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آية قرآنية

{يَا أَيُّهَا انَّرِيهَ آمَنُىا إِنْ تَنْصُرُوا انهَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ * وَانَّرِيهَ كَفَرُوا فَتَعْسًا نَهُمْ وَأَضَمَّ أَعْمَانَهُمْ *
ذَنِكَ بِأَوَّهُمْ كَرِهُىا مَا أَوْزَلَ انهَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَانَهُمْ}
محمد :اآليات 9-7

أ

اإلهـــــداء
 -إىل صااب ا قلب ااا قل ااةنف قل ا ط قلطاابةستف صااب

قل عاابه ب ااا قلب اااف إىل صااب ا ق ااس ت

قلشجبعثف قلبويٌ يف قحلقف عبيل قل ط إىل مو زببىاب ع ام م ابزأل قق اق فاسض ا اب قلبا ل قل ة اثف
قوقىب ع م قحلق :قلدي قلغبيل زمحه قهلل.
 إىل ىةض اؤق يف ظس ظعب خي يف قلدى بف صب ةث قلب ا قلوه ىععدف ظهسج مو

قلا ط قلسقق اثف ماو ب اح ماو ا

ه ىسخبحف عبىاح ماو ا ه ى ا،ف مح اح مهايف عاح ق ايف إىل

مو ع ند ب ك ف خ وه قإلزق تف ب ح ا ب مع م قلعص قل سقمث :إىل مي قلغبل ث
-

ظهب قهلل.

إىل شق ز يف مهاو ااؤق يف ى عاي قليبى اثف إىل قلدقع اث قوبةاد قإسبايف إىل صاب ا قلباس ه
ي قلشه د بئذه قهلل :يبظس زمحه قهلل.

 إىل مو م ح اؤق ي ظاسج يف ز ايف إىل ماو ماتج ع اي قلادى ب ق زمحاثف إىل ماوبس ي يف ك

اق معهاب

نيف إىل ش يت قلغبل ث قلشه دت بئذه قهلل :زيل زمحهب قهلل.

 إىل مع ني ظدبذي يف عصت قل طف قوت قحلقف صد قلباو،ف إىل قحل اوه ق اسي ف قلشاجبل قلاس لفإىل بي قليبىي قد خي يف قحل بتف إىل ي قلغبيل :ةبىي ( بو إبسقة ل)

ظه قهلل.

 إىل وقىي قلشهدق قلريو خببمسح معهل قل سح قحلصهف ققمل قلععب تف إىل قق ا اب لدي اهل ب اهلفإىل قلعبببني بئذه قهلل إىل ق به.
إليكـجميعانأهدمهذاالعمؿالمبارؾسائالنالمكلىأفينفعبهاإلسالـكالمسمميف.

ب

شكر وعرفان
ػرفهػكاػا بالف،ػؿوككاهػبالػنعـوك ارفػعالػندـوأ مػدل مػىف،ػمه
أوالً:أشكراهللأكالنكآخان

كأشكرل مىإ سانهوفالف،ؿكؿالف،ؿله .

ثانياً:أتددـبالشػكرالجزيػؿتسػتاذمالفا،ػؿاتسػتاذالػدكتكر/أسـام محمـد أبـو نحـلالػذم

تشرفتبإشرافه مىرسالتيوكالذملـيدخرجهدانفينا يكمسا دتي .

ثالثـاً :أتدػدـبالشػػكرإلػىاتسػػاتذةاتجػال أ ،ػا لجنػ المنا شػ كال كػـ مػػىرسػالتيو يػػث

سيزيدانهامف ممهماالكافرواتستاذالدكتكر/كمـال محمـد اطسـطلوكالػدكتكر/خالـد ربـب بـنبان؛
فمهمامنيكؿالشكركاالمتناف .
رابناً:أتددـبالشكرإلىكؿمفك ؼمعيكسا دنيفيهذلالرسال شيخناالفا،ػؿالػدكتكر/

يكنساتسطؿوكالدكتكر/م مدرم،افاتغاوكأخيك بيبيالدكتكر/م مػدالفػراوكأخػيالػدكتكر/
زيادأبكماطفىوكأخيمؤمفالددرة فظهـاهلل .
الدكاـ .

خامساً:أتدػدـبالشػكرلزكجتػيأـأنػسوكزكجتػيأـماػعبالالتػيكػفسػندانك كنػانلػي مػى

ج

ممخص الدراس
هدفتالدراس إلىالتعرؼ مىاالستراتيجياتالفمسطيني المتبع مف بؿالديادةالفمسطيني 
كالتنظيمات المداكم  مى أرض فمسطيف بيف  امي ()2014–1988و مف خالؿ راد ات داثو

كدراس اتهداؼكالغاياتوكالك كؼ نداتساليبكالكسائؿالمتبع كت ميمها.كماهدفتالدراس إلى

استنباط بعض االستراتيجيات التي كجدت في هذل الفترةو كمعرف مكامف الدكة كال،عؼ كالنجاح
كاإلخفاؽوكذلؾبهدؼالمساهم فيمعالج اتخطا كتجاكزهاوكتعزيزالنجا اتكتطكيرهاوكالخركج
باستراتيجيات  مؿ سياسي ك سكري هي خالا التجرب الما،ي و لتساهـ في رسـ مستدبؿ مبنى
مىك،كحالغاياتكاتهداؼوكن،جاتفكاروكسالم اتسمكبوك كةالكسائؿ .

كا تكت الدراس  مى ست فاكؿو فتناكؿ الفاؿ اتكؿ اإلطار العاـ لمدراس و كاستعرض

الفاؿ الثاني الخمفي التاريخي لجذكر الاراع اإلسرائيمي الفمسطيني بيف  امي()1987-1948و
كاالستراتيجيات الفمسطيني المتبع في هذل الفترة (سياسي ك سكري كشعبي )و كمدل تأثيرها  مى
اال تالؿ اإلسرائيمي .كتناكؿ الفاؿ الثالث االستراتيجيات الفمسطيني التي استخدمها الفمسطينيكف
خالؿ فترة الدراس و  يث تعرض هذا الفاؿ لمفهكـ االستراتيجي كأنماطها كأشكالهاو ك مؿ ت ميؿ

نددملها .

في  يف تناكؿ الفاؿ الرابع االستراتيجيات العسكري التي استخدمتها المداكم الفمسطيني 
خالؿفترةالدراس وكمات،مفالفاؿالخامساالستراتيجي الفمسطيني  انكنيان كدبمكماسيان (-1988

)2014وأماالفاؿالسادسكاتخيرفاستعرضنداطالدكةكال،عؼ ندالفمسطينييفك نداال تالؿ
اإلسرائيميوكذلؾبهدؼتعزيزنداطالدكةلدلالفمسطينييفكتجنبنداطال،عؼ .
كتميزتهذلالدراس بشمكليتهالالستراتيجياتالفمسطيني كت ميمهاوكماساهمتفياستنباط

كثيرمفاالستراتيجياتالتيايستخدمتسكا نج تأكفشمتبسبب دـتبنيهاكتطكيرهاوأك دـ
تكفرالبيئ المسا دةلهاوكخماتباستراتيجياتلاناعالدرار.كخماتالدراس إلى دةنتائجسكا 

فيالجانبالسياسيأكالعسكرمأكالشعبيمنها :

 .1أفهنالؾ،عفانفياستثمارالنجا اتفيكاف االستراتيجياتالشعبي كاهمالهاأ يانانأخرلو

مماسا دالم تؿاإلسرائيميفيمكاجه التهديداتوكمعالج االخت ار اتالمهم التيأاابته .

 .2أف المداكم الشعبي بأشكالها كاف ساهمت في إبراز الد،ي الفمسطيني كتجديدها فمسطينيان
كا ميميانكدكليايوكماساهمتفيانكفا الجيشاإلسرائيمي كؿالذات.

 .3أف الكفاح المسمح أدل إلى إهان كبريا دكل اال تالؿ كت طيـ أسطكرتها التيركجتها في
العالـوكاظهارهابمظهرالعاجزةأماـإمكاناتالمداكم الم دكدة.
د

كما وأوصت الدراس بتوصيات عدة منيا:
 ،ركرة تكااؿ العمؿالمداكـ ك دـالتك ؼو كت ت كؿالظركؼو كالمناكرة مفخالؿ تغييراتساليبكاتدكاتوكرفعالكتيرةكخف،هاأ يانان .

 العمؿ مىإشراؾكاف فئاتالشعبالفمسطينيفيالمداكم الشعبي وكاالستفادةمفطا اتهـو-

كتعزيزمكان المداكم فينفكسهـ.

تعزيز العمؿ العسكرم كك،ع خطط  مؿ كا،

الفعؿكليس مىرداتالفعؿ.

ق

كاستراتيجيات سميم و تستند  مى تراكـ

Abstract
This study aims at identifying the Palestinian strategies adopted by the
Palestinian leadership and the national resistance organizations and parties, in
occupied Palestine between 1987 and 2014. This was achieved by observing the
events, studying the objectives and goals, and evaluating the methods, means and
techniques used at that time and analyzing them. The study aims to develop some
strategies in that period by identifying the strengths and weak points, successes and
failures, in order to contribute to the solutions of mistakes to later avoid, to enhance
and develop success factors, and reach political and military action plans and
strategies. This plan is clear in its objectives, mature in ideas and powerful in means
and style.
This study consists of six chapters; the first one discusses its general
framework. Chapter Two outlines the historical background of the roots of the
Israeli-Palestinian conflict from 1948 to 1987. The Palestinian political, military
and popular strategies adopted during that period and the impact of this on the
Israeli occupation, where Chapter Three deals with the strategies then used by the
Palestinians, displayed the concept of the strategy and its forms and types with a
critical analysis.
Chapter Four deals with the military strategies used by the Palestinian
resistance during the period of study. The fifth chapter covers Palestinian political
and legal strategies (1988-2014). Finally, Chapter Six deals with the strengths and
weaknesses of the Palestinians and the Israeli occupation, in order to reinforce the
strengths of the Palestinians and avoid weakness.
This research is characterized by its comprehensiveness of the Palestinian
strategies and related analytic studies. It also contributed to the adopting of many
strategies that were used (whether they were successful or not) due to a lack of
adoption, development, or lack of an enabling environment, and concluded
strategies for decision-makers. This study gives feedback to whoever leads the
Palestinian national work or any movement that has a wide range of strategic
objectives, means and methods and exposes the strengths and weaknesses.
The study concluded with several results, whether political, military or
popular:
 There was weakness in investing the successes in all popular strategies,
sometimes there was ignorance towards this that enabled and helped the
Israeli occupation to encounter those threats, handle them well and get
prompt feedback in addressing important actions and reactions.
 The popular resistance in all its forms contributed to highlighting the
Palestinian cause and reviving it internationally, regionally and nationally,
and contributed to the Zionists' self-denial.
 The armed struggle or action led to humiliating the pride of the occupying
power and the destruction of its patrons, globally promoted. Therefore, Israel
was helpless in front of the limited abilities of the resistance.

ك

The study also concluded several recommendations:
 The necessity of non-stop activities and making them continuous under all
circumstances, maneuvering through changing methods and tools, raising
and reducing the pace of them.
 To work hard to involve all groups of the Palestinian people in the popular
resistance, and to take advantage of their power, to positively strengthen the
position and value of their own resistance.
 Strengthening military action and developing clear action plans and wellorganized strategies, based on the growth of action rather than reactions.

ز
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الفصل األول
اإلطاس العاو للذساطة

 أوالً :مقدمت اندراست.

 ثانُاً :مشكهت اندراست.
 ثانثاً :تساؤالث اندراست.
 رابؼاً :أهمُت اندراست.
 خامساً :أهداف اندراست.
 سادساً :منهـج اندراست.
 سابؼاً :حدود اندراست.
 ثامناً :اندراساث انسابقت.
 تاسؼاً :مصطهحاث اندراست.

أوالً :مقدم الدراس
اشتفمسطيفت تا تالؿإسرائيميطكيػؿوتميػز ػفغيػرلباد ائػهلممكيػ اترضتاريخيػان
ػؿشػي و مػىاترضو
كدينيانوكنكرافكجكدأهمهاكشػعبها؛بػؿكطمػس ،ػارتهاكتاريخهػاو كتزييػؼك ِّ

ػكـتي ىغِّي ػ ير ككمتػػهالك ػػائعو كتفػػرضاتمػػرالكا ػػعوفهػػيمػػفيهػػدـالبيػػكتو ِّ
كيهج ػرأهمهػػاو
ففػػيكػػؿيػ 
ي،يؽ ميهـكؿسبؿال ياةوكتجعػؿالعػيش مػىهػذلاترضاػعباناليطػاؽوكتسػتخدـفػيذلػؾ
ك ِّ
ةكغيػػرالمباش ػرة؛مػػفخػػالؿهج ػرةاليهػػكدو كتمػػدداالسػػتيطاف مػػىأرض
الكسػػائؿالعسػػكري المباش ػر 

الت،ييؽفيالرزؽكال ياة؛مفأجؿاسػتفزاز

فمسطيفوكالتخكيؼكالترهيبوكالدتؿكاإلبادةوكالردعوك
فجًمبػ ػكامػ ػفش ػػتىبد ػػاعال ػػدنياويس ػػر كفاترضو
الفمس ػػطينييفم ػػفأر ،ػػهـ؛لي ػػؿمك ػػانهـمس ػػتكطن ك ي
كيأكمكفخيراتًها كيتمتعكفبمائهاوكي رمكفالفمسطينييفمػفخيػراتأر،ػهـو كمػفثمراتهػاكمائهػاوبػؿ
كمفأبسط دك هـ .
تالؿمفأر،هـبكؿالكسائؿمعتمديففيالبداي  مىاتم 
ِّ
ك د اكؿالفمسطينيكفطرداال

ػاف
اتبت ريػػرفمسػػطيفمػػفالنهػػرإلػػىالب ػػروكأفالمكػ ى
ات كم ػر و
العربي ػ الكبي ػرةوتمػػؾالتػػيك ػػدتم ػر و
الخرطػػكـ ػػاـ1967و
إلس ػرائيؿبػػيفالعػػربوكأكػػدكا مػػىذلػػؾبال اتهػػـالثالث ػ المشػػهكرةفػػيمػػؤتمر 
سالفمسػػطينيكفمػػفشػػعاراتالػػدكؿالعربي ػ كك كدهػػاوفشػػر كافػػياال تمػػاد مػػىالػػنفسمػػف
تػػى ىيػػئً ى
ػائؿكالسياسػاتمػف
جديدوكك،عكاتنفسهـأهدافان ميػالت ديدهػاولػذلؾ:فدػداسػتخدمكاالعديػدمػفالكس 
مىرداتالفعػؿوكمنهػامػا

أجؿاستعادةأر،هـكت ريرهاومنهاماكاف شكائيانبالتخطيطوأكبنا ن
كلكفياطدـبدم اإلمكاناتكندرتهاأ يانانوكأ يانانبخذالفالدريبكالبعيػدو كلكػف
كافمخططانجيدانو ٍ
هػػذااليعنػػيغيػػاباالسػػتراتيجي الفمسػػطيني وسػكا  مػػىالاػػعيدالسياسػػيوأك مػػىاػػعيدالمداكمػ .

فددبرزتاستراتيجي المداكم فيمكاجه "إسرائيؿ"فياالنتفا ،اتكلىكالثاني وككذلؾفػيال ػركب
العدكاني اتخيرة مى طاعغزةفيات كاـ2008و2012و .2014

ثانياً :مبكم الدراس
تتم ػػكرمش ػػكم الد ارسػ ػ ف ػػيرا ػػدكت مي ػػؿالتط ػػكراتالهامػ ػ ف ػػياالس ػػتراتيجي الفمس ػػطيني و

كتأثيراتها مػىاال ػتالؿاإلسػرائيميفػيالفتػرةالممتػدةبػيف ػامي 2014–1988مػىأرضفمسػطيف
ػثيجػثـ ميهػاأسػكأا ػتالؿفػيالعاػرال ػديثوإًًذ
ػؿكأساسػهفػيالعػالـالعربػيو ي ي
مركزالاراع؛ب 
وكاس ػ ػػتخدـ
اتيجياتًهاالمختمفػ ػ ػ ىم ػ ػػفأج ػ ػػؿإ ك ػ ػػاـس ػ ػػيطرتها م ػ ػػىفمس ػ ػػطيف 
اس ػ ػػتخدمت"إسػ ػ ػرائيؿ"اس ػ ػػتر 
المتعددةىفيالفترةمابيف2014-1988لمدفاعكالت رير .

الفمسطينيكفاالستراتيجيات
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ثالثاً :تساؤالت الدراس
ت ػػاكؿالد ارس ػ  ػػرضاالسػػتراتيجي الفمسػػطيني كت ميمهػػاوكبيػػافمػػدلتأثيرهػػا مػػىاال ػػتالؿ

سرائيميمفخالؿطرحالسؤاؿاتساسيالتالي :
اإل 

مـــا ىـــي االســـتراتيبيات التـــي اســـتخدميا الفمســـطينيونى وكيـــل أثـــرت ووابيـــت االحـــتالل

اإلسرائيمي خالل الفترة 2014-1988؟

كيتفرعمفالسؤاؿالرئيستساؤالتفر ي  كمنها :
 .1ماهيجذكرالاراعاإلسرائيميالفمسطيني؟

 .2ماهيمككناتاالستراتيجي السياسي الفمسطيني ؟
 .3ماهياستراتيجي المداكم الفمسطيني ؟
 .4كيؼتطكرتاالستراتيجي الفمسطيني ؟

 .5ماهيأكجهالتغييرفياالستراتيجي الفمسطيني ؟
 .6ماهكتأثيراالستراتيجي الفمسطيني  مىاال تالؿاإلسرائيمي؟

رابناً :أىمي الدراس
تستمدهذلالد ارسػ أهميتهػامػفككننػانعػيشفػياػراعدائػـمػعاال ػتالؿاإلسػرائيميوكتكمػف

أهمي الب ػثأي،ػانفػيكػكفاال ػتالؿمػازاؿ ائمػانولػذلؾ:كجػبفى ٍهػيـطبيعػ الكسػائؿكاالسػتراتيجيات
التيتـاستخدامهاإلنها اال تالؿوكت ميمهاوكالتعرؼ مىالنجا اتكاإلخفا ػاتكتدييمهػا.كم اكلػ 
رسػػـاسػػتراتيجي جامع ػ ك كي ػ ولمكاجه ػ اال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكمػػاكتػػأتيأهمي ػ الد ارس ػ فػػيالندػػاط

الثالثالتالي  :

 .1تزكيدالمهتميفبشكؿنظرمكمعرفيفهمان مميانلجكهرالاراعمعاال تالؿاإلسرائيمي.
 .2أخذالتدابيرالكاجب وكاال تياطاتالالزم فيمكاجه اال تالؿاإلسرائيمي.
 .3بيافتأثيراالستراتيجي الفمسطيني  مىاال تالؿاإلسرائيمي.

 .4االستفادةمفالتجاربالفمسطيني كغيرالفمسطيني (الجزائركفيتناـ...الخ)ولبمػكرةاسػتراتيجي 
شامم إلنها اال تالؿ .

خامساً :أىدال الدراس
إفأبرزهذلاتهداؼفيالبنكدالتالي  :
 .1ت مي ػػؿج ػػذكرالاػ ػراعاإلسػ ػرائيميالفمس ػػطينيولمك ػػكؼ م ػػىأه ػػـاالس ػػتراتيجياتالمس ػػتخدم 
لمكاجه اال تالؿاالسرائيمي.
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 .2التعرؼ مىاستراتيجي المداكم المسم الفمسطيني لمت رير.

 .3التعرؼ مىاالستراتيجياتالسياسي الفمسطيني فيمكاجه اال تالؿ.
 .4ت ميؿاالستراتيجي الدانكني كالدبمكماسي وكانعكاسها مىالد،ي الفمسطيني  .
 .5معرف مكامفالدكةكال،عؼفياالستراتيجياتالفمسطيني .

 .6استشراؼمستدبؿالاراعمعاال تالؿاإلسرائيميفيفمسطيف.
 .7الدػػدرة مػػىاالسػػتفادةمػػفالد ارس ػ وفػػيك،ػػعاسػػتراتيجي فمسػػطيني شػػامم لمكاجه ػ اال ػػتالؿ
اإلسرائيمي.

سادساً :منيـبي الدراس
استخدمتالدراس مناهج ممي  دةمنها :
 .1المنيج التاريخي 
كيدػػكـهػػذاالمػػنهج مػػىفك ػرةمؤداهػػاأفالطريد ػ اتجػػدللد ارس ػ مجمػػؿالظػػاهرةاالجتما ي ػ 

السياسي المعاارةوهيدراس جذكرهاكامتداداتهاالتاريخي وكمردذلؾ نا مسبد تبنى مػىأسػاس

أفال ا،ػػرإنمػػايعكػػسالما،ػػيوكأفالمسػػتدبؿهػػكم اػػم لدػػانكفأزلػػييػػت كـلك ػػدلفػػيتطػػكر
الظ ػكاهركالت ػكالتاالجتما ي ػ المختمف ػ وكهػػكالدػػانكفالتػػاريخي(الخزرجػػيو2005و)75وفنػػدرس
الما،يمفأجؿفهـال ا،ركالتنبؤبالمستدبؿومفخالؿتتبعات ػداثالما،ػي كت ميميهػالمك ػكؼ
م ػػى كام ػػؿالد ػػكةكال ،ػػعؼفيه ػػا؛ل ػػذلؾ:تم ػػتد ارسػ ػ الغاي ػػاتكاته ػػداؼكاتس ػػاليبكالكس ػػائؿالت ػػي

اسػػػتخدمهاالفمسػ ػػطينيكفبتنك هػ ػػا(سياسػ ػػي ك سػ ػػكري كشػ ػػعبي )وكراػ ػػدكػ ػػؿالمتغي ػ ػراتكالتطػ ػػكرفػ ػػي
اتسػػاليبكالكسػػائؿخػػالؿالفتػرةمػػابػػيف()2014-1988وكت ميمهػػاكاسػػتخراجاالسػػتراتيجياتالمتبعػ 
بغضالنظر فنجا هاكفشمها .
 .2المنيج الوصفي التحميمي 
الػػذميرتكػػز مػػىكاػػؼتفاػػيميكد يػػؽلمظػػاهرةو مػىاػػكرةنك يػ أككميػ وكهػػذاالمػػنهج
يهدؼإلىرادظاهرةأكمك،كعم ػددبهػدؼفهػـم،ػمكنهولمكاػكؿإلػىنتػائجكتعميمػاتتسػا د
مػػىفهػػـالكا ػػعكت ميمػػه.ك ػػداسػػتخدـالبا ػػثهػػذاالمػػنهجلت ميػػؿاتهػػداؼكاتسػػاليبكالكسػػائؿالتػػي

استخدمهاالفمسطينيكفومفخالؿجمعالبياناتكالمعمكماتالكافي كالد يد  كلهامفماادرمتعددة
كمراجعمتنك وتجؿالتعرؼ ميهاكاستنباطاالستراتيجياتمنهاوكمفثـال اكؿ مىنتائج ػكؿ

طرؽ مؿوكظكاهركا عي وكتفسيرهاكت ميمهابطريد مك،ك ي وك ياسمدلتأثيرهػا مػىاال ػتالؿ
اإلسرائيميوكمدلالنجاحكالفشؿفيها .
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 .3منيج تحميل المضمون
استخدـالبا ثهذاالمنهجكذلؾمفخالؿدراس بػرامجالمنظمػاتالفمسػطيني كالدػ ارراتالتػي

اػػدرت ػػنهـخػػالؿفت ػرةالد ارس ػ وكذلػػؾلمكاػػكؿإلػػىالمكا ػػؼالفعمي ػ كاتسػػاليبالمسػػتخدم و
كاالس ػػتراتيجياتالمع ػػدةم ػػف ي ػػثم ،ػػمكنهاكم تكاه ػػاوكالعم ػػؿ م ػػىت ميمهػ ػاكتفس ػػيرهابش ػػكؿ

مك،ك يك مميولمكاكؿلمنتائجالتيتساهـفيفهػـكا ػعالعمػؿالسياسػيكالعسػكرمكالشػعبي

فيفمسطيف.

 .4المنيج االستبرافي (التحميمي االستقرائي) 
الذم يسا د  مى استشراؼ مستدبؿ االستراتيجيات الفمسطيني و كأثرها  مى اال تالؿ اإلسرائيمي
لألرا،يالفمسطيني  و
بشكؿ  مميكمك،ك ي .فدراس االستراتيجياتالفمسطيني كالكسائؿكاتساليب
يساهـفيرسـاكرةالمستدبؿكفهـالكا عكالتنبؤبالدادـبمنهج مميسميـ.

سابناً :حدود الدراس
أ .الحد المكاني:دراس تأثيراالستراتيجي الفمسطيني  مىاال تالؿاإلسرائيميفيفمسػطيف
االنتدابي وكفيأماكفتكاجدمنظم الت ريرالفمسطيني .
ب .الحد الزمـاني:يتمثػؿفػيالفتػرةمػابػيف ػامي2014–1988وكذلػؾالنػدالعاالنتفا،ػ 
الشعبي اتكلىفيالػداخؿالفمسػطينيوبعػدا تاػارالكفػاحالفمسػطيني مػىالخػارجلفتػرة

طكيم ػ ػ وكأي ،ػ ػانبػ ػػركزالتيػ ػػاراإلسػ ػػالميوممػ ػػاأثػ ػػر مػ ػػىاسػ ػػتراتيجي المكاجه ػ ػ وكبػ ػػركز
اسػػتراتيجياتجديػػدةفػػيالتعامػػؿمػػعالم تػػؿوبينمػػا ي ػػددتالد ارس ػ بعػػاـ2014ل ػإلرث

السياسيكالعسكرمالذمأنتجه دكاف اـ2014كندط فاام فػيالاػراعوسػكا مػف
ط ػػكؿم ػػدةالع ػػدكافال ػػذماس ػػتمرلكا ػ وػدكخمسػ ػيفيكمػ ػانوأكالمع ػػادالتالجدي ػػدة(الر ػػبو
)التيبمكرتفيالتعامؿمعالم تؿ.
الردع
ي

ثامناً :الدراسات السابق
تندسـالدراساتالسابد إلىمجمك تيف :
العمؿالمسمحفيفمسطيفكالمداكم الشعبي .

 اطولى:فيمايتعمؽباالنتفا ،الفمسطيني ك والثانيــــ :فيم ػػايتعم ػػؽباالس ػػتراتيجي الفمس ػػطيني وكاته ػػداؼالعمي ػػالمفمس ػػطينييفف ػػيمكاجهػ ػ اال تالؿاإلسرائيميو كمنها مىسبيؿالمثاؿالال ارهذلالدراسات:
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 .1دراس بودةى وسام ( :)2014ورق عمل حول استراتيبي كتائب القسام القتالي فـي منركـ
النصل المةكول .2014

ً
ػرزأ مالهػػاوكمػػاتنػػاكؿالتكتيكػ ً
ت ػػدثفيهػػا ػػفتطػػكركتائػػبالدسػػاـوكأبػ ً
اتيجيات
ػاتكاالس ػتر

المتبع ػ ىوكمنهػػااسػػتراتيجياتالدتػػاؿوكاسػػتراتيجي ،ػػربالعػػدكفػػيندػػاط،ػػعفهواسػػتراتيجي المداكم ػ 
كال ػ ػػربغيػ ػػرالتدميدي ػ ػ واسػ ػػتراتيجي  ػ ػػرباتنفػ ػػاؽوكاسػ ػػتراتيجي اإلمػ ػػدادوكاالسػ ػػتراتيجي اإل المي ػ ػ 

كاالسػػتخباري وكتنػػاكؿمنظكمػػاتالدػػكةلػػدلكتائػػبالدسػػاـالاػػاركخي كالبري ػ كالطػػائراتبػػدكفطيػػارو

كأثرها مىالتراجعاإلسرائيمي .

كخما ػػتالد ارسػ ػ إل ػػى ػػدةنت ػػائج:اتكل ػػى:أس ػػدطالع ػػدكافس ػػمع كمكانػ ػ الد ػػكةاالس ػػتخباري 

كاتمني ػ لػػدلجػػيشاال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكالثاني ػ :أسػػدطالعػػدكافمجمك ػ مػػفالمفػػاهيـاالسػػتراتيجي 
السابد وكمنهاندؿالمعرك إلىأرضالعدكك سـالمعرك بسر وكالثالث :الدكةالجكي ليستسال ان
اسمانفيالمعرك وكافكانت درتهاكبيرةجدانوكالرابع :أثبتالعدكافأف رك  ماس كةمؤثرةفػي

الاػراعبمػػاتمتمػػؾمػػف ػػكةكارادةوكالخامسػ :أفدػػدالعػػدكافثدػ المجتمػػعاإلسػرائيميبالديػػادةالسياسػػي و
كأنهالـتستطعت ديؽأهدافها .
 .2دراس حبيبى إبراىيم ( :)2010أثر المقاوم الفمسطيني عمى اطمن القومي اإلسرائيمي مـن
.2009-2000

يت دثالكاتػبفػيذلػؾالب ػث ػفتػأثيراتالمداكمػ المسػم  مػىاتمػفالدػكمياإلسػرائيمي
مػػفخػػالؿتا ػري اتالدػػادة"اإلس ػرائيمييف"و كتػػأثيراتالمداكم ػ  مػػىاال ػػتالؿاإلس ػرائيميمػػفخػػالؿ
ثماني ػ ػ م ػ ػػاكر(السياسػ ػػي والديمغرافي ػ ػ والعسػ ػػكري واال تاػ ػػادي واإل المي ػ ػ واالجتما ي ػ ػ والنفسػ ػػي و

اتخال ي كالدانكني ) .

كه ػػدفتالد ارسػ ػ إل ػػىمعرفػ ػ م ػػدلالخط ػػكرةالت ػػيتش ػػكمها ركػ ػ  م ػػاس م ػػىاتم ػػفالد ػػكمي

اإلس ػرائيميوكبيػػافالتػػأثيراتالسياسػػي كالعسػػكري كالديمغرافي ػ لممداكم ػ الفمسػػطيني  مػػىاتمػػفالدػػكمي
اإلس ػ ػرائيميوكػ ػػذلؾالتعػ ػػرؼ مػ ػػىالتػ ػػأثيراتاال تاػ ػػادي كاالجتما ي ػ ػ كالنفسػ ػػي كاإل المي ػ ػ لممداكم ػ ػ 

الفمسػ ػ ػػطيني وكتك،ػ ػ ػػيحالتػ ػ ػػأثيراتالدانكني ػ ػ ػ كاتخال ي ػ ػ ػ لممداكم ػ ػ ػ الفمسػ ػ ػػطيني  مػ ػ ػػىاتمػ ػ ػػفالدػ ػ ػػكمي

"اإلسرائيمي" .

كخماػػتالد ارسػ إلػػىأفالمداكمػ الفمسػػطيني التػػيتدكدهػػا مػػاسأثػػرتفػػيكػػؿنػكا ي يػػاة

اإلسػرائيمييفوكأكاػػتالد ارسػ بتعزيػػز ػػكةالمداكمػ فػػيشػػتىالمجػػاالتوالتكجػػهن ػػكا تمػػادالمداكمػ 
المسػػم كخيػػاراسػػتراتيجيلما ػراعمػػع"إس ػرائيؿ"والتركيػػز مػػىالتعبئ ػ اإل المي ػ لممجتمػػعالػػدكلي
لتعري اال تالؿوإيجادمرجعي  انكني لممداكم الفمسطيني .
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 .3دراس الخيارات االستراتيبي الفمسطيني إلنياء االحتالل اإلسرائيمي ()2008
ي ػػثتن ػػاكؿه ػػذاالتدري ػػراته ػػداؼاالسػ ػػتراتيجي لمفمس ػػطينييفم ػػفإنه ػػا اال ػػتالؿوكتدريػ ػػر

الماػػيروك ػ ِّػؿ ،ػػي الالجئػػيفوكمػػاكتنػػاكؿالسػػناريكهاتالمطرك ػ لت ديػػؽاتهػػداؼكاف ػ نوس ػكا 
المدبكل منهاكغيرالمدبكلػ ومثػؿ (:ػؿالػدكلتيفو ػؿالدكلػ الكا ػدةوإاػالحالسػمط وكاػاي اتمػـ
المت ػػدةواس ػػتمرارالك ،ػػعالػ ػراهفو ػػؿال ػػدكلتيفالمزي ػػؼوفا ػػؿأ ػػادمالجان ػػبوس ػػيطرةأردنيػ ػ أك

ما ػري )وكالخيػػاراالسػػتراتيجيلمسػػارالعمػػؿوكالبػػدائؿالمدتر ػ كآليػػاتالتنفيػػذ.كهػػدفتالد ارس ػ إلػػى
تشجيعتطكيراستراتيجي فمسطيني مك دةكشامم إلنها اال تالؿ .
ككػػافاالسػػتنتاجالرئيسػػيهػػكأفلػػدلالفمسػػطينييفأك ار ػاناسػػتراتيجي أكثػػرممػػايتك عػػكفكدكلػ 

اال تالؿلػديهاأكراؽأ ػؿوكسػتككفالدػكةالعسػكري اإلسػرائيمي  مػىالمػدلالطكيػؿم ػدكدةاالسػتخداـ

ك ائد ػانفػػيكجػػه(إس ػرائيؿ)وإذا رفنػػاكيػػؼنمعػػببأك ار نػػااالسػػتراتيجي بشػػكؿا ػ يحوكأفالترتيبػػات

السياسي الدائم  مىالدكةك دهاالتكفي .

 .4دراس ـ الصــمادي حمــزة ( :)2008تبرب ـ م .ت .ل السياســي مــن المقاوم ـ المســمح إلــى
التسوي السممي .2006-1964

يثتناكؿتطكرمنظم الت ريػرالفمسػطيني السياسػ وكالشػر ي السياسػ لممنظمػ وكاسػتدالؿ
ي

الدػ ػرارومك ػػؼالمنظمػ ػ م ػػفمش ػػاريعالتس ػػكي والمفاك ،ػػاتومنطمد ػػاتالت ػ ػكالتف ػػيالفك ػػرالسياس ػػي
الفمسطينيكأبعادهاو 
كخمػػصالبا ػػثإلػػىت ػكؿجػػذرموكتغيػػرفػػيالمنظمػ فكريػانكسياسػػيانوكأسػػبابهػػذلالتغيػرات

أكالن:ال ،ػػعؼالسياس ػػيوكالتنظيم ػػيوكالبني ػػكملممنظمػ ػ وكالػ ػػذمتمثم ػػتمظ ػػاهرلف ػػيتع ػػددالفاػ ػػائؿ
كاالنشػػدا اتالتنظيمي ػ وكغيػػابدكرالمؤسس ػ وكهيمن ػ الفػػرد مػػى رارهػػاوكم اكل ػ خمػػؽالبػػدائؿلهػػاو

كتهمػػيشدكرتنظػػيـك يػػادةالػػداخؿ.ثانيهػػا:ال،ػػعؼالعسػػكرم:المتمثػػؿفػػيترهػػؿالك ػػدةالعسػػكري 
لفاائؿالمداكم وكغيابالدا دةاتمن وكالعمؿخارج دكدفمسطيف.كتكرارالهزائـالميداني الداخمي 

فيالسا تيفاتردني كالمبناني وإ،اف إلىالهزيم فيالمكاجه معاال تالؿاإلسرائيمي
 .5دراس السيد حسين عدنان ( :)1989التوسع في االستراتيبي اإلسرائيمي .

موكأفكػار
يكنيوك ػفالت ػالؼالاػهيكنياالسػتعمار 

يثت دث فالتكسعفيالفكػرالاػه
ي
فكرةالسػالـكال ػدكد
ف،ـالجكالفوكاتهمي االستراتيجي لهو ك 
ِّ
طاعغزةوك

االستيطاففيال،ف  ك
وكاال تطاعكالتدسيـوكم اكل فرضالتطبيعوكال رب مىلبنافوكاستراتيجي ال رب .
اآلمن 
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كخم ػػصالبا ػػثأفالتكس ػػعاس ػػتراتيجي ا ػػهيكني وكاسػ ػرائيمي ومتكاممػ ػ ترتد ػػيإل ػػىمد ػػدمات

اتهػداؼاالسػػتراتيجي التػػيت،ػػطمعبهػػاكافػ المؤسسػػاتال ككميػ وكالشػػعبي اإلسػرائيمي وكأفالتكسػػع
يشكؿجكهرالفكرالسياسيالاهيكنيوكأساسالبرامجالسياسي لكاف ات زابكالدكلاالسرائيمي 

تنقيب عمى الدراسات السابق :
اتيجياتالفمسػطيني ىبكػؿ
ً
يثتناكلًهااالسػتر
تختمؼالدراس ال الي  فالدراساتالسابد ومف ي

شػػمكليتهاوس ػكا  مػػىاػػعيد يػػادةمنظم ػ الت ريػػروكال ركػػاتاتخػػرل( مػػاسكالجهػػاداإلسػػالمي)و
ػؿأشػػكالهاوكت ميمهػػاوكمعرف ػ 
ك تػػى مػػىالاػػعيدالشػػعبيكالػػدكليوكمػػاتناكلػتمك،ػػكعالمداكم ػ بكػ ِّ

ػاا ػناعالد ػرار.كمػػاأفهػػذلالرسػػال 
مكػػامف كتهػػاك،ػػعفهاوكك،ػػعاسػػتراتيجي فمسػػطيني يسػػتفيدمنهػ ي
تكػػادتكػػكفهػػياتكلػػىفػػيك،ػػعاسػػتراتيجياتشػػامم كاس ػتنباطاالسػػتراتيجياتالمتبعػ كالك ػػكؼ مػػى
النجاحكالفشؿوكماأنهااتكلىالتيت دثت فالمداكم المسم كالشعبي  مىاعيداالستراتيجي و

كالك ػػكؼ م ػػىاته ػػداؼكالغاي ػػاتالت ػػيأرادم ػػفخالله ػػاالش ػػعبالفمس ػػطينيالت ػػرركاالنعت ػػاؽم ػػف
اال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكمػػاأنهػػاتعػػدمرجع ػانمهم ػانلكاف ػ الكسػػائؿكاتسػػاليبالتػػياسػػتخدمتهاالمداكم ػ 
الفمسػػطيني خػػالؿفتػرةالد ارسػ كالتػػيلػػـأجػػدهامجمك ػ فػػيكتػػابمػػف بػػؿبمثػػؿهػػذاالطػػرحكالت ميػػؿ

كالترتيب .
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الفصل الجاىٌ

جزوس الصشاع "اإلطشائًلٌ" الفلظطًين ()1987–1948
 انمبحث األول :انصراع "اإلسرائُهٍ" انفهسطُنٍ بُن انبؼدَن اندونٍ
واإلقهُمٍ (.)8413–8441
 انمبحث انثانٍ :انصراع "اإلسرائُهٍ" انفهسطُنٍ (.)8411–8414

تمييد:

اتكبي ػرةنوكتغي ػر و
شػػهدتالد،ػػي الفمسػػطيني تطػػكر و
اتكثي ػرةخػػالؿالفت ػرةبػػيف ػػامي-1917

ػثج ػػثـ م ػػىا ػػدرهااال ػػتالؿالبريط ػػاني تػ ػى ػػاـ1948كال ػػذمك ػػافيه ػػدؼلتس ػػميـ
1987و ي ػ ي

فمسطيفلمعااباتالاهيكني وبهدؼالتخمصمػفتكاجػدهـفػيأكركبػاوككػذلؾتجػؿاالسػتفادةمػنهـ
فيالسيطرة مىالشعكبالعربي .ثـا تالؿ"إسرائيمي"ظػالـسػمباترضوكدمػرال ،ػارةاإلنسػاني 

كغي ىػرمعالمهػاوكهجػرسػكانهابعمميػاتاإلرهػابكالدتػؿالمسػتمروكالمجػازرالمرك ػ 
التيكانت ائمػ ى
التيانعهافيكؿمكافمففمسػطيف.لكػفالفمسػطينييف ػاكمكااال ػتالؿالبريطػانيكاإلسػرائيميبكػؿ

الكسائؿوكانتهجكااستراتيجيات دةنلمد،ا  ميهوأخفدكاأ يانانكنج كافيم ار ؿ ديدةوكافأهػـمػا
ددتػػهالمداكمػ ػ  مػػىأرضفمس ػػطيفه ػػكال فػػاظ م ػػىالهكي ػ الفمس ػػطيني م ػػفالػػذكبافوكابد ػػا ج ػػذكة
الاراعمشتعم  .

ك دتناكؿهذاالفاؿتطػكرالاػراع"اإلسػرائيمي"الفمسػطينيخػالؿالفتػرةمػف()1964-1948و

ككػػذلؾتطػػكرالا ػراع"اإلس ػرائيمي"الفمسػػطينيخػػالؿالفت ػرةمػػف()1987-1964وكذلػػؾمػػفخػػالؿ

المب ثيفالتالييف:

المبحث اطول

الصراع "اإلسرائيمي" الفمسطيني بين البندين الدولي واإلقميمي
مقدم :

()1964–1948

إفالاػ ػراع"اإلسػ ػرائيمي"العرب ػػيل ػػـيك ػػفكلي ػ ىػدل ظػ ػ  ػػابرةو كم ػػاك ػػاف ي ػػاـدكلػ ػ اال ػػتالؿ
ائيو كلػـيكػف
مىأرضفمسطيفوكفي مبالعالميفالعربيكاإلسالميو دتـبشػكؿ شػك ٌ
ً
اإلسرائيمي

نتيجػ ػ إرادةاليه ػػكدك ػػدهـف ػػيبن ػػا دكلػ ػ له ػػـ م ػػىأرضفمس ػػطيفوكانم ػػاك ػػافج ػػز انم ػػفالسياسػ ػ 
االسػتعماري فػيالدػرفالعشػريفلمػدكؿالتػيا تم ً
كغيرهػامػفالشػػعكب؛
ػعكبالعربيػ ىكاإلسػالمي ىو ى
ػتالش ى
كما دثفيجنكبأفريدياوكغيرها .
ستى ٍع ىمىرةو كنهبخيراتهـوكاالستيال 
مىالشعكبالم ٍ
ي
ككافالهدؼمفذلؾالز ؼهكالسيطرةى
ميأر،هـبالكامؿوكفيذلؾيدكؿالكاتب بدالكهابالكياليفيكتابه(:تاريخفمسطيفال ػديث)و
ػازر
ػؿالتػػيسػػا دت مػػىهج ػرةاليهػػكدإلػػىفمسػػطيف؛مػػفمجػ ى
ػارالاػػهيكني وكالعكامػ ى
بعػػدأفذكػػرأفكػ ى
نيف ػ و ػػدثتفػػي دهػػـفػػيأكركبػػاالشػػر ي وكا،ػػطهاداتكركبيػػيفالغ ػربييفلميهػػكد؛بسػػببفسػػادهـو

كسػػيطرتهـ مػػىأم ػكاؿالنػػاسبالربػػاوكغيرهػػامػػفالمفاسػػدو ػػاؿ":ىب ٍي ػىدأنػػه مػػىالػػرغـمػػفأهمي ػ هػػذل
العكامؿالسابد الذكر؛فإنهاالتكفيلتفسيرظاهرةالاهيكني وإٍذماكانتالاهيكني ولتاػبح ركػ 

جدي ػ كخطي ػرة؛ل ػكالرغب ػ الػػدكؿالاػػنا ي فػػيالسػػيطرة مػػىمدػػدراتالشػػعكبالمختمف ػ ؛با تبػػارأف
01

أ طػػارهػػذلالشػػعكبماػػادرلمخامػػاتالاػػنا ي وكأس ػكاؽالسػػتهالؾالمنتكجػػاتالاػػنا ي وكم اركػػز
ػفتجاريػ ػ ك سػ ػكري "(.الكي ػػاليو

جغرافيػ ػ اس ػػتراتيجي  ،ػػركري لت ػػأميفمكاا ػػالتال ػػدكؿالا ػػنا ي م ػ

 )22:1990

ػثتػـالتخطػيطلديػاـدكلػ 
ك دجا تفكرة ياـدكلػ لال ػتالؿاإلسػرائيميفػيهػذاالسػياؽو ي ي

(إسػرائيؿ)فػػي مػػبالعػػالميفالعربػػيكاإلسػػالمي.ك ػػدنػػا شهػػذاالمب ػػثاتهػػداؼاالسػػتعماري إلنشػػا 
دكلػ ػ اال ػػتالؿاإلسػ ػرائيميف ػػيفمس ػػطيفوكدكربريطاني ػػاف ػػيتعزي ػػزالكج ػػكداليه ػػكدمف ػػيفمس ػػطيفو
كاالستراتيجياتالفمسطيني المتبع بيف امي()1964-1948وفيمكاجه مشركعإ ام كطف كمي

لميهكد مىأرضفمسطيفوكذلؾفيالمطالبالثالث التالي  :

تاسناً :مصطمحات الدراس
 االستراتيبي :االستراتيجي هيكمم يكناني اتاؿأامهاstrategeosوكتعنيفف يادةكادارةالجيشوأك

هػػي م ػػـكف ػػفك ،ػػعالخط ػػطالعامػ ػ المدركس ػ كالما ػػمم بش ػػكؿمتفا ػػؿمتال ػػؽاتدكاروكمنس ػػؽ

الستخداـمختمؼأشكاؿالثركةكالدكةلت ديؽاتهداؼالكبرل (.كدةو )343:2014

ً
كتعػػرؼاالسػػتراتيجي  سػػبمعجػػـالمعػػانيالجػػامعبأنهػػاً :مػ ىػفالفيينػ ً
اػ يػدبًهىػػا
كيي ٍد ى
ػكف ى
الع ٍس ػ ىك ًري ى
ؽ ٍ ً
ػاف ً
اتخػ يذبًه ً
ً ً
ً
ػيالدمػ ً كالدىا ً ىػد ًةلًتى ٍ ًديػ ً
الب ًعي ىػد ًةوكتي ٍسػتى ٍع ىم يؿ
كتى ٍ ًد ي
اته ىػداؼ ى
ػيي ًج ي
الك ىسػائ ًؿالت ى
ػب ٍ ى
ى
يد ى
الت ٍخطيطي ى
طابالس ً
ً
فيالخ ً
ي(.الجامعو:2019مك عإلكتركني)
ِّياس ِّ
ٍأي،ان
 نظري الحرب النادل :ػائؿكالغايػات

 رفها(كلتزر)بأنها":مجمك ػ مػفالمبػادئكالمعػاييراتخال يػ التػيتي ِّػد يدالكس ى
بالنسب الستخداـالعنؼمفجانبالدكل "(.الشريؼو )7-5:2016
 حرب النصابات :يي ىعِّرفيها(ركبرتتابر)اتمريكيبدكله:إف" رب العاابات بالمعنى الكاسع الذم نطمده ميها

هػي ػرب ثكريػ و تجنػد سػكانان مػدنييف أك مػى ات ػؿجػز ان مػف السػكافو ،ػد الدػكل العسػكري لمسػمط

ال ككمي الدائم شر يان أك المغتاب "(.تابرو )5:1981
 -االعترال الدولي:

يعرفهالدكتكرم مدالمجذكبالفديهالدانكنيالمبناني:بأنه"التارؼ ال ر الػذم ياػدر ػف

دكلػ و أك ػدة دكؿ؛ لإل ػراربكجػكد جما ػ بشػري فػكؽ إ مػيـ معػيفو تتمتػع بتنظػيـ سياسػيو كاسػتدالؿ

00

كامػؿو كتدػدر مػى الكفػا بالت ازمػات الدػانكف الػدكليو كبهػذا تعتبػر الػدكؿ أك الدكلػ فػي ا تبػار هػذل

الجما

كع،ك في اتسرة الدكلي "(.شهابو )25:2016

 المحكم البنائي الدولي :ه ػػيهيئػ ػ   ،ػػائي جنائيػ ػ دائمػ ػ مس ػػتدم وأكج ػػدهاالمجتم ػػعال ػػدكلي ػػاـ2002ـلمدا ،ػػاة
ػثتتػ ػػكلىإج ػ ػ ار ً
اتالت ديػ ػػؽ
مرتكبػ ػػيأشػ ػ ِّػدالج ػ ػرائـالم تمم ػ ػ جسػ ػػام بمدت،ػ ػػىالدػ ػػانكفالػ ػػدكلي؛ب يػ ػ ي
كالم اكم فيجريم اإلبادةالجما ي وكالجرائـ،داإلنساني وكجػرائـال ػرب؛ نػدماتكػكفالسػمطات

الم مي  مىالمستكلالكطني اجزةنوأك ازف ن فالدياـبذلؾ( .الذكيب؛الك رمو)7:2014
 المقاوم المسمح :ظهرتم اكالت ديدةلبيافالمداكدبالمداكم المسم وفكافاالتجالالسائدفيالمنا شات
التيدارتفيمؤتمربرككسؿسن  1874كالهامسن  1899ك 1907كجنيؼسن  1949بشأف

ت ديدكتدنيف كانيفال ربهكا تبارالمداكم الشعبي نك اى مفالدفاع فالنفسفي ال تعرض
اإل ميـ لغزك أجنبي ينتج  نه  ؽ سكاف اإل ميـ في االنتفا، ،د العدك كالغازم باستخداـ الدكة

الهب الجماهيري "(الشافعيو.)2018
المسم كهذلاالنتفا  ،ي بِّر نهاباسـ“ ٌ
أفرادالمداكم المسم أكاتناارهـ ناارالينتمكفإلىأفرادالدكاتالمسم النظامي و
لكنهـ يأخذكف  مى  اتدهـ الدياـ بعمميات الدتاؿ دفا ا  ف الماالح الكطني أك الدكمي ،د  كل

أجنبي وسكا كانتتمؾالعناارتعمؿفيإطارمنظـأمتشرؼ ميهسمط  انكني أكفعمي تعمؿ
مىتكجيههو أكتعمؿبنا  مىمبادرتهاالخاا و كسكا كافهذاالعمؿالدتاليالذمتدكـبه مى

اإل ميـالكطنيأكخارجنطاؽاإل ميـ.كمداكم المعتديػػف مؿمددستجيزلالشرائعالسماكي كمبادئ
دكؽاإلنسافكالدانكفالدكلي (جماؿو2010ومك عإلكتركني)
المقاوم البنبي السممي :
اسػتعممت

ػدة ماػطم ات لمتعبيػر

ػف اسػتخداـ أسػمكب الػال نػؼو مثػؿ" ػكة ال ديدػ "و

"اال تجاج السممي"و" المداكم السممي "و" المداكم المدني السممي "و "المداكم السمبي "و"المداكمػ غيػر

العسكري "و" العاياف غير المسمح"و"العاياف المػدني"و ك"الػالتعػاكف"وك"المداكمػ الػال نيفػ "و ك"الػال
نؼ" (.ادؿو )53:2013
 حرك المقاطن السممي ):(BDSاالس ػ ػػـالرس ػ ػػميلم ممػ ػ ػ يت ػ ػػألؼم ػ ػػفاختا ػ ػػارال ػ ػػركؼاتكل ػ ػػىم ػ ػػفالكمم ػ ػػاتاإلنجميزيػ ػ ػ :
)Sanctions

Divestment,

(Boycott,وكتعن ػػي(المداطعػ ػ وكسػ ػ باالس ػػتثماراتوكفػ ػرض

العدكبات) مىالتكالي( نافو.)2014مداطع إسرائيؿكس باالسػتثماراتمنهػاوكفػرضالعدكبػات
02

ميهاوهػي ركػ فمسػطيني المنشػأو الميػ االمتػدادتسػعىلمداكمػ اال ػتالؿكاالسػتعماراالسػتيطاني

اتبارتايػػداإلسػرائيميومػػفأجػػؿت ديػػؽال ريػ كالعدالػ كالمسػػاكاةفػػيفمسػػطيفوكاػكالنإلػػى ػػؽتدريػػر

المايرلكؿالشعبالفمسطينيفيالكطفكالشتات(.مك عBDSو )2018

المطمب اطول

اطىدال االستنماري إلنباء الكيان االحتاللي اإلسرائيمي في فمسطين

تمثمتاتهداؼاالستعماري إلنشا دكل لميهكدفيفمسطيففيالنداطالستالتالي  :

أوالً :إيباد حابز ببري يمنع وحدة اطمتين النربي واإلسالمي ى ويفصل آسيا عن أفريقيا:

ففػػيتكاػػياتالمػػؤتمرالعػػالميلمػػدكؿاالسػػتعماري فػػي ػػاـ1907فػػيلنػػدفوجػػا فػػيتدريػػر

(كامبؿبانرماف)رئيسكز ار بريطانياآنذاؾ":إفالخطرالذميهدداال ػتالؿالغربػييكمػففػيالب ػر
المتكسػطالػذميؤلػؼ مدػ االتاػػاؿبػيفالشػرؽكالغػربوكالػذميدػػيـ مػىسػكا ًمً ًهالشػر ي كالجنكبيػ و
شعبكا هديتميزبكؿمدكماتالتك دكالترابطوكبمافيأرا،يهمػفكنػكزكثػركاتتتػيحتهمهػامجػاؿ
ه
ػرلمكاجهػ هػذاالخطػر:بػأفتعمػؿالػدكؿ
التددـكالر يفيطريػؽال ،ػارةكالثدافػ ".ك ػدأكاػىالتدري 
أماتِّ ػادبػيفأجزائهػاوكالسػعي
االستعماري  مىتجزئػ هػذلالمنطدػ وكاالبدػا  مػىتفككهػاوكم اربػ ِّ

الدائـإلىتفسخها مميانكفكريانكتاريخيانوكا ترحالتدريرالعمػؿ مػىفاػؿالجػزئيفاتفريدػيكاآلسػيكم
فػيهػذلالمنطدػ أ ًػدهما ػفاآلخػربشػكؿ اجػػؿوكا امػ  ػاجزبشػرمغريػبفػيندطػ اٍلتًدػا هػػذيف

لالستعمارأفيستخدم هيأداةفيت ديؽأغرا،ه(.ياغيو )54:1983
ى
ف
الجزئيفويي ىم ِّك ي
كبعػدالب ػث ػػكؿكثيدػ (كامبػؿبانرمػػاف)تبػيفكجػكدخػػالؼفػياػ ً هػػذلالكثيدػ وكهػؿهػػي
ديدي ػ أـال؟ولكػػفم،ػػمكنها ػػدثبالفعػػؿ؛ذلػػؾأفالػػد ـالغربػػيغي ػرالم ػػدكدلممنظم ػ الاػػهيكني 

العالمي منذما بؿ ياـدكل إسرائيؿوك تىاآلف:سياسػيانوكا تاػاديانوك سػكريانيؤكػدهػذاالبعػدوكممػا

ي تِّـهذاالهدؼهكا تراح(إدكاردبتفكرد) اـ1845مفمكتبالمستعمراتفيلنػدفالػذمجػا فيػه:
ػثنػتمكفمػف
"إفإ ام دكل يهكدي فيفمسطيف...ست،عنافيمركزالديادةفيالشػرؽاتكسػطوب ي ي
م ار ب  ممي التكسعوكالسيطرة مىأ دائناوكالتادملهـ ندال اج "(.نكفؿو )20:2010

ثانياً :تةمين طريق المواصالت بين المستنمرات البريطاني

ػيالكاليػاتالمت ػدةفػيخطابػهفػيكنػدا
فددأ مف(نا كـجكلدماف)()1مندكبالككالػ اليهكديػ ف 

ػاـ":1947إفاليهػكداختػاركافمسػطيفاللمعناهػاالتػكراتيكالػدينيوكلك ٍػفتففمسػطيفهػيممتدػىطػرؽ

أكركبػػاكآسػػياكأفريديػػاوكتففمسػػطيفتشػػكؿبػػالكا عندط ػ االرتكػػازال ديدي ػ لكػػؿ ػػكلالعػػالـوكتنهػػاالمركػػز
االستراتيجيلمسيطرة مىالعالـ"(.ياغيو )54:1983
( )1يفمندكبانلمككال اليهكدي في اب اتمـ اـ1935وككافمفالمبػادريفإلػىإ امػ الكػكنغرساليهػكدمالعػالميوكتػكلى
رئاستهبيف امي1977-1953وكافمندكبالمككال اليهكدي فيالكالياتالمت دةفياتربعينياتمفالدرفالما،ي.
03

ثالثاً :وبود مكان متقدم طوروبا يحقق مصالحيا

ائيؿالتي ىع ػيددكل ػ نلميهػػكدك ػػدهـف سػػب؛بػػؿهػػي ا ػػدةا تاللي ػ غربي ػ متددم ػ و
إفدكل ػ ىإس ػر ى

ه ػػدفهاإ ،ػػعاؼاتمػ ػ العربيػ ػ كتمزيده ػػاوكال يمكلػ ػ دكفت دي ػػؽالك ػػدةب ػػيفش ػػعكبها؛به ػػدؼت دي ػػؽ
الماالحاإلمبريالي ال يكي فيهذلالمنطد وفالعمؿ مىتدكي مركز(إسرائيؿ)وكدكرهااإل ميميفي
المنطد وهك امؿمهـولت ديؽهذلاتهداؼمفخالؿغرسجسـغريبفي مػبالمنطدػ العربيػ .
( ميو)2017وكهذامايفسػرالػد ـغيػرالم ػدكدلمػدكؿالغربيػ لميهػكدفػيفمسػطيف؛بػؿكالتغا،ػي
ػػفكػػؿالجػرائـالتػػييرتكبكنهػػافػػي ػػؽفمسػػطيفكأهمهػػاوك ػػدـإلػزاـدكلػ اال ػػتالؿبػالد ارراتالدكليػ 

كاف التيأتخذت،دها.

رابناً :زرع بذور البقاق والنداوة بين الدول النربي

ػػاؿ(بالمرسػػتكف)كزيػػرالخارجي ػ البريطػػانيفػػي ػػاـ":1840سػػتككففمسػػطيفاليهكدي ػ سػػدانفػػي

ػهأمم ػػاكالتش ػريرةوإلنشػػا دكل ػ  ربي ػ ت،ػ ُّػـماػػركالشػػاـوكتهػػددماػػال نامػػفجديػػد"( يسػػىو
كجػ ِّ

.)3:1991كالمال ظمنذسدكطالسػمطن العثمانيػ  تػىاآلفلػـن ىػرك ػدة ديديػ بػيفالػدكؿالعربيػ ؛بػؿ
الشداؽكالخالؼكالتنا ركالدتاؿمفأجػؿال ػدكدكالماػالحال،ػيد ؛بػؿكاػؿاتمػرإلػىد ػـالمسػتعمر

في،ربالدكؿالعربي  ككافالعراؽنمكذجان.

خامساً :تببيع ييود أوروبا البرقي والغربي باليبرة إلى فمسطين

بدأتبريطانيابتشجيعهجرةاليهكدإلىفمسطيفوكأغمدتأمػامهـالهجػرةإلػىالكاليػاتالمت ػدة

اتمريكي كأكركباوكفت تهاباتجػالفمسػطيفوفكػافمػفأكبػراتهػداؼلمػدكؿاالسػتعماري هػك"الػتخمص
مفنفكذاليهكداال تاادمكالسياسيالذمكاففيأ ٍىك ًجهفيأكركباوكالد،ا  مىالتجمعاتاليهكدي 
السػكني (الغيتػك)داخػػؿالمجتمعػاتاتكربيػ وكػػذلؾالػتخمصمػفجػرائمهـوكدسائسػهـوكمكائػدهـالتػػي

أثارتندم مكاطنيالدكؿاتكركبي التي اشكافيها"(.الشديفيو )12:2011

سادساً :منع قيام كيان عربي إسالمي من بةنو أن يؤثر عمى مصالح االستنمار

ػدكب
ػدأكؿمنػ و
جػا تهػذلاتهػداؼفػػيمػذكرةاليهػكدمهيربػػرتاػمكئيؿالػذمأاػػبحفيمػابع 
و
ػددمػفالنػكابالبريطػانييفوا تػرحفيهػا
ساـلبريطانيافيفمسطيف اـ1920و ك د دمهال ككمتػهوك و
تأس ػػيسدكلػ ػ يهكديػ ػ  م ػػىأرضفمس ػػطيفت ػػتإشػ ػراؼبريطاني ػػاوش ػػار انفيه ػػاالفكائ ػػداالس ػػتعماري 

لبريطانياوكمنهاالفكائداتربعالتالي (:الفراو )8:2014
مهمانل ماي طرؽمكااالتاإلمبراطكري البريطاني إلى
تشكؿمرك انزاستراتيجيان ٌ
 .1إفهذلالدكل  ِّ
الهندكأفريدياو كتساهـفيالسيطرة مىسا ؿالب رالمتكسطوكالب رات مر.
ف ماي ىالكجكدالبريطانيفيماروبمافيها ناةالسكيس؛التػي
ؤم ي
ائيؿ)ي ِّ
ي
 .2إفكجكددكل (إسر
تيعدأهـممرمائيفيالعالـ:ا تااديانك سكريان.
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ناف ىس ػ وكندط ػ 
الم ً
 .3إفهػػذلالدكل ػ س ػتككفجػػدا انر ػػازالنأمػػاـاتطمػػاعالمت ازيػػدةلمػػدكؿاتكركبي ػ  ي
هجكـ مىبا يبالدالمشرؽالعربيكاإلسالمي.
ً
ػكةتعتم ػد ميهػػابريطانيػػاوكتػػديفلهػػابػػالكال وكتشػػطرالعػػالـالعربػػيإلػػى
 .4تشػػكؿهػػذلالدكل ػ  ػ
شطريف؛كتمنعاالتااؿالبرمبيفمشر هكمغربهوكيمكفاستخدامهالمجابه  ركاتالت ػرر
فيالكطفالعربي ام  ندال اج .

كبالتػػالي:فػػإفإنشػػا دكلػ (إسػرائيؿ) مػػىأرضفمسػػطيفكػػافكظيفيػانوكهػػذامػػاأكػػدلالػػدكتكر

ػثا تبػػرأفدكل ػ إس ػرائيؿمػػاهػػيإالدكل ػ كظيفي ػ وكذلػػؾبدكلػػه":ترجػػع
بػػدالكهػػابالمسػػيرمو يػ ي
المسػػأل اليهكدي ػ فػػيأكركبػػا إلػػى ػػدةأسػػبابومػػفأهمهػػا:ك،ػػعالجما ػػاتاليهكدي ػ فػػيال ،ػػارة
و
فسػػرظهػػكركػػؿ مػػف
ػذمي ِّ
ػـي يعػػدلهػػادكرتمعبػػهوكهػػكاتمػػرالػ ي
الغربيػ ؛ با تبارهػػاجما ػػاتكظيفيػ نلػ ى
المسػأل اليهكديػ وكالاػيغ الاػهيكني اتساسػي الشػامم التػيطير ػتبا تبارهػا ػاللهػا.كهػكفػي
ػإفانتهػىهػذاالنفػع
ال ،ارةالغربي يست ؽالبدا داخمهاوإفكافنافعانيمعب الكظيف المككمػ إليػهوف ً
ؿالمشكم وتنهاتت،مفخمؽ
كجبالتخمصمنه فطريؽندمهخارجهاوكالكا ع:أف ممي الندؿت ُّ

كظيف جديدةلهوكهػذاهػك اإلطػارالػذميػدكرفػينطا ػهتاػريحوأك دػدوأكميثػاؽبمفػكروكهػكأه ُّػـ
م
ػـي يعػدلهػانفػع
و
دثفػيتػاريخ الاػهيكني ؛فهػكيطػرح ػاللمسػأل الجما ػ الكظيفيػ اليهكديػ التػيل ى
داخؿال ،ارةالغربي وكأابحأ ،اؤهافائ،انبشريانيهكديانالكظيف له"(.المسيرمو )27:2013
ممػػاسػػبؽيت،ػػح:أفزرعالكيػػافاإلسػرائيميفػػي كسػػطاتمػ العربيػ كاإلسػػالمي هػػكماػػم 

ػدهي ىِّئػػتكػػؿالظػػركؼمػػف بػػؿ
غربي ػ اسػػتعماري وأكثػػرمنهػػاإرادةاػػهيكني لمعػػيشفػػيفمسػػطيف.فدػ ي

االسػػتعمارالغربػػيل ػكالدةهػػذاالمكلػػكدغيػ ًػرالشػػر يوكتكظيػػؼكػػؿاإلمكانػػاتمػػفأجػػؿاندماجػػهفػػي

الم يطالعربيوليسبد انمفتاريحبمفكروكاال ػتالؿالبريطػاني مػىفمسػطيفوكانمػامػف بػ يؿكمػف
بعدمفخالؿسمسم طكيم مفات ماؿالمسا دة؛لدفعاليهكدلمرغبػ فػيالعػيشفػيفمسػطيفوكتػرؾ
ي

أكركبػػاكالكاليػػاتالمت ػػدةاتمريكي ػ كغيرهػػامػػفالػػدكؿالتػػيكػػانكايعيشػػكففيهػػاوكمػػاأ مػػاؿالشػػغب
كالعنؼالمبرمجالذمكافيفتعمهاليهكدبعمـبريطانياإالدليؿ مىهذااالستنتاج .

المطمب الثاني

دور بريطانيا في تنزيز الوبود الييودي في فمسطين
لعبػػتبريطانيػػادك انركبي ػ انرفػػيتعزيػػزالكجػػكداليهػػكدم مػػىأرضفمسػػطيفوكذلػػؾمػػفخػػالؿ

تاريحبمفكرالذمادرفي2تشريفالثاني(نكفمبر)1917وكسمككهافياالنتدابالبريطاني مى
أرضفمسطيفوكدكرهاالسافرفي رب اـ1948وكذلؾمفخالؿالفركعالثالث التالي  :
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الفرع اطول

دور بريطانيا في تنزيز الوبود الييودي من خالل تصريح بمفور
يحبمفػكروكا ػالف
ُّ
مفأجؿأفت دؽبريطانياأهدافهابدأتبخطػكات مميػ وك
ػافأهمهػاتاػر ى

ػر ػرارت اػػؿ ميػػهالاػػهيكني 
ػثكػػافتا ػريحبمفػػكرأخطػ ى
اال ػػتالؿالبريطػػاني م ػىفمسػػطيفو يػ ي
العالمي و ك دجا بعد شريف امانمفمؤتمر(بػازؿ)بسكيسػ ارفػي ػاـ1897ـو ك ػدكػافكا ػدانمػف
يثسػبدهمدتر ػاتالدائػدالفرنسػينػابميكفبكنػابرتلميهػكدكالتػي
المؤامرات مىالد،ي الفمسطيني و ي
يعػدهـفيهػابػالعكدةإلػىالدػدسكمكانػ لهػـفػيالعػالـت ػتال اريػ الفرنسػي وككػذلؾخطػ تدسػيـالعػالـ

العربيوكتداسـترك الدكل العثماني مفخالؿاتفا ي (سػايكسبيكػك)فػي ػاـ1916وكمػا بمهػامػف
طرك اتا تاللي  .

ػاسالػذمانطمدػتمنػهدكلػ (إسػرائيؿ)وكهػك
ؿ:إفتاريحبمفكركافبمثاب اتس ً
يمكفالدك ي
لكف ٍ

معمفأ طىفيهمفاليممؾمفاليست ؽو كتـفيهتجاهؿأهؿفمسطيفشعبانك ،ارةو
يح و
أكؿتار و
كك ػػأنهـغي ػػرمكج ػػكديف م ػػىاترض؛فه ػػكالدػ ػرارالظ ػػالـال ػػذمتد م ػػهدكلػ ػ  ظم ػػى(.انظ ػػرن ػػص

التاريحفي :يسىو )6:1991

االنتداب البريطاني عمى فمسطين

كػػافاال ػػتالؿالبريطػػاني م ػػىفمس ػػطيفهػػكبدايػ ػ ىتنفي ػػذمػػاتعه ػػدتب ػػهبريطاني ػالميه ػػكدف ػػي

فمسطيف؛بؿهكبدايػ تنفيػذالمخطػطاالسػتعمارملفاػؿاتمػ العربيػ وكمنػعك ػدتهاوكالسػيطرة مػى
ػرمػػفالفمسػػطينييفو ػدتعػػاممكامػػعبريطاني ػا مػػىأنهػػادكل ػ 
خيراتهػػاولكػػفالمػػؤلـهػػكأفالعػػربوككثيػان

ػيكال كػػـالػذاتيوكأفمشػػكمتهـال ديديػ هػػيمػػع
م ايػػدةوأكاػػديد لمعػػربتريػػدالسػػيربهػػـن ػػكالر ػ ٌ
كمثبتىػ ػ ن
اليهػػكدك ػػدهـوكأغفم ػكاالػػدكرال ديد ػػيلبريطاني ػابا تبارهػػااػػانع نله ػػذاالكيػػافوك امي ػ نلػػهو ِّ
لكجكدلو يث"استطاعاال تالؿالبريطػانيخػالؿثالثػيف امػانأفياػبسفمسػطيفبالاػبغ اليهكديػ و
أفي ًؿم مػهشػعبانغريبػانمتنا ،ػانو
أفيشردشعبانبكاممهوك ي
ِّ
كتمكفبمؤامراتهالباكرةوكأساليبهالماكرةو
استجمبهمفجميعأن ا العالـباسـاليهكدالم،طهدة"(.جرارو )12:1992
بػػدأا ػػتالؿبريطانيػالفمسػػطيفأكاخػػرال ػػربالعالميػ اتكلػػى مػػىيػػدالجنػراؿالمنبػػيفػػي هػػد

ػارز
رئيسالكز ار البريطانيلكيدجكرجباالستيال  مػىالدػدسو ي ي
ػثدخػؿبم ارسػيـا تفاليػ ترافدػهمف ي

فرنسػػي وكايطالي ػ وكيهكديػ مػػفالدطا ػػاتالمم دػ .ك ػػدكانػػتنكايػػااال ػػتالؿالبريطػػانيكا ،ػ منػػذ

البداي وكذلؾبتنايبهاالسيرهربرتامكئيؿاليهكدممندكبانساميان مىفمسطيفكشر ِّياتردففػي
ً
راػػه مػػىإ امػ كطػ وػف ػػكميلميهػػكدفػػيفمسػػطيف؛فدػػد
ػػاـ1920وكالػػذملػ ي
ػـي ٍخػػؼفػػيتاػري اته ى
ارح اـ 1919يفكافمستشػا انرلم ككمػ البريطانيػ فػيالشػؤفالفمسػطيني ":فػيال ك ػتالمناسػب
يجػػبأفتاػػبحفمسػػطيفككمنكيمػػث(دكل ػ )ذات كػػـذاتػػيت ػػتر اي ػ أكثري ػ يهكدي ػ  ائم ػ "وكبعػػد
06

ػىج ٍعمػػهذااػػبغ شػػر ي ك انكني ػ مػػفالنا ي ػ الدكلي ػ وكنتيج ػ لهػػذل
اال ػػتالؿ راػػتبريطانيػػا مػ ى

المس ػػا ي.فد ػػد ػػررت ا ػػب اتم ػػـ ػػاـ1922تكمي ػػؼأمم ػػيلبريطاني ػػاكا ط ػػا مشػ ػ رك ي دكليػ ػ 
لال تالؿالبريطاني مىفمسطيفوكت،منتالمادةالثانيػ مػفاػؾاالنتػداب":أفت،ػعفمسػطيففػي
أك،اعسياسي وكاداري وكا تاػادي وت،ػمفإنشػا الػكطفالدػكمياليهػكدم"وثػـبػدأتشػر ي الككالػ 
اليهكديػ و تػػىأاػػب ت ككمػ داخػ ىػؿ ككمػ وفدػػدناػػتالمػػادةالرابعػ مػػفاػ ِّؾاالنتػػداب مػػىمػػا
يمػػي":اال ت ػراؼبككال ػ يهكدي ػ تشػػير مػػى ككم ػ االنتػػدابوكتتعػػاكفمعهػػافػػيالشػػؤكفاال تاػػادي 

كاالجتما ي كغيرذلؾوممايؤثر مىإنشا الكطفالدكمياليهكدم"(.جرارو )19-18:1992

الفرع الثاني

دور بريطانيا في حرب عام :1948

ب ػػدأت ً ػػدةالاػ ػراعت ػ ػزدادب ػػيفاليه ػػكدكالفمس ػػطينييفبع ػػد ػ ػرارتدس ػػيـفمس ػػطيفال ػػذماتخذت ػػه

الجمعي العام لألمـالمت دةت تر ـ()181في اـ.1947ك دنص مىتدسيـفمسطيفالكا ع 
ت تاالنتػدابإلػىدكلتػيف:يهكديػ ك ربيػ و يػثأ طػىالدػرارلميهػكدالػذيفكػانكايمثمػكف%33مػف

السكافوكيسيطركف مى%7فدطمفأرضفمسطيففي اـ1948وأ طاهـمانسػبته%55وأمػا
الفمسطينيكفالذيفكانكايمثمكف%67مػفالسػكافوكيممكػكف%93مػفاترضفمػـي اػمكاإال مػى

أ ػػؿمػػف(%45بػػدرو228:2016؛ جػػازمو.)40:2013ك ػػد"كافػػؽاليهػػكد مػػى ػرارالتدسػػيـو
كا تبركلتتكيجانلجه كدهـفيتدسيـفمسطيفوكر بكابهوبينماشػعرالعػربكالفمسػطينيكفباإلج ػاؼ".

(م اسيسو )352:2011

مػػىإثػػر ػرارالتدسػػيـزادت ً ػػدةالدتػػاؿكالاػػداماتمػػعاليهػػكدو كد ػامجمػػسجامع ػ الػػدكؿ

العربي ػ إلػػىاجتمػػاعفػػيمدين ػ ( الي ػه)بمبنػػافومػػابػػيف9-7تش ػريفاتكؿ(أكتػػكبر)1947؛لد ارس ػ 

ككافمفأهـالد ارراتالمتخذة
ِّ
اجباتخايذهالمك كؼفيكجهالمؤامرة مى ركب فمسطيفو
التدابيرالك ً
ً
خالؿذلؾالمؤتمرمايمي:تأليؼلجن  سكري مفممثميف فمختمؼالدكؿالعربي ومهمتهػاد ارسػ 
المك ػؼمػفالنا يػ العسػكري وكمعاكنػ أهػؿفمسػػطيففػيالػدفاع ػفأنفسػهـككيػانهـكأر،ػهـوككػػاف

ػتحبػػابالتطػػكعأمػػاـالشػػبافالعػػربلممشػػارك فػػيالكفػػاحالمسػػمحفػػي
مػػفبػػيفتكاػػياتهػػذلالمجن ػ فػ ي

ػديدةنلػػدلالش ػبافالعػػربولممسػػاهم فػػيالن،ػػاؿوكخاا ػ فػػياتكسػػاط
فمسػػطيفوككانػػتال ماس ػ شػ 

العسكري وكهكذا:بدأتككيف(جيشالت رير)الذمسميفيمابعػد(جػيشاإلندػاذ)وكأيسػندت يادتػهإلػى
(فػػكزمالدػػاك جي())2ا تبػػا انرمػػفمطمػػعشػػهركػػانكفاتكؿ(ديسػػمبر)(.1947المكسػػك الفمسػػطيني و
 )2013

()2فكزمالداك جي،:ابطفيالجيشالسػكرمك ائػدجػيشاإلندػاذخػالؿ ػرب1948وكلػدفػيمدينػ طػرابمسفػيلبنػاف.درس
فيالمدرس ال ربي فياآلستان وكتخرج،ابطانفيسالحالخيال العثماني اـ.1912
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كبالنظرلمدكرالذملعبتهبريطانيافيانا الكيػافاإلسػرائيميفػيفمسػطيفويتبػيفأنػهكػاف

هػػدفاناسػػتعماريانكبي ػ انرويسػػتهدؼاتمتػػيفالعربي ػ كاإلسػػالمي مػػفأجػػؿمنػػعك ػػدتهاوكمنػػع يػػاـكيػػاف
إسػػالميأك ربػػي ،ػػارمفػػيالمنطد ػ وكابدػػا المنطد ػ العربي ػ فػػي ال ػ ،ػ و
ػعؼ ُّ
كتفكػ وػؾك،ػػياعو
و
طكيؿبعيدان فالتكمف الماليػ وكال،ػغطالسياسػيكالشػعبيالػذميتعػرض
مىمدل
كتبعي لال تالؿ
ن

لهاال تالؿوكاففكرةإنشا كطف كميلميهكدوهيمفأكثرإبدا اتاال تالؿال ديثالػذميعطػي
مىمدلمديد .
ثما انرلمم تؿ
ن

المطمب الثالث

االستراتيبيات الفمسطيني بين عامي 1964-1948

أ ػػدث ػ ػرارالتدس ػػيـس ػػخطان امػ ػانف ػػيمعظ ػػـال ػػبالدالعربيػ ػ وكس ػػارعرؤس ػػا ال ككم ػػاتالعربيػ ػ و

باإل،اف إلىاتميفالعاـلمجامع العربيػ وإلػى دػداجتمػاعلهػـفػيدارك ازرةالخارجيػ فػيالدػاهرةفػي8
اتومنهػػا:العمػػؿ مػػىإ بػػاطمشػػركع
كػػانكفاتكؿ(ديسػػمبر).1947ك ػػداتخػػذكاباإلجمػػاع ػػدة ػ ارر و
التدسػػيـوكال يمكل ػ دكف يػػاـدكل ػ اػػهيكني فػػيفمسػػطيفوكاال تفػػاظبفمسػػطيف ربي ػ مسػػتدم مك ػػدةوكمػػا
تدررتزكيدالمجن العسكري التػيشػكمهامجمػسالجامعػ فػيمػؤتمر( اليػه)بن ػك شػرةآالؼبند يػ وكمػا

تد ػ ررتالمبػػادرةبتدػػديـكػػؿمػػايمكػػفال اػػكؿ ميػػهمػػفأسػػم خفيف ػ وك نابػػؿوكرشاشػػات؛لتكزيعهػػا مػػى
أهاليفمسطيف( .شعرو)9:2010

ك داتبعالفمسطينيكففيهذلالفترةاستراتيجي إلبطػاؿ ػرارالتدسػيـوكت ريػركامػؿتػرابفمسػطيفو

ك دظهرذلؾفيالفركعالثالث التالي  :

الفرع اطول

تبكيل بيش اإلنقاذ

جيشتألؼمفمجمك مفالمتطك يفالعربو ىهُّبكالمسػا دةالفمسػطينييففػياػ ار هـ
كهك ه

ػثأيسػندت
اربإل ام دكل (إسرائيؿ) مىأرضفمسػطيف؛ ي ي
معالعااباتالاهيكني التيكانتت 

يادتهإلىفكزمالداك جيفي اـ(1947اشتي و.)196:2011كيمكفإجماؿهدؼتشكيمهوكأهـ

المعارؾالتيخا،هاوكنداطال،عؼالتيا ترتهفيثالثنداط مىالن كالتالي :

أوالً :ىدل تبكيل بيش اإلنقاذ

ددفكزمالداك جيالغاي مفدخكؿجيشاإلنداذإلىفمسطيففيخطب لهفيمدين (جبع)
كدؾمعػالـالاػهيكني 
فيجنيفو اؿفيها":هدفناكا دوكهكإلغا ي رارهيئػ اتمػـالمت ػدةبالتدسػيـو ُّ
كتاػػفيتهانهائي ػانوكتنفيػػذ ػ ارراتالجامع ػ العربي ػ وكتثبيػػت ركب ػ فمسػػطيف"(.المكسػػك الفمسػػطيني و
 )2013
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ثانياً :المنارك التي خاضيا بيش اإلنقاذ

خاضجيشاإلنداذمعارؾمتعددةنبيفكػركفػر،ػدالعاػاباتالاػهيكني وكاسػتطاعت ديػؽ
ى

ػثتمكػفمػفالسػيطرة مػىبعػضالمسػتكطناتوكب ِّ
ػثالر ػب
كي فيهػذاالشػأفو ي ي
نجا اتمهم ك ٌ
فيافكؼاليهكدوكمفالمعارؾالتيخا،ها:معرك (جديف)في22كانكفالثػاني(ينػاير)1948و

كمعرك ػ (الز ار ػ ػ )فػػي16ش ػػباط(فب اريػػر)1948وكمعركػ ػ (مشػػمارها يم ػػؾ)وكمعرك ػ (الش ػػجرة)و
كمعركػ ( ارمػػاتيك انػػاف)وكشػػارؾفػػيمعػػارؾ(نيفػػييعدػػكب)وك(بػػابالػكاد)وكالدػػدسوك يفػػاوكيافػػاو

ك(المطم ػ )وك(المنػػارة)وك(اله ػراكم)وكالنبػػييكشػػعوكطبريػػاوك كػػاوكاػػفدوككػػافتكتيكػػهفػػيالدتػػاؿ

مزيجانمفتكتيؾالدكاتالنظامي وكتكتيؾ ربالعاابات(.جرارو)102:1994
ثالثاً :مواطن الضنلى وسبب الفبل

رغـأفتجرب جيشاإلنداذكانػتاتيكلػى مػىالمسػتكلالرسػميالعربػيوإالأنهػا ػداتسػمت

بجمم مفالسمبياتوكمكاطفال،عؼوكمنها:

 .1لـيكفجيشاإلنداذمدربانتدريبان كيانوفي يفكانت ااباتالهاغاناتمتمؾالتدريبالعاليو
كالخبػ ػرةالكافيػ ػ وك ػػداس ػػتفادتهام ػػفمش ػػاركتهاف ػػيال ػػربالعالميػ ػ الثانيػ ػ بجان ػػبال مفػ ػػا .

(كعكشو)22:1993

 .2ا تمػػدجػػيشاإلندػػاذ مػػىرداتالفعػػؿكالعاطف ػ فػػيأكثػػر ممياتػػهوككػػافيفتدػػرإلػػىالتخطػػيط
الم كػػـوكالتنفيػػذالمبنػػي مػػىأسػػس سػػكري سػػميم .فدػػدكػػافدخػػكؿجػػيشاإلندػػاذإلػػىمسػػرح
و
ممياتلـيتدرب ميهمف ب يؿ(.دمبرسو)2010

 .3كػػاف ػػددأف ػرادجػػيشاإلندػػاذ مػػيالناليتجػػاكزأربع ػ آالؼجنػػدموفدػػدناػػتكثػػائؽالجامع ػ 
العربي  مىأف ددهـ دبمس(3930متطك انفدط((.دمبرسو:2010مك عإلكتركني)

 .4كافتسميحجيشاإلنداذ،ػعيفانك ػدا تاػر مػىالسػالحالخفيػؼوككػافبع،ػهفاسػدانوكغي ىػر
مؤثرفيمسرحالعممياتبشكؿ كم(.طرزم؛خ،رو)141:2008

 .5كافاإلمداد،عيفانوفمـتكجدخط إمدادوكتـاال تماد مىاتهالي(.دمبرسو)2010

 .6تػػدخمتبريطانيػػافػػيطبيع ػ  مػػؿالجػػيشوكك،ػػعتلػػه ػػدكدانزماني ػ وكمكاني ػ وكتسػػمي ي و
ك ددي  (.جازمو)41:2013

ػيشاإلند ػػاذت ػػدفف ػػيالمعنكي ػػاتل ػػدلالجن ػػكدوكأدلإل ػػىفػ ػراربع ،ػػهـم ػػفالخدمػ ػ 
 .7أا ػػابج ػ ى
العسكري وك دـاالن،باطوكذلؾلسك التدريبوك م الخبرة(.دمبرسو)2010

ػكدالخػالؼبػيفالثػكارالفمسػطينييفمػف ركػ 
 .8مفاتسبابالتيأفشمتمهمػ جػيشاإلندػاذكج ي
الجهادالمددسوكجيشاإلنداذ(.الفمسطيني و)583:2006

 .9باإلمكافاالستنتاجبأفتشكيؿالعربلجػيشاإلندػاذابتػدا نيعػدمػؤامرةنمػفال كػاـالعػرب مػى
ػيسالغ،ػبالػذم
الد،ي الفمسطيني وككافالهدؼمفتشكيمهتفر ى
يسالعاطف الجماهيريػ وكتنف ى
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مػػأل مػػكبالشػػعكبالعربي ػ كاإلسػػالمي وكاسػػتنزاؼالطا ػػاتفػػي ػ و
ػركبم كػ و
ػكـ ميهػػابالفشػػؿ

سمفانوكهذاالينفػياػدؽ ائػدالجػيشفػكزمالدػاك جيوكمػفمعػهمػفالمتطػك يفالػذم ممػكا

بكػ ِّػؿجػػدكاخػػالصوكأبمػ ٍػكابػػال ن سػػنان مػػىتكا،ػػعإمكانػػاتهـمػػفأجػػؿت ريػػرفمسػػطيفمػػف
الاهاين .
نسػػػتنتجأي ،ػ ػانممػ ػػاسػ ػػبؽ:أفاإل النػ ػػاتالرسػ ػػمي مػػػفالز مػ ػػا العػ ػػرببالرغب ػ ػ فػ ػػيت ريػ ػػر

فمسػػطيفوكطػػرداال ػػتالؿمنهػػاوكانػػت بػػارة ػػفشػػعاراتخاد ػ تهػػدؼإلػػىتخػػديرالعدػػؿالعربػػيو
كسػ بالمبػػادرةمػػفأيػػدمالفمسػػطينييفوكتهيئػ اتجػكا لتمكػػيفاال ػػتالؿاإلسػرائيميمػػففمسػػطيفك ػػد

كافالهدؼلهذلالدكؿتثبيتممكهـ مى سابفمسطيفكشعبها .
ى
كافال ديد ػ الاػػعب :أفالعػػربلػػـتكػػفلػػديهـاإلرادةال ديدي ػ لت ريػػرفمسػػطيفوكأفاإلرادة
ػدد ميػ ػ وػؿم ػػفالد ػ ػكاتوكب ػػدكفإمػ ػ و
الا ػػاد مػ ػػاكان ػػتلتغػ ػػامربع ػ و
ػميحجيػ ػػدوكم ػػاكانػ ػػتلتتػ ػػرؾ
ػدادكتس ػ و
الفمس ػػطينييفيكاجه ػػكفما ػػيرهـبه ػػذاالبش ػػا و م ػػىي ػػد ا ػػاب كليس ػػتدكلػ ػ وكانم ػػاتف ػػرضاإلرادة
الااد  سفالتخطيطوكجدي العمؿوكامتالؾزماـالمبػادرةوك سػفالتاػرؼوكالدػدرة مػىتكظيػؼ

اإلمكاناتكاف نتجؿالت رير .

الفرع الثاني

تبكيل بيش البياد المقدس

بعػػدإ ػػالفمشػػركعالتدسػػيـانػػتهجالفمسػػطينيكفاسػػتراتيجي  ػػربالعاػػاباتفػػي تػػالهـ،ػػد
ػفيػذ نكالدػرارالتدسػيـوكلػفيدبمػكابػهو
يثأرادالفمسطينيكف ي
الجما اتالاهيكني و ي
أفيىبٍرهنكاأنهػـل ي
كفػيالك ػتنفسػه دػدتهػذلالعاػاباتالعػزـ مػىجنػيثمػارالمشػركعبسػر وفشػر كافػي مميػػات
أمرغبػ ولػديهـبالم،ػيفػيالػدفاع ػف
إرهابي تهدؼإلىبثالر بفي مػكبالفمسػطينييفوكا بػاط ِّ

التدسيـوكتغك يؿاليهكدوالفمسطينييفإلىإ ادةتشكيؿ ػكات
أر،هـ (شعرو.)9:2010ك ددفع ريار
ُّ

ػثباركػػتالهيئ ػ العربي ػ العميػػالفمسػػطيفهػػذا
الجهػػادالمدػػدسكالػػذمتأسػػسمػػف بػػؿفػػي1936؛ يػ ي
التنظيـالذمأابحتابعانلهاوك داختيرتمدين الددسمد انرلمرئاس وكأما يادةتمؾالدكاتفكاف مػى
رأسها بدالدادرال سيني(.المكسك الفمسطيني و )2013

كيمكفتمخيصتجرب جيشالجهادالمددسفيالنداطالثالثالتالي :

أوالً :قوات نوعي ونابح

ات ظيمػ ن
ػثسػجمتانتاػار و
كانػت ػكاتالجهػادالمدػػدس نكانػانلػإلرادةالفمسػطيني الدكيػ ؛ ي ي

ػر
دلت مى بدري التخطيطوكسالم التفكيرالفمسطينيوكالددرةالعسكري العالي في يػادةمعػارؾالك ِّ
الفروكتكتيؾالعممياتالميداني الدفا ي كالهجكمي الفا م  .
ك ِّ
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ك دظهرتجهكزي هذلالدكاتكفا ميتهامفخالؿالبنكدالتالي  :
 .1التنظيم القوي والمترابط

فد ػػدشػ ػػكؿتنظيم ػ ػان كي ػ ػانمترابط ػ ػانيندسػ ػػـإل ػػىأربع ػ ػ أجن ػ ػ :المجن ػػديفالمد ػػاتميفوكالمجنػػػديف

الم ػرابطيفوكفاػػيؿالت ػدميروكفاػػيؿمطػػاردةالخكن ػ كتاػػفيتهـوك ػػدتػػـتكزيػػعالتشػػكيالتالعسػػكري 
مىسبعمناطؽ مىالن كالتالي(:المكسك الفمسطيني و )2013

ػع
أ -منطد الددس :ائدها بدالدادرال سينيوك،مت كاتيهػاالنظاميػ أربػعسػرايامت ركػ وكأرب ى
مفارزدفا ي ومكز وفيأن ا الددس.
دةى ى
دةنطبي وك 
سراياتدميروكك 
مفارزدفا ي و.
دة ى
ب -منطد بيتل ـ:تألفتمفخمسسرايامت رك وك ً

ػتس ػرايامػػفالمتطػػك يفو
ج -منطد ػ راـاهلل:كػػاففيهػػاس ػريتافمػػفمجاهػػدمالفئ ػ اتكلػػىوكسػ ُّ
اتمفالفئ الثاني .
كجما ه

د -المنطد ػ الغربي ػ الكسػػطى:بديػػادة سػػفسػػالم ،.ػػمت كاتهػػا ػػدةمفػػارزاليتجػػاكزأفرادهػػا
سريتيف.

مفارزدفا ي و.
دةي ى
ق -المنطد الجنكبي :كاففيهاسريتافوكفايؿتدميركا دوك 

ك -المنػػاطؽالشػػمالي :تألفػػت كاتهػػامػػفأربػػعسػرايامت ركػ وكثػػالثسػراياتػػدميروكك ػػدةطبي ػ و
كمفثالثيفإلىخمسكثالثيفمفرزةوكأربعفاائؿتدمير .

 .2حسن التخطيط والتدريب

ػرفػيالفػاتح
ػثذهػبإلػىما ى
بخبػرةكبيػرةفػيالمعػارؾو ي ي
كاف بػدالدػادرال سػينياػا ى

ػدأفآلمتػػهجرك ػػهمػػفمعاركػػهالكثي ػرةوكهنػػاؾ
مػػفكػػانكفالثػػاني(ينػػاير)1946لمراجع ػ اتطبػػا بعػ ٍ
ك،ػػعخطػ ىإ ػػدادالمداكمػ الفمسػػطيني ،ػػدالعاػػاباتالاػػهيكني وكمػػاك،ػػعخطػ نلتنظػػيـ مميػػات

ػكل
تػػدريبالمداكمػ الفمسػػطيني وكتسػػمي هاوكامػػدادهاوكأنشػػألهػػذاالغػػرضمعسػػك انرسػريانبالتعػػاكفمػػع ػ ن
كطني وماري كليبي  مىال دكدالماري الميبي إل دادالمداتميف(.مك عمدين الددسو)2007
ك دظهر سفالتخطػيطكاإلدارةالعاليػ فػياسػتم ارري التكااػؿكال،ػبطكالسػيطرةمػفطػرؼ

بدالدادرال سينيوككذلؾتشكيؿجهازد ػـنفسػيكا المػي ػكموك ػكةمخػابراتلجمػبالمعمكمػات

ػث
ػػفالع ػػدكوكأ ػػاـم طػ ػ إذا ػ ػ ولتت ػػكلىإ ػػالفالبيان ػػاتالا ػػادرة ػػفالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني وك ػ ٌ

المجاهديفوكذلؾفيمنطد راـاهللوكأ ػاـأي،ػانم طػ السػمكي فػيمدػرالديػادةالمختػاربمنطدػ بيػر

زيػػتوكاػػنعشػػيفرةاتاػػاؿ؛ تػػىاليتعػ ٌػرؼات ػػدا  مػػىم،ػػمكفالم ارسػػالتوكالػػىذلػػؾفدػػدنظٌػػـ
يؽمخابراتلجمعالمعمكمات ػفالعػدكوكنظٌػـفػرؽثػأرلػردع مميػاتالدتػؿاليهكديػ وكنظٌػـ
أي،انفر ى
الد اي فيالعالـالعربي(.مك عالهدؼو )2017
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 .3القدرة عمى الصمود والمناورة

ػاتالاػ ػػمكدفػ ػػيمكاجه ػ ػ التمركػ ػػزات ػ ػػكللمد ػ ػكات
ػثت م ػ ػؿجػ ػػيشالجهػ ػػادالمدػ ػػدستبعػ ػ ً
يػ ػ ي
الاػػهيكني فػػي(تػػؿأبيػػب)؛إٍذتػػكلىالػػدفاع ػػفيافػػاوكالمػػدوكالرمم ػ وكجكارهػػابديػػادة سػػفسػػالم و
ضالج ػػيش ػػفند ػػصاإلمكان ػػاتباٍلتف ػػاؼالد ػػكلالم ميػ ػ  كل ػػهوكاستبس ػػاؿرجال ػػهبال ػػدفاع ػػف
ك ى ػػك ى

ػار
ػزؿالدػػدسكم ااػرتىهاوكاجبػ ى
أنفسػػهـوكأهمهػػـوكأمالكهػػـوكلعػػؿاإلنجػػازاتكبػػرلهػػذاالجػػيشكػػاف ػ ى

اليهكدمفيالبمدةالدديم  مىاالستسالـ(.شكفانيو )516:1996
ِّ
ي
ال ِّ
ػتبس ػػبباالس ػػتعمار
ػدادناج ػ ػ وكا ٍ
كم ػػاأف ب ػػدالد ػػادرال س ػػيني ػػدرتػ ػبلعممي ػػاتإم ػ و
ف م ػ ٍ
ػانسػػؽمػػع ائػػدالهيئػ 
الغربػػيوكالخيانػ العربيػ وفدػػدتكااػػؿمػػعدكؿ ػػدة؛لشػ ار السػػالحكالعتػػادوكمػ ٌ
العربي ػ العميػػاوكمفتػػيفمسػػطيفال ػػاج(أمػػيفال سػػيني)؛لتمكيػػؿخطتػػهوكتسػػهيؿال رك ػ  مػػىجميػػع

جبهاتفمسطيفوكنسؽالعمؿمعالمشايخكالز ما داخؿفمسطيف(.مك عالهدؼو )2017
ٌ

ئيسالدكاتالخفيف 
ككاؼال،ابطالمارمالمددـ(البكباشي) بدالجكادطبان الذمكافر ى

جنػػكبيالدػػدسوفػػيرسػػال بعثهػػاإلػػىالمفػػتشالعسػػكرمالعػػاـلدػكاتالجهػػادالمدػػدسمنيػػرأبػيفا،ػػؿو

ػديرملممدػػدرةالتامػ التػػي اربػػتبهػػا ػكاتالجهػػاد
جػػا فيهػػا":اليسػػعنيإالأفأ ِّبػرلكػػـ ػػفمزيػػدتدػ 
المددسوكركحالت ،ي وك،ركبالشجا النادرةالتياليتسػعالمجػاؿلتعػدادها...وكلػفأنسػىأف

حالعالي ػ التػػيكانػػت ارئػ ىػدكـفػػيالعمػػؿمعػػيجنب ػانإلػػىجنػػبفػػيكػػؿاتمػػكروكلػػف
أذكػػربالتدػػديرالػػرك ى
أنسػىمالزمػػتكـفػػيالظػػركؼالعاػيب التػػيمػػرتبنػػاوكفػػيا تدػػادمأفكجػػكدكـبجػكارموكمجهػػكدكـ

الجب ػػارال ػػذمب ػػذلتمكلوك ػػافم ػػفاتس ػػبابالدكيػ ػ الت ػػيردتاليه ػػكد م ػػىأ د ػػابهـف ػػيتم ػػؾالمنطدػ ػ 

المددس "(.المكسك الفمسطيني و )2013

 .4صناع السالح واالستخدام الفاعل لممتفبرات
تميز ائػد ػكاتالجهػادالمدػدسبددرتػه مػىتاػنيعالمتفجػراتب كػـتخااػهفػيالكيميػا و

اتوكدربمجمك ػػات
ككػػذلؾاسػػتفادتهمػػفاتلمػػافوفأنشػػأ بػػدالدػػادرال سػػينيمعمػالنإل ػػدادالمتفجػر
ٌ
اتبشػػكؿفا ػػؿوفكػػافلرجػػاؿفاػػيؿالتػػدميرفػػي ػكاتالجهػػاد
فمسػػطيني  ميػػهو يػػثاسػػتخدـالمتفجػر ً
يثىرُّدكا مىالمتفجراتاليهكديػ فػيبػابالعػامكدوكالخميػؿ
ؿفيالعمؿالعسكرم؛ ي
المددسباعهطكي ه

ػيفزكدكاسػيارةندػؿبريطانيػ  سػكري بمتفجػراتتػزفطنػانكناػؼطػفمػفمػادة

ػرجػرأةن
بأ ماؿأكث ى

()TNTوكفجركهػػافػػيشػػارع(هاسػػكليؿ)داخػػؿات يػػا اليهكدي ػ فػػيالدػػدسالجديػػدةوفػػدمرتثمػػاني
بنايػاتومػػفبينهػابنايػ جريػدة(بالسػػتيفبكسػت)وكجريػػدتي(همشػمار)وك(هامشػػكيفا)وك تمػتكجر ػػت

المئاتمفاليهكدوكنشرتالذ ربينهـ(.مك عالهدؼو.)2017
 .5تكتيكات عسكري متنوع :

ػات سػػكري نمتنك ػ فػػي ربػػه،ػػدالعاػػاباتالاػػهيكني و
اتبػػعجػػيشالجهػػادالمدػػدستكتيكػ و

ػائفوكتػػدميرم اركػػز ػػكلوك طػػعخطػػكطاالتاػػاؿوكن كهػػاوفدػػداسػػتطاع ائػػد طػػاع
مػػف:إغػػاروةوككمػ ى
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ؼز ػػؼالدػػكلاليهكدي ػ وك ػػادهجكم ػان مػػى ػػي(سػػانهدريا)أ ػػدمد ػراتالديػػادةالعسػػكري 
ػدس ىكٍ ػ ى
الدػ ى
لمعاػػاباتالاػػهيكني وك مػػىمسػػتعمرةالنبػػييعدػػكبوككػػذلؾهجػػـ مػػىمدػػر( ػػاييـ)وككػػافمرك ػ انز
لمهجكـ مىات يا العربي وك د ،ى ميهـفيهوكشارؾفيمعركػ اػكريؼفػي16كػانكفالثػاني

ػزكديفبأسػم ثديمػ وك12مػدفعانمػف
(يناير)1948وك ،ىفيهػا مػى ػكةيهكديػ مػف50يهكديػانم ٌ
ػرمػػفالمع ػػارؾ؛مث ػػؿ:بي ػػتس ػػكريؾوراـاهللو
نػػكع(ب ػػرف)وباإل ،ػػاف إل ػػىالػػذخيرةوكم ػػا ػػاد ػػددانآخ ػ ى

المطركفوالنبيامكئيؿوبيتل ـالكبرلوككافآخرهامعرك الدسطؿ(.مك عالهدؼو .)2017
ثانياً :أثر عمميات قوات البياد المقدس عمى النصابات الصييوني والبريطانيين

ػأس
أثرت مميات ػكاتالجهػادالمدػدس ىسػٍمبان مػىمعنكيػاتالعاػاباتالاػهيكني وكتممػؾالي ي
مكبهـمفاالستمرارفيفمسػطيفوكاكمػاؿ ممهػـالكبيػر؛فدػدتسػببت مميػاتالتفجيػرفػي(هاسػكليؿ)
ى

داخػػؿات يػػا اليهكديػ فػػيالدػػدسالجديػػدةالتػػيدم ػرتثمػػانيبنايػػاتوفػػيمظػػاهراتيهكديػ وطالبػػت

الز ما اليهػكدباالستسػالـوكتدػدمتالجمػكعاليهكديػ رافعػ ات ػالـالبي،ػا وتعمػف جزهػا ػفإ امػ 
دكل يهكدي فيفمسطيفوكتدخؿالجيشالبريطانيكالعادةل مايتها(.المكسك الفمسطيني و .)2013

ثالثاً :أسباب فبل بيش البياد المقدس في تحقيق أىدافو االستراتيبي

يمكف زكفشؿجيشالجهادالمددسفيت ديؽأهدافهاالستراتيجي لألسبابالتالي :

 .1تخمػيالػدكؿالعربيػ وكرفػضالػػد ـلهػذلالدػكات؛-رغػـ ػرارالجامعػ العربيػ -بسػببال،ػػغط
ػثا تر،ػتبريطانيػا مػىتػدريبالفمسػطينييفكتسػمي هـوفأرسػمترسػال تدػكؿ
البريطاني؛ ي ي
ػركًدموفسػػار ت
فيهػػا:إفبريطانيػػاتعتبػػرتسػػميحالفمسػػطينييفكتػػدريبهـفػػي( طن ػ ) م ػالنغيػ ي

.2

الجامع العربي بإغالؽالمعسكروكتسريحالمتطك يفمنه (.جازمو)41:2013

ػثبديػتتػرابطفػيأماكنهػا تػىأتاهػاأمػر
ؿ كاتالجهادالمددسمف بػؿالمجنػ العميػا؛ ي ي

ؿمفالهيئ العربي العميافيالداهرةفي15آيار(مايك)(.1949مك عالهدؼو)2017
ال ِّ

، .3عؼاإلمدادوك م التسميحلدلالمداتميف.

ػفمدػػاتميالجهػػادالمدػػدسلمجيػػكشالعربيػ  نػػددخكلهػػاإلػػىفمسػػطيف ك ػػد
 .4ان،ػػماـ ػػددكبيػػرمػ ي
كافهدفهاتنفيس ال الغ،بفياتمتيفالعربي كاإلسالمي وكليسالت رير.
ى
 .5االرتباطباتشخاصأكثرمفاتباعالفكرةكالمنهجوكهذاكافكا ،انبعػداستشػهاد بػدالدػادر
الذمكافيمثؿاتبالرك يلمثكرةالفمسطيني .
ى
ال سيني
 .6رفضالعربأفيككفلمفمسطينييفاستداللي فيالدرار.

إفت م ػ ػػيالنسػ ػ ػريعانلتش ػ ػػكيؿ ػ ػ ػكاتالجه ػ ػػادالمد ػ ػػدسوكلطبيعػ ػ ػ  ممياته ػ ػػاكدكره ػ ػػا ِّ
تك ،ػ ػػحأف

الفمسطينييفكانكايمتمككفاإلرادةال ديدي لمدفاع فأر،هـوككانكايمتمككفالدػدرة مػىالت ريػرلػكال

ُّ
تدخ يؿالدكؿالعربيػ وك تػؿهػذلالظػاهرةالنبيمػ الرائعػ وكنػرلأفالفمسػطينييفلػكا تمػدكا مػىأنفسػهـ
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منػػذالبداي ػ وكتمػػردكا مػػىالعبػػا ةالعربي ػ كلػػـينخػػد كابالشػػعاراتالكاذب ػ ؛السػػتطا كات ديػػؽأهػػداؼ

كثيرةفيمجاؿالت رير .

الفرع الثالث

عمميات المقاوم الفمسطيني من 1956-1949
كػ ػػافلهزيم ػ ػ الجيػ ػػكشالعربي ػ ػ فػ ػػي ػ ػػرب ػ ػػاـ1948وك،ػ ػػياعفمسػ ػػطيفوكمأسػ ػػاةالهج ػ ػرة

فبدأكاينظمكف ممياتفدائي  كي بعد اـ
البالسي مىالفمسطينييفولكنهـلـييأسكاو 
الالجئيفواتثر 
ي
ك
 .1948
تيكلػػىإل ػػالفدكلػ "إسػرائيؿ"إلػػى
ك ػػدأدتالعمميػػاتالفدائيػ فػػي طػػاعغػزةخػػالؿالسػػنكاتا 

إهالؾ ددمفالاهاين وكبيانهـكالتالي(:السنكارو )299:2014
العاـ 
ددالدتمىالاهاين 

 1951
 26

  1954  1953  1952المجمكع 
 48

 38

 50

 162

كبعػػدمذب ػ غػزةفػػي ػػاـ 1955امػػتالسػػمطاتالماػري بتنظػػيـك ػػداتفدائيػ مػػف طػػاع
ػثأنش ػػأتمعس ػػكر ً
اتت ػػدريبلمف ػػدائييف م ػػىمختم ػػؼاتس ػػم 
غػ ػزةت ػ ػتإمػ ػرةالج ػػيشالما ػػرم؛ ي ػ ي
المتػػكفرةوكبػػدأتالعمميػػاتمػػف ػػاـ1955ك تػػى ػػاـ.1956ك ػػدا ترفػػت"إس ػرائيؿ"أفالهجمػ ً
ػات

الفدائي ػ ىفػػيهػػذلالفت ػرةبمغػػت 280ممي ػ وبمعػػدؿ مميتػػيفيكمي ػان(السػػنكارو.)301:2014كيػػرل
بعػػضالم ممػػيفأف ػرارتنظػػيـالك ػػداتالفدائيػ بدطػػاعغػزةوإنمػػاكػػافلًمى ٍجػًػـردكدالفعػػؿالناجمػ  ػػف
رغب أبنا الدطاعفيالدفاع فأنفسهـ (.ياشو )20:2013
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المبحث الثاني

االستراتيبيات الفمسطيني بين عامي 1987-1964
ػااغتياػبمػف
كافلهزيم الجيكشالعربي  اـ1948وكفشؿاتنظمػ العربيػ فػياسػتردادم ٍ

فمسطيفورغـبدائي اال تالؿاإلسرائيميالمتمثؿفي ااباتلـتبمسمستكلدكلػ بػالمعنيال ديدػيو
ػؾكالريبػ فػيشػعاراتهاالخاد ػ و كفػي
أثرهافيفددافالثد فيهذلاتنظمػ ؛بػؿكالنظػرلهػابعػيفالش ِّ
ػالحشخاػي ووكخيانػات ديديػ ؛لػذلؾ ػرر
مسئكليتهاأاالن ف يػاـهػذاالكيػافالغااػب؛بسػببما ى
الفمسػػطينيكفاال تمػػاد مػػىأنفسػػهـوكانتهػػاجأسػػمكبجديػػدفػػيالتعامػػؿمػػعاال ػػتالؿبهػػدؼت ريػػر

فمسطيفت ري انركامالن .

اتالتػي
اتيجياتالعسكري ىكالسياسػي ىالفمسػطيني وكالمتغيػر ً
ً
كفيهذاالمب ثفددتناكلتاالستر

يث سـهذاالمب ثإلىثالث مطالبكالتالي :

طرأتفيالفترةبيف امي1987-1964و ي
المطمباتكؿ:االستراتيجياتالعسكري  .
المطمبالثاني:االستراتيجياتالسياسي لمنظم الت ريرالفمسطيني  .

المطمبالثالث:استراتيجياتال ركاتاإلسالمي لت ريرفمسطيف .

المطمب اطول

االستراتيبيات النسكري

اتبعالفمسطينيكففيهذلالفترةجمم مػفاالسػتراتيجياتالعسػكري الخااػ ومنهػا:اسػتراتيجي 
اال تماد مىالذاتكالذمتمثؿفيم اكل امتالؾالدرارالفمسطينيمفخالؿتشكيؿمنظم الت رير
الفمسطيني وكتأسيس رك الت ريرالكطنيالفمسطيني(فتح)وكغيرهامففاائؿالعمػؿالػكطني.كمػا

تػػـا تمػػاداسػػتراتيجي  ا ػػدةاالرتكػػازوك ا ػػدةكطني ػ فػػيالػػداخؿوكانتهػػاجاسػػتراتيجي  ػػربالت ريػػر

الشعبي وكاستراتيجي استنزاؼاال تالؿوكاستراتيجي االنطالؽ .
التالي  :
ك دبيفهذاالمطمبمفرداتًهافيالفركعاتربع
ى

الفرع اطول

استراتيبي االعتماد عمى الذاتى وامتالك القرار الفمسطيني
 ك دتمثؿذلػؾفػي يػاـالفمسػطينييفبتشػكيؿكيانػاتسياسػي ك ركيػ مسػتدم ؛كتشػكيؿمنظمػ 

الت ري ػػرالفمس ػػطيني وك ركػ ػ الت ري ػػرال ػػكطنيالفمس ػػطيني(ف ػػتح)وكالجبهػ ػ الدكميػ ػ لت ري ػػرفمس ػػطيفو
كجبه ت ريرفمسطيف .

 ك ػػداكتفػػيالبا ػػثفػػيهػػذاالمطمػػبباإلشػػارةإلػػىتكػػكيف رك ػ فػػتح؛با تبارهػػاتطبيد ػان ممي ػان

السػػتراتيجي اال تمػػاد مػػىالػػذاتوكامػػتالؾالد ػرارالفمسػػطينيفػػيالاػػمكدكالمدافع ػ وكهػػذااليعنػػى
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ػتراتيجيات مػؿ
االنتداصمفالجبهتيفالشعبي كالديمدراطي فمدػدكػافلهمػاالػدكرالكبيػرفػيك،ػعاس 
س ػػكرمممي ػػزولك ػػفال ػػديث ػػف ركػ ػ الت ري ػػرال ػػكطنيالفمس ػػطينيف ػػتحي د ػػؽالغ ػػرضف ػػيه ػػذل

الدراس .

أوالً :نبةة حرك التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)

إففكػ ػرةتأس ػػيس ركػ ػ الت ري ػػرال ػػكطنيالفمس ػػطيني(ف ػػتح) ػػدنبعػ ػتم ػػفش ػػعكرالفمس ػػطينييف

بالتشتتوك،ياعالكيػافالفمسػطينيوك ػدـاسػتداللي الدػرارالسياسػيالفمسػطينيوكزيػادةالخػكؼ مػى
الهكي ػ الفمسػػطيني مػػفال،ػػياعكاالنػػدثاروكت كػػـاتنظم ػ العربي ػ فػػيالد ػرارالفمسػػطينيبعػػدأففدػػد

ِّ
ػتحيعب ػ ػر ػػفيدظػ ػ ال ػػذاتالفمسػ ػػطيني و يػػػث"أيدػػػف
ػاوكأفتأسػ ػػيس ركػ ػ فػ ػ
الفمس ػػطينيكفالثد ػ ػ فيهػ ػ 
الفمسػػطينيكفأهمي ػ اال تمػػاد مػػىأنفسػػهـفػػيمداكم ػ "إس ػرائيؿ"وفتأسسػػتخاليػػاهػػذاالتيػػارس ػ انرفػػي

ػثيعمػ ػػؿالفمسػ ػػطينيكفوكجػ ػػرلأكؿلدػ ػػا لهػ ػػذل
سػ ػػكرياوكلبنػ ػػافوكاتردفوكدكؿالخمػ ػػيجالعربػ ػػيو يػ ػ ي
ػاتوكهػكالػػذمرسػـطريػػؽ ركػ فػػتحمػفأجػػؿ

المجمك ػات ػاـ1957فػػيالككيػتبديػػادةياسػر رفػ
تجسيدالهكي الفمسطيني المستدم " (.بداهللو )39:2013

انطمدت ركػ فػتحفػي31كػانكفاتكؿ(ديسػمبر)1964ومػعانطػالؽأكؿ مػؿ سػكرملهػا.

ػاتكاته ػ ػػداؼكالكسػػ ػػائؿ
ك ػ ػػدك ػ ػػافه ػ ػػذااالنطػػ ػػالؽبع ػ ػػدم ػ ػػداكالتكنداش ػ ػػات ػػ ػػكؿالمب ػ ػػادئكالغاي ػ ػ 
كاالستراتيجياتفيدمشؽ(.أ مدو )15:2007
كبيافذلؾفيثالثنداط :

وأىـــم المبـــادئ االســـتراتيبي لحركـــ فـــتح حســـب ميثاقيـــا اطولوكهػػيفػػيخمس ػ بنػػكد(:تمػػيو
)31-27:2014

أ .فمسطيف جز مف الكطف العربيو كالشعب الفمسطيني جز مف اتم العربي .

ب .الشعب الفمسطيني اا ب ال ؽ الطبيعي كالشر ي في فمسطيفو كهك ذك شخاي مستدم .
ج .المشاريع كاالتفا ات كالد اررات الاادرة ف هيئ اتمـ المت دةو أك أي مجمك

مػف الػدكؿو أك

دكل منفردةو بشأف ،ي فمسطيفو كتهدر ؽ الشعب الفمسطيني في كطنهو باطم كمرفك. ،

د .الاهيكني

رك استعماري ك دكاني في الفكر كاتهداؼو كالتنظيـ كاتسمكب.

ه .ت رير الديار كالدفاع ف رماتها كاجب ربيو كاسالميو كانساني.

اطىدال االستراتيبي وأىميا الثالث أىدال كما في الميثاق

ػر كػام 
 المػادة(:)86ت ريػر فمسػطيف ت رينا
النو كتاػفي الكيػاف الاػهيكني ا تاػاديان كسياسػيان
ك سكريان كثدافيان .

 المادة(:)81إ ام دكل فمسطيني ديمدراطي مستدم ذات سيادة مى كامؿ الترابالفمسطيني.

كلع ػػؿمماطمػ ػ الكي ػػاف"اإلسػ ػرائيمي"وكبن ػػا لالس ػ ػػتراتيجيته م ػػىأس ػػاسف ػػرضال د ػػائؽ م ػػى

اترضوكتدػػديسالد ػػكةوكا تبارهػػامفتػػاح مايػ اتمػػفكالماػػالح"اإلسػ ػرائيمي "و ػػدجعػػؿمػػفالمتع ػػذر
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التفاهـمعهػذاالكيػافخػارجالمغػ التػييت ػدثبهػا(شػهمكبو)139:2010؛لػذلؾ:جػا تالكسػائؿ

التيا تمدتها رك فتح؛لتتناسبمعطبيع هذاالم تؿالذمالي ترـإالات كيا وكيفرضال دائؽ
مىاترض؛فكانتالكسائؿذاتابغ  سكري ب ت  .

ػؿ ال مػكؿ السياسػي المطرك ػ كبػديؿ ػف تاػفي الكيػاف الاػهيكني
 المػادة (:)22مداكمػ ك ِّ
ككؿ المشاريع الرامي إلى تافي الد،ػي و أك تػدكيمهاو أك الكاػاي
الم تؿ في فمسطيفو ِّ

مػى

شعبها مف أي جه  .

الوسائلىكأهمهاأربع كمايمي :
أ .المادة(:)17الثكرة الشعبي المسم

تمي الك يد لت رير فمسطيف.
هي الطريؽ ال ُّ

ب .المادة(:)18اال تماد مى الشعب الفمسػطيني كطميعػ كأسػاسو ك مػى اتمػ العربيػ كشػريؾ

في المعرك .

ت .المػادة (:)19الكفػاح المسػمح اسػتراتيجي و كلػيس تكتيكػانو كالثػكرة المسػم


لمشػعب الفمسػطيني

امػؿ اسػـفػي معركػ الت ريػرو كتاػفي الكجػكد الاػهيكنيو كلػف يتك ػؼ هػذا الكفػاح إال

بالد،ا

مى الكياف الاهيكنيوكت رير فمسطيف.

الفرع الثاني

استراتيبي حرب التحرير البنبي

ػؿفئاتػػهوكتك يػػدهاوكتنظيمهػػاو
ػيتى ٍعتى ًم ػيدأساس ػان مػػىتعبئ ػ الشػػعببكػ ِّ
كهػػياالسػػتراتيجي التػ 

كتسمي ها؛لخكضغمار رب ادل كطكيم اتمدبأشكاؿمتعددة،دالدكاتالمتفك لمعدكالم تؿ؛
به ػػدؼكس ػػرإرادةالع ػػدكوكالني ػػؿم ػػفمعنكيات ػػهوكت ط ػػيـ ػ ػكالكاػ ػكالنإل ػػىت ري ػػراترضكاإلنس ػػافو
كت ديؽاالستدالؿالكطنيالكامؿ(.اشتي و )223:2011

فدػػػدانتهجػػػت رك ػ ػ فػػػتحوكالجبه ػ ػ الشػ ػػعبي لت ريػ ػػرفمسػ ػػطيفوكالجبه ػ ػ الديمدراطي ػ ػ لت ريػ ػػر

ػؿالطا ػاتالعربيػ كالفمسػطيني مػف
فمسطيفوهػذاالخيػاراالسػتراتيجي .ك ػد اػدتمػفخاللػه شػدك ِّ
يث امتفمسفتهافيالبداي  مىال ربالشعبي وكبديؿ ػف ػركب
أجؿالكاكؿلمت ريرالكامؿ؛ ي
الجي ػػكشكاتنظمػ ػ الت ػػيتراجع ػػتمكانته ػػاف ػػيالكج ػػدافالعرب ػػيوك ػػدند ،ػػتفمس ػػف المداكمػ ػ الفكػ ػرة

الاهيكني التيتد يبأف"اإلسرائيمييف"يديمكف مىأرضبالشػعبنافيػ نكجػكدالشػعبالفمسػطينيو
فجا تالمداكم المسم بمثاب نفيلهذاالنفيوكنفيالنفيإيجاب(.خكاج و )63:2014

اكلػتال ركػ الكطنيػ الفمسػػطيني تطبيػؽمبػػادئاسػػتراتيجي  ػػربالت ريػروفعممػػت مػػىبنػػا 

تجرب الدكا داالرتكازي المت رك فػيالػداخؿالم تػؿوكبسػببالمطػاردةوكا تدػاؿأ ػدادغيػر ميمػ مػف
يادات رك  فتحالتيخاطرتبالتسمؿإلػىداخػؿال،ػف الغربيػ ك طػاعغػزةو امػتفػتحبػالخركجمػرة

أخرلإلىالدكا دالسػري المنتشػرةفػيمنطدػ غػكراتردفوثػـ ممػت مػىإنشػا الدكا ػدالفدائيػ  مػى
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ال دكدمعالعدكوك اكلتالمنظماتالفمسطيني تطكير مػؿ ػربالت ريػرالشػعبي مػفخػالؿالت ػكؿ
ػر مدػناك ر،ػنا
ػاتأكث ى
مفمر م إلػىمر مػ أخػرلمػفالعمػؿالمدػاكـولكنهػالػـتػنجحرغػـالديػاـبعممي و
ػر؛مث ػػؿ ( :ممي ػػاتالخ ػػطاتخ ،ػػرو ب ػػدالد ػػادرال س ػػينيوكهكش ػػيمن ػػهوكالخ ػػط
ػاتأكب ػ ى
ك ػػكةوك ممي ػ و

ات مػػر)ولكنه ػالػػـتسػػتمروكمػػا لػػـيتطػػكرالعمػػؿالفػػدائيالػػذمسػػر افمػػا ػػاكداال تمػػاد مػػىالػػنمط
العاابيالسائدومعبعضالتطكرالنك يفيمستكلاتدا الدتالي(.اشتي و )227-225:2011

الفرع الثالث

استراتيبي االستنزال بين عامي 1968-1964
كتمثمتهػذلاالسػتراتيجي فػيا تمػادالمداكمػ  مػىأسػمكب ػربالعاػاباتالسػتنزاؼالعػدك

بشريانكماديانوك،ربالركحالمعنكي لديهوكاستنهاضالعالـالعربيمفخالؿبثركحالتفاؤؿكاتمؿ
ػثاسػتطا تالمداكمػ الفمسػطيني تنفيػذ مميػاتمتنك ػ 
بالددرة مىالمداكم وكت ديػؽالنجا ػاتو ي ي

ػثتنك ػػتالعممي ػػاتب ػػيفاالش ػػتباؾ
اس ػػتهدفتفيه ػػاأه ػػدافان يكيػ ػ لال ػػتالؿ كك ػػذلؾالمس ػػتعمراتو ي ػ ي
المسمحوكالكمائفالعسكري وكاإلغارة مىمكا ىع سكري ولال تالؿ .
إجماؿأهـ العمميات العسكري ،د العػدك ”اإلسػرائيمي" التػي امػتبهػا ركػ فػتح بػؿ
كيمكف
ِّ

اـ 1967وفيما يمي(:تميو )48:2014

 .1ممي ( يمبكف)كهيتعتبرإ ػالفاالنطال ػ ل ركػ فػتحفػيالفػاتحمػفكػانكفالثػاني(ينػاير)
ؿاال ػتالؿإلػىالندػب (.يػاشو
1965ـو ك دهدفتإليداؼت كيؿمجرلنهراتردفمػفًىبػ ً
)137:2014
يثتـنسؼمخزفلمذخيرةبداخؿمستعمرةكفارهيتس
 .2معرك (كفارهيتس)؛ 1965/2/28ي
(مك ع رك الت ريرالكطنيالفمسطيني(فتح)و)2017

 .3معرك (المغير)1966/8/23التي تؿفيها83إسرائيميان(.الرنتيسيو)90:2010

 .4معرك (ال زاـاتخ،ر)1968التي ادها بداهلل زاـ،مف ممياتالشيكخكهيالتػييتًػؿ
حاثنافمنهـ(.العفانيو)140:2001
كجًرى
فيها12إسرائيميانو ي

 .5معرك (بنيانعيـ) ك دأك عتخسائرفياال تالؿ(.م اسيسو)110:2011
.6

ممياتل رك فتحمشترك معتنظيماتأخرل؛مثؿ:معسكراتالشػيكخومعركػ بيػتيكسػؼو

كمعرك بيتيػكروكمعركػ ديػرياسػيفالتػيتػـفيهػاتػدميرنػادمال،ػباطاإلسػرائيميوكم طػ 

ك كدوكمستكد اتالتمكيفوكسيارات سكري إسرائيمي ؛ك دا ترؼاإلسرائيميكفبمدتػؿكا ػدو
الن(.االحو)164:2014
كجرح12وغيرأفالمشاركيف الكاإنهـأ اكاأكثرمف 60تي 

 .7معرك االنطال الثاني وكمعركػ بيػتفكريػؾالتػياسػتمرت12سػا متكااػم مػفاالشػتباؾ
معاال تالؿ(.أبكشريؼو )23:2016
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ك ػػدبمػػسمجمػػكعالعمميػػاتالتػػيأ منػػت نهػػا ػكاتالعااػػف التابعػ ل ركػ فػػتحمنػػذ2كػػانكف

الثػػاني(ين ػػاير)1965ـوك ت ػػى30آب(أغس ػػطس)1968ن ػػك()247

مميػ ػ وكذل ػػؾباالس ػػتناد

لم،مكفبالغاتهاالعسكري وبينماتعتػرؼالماػادراإلسػرائيمي وبػػ 113مميػ منهػا(.تمػيو:2014

 )48

كممػػاسػػبؽ:فػػإفم ػاأ منػػت نػػه ػكاتالعااػػف أكثػػرد ػ تفاال ػػتالؿمػػف ادتػػهإخفػػا 

خسائرلو فاظان مىجبهتهالداخمي وك تىيدمؿمف يم  مؿالمداكم كيكسررك هاالمعنكي  .

الفرع الرابع

استراتيبي قاعدة االنطالق

م ػػدتالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني وك م ػػى أرس ػػهامنظمػ ػ الت ري ػػرالفمس ػػطيني وإل ػػىتأس ػػيس ا ػػدة
سػػكري م اذي ػ لفمسػػطيفوتدػػكـمػػفخاللهػػابشػػفِّهجمػػات مػػىال ػػدكدالفمسػػطيني وكداخػػؿالعمػػؽ

اإلس ػرائيميوكانػػتالدا ػػدةات ػػكلهػػياتردفوثػػـلبنػػافوككانػػتسػػكريافػػيكثيػػرمػػفات يػػافتػػد ـ
الد،ي بالتدريبكالسالح .
التالي  :

كمفهنا:يأتيبيافأه ِّػـالعمميػاتوكاتسػبابالتػيأدتإلػىفشػؿ ا ػدةاالنطػالؽفػيالندػاط

أوالً :النمميات التي انطمقت من اطردن

تشػػكمت ػػكة سػػكري لمنظم ػ الت ريػػرفػػياتردفوكتػػـفػػتحمعسػػكراتتػػدريبوكم اركػػز يػػادةو

كأاػػب تالمنظمػ  ػػكةاليسػػتهافبهػػافػػيالسػػا اتردنيػ وكمػػفأيكلػػىالعمميػػاتالتػػيا تبرهػػاالكثيػػر
ؿف ػػيت ػػاريخالد ،ػػي 
ػثتعتب ػػرندطػ ػ ىت ػ ُّػك و
أنه ػػاأ ػػادتلألمػ ػ العربيػ ػ الك ارمػ ػ منركــــ الكرامــــ ؛ ي ػ ي
الفمس ػػطيني وإٍذتمكن ػػتالدػ ػكاتاتردنيػ ػ المس ػػم وكفا ػػائؿالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني وم ػػفإل ػػاؽهزيمػ ػ 
ؾ س وػـ
سا د بالدكاتاإلسػرائيمي فػي21آذار(مػارس)1968ومػاا،ػطرالجػيشاإلسػرائيميمػفتى ٍػرً
مفآلياتهوك تالل مىأرضالمعرك التيغنمتهاالدكاتاتردني (.زايدو )153:2011
نتائج منرك الكرام

يحوكا طػاب45دبابػ وك 25ربػ 
بمغتخسائراإلسرائيمييف 70تيالنوكأكثػرمػف100جػر 

مجنػ ػػزرةوك27آلي ػ ػ مختمف ػ ػ وكاسػ ػػداط5طػ ػػائراتوبينمػ ػػا ػ ػػدـالجانػ ػػبالفمسػ ػػطيني17شػ ػػهيدانوكدفػ ػػع

ػباطوكجػرلإ طػاب10دبابػاتوك10آليػات

اتردنيكف20شهيدانوك65جري انوبيػنهـ ػددمػفال،
مختمف وكمدفعيف(.المكسك الفمسطيني و )2014
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ثانياً :النمميات التي انطمقت من لبنان :كأشهرهاثالث:
.1

منرك النرقوب في  13-12آيار (مايو) 1970

ىهػ ىػدؼالجػػيشاإلس ػرائيميمػػفهجكمػػه مػػىمنطد ػ العر ػػكبفػػيالجنػػكبالمبنػػانيإلػػىتسػػديد

ػربتال ػػـ
فلػػهالهػػدك فػػيشػػماؿ(إسػرائيؿ)و ككػػافهدفػه،ػ ى
،ػ ىم ي
،ػرب  كيػ ل ركػ فػػتحكمداتميهػ 
ػاوتى ٍ
الجمػػاهيرالمبنانيػ مػػع ركػ فػػتحكالمداكمػ الفمسػػطيني وكت ريػػؾالدػػكلالم،ػػادةلمثػػكرةالفمسػػطيني فػػي

يثتددمت ػكاتكبيػرةمػفالجػيشاإلسػرائيميبدػكاـلػكا ()3إلػى كا ػد ركػ فػتحفػيالجنػكب
لبنافو ي
ػارؾ نيف ػ وتمكػػفمػػفدخػػكؿ ا ػػدتيفمػػف كا ػػد رك ػ فػػتحوثػػـمػػالبثػػتالد ػكات
المبنػػانيوكبعػػدمعػ ى
اإلسػ ػرائيمي أفتراجع ػػت نه ػػا؛بس ػػببال،ػ ػرباتالمتتاليػ ػ الت ػػيش ػػنها ميه ػػامد ػػاتمك ركػ ػ ف ػػتحبع ػػد
م اارتهاهناؾ؛فاستشهد14مداكمانوباإل،اف إلى18جري انوكأربعػ أسػرلوبينمػال دػتبػالدكات

خسائركبيرةه يثك عأكثرمف26جنديانبيف تيؿكجريحوكتدمير12دباب وك24آلي و
ي
اإلسرائيمي 
آلياتإمدادوكاسداططائرةمداتم و(.تميو )62:2014

ك10
.2

حرب اطيام اطربن  28–25بباط (فبراير) 1972

اكلتالدكاتاإلسرائيمي الهجكـ مىالجنكبالمبنانيمػرةثانيػ ومسػتهدف مكا ػع ركػ فػتحو
حوكاسػتكماؿخطػ 
كذلؾبهدؼا تالؿمكا ىعاستراتيجي وفيلبنافوكتدميرالدكا دالعسكري ل رك فػت 
تافي الثكرةالفمسطيني وكا داثفتن داخمي فيلبناف.كنتيج لممداكمػ الاػمب التػيكاجهتهػاالدػكات
اإلس ػرائيمي م ػػفالف ػػدائييفوأيجب ػ ػرت مػػىالت ارج ػػعبع ػػدماتكبػ ػدتخسػػائربمغ ػػت11آليػ ػ وك13ط ػػائرةو
ػدتالمداكمػ الفمسػطيني بديػادة ركػ فػتحو99شػهيدانوك99
ك131إااب بيف تيػؿكجػريحوبينمػافد ٍ

جري انخالؿأربع أياـ(.تميو)63:2014

.3

عممي كمال عدوان في  11آذار (مارس) 1978

اؿب رمخمؼخطكطالعدكوككانتالعممي 
خططالدائدفي رك فتحخميؿالكزيرلعممي إنز و

ػائفإس ػرائيمييفوك مػػؿاػػفد إلطػػالؽس ػراحاتسػػرلالفمسػػطينييففػػيسػػجكف
ػازرهػ ى
تهػػدؼإلػػىا تجػ ً

اال ػتالؿ.فدػدنج ػتفر ػ (ديػرياسػيف)فػيالكاػػكؿإلػىالشػارعالعػاـالمتجػهن ػكمدينػ تػؿأبيػػبو
ػثاتخػػذهـالفػػدائيكفرهػػائفو
ك امػػتباالسػػتيال  مػػى افم ػ إس ػرائيمي بجميػػعركابهػػامػػفالجنػػكد؛ يػ ي

كاتجهػكابال افم ػ ن ػػكتػػؿأبيػػبوككانػػتدالؿالمغربػػيمػػعفر تهػػايطمدػػكفالنػػار م ػىجميػػعالسػػيارات
التيتمربدربهـومماأك ػعمئػاتاإلاػاباتوك ػكالي 50تػيالنفػياػفكؼجنػكداال ػتالؿ
ُّ
العسكري
(ياسػػيفو.)183:2012ك ػػدا تػػرؼرئػػيسالػػكز ار اإلسػرائيميك تهػػا منػػا يـبػػيغففػػياليػػكـالثػػاني

لمعممي ػ بمدتػػؿ37مػػفاإلس ػرائيمييفوكأكثػػرمػػفثمػػانيفجري ػانولكنػػهلػػـيفاػػح ػػف ػػددالدتمػػىفػػي
افكؼالجيش(.الجزيرةنتو .)2017

()3المكا العسكرم ندالم تؿاإلسرائيمي بارة فثالثكتائب سكري وكالكتيب ثالثسراياكالسراياثالثفاائؿ.
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برزتفيهاالجبه 
ك امتمنظماتفدائي أخرلبعممياتنك ي ؛مثؿ:اختطاؼالطائراتو ك د ٍ
الشػػعبي لت ريػػرفمسػػطيفخاكا ػانفػػي ػػاـ1970ـوكالهجػػكـ مػػىمطػػارالمػػدفػػي30آيػػار(مػػايك)
1972وممػػاأدلإلػػىمدتػػؿ31جنػػديانوكجػػرح80آخ ػريفوك ممي ػ (الخالا ػ )التػػينفػػذتهاالجبه ػ 

الشعبي (الديادةالعام )فػي11نيسػاف(أبريػؿ)1974ـوك مميػ الطػائرةالشػ ار ي التػينفػذتهاالجبهػ 
نفسػ ػهاف ػػيتشػ ػريفالث ػػاني(ن ػػكفمبر)1987ـوكغيره ػػام ػػفالعممي ػػاتالنك يػ ػ الت ػػيأكجع ػػتاال ػػتالؿ
ي

اإلسرائيمي(.العزانيو)2008

ثالثاً :اطسباب التي أدت إلى فبل استراتيبي قاعدة االنطالق:

يمكفإرجاعفشؿاستراتيجي  ا دةاالنطالؽلألسبابالتالي  :

ػالسيال ساسػي  نػدالدػادة
ػرب 
ػدكؿالم،ػيف أث ه
ي
 .1كافلتدخؿمنظم الت ريرفيالشؤكفالداخميػ لم
يثتػـاسػتغالؿ
السياسييفلمدكؿالم،يف  ك دأرخىبظاللهفيطريد التعامؿمعالمنظم ؛ ي
الممارساتالخاطئ مف بؿبعػضأفػرادمنظمػ الت ريػرلمتشػهيربهػاوكنشػرالكراهيػ كالشػداؽ
بيفاتردنييفكالفمسطينييفوكالمبنانييفكالفمسطينييف.فددكاؼيزيداايستدخؿالمنظم في

شػػؤكفاتردفبػػالدكؿ":لدػػدكاػػؿاتمػػرإلػػىتػػدخؿالثػكارالمسػػم يففػػيجميػػعشػػؤكفال يػػاةو
كفددتالشرط اتردني كالم اكـسمطتهاوكبرز ديد ظهكر كـفمسطينيمك وازفيالمممك و

فأاػ ػػب ت ػ ػ ػكاتالث ػ ػػكرةالفمس ػ ػػطيني تعتد ػ ػػؿكتس ػ ػػجفوكتعا ػ ػػبكتت ػ ػػدخؿف ػ ػػيش ػ ػػؤكفاتزكاجو

كاإليجػ ػػاراتوكتتجػ ػػاكزالد ػ ػكانيفالتػ ػػيك،ػ ػػعتهااتنظم ػ ػ ال اكم ػ ػ " (.نينػ ػػيو)41:2018و
كالمشكم نفسهاتكررتفيلبنافو تىأاب تمنظم الت ريردكل داخؿدكل .

ػاأفاسػػتدرتمنظم ػ 
ػعبالم،ػػيؼكات ػزابالسياسػػي :فمػ ً
ي
 .2التػػدخؿفػػيالخالفػػاتالداخمي ػ لمشػ
كتكرطػ ػػتفيهػ ػػاالفاػ ػػائؿ
الت ريػ ػػرفػ ػػيلبنػ ػػاف تػ ػػىاشػ ػػتعمتال ػ ػػرباتهمي ػ ػ  ػ ػػاـ1975ـو 

النمػػفأفيتكجػػهراػػاصالمداكم ػ إلػػىإس ػرائيؿتكج ػهنتيج ػ لهػػذلالفتن ػ إلػػى
الفمسػػطيني وكبػػد 
نفسهـ(.الجزيرةنتو )2004
ادكرالمبنانييفكالفمسطينييفكالسكرييفأ ً
 .3ي ػػاـاال ػػتالؿاإلسػ ػرائيميبت ػػدفيعال ػػثمفلمش ػػعكبالم ،ػػيف لمنظمػ ػ الت ري ػػرول ػػزرعالش ػػداؽو
كال ،ػػغط م ػػيهـ؛لط ػػردالمنظمػ ػ وكم ػػااتخ ػػذتإسػ ػرائيؿم ػػفكج ػػكدالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني  م ػػى

اترضالمبنانيػ ذريعػ نالجتيػاحبيػػركت ػػاـ1982ـوكتػدميرالبنيػ الت تيػ لممداكمػ وكفػػرض
اارشديد مىأماكفتجمعها .

 .4تخمػيال كػػاـالعػػربلمد،ػػي الفمسػػطيني وكالعمػػؿ مػىكأدالعمػػؿالمدػػاكـ مػػىأ ار،ػػيهاو يػػث
إفاتردف ػػدفر،ػػت يػػكدان مػػى ركػ الفػػدائييفمػػفاتردفكاليهػػاوكمػػاك امػػتبا تدػػاؿ ػػدد

مفالفدائييف(.أبكخبرو)226:2016

ك ػػدكػػافلالسػػتراتيجياتالتػػيك،ػػعتهاالمداكم ػ اتثػػرالكبيػػرفػػيبػػركزالد،ػػي الفمسػػطيني و

كالم افظ  ميهاوكمنعذكبانها.ك دكافلهااتثرالسػي  مػىاال ػتالؿاإلسػرائيميو يػث ػدتمػف
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ت ديؽأهدافهالتكسعي .لكفهذلاالستراتيجياتت كلت–أ يانان-إلىهدؼفي ِّدذاتها؛بػؿربمػالػـ

امجهػػاشػػي همػػفال،ػػعؼفػػيالتطبيػػؽو
يك،ػػعلهػػابرنػػامج مػػؿم ػػددالماػػارككا،ػػحوأكشػػاببر ى
كربماكاف جـالمؤامرة مىالمداكم وك دـكجػكدإسػناد ديدػيلمد،ػي الفمسػطيني وكفػيظػؿإسػناد

هكأف،ؿالنتائج .
غربيمندطعالنظيرلميهكديجعؿماتكامتلهالمداكم
ى


االستراتيبيات النسكري
حتى 1987
االعتماد عمى الذات

تةسيس منظم التحرير

استراتيبي االستنزال

حرب التحرير البنبي

حرك التحرير الفمسطيني

قاعدة االنطالق

النمميات من اطردن

النمميات من لبنان

فتح

بكل رقم ( :)1بدول توضيحي من إعداد الباحث

المطمب الثاني

االستراتيبيات السياسي لمنظم التحرير الفمسطيني
تبن ػتمنظم ػ الت ريػػرفػػيالفت ػرةبػػيف()1988-1965اسػػتراتيجيتيفسياسػػيتيففػػيمكاجه ػ 

المشركعالاهيكنيفيفمسطيفك دبينهماالفر افالتالياف :

الفرع اطول

استراتيبي تبني الدول الديمقراطي 1971-1968

عسياسيفمسطينييبيفتاكر ركػ فػتح
ِّ
بدأالتفكير ندأ ،ا مف رك فتحبطرحمشرك

ػثتػـطػرحفكػرةدكلػ ديمدراطيػ 
لمايردكل المستدبؿوكيك،حالهدؼالنهػائيلمثػكرةالفمسػطيني ؛ ي ي

يعيشفيهاالعربكاليهكدمتساكيف(.أبكمكرو )42:2014

ك ػػدكمفػػت رك ػ فػػتحأ ػػد ادتهػػاوكهػػكاػػالحخمػػؼوبطػػرحفك ػرة(فمسػػطيفالمسػػتدبؿ)وكتػػـ

اإل الفتكؿمرةفيمؤتمرا فييػكـ10تشػريفاتكؿ(أكتػكبر)1968وأفالهػدؼاالسػتراتيجي
لمثػػكرةالفمسػػطيني هػػكد ػػـإنشػػا دكل ػ ديمدراطي ػ  مػػىامتػػدادفمسػػطيفاالنتدابي ػ ويعػػيشفيهػػاالعػػرب
اليهكدفيكفاؽدكفأمتمييز نارموكتـتبنيالفكرةرسميانفيالدكرةالثامن لممجمسالكطنيفي
ِّ
ك

آذار(مارس)(.1971أ مدو )49:2007
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ك ػػدكػػافهػػذاالطػػرحتغييػ اىردراماتيكيػانفػػياسػػتراتيجي  ركػ فػػتحالسياسػػي وكلكػػفثمػ أسػػبابو

منهاالست التالي ودفعتلهذاالطرحوكمايراها(أبكمكرو)48:2014كهي :
 .1هزيم العربفي اـ.1967

 .2م اكل الستدطاباليساراتكركبيوك كلالسالـاإلسرائيمي .

 .3م اكل اجتذاب بكؿالدكؿاتكربي كالكالياتالمت دةل ِّؿالد،ي الفمسطيني .
الرسمي بعدهزيم  اـ1967لتبنياستراتيجي كا عي .
، .4غطبعضاتنظم العربي 
 .5م اكالتإسرائيؿخمؽ يادةبديم داخؿالكطفتدبؿبال مكؿالمطرك .

 ، .6ػػمافأك ر مػ ػ  ػػدـ ػػػكدةال ،ػػف الغربيػ ػ إل ػػىال كػ ػػـاتردن ػػيو ك ط ػػاعغػ ػزةإلػ ػػىاإلدارة
الن.
الماري وفي اؿانس ابإسرائيؿمستدب 

كبالنظرالىاتهداؼالتيك،عتها رك فتحوك مىمدارتاريخطكيؿ تػى ػاـ1987لػـ

ػثبديػػتالػػدكؿاتكربي ػ كالكاليػػاتالمت ػػدةهمػػاالػػدا ـاتكبػػر
تت دػػؽتمػػؾاتهػػداؼأكمعظمهػػاو يػ ي
ائيؿ.ككذلؾلـيعطال رك الد ـال ديديمفالدكؿالعربي ؛بؿ كًربتك ك ً
ً
ا ىرتفيأكثػرمػف
إلسر
يٍ ى
يٍ
مكػػافمػػفالعػػالـالعربػػيوكمػػاأفاليسػػاركاليمػػيفمػػفاإلس ػرائيمييفكػػانكافػػي ػػدائهـ مػػى ػ وػدس ػكا 
لمفمسطينييفبكجكلمختمف .

الفرع الثاني

استراتيبي الدول الفمسطيني عمى بزء من أرض فمسطين 1988-1974
يثتبنتفكرةإ ام سمط  كطني  مى
ظهرتاستراتيجي جديدةفيسياس منظم الت رير؛ ي


أمجػػز مػػفأرضفمسػػطيفو ككػػافهػػذاالطػػرحمغػػاي انرتمام ػانالسػػتراتيجي  رك ػ فػػتح نػػدانطال هػػاو

ػارالك ي ىػدلت ريػرفمسػطيف
يروكهيالتيتى ٍعتىبًرالكفػاحالمسػمحهػكالخي ى
ككذلؾاستراتيجي منظم الت ر 
ػثإنهػػاتبنػػتالمشػػاريعالمر مي ػ وفف ػي زي ػراف(يكنيػػك)1974تبنػػت
كامم ػ مػػفالب ػػرإلػػىالنهػػرو يػ ي
منظمػ ػ الت ري ػػرخ ػػالؿجمسػ ػ المجم ػػسال ػػكطنيالفمس ػػطينيف ػػيالد ػػاهرةوالبرن ػػامجالسياس ػػيالمر م ػػي

ُّ
ػرالتغيػرفػيالبرنػامجالسياسػيلممنظمػ وككػافمػفأبرزهػا:
ػر)كهػكالػذمأظه
المعركؼ(بالندػاطالعش 

ئؿأخرلومػعإ امػ السػمط الفمسػطيني  مػى
أفتيبديالمنظم  مىالكفاحالمسمحوباإل،اف إلىكسا ى

يتـت ريرل .
أمجز ُّ
ِّ
ك دنصالبرنامجالسياسيالمر مي مىإ ام (سمط الشعبالكطني المستدم المداتم فػكؽ

اترا،يالفمسطيني التيسيند رمنهااال تالؿ)(.الشريؼو )8:2014

ػث ػػاؿ بػػاسزكػػيأ ػػد ػػادة ركػ فػػتحيكمهػػا:
ك ػػدنظػػرت ركػ فػػتحلهػػذاالطػػرحكثيػ انر؛ يػ ي
"رف،ناالمنهجالعدميالذميدكدالجماهيرإلى ًٍب وثديؿوكأخذنامنهجانمتكازنانويأخذبعػيفاال تبػار

اتالتيطرأت مىالسػا الدكليػ وكميػزافالدػكلفػيالشػرؽاتكسػط"(خميفػ و)82:2005و
المتغير ً
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كبنا ن  مىهذلاالستراتيجي الجديدة:بدأتلدا اتاإلسرائيمييفمعياسر رفاترئيسالمجن التنفيذي 
لمنظم ػ الت ريػػرنفسػػهوثػػـتمتهػػالدػػا اتمػػفمس ػؤكليففػػيمنظم ػ الت ريػػرك رك ػ فػػتحمػػعمسػػؤكليف
إسرائيمييف(.خميف و )85:2005

ػيالربػاطفػيالمغػرب ػ ار انر
ك دساهـهذااتمرفيتبنيجامع الػدكؿالعربيػ فػياجتما هػاف 

ػؿالش ػػر يكالك ي ػ ىػدلمش ػػعبالفمس ػػطينيوكس ػػاهـف ػػيإكس ػػابالمنظمػ ػ 
با تب ػػارمنظمػ ػ الت ري ػػرالممث ػ ى
ػثألدػػىياسػػر رفػػاترئػػيسالمجن ػ التنفيذي ػ لمنظم ػ الت ريػػر
،ػػكي م ار ػػبفػػياتمػػـالمت ػػدة؛ يػ ي

خطابػػهالشػػهيرفػػياتمػػـالمت ػػدةفػػي13تش ػريفالثػػاني(نػػكفمبر)1974ليؤكػػد مػػىاالسػػتراتيجي 
يثد ادكؿالعالـإلى":العمؿمعان مىت ديؽال مـفيأفأ كدمعشعبيمػفالمنػافي؛
الجديدة؛ ي
ت ػػيشفػػيظػػؿدكل ػ كا ػػدةديمدراطي ػ ويعػػيشفيهػػاالمسػػي يكاليهػػكدمكالمسػػمـفػػيكنػػؼالمسػػاكاة
كالعػػدؿكاإلخػػا "وكخػػتـكالمػػهبالتأكيػػد مػػىالتكجػػهالجديػػدلمنظمػ الت ريػػر":أتكجػػهإلػػيكـبػػأفتمكنػكا
شعبنامفإ ام سمطتهالكطني المستدم وكتأسيسكيافكطني مىأر،ه"وكلددد االعالـالستغالؿ

تهاومعر،ػانبػأففشػؿهػذاالخيػاريعنػيالعػكدةإلػىالخيػارالسػابؽكالك يػد؛
ِّ
هذلالفرا وك دـإ،ا
ػث ػػاؿ":لدػػدجئػػتكـبغاػػفالزيتػػكفمػػعبند ي ػ الثػػائروفػػالتسػػدطكاغاػػفالزيتػػكفمػػفيػػدم...و
يػ ي

ال ربتندلعمففمسطيفوكالسمـيبدأفيفمسطيف"(.بكذين و )207:2013

تتغيػر و
ات
نستنتجمماسبؽ:أفاالستراتيجي السياسي الفمسطيني لـتتسػـبالثبػات؛ ي ي
ػثتى ىغي ىػر ٍ

جكهري ػ نبػػؿ كمتباين ػ ؛ف،ػػغطالكا ػعكػػافلػػهالتػػأثيرالسػػمبيالكبيػػر مػػىمنظم ػ الت ريػػرفدػػد اكلػػت
المنظمػ ػ أفتظه ػػرنفس ػػها ركػ ػ نبرغماتيػ ػ ن  ،ػػاري وكتف ػػتحبابه ػػالك ػػؿالطرك ػػاتكاآل ار ولك ػ ٍػفف ػػي
ال ديد بددرماكانتالمنظمػ تغيػرمػفمنطمداتهػاوكتعػدؿمػفاسػتراتيجياتهاوبدػدرمػاكػافاال ػتالؿ

اإلسرائيمييستفيدتمكينانوكيكسبشر ي و مىاترضالفمسطيني  .

المطمب الثالث

استراتيبيات الحركات اإلسالمي لتحرير فمسطين
كبيرفػيمداكمػ اال ػتالؿاإلسػرائيميوكف،ػحممارسػاتهوككشػؼ ديدػ 
كافلإلسالمييفدكر ه
ه

ػث دػ ػؽاإلخػ ػكاف
تكجهاتػػه؛فد ػػدش ػػاركتجما ػ ػ اإلخ ػكافالمس ػػمميفبد ػػكةف ػػي ػػرب ػػاـ1948و ي ػ ي
اتمممكس نوكاستطا كات ريرالكثيرمفالمنػاطؽ.ككػافالشػيخ( سػفالبنػا) ػداسػتعد سػب
انتاار و
بر يػ أرسػمها إلػى جامعػ الػدكؿ العربيػ فػي3تشػريفاتكؿ(أكتػكبر)1947ـ؛إلرسػاؿ شػرة آالؼ

متطػكع مػف اإلخػكافالمسػمميفإلػىفمسػطيف كدفعػ أكلػىو لكػف جامعػ الػدكؿالعربيػ رف،ػتطمبػهو

فخاطب ال ككم الماري طالبان السماح لهؤال بالدخكؿ إلى فمسطيفو لكنهارف،تهذاالطمبأي،انو
كمع كثرة اإلل اح مى جامع الدكؿالعربي يسمح لعدد مف اإلخكافالمسمميف بالمشارك و كلكػف ت ػت
يادة الجيكش النظامي (.كسابو)44:2014
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اتالنظامي ػ ىفػػيدخػػكؿفمسػػطيفوك ػػامكابعػػددمػػف
ػبؽمتطك ػػكاإلخ ػكافالمسػػمميفالد ػك ً

ك ػػدسػ

العمميػػاتكالمعػػارؾالتػػيأنجزكهػػاك ػ ىػدهـو كمنهػػا مػػىسػػبيؿالػػذكرالال اػػر:معرك ػ بئػػرالسػػبعو
كمعرك مستعمرةرامات ار يؿى كهنالؾ ممياتمشػترك بػيفالجػيشالماػرمكمتطػك ياإلخػكاف بعػد
ػثاسػػتعافالجػػيشالماػػرمبعػػددخكلػػهبمتطػػك ياإلخ ػكاففػػي
دخػػكؿالجيػػكشالعربي ػ فمسػػطيف؛ يػ ي
ػاتوكمػاإلػىذلػؾوكاسػتخدمهـكدػكة ديديػ تعمػؿ
ػعكدكري و
بعضالعممياتال ربيػ أثنػا ال ػربكطالئ ى
ػؾ اػػارمدينػ الفالكجػ و كمعركػ تبػ 86المشػػهكرةوكمعركػ اسػػتعادة
بجانبػهوكمػػفتمػػؾالعمميػػات:فػ ُّ
بمدةالعسمكج(.إسما يؿو)2016

ػرمػػفخػػالؿ ممهػػـت ػػتتنظيمػػاتأخػػرل؛بسػػببشػػدةالهجمػ 
ػالمييفدكركبيػه
ه
كمػػاكػػافلإلسػ

ػائر
كغربي ػان،ػػدهـوفكانػػت كا ػػدالشػػيكخفػػياتردفوكهػػيالتػػيكب ػدتاال ػػتالؿخسػ ى
الشرس ػ  ربي ػان 

ذاتأثركبير مىالم تؿ؛فددذكر الشيخ بػداهلل ػزاـأف جما ػ اإلخػكاف
كبيرةنوككانت ممياتها ى
ػث اتفدػت مػع منظمػ الت ريػر الفمسػطيني
المسمميف انطمدت في اتغكار ت ت اسـ" كا د الشػيكخ"و ي ي
مػى إنشػا أربػع كا ػدو أكليهػا فػيأ ػراش (ًدِّبػيف)لمتػدريبو كػاف مػى إثرهػا مميػات سػكري ناج ػ .
(كسابو )44:2014

ك ػػد رنػػتال ركػػاتاإلسػػالمي  ،ػػي ت ريػػرفمسػػطيفبػػالتغييرالثدػػافيكاالجتمػػا يفػػيالعػػالـ

العربػ ػػيوكا تبػ ػػرتأفالمشػ ػػكم الفمسػ ػػطيني هػ ػػيإ ػ ػػدلثمػ ػػارالغػ ػػزكالغربػ ػػيال ػ ػػديثلمػ ػػبالدالعربي ػ ػ 

النمف كامؿ ياـإسرائيؿ مىاترضالفمسطيني و
كاإلسالمي وكأفسدكطالخالف اإلسالمي كاف ام 

كاستنتجتهذلال ركػاتأفإ ػادةبنػا الدكلػ اإلسػالمي وكالعػكدةإلػىتطبيػؽأ كػاـاإلسػالـكتعاليمػه

ػدمات،ػركري هإل ػداداتمػ لممعركػ الفااػم مػعإسػرائيؿك مفائهػافػيسػبيؿ
اتخال ي كالسػمككي ومد ه
ت ريرفمسطيف (.مكدة )19:

ك دكافظهكرال ركاتاإلسالمي بمثاب الػرفضلم مػكؿالسػممي وكتمػردان مػىالدػ ارراتالتػي
ػؽالفمسػػطينييففػػيالمداكمػ كالجهػػادوكرف،ػانلكػػؿ ػرارمػػفشػأنهالتخمػػي ػػفشػػبرمػػف
تنػػتدصمػػف ػ ِّ

ػثرأتهػ ػػذلال ركػ ػػاتأفت ارجػ ػػعمنظم ػ ػ الت ريػ ػػر ػ ػػفبرنامجهػ ػػااتكؿوكاسػ ػػتراتيجيتها
فمسػ ػػطيفو يػ ػ ي
ػؿفػيتطبيػؽ
دارفػيالعمػؿالمدػاكـوكخم و
المتمثم فيأفالكفاحالمسػمحهػكالخيػارالك يػدوبمثابػ ان ػ و
االستراتيجياتالتي امت مىأساسهاالتنظيماتالفمسطيني وكأ طاهـالشػعبالفمسػطينيبنػا ن ميهػا
الكال ىكالد ـ .
لػػذلؾ:كػػافت ارجػػعمنظم ػ الت ريػػر ػػفبرنامجهػػاالسياسػػيبدايػ ىاالندسػػاـال ديدػػيالفمسػػطيني

يثنادتال ركاتاإلسالمي بمانادتبهال ركاتالكطني ابتدا ن؛با تماد
بيفمشرك يفمختمفيف؛ ي
يدلت ريركامؿفمسطيفوكرفضال مػكؿالسػممي وكاالرتكػاز مػى
الخيارالك ى
ى
الكفاحالمسمحكالمداكم
التعبئ الجهادي لألم اسػتعدادانلمعركػ الت ريػر.كيػرل(البرغػكثيو":)173:2009أفذلػؾيتنػا ض

ػثالمبػػدأمػػعبرنػػامجمنظم ػ الت ريػػروكمػػنهجالتسػػكي ؛إٍذتنػػادمبػػأفكامػػؿأرض
أيػػديكلكجيانمػػف يػ ي
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ػبركا ػ وػدمنهػػاوكأف
ػؼإسػػالميوكاليجػػكزالتف ػريطفػػيشػ و
فمسػػطيفاالنتدابي ػ مػػفالب ػػرإلػػىالنهػػرك ػ ه
اع دكد" .
الاراعمعإسرائيؿهكاراعكجكدوكليسار ى
ك ػػدأدلذل ػػؾالتط ػػكرإل ػػىظه ػػكر ركت ػػيالجه ػػاداإلس ػػالميف ػػيفمس ػػطيفوك ركػ ػ المداكمػ ػ 

اإلسالمي ( ماس)؛با تبارهمػاامتػدادانلػنهججما ػ اإلخػكافالمسػمميفوتمػؾالتػيكػافلهػادكربػارز
فيمكاجه المشركعالاهيكنيفيالمنطد مف اـ1948ـكما بمه .

الفرع اطول

حرك البياد اإلسالمي لتحرير فمسطين
ت ػػـتأس ػػيس ركػ ػ الجه ػػاداإلس ػػالميف ػػينهايػ ػ الس ػػبعيناتم ػػفالد ػػرفالما ،ػػيبمب ػػادرةم ػػف

مجمك ػ ػ م ػػفالشخا ػػياتاإلس ػػالمي الفمس ػػطيني وك ػػاف م ػػى أرس ػػهاال ػػدكتكرالش ػػهيدفت ػػيالش ػػدا يو
مبشػكؿأساسػيو
كرم،اف بداهللشمح افالاهللوك دا تمدتال رك فيمنهجها مىالبعدالعسكر ِّ
ك ارت ممهافيالمداكم المسم ،داال تالؿ (.ريزو )2017

فػيأكائػػؿالثمانينيػػاتوكبعػػد ػكدةالشػػدا يكآخػريفمػػفماػػرإلػىفمسػػطيفوتػػـبنػػا الدا ػػدة

التنظيميػ ل ركػ الجهػػادوكبػػدأالتنظػػيـخػػكضغمػػارالتعبئػ الشػػعبي كالسياسػػي فػػيالشػػارعالفمسػػطيني

بجانػػبالجهػػادالمسػػمح،ػػدالعػػدكالاػػهيكنيوك ػػؿك يػػدلت ريػػرفمسػػطيف(الجزيػرةو )2014كيعتبػػر
اـ1986هك اـاالنطال الفعميلم رك (المكسك الفمسطيني و )2013

أوالً :دوافع النبةة

م مىالسا الفمسػطيني منػذالسػبعينات ػكؿ،ػركرةإ ػػادةبنػػا المشػركع
دارال راؾالفكر ُّ

سإسػػالمي ؛كذلػػؾنتيجػ لمسمسػػؿالتراجعػػات ػػفثكابػػتمنظمػ الت ريػػر
الػػكطنيالفمسػػطيني مػػىأي يسػ و
ؽالثػكرةالػذمرافؽالعمؿالفمسطينيفيالستينيات
كبرامجهاكسياساتهاواتمرالذمأدلإلىتراجعتىأىلُّ ً

كالسػػبعينياتم ػػفالدػػرفالما ،ػػيو ككػػافه ػػذاال ػػاؿبػػار انزبػ ػػيفك ػكادرالد ػػكلالكطني ػ داخػ ػؿالس ػػجكف
مباتجػالمزي وػد
ؾالفكر ُّ
اإلسرائيمي وكفيأكساطالطمب الفمسطينييففػيمختمػؼمكا عهـو كدفعهذاال ار ي
اتكؿلمجما ػ المؤسس ػ 
مػػفالجػػدؿفػػيأكسػػاطالطمبػ ػ الفمس ػػطينييفف ػػيالجامعػػاتالما ػري والمهػ ًػد ً

ل رك الجهاداإلسالمي (.مػرو )41:2008

اإلسالمي
ثانياً :رؤي حرك البياد
ّ
معرفى ػان رك ػ الجهػػاداإلسػػالميوكشػػار انرؤيتهػػابدكلػػه ":رك ػ 
ت ػػدثالػػدكتكرفت ػػيالشػػدا ي ِّ

ػالميفػػيفمسػػطيفم اكلػ جػػادةلإلجابػ  مػػىالسػؤاؿالفمسػػطينيالمعااػػرإسػػالميانوك ػػد
الجهػػاداإلسػ ِّ
بدأت ػكا انرفكريػانداخػؿمجمك ػ مػفالشػبابالفمسػطينيالمسػمـالمثدػؼأثنػا تكاجػدهـلمد ارسػ وكذلػؾ
منذمنتاؼالسػبعينياتوككانػتاإلشػكالي التػيكاجهػتأكلئػؾالشػبافأفهنػاؾطر ػانكطنيػان ممانيػان
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يػػتكمـبشػػأفت ريػػرفمسػػطيفوكلكنػػهيسػػتثنياإلسػػالـوكربمػػا(يخااػػمه)فػػيبعػػضات يػػافوأكيعتبػرل

دينان يمفىتِّتىانلمجبه المعادي لال تالؿ"(.مرتجىو )2011

ثالثاً :أىدال حرك البياد اإلسالمي في فمسطين (:مػرو)67:2008

اإلسالمي في خمس نقاط كما يمي:
تتمخص أىدال حرك البياد
ّ
 .1ت ريركامؿفمسطيفوكتافي الكيافالاهيكنيوكا ام  كـاإلسالـ مىأرضفمسػطيف.
 .2تعبئ الجماهيرالفمسطيني وكا دادهاإ دادانجهاديانك سكريانكسياسيانبكؿالكسائؿ.
 .3استنهاضجماهيراتم اإلسالمي ك شدهافػيكؿمكاف.

 .4العمؿ مىتك يدالجهكداإلسالمي الممتزم باتجالفمسطيػف.

 .5الػػد كةإلػػىاإلسػػالـبعديدتػػهكش ػريعتهكآدابػػهوكابػػالغتعاليمػػهندي ػ ش ػػامم لدطا ػػاتالش ػػعب
رسالتهال ،اري لألم  كلإلنساني  .
المختمف وكا يا 

الفرع الثاني

حرك المقاوم اإلسالمي (حماس)

نفس ػهاف ػػيالمػػادةالثانيػ ػ لميثا هػػابأنه ػػا":جنػػاحم ػػفأجن ػ اإلخػ ػكاف
رفىػ ٍ
ػت رك ػ ( م ػػاس) ى

المسػػمميففػػيفمسػػطيفوك ركػ اإلخػكافالمسػػمميفتنظػػيـ ػػالميوكهػػيكبػػرلال ركػػاتاإلسػػالمي فػػي

العاػػرال ػػديث(مؤسس ػ الد ارسػػاتالفمسػػطيني و)1993ى ك ػػدانطمدػػت رك ػ  مػػاسفػػي14كػػانكف
اتكؿ(ديسمبر)1987ومعانطالؽاالنتفا ،الفمسػطيني اتكلػىفػي8مػفالشػهرنفسػه(العسػكليو

)173:2018وكهػػيأكؿمػػفأطمػػؽلفػػظ(انتفا ،ػ )فػػيبيانهػػااتكؿ مػػىاالنتفا ،ػ اتكلػػى.ك ػػد
ػثجػا فػيالبيػاف":لدػدجػا ت
سا د يامهػافػيتػأجيجالمداكمػ الشػعبي وكتنظيمهػاوكاسػتم ارريتهاو ي ي

انتفا ،ػ ػ شػ ػػعبناالم ػ ػرابطفػ ػػياترضالم تم ػ ػ رف ،ػ ػانلال ػ ػػتالؿك،ػ ػػغكطاتهورف ،ػ ػانلسياس ػ ػ انت ػ ػزاع

ات ار،ػػيوكغػػرسالمسػػتكطناتوكرف،ػانلسياسػ الدهػػرمػػفالاػػهاين وجػػا تلتػػك ظ،ػػمائرالالهثػػيف
ك ار الس ػػالـالهزي ػػؿوكك ار الم ػػؤتمراتالدكليػ ػ الفارغػ ػ "(.مك ػػع ركػ ػ المداكمػ ػ اإلس ػػالمي ( م ػػاس)و
)1987

أىدال حرك حماس:
ااغت رك  ماسأهدافهابنا ن مىمايمي :
أوالً :اليدل النامى كيتمثؿفيإ ام الدكل اإلسالمي  .
ثانياً :اليدل االستراتيبيى كيتمثؿفيت ريركامؿفمسطيف .
ثالثاً :اطىدال المرحمي ى كتتمثؿفيسبعنداطكمايمي:
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 .1ت ريرال،ف الغربي ك طاعغزة.
 .2أسمم المجتمعالفمسطيني.
 .3تأكيدمشرك ي الكفاحالمسمح.
 .4استمراراالنتفا. ،
 .5ال فاظ مىالك دةالكطني بيفالفاائؿ.
 .6تفكيؾالمستكطناتكاطالؽسراحالمعتدميف.
 .7تفعيؿالعمؽالعربيكاإلسالميمفخالؿتفعيؿالدكائرالثالث .
ػث
كبالنظرفػيتػأريخ ركػ  مػاسنػرلأنػهتػأتىلهػذلال ركػ ت ديػؽبع،ػانمػفأهػدافهاو ي ي

خرجالم تؿمف طاعغزةوكانتشرتالا كةاإلسالمي بدرج كبيرةوككافمفآثارهػاتدشػيفالجنػاح

العس ػػكرملم ركػ ػ الممد ػػببكتائ ػػبالدس ػػاـوكم ػػاس ػػاهمتف ػػياس ػػتمرارالعم ػػؿالمد ػػاكـم ػػفخ ػػالؿد ػػـ
االنتفا ،اتكلىكالثاني وكالىيكمناهذاوكغيرهامفالنجا ات.
رابناً :اطىدال الظرفي ى وتتمثل في بندين كما يمي (:سكن و)23:2015
 .1ت ييدالدكةالعسكري اإلسرائيمي  .
 .2ت ديؽالمشرك ي السياسي لممداكم .
كبالتالي:لـتعتمد رك  ماسفياستراتيجي الت ريرلديها مىالكسائؿالعسكري فدػط؛بػؿ

سػػعتلبنػػا نظػػاـداخمػػيمتكامػػؿك ػػكم بػػؿانطال تهػػاويسػػتهدؼجميػػعجكانػػبال يػػاةاالجتما ي ػ و

ػالحالنطال ػ المداكمػ المسػم وك تػىيكػكف
مناخا و
ؽ و
كخٍم ً
كالسياسي وكالديني وكالثدافي وكالتعميمي و ى
ػاندة كائػؿالشػهدا كاتسػرلو
لهاوفأنشأتالجمعياتاإلسالمي ىلر اي اتيتاـكات ارمػؿوكمس ً
ً
رافدان كيان
ػتالمس ػػاجدوكم ارك ػػز
ػاؿ؛لغ ػػرسالدػػيـكاتخ ػػالؽوكبنػ ً
ػاضاتطف ػ ً
ػدارسكريػ ى
ػاتكالم ػ ى
ك ػػدش ػػيدتالجامعػ ً

الت فيظولبنا الجانبالرك يكالعدائدملمفمسطينييف .

ػؾ ػػكم دائػػديانكتربكي ػانوكفكري ػانكبػػدنيانولػػذلؾ
كمػػا راػػت مػػىبنػػا اػػؼتنظيمػػيمتماسػ و

انطمدتك د متظهرمجاهديهاوفكاف نؼالم تؿيزيدها كةنكاستعا انروكتزدادفيكؿيكـ ربانمف
مػػكبش ػػعبهاو ت ػػىأاػػب تكا ػػدةم ػػفأهػػـال رك ػػاتالكطنيػ ػ كاإلسػػالمي الفمس ػػطيني  .ك ػػدأ ػػدث

ػث
انطػػالؽ ركػ  مػػاستغيػ انرنك يػانفػػيالسػػا الفمسػػطيني وكفػػيالاػراعاإلسػرائيميالفمسػػطينيو يػ ي
ا تبراال تالؿكجكدهذلال رك بمثاب تهديدكجكدمله .
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الفصل الجالح

االطرتاتًجًة الظًاطًة الفلظطًيًة يف مىاجوة االحتالل اإلطشائًلٌ
()2014-1988

 انمبحـــث األول :مقـــدماث ان ُـ ـ ر فـــٍ االسـ ـ راتُسُت انسُاســـُت
انفهسطُنُت.
 انمبحث انثانٍ :مشارَغ ان سىَت انسهمُت (.)8443-8411
 انمبحث انثانث :انمفاوضاث واالتفاقاث انفهسطُنُت اإلسرائُهُت بؼد
نشأة انسهطت انفهسطُنُت (.)2002-8444

تمييد:

إفشرطانأساسيانمفشػركطالنجػاحفػيأم مػؿلمثػكرةهػكالرؤيػ الكا،ػ لألمػكروكالرؤيػ 

الكا ،ػ لمعػػدكوكالرؤي ػ الكا ،ػ لدػػكلالثػػكرةوك مػػى،ػػك هػػذلالػػرؤلتت ػػدداسػػتراتيجي المعرك ػ و

واليمبثأفينتهيإلىالفشؿوكلذا:بات،ركريانبالنسب 
كبدكنهايككفالعمؿالكطني فكيانكمرتجالن
ى

لمشػػعبالفمسػػطينيبعػ ىػد ش ػراتالسػػنيفمػػفالدتػػاؿكالت ،ػ ياتوأفي،ػػمفلكفا ػػهالمسػػمحمدكمػػات
النجاح(.الجبه الشعبي و )4:1983
ك د تمثمتاالستراتيجي الفمسطيني فػيمكاجهػ المشػركعالاػهيكنيمنػذبػدايتهاباختيػارالكفػاح
كدة
غيرمندكا وك ً
يراترضالفمسطيني كامم ن ى
المسمحكالمداكم العسكري سبيالنك يدانومفأجؿت ر ً
ػثأك ىػدالمجمػس
الالجئيفالفمسطينييفإلىأر،يهـوكتدر ً
ا
يرالمايروكانشا دكل ذاتسػيادةكاممػ  .ي ي
الكطنيالفمسطينيفيتمكز(يكليك)1968المنعددفيالداهرةو مىك دةأرضفمسطيفاالنتدابي في

المػػادةر ػػـ()9وكأك ػدأف"الكفػػاحالمسػػمحهػػكالطريػػؽالك يػػدلت ريػػرفمسػػطيفوكهػػكبػػذلؾاسػػتراتيجي و
كلػػيستكتيك ػانوكأفالشػػعبالفمسػػطينيسػػيتابعالكفػػاحالمسػػمحوكالسػػير ػػدمانبػػالثكرةالشػػعبي المسػػم ؛
لت ريركطنهوكالعكدةإليه" (.ميدو )122:2008

ػضمػفاليػأسيسػرمإلػى
ػثبػدأبع ه
بدياتمركذلؾ تىهزيم  زيراف(يكنيػك)1967و ي ي

مكبالعربكالفمسطينييفمفالددرة مىهزيم اإلسرائيمييفوكانها كجكدهـوكبدأتبعػضاتاػكات

تد كإلىالكا عي فيالتعامؿمػعالظػركؼالمتغيػرةوفظهػرتأفكػاركثيػرةوكاسػتراتيجياتمتنك ػ ؛مػف
ػرم ػػفهػ ػذلالطرك ػػاتك ػػافأاػ ػ ابهاال
أج ػػؿت دي ػػؽاته ػػداؼالعمي ػػالمش ػػعبالفمس ػػطينيوكلك ػػفكثي ػان
يمتمككفالجرأةلطر هاوكالتنظيرلهابدكة؛خكفانمػفاالتهػاـبالخيانػ وكبيػعالد،ػي الفمسػطيني وككػاف

ػركامػؿ تػىيسػػتطيعكاالتنظيػرلػػهوككانػتطرك ػػات
ح مػػىاسػت يا طر ػانمندكاػانغيػ ى
طػىري
،ػ هى ي
اي ٍ
ىب ٍع ي
رك فتحمفأيكلىالطرك اتفيهذاالمجاؿ .
فمنذتأسيسمنظم الت ريرالفمسطيني  اـ 1964تىاآلفطرحالفمسطينيكفوكتعاممكامع

ست تاكراتكمشاريعلمدكل الفمسطيني وكهيكمايمي(:أبراشو )17:2004

 .1فيالميثاؽالدكميالفمسطينيلعاـ1964؛فإففمسطيفمابعدالت ريرستككفجز انمفدكل 
الك دةالعربي .

 .2فػػيالميثػػاؽالػػكطنيالفمسػػطينيلعػػاـ1968؛فػػإففمسػػطيفب ػػدكدها ػػاـ1948هػػيكطػػف
الشعبالعربيالفمسطيني.

العمماني ػ ػ التػ ػػييعػ ػػيشفيهػ ػػااليهػ ػػكد
 .3منػ ػػذ ػ ػػاـ1968وتػ ػػـتبنػ ػػيهػ ػػدؼفمسػ ػػطيفالديمدراطي ػ ػ ى
ػىزمػػاـ
كالمسػػي يكفكالمسػػممكف مػػى ػػدـالمسػػاكاةوكهػػكالعػػاـالػػذمهيمنػػتفيػػه ركػ فػػتح مػ 

منظم الت رير.
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 .4في ػاـ1974ـتػـتبنػيالبرنػامجالمر مػيالػذميدػكؿبسػمط كطنيػ فمسػطيني  مػىأمجػزو
مفأرضفمسطيفومفخالؿمشركع(النداطالعشر).

 .5فػيإ ػالفاالسػتدالؿبػالجزائر ػاـ1988وتػـتبنػيهػدؼالدكلػ الفمسػطيني المسػتدم  سػب
الد ارراتالدكلي الخاا بالد،ي الفمسطيني .

 .6فيخريط الطريؽلعاـ2003وتـال ديث فدكل فمسطيني مؤ ت ستداـ اـ .2005
ػاتكالمتغي ػر ً
ك ػػدبػػيفهػػذاالفاػػؿالطرك ػ ً
اتالسياسػػي ىفػػيفكػػر يػػادةمنظم ػ الت ريػػرك رك ػ 

فػػتحوكد ارسػ االسػػتراتيجياتكالتكتيكػػاتالمسػػتخدم كت ميمهػػا؛مػػفأجػػؿالكاػػكؿإلػػىالهػػدؼات مػػىو
كالغاي الكبرلوكهػيت ريػرفمسػطيفوكتدريػرالماػيروك ػكدةالالجئػيفوكالنظػرفػيمػكاطفال،ػعؼ

كالدكةوكمدلنجا هذلاتساليبوكمدلتأثيرها مىالفمسطينييفإيجابانأكسمبانوكمدلتأثيرها مى

الم تؿوكانتزاعال دكؽمنه .

ك دجا تفايؿذلؾ يكمِّهفيثالث مبا ثكمايمي :

المب ثاتكؿ:مددماتالتى ىغيُّرفياالستراتيجي السياسي الفمسطيني  .

المب ثالثاني:مشاريعالتسكي السممي فيالفترة( .)1993-1988

المب ثالثالػث:المفاك،ػاتكاالتفا ػاتالفمسػطيني اإلسػرائيمي بعػدنشػأةالسػمط الفمسػطيني (-1994

 .)2002









40

المبحث اطول

مقدم :

التغير في االستراتيبي السياسي الفمسطيني
مقدمات ّ

طي مػػؿو
طػ 
ػاتكأهػػدافانتريػػدت ديدهػػاوكهػػذلالغايػػاتتك،ػػعلهػ ي
إفلكػػؿدكلػ أكجما ػ غايػ و
ػاخ ى
اتو
ػائؿكاتدك ً
اتيجياتمتنك ػ ؛لمكاػػكؿإلػػىالغايػػاتالدكمي ػ العميػػاوكتػػأتيالسياسػ لت ػػددالكسػ ى
ه
كاسػػتر
كترسػ ىػـالخػػطالػػذمتسػػير ميػػهلنجػػاحاالسػػتراتيجي وكافنجػػاحاالسػػتراتيجي وأكفشػػمهاومرهػػكفبمػػدل
ن،كجاتفكار ندأا ابهاوكمدل درتهـ مىفهـذكاتهـوك ػدرتهـ مػىفهػـ ػدراتالطػرؼاآلخػر

كطبيعت ػػهوكك ػػذلؾالد ػػدرة م ػػىتكظي ػػؼاإلمكان ػػاتالمتا ػ ػ كافػ ػ وكالمػ ػكاردالبشػ ػري كالماديػ ػ لمكا ػػكؿ
لمنجاح؛بؿالددرة مىاالستفادةمفغيرالمتاحوكجعمهمتا ان .

كمػاأفالديػػادةالفمسػػطيني ب اجػ لك،ػػكحالغايػػاتكاتهػػداؼالتػػيتريػػدالكاػػكؿإليهػػاوك شػػد

ِّ
كؿالطا اتتجؿت ديدهاوكتك يدالجهكدكاف ن؛تجؿالغاياتالسامي وكنبذالخالؼوكالكاػكؿإلػى
ً
ً
و
وكآليات و
ُّ
مؿوتستطيعالكاػكؿ
اتيجياتف ٍك ور
ميهاالكؿالفمسطينيوكك،عاستر
يجمع
اسـمشترك ي
ك ى
لمغايػػاتوكاتهػػداؼالفمسػػطيني التػػييجمػػع ميهػػاالكػػؿالفمسػػطيني.كيجػػبالتفريػػؽدائم ػانبػػيفمػػاهػػك

ؼالمسػاروكيعيػؽالكاػكؿلمغايػاتو
ػاي ٍ ًػر ي
استراتيجيوكماهك ممياتيأكتكتيكيوكافمػفأخطػرم ى
و
اتوكك،عهافياتجالكا د .
هكت كيؿماهكتكتيكيإلىخياراستراتيجيوكانعداـالخيار
كبنػا ن مػىمػاسػبؽ:فدػدتنػاكؿهػذاالمب ػثاإلطػارالعػاـلالسػتراتيجياتكالسياسػاتالمتعمدػ 
ظػ يػـمفهػػكـ
ن ٍ
بهػػاوككػػذلؾالنظري ػ السياسػػي الناظم ػ لطبيع ػ الا ػراعفػػيالعال ػػاتالدكلي ػ ؛ يػ ي
ػثتػػـ ى

االس ػػتراتيجي وكأنكا ه ػػاوكأش ػػكالهاوكدالالته ػػا م ػػىالكا ػػعالفمس ػػطينيف ػػيالمطم ػػباتكؿوكت ػػـتتب ػػع
فيالمطمبالثانيوكهاؾذكرأهمهافيالمطمبيفالتالييف :
الت كالتفياالستراتيجي الفمسطيني
ِّ

المطمب اطول

أوالً :مفيوم االستراتيبي
.1

مفيوم االستراتيبي ى ومدلوال تياى وأنواعيا

مفيوم االستراتيبي ببكل عام

و
مالب ػتوكمػنهـ
كثرتتعريفاتاالستراتيجي
ٍ
بشكؿ اـوفمنهـمفجعمهافيالجانبالعسػكر ٌ
مفكسعهذاالمفهػكـ؛ليشػمؿجميػعالمجػاالتولػذلؾأخػذناتعريفػانشػامالنكالتػالي":االسػتراتيجي هػي:
" مـاستخداـالكسائؿوكففتكظيؼالددراتالمتا وكفيإطار ممي متكامم يتـإ دادهاكالتخطػيط

لهػاوبهػػدؼإيجػادهػػامشمػف ريػ العمػؿيعػػيفاػناعالدػرار مػىت ديػػؽأهػداؼسياسػػتهـالعميػافػػي
أك اتالسمـكال رب"(.الكادمو )135:2013
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.2

مفيوم االستراتيبي السياسي

هي:دراس كيفي ابتكارالسياس وكاستخدامهافػيت ديػؽه و
ػدؼم ػدد(.اسػتراتيجي سياسػي و

مك عإلكتركني).

ثانياً :االستراتيبياتى وأنواعياى كهيفيثالث بنكد:

اطول:االسػ ػػتراتيجي العميػ ػػا":تنبثػ ػػؽاالسػ ػػتراتيجي العمي ػ ػػاتيػ ػ ػ دكلػ ػ ػ م ػ ػػفاته ػ ػػداؼال ػ ػػسا ي 

لت ديدهػػاوكيطمػػؽااػػطالح(الغاي ػ الدكميػ ػ ) مػػىالهػػدؼالنهػػائيكاتخيػػرالػػذمتػػرلالدكلػ ،ػػركرة
ت ديد ػػهم ػػفخ ػػالؿكجكده ػػاوك ػػدتظه ػػرأمػ ػػاـالدكل ػ ػ غاي ػ ػ أكغايػ ػػات كمي ػ ػ أخ ػػرل؛ س ػػبتط ػػكر

اتك،ػ ػػاعكالظػ ػػركؼاإل ميمي ػ ػ وكالدكلي ػ ػ التػ ػػيت ػ ػػيطبهػ ػػا"( م ػ ػكافو.)19:2012كيسػ ػػتخدـتعبيػ ػػر

(االسػػتراتيجي العميػػا)لشػدرحفكػرة(السياسػ خػػالؿالتنفيػػذ)وكاي،ػػاحأفدكرهػػاال ديدػػيهػػكتكجيػػهكػ ِّػؿ
إمكانياتالبالدوأكأ ،ا ال مؼكتنسيدها؛بغي ال اػكؿ مػىالهػدؼالسياسػيلم ػرب(.اتيػكبيو

)276:2000وكأفام ػ ػ ػػتالؾ ناا ػ ػ ػ ػػرالد ػ ػ ػ ػػكةوكالدػػ ػ ػػدرةاال ت ػ ػ ػ ػػاادي وكاإل الميػ ػ ػ ػ ػ وكالدبمكماس ػ ػ ػ ػػي و
كالمجتمعي ػ ػ وكالعػ ػػسكري وكتكظيفهػ ػػاوهػ ػػكاتس ػػاسف ػػي ،ػػمافت دي ػػؽاته ػػداؼوك مايػ ػ الما ػػالح.

ػتـباستخداـك ػ ِّػؿالكس ػػائؿال ػػسياسي وكاال ت ػػاادي و
( مكافو)19:2012وفتنفيذاالسػتراتيجي العميػاي ُّ
كالدبمكماسػ ػػي وكاإل المي ػ ػ وكالعػ ػػسكري و نػ ػػدمات ػ ػ ِّػد يدالدكل ػ ػ اتهػ ػػداؼالم ػ ػرادت ديديهػ ػػاوكاإلمكانػ ػػات

المتا ػ أمامهػػا (.مكافو )8:2012

إفالهػػدؼالنهػػائيوكالغاي ػ العميػػاولمشػػعبالفمسػػطينيالتػػيتكلػػدتبعػػداال ػػتالؿاإلس ػرائيمي

ِّ
يرفمسطيفكؿفمسطيفوكتتمثؿتمؾاتهداؼالعميافيخمسنداط:تدر ً
يرالمايرو
لفمسطيفهيت ر
ػكدةالالجئػػيفوكت ريػ ًػراترضوكاسػ ً
كػ ً
ػتعادةالدػػدس ااػػم لفمسػػطيفوكت ديػ ً
ؽال ريػ كالعدالػ وكهػػذل
اتهداؼت تاجالستخداـجميعالكسائؿالسياسي وكاال تاادي وكالدبمكماسػي وكاإل الميػ وكالعسػكري 

لت ديدها .

والثاني :االستراتيبي الكبرى

يعرفها"ليدؿهارت" مىأنهػا:سياس الحربى ىدفيا تنظيم كل موارد اطمـ ى أو تحـالل مـا
ك ِّ

كادارتها؛مفأجؿالكاكؿإلىهدؼسياسيلم ربوكبهذاالمعنىفإفال رباستمرارلمسياس و لكن
(نيُّكؼو )22:2008
بوسائل أخرى .ى

ػؤخرإلػىاسػتراتيجي 
 كيف،ؿاتمريكيكفال ديث ف(استراتيجي  كمي )وكهيالتي سػمكهام ان

تيكلىتتعمؽباالستراتيجي الكبرل .
اتمفالدكميوكاستراتيجي اتمفالعسكرموكا 

ػكـ(االسػػتراتيجي العام ػ )و
كف،ػػؿالفرنسػػيكففػػيسػػنكاتالخمسػػيناتمػػفالدػػرفالما،ػػيمفهػ ى

مػػىأنهػػا الفػػفُّالػػذميجمػػعكػػؿالكسػػائؿالتػػيتسػػتخدمهاالسػػمط السياسػػي ؛مػػفأجػػؿالكاػػكؿإلػػى

(نُّيػكؼو.)22:2008كهػذاالمفهػكـيدكدنػال تميػ كجػكدأهػداؼمر ميػ فػي
اتهػداؼالتػي ك،ػعتها ى
ظ ػػؿالاػ ػراعالطكي ػػؿم ػػعدكلػ ػ اال ػػتالؿاإلسػ ػرائيميوكت دي ػػؽنجا ػػاتمر ميػ ػ ف ػػيك ػ ِّػؿ ػػربوأك
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انتفا ،ػ ػ وأكمداكم ػ ػ لهػ ػػذاالم تػ ػػؿوتخػ ػػدـالغاي ػ ػ الكبػ ػػرللمشػ ػػعبالفمسػ ػػطينيوكالعمػ ػػؿ مػ ػػىت ػ ػراكـ
النجا اتوكالبنا  ميهاوك دـهدرهاوكالتكظيؼالكامؿلها؛لت ديؽنجا اتمستدبمي  .
ما يبب أن تراعيو االستراتيبي النميا:

ػاتاال تا ػػادي ىوكالد ػػدرةىالبشػ ػري ؛بدا ػػدد ػػـ
ػاأفتي ،ػػا ؼاإلمكاني ػ ً

 م ػػىاالس ػػتراتيجي العمي ػ
الكةن مىد ػـالدػكلالمعنكيػ وك مينػاأفنػدرؾأفالدػدرةال ربيػ  امػؿكا ػدمػف
الك داتالمداتم و 
كامؿاالستراتيجي العمياالتييدخؿفي سابهاو كةال،غطالماليوأكالسياسيوأكالدبمكماسيوأك
ؿهامػ ه؛إل،ػػعاؼإرادةالخاػـوفاالسػتراتيجي العميػػاتنظػرإلػىمػػا
ػكموككمُّهػػا كامػ ي

التجػارموأكالمعن
ػيبت ديػػؽالتكافػػؽبػػيفمختمػػؼ
ك ار ال ػػربو كترنػػكن ػػكالسػػمـال ػذمسػػيعدبهاوكلػػيس ميهػػاأفتكتفػ ى
ميهاأفتنظِّـاستخدامها؛بغيػ تالفػيمػايػؤذمالسػمـالمدبػؿالػذميجػب

ؼف سبوإنما
كسائطال ًىر ً

أفيككفثابتانوكي دؽ ياةأف،ؿفيالدنيا بؿاآلخرة(.اتيكبيو )276:2000

كهذاينبهناإلػى اجػ الديػادةالفمسػطيني إلػىالعمػؿ مػىتػكفيرك ِّػؿاإلمكانػات؛لمكاػكؿإلػى

اال تم ػػاد مػ ػػىالػ ػػذاتوكاس ػػتخداـكػ ػ ِّػؿأن ػ ػكاعال ،ػػغط مػ ػػىاال ػ ػػتالؿاإلسػ ػرائيمي؛مػ ػػفأجػ ػػؿت ديػ ػػؽ

االستراتيجياتالفمسطيني وكأفتككفاإلمكاناتفيخدم اتهداؼالعميادائمان .

ثالثاً :بناحا االستراتيبي

لالس ػ ػػتراتيجي جنا ػ ػػاف:سياس ػ ػػيوك سػ ػ ػػكرم؛فاالس ػ ػػتراتيجي ت ،ػ ػػمفاإلدارةالعامػ ػ ػ لم ػ ػ ػػرب

كلألزم ػػاتوكالدي ػػادةالعامػ ػ لمعممي ػػاتوأكلأل م ػػاؿالعس ػػكري وكف ػػيه ػػذااإلط ػػاريعرفه ػػا Herbert

:Rosinskiبأنهػػا"المفهػػكـالمركػػزمالمكجػػهالػػذميػػنظـكػػؿالعنااػػروكيكجههػػان ػػكغاي ػ م ػػددة

سمفان"و كتتطابؽاالستراتيجي فيالديادةالعامػ لم ػربوكفػيإدارةاتزمػاتومػعالسياسػ فػيالفعػؿوال
ػثإنهػ ػػافػ ػػيهػ ػػذلال ال ػ ػ تنػ ػػدمجالسياس ػ ػ التدميدي ػ ػ فػ ػػي
بػ ػػؿتسػ ػػت كذ مػ ػػىمجمػ ػػؿ يػ ػػادةالعمػ ػػؿ؛ يػ ػ ي

(نيُّكؼو )22:2008
ُّ
االستراتيجي العام وكهناتتنكعالمسميات
سبالدكؿ .ى
رابناً :أبكال االستراتيبيات

كن فب اج إلىإ،اف أربع أشكاؿلالستراتيجي  مىالن كالتالي:

 .1االســـتراتيبي كخطـــ  :تتك ػػكفم ػػفأساس ػػياتالمعرفػ ػ وفمتخط ػػيطلالس ػػتراتيجي كد ارس ػػتهايج ػػب
الدخكؿفي دكؿالطرؼاآلخر(أمالخاـ) تىنفهـ دمهلنعمـنكايالوفعمىسبيؿالمثػاؿ:
اتالناسلكجػدناأنهػـيدكلػكفمػااليداػدكفوكيداػدكفمػااليدكلػكف؛لػذلؾ
لكأخذناتاري ً
يجػػبمعرفػ نكايػػااآلخػريف.كهنػػافػػإفاتاػػؿفػػيالديػػادةالفمسػػطيني أفتدػػؼ نػػدسػؤاؿمهػػـو
كهك:مانكايااإلسرائيمييفمفتأخيرمسأل ال ؿفي ،ػاياال ػدكدوكالالجئػيفوكالدػدس؟كهػؿ

ؿالاراع؛أـإدارةالاراع؟
يسيراإلسرائيميكففيالمفاك،اتن ك ِّ

 .2االستراتيبي كمنظور:كهيالتيتدكـ مىالمعتدداتالتينؤمفبهاوكفهمنالآلخرمفخالؿ
معتدداته؛فمثالنفيرؤيػ النػاسلمتكنكلكجيػاهنػاؾمػفي ارهػاأنهػاتػدمرالعػالـوكاآلخػركفيػركف
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أنه ػ ػػاتخ ػ ػػدـالع ػ ػػالـوكف ػ ػػيما ػ ػػم ته.كه ػ ػػذااتم ػ ػػريف ػ ػػرض م ػ ػػىالدي ػ ػػادةالفمس ػ ػػطيني ؛لك ،ػ ػػع
ػؿ
االس ػ ػػتراتيجي السياس ػ ػػي وفى ٍهػ ػ ػىـالمعتد ػ ػػداتاإلسػ ػ ػرائيمي  ػ ػػكؿجكان ػ ػػبالاػ ػ ػراعالمختمفػ ػ ػ م ػ ػ ِّ

المفاك،ػػات؛مثػػؿ:معتدػػداتهـلم،ػػف الغربي ػ و كمعتدػػداتهـلم ػػدكدو كنظ ػرتهـلمش ػراك كالسػػالـو
كمعتدػػداتهـ ػػكؿاتمػػفو كمعتدػػداتهـ ػػكؿالدػػدسوكالمسػ ً
ػجدات اػػىو كمعتدػػداتهـفػػيالاػراع
كمِّه.

 .3االســتراتيبي كــنمط:أمطريد ػ أكأسػػمكبوفاالسػػتراتيجي ليسػػتكمُّهػػاخط ػ ؛بػػؿهػػيأسػػمكب
مػػؿوأكسػػمكؾ مػػىاترضوكأهػ ُّػـمػػايميزهػػاهػػكالتناسػػؽفػػيالسػػمكؾ.فتعريػػؼاالسػػتراتيجي 

ػؿوك مػػىالسػػمكؾوكبػػدكفالسػػمكؾوكبػػدكفالتطبيػػؽالتكػػكف
كػػنمطوككخط ػ وتركػػز مػػىالعمػ 
اس ػػتراتيجي ؛ل ػػذلؾكج ػػب م ػػىا ػػناعالدػ ػرارالفمس ػػطينيترجمػ ػ الخط ػػطكاالس ػػتراتيجيات م ػػى
ػائؿمتع ػ و
ػددة؛لت دي ػػؽالغاي ػػاتالعمي ػػالمش ػػعب
ػاليبمتنك ػ ػ و وككس ػ ى
اترضوم ػػفخ ػػالؿاتِّب ػػاعأس ػ ى
الفمسطينيوفمفالمدبكؿطرحاتفكاركالتاكراتوكك،عالخططكاالستراتيجياتولكنهابػدكف
توتككفرؤلهالمي نف،فا ،نغي ىػر
طريد  مؿكا ،وكمترجم بسمكؾمترابطكم ددبك
ن
ابم لمت ديؽ .

 .4االســتراتيبي كموقــل (تموضــع):إ ٍذيجػػبمعرف ػ المكػػافالػػذمندػػؼ ميػػهفػػيبيئ ػ المنافس ػ و
كيج ػػبأفيك ػػكف ن ػػدناالد ػػدرة م ػػىالبد ػػا و كمعرفػ ػ م ػػدلالد ػػدرة م ػػىالمن ػػاكرة؛فف ػػيالبيئػ ػ 
الم ً
نافسػ ػ :ه ػػؿنس ػػتطيعت ػػدميرالع ػػدكأكت ػػدميرأنفس ػػنا؟)(Mintzberg, 1987: 11-24
ي
(بتصرف)
كمفهنا:هؿكانتمنظم الت ريرتتبعنظري اسػتراتيجي وأكالبدػا  مػى يػدال يػاة(نظريػ 

النز ػ البيكلكجيػ )فػػيالمدػػاـاتكؿومػػفخػػالؿاختيػػارنهػػجالسػػالـفػػيفسػ مػػفالن،ػػاؿالعسػػكرم؟
ً
اتيجياتالسياسػػي ىكالمرتبطػ ىبالاػراعمػػعاال ػػتالؿاإلسػرائيميوككػػذلؾ
كتفهػػذاالفاػػؿينػػا شاالسػػتر

العال ػػاتالدكليػ ػ ؛ف ػػإننيأن ػػا شه ػػذلالمس ػػائؿم ػػفخ ػػالؿ(نظريػ ػ الػ ػكا عييفالج ػػدد)وكنظػ ػرتهـله ػػذل
ػثتي ىمثِّػؿنظريػ الػكا عييفمرجعػانفكريػانلدكلػ اال ػتالؿاإلسػرائيميو
المسائؿوبالذاتنظػرتهـلألمػف؛ ي ي
ككػػذلؾلمػػدكؿالكبػػرلالمػػؤثرة مػػىمجػػرلالاػراعاإلسػرائيميالعربػػي.كبالتػػالي:فػػإفالعال ػ ً
ػاتالدكليػ ى
ائم  مىالاراعوكميزافالدػكةوكمع،ػم اتمػفهػيالمسػيطرةفػي دػكؿ ػادةالػدكؿغالبػانوفمػاهػك

ػدي ٍفهىػ يػـ مػػىأنػػه ػػدكافمػػفالطػػرؼاآلخػػروكاسػػتعدادلم ػػربولػػذلؾفالعػػالـال
دفػػا يبالنسػػب لدكل ػ  ػ ي
اهدكثيروة مىمدارالتاريخ .
يفهـإاللغ الدكةوكهذا ااؿفيشك ى
كالاراعالعربياإلسرائيمياليخمكمػفهػذاالػنمطمػفالتفكيػروفػاال تالؿاإلسػرائيمييسػيطر
ميههاجساتمفوكالمخاطرالمهػددةلػهولػذلؾفإنػهيعتمػداسػتراتيجي الدػكةكالػبطشوكالدػكةكأكلكيػ و

كاليعرؼمعنىالسالـكالمفاك،اتوإالٌبماي،مفخالاهمفمع،م المداكم كت دياتهاوكسر اف
مايندمػب مػىهػذلالمعػانيمػعأكؿفسػ ي اػؿ ميهػاوكبعػدأفي دِّػؽأهدافػهمػفك ػؼالمداكمػ و
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كال اػػكؿ مػػىاتمػػفولػػذلؾفػػإفم ػػكرالمفاك،ػػاتكػػافاتمػ ىػفاإلسػرائيميوكم اربػ ىالمداكمػ وككػ ِّػؿ

فعؿفمسطيني سكرمأكمدنييفسرلاال تالؿ مىأنه دكاف .

المطمب الثاني

االستراتيبيات السياسي الفمسطيني ى وأثرىا عمى االحتالل اإلسرائيمي
()1993-1988

ػؿالاػراع؛كمكاجهػ اال ػتالؿاإلسػرائيمي
تنك تاتهداؼالعمياوكالرؤلالفمسطيني لمسأل  ِّ
منذ دكـاليهكدإلىفمسطيفإلىيكمناهذاإلى دةاتجاهاتوكالكا،حأفاتهداؼالعميػاالفمسػطيني 
ػدـك،ػػكحالرؤيػ وأكن،ػػجالفكػرةو
ػاالتى ىغُّيػ يرك ػػدـالثبػػاتوكهػػذايػػدؿ مػػىالتػػرددوك ػ ً
كػػافيغمػػب ميهػ 
نى
يثأخذتاالستراتيجياتالفمسطيني من ن
ك دـبنا استراتيجي  مى كا ىدك و
أاكؿ كي وككا ،؛ ي
تنازليػانمتراجعػانوفمػاكػافم رمػانبػاتمسأاػبحمبا ػاناليػكـوكمػاكػافخطيئػ ؛إلػى،ػركرةفمسػػطيني 
اتيجياتالسياسػي ى
ً
ػتاالسػتر
يجبالدياـبها؛بؿاستراتيجي ك يدةيجب دـالتخمي نها.لذلؾفدػد ىبي ٍن ي
الجديػػدةالتػػيانتهجتهػػامنظمػ الت ريػػروكاسػػتراتيجي المفاك،ػػاتوكمػػدلكالتهاوكأشػػكالهاوكأنكا هػػاوفػػي
الفر يفالتالييف :

الفرع اطول

التحول من استراتيبي التحرير إلى برنامج االستقالل:
ظهػػرهػػذاالت ػػكؿفػػياالس ػتراتيجياتالفمسػػطيني فػػيجمم ػ مػػفالتا ػرفاتكالمدتر ػػاتالتػػي

امتبهامنظم الت ريروكهيالتػيتسػيطر مػىالدػرارالسياسػيالفمسػطينيوكمػفهػذلالت ػكالتمػا

جا فيالفدرتيفالتاليتيف:

أوالً :إعالن االستقالل الفمسطيني عام 1988

ػت
في15تشريفالثاني(نكفمبر)1988و امت رك فتحبطرحمبػادرةسياسػي جديػدةوأ من ٍ

ممجمساتمفر ـ()242وك( .)338
فيهاالدكل الفمسطيني وك بكؿالتفاكض مىأساسىىاىرر ٍ

شرةى لممجمس الكطني في الجزائر ما بيف  15-12تشريف الثاني (نكفمبر)
ففي الدكرة التاسع ى  
1988و تـ إ راركثيد االستدالؿو ك ياـدكل فمسطيفالمستدم و ك اامتهاالددسالشريؼوكانتخاب

ياسر  رفات رئيسان لتمؾ الدكل (كفاو ب ت)  .كما  اـ الرئيس ياسر  رفات بالتك يع  مى كثيد 
استككهكلـفي7كانكفأكؿ1988/كالذمت،مفا ترافااري انبالكياف"اإلسرائيمي"ك رارممجمس

اتمف242ك338كنبذ"اإلرهاب"(الكفاحالمسمح)(زايدو)312:2011

يعتبػػرهػػذااإل ػػالفمثػػاالنكا ،ػ ان مػػىت ػػكؿمنظم ػ الت ريػػرمػػفاسػػتراتيجي الت ريػػرإلػػى

برنامجاالستدالؿوكيمكفراػدأه ِّػـاتسػبابالتػيأدتإلػىهػذااإل ػالفوكاآلثػارالمترتبػ  ميػهوفػي

النداطالثالثالتالي  .
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.1

اطسباب التي أدت إلى إعالن االستقالل

التالي  :

يمك ػػفتمخ ػػيصأه ػ ِّػـاتس ػػبابالت ػػيدفع ػػتالمنظمػ ػ إل ػػىإ ػػالفاالس ػػتدالؿف ػػيالند ػػاطالس ػػت

أ -نتائجالغزكاإلسرائيميلمبناف اـ1982وكالتطكراتالتيترتبت ميهمفا تالع كا دالعمؿ
العسكرمالمسمحوكاستشعارالعزل  ربيان.

ب -خركجمارمفمعادل الاراعالمسمحبعدتك يعاتفا ي كامبديفيد اـ.1979
ج -جزسكريا فاإلتيافبنار سكرم،دإسرائيؿ.

د -إدراؾ يادةالمنظم بأفالد،ي الفمسطيني يمكفأفتتراجعبيفاتكلكياتاإل ميمي كالدكلي .
ق -نمػػكتيػػارالدبػػكؿبالتسػػكي وكاال تدػػادأفاالنتفا ،ػ الفمسػػطيني لػػيسبمد ػدكرهات ديػػؽالهػػدؼ
االستراتيجيوكهكالت رير(.أبكن ؿو)444:2012

ك -نمػػك ركػػاتالمداكم ػ اإلسػػالمي وك مػػى أرسػػها رك ػ المداكم ػ اإلسػػالمي ( مػػاس)وكارتفػػاع
أسهمهاوكزيػادة ػدرتها مػىالتػأثيرداخػؿالمجتمػعالفمسػطينيوك ػكة ممياتهػاالعسػكري وجعػؿ
كالنمفالمنظم ك رك فتحتخشيافأفتككفبديالن نهافػيالػداخؿالفمسػطينيوكػذلؾخشػي 

إسرائيؿمفنمكالمداكم كتاا دهاوكنمكالتيارالعدائدمالذماليمكػفالتفػاكضمعػهجعمػه

.2

يسارعفيالدبكؿبالمفاك،ات.

ماىي إعالن االستقالل

ػؿمدكمػاتالدػكةمػػف
إفإ ػالفاالسػتدالؿمػف ً ىبػػؿمنظمػ الت ريػرك ركػ فػتحويعنػيسػمبكػ ِّ
ػائًمًهوكالدبػكؿباػيغ 
ػدكالسياسػي وكتغييػرهػدؼالن،ػاؿككس 
الديادةالفمسطيني وكالر،كخلمطالبالع ِّ
تعايشفيدكل فمسطيني جنبانإلىجنبمعدكل إسرائيمي  .
.3

الخدين اطمريكي

إفالمتتبعلأل ػداثوكالمطمػع مػىتفااػيؿاالتاػاالتبػيفالجانػباتمريكػيك يػادةمنظمػ 
ػدةىتتعام ػػؿبمب ػػدأاالس ػػتدراجلممنظمػ ػ وكتس ػػعىإل ػػىاس ػػتنزاؼ
ػاتالمت ػ 
الت ري ػػروي ػػدرؾتمامػ ػانأفالكالي ػ ً
خياراتهػػاالسياسػػي ككسػػائمهاوكتعػػديؿاسػػتراتيجياتهاالعميػػافػػيالتعامػػؿمػػعالعػػدكشػػيئانفشػػيئان؛إ ٍذ ممػػت

الكالياتالمت دة مىاستغالؿاتزم الخاند التيمرتبهامنظم الت ريرومفأجؿتمريرمخططها

ت ميفتهاأك ؿربيبتهاإسرائيؿ .
الراميإلىتمييعالد،ي الفمسطيني وكالد،ا  مىالمداكم التيأىر ٍ
الن
ككػػذلؾمػػفأجػػؿدمػػجالكيػػافاال تاللػػيفػػيجسػػـاتمػ العربيػ وفدػػدأرادكاأفيكػػكفا ػػتال 

نظيف ػانبغيػػرثمػػفوكأفيكػػكفمػػفالشػػعبالفمسػػطينيمػػفينػػكب ػػفاإلس ػرائيمييففػػياػػنا اتمػػف
كالطمأنينػ لهػـ مػىأرضفمسػطيفوكهػذاكا،ػحمػفكػالـالػرئيس ال ار ػؿياسػر رفػات ػفالخديعػ 

النوثـتغمؽال كاروكذلػؾمػفخػالؿ كلػه:
يثإنهاكانتتفتح كا انروكتطمبمنهتناز
اتمريكي له .ي
"إفاإلدارةاتمريكيػ ػ  ػػدخد ت ػػهمػ ػرةأخ ػػرل م ػػىغػ ػرارخ ػػديعتهال ػػه ػػاـ1982؛ب ،ػػمافس ػػالم 
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الفمسطينييفوكمخيماتالالجئيففػيلبنػافبعػدخركجػهمنػهوكأفتمػؾاإلدارة ػدجردتػهمػفأهػـأكراؽ
الدكةالتيكانتلديهوكهياال تراؼبإسرائيؿوكالدػ ارريفالػدكلييف()242ك()338ونظيػرثمػفبخػس
هكفتح كارغيرجدممعمنظم الت ريروكمفثـإلغا هذاال كار"(.أبكن ؿو )478:2012

كلكػػفالعجيػػبأفهػػذاالخػػداعالمتكااػػؿمػػف بػػؿالديػػادةاتمريكي ػ وكشػػعكرال ػرئيس رفػػات

بهذااتمر؛بػؿتيدنػهمنػهلػـيمنعػهأفيبدػىكيم،ػيفػيهػذاالمسػاروكاالسػتمرارفػيهػذااالسػتنزاؼ

تىٍكلػػىمراجعػ ىهػػذاالخيػػارمػػفجديػػدوكاسػػتثمار
ػؿخيػػاراتالشػػعبالفمسػػطينيوككػػافا 
ػادكالداتػػؿلكػ ِّ
ال ػ ِّ
تاػػا داالنتفا ،ػ لم،ػػغط مػػىالعػػدككاإلدارةاتمريكي ػ وكالتفػػاكضمػػفمك،ػػع ػػكةوكت ػػت،ػػغط

السػالحوكتدكيػ االنتفا،ػ وكد مهػػابكػؿأسػػبابالدػػكةكاالسػتدام  تػػىالت ريػرولكػػفسػر افمػػاكػػاف
يستجيبلكؿاتااؿجديدمفاتمريكاف؛بؿكال رص مىانا هذلاالتااالت .
ِّ

ثانياً :الحكم الذاتي االنتقالي

ػؿممػػاكػػاف
ظهػػرتاسػػتراتيجي جديػػدةلػػدلالمنظم ػ فػػيالتعامػػؿمػػعدكل ػ اال ػػتالؿوكهػػيأ ػ ُّ

ػؿمخرجػاتالمجمػسالػكطنيلمنظمػ الت ريػروكهػذلاالسػتراتيجي مبنيػ 
مطرك انسابدانوكيتنػافىمػعك ِّ
عالسػيادةو
مى كـذاتيم دكدلمفمسطينييففيال،ف الغربي  ك طػاعغػزةلفتػرةخمػسسػنكاتمنػزكً

ػرجـهػذاالتكجػهمػفخػالؿالػدخكؿفػيمفاك،ػاتمدريػد؛بػؿ
مىأساس رارم()242ك()338وكتت ى

أكسمك؛فإفمدريدماكانتإالغطا نلمتفاكضالسِّرمالفردممعاإلسرائيمييففيأكسمك .

الفرع الثاني

استراتيبيات التفاوض

البػ ػدلن ػػام ػػفالتع ػػرؼ م ػػىمفه ػػكـ
ب ػػؿال ػػديث ػػفالمفاك ،ػػاتالفمس ػػطيني اإلسػ ػرائيمي و ي

اتيجيتىهاالخااػ ىالنابعػ ىمػفأيػديكلكجيتهاو
استراتيجي التفاكض.فبماأفلكػؿك ػدةسياسػي دكليػ اسػتر ى
كسياستهاالعمياالمستندةإلى دراتهاالمادي كالمعنكي وكالمتعمدػ بطمك اتهػاالكطنيػ كالدكميػ الشػامم و

كالتيتتطكرأكتتغير سبتطكرالظركؼالسياسي وكاال تاادي وكاالجتما ي وكالتكنكلكجي وكتبعان

لتغيرمكازيفالدكلاإل ميمي كالدكلي التيتؤثربشكؿأكبآخر مىتمؾالك دةالسياسي  .
ُّ

يمكػػفالد ػػكؿ:إفاسػػتراتيجي التف ػػاكضلكػػؿك ػػدةسياسػػي دكليػ ػ تاػػاغوتبعػ ػانلالس ػػتراتيجي 

ناتيهػاكفػؽالسياسػ العميػالتمػؾالك ػدةالتػيتبغػيت ديػؽ
ػيتيك،ػعلىبً 
العمياوأكاالستراتيجي الكطنيػ الت 
الماالحالكطني العمياوكال فاظ مىاتمفالكطنيوك مىالمكان اإل ميمي أكالدكلي وأكزيادةثدمها

السياسيوأكاال تاادموأكالعسكرم(.االحو )53:2009

لذلؾ:فددت ػدثالبا ػث ػفمفهػكـاالسػتراتيجي التفاك،ػي وكأنكا هػاوكأشػكالهافػيالفدػرتيف

التاليتيف :
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أوالً :مفيوم االستراتيبي التفاوضي
كفيهابنداف :

 .1االستراتيبي التفاوضي :هيالخط العام التيي،عهاالمفاكضولت ديؽأهدافهالرئيسي مػف مميػ 
التفاكض؛فاالستراتيجي التفاك،ي تنطكم مىت ديداإلطارالعاـلمهدؼالكميالشػمكليالػذمي دػؽ
المام العمياوأكاتهداؼالعمياالمتكخاةمفالعممي التفاك،ي (.كادمو )2013

 .2مفيوم القوة التفاوضي :هيالددرة مىالتأثير مىالطرؼاآلخروكهي ااػؿ،ػربالدػكة
الماديػ ػ ػ كالثد ػ ػػؿف ػ ػػيالكا ػ ػػعوككف ػ ػػا ةالتكاا ػ ػػؿالتفاك ،ػ ػػيوكالد ػ ػػدرة م ػ ػػىاس ػ ػػتثمارهاوفك ،ػ ػػع

االستراتيجياتالتفاك،ي يتطمبت ديداتهداؼالعميػاوكهػيتتاػؼ ػادةبأنهػابعيػدةالمنػاؿو
ػؿهػػدؼفيهػػايعتبػػر ،ػػي تفاك،ػػي ت تػػاجإلػػىاسػػتراتيجي خاا ػ بهػػاوكتشػ ِّػكؿفر ػانمػػف
ككػ ُّ

ذاتاتهداؼالعام بجميػعأبعادهػاكجكانبهػاالمختمفػ (.اػالحو:2009
االستراتيجي الشامم ً
 )53

ثانياً :أبكال االستراتيبيات التفاوضي ى وأنواعيا
.1

كفيهذلالفدرةبنداف :

أبكال االست ارتيبيات التفاوضي
لالستراتيجياتالتفاك،ي أشكاؿمتعددةونذكرمنهااثنيف :

أ .استراتيبي المصمح المبترك :كهيالتيتشمؿالتكامؿبيفطرفيالتفاكضولتعميؽالعال 
الدائم بينهـوكتكسيعهالمجاالتجديدة.

ب .اســـتراتيبي الصـــراع:كهػػيالمبني ػ  مػػىفك ػرةإنهػػاؾالطػػرؼاآلخػػروكتشػػمؿاسػػتنزاؼك تػػه؛
بتطكيػ ػػؿفت ػ ػرةالمفاك،ػ ػػات.كهػ ػػذاالشػ ػػكؿمػ ػػفالمفاك،ػ ػػاتكػ ػػافهػ ػػكالمعتمػ ػ ىػدلػ ػػدلاال ػ ػػتالؿ
اإلسرائيميفيتفاك،همعمنظمػ الت ريػركاليػزاؿمسػتم انروكلػفيتغيػرإالإذااػاراال ػتالؿ

.2
أنكاع:

م،غكطانفيالزاكي .

أنواعاستراتيجياتالتفاكض(:عبد النالى )2014
كتطبيداتًهػػافػػيالمفاك،ػػاتالفمسػػطيني اإلسػرائيمي فػػيخمسػ 

اتيجيات
ً
تهػػذلاالسػػتر
ػثذكػػر ي
يػ ي

ػكؿمدبكلػ و
ػدائؿك م و
أ -اسـتراتيبي تنظـيم الفائـدة المتبادلـ  :هػذلاالسػتراتيجي تسػعيإلػىإيجػادب ى
تط ػراؼالعممي ػ التفاك،ػػي كاف ػ نوكتطػػكيرالتعػػاكفوكتعميػػؽالعال ػ الدائم ػ وكتكسػػيعنط ػاؽ

كمدلإلىمجاالتجديدة.
التفاكضو ِّ

كلػػـتسػػتطعالديػػادةالفمسػػطيني ك مػػى أرسػػهاال ػرئيسياسػػر رفػػاتوتعظػػيـالفائػػدةمػػفخػػالؿ

المفاك،اتوكهكالذمكافيتمنىأفيت كؿال مـالفمسطينيإلى ديدػ وكأفي اػؿكلػك مػىال ػد
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ػهكخطط ػػه ػػداا ػػطدمتابالت ُّ
عنػ ػتاإلسػ ػرائيميوكالمراكغػ ػ المس ػػتمرةو
اتدن ػػىم ػػفال د ػػكؽولك ػػفأ الم ػ 
كالمراك فيالمكافوالبؿالتراجع ماكافسابدان .

كتت،مفهذلاالستراتيجي استخداـتكتيكات؛مثؿ هذيفاتسمكبيف :
التمدابمها.
اطول:المبادرةبتدديـتنازالت مىا تبارأفالطرؼاآلخرسيددـتناز و

والثاني:الكشؼ فأهدافؾكماال ؾوكالتمميح فطريؽكسطا أك نكاتخمفي بإمكاني الكاكؿ

إلى ؿكسط.

ػفدكف سػػابنكايػػاالطػػرؼاآلخػػرالػػذملػػـ
ك ػداسػػتخدمتالديػػادةالفمسػػطيني هػػذاالتكتيػػؾولكػ ٍ
يددـأمتنازؿ ديديوكمااستخدمتالديادةتكتيؾالتمميحلمكسطا بإمكاني الكاػكؿإلػى ػؿكسػطو
كهذاكافكا ،انفياالتااالتالتيأجرتهامنظمػ الت ريػرمػعأطػراؼ ربيػ كأكربيػ كأمريكيػ ؛بػؿ

ػرمػػفال دػػكؽمػػفأج ػػؿ
كاس ػرائيمي  بػػؿإ ػػالفاالسػػتدالؿوكأبػػدتنيتهػػاالتفػػاكضوكالتنػػازؿ ػػفكثيػ و

الكاكؿلمسالـالمتك ع .
ب -استراتيبي الييمن

إفهػػذلاالسػػتراتيجي تت،ػػمفم اكل ػ طػػرؼإ نػػاعالطػػرؼاآلخػػربدبػػكؿ مػػكؿبػػدائؿت دػػؽ
استخداـتكتيكات؛لم،ػغطكاإلنهػاؾوكاالسػتنزاؼ
و
تيكلىو كتت،مفهذلاالستراتيجي
مام تهبالدرج ا 
فيم اكل لمسيطرةوكاخ،اعالطرؼاآلخرمثؿ هذلاتساليبالخمس  :

اطول:تدديـمطالبتفكؽبكثيرال داتدنىالمطمكب.
غير ابم ولمتغيير.
ؼ ً
التمسؾبمكا ى

الثاني:

التفيمام ته.
الثالث:الجدؿإل ناعالطرؼاآلخرأفالتناز ً

دكبات مىالطرؼاآلخرلرف،ه
ً
الرابع:استخداـالتهديدات؛كاالنس ابمفالمفاك،اتوأكفرض
مىالطرؼاآلخر.

أكبر
،غط ى
امؿ و
تدديـتنازالتوكالتمميحبأف نارالك تيشكؿ ى
الخامس:م اكل ال اكؿ مىأكبر درمفالمعمكمات كؿأهداؼالطػرؼاآلخػروك ػدكدلالػدنياو
أممعمكمات فأهدافؾأكمكا فؾ.
معإخفا ِّ

ف ػ ػػادةدكل ػ ػ اال ػ ػػتالؿاإلس ػ ػرائيميفػ ػػيتطبيدهػ ػػامػ ػػعالطػ ػػرؼ
إفهػ ػػذلاالسػ ػػتراتيجي  ػ ػػدتفػ ػػن ى
ػثإنهػػا ػداسػػتخدمتكػؿكسػػائؿال،ػغطكاالسػػتنزاؼمػفأجػػؿكسػبمزيػوػدمػفالتنػػازؿ
الفمسػطيني؛ ي ي
الفمسػػطينيوكبشػػكؿرسػػميو ككانػػتتريػػدشػػر ن االغتاػػابلػػألرضوكالسػػمكؾاالسػػتعمارممػػفخػػالؿ
مكافد ػ الطػػرؼالفمسػػطينيالرسػػمي ميػػهوممػػايسػػا دفػػيت سػػيفاػػكرةدكل ػ اال ػػتالؿمػػفم تػػؿ
غاابإلىاا ب ؽ يم ىؤيودفمسطينيان.
و
ج -استراتيبي الخنوع
ه ػػذلاالس ػػتراتيجي تت ،ػػمفتدم ػػيصاته ػػداؼكالمطال ػػبالمطرك ػ ػ  م ػػىمائ ػػدةالمفاك ،ػػاتو

كالمبػػادرةبتدػػديـالتنػػازالت؛بهػػدؼسػػر  سػػـالمشػػكم أكالد،ػػي وكانهػػا المفاك،ػػاتالس ػريع.ك ػػد
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أاب تاسػتراتيجي الخنػكعكا عػان مػىاترضوكذلػؾمػفخػالؿتنػازؿمنظمػ الت ريػر ػفكثيػرمػف
ً
ا ُّػكًرها
اتهداؼالعمياوكاالستراتيجياتالفا م ؛بؿكتجريـالفعؿالفمسطينيالمداكـوكا تبارلإرهابان؛لتى ى
أفهذااتمرسيجمبسر  ؿلمد،ي الفمسطيني .
د -استراتيبي التسويل

ه ػػذلاالس ػػتراتيجي تعم ػػؿ م ػػىالمماطمػ ػ وككس ػػبالك ػػتوكتفكي ػػتالفراػ ػ ؛به ػػدؼتعطي ػػؿ

ػرتػأثي انرفػيالد،ػي وأك
ػؿاتكث ى
المفاك،اتوأكإطال أمػدهاو مػىا تبػارأفالػزمفسػيككفهػكالعام ى
ػث
المشػػكم مك،ػػكعالتفػػاكضوككػػذلؾفػػيسػػيرالعمميػ التفاك،ػػي كاداراتهػػا( بػػدالعػػاؿو)2014و يػ ي
ػػرصالجان ػػباإلسػ ػرائيمي م ػػىتطبي ػػؽه ػػذلاالس ػػتراتيجي الكتس ػػابالك ػ ػت؛لا ػػنا الك ػػائع م ػػى

ػثاػػرح
اترضوك ػػد بػر نهػػارئػػيسالػػكز ار اإلسػرائيمياتسػػبؽ(إسػ اؽشػػامير)فػػيمذك ارتػػهو يػ ي
ػاتطكيم ػ ػ و
ػرالفمسػ ػػطينييففػ ػػيم ادثػ ػ و
ػ ػػيفشػ ػػارؾفػ ػػيمفاك،ػ ػػاتمدريػ ػػد":أفمشػ ػػاركتهجػ ػػا تلجػ ػ ِّ
كـذاتػيلمػدة شػرسػنكاتوبينمػاتدػكـإسػرائيؿبإ ػداثالتغييػرالمطمػكب
كاالستمرارفيمفاك،ات و
مىاترض"(.الشرفاو )69:2015

ه -استراتيبي التفاوض غير المبابر

ػر
ػكؿغي ً
كهػي تت،ػمفالتفػاكضمػعطػرؼبشػكؿمباشػر؛بهػدؼالتػأثير مػىطػرؼثالػثبش و

مباشر؛فالسمكؾالتفاك،ي–سكا مفنا ي التشػددوأكالمػيفوأكنك يػ المدتر ػاتوأكالتنػازالتوأك

االتفا ػػات–تسػػتهدؼالتػػأثير مػػىطػػرؼثالػػثوكلػػيس مػػىالطػػرؼالمباشػػرلمعمميػ التفاك،ػػي  (.بػػد

العاؿو)2014

إفهػػذلاالسػػتراتيجي  ػػداسػػتخدمتهاالكاليػػاتالمت ػػدةوكدكل ػ اال ػػتالؿاإلسػرائيميومػػفخػػالؿ

رف ػػضالتف ػػاكضم ػػعمنظمػ ػ الت ري ػػروكالتف ػػاكضم ػػفخ ػػالؿكف ػػدأردن ػػيفمس ػػطينيم ػػفال ػػداخؿف ػػي
ػثإفاله ػػدؼال ديد ػػيم ػػفالمفاك ،ػػاتك ػػافال ،ػػغطى م ػػىمنظمػ ػ الت ري ػػر
مفاك ،ػػاتمدري ػػدو ي ػ ي

تمنظم الت رير
ندماتىمىدفى ٍ

أكثرفيمر م أخرلوكهذاالذم دثبالفعؿ
الن ى
شها تىتددـتناز
كتهمي ى
ػرمم ػػايددم ػػهالمف ػػاكض
تأكث ػ ى
ػدتاس ػػتعداهالتد ػػديـتن ػػازال و
ػغؼك ػػرصوكأب ػ ٍ
ػاالتالنركيجيػ ػ بش ػ و
االتا ػ ً
الفمسطينيفيكاشنطف.
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المبحث الثاني

مباريع التسوي السممي ()1993-1988

مقدم :

بػػدأتفكػرةالتسػػكي كالػػدخكؿفػػيمفاك،ػػاتبػػيفمنظمػ الت ريػػركاال ػػتالؿاإلسػرائيميمبكػ انرو

لكفالتعنتاإلسرائيميوكرف،هـالجمكسمع ياداتالمنظم وك دـاال تراؼبهاوهكالذمأخرهذا
المسارالذمكانتأر،يته ا،رةنفيفكر ددمف ادةمنظم الت ريروكبالخاكص رك فتح .
ك درأت رك فتحفيالمتغيراتالفمسطيني الداخمي وكاإل ميمي وكالدكلي وفراػ لمػدخكؿفػي

مفاك،اتمعاال تالؿاإلسرائيميكخيارا،طرارم(تكتيكي)؛لكفسر افمات ػكؿهػذاالخيػارإلػى

خياراستراتيجييست يؿالتخمػي نػهورغػـأنػهأثبػتفشػمهفػيك ِّػؿالم طػاتوكلػـي دِّػؽلمفمسػطينييف

إالمزيدانمفخسرافاترضكالسيادةوكمزيدانمفاال،طهادكالعنؼكاإلرهاب،دالفمسطينييف .

ك دنا شهذاالمب ثمشاريعالتسكي التيظهرت مىالسػا السياسػي الفمسػطيني وكالبيئػ 

السياسي التيأدتإليهاوكاآلثارالتيترتبت ميهاوكذلؾفيالمطالباتربع التالي  :

المطمب اطول

البيئ السياسي الداخمي واإلقميمي والدولي التي ساىمت في انتياج مسار
التسوي

كمُّه ػػادفع ػػتباتج ػػالالجم ػػكس
تتغيػ ػرات م ػػىالس ػػا الفمس ػػطيني وكالعربيػ ػ وكالعالميػ ػ و 
ػػدث ٍ

لمتفاكضوسكا مفجه الفمسطينييفأكاإلسرائيمييفوككافمنهاماجا فيالنداطالخمس التالي  :
أوالً :االنتفاض الفمسطيني ()1991-1987

 امتاالنتفا،ػ الفمسػطيني فػي ػاـ1987وبعػدالشػعكربػالدهروكزيػادةاإلذالؿمػفجانػب

الم تػػؿوكالك،ػػعالعػػاـالمػػزرمبالمخيمػػاتوكانتشػػارالبطال ػ وكاهان ػ الشػػعكرالدػػكميوكزيػػادةامعػػاف
العدكفيسر اترضوكالتعامؿمعالفمسطينييفكػأنهـ بيػدكأتبػاعوك ػدانفجػرتاالنتفا،ػ فػييػكـ
8كػػانكفاتكؿ(ديسػػمبر)1987و مػػىإثػػردهػػسسػػائؽشػػا ن إس ػرائيميلسػػيارةأربع ػ مػػفالعمػػاؿ
ِّ
امتدتإلىكؿ طػاعغػزةو
الفمسطينييف مى اجزبيت انكف(إيرز)وفانطمدتمفمعسكرجبالياوك
ثـال،ف الغربي وكثم ىخمس أسبابرئيسي لهذلاالنتفا (: ،ايدو )25-24:1988
 .1تدهكراتك،اعاالجتما ي وكاال تاادي وكاتخال ي وفيظؿاال تالؿ.

 .2انسدادأفؽالتسكي السياسي فيأ يففمسطينيالداخؿخاا كالخارج ام .

 .3االسػ ػػتيال  م ػ ػػىاترضبالمس ػ ػػتكطناتكالطػ ػػرؽااللتفافيػ ػ ػ وك م ػ ػػىالميػ ػػالباس ػ ػػتنزافهالا ػ ػػالح
المستكطنيف.

 .4إ ام المستعمراتالكثيرةوكتكسيعالدائـمنها؛ تىاليبدىمايتفاكض ميه.
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 .5تافي الديادةالم مي الكطني وكخمؽ يادة ميم (ركابطالدرلنمكذجان).
نارهػػاو
ك ػػدتطػػكرتاالنتفا،ػ بشػػكؿمتػػد رجيكم ػانبعػػديػػكـوكزادت ً ػػدتيهاك كتهػػاوكاسػ ٍ
ػتعرت ي

كتنك تأساليبهاومفرمػيال جػارةوكالعاػيافالمػدنيوكاال تجاجػاتوكالمسػيراتوك مميػاتالطعػفو

كاطػػالؽالنػػاروإلػػىالعمميػػاتاالستشػػهادي وكغيرهػػامػػفاتنشػػط التػػي ك،ػػتكأجه،ػػتكػػؿجهػػكد

اإلسػرائيمييف؛لنسػػؼالد،ػػي الفمسػػطيني كتاػػفيتهاوممػػا ػػادإلػػىإ ادتهػػاإلػػىالكاجهػ وكالػػىال ،ػػكر
العربيكالعالميوممازادمفالتكمف السياسي وكالعسكري وكاال تاادي لال تالؿ .

جا فيالمعطياتالتػيأكردهػاالتدريػرالسػنكمالاػادر ػف"مشػركعال،ػف الغربيػ "برئاسػ 

الدكتكراإلسرائيمي"ميركفبنفينيستى"استنادانإلىماادرالجيش:إنهتـتسػجيؿ 3150ػادثخػرؽ
نظاـفيالعاـالمنتهيفينيساف1987وإ،اف إلى 65ممي (إرهابيػ )وك 150ادثػ إلدػا  نابػؿ
ار  (.ايدو )16:1988
إفهذلالمعطي ً
ػاتكمهػا ػدسػاهمتفػيا ػداثتفكيػرجػذرمفػيتفكيػراإلسػرائيمييففػي مػؿ

تسكي سياسي وك دـالتعنػتخكفػانمػفتطػكرهػذلاالنتفا،ػ وكمػاكػافهػذااتمػركر ػ راب ػ فػييػد

منظم الت رير؛لدطؼثمرةهذلاالنتفا ،وكلكنهالـتستغمهاجيدانو ك طفتها بؿن،جها .

ثانياً :ظيور تيار المقاوم اإلسالمي

ػثظهػػرت ركػ الجهػػاداإلسػالميفػػيفمسػػطيفوك ركػ المداكمػ اإلسػػالمي ( مػػاس)بدػػكة
ي ي

مػػىالسػػا وبعػػدأفكانػػتمنظم ػ الت ريػػرتتفػػردبػػالدرارالسياسػػيالفمسػػطينيوكباسػػتراتيجي العمػػؿ
المنا،ػػؿوفدػػدجػػا تهاتػػافال ركتػػافباسػػتراتيجي مخالف ػ لمػػااتخذتػػهمنظم ػ الت ريػػرفػػيمؤتمراتهػػا
ػادفػػيسػػبيؿاهلل؛لت ريػػركامػػؿفمسػػطيفوكانطمدت ػامػػفمنطمدػػات دائدي ػ و
تىىبىنت ػاالجهػ ى
ػث 
اتخي ػرةو يػ ي
ػي ػػفالكفػػاحالمسػػمحنػػكعمػػفاالنهزامي ػ و
كسياسػػي وخالفتػػابهػػامنظم ػ الت ريػػروكا تبرت ػاأفالتخمػ ى
ِّ
بكؿأشكالهاوك مى
كت،ييعالد،ي الفمسطيني لاالحاليه كدوكأنهالينفعمعاال تالؿإالالمداكم

رأسهاالدتاؿبالسالح .

تدػػكؿالبا ث ػ :هيفػػا أ مػػدم مػػد ػػفدكافػػعمنظم ػ الت ريػػرلمػػدخكؿفػػيالمفاك،ػػات:أمػػا

منظم ػ الت ريػػرفدػػدرأتنفسػػهابعػػدانػػدالعاالنتفا ،ػ بػػيفشػػدير ػػىوانتفا ،ػ فمسػػطيني  فكي ػ و
ك ركػ إسػػالمي تدػػاكـاال ػػتالؿمػػفالػػداخؿوتدكدهػػا ركػ  مػػاسوككػػافمػػفدكا ػػيالدمػػؽأفتػػتمكف
ػادةىالفعمي ػ ىلمشػػعبالفمسػػطينيداخػػؿ
مػػاسمػػفالسػػيطرة مػػىاالنتفا ،ػ وكمػػفثى ػـتاػػبحهػػيالديػ 

وكأفال ػػؿالعاجػػؿهػػك
ات ار،ػػيالم تم ػ و ك ػػدشػػعرتمنظم ػ الت ريػػرأفالك ػػتلػػيسفػػياػػال ها 
تشريعالتفاكضمعإسرائيؿوكالكاكؿإلى ؿسممي(م مدو.)94:2008ك دكػافلػدلاال ػتالؿ
كالكالياتالمت دةكأكركبانفسالشعكروكهذامفتاحالطريؽن كمدريدكأكسمك .
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ثالثاً :قرار فك االرتباط اطردني عن الضف الغربي 

أ مػفالعاهػؿاتردنػيالممػؾ سػيففػػي31تمػكز(يكليػك)1988و ػرارف ِّ
ػؾاالرتبػاطاتردنػػي

ػاـوكاتخػذ
فال،ف الغربي وكذكرأنهفى ىعمىهتماشيانمعرغبػ منظمػ الت ريػروكمػعالتكجػهالعربػيالع 
إج ار و
ات ممي نفػيذلػؾومثػؿإنهػا خدمػ مػكظفيالدطػاعالعػاـفػيال،ػف الغربيػ وكخطػ التطػكيرو

فػػي ػػيفأكػدالػرئيسياسػػر رفػػاتأفالدػراراتردنػػيكػػاف ػ ار انرفرديػانوكهػػذااتمػػرتػػرؾف ارغػانسياسػػيان
كبي انرد االمنظم لممئه(ز ربو.)52-51:2011ك دكافهذااتمربنا ن مىخط إ ميمي دكلي 
(المطبخالدكلي)ولدفعمنظم الت ريرلمسارالتسكي  .
رابناً :االبتياح النراقي لمكويتى ُّ
وتفكك النظام النربي واإلقميمي

ك ػػافالجتي ػػاحالػ ػرئيسالع ار ػػيا ػػداـ س ػػيفلمككي ػػتف ػػي ػػاـ1990وأس ػػباب ػػدةمنه ػػاو

يثإنهخرىجمنتاػ انر سػكريانومفمسػان
اتزماتاال تاادي بعدخركجالعراؽمف ربإيرافمنتا انرو ي

ماليانوفبعدأفكاففػيخزينتػه(30بميػكف)دكالرفػائضوأاػبحمػديكنانبػػ100بميػكفدكالروككانػت
هنػػاؾأسػػبابسياسػػي وكشخاػػي وكأيديكلكجي ػ دفعػػتال ػرئيسالع ار ػػيلػػذلؾ(.ال مػػدو-99:1990
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لكفاتهـأفهذااالجتيػاحكػافالشػ اررةالتػيمز ػتالعال ً
ػاتالعربيػ ى/العربيػ ىوككانػتبدايػ 

الغزكاتمريكيالمباشرلمعالـاإلسالميوكبالذاتدكؿالخمػيج؛ب جػ ال مايػ لهػذلالػدكؿوكمػاترتػب
مىذلؾمفتسارعالدكؿالعربي ؛لمتدربمفالكالياتالمت ػدةوكالػدخكؿفػيمسػاراتالتسػكي وككػاف

لهزيمػ العػراؽفػػيال ػػربأثػػرسػػمبيكبيػػر مػػىالد،ػػي الفمسػػطيني كد مهػػاوكفدػػدافمنظمػ الت ريػػر
لمدا ـاتكبروكخسرانهادكؿالخمػيجبسػببالمك ػؼالفمسػطينيالػذملػـيتخػذمك فػان ياديػانفػيمسػأل 
اجتي ػػاحالعػ ػراؽلمككي ػػتوأكراف،ػ ػانل ػػه.ك ػػدج ػػر م ػػى ري ػػبم ػػفنا ػػؼممي ػػكففمس ػػطينيبالككي ػػت
الػػكيالتوكجػػرلتر يػػؿتسػػع أ شػػارهـوأكهػػركبهـمػػفاال،ػػطهادكالتعػػذيبوكلػػـتعػػدالعال ػػاتمػػع

دكل الككيتسيرتهااتكلى تىاآلفوكجرلترطيباتجكا إلى دمدبكؿ .
خامساً :انييار االتحاد السوفيتي وظيور القطب الواحد

كػ ػػافالنهيػ ػػاراالت ػ ػػادالس ػ ػػكفيتيوكالػ ػػدكؿاالشػ ػػتراكي وكانتهػ ػػا ال ػ ػػربالبػ ػػاردةأكاخػ ػ ىػر د ػ ػػد
الثمانيناتوكبداي  ددالتسعينات؛بهزيم المعسكرالشر ي كتفككهوكانتاػارالمعسػكرالغربػيواتثػر

ضأنظمتػػه
الكبيػػر مػػىاخػػتالؿالتػكازففػػيالعػػالـوكظهػػكرالدطػػبالكا ػػدالمػػت كـفػػيالعػػالـوك ػػدفىػ ىػر ى
الجديدةوكأفكارلوكمؤسساته مىالعالـوكت كـفيهبا تبارلال ككم العالمي  .

فددارحالرئيسجكرجبكشاتبفيخطابهبعدأزم الخميجفي12أيمػكؿ(سػبتمبر)1990وأمػاـ

الكػػكنغرسبمجمسػػيه ػػائالن":ات ػػداثاتخيػ ػرةأثبتػػتأفلػػيسهنػػاؾب ػػديؿلمديػػادةاتمريكي ػ فػػيكج ػػه
ُّ
الشؾبجدارتناكمادا يتنا" (.بدالفتاحو )217:1996
الطغيافوكيجبأاليساكرأ دان
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سادساً :اطـزم المالي لمنظم التحرير ولحرك فتح 

كانػػتاتزمػ الماليػ التػػيتعر،ػػتلهػػامنظمػ الت ريػػرالفمسػػطيني مػػفاتسػػبابالتػػيدفعػػتالمنظمػ 
لعدػداتفػػاؽأكسػمك يػػثكػػافلألزمػ التػػي اشػػتهاالمنظمػ بعػػد ػػربالخمػيجالثانيػ ()1991كاندطػػاع
الد ـالعربي نهااتثرفيتفا ـاتزم المالي لكػؿمؤسسػاتالمنظمػ  (.ريػعو2006و )27يػث
ضالتأييدالذمأبدال رفاتلمعراؽفي ربها مىالككيتمكان المنظم لمخطر مىالسا في
ىر ى
المنطد كالعالـوكز زع التهااال تاادي وككػافالتعبيػرالم سػكسلهػذاهػك طػعالمسػا داتالماليػ 

مػػفدكؿالخم ػػيجالعربيػ ػ وكط ػػردمئ ػػاتالفمس ػػطينييفمػػفه ػػذلال ػػدكؿوكبس ػػبباتزمػ ػ الماليػ ػ لمنظمػ ػ 
الت ريػػرا،ػػطر رفػػاتإلػػىتدمػػيصال ،ػػكرالدبمكماسػػيلمنظمتػػهفػػيأرجػػا العػػالـوكأ ك ػػؼالػػد ـ
المػػاليلممؤسسػػاتاالجتما ي ػ الفمسػػطيني فػػيالمنػػاطؽالم تم ػ وك مػػىن ػػكأشػػمؿشػػمؿك ػػؼالػػد ـ

المخاصلعائالتالشػهدا كالمعتدمػيفكالم تػاجيف(مشػعاؿكسػيمعو2009و)121كمػاأدتاتزمػ 

المالي ػ إلػػىتك ػػؼالمشػػرك اتاإل المي ػ كك ػػؼمعكنػػاتالمنظم ػ المالي ػ لما ػ ؼالخاا ػ (الدرف ػ و
2018و)107ف،غطالكا عالماليكافلهالتأثيرالكبير مىالمنظم فيتكجهان كمسارالتسكي 
كالمفاك،ات .

المطمب الثاني

مفاوضات وابنطن :مباالتياى المباركون فيياى وتقييميا
تيكلػى
بد ـالنظاـالعربيكارادتهوكمكافد  يادةمنظم الت ريػروتػـالػدخكؿفػيالمفاك،ػاتا 

هذاي ىعُّدت كالنكبي انرفيالمك ؼالعربي
بيفالفمسطينييفكاإلسرائيمييفل ِّ
ؿالاراعالعربياإلسرائيميوك ي
الرسػميالمعمػفوكمك ػػؼمنظمػ الت ريػر.كهػػذاالمطمػبتنػػاكؿمفاك،ػاتكاشػنطففػػيالندػاطالخمػػس
التالي  :

أوالً :مبادرة الواليات المتحدة لمسالم

طر تالكالياتالمت دةمبادرتهالعددمؤتمر(مدريد)لمسالـفػيشػهرتشػريفاتكؿ(أكتػكبر)

1991وبعػػدأفأ كمػػتسػػيطرتها مػػىالشػػرؽاتكسػػطكمنطدػ الخمػػيجوك اكلػػتإظهػػارمػػاتتسػػـبػػه

اإلدارةاتمريكي ػ م ػػفتػ ػكازفوك ػػدـاالن يػػازإلسػ ػرائيؿوكم ػػعذل ػػؾفدػػدانته ػػىاتم ػػرب ػػكزيرالخارجيػ ػ 

اتمريكػػي(جػػيمسبيكػػر)بدبػػكؿجميػػعالشػػركطالتػػيك،ػػعها(شػػامير)لمػػذهابلمػػؤتمرمدريػػدوكأراد
الفمسطينيكفكالعربأفيككفمؤتمرمدريدمؤتم انردكليانيشارؾفيهاالت ػاداتكركبػيوكركسػياوكاتمػـ
الدكرفيػػهلألمػػـالمت ػػدةوكاللمػػدكؿ
ى
ػردغطػػا ولمفاك،ػػاتثنائيػ و
المت ػػدةولكنػػهفػػيال ديدػ كػػافمجػ ى
اتكركبي (.شاشو )45-44:1999
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ثانياً :مسارات التفاوض في وابنطن

ػثإفاتمػػفو
سػػارتالمفاك،ػػاتفػػيكاشػػنطففػػي ػػدةمسػػاراتوكفػػيمجػػاالتمختمف ػ ؛ يػ ي

ر اب التسمحوالتنمي اال تاادي والميالوالبيئػ والالجئػيفوشػكؿال كػـاالنتدػاليوكال كػـالػذاتيالػذم
يستمرخمسسنكات بؿالك،عالدائـوهيمجاالتالتفاكضوكماطرح مىطاكل المفاك،ات .

ِ
المبارك في المفاوضات:
ثالثاً :البي

إفالجه ػ المشػػارك فػػيالمفاك،ػػاتكانػػت بػػارة ػػفكفػػدأردنػػيفمسػػطينيمشػػترؾوكيكػػكف

ػثرفػػضاال ػػتالؿ
أ ،ػاؤلالفمسػػطينيكفمػػفسػػكافال،ػف الغربيػ وك طػػاعغػزة؛باسػتثنا الدػػدس؛ يػ ي
اإلسػرائيميمشػػارك منظمػ الت ريػػرفػػيالمفاك،ػػاتوففػػيالػػدكرةالعشػريفلممجمػػسالػػكطنيالفمسػػطيني

فػيالج ازئػػرمػػابػػيف28-23أيمػ كؿ(سػػبتمبر)1991وكمػػفثىػػـفػياجتمػػاعالمجمػػسالمركػػزملمنظمػ 
الت ريرفي18تشريفاتكؿ(أكتكبر)وكافدتمنظم الت ريػر مػى ،ػكرمػؤتمرالسػالـمػفخػالؿ
كفػػدأردنػػيفمسػػطينيمشػػترؾوالي،ػ ُّػـممثمػػيف ػػفالمنظم ػ وكذلػػؾبعػػدتسػػممهارسػػال تطمينػػاتمػػف

الكالياتالمت دةبأفيككفسالمانشامالن مىأساس رارم()242ك( (.)338يادو)46:2017
رابناً :نظرة الطرفين لممفاوضات
.1

كذلؾفيثالث بنكدكمايمي :

النظرة الفمسطيني لممفاوضات

المفاك،اتكسيم هلم اكؿ مى كػـذاتػيكامػؿالسػيادة مػىال،ػف 
ً
رأتمنظم الت ريرأف

يثي دؽاتهداؼاتربع التالي (:الد نكفو )99:2014

الغربي ك طاعغزة؛
كلكتدريجيان؛ ي
اكؿ مىا تراؼمفإسرائيؿبهاكممثؿلمشعبالفمسطينيفي مميػ السػالـوكأفيكػكف
أ -ال
ى
لهامكط  دـفياترا،يالفمسطيني الم تم تديـ ميهاسمطتهاالفمسطيني .

اؼإسرائيؿبالشعبالفمسطينيك دك هالسياسي وككانتالتعترؼبكجكدلكشعب.
ب -ا تر ى

نظاـ كـذاطابعإ ميمػيكدكلػيوتتمتػعفيػهالسػمط الفمسػطيني بسػمطاتتشػريعي وكتنفيذيػ و
ج -
ى
ك ،ائي .

ايؿمايمكفت ايمهفيظؿاختالؿمكازيفالدكلوكالعجزالعربيكاإلسالمي.
د -ت
ى
 .2نظرة االحتالل اإلسرائيمي لممفاوضات

إفاإلسػرائيمييفوك مػػى أرسػػهـرئػػيسالػػكز ار (شػػامير) أركافػػيالمفاك،ػػاتأنهػػاكسػػيم لكسػػب
ػيفػي مميػاتاالسػتيطافوكتفتيػتات ار،ػيالفمسػطيني وكتدطيػعأكاػالهاوبمػا
الك تمفأجػؿالمِّ ،

يؽأماـكياففمسطينيمتكامؿوفعمىمدلخمسسنكاتمفالجػكالتفػيكاشػنطففػي هػد
و
سُّدالطر
ىي ي
ككم شاميرودارتالمفاك،اتفي مد مفرغ (.شاشو )46:1999

ِّ
ػفاد ػا  دِّهػافػيال،ػف الغربيػ ك طػاعغػزةوكأف
 لـتىتى ىخؿإسرائيؿطكاؿفترةالمفاك،ػات
أم مػ و
ػكؿيجػػبأفتكػػكف مػػىأسػػاسإدارةالسػػكافدكفاترضوكأفلهػػاال ػػؽالكامػ ىػؿفػػيالتاػػرؼ
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ػثبػػيفالسػػفير(طػػاهرشػػاش)رؤي ػ الكفػػداإلس ػرائيميلمتسػػكي و
فػػياترضوكبنػػا المسػػتكطناتو يػ ي
بدكله:إف"كفدإسرائيؿيددـمفهكمانليككديانلمترتيباتاالنتداليػ ؛با تبارهػااػيغ نلمتعػايشالسػمميبػيف
الينػػازعفػػيالعػػيشفػػي"يهػػكداكالسػػامرة"كغ ػزةوك مػػى
الفمسػػطينييفكاإلس ػرائيمييف؛فمإلس ػرائيمييف ػػؽ ي
أساسأفال كـالػذاتيالفمسػطينيذكطبيعػ إداريػ وكهػك ااػر مػىالسػكافدكفاترضوفالسػمط 

الفمسطيني إنماتتكاللبتفكيضمفإسرائيؿالتيتندؿإليها ددانم ددانمفالمجاالتالتيتمػارسفيهػا

كظائؼت تإشرافها"(.شاشو )47-46:1999
ى
 .3اطىدال اإلسرائيمي من البمس االفتتاحي لمؤتمر مدريدى ومفاوضات وابنطن

كنخمػػصإلػػىالدػػكؿ:بػػأفاالسػػتراتيجي التفاك،ػػي اإلسػرائيمي أثنػػا جمسػػاتمػػؤتمرمدريػػدكمػػا

بعدهاوكانتتسعىلت ديؽ دةأهداؼومنهاهذلالخمس (:ز ربو )74:2011
أ -تك ػريساتمػػرالكا ػػعبالنسػػب لال ػػتالؿاإلس ػرائيميفػػيجػػز كبيػػرمػػفأ ار،ػػيال،ػػف الغربي ػ 
آلخر.
يف ى
تكتيؾكسبالك توكالمراكغ مف و
باع ً
ك طاعغزةوكهكاتمرالذميتطمباتِّ ى
ب -الكاكؿإلىاتفا ياتكمعاهداتسػالـكفدػانلممفهػكـاإلسػرائيميلمسػالـمػعدكؿالجػكارالعربػي
ت ديدانوبالتركيز مىسكرياكلبناف؛إل،عاؼالمك ؼالفمسطيني.

ج -اختراؽ اجزالمداطع اال تاادي الشكمي العربي ؛لمكاكؿإلىمراكزالثركةالعربي .
وكبذربذكرالشؾالمتبادؿ.
ِّ
د -إ داثشرخفيمكا ؼاتطراؼالعربي المتفاك،

ق -دـاإل راربأي تنازالتسيادي لمطرؼالفمسطينيوك دـالتنازؿ فالجز الشػر يمػفمدينػ 
الددس .

ػتخمصم ػػفاالنتفا،ػ ػ الفمس ػػطيني الت ػػي
ك ػػدك ػػافه ػػدؼال ككمػ ػ اإلسػ ػرائيمي ال ديد ػػيه ػػكال ػ
ى

ػث
ػبتتعاطفػاندكلبػانمػػؤث انروكتػػأثي انرسػػمبيان مػػىالػػداخؿاإلسػرائيميك مػػىسػػمع الكيػػافالدكليػ ؛ يػ ي
اكتسػ ٍ
بدأتبكادراال تراؼاإلسرائيميب،ركرةالتفاكضمعالفمسطينييفوكمن هـال ؽفيتدريرالماػير.

ك ػػدأ ػػر ػػددمػػف يػػاداتهـ:أفالسػػالـمػػعالفمسػػطينييفلػػيسهػػدفانوكلكنػػهكسػػيم إلندػػاذإس ػرائيؿمػػف

الداخؿ(.م مدو )93:2008

خامساً :تقييم مسار المفاوضات في وابنطن

باإلمكافتدييـمسارالتفاكضفيكاشنطفكالتالي :

 .1دور أمريكــــي منحــــاز إلســــرائيل:فمػ ػػعا ػػعكدال ػ ػرئيسبي ػػؿكمنت ػػكفإل ػػىال ك ػػـ ػػفال ػ ػػزب
الػػديمدراطياتمريكػػيوككػػذلؾفػػكزإس ػ اؽ اربػػيف ػػف ػػزبالعمػػؿاإلس ػرائيميوبػػدأتمر م ػ 
ػثرألالكثيػػركفأفهػػذيفال ػزبيفاتمريكػػيكاإلس ػرائيميأكثػػر
جديػػدةمػػف ممي ػ السػػالـ؛ يػ ي

زبالميككدولكففيال ديد ؛فإفالطرفيفكجهافلعمم كا دةوكأفالهدؼات مى
ليكن نمف
ٍ
ػثتي ىع ُّػدإدارةالػرئيسكمينتػكفمػف
هكت ديؽ مـإسرائيؿوكالعمؿمفأجؿمام تهاالعميػا؛ ي ي
أكثػػراإلداراتاتمريكيػ التػػيسػػبدتهت يػ انزإلسػرائيؿ؛إ ٍذأسػػندكمينتػػكفمك،ػػكعالشػػرؽاتكسػػط
57

إل ػػىجما ػ ػ معركفػ ػ بمكا فه ػػاالممالئػ ػ إلسػ ػرائيؿ.ك ػػدأكرد(ش ػػاشو)48-47:1999مد ػػاؿ
لما فياإلسرائيمي(باريكسػؼ)كتبػهفػياػ يف (معػاريؼ) ػاؿفيػه":إنػهيكجػدفػيمجمػس

شرمفأ ،ائهوك دك،عهـكمينتكف
اتمفالكطنياتمريكيسبع مفاليهكدمفبيفأ ىد ى
فيأكثرالمكا ع ساسي نفيإدارةاتمفكالشئكفالخارجيػ وكاليختمػؼالمك ػؼكثيػ انر نػهفػي
مكتبالرئيس؛فهكممي هباليهكد(الدافئيف)".

 .2غاي الواليات المتحدة حماي إسرائيل:إفالهىـاتساسيلمكاليػاتالمت ػدةهػك مايػ إسػرائيؿو
ك فػػظماػػال هاوكاليهمهػػاالفمسػػطينيكفوكالالسػػالـمعهػػـوإالبالدػػدرالػػذميرفػػع ػػف ميفتهػػا

،غطالمداكم وكاالستنزاؼالمستمرولهذلالدكل الهش .

كيؤكدأ دالمسؤكليففيإدارةكمينتكف:بأف"الرئيسككزيرخارجيتهيؤكدافبأفمداربتنا ياؿ

المفاك،ػاتستت،ػمفالعمػؿمػعإسػرائيؿال،ػدها"(.الماػرموغػزةأري ػاتسػكي مسػت يم و:1995
 )12

ككافلزامان مىالمفػاكضالفمسػطينيوككبػديهياتاسػتراتيجي التفػاكضد ارسػ يالطػرؼاآلخػرو

كمعرف تكجهاتهوككذلؾالتعرؼ مىطبيع الطػرؼال ار ػيلالتفػاؽوكميكلػه كمعتدداتػه تػىيسػتطيع
التعامػػؿمعػػه.ك ػػدانتهػػتتمػػؾالجػكالتمػػفالمفاك،ػػاتبػػالشػػي كتعثػػرتوكختمتهػػااإلدارةاتمريكيػ 
بمش ػػركعإ ػػالفالمب ػػادئب ػػيفالج ػػانبيف ػػاـ1993و ي ػػث ب ػػرالكات ػػبط ػػاهرش ػػاش ػػفش ػػعكر

الفمس ػػطينييففد ػػاؿ"كج ػػدالفمس ػػطينيكففي ػػهت يػ ػ انزك ػػامالنإلسػ ػرائيؿ؛فد ػػدٍا ٍ تىىب ػ ىػرذل ػػؾالمش ػػركعالمش ػػؤكـ

ػيالفمسػػطيني الم تمػ متناز ػان ميهػػابيػػنهـكبػػيفاإلسػرائيمييفوكخػػالالمشػػركعمػػفمبػػدأاترض
ات ار،ػ ى
مدابؿالسالـالذم ددمؤتمرمدريد مىأساسه؛بؿ اـ مىأسػاساسػتبعادك ِّػؿمػايتعمػؽبالسػيادةو
كالكالي اإل ميمي  -مىاترض -مىا تبارال كـالذاتيالفمسطيني اا انر مػىالسػكافوكال ال ػ 

لهباترض"(.شاشو)48:1999

 .3إفالمفاك،اتتعثرتبالنسب لمفمسطينييفو كلكنها ددتأهػدافهاكاممػ بالنسػب لإلسػرائيمييف؛
فهـالرابحال ديديمػفتمػؾالمفاك،ػات؛فدػد اػمكا مػىمػالػـيككنػكاي ممػكففػيال اػكؿ
مي ػػهوكك ػػاف م ػػىرأسالمكاس ػػباإلسػ ػرائيمي ا تػ ػراؼمنظمػ ػ الت ري ػػربدكلػ ػ اال ػػتالؿ م ػػى

المناطؽالتػيا تمػت ػاـ1948وكنسػؼالعمػؿالمدػاكـمػفخػالؿكاػؼالمداكمػ باإلرهػاب
ال ػػذمنبذت ػػهالمنظمػ ػ اػ ػ ار وكت س ػػيفا ػػكرةإسػ ػرائيؿبع ػػدأفس ػػكدتهااالنتفا،ػ ػ وكفت ػػت

اتبكابلهالمتطبيعمعالدكؿالعربي وكرفعتال رج ػفالز مػا العػربوكمػاكسػاهمتأ ػكاـ
ػكؿمر ً
و
،ػػي وك ػػد
التفػػاكضفػػيكػػبحجمػػاحاالنتفا ،ػ وكلػػك مػػيالن؛أم ػالنفػػيالكاػػكؿإلػػى مػ ي ٍ
سا دتاإلسرائيمييففيبنا المستكطناتبشكؿكبير.
ك ػػدخس ػػرتالدي ػػادةالفمس ػػطيني أكراؽالد ػػكةالت ػػيبػػيفي ػػديهاوكل ػػـتس ػػتثمراالنتفا،ػ ػ بالش ػػكؿ

الجيػػدوكلػػـتد ػرأالكا ػػعبشػػكؿا ػ يحوكهػػذامػػاطر ػػه(هػػانيال سػػف)أ ػػدمؤسسػػي رك ػ فػػتحفػػي
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ػثذكػرالكاتػب ػادؿهاشػـفػي
مذكرتهالتي دمهالممجمسالكطنيبعنكاف(العكدةإلىالينػابيع)و ي ي
ا
كتابهخطيئ أكسمكنصكالـهانيال سفالػذم ػاؿفيػه":شػاعفػياتكسػاطالفمسػطيني الدياديػ أنػه
اليمكفإالالدبكؿبخط الطرؼاتمريكيالمنتاروكأنهفي اؿالرفضاليكجدبديؿآخروالبؿ
أم ؿلفترةطكيم و ػدتمت ُّػد
مفيرفضسيكاجهمايرالخسارةالكامم وكسينبذكيدمروكتفكتهفرا ِّ

إلػػى ش ػريف ام ػان"وكبعػػدأفطػػرحدكافػػعالسػػا يفلمػػدخكؿفػػيمسػػارالتسػػكي  مػػىهػػذاالشػػكؿ ػػاؿ:
مىنار سكرملمكالياتالمت ػدةو
و
"ككخالا لكؿالعكامؿندكؿ:إف ربالخميجبددرماانطكت

انطػكت مػػى كامػؿ،ػػعؼأمريكيػ كانػتت تػػاجإلػػىالاػبروكسػػالم التكتيػػؾلالسػتفادةمنهػػا"وك ػػد
ػتراتيجي ؟كلم ػػاذاه ػػذلالس ػػمبي ف ػػي
تس ػػا ؿال س ػػف:لم ػػاذاالتن ػػازالتالمجانيػ ػ ف ػػي  ،ػػاياما ػػيري كاس ػ 
خي ػ يركفبػػيفالمػػكتالبطػػي كالمػػكتالفػػكرم؟(أبػػكهاشػػـو
ػام ى
نا ػػاتبعػػضالدػػادةالػػذيفيدكلػػكف:إننػ ي

)111:2008

ظ مػػى
راػػها مػػىإب ػرازدكرهػػاوكال فػػا ى
 .4إفمػػفالمشػػكالتالتػػيك عػػتفيهػػا يػػادةالمنظم ػ  ى
ػعبالفمسػػطينيأكثػ ىػرمػػف راػػها مػػىال ػػؽفػػياترضولػػذلؾ ػػاؿ
المنظم ػ التػػيتمثػػؿالشػ ى
بعػػضالمطمعػػيفإفمسػػارالتسػػكي  ى ًف ػظىالمنظم ػ وك،ػػيعاترضوكهػػذامػػاأكػػدلكثيػػرمػػف
ِّ
ػتترك ػز مػػى
ػث ػػاؿ ممػػيمكسػػى":أدارتالمنظم ػ الكفػػدالفمسػػطينيبطريد ػ كانػ
ال يكتػػابو يػ ي
إظه ػػارأفالمه ػػـه ػػكأفيع ػػرؼالجمي ػػعأفمنظمػ ػ الت ري ػػره ػػيالت ػػيتمس ػػؾجمي ػػعالخي ػػكط
كتي ى ِّريكه ػػا.كم ػػفت ػػتالطاكلػ ػ  اكل ػػت ي ػػادةالمنظمػ ػ ف ػػتح ن ػػاةاتا ػػاؿكتف ػػاكضسػ ػري م ػػع

ال ككم ػ اإلس ػرائيمي وبعػػدسػػدكط كػػـاليمينػػيشػػاميروكتشػػكيؿ ككم ػ يسػػاري برئاس ػ إس ػ ؽ
رابيف"(.االحو )150-145:2007

المطمب الثالث

مفاوضات أوسمو

ػؿ
تـتك يعاتفاؽإ الفالمبادئ(أكسمك)فيكاشنطففي13أيمكؿ(سػبتمبر)1993ومػف ً ىب ً

تذلػػؾاالتفػػاؽ
رئػػيسمنظم ػ الت ريػػرياسػػر رفػػاتوكرئػػيسكز ار (إس ػرائيؿ)إس ػ ؽ اربػػيفوك ػػد ىيسػ ىػر ٍ
ػاتمباشػ ػرةنب ػػيفكف ػػديفا ػػغيريفمتا ػػار يفوك ػػدتػ ػرأسالكف ػػد
ككمػ ػ الن ػػركيجالت ػػيأج ػػرتم ادث ػ و
اإلسرائيميإيرشفيمدوكركفبكنداؾوبينماترأسالكفدالفمسطينيأ مد ريع .
كفيهذاالمطمبستفدرات :

أوالً :النناصر اطساسي التفاق أوسمو

تشمؿالعناارالرئيسي لالتفاؽاال تػراؼالمتبػادؿبػيفال ككمػ اإلسػرائيمي كمنظمػ الت ريػر

الفمسطيني وكهيفترةمؤ ت سيتـفيهػاإنشػا السػمط الفمسػطيني وكاجػ ار انتخابػاتديمدراطيػ مسػتمرةو
ػؿ
كفي يفأفمنظمػ الت ريػرسػتككفمسػؤكل  ػفال كػـالػذاتي؛فأمػاالمسػائؿاتمنيػ الخارجيػ تظ ُّ
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مسػػؤكلي إسػ ػرائيؿوكس ػػيجرماسػػتعراضالك ،ػػعالنه ػػائيلممفاك ،ػػاتالتػػيت ػػيطالد ػػدسوكالالجئ ػػيفو
كالمستكطناتوكاتمفوكال دكدوبعدخمسسنكاتمفتك يعاالتفا ات .
)(Milton-Edwards, 2008: 190-192
كاتفدػكا مػػىأفتبػػدأالدػكاتاإلس ػرائيمي االنسػ ابمػػفغػزةىكأري ػػاأكالنبعػػدشػػهريفمػػفتك يػػع

االتفػػاؽوكهػػي مميػ سػػتكتمؿفػػيغ،ػػكفأربعػ أشػػهر نػػدماتتػػكلي ػكاتاتمػػفالفمسػػطيني السػػيطرة
مىهذلالمناطؽ (Shlaim, 2000: 516).

أىم بنوده
ثانياً :ماىي االتفاقى و ُّ

أفػػرزاالتفػػاؽالػػذمك ىع ػ هيالفمسػػطينيكفإ ام ػ سػػمط لم كػػـالػػذاتي مػػىشػػكؿمنطد ػ منزك ػ 



السالحو كبالسيادةكطني وكالتتطابؽمع دكدال،ف الغربي ك طػاعغػزةوكالتػت كـفػيأممخػرج
دكدم مىاترضوأكالب روأكالجكوكتـتطبيؽاتفاؽال كـالذاتيابتدا نفي طػاعغػزةكمدينػ 

النوكتـتك يعهفػيالدػاهرةفػي4آيػار
أري اإ دلمدفال،ف الغربي وك مؿاالتفاؽاسـغزةأري اأك
.كاتفؽالطرفاف مىأفيمتداتفاؽال كـالذاتيإلػىمجمػؿالمػدففػيال،ػف الغربيػ و
(مايك) 1994

تدئى
وكأفتمتدال دب الزمني لسمط ال كـالذاتيلمدةخمسسنكات؛ مىأفتب 
الن ف طاعغزة 
ف ،
مػػعبداي ػ العػػاـالثالػػثلػػدخكؿالسػػمط الفمسػػطيني مفاك،ػػاتالك،ػػعالنهػػائيوممػػايػػؤدمإلػػىتسػػكي 
دائم تدكـ مىأساس ارراتمجمساتمفالدكلي(.م مدو )93:2008
ثالثاً :أىم البروط في االتفاق

ك،ػػعاالتفػػاؽشػػركطانلدبػػكؿاسػػتمرارال كػػـالػػذاتيفػػيال،ػػف الغربيػ  ك طػػاعغػزةوك ػػدركػز

يث يِّدىدتفيهالشركطاتربع التالي (:م مدو )93:2008
ابتدا ن مى فظأمفإسرائيؿو ي
 .1شرطاامتدادسمط ال كـالذاتيإلىمدفال،ف الغربي  درتيها مى فظاتمف.
 .2ك درتها مىمنعأ ماؿالمداكم ،دإسرائيؿ.

 .3تأجيػ ػػؿب ػ ػػثالد،ػ ػػاياال ساس ػ ػ ؛كالدػ ػػدسوكالمسػ ػػتكطناتوكالالجئػ ػػيفوكالترتيبػ ػػاتاتمنيػػ ػ و
ِّ
التيلـتأت تىاآلف.
كال دكدي إلىمفاك،اتالك،عالنهائيوك

.4

ػؿالنهػػائيلمد،ػػي الفمسػػطيني بأنػهاليتجػػاكزتطػػكيرسػػمط ال كػػـ
ػػددهػػذااالتفػػاؽسػػدؼال ػ ِّ

الذاتيإلىدكل مرتبط فدراليانأكككنفدراليانباتردف.

رابناً :أىم ما ورد في االتفاقات اطمني (المالحق) في اتفاق أوسمو:



تاالتفا ػاتاتمنيػ المكسػع 
لـيمنحاالتفاؽلمسمط الفمسػطيني السػيادة مػىأ ار،ػيهاو ىكىناػ ٍ

مىشديف(:م مدو )93:2008

ػاـ
ػؽالت ُّ
حفيػهال ُّ
ػدمػنً ى
 .1اطمن الخاربي:كهك ُّ
الشؽالذم ييعيدمفالمدكماتاتساسػي لمسػيادةوفد ي
إلسرائيؿ؛بمافيذلؾأمفال دكدوكالمعابروكالجسكر.
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ػثنػصاالتفػاؽالثػاني(أكسػمك)2الػذمك ػعفػي
 .2أما البق اآلخر فتضمن اطمـن الـداخميو ي ي
الدػاهرةفػي28أيمػكؿ(سػبتمبر)1995و مػىتدسػيـال،ػف الغربيػ إلػىثػالثمنػاطؽوتيعػرؼ
باسـ(أ)وك(ب)وك(ج)وككافمفالمدررأفتخ،ػعالمنطدػ (أ)لسػيطرةالسػمط الفمسػطيني و
بينماكافالمدنيكففػيالمنطدػ (ب)ت ػتسػيطرةالسػمط الفمسػطيني وكلكػفاتمػفظػؿت ػت

السػػيطرةاإلسػرائيمي وكظمػػتالمنطدػ (ج)ت ػػتالسػػيطرةاإلسػرائيمي تمامػان؛تنهػػاشػػممت كا ػػد

الجيشوكالمستكطناتالمتنازع ميها.

)(Roy, 2002: 11-12
فمناطؽ(ج)التيت تالسيطرةاإلسرائيمي تمثؿأكثرمف%60مػفمسػا ال،ػف الغربيػ ؛

كلػػذلؾفمػػـتكػػفسػػيطرةالسػػمط الفمسػػطيني إال مػػىمػػادكف%9مػػفمسػػا ال،ػػف وكهػػيالمنػػاطؽ
اآلهم ػ بالسػػكافوك ػػدطك تهػػاالمسػػتكطناتوكالطػػرؽااللتفافي ػ وكالجػػداروأكالسػػكرال ػكا يكمػػانعتػػه

الاهاين  .

ك دذكرفهدخميؿزايدتفاايؿالمناطؽ(أوبوج)كالتالي :

 مناطق (أ):هيمراكزالمدفالرئيسي فيال،ف الغربي ما ػداالخميػؿوكمسػا تهاالتتجػاكز
يثسيككفاإلشراؼاإلدارمكاتمني ميهافمسطينيان.
%3مفمسا ال،ف الغربي ؛ ي

 منـــــــاطق (ب):كه ػ ػ ػػيمن ػ ػ ػػاطؽالد ػ ػ ػػرلكالري ػ ػ ػػؼالفمس ػ ػ ػػطينيوكه ػ ػ ػػين ػ ػ ػػك%25وكتخ ،ػ ػ ػػع
إداريانلمسمط الفمسطيني وأمااإلشراؼاتمنيفيككفإسرائيميانفمسطينيانمشتركان.

 منـــاطق (ج):فيك ػػكفاإلشػ ػراؼ ميه ػػاإداريػ ػانكأمنيػ ػانلمكي ػػافاإلسػػرائيميوكه ػػين ػػك%70م ػػف
ال،ف الغربي وكتشمؿالمستكطناتوكالمناطؽال دكدي وكغيرها.

فبدأتالدكات اإلسرائيمي انسػ ابها
ؿاالتفاؽبالمزيدمفالديكدكالشركطاتمني وكماأى ٍ
ك د ىىف ى

ػرأمنػػي
مػفالمػػدفوكا ػػادةانتشػػارهاو تػػىبػػدتمنػػاطؽالسػػمط الفمسػػطيني كػػالجزرالم ااػرةفػػيب ػ و
إسرائيميوكت كؿاال تالؿاإلسرائيميإلى نكعمػف"اال ػتالؿالنظيػؼ"؛إٍذأككػؿالمهػاـالمتعمدػ بػإدارة
ػعال ،ػرائبوكأ مػػاؿالبمػػدةو ً
كغيرهػػاإلػػىالسػػمط الفمسػػطيني  (.ازيػػدو
ػبطهـأمني ػانو كجمػ ً
السػػكافوك،ػ ً
 )324:2011

لػػـتتكلػػدفك ػرةالتسػػكي  نػػد يػػادةمنظمػ الت ريػػرمنػػذمدريػػدوككاشػػنطفوكأكسػػمك؛بػػؿ

كانتمتددمػ كثيػ انروككػافبعػض ادتهػاي ػاكؿتػركيضالعدػؿالفمسػطينيكالعربػيمػفأجػؿ بػكؿهػذا
ؿفػي دػكؿ ػددمػف
ػتتي ًطػ ي
اتمر.كفيذلػؾيدػكؿ ممػيمكسػى:اليمكػفإنكػارأففكػرةالتسػكي كان 
ػ ػػادةفػ ػػتحمنػ ػػذأكاخػ ػػرالسػ ػػتيناتوكظمػ ػػتالديػ ػػادةالفمسػ ػػطيني تسػ ػػعىجاهػ ػػدة؛لفػ ػػتح نػ ػػاةاتاػ ػػاؿمػ ػػع

اإلس ػرائيمييفكاتكركبي ػػيفكاتمريك ػػافمػػفأج ػػؿ ػ ِّػؿالد ،ػػي الفمسػػطيني وككمم ػػازادال ،ػػغطكالت ػػدهكر
ات
ػثإنهػ ػػا" اكلػ ػػتط ػ ػكاؿسػ ػػنكاتإ طػ ػػا ىشػ ػػار و
ػيكاإل ُّ
العربػ ػ ُّ
ميمػ ػػيكممػ ػػازادتهػ ػػذلالم ػ ػػاكالت .يػ ػ ي
باسػػتعدادهالمتفػػاكضوكلكػػفال ككم ػ اإلس ػرائيمي كانػػتت ػرفضذلػػؾوكهكػػذااسػػتدرتاالتاػػاالتبػػيف
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الطرفيفطػكاؿالسػبعينياتكالثمانينيػات مػىا تمػادكسػطا الطػرؼالثالػثوأكاالتاػاؿ بػراليسػار
اإلسرائيمي"(.االحو )150-145:2007

خامساً :الحرص عمى منظم التحرير عمى حساب المحافظ عمى اطرض

إفاالندفاعباتجالالسالـخكفانمفكجكدبديؿ ػفمنظمػ الت ريػروكخػركجالتمثيػؿالسياسػي

ػافيخػ ِّػكفهـبػػهز مػػا العػػربوكػػافلػػهاتثػػرالسػػمبيالكبيػػرفػػيالخمػػطبػػيف
لمفمسػػطينييفمنهػػاوكمػػاكػ
ى
الكسيم كالغاي ؛فمنظم الت ريرهيكسيم لت ريرفمسطيفوكليستالغاي التييجبأفنددمها مػى

ال دكؽاتاػيم لمشػعبالفمسػطينيوك ػدبػداكا،ػ انفػي نػاة(أكسػمك)أفاتمػر ػداخػتمط مػى يػادة

منظم ػ الت ريػػربػػيفالم افظ ػ  مػػىالػػكطفالمعنػػكموكالم افظ ػ  مػػىالػػكطفالطبيعػػي".كرأتأف
بالكسعاستغالؿالمأزؽالذمخمدتهاالنتفا ،إلسػرائيؿ؛لمخػركجمػفالمػأزؽالػذمخمدػهالكا ػعالعربػي
ػؿ
لممنظمػ وكهكػػذاتبمػػكرتأكؿ كا ػػدالتفػػاكضكأهػػدافهاوفػػالمنطمؽهػػك مايػ منظم ػ الت ريػػر؛كممثػ و
افالد،ػي وكالغايػ هػيتجسػيدذلػؾبػالعكدةإلػىالتػرابالػكطنيوكلػكمػف
يد؛بكاػفها نػك ى
شر يكك و
ػؿالد،ػػي مػػفخػػالؿ
ػعاراإلس ػرائيمييفباالسػػتعدادل ػ ِّ
بكاب ػ السياس ػ التجريبي ػ وأمػػاالكسػػيم فكانػػتإشػ ى

ؿالػذملػـتكػفاػكرته
بالجميعمفال ِّ
أك،اعالفمسطينييفبشكؿيدر ي
ِّ
مداي ،اتمفبالعكدةوكادارة
النهائي كا ،وكبيفهذاكذاؾاالرتكازإلىكر تي كة :
أوالىما :اج إسرائيؿلمتخمصمفأ با إدارةالك،عالفمسطينيكدكةا تالؿ .

ؿ
والثاني :المعببكر فتحاتبػكابالعربيػ المغمدػ أمػاـإسػرائيؿ؛فػإفإ ػالفالمبػادئ ػد ىشػك ى

رتبهػذااإل ػالف
ػثتى ىغيػ ٍ
أكؿندم نك يػ لمديػادةالفمسػطيني مػفالفكػرالتسػككمإلػىالفعػؿالتسػككم؛ ي ي

ػدةنمػفأه ِّػـأدكاتالتفػاكض".
استراتيجي منظم الت ريركهدفهاوككسائمهاوكباتػتالشػر ي الدكليػ كا 

(االحو .)146:2007

سادساً :غزة وأريحا في الفكر اإلسرائيميى والنقيدة الصييوني

ػائجأف ،ىػؿممػاكاػمتإليػهفػيالمفاك،ػات؛
كافبمددكرالديادةالفمسػطيني ال اػكؿ مػىنت ى
ِّ ً
اها مىالمفاك،اتوكال ِّػؿالمؤ ػتوكلػك
لكأنهاتمسكتبخياراتهااتساسي
وكلـتكشؼلعدكها ٍر ى
بأمثمفو ككشؼنداط،عفها؛فإفتخمياال تالؿ فالمناطؽال ،ػري كالمكتظػ بالسػكافككػذلؾ
ِّ
غزةكأري اوكافيطر هالدادةي"اإلسرائيمي كف"كاالستراتيجيكفلدكل اال تالؿ .

فدػػدطػػرحاػػا باسػػتراتيجي ال ػػدكداآلمن ػ كهػػك(يجػػاؿأيػػالكف)نائػػبرئػػيسكز ار دكل ػ 
و
ػدكدةوتتميػزبكثافتهػاالسػكاني 
التخمصمفمناطؽم
اال تالؿليفيأشككؿفيمشرك ه اـ1967
ى

العربيػ ػ وم ػػفخ ػػالؿانسػ ػ ابجزئ ػػيم ػػفات ار ،ػػيالم تمػ ػ  ػػاـ1967م ػػعاال تف ػػاظبمس ػػتعمرات
اهيكني فيجميعاتج از االستراتيجي ك،ـالمناطؽالتيتتميزبدم السكافالعربفيها؛كالػتخمص

وكالمػدفالكبػرلوكالتشػبثبالمنػاطؽالز ار يػ  كلهػامػفخػالؿمسػارتسػكي مػع
مفالمراكزال ،ري 
اتردفوأكالفمسطينييففيالداخؿ"(.اتشدرو)2011
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فغزةكأري اتشكؿ ً ٍمالنثديالن مى اتؽدكل اال تالؿتريدالػتخمصمنػهبػأمكسػيم وسػكا 

ػثكػافهنػاؾ
بمفاك،اتوأكبدكفمفاك،ػاتوكتتر ػبالم ظػ المناسػب لتسػميـغػزةلمػفي كمهػاو ي ي

اسػتعدادلتسػػميـأري ػاإلػػىاتردفكالفمسػطينييفوفدػػدطر ػهكزيػػرالخارجيػ اتمريكػػي(هنػرمكيسػػنجر)

في اـ 1974مىاإلسرائيمييفوككادكايكافدكف ميه .

أمػػا طػػاعغػزةفمػػـيكػػفيمثػػؿمكانػ م كريػ فػػيالعديػػدةالاػػهيكني المتعمدػ بػػأرضإسػرائيؿو

كهنػػاؾشػػبهإجمػػاعداخػػؿال ػرأمالعػػاـوكالخريط ػ ال زبي ػ فػػيإس ػرائيؿ؛لالنس ػ ابمػػفهػػذاالدطػػاعو
كالتخمصمفالعب اال تاادموكالمشػكالتاتمنيػ وفال ديدػ أفلػديهـ نا ػ نثابتػ نبتػرؾغػزة؛تنػه

اليمكػػف كمهػػالمػػدةطكيمػ ؛بسػػببن،ػػاؿسػػكانهاوكت ازيػػد جػػـالنػػزؼاإلسػ ارئيميوكهػػكيعيػػدتجرب ػ 
لبنافمفجديد(.المارمو )32-30:1995

المطمب الرابع

التنسيق اطمنيى وتحميل نقدي الستراتيبي التفاوض

أوالً :التنسيق اطمني

ك دظهر مػىالسػا الفمسػطيني ماػطمحالتنسػيؽاتمنػيمػعاال ػتالؿوكالتعػاكفالمشػترؾ

فػػيمكاف ػ ػ اإلره ػػابوكالمدا ػػكدمنػػهه ػػكالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني .ك ػػدتػػـالتكاف ػػؽ مي ػػهم ػػعاال ػػتالؿ
اإلسرائيمي،مفاالتفا ػاتالمك عػ مػعالسػمط الفمسػطيني وك ػدربػطاال ػتالؿتنفيػذاالتفا يػاتبمػدل
ػػكةالتنسػػيؽاتمنػػيوكنجػػاحالعمػػؿ،ػػدالمداكم ػ المسػػم وكهػػذااتمػػركػػافمػػفأ ػػكلأسػػبابتعزيػػز

االندساـفيالشارعالفمسطيني .
.1

تنريل التنسيق اطمني

اـم ػػفالس ػػمط الفمس ػػطيني بتب ػػادؿالمعمكم ػػاتو
إفال ػػذمت ػػـإبػ ػ ارزلف ػػياتف ػػاؽأكس ػػمكه ػػكاٍلتػ ػزه

كالتعػػاكفمػػعالدػكاتاإلسػرائيمي وكبمكجػػبأ كػػاـاتفػػاؽ(أكسػػمك)2يتػػكلىاتمػػفالفمسػػطينيالمسػػؤكلي 
يض مػىالعنػؼ"وككانػتالسػمط 
ػابكالت ػر ً
ػف ػدةمهػاـوأكؿاتمػكرال اسػم فيػه":مكاف ػ اإلره ً

الفمسطيني مسؤكل  فمنعالعنؼ،داتهداؼاإلسرائيمي وليسفدط بر ػدكد ػاـ1948وكلكػف

غزةوككافندؿاترا،يكالسمط مػفإسػرائيؿإلػىالسػمط الفمسػطيني 
أي،انفيال،ف الغربي  ك طاع 
مشػػركطانبدػػدرتها مػػىالكفػػا بهػػذلالشػػركطوك ػػدر بػػتالكاليػػاتالمت ػػدةكاس ػرائيؿفػػي ػػاـ1996ـ
تالنظر ف رارزيادة كاتاتمفطالماأنهػا
بدرارالرئيس رفاتإنشا (م اكـأمفالدكل )وكغً ،
أبدػتإسػرائيؿآمنػ وكفػيك ػػتال ػػؽناػػتالمػادة()8مػػفإ ػػالفالمبػػادئ مػىإنشػػا "النظػػاـالعػػاـ
كاتمفالداخمي"وككافالهدؼمفذلؾخمؽك،عيخدـاتمفاإلسرائيميوكليسالفمسطينيفيالمداـ

اتكؿ .

)(Milton-Edwards, 1998: 96
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.2

تقسيم التنسيق اطمني إلى ثالث فترات

اطولـى:بػيف ػامي1996-1994ـوا تدمػتالسػػمط الفمسػطيني اآلالؼمػفأناػار ركتػػي

مػػاسكالجهػػاداإلسػػالميمػػفخػػالؿمهاجم ػ 57مسػػجدانفػػي 138ادث ػانمنفا ػالنوكأ ػػربالمكسػػاد

اإلسرائيمي فشكرللمسمط الفمسطيني ؛لمنعهػا80هجكمػان سػكريان،ػدإسػرائيؿطػكاؿ ػاـ.1995
)(Saleh, 2015
 الثاني :بيف امي2000-1996وكبعػدالمػؤتمرالمعػركؼ ػكؿاإلرهػابفػي(شػرـالشػيخ)
ؼمفأ ،ا  ماسوككػافالشػيخأ مػدياسػيفت ػتاإل امػ الجبريػ و
يثتـسجفآال و
فيمارو ي
كسػػمحلالسػػتخباراتاتمريكي ػ بالتػػدخؿمباش ػرةمػػفخػػالؿالتديػػدبػػنهجالسػػمط الفمسػػطيني فػػيم ارب ػ 

اإلرهاب( ركتا ماسكالجهاداإلسالمي) (Saleh, 2015, p. 446).

الثالث :بيف ػامي2014–2005فدػد،ػعؼالتنسػيؽاتمنػيمػعاشػتداداالنتفا،ػ الثانيػ و

ػاسرئيسػانلمسػمط الفمسػطيني فػي ػاـ2005واي ٍ تيبً ىػرالتنسػيؽاتمنػي
كبعدانتخابالرئيسم مكد ب 

ػدسوكسنسػػتمربػػهبغػ ِّ
ػض
مددس ػانو يػ ي
ػث ػػاؿال ػرئيسالفمسػػطينيم مػػكد بػػاس":التنسػػيؽاتمنػػيمدػ ه
النظر؛اتفدناأـاختمفنػا"(اػالحو)48:2016؛بػؿأكػد مػىالتمسػؾبالتنسػيؽاتمنػيوكالتعػاكفمػع
اال ػتالؿاإلسػرائيميمػػفخػالؿ اػر مػػؿ ػكاتاتمػفالفمسػػطيني بدكلػه::كػؿاتجهػزةاتمنيػ تدػػكـ

ػافيهى ِّػربأسػم وأكيريػدأفيسػتعمؿأسػم وكهػذاالشػغؿالشػاغؿالػذم
بعمؿكا ػدوهػكمن ِّ
ػعأمإنس ي
تدكـبهاتجهزةاتمني وكأناالأخفيس انرهذابالتعػاكفالكامػؿبيننػاكبػيفاتجهػزةاتمنيػ اإلسػرائيمي و

كاتجهزةاتمني اتمريكي "(.بدرو )55:2016

كمماسػبؽ:نسػتنتجأفالتنسػيؽاتمنػيت ػكؿمػف،ػركرةمؤ تػ مػفأجػؿانتػزاعال دػكؽمػف

اإلسػرائيمييفوكمػػاكػػافيخطػػطالػرئيسياسػػر رفػػاتوإلػػى ديػػدةتيٍب ىنػػى ميهػػا ػكاتاتمػػفالفمسػػطيني و
كيابحهدفانفي ِّدذاتهوالغاي منه ماي اإلسػرائيمييفوخااػ بعػدمجػي الجنػراؿاتمريكػي(كيػت
دايتكف)إلىراـاهللوك يامهبتػدريبب،ػع آالؼمػفالشػرط مػفأبنػا فمسػطيفوبمػا ػرؼفػي ينػه

بالعديدةاتمني الجديدةأكالفمسطينيالجديد .
ككىعػ ً
ػتالسػػمط الفمسػػطيني فيمػػاكانػػتتخشػػال رك ػ فػػتحوكمنظم ػ الت ريػػرومػػف يػػاـكيػػاف
ىى
فمس ػػطينيت ػػابعاال ػػتالؿوكم ػػاكردف ػػيالبي ػػافاتكؿلمجنػ ػ التنفيذيػ ػ لمنظمػ ػ الت ري ػػربرئاسػ ػ ياس ػػر
رفػػاتوكالػػذمجػػا فيػػه":تسػػعىال رك ػ الاػػهيكني كاالسػػتعماركأداتهمػاإسػرائيؿإلػػىتثبيػػتالعػػدكاف

الاهيكني مىفمسطيف؛بإ ام كياففمسطينيفياترا،يالم تم بعػد ػدكاف 5زيػراف(يكنيػك)و
ػؽالشػػعب
كيػػافيدػػكـ مػػىإ طػػا الشػػر ي كالديمكمػ لدكلػ إسػرائيؿواتمػػرالػػذميتنػػا ضكميػانمػػع ػ ِّ

الفمس ػػطينيف ػػيكام ػػؿكطن ػػهفمس ػػطيفوكافمث ػػؿه ػػذاالكي ػػافالمزي ػػؼه ػػكف ػػي ديدػ ػ  ال ػػهمس ػػتعمرة
إس ػرائيمي وياػػفيالد،ػػي الفمسػػطيني تاػػفي نهائي ػ لماػػم إس ػرائيؿوكهػػكفػػينفػػسالك ػػتمر م ػ 
مؤ ت تتمكففيهاالاهيكني مفتفريساترا،يالفمسطيني الم تم مفالسكافالعربوتمهيدانلدمجها
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النفػػيالكيػػافاإلسػرائيميوهػػذاباإل،ػػاف إلػػىخمػػؽإدارة ربي ػ فمسػػطيني  ميمػ فػػياترض
دمجػانكػػام 
الم تم وتستندإليهاإسرائيؿفيالتادملمثكرةالفمسطيني "( .هيكل )20 :2110 ،
ثانياً :تحميل نقدي الستراتيبي التفاوض الفمسطيني في اتفاق أوسمو

كثػػرالجػػدؿ ػػكؿالديم ػ ال ديدي ػ التفػػاؽأكسػػمكوكأهميتػػهلمشػػعبالفمسػػطينيوكانجا ازتػػه مػػى

يثيرلالمؤيِّدكفأفهذااالتفػاؽ
اترضوكاتساسالذمبني ميهوكا المنطمداتمفخطئها؛ ي
د دؽإنجاز و
اتكبيرةنلمشعبالفمسطينيوفي يفيرلالمعار،كفأفهذااالتفاؽ دهدـاستراتيجي 
الت ريػ ػػروكهػ ػػكسػ ػػبب،ػ ػػياعأرضفمسػ ػػطيفالتاريخي ػ ػ وكأنػ ػػهاستسػ ػػالـكتنػ ػػازؿ ػ ػػف دػ ػػكؽالشػ ػػعب

ػتبعػػضالمنجػزاتالتػػي ددتهػػااالتفا ػػاتمػػفكجهػ نظػػرالمؤيػػديفوكمنا شػ 
الفمسػػطينيوكهنػػا ر،ػ ي
مػػدلكا عيتهػػا مػػىاترضبعػػدخمس ػ و ك ش ػريف ام ػانمػػفخػػالؿطػػرحخمػػسم ازيػػاك سػػناتلالتفػػاؽ
كمنا شتها :

 .1استغالؿمنظم الت ريرلفرا التفػاكضكالاػعكدفػي طػارالسػالـالػذماليعػكضوكأنػهال
خيػػارأمػػاـالديػػادةوكأفهػػذلاالتفا ػ ً
ػاتالتػػيتػػـالتكاػػؿإليهػػا،ػػمفظػػركؼالخمػػؿفػػيالتػكازف
ى
الػػدكليوكالتػكازفبػػيفالعػػربكاسػرائيؿوكخااػ بعػػد ػػربالخمػػيجالثانيػ وكأثػػرانهيػػاراالت ػػاد
السػػكفيتيوكتربػػعالكاليػػاتالمت ػػدة مػػى ػػرشالعػػالـالػػذماػػبفػػيماػػم إس ػرائيؿيعتبػػر

إنجا انزكبي انر(.دارالجميؿلمنشركالدراساتكاتب اثالفمسطيني و)7:1998

كيرلبعضالدادةأفمجردالمكافد  مػىالػدخكؿفػيمفاك،ػات،ػمفاخػتالؿميػزافالدػكلو
و
م ٍس ىػبؽولػف
كفيال
دكدالمعطاةوكفى ٍد ىدأكراؽالدكةكال،غطوك ى
الدبكؿبشركطاال ػتالؿلمتفػاكضكشػرط ي
ى
يػػأتيإالبمزيػػدمػػفالتنػػازؿكاالن ػػدارمػػفسػ ِّػي و إلػػىأس ػكأوفاتفػػاؽأكسػػمكتػػدنى ػػفسػػدؼالتنػػازالت
العربي وكتنازؿأكثرمماكافمطمكبان ربيانكدكليان .

ػثكاجهػػتالد،ػػي 
كمػػاأفال ػػديث ػػفاتك،ػػاعالعربي ػ وكمي ػزافالدػػكلولػػيسبجديػػد؛ يػ ي

أاعبمفظركؼانعدادأكسمك؛فالػذمينظػرإلػىك،ػعاتمػ العربيػ بعػدال ػرب
الفمسطيني ظركفان
ى
العالمي ػ ػ اتكلػ ػػىوكمر م ػ ػ الثالثينػ ػػاتكاتربعينػ ػػاتوكمػ ػػابعػ ػػدهاويػ ػػرلالك،ػ ػػعالعربػ ػػيالرسػ ػػميفػ ػػي

التسػػعيناتأف،ػػؿنسػػبيانوفعنػػدماخػػاضالاػراعلمداكمػ  يػػاـدكلػ إسػرائيؿ ػػافظ مػػىبدػػا المداكمػ 
متأجج وكالد،ي  ي وككاجهأك،ا انأشدسك انمماكاجههأياـأكسمكوككافالجكابالا يحدائمػان
هػػكالتكجػػهلمعالج ػ الخمػػؿفػػيالك،ػػعالعربػػيكاإلسػػالميوكلػػيسفػػيالتسػػميـلمم تػػؿتسػػميماني،ػػيِّع

الد،ي وكيفتؾبها(.شفيؽو )5:1994

إفالدخكؿفيمفاك،ات مىأساس رارم()242ك()338يعتبرتنازالنخطيػ انر؛تنػهيتنكػر

تبسطال دكؽالفمسطيني العادل وكما اؿالديادماالحخمؼ نه ":رارمجمساتمفر ػـ()242و
هـالب ىدهي ػ "(خمػػؼو)040:6102ومػػعأف
كالػػذمأ ػػكدفػػأكرروينكػػر مػػىالفمسػػطينييفأدنػػى دػػك
ى
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ػيودكفالتخمػ ػػي ػ ػػفاتهػ ػػداؼ
ػافي ىعػ ػ ُّػدمػ ػػفكبػ ػػارمنظِّػ ػػرمال ػ ػ ِّػؿالمر مػ ػ ِّ
اػ ػػالحخمػ ػػؼكػ ػ ي
ػيكالتكتيكػ ػ ٌ
االستراتيجي  .

ػـيسػػتغؿكجػكد ككمػ العمػػؿوكلػػـيػتـالتكاػػؿالػػياتفػػاؽوكجػرلاالندػػالبالسياسػػيفػػي
 .2لػكلػ ي
إسرائيؿكمافيانتخابات اـ1996ـ؛فإف ككم الميككدماكانتلتعترؼبمنظم الت ريرو
كالتفاكضمعها(دارالجميؿلمنشركالدراساتكاتب اثالفمسطيني و.)7:1998
ك دتبيفمفتاريخات زابالاهيكني أنهاكا دةوكتتبػعتكتيك و
ػاتمتنك ػ نوفػإف زبػيالعمػؿ

كالميككدهماكجهافلعمم كا دةوكالهدؼاتساسي ندالطرفيفهػكت ديػؽاتهػداؼالعميػاإلسػرائيؿو
ػث
كليسهناؾاختالؼفياالستراتيجياتوكلكفالخػالؼفػيالتكتيػؾكاتسػمكبلت ديػؽاتهػداؼو ي ي
ػػاؿالديػػادمخميػػؿالػػكزيرفػػيمدابم ػ لػػهمػػعا ػ يف ال ػرأماتردني ػ الاػػادرةبتػػاريخ8تمػػكز(يكليػػك)

1984ـوكاافانفيها زبالعمؿ":ف زبالعمؿهكالذمشػفكػؿال ػركب مػىاتمػ العربيػ وكهػك
الػػذمبنػػىأكؿمسػػتكطن فػػيأر،ػػناالفمسػػطيني وكارتكػػبمجػػازر(ديػػرياسػػيفوككفػػر اسػػـوك مديمي ػ و

ك بيػ وكن ػػاليف)وكهػػكالػػذمأ مػػفالدػػدسالمك ػػدةبعػػد ػػاـ1967ـ.فػػالتجمعكالميكػػكدكجهػػافلعمم ػ 

ِّ
ػهالمكشػػروكاآلخػػريػػذبحك مػػىكجهػػهابتسػػام "(.ا ػ يف ال ػرأماترني ػ و
كا ػػدةوأ ػػدهمايػػذبحبالكجػ

 )1984

إفالتنػاكببػيفال ػزبيففػياالنتخابػاتفػي ينػهيفسػحالمجػاؿلمػتممُّصمػفاتفا ػاتاآلخػػرو
و
بنيػػت مػػىأسػػاستػػكفيراتمػػف
ػب ي
أكبػ ىػروخطكرتهػػافػػيأفهػػذلالمطالػ ى
كالبػػد مػػفجديػػدبطمػػبتنػػازالت ى
لإلسػرائيمييفوكالد،ػػا  مػػىالمداكم ػ وك،ػػربالمجاهػػديفكا تدػػالهـوكزيػػادةالتنسػػيؽمػػفأجػػؿكشػػؼ
الخاليػػاالعسػػكري كالعمميػػات،ػػداال ػػتالؿوممػػازادمػػفالفجػػكةكالشػػداؽوك ى مػػؽاالندسػػاـالفمسػػطيني

الذمبدأمنذأكسمكوثـإنه دسيطررئيسالكز ار اتسبؽشيمكفبيريػز مػىال كػـفػي ػاـ1995
كلػػـيدػػدـشػػيئانلمفمسػػطينييف؛بػػؿلػػـيػػك ً
ؼبمػػاتػػـاالتفػػاؽ ميػػهمسػػبدانوكجعػػؿي ػراكغمػػفأجػػؿت،ػػييع
يى
الك ت .
و
وكمجمستشريعيمنتخبفيتاريخفمسطيفوكاجال اال تالؿ فبعض
 .3ياـسمط و فمسطيني
أج از اترا،يالفمسطيني الم تمػ وكأاػب تفمسػطيفمعترفػانبهػا الميػانوكأاػب ت ديدػ نال
ل ػػبسفيه ػػا م ػػىالخارطػ ػ الدكليػ ػ وم ػػعاال تػ ػراؼب ػ ِّ
ػطينيف ػػيتدري ػػر
ػيالفمس ػ ِّ
ػؽالش ػػعبالعرب ػ ِّ
ماػػيرلوكا ام ػ دكلتػػهالمسػػتدم (.دارالجميػػؿلمنشػػركالد ارسػػاتكاتب ػػاثالفمسػػطيني و:1998
)8-7

ػيأمشػ ػػي إالبػ ػػالرجكعإل ػ ػػى
ِّ
ػؽله ػ ػػاالتاػ ػػرؼفػ ػ
إف يػ ػػاـسػ ػػمط منزك ػ ػ السػ ػػيادةوالي ػ ػ ُّ

اإلسرائيمييفوكافلهاتثرالسمبيالفا ش مى ياةالناسوفالمت كـال ديديفيهـهكاال تالؿوكما
أفالسمط الفمسطيني لـيكف يامها مىأرضفمسػطيفاالنتدابيػ ؛بػؿ مػىأجػ از مػفالمنػاطؽالتػي

ا تم ػػتبع ػػد ػػاـ1967وكه ػػيالتش ػػكؿس ػػكل%22م ػػفأرضفمس ػػطيفاالنتدابيػ ػ وكت ػػـاال تػ ػراؼ
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لال ػػتالؿبم ػػانس ػػبته%78م ػػفأرضفمس ػػطيفوكدارالتفػ ػػاكض م ػػىأس ػػاسم ػػالإلسػ ػرائيمييففهػػػك

%يتفاكض ميهوك سمتتمؾالمسا ()%22
ى
لإلسرائيمييف
التفاكضفيهوكمالمفمسطينييفمف 22ي
إلىمناطؽ(أوبوج)فػيال،ػف الغربيػ وفاتفػاؽأكسػمككػافتراجعػان تػى ػف ػ ارراتاتمػـالمت ػدة

يثإفاإلسرائيمييفكانكايهدفكفإلىتفريسالد ارراتمفم،مكنهاوكتفسيرها مى
()242ك()338؛ ي
النوأمػااال تػراؼالػدكليفػاليعػدكأفيكػكفا ت ارفػان
كهذاماتىـفع 

النو
سبأهكائهـ؛لمدفز نهامستدب 
ميؿجدانمففمسطيفاالنتدابي  .
مىجزو و
ػز ات ار،ػػيالفمسػػطيني الم تم ػ وفهػػذاغيػػر
أمػػابخاػػكصإجػػال اال ػػتالؿ ػػفبعػػضأجػا

ػؿالمػداخؿ
يثإنػهيسػيطر مػىك ِّ
ديدي مىأرضالكا عوفما اـبهاال تالؿهكإ ادةتمك،ع؛ ي

كالمخػػارجوككػػذلؾ م ػػىشػػبكاتالط ػػرؽكالمعػػابروك ػػدتخم ػصم ػػفاالاػػطداـبالس ػػكافوكالثػػكرةف ػػي
ػف ىد ٍفػ ًػع ،ػريب ا تاللػػهترضفمسػػطيفوتمػػؾالتػػيتكمِّفػػهأثمان ػانغالي ػ فػػياتركاح
كجهػػهوكتخم ػصمػ ى

ظ ميهأمنيانب كـاالتفا اتالمك ع ؛"فهكإ فػا لال ػتالؿ
كم ى افى و
تالؿ و
و
كاتمكاؿوإلىا
نظيؼم مي ي
مفاالاطداـبالفمسطينييفومعبدائهمسػيط انر مػىالك،ػع مكمػانوكممسػكانبكػؿالندػاطاالسػتراتيجي 
ً
ػي
ِّ
مىكؿال
ِّ
دكدوكفيكؿالنداطالمشرف وكفيالطر ػاتالكااػم فيمػابػيفالمػدفكالدػرلوك ػدأي ٍ ط ى
ػؿمنطد ػ سػػكاني ت ػػتال كػػـالػػذاتيوإذافشػػؿالطػػرؼ
الجػػيشاإلس ػرائيمي ػػؽالعػػكدةإلػػىا ػػتالؿكػ ِّ
الفمسطينيفيالم افظ  مىأمفاال تالؿ"(.شفيؽو )4:1994

ػثأاػػبحلمشػػعبالفمسػػطينيج ػك يازسػػفرو
 .4تبســد اليويــ الفمســطيني عمــى أرض الواقــع :يػ ي
ػكد مػػىاترضوك ػػكدةأكثػػرمػػفمائ ػ ألػػؼم ػكاطففمسػػطينيإلػػىأرضالػػكطفو
ىك ى مىػػـوككجػ ه
كا ام الك ازراتوكالمؤسساتوك كلاتمفوكاكالنإلىاإل الف فدكل فمسػطيف(دارالجميػؿ

لمنشركالدراساتكاتب اثالفمسطيني و.)8-7:1998
كمػػعذلػػؾفبعػػدن ػػك25سػػن مػػفاتفػػاؽأكسػػمكلػػـتػ ً
ػزددالد،ػػي الفمسػػطيني إال،ػػعفان مػػى

الاعيدالسياسيوكلـيختمؼالجكازالفمسطيني فكثيد السفرالماري التيتيمنحلمفمسطينييفوأما
ػكدةأمفمسػػطينيمه ػـ؛لكػػفالمع،ػػم فػػيأف
ػػف ػػكدةمائ ػ ألػػؼفمسػػطيني؛فهػػذاشػػي  سػػفوك ػ
ِّ
نر،ػػىبالمائ ػ ألػػؼوكنتفػػاكض مػػى ػ ِّ
ػؽماليػػيفالفمسػػطينييفالمشػػرديففػػيالعػػالـفػػيالعػػكدةوكهػػـ
يعػانكفأسػكأظػركؼال يػػاةبػالكطػػفأكهكيػ ؛بػؿالي اػػمكف مػىالتعمػػيـوكالأبسػطال دػػكؽوكأمػػا

ػدكككنػػهإ ف ػا نلمم تػػؿمػػفتكػػاليؼالماػػاريؼ
ػػفالػػك ازراتوكالمؤسسػػاتوك ػػكلاتمػػف؛فهػػذااليعػ
ى
ػتفيدماليػان
متٍ ًع ىبان ٍ
؛بؿأابحهػكالمس ى
الممزـبدفعهالمشعبالم تؿوك درفع فكاهمهثدالنماليانكاداريان ي
ِّ
مفكؿالمنحكالدركضكالمسا داتالتيتأتيلمشعبالفمسطينيمػفخػالؿال،ػرائبوكاسػتغؿكجػكد

هػػذلالػػك ازرات؛ليهػػددبدطػػعالم ػاؿ ػػفالسػػمط الفمسػػطيني وأك ،ػربهاوأكالت،ػػييؽ ميهػػافػػيإدخػػاؿ
المعداتالالزم لهاومفأجؿال،غطفيالمفاك،اتكالمساكماتومفخالؿسػيطرته مػىالمدااػ 
الفمسطيني وكذلؾلمزيدمفالتنازؿوكلمزيدمفالتعاكفمعه،دالمداكم الفمسطيني .
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 .5إف ػػدـإ كػػاـاالتفا ػػاتوكالر،ػػىبالر اي ػ اتمريكي ػ فدػػطوك ػػدـكجػػكد،ػػماناتدكلي ػ هػػك
و
و
الذمجعؿهذلاإلنجاز ً
ججكاهي وك ياـالم تؿبالتفاكضمف
ظات
اتتذهبفيل
معدكدةب و
خالؿالدكةكالعنجهي .

ثالثاً :استراتيبي أوسمو بين البقاء والندول عنيا

كػ ػػـكثيػ ػػرمػ ػػفالدػ ػػادة مػ ػػىاتفا ي ػ ػ أكسػ ػػمكبػ ػػالمكتوكا تبركهػ ػػاالغي ػ ػ وفدػ ػػدتناػ ػػؿمنهػ ػػا
ً
ػدامهـ؛ل ىي ٍعيب يػركامػفخاللهػاإلػى
ائيميكفأنفسهـ؛بعػدأفأخػذكا اػارتهاكالفائػدةمنهػاوكركمكهػابأ
اإلسر
ي
اتفا ػ ػ و
ػاتأخ ػ ػػرلأكث ػ ػ ىػرتن ػ ػػازالنكطمس ػ ػانلمد ،ػ ػػي الفمس ػ ػػطيني وبع ػ ػػدأفاسػ ػػتغمكااتم ػ ػػفال ػ ػػذمكفػ ػ ػرلله ػ ػػـ

ائع مػىاترضتنهػيفكػرة يػاـدكلػ 
الفمسطيني كفوكالتعاكفالمتبادؿوكالتنسيؽالمشترؾومفخمؽك ى
ػث
فمسػطيني و تػػى مػػىال،ػػف الغربيػ ك طػػاعغػزةو تػػىإفأ سػػفالمتشػػائميفكػػافمػػعإلغائهػػا؛ يػ ي
ػػذررئػػيسالػػكز ار الفمسػػطينياتسػػبؽأ مػػد ريػػعمػػفمغب ػ االسػػتمراربالك،ػػعال ػػاليالتػػيتعيشػػه

ات ار،ػيالفمسػطيني وكت ديػػدانفػيمدينػ الدػػدسومتهمػانالجميػعبالتداػػيرفػيد ػـالدػػدسالتػيتكاجػػه
ِّ
ػرضردل مػىسػؤاؿ
ا تالالنلـيسبؽلػهمثيػؿوك ػاؿ ريػعخػالؿلدػا لػه مػىشاشػ  نػاةالغػدفػيمع
ً
ككماتاإلسرائيمي ىالسػابد ىكال اليػ ىداسػت مػى
كؿإلغا اتفاؽأكسمك:إنهمعإلغا االتفاؽ؛تفال

االتفاؽوكأابحبالمعنىوكأشار ريػعبدكلػه ػفاتفػاؽأكسػمك:إنػهمػف ِّ
ػؽالجميػعالتسػاؤؿ:هػؿال
ِّ
ومؤكػػدانأف ػػؿالػػدكلتيفلػػـينتػ ًػهبعػػدوكأفالمك ػػؼاإلسػرائيميفػػيهػػذلاتك ػػاتمػػفأسػكأمػػا
زاؿ ائمػان

يككف (.ريعو )2016

ك دا ترؼ سف افكرالذمكافمفالمدافعيفات كيا  فإبدا اتأكسمكوكماتبعهمف

اتفا يػػات":بػػأفإس ػرائيؿلػػـتعػػدش ػريكان مػػىالػػرغـمػػفكجػػكداالتاػػاالتالسياسػػي وس ػكا مػػعالطػػرؼ

ػثالشػكؿوأك
ل؛أمأفظاهرةالتفاكضلـتعد ائم كال يم لهاوسػكا مػف ي ي
الفمسطينيوأكمعغير ٍ

يثالم،مكف"(.الامادمو )254:2008
مف ي
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المبحث الثالث

المفاوضات واالتفاقات الفمسطيني اإلسرائيمي بند نبةة السمط الفمسطيني
مقدم :

()2002-1994

ؽاتفػػاؽأكسػػمكال مػػـالفمسػػطينيفػػيال اػػكؿ مػػىت ديػػؽال ػػداتدنػػىمػػف دك ػػه
لػػـي دِّ ػ ً

كأهداف ػػهوكك ػػافاالس ػػتيطافوكالدت ػػؿوكالت ػػدخؿالعس ػػكرموكال ا ػػارلمد ػػرلكالم ػػدفم ػػف ب ػػؿاال ػػتالؿ
ػغطجديػػد مػػىالشػػعبالفمسػػطينيوكالػػذمبػػدكرل ػ ػززمك ػػؼالراف،ػػيف
ػتك،ػ و
اإلس ػرائيميوبمثاب ػ كبػ و
لممفاك،اتوكزادمفإارارهـ مىأفاال تالؿالينفعمعهإاللغ الدكةكالمداكم  .

 ك ػػدتمػػتكثيػػرمػػفالعمميػػاتالعسػػكري ،ػػداال ػػتالؿاإلس ػ ارئيميوردان مػػىسياسػػتهالجػػائرةو
ؿفػيطريدػ التعامػؿ
ك مىبطشهكا تدا اته مىالمدنييفوككانتمجزرةال رـاإلبراهيميندط ىتى ى ُّك و
ػثتػػـا تمػػاد
مػػعاال ػػتالؿمػػف ً ىبػػؿالمداكم ػ وكأىسس ػ ٍ
تلمر م ػ جديػػدةمػػفم ار ػػؿالعمػػؿالمدػػاكـ؛ يػ ي
زؿمػفالشػعبالفمسػطيني.فدػدكانػتفمسػطيفككأنهػا
ػدنييفالعػ ً
ردان مى تػؿالم
العممياتاالستشهادي ى
ي
ػيأمل ظػ ولػػذا:كانػػتالكاليػػاتالمت ػػدةكاالت ػػاداتكركبػػيو
نبمػ  مػػىاػػفيحسػػاخفتكػػادتنفجػػرفػ ِّ

كغيرهـسر افمايتدخم كفل ماي إسرائيؿوكتهدئ الفمسػطينييفمػفخػالؿالعػكدةلممفاك،ػاتبعػدأف
ي

أ طىاال تالؿظهرللهاولكفالكا،ػحمػفمجمػكعالمفاك،ػاتأنهػاكانػتترتكػز مػىمسػأل اتمػف
يدمفالمماطم كالتسكيؼ .
طالفمسطينيكفأمشي وسكلمز و
كلـي ٍع ى
لإلسرائيمييف ي
ػاتالمك ع ػ ىبعػػد يػػاـالسػػمط الفمسػػطيني وكمنهػػا
ػاتكاالتفا ػ ً
ك ػػدتنػػاكؿهػػذاالمب ػػثالمفاك،ػ 
امريفر(بالنتيشف)وكشرـالشيخوكمفاك،اتكامبديفيػد
اتفاؽالداهرةوكاتفاؽالخميؿوكمفاك،اتك 


فيالفدراتالثمانيالتالي  :

أوالً :االستراتيبي والسموك التفاوضي الفمسطيني 2007–1993

ػؽالك ي ػ ىػدلت اػػيؿ د ػػكؽالش ػػعبالفمسػػطينيوكبعػػدالتغيػػُّرات
كػػافالكفػػاحالمس ػػمحهػػكالطريػ ى
المك،ػ ػػك ي كالذاتي ػ ػ  مػ ػػىالسػ ػػا الداخمي ػ ػ وكاإل ميمي ػ ػ وكالدكلي ػ ػ وكخاا ػ ػ فػ ػػينهاي ػ ػ الثمانينػ ػػات
يثانتدػؿمػفمسػار
كبداي التسعيناتمفالدرفالما،يوطرأت ُّك ه
ؿفيالفكرالسياسيالفمسػطينيو ي

الكفػػاحالمسػػمحإلػػىمسػػارالتفػػاكضولػػذلؾفدػػدانطمد ػتاالسػػتراتيجي الفمسػػطيني ت ػػتإطػػارأكس ػػمكو

مػػعا تبػػارالتفػػاكضخيػػا انراستراتيجيان؛لت اػػيؿال دػػكؽوك يػػاـدكل ػ فمسػػطيني  مػػىات ار،ػػيالتػػي
ػؿالجهػػدالسياسػػيكالتػػاريخيلمنظمػ الت ريػر
ا تمتهػاإسػرائيؿفػي ػاـ1967ـوػ كبذلؾ:تػػـت كيػؿكػ ِّ

ػؾلتثبي ػػتالكج ػػكد
لخدمػ ػ العمميػ ػ التفاك ،ػػي وكت ػػـتبِّنػ ػػيسياس ػ ػ مراكم ػ ػ اإلنجػ ػػازاتالمر مي ػ ػ كتكتيػ ػ و

الفمسطيني(.مامحو )48:2016
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ثانياً :اتفاق الخميل  15كانون الثاني (يناير) 1997

بعػػدمجػػزرةال ػػرـاإلبراهيمػػيفػػيالخميػػؿفػػي25شػػباط(فب اريػػر) 1994م ػىيػػدالمس ػتكطف

الطبيػػب(بػػاركخغكلدش ػػتايف)و امػػتالمداكم ػ الفمس ػػطيني بسمسػػم  مميػػات كيػ ػ فػػي مػػؽات ار ،ػػي
الفعؿكردالفعؿمفالمداكم التيت ميشعبهاوكاال تالؿالمار مى
ُّ
الم تم  اـ1948وكاستمر

فػػرضالهيمنػ  مػػىاترضوك ػػدتيِّكجػػت مميػػاتالمداكمػ بعمميػػات( سػػفسػػالم )فػي ػػاـ1996و
ك د،ا تبها ككم العمؿذر انوكتـالتسػارعمػفأجػؿ دػدمػؤتمردكلػيفػيشػرـالشػيخفػيشػهر
ػثاجتمػع
نيساف(أبريؿ)،1996دالمداكم الفمسطيني وك،ػدال ركػاتاإلسػالمي فػيفمسػطيف؛ ي ي

فيهاز ما  كالي36دكلػ  ربيػ كأكركبيػ لمت،ػامفمػعدكلػ اال ػتالؿفػيماػروكخمػصالمػؤتمر
باالتف ػػاؽ م ػػىأفتد ػػكـالس ػػمط الفمس ػػطيني بدم ػػعالمداكمػ ػ الفمس ػػطيني وكما ػػادرةاتس ػػم وكا تد ػػاؿ

المدػػاكميفمػػف ركتػػي( مػػاسوكالجهػػاداإلسػػالمي)و"ففػػيأ دػػابمػػؤتمرشػػرـالشػػيخكتنفيػػذانلد ار ارتػػه؛
ػت
ػؼم ػػفنش ػػطا  م ػػاسكالجه ػػاداإلس ػػالميوكأىغمد ػ ً
ام ػػتالس ػػمط الفمس ػػطيني با تد ػػاؿأكث ػػرم ػػفأل ػ و

ػاتالخيريػ وكلجػافالزكػاةوكدكراتيتػاـالتػيتتبػعل مػاسكلمجهػاداإلسػالميوممػا
المدارسوكالجمعي ً
دفعإسرائيؿباإلشادةبتمؾاإلج ار ات"(.سكيدافو )372:2002

ك ػػدزاد مػػعاال ػػتالؿلممداكم ػ وك ػػاـبعمميػػات تػػؿكا تدػػاؿكبي ػرةفػػياػػفكؼالفمسػػطينييفو
ػرم ػ ػػفالسياس ػ ػػييف
ػددكبي ػ ػ و
ػثت ػ ػػـا تد ػ ػػاؿ ػ ػ و
كك ػ ػػذلؾاس ػ ػػتمرتالس ػ ػػمط الفمس ػ ػػطيني باال تد ػ ػػاالت؛ ي ػ ػ ي

الفمسػػطينييف؛اسػػتجاب نلم،ػػغكطاإلسػرائيمي كاتمريكيػ ؛إٍذ" امػػتالسػػمط الفمسػػطيني ب ممػ ا تدػػاالت
كاسػػع بػػيفالشػػبافالفمسػػطينييفوكزج ػتبهػػـفػػيالسػػجكفوكمػػعبداي ػ  ػػاـ1997أ منػػتمنظمػػات
دػػكؽاإلنسػػاف ػػفكجػػكد1600معتدػػؿفمسػػطينيفػػيسػػجكفالسػػمط ومػػفبيػػنهـ700سػػجيفبػػدكف

تهـوكبػدكفم اكمػاتوكأفػادتالتدػاريربمػكتأكثػرمػف20سػجينانت ػتالتعػذيبمنػذ يػاـالسػمط ".

(سكيدافو )374:2002

لكفهذاالعمؿمفطػرؼالسػمط لػـيمنػعمػفسػدكط ػزبالعمػؿاإلسػرائيميوكاػعكد ػزب

وكهػػكالػػذمتنك ػرلمديػػادةالفمسػػطيني و
الميكػػكدبز ام ػ بنيػػاميفنتانيػػاهكفػػيشػػهرآيػػار(مػػايك) 1996
كطمػبالمزيػػدمػػفالتنػػازؿلمجمػػكسلممفاك،ػػات؛فهػػكمػػفالمعار،ػػيفالتفػػاؽأكسػػمكوككػػاف"يعتدػػد أف

ػذكاأكثػػرممػػاينبغػػيوك ػػدا،ػػطرتالسػػمط الفمسػػطيني إلػػىتدػػديـتنػػازالتجديػػدةفيمػػا
الفمسػػطينييفأخػ 
يتعمؽبك،عمدين الخميؿمفخالؿالتك يػع مػىاتفػاؽالخميػؿوكهػكاتفػاؽ سػـالمدينػ إلػى سػميف:

سـيهكدمفػي مػبالمدينػ بمػافيهػاال ػرـاإلبراهيمػيوك سػـ ربػيوكيشػمؿالػدائرةاتكسػعلممدينػ و
ػكؿ
كتػـُّ ،ػـترتيبػػاتأمنيػ  اسػي كمعدػػدةل،ػمافأمػف()400يهػػكدممديمػيففػيكسػػطالمدينػ وكبشػ و
ػرمػػف120ألػػؼفمسػػطينييسػػكنكفالخميػػؿوممػػاجعػػؿ يػػاةسػػكاف
ػندمىهـبػػيفأكثػ ى
ي،ػػمف ار ػػتىهـوكتػ ُّ

المدين ج يماناليطاؽو كت،مفاتفاؽالخميؿإ ادةجدكل زمني لثالث انس ابات(إ ادةانتشار)مف
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أج ػ از غيػػرم ػػددةمػػف ال،ػػف الغربي ػ وتبػػدأفػػيآذار(مػػارس)1997وكتنتهػػيفػػي زي ػراف(يكنيػػك)
1998وبدالنمماكافمدر انر فيأيمكؿ(سبتمبر)(.1997االحو )171:2012

ػؿ
ك ػػدكبػػؿهػػذااالتفػػاؽالفمسػػطينييففػػيالخميػػؿوكزادمػػفمعانػػاتهـفدػػدكػػافك،ػػعهـفػػيظػ ِّ

ػؽأهاليهػػاوممػػاأدلإلػػىمعار ،ػ كبي ػرةلهػػذا
ػف ػػاالنبعػػداتفػػاؽالخميػػؿالمج ػػؼب ػ ِّ
اال ػػتالؿأ سػ ى
طالًب بندضهذااالتفاؽالذماليستفيدمنهإالالم تػؿ.لػذلؾ
اتالم 
ي
االتفاؽوكبرزتكثيرمفالمؤتمر
ه
"أطمدػتشخاػػياتوكمؤسسػػاتأهميػ فمسػػطيني فػػيمدينػ الخميػػؿجنػػكبال،ػػف الغربيػ كثيدػ نأسػػمتها
ػتبهػػالز مػػا العػػالـومطالب ػ نبإلغػػا اتفػػاؽالخميػػؿالمك ػػعبػػيفالسػػمط 
"ميثــاق صــرخ الخميــل"وكبعثػ ٍ

الفمسػػطيني كاس ػرائيؿ ػػاـ1997وكك ػػع ميهػػا م ػػافظالخميػػؿ ينهػػاكامػػؿ ميػػدورف ،ػانلم يػػاةمػػع
االس ػػتيطافوكالتميي ػػزالعنا ػػرموكرف،ػ ػانالس ػػتمراراال ،ػػطهادوكاال ػػتالؿوكالفا ػػؿالعنا ػػرمف ػػي

المدين "(.ال ركبو )2013

كيستنتجمف ار ةاالتفاؽكمسارات داثبعػدلأف ككمػ اال ػتالؿلػـتطبػؽاتمػرالمتعمػؽ

بالفمسػػطينييفوكلكػػفالمال ػػظفػػياالتفػػاؽهػػكتكبيػػؿالسػػمط الفمسػػطيني وكامتهػػافسػػيادتهامػػفخػػالؿ
ت ديػػد ػػددالد ػكاتالفمس ػػطيني وكأمػػاكفتكاج ػػدهـوكمكافد ػ اال ػ ػتالؿ مػػىأس ػػمائهـوكنػػكعس ػػال هـو

كطبيع  ركتهـو تىأاب تكظيفػتهـهػي ارسػ ىالمسػتكطنيف.فدػدجػا فػيالبنػد()23مػفاتفػاؽ

الخميػ ػػؿ(بركتككػ ػػكؿإ ػ ػػادةاالنتشػ ػػار)15كػ ػػانكفالثػ ػػاني(ينػ ػػاير)1997و ػ ػػكؿمسػ ػػؤكلياتالسػ ػػمط 
الفمسطيني كالتالي :

كمافي(مؤسس الدراساتالفمسطيني و:)167:1997يعيػدالجانػبالفمسػطينيتأكيػداٍلت ازمػه

بالتدابيروكالمبادئالتالي وكفدانلالتفاؽالمر ميفيأربعنداط :

ِّ
وكتنديتهمفكؿمااليرت،يهاال تالؿ.
 .1استكماؿ ممي مراجع الميثاؽالكطنيالفمسطيني
 .2مكاف اإلرهابوكمنعالعنؼمفخالؿست إج ار ات :
أ -تعزيزالتعاكفاتمني.

ب -منعالت ريض مىاال تالؿوكالد اي المعادي لهوكماهكم ػددفػيالمػادة()22مػف
االتفاؽالمر مي.

كبناهاالت تيػ وباػكرةمنهجيػ كفا مػ وكالمداػكد ركػات
ج -مكاف المنظماتاإلرهابي و ي
المداكم اإلسالمي .
د -تك يؼاإلرهابييفوكم اكمتهـكمعا بتهـ.

ق -يتـالتعامؿمعطمباتتسميـالمشػتبهفػيهـكالمتهمػيفكفدػانلممػادة()2ك()7مػفالمم ػؽ
()4لالتفاؽالمر مي.

ك -ماادرةاتسم الناري غيرالشر ي  .

 .3سيتـت ديد جـالشرط الفمسطيني كفدانلالتفاؽالمر مي.
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ػتمارساتنشػػط ال ككميػ الفمسػػطيني وكت ػػديدمكا ػػعالمكاتػػبال ككميػ الفمسػػطيني كفدػانلمػػا
 .4سػ ى
هكمبيففياالتفاؽالمر ميو كتنفذااللتزاماتالمذككرةأ اللفك انرباكرةمتكازي .

ثالثاً :اتفاق واي ريفر (بالنتيبن) ( 23تبرين اطول (أكتوبر) )1998

ؿجدمفيطريدػ التعامػؿمػع
كـتى ُّك ه
كافلاعكد زبالميككدبديادة(نتانياهك)إلىسدةال ي 
ػرفػػيمجػػاؿ
ػاليوكن ًشػطىأكثػ ى
ى
ػثتعامػػؿنتنيػػاهكمعهػػابكثيػػرمػػفاالزد ار كالتعػ
السػػمط الفمسػػطيني ؛ يػ ي
تكسيعالمستكطناتوكاالستيال  مىاترا،يوكتهكيػدالدػدسوكرفػض تطبيػؽاالتفا يػاتوأكالتعػاكف
وكخاكاػان ركتػا مػاس
مع السمط ؛مالـتثبتفا ميتها%100فيمكاف المعار ،الفمسػطيني 

كالجهاد اإلسالميوكمالـتددـأ اىدرجاتالتعاكفاتمنيمعالكيافاإلسرائيمي(.االحو )2002
لـيكفنتانياهكمكافدان مىاتفا يػ أكسػمكرغػـمػا دمتػهلإلسػرائيمييفمػفخػدماتاسػتراتيجي و

د مػػتالمشػػركعالاػػهيكنيإلػػى ػػدكبيػػر؛لػػذلؾ:كانػػتاتفا يػ (كامريفػػر)كا ػػدةمػػفأبػػرزم ػػاكالت
نتنياهك؛لتعديؿمساراتفاؽأكسمك( .الد نكفو)103:2014

ك ػػدتعث ػػرت مميػ ػ إ ػػادةانتش ػػارالج ػػيشاإلسػ ػرائيميمػ ػرةأخ ػػرلنتيجػ ػ التعن ػػتاإلسػ ػرائيميو

ار
كا،طرالرئيس رفاتفي5آيار(مايك)1998أفيدبؿأخي انر ر،انأمريكيانو كاف ػدرف،ػهمػران

بانس ابإسرائيميمف%13مف ال،ف الغربي وغيرأفنتنياهكلـيكافؽ مػىهػذاالعػرضإالبعػد

أفكافػؽالػرئيس رفػاتأفيكػكفهنػاؾ  %3منهػا مػىشػكؿم ميػ طبيعيػ وكفػي23تشػريفأكؿ

(أكت ػػكبر)1998وك ػػعالطرف ػػافاتفا يػ ػ كامريف ػػر(بالنتيش ػػف)الت ػػيت ،ػػمنتانسػ ػ ابإسػ ػرائيميم ػػف
%13مفأرضال،ف الغربي وكمات،منتإطالؽ سراحب،عمئاتمفالمعتدميفمفأاؿ3000
ػفبػػيفال،ػػف 
ؽآمػ و
معتدػػؿسياسػػيفمسػػطينيوأكيزيػػدكفوكالسػػماحبتشػػغيؿمطػػارغػزةوكالسػػماح بطريػ و

الغربي ك طاعغزة(.االحو )279:2002

ك ػػدكانػػتاتفا ي ػ (كامريفػػر)فػػيال ديد ػ اتفا ي ػ نأمني ػ نب ت ػ وتهػػدؼلمد،ػػا  مػػىالمداكم ػ 

ككأدها؛بؿناػت مػىأفيػتـم اربػ المداكمػ بإشػراؼالمخػابراتاتمريكيػ CIA؛ل،ػمافالد،ػا 
وك سػػباالتفا ي ػ تتسػػعالسػػيطرةاإلداري ػ كاتمنيػ لمسػػمط ؛لتغطػػي%18مػػفال،ػػف
ميهػػا 

الغربي ػ 

من ػػاطؽ(أ)وكيك ػػكفله ػػاس ػػيطرةإداريػ ػ فد ػػط م ػػى%22م ػػفمن ػػاطؽ(ب)وكيك ػػكف ،ػػمنهاالم ميػ ػ 
الطبيعيػ

%3وكفػػي16تشػريفالثػػاني(نػػكفمبر)1998طمػػأفنتنيػػاهكمجمػػسكز ارئػػهأنػػه تػػىبعػػد

تنفيػذاتفا يػ كامريفػر؛فػػإفاإلسػرائيمييفسػػيظمكفم تفظػيفبالسػػيطرةاتمنيػ  مػػى%82مػػفال،ػػف 

ػدةنك ريػ نشػػماؿ
الغربيػ ك طػػاعغػزةوكفػػي 20مػػفالشػػهرنفسػػهانسػ بالجػػيشاإلسػرائيميمػػف34بمػ 
ال ،ػػف الغربيػ ػ وكأطم ػػؽسػ ػراح 250س ػػجينانفمس ػػطينيانومعظمه ػػـمجرمػ ػ كف ػػادي كفوكليسػ ػكامعتدم ػػيف
سياسييف( .االحو )279:2002
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خروقات إسرائيمي :
كثم ػ خرك ػػاتإس ػرائيمي لالتفا ػػاتالتػػيك عتهػػاإس ػرائيؿمػػعالسػػمط الفمسػػطيني وكمنهػػاهػػذاف

المثاالف:
أ.

دـانس ابإسرائيؿفػيالك ػتالم ػدد؛تمشػيانمػعالجػدكؿالزمنػيفػيالمػذكرة؛إٍذكػافيجػب

ميهاأفتستكمؿانس ابهاب مكؿآذار(مارس).1999

ػيسػ ِّػم ىيتبغيػػر

ب .تكسػػيعالمسػػتكطناتكالبنػػا ؛ يػ ي
ػثاسػػتمرتإس ػرائيؿفػػيبنػػا المسػػتكطناتالتػ ي
الدانكنيػ فػيات ار،ػػيالفمسػطيني الم تمػ كتكسػػيعهاوباإل،ػاف إلػىتدػػديـ ػكافزلإلسػرائيمييف؛
لالستيطاففيهذلاترا،يوفب مكؿ اـ2000كاف ددالمستكطنيففػيات ار،ػيالم تمػ 
دت،ا ؼتدريبانوكهػـاليػكـيكػادكفينػاهزكفالمميػكفوكزادتإسػرائيؿ ػددالك ػداتالسػكني 

غيػػرالدانكنيػ فػػيمسػػتكطناتال،ػػف الغربيػ بنسػػب (%62باسػػتثنا الدسػػـالشػػر يمػػفمدينػ 

الددسالم تم )(.دائرةشؤكفالمفاك،اتو)2015

ميماال هاكأمنهػافدػطودكفأف
يي ٍستىٍنتى يجمماسبؽ:أفإسرائيؿكانتتريدمفاالتفاؽأفي ى
تد ػ ِّػدىـأمش ػػي ولمفمس ػػطينييفوككا ،ػػحأف ككمػ ػ الميك ػػكدكان ػػتتخطِّػ ػطلمزي ػػدم ػػفالش ػػرخكاالندس ػػاـ

الفمس ػػطينيال ػػداخميوم ػػفخ ػػالؿال ،ػػغط م ػػىالس ػػمط الفمس ػػطيني ؛لتا ػػعيدتعاممه ػػا ،ػػدالمداكمػ ػ 
الفمسػػطيني ؛بػػؿأرادنتانيػػاهكأفيمسػػخكػػؿ ػػؽفمسػػطينيوكأفيجػػردالفمسػػطينييفمػػفكػػؿمب ػػادئهـ
الفمسػ ػػطيني وكهػ ػػذاكا،ػ ػػحمػ ػػفخػ ػػالؿتعػ ػػديؿالميثػ ػػاؽالفمسػ ػػطيني تػ ػػىيخػ ػػدـاال ػ ػػتالؿوكاليخػ ػػدـ
ػاؽالفمسػػطينيمػػفم ت ػكالك ً
ػؿ
ػذؼكػ ِّ
أهداف ػهوكتػػـ ػ ي
الفمسػػطينييفب ػػاؿفدػػدفىرغػػتتمػػؾالتعػػديالتالميثػ ى
ال دكؽالمعنكي كالمادي التيتتعارضمعاال تالؿاإلسرائيمي.

رابناً :اتفاقي برم البيخ (:)1999

ػر
معاعكد زبالعمؿبرئاس (أيهػكدبػاراؾ)إلػىسػدةال كػـفػيدكلػ اال ػتالؿ؛انتػابكثيان

ؿفيت سفالعممي التفاك،ي وكال اكؿ مىبعضال دكؽالتيتـ
مفالمسؤكليفالفمسطينييفاتم ي
االتفاؽ ميهامسبدانوإالأنهـتفاجؤكابال اتهالخمسالمعركف (:االحو )171:2012
 .1الإل ػادةالدسػـالشػر يمػفمدينػ الدػػدسلمفمسػطينييفوكالدػدسهػيالعااػم اتبديػ المك ػػدة
إلسرائيؿ.

 .2اللعكدةإسرائيؿإلى دكدما بؿ رب1967ـ.
 .3اللعكدةالالجئيفالفمسطينييف.

 .4الإلزال المستعمراتاليهكدي فيال،ف الغربي ك طاعغزة.
 .5اللكجكدجيش ربيفيال،ف الغربي .

لكفمع،ػغطالعمميػاتاالستشػهادي لممداكمػ وكتاػا دالعمػؿالعسػكرمالفمسػطينيوككػذلؾ
ٍ

زيادة،غطالعمميػاتفػيجنػكبلبنػافمػف بػؿ ػزباهللالمبنػانيوا،ػطربػاراؾلعدػداتفا يػ تسػا دل
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فيالد،ا  مىالمداكم وكتسا دلفيتعزيزالتنسػيؽاتمنػيولػذلؾ:كافػؽ مػىالجمػكسمػعالػرئيس

ياسر رفاتلمتفاكض؛ففي4أيمكؿ(سبتمبر)1999وجرلتك يعاتفا ي (شرـالشيخ)بكجػكدرئػيس
الكز ار اإلسرائيميباراؾكالػرئيس رفػاتو كب ،ػكرالػرئيسالماػرم سػنيمبػارؾوكالعاهػؿاتردنػي

الممؾ سيفوكأبرزماجا فيههاتافالندطتاف(:الد نكفو )103:2014

 .1تنفي ػػذالخ ػػطالزمن ػػيلمتعه ػػداتكااللت ازم ػػاتالمهمػ ػ لالتفا ي ػػاتالمك عػ ػ وكاس ػػتئناؼمفاك ،ػػات
الك،عالدائـ.

فه ىمهي ػـأفالمفاك،ػػات ػػكؿالتسػػكي الدائم ػ س ػتؤدمإلػػىتطبيػػؽ ػرارم
 .2يؤكػػدالجانبػػافمجػػددان ٍ
مجمساتمف()242ك( .)338

كيستنتجمفالبيئ السياسي  بؿالمفاك،اتوكتفاايؿاالتفاؽ؛أفمكافد  ػادةاال ػتالؿكػاف

الهػػدؼمػػفك ار لهػػكالد،ػػا ى مػػىالمداكمػ التػػيبػػدأتتتمممػػؿمػػفجديػػدبعػػدال،ػرباتالعنيفػ التػػي
تمدتهافي امي1996ك .1997
خامساً :المفاوضات الفمسطيني اإلسرائيمي في كامب ديفيد عام 2000

أاابالفمسطينييفالممؿمفمراكغ اال تالؿكالتسكيؼالمتعمدفيتنفيذاالتفا ياتالسابد و
تبالتزاماتهػا
كفػ ٍ
كانتكؿكا دةمنهافيهاتنازؿأكثرمفالتي بمهػاوكرغػـأفالسػمط الفمسػطيني ى
ُّ
ك د
تجػالالك،ػعاتمنػيو كلػـتسػمحبالمداكمػ ؛إالأفاال ػػتالؿلػـيطبػؽاتفا يػ شػرـالشػيخوكالالخميػػؿو
ػثاجتمػع
كالكامريفرو"كتمت دةلدا اتثنائي بػيفالجانػبالفمسػطينيكاإلسػرائيميدكفجػدكل؛ ي ي

باراؾ بالرئيس رفات لمدة سا تيف تدريبان في ا دة سكري رب معبػر بيػت ػانكف)إيريػز)و كخػالؿ
ػؿ كبيػرة؛ تنػه لػـ يم ػظ أم تد ُّػدوـ
االجتماع أخبر رفات باراؾ بأف الشعبالفمسطيني أياػيب بخيبػ أم و
فػي العمميػ السػممي و ثػـ مػد رفػاتلم،ػغط مػى بػاراؾ لتنفيػذ اتفا يػ كام ريفػرو كهػيالتػي تد،ػي

باٍلتزاـ إسرائيؿ بإ ادة  %13مف ال،ف الغربي إلػى ال كػـالػذاتي الفمسػطينيوكاإلفػراج ػف المعتدمػيف
آمف يربط ال،ف الغربي بدطاع غزةو كما أكد رفات لباراؾ
السياسييفو كتشييد مروفأ ب رمو كفتح ممر و
استمرارالفمسطينييف بتنفيذالتزاماتهـ اتمني المناػكص ميهػا فػي االتفا يػ المػذككرةو كمػا طمػب منػه

و
إيداؼ بنا المستكطنات(.أبكن ؿ؛أبكسعدةو )11-10:2011
ى
كمؤشر مى سفالنكايا
نفسه فػيمدينػ إيػالتو لكػف
"ثـ اجتمع الطرفاف معان -كبر اي أمريكي -في الرابع مف الشهر ً
ػابيع
االجتماع لـ ييٍف ً
ض إلى شي سكل شػعكر الفمسػطينييف بالممػؿكاليػأسفدػد أم،ػى الفمسػطينيكف أس ى
كهـ ينظركف في ،ايا مائع "(.أبكن ؿ؛أبكسعدةو )12:2011

ك ػػدرف ػػضالفمس ػػطينيكفا ت ار ػػاتالس ػػالـف ػػي(كام ػػبديفي ػػد)وكذل ػػؾ م ػػىا تب ػػارأفتم ػػؾ
ذات يػػد ورة مػػى
ػكبو كلػػـتسػػمحبكجػػكددكل ػ فمسػػطيني ً
ػكؿمكتػ و
ػاتاإلس ػرائيمي ىالتػػيلػػـتيدػػدٍـبشػ و
اال ت ار ػ ً
البدػػا ؛تنهػػاطالبػػتبتدسػػيـات ار،ػػيالفمسػػطيني إلػػىأربع ػ كانتكنػػاتمنفاػػم تمام ػانوككا ع ػ ت ػػت
ؽالفمسطينييففيالسيطرة مى ػدكدهـوك مػى
السيطرةاإلسرائيمي وكتنكرتا ت ار اتكامبديفيدل ِّ
74

ػتالشػػر ي ىلممسػػتكطنات
ػكموك مػػىماػػادرالميػػالالخااػ بهػـوكفػػيالمدابػػؿ:فإنهػػاأ طػ ً
مجػػالهـالجػ ِّ
غيرالدانكنيػ فػيالمنػاطؽالفمسػطيني وك ممػت مػىتكسػيعهاوكمػاأكجبػت مػىالفمسػطينييفالمكافدػ 
ً
ػؽالالجئػػيففػػيالعػػكدةإلػػىديػػارهـك ػػدأاػػربػاراؾكاتمريكيػػكف مػػىأفيكافػػؽال ػرئيس
مػػىتدييػػد ػ ِّ
رفات مىأيسس ام لممفاك،ات(.الز مطو )2014

أفهذااالد ػا غيػر
ِّ
ددمكاأمتنازالتمفجانبهـوإال
يبأفالفمسطينييفلـي ِّ
كهناؾمفيد
ي
لمناطؽكاسع وفيال،ف الغربي مفأجػؿاسػتيعاب
ى
ائيؿ
ة،ـإسر ى
ؿالفمسطينيكففكر ِّ
يثىبً ى
ا يح؛ ي
كتم المستكطناتوك بًمكاأي،انمبدأسيادةإسرائيؿ مػىات يػا اليهكديػ فػيالدسػـالشػر يمػفمدينػ 
ػؽ
الددسوكهيات يا التيلـتكفجز انمفإسػرائيؿ بػؿ ػرب ػاـ1967وكرغػـإاػرارهـ مػى ِّ
ائيؿالديمكغرافيػ ػ 
ػالحإسػ ػر ى
ػػكدةالالجئ ػػيف؛إالأنه ػػـكافدػ ػكا م ػػىتطبي ػػؽذل ػػؾ ب ػػرطريدػ ػ ت م ػػيما ػ ى

كاتمني ومفخالؿال ِّدمف ددالعائديف(.أبكن ؿ؛أبكسعدةو )19:2011
كأشارت أغمب التسريبات التي لـ ىيٍنًف هىا أم مف الطرفيفو إلػى أفمعػالـ ال ػؿ النهػائي التػي تػـ
بمكرتها تت،مف ثالث ،ايا:

اطولى :مكافدػ إسػرائيمي

مػى إ امػ الدكلػ الفمسػطيني

مػى ػكالي %94مػف مسػا

ال،ػف الغربيػ 

( دا الددس)وإ،اف إلى كامؿ طاع غزة؛ بالشرطيفالتالييف :

ػيش يمتمػؾ أسػم ن ثديمػ و كأال تكػكف لهػا ال ريػ فػي دػدالت الفػات مػع
 .1أال تتمتع هذل الدكل بج و
ات غربي نهر اتردف.
أم ك و
دكؿ أخرلو كأال تتكاجد لها ُّ
 .2السماح لدكات اال تالؿ بالتكاجد في أرا،ي هذل الدكل كأجكائها مف خالؿثالث م اكر:

أ -إ طػا الفمسػطينييف سػيطرة مػى المعػابر ال دكديػ مػع اتردف كماػرو ،ػمف إطػار
استمرار الر اب اتمني اإلسرائيمي  ميها.

ب -ا تفاظاإلسرائيمييف بمنابع الميال في ال،ف الغربيػ و مػع االسػتعداد لالتفػاؽ مػى إ طػا 
الفمسطينييف ا م دكدة منها.

ػددة فػي غػكر اتردفو أك اال تفػاظ بسػيادةمؤ تػ
ػاطؽ م و
ج -السماح إلسػرائيؿ باسػتئجار من ى
ميها لسنكات ادم .
ػيط مػنهـ كفػؽأربعػ 
ػؿ ،ػي الالجئػيف كفػؽ إطػار التعػكيض كالتػكطيفومػع إ ػادة جػزو بس و
الثانيـ ُّ :
شركط:
.1

دـ ا تراؼاسرائيؿ بأي مسؤكلي انكني أك أخال ي  ف تشريدهـ.

 .2مكافد إسرائيمي

مى إ ادة كالي  100ألؼ منهـ ،مف اإلطار" اإلنساني "المتمثؿ بًمىِّـشمؿ

العائالتو كا تبار ذلؾ بمثاب مكافد

مى الدرار(.)194

نامج زمني م دكد.
 .3السماح لمدكل الفمسطيني بإ ادة ناؼ مميكف منهـ كفؽ بر و
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 .4إ ام اندك و
ؽ دكليلتعكيض الالجئيفو تساهـ فيه إسرائيؿ كالكاليات المت ػدةكأكركبػا؛شػريط ى

أف يت،ػمف تعػكيض اليهػكد الػذيف خرجػكا مػف أمػاكف سػكناهـ فػي الػدكؿ العربيػ بعػد يػاـ دكلػ 

إسرائيؿ اـ.1948
ؿ ،ي الددس كفؽ ثالث إطارات(:أبكن ؿ؛أبكسعدةو)19:2011
الثالث ُّ :
 .1اإلطار السياسيالجغرافي الذم يد،ػي بتخمػيإسػرائيؿ ػف أ يػا فػي شػماؿ الدػدسكجنكبهػا؛
،ـ إلى ال،ف الغربي و كتشمؿ:أبا ديسو كالعيزري و كالسكا رة الشر ي .
لتي 
ػث س يػيمنح الفمسػطيني كف فػي
الدسـالشر يمفمدين الدػدسو ي ي
 .2اإلطار المدني البمدمو كيشمؿ
ى
هذا الجز (بيت نيناو شعفاط( إدارة مدني تابع لمسمط الفمسطيني .

 .3اإلطار الدينيو كيشمؿ السماح بإدارة ديني فمسطيني

ربي إسالمي مسي ي لألماكفالمددس

فػي البمػدة الدديمػ مػف الدػدسو ككفدػان ت ػد اال ت ار ػات طر ػت فكػرة تدسػيـ اإلدارة المسػي ي ؛

لجعؿ بع،ها ،مف اإلدارة اإلسالمي و كاتخرل ،مف اإلدارة اليهكدي .

ك ػػدتكااػ ػػمتسياسػ ػ ه ػػدـالمن ػػازؿالفمس ػػطيني  ب ػػؿ ػػاـ2000وفكف ػػؽإ ا ػػا اتمؤسسػ ػ 

ػثرمػػف1000من ػػزؿفػػيال ،ػػف الغربي ػ خ ػػالؿش ػػهرآب
ػرإسػ ػرائيمي هبه ػػدـأكػ ػ ى
الدػػانكف؛ا ػػدرتأكامػ ي
(أغسطس)1997ك ىػدل.كبمػكجباتفػاؽأكسػمك()2فػإفإسرائيؿ امت مىاال ياتكاممػ فػي

المنػػاطؽ ()c؛أمم ػػايع ػػادؿأكثػػرمػػف%60م ػػفأ ار ،ػػيال ،ػػف الغربي ػ ومػػايعنػػي اػػكلها مػػى
تفػكيضمطمػؽفػيماػادرةات ار،ػيوكتػدميرالمنػازؿفػيتمػؾالمناطؽوكهذاما امتبػه؛إٍذ ممػت
ػداد
مىانتهػاجتكتيػؾالتدميػؿمػفالكثافػ السػكاني العربيػ فػيالمنطد ()cوكت كيمهاإلػىمنػػاطؽامتػ و

لممستكطنػ ػػاتاإلسرائيمي ػ ػ وكهػػذامػػايفسػػرتاػػا ىدمكج ػ االسػػتيطافمدارن ػ نمػػعمر م ػ مػػا بػػؿتك يػػع

االتفاؽ(.سر افو .)2005

يت ،ػػحمم ػػاس ػػبؽ:أفاإلدارةاتمريكيػ ػ كاال ػػتالؿاإلسػ ػرائيميوأرادكاف ػػيكام ػػبديفي ػػد ػػاـ

ػاكيي ىش ػ ِّػرعي
2000إنه ػػا الد ،ػػي الفمس ػػطيني باتف ػػاؽنه ػػائيواليعط ػػيلمفمس ػػطينييفأدن ػػى د ػػك هـوكم ػ ى
ػؿاإلسػ ػرائيميال ػػت كـف ػػيات ار ،ػػيالفمس ػػطيني ومم ػػادف ػػعالػ ػرئيس رف ػػاتلػ ػرفضالمدتر ػػات
لمم ت ػ ِّ
تيمكرست ميه .
غـال،غكطاتغيرالمسبك ال ي
ً
اتمريكي اإلسرائيمي ر
سادساً :مرحم ما بند قم كامب ديفيد
أدرؾالػرئيسياسػػر رفػػات ديدػ أنػػهلػػفي اػػؿ مػػىشػػي ووكأفالمماطمػ كالتسػػكيؼسػػيدة
تددـفيالمفاك،اتولػذلؾ:فكػ ىرفػي
يؽالاؼالكطنيدكفأم و
ِّ
المك ؼوكأفاإلسرائيمييفيريدكفتمز
ػؿاإلسػرائيمي؛
ػدريجيمػفخػالؿإطػالؽالعنػافلممداكمػ لمكاجهػ الم ت ِّ
ػكؿت 
استعادةالكفاحالمسػمحبش و
تغي انركبي انرفػيالسياسػ 
بؿ كشاركتأجهزةالسمط الفمسطيني فيالتادملدكاتاال تالؿوممااي ٍ تيبً ىر ُّ

الفمسطيني  .
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صإلػىأنػهالينفػع
ػدوكخميػ ى
ى
كالكا،حأفالرئيس رفاتأ ادتدييـمر مػ المفاك،ػاتمػفجدي

تؿإالالدكةكال،غطالمتكااؿ؛بػؿ ك ػاـالػرئيس رفػاتبنفسػهبم اكلػ تهريػبأسػم نك يػ 
معالم ِّ
إلى طاعغزةلػد ـاالنتفا،ػ واتمػرالػذمد ػالفػيم و
ػؤتمر دػدلفػيسكيسػرافػي28كػانكفالثػاني

ػافردل
ُّ
(يناير)2000إلدان مماطمػ بػاراؾفػيسػر التنفيػذوممػايه ِّػديدالعمميػ السػممي برمتهػا؛بػؿك
ػثرف ػػضكل ػػكحبتػ ػػرؾالعمميػ ػ الس ػػممي كاممػ ػ  ػ ػػائالن
ازمػ ػان ن ػػدماتمػ ػتمداي ،ػػته مػ ػػىالد ػػدس؛ ي ػ ي

لألمريكػاف":لػدم ػؿ  ...أسػتديؿ كأغػادرات ار،ػي الفمسػطيني السػتدرفػي الدػاهرةو أك فػيتػكنسو

كسيككف مى بػاراؾ أف يسػكم اتمػكر مباشػرة مػع الشػعب الفمسػطيني"(.أبػكن ػؿ؛أبػكسػعدةو:2011

 )14-11

سابناً :المفاوضات كخيار استراتيبي ما بند عام  2005

معكاكؿالرئيسم مكد باسإلىسػدةال كػـفػيالسػمط الفمسػطيني فػي ػاـ2005وتػـ

ػث ػػاؿف ػػيم ػػؤتمر
التأكي ػػد م ػػىاس ػػتراتيجي التف ػػاكضوكأنه ػػااالس ػػتراتيجي الك ي ػػدةلني ػػؿال د ػػكؽ؛ ي ػ ي

ا ػ فيمشػػترؾمػػعكزي ػرةالخارجي ػ اتمريكي ػ ككنػػداليزا اريػػس":أكػػدناأكثػػرمػػفم ػرةأفالمفاك،ػػات
بالنسػػب لنػػاخيػػاراسػػتراتيجيوك ػػذرنامػػفأفإا ػرارإس ػرائيؿ مػػىأمنهػػاك ػػدلهػػكأمػػرخطيػػر؛تف
اتمفيجبأفيككفلمطرفيف"(.الكياليو )204:2009

كرغػػـتعنػػتاال ػػتالؿاإلسػرائيميكممارسػػاتهالتػػييخمدهػػا مػػىاترض؛إالأفالػرئيس بػػاس

ػرو تػىالمداكمػ السػممي لػـتكػف
خيارآخ ى
مار مىخيارالمفاك،اتخيا انرك يدانوكرفضأم و
ظؿ ان
خيػػا انر ديدي ػانلديػػهوك ػػدتطػػكرتات ػػداثبعػػد ػػاـ2005متمثم ػ فػػياالنس ػ اباإلس ػرائيميات ػػادم
ػؼ نػدها
الجانبمف طاعغزةت ت،ػرباتالمداكمػ وكهػيالتػيكػاف مػىالديػادةالفمسػطيني التك ي
يزخيارالمداكمػ وكلػكبالسػككت نػهوكمػابػدأتطريدػ تعامػؿجديػدةلمم تػؿوتمثمػتفػي
كثي انروكتعز ي
ؽالفمسطينييفوكرغػـ
الدياـبا تدا ات،اري كافأكلهافي اـ2008كغيرهامفالجرائـالكبرلب ِّ

ذلؾلـتتخػؿالسػمط الفمسػطيني  ػفاسػتراتيجي التفػاكض؛البػؿلػـتتخػؿ ػفأبسػطالبػديهياتكهػي
التنسيؽاتمنيوكالتعاكفمعاال تالؿ .

ثامناً :المفاوضات الفمسطيني اإلسرائيمي بند عام 2013

بعدتك ؼداـثالثسنكاتمتكاام وتـاستئناؼالمفاك،ػاتالفمسػطيني اإلسػرائيمي مػفجديػد

ػدس ػىبدتهػػذلالمفاك،ػػاتسمسػػم ه
فػػي30تمػػكز(يكليػػك)2013فػػيالعااػػم اتمريكي ػ (كاشػػنطف).ك ػ ى

طكيم ه كمعددةمفالمدا اتالفمسطيني اتمريكي وكخاا بيفالرئيسالفمسػطينيم مػكد بػاسوككزيػر
يثبدأتفيراـااهللفي7نيساف(أبريؿ)2013وكتكاامت تى
الخارجي اتمريكي (جكفكيرم)؛ ي

19تمكز(يكليك)و يفأ مفكيرممفالعاام اتردني ( ٌماف)مكافد الفمسطينييفكاإلسرائيمييف مى

ػدةن ػػفكسػػائؿ
اسػػتئناؼالمفاك،ػػاتوك ػػدكػػافهنػػاؾتكافػػؽ مػػىأفتكػػكفهػػذلالمفاك،ػػاتس ػري نكبعيػ 
اإل الـ(.الز مطو )72-70:2014
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ك ػػددخمػػت يػػادةالسػػمط الفمسػػطيني المفاك،ػػاتمػػعال ككمػ اإلسػرائيمي ؛رغػػـرفػػضاتخيػرة

ػىاترضمػفخػالؿماػادرة
ً
ػدةن م
ػائعجدي 
فكرةاالنس ابمفمناطؽ اـ1967وككػذلؾفر،ػهاك ى
ات ار،ػػيوكهػػدـالمنػػازؿوككػػذلؾسياسػ الفاػػؿالعناػػرموكبنػػا مسػػتكطناتجديػػدةوك مميػػاتالدتػػؿ
الممنهجلمفمسطينييفوكالت،ييؽ مى ياتهـوكا تدالهـإداريانبدكفتهـ .

كأخي انر :امتاالسػتراتيجي التفاك،ػي اإلسػرائيمي  مػىأسػاسإدارةالاػراعوكلػيس مػىأسػاس

ػؿالطػػرؽإلػػىأفيدبػػؿبالخيػػارالك يػػدالمتػػاح
ػؿالا ػراعوكهػػيتسػػعىإلػػىإ،ػػعاؼالفمسػػطينييفبكػ ِّ
ػ ِّ

"إسرائيمينا"وكهكمايفسرإطال  ممي التفاكضوك دنجح"اإلسرائيميكف"منذتك يعاتفاؽأكسمكفيأيمكؿ
(سػػبتمبر)1993وفػػيتثبيػػتمدكل ػ إس ػ ؽ اربػػيف:أفالمكا يػ ىػدمددس ػ  ك ػػدأاػػب ت نكان ػانلمسياس ػ 
اإلسرائيمي وكأ دأساليبهافيال،غطكاالبتزاز(.االحو )171:2012
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الفصل الشابع

االطرتاتًجًة العظكشية الفلظطًيًة يف مىاجوة
االحتالل االطشائًلٌ 2014-1988

 انمبحث األول :اإلطار اننظرٌ نهفصم.

 انمبحث انثانٍ :اس راتُسُاث انمقاومت انفهسطُنُت فـٍ مىاههـت
االح الل اإلسرائُهٍ.
 انمبحــث انثانــث :أثــر االس ـ راتُسُت انؼســكرَت ػهــً انمس ـ ىطنُن
"اإلسرائُهُُن" (انسبهت انداخهُت).

مقدم :

ؿأشػكالهامػعبػداياتالاػراعالاػهي كنيالفمسػطينيومنػذأىفك،ػعاليهػكد
بدأتالمداكم بك ِّ
ىرضفمسػطيف.فدػدأى ػسالفمسػطينًيكفبنكايػااليهػكداال تالليػ مبكػ انر؛فهػـمػفكػافيػرل
أى دامهـ مىأ ً
تكس ىعالمستكطناتاليهكدي وكبنا الدكةالعسكري الاهيكني .ك دات ،تنكايابريطانياكذلؾ
كي ار ب ُّ

المتمثمػ فػػيإيجػػادكطػػف ػػكميلميهػػكد مػػىأرضفمسػػطيفومتجػػاهميفأهمهػػااتاػػمييفالػػذيفيعيشػػكف
ميهامنذآالؼالسنيف مى ا دةكاذب خاطئ "أرضبالشػعبلشػعببػالأرض"ومتجػاهميفكجػكد

ابشر مىهذلاترضوكليسػتلهػـ ،ػارةكالتػاريخوفػالغ اربػ فػي
الشعبالفمسطينيوككأنهـليسك ان
ذلؾفإفالتكراةكاإلنجيؿلـيسمـأممنهمامفت ريؼاليهكدكالناارلوكاخفا الكثيرمنه .

اعبريطاني ػػاكالالا ػػهيكني الجكان ػػبالدانكنيػ ػ وكالالسياس ػػي وكالاتخال يػ ػ و ن ػػدمات ػػـ
ل ػػـتػ ػر ً

إ الفتاريحبمفكر اـ1917كهذاينـ فسمكؾغيرأخال يويريػدأفي دػؽبػالدكةمػااليت دػؽ
بالسياس ػ وك ػػداسػػتخدـالشػػعبالفمسػػطينيجميػػعأشػػكاؿالمداكم ػ مػػفشػػعبي وك سػػكري وكسياسػػي و
ك انكني ؛مفأجؿالكاكؿإلى دِّهـفيال ري كاالنعتاؽمفاال ػتالؿوكتدريػرالماػير .ك ػدال ػظ

ػؿاسػػتمرارسػػر اترضوكاال تػػدا 
ػؿفػػيظػ ِّ
الفمسػػطينيكفأفكػػؿالكسػػائؿالسياسػػي لػػـتنفػػعمػػعالم تػ ِّ
مىالمددساتوكتهجيرالسكافوكالدياـبأ ماؿإبادةب دهـوفمـينفعمعالم تؿالكتابأبػيضوكال

ؿوفكػػافالدػراربخػػكض
اػىب ياتمػػـمػػف بػ ي
ك ػكدبريطانيػ ؛بػػؿلػػـتػػرد هـ ػ ارراتاتمػػـالمت ػػدةوكال ي ٍ

ػرفمسػػطيف"(اػػالحو)362:2014؛إلجبػػارالم تػػؿ
ػؽالك يػ ىػدلت ريػ ً
الكفػػاحالمسػػمحوكا تبػػارل"الطريػ ى
الاػػهيكني ػػفالتخمػػي ػػف نجهيتػػهوكلرد ػػه ػػفمكااػػم ا تدا اتػػه مػػىالشػػعبالفمسػػطينيوكرفػػع
تكمف اال تالؿوك داي ٍتي ًمىدهذاالسبيؿخيا انراستراتيجيانلمعكدةكالت ريروال كدة نه .
ك ػػدتطػػكرتالمداكم ػ كاسػػتطا تأفتاػػؿإلػػىمر م ػ مػػفت ػكازفالر ػػبوكراكمػػتنجا اتًهػػا

بلهػػا سػػابان؛بػػؿأاػػب تأمػالنلكػػؿ
ػبحيي ٍ ىسػ ي
بتسػػجيؿالندػػاط مػػىالم تػػؿوكتعاظمػػتالدػػكة تػػىأاػ ى
المظمكميفكالم،طهديففيفمسطيفكخارجهاوكباتتأ الـالنػاسكآمػالهـفػيالت ريػركالعػكدةأ ػكل

ؿوكهـاليكـأكثركثك انفيكشكؾت ديؽذلؾبعدما اؿلال تالؿفيغزة .
أكبرمفذم ب ي
ك ى

ك ػػدتطػػرؽهػػذاالفاػػؿإلػػىالمداكم ػ الفمسػػطيني منػػذ ػػاـ1988ك تػػى ػػاـ2014وب ػذكر
خ ًد ىمتلمكاػ ػػكؿلمهػ ػػدؼالكبيػ ػػركهػ ػػكت ريػ ػػرفمسػ ػػطيفوكتدريػ ػػر
االسػ ػػتراتيجياتكالتكتيكػ ػػاتالتػ ػػياي ٍسػ ػػتي ٍ
الماػيروك ػػكدةالالجئػػيفوكالعػػيشب ريػ كك ارمػ .ك ػػدا تمػدالفاػػؿ مػػىنظريػ ال ػػربالعادلػ فػػي
ت ميمهػػا ػػكؿمكا ػػؼالدػػادةالفمسػػطينييفوكتعبئػػتهـن ػػكالمداكم ػ كاسػػتراتيجي لمت ريػػروكبنػػا الدكل ػ 

المسػػتدم وككػػذلؾنظريػػات ػػربالعاػػابات(ال ػػربالثكري ػ )ومػػفخػػالؿذكػػرالمبػػادئكاتسػػسالتػػي
ػؽاسػػتخداـالدػػكةكال ػػرب؟كمػػامػػدلتطبيػػؽاسػػتراتيجيات ػػرب
تدػػكـ ميهػػاال ػػربالعادل ػ وكمتػػىي ػ ُّ

العاػػاباتكنظرياتهػػالػػدلالمداكم ػ الفمسػػطيني فػػيم ار مهػػاكاف ػ ن؟وكذلػػؾمػػفخػػالؿالمبا ػػثالثالث ػ 

التالي  :
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المبحث اطول

اإلطار النظري لمفصل

ػثمككنػ ً
ػاتاالسػػتراتيجي العسػػكري الفمسػػطيني العدائدي ػ كالفكري ػ كالتاريخي ػ و
تنػػاكؿهػػذاالمب ػ
ِّ

ككذلؾت دث فنظري ال ربالعادل وك ربالعااباتفيالمطمبيفالتالييف :

المطمب اطول

ُم َكونات االستراتيبي النسكري لممقاوم الفمسطيني

تنطمؽاالستراتيجي العسكري الفمسطيني مفمنطمدػات دائديػ دينيػ كفكريػ وكمػفخػالؿفه وػـ

لمطبيعػ اليهكديػ وكاالسػتفادةمػفالتػاريخوكد ارسػ  ركػاتالت ػرروكمػفالتجربػ كالخطػأوفهػيتنطمػؽ
مفالنداطاتربعالتالي  :

أوالً :المنطمقات النقائدي

ػطيفأرضمددس ػ همبارك ػ وكمػػايعتبػػركفكجػػكداليهػػكد مػػى
ه
يػػؤمفالشػػعبالفمسػػطينيأففمسػ

ػفس ػكنىبنػػيإس ػرائيؿ
أر ،ػهاوك تػػالهـفيهػػاونبػػك ةن رآني ػ ناسػػتمهمكهامػػفسػػكرةاإلس ػ ار التػػيتخبػػر ػ ي
يثيدكؿسػب انهكتعػالىلبنػيإسػرائيؿبعػدأفذكػرالمسػجد
ترضفمسطيفوك ِّ
العمكفيها مكانكبي انر؛ ي
اؿ ً
ً و
ً
أم
اإلسر :آيػ )6؛ ٍ
ير)( ا
ن ًف نا
ك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـأى ٍكثىىر ى
كىبن ى
ات اى( :ثيـ ى
يف ى
كأ ٍىم ىد ٍد ىنا يك ٍـبأ ٍىم ىك ى
رىد ٍد ىنالى يك يـاٍل ىكرةى ى مى ٍيه ٍـ ى
رددنػػالكػػـالك ػرةكالغمب ػ  مػػىالمسػػمميف؛بسػػبببعػػدهـ ػػفديػػنهـوثػػـذكػػرأ ػػداثالنهاي ػ  ػػائالنلبنػػي
ت ٍىنفي ًسػ يكـكًافأىسػأٍتيـ ىفمىهػػافىػًإ ىذاجػػا ك ٍ ػ يػد ٍ ً ً ً
إسػرائيؿ( :إً ٍفأى ٍ سػ ٍػنتيـأى ٍ سػ ٍػنتيـ ً
كلً ىيػ ٍػد يخميكا
اك يجػ ى
ٍ ى ٍ ى ٍ ى
ى ٍ ى ٍ
ػكه يك ٍـ ى
اآلخػ ىػرةل ىي يسػػك يك ي
ى ى ى
اد ىخميكليأىك ىؿ و
ير)( .اإلس ار :آي  )7
كلًييتىب يِّركا ىما ى مى ٍكاتىتٍبً نا
اٍل ىم ٍس ًج ىد ىك ىم ى
ى
مرة ى
تطائفػ م اربػ لميهػكدوالي،ػرهامػف
ػطيفسػتيٍنبً ي
ػادةالمداكمػ بػأفأرضفمس
ؿ ً
ف يجػ ُّ
كمايػ ٍؤًم ي
ي
ى

ػز يؿ
ػمـ":التىػ ىا
ر يسػػك يؿالمػ ًػهاػػمىاهلل ميػػهكسػ
ى
خالفهػػاكالمػػفخػػذلهاوكمػػاجػػا ػػفأىبػػيأيمام ػ  ػػاؿ :ىػ ى
ػاؿ ى
خػػالىفىهـإًالمػػاأىاػػابهـ ً
ً
مػػفأيمتًػػي مىػػىاٍل ػ ِّ ً
ً ً
تٍ ىكا ى
مػ ٍػف ى
يف ى
طىائفىػ ه ٍ
ي ي
ال ى
ى
ى
يفلى ىعػ يػد ِّكًه ٍـ ىػػاه ًر ى
ػؽظىػػاه ًر ى
ى ى ى يٍ
مػ ٍػف ى ي ٍ
،ػ ُّػريه ٍـ ى
ػاؼب ٍيػ ً
ً
ػاؿ":بًب ٍيػ ً
تػػىي ػأٍتًيهـأىمػػرالمػ ًػهكهػػـ ىك ػ ىذلً ىؾ" .ىػػاليكا:يػػارسػ ى ً
ػت
ػتاٍل ىم ٍدػ ًػد ً
وكأ ٍىيػ ىػف ي
كأى ٍك ىنػ ى
هػ ٍػـ؟ ىػ ى ى
ى ىي
ىيٍ
ى ى ى يٍ ٍ ي
سى
ػكؿالمػػه ى
س( .ابف نبؿو )657:2001
اٍل ىم ٍدًد ً
ػثكػػافال ػرئيسياسػػر رفػػات
إفهػػذلالمعػػاني ا ،ػرةفػػي دػػكؿ ػػادةالمداكم ػ ك مػػكبهـ؛ يػ ي
ي ٌرضبهاالجماهيرالفمسطيني وفيذكر ديث":التزاؿطائف مفأمتي"(مك عالفجرو)2016وكما
ػهادةنفػػيسػػبيؿاهلل؛إذكػػافيكثػػرمػػفالدػػكؿ" :إس ػرائيؿ
أنػػهكػػافيت ػػدلاإلس ػرائيمييفوكيعتبػػرالدتػػؿشػ 
وكأ ػػكؿلهػػـ:سػػأككفشػػهيدانشػػهيدانشػػهيدان"(ك ازرةاإل ػػالـو:2010
تريػػدنيسػػجينانوأك تػػيالنأكأسػػي انر 
ً ،عفيك ً
ً
يات ٍىر ً
ض
و
)64و
اف ٍ
كماكافيستشهدبآياتمفالدرآف الكريـمثؿ ( :ىكين ًر ي
استي ٍ
يدأىفن يمف ى مىىالذ ى
يف ٍ
ً
يف)( .الداص:آي )5
كىن ٍج ىعمىهي يـاٍل ىك ًارثً ى
ىكىن ٍج ىعمىهي ٍـأىئم ن ى
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ثانياً:فيم طبين الييود:

تػػدرؾالمداكمػ طبيعػ اليهػػكدك ػػد ي ػػرؼ ػػنهـالجػػدؿوكندػػضالعهػػكدوكخيانػ اتمانػ وكنهػػب
أمػكاؿالنػاسبالربػػاوكنشػرالفسػادفػػياترضمػفخػػالؿاإل ػالـكغيػرلوكافالػػدارسلمتركيبػ اليهكديػ 

يعمـكـهيمتمكن كمتغيػرةوكتسػيرخمػؼماػال هاوكمػاأنهػات ػرص مػىال يػاةوكالتطيػؽالعػيش
انب ىذلفى ًري ه ً
ب ٍػؿأى ٍكثى يػريه ٍـ
ت تال،غط؛فدد اؿاهلل ف هكدهـكند،هـلها(:أ ىىك يكم ىما ى ى
ػؽم ٍػنهي ٍـ ى
اه يدكا ى ٍه ند ى ى ي
يؤ ًمينػ ػػكف)(البد ػ ػرة:آي ػ ػ )100وك ػ ػػاؿ ػ ػػفطبيعػ ػػتهـ( :كيسػ ػػعكف ً
ػيات ٍىر ً
ي ً ػ ػ ُّ
ػب
فػ ػ ٍ
اكالمػ ػػهي ى
ضفى ىسػ ػ ن
ال ي
ى ى ٍ ىٍ ى
ى
ىال ي ٍ
ػاد ى
يف)(المائدة:آي .)64
اٍل يم ٍف ًسًد ى
كفيال ديث فنظرةاليهكدلآلخريفويدكؿمنا يـبيغفرئيسالػكز ار اإلسػرائيمي(-1977
ً 1983
):ج ٍن يسػ ىػنا(أم:اليهػػكد)هػػكالسػػباؽالرئيسػػيو كن ػػفاآلله ػ اإللهي ػ  مػػىهػػذاالكككػػبوف ػن ف
مختمفكف فاتجناسالدنياوكماهيمفال شراتفيالكا عبالمدارن مػعجنسػناوفاتجنػاساتخػرل

هػػيال يكانػػاتوكال يكانػػاتالماشػػي فػػيأ سػػفات ػكاؿو كماػػيرناهػػكأفن كػػـات ػراؽالمن ط ػ و

ُّالجماهيرأ دامناوكتخػدمناكعبيػد.
كست كـمممكتناالدنيكي بز يمنابد،يبمفال ديدو كسكؼتعض
) (Brett, 1983
كبالتػػالي:إفمثػػؿهػػذلالطبيعػ لميهػػكداليمكػػفالتعػػايشمعهػػاوكاليمكػػفأفيكػػكفمػػفكرائهػػـ
ػتطعأ هػدفػيالعػالـأفيتعػايشمعهػـوكهػذايع ِّػزيزأفالمداكمػ هػي
خيرلمفمسطينييفأبدان؛ ي
ه
يثلػـيس ٍ
الخيارالك يدلمتعامؿمعهـ.لذلؾيػرلالمعػادكفلميهكديػ فػيأكركبػا"أف زلػ اليهػكدهػيتعبيػر ػف
جكهرهـاالنعزاليوكأفاشتغالهـبالتجارةتعبير ػفنػزك هـالطبيعػيإلػىاالشػتغاؿبػأمكرالمػاؿوكأف

اتجاههـن كالا اف اإلبا ي وهكتعبير فنزك هـاتزلين كالشر"(المسيرمو1999وج3و .)2
كياؼكارؿماركساليهكدبالدكؿ:إف"جكهراليهكدي هكالمتاجرةوكأساسهاالمنفع العممي 

ػكسػػيد
كاتنانيػ و كت تػػكماليهكديػ  مػػى ناػػر ػػاـمنػػاهضلممجتمػػع"وكاليهػػكدمبالنسػػب لمػػاركسهػ ٌ

ػكةن الميػ نوكالتبػػادؿالتجػػارمهػػكاإللػػه
ػاعي ػ 
ئيؿالطمػ 
ؿإلػ ػهيإس ػ ار ى
اتسػػكاؽالماليػ وكبكاسػػطتهأاػػبحالمػػا ي
إلهآخر(.المسيرمو )441:2002
أمامهالينبغيأفيعيشأم و
ُّ
ال ديديلميهكدوك
ثالثاً :من خالل دراس التاريخى واالستفادة من حركات التحرر في النالم

مازالتثكرة مرالمختارفيليبياوكثكرةالفيتنامييفوكثكرةالجزائرييفوكتجرب  ػزباهللفػي

جنػ ػػكبلبنػ ػػافوكغيػ ػًػرهـوممهم ػ ػ نلممداكم ػ ػ الفمسػ ػػطيني .ك ػ ػػدأثػ ػػرتكثي ػ ػ انرفػ ػػي رك ػ ػ الت ريػ ػػرالػ ػػكطني
ػثذكػػراػػالحخمػػؼ
الفمسػػطيني(فػػتح)وكالجبه ػ الشػػعبي لت ريػػرفمسػػطيفوكال ركػػاتاإلسػػالمي ؛ يػ ي

أ ػ يػدالمؤسسػػيفل ركػ فػػتحفػػيكتابػػه(فمسػػطينيبػػاله كيػ ) ػػفر التػػهإلػػىالاػػيفالشػػعبي كفيتنػػاـو
كاٍلتدائهبالثكرييففيالعالـوثـ اؿأثنا ر متهإلىفيتناـالشمالي ":كػؿمػا أرتػهكسػمعته ػفمداكمػ 

ػدرأمػؿو
افاتمريكيبعدذلؾوكػافيشػكؿبالنسػب لػيما ى

النوثـلمعدك
الفيتنامييفلال تالؿالفرنسيأك
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ككنػػتأ ػػكؿفػػينفسػػي:إفالشػػعبالفمسػػطينيشػػعباػػغيركفديػػربػػالمكاردهػػكاآلخػػروكسػػيككففػػي

طا تهأفيكاجهأ كيا هذاالعالـوكأفيناؿ دهفياالستدالؿكال ري "(.خمؼو )011:6102

رابناً :التبرب والخطةى واالستفادة من قدرات االحتالل
مرتالمداكم الفمسطيني فيم ار ىؿ و
ديدةونج تفيهاأ يانانوكفشمتأ يانانأخػرلولكػفمػا
يميزالمداكم أنهاتعممتمفخطئهاوكمفأخطا اآلخريف؛لذلؾ:فددبنتاستراتيجيتهاالعسكري مف

تاريخطكيؿمفالتعمـكاالستفادةوكالتطكيرالمستمرإلمكاناتهاكأساليبهاوكماأفالمداكمػ تنطمػؽمػف
مبدأأنهات ارب دالنوكتداتػ يؿدفا ػان ػفأر،ػهاكمددسػاتهاوكهػذااتمػركفمتػهك ُّػؿالشػرائعالسػماكي و
كات راؼالدكلي وكهيمبني  مىنظري ال ربالعادل ؛بؿهككاجبدينػيوكتكميػؼربػاني بػؿكػؿ
ىخ ًرجكهـ ً
شي لدكلهتعالى":كا ٍتيميكهـ ٍي ي ً
ىخ ىريجك يكٍـ"(.البدرة )191:
م ٍف ى ٍي ي
ثأ ٍ
ثثىد ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
كأ ٍ ي ي ٍ
كه ٍـ ى

المطمب الثاني

نظري الحرب النادل ى وبكل المقاوم في فمسطين

يتناكؿهذاالمطمبنظري ال ربالعادل وككذلؾشكؿالمداكم فيفمسطيفوكذلؾفيالندػاط

اتربعالتالي  :

أوالً :نظري الحرب النادل

ػائؿ
 ػػد رفه ػػا(كلت ػػزر)بأنهػ ػا":مجمك ػ ػ م ػػفالمب ػػادئكالمع ػػاييراتخال يػ ػ الت ػػيتي ػ ِّػديدالكس ػ ى

كالغاياتبالنسب الستخداـالعنؼمفجانبالدكل ".كتيميزنظري ال ربالعادلػ بػيفمػذهب(السػممي 
العدمي )الذمينكرتبريرال رببشكؿمطمؽوكمذهب(العنؼالمطمؽ)وكترتكزالنظري  مػى دػكؽ

أمتعد
التيتيترجـإلى دكؽكطني فيالسيادةالسياسي وكك دةاترا،يوك ُّ

اتفرادفيال ياةكال ري
مىمجتمعاتهـي ىع ُّدتعديان مى دك هـوكهكمايبررشف ربدفا ي (.الشريؼو )7-5:2016
ي
كيمكفالدكؿ:إفالد،ي العادل لم رب داستخدمتهاالمداكم الفمسػطيني  مػىنطػاؽكاسػع؛

تنهاا تددتأفالعناارالثالث لمد،ػي العادلػ وكهػي:الػدفاع ػفالػنفسمػفالعػدكافوكاسػتعادلمػا
أً
دةهفيالد،ي الفمسطيني  .
جس 
هـوم ى
ي
يخ ىذبالدكةوكالتعكيض فانتهاؾ دك
ثانياً :مبادئ نظري الحرب النادل :

دثت ػفكا ػدةمنهػاوكهػي:مبػادئشػف
لنظري ال ربالعادل ثالث مستكياتمفالمبادئت ي
ال رب؛مفأجؿالدفاع ف د كؽاتفرادكالدكؿو ندماتككفتمػؾال دػكؽ -مػىات ػؿهػيال دػكؽ
ػابأيػ طريدػ أخػرلسػكلال ػربوكهػػذا
اتساسػي فػيال يػاةكال رٌيػ كالمجتمػع-اليمكػفال فػاظ ميه ٌ
المستكللهخمس مبادئكالتالي :
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 .1السبب النادل
ػي ػفالبدػا وكالاِّػنكالمػرادؼلم يػاةوكال ديدػ المسػاكي لجػكهر
ػرال ُّ
إفالمداكم هيالتعبي ي
نتاجلعكامػؿالمداكمػ كالبدػا داخمػه،ػدأسػبابالفنػا وك كامػؿ
ال ياةوكمااستمراراإلنسافذاتهوإال ه
الهػػالؾوفػػإذامػػاانتهػػتمنػػهسػػماتالمداكم ػ كاػػفاتهاوكارادةالبدػػا كأدكاتهػػاوفسػػي كـ ميػػهبػػالمكت
ػؽمشػػركعكفمتػػهكػػؿالش ػرائعالسػػماكي 
كاالنتهػػا وككػػذلؾاتمػػربالنسػػب لمشػػعكبكاتمػػـ.فالمداكم ػ  ػ ه
ؽاإلنسافالدفاع فنفسهإذاتعرضلال تدا  مػىأر،ػهوأك ر،ػهوأك
كات راؼالدكلي وفمف ِّ

يث:تنصالمادة()51مفميثػاؽاتمػـالمت ػدة مػىشػر ي 
مالهوكهذاال ُّ
ؽأكدتهاتمـالمت دة؛ ي
ؽالمداكم المسم لمشعكبومفأجؿالدفاع فنفسهاوإذاداهمهاالعدكبدادا تاللها (.مكافو

 )126:2011

كمػػاأ ػػرتالجمعيػ العام ػ لألمػػـالمت ػػدةفػػي ػػاـ1974بػػالدرارر ػػـ( )3214ػػكؿتعريػػؼ

العػػدكاف ػػؽالشػػعكبفػػيالن،ػػاؿبجميػػعاتشػػكاؿ؛بمػػافيهػػاالكفػػاحالمسػػمحومػػفأجػػؿنيػػؿال ري ػ 
ػؽتدريػػرالماػػير"( مػػيو.)102:2011ك ػػدنػػص مػػىذلػػؾ ػرارر ػػـ()3103
كاالسػػتدالؿوك ػ ِّ

لمجمعيػ العامػ لألمػػـالمت ػدة ػاـ1973وكالػػذمجػا فيػه":إفن،ػػاؿالشػعكبفػيسػػبيؿنيػؿ دِّهػػا
ؿشػػر ييتفػػؽتمانمػػامػػعمبػػادئالدػػانكفالػػدكلي"(كسػػابو
فػػيتدريػػرالماػػيركاالسػػتدالؿوهػػكن،ػػا ه
ػؽالشػػعبالفمسػػطينيفػػيالػػدفاع ػػف
)92:2014وكمػػانػػصميثػػاؽاتمػػـالمت ػػدةا ػ ار ن مػػى ػ ِّ
ػثا ترفػػتالجمعيػ العامػ لألمػػـالمت ػػدة ػػاـ1974و كفػػي
نفسػػهوكفػػي دِّػهفػػيالكفػػاحالمسػػمحو يػ ي
ػػاـ1984ب دػػكؽالشػػعبالفمسػػطينيوكمنهػػا":تعتػػرؼب ػػؽالشػػعبالفمسػػطينيفػػياسػػتعادة دك ػػه

بكؿالكسائؿكفدانلمداادميثاؽاتمـالمت دةكمبادئه" (.ميو )104:2011

ليؤكىد دال  ،يته
ِّ
دةأكغيرهاوفالشعبالفمسطينيليسب اج
كأيانكافماتدررلاتمـالمت
ي
ػطينيسػ ػمبتمن ػػهأر ،ػػهوك يشػ ػِّرىدمنه ػػابد ػػكةالس ػػالحوكالدت ػػؿو
م ػػفخ ػػالؿ ػ ػ ارراتأى ى ػ ػدوفالش ػػعبالفمس ػ
ي
ط ػىرح ،ػػيته مػػىأجنػػدةاتمػػـإال نػػدماارتفػػعاػػكته
كالمجػػازروكالعػػالـالي تػػرـإالالدػػكموكلػػـتي ٍ
أك،حمفنكرالشمسوفد،ػيتهمػفأ ػدؿالد،ػايا
ي
الفمسطيني
ُّ
ؽ
بالكالـوكأيدلبالرااصكالدـوفال ُّ

التي رفهاالتاريخال ديث.
 .2مبدأ الني الحسن :

النوكنيتػه سػن وفالنيػ لػدلالمداكمػ هػي
كيدادبهاأفيككفالهدؼفيالشركعلم ػرب ػاد 
ي

كردالعدكاف .
فعيالذؿو ُّ
ؿ مىال ري كال ياةالكريم وكر 
يراترضمفالم تؿوكال اك ي
ت ر ي
 .3احتماالت النباح:
اكىـم ػػف ػػكة
ػأنهأفيػ ػر ً
إفمكاا ػػم العم ػػؿالمس ػػمح ،ػػدالع ػػدكوكتس ػػجيؿالند ػػاط مي ػػهوم ػػفش ػ
ي
المداكم وكفيالمدابؿيزيداليأسلدلاال تالؿمفإمكاني هزيمتهاوكتدفعهلمراجع جػدكلالعمميػات
ػثإفاالنتاػػار
العسػػكري لديػػهوكافأ ػػكلالعكامػػؿلمكاػػكؿإلػػىالغايػػاتهػػكالاػػمكدكالت ُّم ػؿو يػ ي
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التنجػاحالمداكمػ فػػي
الكبيػريت دػؽمػفخػالؿتػراكـانتاػاراتاػػغيرةوكأ مػاؿتكتيكيػ وكافا تمػا ً

الكاكؿتهدافهاكبيروكيزدادكؿيكـأكثرفأكثروكخيرشاهد مىالنجاحهزيم الجيشاإلسرائيمي
ه
فيجنكبلبنافوكانس ابه مىأثر،رباتالمداكم المبناني  اـ2000وك دـمددرته مىا ػتالؿ

ً
ػفاترضالمبناني ػ  ػػاـ2006وككػػذلؾال ػاؿفػػيانس ػ ابهمػػف طػػاعغ ػزة ػػاـ2005و
أمجػػزو مػ
ِّ
ك جزل فا تاللهامفجديدفيا تدا ات يمتال د فيب،ع سنيف .
 .4مبدأ التناسب:

أكبػ ىرمػفالخسػائروفمػفأ ظػـ
كيعنيأفتككفالمنػافعالتػينسػتفيدمنهػافػيالديػاـبالمداكمػ ى

المنافعالتيي ددهاالمداكـوال اكؿ مىال ري وكالعيشفػيكطنػهبك ارمػ ؛فالخسػائرالمترتبػ  مػى
المداكم ػ التػػذكرأمػػاـهػػذاالهػػدؼالنبيػػؿ؛بػػؿإف ػػدـالمداكم ػ يعنػػيالمػػكتكاالنتهػػا كالطػػردمػػف
فمسطيفإلىاتبدوفمػكلػـتكػفمداكمػ ل،ػا تفمسػطيفوكانػدثرتمنػذ شػراتالسػنيفوكالػدليؿ مػى

ذلؾهذلالد،اياالثالث :

أ -لـيشفعتهؿفمسطيففيالمناطؽالتيا تمت ػاـ1948وأنهػـانسػجمكامػعالكا ػعالجديػدو
ك ممػكاالهكي ػ اإلس ػرائيمي وكشػػارككافػػيال يػػاةالسياسػػي اإلس ػرائيمي وكمػػنهـمػػفدخػػؿالجػػيشو

ػضمػفالبػدكوكالػدركزوكالعمػال وكهػذالػـيمنػعمػف يػاـاال ػتالؿبالت،ػييؽ
كماهك ػاؿبع و
ػبم ى ػرهـ مػيهـالبنػا فػيمنػاطؽالندػبوكال
ميهـوكسمبأر،هـو كتهجيػرهـمنهػاوفأهػؿالند ي
وكهػػـبػػدكفشػكارعوكبػػدكفخػػدماتاػ ي كتعميميػ مناسػػب وكذلػػؾ
تاػػؿلهػػـالكهربػػا كالمػػا 
إلجبارهـ مىترؾمنػاطدهـوكالمكافدػ  مػىالعػيشفػيكانتكنػات،ػيد وأ ػدهالهػـاال ػتالؿ

تمهي ػػدانلعػ ػزلهـ؛ب ػػؿإنه ػػـيع ػػاممكفبتميي ػػز نا ػػرمكا ،ػػحوف ػػالعربياليك ػػاف اليه ػػكدمف ػػي

ال دكؽ.

"كفيمكازاةهذلالمخططاتااد تال ككم اإلسرائيمي فيالسنكاتالما،ي  مػىمخططػات
عتف ػرادف ػػيأ ار،ػػيب ػػدكالندػػببع ػػدهػػدمهاكتر ي ػػؿسػػكانها"(.ظ ػػاهرو
ػداتيهكدي ػ وكمػ ػزارى
إل ام ػ بم ػ و

)2016

كذلؾفإفمشركعتهكيدالجميؿأكبردليػؿ مػىنكايػااليهػكداإل اػائي ورغػـ ػدـكجػكدمداكمػ 

الن؛بسػببانتفا،ػ أهػؿ
هناؾو"فددتـإ رارهذاالمشركعفي12شباط(فبراير)1976وثـتك ػؼ مػي 

الجميؿفييكـأسمكليكـاترضو ك ػداسػتمرالمشػركعبعػدأفا ػكتالبرلمػافاإلسػرائيمي(الكنيسػت)
ميهباتغمبي السا د في19كانكفاتكؿ(ديسمبر)(."1989المرينيو )244:2011

ظاتمػفاإلسػرائيميفػيال،ػف الغربيػ 
الدخكؿفيمسارالتسػكي وك فػ ى
ى
التطبيعوك
ى
ب -كماأفهناؾ
اربػ ػ ىم ػػايس ػػمىباإلره ػػابوكك ػػؿذل ػػؾل ػػـيمن ػػعاال ػػتالؿ
م ػػف ب ػػؿالس ػػمط الفمس ػػطيني وكم 
اإلسرائيميمفزيادةالمستكطناتوكال كاجزوكاال تداؿاإلدارم-بدكفتهم -وكالدتؿاليكمي
مىالشبه وك رؽاآلمنيففيبيكتهـوكال،غط مىالسكاففيكؿاتجال.
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ج -تيِّك ىجت ممي المفاك،اتمعاال تالؿفيال،ف الغربي وكالعمؿالمشترؾمعالم تؿمف بؿ
الػػدركزوكخػػدمتهـلميهػػكدوكتدػػديـأركا هػػـمػػفأجػػؿدكلػ اال ػػتالؿ؛بمكافػػأتهـبػػإ الفيهكدي ػ 
ػتغني ػنهـو
الن؛بعػدأفتس ى
ػؿ دػكؽغيػراليهػكدومػايعنػيطػردهـمسػتدب 
الدكل وكهيتتنكػرلك ِّ
يجي.
بشكؿتدر ٌ
ؿ و
كما امتإسرائيؿبتهكيدمنطد الجميؿمفىٍب ي
المدىاكمػ تعنػػياالنتهػػا كال،ػػياعكالمػػكتوكهػػك
كبنػػا ن مػػىمػػاسػػبؽ:فػػإفالخسػػارةفػػيغيػػاب ي

مفخسائربسببالمداكم  .
ى
بكثيرمما ديم ؽبالشعبالفمسطيني
أ ظـ و
 .5مبدأ المالذ اطخير

إفالشػػعبالفمسػػطينياليعػػيشفػػي ال ػ رفاهي ػ وإنمػػاهػػكشػػعبيػػرزحت ػػتاال ػػتالؿمنػػذ
ػطينيم ػػفأر ،ػػهو ىك ىسػ ػمىىبه دكىػ ػهوكارتك ػػب
شػ ػراتالس ػػنيفوه ػػذااال ػػتالؿه ػػكال ػػذم ػػاـبط ػػردالفمس ػ ِّ
المجازرالبشع ،داآلمنيفالذيفلـي ممكاسال انوكلـيمت دكابمداكم وك ميهفإفالمداكم المسم 
بالنسػػب تهػػؿفمسػػطيفليسػػتخيػػا انروكانمػػاهػػيكاجػػبوكالمعادل ػ اإلنسػػاني تفػػرض مػػىمػػفاي ٍتيمى ػت

أر،هوك تؿأبناؤلأفي مؿالسػالحوكيداتػؿ ػدكلوالأفيعتػرؼلػهبممكيػ هػذلاترضأكببع،ػهاو
بكػػذلؾكػػؿأن ػكاع
بمسػػارالمفاك،ػػاتوكمسػػارالتسػػكي السياسػػي وكجػ ػر ى
فالشػػعبالفمسػػطيني ػػدجػ ػر ى
س
ػهي ػئً ى
دكفأفي ىدِّ ػ ى
ي
المداكم ػ النا م ػ
ؽ ممػػهفػػيال ري ػ وكت ريػػراترضوكتدريػػرالماػػيرو تػػىأنػ ى
منها.

كثم استثنا افيبررافخرؽ كا د دال إدارةال ربلدلكلتزروهما :
 .1االنتقام

أف الم ػاربيف ينبغػي أف يدكمػكا فػي بعػض
 ب ػرىركلتػزراالنتدػاـفػيم طػاتمعينػ و"كيؤكػد ٌ
جبًػ ير جنػكد الدكلػ المعتديػ مػى إيدػاؼ اتىفعػاؿ
ات يػافبات مػاؿ االنتداميػ و إذا كػاف فعمهػـ هػذا يي ٍ
العدكاني مف ًبؿ ادتهـوكفكرة االنتداـ تيجيز في رأيه انتهاؾ كا د دال إدارة ال ربو ٍ
كلكف فدط ردان
مى انتهاؾ أكلِّي مف بؿالطرؼ اآلخر"(.الشريؼو )18:2016

ػثإنهػالػـ
 كمفهنا:فإف ياـالمداكم الفمسطيني بالعممياتاالستشهادي كافلهم ي
ػاي ىبػِّرىرليو ي ي
تنفذهاإالبعد ياـاال تالؿبزيادةاال تػدا  مػىالمػدنييفمػفالشػعبالفمسػطينيوكبعػدمجػزرةال ػرـ
النبش ػػكؿمباش ػػروك15جري ػ ػانوك م ػػىأثره ػػا30ش ػػهيدانو
ؿفيه ػػاأكث ػػرم ػػف 29ت ػػي 
اإلبراهيم ػػيالت ػػييتًػ ػ ى
ك ش ػراتالجر ػػىمػػفًىب ػؿالجػػيشاإلس ػرائيميفػػيأن ػػا ال،ػػف الغربي ػ ك طػػاعغ ػزةو ندئػ وػذ ىػػررت

المداكم االنتداـوتفالمداكم لػـتكػفتممػؾمػفأدكاتالػرد مػىالعػدكافالفعالػ ك تهػاإالذلػؾالنػكع
مفالمداكم وكبعدامتالؾالاكاريخكاتنفاؽتراجعتال اج إليها.
 .2الطوارئ القصوى

يذهبكلتزرإلىأنه ندما تككف الدكل في خطر شديدو أك نػدما تيكاجػه إرهابػانو أك ىك ٍ شػي
متطرف ؛ يمكف أف تتجاهؿ المبادئاتخال ي التػي ت كػـ دالػ ال ػربوك ػدد يػديف :أكلهمػا أف يكػكف
ٌ
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الخطػر كشػيكانو بمعنػى أف يكػكف الخطػر ريبػان ك ديديػانو كاآلخػرأف يكػكف الخطػر مػف نػكع غيػر ػادم
كمرً بو كاادـ ل،ميراإلنساني  .
ي
ادم ػػفه ػػذاالمب ػػدأتبري ػػرالجػ ػرائـ
كف ػػيه ػػذاالمب ػػدأالن ػػكدالتفا ػػيؿفي ػػهوكذل ػػؾتفكلت ػػزرأرى
تالمب ػػادئالت ػػي
اتمريكي ػ ب ػػؽالش ػػعكبفػػيالش ػػرؽاتكس ػػطوككػػذلؾالجػ ػرائـالا ػػهيكني  .ك ػػدأخ ػػذ ي
و
لدلكثيرمفالعمما .
ضمنها
مارًف ى
ت ي
إجماعلدلالعمما وكطر ي
و
شٍب ًه
ظيتبً ً
ثالثاً :بكل المقاوم في فمسطين
مىالكر
ِّ
ح ميه( ربالعاابات)وكهكيعتمد
طيمً ى
تنتهجنظاـمااا 
ٍ
إفالمداكم الفمسطيني
الفروكتراكـالنداطوكالمناكشاتوكاالنتااراتالاغيرةوكشػفِّال مػالتالسػريع لمػدفاع ػفأر،ػهاو
ك ِّ
ػؿ ػػدـالتكػػافؤفػػياإلمكانػػاتالمتػػكفرةبػػيفالم تػػؿكالمداكمػ وكهػػكخيػػار ػػكم
كت ديػػؽأهػػدافهافػػيظػ ِّ
كفيأكثرمفدكلػ فػيالعػالـو
ى
اتكبيرةنفيأكثرمفميدافو
ؿهذاالنكعمفالدتاؿنجا و
كسج ى
كمميزو ى
ػررةوكدكؿ ظمػىوكمػاهػك
يثاستطاع دد ميؿمفالثػكاروكبإمكانػاتم ػدكدةوهزيمػ ىجيػكشجا
ي
ال ػػاؿفػػيفيتنػػاـوكككبػػاوكأفغانسػػتافوكالج ازئػػروك ػػزباهللفػػيلبنػػافوكغيرهػػا؛فهػػيسػػالحال،ػػعيؼ

(أم :ػػرب
ػكه ًج ػٍي ه
الفت ػاؾوكلعمنػػاندػػكؿ:إف ػػاؿالمداكم ػ اليػػكـهػ ى
فبػػيفالنظػػاميك ػػربالعاػػابات ٍ
و
إلىجيشمهنػيويتخػ يذمػفالمعاهػدكاتكاديميػات
الثكار)وكهكتطكركبير مىطريؽت كؿالمداكم
العسكري مايجعؿالمداكميففدها في مـالجهادكتكتيكاتهوككؿمايتعمؽبه .
رابناً :مفيوم حرب النصابات 

يي ىعِّرفيهاركبرتتابراتمريكيبدكلػه:إف" ػرب العاػابات بػالمعنى الكاسػع الػذم نطمدػه ميهػا

هػي ػرب ثكريػ و تجنػد سػكانان مػدنييف أك مػى ات ػؿجػز ان مػف السػكافو ،ػد الدػكل العسػكري لمسػمط

ال ككميػ الدائمػ شػر يان أك المغتاػب "(تػابرو)5:1981وكتنطمػؽمػففكػرةأفالكسػائؿالمسػتخدم 
مف بؿالػدكؿالتتناسػبمػعالمدػاتميفالثػكار؛ "فالكسػائؿ التػي تمتمكهػا ال ككمػ ػادةنو ال تمكنهػا مػف
الن مػف
الد،ا  مى الثكار الذيف يعرفكف ممهـو كيتمتعكف بالتأييد الشػعبيو كمػف جهػ أخػرل؛فػإف مػي 
ات السياسػي ىو كالنفسػي ىو كاال تاػادي ى الناتجػ ػف ػرب العاػاباتو تػى لػك
ال ككمػاتتت مػؿ التػكتر ً
كانت هذل ال ككمات كي جدان مف النا ي العسكري (.تابرو )12:1981

كبنا ن  مىماسبؽ:فإفالمداكم الفمسطيني  داتخذتأسمكب ربالعاػاباتفػيمداكمتهػا
لال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكطىبدى ػتمبػػادئهػػذاالنػػكعمػػفالمداكم ػ .فدػػدتعمػػـ ػػادة رك ػ فػػتحمػػف ػػركب
العاػػابات؛بػػؿكػػانكايرسػػمكف ػػادةفمسػػطينييفلمتػػدرب مػػى ػػربالعاػػاباتوككػػذلؾالجبهػ الشػػعبي 

لت ريػػرفمسػػطيفوكالجبهػ الديمدراطيػ لت ريػػرفمسػػطيفوكمػػاأف ركتػػي مػػاسكالجهػػاداإلسػػالمي ػػد
انتهجتانفسالكسيم لمداكم اال تالؿاإلسرائيمي .
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المبحث الثاني

مقدم :

استراتيبيات المقاوم الفمسطيني في موابي االحتالل اإلسرائيمي
متعددةتباينتبيفالنجاحكاإلخفاؽولكػفطػكؿمداكمتهػا
و
ؿ
مرتالمداكم الفمسطيني فيم ار ى

دأكسبتهاتجرب  ميد وك درة الي  مىالتعامؿمعالم تؿاإلسرائيميو تىكاػمتاليػكـإلػى ػكة
ػدك سػػابانكبي ػ انروكاسػػتطا تكسػػرإرادةالم تػػؿ ػػفالدتػػاؿفػػي طػػاعغ ػزةو
بلهػػاالعػ ُّ
لهػػاكزفوىي ٍ ًس ػ ي
ػبميداني ػ نو
ػاكـوك ددىػتمكاسػ ى
ػذماليدػ ى
ي
ػذماليٍدهىػ يروكالسػػالحالػ
ي
مالػ
كم ػػتمػػفاتذهػػافاػػكرةالجن ػد ِّ

ػاعلػػدلالشػػارعالفمسػػطينيوكم ػػؿ
كمعنكي ػ نكبي ػرةو مػػىأرضفمسػػطيفوكباتػػتالمداكم ػ م ػػؿإجمػ و
اـكتدديروفالشعبينظرإليهػادكفسػكاهاوهػيالمخمػصمػفالعبكديػ كاالسػتعمارالطكيػؿوكهػي
ا ترو
ج ىرمنه .
اتمؿفيالعكدةلبالدلالتيه ِّ
ي

اتيجياتالعسػػكري ىالتػػيك،ػػعتهاالمداكمػ لمكاجهػ اال ػػتالؿ
ً
كفػػيهػػذاالمب ػػثتناكلػتاالسػػتر

يث ىش ىر ٍ تيهىافيالمطمبيفالتالييف :
اإلسرائيميوكذلؾمفخالؿخمس 
شرةىاستراتيجي و ي

المطمب اطول

االستراتيبيات التكويني

ً
اتيجياتاتساس ػػي ىالت ػػيا تم ػػدتهاالمداكمػ ػ ف ػػيمكاجهػػ اال ػػتالؿ
تن ػػاكؿه ػػذاالمطم ػػباالس ػػتر

اإلسػػ ػرائيميوتم ػ ػػؾالت ػ ػػيتتعم ػ ػػؽببن ػ ػػا ال ػ ػػذاتوكتهيئػ ػ ػ المن ػ ػػاخلمث ػ ػػكرةوكجهكزيػ ػ ػ المي ػ ػػدافم ػ ػػفخ ػ ػػالؿ

االستراتيجياتالستالتالي  :

أوالً :استراتيبي االعتماد عمى الذات 

ػثبػػدأت ممهػػاباال تمػػاد مػػىاآلخػػرو
مػػرتالمداكمػ الفمسػػطيني بم ار ػ ى
ػؿفػػيهػػذااتمػػر؛ يػ ي
ةماي ٍس ىػمعيمػفالشػعاراتو
كاالنتظار تىيدكـالطرؼالعربيوأكغيرلوبد ـالد،ي الفمسطيني ؛لكثر ي

تجيدانأف كتهػافػيا تمادهػا مػىذاتهػا
مجردخداعالطائؿمنهوكك ٍ
ى
لكنهاأدركتفيالنهاي أنها
ٍ
ؿو كب ػأالتكػػكفتابع ػ ت ػػد تػػىت ػػددهػػي
ػتفيدةنمػػفاتخطػػا التػػي ػػدثتمػػعالمداكم ػ مػػف ب ػ ي
مسػ 
كسائمهاوكطريدتهافػيالعمػؿوفد ػرىرتأفتعتمػد مػىذاتهػاوكبالػذاتفػياالنتفا،ػ الفمسػطيني الثانيػ 

(ات اى)وكمابعدهامفخالؿالتانيعالذاتي .

ػثتدػػكـ
ك ػد اسػػتطا تالمداكمػ الفمسػػطيني الديػػاـباػػنا اتم ميػ تتطػػكريكمػانبعػػديػػكـ؛ يػ ي
ػديالتوكتطكرهػا
ؿ ميهػاتع و
خ ي
بانا بعضالمعداتالعسػكري مػفأىلًًفهىػاإلػىيائهػاوكهنػاؾأسػم تيػٍد ً
يثإنها امتبسبع أنكاعمفالتانيعكالتطكيركمايمي:
بمايناسبالميداف؛ ي

أ -صناعات مدفني

ؼ مػػىمػدارالسػا إلنتػاجمزيػػدمػف ػذائؼالهػػاكفو
كااػمت ركػ  مػاسالديػػاـبجه وػد يمكثػ و

أممكاجه " (.امرو)2007
ك فراتنفاؽوكأسم أخرلكفيم بمفاجأةإسرائيؿلدلاندالع ِّ
ب -صناعات صاروخي :

ػر مػىيػػدكتائػػب
ػدلا و
دخمػتاػػنا الاػكاريخبدايػ نفػػي ػاـ2001بمػ ن
ػغير1,5كيمػػكمتػان
ؿندم ػ ننك ي ػ ن
الشػػهيد ػػزالػػديفالدسػػاـوثػػـتطػ ػكرتشػػيئانفشػػيئانو تػػىأاػػب تا ػكاريخالدسػػاـتي ىشػ ِّػك ي
 ،ػتنفسػػها مػػىالسػػا تيفالعسػػكري كالميداني ػ ؛رغػػـ
اسػػتراتيجي فػػيتكتيكػػاتالمداكم ػ كأدائهػػاو كفىىر ى

ػيتي ىمِّيػ يزهػػذاالتكتيػػؾوكرغػػـمػػاتعانيػػهالد،ػػي الفمسػػطيني مػػفتىػأىُّزوـلػػـتشػػهدلمنػػذ شػرات
البسػػاط التػ 

يثتط ػكرتمػدياتالاػكاريخ تػىكاػمتإلػى160كيمػكمتػروككاػؿ
السنيف"( امرو)2007و ي
التددـ دان سنانفػيد ػ اإلاػاب وكالدػدرةالتدميريػ وككميػ الاػكاريخوكالمػكادالمسػتخدم وكتكتيكػات
االستخداـمفخالؿالمجاالتالخمس التالي  :

يث"أطمدػتكتائػبالدسػاـأكؿاػاركخ مػىسػبيؿالتجربػ وبمػدل
 .1تطور مديات الصواريخ :ي
كاؿإلىكيمككناؼفػي زيػراف(يكنيػك)("2000الداسػـو)8:2015و تػىكاػؿمػدل

الاكاريخ اـ2014إلى160كـ.

بدول لمديات صواريخ القسام

اسم الصاروخ

مدى الصاروخ بالكيمو

اطىدال

م.

سن االنتاج

()3-2كمـ 

سديركتكالمكا عالم اذي لغزة 

 .1

 2001

ساـ 1

()12-9كمـ 

البمداتالم يط بغزة 

 .2

 2002

ساـ 2

()55كمـ 

المجدؿوأسدكدوالسبع 

 .3

 2014

SS 55

غكشدافوتؿأبيب 

 .4

 2012

 M 75

()75كمـ 

 .5

 2014

J 80

()80كمـ 

الددسكما كلها 

 .6

 2014

R 160

()160كمـ 

يفاوالعفكل وما كلها 

 .7

 2015

 SH-A

؟؟؟؟كمـ 

تـاإل الف نهكلـيعمفالمدل 

بدول رقم ( 2تفريغ فيديو من موقع القسامى )2017
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خريط توضح مديات صواريخ المقاوم الفمسطيني وتطورىا
بكل رقم 3

91

دق اإلصاب  :
ػثا ترفػتإسػرائيؿبسػدكطهػذل
يثباتتاكاريخالمداكم أكثرد نفيإااب أهدافها؛ ي ي
ي
فيذلؾتدنياتمتطكرةنمف
و
الاكاريخ مىالبمداتكالمستكطناتكالمكا عالعسكري وكتستخدـالمداكم

ً
)وكغيرهػ ػػامػػػفالكسػ ػػائؿ .كذكػ ػػرتا ػ ػ يف "كريسػ ػػتيافسػ ػػاينس
خ ػ ػرائطونظػ ػػاـالمال ػ ػ البػ ػػرم)GPS
ػرد ػ نك ػ ػكةوككاػػمتإلػػى
اتمريكي ػ فػػيتدريػػرلهػػا:أنػػه" ػػدأاػػب تا ػكاريخ مػػاسأكثػ ى
مكنيتػػكر" 
المراكزاال تاادي وكالسكاني وفيإسرائيؿ"(Bryant, 2014).
تطوير القدرة التدميري لمصواريخ:

راتالمداكم الفمسػطيني فػياآلكنػ اتخيػرة مػىت سػيف ػدراتالاػكاريخوكسػعتلزيػادة

درتهاالتدميري ؛إل داثالر بفيافكؼاال ػتالؿ.فدػدكشػفتإذا ػ الجػيشاإلسػرائيمي(تسػاهؿ)
يخمتكسط و ك ايرًةالمدلبددرةتدميري  الي .كأشارالمك ع"أف
ف ياـكتائبالدساـبتطكيراكار ى

ؾمنػهالعشػر ً
اتوكمػدلالاػاركخ
ال ديثيدكر فااركخجديدبدأت ماسبتانيعهمػؤخ انروكتمتمػ ي
ة؛ككنهي مؿكميػ كبيػرةمػفالمتفجػراتو
ايروكيهددمنطد غالؼ طاعغزةوكله درةتدميركبير ي
كسيككفلهتأثيركبيرفي اؿاندلعتمكاجه جديدة"(.ككال معاناإلخباري و )2017
 .2كمي ـ الص ـواريخ:إفالمتتبػػعت ػػداثالمكاجهػ كال ػػركببػػيفالمداكمػ الفمسػػطيني كاال ػػتالؿ
ؿالمداكم :
يدرؾ جـالزيادةفيإنتاجالاكاريخمفًىب ً
م

عدد الصواريخ

السن

.1

 2001

4

.2

 2002

 34

.3

 2003

 155

.4

 2004

 281

.5

 2005

 400

.6

 2006

 1700

.7

 2008

 2048

.8

 2012

 1731

.9

 2014

أكثرمف 8000

ادىا بين عامي 2014-2001
بدول
أع َد َ
يوضح تطور كمي الصواريخ و ْ
ُ
(القاسمى )80 :2015شكؿ 4

 .3تكتيكـــات االســـتخدام :طػ ػكرتالمداكم ػ مػػفاسػػتراتيجياتاسػػتخداـهػػذلالا ػكاريخكتكتيكاتهػػاو
ػرمػػف ػػدرةالطػػائرات
ػكؿكبيػ و
ؿبشػ و
ػعلمناػػاتاإلطػػالؽوممػػا م ػ ى
ػثاسػػتعممتاتنفػػاؽكمكا ػ ى
ب يػ ي
ػؿلك ػػتالتاػػعيد
يكهات مػ و
اإلس ػرائيمي  مػػىاكتشػػافهاك اػػفهاوكمػػاك،ػػعتالمداكم ػ سػػينار ً
90

مؿخاا وبال ركب؛ تىالتي ٍستىٍن ىزؼالمداكم وكمفأجؿاستنزاؼاال تالؿو
يكهات و
كسينار ً
كتطكيػػؿأمػػدالمعركػ ؛لمتػػأثير مػػىال يػػاةالعامػ لممسػػتكطنيف؛لػػذلؾلػػـتكػػف مميػػاتإطػػالؽ
يثتـ
اتيجيات يك ً
و
بؿاتبعتتكتيكاتكاستر
و
ردةفعؿأكتسرع؛
الاكاريخنتيج
ُّ
 ،ىعتمسبدانوب ي
اؼاتهداؼاإلسرائيمي  مىمدلجميعاتياـخالؿاال تػدا اتالثالثػ  مػى طػاعغػزةو
مماأفددالعدك ػدرةتدػدير جػـالمخػزكفالاػاركخيلممداكمػ وكمػدلتػأثر مميػاتاإلطػالؽ
اتكثرأهمي ن؛كالمطاراتوكالمػدفالكبػرل.
مىاتهداؼ ً
ً
بالداؼاإلسرائيميوكماتـالتركيز

(الداسـو)80:2015

ج -صناعات مضادة لمدروع:
درسػػتالمداكم ػ ندػػاط،ػػعؼاال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكندػػاط كتػػهفكجػػدتأفمػػفركػػائز كتػػه

ػالحالػدركعالمتمثػؿفػيالػدبابات اليػ التػدريعوكهػيتمتمػؾ ػدرةمنػاكرة اليػ وممػاجعػؿ
العسكري س ى
ذات ػػد ورة
اتم ميػ و ً
المداكمػ تفكػػرفػػيطريدػ ؛لمتغمػػب مػػىهػػذاالسػػالحالفعػاؿوفدامػػتبعمػػؿاػػنا و
ؽكاإل طابلدباباتالعدك.
مىالخر ً

ك دمرتبم ار ىؿكػافأكلهػااػكاريخالبتػاروكالبنػاوكالياسػيفوالم،ػادةلمػدباباتذاتالدػدرات

ػث امػػتبالتعػديؿ ميهػاكزيػادة ػػدرةالخػرؽمػفخػػالؿ
الم ػدكدةوثػـتػـاسػػتخداـ ػذائؼالػػRPGو ي ي
تانيع ذائؼالتاندكـ( (.)1بداهللو)75-72:2010وك ذائؼالعمؿالفدائي(.)2
د -صناعات مضادة لألفراد:

ػثأ مػػفالنػػاطؽالرسػػميباسػػـ
اتم،ػ 
ػؿيدكيػ نوك بػك و
كمػػاطػ ػكرتالمداكمػ  نابػ ى
ػادةنلألفػراد؛ يػ ي
بعمميػكف نبمػ يدكيػ "
كتائبالشهيد ِّزالديفالدساـفيأثنا  دكاف اـ":2014أفلدلالكتائبر ى

(أبػػك بيػػدةو)2014وكمػػاتػػـتاػػنيع ب ػكاتم،ػػادةلألف ػ اردذاتتػػأثير ػػكمو كتػػـاسػػتهداؼ ػكات
إسرائيمي فيأكثرمف ممي بهذاالسالحومماأدلإلىمدتؿ ددكبيرمفجنكداال تالؿ.
ه -صناعات بوي :

ؿاسػـ
يثكشػفتكتائػبالدسػاـأفمهندسػيها"تمكنػكامػفتاػنيعطػائراتبػدكفطيػاروت مػ ي
ي

أبابيػؿ()1وكأنتجػتمنهػاثالثػ نمػػاذجوكأكػدتأفكا ػدةنمػفتمػؾالطػػائرات امػتفػيإ ػدلطمعاتهػػا
ددةفكؽمبنىك ازرةالدفاعاإلسرائيمي بتؿأبيب"(.كهب و )237:2014
بمهاـم و
كمػػاسػػاهمتهػػذلالطػػائراتفػػيراػػدت ركػػاتالدػكاتاإلسػرائيمي وكم ار بػ المكا ػػعالعسػػكري و

كت ػػديثاإل ػػداثياتلتمػػؾالمكا ػػعكالبمػػدات؛مػػفأج ػؿاسػػتهدافهابالا ػكاريخوكلممسػػا دةفػػيات مػػاؿ

العس ػػكري الميداني ػ ػ وككشػػػؼنكاي ػػاالعػػػدكالعسػ ػػكري ؛فف ػػيتدريػ ػػرلا ػ ػ يف ه ػػآرتساإلس ػ ػرائيمي  ػػػكؿ

الطائراتلدل ماستدكؿالا يف  :

()1هي ذائؼترادفي ت مؿرأسافمتفجرافويتـتفجيراتكؿإلزال الدركعالردي وكالرأسالثانيالختراؽجسـالدباب .
()2كهي ذائؼيتـتفعيهامفخالؿشخص ف رببكاسط اا ؽميكانيكيوثـيأخذساترخالؿثكافمعدكدة.
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ػكؿمت ازي ػ وػدم ػػف ب ػػؿالجه ػػاتالمس ػػم غي ػػر
"تس ػػتخدـالط ػػائراتغي ػػرالمأهكلػ ػ الرخياػ ػ بش ػ و

ؿب ػػه م ػػاسغ ػػزةإل ػػىمعم ػػؿل ػػرب
ػدوتي ى ػ ػ ِّك ي
ػالحاس ػػتراتيجيجدي ػ 
ػثت ػػـالب ػػث ػػفس ػ و
ال ككمي ػ و ي ػ ي
الطائراتبدكفطيار  (Pfeffer, 2018).
ػـتي ٍخ ػ ً
ػؿتهديػ وػد
ؼتخكفهػػامػػفتطػ ِّػكًرهػػذلالتدني ػ التػػيأاػػب ت امػ ى
كمػػاأفدكل ػ اال ػػتالؿلػ 
ػاتمػػف بػػؿطػػائرات
تإس ػرائيؿتت ػػدث ػػفتهديػ وػدبشػػفِّهجمػ و
اسػػتراتيجيلمد ػكاتاإلس ػرائيمي و"فمػػافىتًىئ ػ ٍ

بدكفطيارلعدةسنكاتوبالمدارن معالاػكاريخالتػيتطمدهػاالجما ػاتالمسػم  ػادة مػىإسػرائيؿو
اتالمسػيرةىمثػػؿ(أبابيػؿ)1ي تمػؿأفتكػػكف ػادرةن مػىالمزي ًػدمػػفالد ػ ًكالدػد ًرةالتدميريػ ".
فػإفالطػائر ً
) )Lyons, 2014

اتأفتي ىغِّي ىرمجريػاتالمعػارؾالدادمػ مػعاال ػتالؿوكهػذااتمػرهػك

إفمفشأفهذلالانا

ػثجػػا فػػيا ػ يف هػػآرتس""فػػيالعدػػدالػػذماند،ػػىمنػػذكاػػكؿ
الػػذميػػز جالديػػادةاإلس ػرائيمي  .يػ ي

ػاسوتى ىغيػىرتاػنا الطػائراتبأكممهػػاوممػافػتحآفا ػانجديػدةلتغييػػر

ػزباهللك ركػ  م

اتبابيػؿإلػى ػ

سا المعرك "(Pfeffer, 2018).
و -صناعات ىندسي :

بكؿأشكالهاالدادرة مىخرؽالدركعوكنسؼ
أبد تالمداكم الفمسطيني فيانا العبكات ِّ

كخٍرًي ػ ك ب ػكاتبرميمي ػ وكمػػاأ سػػنتالمداكم ػ فػػيالديػػاـبعمميػػات
المبػػانيو كمنهػػا ب ػكاتمكجه ػ ى
ثـتطكراتمر؛ففي اـ2001تـاستهداؼ

فب ٍعودوكا تمدتفيبداياتها مىمكادأكلي وو
التفجير ي
فبعدوكأدلذلؾإلىتدميرهاوكاااب مففيهاوكفيمابعدت ىكبىدالم تؿ
و
دباب إسرائيمي بعبكةبرميمي 
ػائرفاد ػ نفػػياآلليػػاتوكيتًػ ىػؿ ػػددكبيػػرمػػفالجنػػكدداخػػؿدبابػػاتهـوكت كلػػتدباب ػ الميركافػػامػػف
خسػ ى
إلىمكافمكتم دؽ.
و
آمف
مكاف و
و
ز -صناعات تقني :

ػث
ػثالدنػػاةالثانيػ اإلسػرائيمي و كفػػي يامهػػاببػ ِّ
نج ػػتفاػػائؿالدسػػاـاإللكتركنيػ مػػفاختػراؽبػ ِّ
رسائؿت ذيري ولإلسػرائيمييفمػفاػكاريخالمداكمػ وكأنهػاستاػؿإلػىكػؿمكػاف(أبػك ػكفو)2014و
ى
مىالتممُّصمفمنظكم الدفاعالجكممثؿ .j 80:

كفيمجاؿالاكاريخذاتالددرة

ثانياً :استراتيبي التدريب وبناء القوة الفكري والبدني والثقافي لممقاتمين الفمسطينيين 

"بدأت ممياتالتدريب مىيد رك فتحفي اـ1964وكذلؾمفخالؿ يامهابإ امػ أكؿ
يبفػيالج ازئػركتػكنس
ػزتػدر و
مداتؿفي طاعغزةوكبعدذلؾتـافتتاحم ارك ى
مك عتدريبل كالي 100و
كاتردفكلبنػػافوكذلػػؾبعػػدأفاكتػػكتبنػػارال ػػركباإلسػرائيمي  مػػىفمسػػطيفوكخػػذلتها يػػادةالجيػػكش
ذاتالفجكةغيػرالم ػدكدةبػيفالنظريػ 
اتمانيالعظيم ى ى
ى
اتالكبيرةىك
العربي التيمافتئتتطرحالشعار ً
كالتطبيؽ"(.الددرةو )5-2:2017
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ك ػدكػافالتػدريبلػدلالمنظمػاتالفمسػطيني فػيالثمانينػاتمػفالدػرفالما،ػيك تػىبػػدايات
اتم ػػدكدةوكيعتمػػد مػػىالدػػكةالع،ػػمي وكالميا ػ البدني ػ وأكثػػرمػػف
ػػاـ،2000ػػعيفانجػػدانوكبخب ػر و

اال تم ػػاد م ػػىالتكتي ػػؾوكمه ػػارةالمي ػػدافوكالم ػػدفوكغي ػػابالمنهجيػ ػ التدريبيػ ػ وك ناا ػػرهااتساس ػػي 

المتمثم فيالمدربوكالمتدربالمهيأوكالبيئ التدريبي المناسب وكالمادةالتدريبي  .

كبع ػػد ػػدكاف ػػاـ2008واستخما ػػتالمداكمػ ػ من ػػهال ػػدركسكالعب ػػر؛فدام ػػتبتكس ػػيعبن ػػا 

ػدرب مػػى ػػرب
المكا ػػعالتدريبي ػ وكارسػػاؿبعثػػاتلمخػػارج؛الكتسػػابالخب ػراتالتدريبي ػ المتطػػكرةوكلمتػ ُّ

العااباتوكمػا امػتبتطػكيرالتػدريبوكاإل،ػاف إليػهبمػايتناسػبمػعكا ػعالميػدافوك امػتبتطكيػع
منػػاهجاتكاديميػػاتالعسػػكري ؛لت ػػاكيالميػػدافالفمسػػطينيوكمػػاا تمػػدتالمداكم ػ فػػيتػػدريبها مػػى

استخالاػػاتالػػدركسمػػفال ػػركبوكالت ػكغالتالعسػػكري اإلس ػرائيمي وككػػذلؾأ ،ػ تمسػػتفيدةنمػػف
يثتعممتمفأ دائها .
دراتالعدكالتدريبي كخبراتهو ي

يث اؿالكاتباإلسرائيمييكسػيمميمػاففػي
ك دا ترؼاال تالؿبددراتالمداكم العالي ؛ ي
ً
ػاةه ػػاتمكابج ػروأة
ازجديػػدولػػـيعرٍف ػهجي يش ػناوأشػػدا ي سػ 
ػاسط ػىره
كاػػفهلعػػدكاف ػػاـ":2014مدػػاتمك مػ
كتاميـو كلـيرد ٍهـتفك ناالتكنكلكجيكالعسكرموكالمعرك تؤسسلمر م جديدةفيالمكاجهػ ؛فهػي
أشرسمعرك وخا،هاجيشنامنذ 18امان"(.سراجلإل الـو )2014
كم ػػاا ت ػػرؼالج ػػيشاإلسػ ػرائيميبتف ػػكؽالت ػػدريبالعس ػػكرموكانتدال ػػهم ػػفالت ػػدريبالكم ػػيإل ػػى

ػاحالعسػػكرم
التػػدريبالكيفػػي.فدػػد ػػاؿالكاتبػػافاإلس ػرائيمياف( نػػافكػػكرتسوكشػػمكمكبػػركـ)":إفالجنػ ى

كيفيوك دراتدفا ي لكجستي معدةت ت
مىأساس ٌ
و
ب مىمعرك مستمرة،دإسرائيؿ
ماستدر ى

ل
اترض"(بركمػػكو)2015وك ػػكؿإدارةالتػػدريباسػػتعدادانلعػػدكاف ػػاـ2014ـوكشػػفتكتائػػبالدسػػاـ
ػػفاسػػتعداداتهالم ػػربفػػيتدريػػربعن ػكاف(:كيػػؼأدارتكتائػػبالدسػػاـمعرك ػ العاػػؼالمػػأككؿ ػػاـ
يث الت":بدأخكضكتائػبالدسػاـلمعركػ بنػا الدػكةف ً
ػيشػدِّهاالبشػرمت ،ػي انرلمعركػ 
2014؟)؛ ي

العاػػؼالمػػأككؿمنػػذانتهػػا معركػ الفر ػػاففػػيكػػانكفالثػػاني(ينػػاير)2009؛إٍذ امػػتهػػذلالمعركػ 
مػػىالتأهيػػؿالجسػػدموكالفكػػرموكاال ت ارفػػيلممدػػاتميفوكا ػػدادهـميػػدانيانكأكاديميػان؛لتمكيػػنهـمػػفأدا 
مهامهـبكفا وةكا تداروك دظهرذلػؾكا،ػ انفػياإلرادةالدتاليػ غيػرالمسػبك لجنػكدالدسػاـوكاتدا 
اؿالعدكيت دث نهإلىيكمناهذا .
ُّ
اتالذماليز

النك يلمدك

ػعب مػػىالمدػػاتميفمػػفخك،ػػهـ
ومــن نافم ـ القــول:إفمعرك ػ اإل ػػدادكالتػػدريبكانػػتأاػ ى
لمعرك العاؼالمأككؿذاتها"(.كتائبالدساـو)2018
ثالثاً :استراتيبي التنبئ البامم لمبماىيرى وتةمين الببي الداخمي لمثورة:

كسر كتًهاوفالشعبهػكمػف
يث راتالمدا كم  مىتعبئ الجماهيروكهـم ،فالثكرةو ُّ
ي
ػفي ٍرًفػ يػدهابالمدػػاتميف
ىي يمػُّدالثػػكرةبك ِّ
ػاكي ىؤِّم ىنهػػاوكالشػعبهػػكم ى
ػؿأشػػكاؿالػد ـالمكجسػػتيوكهػكمػػفي ميه ي
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كالمسػػا ديفولػػذلؾفدػػداسػػتخدمتكسػػائؿمتعػػددةلهػػذاالغػػرضوكذلػػؾمػػفخػػالؿالخمس ػ المجػػاالت

التالي :

 .1المبـــال اإلعالمـــي؛مث ػػؿ(:خطاب ػػاتمهرجانيػ ػ وكدركسف ػػيالمس ػػاجدوكالمج ػػالتكالج ارئ ػػدو
كالكتاب  مىالجدرافوكالبياناتالعسكري وكا ام اإلذا اتالم مي وكتكزيعاتشرط الثكريػ و

تيكلػىكالثانيػ وككػذلؾ:
ػيدككطنيػ )وكمػاهػكال ػاؿفػياالنتفا،ػتيفا 
مفأغافجهادي وكأناش ى
و
امجنفسي هلمكاجه ال ربالنفسي لال تالؿوف،ػالن ػف
( نكاتف،ائي ؛لت ريضالناسوكبر ي
المكا عاإللكتركني وكاإل الـالبديؿو ً
كغيرهامفالكسائؿ).

 .2المبال االقتصادي (الخيري):كذلؾمفخالؿكسائؿا تاادي ؛مثػؿ(:إنشػا جمعيػاتخيريػ 
كاتسػػرلوكدكرزكػػاةلر اي ػ الفد ػ ار كالمسػػاكيفوكانشػػا  يػػاداتطبي ػ 
لر اي ػ أبنػػا الشػػهدا 
بأيجروةز و
هيدةوكدكا و رخيص).

 .3المبــال الفكــري (التنميمي/الثقــافي):كذلػػؾمػػفخػػالؿكسػػائؿالت اػػيفالفكػػرم؛مثػػؿ(:إنشػػا 
مػػدارسخاا ػ وكجامعػػاتتتبػػعلممداكم ػ وكمؤسسػػاتتربكي ػ كثدافي ػ وك دػػدالػػدكراتاإلداري ػ 

كالديادي ).

ػائؿنفسػػي و؛مثػػؿ(:إ امػ بيػػكت ػ از الشػػهدا وكزيػػارات
 .4المبــال النفســي:كذلػػؾمػػفخػػالؿكسػ ى
الجر ىكالماابيفوكأهاليالشهدا ).

مفخالؿكسائؿتعزيزي وميدانيػ ؛مثػؿ(:الت ػريضالمباشػر
ى
 .5المبالي التنبوي التنزيزي:كذلؾ
فػػيالمسػػيراتوكاسػػتغالؿغ،ػػبالجمػػاهيروكتػػكجيههـفيمػػايخػػدـهػػدؼالمداكم ػ ومثػػؿ:رفػػع

ِّم ػ ػػعالع ػ ػػدكوكباتج ػ ػػال
ال اري ػ ػػاتوكات ػ ػػالـوكالالفت ػ ػػاتوك ي ػ ػػادةالن ػ ػػاسن ػ ػػكخط ػ ػػكطالتم ػ ػػاس
المستكطناتوكالمكا عالعسكري ).

إفهػػذلالكسػػائؿالمسػػتخدم مػػفأجػػؿنجػػاحه ػػذلاالسػػتراتيجي وهػػيمػػفاػػمبالفكػػرالث ػػكرم
كباذر لألفكار الثكري و كهػك يسػتخدـ
ه
ضو
كم ىِّر ه
كؿ شي و دا ي هو ي
السميـ؛تف رجؿ العاابات هك بؿ ِّ
الاػراع نفسػه-الدتػاؿ المػادم –كػأداة لمت ػريضو كهدفػه اتساسػي رفػع مسػتكل االسػتباؽ الثػكرمو ثػـ

يث تابح الثكرة ام ن في البالدو كتكمػؿ الجمػاهير الشػعبي
المشارك الشعبي  تى الندط ال رج ؛ ي
العمؿ النهائي؛ أمً الد،ا  مى النظاـ الدػائـو كالد،ػا غالبػانو كلػيس دائمػان مػى الجػيش الػذم ي ميػه.
(تابرو )12:1981

رابناً :استراتيبي اإلمدادى والدعم الموبستي

ػث را ػػتالمداكمػ ػ  م ػػىف ػػتحخط ػػكطإم ػػدادوكد ػػـ س ػػكرمباس ػػتمراروفالمداكمػ ػ له ػػا
يػ ي
افالتاػػنيعوكبػػدكنهماتاػػبحالمداكم ػ مشػػمكل ن ػػاجزةولػػذلؾ:
يافاإلمػػدادوكش ػري ي
ش ػريانافلم يػػاة؛ش ػر ي
ػؿالكسػػائؿ؛لتػػكفيرالسػػالحوكال ػػرص مػػىإدخػػاؿسػػالحجديػػدويي ىغِّي ػ يرمجريػػاتالعمميػػاتو
ممػػتبكػ ِّ
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ػاتمتنك ػ ؛مػف
استخداـكسائؿكتكتيك و
ى
كيعطيتفك اننسبيانلممداكم .فددتـا تمادهذلاالستراتيجي وك

أجؿهذاالغرض كمنهاهذلاتنكاعالثالث  :

 .1اإلمــداد مــن الخــارج:مػػفخػػالؿجمػػبالسػػالحمػػفالػػدكؿالاػػديد كالدا م ػ لممداكم ػ ؛مثػػؿ:
السػكدافكالػيمفكليبيػاكايػرافوكغيرهػامػفالػػدكؿ.ك ػدكانػتمػفأيكلػػى مميػاتاإلمػدادالكبيػرة
هػػي مميػ السػػفين (كػػاريف )Aالتػػي ػػاكؿالػرئيسياسػػر رفػػاتبهػػاإدخػػاؿم،ػػاداتدركع

يثتـ،بطهامف بؿاال تالؿوكبعدهاتػـ،ػبطأسػم فػي ػرض
لمتعامؿمعالدباباتو ي

افؿفيالسكدافكفيمار(سينا )كانتمتجه إلىغزة.
الب روكماتـ اؼ ك ى

 .2تكتيك اطسر لمحصول عمى السالح من الندو :راتالمداكم  مىال اػكؿ مػىالسػالح
كمفأممكافومفأجؿأفتتمكفمفمدابم آل الػبطشاإلسػرائيمي وكلمػاكػاف
ِّ
ؿالكسائؿو
بك ِّ

ػدكهاوكبػػدأتغنػػائـ
ال اػػكؿ مػػىالسػػالح زيػ انزفدػػدفكػرتالمداكمػ فػػيأخػػذسػػال هامػػف ػ ِّ
السالحمنذمعرك الكرام فياتردف اـ1968التيخا،هاالفػدائيكفبالشػراك مػعالجػيش
ادباباتكأسم نو
و
يثغنمك

اتردني،دإسرائيؿو ي

كفػ ػػياالنتفا ،ػ ػ اتكلػ ػػىاسػ ػػتطا تكتائػ ػػبالشػ ػػهيد ػ ػ ِّػزالػ ػػديفالدسػ ػػاـمػ ػػفاختطػ ػػاؼجنػ ػػكد

إس ػرائيمييفوكاغتنػػاـسػػال هـوكهػػذاالسػػالحاسػػتخدـفػػيالعمميػػاتاتكلػػىلكتائػػبالدسػػاـ،ػػدالم تػ ِّػؿ
اإلسرائيمي.

كهذاجدكؿ منابإ دادللعممياتالخطػؼالتػي امػتبهػاكتائػبالدسػاـوتػـفيهػااغتنػاـسػالح

مفالم تؿاإلسرائيمي سبمك عالدساـ.

بدول يوضح تاريخ اطسرى واسم اطسيرى ونوع السالح الذي تم اغتنامو

م

تاريخ النممي

اسم المخطول

نوع السالح

 1.

 1988/2/17

آفيسابكرتس 

 M 16



 2.

 1989/5/3

إيالفسعدكف 

 M 16



نسيـطكليدانك 

 M 16



 4.

 1992/9/18

آلكفكرفاتي 

 M 16



 5.

 1993/3/7

يكهكشعفريدبرج 

 M 16



 6.

 1993/4/20

شاهارسيماني 

M 16كتسار اير 



 7.

 1993/5/6

العديدجكالم 





 8.

 1993/7/6

أرييهفرنكتاؿ 





 9.

 1993/8/5

العريؼياركف يمس 

جاليمك 



 10.

 1993/7/12

 11.

 1993/9/22

1992/12/13  3.ـ 

تؿثالث جنكدكاااب 

-

17جندم 

جهازالسمكيكاف

جندماال تياطبيجاؿ
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مالحظات

ت كلت ممي الخطؼ
الشتباؾمسمح 


فاكنيف 
 1993/10/24  12.

ب كزتهماكأك ار هماالثبكتي 

يهكدركؾكالعريؼإيالف

جهازالسمكي 



نخشكففاكسماف 

 M 16



 .14

ايؼ 1996

شاركفأدرم 





 15.

 2005/9/21

ساسكفنكرائيؿ 

بدكفسالحرجؿشاباؾ 



 16.

 2006/6

جمعادشاليط 

داخؿدباب 



 17.

 2014





 1993/10/11  13.

ليفي 

شاؤككؿأركفوهادار
جكلدف 

شكؿر ـ5

 .1تكتيك االبتباك من نقط صفر لمحصـول عمـى السـالح :امػتالمداكمػ وك مػى أرسػهاكتائػب
الدساـوباغتناـسالحإسرائيميفي ممياتاشتباؾمسمح.ك دتميز(جميؿكادمك ماد دؿ)
يثغنـ(جميؿكادم)سال انفرديانمػفنػكعجػاليمكوكاغتػنـ( مػاد دػؿ)
فيهذلالعمميات؛ ي

أسم فردي مفنكع.M 16
إفهذلالعممياتتعتبرمفاميـ مؿال ربالثكري – ً
ربالعاابات–؛لً ىمػالهػامػفرفػع
ً

كهزمعنكياتالعدكو كيدكؿ(ركبرت تابر) ػفالمر مػ اتكلػىلالنتفا،ػ :تعتمػد
معنكياتالاديؽو ِّ

اسػتراتيجيتهـ فػي تمػؾ الفتػرة مػىالهجػكـ مػف أجػؿ ت ديػؽ أهػداؼ م ػدكدة؛ كاغتنػاـ اتسػم و كف ِّ
ػؾ
ال اػارو كالمشػاغم و كذلػؾ نػدماتبػدك ػكة النػاروكميػزة المك ػعو ك ناػر المفاجػأةو كافيػ ن ل،ػماف

النجاحوكمايدكؿ ففكائدهذلالعمميات:إنها"اسػتغالؿ ال ممػ تهػداؼ تعميميػ و ككسػالح لمد ايػ و
يكشؼ جز العدكو كيبرهف يُ مى إمكاني مهاجمته دكف ااص"(.تابرو )26:1981
خامساً :استراتيبي االتصاالت اآلمن (الضبط والسيطرة)

ػرلطريد ػ العمػػؿو
شػػكمتاالتاػػاالتلػػدلالمداكم ػ  امػ ى
ػؿ،ػػعؼلفت ػرةطكيم ػ ؛بػػؿمهػػددانكبيػان

نظػ ػ انرلد ػػدرةالع ػػدكالتكنكلكجيػ ػ العاليػ ػ الت ػػيتس ػػتطيعالتنا ػػت م ػػىاتجهػ ػزةالخمكيػ ػ وكت دي ػػدمك ػػاف

االتااؿومماساهـفيكشؼالعديدمفالعمميات بؿتنفيذهاوأكإفشاؿتمؾالعمميػاتأثنػا تنفيػذهاو

لدلالعدكفيتافي  ددكبيرمفالمداكميف؛بؿ كمف ادةالمداكم و
ِّ
كماسا دتالتكن كلكجياالعالي
ػار
ك م ػػى أرس ػػهـالش ػػهيدافالدائ ػػداف:ي ي ػػى ي ػػاشو كا ػػالحشػ ػ ادة؛ل ػػذلؾ:دأب ػػتالمداكمػ ػ ف ػػيابتك ػ ً
بعكسائؿمنهاكالتالي :
كسائؿ؛لمتغمب مى دراتالعدكونذكرأر ى
ى
 .1منظكم المراسؿالعسكرموكالرسائؿالشفهي .

ػافمعػيفوسػكا بػاتكامرالعسػكري و
 .2منظكم النداطالميت وكيتـفيهاش فندط معين فيمك و
بؿأناسآخػريفودكفأفيػتـالتعػرؼ مػىمػف ػاـبالشػ فوكال
و
أكالعتادوثـيتـتفريغهمف
مىالمستمـوكهذلالطريد كافمعمكالنبهافياالنتفا ،اتكلىوكبداي االنتفا ،الثاني .
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ػثأ ط ػػته ػػذلاتجهػ ػزة ػػدرة م ػػى
 .3منظكمػ ػ اتجهػ ػزةالالس ػػمكي (س ػػيناكوربيت ػػروكركر)؛ ي ػ ي
ػدك مػػىت ديػػدمك ػػع
ػفنك ػانمػػامػػفنا ي ػ وك ػػدـ ػػدرةالعػ ِّ
ػكؿآمػ و
التكااػػؿلػػدلالمداكم ػ بشػ و
ػثط ػكرتالاػنا ات
المتاؿمفخاللهانسبيانفياالنتفا ،الثانيػ وك تػى ػاـ2012و ي ي
اإلسرائيمي أجهزةتستطيعت ديػدمكػافهػذلاتجهػزةأثنػا االتاػاؿولكػفهػذلاتجهػزةلػـتكػف

فكافيتـاستخداـالشيفرةالعسػكري ؛لمتكااػؿ برهػاوإالأفالم تػؿ
ُّ
تمنعمفالتنات ميهاو
ُّ
استطاعتطكيرتدني تتعامؿمعهذلاتجهزةوكت ِّددمك ػعالمدػاكميفوفػتـاسػتهداؼ ػددمػف

الدادةوكالك داتالمداتم في دكاني2012:ك2014مفخالؿرادهذلاتجهزة.

ػؿالاػراعفػػيهػػذاالجانػػباسػػتطا تكتائػػبالدسػػاـتطػػكيرشػػبك 
 .4المنظكمػ السػػمكي  :كفػػيظػ ِّ
اتاػػاالتسػػمكي آمنػ متددمػ وسػػا دهافػػيإدارةالمعركػ فػػي ػػامي2012ك2014بمهني ػ 
ػكؿآمػػفوكفػػيذلػػؾتدػػكؿكتائػػبالشػػهيد ػػزالػػديف
الي ػ وك ػػدرة مػػىال،ػػبطكالسػػيطرةبشػ و

الدساـ":استطاعسالحاالتااالتالتابعلكتائبالدساـالذمكافيدكدلالشػهيدالعطػارإنشػا 
أتالظػركؼلديػادةالدسػاـ؛
بني ت تي لديادةكسيطرةآمن وبعيػدة ػف ػدراتالعػدكالتدنيػ وهيػ ً
م
ػسالعس ػػكر ُّ
لمدي ػػاـب ػػدكرهاف ػػيالدي ػػادةكالس ػػيطرة م ػػىتفاا ػػيؿالمعركػ ػ كافػ ػ ن؛إٍذك ػػافالمجم ػ ي

لكتائػػبالدسػػاـبمثاب ػ هيئ ػ أركػػاف ػ و
ػربمنعدػػدةويػػديرك ػؿشػػئكفالمعرك ػ بجميػػعتفااػػيمهاو
ككػافالدائػيػدالعػاـكيسػػا دل ػادةاتلكيػ كالػدكائرويدػػكدجميػعالدػكاتكيكجههػامنػػذاليػػكـاتكؿ

لممعرك وك تىبعددخكؿك ؼالنار يزالتنفيذ"(.كتائبالدساـو)2018
تالمداكم أفتاػؿفػيالنهايػ إلػىت ديػؽأمػفاالتاػاالتوكالػى ػد ورة مػىإدارة
ك داستطا ً
ػدةنم ػػع
ػؿم ػػفخ ػػالؿانس ػػيابالمعمكم ػػاتبسػ ػري وكه ػػيتخ ػػكض ربػ ػانأمنيػ ػ نمعد ػ 
ػكؿأف ،ػ ى
المعركػ ػ بش ػ و
يث اكؿجهازالشاباؾبكػؿالكسػائؿاسػتهداؼهػذلالمنظكمػ وكالسػيطرة
اال تالؿفيهذاالمجاؿو ي
ميهامفخالؿز ار أجهزةالتناتفيمساراتشػبكاتاالتاػاؿولكػفالمداكمػ تمكنػتمػفتػأميف

ككشؼكؿم اكالتالشاباؾاإلسرائيمي .
ِّ
هذلالشبكاتوكال فاظ ميهامفاالختراؽو

ذكربيافلكتائبالدساـ كؿاستشهادست مفمهندسيالدساـفي5آيار(مايك)2018في
ػاـاستي ٍشػ ًهدكاكهػػـفػػيمهمػ و أمنيػ ووكميدانيػ و 
المنطدػ الكسػػطىفػػي طػػاعغػزةوجػػا فيػػه:إفأبنػػا الدسػ ٍ
ػرمنظكم ػ تجسػ و
ػسفني ػ و زر هػػااال ػػتالؿفػػي طػػاعغ ػزةخػػالؿالعدػػد
ػثكػػانكايتػػابعكفأكبػ ى
كبي ػرة؛ يػ ي

اتخير؛لمنيؿمفشعبناالفمسطينيكمداكمته"(.كتائبالدساـو )2018
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سادساً :استراتيبي كسب حميل استراتيبي

سػ ػػعتالمداكم ػ ػ الفمسػ ػػطيني دائم ػ ػانإليجػ ػػاد ميػ ػػؼاسػ ػػتراتيجيلهػ ػػاويسػ ػػا دهافػ ػػي ربهػ ػػامػ ػػع

اال تالؿوك تىيككفلهاظهي انر ك دتمثؿهذافيمساريف :

اطول:منظم التحريرى والرئيس ياسر عرفات

ػث مػػؿالػرئيسياسػػر رفػػات مػػىتكطيػػد ال ػػاتجيػػدةمػػعكثيػػرمػػفالػػدكؿالعربيػ مػػف
يػ ي

أجػػؿمسػػاندتهفػػي ،ػػي فمسػػطيفولكنػػهلػػـيجػػدمػػفالم ػػيطالعربػػيبفمسػػطيفذلػػؾالناػػيرالسياسػػي

الذميعتمد ميه؛بؿ مىالعكسفددمارسكا ميه،غطانكبي انر؛مفأجؿالمكافد  مى ممي السالـ؛
ي
كنبػػذالعمػػؿالمسػػمح؛بػػؿكانػػتهػػذلالػػدكؿ دب ػ نفػػيكجػػهمنظم ػ الت ريػػروكفػػيدخػػكؿالسػػالحإلػػى
ً
ػـب ٍع ًػد
فمسطيفولكنهاستطاعأفيانع ٍمفاناسػتراتيجيانمػعالػرئيسالع ار ػيالسػابؽاػداـ سػيفوكرغ ي
المسػػاف الجغرافي ػ ؛إالأفهػػذلالعال ػ سػػاهمتفػػيد ػػـالمداكم ػ المسػػم كاالنتفا ،ػ د م ػانمالي ػانو
كسياسيانكبي انروثـتىـ،ربالعراؽوكمفأ كلأسػبابه،ػربهػذاال مػؼوكتػأميفإسػرائيؿمػفالخطػر

المتمثؿفيه؛لكفكافلمتعاطؼالفمسطينيبالك كؼمػعالعػراؽفػياجتيا ػهلمككيػتبػالساتثػرالسػي 
ٍ
مػػىالد،ػػي الفمسػػطيني وكفػػيذلػػؾدرسمهػػـوكهػػككجػػكب اػػراهتمامنػػا مػػىت ريػػرفمسػػطيففػػي

هذلالمر م وك دـالتدخؿفيالشأفالداخميتممفاتنظم  .

الثاني :الحركات اإلسالمي وعمى رأسيا حركتا حماس والبياد اإلسالمي
يث رات مػى ال ػاتجيػدةمػعالجميػعوكأكػدت ػدـتػدخمهافػيشػؤكفأ ػدوكمػاأنهػا
ي
مفأمجنسكافوكتفالم ػيطالعربػيمع و
ػادلهػا؛بسػببتكجههػا
ِّ
بأمدا ـلمد،ي الفمسطيني
ربت ِّ
ػؿالجهػػاتالبعي ػػدة ت ػػى ػػففمس ػػطيفو
الفكػػرمكالعدائ ػػدم؛فإنه ػػاس ػػعتلم اػػكؿ م ػػىال ػػد ـم ػػفك ػ ِّ
ات كي نمػعالجمهكريػ اإليرانيػ التػيد مػتالمداكمػ بالسػالحكالعتػادالعسػكرموكالػذم
فانعت ال و
كافلهدكر ػكمفػيتغييػرمػكازيفالمعركػ ؛بػؿسػاهمتفػيتػدريبكندػؿخبػرات سػكري إلػى طػاع
ه
غ ػزةوككػػافلهػػادكركبيػػرفػػيد ػػـالمداكم ػ مادي ػانك سػػكريانوكسياسػػيانكا المي ػانوكهػػكاتمػػرالػػذملػػـ

يجرؤ مىفعمهأ هدمفالدكؿالعربي بالذاتفيمسأل الد ـبالسالح .
ٍ
كمانسجتالمداكم  ال  كي معسكرياوك زباهللوك رات مىتعزيزالعال مع طر

التػػيسػػاهمتفػػيالػػد ـالمػػاليالكبيػػرلمفمسػػطينييفوا ػ يحإنػػهاليػػذهبلممداكم ػ ولكنػػهكػػافيعػ ِّػزز
الجبه الداخمي لممداكم وكيساهـفيالتخفيؼمفمعاناةالناسكآالمهـوكماكافلهالدكرالبارزفػي
تعزيػػزاػػمكدالنػػاسفػػيال ػػركبالسػػابد مػػفخػػالؿالمسػػاهم فػػيإ ػػادةاإل مػػاروكا ام ػ المسػػاكف

الم ىك ِّجهى لها؛فإف طر دساهمتإسهامانكبي انرفػيناػرة
كتطكير طاعغزة.كأيانكافهدفهاوكالجه ي
ػـي ٍعػ ىػرؼأنهػػا،ػػغطت مػػى
الد،ػػي الفمسػػطيني كلػػـتطمػػبمػػفالمداكم ػ ثمنػانسياسػػيانلمػػاتدػػكـبػػهوكلػ ي

مفاتمكرغيرالماال الفمسطيني الداخمي  .
ً
فيأمر
و
المداكم
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المطمب الثاني

استراتيبيات إدارة المنرك مع االحتالل اإلسرائيمي

بشكؿمباشروكتدػاكـ
اتيجياتالمداكم الفمسطيني التيتستهدؼالعدك و
ً
تناكؿهذاالمطمباستر

كجكدل مىاترضوكذلؾفياالستراتيجياتالتسعالتالي  :

أوالً :استراتيبي استنزال الندوى وزيادة تكمف االحتالل المادي والببري

أظهرتدراس إ اائي أف دداإلسرائيمييفالذيفيتمكاخالؿانتفا ،ات اػىمنػذانػدال ها
ػؿو
في28أيمكؿ(سبتمبر)2000ك تى31كانكفاتكؿ(ديسمبر) 2004دبمغػكان ػك 1001تي و
تهذاالجدكؿلتك،يح ددالدتمىاإلسرائيمييفخالؿ
يح(الجزيرةنتو.)2000ك دأ دد ي
ك6358جر و
هذلالفترةوكالفايؿالعسكرمالمنفذلمعممياتكالتالي:
م

عدد القتمى

الفصيل

اإلسرائيميين

النسب

.1

كتائبالدساـ 


 465

 %46

.2

ادكرفتح 


 184

 %18.4

.4

العممياتغيرالمتبناة 


 72

 %7.2

العممياتالمشترك 


 69

.3
.5
.6

 118

سراياالددس 

العممي ػ ػػاتالمش ػ ػػترك أثن ػ ػػا االجتي ػ ػػاح  36


اإلجتياح 

 %11.8

 %6.9
 %3.6

جدكؿر ـ 6

ػر مػىاال ػتالؿ
ػأثيركبي و
ذاتت و
ػائج ي
ك دكافلالنتفا ،الثاني _كنمكذجت مػاؿالمداكمػ _نت ي

اإلسرائيميومنها مىسبيؿالذكرالال ار":اختالؿاتمففيالشارعاإلسرائيميو ك،ربالسيا ؛
بسببالعممياتاالستشهادي وكاغتياؿكزيرالسيا اإلسرائيمي(ر بعاـزئيفي) مػىيػدثالثػ أ ،ػا 

مفالجبه الشعبي لت ريػرفمسػطيفوكال ػاؽ ػددمػفالدتمػىاإلسػرائيمييفبػه؛بسػبباجتيا ػاتالمػدف
الفمس ػػطيني وكاالش ػػتباكاتم ػػعرج ػػاؿالمداكمػ ػ وككثػ ػرةالعممي ػػاتو كمدت ػػؿ ائ ػػدك ػػدةالهب ػػكطالمظم ػػي
ػذماليدهػرفػيمعركػ مخػيـ
ي
اإلسرائيمي(الككماندكز)فيمعرك مخيـجنيفو كت طيـمدكل الجيشال

جنػػيفالتػػييتػػؿفيهػػا58جنػػديانإس ػرائيميانوكجػػرح14م ػنهـو ك،ػػربا تاػػادالمسػػتكطناتاإلس ػرائيمي .

(سمارةو)2014

ثانياً :استراتيبي تحييد قوة الندو المتفوق

ػكةىالمتفك ػ ىلال ػػتالؿفػػيجميػػعالجكانػػبالعسػػكري ؛فهػػيمػػفأ ػػكل
إفممػػااليمكػػفإنكػػارلالدػ 

يثتتميز ميهاجميعانبػالدكةالجكيػ الاػارخ وكالدػكةالنككيػ المػدمرةو
دكؿالشرؽاتكسط سكريان؛ ي
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كمػػاتتفػػكؽبالدػػدراتالتدني ػ كالتكن كلكجيػ العاليػ وفالمداكم ػ تداتػػؿ ػػدكانمتمي ػ انزفػػيإمكاناتػػهالعسػػكري و

ائيؿ مىدكؿالشرؽاتكسطكاف ن .
ؽإسر ى
مىتفك ً
ُّ
كت رصالكالياتالمت دةدائما مىالم افظ 
اتيجياتًهاالعسػكري ىبنػا ن مػى
إفالمداكم -كهيتداتؿ-تعمـهذاجيدانولػذلؾ:فدػدأ امػتاسػتر 
ػائؿمػػفشػػأنهات ييػػدالدػػكةالعسػػكري الهائم ػ و
اتيجياتككسػ ى
و
ػدكهاوكت ػػاكؿدائم ػانإيجػػاداسػػتر
معرفتهػػابعػ ِّ
يثلـي تسبوفدامتبتبنياستراتيجياتلمكاجهػ هػذاالخطػرالداتػؿ؛كمػافػي
كاستهداؼالعدكمف ي

البنديفالتالييف :

ػث مػػدتالمداكم ػ إلػػىتشػػييداتنفػػاؽبدػػكوةككثاف ػ منػػذمنتاػػؼ
 .1اســـتراتيبي اطنفـــاق :يػ ي
االنتفا،ػ الثانيػ وكذلػػؾمػػفأجػػؿالتغمػػب مػػىالػػذراعالجػػكمالطكيػػؿوك ػػكةالراػػدكالمتابع ػ 
العالي لدلاال تالؿاإلسرائيميوفدطػاعغػزةالتخمػكسػماؤلمػفأجهػزةالراػدكالمتابعػ  مػى
ات
مدارالسا ومػفطػائراتبػدكفطيػاروكراداراتوكأ مػاراػنا ي وكمناطي ىػدثابتػ وككػامير و
ِّ
كي ى ػ ػِّدثكنها
ػاتو ي
ػذيفيؤك ػ ػدكفالمعمكمػ ػ ً
نهاري ػ ػ كليمي ػ ػ و ػ ػػالكة مػ ػػىالعمػ ػػال  مػ ػػىاترضالػ ػ
ػالحاسػتراتيجيلممداكمػ وفبنػتمػدنانت ػتاترضو
باستمرار؛لذلؾفددت كلتاتنفػاؽإلػىس و

ك امتبتشييدأنفاؽ مىثالث مستكيات:

أ -أنفـاق اســتراتيبي (ىبوميـ ):الهػػدؼمنهػاالكاػػكؿإلػى مػؽالعػػدكوكالديػاـبعمميػػات
ؿمهػػاـالهجػػكـالكاسػػعفػػي ػػاؿتدػ ػررذلػػؾ(أنفػػاؽ
إنػزاؿخمػػؼخطػػكطالعػػدكوكمػػاتسػ هِّ ي
هجكمي )وككذلؾبهدؼاإلمداداالستراتيجي.

ػائفمتددم ػ ولمعػػدك؛بهػػدؼت ييػػدالدػػكةالبري ػ 
ب -أنفــاق عممياتيــ :كالهػػدؼمنهػػا مػػؿكمػ ى
كالجكي لديه(أنفاؽدفا ي ).

ج -أنفـــاق تكتيكيـــ :كه ػػيا ػػغيرةال ج ػػـوتيس ػػتخدـإلخف ػػا المد ػػاتميفف ػػيأك ػػاتالدا ػػؼ
التمهيدم(أنفاؽدفا ي ).

صفػيال ػربت ػػت
ػاعإسػرائيميمتخاِّػ ه
ؿدف و
ػاؿ(إيػادكهشػت)Eado Hechtوكهػػكم مِّػ ي
اترض":إفهناؾثالث أنكاعمختمف مفاتنفاؽمكجكدةت تغزة؛النكعاتكؿ:أنفاؽدفا ي داخػؿ
غػػزةوتسػػتخدـلم اركػػزالديػػادةوكتخ ػزيفاتسػػم ؛كالنػػكعالثػػاني:كهػػيمتاػػم باتنفػػاؽالدفا ي ػ وكهػػي

اتنفاؽالهجكمي المسػتخدم فػيالهجمػات بػرال ػدكد مػى"إسػرائيؿ"؛كالنػكعالثالػث:أنفػاؽالتهريػب
غزةكمار" (Sherwood, 2014).
بيف طاع 

ك دسا دتهذلاتنفاؽفيالنجاحفيالعديدمفالعممياتالعسكري وكأشهرها مميػ (الػكهـ
المتبػػدد)التػػيأ ً
ػرفيهػػاالجنػػدمجمعػػادشػػاليط.ك ػػد منػػابعمػػؿجػػدكؿمختاػػرلتدريػػرنش ػرته رك ػ 
يسػ ى
ماس مىمك عهااإللكتركنيكالتالي :
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بدول يوضح أبرز عمميات كتائب القسام من خالل اطنفاق
م.

اسم النممي

مكان النممي

عدد

عدد البرحى

التاريخ

 5القتمى

 30

 2001/9/26

 10

 2003/12/13
 2004/6/27

.1

عترميدالعسكرم 
مك 

رفح 

.2

ع ردكفالعسكرم 
مك 

رفح 

2

.3

عم فكظ 
مك 

خافيكنس 

7

 30

.4

السهـالثا ب 

غزة 

1

4

 2004/12/7

.5

اكيفالغ،ب 
بر 

غزة 

5

 23

 2004/12/2

.6

الكهـالمتبدد(أسرشاليط)  كرـأبكسالـ 


2

6

 2006/6/25

3

5

 2009/1/6
 2013/11/1

.7

كميفمثمثالمكت 


جباليا 

.8

كميفبكاب المجهكؿ 


خػ ػ ػ ػ ػ ػػافي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكنس 

6

فحفح
كرر



7

 2014/7/17

الكسطى 

8

0

 2014/7/19

 14



 20014/7/20

ع 16
 .12مك 

غزة 

7



 2014/7/21

ؿ كز 
 .13نا 

الشجا ي 

 10

0

 2014/7/28

.9

ممي اكفا 

أبكمطيبؽ 

.10
أسرشاؤكؿأركف 

.11

يالتفاح 

بدول رقم 7

(حرك المقاوم اإلسالمي حماسى  )2016

ثالر ػبفػيأفػرادالجػيشاإلسػرائيميكالتػأثير مػىمعنكيػات
ػىبػ ِّ
ك دسا دتهذلاتنفػاؽ م ى

الجمهػػكركالديػػادةو كفػػياػػفكؼالسػػكاففػػيالمسػػتكطناتالم اذي ػ لدطػػاعغ ػزةوكمػػاكػػافلهػػاالػػدكر
البارزفيردعالعػدكوك رمانػهمػفاسػتخداـ ػكةالنيػرافلديػ بكفػا ةوك رمانػهمػفالمنػاكرةوكفػيذلػؾ
اؿالعميد(شيمكفدانياؿ)رئيسفيمؽالهندس الدتالي التػابعلمجػيشاإلسػرائيميبػيف ػامي(-2003

ػتطعالتعام ػػؿمعػػه" (Sherwood,
":)2007كنػػانعػػرؼأفهنػػاؾتهديػػداناس ػػتراتيجيانولكننػػالػػـنسػ ً

)2014؛فهيتشكؿتهديداناستراتيجياناليمكفالتعامؿمعهوكما اؿالكاتػب(جػكداارمغػركس)فػي
اػ يف ( اػرإسػرائيؿ)ندػالن ػػفال ككمػ فػػي ػديثها ػفاتنفػػاؽفػي ػػدكاف ػاـ2014ـ:تشػػكؿ
ػؿكا ػ وػدي مػػؿمعػػهاإلمكانيػ 
ائيؿوتهديػػداناسػػتراتيجيانوكػ ُّ
هػػذلالممػراتالسػري  بػػرال ػػدكدوكداخػػؿإسػر ى

ػؿالمتدا ػد
لهجػكـ،ػخـ) (Gross, 2018وك مػىأثػرالعػدكاف مػىغػزة ػاـ2014ـورألالككلكني ي
ائيؿأف
شاؤكؿشام مػديرك ػدةاتب ػاثبمعهػدالسياسػاتاالسػتراتيجي بإسػ ارئيؿ:إٌنػهيت ػتٌـ مػىإسػر
ٍ
تبارهػػاتهديػػداناسػػتراتيجياكبي ػ انر مػػى
ػدي
تيػػدرجفػػيالتهديػػداتوكالت ػ ٌ
اتالم د ػ بهػػاو ،ػػي ىاتنفػػاؽوكا ي
ي
ػىأفاتنفػ ػػاؽالتػ ػػياكتيشػ ػػفتفػ ػػي طػ ػػاعغػ ػ ٌػزةخػ ػػالؿالعػ ػػدكافو ػ ػػدأربكػ ػػتالجػ ػػيش
إس ػ ػرائيؿوالفت ػ ػانإلػ ػ ٌ
كانتهجكمي نأكدفا ٌي  .
ائيميوإف
اإلسر
ٌ
ٍ
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ائيؿممزمػ ػ بالتعام ػػؿم ػػعه ػػذاالخط ػػر
ػػالكة م ػػىذل ػػؾو ىشػ ػدىدالككلكني ػػؿش ػػامو م ػ ٌ
ػىأفإسػ ػر ي
و
،ـهذا
سادسفيسا اتالدتاؿإلسرائيؿومشي انر
و
تاترضكبعد
الجديدواتنفاؽكال ربت
ٌ
إلىأف ٌ
تفالعدكيمنحهذاالبعدأهمي كبيرةوكأي،انمفمنطمؽالفهـ
ٍ
التهديديجبأفيككف تميانإلسرائيؿو ٌ

ػدياتالتػػيسػػتيكاجههاإس ػرائيؿ.
كاالسػ
ػتيعابأفاتنفػػاؽكال ػػربت ػػتاترضسػػيككنافمػ ٌ
ػفأهػػـالت ػ ٌ
ٌ
( كادو)2014
 .2تكتيك النمميات من نقط صـفر :كلتجنػبتفػكؽاآللػ العسػكري اإلسػرائيمي وا تمػدتالمداكمػ 
م ػػىكم ػػائفك ممي ػ و
ػدكفيه ػػا
ػاتم ػػفندطػ ػ ا ػػفروت د ػػؽ نا ػػرالمفاج ػػأةكيا ػػعب م ػػىالع ػ ِّ
ى
استخداـالتدني العالي التييممكهاوكماكت رمهمف ري المناكرةبالنيرافوككذلؾتيفددلالدػدرة
مىاستخداـالطائرات.

كافكميف(مخيـجنيف)الم كـبديادةيكسؼ ري اف الممدب(أبك جندؿ) ائػدغرفػ العمميػات

المشػػترك التػػيت،ػػـ" ائػػديفمػػف ركػ فػػتحوك ائػػديفمػػفالدسػػاـوك ائػػديفمػػفسػراياالدػػدس"( كيػػؿو
ػاؿ مػىإبػداعالمداكمػ فػيذلػؾوبعػدماتػـ
ػرمث و
)61:2012وفي اـ 2002نػداجتيػاحجنػيفأكب ى
ػتطعالعػدكاالسػتفادةمػف ػكةالنيػرافكالطػائراتو
االشتباؾمع ػكاتاال ػتالؿمػفندطػ اػفروكلػـيس ً

ك ػكاتاإلسػػنادوكني ػرافاإلسػػنادالدريب ػ كالبعيػػدةوممػػاجعػػؿالمداكم ػ تتغمػػب مػػىالعػػدك.كاسػػتطا ت
اخوكاله ػػركبم ػػفالمعركػ ػ م ػػفط ػػرؼ
ػرالاػ ػىر ي
ػثكث ػ
المداكمػ ػ  ىهػ ػزمعنكي ػ ً
ُّ
ػاتالجن ػػكداإلسػ ػرائيمييفو ي ػ ي
بعددم و
دكدمف150إلى200مداتؿالتغمب مى(8إلى)12ألػؼ
و
اال تالؿوكاستطا تالمداكم
ػؿمداتػػؿمػػفالمداكم ػ مدابػػؿ
أمكػ ُّ
جنػػدممػػف ػكاتاال ػػتالؿبنسػػب  (60:1كيػػؿو)139:2012و ٍ
سػػتيفمػػف ػكاتاال ػػتالؿوككػػذلؾ مميػػاتجميػػؿكادموك مػػاد دػػؿوكمكسػػىدكديػػفوكغيرهػػامػػف
العممياتفياالنتفا ،اتكلى .

ك ػػدتمي ػػز ػػدكاف ػػاـ 2014م ػػى ط ػػاعغػ ػزةبعممي ػػاتم ػػفندطػ ػ اػ ػفرف ػػي:الفخ ػػارمو

يثأك عت
كخ از وكالد اررةوكالزن وكالشجا ي وكالتفاحوكرفحوكبيت انكفوكج رالديؾوكغيرهاو ي
ػات
كتائػػبالدسػػاـفػػيهػػذلالعمميػػات تمػػيكثي ػريفوكجر ػػى ديػػديفمػػفجنػػكداال ػػتالؿوكدم ػرتدبابػ و

لمعدكوكأجبرته مىاالنس اب .

ك دأكردالبا ثفيالشأفالاػهيكنيمػأمكفأبػك ػامرشػهاداتجنػكدك ػادة سػباػ يف 
"إسػ ػرائيؿالي ػػكـ"الت ػػيندم ػػتش ػ و
ػهادات يػ ػ نلجن ػ و
ػكداش ػػترككابمعركػ ػ الش ػػجا ي وت كلػ ػكابع ػػدهالمر ،ػػى
نفسػػييفغيػػر ػػادريف مػػىالعػػكدةلم يػػاةالطبيعي ػ ؛تفأ ػػدهـيعػػانيمػػفاػػدم نفسػػي بعػػدأفتركػػه

رفا ػػهك يػػدانبالمعرك ػ وكرف ،ػكاإدخالػػهلممػػدر اتبذريع ػ  ػػدـكجػػكدمكػػافو ػػائالن:لػػـأتك ػػعيكم ػانأف
يتارؼمعيرفا يفيالسالحبهذلالطريد التيكادتأفتي ً
مب ياتي (.امرو )2018
كد ى
ػيالتفػػاحوالتػػي اتمػػتفيهػػاالمداكم ػ مػػفندط ػ اػػفرو
كمػػاتػػـكاػػؼمعرك ػ الشػػجا ي وك ػ ِّ

ػائرفاد ػ نفػػياتركاحكالعتػػادويدػػكؿ ائػػدكتيبػ المدفعيػ ":مػػا
تأفتي ىكِّبػىداال ػػتالؿفيهػػاخسػ ى

كاسػػتطا
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جػػرلبالشػػجا ي يػكازممعركػ (بنػػتجبيػػؿ)بجنػػكبلبنػػافخػػالؿ ػػرب ػػاـ2006ب ػزيادةنسػػب ()8

أ،ػػعاؼ .ك ػػد شػػنافػػيالشػػجا ي ()8بنػػتجبػػيالت؛بػػؿإفمعرك ػ الشػػجا ي تشػػبه ػػربتش ػريف
اتكؿ(أكتػػكبر)1973وفدػػد ػػدثشػػي شػػاهذلمغاي ػ وس ػكا نبطبيع ػ العممي ػ وكنك ي ػ  ػػذائؼالمدفعي ػ 
ىداخؿاتنفاؽومعبني ت تي جاهزةلمدفاع" .
ككميتهاوكافالعدكمغط ن

ك ػػفنفسػػي الجنػػكدكالػػركحالمعنكي ػ أثنػػا المعرك ػ ت،ػػيؼالا ػ يف ":بػػداغالبي ػ الجنػػكدفػػي

وب ىك ٍكاخاللهاوكتك عكاأفيتـخطفهـفي
المعرك ساخطيف مىالجيش؛تنهخذلهـفيسا ال اج ى

أمل ظ وفما اؿباتكابكسانيال دهـب ياتهـاليكميػ إلػى ِّػدأفأ ػدالجنػكدي ػاكؿ تػىاليػكـ
ِّ
دـالمبيتفيالطكابؽاتر،ي ؛خشي االختطاؼوكفي اؿا،طرلممبيتيغمػؽالنكافػذال ديديػ و

ك دت كلت ياتهمع ائمتهإلىج يـيكثرفيهاالاراخكالبكا " (.امرو )2018

ك كؿت ييدالدكةفي دكاف اـ2014و التكتائبالدساـ":نظ انرلتفكؽالعدك يدةنك تػادانو
ك ً
امتالك ػ ًهتف،ػػؿتدنيػػاتاتسػػم ؛ امػػتخط ػ المداكم ػ  مػػىت ييػػدكسػػائمهال ديث ػ إلػػىأ اػػى ػػد

ممكف.ك دنج تفػيت ديػؽمبتغاهػا؛إٍذتػـت ييػد ػكاتالػدركعكالػدباباتمػفخػالؿمهاجمػ مػؤخرة
كاتالعدكالمدر ػ بػالعبكاتالناسػف وكالدػذائؼالداػيرةالمػدلوكمػاتػـت ييػد كاتػهالبريػ مػفخػالؿ

االلت اـمعمشاةالعدكمفندط افروكاستخداـالمعابرالكاكلي ت تاتر،ي (اتنفاؽ)وكالدتاؿ

فيالمناطؽالمبني بشكؿناجحفيالعممياتالهجكمي كالدفا ي أي،ان"( .كتائبالدساـو )2018

ثالثاً :استراتيبي إضنال الروح المننوي لمببي الداخمي اإلسرائيمي :

أدركػػتالمداكمػ ندطػ ،ػعؼالعػػدكوكالمتمثمػ فػػيالجبهػ الداخميػ كالتػػيالتاػػمدطػػكيالنو
ػدكدآمنػ ؛ تػػىال
ؽاسػػتراتيجيوك ػ و
ػركبدائمػانوكاػػنا ى مػ و
ك ػػد ػػرصاال ػػتالؿ مػػىتجنيبهػػاال ػ ى
ياػؿأ ػدلندطػ ال،ػعؼهػػذلوفا تمػتسػينا كالجػكالفكجنػكبلبنػػافمػفأجػؿأهػداؼمتعػددةوكفػػي

امتبمعارؾلطردمنظم الت ريرفيلبنافكاتردفإلبعادهـ ػفال ػدكدو
ى
مددمتهاهذاالغرضوكما

أمدال ربوفاليستطيعاإلسرائيميكفأفيعيشػكافػي
ا ىر ي
فكممازادال،غط مىالجبه الداخمي كمماى ي
المالج فتراتطكيم ن؛لذلؾ :ممتالمداكم الفمسطيني  مىتطكيرإمكاناتهال،ربالعدكفيندط 
،عفهوفكافمفهذلالكسائؿماجا فيالبنكدالسبع التالي  :

يخالتيتاؿإلىكؿمكاففيفمسطيفالم تم وكفيذلؾ ٌدرمستشاراتمفالدكمي
ِّ
 .1الاكار
السابؽالمكا (يعدكباميداكر)أف كالي%10مػفترسػان  مػاساآلفبعيػدةالمػدلوك ػاؿ:
ػؿأبيػػبوأكالدػػدسوأكثػػرجاذبي ػ ن
(أم مػػاس)يفهمػػكفأي ػفندط ػ ،ػػعؼإس ػرائيؿوفتػ ُّ
"إنهػػـ ٍ
بكثيرمفسديركت (Bryant, 2014).

 .2ذائؼالهاكفالتيتغطيالمستكطناتالم يط بدطاعغزةوكياعبا ترا،ها.
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يثيطالباإلسر
 .3ممياتاإلنزاؿخمؼالخطكطالعدك؛ ي
بتأكيداتمفال ككم بأفجيشالمغاكيرالتابعل ماسولفيتمكنكامفالظهكرفيالمسػتدبؿ

مفت تاترضفيفنائهـالخمفي(Rabinoyich, 2014).

 .4الرسائؿالنفسي وكال ربالد ائي التيتمارسهاالمداكم ،داال تالؿ.

ػزاػػكرتهأمػػاـشػػعبهالػػذمينتظػػرمنػػهال مايػ ومػػف
 .5التدميػػؿمػػف يم ػ الجنػػدماإلسػرائيميوكهػ ُّ
ػعؼالجنػػكدو كتاػػكيرالعمميػػاتأثنػػا 
ػكةىالمداكم ػ وك،ػ ى
ػديكهاتتيظهػػر ػ 
و
ػؿا ػىكوركفيػ
خػػالؿندػ ي
التنفي ػػذ؛مث ػػؿ :مميػ ػ نا ػػؿ ػػكزوكتا ػػكير ممي ػػاتالخط ػػؼلمجن ػػكدوك ممي ػػاتاالش ػػتباؾ
المباشر.

 .6العممياتاالستشهادي في مؽالكيافاإلسرائيمي.

 .7ممياتالطعفكالدهسفي مؽالكيافالفردي كالمنظم

رابناً :استراتيبي صناع (مناخ االنييار) 

ػدؼيجػبأف
ذلؾهكالهدؼاالستراتيجيالكبيرل ربالعاابات؛فإفخمؽمناخاالنهيػاره ه

ػتـالكاػكؿإليػهمػفخػالؿ
دةلكؿمػاتدػكـبػهالمداكمػ (تػابرو)21:1981وكهػذاالمنػاخي ُّ
ِّ
يشكؿ ا
ِّ
ت ديؽإنجا ازت مىاترضوكالتهكيفمف دراتالعدكوكمفخالؿانتااراتاغيرةوك،ربالػركح

المعنكيػ لال ػتالؿوكاياػػالهإلػى نا ػاتبػأال ػؿ سػكريانمػػعالمداكمػ وكاظهػار جػزلإلياػالهإلػػى
مر م ػ اليػػأسوثػػـتهيئ ػ الجمػػاهيرالفمسػػطيني وكاػػنا  دائػػدها؛بمػػايجعمهػػاجػػاهز ً
ةلمى ٍظ ػ ًال سػػـو
جكسريع .
بشكؿمتد رو
التيينهارفيهاالعدك و
ُّ
كلممعرك الفاام

إفه ػػذاالمن ػػاخاس ػػتطاعالع ػػدكأفيا ػػنعهم ػػعالش ػػعبالفمس ػػطينيو ن ػػدماا ت ػػؿفمس ػػطيفو

كاسػػتكطففيهػػا؛ تػػىأكاػػؿ نا ػ نلمنػػاسباسػػت ال االنتاػػار مػػىاإلس ػرائيمييفوكزرعفػػيالنفػػكس
كمااكر كتهبػالتياليسػتطيعأفياػمدأمامهػاأ هػدمػفخػالؿ

اليأسمفمداكمتهوكالد،ا ً ميهو

ارتكػػاببعػػضالمجػػازروكال ػػربالنفسػػي وممػػاسػػا د مػػىتهجي ػرالنػػاسوكف ػرارهـمػػفأكطػػانهـ بػػؿ
تالاػػكرةوكأاػػبحالفمسػػطينيهػػكالػػذمياػػنعمنػػاخاالنهيػػار
ػدكلهػػـوأمػػااليػػكـفدػػدتغيػر ً
كاػػكؿالعػ ِّ
لمعدكمفخالؿانتااراتهوكامكدلوكت ديهلال تالؿاإلسرائيمي.

خامساً :استراتيبي نقل المنرك إلى أرض الندو :ضغط البميور عمى القيادة

أدركػػتالمداكمػ الفمسػػطيني أفالديػػاـبالعمميػػاتالعسػػكري فػػيمنػػاطؽال،ػػف الغربيػ ك طػػاع
ػكؿ ػػكم؛كذلػػؾلكث ػرةالت اػػيناتوكاالسػػتعداداتالعالي ػ لد ػكات
غ ػزةك ػ ىػدهاالي دػػؽالػػردعلمعػػدكبشػ و

ػافالب ػ ػدمػ ػػفال،ػ ػػغط مػ ػػىاال ػ ػػتالؿمػ ػػفخػ ػػالؿندط ػ ػ ،ػ ػػعفهالمتمثم ػ ػ فػ ػػي مدػ ػػه
اال ػ ػػتالؿوفكػ ػ
ي
االسػػتراتيجيوك تػػىاليبدػػىالشػػعبالفمسػػطينييعػػيشالمعانػػاةكاتلػػـوكال،ػػغطالمتكااػػؿوكال يػػاة
ػثتأكػػدلػػدلالمداكم ػ أف
البائس ػ التػػيالتطػػاؽوكيبدػػىالمسػػتكطنكففػػيم ػ و
أمفكد ػ وكرفاهي ػ ؛ يػ ي

تؿكي ٍؤًذىيهوهكالجبه الداخمي التيالتامدطكيالن .
ي
الشي الك يدالذميمكفأفي،غطى مىالم
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تدػػكؿكتائػػبالدسػػاـ ػػكؿ ػػدكاف ػػاـ":2014لدػػدتػػـبنػػا جػػزومهػػـمػػفالخط ػ  مػػىندػػؿ

المداكم لممعرك إلى"أرضالعدك"وكذلؾباستخداـ ػكوةاػاركخي غطػتمعظػـأر،ػناالم تمػ وكهػك
أكثرمف يشهـفػي
ى
مافرضطك ان مىمعظـالمغتابيفالاهاين الذيفباتكايعيشكففيالمالج
ػؿ
بيكتهـوككافذركةذلؾفي ممي التهجيرالتياستخدمتهاالمداكم لسكافالغالؼالذيفشػكمكا ام ى
و
العدكوككافذلؾسببانفيدفعهاإلنها المعرك "(.كتائبالدساـو )2018
ِّ
،غط مى ككم

سادساً :استراتيبي إعماء الندو من خالل استيدال النمالء:

راتالمداكم منذبداياتها مىاجتثاثالمػرضالخبيػثالعػالؽفػيجسػدهاوكهػكمػفأ ػكل

العكامػؿالتػػيسػا دت مػػىتدكيػ الم تػؿوكتػػدميرالنفسػػي الفمسػطيني وكهػػيالعمالػ مػعالم تػػؿو ك ػػد

كبثاليأسفينفكسهـو ك داستطاعالم تؿاإلسػرائيميأف
تؿلبثركحالفر كالخااـو ِّ
ِّ
استغمهاالم
ػثكاػػمتهػػذلالظػػاهرةفػػيمر م ػ 
ياػػنعهػػذلالظػػاهرةفػػيالشػػعبالفمسػػطيني؛كذلػػؾالخت ار ػػه؛ يػ ي

ػرم ػػفالعم ػػال يتف ػػاخركفبه ػػذاالعم ػػؿ
ػبهىمس ػػككت نه ػػاوكأا ػػبحكثي ػ ه
الثمانين ػػاتأفتا ػػبحظ ػػاهرةنش ػ 

تيكلى؛بؿ بمهابدأتالمداكم فيم ارب هذلالظاهرةمفخػالؿثالثػ 
الشائفوكمعبداي االنتفا ،ا 
بنكد :

 .1التك ي :مفخالؿنشرالك يفيافكؼالناس كؿمخاطرهذلالظاهرة.
 .2التافي كالردع:مفخالؿالدياـبعممياتمطاردة كلتافي العمال .

 .3ف،حممارساتالعمال كالمخابراتاإلسرائيمي كأساليبهـفياإلسداط.

ؿ :
إلىثالثم ار ى
ً
كيمكفتدسـم ار ؿالتعامؿمعالعمال كالمتعاكنيفأمنيانمعاال تالؿو

يثتـإ داـ ددكبيرمػف
المرحم اطولى:ما بؿاالنتفا ،ا 
تيكلى تىنشأةالسمط الفمسطيني ؛ ي
ػثتػـإ ػداـ ػدد“تجػاكزمنػذبدايػ االنتفا،ػ 
و
العمال وكتـ
ال،رببيدمف ديد؛لمد،ػا  مػيهـ؛ ي ي
ض
ػفالتخمػكهػذلالفتػرةمػفتع ُّػر ً
إلػىبدايػ  امهػاالثالػث 150تػيالن"(ال اػرمو.)174:1990لك ٍ
ػددمػػنهـلمظمػػـوكالدتػػؿبػػدكفتهم ػ وأك مػػىالشػػبه وفمػػـيكػػفهنػػاؾ كا ػ يػدا ػ ي هلمتعامػػؿمػػع
ػ و

تؿ
العمال وفكافالعمؿ شكائيانمبنيان مىرداتالفعؿوكال ماسالزائدلدلالمداكميفوكاستطاعالم ُّ

ائيمياسػػتغالؿهػػذلالظػػاهرة؛لاػػنا الهػػاجساتمنػػيوكم اكل ػ تفتيػػتالمجتمػػعوكمػػااسػػتخدـ
اإلس ػر ُّ
أساليبالطعففيالمداكميف.

المرحم الثاني  :فترةالسمط الفمسطيني ك تى ػاـ:2007إ ٍذ امػتخاللهػاالسػمط فػي هػدالػرئيس
ياسر رفاتبم ارب هذلالظاهرةوكا تداؿبعػضالعمػال كم اسػبتهـولكػفيػدالسػمط كانػتمكبمػ ن؛
بسػػبباالتفا يػػاتاتمنيػ مػػعاال ػػتالؿ،ػػمفاتفا يػػاتالسػػالـوككػػافالتعامػػؿمػعالعمػػال مبنيػان مػػى

ىرداتالفعؿبعد مؿ دكانيكبيرمفاال تالؿوكظهكراال تجاجاتمفالفمسطينييفولكػفالتعامػؿ
و
مىأسس ممي  .
بالمجمؿكافمبنيان
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ػامض ػػكؿماػػير
كفػػيذلػػؾيدػػكؿالكاتػػب بػػداهلل يسػػى":إفاتفػػاؽأكسػػمككردفيػػهبنػ هػدغػ ه
العم ػػال وك يػ ػػؿ:إنػػػهي ظ ػػر م ػ ػىالسػػػمط ا تد ػػالهـوكلكػػػفال ػ ػرئيس رف ػػاتأ طػ ػػىأكام ػ ػرلبك،ػػػكح
بمال دػػتهـ؛باسػػتثنا تنفيػػذأ كػػاـاإل ػػداـوكمػػفهنػػاأاػػدرتالم ػػاكـالعسػػكري الفمسػػطيني أ كام ػان
ػاتمػػعإس ػرائيؿوك ال ػػاتدكلي ػ 
متعػػددة مػػى مػػال باإل ػػداـبػػدكفتنفيػػذ؛تفالسػػمط لػػديها ال ػ ه

كاسع وتجعمها ر ،نلم،غكطكاالبتزازفي اؿتنفيذأ كاـاإل داـ" (.يسىو )2014

يثشهدالتعامؿمعالعمػال 
المرحم الثالث  :بعدسيطرة رك  ماس مى طاعغزة اـ2007و ي
طػر ً
ى ً
ؼالعػدك
تطك انرنك يان
ولـي ٍسب ٍؽلهمثيؿو تىأاػبحالدطػاع معػ آمنػ وفػالتكػادتم ُّػر مميػ مػف ى ى
إالكيػػتـ ػ ُّػؿلغزهػػابشػ و
ػكؿسػريع.ك ػػدأظهػػرجهػػازاتمػػفالػػداخمي ػػدرة مػػىإدارةاػراعاتدمغػ مػػع
اال ػ ػػتالؿبشػ ػػكؿأربػ ػػؾ سػ ػ ً
ػاباتالشػ ػػاباؾوكاسػ ػػتطا تالمداكم ػ ػ  ماي ػ ػ ات مػ ػػاؿالعسػ ػػكري وكزيػ ػػادة

الت اػػيفلممجتمػػعالفمسػػطينيوكا تدػػاؿ ػػددكبيػػرمػػفالعمػػال وكالتعامػػؿمعهػػـكفػػؽمعطيػػاتأمني ػ 
ا ػ ي وك ػػدرةأمني ػ  الي ػ ؛بػ ًػؿاسػػتطا تمعالج ػ  ػ و
ػددكبيػ وػرمػػفالعمػػال وكاسػػتخدامهـكمخب ػريف
مزدكجيف .

ػكةنخفيػ نفا مػ 
في يفتراجعالعمؿ،دالعمال فيال،ف الغربيػ و تػىأاػب كايش ِّػكميكف 

ٍدكثيرومفالعمميات بؿالدياـبهاوكماتمكفاال تالؿمفتعزيػزاػنا 
اكأى
مىاترضوكاستطا ك ى
تنظيماتكهمي فيال،ف الغربي وبغرض،ربالمداكم وككشؼالطا اتالشػبابي المسػتعدةلمعمػؿ
ً
،دالم تؿوكماساهمتفيفددافالثد لػدلأهػؿال،ػف فػيالتنظيمػاتالفمسػطيني كالعمػؿالمدػاكـو

ػث"اتهػػـ دك يػػاففمسػػطينيافاال ػػتالؿبػػاختراع
بسػػببكث ػرةال ،ػرباتاتمني ػ مػػف بػػؿاال ػػتالؿو يػ ي
تنظيماتكهمي بهدؼالزجبأكبر ددمفشبابالددسالم تم فػيسػجكفاال ػتالؿولتفريػسالمسػجد

ات اػػىمػػفالشػػبابالػػذيفيشػػكمكفخػػطالػػدفاعاتكؿفػػيمكاجه ػ مخططػػاتالتهكيػػدالتػػيتسػػتهدؼ

المس ػػجداال ا ػػىوكالت ػػيك ػػافآخره ػػاالتنظ ػػيـال ػػكهميال ػػذميطم ػػؽ مي ػػه"تنظ ػػيـش ػػبابات ا ػػى".

(أكناليفو)2018

ك ػ ػػداسػ ػػتطا تالمداكم ػ ػ فػ ػػيغ ػ ػزةإيػ ػػالـالعػ ػػدكوممػ ػػاأثػ ػػر مػ ػػىجػ ػػكدة ممياتػ ػػهبالػ ػػذاتفػ ػػي

اال تدا اتاتخيرة2012ك2014كمابينهماكمابعدهماو ك دا ترؼالعدكأنهلـيكفيعمـبددرات
المداكم وكلـيتك عاستخداـبعػضاتسػم مػفطػرؼالمداكمػ التػيفاجأتػهوككانػتسػببانفػيلجكئػه
إلىالكسطا ن كالتهدئ مفجديد .
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المبحث الثالث

أثر االستراتيبي النسكري عمى المستوطنين "اإلسرائيميين" (الببي الداخمي )
تهػػذلالمسػػأل 
فػػيال ػػديث ػػفأثػػرالمداكمػ المسػػم  مػػىالمسػػتكطنيف"اإلسػرائيمييف"؛نا شػ ي

ػب مػػىات ػػؿ؛منهػػاالخػػكؼاإلس ػرائيمي مػػفالمسػػتدبؿك ػػديثاإلس ػرائيمييف ػػفنهاي ػ 
مػػفسػػبعجكانػ ى
إسرائيؿوككذلؾالخكؼكالهمعفيافكؼالمستكطنيفوكانتداؿالسكفإلىالعمؽوكالهجرةالمعاكسػ و
كترؾالخدم العسكري وكفددافاتمفكاالستدراروكذلؾمفخالؿالمطمبيفالتالييف:

المطمب اطول

أثر المقاوم عمى المستوطنين "اإلسرائيميين" في فمسطين

ػرتالدنا ً
بيفهذاالمطمبكيؼأثرتالمداكم الفمسػطيني  مػىاال ػتالؿاإلسػرائيميوكغي ً
ػات
ى ى

نػػدكثيػػرمػػنهـوفمػػـيعػػديرغػػبباالسػػتمرارفػػيالعػػيش مػػىأرضفمسػػطيفأثنػػا االنتفا ،ػ الثاني ػ و
دائدهـالتيب ىن ٍػكاتاػكراتًهـ ميهػافػيسػكنىفمسػطيفوكذلػؾ
ككذلؾأثنا اال تدا ات؛بؿغيرتمف
ى
مفخالؿالفدراتالخمسالتالي  :

أوالً :بدلي نياي إسرائيل (الخول من المستقبل)

ػاتالمسػػم لمشػػعبالفمسػػطينيوإلػػى
ؿالعسػػكري لممداكم ػ الفمسػػطيني وكاالنتفا،ػ ي
أدتات مػػا ي

تى ىغُّي ورفي نا ػاتاإلسػرائيمييففػيمػدل ػدرتهـ مػىالاػمكدوكاالسػتمرارفػيالعػيشفػيفمسػطيففػي
ظؿانعداـاتمفوكزيادةالخكؼ مىاتركاح.ك د ىكثيىرال ديث فجدلي نهاي إسرائيؿوفعمى سبيؿ
ِّ
النبهذا
المثاؿ تناكلتا يف " يديعكت أ ركنكت"اإلسرائيمي في27كانكفالثاني(يناير)2002ومدا 
الاػدد بعنػكاف(يشػتركف شػددان فػي الخػارج ت سػبان لميػكـ اتسػكد)(.المسػيرمومػفاالنتفا،ػ إلػى ػرب
الت ريرالفمسطيني )64:
كفػػيمدػ و
ػاؿلمكاتػػباإلس ػرائيمي"يا يػػؿبػػازميممػػاف"فػػيا ػ يف معػػاريؼاإلس ػرائيمي فػػي27
ػارة التاليػ ":أ ػاكؿ دائمػان أف أيبعػد نػي هػذل الفكػرة المز جػ و
كانكفاتكؿ(ديسمبر)2001وبػدأ بالعب 
ػؿ مػرةو كتظهػرمػف جديػد:هػؿ يمكػف أف تكػكف نهايػ الدكلػ كنهايػ ال ركػ
ػؿ فػيك ِّ
كلكنهػا تط ُّ

ػف ثمػ ى الكثي ىػر جػدان مػف أكجػه
الكيبكتسي ؟و مف ندط الػزمف ال اليػ مػا ازلػت هػذل الفكػرةمد ك،ػ نو كلك ٍ
مرت مى الكيبكتسات بؿ أف ت ت،ر أكتمكتو كبيف ما يجرم في اآلكن
الشبه بيف المجريات التي 

اتخيػرة مػػع الػػدكؿ"(المسػػيرمومػػفاالنتفا،ػ إلػػى ػػربالت ريػػرالفمسػػطيني )64:وكمػػاظهػػر مػػى
ألسػن الدػادةاإلسػرائيمييفماػطمحالخطػراالسػتراتيجي؛ففػي تاػريح لػكزيرة الخارجيػ اإلسػرائيمي

السػابد )تسػيبي ليفنػي) فػي 25كػانكفاتكؿ(ديسػمبر)2009و"أكػدت بػأف مػاس تشػكؿ خطػ انر
ظؿ استمرار كمها في غزة" (.بيبو )1088:2010
استراتيجيان مى إسرائيؿفي ِّ
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ػث ػػذررئػػيس
بػػؿإفجدلي ػ بدػػا دكل ػ إس ػرائيؿ ػػدظهػػرتفػػي دمي ػ الدػػادةاإلس ػرائيمييف؛ يػ ي
مخاطركجكدي و دتكاجػهدكلػ إسػرائيؿوكشػدد مػى،ػركرة
ى
ال ككم اإلسرائيمي (بنياميفنتنياهك)مف

أفتكػكفالدكلػ  مػىأهبػ االسػتعدادلمتهديػداتالتػػيته ِّػددكجكدهػا؛ليتسػنىبعػدثالثػ  دػكداال تفػػاؿ
بيكـاالستدالؿالػ100لمدكل وكأ،اؼ":المممك ال شمكني دامت 80امانوكاف مينابدكل إس ارئيؿ

ػث ػرأالكثيػػرمػػفاليهػػكدهػػذاالتا ػريح
أفنتخطػػىكنمػ ِّػررهػػذلالفت ػرة"(.سػػمااإلخباري ػ و)2017؛ يػ ي
ػؤمػفنتنيػاهكبنهايػ إسػرائيؿ.ك ػداػرحبمثػؿهػذاهنػرمكيسػنجركزيػرخارجيػ الكاليػات
مىأنهتنب ه

 ،ىرهـفيالسياس ك ار ةالمستدبؿ .
المت دةالسابؽ بؿفترةليستبالطكيم
وكهكم ىخ ٍ
ي
كينبهالكاتػباإلسرائيلي يارونلنػدفالمتشػائـمػفمسػتدبؿإسػرائيؿوإلػىأف"إسػرائيمييف يكثيػانر
ِّ

بدأكايدكلكفبأفمستدبؿإسرائيؿ مىمدل دةأجياؿ ادم هكأمرمشككؾبهوكأناأ طػيإسػرائيؿ
ت ًشػٍب هىجػازـبػأفهػذلالػبالدلػفتدسػـإلػى
فرا %50مفاالستم ارري وكفيالسػنكاتاتخيػرةأاػب ي
دكلتيفوكاليكجد كةسياسي تستطيعفرض ؿمماثؿوأماالذيفيتذمركفمػفأفكػارمفػأ كؿلهػـ:إف
ب" (.كادو)2014
ا ٍ
ر ـ%50هكجيدجدانوكفي ديدمفتك عاتيلـأي ً
ثانياً :الخول واليمع في صفول المستوطنين

إفمفأ كلالعكامؿالتيتسا د مىهجرةاليهكدإلىفمسطيفوكاالستيطاففيهاهكالد ايػ ى

الاػػهيكني ىبكجػػكداتمػػفوكت ديػػؽالمكاسػػباال تاػػادي وك ػػكةالجػػيشالػػذماليدهػػروكأسػػطكرةاتمػػف
ػؿالمتمثػػؿفػػي
ػؿلػهفػػيالعػػالـولػذلؾفهمػػتالمداكمػ ندطػ ال،ػػعؼلػػدلالم ت ِّ
اإلسػرائيميالػػذمالمثيػ ى
ػفكاالسػتدرارمعنػالبالنسػب 
جبهتهالداخمي التيالتت مؿخكضالمعارؾ مػىأر،ػهاوكأف ػدـاتم 
لهـهك دـالددرة مىالعيشفيفمسطيفالم تم وك دأدتالعممياتالمسم فياالنتفا ،اتكلػى

كالثاني و كفترةاال تدا اتالثالث 2008و2012و 2014مى طاعغزةوإلػىالتػأثيرالسػمبي مػى
ػث
السكافبشكؿكبيروكأففترةالتم ُّػدًدلالسػتيطافوكالبدػا كاالسػتدرارفػيفمسػطيفمرهػكفبػاتمفو ي ي
يكثراالستيطاففيأك اتالهدك كالسالـالمز كـ .

ك دجمعالدكتكر بدالكهابالمسيرم ػددانكبيػ انرمػفالمدػاالتكالتاػري اتاإلسػرائيمي  ػف

جر انتفا،ػ ات اػىفػيكتابػه(مػفاالنتفا،ػ إلػى
ال الهمعكالخكؼالتييشعربهااإلسرائيميكف ا
ربالت ريرمفخالؿالا ؼاإلسرائيمي )نختارهافيثماني بنكد(:المسيرمومفاالنتفا ،إلى
ربالت ريرالفمسطيني  )23-21:

 .1إف %78مف اإلسػرائيمييف لػـ يعػكدكا يسػهركف فػي أمػاكف امػ و خشػي اإلاػاب فػي مميػات
تفجير.

 .2إف%63مفالمستكطنيفيعتددكف أف الدكل اإلسرائيمي د دخمت طريدان مسدكدان.

 .3إنهبينماكػافيثػؽاإلسػرائيميكففػيال ككمػ بنسػب %60فػي ػاـ1996وانخفػضفػي ػاـ
2002ـإلى.%37

019

أم إمكاف لالستمرار في ظؿ الك،ع ال الي دكف مؿ شي .
 .4ال يكجد ُّ
كمتشائـ.
 .5إفالناس يخرجكف مر و
كمرهؽ ي
ات أ ؿ خكفان مف الهجماتالمسم ؛ فالجمهكر يمتعب ي
ؿ فدػط؛بػؿ إنهػا أدت إلػى انتدػاؿ العمميػاتاالستشػهادي
 .6إفاتجهزة اتمنيػ اإلسػرائيمي لػـ تىٍف ىشػ ٍ
فاائؿ لـ تتبنها مف بؿو ك امتإسرائيؿ مى كس النتائج التي راهنت مى ت ديدها.
ى
إلى

ت،روكالك،ع اتمني الذم تعيشه إسرائيؿيعتبر إفالسان أمنيان.

 .7إف سياس اتمف اإلسرائيمي ت
 .8إففشػؿرئػيسالػكز ار اإلسػرائيميشػاركف يعنػي فػي كا ػع اتمػر سػدكط هػذا الػكهـو ممػا يعنػي
سدكط ال مـ الاهيكني.

ثالثاً :انتقال السكن إلى النمقى واليبرة المناكس

نػػدمااش ػتعمتاالنتفا ،ػ اتكلػػىكالثاني ػ فػػيفمسػػطيفلػػـيسػػتطعالمسػػتكطنكفوكالالجػػيشو

ةوفدرركاإ ادةاالنتشارفي اـ1994كاالنس ابمنهت ت،ربات
االستمرارفيا تالؿ طاعغز 
المداكم في اـ2005وبعدأفكانتمستكطن (نيتساريـ) مىأرضغزةكتؿأبيبفيمعتدػداتهـ؛

أماليخرجكفمنهاإالإذاكانكايفرطكففيتػؿأبيػبوكمػاأفاالنتفا،ػ كاال تػدا اتاإلسػرائيمي  ػد
ساهمتفػيهجػرة ػددكبيػرمػفإسػرائيؿبشػكؿنهػائيوكفػيذلػؾيدػكؿركفػػي ريفمػيف رئػيسالكنيسػت

ِّ
ػذميعب ػر نػػهسػػعيأ ػػداد
السػػابؽ":لدػػدتغمغػػؿاليػػأسفػػينفػػكساإلس ػرائيمييفمػػفمسػػتدبؿكي ػػانهـالػ
متزايدةمفاإلسرائيمييف؛لم اػكؿ مػىج ػكازاتسػػفرأكركبي ػ ؛ السػتخدامهافػيالفػرارمػفالدكلػ  نػد

ال اج ومعتب انرأفهذاالسمكؾلـيكفيادر ػفهػؤال ؛لكالالشعكرالمتأاؿفينفكسهـبأفالدكلػ 
فيطريدهالمتفكؾكالزكاؿ؛تسػباب دةوأهمهاالمداكم الفمسطيني  (.بيبو )1093:2010
رابناً :ترك الخدم النسكري ى ورفض التبنيد

فػػياآلكن ػ اتخي ػرةبػػدأيظهػػرالتمػػرد مػػىالتجنيػػدلػػدلش ػري كبي ػرةمػػفالشػػباباإلس ػرائيميو

كاتسعتدائرةترؾالخدم العسػكري فػيالجػيشاإلسػرائيميوكلهػذااتمػرأسػبابكثيػرةكمتنك ػ وكلكػف

ػتطالعلمػرأمأظهػرأف %34مػفالشػباباإلسػرائيمييف
و
ػثإنػهفػياس
مفأب رزهاهك مؿالمداكم ؛ ي ي
ممػػفهػػـفػػيسػ ٌػفالخدم ػ العسػػكري اليمت دػػكفبهػػاوأكيتهربػػكفمنهػػا؛تسػػبابمختمف ػ (أبػػك ػػامرو

 .)2015ك د بر فطبيع الظاهرةك جمهارئيسالم كم العسكري اإلسرائيميفييافاوالككلكنيؿ
(آفاليليفالي)وفداؿ"إفالتهربمفالخدم ظػاهرةه مر ً
،ػي هوكتنتشػركالنػارفػيالهشػيـوكتى يج ُّػرك ار هػا
ىى
سمسم مفاتمراض"(.مركزبا ثلمدراساتالفمسطيني كاالستراتيجي و )2016
ػدمرف،ػهـ
كخالؿاالنتفا ،اتكلىادرأكؿبيافرفضرسميأ مففيهأكثرمفألفيجن 

فمنهـ180شخاانوفػي ػيفشػهدتانتفا،ػ ات اػىانتشػار
لمخدم فيالمناطؽالفمسطيني و يس ًج ى
ػثبػػدأت ػكالي
ظػػاهرةرفػػضالخدم ػ وكالف ػرً
ارمنهػػا(أبػػك ػػامرو)2018وثػػـتراجع ػتهيب ػ الجػػيشو يػ ي
ال ،ػربات مػػىمؤسس ػ الجػػيشمنػػذ ػػرباالسػػتنزاؼك ػػرب ػػاـ1973ـومػػرك انربغػػزكلبنػػاف ػاـ

1982وكانتفا  ،اـ1987وكانتها نباالنس ابمفجنكبلبناف اـ2000وككاؿهذاالمن نى
001

متػػهفػػيانتفا ،ػ ات اػػى ػػاـ2000وك ػػربلبنػػافالثاني ػ  ػػاـ2006وكا تػػدا اتغ ػزةاتخي ػرة

أ كاـ2008:و2012و.2014
لكؿذلؾالهتزازاكرةالجيشوكتراجعمكانتهوكتزايداالنتداداتالمكجه ،دلولكف
ُّ
ك دأد

أهػػـالعكامػػؿبطبيع ػ ال ػػاؿوهػػكإ سػػاسالمجن ػديفبأنػػهالجػػدكلمػػفاالسػػتمرارفػػيال ػػرب(.أبػػك
امرو .)2015

خامساً :فقدان اطمن واالستقرار

إفم ػػااليػ ػرالبع ػػضالفمس ػػطينييفم ػػفآث ػػارخمفته ػػاالاػ ػكاريخكاتنف ػػاؽوكالعممي ػػاتالفدائيػ ػ و

ك ممياتالطعفكالدهسوك ممياتخمؼالخطكطوكالعمميػاتاالستشػهادي  مػىاإلسػرائيمييفمػعأنهػـ
يش ػػاهدكفه ػػذلالكس ػػائؿوه ػػكال الػ ػ يالنفس ػػي يالس ػػيئ يالت ػػيبات ػػتتس ػػكفف ػػي م ػػؽالعد ػػؿاإلسػ ػرائيميو

ػؿكس ػػائؿالج ػػذبالتػ ػػيتا ػػنعهاله ػػـال ككم ػ ػ 
كالش ػػعكرباإل ب ػػاطوكالخ ػػكؼوك ػ ػػدـاتم ػػفورغ ػػـكػ ػ ِّ
جبأفنسمعمفالكاتباإلسرائيميالبارزياركف
اإلسرائيمي وكالكالياتالمت دةمفخمفها؛لذلؾفال ى

لنػػدففػػيكتػػاب(مػػذكرات)وفػػي ػػديثنشػرتهاػ يف "يػػديعكتأ ركنػػكت"فػػيمم دهػػا":فػػيالسػػنكات

اتخيرةبدأتأتفهيـك ِّ
ػرإسػرائيؿوفأنػا
ػفآخػ ىرغي ً
أهي ينفسػيتخبػر فيػدموبػأننيسػأب ثلػي ػفكط و
أتفهـكؿالمتخكفيفوككؿاإلسرائيمييفالعالديفبهاجسالخطربشكؿدائـ" (.كادو )2014

كم ػ ػػاأفال ػ ػػركبالمتك ػ ػػررةبات ػ ػػتتػ ػ ػراكـهػ ػ ػكاجس ػ ػػدـالبد ػ ػػا  م ػ ػػىأرضفمس ػ ػػطيفل ػ ػػدل

كتعززلديهـاعكب االستمرارفيالعيشفػيظػؿتندػيطالاػكاريخكالدػذائؼ.لػذلؾفإنػه
اإلسرائيمييفو ِّ
بددرماكانتتطكؿفترةالعدكاف اـ2014وكتزيدمػفالمعانػاةاليكميػ لمفمسػطينييفوبدػدرمػاكانػت

تانعانيعهافي ديدةاإلسرائيمييفوكتاكراتهـوكمستدبؿ ياتهـ .

 كفيهذاالسياؽيك،حاتستاذفيجامع تؿأبيبساغيالباز:أف"تػدهكرالشػعكربػاتمف

الشخاػػيكالمجتمعػػيخػػالؿال ػػرب مػػىغ ػزةوكخاكا ػانا،ػػطرارالمسػػتكطنيففػػيم ػػيطالدطػػاع
لتػػرؾمسػػتكطناتهـوأثبػػتفشػػؿالاػػهيكني فػػيت ديػػؽأهػػدافها"وكلفػػتفػػيمدػػاؿنشػرلفػػيمك ػػع"كلػػال"

اإلخبارم:إلىأف"ال رب مىغزةكشفتمظاهرالمأساةالتييعيشهااليهكدفيإسرائيؿ؛إٍذإفهػذل

الدكل ت كلتمنذإنشائهالممكافاتكثرخط انر مىال ياة؛فهيالمكػافالػذميدتػؿفيػهأكبػر ػددمػف

اليهكد" (.كادو )2014
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المطمب الثاني

تمييد:

أثر االستراتيبي النسكري الفمسطيني عمى نظري اطمن اإلسرائيمي
ػػدىدتإس ػرائيؿأكلكيػػاتأمنهػػاالدػػكميمنػػذنشػػأتها؛بػػؿإف ادتهػػا ػػدك،ػػعكافىر ً
ياتهػػذل
 ،ػ ً
ى

ػرد مػػىتمػػؾ
النظريػ  بػػؿ يػػاـإسػرائيؿ؛ليتكاػػمكاال دػانإلػػىك،ػػعاالسػػتراتيجياتوكرسػػـالسياسػػاتلمػ ِّ

الفر ،ػػياتوكتنه ػػاكي ػػافغاا ػػبترضالغي ػػر؛ف ػػإفا تماده ػػا م ػػىاتم ػػفا تم ػػادانكبيػ ػ انرالمج ػػاؿ
دةولػذلؾفػإفكػؿالسياسػاتالداخميػ كالخارجيػ إلسػرائيؿ؛ كبالػذاتمػعالم ػيط
اخيفيهلًمى ٍظى وكا و

لمتر

العربػػيوينطمػػؽمػػفالنظ ػرةاتمني ػ إلس ػرائيؿوفالعال ػػاتمػػعالػػدكؿالعربي ػ منطمدهػػاالجانػػباتمنػػي؛
ػثدخمػػتفػػي ػػركبطا ن ػ مػػعالػػدكؿالعربي ػ منطمد ػ نمػػفمرتكزاتهػػااتمني ػ التػػيت ػػافظ مػػى
يػ ي

ػاكتفكًه ػػاف ػػيالمنطدػ ػ ول ػػذلؾف ػػإفا ػػنا الدػ ػرارالسياس ػػيف ػػيإسػ ػرائيؿوت ػػؤثرفي ػػهالمؤسسػ ػ 
ُّ
كجكده ػ
ً

بكؿأجهزتهاكأذر ها .
ِّ
العسكري

ك ػػد ػػدىد ػػادةإسػ ػرائيؿطبيعػ ػ العال ػ ب ػػيفالعديػػدةالعس ػػكري كالسياس ػػي بأنهػػاكجه ػػافلعممػ ػ 

كا دةوفعدميػ ال اػاركالخػكؼ مػىالكجػكدجعمهػاتدػدسالدػكةكأاػ ابهاولػذا:فدػدا تمػتالمؤسسػ 

فمـيكفالعسكريكفكاتمنيكفمؤثريففدطفيالدرار
ً
العسكري كاتمني مكان نخاا ن نداإلسرائيمييفو

السياسي؛بؿكانكامكجهيفك،ػاغطيففػياتخػاذ ػ ارراتال ػربكالسػمـ مػىالسػكا و ككػانكااػانعيف
لها .


ي ددشيمكفبيريزالعال المتبادل بيفالعديدةالعسكري كالسياس الخارجي اإلسرائيمي بدكله:

"إفاتمففي اج إلى ال اتخارجي مفأجؿبنا الدكةالعسػكري وكمػاأفاتمػفبدكتػهالعسػكري 

يمكنهأفيسهـفيالعال اتالخارجي كذلؾ(اتهراـو .)2006

أفالعديػدةالعسػػكري كالسياسػي الخارجيػ 
كيعتدػدديفيػدبػػفجكريػكفمؤسػسالكيػػافاإلسػرائيمي ٌ

كجهػػافلعمم ػ كا ػػدةوهػػي"اتمػػفالػػكطنيإلس ػرائيؿ"وكيؤكػػدأنػػهفػػيغيػػابأ ػػدهمااليكتمػػؿكيػػاف

اآلخر؛إٍذيدكؿ":يعتمددفاعإسرائيؿبالدرج اتكلى مىرفع شأنناوك يميػ ِّككعبنػافػيال مبػ الدكليػ و

ػؿال اس ىػـبمفػردلفػي
ػفتيهمػاأفيكػكفالعام ى
كافالشؤكفالعسكري كالخارجي أمرافمتشابكافواليمك ِّ
البالد"(.نجيبو )2018

كهكػػذاأاػػبح امػػؿاتمػػفيشػ ِّػكؿهاجس ػانرئيس ػان نػػداإلس ػرائيمييفواتمػػرالػػذمفػػرض مػػى

مىأما تبار .
ِّ
الدياداتاإلسرائيمي المختمف أفتددمه

ػرالعمػػؿالمدػػاكـ مػػىهػػذلالنظريػ 
كفػػيهػػذاالمطمػػبتناكلػتالنظريػ اتمنيػ اإلسػرائيمي وكأثػ ى

مفخالؿالفدراتالثالثالتالي  :
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أوالً :النظري اطمني اإلسرائيمي

ػاتًهـو
إف"نظريػ اتمػػفاإلسػرائيميهػػيالمنبػػعالػػذميسػػتديمنػػهالعسػػكريكفاإلسػرائيميكفتكجهػ 

كمفثىـبنا  دائدهـوكماأنهااتساسالذمترتكز ميهاسػتراتيجيتهـكأسػاليبهـفػيإدارةالاػراعمػع

ػرمػفخمسػ 
الدكؿالعربي "(سالـو)71:2015؛فهي اػيم د ارسػ تاريخيػ ككا عيػ امتػدتإلػىأكث ى

ػرمػف ػربوفهػيتنطمػؽمػفالتػكراةوك ػركببنػيإسػرائيؿمػع
آالؼ اـوكت،منتهػذلالد ارسػ أكث ى
ػتفيهػػا
ؿ كمػػفبعػ يػدوككػػذلؾ مػػىأمػػكركا عي ػ تتناسػػبمػػعالكا ػػعودرسػ ٍ
مكسػػى ميػػهالسػػالـوكمػػف ب ػ ي
الاػهيكني أسػػباباالنتاػػاراتكالهػزائـلم ػػركب مػػىمػػدارالتػاريخولػػذافدػػدلػزـأفأ ػػرج مػػىمكانػ 
اتمففيالعدمي الاهيكني وكلكفبعدالنظري اتمني  ندهـوكمافيالبنديفالتالييف :
 .1تنريل النظري اطمني إلسرائيل

ػث رفهػ ػاالمػ ػكا 
هن ػػاؾ ػػدةتعريف ػػاتذه ػػبإليه ػػاالب ػػا ثكفلمنظريػ ػ اتمنيػ ػ اإلسػ ػرائيمي و ي ػ ي

اإلسػرائيمييسػرائيؿتػاؿبأنهػا،":ػػمافأمػفاتمػ وكال فػاظ مػىماػػال هاال يكيػ "وفيمػايػرلالعديػػد

إيجػاؿألػػكف":أفاتمػفيتعػػدلالػػدفاع ػفشػػعب،ػدجميػػعأنػكاعات مػاؿالعدائيػ مػفالخػػارجوإلػػى
ػاالتلمدكل ػ مػػعبيئتهػػاالدريب ػ كالبعيػػدةوكالتػػيتعكػػس كتهػػاكجاهزيتهػػاوككسػػيمتهاو
ككنػػهم اػػم ىاتاػ و
ك ػػدرتها مػػىالتنفيػػذومػػفأجػػؿ مايػ ماػػال هاال يكيػ وكت ديػػؽأهػػدافهاكغاياتهػػاالدكميػ "(.شػػبيبو

 )48:2003

تكذلؾبأنها"المفاهيـالتيتنتهجهاإسػرائيؿل،ػمافأمنهػاوأكهػيمجمك ػ الدكا ػد
ك د يِّرفى ٍ

كالمبادئكاتساليبالتييػتـفػيإطارهػات ديػدالتهديػداتالتػيتتعػرضلهػاإسػرائيؿوطبدػانتسػبدياتهاو

كطػػرؽمكاجهتهػػا"ومػػعاالسػػتغالؿاتمثػػؿلمعطيػػاتالدػػكةاإلس ػرائيمي فػػيمدابػػؿت جػػيـمعطيػػاتالدػػكة

العربيػ وكتعتبػر مميػ تاػػنيؼأسػػبدياتالعمػػؿكاتجاهاتػػهمػػفالجكانػػبال يكيػ لممفػػاهيـاالسػػتراتيجي 

اإلسرائيمي (.ال ساين و.)7:2010



ػؼأدؽمػػفسػػابدهوسػكا  منػػامفػػاهيـأك كا ػػدوأمػػامػػاسػػبؽمػػفأنػػه،ػػمافأمػػف
ُّ
كهػػذاالتعريػ

اتم فهكهدؼال ديدة؛ك دأ طػىديفيػدبػفجكريػكفتفسػي انرخااػانلألمػفبالنسػب إلسػرائيؿبدكلػه:

"إفأمػػفإسػرائيؿلػػيس ،ػػي  مايػ االسػػتدالؿكات ار،ػػيوكال ػػدكدأكالسػػيادةوإنمػػاهػػك ،ػػي البدػػا 
مى يدال ياة"(.رياضو )2009

 .2مكان اطمن في النقمي اإلسرائيمي

إفالهػػاجساتمنػػيوك دميػ ال اػػارو ي ػِّػددافكثيػ انرمػػفجكانػػبالسػػمكؾاإلسػرائيميوفبسػػبب

هػػذاالهػػاجسالبػػدمػػفزيػػادةالدػػكة العسػػكري وكالػػد ـاال تاػػادموكالتفػػكؽالتكنكلػػكجيوكالمزيػػدمػػف

السػػيطرة مػػىات ار،ػػيوكبسػػبب ج ػ اتمػػفيطالػػباإلس ػرائيميكفباال تفػػاظبال،ػػف الغربي ػ ك طػػاع
ػؽلهػػـالمجػػك
غ ػزةوكباسػػـهػػذاالهػػاجسي ػ ُّ

لإلغػػالؽاتمنػػيلمدػػرلالفمسػػطيني ك اػػارها.كفػػيأي ػ 
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مفاك،اتمعالعربيطرح بنداتمفوكاتخطارالتيتتهددهـوك،ركرةكجكدم طاتإنذارمبكػرو

كمناطؽفاؿ(.المسيرموالمكسك مكسك اليهكدكاليهكدي كالاهيكني مجمد7و )422:1999
إفاتمػػف ن ػػداإلسػ ػرائيمييفبمثاب ػ الهػ ػكا كالم ػػا وككػػؿاالتفا ي ػػاتم ػػعالػػدكؿالعربيػ ػ  س ػػب

معتدداتهـيجبأفتخدـهذاالتكجهويدكؿ شمعكف بيريز في كتابه (الشرؽ اتكسػط الجديػد) ػكؿ هػذہ

الن لمندػاش أمػاـ أمرئػيس ككمػ إسػرائيمي و
المسأل ":إف مك،كع اتمف ال يمكف ا تبارل مك،ػك ان ػاب 
إنه مك،كع ياة أك مكت بالنسب لنا جميعانو ك ميػهفػإف النظػر لألمػف اإلسػرائيمي يجػب أف يتدػدـ سػمـ
اتكلكيات بؿ تنفس الهكا وفبددر ما ن،غط أمنيان مى أ دائنا بددر ما تتكفر فرص البدػا كالكجػكد".

(المارمو )13:2008

ِّ
كيك،ػحبنيػػاميفنتانيػػاهكالعال ػ بػػيفاتمػػفكالسػػالـبدكلػػه":فػػيالشػػرؽاتكسػػطيتدػػدـاتمػػف
مفاليدرؾهذاسيظؿدكفأمفوكدكفسالـوكفػينهايػ اتمػر
و
الـكمعاهداتالسالـوككؿ
ُّ
مىالس

أمأفأمػفإسػرائيؿ
م كػكـ ميػهبالفنػا "(الػدكيرمو".)465:20015فهنػاؾفكػرة اتمػفالسػرمدم؛ ٍ

مهدهددائمانوكأف ال ال ربمعالعرب ال شػبه أزليػ وكأفالبدػا هػكالهػدؼاتساسػيلالسػتراتيجي 
العسكري اإلسرائيمي "(.المسيرموالمكسػك مكسػك اليهػكدكاليهكديػ كالاػهيكني ومجمػد7و:1999
 )414

ثانياً :أثر المقاوم عمى نظري اطمن اإلسرائيمي واالستراتيبي النسكري

ػؿيهػػكد
إفالهػػدؼاتمنػػياإلس ػرائيميالنهػػائيهػػكأفتبدػػىإس ػرائيؿكا ػ ىاتمػػفال ا،ػػن لكػ ِّ

بأفالأمفلميهػكدإالفػيإسػرائيؿ ائمػ كمدنعػ ( اسػـو)2014ولكػف
ى
العالـوكابدا جدلي الاهيكني
هذاالهدؼبدأيتراجعمػعتػأثيراتاالنتفا،ػ الفمسػطيني وكبػدأتكؿمػرةال ػديثاػ ار  ػفمسػتدبؿ

ػاراػ ػناعالدػ ػرار
الكج ػػكداإلسػ ػرائيمي م ػػىأرضفمس ػػطيفو ك ػػد ب ػػر ػػفه ػػذاالشػ ػعكر ػػددم ػػفكب ػ
ي
كالخب ار ومنهـ مىسبيؿالمثاؿالم مؿاالستراتيجيزئيؼشيؼالذمأكدأفمفشأفاالنتفا،ػ أف
تدكضالمجتمعاإلسرائيميوككذلؾالبركفيسكرأرنكفسكفرمػفجامعػ  يفػاالػذمأ ػرب ػفا تدػادل
ِّ
بإمكاني تدهكرالعال اتالفمسطيني اإلسرائيمي إلىدرج تهديدالدكل اإلسرائيمي وك كستردكدالفعؿ

مػػدلالدمػػؽالػػذمأثارتػػهإمكانيػ تجسػػيدهػػذاالتهديػػدتكؿمػرةفػػيتػػاريخإسػرائيؿ(.الماػػرمو:2008
)96

ت ػػفأث ػػرالمداكمػ ػ المس ػػم  م ػػىالعدي ػػدةالعس ػػكري اإلسػ ػرائيمي وكمب ػػادئ
كم ػػفهن ػػا:ت ػػدث ي
النظري اتمني اإلسرائيمي ومفخالؿالبنكداتربع التالي  :
 .1تةثير المقاوم المسمح عمى مبدأ القوة النسكري المتفوق لالحتالل

ػؿالػػدكؿ
م مػػىكػ ِّ
ؽالعسػػكر ُّ
ػادلالتفػ ُّػك ي
لػ 
ػـتى يع ػٍدإس ػرائيؿ ػػادرةن مػػىتػػأميفهػػذاالمبػػدأوكالػػذممفػ ي
العربي مجتمع وكاال تمػاد مػىالجػيش؛لتػكفيراتمػفلممػكاطنيف؛فدػداسػتطا تالمداكمػ ت ييػدهػذا

التفكؽمفخالؿأربعخطكات :
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أ -االبتباك المبابر مع االحتالل:كهذاكافكا ،انفياالنتفا،تيفاتكلػىكالثانيػ  ك ػدأظهرتػا
ب مػػىأطفػػاؿال جػػارةوكأ مػػاؿالمداكم ػ وكأظهرتػػاالجنػػدمالػػذمال
جػػزالجػػيش ػػفالتغمُّ ػ ً
جًـال جارةكالمكلكتكؼوككػذلؾزادتمػفالشػعكربالتهديػد
أماـرٍ
ى
يفر
يدهر-كماز مكا-كهك ُّ
ػثأظهػرتنتػائجاسػتطال اتالػرأمالتػيأيجريػتبعػد انػدالعاالنتفا،ػ الثانيػ 
الشخاػي؛ ي ي
ػدثتا ػ يف 
ػػاـ2000ـوبػػأف%59ممػػفشػػممهـاالسػػتطالعيشػػعركفبهػػذاالتهديػػدو كت ػ ٍ

"يػػديعكتأ ركنػػكت" ػػفالخػػكؼالػػذمأثارتػػهاالنتفا،ػ وكأكػػدالكاتػػبالبريطػػانيباتريػػؾسػػيؿ
ػث ػاؿ":إفاالنتفا،ػ أاػابتإسػرائيؿ
دكراالنتفا،ػ فػيإثػارةظػاهرةالخػكؼ كتعميدهػا؛ ي ي
بكاممهابالخكؼ"(.المارمو)96:2008

ب -التصنيع :يثتغمبتالمداكم نسبيان مىهذاالمبػدأو بدػدرتها مػىتػكفيرالسػالحوكاػنا ته
صمفهذاالتسميح؛بعدأفكانت ككمتهت،ربفػي
تالؿالتخمُّ ى

فيالداخؿى كلـيستطعاال
أ ػػاليالب ػػاروكفػػيأبا ػػدالػػدنياوكػػؿمػػففكػػرفػػيامػػتالؾالسػػالحوف ،ػربتفػػيالسػػكدافو
كالعراؽوكسكرياو ً
كغيرهامفاتماكف.

ج -استحداث ببيات بديدة غير تقميدي :مػفخػالؿ مػؿاتنفػاؽالهجكميػ كالدفا يػ وكالكمػائف
الدريب ػ التػػيتشػػتبؾمػػفمسػػاف اػػفروممػػاسػػاهـفػػيت ييػػدالػػذراعالجػػكمالمتفػ ِّػكؽوككػػذلؾ
مميػاتاإلنػزاؿالب ػرملم،ػفادعالبشػري وكهػيالتػياسػتطا تالت يي ىػدالنسػبيلمدػكةالب ريػ 

اإلسرائيمي وكاستطا تتسجيؿنداط كة،داال تالؿوكمافعؿالدساـفيالعممي التينفذها
فيزكيـبال،فادعالبشري الدسامي .

ػثإفاال ػتالؿلػـيسػتطعفػرضمنطدػ  ازلػ فػي طػاع
د -حفظ التمـاس الـدائم مـع النـدو :ي ي
غزةبعػد ػدكاف ػاـ2014؛ب ي ً
اجالم ار بػ ً لكتائػبالدسػاـكالجهػاداإلسػالمي مػى
ػؿنش ىػرتأبػر ي
طػػكؿال ػػدكد؛لتراػػدكػػؿ رك ػ كسػػكن لجػػيشاال ػػتالؿ.فعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿتسػػفيي ز يمػػي
مسؤكؿممؼالشؤكفالعربي فيالدناةالعاشرةاإلسرائيمي  اؿ":إفكجكد ناار ماس مػى

المنػػاطؽال دكديػ ويجعػػؿلػػديهـالجاهزيػ مػػفأجػػؿتنفيػػذ مميػػاتأى ٍسػ ور ػػاؿتػػكفرتالظػػركؼ
لذلؾ"(.فمسطيفاآلفو )2017

 .2تةثير المقاوم المسمح عمى مبدأ الحدود اآلمن لدى االحتالل

بعدأفكانتدكل اال تالؿتخططلدياـإسرائيؿالكبرلوكتانعمؤامراتهالهذاالغرض؛فإنها

أكثرانكفا ن مػىالػذاتوكهػذااػاركا،ػ انمػفخػالؿانسػ اباال ػتالؿمػف طػاعغػزةو
اليكـ ى
باتت ى
كالتغييرفيالعدائدكالدنا اتت ت،رباتالمداكم وبعدأفكافشاركفيدكؿ فبعضمستكطنات
ُّ
ػفتغيػ ًرالدنا ػات
نتساريـكماػيرتػؿأبيػب( ".الماػدرو .)2015كافم
طاعغزة"مايرمستكطن  

ػكتأكياػابو
ي
تساؤؿ ،كالكنيستنعكمي زافمف ػزبميػرتس":كػـجنػدياناليػزاؿ ميػهأفيم
ى
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مػػفأجػػؿالػػدفاع ػػف فن ػ مػػفالمس ػتكطنيففػػينتسػػاريـوأكبسػػغكت_بػػالدربمػػفراـاهلل_وأك مػػب

الخميؿ؟" ( .ايدو )068:2001

ُّ
ػىتغي ػ ًراالسػػتراتيجياتالتكسػػعي 
كمػػاأف يػػاـاال ػػتالؿبتشػػييدالجػػدارالعػػازؿأكبػػردليػػؿ مػ

ت ػػت ن ػكاف"نيايــ إســـرائيل الكبــرى"؛ الػػتا ػ يف لكمكنػػدالفرنسػػي فػػيافتتا يتهػػا:إفاالنتفا ،ػ 
الفمس ػػطيني الثانيػ ػ وكافكان ػػت ػػدفش ػػمتف ػػيتغيي ػػرمعطي ػػاتالاػ ػراعاإلسػػرائيميالفمس ػػطينيبا ػػكرة

ميد ؛فإنها مبتالخارط السياسي لكالالطرفيفالمتاػار يف أرسػان مػى دػبوكأ،ػافتالاػ يف :
ػائجمدبكلػ ووأظهػراأفالنػاخبيفاإلسػرائيمييف
إففكز زب(كاديما)وكت ديؽ زبالعمؿاإلسرائيميلنت ى
كرسكاهزيم الدا يفإلىإسرائيؿالكبػرلوكالمنااػريفلمشػركع"أرضإسػرائيؿ"وكختمػتالاػ يف 
د 
ب ًا ػػتالؿ
ب ػػالدكؿ":إفاإلسػ ػرائيمييفأظه ػػركاأفم ػػايا ػػبكفإلي ػػهه ػػكإ امػ ػ  ػػدكدت ػػررهـم ػػف ً ػ ػ ٍ
الفمسطينييفوكت،مفلهـأمنهـ"(.الجزيرةنتو )2006

ػؽاس ػػتراتيجيي ػػكفرال مايػ ػ لمم ارك ػػزاالس ػػتيطاني وفالد ػػذائؼ
كبالت ػػالي:ل ػػـيع ػػدلال ػػتالؿ م ػ ه

الاػاركخي وكالاػكاريخمتكسػػط المػػدل ػػدأثػػارتالر ػػبلػػدلالمسػػتكطنيفوككػػذلؾالعمميػػاتالفدائيػ 
في مؽالداخؿالم تؿ.

 .3تةثير المقاوم المسمح عمى استراتيبي الردع
إفاستراتيجي الردعاإلسرائيميآخذةهفيالتآكؿكالتراجعوكذلػؾبفعػؿالمداكمػ الػذمتمثػؿفػي

ػػدرتها مػػىاالسػػتمرارفػػيالعمميػػات؛رغػػـمػػايدػػكـبػػهاال ػػتالؿمػػفأ مػػاؿ سػػكري كبي ػرةوف،ػػرب

الاكاريخ دطاؿكؿالمناطؽالتييسكففيهاالمستكطنكففيفمسطيفالم تم  .

مفػياػ يف معػاريؼاإلسػرائيمي الاػكاريخمػفغػزةو
ػؽالعسػكر ُّ
كياؼ ميرربابكرتالمعم ي

بأنهاإذالؿ"إلسرائيؿ"كلمجيشو"كاليمكفإطالؽتسمي (،بطالنفس) مىسياس الجيشاإلسرائيمي
ياؿاستمرارإطالؽاكاريخالدساـمف طاعغزةوكفي ديد اتمر؛فإفال ديثيدكر فسياسػ 
ػرمػػفالك،ػعالػراهف"وكمػػاأنػػه
،ػ وعبػػدافيػػهالجػػيشاإلسػرائيميبائسػانأكثػ ى
إذالؿوكمػفالاػػعبتػ ُّ
ذك ير ىك ٍ
ا تبػػر،ػػربالاػكاريخيػػؤثرسػػمبان مػػىالػػردعاإلس ػرائيميبدكلػػه":الخطيػػرفػػيهػػذلالسياسػ هػػكأنهػػا
تبهذا
سابد تؤدمإلىتآكؿبداياالدكلالرد ي لمجيشاإلسرائيميفينظرالعالـالعربيوبعدأفل د ٍ

اربالغ هنتيج إخفاؽال ػربفػيلبنػاف"(ربػابكرتو)2006وهػذا بػؿأفتتطػكرالاػكاريخ
الردعأ،ره

كأ كل درةتدميري .
إلىأبعدمدلو كتابحأكثرد 

 .4تةثير المقاوم المسمح عمى مبدأ التحالل مع دول عظمى

إفكثيػ انرمػػفاتمػريكييفأاػػبحيػػرلفػػيإسػرائيؿ بئػان مػػيهـوكأفمػػايفعمػػهاإلسػرائيميكفمػػف
شالمبػػادئالمعمن ػ لػػديهامػػفديمدراطي ػ و
كخ ػٍد ي
شػػأنهالتػػأثير مػػىمكان ػ الكاليػػاتالمت ػػدةفػػيالعػػالـو ى
يثيؤكدمستشاراتمفالدكمياتمريكيالسابؽ(ساندمبيرغػر)":إفاسػتمرار ػدـ
ك دكؽإنساف؛ ي
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االستدرارفيالمنطد وك دـالتكاؿإلى ؿلمد،ي الفمسػطيني يه ِّػددالماػالحاتمريكيػ " ( .ثمػافو

 )1132:2007

كيبدكأفهذاالتعاظـفياتاكاتمف بؿ يكت و
ابكسياسييفسيتكلد نهشي فيالمستدبؿو
رغـ اج الكالياتالمت دةإلسرائيؿفػيالشػرؽاتكسػطوكخػطِّهجػكـمتدػدـ.يدػكؿإيتمػاررابينػكفيتش
سفيرإسرائيؿفػياتمػـالمت ػدةوكرئػيسجامعػ تػؿأبيػبالسػابؽوكرئػيسمعهػدإسػرائيؿو ػكؿمكانػ 
إس ػرائيؿفػػيالكاليػػاتالمت ػػدة":السػػياؽاآلخػػرهػػكالتآكػػؿالمتكااػػؿفػػيمكان ػ إس ػرائيؿلػػدلالكاليػػات

المت دةوكافأ دتعبيراتذلؾوهكالادلالػذمأ دثػهمػؤخ انركتػابالػرئيساتمريكػيالسػابؽجيمػي
فلػػـيكتفيػػابتكجيػػه
كػػارتر(جػػيمسإيػػرؿ)وككتػػاب(المػػكبياإلسػرائيمي)لمؤلفيػػهككلػػتوكميرشػػايمرالمػػذي ً
النددلسياس إسرائيؿوكانماطعنافيشر يتها(راينكفيتشو)2007وكماكافلهذاالتأثيرأفيككفلكال
االنتفا،ػ كالمداكمػ الفمسػطيني التػياسػتطا تأفتكشػؼكجػهإسػ ارئيؿال ديدػيأمػاـالعػالـو كمػاأف
ػدةىلتغييػػر نا اتهػػاوكالمكافد ػ 
ػاتالمت ػ 
فدفػػعالكاليػ ً
االنتفا ،ػ الفمسػػطيني وكالمداكم ػ المسػػم وهمػػا ىم ػ ٍ
مى ممياتالسالـ .
يدػػكؿكزيػػرالخارجيػ اتمريكػػيالسػػابؽكػػكلفبػػأكؿفػػي19تشػريفالثػػاني(نػػكفمبر)2001و

بأفاال تالؿالمستمرلألرا،يالفمسطيني اليكفرإلسرائيؿالسالـكاتمػفوكأف اػكؿالفمسػطينييف
أمر،ركرمكمشركع" (.ثمافو )1132:2007
مىدكل ه

ثالثاً :تةثير المقاوم عمى االستراتيبي النسكري اإلسرائيمي (النقيدة النسكري )
تالؿالدياـبهجكـك تماتشا ككيفماتشا وكهيغالبانمات ػددمتػىتهػاجـ؛
و
تعكدتدكل اال
ػثاسػػتبا تالػػدكؿالعربي ػ مػػفخػػالؿ اػػؼالطػػائراتكغيرهػػامػػفات مػػاؿالهجكمي ػ وكاليػػكـلػػـ
يػ ي

تستطعالدياـبهذاالعمؿمتىشا ت؛فباتت ي يد ىراتالمداكم التي ٍغ ىفؿمػف سػاباتهـوكالتفكػركثيػ انر بػؿ
ػثأا ػػب ت ػػدرات
الدي ػػاـب ػ ِّ
ػأم ػػربوكم ػػاأث ػػرتالمداكمػ ػ نس ػػبيان م ػػىنظ ػػاـال ػػرباالس ػػتبا ي ؛ ي ػ ي
المداكمػ تت،ػا ؼيكمػانبعػديػكـأمػاـ ينهػػاوككاميراتهػاوكطػائراتاسػتطال هاوكتػرلالخطػرالدريػػب
م ػػفال ػػدكددكفأفتفع ػػؿشػ ػيئانوكأا ػػبحالتهدي ػػدب ػػالكالـكالتاػ ػري اتأكث ػػرم ػػفالفع ػػؿو ت ػػىفىدى ػ ىػد

المستكطفاإلسرائيميالثد في ادتهو ك دكافلتاريحكزيرالدفاعاإلسرائيميالسابؽأيهكدباراؾيػكـ
ي
ممي خافيكنسفي26آذار(مػارس)2010وكهػيالتػي تػؿفيهػاجنػديافأ ػدهما ائػدكتيبػ ":إف

كاتالجػيشسػترد مػىالعمميػ فػيالمكػافكالزمػافالمناسػبيف"(المركػزالفمسػطينيلم ػكارو)2010ى

ػر
تغيرنك يانفيالخطاباإلسرائيميوكماأف دكاف ػاـ2008ك ػدكاف ػاـ 2014ػدكسا
مايعني ان
تالمعرك في مبالكياف .
مبدأال ربالخاطف وكبدؿأفتندؿالمعرك
ترضالعدكن ًدمى ٍ
ي
ؽأهدافها؛فمماهزاكرةالجيشفػينظػراإلسػرائيمييف
كثم ثالث ا تدا اتإسرائيمي لـت دِّ ٍ

هػػك ػػدـ ػػدرةالجػػيشخػػالؿاال تػػدا اتالثالثػ  مػػىغػزةمػػفت ديػػؽأهػػدافها؛بػػؿ مػػىالعكػػسزادت

ه ػػذلاال ت ػػدا اتم ػػفمكانػ ػ المداكمػ ػ ف ػػينف ػػكسالفمس ػػطينييفوكال  ،ػػكرالعرب ػػيكالع ػػالميلمد ،ػػي 
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ػث
الفمسػػطيني وكفػػيالمدابػػؿ:تآكػػؿ ػػكةالػػردعلػػدلاال ػػتالؿ؛رغػػـالدػػكةالمفرط ػ التػػياسػػتخدمهاو يػ ي
ػؿالمعػػارؾوكنهايػ لمنظريػ اتمنيػ 
أرهػػاالكثيػػر مػػىأنهػػانهايػ لعاػػراالنتاػػاراتاإلسػرائيمي فػػيكػ ِّ

التػػيتندػػؿالمعرك ػ ترضالعػػدكوكنهاي ػ لنظري ػ ال ػػربالخاطف ػ وكنهاي ػ تسػػطكرةالجػػيشالػػذمال

يثكانتآ ار اإلسرائيمييففينتائجال ركبالثالثكالتالي :
يدهروكنهاي تسطكرةدباب الميركافاو ي
 .1أثر عدوان عام  2008عمى اإلسرائيميين

ػثجػػا فػػيا ػ يف هػػآرتسفػػي22كػػانكفالثػػاني
أ منػػتالا ػ ؼاإلس ػرائيمي الهزيم ػ ؛ يػ ي

(ينػاير)2009ومدػػاؿلجػد كفليفػػيبعنػكاف(فشػؿكثكػػؿ)و ػاؿفيػػه":بعػػد ػكدةآخػػرالجنػكدمػػفغػزة
يمكػػفأفنجػػزـأنهػػـخرج ػكاإلػػىهنػػاؾ بث ػانوففػػيهػػذلال ػػربفشػػمتإس ػرائيؿفش ػالنذريع ػانوككاػػؼ

تمكان 
خ ٍ
مبأنهليسأكثرمفسخيؼ"وفيماا تبرالكاتب كيفاالدارأفال ربرس ى
ى
اإلنجازالعسكر
ماسفيالشػارعالعربػي مكمػانوكفػيالمنػاطؽ مػىكجػهالخاػكص.كيدػكؿ ػامكسهرئيػؿوكآفػي
ػـتي ٍهػىزـو
يسسخركؼفيمدا وؿلهمابعنكاف(خمس أياـفيالدسـالبرممفال مم )":يتبيفأف مػاسل 
رجالهاالذيفاختفىمعظمهـمفالميدافمعدخكؿجنكدالجيشإلىالدطاعوبدأكايخرجكفمفمكػاف
اختبائهـكيال دكفالدكات" (.بداهللو )162:2010

الكاتباإلسرائيمينا كـبرنيع:إف" مميػ الراػاصالماػبكب

كيعبر فالفشؿفيالعدكاف

جػا تالسػػتعادةاػكرةالػػردعاإلسػرائيميفػػيمكاجهػ  مػػاسوكفػرض كا ػػدلعبػ جديػػدةفػيالجنػػكبو

لكنهافشمتفشالنذريعانفيت ديؽهذيفالهدفيف"لشدةاتسؼ"( بػداهللو)162:2010وك ػدكثػرت
المداالتكالتاري ات كؿالفشؿالكبيرالذمرجعبهالجيشاإلسرائيميوكبالػذاتبعػدذهػابهػاالت

الناػػرالكاذبػ التػػياػػنعهاالسياسػػيكفومػػعأكؿاػػاركخسػػدطمػػعإ ػػالفالهدنػ فػػيالسػػا اتخيػرة
كهكالذمجعؿيدهاهيالطكلى .
مف بؿالمداكم 
 .2أثر عدوان عام  2012عمى اإلسرائيميين

سلمر مػ جديػدةفػيالاػراعوكفػي
إفالعدكافاإلسرائيمي مى طاعغػزة ػاـ 2012ػدأسػ ى
ػالـتى ٍج ػ يرًؤالػػدكؿ
أدا المداكم ػ  مػػىاترض.فدػػدكسػػرتفيهػػاالمداكم ػ المعادل ػ وكفعمػػتبػػاال تالؿمػ 
ب مؽالكيافاإلسرائيمي؛
كهكٍ،ر ي
ى
العربي مجتمع نًف ٍعمى هيو داالرئيسال ار ؿاداـ سيفر مهاهللو
تيكلػىلمعػدكاف مػىغػزةوممػاأ ػدث
ػؿأبيػبمػعالسػا اتا 
يثفاجأتالمداكم العالـكمهب،ػربت ِّ
ي
غيرمسبكؽفيسبع ً أياـوك دكافلماكرالتيخرجتكجنكداال تالؿ
كرٍبان ى
هزةنلدلاإلسرائيمييفو ي
منبط كف مىاترضوكاراخهـيعمكوأثركبير مىاكرةهذاالجيش؛بؿلددشكمتاكرالدادة
السياسييفكهـي،عكفأيديهـ مىرؤكسهـفي بػاراتالمجػارموبػالساتثػرفػيإسػا ةكجػهإسػرائيؿ

تيكلىفيالشرؽاتكسط .
الدكًةالعسكري ا 
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 .3أثر عدوان عام  2014عمى اإلسرائيميين
بفمسطيفغيرمعني بالمداكمػ ؛بػؿتسػا د مػىشػفِّال ػربمػف
ً
فيظؿبيئ وسياسي وم يط و
ِّ
كفيظؿأزم وتعيشهاالمداكم ؛بسببال اارالمفركض مىالدطاع
ِّ
بؿاال تالؿ مى طاعغزةو
منذ اـ2006وكزيادةال،غط ميهاوكانتالنتائجمفاجئ نلمعدكوفدػدكػافجميػعات ػدا كالخاػكـ
يظنػػكفأنػػهمػػعأكؿأيػػاـال ،ػرباتالجكي ػ ؛فػػإفالمداكم ػ سػػترفعال اري ػ البي ،ػا وكستر،ػػخلمشػػركط

اإلسرائيمي وإالأفاتمركاف مىالعكستمامانوفدداػمدتالمداكمػ اػمكدانأسػطكريانفػي51يكمػان

ػرمسػػبك كفيمػ نبإسػػداط
ػكةن سػػكري نهائمػ نغيػ ى
مػػفالدتػػاؿالمتكااػػؿواسػػتخدـفيهػػاالجػػيشاإلسػرائيمي ػ 
دكؿكبرل .
و
ػؼاتمػػر نػػدالاػػمكدفدػػطفدػػداس ػتطا تالمداكم ػ وك مػػى أرسػػهاكتائػػبالشػػهيد ػػز
كلػػـيدػ ً
ػزالجػػيشاإلس ػرائيميوكزادمػػفإ ارجػػهأمػػاـ
الػػديفالدسػػاـوأفتبتكػػرمػػفالكسػػائؿكاتسػػاليبمػػاأ جػ ى

شػػعبهوكأمػػاـالعػػالـوكظهػػربمظهػػرال،ػػعيؼوممػػاسػػاهـفػػي،ػػرب ػػكةالػػردعاإلسػرائيمي فػػيمدتػػؿو
كاظهارأفرادالجيشباكرةالمهزكميفنفسيانكمعنكيان .

فالمنتاػػر
كم ػ ً
تيظهػػراسػػتطال اتال ػرأملمجمهػػكراإلس ػرائيميتغي ػ انركا ،ػ انلنظ ػرتهـلم ػػربو ى

فيهػػاوكأدا ال ككم ػ وكد مهػػـلمعمميػػاتوممػػايعطػػيمؤش ػ انرأفأدا المداكم ػ أثػػرسػػمبان كبشػػكؿكبيػػر
مػػىالجبه ػ الداخمي ػ اإلس ػرائيمي .كالجػػدكؿالتػػالييك،ػػحهػػذااتمػػرم ػفخػػالؿمتابع ػ اسػػتطال ات

الرأم .
م.

طبين االستطالع

استطالع الرأي أول أيام الندوان
ال

ننم

استطالع لمرأي بند الندوان
ال

ننم

 .1هؿانتارتإسرائيؿ 

 %65

 %6

 %29

 %59

 .2معا تالؿ طاعغزة 

 %93

 %3

 %16

 %84

 .3أدا ال ككم 

%57ممتاز 

%35غيرجيد  %38جيد  %50غيرجيد 

جدكؿر ـ8

(ككرتس؛بركـو )132-129:2015

اسػػتطاع ػػدكاف ػػاـ2014وأفيزيػػدمػػف ال ػ الشػػعكرلػػدلاليهػػكدبفدػػدافاتمػػف تػػىفػػي

خ ػػارجفمس ػػطيف.فد ػػدزادتالكراهيػ ػ لميه ػػكدف ػػيالع ػػالـ؛بس ػػببال ػػرباتخيػػرةوكه ػػذام ػػادف ػػعالكات ػػب
ػاتًها اػػفتبػػأمفاليهػػكدفػػيجميػػعأرجػػا العػػالـو
ائيؿكسياسػ 
اإلسػرائيميجػػد كفليفػػيلمدػػكؿ:إف"إسػر ى

ػتالػػالسػػامي ك ى ززتهػػا"وكفػػيمدػػاؿنش ػرلفػػيا ػ يف "هػػآرتس"يشػػيرإلػػىأف"إس ػرائيؿتت مػػؿ
كهيجػ ً
المسػػؤكلي  ػػفمكج ػ الكراهي ػ التػػيتجتػػاحالعػػالـ،ػػداليهػػكدوبسػػببال ػػرب مػػىغ ػزة"وكيؤكػػدأف

ربلـتيفػا ـمسػتكياتالكراهيػ إلسػرائيؿف سػب؛بػؿأثػارتكراهيػ الشػعكباتخػرللميهػكد"وكمػا

"ال

ػهيعتبػػرأفالعػػدكاف ػػدزادمػػفالمخػػاطر مػػىاليهػػكدفػػيالعػػالـوكرفػػعمػػفنسػػب المعػػاداةلمسػػامي 
أنػ ى
سب كله (.كادو)2014
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الفصل اخلامع

االطرتاتًجًة الفلظطًيًة قاىىىً ًا ودبلىماطً ًا
()2014-1988

 انمبحــث األول :انسهـــىد انفهســـطُنُت نالػ ـــراف انـــدونٍ بدونـــت
فهسطُن ،وانحصىل ػهً ػضىَت انمنظماث اندونُت.
 انمبحـــث انثـــانٍ :انمقاومـــت انســـهمُت ،وأثرهـــا ػهـــً االحـ ـ الل
اإلسرائُهٍ.










مقدم :

إفمفأسرارنجاح ركاتالت ررفػيالعػالـ ػدرتىها مػىتعريػ اال ػتالؿفػيالعػالـوكف،ػح
ممارسػػاتهكأسػػاليبهاالسػػتعماري البشػػع وكمػػاأفخمػػؽبيئ ػ سياسػػي دكلي ػ دا م ػ لمد،ػػي الفمسػػطيني 
ػياعوكي ىػكًف يرلهػامناخػانمناسػبانلمت ػرؾوك شػدالطا ػاتمػفأجػؿ
يزيدها كةكاالب وكي ميهامفال،
ي

هػدؼالت ريػػروكافمػػفشػػأفالعمػػؿالسياسػػيالنػػاجحخػػارىجال ػػدكدأفيسػػا دفػػي زلػ العػػدكوكتفهػػـ
دكؿالعالـل ؽالمظمكميفوككشؼ ديد االستعمار .
ِّال اجػ لتبنػػياسػػتراتيجيات مػػؿلكسػػبدكؿاػػديد دا مػ 
إفالد،ػػي الفمسػػطيني فػػيأمػػس

وبمعنىآخ ىػرتػدكيؿالد،ػي الفمسػطيني وكذلػؾمػفخػالؿ مػؿ
لهاوكت ييددكؿأخرلمعادي لمد،ي
ن

دبمكماسي كموكا المينا،جيستهدؼالدادةالسياسييففيالعػالـوككػذلؾالشػعكبالتػيمػفشػأنها
تعديؿمسارال ككماتوكتغييرتكجهاتها .

لكػػفهػػذاالخيػػارأكغي ػرلويجػػبأفيكػػكف،ػػمفاسػػتراتيجياتمتعػػددةوهػػدفهاالكاػػكؿإلػػى

الت ريروك دـاالرتكازإلىاستراتيجي كا دة .

"فػال تكجػد اسػتراتيجي ت ػرر بالتدسػيط أكبالدطٌػا ي؛ إ ٍذ مػف نافمػ الدػكؿ:إف أماسػتراتيجي

ت ُّػرور كطنػي ال بػد أف تكػكف شػامم و كت،ػـ ػدة نااػر كأبعػادو كمككنػات متكاممػ مػف نا يػ و

كمتجانسػ كمترابطػ مػف نا يػ أخػرل؛مػف أجػؿ تعػديؿ ميػزاف الدػكلو طالمػا أف ت ديػؽ االنتاػار تم
يتـ بال ،ركرة بال،رب الدا،ي و إنما بالنداطوكبتراكـ ال،ػربات.فجػكهرالنجػاح
رك ت رر كطني ال ُّ

فيمدار اال تالؿهكالتكامػؿبػيفمختمػؼالمككنػاتكالكسػائؿالمسػتخدم لمداكمػ اال ػتالؿ؛تف

أم م تػؿ أك مسػتعمر أك مسػتكطف مكمفػانو فػي مختمػؼ
اسػتراتيجي الت ػرر الػكطني هػي جعػؿ مشػركع ِّ

مكا ػع سػا ات العمػؿ الػكطنيو كمػا يجػب أف تكػكف هػذلاالسػتراتيجي متجانسػ كمترابطػ  تػى ال

ػارب نااػرها فيمػا بينهػاو فتخسػرو كتفدػد فػيجانػب مػا كسػبتهو كمػاأنجزتػه فػي جكانػب أخػرل.
تت ،ى
(العكرو )18:2015


لػػذلؾ:فدػػدسػػعىالفمسػػطينيكفمنػػذبداي ػ ا ػ ار هـمػػعاإلس ػرائيمييفإلػػىتعػػددالكسػػائؿلمتغمػػب

ػثتدتنػ ػػعبعػ ػػضالتنظيمػ ػػات
مػ ػػىاال ػ ػػتالؿولكنهػ ػػاربمػ ػػالػ ػػـتكػ ػػفمتجانس ػ ػ كالمترابط ػ ػ أ يان ػ ػانو يػ ػ ي
و
اتيجياتمعين ػ نتتبناهػػاوكتػػدافع نهػػاوكتتػػرؾأخػػرل؛بػػؿكتهػ ِّػكفمنهػػاكمػػف يمتهػػاو
الفمسػػطيني باسػػتر
ػث
كاتاػػؿالشػػمكؿكالتنػػكعوكالتناسػػؽكالتنػػاغـوكاالنسػػجاـكالت ػرابطبػػيفمختمػػؼاالس ػتراتيجيات؛ب يػ ي

يكمؿبع،هااآلخر .

و
اتيجياتمهم نكفا مػ وكهػياالسػتراتيجياتالفمسػطيني دكليػان
كفيهذاالفاؿ:فددتناكلتاستر

ي

ك انكنيػانوككػػذلؾالعمػػؿالشػػعبيالسػػمميمػػفخػػالؿاسػػتنباطهػػذلاالسػػتراتيجياتكتدييمهػػافػػيالمب ثػػيف

التالييف :
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المبحث اطول

البيود الفمسطيني لالعترال الدولي بدول فمسطينى والحصول عمى عضوي
المنظمات الدولي

ػثتن ػػاكؿالمب ػػثاتكؿتعريفػ ػانب ػػاال تراؼال ػػدكليوكالمعركػ ػ الدبمكماس ػػي وكك ػػذلؾأهميػ ػ 
يػ ي

االن ،ػػماـلممنظم ػػاتالدكليػ ػ وكم كمػ ػ الجناي ػػاتوكالجه ػػكدالفمس ػػطيني ف ػػيه ػػذاالمج ػػاؿم ػػفخ ػػالؿ

المطمبيفالتالييف :

المطمب اطول

االعترال الدولي والمنرك الدبموماسي
تنػػاكؿهػػذاالمطمػػبمفهػػكـاال ت ػراؼالػػدكليوكأركػػافالدكل ػ اتساسػػي وكخمفي ػ نتاريخي ػ ن ػػف

ك،عفمسطيفالدكليوككذلؾأهمي اال تراؼبفمسطيفوككيؼنستفيدمنهامفخالؿاتمكرالخمس 
التالي  :

أوالً :االعترال الدولي

.1

كفيهبنداف :

تنريل االعترال الدولي
يعرفهالدكتكرم مدالمجذكبالفديهالدانكنيالمبناني:بأنه"التارؼ ال ر الػذم ياػدر ػف

دكلػ و أك ػدة دكؿ؛ لإل ػراربكجػكد جما ػ بشػري فػكؽ إ مػيـ معػيفو تتمتػع بتنظػيـ سياسػيو كاسػتدالؿ
كامػؿو كتدػدر مػى الكفػا بالت ازمػات الدػانكف الػدكليو كبهػذا تعتبػر الػدكؿ أك الدكلػ فػي ا تبػار هػذل

الجما

كع،ك في اتسػرة الدكليػ "(شػهابو)25:2016وفػاال تراؼبالدكلػ هػكالتسػميـمػفجانػب

الػػدكؿالدائم ػ بكجػػكدهػػذلالدكل ػ وك بكلهػػاكع،ػػكفػػيالجما ػ الدكلي ػ وكهػػكإج ػ ار مسػػتدؿ ػػفنشػػأة

الدكل وكتكمفأهميتهفيأفالدكل التتمكفمفممارس سيادتهافيمكاجه الػدكؿاتخػرلوكمباشػرة
دك هػػاداخػػؿالجما ػ الدكلي ػ إالإذاا ترفػػتهػػذلالجما ػ بكجكدهػػاACHRS(.مدػػاالت دك ي ػ و

 .)2010
.2

أركان الدول اطساسي من أبل الحصول عمى االعترال الدولي

كفيهثالثنداط :

ػكفم ٍسػتىد انر
ػالبػدمػفاالسػتدرار مػىإ مػيـمػايك ي
أ -إقميم منين وحدود منموم :إذاكجػدالشػعبف ي
لمشػػعبوكماػػد انرلثػػركةالدكل ػ وكا مػػيـالدكل ػ هػػكذلػػؾالجػػز مػػفالك ػرةاتر،ػػي ال ػذمتباشػػر
غيرسمطانها .
ميهسمطاف ي
ه
الدكل  ميهسمطانهاوكاليمارس
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ػاـأمدكلػ وكاليشػػترط
ػى نػػهلديػ ِّ
ي ىعػيدركنػانأساسػػيانالغنػ ن
ب -البــنب":إفكجػػكدشػػعبفػػيالدكلػ ي
ػددك و
ػاؼمػفاتشػخاص
ددمعيفمفالسكافولكفيجبأفيككفهناؾ ه
ٍ
لدياـالدكل كجكد
مفأجؿتنظيـالعال بيفال اكـكالم ككـ"(.الاغيرو2015واف .)76-75

ج -الســـمط السياســـ والســـيادة:ف س ػػبمػػكريسدكفيرجي ػػه()1فإنػػهي ػػرل":أفلمسػػمط معنيػ ػيفو
أكلهم ػػامعن ػػكموكاآلخ ػػرم ػػادموفالس ػػمط السياسػ ػ بمعناه ػػاالمعن ػػكمتعن ػػيالد ػػكةكالد ػػدرة م ػػى

السػػيطرةالتػػييمارسػػهاال ػػاكـوأكمجمػػكعال كػػاـو مػػىالم كػػكميفوكالتػػيتتمثػػؿفػػيإاػػدار
الدكا ػػدكالدػكانيفالممزمػ لألفػرادوكفػػيإمكانيػ فػػرضهػػذلالدكا ػػد مػػىاتفػرادباسػػتخداـالدػػكة

الماديػ وأمػػاالسػػمط فػػيمعناهػػاالمػػادمأكالع،ػػكموفتعنػػيأجهػزةالدكلػ التػػيتدػػكـبممارسػ 
ػادةنااػػطالحال ككم ػ كأجهزتهػػاالتنفيذي ػ ".
السػػمط بمعناهػػاالمعنػػكموكالتػػييطمػػؽ ميهػػا ػ 

(الدراجيو.)21:2009

ثانياً :خمفي تاريخي عن االعترال الدولي بفمسطين
وفيو خمس بنود

 .1ف ػػي ػػاـ1969ش ػػاركتمنظمػ ػ الت ري ػػربا ػػفتها ،ػ ػكانم ار بػ ػانف ػػيال ػػدكرةاتكل ػػىلمنظمػ ػ 
ػؿمعار،ػ لمنظػاـاإلي ارنػيفػي ينػهولفكػرة
المؤتمراإلسالميبمجهكدمغربيرسميوكفيظ ِّ
منحمنظم الت ريرالع،كي الكامم وكفي اـ 1973امتمنظم الت رير مىا تػراؼ

النشػػر يانكك يػػدانلمشػػعبالفمسػػطيني"(.شػػبيرو
كامػػؿمػػفمنظم ػ المػػؤتمراإلسػػالميبهػػاوممػػث 
)2014

ئيسالمجن التنفيذي لممنظم فيمؤتمر
 .2في اـ1973ـشارؾالرئيسياسر رفاتبافتهر ى
الدمػ ال اربػػعلػػدكؿ ركػ  ػػدـاالن يػػازالػػذم دػػدفػػي5أيمػػكؿ(سػػبتمبر)1973فػػيالج ازئػػرو
ػث ػ ػررالمػػؤتمراال ت ػراؼبمنظم ػ الت ريػػرممػػثالنك يػػدانلمشػػعبالفمسػػطيني.ك ػػدنشػػطت
يػ ي

منظم ػ الت ري ػػرف ػػيهػػذلالمر مػ ػ  م ػػىالاػػعيدالسياس ػػيوفتع ػػززتمكانتهػػاكمكانػػ ز يمه ػػا
رفاتإ ميمانكدكليانوكأخذتتمػارسمسػؤكلياتًالدكلػ تجػالشػعبهافػيالػداخؿكالخػارجوكأ ػاـ
ػاتكاس ػػع وكمهمػ ػ وف ػػيالك ػػتال ػػذمك ػػافرفا ػػهيت رك ػػكف م ػػىالس ػػا 
رف ػػاتش ػػبك ى ال ػ و

السياسػػي العالمي ػ وي شػػدكفالػػد ـكالتأييػػدلد،ػػي الشػػعبالفمسػػطينيوكلن،ػػالهالعػػادؿ،ػػد
اال تالؿ(دكل فمسطيفومنظم الت ريرالفمسطيني و.)2016

إفمنظمػ ػ الت ري ػػرم ػػفخ ػػالؿه ػػذلاال ت ارف ػػات ػػداس ػػتفادتالكثي ػػرم ػػفاالمتي ػػازاتوكأهمه ػػا

افتتا ه ػػا ػػددانكبيػ ػ انرم ػػفمكات ػػبالتمثي ػػؿف ػػيمختم ػػؼال ػػدكؿالعربيػ ػ كاإلس ػػالمي وكالعدي ػػدم ػػفال ػػدكؿ
الاديد وكارتباطهابالشخاي الدكلي (.شبيرو.)2014

()1موريس دو فيربيو:فرنسيالجنسي وكهكم واـك الـفيالسياس كأستاذالدانكفالفرنسيومتخاصفيالدان كفالدستكرم.
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ػؽالشػ ػػعب
 .3فػ ػػي ػ ػػاـ1974أاػ ػػدرتالجمعي ػ ػ العام ػ ػ لألمػ ػػـالمت ػ ػػدة ػ ػ ار انرتعتػ ػػرؼفيػ ػػهب ػ ػ ِّ
ػؿالك يػد
الفمسطينيفيال اكؿ مىالسيادةوكمػاا ترفػتبمنظمػ الت ريػر؛با تبارهػاالممث ى
لمفمسطينييفوكمن تهامركزالم ار بفياتمـالمت دة.(Gilbert, 2018).

 .4فػػي ػػاـ1988أ مػػفالمجمػػسالػػكطنيالفمسػػطيني يػػاـدكل ػ فمسػػطيفوثػػـأاػػدرتالجمعي ػ 
العام ػ لألمػػـالمت ػػدةإشػػعا انربأنهػػا مػػى مػػـبهػػذااإل ػػالفوكأكػػدتال اج ػ لتمكػػيفالشػػعب
الفمسطينيمفممارسػ سػيادته مػىأر،ػهالم تمػ منػذ ػاـ1967وكفػيالدػرارنفسػه ػررت
ػف
الجمعي العام أفتعيػدتعيػيف"اػف م ار ػب"لمنظمػ الت ريػرالفمسػطيني باسػـفمسػطيفولك ٍ

دكفتغييرك،عهاوأكاال تراؼبأففمسطيفتتمتعبع،ػكي كاممػ فػياتمػـالمت ػدةوكبنػا ن
مػػىهػػذااإل ػػالفنالػػتكينكن ػ الدكل ػ الفمسػػطيني ا ت ػراؼ ػكاليمائ ػ دكل ػ (مجمػػسب ػػكث

العمكـاالنساني و.)119:2010

كالمال ػػظ:أفمنظمػ ػ الت ري ػػر ػػداس ػػتطا تال ا ػػكؿ م ػػىا تػ ػراؼ100دكلػ ػ ب ػػدكفأف

ػائججيػدةنوكأفاالسػتمرار
تعترؼرسػميانبإسػرائيؿوكهػذايعطػىداللػ  مػىأفالت ػرؾالػدكلييعطػينت ى

ِّ
كمومػفشػأنهأفيػؤثر مػى
اؾفيظؿانتفا ،متاا دةكافكفيالنب شدر و
فيهذاال ر
أم المي ٌ
مايراال تالؿوكلكفاستعجاؿ طؼالثمارأك عالديادةالفمسطيني فيأزم كبيرةك ميد  .

 .5في اـ2012تـاال تراؼبفمسطيفم ار بػانغيػر ،ػكفػياتمػـالمت ػدة(اػالحو:2013
يث اكلتالسمط الفمسطيني ال اكؿ مىايغ متددمػ مػف(كيػافم ار ػب)إلػى
)187؛ ي
ضالطمب مىالجمعي العمكمي وكتـإادارالدرارر ـ
(دكل م ار بغير ،ك)و ي
يث ي ًر ى

بأكثري ػ ()139اػػكتانمدابػػؿ()9أا ػكاتو
()6719فػػي29تش ػريفالثػػاني(ينػػاير) 2012
رافع ػانفمسػػطيفإلػػىمرتب ػ دكل ػ م ار ب ػ غيػػر ،ػػكفػػياتمػػـالمت ػػدةوكهػػذاالتغييػػركاػػفته
اؼفعم ػػيبدكلػ ػ فمس ػػطيفالس ػػيادي و كت ػػدثته ػػيالرم
اػ ػ يف "االندبن ػػدنت"البريطانيػ ػ ب ػػا تر و

كمنتػػػكفكزي ػ ػرةالخارجي ػ ػ اتمريكي ػ ػ  ػػػفظػ ػػركؼاال ت ػ ػراؼال ػػدكليبفمس ػ ػطيفكدكل ػ ػ م ار ب ػ ػ و
ػث الػػت:
كجهكدهػػا بػػؿالتاػػكيتمػػفأجػػؿثنػػيالسػػمط الفمسػػطيني  ػػفتدػػديـالطمػػب؛ يػ ي

تجػػز انكبي ػ انرمػػفذلػػؾالاػػيؼسػػا ي ن بث ػان؛إل نػػاعالسػػمط الفمسػػطيني بػػالعزكؼ ػػف
،ػ ٍػي ي
"ى ى
م اكالتهػػاالرامي ػ إلػػىأفتفػػكزبع،ػػكي اتمػػـالمت ػػدة...و ككػػافالتاػػكيتمنعطف ػانتاريخي ػان

بالنسب إلىفمسطيفوكنكس ندبمكماسػي نهائمػ بالنسػب إلػىكػؿمػفإسػرائيؿكالكاليػاتالمت ػدةو

ار نيهذاالدرار..وكتككفأكثرك،ك انأ كؿ:إننػيأشػعربالغثيػافكممػاتػذكرتالتاػكيت"

(بكنػػدو)339-338:2016وكهػػذاالتا ػريحمػػفهػػيالرمكمينتػػكفآنػػذاؾأسػػتنتجمنػػهدلػػيالن
مىأهمي هذاالنشاطالدبمكماسيوكتأثيرل مىاال تالؿكدا ميه .
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ثالثاً :قيم حصول فمسطين عمى االعترال بدول مراقب غير عضو
كفيهسبع بنكد :

ػؽ  ،ػػكراجتما ػػات
 .1إفا تػ ػراؼالمجتم ػػعال ػػدكليبفمس ػػطيفيعن ػػيأنه ػػابه ػػذلالا ػػف له ػػا ػ ُّ
ػركػػؿ
،ػ ي
الجمعي ػ العام ػ لألمػػـالمت ػػدةودكفأفيكػػكفلهػػاال ػ ُّ
ػؽفػػيالتاػػكيتوإالأنهػػاتى ٍ ي
االجتما ػػاتوكتتبػػادؿجميػػعالكثػػائؽمػػعاآلخ ػريفوكيعامػػؿرئػػيسالسػػمط الفمسػػطيني ك ػرئيس

دكل وكهيبهذلالاف تشترؾمعدكل الفاتيكافبنفسالك،ع.كبالنتيج :فإفهػذااال تػراؼ
هػػكإ ػرارمػػفالمجتمػػعالػػدكليبػػأفإسػرائيؿهػػيدكلػ اال ػػتالؿالك يػػدةفػػيالعػػالـوكهػػك ػرار

،ػػمنيكػػذلؾبػػالظمـالتػػاريخيالػػذممارسػػهالمجتمػػعالػػدكلي-بداػػدأكبغيػػر اػػد-ب ػػؽ
الش ػ ػػعبالفمس ػ ػػطينيمن ػ ػػذ ػ ػػاـ1948ك ت ػ ػػىه ػ ػػذلالم ظػ ػ ػ ACHRS( .مد ػ ػػاالت دك يػ ػ ػ و
.)2010

 .2تت ػ ػػيحلمس ػ ػػمط الفمس ػ ػػطيني  د ػ ػػدالمعاه ػ ػػداتوكالتعام ػ ػػؿالمباش ػ ػػرم ػ ػػعأجهػ ػ ػزةاتم ػ ػػـالمت ػ ػػدة
كمنظماتها(.بكندو.)2016

 .3إفالاف الجديدةالتي ظيتبهافمسطيفلهاأهمي كبيرةفيمايتعمػؽباال تاػادالفمسػطيني؛
ػثتسػػتطيعفمسػػطيفأفتن،ػػـإلػػىاتفا يػػاتالتجػػارةالدكلي ػ وكأفتبػػرـاتفا يػػاتثنائي ػ وأك
يػ ي

متعػػددةمػػعدكؿأخػػرلوكهػػذاي ػ ِّػرراال تاػػادالفمسػػطينيبعػػضالشػػي مػػفالتبعيػ لال تاػػاد

اإلسرائيميوأكأفيبدىرهين فييدإسرائيؿACHRS(.مداالت دك ي و.)2010

 .4إنهاتمكففمسطيفمفالمطالب ب دكؽمشرك فيمياههااإل ميمي وكمجالهاالجػكم(.بكنػدو
)2016

 .5إفاال تػراؼالػػدكليبفمسػػطيفيعنػػيأففمسػػطيفمػػف دِّهػػابمكجػػبالدػػانكفالػػدكليأفتاػػبح
طرفانفي(اتفا ي فيينا)وكتتبادؿالتمثيؿالدبمكماسيكالدناميمعاآلخريفب ري تامػ واتمػر
اتلبعثاتهػػاكدبمكماسػػيتهافػػيدكؿالعػػالـكافػ نومثػػؿالػػدكؿكامم ػ 
الػػذميعطػػي اػػان نكامتيػػاز و

الع ،ػػكي و كيس ػػاهـبالنتيجػ ػ ف ػػيرف ػػعتمثي ػػؿالمكات ػػبإل ػػى نا ػػمياتكس ػػفاراتACHRS( .
مداالت دك ي و.)2010

 .6تمػػنحالفمسػػطينييف ػػؽالتدا،ػػيفػػيم كم ػ العػػدؿالدكلي ػ ؛طمب ػانلمػػت كـفػػيات ار،ػػيالتػػي
تعتدػدأنهػػا ائػدةلهػػا انكنػان(بكنػػدو)2016وبمعنػػىأففمسػطيفتسػػتطيعأفتدػيـد ػػاكلأمػػاـ

م كم العدؿالدكلي فيمايتعمؽببعضالد،ايا؛مثػؿ:االسػتيطافوكالجػدارالفااػؿوكالميػالو
كال ػػدكدوك ،ػػاياالالجئػػيفوكمػػاأفلهػػاال ػػؽباالن،ػػماـلجمعي ػ الػػدكؿاتط ػراؼلمم كم ػ 

الجنائي الدكلي ACHRS( .مداالت دك ي و.)2010

ائيؿفػػيالم كمػ 
 .7سػػم تلمسػػمط الفمسػػطيني بممارسػ  ػػؽتكجيػػهتهػػـجػرائـال ػػرب،ػػدإسػر ى
الجنائي الدكلي (.بكندو)39:2016
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رابناً :مدى االستفادة من القرارى وكيفي االستفادة من اعترال اطمم المتحدة بفمسطين

إفالمتتبػػعت ػػداثالا ػراعمػػعاال ػػتالؿيػػرلأفدكل ػ اال ػػتالؿاإلس ػرائيميلػػـت تػػرـيكم ػان
ػؿ
اتالدكلي ىوك،ربكابعرضال ائطكؿتكاياتاتمـالمت دةالمتعمدػ بفمسػطيفو"فػال يمػ لك ِّ
الد ارر ً
م ػػايا ػػدر نه ػػا"وكه ػػذاينطم ػػؽم ػػفأي ػػديكلكجيتهـالمتمثمػ ػ ف ػػيش ػػعارهـكم ػػاأكردل(ال ػػزكرو:)2012
"فميفعؿالعالـمايفعؿوكلكفالمهـمايفعمهاليهكد" .

ض
ك ػػدكانػػتالمكافد ػ مػػفاال ػػتالؿ مػػىبعػػضالد ػ ارراتالدكلي ػ تكتيك ػانلكسػػبالك ػػتوكفى ػٍر ى
ات
ػائع مػػىاترضوكفػػيالنهايػ لػػـتمتػػزـدكلػ اال ػػتالؿبػػأممػػفالدػ ارراتوكمػػاأنهػػاجعمػػتالدػ ارر ً
ك ػ ى
ػروكرغػـالتنػازالتإالأفاال ػػتالؿ
التأكث ى
الدكليػ ىمرجعػانل ػؿالاػراعوثػـ فػزت ميػهوكطالبػتبتنػاز و
زادمفغطرستهكا تدا اته مىالشعبالفمسطينيوك مىاترضالفمسطيني  .
ػردبمكماس ػػيوأت ػػتبع ػػدا تػ ػر و
اؼس ػػابؽبالدكل ػ ػ 
"ف ػػالخطكةالت ػػيكا ػػفهاال ػػبعضبأنه ػػانا ػ ه
الفمس ػػطيني م ػػف ب ػػؿالجمعيػ ػ نفس ػػها ػػاـ1988وكن ػػك108دكلػ ػ ؛ليػ ػأتياتف ػػاؽأكس ػػمكفيم ػػابع ػػد
يستجدما ترافانجديدانمفالكالياتالمت دةوكالكيافاإلسرائيميومبطم بذلؾمفا يؿاال تػراؼالػدكلي
ػرآخػركفأنػهتنػازؿ
بفمسطيفوكفيماياؼبعضالم ار بيفبأفمػات دػؽهػك ػرارجديػدبالتدسػيـوكيد ُّ

فعمي فاترا،يالم تم  اـ(.1948المنارو )2012

كالسػؤاؿالػػذميطػػرحنفسػػهبعػػدأ ػكاـ ػػدةمػػف ػرارالجمعيػ العامػ لألمػػـالمت ػػدة:مــا الــذي

تَ َغي ََّر عمى الواقع؟ وماذا استفادت القضي الفمسطيني ؟فػالكا عاليػكـيػزدادسػك انكتعديػدانفػيات ار،ػي
الفمسػػطيني وفبعػػدهػػذلات ػكاـا ترفػػتالكاليػػاتالمت ػػدةبيهكدي ػ الدكل ػ اإلس ػرائيمي وكا ترفػػتبالدػػدس
ػرمسػبكؽوكفػيكػؿيػكـت،ػيع
ؿغي ً
اام إلسرائيؿوكماأنهزاداالستيطاففيال،ف الغربيػ بشػك و
ػمعم ػػفالعػػالـوكال ػ ػكاجزت ػػزدادوكاال تدػػاالتاإلداريػ ػ التعس ػػفي 
ال دػػكؽالفمس ػػطيني  م ػػىم ػرألكمس ػ و
ػتال،ػػف الغربيػ أنهػػا
ؽو ىكتيِّك ىجػػتاال تػػدا اتبػػأفأي ٍ مً ىنػ ً
مسػػتمرةوكاال تػػدا  مػػىالسػػيادةالفمسػػطيني بػػا و
أرضإسرائيؿال ديدي وكفيطريدهالمتهكيد.كلذلؾ"يعتبرالفمسطينيكفمػفجهػتهـ-كبإجمػا هـإلػى
ػؾاالرتبػاط ػف
دكبير-أفاال تالؿالينتهػي نػد ػدكداال تػراؼاتممػيبالدكلػ وفإسػرائيؿالتف ُّ
الن-رغػـاالنتاػارالفمسػطينياتخيػرسياسػيانكسػياديانوبمسػتكلالطػالؽاالسػتراتيجيالشػامؿ
غزة–مػث 
يثالتزاؿهناؾبكاباتغزةالتيتسيطر ميهاإسرائيؿب انركب انركجكان"(.الزكرو )2012
كالكامؿ؛ ي

ػرو
اؼالدكليلـيغي ٍرمفالكا عالم ِّ
ِّ
كيؤكدهذاالتخكؼالدكتكرإبراهيـأبراشبدكله:إفاال تر

كهكأففمسطيفخا،ع لال ػتالؿوكأف ػ ار انرأمميػانبػاال تراؼبدكلػ فمسػطيني وكبإنهػا اال ػتالؿ؛لػـ
كلفيردعإسرائيؿ فمكاام االستيطافكالتهكيد(.أبراشو )2015

بالتالي :مىالفمسػطينييفأفيجمعػكابػيفالت ػرؾالػدكليالػذميعطػىالد،ػي الفمسػطيني  ػكة

أكثػػركشػػر ي أكبػػرودكفأفيغفم ػكا دهػػـفػػيالػػدفاع ػػفالػػنفسوكممارس ػ أشػػكاؿالمداكم ػ اتخػػرل
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يثيككفالت ػرؾالػدكليدا مػان
كاف نوكهكي،غطاال تالؿاإلسرائيميوكيبرز ،يتهـأماـالعالـوب ي
لمجهكدالمبذكل  مىاترض .
خامساً :المطموب فمسطينياً لالستفادة من القرار

النممػؼ
ػارؾاسػتراتيجي وكبيػرةوفهنػاؾأك
ن فهنانت دث فممفاتاستراتيجي هام وك ػفمع ى

الن ػف
مدين الددسوكهناؾممؼمدين الخميؿالتيتجمعالمؤسس السياسي وكالديني اإلسرائيمي وف ،
ػث يي ًجمعػػكففػػيإسػرائيؿ مػػى،ػػركرة،ػ ِّػـ"تكػػتالتالمسػػتكطنات"إلػػىالسػػيادة
ممػػؼالمسػػتكطنات؛ يػ ي
اإلس ػرائيمي و وي،ػػاؼإلػػىذلػػؾممػػؼتهكيػػداتغ ػكار مػػىامتػػدادنهػػراتردفوكممػػؼالسػػيطرة مػػى
ماادرالميالوكممؼالجداروكالممؼاتكبرهكممؼإ ام الدكل الفمسطيني ( .الزكرو.)2012

إفالمطمكبفمسطينيانهكاالستفادةال ديدي مفهذاالدراروكمفالع،كي فيمؤسساتاتمـ

المت ػ ػػدة؛لزيػ ػػادةال،ػ ػػغط مػ ػػىاال ػ ػػتالؿوكف،ػ ػػحممارسػ ػػاته مػ ػػىاترضوكت،ػ ػػييؽالخنػ ػػاؽ ميػ ػػه
دبمكماسػيانمػفخػالؿ ركػ كاسػع فػيالعػالـالػػذما ػكتلاػالحالفمسػطينييف؛لجمػبمزيػدمػفالػػد ـ
لمد،ي الفمسطيني .ك بؿهذا"يتطمببطبيع ال اؿاالتفاؽ مىاستراتيجي كطني شامم وتأخذبعػيف
كتيع ِّػزز مميػ التسػريعبالماػال الفمسػطيني وكانهػا االندسػاـو
اال تبارالتمسؾبالثكابػتالفمسػطيني و 
ككػػذلؾتهيئ ػ الظػػركؼكالمناخػػاتالسياسػػي الا ػ ي ؛لبنػػا  ال ػػاتدكلي ػ جيػػدةمػػعدكؿالعػػالـ".

(السهميو .)2012

ػاع
ػكفم ً ػػؿإجمػ و
كبالتػػاليفػ ي
ػالبػػدمػػفاسػػتراتيجي  مػػؿمتكامم ػ ؛لالسػػتفادةمػػفهػػذاالد ػرارتكػ ى
ويجمع ميهاالك ُّؿالفمسطينيوفبعدسنكاتالتجرب معاال تالؿالبػدمػفتجػاكزك ِّػؿاتخطػا 
كطني ي

تجؿذلؾفالبدمفتسع بنكد :
السابد وكتعزيزكؿاإليجابياتالتيمفالممكفالبنا  ميهاوك
ي
 .1إنهػػا االندسػػاـوكالكاػػكؿلماػػال  ديدي ػ تدػػكـ مػػىأسػػاسالش ػراك فػػياػػنا الد ػراروال
كةنلمد،ي الفمسطيني أماـالعالـ.
دوكهذامفشأنهأفيعطي 
ى
مىأساسإ اا أ ودت
لمكاجهػ اال ػػتالؿوكالجمػػعبػػيفأشػػكاؿالمداكمػ كافػ نوسػكا 
 .2التكامػػؿفػػيالكسػػائؿالمسػػتخدم 
الشػػعبي أكالسياسػػي وكالدكليػ وك مػػى أرسػػهاالمداكمػ المسػػم مػػفخػػالؿاالتفػػاؽ مػػىآليػػات
ـكؿكا دةمنهااتخرل.
ُّ
مؿمك دةتد

 .3زيػػادةالت ػػرؾالػػدكليبالكسػػائؿالدبمكماسػػي كاإل الميػ وكالجماهيريػ كالعمميػ وكاػػنا لػػكبي
ربيفمسطينيفيمعظـدكؿالعالـوكباتخصالمؤثرةمنها.

 .4الكا ػػكؿتاػ ػ ابالدػ ػراروكالم ػػؤثريفف ػػيدكؿالع ػػالـوكأ  ،ػػا البرلمان ػػاتوكنس ػػج ال ػػات
معهـ.

 .5السعيلانا استراتيجي  ربي رسمي كشعبي دا م لمد،ي الفمسطيني ومػفشػأنهاالتػأثير
مىانا الدرارالدكلي.
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 .6ك ػػؼالتنسػػيؽاتمنػػيمػػعاال ػػتالؿوكالتعامػػؿمعػػه مػػىأسػػاسأنػػه ػػدكوكلػػيسش ػريكانفػػي
السالـوكنسؼالدا دةالتيبنيت ميهػاالمفاك،ػات(:اتمػفمدابػؿالسػالـ)وكهػيالتػيزادت

.7

مفاالندساـالفمسطيني.

دـالعكدةمطمدانلمكالياتالمت دةك ار ي ك يدةلمسالـ.

 .8رفعد اكل ،ائي لم اكم اال تالؿاإلسرائيمي مىاال تدا  مػىالمددسػاتوككػذلؾ مػى
س ػػمباترضوكبن ػػا المس ػػتكطناتوكج ػػدارالفا ػػؿالعنا ػػرموكاال تد ػػاالتالظالمػ ػ وكنه ػػب

خيراتاترضالفمسطيني وك اارغزة.
.9

دـاالرتهافلمد ارراتالدكلي .

المطمب الثاني

الحصول عمى عضوي المنظمات الدولي

اسػتطا تالسػػمط الفمسػطيني االن،ػػماـلعشػراتالمنظمػاتالدكليػ وكهػػيالتػيمػػفشػػأنهاأف
ً
ػعلهػػابرنػػامج مػػؿمتكامػػؿوكطػػا ـ
إذااسػتي ًغم ٍ
ػيالدػػكةلمد،ػػي الفمسػػطيني
تعطػ ى
ٍ
وكيك،ػ ى
تاسػػتغالالنجيػػدان ى
ػثتنػػاكؿهػػذاالمطمػػبأهػػـ
متفػػرغلد ارسػ الثغػراتالدانكنيػ كالدبمكماسػػي إلفػػادةالد،ػػي الفمسػػطيني و يػ ي
ػبفػػياتمػػـ
ػكم ار ػ و
تلهػػادكلػ فمسػػطيفوبعػػداال تػراؼبهػػاكدكلػ و ،ػ و
المنظمػػاتالدكليػ التػػيان،ػػم ٍ
المت دةكأهميتهاوكمدلاالستفادةمنهامفخالؿدراس المنظمتيفالتاليتيف :

أوالً :اليونسكو

دثت نهامفخالؿالنداطالخمسالتالي :
تتعريؼاليكنسككوثـت ي
ك دتناكل ي
 .1تنريل اليونسكو
اليكنسكك:هيمنظم اتمـالمت دةلمتربي كالعم كـكالثداف وكتتمثػؿرسػالتهافػيإرسػا السػالـ

بالتعاكفالدكليفيمجاؿالتربي كالعمكـكالثداف ؛إٍذتسػاهـبػرامجاليكنسػككفػيت ديػؽأهػداؼالتنميػ 

المستدام Unesco(.و .)2018

أ -عضوي فمسطين في اليونسكو
نالتفمسطيفالع،كي الكامم فيمنظم اليكنسككبغالبيػ 107دكلػ وكمعار،ػ 14دكلػ و

مفبينهاالكالياتالمت دةكاسرائيؿوكامتناع52دكل وكاليكنسككهيأكؿمنظم تابع لألمػـالمت ػدة
ػثتػـاال تػراؼبع،ػكي 
يسعىالفمسطينيكفلم اكؿ مى ،كي كامم فيهػا(الكاديػ و)2013؛ ي ي

فمسػػطيففػػياليكنسػػكك؛"لتاػػبحالدكلػ ر ػػـ 195ك ػػدجػػرلالتاػػكيت ميػػهفػػيمدػػرالمنظمػ ببػػاريس
بتاريخ31تشريفاتكؿ(أكتكبر)(.2011خ،يرو .)2011
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ب -موقــل الواليـــات المتحــدة ودولـــ االحــتالل اإلســـرائيمي مــن قـــ ارر انضــمام فمســـطين لمنظمـــ
اليونسكو

كافلمتاكيت مػى ػراران،ػماـفمسػطيفلمنظمػ اليكنسػككأث هػركبي هػر مػىالكاليػاتالمت ػدة
ك(إسػ ػرائيؿ)وكك ػػافبمثابػ ػ هزيم ػ ػ دبمكماس ػػي لمسياسػ ػ اإلس ػ ػرائيمي كاتمريكيػ ػ وكانتا ػػا انرلمدبمكماسػ ػػي 
ػثدفػػعهػػذاالد ػرارالكاليػ ً
ػاتالمت ػػدةىإلػػىأفتعمػػؽ"دفػػعناػػيبهافػػيمكازن ػ اليكنسػػكك
الفمسػػطيني ؛ يػ ي

لمجرد بكلهػابفمسػطيف ،ػكانوفدػد دبػتالناطدػ باسػـالخارجيػ اتمريكيػ فيكتكريػانكالنػد مػى بػكؿ
منظم اليكنسككلفمسطيفكع،ككامؿالع،كي وبأفذلؾيمثؿ"أم انرمؤسفانوكسػابدانتكانػهوكيز ػزع
هدفناالمشترؾ؛لت ديؽسالـ ادؿكشامؿفيالشرؽاتكسطويتـبالتفاكضالمباشربيفاإلسرائيمييف

يراالستراتيجيالفمسطينيلسن 2011و )210:2011

كالفمسطينييف(.االحوالتدر

كمػػاأفالد ػرارجعػػؿدكل ػ اال ػػتالؿاإلس ػرائيميتفدػػدا ػكابهاوكتهػػددبس ػ ب ،ػػكيتهاوك ػػدـ

ػث ػاؿرئػيسال ككمػ 
دفػعاشػتراكهافػيالمنظمػ وكاػارتتػتهـالػػدكؿالما ِّػكت بمعػاداةالسػامي  .ي ي
اإلسػ ػرائيمي بني ػػاميفنتني ػػاهكف ػػيبي ػػافرس ػػميِّ :
"االد ػػا أفإسػ ػرائيؿل ػػيسله ػػا ال ػ ػ بجب ػػؿالهيك ػػؿو
ِّ
يشابهاالد ا أفالايفليسلها ال بالسكرالعظيـوكأفمارليسلهػا ال ػ 
كبال ائطالغربيو
باتهراماتوكبهذاالدرارالسخيؼفدػدتاليكنسػككالشػر ي الدميمػ التػيتبدػتلهػا"(.أرنػاؤكطو:2017

 )171

كتكمػػفال ساسػػي لػػدلاإلسػرائيمييفمػػفان،ػػماـفمسػػطيفلهػػذلالمنظمػ فػػيدكرهػػافػػيال فػػاظ

مىالتراثالعالميوكدخكؿالمسجدات اىوكالخميؿو،مفالتراثالفمسطينيالمعتػرؼبػه الميػانو

كهيأماكفمددس وكمايد ياإلسرائيميكفبالنسب لهـ.ك دجا اإل الففيالك تالذمتسعىدكل 

اال تالؿاإلسرائيميبشكؿم مكـلتهكيداتماكفالمددسػ وكطمػسالمعػالـالفمسػطيني كاإلسػالمي فػي
هذلاتماكف .

فمباشػرةبعػدإ ػػالفاليكنسػككتػـإدراجمدينػ الخميػؿكال ػرـاإلبراهيمػػيو مػىالئ ػ التػراث

العػػالمي.ك ػػدسػػارعرئػػيسال ككمػ اإلسػرائيمي وكسياسػػيكفمػػفاليمػػيفإلػػىالدػػكؿلمجمهػػكر:إفالدػرار
ػادلمسػػامي وكينكػػرالعال ػ التاريخيػ لشػػعبإسػرائيؿبأر،ػػهوككػػافهنػػاؾمػػفربػػطالدػراربالم ر ػ 
يمعػ و
النازي (.مز ار يو )2017
ج -فوائد انضمام فمسطين لميونسكوى وىي أربع كما يمي)felastinona, 3122( :

 .1أاب تالمددساتكاآلثاراإلسالمي الفمسطيني ت تسيطرةدكل فمسطيف.

 .2مهدتالطريؽالن،ماـ52مدين فمسطيني لـتكفمدرج  مى ائم اليكنسكك.

 .3سػػيتمكفالشػػعبالفمسػػطينيمػػفإثبػػات دِّ ػهفػػيا ػ ار همػػعاال ػػتالؿ مػػىثػػالثشػػر يات:
الشر ي الديني وكالشر ي التاريخي وكالشر ي الثدافي .

 .4بإمكاففمسطيفأفت اكـمفيسرؽتاريخشعبها.
029

د -وضع القدس والخميل بالنسب لمنظم اليونسكو
س ػػبمك ػػعمنظمػ ػ اتم ػػـالمت ػػدةلمتربيػ ػ كالعم ػػكـكالثدافػ ػ (اليكنس ػػكك)؛ف ػػإفلمدينػ ػ الد ػػدس

ػيم ٍعمى هػـمػفبػيف220مػفالمعػالـ
"المددس
ٌ
فياليهكدي وكالمسي ٌي وكاالسػالـو يمػ هرمزٌيػ هكبػرلو كه ى
اثإسػػالمي؛
التاريخيػ العالميػ ")(unesco, 2018وكمػػاا تبػػرتاليكنسػػككأفالمسػػجدات اػػىتػر ه
يثار تالمػديرةالعامػ 
بكافهمك ن
عاإسالميانمددسانخالاانلمعبادة"(أرناؤكطو)171:2017؛ ي

لميكنسككإيرينابكككفابشأفمدين الددسالدديم كأسكارها ائم ن":إفالتراثفيمدين الددسغير ابؿ
لمتجزئ وكتتمتٌ ُّ
عكؿالػدياناتالػثالثفػيالدػدسبػال ؽبػاال تراؼبتاريخهػاك ال تهػامػعالمدينػ ؛فػإف
ػالمي أكإخفائهػاوأكطمسػهاوتع ِّػرض
أمم اكل و إلنكارأممفالتدالي
ػداليهكديػ أكالمسػي ٌي أكاإلس ٌ
ٌ
المك ػعلمخطػػرومػػايتعػارضمػػعاتسػػبابالتػػيدفعػتإلػػىإد ارجػػهفػػي ائمػ التػراثالعػػالمي(.بكككفػػاو

 )2016

كماأدرجتلجن التراثالعالميمك ع(بتٌيػر)فػيفمسػطيف(بمػدالزيتػكفكالكرمػ ومنظػرثدػافي

فػػيجنػػكبالدػػدس)فػػي ائم ػ الت ػراثالعػػالميلميكنسػػككوك ائم ػ الت ػراثالعػػالميالمهػػددبػػالخطروك ػػد
كافد ػػتالمجنػ ػ  م ػػىتس ػػجيؿالمك ػػعوكت ػػـا تم ػػادالدػ ػراربتس ػػجيمه م ػػى ائمػ ػ التػ ػراثالع ػػالميالمه ػػدد

تعرضلم،رر؛بسببالت ػكالتاالجتما يػ وكالثدافيػ وكالجغرافيػ السياسػي التػي
بالخطر؛با تبارل د 
تايبالمك عبأ،رارجسيم غير ابمػ لمتاػ يحومػعاإلشػارةإلػىالشػركعببػد أ مػاؿبنػا الجػدار

العػػازؿال ػػذميع ػػزؿالمػ ػزار يف ػػفال د ػػكؿالت ػػييزر كنه ػػامن ػػذ ػػركف(.مجمػػ الد ارس ػػاتالفمس ػػطيني و
)2016

ه -وضع الخميل في منظم اليونسكو

أ منتمنظم اليكنسككفي7تمكز(يكليك)2017وأف مبمدين الخميؿالدديم فيالخميػؿ
فػػيال،ػػف الغربي ػ التػػيت تمُّهػػاإس ػرائيؿوهػػكمك ػػعت ػراث ػػالميمعػػرضلمخطػػر(Kershner, .

) .2017

ػي وإلػػىاليكنسػػكك"وكأمػػر
ػرسػ ِّ
ارآخػ ى
ك ػػدكاػػؼرئػػيسالػػكز ار اإلسػػرائيمينتنيػػاهكذلػػؾ"بد ػرو
يعأخرلوتغطيالتراثاليهكدم
ؼوكمشار ى
بت كيؿالمميكفدكالرمفتمكيؿاتمـالمت دة؛إل ام مت و
فيالخميؿ .
ك ػػاؿكزيػػرالخارجيػ الفمسػػطينيريػػاضالمػػالكي:إفتاػػكيتمنظمػ اليكنسػػكك مػػى ،ػػكي 

فمسػطيفلهػػافػػياجتما هػػافػي(ك اركػػكؼ)ببكلنػػداوكػػافدلػػيالن مػى"المعركػ الدبمكماسػػي الناج ػ التػػي
أطمدتهافمسطيف مىجميعالجبهاتفيكجهال،غطاإلسرائيميكاتمريكػي مػىالػدكؿات ،ػا فػي

اليكنسكك"(Lewis, 2017).

ػفيرةاتمريكيػ لػدلاتمػـ
ػثكاػفتالس 
ُّ
ؼاتمريكي؛فدد
كفيمايخصالمك ى
ُّ
كافردل نيفػان ي ي

المت ػػدةنيكػػيهػػاليالد ػراربأنػػه"إهان ػ لمتػػاريخ"وك ػػذرتهػػاليمػػفأفال كػػـالتػػاريخيالػػذمأاػػدرته
031

اليكنسػػككويدػ ِّػكض ممي ػ السػػالـاإلس ػرائيمي الفمسػػطيني وك الػػت:إنهػػا"تسػػي إلػػىككال ػ وتابع ػ ولألمػػـ
ػككؾفيهػػابالفعػػؿ"وك الػػت ػػفال كػػـ:بأنػػه"مأسػػاكم مػػى ػػدةمسػػتكيات"وم،ػػيف ن":إنهػػا
المت ػػدةمشػ و
تفكؾككال نتابع نلألمـالمت دةمشكككانفيهاإلى دكبيروكاف
تمثؿإهان لمتاريخ"وك الت":كماأنها ِّ
تاكيتاليكـاليفيدأمشخصوكيسببالكثيرمفاتذل" (Wilford, 2017).

نسػتنتجممػػاسػػبؽ:مػػدلالاػػمؼكالغطرسػ التػػيتسػػيطر مػػىالكاليػػاتالمت ػػدة؛فهػػيتػرفض

ػأم ػرارأي ػانكانػػت يمتػػه
ػرارمؤسس ػ سػػاهمتفػػيإنشػػائهاوكهػػي،ػػمفالهيمن ػ اتمريكي ػ لمعػػالـوفػ ُّ

ػرنزيػهوكاهانػ ن
ػرغي ى
يتعارضمعالماالحاإلسػرائيمي وكيعطػيال ػؽلمشػعبالفمسػطينيالم تػؿويي ٍعتىىب ي
دةىكعدكوكليسكاديؽ .
الياتالمت 
لمتاريخوكهذااتمريفرض مىالفمسطينييفأفيعاممكاالك ً
ثانياً :المحكم البنائي الدولي

كثػػرتفػػيالعػػالـال ػػركبالمػػدمرةوكالا ػ ار اتالداتم ػ الت ػػيأك عػػتج ػرائـ،ػػداإلنس ػػاني و
أكالعٍرؽوأػكالخالؼ مىال دكدو
امتبسببالديفوأكالمكفو ً
ِّ
وكهناؾ ركب
كجرائـإبادةجما ي 
أكبس ػػبب ػػبِّالس ػػيطرةوكفػ ػػرضالنف ػػكذوكاكت ػػكلبنػ ػػاره ػػذلال ػػركباتبريػ ػػا م ػػفالرج ػػاؿكالنسػ ػػا 
اغتي ً
اػبتوكأمػوػـأيبً ٍيػ ىػدتبػػدافعشػػهكة
ػدفد ِّمػرتكاندر،ػػتوكنسػػا و ٍ
كاتطفػػاؿ؛فكػػـمػػفبيػػكتوك ػػرلوكمػ ي

الدتؿكالدماروكالعظم  ند ػادةمجػرميفوفعمػكاجػرائـتمػسبػاتمفكالسػمـالػدكلييفوفكػافل ازمػان مػى

العػػالـال ػ ُّػدمػػفهػػذلالج ػرائـوكم اكم ػ المجػػرميف؛ تػػىاليككن ػكافػػيمػػأمفمػػفالعدػػابوفػػتـتشػػكيؿ
الم كمػ الجنائيػ الدكليػ فػػي ػػاـ1998وكتىػـالعمػػؿبهػػا ػػاـ2002ورغػػـأفهنػاؾأاػكاتانتشػ ِّػكؾ

ػاأداةنلإلمبريالي ػ ػ العالمي ػ ػ ؛لمسػػػيطرة مػ ػػىالػ ػػدكؿ
أا ػ ػالنفػ ػػيسػ ػػالم الهػ ػػدؼمػ ػػفتشػ ػػكيمهاوكا تبركهػ ػ 

ال،عيف  .

تدخكؿفمسطيففيالم كم الجنائي الدكلي فيالنداطالستالتالي  :
كفيهذاالفرعتناكل ي
 .1التنريل بالمحكم البنائي الدولي 
الم كم الجنائي الدكلي وهيهيئ  ،ائي جنائي دائم مستدم وأكجدهاالمجتمعالدكلي اـ
ات
ػثتتػكلىإجػ ار ً
ِّ
2002لمدا،اةمر
تكبيأشدالجرائـالم تمم جسام بمدت،ىالدانكفالػدكلي؛ب ي ي
الت ديؽكالم اكم فػيجريمػ اإلبػادةالجما يػ وكالجػرائـ،ػداإلنسػاني وكجػرائـال ػرب؛ نػدماتكػكف

السمطاتالم مي  مىالمستكلالكطني اجزةنوأك ازف ن فالدياـبذلؾ( .الذكيب؛الك رمو)7:2014

 .2اختصاصات المحكم البنائي الدولي

تدػكـالم كمػ الجنائيػ الدكليػ ) (ICCبػالت ديؽوكم اكمػ اتفػرادالمتهمػيفبارتكػابأخطػر

الج ػرائـالتػػيتهػ ُّػـالمجتمػػعالػػدكليوكهػػي:اإلب ػادةالجما ي ػ وكج ػرائـال ػػربوكالج ػرائـ،ػػداإلنسػػاني و
كجريم ػ العػػدكافوكتشػػارؾالم كم ػ فػػيمعرك ػ  المي ػ لك،ػػع ػػدلإلفػػالتمػػفالعدػػابوكمػػفخػػالؿ
العدال الجنائي الدكلي تهدؼالم كم إلىم اسب المسؤكليف فجرائمهـوكالمسا دةفيمنػعتكػرار

هذلالجرائـمرةأخرل )International Criminal Court, 2018) .
030

ػرتابعػ ػ لألم ػػـالمت ػػدةوكمدره ػػا
كتعتب ػػرم كمػ ػ الجناي ػػاتالدكليػ ػ منظمػ ػ نمس ػػتدم نب ػػذاتهاغي ػ ى

(الهػام)فػيهكلنػػدا(المعرفػ و.)2018ك ػػدنػصالنظػاـاتساسػػيلمم كمػ فػػيالمػادة( )4مػػىأف:
الم كم تتمتعبشخاي  انكني دكلي وكبالتفكيضالدانكنيالػالزـلممارسػ مهامهػاوكت ديػؽأهػدافهاو
كيمكػػفلمم كمػ أفتمػػارساختاااػػهاكسػػمطتها مػػىأ ار،ػػيالػػدكؿات ،ػػا وك مػػىأ ار،ػػيدكل ػ 

أخرلبمكجباتفا ي خاا تعددهامعالدكؿالمعني (.الذكيب؛الك رمو.)7:2014
 .3عضوي فمسطين في المحكم البنائي الدولي
كفيهذاالبندندطتاف:

أ .ان،متفمسطيفرسميانإلىالم كم الجنائي الدكلي في1نيساف(أبريػؿ)2015وكأاػب ت
ػث د ػبكزيػػرالخارجي ػ الفمسػػطيني(ريػػاضالمػػالكي)بػػالدكؿ":إفان،ػػماـ
 ،ػكانفيهػػاو يػ ي
ؿخطػكةن ػكإنهػا  دبػ  ػدـالمسػا ل وكاإلفػالت
فمسطيفإلىالم كم الجنائي الدكليػ ويمثِّػ ي
مفالعداب")RT, 3122(.

أم ػػاالمك ػػؼاتمريك ػػيم ػػفان ،ػػماـفمس ػػطيفلمم كمػ ػ الجنائيػ ػ الدكليػ ػ ؛فإن ػػهأثن ػػا مس ػػا ي

السػػمط الفمسػػطيني لالن،ػػماـلمم كم ػ  ار،ػػتالكاليػػاتالمت ػػدةوكدكل ػ اال ػػتالؿاإلس ػرائيميوهػػذل

يث ػاؿ
الخطكةبشدة؛بؿتـتهديدالسمط تهديدانمباش انرفي اؿان،متلمم كم الجنائي الدكلي ؛ ي
المت ػػدثباسػػـالخارجي ػ اتمريكي ػ جنيفػػربسػػاكيكمػػاأكردل(كهب ػ و:)19-17:2016إف"الكاليػ ً
ػات
ذاتسػػيادةوكالتعتػػرؼبهػػابكاػػفهاذلػػؾوكالتعتدػػدأنهػػا
المت ػػدةىالتعتدػػدأفدكلػ فمسػػطيفتي ىعػ ُّػددكلػ ن ى
مؤهم لالن،ماـإلىمعاهدات ركماوكهددالسيناتكرالجمهكرمراندبػكؿبػالدكؿ":إفالكالي ً
ػاتالمت ػدةى
ممنك مفمسا دةالسػمط الفمسػطيني وإذامػا ػررتمدا،ػاةإسػرائيؿفػيم كمػ الجنايػاتالدكليػ "و
ك التمجمك مػفال ػزبيفالجمهػكرمكالػديمدراطيفػيبيػافمشػترؾ:إف ػرارالسػمط االن،ػماـإلػى

ُّ
الم كم الجنائي الدكلي يست ُّ
الشجبوكسيتـالرد ميهبشكؿ كمفيالككنجرساتمريكي.
ؽ

ب .ك ػػفالمك ػػؼاإلس ػرائيميمػػفان،ػػماـفمسػػطيفلمم كم ػ الجنائي ػ الدكلي ػ و ػػاؿرئػػيسالػػكز ار 
اتالفمسػػطيني ىلالن،ػػماـلمم كم ػ الجنائي ػ الدكلي ػ تمغػػيإمكاني ػ 
بنيػػاميفنتنيػػاهك:إفالخط ػك ً
ػر ائم ػ فػػيالك ػػتال ػػالي(كهب ػ و:2016
السػػالـومػػايجعػػؿإمكاني ػ الدكل ػ الفمسػػطيني غيػ ى
)18وك ػػاؿف ػػيمع ػػرض ديث ػػه ػػفمباشػ ػرةالت دي ػػؽم ػػف ب ػػؿالم كمػ ػ ف ػػيجػ ػرائـارتكبته ػػا

ػهيشػر فاإلرهػابالػدكليوكيجعمػه
إسرائيؿ:إنه"يمثٌؿمنتهػىالنفػاؽوك مبػانلمػكازيفالعدالػ وإن ي
جهاتأيخرللم اربتهو
و
ارالعبثيوالبؿ ىسين ىجِّن يد
ٍ
يتمتعبالر اي الدكلي وكسكؼن اربهذاالدر
كهػػاهػػي ػػدأاػػب تبالفعػػؿتت ػػرؾوسػػكؼن مػػي ػػؽإس ػرائيؿفػػيالػػدفاع ػػفنفسػػهاوكلػػف
نس ػػمحبم اكمػ ػ جن ػػكدج ػػيشال ػػدفاعأم ػػاـهيئػ ػ   ،ػػائي دكليػ ػ وكم ػػاأرج ػػكالتأكي ػػدأفه ػػذل
اتلفترد نػا ػفالديػاـبػاإلج ار اتالمطمكبػ ل مايػ دكلػ إسػرائيؿكمكاطنيهػا"( .مك ػع
الخطك ً
ديكافرئاس ال ككم اإلسرائيمي و)203:2015
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إفالمال د الد،ائي خياريؤرؽم،جع ادةدكلػ اال ػتالؿ؛لً ىمػافػيذلػؾمػفا تمػاؿ ػزؿ

يادةإسرائيؿالسياسي كالعسكري  مىالمستكلالرسميالدكليوكفػرض ركػ م ػدكدة ميهػاوك ػدتػـ
تتسػيفيليفنػػيكهػػيفػػيالعااػػم 
ابؽبهػػذاالاػػدد؛ففػػيتمػػكز(يكليػػك)2016و ػػيفتمد ػ ٍ
ؿسػك ى
تسػػجي ي

البريطاني ػ (لنػػدف)واسػػتد ا نلمت ديػػؽبشػػأفدكرهػػافػػيارتكػػابج ػرائـ ػػربخػػالؿالعػػدكافالػػذم ىش ػنته
إسػرائيؿ مػػى طػػاعغػزة ػػامي2009-2008ومػػف بػؿ"سػػككتالنديػػارد"(ك ػدةالجػرائـالعظمػػيفػػي
الشرط البريطاني )؛إٍذأيبمغت(ليفني)بالمثكؿأماـم دديها بررسػال مباشػرةإلػىبريػدهااإللكتركنػي

الخاص(.سالـو )9:2018

ك ػػاؿالنائ ػػبف ػػيالكنيس ػػتاإلسػ ػرائيمي(جم ػػاؿز الدػ ػ ):لد ػػدنج ػػتإسػػرائيؿف ػػيالثمانينيػ ػات

ػثت ػ ػكؿ
كالتسػػعينياتبتػػركيجخطػ و
ػابيدػػدمهاكدكل ػ  ػػانكفوكدكل ػ  دػػكؽإنسػػافوكن ازه ػ  ،ػػا ؛ يػ ي

ػـتى يعػٍدإسػرائيؿ
ػففػيالسػنكاتال اليػ ل 
(أهاركفبػاراؾ)رئػيسالم كمػ العميػاإلػىأيدكنػ فػيالعػالـولك ٍ
تأبهبات نع كثي انر(.مركزمدارو )2016

 .4كيفي تقديم الدعاوى لممحكم البنائي الدولي
كفيهذاالبندثالثنداط:

أ -ي ؽلكؿدكل مك ع  مى"معاهدةركما"أفتطمبمفمكتبالمد يالعاـلمم كم الجنائي 
الدكلي وفتحت ديؽفيالجرائـالدكلي الخطيرةالتيك عت مىأرا،يهذلالدكل .

ب -يمكفلمجمساتمفالتابعلألمـالمت دةد كةالم كم الجنائي الدكليػ وإلػىفػتحت ديػؽفػي
جرائـ رب.

ػرض
ج -يمكفأي،انلمنظماتدكلي ؛مثؿ:ككاالتاتمـالمت دةوأكمنظماتغيػر ككميػ و ي
مػ ػكادكأدلػ ػ وأم ػػاـم ػػد ي ػػاـالم كمػ ػ الجنائيػ ػ الدكليػ ػ بش ػػأفجػ ػرائـ ػػربم تممػ ػ (.غكل ػػدو
.)2016

 .5عقبات في وبي االستفادة من النضوي في المحكم البنائي الدولي
أ-

كفيهذاالبندأربعنداط :

ػثيد ػػكل ػػاتـأب ػػكش ػػعباف  ،ػػك
ػػدـ  ،ػػكي إسػ ػرائيؿف ػػيالم كمػ ػ الجنائيػ ػ الدكليػ ػ و ي ػ ي

أمدكلػ ػ   ،ػػكف ػػيالم كمػ ػ الجنائيػ ػ الدكليػ ػ 
المجم ػػسال ػػكطنيالفمس ػػطيني " :ت ػػىتس ػػتطيع ُّ
التكجهإليهالرفع ،ي معين وفإنػهيجػبأفتدػاـالػد كلباسػـالدكلػ الع،ػك ً
نفسػهاوكيجػب
كمااد ن مىاتفا ي ركماوكأفتكػكف ،ػكانفػي
ً
أفتككفالدكل المد ى ميهاأي،انمكِّ ىع ن
الم كم ػ ؛الجنائي ػ الدكلي ػ وكاذالػػـتكػػفالدكل ػ المػػد ى ميهػػا  ،ػكانفػػيالم كم ػ وفإنػػهال
يجكزرفعد ػكل ميهػاإالبدػرارمػفمجمػساتمػفالػدكليوكطبدػانلمبنػدالسػابعفدػط(شػعبافو

)2015وفػػي ػػيفيػػرلآخػػركفأنػػهاليمنػػع ػػدـ ،ػػكي دكل ػ اال ػػتالؿمػػفتدػػديـد ػػاكل
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،ػػدهاوطالمػػاأفالج ػرائـترتكػػب مػػىأرضفمسػػطيفوكبالػػذاتبعػػدان،ػػماـفمسػػطيفلألمػػـ

المت دةكم ار ب.

ػث
ب -تي ىعػِّر ي
ضالمداكمػ لرفػػعد ػػاكل،ػػدها؛السػػتخدامهاالاػكاريخوكالعمميػػاتاالستشػػهادي ؛ يػ ي
يدػػكؿيتسػ اؽمكلخػػك(":)1إفإسػرائيؿتسػػتعدلتدػػديـد ػػاكل ،ػػائي ،ػػدمسػػؤكليففمسػػطينييف
أمريكي ػ و؛بغي ػ ىدفعهػػـن ػػكالنػػدـ مػػىتػػكجههـإلػػىاتمػػـالمت ػػدة"(.أ ركنػػكتو
ػاكـ 
فػػيم ػ ى
)2015

ج -الا ػػال ياتالمتداخمػ ػ لمجم ػػساتم ػػفم ػػعالم كمػ ػ ؛فد ػػد"أ ط ػػىالنظػ ػاـاتساس ػػيلمم كمػ ػ 
ياتمهمػ نتتػداخؿمػعاختاػاصالم كمػ وكال شػؾأف
ومجمساتمػفاػال و
ى
الجنائي الدكلي
ياتلهػػاتػػأثيرسػػي ه مػػى مػػؿالم كمػ ونجػٍػدلفػػيمسػػألتيفمهمتػػيفوهمػػا:دكر
هػػذلالاػػال ً
حمجمػػساتمػػفهػػذل
المجمػػسفػػيإ الػ الد،ػػايالمم كمػ وأكإرجػػا نظػػرالم كمػ فيهػػاوفى ىمػٍن ي
الاػػال ي ىجعػػؿالم كمػ  ر ،ػ نلمتسػػيسمػػفالػػدكؿالدائمػ الع،ػػكي وب كػػـسػػيطرتها مػػى
مجمساتمفالدكلي" (.بداهلل)270-269:

د -مػػاتدػػكـبػػهإس ػرائيؿمػػفبعػػضات مػػاؿلسػ ِّػدالػػذرائعوكالظهػػكربمظهػػرال ػريص مػػى دػػكؽ
ائـ؛إٍذيدكؿالدبمكماسياإلسرائيميمػكرتغكلػدمعمِّدػان مػى
اإلنسافوكتبريرماتدكـبهمفجر ى
اتمك،ػعي نتػد ك
،كي فمسطيففيالم كم الجنائي الدكلي :إفدكلته"كانػتترسػؿإنػذار و
ػكـتى يشػُّن هي كاتهػػاكطائراتهػػا؛(إلدػػا 
ػؿأمهجػ 
السػػكافالمػػدنييففػػيغػزةلمغػػادرةمنػػاطؽالدتػػاؿ بػ ِّ
منش ػػكراتومكالم ػػاتهاتفيػ ػ وكبالغ ػػاتكالميػ ػ لمهكات ػػؼالندالػ ػ )؛فإن ػػهس ػػيككفم ػػفالا ػػعب

ِّ
االد ػػا بػػأفالسياس ػ اإلس ػرائيمي كانػػتمكجه ػ لممػػسبالسػػكافالمػػدنييفالفمسػػطينييف(غكلػػدو

ائـال ػػدله ػػاكال ا ػػروكأم ػػاـك ػػاميرات
ػيوفهن ػػاؾجػ ػر ي
ػذر بث ػ ه
)2016و لك ػػفه ػػذاالط ػػرح ػ ه
العالـوتثبتبشا جرائـاال تالؿكانتهاكاتهالمستمرةوكالمخالف تبسط دكؽاإلنساف.

 .6القضي الفمسطيني تَمتحن الندال الدولي ى ومحكم البنايات
إفنظػػرالم كم ػ الجنائي ػ الدكلي ػ فػػيج ػرائـال ػػربوكالج ػرائـ،ػػداإلنسػػاني وكالعػػدكافمػػف

ػؽكم اسػػب المجػػرميفويرفػػعالشػػبه بػػأفالد،ػػا 
طػػرؼدكلػ اال ػػتالؿ،ػػدالفمسػػطينييفوكا دػػاؽال ػ ِّ
سوكأنػػهالي اسػبإالال،ػػعفا فػيأفريديػػاكغيرهػاوأمػػاإذااسػتمرال ػػاؿمػفالتسػػكيؼكاإلرجػػا 
مسػي ه
لمد،ػػاياالفمسػػطيني وكالظهػػكربمظهػػرال يػػادفػػيالتعامػػؿمػػعال،ػ ي وكهػػـالفمسػػطيني كفوكالػػذيفيدػػع
فمفيبدىلمفمسطينييفأمثد وفيالمنظماتالدكلي و كتدكؿالدكتكرةسارة نبرالخبيرةفي
ُّ
ميهـالظمـ؛

يالعاـممزـ بمكاام الدراس اتىكلًي ل ال فمسطيفوكاذاسمىجرائـ
الدانكفالدكلي":إفمكتبالمد
ه
م تممػ ػ ؛مث ػػؿ:الفا ػػؿالعنا ػػرموأك ت ػػىمعاممػ ػ الدااػ ػريفف ػػيالم ػػاكـالعس ػػكري وث ػػـفش ػػؿف ػػي
ػاـإس ػرائيميوكرئػػيسالمفاك،ػػيفاإلس ػرائيمييفمػػعالفمسػػطينييفوكمستشػػاررئػػيسالػػكز ار بنيػػاميف
(-)1يتســحاق مولخــو:هػػكم ػ و

نتانياهكوكأ ربشخصإليهوك يفرئيسفريؽالمفاك،يففي ككم نتانياهكالثاني .
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لمفمسطينييفأممالذوكسػيككفتػذكي انرلهػـبعػدـفا ميػ المنظمػاتالدكليػ فػيإيجػاد
ُّ
متابعتهافمفيظؿ
كستظؿتفمتمفالعداب" (.نبرو )5:2016
ُّ
ائيؿفيغِّيهاو
ى
كستستمر إسر
ُّ
ؿ ادؿلماراعو
ػاتالدكليػ ػ ىوك م ػػى أرسػػهاالم كمػ ػ الجنائيػ ػ 
ػرمػػفال يكتػ ػابكالمس ػػؤكليف:أفالمنظمػ ً
كيػػرلكثي ػ ه

الدكليػ ومػػاهػػيإالأداةفػػييػػداإلمبرياليػ العالميػ وككسػػيم االسػػتعمارلمػػدكؿالمست،ػػعف فػػيالعػػالـو
المستعمرةوفي ػيفأفالػدكؿالكبػرلوكالػدكؿالغربيػ و
ى
مىالدكؿالمستعبدةك
ى
يثيركفأنهامسمط 
ي
اليسػػتطيعأ ػػدأفيعا بهػػا".فػػالرئيساتمريكػػيالسػػابؽجػػكرجبػػكشاالبػػفوكرئػػيسالػػكز ار البريطػػاني

السابؽتكنيبمير ددمرابمدانانبأكممهػافػيمغػامرتهـالعسػكري وكمػعذلػؾ:فهػـرجػاؿأ ػراريتمتعػكف
دهـدكفأمخكؼمفالعدال الدكلي " (Pheko, 2015).
ِّ
بتدا

ل ػػذلؾ:فم ػػفالمش ػػككؾفي ػػهأفتد ػػكـالم كمػ ػ الجنائيػ ػ الدكليػ ػ بم اس ػػب الد ػػادةاإلسػ ػرائيمييفو

ائمهـولكفمجردرفعالد اكل،دهـوكال ديث ػفجػرائمهـومػفشػأنهأفيسػا د
ٍ
كمعا بتهـ مىجر

تؿاإلسرائيميوكمعرف العالـبالظمـالكا ع مىالشعبالفمسطيني .
فيإظهار ديد الم ِّ
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المبحث الثاني

المقاوم السممي ى وأثرىا عمى االحتالل اإلسرائيمي

مقدم :

تيكل ػػىم ػػفأ م ػػاؿالعن ػػؼ ،ػػدالفمس ػػطينييفوم ػػفا تد ػػاالت
زاداال ػػتالؿإب ػػافاالنتفا،ػ ػ ا 

ذالؿكاإلهان  مىال كاجزوكالتفتيشالميمػيلمبيػكت؛ب جػج

امتهافلكرام الفمسطينييفباإل
شكائي وك و
كاهي ػ ػ ككجػ ػػكدمدػ ػػاكميفوك مميػ ػػاتالدتػ ػػؿكاإلبعػ ػػادوكتخريػ ػػباال تاػ ػػادالفمسػ ػػطينيوكتػ ػػدميرالم ػ ػكارد
الفمسطيني الز ار ي وكالانا ي وكالتجاري وكماادرةاترا،يوممػازادمػف الػ الغميػافكالدهػرلػدل

ػتمظػاهرالػرفضبدػكةلهػػذلاتشػكاؿمػفالعنػػؼوكانتهػتإلػػى يػاـاالنتفا،ػ 
ػثتجمػ ٍ
الفمسػطينييفو ي ي
طل ػػهوس ػػر افم ػػا
ػرمخطػ ػ و
ػكؿ شػ ػكائيش ػػعبيغي ػ ً
تيكل ػػىف ػػي8ك ػػانكفاتكؿ(ديس ػػمبر)1987وبش ػ و
ا
ػؿالفمسػػطينيبأطيافػػهالسياسػػي كالشػػعبي 
انتشػػرتكالنػػارفػػيالهشػػيـسػػر نك ػػكةنوك ػػداشػػترؾفيهػػاالكػ ُّ
ككؿمككناتهالرجالي كالنسائي  .
وكجميعفئاتهالعمري :اتطفاؿكالشبابكالشيكخ ِّ
كالمجتمعي كاف 
ػكزع ًٍبيئه ػػا م ػػى طا ػػاتالش ػػعبالمختمفػ ػ و
"فف ػػياس ػػتراتيجي المداكمػ ػ الش ػػعبي البي ،ػػا وت ػ 
ظِّم ػ ػػتا تا ػ ػػاماتلممثدف ػ ػػيفو
ػاتوكن 
ي
فش ػ ػػارؾطمبػ ػ ػ الم ػ ػػدارسكالجامع ػ ػػاتف ػ ػػيالتظ ػ ػػاهراتكالمكاجه ػ ػ
كالمعممػيفوكالعمػػاؿوكالنسػػا وكشػػكمتالخيػػاراتكؿلمفمسػطينييفوككانػػتبدايػ المر مػ "(.أبػػك ػػامرو

 )1220:2011

ػداثمػ ػػفأجػ ػػؿت ديػ ػػؽاتهػ ػػداؼ
تالفاػ ػػائؿالفمسػ ػػطيني هػ ػػذلات ػ ػ ى
ػفسػ ػػر افمػ ػػااسػ ػػتغم ً
لكػ ػ ٍ

الفمسطيني وفزادتمف كتهاك درتهاوكبدالنمفات ماؿالعشكائي بدأتتت كؿشيئانفشػيئانإلػىأ مػاؿ
شػػعبي منظم ػ وكمػػا"شػػممتالمداكم ػ الشػػعبي الن،ػػاؿالسياسػػيوكاالجتمػػا يوكتػػداخمتجميعهػػاف ػػي

التكتيػؾالمر ميوكالتخطػيطاالسػتراتيجيباػكرةمتكازيػ وكسػا دت مػىتدكي ػ التنظيمػػاتالػػسياسي و
كالعسكري وكالجماهيري وكأخذتأشكاالنمتعػددةوأبرزهػاالمظػاهراتوكاال تاػاماتوكاإل،ػراباتالتػي

تدكممفت دمالجماهيرلمم تؿ"(.أبك امرو .)1221:2011
ِّ

ك ػػدتنػػاكؿهػػذاالمب ػػثالمداكم ػ السػػممي فػػيفمسػػطيفمػػف ػػاـ1988ك تػػى ػػاـ2014و

كتأثيرها مىاال تالؿاإلسرائيميمفخالؿالمطالبالثالث التالي  :

المطمب اطول

االستراتيبيات الفمسطيني السممي التي استخدمتيا المقاوم الفمسطيني

اتيجياتالفمسطيني ىالسممي ىالتياستخدمتهاالمداكم الفمسطيني وكأهـ
ً
يي ٍب ًريزهذاالمطمباالستر

اتساليبالمستخدم وبعدالمركربتعريؼالمداكم الشعبي السممي كمايمي :
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أوالً :تنريل المقاوم البنبي السممي
اسػتعممت

ػدة ماػطم ات لمتعبيػر

ػف اسػتخداـ أسػمكب الػال نػؼو مثػؿ ":ػكة ال ديدػ "و

"اال تجاج السممي"و" المداكم السممي "و" المداكم المدني السممي "و" المداكم السمبي "و"المداكمػ غيػر

العسكري "و" العاياف غير المسمح"و" العاياف المػدني"و ك"الػالتعػاكف"وك"المداكمػ الػال نيفػ "و ك"الػال
نؼ" (.ادؿو )53:2013

فالمداكم ػ الشػػعبي السػػممي هػػي بػػارة ػػف:اسػػتخداـكسػػائؿغيػػر س ػكري مػػفجانػػبطػػرؼ
ػاد ػكم؛بهػدؼت ديػؽأهدافػهالمشػرك وكاسػتعادةال دػكؽالمسػمكب مػف ريػ 
،عيؼ،ػدطػرؼمع و
ككرام وكتدريرمايروكاستعادةاترضوكالسيادةكغيرهامفال دكؽ .
ثانياً :االستراتيبيات الفمسطيني السممي بين عامي 2007-1987

ك داستنبطهامفتاريخالمداكم الطكيؿكهيثمانياستراتيجياتكمايمي :

 .1استراتيبي الحفاظ عمى اليوي الفمسطيني

ػياع
إفمفأخطرماكافيكاجهالد،ي الفمسطيني كالفمسطينييف مػىأرضفمسػطيفوهػك ،ى

ػسمعالمهػػا؛ذلػػؾأفاال ػػتالؿوكبريطانيػػامػػفخمفػػهو ػػد
ػافالشخاػػي الفمسػػطيني وكطمػ ى
الهكي ػ وكذكبػ ى

سػ ػك كالمعػػالـمدكل ػ ":أرض بــال بــنب لبـــنب بــال أرض"؛لػػذلؾفدػػد ػػرصاإلس ػرائيميكف مػػىتفريػػس
فمسػػطيفمػػفأهمهػػاباإلبعػػادالممػػنهجوكالمجػػازرالبشػػع وكالتش ػريدالداسػػيمػػفخػػالؿ مميػػاتنفسػػي 
كد ائي مبرمج بد وكت،ييؽالخناؽ مىالفمسطينيا تااديانوكسياسػيانوكاجتما يػانوكالتعكيػؿ نػد

الدادةاإلسرائيمييف مىنسيافأبنا فمسطيفلد،يتهـوكذكبانهـفيالػدكؿكالمنػاطؽالتػيلجػؤكاإليهػا.
كما اؿرئيسالكز ار اإلسرائيمياتسبؽبفغكري كف":سيأتييكـينسىفيهاتطفاؿالفمسطينيكف ؽ

اإلسرائيمي السػابد  ػفالالجئػيف":سػيمكت
العكدة"(ال يم و)2010وك كؿجكلدامائيررئيس الكز ار  
الكب ػػاروكينس ػػىالا ػػغار"(ا ػػالحو.)216:2008ف ػػاال تالؿبن ػػىكج ػػكدل م ػػىمرتكػ ػزاتأساس ػػي و
أهمهػا":أففمسػطيفكطػفبػالشػعبلشػعببػالكطػفوكأفالشػعبالفمسػطينيكطنػهاتردف؛كبالتػػالي
ُّ
هكيتهأردني وكالشػعبالفمسػطينيجػزهمػفاتمػ العربيػ وكلديػه شػركفدكلػ ليدػيـفيهػاوكغيرهػامػف

االد ا اتالتيليسآخرهاأفهكي الشعبالفمسطينيمزيف "(.غكشو )14:2012

ػافك ارمػ ػ الفمس ػػطينيوكس ػػمب ريت ػػهوبالخيانػ ػ 
إفم ػػفكس ػػائؿت ػػدميرالهكيػ ػ الفمس ػػطيني امته ػ ي

العربيػ التػػيتتعامػػؿمػػعالفمسػػطينيبالشػػدةكالدسػػكةوكأ ػػؿمم ػايعامػػؿبػػهالعبيػػدوفػػالك ارم ػ لفمسػػطيني

م ػػىمعب ػػروكالف ػػيمط ػػاروفالجنس ػػي الفمس ػػطيني تعن ػػيالمتا ػػبكال ،ػػيؽكالمش ػػاؽوكمعرفػ ػ أن ػػؾ
ػز
ػيشمػػذؿوك جػ و
ؿوكتفتػ و
ػأخيرم ِّمػ و
ي
فمسػػطينيفػػيالمعبػػرأكالمطػػارتكفػػيأفتعامػػؿأسػكأىمعاممػ مػػفتػ
يؿم ِّذؿوكابتزازماليوكرشاكلمن ط  .
طكيؿوكتر
ي
ؿاتماكفالرسمي لغالبالم يطالعربيوفهػذاالفعػؿمػف بيػؿالمػؤامرة
اؿكاففيج ِّ
كهذاال
ي
مػػىالد،ػػي الفمسػػطيني وكالهػػدؼمنػػهالت،ػػييؽ مػػىالفمسػػطيني؛ تػػىيب ػػث ػػفجنسػػياتأخػػرمو
037

أماكفأخػرل؛لمعػيشب ريػ كك ارمػ بعيػدان ػففمسػطيفوكبعيػدان ػفالجنسػي الفمسػطيني .ك ػدطػكرت
ك ى

مفاهيـخاطئ ن؛بؿخائن "فمنذالنكب  اـ1948ـتدكـ مىأساسإبدا الفمسطينيفي
ى
الدكؿالعربي
الػ  رمػػافدائػػـوكمعانػػاةكبيػرة؛ب جػ منعػػهمػػفالتػػكطيفوكنسػػيافبمػػدلاتاػػميوك ػػدكاػػمتهػػذل

السياساتإلى ِّد رمافالفمسطينيمفالتعميـكالعمؿفيبعضالدكؿ .

منػػعالفمسػػطينيمػػفالعمػػؿفػػيسػػبعيفمهنػ نفػػيلبنػػافوكأ يانػاني تػػاجالفمسػػطينيإلػػى
فمػػثالن ي

تأشيرةلمعكدةلمبمدالذمي مػؿكثيدػ سػفرهاو ككػافظػاهرهػذلالتاػرفاتأفهػذلالػدكؿتخػدـالد،ػي 

ك ػػؽالعػ كدةولكنهػػافػػيال ديدػ سػ دتأجيػػاالنمػػفالفمسػػطينييفو ػػرمتهـمػػفالتعمػػيـكالعمػػؿوكأجبػػرت

أ دادانكبيرةمنهـ مىالهجرةإلىبمدافبعيدة"(.شبيبو )149:2014

لكفاالنتفا  ،داسػتطا تال فػاظ مػىالهكيػ الفمسػطيني وكاظهػارالد،ػي الفمسػطيني فػي

ػزبنفسػػهوكيفتخػػربجنسػػيتهوكمػػاجعمػػتاالنتفا ،ػ ي
الم افػػؿاإل ميمي ػ كالدكليػ وكأاػػبحالفمسػػطينييعتػ ُّ
تالككفيػ الفمسػػطيني 
الفمسػػطينيم ػػؿإ جػػابكمػػدحمػػف بػػؿالشػػعكبالعربيػ كغيػػرالعربيػ وكأ،ػ ً

شعا انرلمت ،ي كالكرام كال ري  .

يدكؿالكاتبافاإلسرائيميافزئيؼ شيؼو كأيهكد يعارمفيتعديبهما مػىنتػائجاالنتفا،ػ ":ال

أف تنظػر إسػرائيؿ بعػد اآلف إلػى ات ار،ػي الم تمػ كأنهػا كسػب سػكرم إيجػابي بالكامػؿ؛
يمكػف ٍ
أف هذل اترا،ي ليست ى
فاالنتفا ،برهنت مى أهمي ال ديد التيمفادها ٌ
غير آهم وو كأف ثم اجػ ن
إلى المكازن بيف إيجابياتاال تفػاظ بتمػؾ ات ار،ػي كسػمبياتها"(يعػارمو)11:1990؛لػذلؾ :راػت
ش ًرالػك يوكف،ػحسياسػ اال ػتالؿكالمػؤامراتو
المداكم الفمسطيني  مىتعزيزالهكي الفمسطيني وبًىن ٍ
،ػ ِّيبدمػهكنفسػهمػف
جيؿالينسىكطنه؛ب ي
ى
كرفعالعمـالفمسطينيوكا يا التراثالشعبيوكبنا
ػؿي ى

أجمه .

 .2استراتيبي االعتماد عمى النفس

تيكلػػىإلػػىاال تمػػاد مػػىال ػذاتالفمسػػطيني إلدارةالشػػؤكف
ػثد ػػتفعاليػػاتاالنتفا ،ػ ا 
يػ ي
ؿالمناز ات(لجافاإلاالحاالجتما ي)وكاستدال المكظفيفالعرب
الم مي مفالميالوكالكهربا وك ِّ

ػاعالشػػرط وكمسػػؤكلياإلدارات
فػػيالػػدكائرال ككمي ػ العام ػ التػػييسػػيطر ميهػػااال ػػتالؿ؛مثػػؿ :طػ ً
البمدي المعين مفاال تالؿوكاستدال العػامميففػيال،ػرائبوكالمنػاداةبمػؿ فػراغالمؤسسػاتالم ميػ 

ػرد مػػىإغػػالؽالمػػدارسو
بالبنػػا الشػػعبيالػػكطنيوكهػػذلالمر مػ شػػهدتإ امػ نظػػاـالتعمػػيـالشػػعبيلمػ ِّ
ائـ مىالز ار ػ وكتربيػ اتغنػاـوكالػدكاجفوكالتاػنيعالم مػي.
تاادفمسطينيناش  و
و
كشهدتبنا ا
كيمكػ ػػفكاػ ػػؼهػ ػػذلالمر م ػ ػ وبأنهػ ػػامر م ػ ػ إنشػ ػػا اإلدارةالمدني ػ ػ الكطني ػ ػ الفمسػ ػػطيني كمؤسسػ ػػات

جماهيري  (.الكن و)2013
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 .3استراتيبي الصمود والتحدي:

ػؿمككناتهػا مػىتعزيػزالاػمكد
 رات يادةالشعبالفمسطينيمفالفاػائؿالفمسػطيني بك ِّ

لػػدلالفمسػػطينييف مػػىأر،ػػهـوكغػػرساتمػػؿفػػينفكسػػهـوككسػػرإرادةالم تػػؿمػػفخػػالؿالاػػمكد
اتسطكرملمشعبالفمسطينيفيكجػهآلػ الدتػؿكالدمػعكالت،ػييؽاال تالليػ وكمػاأظهػرالفمسػطينيكف
مظاهرت ود كي لال تالؿبتكتيكيفكمايمي :
ػثكػػافكثيػ هػرمػػفالفمسػػطينييف
أ -تكتيــك التمــرد عمــى ق ـ اررات االحــتاللى وعــدم الخضــوع لــو :يػ ي
اتاال تالؿوكاج ار اتً ًه مىاترضوكيتمػردكف ميػهبإ ػادةات ػالـالفمسػطيني 
يرف،كف ارر ً
مىأ مدةالكهربا وكالخركجبالمسيراتكالمظاهراتوكرفضالمدابالتالعسكري التػيكانػت

بالفمسػػطينيكفبا تػػداراسػػتراتيجي  ػػدـ
ػث"جػ ػر ى
تزيػػديكم ػانبعػػديػػكـفػػياالنتفا ،ػ اتكلػػى؛ يػ ي

تسياس  دـالخ،كعو
الخ،كعإلىأشكاؿاإلرهابالممارسمف بؿاال تالؿ ميهـوكتجم ٍ
ك دـالخنكعوك دـاإلذ افمفجانبالفمسطينييفوبكسرأكامرمنعالتجػكاؿوكتشػكيؿلجػاف
ال ارس ػ الميمي ػ فػػيات يػػا كالدػػرلكاتريػػاؼوككسػػرأكامػػرإغػػالؽالمؤسسػػاتالتعميمي ػ مػػف
ػاتوكالمجػػك إلػػىالتعمػػيـالشػػعبيفػػياتمػػاكفالعامػ وىردان مػػىسياسػ إسػرائيؿ
ػدارسكجامعػ و
مػ ى
فيإغالؽالمؤسساتالتعميمي العميا"(.يكسؼ )10:

ب-تكتيك زيادة النمل البنبي المقاوم بند عمميات القتـل واالعتقـال:يدػكؿالػدكتكرإبػراهيـغكشػ 
أ ػػد ػػادة مػػاس نػػدبدايػ االنتفا،ػ اتكلػػى":بػػدأالشػػهدا يتسػػا طكفوكمػػعكػػؿشػػهيدتػػزداد
ار
اتيي ىسػ ي
ػكداالنتفا،ػ وك ػػدك و
الن"(غكشػ و)2008وفكػػافالشػػهدا هػػـك ػ ى
هػػذلاالنتفا،ػ اشػػتعا 
ػاتفػيالاػمكد
مىدربهـوفى ىعالشأفالشهدا وكأاػب كاأيدكنػ ىالػكطفوكت ػكؿالمعتدمػكفآي و
ػيفخبػااػكتالمتخػاذليفوك،ػاعاػكتهـمػع مػك
كالت دموك نكانانلمكبريػا كاإلرادةوفػي ً
افالعاركالخس كالنذال  .
اكتالدكةكالت دمو ىكطي ًم ىسالعمي يؿالخائفوكأابح نك ى

كفػػياالنتفا،ػ الثانيػ ظػػفرئػػيسالػػكز ار اإلسػرائيميالسػػابؽأرئيػػؿشػػاركفأنػػه ػػادرأفيدتػػؿ

المداكم بمزيدمفالعنؼوكمزيدمفالدهرلمفمسطينييف؛ تىتنكسرإرادتهـ ػفمكااػم االنتفا،ػ و
"فبعػ ػػدفػ ػػكزلباالنتخابػ ػػاتطمػ ػػبمهم ػ ػ مائ ػ ػ يػ ػػكـ؛لمد،ػ ػػا  مػ ػػىانتفا ،ػ ػ ات اػ ػػىوكلت ديػ ػػؽاتمػ ػػف
ػؿ
اػع ىدمػفاسػتخداـالدػكة،ػدالشػعبالفمسػطينيوكفاػائمهك ػكالوكأ مػفأفماػيرت ً
لإلسرائيمييفوفى ى
أبيػػبي ػػددلماػػيرنيتسػػاريـإ ػػدلالمسػػتكطناتفػػي طػػاعغ ػزة"وك ػػاؿشػػاركففػػي5آذار(مػػارس)

ػالساإلي ػػالـوكيج ػػب مين ػػاأف
":2002ينبغػػي ،ػػربالفمس ػػطينييفوكينبغ ػػيله ػػذاال،ػػربأفيك ػػكفب ػ ى

لهـخسائرك ،ايا؛ تىيشعركابالثمفالباهظ"(.مركزالزيتكن و )11-10:2011
ى
ب
نسب ى
ِّ
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 .4استراتيبي تغيير القناعاتى وبناء الفكر المقاوم
فدػدظهػػرت بػػؿاالنتفا،ػ بعػػضمظػػاهراالنهزاميػ وكالركػػكفلمم تػػؿكاالنػػدماجمعػػهوكزادت

ال اإلغراؽاتمنيوكاالن طاطالفكرملدلالكثير تىظهرهذا مػىبعػضاتمثػاؿالتػياػنعها

ػاطحمخ ػػرز"و
ػؼم ػػابن ػ ً
م ػػال اال ػػتالؿوأك زىزه ػػاكس ػػا دف ػػينش ػػرها م ػػال اال ػػتالؿ؛مث ػػؿ":الك ػ ُّ

يحسدكا(أغمدكا)كاستريح" .

ك"البابالذميأتيؾمنهالر

إفال جػػارة ػػدأسػػدطتهػػذلاالمثػػاؿالشػػعبي االنهزاميػ ومػػعمػػاأسػػدطتمػػفرؤكسات ػػدا 

المميئػ بالغطرسػ كالكبػركالظمػػـ(الساريسػيو)2015ولػػذلؾ:فدػػد ممػتالمداكمػ  مػىتغييػػر نا ػػات
يثاشتهرتاتمثاؿالتيتػد كإلػىالاػمكدكالعػزة
الناسوكرفعالهمـوكتهكيفالم تؿفي يكنهـ؛ ي
ؿ
الي يفػ ُّ
ةأفالكؼيمكفأفيالطـالمخرزوكمايدكؿالمثػؿالشػعبي ":ى
ى
المىن ىع و ك دأثبتأطفاؿال جار
ك ى
ؿظفػ ػ ػرؾ"(.المكسػ ػػك 
ؾمث ػ ػ ي
جٍم ػ ػىد ى
ػؾ ً
ػيعي ػ ػػؽك ار لمطالػ ػػب"وك"مػ ػػا ػ ػ ى
ال ديػ ػ ىػدإالال ديػ ػ ىػد"وك"مػ ػػاي،ػ ػ 
الفمسطيني و )2018

ػتظؿتنػػبضبهػػاذاك ػرةالتػػاريخالبشػػرمو
فاالنتفا ،ػ "تعػػدمػػفالثػػكراتالشػػعبي الكبي ػرةالتػػيسػ ُّ
ػمماتثابت ػ فػػيالمجتمػػع
كيمكػػفالدػػكؿ:إفزلزالهػػا ػػدهػػزالكثيػػرجػػدانممػػاكػػافينظػػرإليػػه بمهػػاوكمسػ و
الفمسطينيداخؿالكطفالم تؿكخارجه؛بؿ تىفيأكساطالمسػتكطنيفاليهػكدأي،ػان...وكمػاغيػ ىر

ػاييراجتما ي ػ نكفكري ػ 
هػػذاالزل ػزاؿالعنيػػؼالكثيػػرمػػفتمػػؾالمسػػمماتالتػػيكانػػتسػػائدة؛بكاػػفهامعػ ى
ػايير مػػىمختمػػؼالاػػعد
ػدغي ػىرتكػػؿمػػاكػػافسػػائدان بمهػػامػػفمعػ ى
كسياسػػي كمػػاشػػابه.فاالنتفا ،ػ  ػ ٌ
كالمستكياتوكفيالمجاالتكاف "(.الاكاؼو .)142:1996
 .5استراتيبي إنياك االحتاللى وارىاق وبوده

ػرو
ػمكبإلػىآخ ى
كأ نيبهأسمكبالتتابعفياإلرهاؽوكبهذاالمعنىالذمهكجكهرالتندؿمػفأس و

ائيؿنهائي ػانو
يجعػػؿبػػيف ينيػػهأم ػريف؛اطول:أفالخطػػكةالنهائي ػ هػػي ،ػرب  اسػػم تد،ػػى مػػىإس ػر ى

والثاني :تىت يفتمؾالم ظ فهكاليدتار مىرفضالكجكداإلسرائيمي؛بؿإنهيتعدلذلؾبػأف

يدفعبالمشركعالاهيكنيلمفشؿوكاثباتأفهذاالمشركعغير ابؿلم ياة؛إنهبعبارةأخر ِّ
ليميػزبػيف
مػػر متيفمػػفم ار ػػؿالتعامػػؿ:مر م ػ ًإنهػػاؾالعػػدكوكانت ػزاعكػػؿ نااػػرالدػػكةمػػفجسػػدلوث ػـمر م ػ 
ػثأرهدػ ػػتالمداكم ػ ػ اال ػ ػػتالؿاإلس ػ ػرائيميوكأنهكتػ ػػهأيمػ ػػاإنهػ ػػاؾو
اإلجهػ ػػاز مػ ػػىالعػػػدك(تكثيػ ػػؽ)و يػ ػ ي
ػاطؽ
ػدةنوكمن ػ ى
ػاتجدي ػ 
بالتكاا ػػؿف ػػيالعم ػػؿالش ػػعبيالمتن ػػكعوكاتِّ ىسػ ػاعالمش ػػارك الجماهيريػ ػ ولت ،ػػـفئ ػ و
جديدة.
 .6استراتيبي رفع تكمف االحتالل

مفالمال ظأنهكممػاتاػا دتظػاهرةاالنتفا،ػ مػف ػيفإلػىآخػر؛فإنهػاتسػتنزؼالطػرؼ

المعػػادموكت،ػػا ؼ ال ػ إرباكػػهكارتباكػػهوكتزيػػد ياتػػهالمعيشػػي اليكمي ػ تكػػدي انركخكف ػانومػػادفػػعإلػػى
تمتدتدا ياتاالنتفا ،فيالطرؼالمعادمإلى
يث ُّ
تغييركثيرمفالعاداتوكاتنماطاالجتما ي ؛ ي
041

شػػتىالمجػػاالتالسياسػػي وكاال تاػػادي وكاالجتما ي ػ وكاتمني ػ وككػػذلؾالنفسػػي كالمعنكي ػ وكت،ػػعؼ
كثي انر دراتً ًهالمالي ىوك ناار كتهالمختمف وكخاا اتمني كالعسكري  .
اؾوكالت ػػدا ياتالسياس ػػي وكالت ػػدا يات
كيمك ػػفتدس ػػيـتم ػػؾالت ػػدا ياتكالت ػػالي:ت ػػدا ياتاإلدر 

اال تاادي وكالتدا ياتاتمني كالعسكري وكالتدا ياتاالجتما ي (.الدراياو .)240:2013
ػائدةنفػػيأكسػػاطاإلس ػرائيمييف؛ب ػػؿ
ػمماتالتػػيكانػػتسػ 
ػاتكالمسػ ً
تاالنتفا ،ػ يالدنا ػ ً
ك ػػدغي ػىر ً
اتالمثدفيفمنهـفيمسأل اسػتمراراال ػتالؿلمشػعبالفمسػطينيوكافاسػتمراراالنتفا،ػ 
غيىرت نا ً
كػػافمػػفشػػأنهأفيك ً
ا ػ يؿالمثدفػػيفاليهػػكدإلػػىاليػػأسمػػفاسػػتمرارالكجػػكداليهػػكدمأا ػالن مػػىأرض
يٍ
ػر مػػىالمجتمػػعاإلس ػرائيميمػػعات ػكاـ
فمسػػطيفوفدػػدراػػد(أنط ػكافشػػم ت)التغييػػرالكبيػػرالػػذمطػأ
ائيؿ
"أرضإسػر ى
ػاة ً
تيكلػػىلالنتفا،ػ ؛ندػالن ػػفالشػػا ر ػػاييـغػػكرموكهػػكالمعػػركؼبأنػػهمػػفأشػِّػدد ػ ً
ا

الكبرلكأناارها"وبأف":المشكم السياسي الراهن وكانزالؽالمجتمعاإلسرائيميإلى ،يضالمشػا ر
باتدي ػػبالمع ػػركؼيزه ػػار
ػعبآخ ػػرو" .كك ػػذلؾ ىكتىػ ػ ى
تمي ػ ػ لمس ػػيطرة م ػػىش ػ و
كفد ػػدانهاوهم ػػاالنتيجػ ػ ال ٌ
ػعب"وكانػه

ػاؿشػغب"وإنمػا"ثػكرةش
سميالنسكي ائالن:إفماي ػدثفػيأ ار،ػي ػاـ1967لػيس"أ م ى

مفال جارةوكمفأنهارالفتيافويتككفشي ما ظيـكبسيطكانساني(.شم تو.)2017
ػائؿمكجهػ ػ ولم ككمػ ػ وم ػػفمجمك ػ ػ كبيػ ػرةم ػػف
ائضكرس ػ ى
كم ػػاأظه ػػرمد ػػاؿأنطػ ػكافتد ػػديـ ػ ػر ى
المفكػريفوكالمثدفػػيفوكأاػ ابالػرأماإلسػرائيمييفوتت ػػدث ػػففشػػؿالسياسػ اإلسػرائيمي فػػيالتعامػػؿ
تيكلػػىوكتػػد كل مػػكؿسياسػػي ؛لمخػػركجمػػفاتزم ػ وكبعػػضهػػذلات ػكاؿكالطرك ػػات
مػػعاالنتفا ،ػ ا 
إلسرائيمييففيأربعنداطكالتالي(:شم تو )2017
أ-

"تجرمفي طاعغزةثكرةشعبي يدكدهاشبافوكت ظىبتأييدجميعالسكاف".

ب" -إننػامتأكػدكفمػفأفسياسػ الدب،ػ ال ديديػ مػفشػأنهاتخفيػؼالثػكرة؛لكنهػالػفتستأاػمهاو
ذالـيكجد ؿسياسيستتفجرالثكرةمفجديدبدكةهائم ".
كا
ي
ج" -النستطيعإلىماالنهاي ا،طهادشعبيكافحمفأجؿ ريته".
د-

ػادة"وك تػػى
ػدأنػػه ػػافالك ػػتلػػدرسهػػذااإلمكػػافباػػكرةجػ ٌ
ك ػػكؿفػػرض مػػكؿ ػػالكا":نعتدػ ٌ
ائيؿإلىأف
يت دؽهذااتمرالذمنطالببأفيت دؽفيأسرعك تممكفوند ك ككم إسر ى

تكؼ ب،تهاال ديدي  فأهالياترا،يالم تم ".
ػائًمىهىا ػػداسػػتطا تإجبػػارل
ػؿوكافكسػ 
ػعتالم تػ 
فأخ،ػ ً
ػدهام ػ ٍ
بالتػػالي:فػػإفاالنتفا ،ػ هػػيك ػ ى
ػروكه ػػذام ػػايج ػػبأفيك ػػكفدائمػ ػان؛تفم ػػفطبيعػ ػ 
م ػػىالتن ػػازؿ ػػفأم ػػكرك ػػافيعتبره ػػاخطػ ػانأ م ػ ى

اإلسػرائيمييفأنهػػـاليتراجعػكفدكف،ػػغطمتكااػؿوكهػػذامػاطالػػببػه ،ػػكالمجنػ المركزيػ ل ركػ 
ػث ػػاؿ ػػفالبػػدائؿالمطرك ػ أمػػاـ
فػػتحم مػػداشػػتي وكأىك ػىد ميػػهبعػػد30سػػن نمػػفالمفاك،ػػات؛ يػ ي
الدي ػػادةكالش ػػعبالفمس ػػطيني ":مين ػػارف ػػعتكمفػ ػ ا ػػتالؿإسػ ػرائيؿم ميػ ػانوكم ػػعاإلسػ ػرائيمييفوكالمجتم ػػع
الدكليوسياسيانوكا تااديان"(.راديكبيتل ـو)2012:2000
040

 .7استراتيبي تبخيص الندوى وكبل وسائمو
كشػػفتاالنتفا ،ػ الزيػػؼالػػذمرسػػمهاال ػػتالؿ ػػكؿاػػكرتهال ديدي ػ وككشػػفتاالنتفا،ػػات
ػاتً ىجػالالفمسػػطينييفوكتجػػالاتمػ العربيػ كاإلسػػالمي ؛فدػػد
الفمسػػطيني الكجػػهال ديدػػيإلسػرائيؿوكنكاياهػ 
ػادةيالفمسػػطيني كف مػػىف،ػػحممارسػػاتاال ػػتالؿوكتعريتػػهأمػػاـالشػػعبالفمسػػطينيكشػػعكب
ػػرصالدػ 

العالـمفخالؿالنداطاتربعالتالي  :

أ -كشؼأساليباال تالؿفياإلسداطفيك ؿالعمال وكفػياإلسػداطالنفسػيلمفمسػطينييفومػف
خالؿكتبوكم ا،راتوكدركستعبكي .

ازجٍبنًهك،عفهكخكفه؛فددغيػرتانتفا،ػ المسػاجد
اتالعدكالشخاي وكابر ي
ِّ
ب -التهكيفمف در
ػكؼل ػ ػػدلكثي ػ ػػرم ػ ػػف
ػبكخ ػ ػ و
ػؿر ػ ػ و
المعادلػ ػ ػ وفبع ػ ػػدأفك ػ ػػافالجن ػ ػػدماإلسػ ػ ػرائيمييش ػ ػػكؿ ام ػ ػ ى
الفمسطينييفوك الم ن مىالدكةكالاالب كالشكيم ومػفخػالؿاإل ػالـاإلسػرائيميوكالعمػال و

ػيشاإلس ػرائيميأنػػهاليدهػػروكهػػك ػػاهرالجيػػكشالعربي ػ 
ا ػِّكيركفالجػ ى
كالمنػػافديفالػػذيفكػػانك ي
اي ى
ػؼ
ػر ديديػ ؛لتكشػ ى
اػػنً ىعتلػػههالػ كبيػرةغي ي
الػذملػػـياػمدأمامػػهالعػػربفػي ػػركبهـ؛ ي ي
ػثي ي
كتظهرالجندماإلسرائيمي مى ديدتهالمتمثمػ فػيالجػبفكال،ػعؼوك ػدـ
ى
االنتفا ،الزيؼو

الدػػدرة مػػىالاػػمكدوفكػػافالجنػػدماإلس ػرائيميبمالبسػػهالعسػػكري يثيػػرالخػػكؼ نػػدبعػػض
الفمسطينييفوك اؿالعكسخالؿاالنتفا ،؛إٍذسدط ػاجزالخػكؼ نػدهـوكرجمػكاالجنػكد

بكؿشجا وكلـيعػد
المسم يفالذيفيطمدكف ميهـالرااصبال جارةوكالزجاجاتال ار و ِّ
ػؿسػيارتهوأك
بؿالبدأفيككفإماداخ ى
ي
بمددكرالجندماإلسرائيميأفيسيرك دلفيالشارع؛

يعمؿمفخالؿدكري  سكري مشترك (.الفمسطيني و .)2013

ػطينييفوكتغرسػهفػي

ج -فاالنتفا ،استطا تأفتعكساتك،اعوكتنزعالخكؼمف مكبالفمس
ػساتك،ػاعالتػيكانػتسػائدة
مكبجنكدالجيشاإلسرائيميو ك دجػا تاالنتفا،ػ لكػيتعك ى

ؿ
ؿلدلاإلسرائيمييففيال،ف الغربي ك طػاعغػزةوفبعػدسػنكاتاال ػتالؿالطكيمػ ى ىشػك ى
مف ب ي

ىباإلسرائيميكف
ؿ؛إٍذ ىدأ ى
دتعكيدكا ميهمف ب ي

الفمسطينيكفت ديانمباش انرلإلسرائيمييفولـيككنكا
أفيكاجهػ ػكاالفمس ػػطينيال ،ػػعيؼوكالمطي ػػعلألكام ػػرالعس ػػكري و م ػػىال ػػرغـم ػػفكج ػػكدأكج ػػه
المداكمػ ػ لال ػػتالؿوكل ػػـيتع ػػكدكاأفيت ػػداهـالفمس ػػطينيكفبه ػػذاالش ػػكؿم ػػفالد ػػكةوكالعن ػػؼو
رك ػىزتخطابػػاتالتنظيمػػاتالفمسػػطيني وكبيانػػاتهـو
ػث ى
كاالسػػتم ارري (الفمسػػطيني و)2013و يػ ي
ػؿكا عي ػ وومنهػػا كلػػهتعػػالى
ػات رآني ػ وكدالئػ ى
مػػىالتهػػكيفمػػفاػػكرةالجنػػدماإلس ػرائيميوبآيػ و
كاي ن فاليهكد(:كلتجدنهـأ رصالنػاس مػى يػاةكمػفالػذيفأشػرككا)(البدػرة:آيػ )96و

كغيرهامفاتدل .

د -نشرالك يلدلالعام  كؿطبيع الاراع.
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 .8استراتيبي زيادة التضامن النربي واإلسالمي والنالمي
ػثيدػكؿالشػيخأ مػدياسػيففػي
ك دظهرهذاالهدؼمفخالؿكمماتالدادةالفمسطينييف؛ ي ي

ػهآفاتكافلكػػـأفتسػػتجمعكا
ديثػػهلألم ػ العربي ػ كاإلسػػالمي ":ندػػكؿتمتنػػاالعربي ػ كاإلسػػالمي :إنػ ى
ناارالدكةالمادي كالمعنكي ؛لنارةإخكانكـفػيفمسػطيفالم تمػ ؛تففمسػطيفهػي بمػ المسػمميف

اتكلىوكالدمبالنابضلهاوكاذالـتفعمكاذلؾفانتظركام كم التاريخالتػيالتػر ـوكخااػ أفهػذا

العالـالي ترـإًالات كيا "(.العفانيو )30:2004

تيكل ػػىكالثانيػ ػ م ػػفزي ػػادةالت ،ػػامفالعرب ػػي؛ب ػػؿ
ك ػػداس ػػتطا تالمداكمػ ػ ف ػػياالنتفا،ػ ػتيفا 

كالػػدكليوكظهػػرهػػذافػػي ػػددكبيػػرمػػفالمظػػاهراتالتػػيانتشػػرتفػػيالعػػالميفالعربػػيكاإلسػػالميو
ات مػوػـ ربي ػ و
ػكؿكبيػػرومم ػادفعهػػـلعدػػدمػػؤتمر ً
كأاػػب تالشػػعكبالعربي ػ ت،ػػغط مػػى كامهػػابشػ و
ػؼا تد ػػافالش ػػارعالعرب ػػي(.العف ػػانيو
ػثك ػػافاله ػػدؼمنه ػػاتخفي ػ ى
كظه ػػرتبع ػػضمظ ػػاهرال ػػد ـ؛ ي ػ ي

 )31:2004

فالت،امفالعربيالذمت دؽلػد ـاالنتفا،ػ الفمسػطيني وكالك ػكؼالعربػيالكا ػدإلػىجانػب

ال ػػؽالفمسػػطينيمادي ػانوكسياسػػيانوك سػػكريانوكػػافإ ػػدلالنتػػائجاإل ميمي ػ لهػػذلاالنتفا ،ػ "(الكػػافي:
)40؛لكػػفالشػػيخأ مػػدياسػػيف ػػدىدبع ػضالمطالػػبالمرجػػكةمػػفالعػػالميفالعربػػيكاإلسػػالمي؛ تػػى
مفخالؿالنداطالستالتالي (:العفانيو )32:2004
ً
يككفالت،امففا الن
أ -الد ـالمعنكملمشعبالفمسطيني.

ب -الد ـالسياسيوكاإل المي؛لتك،يحال ديد فيالعػالـاآلخػرالمعػادمالػذميدػؼإلػىجانػب
الم ٍعتىػػدل ميػػهوكهػػكالشػػعب
ػدكويفى هِّ ىمػػهيال ديدػ التػػي ىمىىبهىػػاالعػ ُّ
العػ ي
ػدكفػػيأذهػػافالعػػالـو ىك ى ػػك ىؿ ي
الفمسطينيإلىم ٍعتىود.
ي

ج -الد ـاال تاادم؛تفالشعبالفمسطينيم اار.

موكمُّدالمداتميفبالسالحالممكفوكالمناسبلممعرك .
ى
د -الد ـالعسكر

ق -فتحال دكدأماـالشعكبالعربي كاإلسالمي ؛لتن،ـلممداتميفل سـالمعرك .

ك -المداطع ػ ػ العربي ػ ػ لال تاػ ػػادالػ ػػدا ـلماػ ػػهيكني بالكسػ ػػائؿالسػ ػػممي وكالمداطع ػ ػ اال تاػ ػػادي 
كالتجاري .

انطمدتالمظاهراتالمؤيدةلم ِّ
ؽالفمسطينيفيكػؿالعػالـوكبػاتخصفػيالػبالدالعربيػ التػي

ػتمشػػا رهاغ،ػػبان،ػػدسياس ػ اال ػتالؿاإلس ػرائيميوكاسػػتطا تفاػػائؿالمداكم ػ النجػػاحفػػي
اٍلتىهىىبػ ٍ
الت ريضالعاـلألم العربيػ كاإلسػالمي وكت كلػت ركػاتالت،ػامفالجماهيريػ التػيانتشػرتبالػدكؿ
العربي معاالنتفا ،سريعانإلػى رك و
ػـن ٍف ىسػها(.ك ػدةالد ارسػاتومركػزالد ارسػات
ػاتتهػددأنظمػ ال ك ى
االشتراكي و )33:2001

043

إفاالنتفا ،ػ الفمسػػطيني وس ػكا اتكلػػىكالثاني ػ واسػػتطا تتغييػػرالم ػزاجالعربػػيوكأفتخمػػؽ

ػؿأن ػػا العػػالـوكزادتمػػف الػ رفػػضالتطبيػػعالعربػػياإلسػرائيميكأفشػػمتهو
منػػابرد ػػـلمد،ػػي فػػيكػ ِّ
كماجا فيالتدريرالسنكملعاـ":2005إفالتطبيعالعربيبعداالنتفا،ػ الثانيػ فشػؿبشػكؿكبيػرو
كلػػـت دػػؽإسػرائيؿمػػاكانػػتتسػػعىإليػػهوكظهػػرذلػػؾبك،ػػكحخػػالؿاالنتفا،ػ الفمسػػطيني وكالمك ػػؼ

الشعبيالػرافضلتطبيػعالعال ػاتمػعإسػرائيؿوكالتعامػؿمعهػاوكمػعالمنتجػاتاتمريكيػ و مػىأسػاس
أفالمداطع تشكؿإ دلكسائؿالمداكم الشعبي ،ػدإسػرائيؿوكتػـتنفيػذ مػالتكاسػع فػيمختمػؼ

ات ط ػػارالعربيػ ػ ؛لمداطعػ ػ المنتج ػػاتاتمريكيػ ػ كاإلسػ ػرائيمي وكمش ػػارك ش ػػعبي ف ػػيد ػػـاالنتفا،ػ ػ 
الفمسطيني "(.نافعو )106-105:2005

كيمكػػفلالنتفا،ػ كالمداكم ػ لػػكاسػػتمرتبػػك يوشػػديدأفتاػػؿبالفمسػػطينييفإلػػىدكلػ كامم ػ 

السيادةوكليس كمانذاتيانمػازاؿيتعثػر تػىالك ػتال ػاليوف،ػالن ػفالتنػازالتالهائمػ التػي ىػد ىمتٍها
منظم الت ريرسكا فيأكسمكأكمدريدأككامريفربال،غطمفالكالياتالمت دة(.الكافي )40-39:

المطمب الثاني

أىم وسائل االنتفاض البنبي لتطبيق االستراتيبي النضالي ى وتةثيرىا عمى
إسرائيل

تنػػاكؿه ػػذاالمطمػػبأه ػػـالكسػػائؿالمس ػػتخدم ف ػػيمكاجه ػ اال ػػتالؿاإلس ػرائيميوكك ػػذلؾأث ػػر

تالمطمبإلىفر يف :
المداكم السممي  مىاال تالؿو ك د سم ي

الفرع اطول

أىم وسائل االنتفاض البنبي الفمسطيني
ُّ

كهيخمسكمايمي :

أوالً :المظاىرات واالحتبابات البنبي

فدػدتػـالػد كةإليهػامػفخػالؿبيانػاتوكنشػراتوكاذا ػاتم ميػ وكفػيالمسػاجد ى ٍبػ ىرمكبػرات

يث امتجما اإلخكافالمسمميففي طاعغزةوكال،ػف الغربيػ فػي ػاـ1985وبعدػد
الاكت؛ ي
ػؿ
اهكاآلتي":د كةجميع نااػرالجما ػ فػيك ِّ
ككافن ُّ
ى
ارببد المكاجه و
لدا و يادماتخذتفيه ران
أماكفتكاجػدهـفػيفمسػطيفالم تمػ إلػىالمشػارك فػيالمظػاهراتكالاػداماتمػعالعػدكالم تػؿ؛بػؿ

كالد كةإلىالمظاهراتكالماادمات" (.نينيو )25-24:2018

تيكلػػىتػػـإاػػداربيػػافمػػف ركػ المداكمػ اإلسػػالمي ( مػػاس)فػػي
كمػػعأكؿأيػػاـاالنتفا،ػ ا 

ػثجػػا 
14كػان كفاتكؿ(ديسػػمبر)1987وتؤكػػدالثبػػات مػػىالمداكمػ وكاالسػػتمرارفػػيالاػػمكد؛ يػ ي

فيه"البدأفيفهـاليهكدبرغـ يكدهـوكسػجكنهـوكمعػتدالتهـو كبػرغـالمعانػاةالتػييعانيهػاشػعبنافػي
ظؿا تاللهـالمجرـو كبرغـشالالتالدما التيتنزؼكؿيكـو كبرغـالجػراح؛فػإفشػعبناأ ػدرمػنهـ
ِّ
044

مىالابركالثباتفيكجهطغيانهـكغطرستهـو تىيعممكاأفسياس العنؼستدابؿبأشدمنهامف
ػاتالخمػػدأشػػدممػػايعشػػؽأ ػػداؤناال يػػاةالػػدنيا" (.رك ػ المداكم ػ 
أبنائنػػاكشػػبابنا؛تنهػػـيعشػػدكفجنػ ً
اإلسالمي ( ماس)و )1987

اتكؿلمشػ ػػعب
ػرض ى
ػرؾكالم ػ ػ ى
ػاجدكانػ ػػتالم ػ ػ ى
إفالجديػ ػػدفػ ػػيهػ ػػذلاالنتفا ،ػ ػ هػ ػػكأفالمسػ ػ ى

الفمسطينيبالخطػبكالػدركسوكالنػدا ات بػرمكبػراتالاػكتو تػى يػؿ نهػا(انتفا،ػ المسػاجد)و
ػابرلمػػد كةكالتعبيػػر ػػفاآل ار السياسػػي وثػػـأخػػذتدكرهػػافػػيتػػأطيرالشػػبابو
فدػػدكانػػتالمسػػاجدمنػ ى
كالتعبئ ػ الجماهيري ػ ً
 ،ػدالم تػػؿوككانػػتمرك ػ انزلخػػركجالمسػػيراتالغا،ػػب رف ،ػانلسياسػػتهاال ػػتالؿ
( نين ػػيو)25:2018وفكان ػػتالمس ػػيراتتج ػػكبالشػ ػكارعكال ػػاراتكتا ػػؿإل ػػىاتم ػػاكفالرئيسػ ػ و
كتشعؿاإلطاراتوكتغمؽالشكارعفيكجهالجيشاإلسرائيميوكيدكـالشبافبإلدػا ال جػارةكالمكلكتػكؼ
مىالدكرياتالعسكري اإلسرائيمي  .

ثانياً :النصيان المدني

تميزتاالنتفا ،ب رك  ايافمدنيوكبمظػاهراتمتكااػم (العربػيالجديػدو)2015وكمػا
ٌ
أفالػػد كةإلػػىالعاػػيافالمػػدنيوكاإل،ػرابالشػػامؿوكمداطعػ الب،ػػائعكالمنتجػػاتاإلسػرائيمي وتي ىعِّبػ ير
ػدةفػيمسػارالن،ػاؿالػكطني؛لت ديػؽاالسػتدالؿوكذلػؾمػفخػالؿمداكمػ 
ػاليبفمسػطيني وجدي و
فأس ى
ػهم ٍكمًف ػ ػانم ػ ػػفجميػ ػػعالنػ ػ ػكا ي:اتمني ػ ػ وكاال تا ػ ػػادي و
ػؿالكسػ ػػائؿالمتا ػ ػ ػ ؛لجعػ ػػؿا تالل ػ ػ ي
ػدكبك ػ ػ ِّ
العػ ػ ِّ
كاالجتما ي وكالسياسي وك مىاعيدالرأمالعاـالعالمي(مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطيني(كفػا)و
ػكر
ات،باطال كـالعسكرموكاإلدارةالمدني اإلسػرائيمي وال  ،ى
)2018وفددرفضالفمسطينيكفد ك ً
لمدابمػ ػ  ،ػػباطالمخ ػػابراتاإلسػ ػرائيمي ؛لمت دي ػػؽمعه ػػـوكم ػػاك ػػافي ػػدث ب ػػؿاالنتفا،ػ ػ  (.الكنػ ػ و
 )2013

ثالثاً :اإلضرابات

ػثكجهػػتالدػػكلالفمسػػطيني الكطنيػ فػػيأكؿبياناتهػػافػػي8كػػانكفالثػػاني(ينػػاير)1988و
يػ ي

د ػكةلفمسػطينيالػداخؿت ؤكػػد مػى ػرارمنظمػ الت ريػر:باإل،ػرابالعػػاـكالشػامؿوكيشػمؿاإل،ػراب
وكأفيتـااللتزاـ
المرافؽالتجاري كاف نالعام كالخاا وك طاعالعماؿالفمسطينيوكالمكااالتالعام 
باإل ،ػ ػرابالت ازم ػ ػانتام ػ ػان(الدػ ػػكلالفمسػ ػػطيني الكطني ػ ػ و)1988وفكانػ ػػتاإل ،ػ ػراباتالفمسػ ػػطيني فػ ػػي

االنتفا،تيفاتكلىكالثاني سم نبارزةنمفسماتاالنتفا ،وك ػداسػتخدمتلال تجػاج مػىتاػرفات
اال تالؿالعدكاني .
رابناً :إلقاء الحبارة

افالت ػدمكالدػػكةوفكانػػت
أ طػىأطفػػاؿال جػارةرمزيػ كبيػرةلالنتفا،ػ وكأاػػبحال جػر نػك ى
ُّ
ةالتجب ػ ًراإلس ػرائيميوكت فػػرف ػػي
ال ج ػارةالتػػيتػػرجـاإلس ػرائيمييفوكسػػياراتهـالعسػػكري ىوت طِّ ػـاػػكر
ػدزٍ ىزى ػت
ِّ
داـ
اتبأفالم ى
ي
دكلهـ ميدانن كتغييرالدنا
مىهذلاترضفيظؿهذلاالنتفا،ػ  .فد ى
045

أمالعاـاإلسرائيمي؛إٍذكافاإلسرائيميكفيعتددكفأنهـ ادركف مىالسػيطرة مػىال،ػف 
االنتفا ،الر ى
الغربي ك طاعغزةمفدكفثمفوكلكنهـاكتشفكامفخالؿاالنتفا ،أف ميهـأفيدفعكاالثمفغاليان
جدانإذاأرادكااستمرارا تاللهـلألرا،يالفمسطيني .كماأفالمؤسس العسكري اإلسرائيمي  ػد جػزت
م مػػىاالنتفا ،ػ و مػػىالػػرغـمػػف كتهػػاكتفك هػػاالعسػػكرم(.الفمسػػطيني و
ػؿالعسػػكر ِّ
ػػففػػرضال ػ ِّ

)2013

خامساً :عمل الحوابز في الطرقاتى واعاق حرك البيش اإلسرائيمي

مػفخػالؿ ػػذؼاآلليػاتالعسػكري اإلسػرائيمي بال جػارةوكالزجاجػاتالفارغػ كال ار ػ وكاشػػعاؿ

الني ػرافف ػػيإط ػػاراتالسػػياراتالتالفػ ػ وكرم ػػيالمس ػاميركالزي ػػكتالمعدنيػ ػ وكك،ػػعال ػ ػكاجزال جريػ ػ 
كالزجاجي ػ كال ديدي ػ فػػيش ػكارعالمسػػتكطناتاإلس ػرائيمي وكالش ػكارعالتػػيتسػػتخدمها ػكاتاال ػػتالؿو

ػثك ػػافالمتظ ػػاه ركف
كا ػ ػراؽدكري ػػات س ػػكري كباا ػػاتكس ػػياراتإسػ ػرائيمي "( الكنػ ػ و)2013و ي ػ ي

الفمسػػطينيكفيعيدػكف ركػ الجػػيشاإلسػرائيميوكيشػػغمكنهبرفػػعالمتػػاريسكال ػكاجزمػػفالشػكارعو تػػى
أاب تال رك لمم تؿي سبلها سابان .

الفرع الثاني:

اآلثار المترتب عمى المقاوم البنبي ى واطخطاء التي وقنت فييا المقاوم

وفي ىذا الفرع فقرتان:

أوالً :اآلثار المترتب عمى المقاوم البنبي ما باء في البندين التاليين:
مف اآلثارالمترتب  مىالمداكم الشعبي  :

 .1ذكر(زئيؼ شيؼو كأيهكد يعارم)نتائجاالنتفا ،اتكلىفيثالثنداطكاآلتي :

يث اليمكف ترميمه.
تدمير الك،ع الدائـوب ي
ى
أ .استطاع الفمسطينيكف مف خالؿ االنتفا،
أف تنظػر "إسػرائيؿ" بعػد انػدالعاالنتفا،ػ إلػى ات ار،ػي الم تمػ كأنهػا كسػب
ب .ال يمكػف ٍ

سػكرم إيجػابي بالكامػؿوفاالنتفا،ػ برهنػت مػى أهميػ ال ديدػ التػيمفادهػا أفهػذل

ات ار،ػي ليسػت غي ىػر آهمػ و كأف ثمػ
اترا،ي كسمبياته.

اجػ ن إلػى المكازنػ بػيف إيجابيػاتاال تفػاظ بتمػؾ

ج .خالؿ مسيرة االنتفا ،نجح الفمسطينيكف فػي اال تفػاظ بالمبػادأةو كفػيت ديػؽ إنجػازات
ػع معبوػأ مسػتعد لبػذؿ الت،ػ ياتالجسػاـ(.يعػارمو:1990
ط مجتم و
كبٍمػىكيركا أنمػا ى
جزئيػ و ى
.)11
التيمنػيبهػا
يثإفمجمؿالخسارةاال تاادي
 .2تأثيراتالمداكم  مىاال تااداإلسرائيمي؛ ي
ي
اال تاػػاداإلسػرائيميفػػي ػػامي2002-2001كنمػػكذجوتفػػكؽأ،ػػعاؼخسػػارتهامػػفاتزمػ 

المالي العالمي  اـ2008ورغـتأثيراتهاالكبيرة مىاال تاادالعػالمي.ك ميػهفػإفمػا ػدث
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طابعثػكرمكشػعبيوانعكػسسػمبان
ذات و
تجاجات ً
و
اتكا
مفهب و
فياترا،يالفمسطيني ك تذاؾ ى
مىاال تااداإلسرائيمي(.الر،يعو.)2015

ثانياً :مبكالت االنتفاض

مفالمشكالتالتيكاجهتاالنتفا ،هذلالثماني  :

كجدبرنامجافمختمفاف:برنامجمنظم الت ريروكبرنػامج ركػ 
يث ي
 .1تندد القيادات والبرامج :ي
ماسوممػاأثػر مػىك ػدةاالنتفا،ػ كاػالب مك فهػا(سياسػاتو)21:2018وفػأبرزتمػؾ

اإلشػػكاليات الػ الشػػرذم فػػيمسػػتكلاتخػػاذالدػرارالسياسػػيوكالفعػػؿالميػػدانيوكتعػُّػديداالجنػػدة
السياسي كتداخمهاواتمرالذمانعكس مىك دةالشعبفيمكاجه اال تالؿبا تبػارلالعػدك

الرئيسي(.اإلخباري )2010:

 .2اإلضـــرابات:مػػعالك ػػتاػػارتهػػذلاإل ،ػرابات بئ ػان مػػىاالنتفا ،ػ كارها ػانلهػػاوكاػػارت
تستنزؼاال تاادالفمسطينيوكتم ؽال،رربال رك التجاري وكتعطؿماالحالنػاسوكتدمِّػؿ
ػثإف
اإلنتاجيػ ػ وكك ػػافاليبػ ػدم ػػفتدنينه ػػاوكترش ػػيدهاوكمراجعته ػػاوإالأفه ػػذال ػػـي ػػدثو ي ػ ي

التنافسالتنظيميكافهكالطاغيفالكؿي اكؿإظهارتأثيرل.
ى
 .3الفوضى اطمني :معالعاـالثالثالندالعاالنتفا،ػ بػدأتظػاهرةأخػذالدػانكفباليػدوكطغيػاف
النز ػػاتالعشػػائري كالمناطدي ػ  مػػىالػػركحالكطني ػ الجامع ػ وكظهػػكرالثػػاراتوكأ مػػاؿالعنػػؼ

الداخميوكلـيكفهناؾنظاـ ،ائي.

ػثت كلػػتالمعركػ مػػفالخػػارجإلػػىالػػداخؿومػػفالعػػدك
 .4التركيــز عمــى مكافحـ البواســيس :يػ ي
ػثت كلػتإلػىكسػيم إلظهػاربطػكالت
ات كلإلىاتسهؿالذميمكػفت ديػؽناػر ميػهو ي ي
مىمناطؽمعين ووأكلتافي  ساباتشخاػي وكاتخطػرمػفذلػؾكمِّػه
ى
فردي وكفرضنفكذ
أفممارستهااارتتعسفي كبال،كابط.ك ديتؿالعشراتمفاتبريا وكهػذلالظػاهرةكانػت

مػفبػيفأسػػبابانتهػا االنتفا،ػ وأكاإلسػػا ةإليهػا(سياسػاتو)21:2018؛ففػػيتمػؾالفتػرة
أخػػذتتكجهػػاتبعػػضالدػػكلال،ػػارب بػػالت كؿإلػػىداخػػؿالمجتمػػعالفمسػػطينيوبعػػدماكانػػت

مركزةفدط مىمكاجه اال ػتالؿومػفخػالؿ نػكافاسػمه(:تاػفي العمػال كالخكنػ ).ك مػى
ػؼالجكاسػيسكمعػػا بتهـوإالأفهػذلالمسػأل كانػتتػتـمػفدكف،ػكابط

الػرغـمػفأهميػ كش
كم اكمات ادل ك دسدطفيها ددمفاتبريا (.بشيرو)2017

ػعأمممػػثـأفيغمػؽأممدرسػ و
ػثكػػافبكس ِّ
 .5إىمـال التنمــيم:إ،ػرابالمػػدارسكالجامعػاتو ي ي
كيطمػػبمػػفطمبتهػػاالنػػزكؿلمشػػارعوف ،ػالن ػػفظػػاهر ً
شفػػياالمت انػػاتالتػػيكانػػتتػػتـ
ةالغ ػ ِّ
بد ـمفالممثميفوكماأفركحالتمردلدلالشباب دانعكستسمبان مى ال تهـبػالمعمميفو
ػؿهػػذاأدلإلػػى،ػػعؼالتعمػػيـكتراجعػػهخاا ػ نلجيػػؿ
فاػػارالػػبعضيدمػػؿمػػفا ت ػرامهـو ككػ ُّ
االنتفا. ،
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 .6تك ؼال ياةالطبيعي .

 .7أخطا تكتيكي ميداني .
 .8الفسادالمالي(.سياساتو)23-21:2018

 .9يمكفإرجاعالمشػكالتكاتسػبابفػيالفشػؿأ يانػانإلػى كامػؿذاتيػهك كامػؿمك،ػك ي وامػا
العكامؿالذاتي فأهمهاغيابالمؤسس الفمسطيني الجامع وكغيابالبرنامجالػكطنيالمشػترؾو

باإل،اف ل ال االندساـالتيتعػانيمنهػاال الػ الفمسػطيني .امػااالسػبابالمك،ػك ي فتتمثػؿ

ف ػػيغي ػػابكتش ػػرذـال ا ،ػػن العربيػ ػ كاالس ػػالمي ب ػػؿكت كله ػػالس ػػا يد ػػكـالع ػػدكباخت ار ه ػػا
كت ديؽتددـفيها(.بدرافو)2018

المطمب الثالث

استراتيبي المقاوم البنبي السممي بند عام 2009

تن ػػاكؿه ػػذاالمطم ػػباس ػػتراتيجي المداكمػ ػ الس ػػممي بع ػػد ػػاـ2009وكك ػػذلؾ ركػ ػ مداطعػ ػ 
"إس ػ ػرائيؿ")(BDSوكس ػ ػ باالسػ ػػتثماراتمنهػ ػػاوكفػ ػػرضالعدكبػ ػػات ميهػ ػػاوكتأثيرهػ ػػا مػ ػػىاال ػ ػػتالؿ
اإلسرائيميمفخالؿالعنكانيفالرئيسيفالتالييف :

اطول :استراتيبي المقاوم البنبي السممي بند عام 2009

ُّ
تاإلسػػرائيمييفف ػػيإ ط ػػا ال د ػػكؽ
وكتعنػ ػ ى
إففش ػػؿخي ػػارالمفاك ،ػػاتالفمس ػػطيني اإلسػ ػرائيمي

لمفمسطينييفمفخالؿالمفاك،اتوكتراجعالد،ػي الفمسػطيني تراجعػانكبيػ انرودفػعالكػؿالفمسػطينيفػي
التفكيرفيالبدائؿاالسػتراتيجي لمكاجهػ الم تػؿومػعكجػكدخيػارالمداكمػ الفمسػطيني العسػكري  ائمػان

ل ػػدلالمنظم ػػاتاإلس ػػالمي وإالأف ركػ ػ ف ػػتحك رك ػػاتاليس ػػارب ػػدأتتعي ػػدإل ػػىالكاجهػ ػ اس ػػتراتيجي 
المكاجهػ الشػػعبي مػػعالم تػػؿ نػػدندػػاطالتفتػػيشكفػػيمنػػاطؽاال تكػػاؾوككػػافنمػػكذجبمعػػيفكنعمػػيف

ػثأاػػب تالمداكم ػ السػػممي خيػػا انرفمسػػطينيان
كغيرهػػامػػفالمنػػاطؽنمػػاذج ارئػػدةفػػيهػػذاالمجػػاؿو يػ ي

اس ػػتراتيجيانف ػػياآلكنػ ػ اتخيػ ػرةبس ػػببانس ػػداداتف ػػؽالتفاك ،ػػيم ػػعاإلسػ ػرائيمييف.فد ػػدأدلاالندس ػػاـ
الفمسػػطينيالػػداخميإلػػى،ػػعؼشػػكك الديػػادةالفمسػػطيني فػػيمطالبهػػابالدكل ػ كاالسػػتدالؿكالت ػػرر.

(يكسؼو )3

كانػػتا ػػدلتكاػػياتالمػػؤتمرالسػػادسل رك ػ فػػتحكالػػذم دػػدفػػيبيػػتل ػػـ ػػاـ2009و

ا تم ػػادالمداكمػ ػ الش ػػعبي الس ػػممي ف ػػيه ػػذلالمر مػ ػ م ػػفم ار ػػؿالن ،ػػاؿال ػػكطنيالفمس ػػطيني( ازي ػػدةو
ػربإلػػىالعنػػؼكاإلرهػػاب؛
.)3:2016لكػػفالعجيػػبأفالسػػمط الفمسػػطيني رأتالمداكم ػ الشػػعبي أ ػ ى
ففػػيمدابمػ مػػعالػرئيسالفمسػػطينيم مػػكد بػػاسبثتهػػاالدنػػاةالثانيػ اإلسػرائيمي فػػي12تشػريفالثػػاني

وارح ائالن":أنامستعدلمعكدةلممفاك،اتوكطالماأناأ مؿهناك ػاكـكرئػيسلػف
(نكفمبر) 2012
أ بؿباندالعانتفا ،ثالث وفن فالنريدأفنستخدـاإلرهاب؛بؿنريداسػتخداـالسياسػ كالدبمكماسػي 
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كالمفاك،اتفيالن،اؿمفأجؿ دك نا" .ك د راتالسمط  مىتكتيػؾتفريػسطا ػاتالشػبابفػي

مكاجهاتم دكدةكمعركف السدؼكهيتندرجت تسياس اال تكا (.أبك رف و )132:2017

أمػػاالفاػػائؿالفمسػػطيني :فػػتحك مػػاسكالجهػػاداإلسػػالميكالجبه ػ الشػػعبي كالمبػػادرةكغيػػرهـو

يثأكد ادةمف ركػ فػتحفػيتاػري اتهـ مػى"،ػركرة
فكمهـكافؽ مىفكرةاالنتفا ،كتفعيمهاو ي
مايػ ػ ػ االنتفا،ػ ػ ػ م ػ ػػفأمت ارج ػ ػػع ػ ػػفأه ػ ػػدافها"(أب ػ ػػك رفػ ػ ػ و.)133:2017كافمش ػ ػػكم الدي ػ ػػادة

الفمسطيني فيالك تالراهففيا تماداستراتيجي كا ػدةولكػفبعػدفشػمهايػتـاالنتدػاؿإلػىاسػتراتيجي 

أخػرل.فخػالؿ ال ػديث ػف خيػار التػدكيؿ كخيػار بػديؿ ال بػد مػف المجػك إليػه بعػد أف تػـتجريػب خيػار
بر الكفاح المسمحالذم كاؿ إلػى طريػؽ مسػدكدو ثػـتػـالمجػك إلػى خيػار العمػؿالسياسػي

المداكم

بر المفاك،ات.كاآلف كبعد أف تـتجريب خيار المفاك،ات كخيار ك يد طكاؿأكثر مف  20امانو

ك اد إلى طريؽ مسدكد مف جديػدو البػدمػفالمجػك لخيػار التػدكيؿكخيػار بػديؿكلػيس كخيػار أاػيؿو
جنبان إلى جنب مع العناار اتخرل(.سالـو )13-12:2018
الثاني :استراتيبي المقاوم البنبي السممي )(BDS

يثسنتناكؿال ديث فهذلال رك الرائدةمفخالؿالست بنكدالتالي  :
ي
 .1التنريل بالحمم البنبي ف رك مداطع السممي )(BDS
االس ػػـالرس ػػميلم ممػ ػ يت ػػألؼم ػػفاختا ػػارال ػػركؼاتكل ػػىم ػػفالكمم ػػاتاإلنجميزيػ ػ :
)Sanctions

Divestment,

(Boycott,وكتعنػ ػػي(المداطعػ ػ و كس ػ ػ باالس ػػتثماراتو كفػ ػػرض

العدكبػات) مػىالتػكالي( نػافو .)2014مػى"إسػرائيؿ"كسػ باالسػتثماراتمنهػػاوكفػرضالعدكبػػات
ميهاوهػي ركػ فمسػطيني المنشػأو الميػ االمتػدادتسػعىلمداكمػ اال ػتالؿكاالسػتعماراالسػتيطاني

اتبارتايػػداإلسػرائيميومػػفأجػػؿت ديػػؽال ريػ كالعدالػ كالمسػػاكاةفػػيفمسػػطيفوكاػكالنإلػػى ػػؽتدريػػر
المايرلكؿالشعبالفمسػطينيفػيالػكطفكالشػتات(.مك ػعBDSو .)2018كتؤكػدهػذلال ركػ فػي
اتساس دـشر ي ال كـاإلسػرائيميك سػكتهتجػالفمسػطيففػيظػؿنظػاـداـأكثػرمػفناػؼ ػرف.

ػب
كتتعمدال رك أالتتخذأممك ؼتجالمسأل ال ؿالنهػائيلماػراعالفمسػطينياإلسػرائيميوكالتى ٍ
طمي ي

ػييفر ،ػػهاالد ػػانكفال ػػدكلي م ػػى ػػكل
أفي ٍج ىب ػ ىػرالم ت ػػؿ م ػػىاالمتث ػػاؿلأل ػ ػراؼكااللت ازم ػػاتالت ػ 
إال ي
اال ػػتالؿ.هػػذاهػػكجػػكهرالمطمػػببػػأفيدػػكـأا ػ ابال،ػػمائرال ي ػ كالمؤسسػػاتالميبرالي ػ كالػػدكؿ
الديمدراطي ػ وبمداطع ػ أشػػكاؿالمؤسسػػاتكانتما اتهػػاكمهػػاالت ػػيتشػػارؾبػػأمشػػكؿمػػفاتشػػكاؿف ػػي
ا ػػتالؿات ار،ػػيالفمسػػطيني والتػػياسػػتكلت ميهػػاإسػرائيؿ ػػاـ1967وأكاالسػػتفادةمنهػػا(.مػػؤلفيفو

 )2015

 .2انطالق حرك )(BDS
انطمدت رك المداطع إلسرائيؿبشكؿفعميفي اـ2005ولكفهذااتسمكبمفالمداكم 

فيال ديد انطمؽمنذأفتزايدتأ داداليهكدالمهاجرةإلىفمسطيفبعد اـ1917وكزادتبدػكةبعػد
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ػث" ػاطعالمسػتهمككفالب،ػائعكالخػدمات
العاـاتكؿاالنتفا ،اتكلىالتػيانطمدػت ػاـ1987و ي ي
اإلسػرائيمي وكاسػػتنكؼ مػػاؿالدطػػاعالاػػنا ياإلس ػرائيمي ػػفالػػذهابإلػػىالعمػػؿوكأغمدػػتالػػدكاكيف

أبكابهػ ػػابشػ ػػكؿجمػ ػػا يوكس ػ ػ بالزبػ ػػائفأم ػ ػكالهـمػ ػػفالماػ ػػارؼاإلس ػ ػرائيمي وكرفػ ػػضالسػ ػػكافدفػ ػػع

ال،ػرائبوكاسػتداؿمعظػـجبػاةال،ػرائبكرجػاؿالشػػرط مػفالفمسػطينييف.كذكػربنػؾإسػرائيؿ ينهػػا:

إفإس ػرائيؿتكبػػدتبسػػببمداطع ػ الفمسػػطينييف650مميػػكفدكالرأمريكػػي(أممػػايعػػادؿ1.4مميػػار
دكالربديمػ اليػػكـ)وفدػػطفػػيالسػػن اتكلػػىمػػفاالنتفا،ػ )(Thrall, 2018ولكنهػػابعػػد ػػاـ2005

أاػػب تبشػػكؿمػػنظـأكثػػروكت،ػػعلنفسػػهارؤي ػ كأهػػداؼاسػػتراتيجي كخطػػط مػػؿكأسػػاليبمتنك ػ 
لمكاكؿإلىهدفهاالنهائيكهكت ريرفمسطيفوكتدريرالمايروكرفعالظمـ فالفمسطينييف .
 .3مبال عمميا واطماكن التي تدافع عنيا والفئ المستيدف

إفمجاؿالعمؿلدل رك المداطع هككؿمكاففيالعالـيسػتطيع كفالكاػكؿإليػهكالعمػؿ

ػثإنػػه"اليدتاػػرالسػػعيإلػػىالمداطعػ بشػػكؿ ػػاـكالمداطعػ اتكاديميػ بشػػكؿخػػاص مػػى
فيػػهو يػ ي
الكاليػػاتالمت ػػدةوفأناػػارالمداطعػ ناشػػطكففػػيمختمػػؼأن ػػا العػػالـالغربػػي:فػػيالمممكػ المت ػػدةو
ككنػػداوكأسػػترالياوكجنػػكبأفريديػػاوكايطاليػػاوكايرلنػػداوكاسػػكتمنداوكفرنسػػاوكبمػػدافأخػػرلوكهػػذلالجهػػكد
أ طتنتائجمتفاكت "(.دافيدسكفو )9:2006

تسػتهدؼال ركػ الػدفاع ػفالكػػؿالفمسػطينيفػيالػداخؿكالخػػارجوكفػيالمنػاطؽالتػيأي تمػػت

ػػاـ1948وكم ػػاأنه ػػات ػػدافع ػػفك ػػؿأرضفمس ػػطيفاالنتدابيػ ػ ؛"فه ػػيتتن ػػاكؿطم ػػكحك د ػػكؽكافػ ػ 
مككن ػػاتالش ػػعبالفمس ػػطينيالتاريخيػ ػ وم ػػففمس ػػطينييأ ار ،ػػي ػػاـ1948إل ػػى ط ػػاعغػػزةكال ،ػػف 
الغربي ػ بمػػافيػػهالدػػدسوإلػػىمخيمػػاتالشػػتاتكالػػذمشػػرذمهاالسػػتعماراالسػػتيطانياإلس ػرائيمي مػػى

م ار ؿ(.مك عBDSو )2018

 .4أبكال وأساليب حرك مقاطن إسرائيل ))BDS

من أبكال وأساليب حرك مقاطن إسرائيل نبد:

ػثتهػدؼ ركػ المداطعػ إلسػرائيؿإلػى زلهػا
أ -المقاطن االقتصادي والثقافي واطكاديمي  :ي ي
ا تاػاديانوكالتػػأثير مػػىا تاػادهاالعػػاـبالػػذاتفػيالتاػػديرإلػػىالعػالـالخػػارجيوفاال تاػػاد
اإلس ػرائيميهػػكجػػكهراسػػتدطابالمسػػتكطنيفإلػػىفمسػػطيفوكهػػكسػػرمػػفأس ػرار ػػكةالجػػيش

اإلسرائيمي.كماتهدؼإلىمداطع الب،ائعاإلسرائيمي التيتيٍنتى يجفيالمناطؽالتيأي تمتفي
ػػاـ1967وكبالػػذاتفػػيالمسػػتكطناتبال،ػػف الغربيػ كاتغػكاركالدػػدس .فالمداطعػ

تشػػمؿ

ك ػػػؼالتعامػ ػػؿمػػػعإس ػ ػرائيؿوكمداطع ػ ػ الشػ ػػركاتاإلس ػ ػرائيمي وككػ ػػذلؾالدكلي ػ ػ المتكاطئ ػ ػ فػ ػػي
انتهاكاتهال دكؽالفمسطينييفوكمداطع المؤسسػاتكالنشػاطاتالريا،ػي كالثدافيػ كاتكاديميػ 

اإلس ػ ػرائيمي (مك ػ ػػعBDSو.)2018لدػ ػػدشػ ػػهٌرت رك ػ ػ ))BDSبػ ػػبعضكبػ ػػارالمؤسسػ ػػات
التجاري ػ ػ المرتبطػ ػ ػ بػ ػػاال تالؿاإلسػػ ػرائيميومثػ ػػؿ":إي ػ ػػربػ ػػيإفب ػ ػػي"Airbnbو"رم/م ػ ػػاكس
051

"RE/MAXو"HPوكس ػػا دت م ػػىدف ػػعمؤسس ػػاتكبيػ ػرةأخ ػػرلن ػػكالخ ػػركجم ػػفال ،ػػف 
الغربيػ .كسػػببتإز اجػانكبيػ انرلممنظمػػاتاتكاديميػ كالريا،ػػي ومػػفخػػالؿتسيسػػهاكمطالبتهػػا
باتخػػاذمك ػػؼتجػػالالاػراعوكمػػايػػنجـ نػػهمػػفشػػداؽكبيػػر.كأغ،ػػبتالمكسػػيدييفكالفنػػانيف
الفمسطينييفالذيفيعممكفمعالمؤسساتاإلسرائيمي (Thrall, 2018).

ػث تسػػعى مػػالتس ػ باالسػػتثماراتإلػػىال،ػػغط مػػىالمسػػتثمريف
ب -ســحب االســتثمارات :يػ ي
كالمتعا ػػديفم ػػعالش ػػركاتاإلسػ ػرائيمي كالدكليػ ػ المتكرطػ ػ ف ػػيجػ ػرائـدكلػػ اال ػػتالؿاتبارتاي ػػد
بس باستثماراتهـمفكالػى/أكإنهػا تعا ػدهـمػعهػذلالشػركات.ك ػديكػكفالمسػتثمركفأك

المتعا دكفأفرادانو كمؤسساتو كاناديؽسيادي و كاناديؽتدا ػدو ككنػائسو كبنػكؾو كمجػالس
م مي وكجهاتخاا وكجمعياتخيري وأكجامعات( .مك عBDSو)2018

ج -فرض النقوبـات :المداػكدبالعدكبػاتاإلجػ ار اتالعدابيػ التػيتتخػذهاال ككمػاتكالمؤسسػات
الرسػػمي كاتممي ػ ،ػػددكل ػ أكجه ػ تنتهػػؾ دػػكؽاإلنسػػافوبهػػدؼإجبارهػػا مػػىك ػػؼهػػذل

االنتهاكاتو كتشمؿالعدكباتالعسكري كاال تاػادي كالثدافيػ كغيرهػاو مػىسػبيؿالمثػاؿ :ػف
طريػؽك ػػؼالتعػػاكفالعسػػكرموأكك ػؼاتفا يػػاتالتجػػارةال ػرةوأكط ػردإسػرائيؿمػػفالم افػػؿ

الدكليػ ػ مث ػػؿ:اتم ػػـالمت ػػدةأكاالت ػػادالبرلم ػػانيال ػػدكليأكات ػػادالفيف ػػاأكغيره ػػا( .مك ػػع
BDSو )2018

 .5تةثير حرك المقاطن عمى إسرائيلى وسحب االستثمارات منياى وفرض النقوبات عمييا
ترلإسرائيؿفي رك المداطع الفمسطيني إلسرائيؿتهديػدان ديديػانلهػاوكذلػؾتنهػاتمعػبفػي

السا التيكانتلفتػرةطكيمػ هػيالال ػبالك يػدفيهػاوتمػررمػفخاللهػامػاتريػدمػفتاػكرات ػف
الاػراعاإلسػرائيميالفمسػػطينيوكتكجػػهالعػػالـباتجػػالناػرةإسػرائيؿ مػػى سػػابال،ػ ي وكمػػاتظهػػر
نفسهابأنهاالدكل المت ،ػرةكالديمدراطيػ فػيكسػطغابػ مػفالعػربكالفمسػطينييف.كاسػتطا ت ركػ 
المداطع  تىاآلفكشؼالدناع فالمستعمركلكبشػكؿبسػيطولكنػه ػكلكمػؤثركلػهمػابعػدلوكاف

االستمرارمفشأنهتسجيؿنداط كي لاالحالد،ي الفمسطيني  .

ػاكتفر اتهػػاك ياداتهػػاتعتب ػرال مم ػ الدكليػ ػ 
لػػذلؾ:فػػإفالمؤسس ػ اإلس ػرائيمي بإجمػػاع ناكينهػ
ٌ

لممداطع ػ تهديػػدانمتاػػا دانلكجكدهػػاوكج ػػا ذلػػؾمنػػذالبػػدايات م ػػىلسػػافأيهػػكدبػػاراؾرئ ػػيسكز ار 

إسرائيؿسابدانالذمأ مفمبك انر:إفإوسرائيؿتكاجهتسكناميسياسيوكافالجمهػكراليػدرؾذلػؾ.كفػي
ػاراؾ:إف"نػػزعشػػر ي إسػرائيؿتمػػكحفػػي
كممتػػهفػػي"معهػػدد ارسػػاتاتمػػفالدػػكمي"فػػيتػػؿأبيػػبو ػػاؿبػ 

فذلؾيعتبرخطي انرجدانكيتطٌمبالعمؿ مػىمكاجهػ ذلػؾ".كمػاا تبػرتإسػرائيؿنشػاطهػذل
اتفؽوكا
ي
ال ركػ بأنػػه ػرب،ػػدهاتخسػػرفيهػابشػػكؿكبيػػريكمػانبعػػديػػكـولػذلؾ:شػػنت ػػربم،ػادة،ػػدهػػذا

ال رك .يدكؿ كزمأرادرئيسمجمساتمفالدكميالسابؽفيا يف "إسرائيؿاليكـ"":تػدكرمعركػ 
غي ػػرس ػػهم  ،ػػدإسػ ػرائيؿويمك ػػفاإلش ػػارةإل ػػىأرب ػػعجبه ػػاتتكج ػػدبينه ػػااتا ػػاالتمتبادلػ ػ :المعركػ ػ 
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ػثيكجػػدالمزيػػد
اإل المي ػ وكالمعرك ػ الدانكني ػ وكالمعرك ػ السياسػػي وكأخي ػ انر:المعرك ػ اال تاػػادي و يػ ي

كالمزيدمفالمداطعاتلمب،ائعاإلسرائيمي لدرج إشعاؿالنارفيهػذلالب،ػائع.أنػاالأ ػرؼشخاػان
،العانفيمعرف التاريخاليهكدماليتدمٌبأ رباؤلفي بكرهـ يفيػركفمثػؿهػذلالشػعالت"(.الػزكرو

 )2017

لدداستنفرتدكل اال تالؿكؿطا اتهاكامكاناتهامػفأجػؿمكاجهػ هػذاال ركػ وكنج ػتفػي

الت ػػأثير ميه ػػاف ػػيكثي ػػرم ػػفال ػػدكؿولك ػػفالسػ ػؤاؿالمط ػػركح:م ػػاال ػػذم ام ػػتب ػػهالمؤسس ػػاتالرس ػػمي 
الفمسطيني كالمنظماتالفمسطيني مفأجؿد ـكاسنادهذاال رك المتميزة؟
 .6إنبازات حرك المقاطن

لد ػػددتع ػػددتإنج ػػازاتال ركػ ػ ف ػػيكافػ ػ االتجاه ػػاتوكم ػػفأب ػػرزإنجازاته ػػان ػػزعالش ػػر ي  ػػف

ػثيدػػكؿالم مٌػػؿاإلس ػرائيميأرمشػػافيتفػػيا ػ يف هػػآرتس":أمػػاالتهديػػدغيػػراتمنػػي
اال ػػتالؿو يػ ي
اتساسػػيفهػػكتهديػػدنػػزعالشػػر ي  ػػفإس ػرائيؿوكفػػياآلكن ػ اتخي ػرةكػػافالهجػػكـشػػامالنوكالت الفػػات
الكاسػػع لمدػػكلالراديكالي ػ اسػػتغمتاال ػػتالؿكػػيتنػػزعالشػػر ي  تػػى ػػفإس ػرائيؿالسػػيادي وكهكػػذا:
شرتإسرائيؿفيالزاكي كجعمتهادكل شبهمنبكذة"( .الزكرو)2017

كماا تبرمعهدريكتالذميددـاستشػاراتاسػتراتيجي  ػكؿالمخػاطرالتػيتهػددإسػرائيؿفػي

ب ثهالذم دمهلمؤتمرهرتسػيميا ػكؿ ركػ المداطعػ ":أفالك،ػعالدبمكماسػيإلسػرائيؿيتآكػؿ مػى

مػػدلالسػػنكاتالدميم ػ الما،ػػي وكأفهػػذاالهجػػكـلػػهأهمي ػ اسػػتراتيجي ك ػػديت ػػكؿإلػػىتهديػػدكجػػكدم
شامؿفيغ،كفب،عسنكات" (The Reut Institute, 2010) .

كماأفاإل باطالدبمكماسيكالعسكرماتخيرإلسرائيؿمدفك افبن،ج مميتيفمتكازيتيف :

) (The Reut Institute, 2010: 13



تقــدم بــبك المقاوم ـ "اســتراتيبي االنييــار" التػػيتهػػدؼإلػػىالتعجيػػؿبانهيػػارإس ػرائيؿ مػػى
أسػػاسثالثػ مبػػادئ:اإلفػراطفػػيالتمػػددإلسػرائيؿمػػفخػػالؿتدػػكيضم ػػاكالتإنهػػا سػػيطرتها
مػػىالسػػكافالفمسػػطينييفو كنػػزعالشػػر ي  ػػفإسػرائيؿوكاجػ ار  ػػربغيػػرمتكافئػ فػػيسػػا 

المعرك ك،دالسكافالمدنييفاإلسرائيمييفلمكاجه التفكؽالعسكرملمجيشاإلسرائيمي.


ببك نزع البرعي التيتهدؼإلىتجاكزالنمكذجالاهيكنيبدكل مبني  مػىمبػدأ"شػخص

كا ػػدواػػكتكا ػػد"ومػػفخػػالؿت كيػػؿإسػرائيؿإلػػىدكلػ منبػػكذةوكت ػػدمالشػػر ي اتخال يػ 

لسمطاتهاككجكدل.

كهنػػا:نػػذكرأهػػـالنجا ػاتالتػػي امػػتبهػػا رك ػ المداطع ػ فػػيكاف ػ االتجاهػػاتكالمجػػاالت

بشػ ػػكؿ نػ ػػاكيف(:شػ ػػرك أك ارنػ ػػجتنس ػ ػ بمػ ػػفالسػ ػػكؽاإلس ػ ػرائيميو ككنػ ػػائسأمريكي ػ ػ كبػ ػػرلتس ػ ػ ب

استثماراتهاو كشرك اكداستريـتغمؽماانعهافيمسػتعمرة ػربالدػدسالم تمػ وكاالت ػاداتكركبػي
يتخػػذتػػدابير،ػػدالمسػػتعمراتاإلسػرائيمي وكجامعػ جكهانسػػبكرغفػػيجنػػكبأفريديػػاتدطػػع ال اتهػػامػػع
052

جامع إسرائيمي و كاناديؽاستثماري  ككمي كخاا كبنكؾتس باسػتثماراتهاو كشػرك G4Sتنهػي
معظػػـتكرطهػػافػػيالجػ ػرائـاإلس ػرائيمي وكجمهكري ػ التش ػػيميتعمػػؽم ادثػػاتاتفا يػ ػ التجػػارةال ػرةم ػػع

إس ػرائيؿبسػػببالع ػدكاف مػػى طػػاعغ ػزةفػػي ػػاـ2014وكآالؼالفنػػانيفكالكتٌػابيػػد مكفالمداطع ػ 

الثدافي ػ وكجمعيػػاتأكاديمي ػ تػػد ـالمداطع ػ اتكاديمي ػ إلس ػرائيؿو كشػػرك فيكلنػػاالفرنسػػي تاػػبحأكؿ
شرك  المي تنس بمػفالسػكؽاإلسػرائيميو كشػرك الميػالاإلسػرائيمي العامػ ميكػكركتتخسػر دػكدان

فياترجنتيفكالبرتغاؿكهكلنداو كتاا د مالتالمداطع فيالعالـالعربيو كمنعسففإسرائيمي مف
الرسكتياـفيمكان مختمف في دةدكؿبمافيهاالكالياتالمت دةوكالعالـالبريطانياتشهر الميػان
ِّ
ستيفيفهككينسيداطعمؤتم انراسػرائيميانو كمجػالسالطمبػ  ػكؿالعػالـتن،ػـل ركػ المداطعػ إلسػرائيؿو

كالمج ػػالسكالبم ػػدياتم ػػفأن ػػا أكركب ػػاكافػ ػ نتا ػػكتلا ػػالحمداطعػ ػ إسػ ػرائيؿأكمداطعػ ػ منتج ػػات
المستعمرات(.مك عBDSو )2018

كفينهاي ال ديث ف رك المداطعػ إلسػرائيؿوفػإفهػذلال ركػ تعتبػر ارفػدان كيػانمػفركافػد

تعزيزامكدالفمسطينييفوكنزعالشر ي  ػفاال ػتالؿككشػؼ ديدتػهلمعػالـوكالتػأثير ميػها تاػاديان

كدبمكماسيانكسياسيانكفكريانكثدافيػانولػذلؾفدػدكجػب مػىاٌػناعالدػرارتبنػيهػذااالسػتراتيجي بكػؿ ػكة
كد مهػ ػػابكػ ػػؿالكسػػػائؿمػ ػػفأجػػػؿاسػ ػػتمرارهاوكك،ػ ػػعكسػ ػػائمها ،ػػمفاالسػ ػػتراتيجي الش ػػامم لمداكم ػ ػ 

اال تالؿ .
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الفصل الظادغ

مظتكبل االطرتاتًجًات الفلظطًيًة جتاه
االحتالل اإلطشائًلٌ

 انمبحث األول :ػىامم انقىة وانضؼف ندي االح الل اإلسرائُهٍ.
 انمبحث انثانٍ :ػىامم انقىة وانضؼف ندي انشؼب انفهسطُنٍ.
 انمبحــث انثانــث :االســ راتُسُاث انفهســطُنُت انمق رحــت نهقُــادة
انفهسطُنُت.

مقدم :

ج ٍم ًعي ػانوكفهم ػان
ػبك ي ػان ى
إفإدارةالا ػراعكا ػكالنإلػػىإنهائػػهلاػػالحالد،ػػي الفمسػػطيني ويتطمػ ي
كيػ ػان؛ك يػ ػانلك ػػؿالمتطمب ػػاتاتمنيػ ػ وكاتس ػػاليبالسياس ػػي و
ميدػ ػانوكمعرفػ ػ ناػ ػ ي ند يدػ ػ نوكاد اركػ ػان ٌ

كالعػػاداتكالمتغيػراتاالجتما يػ وكفهمػاند يدػانلكػػؿ كامػػؿالدػػكةكال،ػػعؼلػػدل ػػدكناوككػػذلؾ كامػػؿ

الدػػكةكال ،ػػعؼل ػػدلالمجتم ػػعالفمس ػػطينيوكمعرفػ ػ ناػ ػ ي نلك ػػؿ ػػدراتكامكان ػػاتالع ػػدككالا ػػديؽو

كادراكانلكؿالعدباتكالمخاطرالتيت يطبالد،ػي الفمسػطيني وككيفيػ التغمػب ميهػامػفخػالؿك،ػع
و
خططتتميزباإل كاـوكالك،كحوكالكا عي وكالمركن  .
لددمر مػىالد،ػي الفمسػطيني كالاػراع"اإلسػرائيمي"الفمسػطينيزمػافطكيػؿوتدمػبفيػهبػيف

النجػ ػ ػػاحكالفشػ ػ ػػؿوكالدػ ػ ػػكةكال،ػ ػ ػػعؼوكجػ ػ ػػربالفمس ػ ػ ػػطينيكفأشػ ػ ػػكاالنمتعػ ػ ػػددةمػ ػ ػػفاتفكػ ػ ػػاركال ػ ػ ػػرؤل
اتيجياتوكهذلالتجاربالطكيم يجبأفندؼ نػدهاوكنعيػدد ارسػتهالالسػتفادةمنهػافػيك،ػع
كاالستر
ي
أهػدافناالمر ميػ وكفػيبنػا اسػتراتيجياتناالمسػتدبمي و مػىشػرطاالنسػجاـمػعالمبػادئاتساسػي التػي
يتفؽ ميهاالكؿالفمسطينيوم ار يف دسي اترضوكمكانتهافي مكبكؿالمسمميف .

إففمسػػطيفلػػفتت ػػرربمزيػػدمػػفالشػػعاراتالجكفػػا وكالخطابػػاتال ماسػػي وكالعمػػؿالمكتػػكرو

كاتفكاراليتيم وكانمػاتت ػرربك،ػكحاتهػداؼوكثبػاتالمبػادئوك ػكةالعمػؿوكن،ػجاالسػتراتيجياتو
كفينفسالك تهيب اج إلىمركن فيالبرامجاآلني بمايناسبالكا عوإفالدكةال ديدي التيمػف

شأنهارفعشأففمسطيفكالد،ػا  مػىاال ػتالؿيتمثػؿفػياالسػتفادةمػفكػؿ كامػؿالدػكةالتػييتمتػع
بهاالشعبالفمسطينيوكاسػتثمارهااسػتثما انرناج ػانوكتجميػعالطا ػاتكالجهػكدلت ديػؽالهػدؼالنهػائيو
كهكالت رركاالنعتاؽمفالظمـكالدهر .

إفاال تالؿاإلسػرائيمي مػىأرضفمسػطيفي مػؿمعػه كامػؿالفشػؿكاالنتهػا وكهنػاؾندػاط
و
،عؼكثيرةهلديهتساهـفيإ،عافهوك ً
تؿ كامػؿالدػكةفيػهوكاػكالنإلػىال،ػرب الدا،ػي التػيتنهػي
هػػذاالمشػػركعاإل اللػػيالغااػػبوكافاالسػػتفادةمػػف كامػػؿال،ػػعؼلػػدلاال ػػتالؿكالتركيػػز ميهػػاو
كت ييد كامؿالدكةمفشأنهأفيساهـفيإسداطالدكةلدلالعدكوكانا مناخاالنهيار.

ك ػػدتنػػاكؿالبا ػػثفػػيهػػذاالفاػػؿ كامػػؿالدػػكةكال،ػػعؼلػػدلاال ػػتالؿاإلس ػرائيميوككػػذلؾ

لدلالشعبالفمسطينيوكمفثـك،عاستراتيجيات مؿلمكاجه المشركعاإلسرائيمي .

055

المبحث اطول

عوامل القوة والضنل لدى االحتالل اإلسرائيمي
اتمتعػػددةهك كامػػؿ،ػػعؼك ػػكةوكهػػيالتػػي
اليكجػػدنظػػاـأك ػػكة مػػىاترضوإالكفيػػهثغ ػر ه
يس ػػعىالط ػػرؼالمداب ػػؿالكتش ػػافها؛م ػػفأج ػػؿت يي ػػد ناا ػػرالد ػػكةوكاالس ػػتفادةم ػػف كام ػػؿال ،ػػعؼو
كاال تالؿاإلسرائيميكماأفلديه كامؿ كةوفإف كامؿال،عؼلديهكثيرةكمتنك ػ وك ػد ػاكؿهػذا

المب ثجمع كامؿالدكةكال،عؼلدلالم تؿولفهـالعدكوكك،عاستراتيجياتالمداكم  .
أوال :عوامل القوة لدى االحتالل:

"طكاؿسبع  دكددأبتسمط اال تالؿاإلسرائيمي مىتجاهؿالد ارراتاتممي المتعمد بد،ي 

فمسطيفوكهكماجعؿغالبي هذلالد ارراتمجرد بر مىكرؽ" ) سنيو( 2017

كهذايدلؿ مىأفاال تالؿاإلسرائيمييتمتعبعكامػؿ ػكةكثيػرةجعمتػهيبدػى مػىأرضفمسػطيف

تىهذلالم ظ وكيزيدمفسيطرته مىاترضوكاالمعاففيإذالؿالفمسطينييفوكالتممصمػفكػؿ

الد ارراتالدكلي وك دـااللتفاتلألم العربي كاإلسالمي كمنها :
 .1وضوح اطىدال والرؤى:

ك،عهيرتزؿاتهداؼالعميالماهاين كالرؤلالمستدبمي وكالتيتهدؼإلىإنشا كطػف ػكمي
مؿالاهاين  مىتك يدالجهكدكاف لمكاكؿلهذاالهػدؼوكاسػتخدمكا
لميهكد مىأرضفمسطيفوك ى
كؿاتساليبالممكن فيهذاالسبيؿوفدد ددهرتزؿ 50امػانبعػدمػؤتمربػاؿبسكيسػراإلنشػا دكلػ 

إسرائيؿوك دكاف.

 .2التخطيط البيد:

و
مىأرضفمسطيفإلىك،عخططمتدرج و كمتد رج و
ى ىم ىدالاهاين مف ىٍب ًؿإنشا كيانهـ
منهػػامػػاهػػكمر مػػيكمنهػػامػػاهػػكبعيػػداتمػػدوكتميػػزتخطػػطاليهػػكدبالمركن ػ وكالتكيػػؼمػػعالكا ػػعو
كا تمدكاأسمكبالخديع ؛لتركيضالمجتمعالفمسطينيوككػذلؾالشػعكبالعربيػ وكمػاا تمػدكاأسػمكب
المناكرةالسياسي بيفاال داـكاإل جاـودكفأفيتخمكا فأمهدؼمفأهدافهـأكمبدأمفمبادئهـو
يثظهرذلؾفيمكافدتهـ مىبعضالد ارراتالدكلي التيتخػدمهـكالتنكػرتخػرلوككػؿالمكافدػات

كانػػتمر ميػ ل ػػيففػػرضالك ػػائع مػػىاترضوكتغيػػرميػزافالدػػكللاػػال هـوكمػػاظهػػرفػػيالهػػدف
التيكافيطمبهاالم تؿفيال ركب ندالشعكربال،يؽكالخكؼ مىكيانهـ.

ك ػػدتفػػنفاليهػػكدفػػيالمراكغ ػ كال يػػؿالسياسػػي بمػػايسػػمىبالسػػالـمػػعالعػػربكالفمسػػطينييف

ديديانوكمااستخدـاال تالؿاإلسرائيميكثيرامػف
كالذماستطاعأفيأخذمايريددكفأفيعطيشيئان ٌ
الماػػطم اتالتػػيتخػػدـدكلػػتهـوكترفػػعمػػفشػػأنهـ؛كالسػػالـوكاتمػػفوكال ،ػػارةوكالدػػانكفوكالعدال ػ و

ىكىك ىس ىـالمداكم الفمسطيني وكالشعبالفمسطينيباإلرهابوكالتخمؼكالرجعي  .
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كمػػاظهػػر سػػفالتخطػػيطفػػيزرعالمسػػتكطناتفػػياتمػػاكفال يكي ػ وكالتمػػدداالسػػتيطاني

المتد رجوكاستطاعاليهكدزرعبذكرالشداؽكالخػالؼداخػؿالمجتمػعالفمسػطينيمنػذبداياتػهوكتفكيػؾ
كؿ كامؿالدكةفيػهوكيظهػرالتخطػيطفػيتػكفيركػؿالمػكاردكاإلمكانػاتومػفأجػؿتعزيػزبدػا اليهػكد
م ػػىأرضفمس ػػطيفوكم ػػاأتد ػػفاليه ػػكداس ػػتخداـالد ػػكةالعس ػػكري ف ػػيردعالع ػػربكاره ػػابهـوف ػػأ كمكا

خططهـالعسكري وكانعكانظري أمني  كي وكماانعكات الفاتهـبنا ن مىأهدافهـ .
 .3االستفادة من اطخطاء:
إفمفأكثرمايميزدكل اال تالؿهكاالسػتفادةىمػفاتخطػا وكتعمُّ ىػـالػدركسوفػاليكػاديدػع
خطأهناأكهناؾو تىتتجندالدكل لتا يحالخطأوك دـتكػ اررلمػرةأخػرلوفػاليكػاديػنجحأسػمكب
ػاليبجديػػدةنلمكاجهتػػهدكفاسػػتهتاروكمػػاأفدكل ػ اال ػػتالؿتسػػتفيدمػػفكػػؿ
لممداكمػ وإالكك،ػػعكاأسػ ى

التجاربالتاريخي وكاإلخفا اتكالنجا اتوكتعدؿاستراتيجياتهابنا ن مىذلؾ.
 .4الندال والقانون في النظام الداخمي:

راتدكل اال تالؿ مىتثبيتالدانكفكالنظاـالداخميلميهكدوكما رصالاهاين  مى
نشػػرالعدال ػ داخػػؿمجػػتمعهـوفػػالأ ػػدفػػكؽالدػػانكفو يػػثيظهػػرذلػػؾفػػيم اسػػب الػػكز ار وكالدػػادةو

كرؤسػػا الػػكز ار وكمػػا ػػدثمػػعرئػػيسالػػكز ار (أيهػػكدأكلمػػرت)كغي ػرلوكمػػاأفتغيي ػ انركبي ػ انركا ػػاالت
كاس ػػع ت ػػدثف ػػيالا ػػفكؼالدياديػ ػ  ن ػػدظه ػػكرأخط ػػا أكإخفا ػػاتوكه ػػذاالينف ػػيكج ػػكدتباين ػػات

مجتمعي بيفاالشكنازالغربييفوكالسفارديـالشر ييفوكالاابرا.

ػػرصاليهػػكدكػػذلؾ مػػىتبنػػيالعدالػ كالدػػانكفمػػعالفمسػػطينييفظػػاه انرفػػي ػػد ودمػػفالمسػػائؿ

التيتخدعالعدؿالفمسطينيودكفأفتؤثر مىأهدافهـكمشاريعهـوكمفأجؿرسـاكرة سن أماـ

المجتمػػعالػػدكليوف ػػرصاليهػػكد مػػىإظهػػارالن ػكابالعػػربفػػيالكنيسػػتكهػػـيعبػػركف ػػفآرائهػػـو
كيتكلػػكفرئاسػ الكنيسػػتدكفأفيكػػكفلػػذلؾأثػرا ديدػػيفػػيتغييػػركا عهػػـوأكت سػػيفمسػػتكلال يػػاة
نػ ػػدهـوفظهػ ػػرتالديمك راطي ػ ػ الشػ ػػكمي أمػ ػػاـالعػ ػػالـوفػ ػػي ػػيفمػ ػػارساال ػػػتالؿاال ،ػػطهادكالظمػ ػػـ

مي ىب ػ ىػررمػػفخ ػػالؿالد ػػانكفوكم ػػايس ػػمح
كماػػادرةال د ػػكؽباس ػػـالد ػػانكفوفكػػؿفع ػػؿا تالل ػػي نا ػػر ي
باالستئناؼكرفعالد اكلفيالم اكـاإلسرائيمي  تىاليطالبالفمسطينييفبتدخؿمفالخارج .
 .5التفوق النسكري:

سػػعتإسػرائيؿدائمػانإلػػىامػػتالؾ ػػكة سػػكري متفك ػ لػػيسفدػػط مػػىدكلػ مجػػاكرة كلكػػفتفػػكؽ

مػػىمجمػػكعالػػدكؿالعربيػ كاإلسػػالمي كظػػؿالعدػػؿاالسػػتراتيجياإلسػرائيمي ماػ انر مػػىإ ػرازالتفػػكؽ

النك ي.فمدد اؿرئيسأركافالجيشاإلسرائيميمكشيهديافإباف رب زيػراف ػاـ"1967مػفأف

ػربوكأفالجػػيشاإلسػرائيمييدػػع مػػى اتدػػهشػػفال ػػربلت ديػػؽ

الشػػعبيدػػع مػػى اتدػػهاإل ػػدادلم ػ
ائيكهكإ ام اإلمبراطكري اإلسرائيمي "(شبيب2011:وص)80
الهدؼالنه 
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لدػػدبنػػتدكل ػ اال ػػتالؿ ػػكةن سػػكري نمتفك ػ نمنػػذبػػداياتهامعتمػػدةن مػػى مفائهػػاوككػػذلؾ مػػى
نفسهاوفهياا ب اليدالطكيم المتمثم فيالدكةالجكي وك درتها مىالكاكؿلكؿمكػاففػيالعػالـ
العربػػيكاإلسػػالميوكمػػا راػػت مػػىتػػكفيرأنظم ػ الػػدفاعالجػػكمالسػػمبيكاإليجػػابيلت ييػػدخطػػر

الاكاريخالتيتاؿإلىالمناطؽالمأهكل وكلتعزيزامكدالمجتمػعالاػهيكنيوكال فػاظ مػىأمنػهو
ك را ػػتدكلػ ػ اال ػػتالؿ م ػػىا ػػنا الطيػ ػرافالمس ػػيرب ػػدكفطي ػػاروكالركبكت ػػاتلتدمي ػػؿالخس ػػائرو
كاال تاػػادفػػيالدػػكةوكغيرهػػامػػفأمػػكرالتخطػػيطالعسػػكرموكالتنظػػيـوكالتشػػكيؿالػػذميرفػػعمػػفكفػػا ة

ً
لهذاالكياف.
الدتاؿ،داتنظم المعادي

 .6التفوق التكنولوبي والبحث النممي:
تعتبردكل اال تالؿمفالدكؿالرائدةفيمجاؿالتكنكلكجياكالب ثالعممػيو يػثكظفػتكػؿ

الطا ػػاتكالدػػدراتمػػفأجػػؿالتفػػكؽفػػيهػػذاالمجػػاؿوكذلػػؾلمكاػػكؿإلػػىمجتمػػعاػ و
ػغيركذكػػيوكمػػا
ممت مىاالستفادةمفالطا اتمفغيراليهكدوكمفالخب ار الركسبعدانهياراالت ادالسكفييتيو

كمفمجاالتالتفكؽفيهذاالباب مىسبيؿالمثاؿالال ار:


التفكؽفيمجاؿالف،ا كالجك .



التفكؽفيمجاؿاالتااالتكالت كـ.



التفكؽفيمجاؿالسايبر.



التفكؽفيمجاؿالانا اتالعسكري .



التفكؽفيمجاؿالانا اتالمدني وكفيالمنتجاتالز ار ي .



د ـدراس الدانكفكالعمكـاإلنساني .

كهذااتمرساهـفي مكمكان دكل اال تالؿفيالعالـ.

 .7االعتماد عمى الذات:

ػػدأ مػػف ػػادةالكيػػافاإلس ػرائيميدائم ػانكمػػايدكلػػكف( مينػػاأفنعػػيال ديد ػ المجػػردةالبس ػيط 

كهيأنهبالنسب تمننايجب مينػاأفنعتمػدأكالنك بػؿكػؿشػي  مػىأنفسػنا
كالداسي فيآفكا دأالى 
ػناك مػى كتنػان ػفو كيجػبأفتكػكف
فدطوك مى دراتناكليس مى كلخارجيػ كأفنعتمػد مػىأنفس 

هذلالددرة ادرة مىال سـ"(.الفا كرم2011:وص)67

فيكمم لرئيساتركافاإلسرائيمياتسبؽدافيداليعازر ػكؿانتاػاراتدكلػ اال ػتالؿ مػى

العرب اؿ:أ سمناأفنككفأ كيا كمسم يفوك ررناأالنعتمد مىف،ؿالكرمػا وكأالنػرهفكجكدنػا
بمكافد اآلخريف"(.الجيشو )120:2008

نستنتجمماسبؽأنهرغـ رصالاهاين  مػىاال تمػاد مػى ميػؼ ػكموكبنػا الت الفػاتو

ككسباتاد ا فيكػؿيػكـوإالأنهػـلػـيغفمػكااال تمػاد مػىالػذاتكبنػا الدػكةالعسػكري كالسياسػي 

كفيكاف المجاالتومعتمديف مىأنفسهـ تىاليستطيعأ دأفيفرض مػيهـمػااليريػدكفوكهػذا
058

أمرظهرفيتمردها مى اررات مفائهاوكأخذهالزماـالمبادرةبنفسهافػيكثيػرمػفالمجػاالتولػذلؾ

بنػػت ػػكة سػػكري كا تاػػادي كبيػرةوك ػػكةدبمكماسػػي كا الميػ مميػزةتجعمهػػافػػيغنػػى ػػفغيرهػػاإلػػى
درج كبيرة.

 .8بناء الحمفاءى وكسب التةييد الدولي:
"هنػ ػػاؾالت ػ ػزاـأمريكػ ػػيمعمػ ػػففػ ػػيال فػ ػػاظ مػ ػػىالتفػ ػػكؽالنػ ػػك يكالتكنمػ ػػكجيلمدػ ػػكةالعسػ ػػكري 

اإلس ػرائيمي كهػػكمػػاأكػػد ميػػهال ػرئيساتمريكػػيبػػؿكمنتػػكفخػػالؿلدائػػهمػػعرئػػيسالػػكز ار اإلس ػرائيمي
 1993-4-15يث اؿإفمبدأالكالياتالمت دةهكتدديـأ اىد ـإلسرائيؿلم فاظ مىتفك هػا

النك يالعسكرمالمطمؽ"(.شبيبو)93:2003

إفكجكددكل اال ػتالؿفػيكسػطم ػيط ربػيمع و
ػادجعمهػافػي اجػ ماسػ لػد ـمػفالػدكؿ
ي

العظمػػىولػػذلؾ :راػػت مػػى ال ػ  كي ػ مػػعبريطانيػػاوكبعػػدهاالكاليػػاتالمت ػػدةوكمػػاأفاالت ػػاد
السكفييتيكافثانيمفا ترؼبدكل اال تالؿوكهذايػدلؿ مػى ػكةالدبمكماسػي الاػهيكني وكمػاأننػا

النغفؿلغ المام المشترك وكمام الدكؿالكبرلفيكجكددكلػ اال ػتالؿفػيفمسػطيفوكابدػا 

العالـالعربيممز انكمندسمان.

ك ػػدتجمػػىالػػد ـالالم ػػدكدمػػفالػػدكؿالعظمػػىإلس ػرائيؿفػػيد ػػـبريطانيػػاالمطمػػؽلميهػػكدفػػي

فمسػػطيفوكتهيئ ػ الظػػركؼإلنشػػا دكل ػ إس ػرائيؿوكمػػاظهػػرفػػيالػػد ـالفػػكرممػػفالكاليػػاتالمت ػػدة

إلسرائيؿفي رب اـ 1973ندشعكرهـبالخطر مىكجكددكل اال تالؿ .
 .9النباط السياسي الخاربي الواسع وبراء الوالءات:

إفمػػف كام ػػؿالدػػكةل ػػدلاال ػػتالؿالدبمكماس ػػي ىالعالي ػ ىوكالم ػػكبيالمتشػ ِّػك ىؿف ػػيمعظػػـال ػػدكؿ

المؤثرةوكالذماستطاعفيكثيػرمػفالبمػدافإ نػاعال ككمػاتبػأنهـشػعبم،ػطهدكمظمػكـوكمعتػدل
ميهوكأنػهاػا ب ػؽوكأفالعػربكالفمسػطينييفلػيسلهػـال ػؽفػيفمسػطيفوغيػرأفاالنتفا،ػات

الفمسطيني استطا تالتدميؿمفهذااإلنجازل دما.
 .10القوة االقتصادي واطمان الوظيفي:

" ام ػػتالد ايػ ػ الا ػػهيكني لجم ػػبالمس ػػتكطنيفإل ػػىفمس ػػطيف م ػػىأس ػػاسأففمس ػػطيفتمث ػػؿ
اترضالتيتأكيهـكتكفرلهـال ياةالمستدرةكاآلمن (".ابارو )185:2010

لذلؾتعنبرأكبرالعكامؿالمسا دة مىاػمكدالاػهاين  مػىأرضفمسػطيفوكجمػبالهجػرة

مػػفالخػػارجإلػػىالػػداخؿهمػػا ػػامالاتمػػفكالرفاهي ػ وكهػػذافالعػػامالفهمػػام،ػػمكفالد ايػ المكجه ػ 
لميهػكدفػػيالعػػالـمػفأجػػؿالهجػرةإلػػىفمسػطيفولػػذلؾ؛فدػػداسػػتطاعالاػهاين بنػػا منظكمػ و ا تاػػادي و 
كبي ػرةك كي ػ فػػيالمجػػاالتالاػػنا ي وكالز ار ي ػ وكالتجاري ػ كاف ػ وفسػػعتلعمػػؿمنػػتجم مػػيمنػػافس

لألسػكاؽالعالميػ وكمػػاسػػعتلفػػتحأسػكاؽجديػػدةبكػػؿالكسػػائؿلتاػػديرالمنػػتجاإلسػرائيميوفتػػارةبخػػتـ

059

ػانعالمدام ػ ىفػػيغػػكراتردفكفػػيالجانػػباتردنػػيو يػػث
إس ػرائيؿ كتػػارةبػػدكفختمهػػاومسػػتغم الماػ
ي
تادرباسـاتردفوكهيفيال ديد ماانعكمنتجاتإسرائيمي .

ك د رصاليهكد مىتكفير ياةمستدرةكرفالاجتما يفيالمستكطناتالمدامػ فػيال،ػف 

الغربي وأكفيمناطؽاال تكاؾوكتكفيرالتعكي،اتالالزم لد ـامكدالمستكطنيف .
 .11قوة اإلعالم والتةثير

اإل الـيشػكؿ جػرالزاكيػ فػياإلسػتراتيجي الاػهيكني التػيأخػذتبعػدانآخػربعػد يػاـدكلػ 

اال ػ ػػتالؿاإلس ػ ػرائيمي ػ ػػاـ 1948ينمػ ػػاانػ ػػدمجاإل ػ ػػالـبشػ ػػكؿكامػ ػػؿكمطمػ ػػؽبالسياس ػ ػ الخارجي ػ ػ 
اإلس ػرائيمي التػػيكػػافهػػدفهاالرئيس ػػيتكسػػع(إس ػرائيؿ) مػػى س ػػابالعػػربوكتكريسػػه ديد ػ كا عػػ .

(اػػباروص)97كتبػرزأهميػ اإل ػػالـفػػي دػػؿالمفكػريفالاػػهاين فػػيكممػ هرتػػزؿرئػػيسال ركػ 
الاهيكني فيافتتا يػ العػدداتكؿمػفأسػبك ي ال ركػ الاػهيكني "دمككلػت"بتػاريخ1897/6/3

"يجب مىهذلالا يف أفتككفدر انلمشعباليهكدموكسال ان،دأ دا الشعب".

كيمتم ػػؾاإلسػ ػرائيميكفمنظكمػ ػ نإ الميػ ػ نغي ػػرمس ػػبك والتدتا ػػر م ػػىاإل ػػالـاإلسػ ػرائيمي

المباشر؛بؿتؤثر مىمنظكماتإ المي  المي كالت كـفيهاأ يانػانو يػثينبػرماليهػكدلمػدفاع ػف

إس ػرائيؿكتبريػػر مميػػاتالدتػػؿكاالغتاػػابلػػألرضوكالتدميػػؿمػػفشػػأفاتزمػػاتاإلنسػػاني التػػيت ػػؿ
بالشعبالفمسطينيوكت ميؿالمسئكلي لمفمسطينييفتارةوكلمارتارةأخرلوكغيرهامفاتساليب.
 .12القوة النووي :

يمثؿالبعدالنككم فياتمفاإلسرائيميأ ػدالمظػاهرالمهمػ لسػيطرةهػاجساتمػفالسػرمدم
"
ي
الذمفرض،ركرة انفرادإسرائيؿبامتالؾمددراتهاالخاا بارؼالنظػر ػفاالرتبػاطالعميػؽبدكلػ 
ظمى تكفِّرلهاالمساندةالسياسي كالعسكري "(.المسيرم1997:وص)424

تعػػداتسػػم النككيػ مػػفأكثػػراتسػػم التػػيتاػػنعالتػكازفوكت دػػؽالػػردعفػػيالعػػالـولػػذلؾ:

راتإسرائيؿمنذبداي تأسيسها مىامتالؾالسػالحالنػككموفأنشػأتدكلػ اال ػتالؿمفػا النككيػان

ي دؽالتفكؽالنك ي مىالعرب اطب وكمنعت ياـأممشركعنككمفيالعالـالعربي؛بؿاستهدفت

المفا ميفالنككييفالع ار يكالسكرموكجيشتالعالـلمتخمصمفالمشركعالنككماإليراني.

ثانياً :عوامل الضنل لدى االحتالل اإلسرائيمي:

 .1محدودي النمق البغرافي وقم المساح :
تعانيدكل اال تالؿاإلسرائيميمفم دكديػ العمػؽالجغ ارفػيوكالػذميجعػؿالدكلػ فػيخطػر

دائـوكاػعكب الػدفاع نهػاوكيػؤدمإلػىسػهكل  زلهػاكتدطيعهػامػف بػؿالدػكاتالمهاجمػ وففمسػطيف

فػػيأ ػػرضمنطدػ التزيػػد ػػف(115كػػـ)مػػفغػزة تػػىالب ػػرالميػػتوفػػي ػػيفأف ااػػم الكيػػاف
(تؿأبيب)التبعدأكثرمف(50كـ)مفال دكداتردني وكفينفسالك ت مىال دكدمعال،ف .

061

لذلؾ :راتدكل اال تالؿ مىانا مناطؽمعزكل وكا تالؿمناطؽأخرل؛كالجكالفو

وكالسيطرة مىاتماكفالمرتفع فيال،ػف الغربيػ وكالتػيتشػرؼ مػى مػؽدكلػ 
كشبهجزيرةسينا 
اال تالؿوكماأف ر،هامفجه مدين (إيالت)التتجاكز(12كـ) يثيسهؿفامها فالب ػر

ات مروكتدييد ري ال رك كاإلمداد .

إفم دكديػ المسػػا كالعمػػؽ ػػدسػػاهـفػػيتمكػػفالمداكمػ مػػفالكاػػكؿلمعمػػؽوكتهديػػدالجبهػ 

الداخمي مفخالؿالاكاريخبشكؿغيرمسبكؽوففيالك تالػذمكػافيسػمعالمسػتكطنكفباالنتاػارات
م ػػىالع ػػربوك ػػكدةالج ػػيشاإلسػ ػرائيميمنتاػ ػ انرم ػػفجبه ػػاتالدت ػػاؿف ػػي ػػركبهـوأا ػػبحالمس ػػتكطف

اإلسرائيمييعيشاليكـكيالتال ربمنػذبػداياتها؛بػؿيعػيشظػركؼنفسػي اػعب  بػؿال ػربكبعػدها.
كيؤكػػدالػػدكتكركليػػدالمػػدلؿأفالخمػػؿالجيكسػػتراتيجيلدكلػ اال ػػتالؿيعتبػػرندطػ ،ػػعؼكبيػرة؛ذلػػؾأف

%65مفاليهكديسكنكففيمنطد سا مي ،ػيد وكالتػيتشػكؿتهديػدانكبيػ انرلم دكديػ العمػؽوبػؿإف

السػػالحالنػػككم ػػديكػػكفندط ػ ،ػػعؼبسػػبب ربػػهمػػفالتجمعػػاتالسػػكاني وكفػػي ػػاؿتػػـاسػػتهدافهأك
دثخمؿفيهفسيككفالمستكطنكفهـأكؿالمت،رريف(.المدلؿو )2018
 .2التركيب الديموغرافي لمييود:

يترك ػػبالمجتم ػػعالا ػػهيكنيم ػػفخم ػػيطم ػػفاليه ػػكدال ػػذيفج ػػاؤكام ػػفبم ػػدافمختمفػ ػ وبثداف ػػات
ِّ
يثيتككفمفستطبدات:
متنك و كمتنا  ،و و
 اتكلػػى:اليهػػكدالغربيػػكفمؤسسػػكالدكل ػ (االشػػكناز)وكالػػذيفيعتبػػركفأنفسػػهـهػػـالعػػرؽاتسػػمى
كات مىوكهـمفيشغؿالمناابال ساس فيالدكل  .

 الثانيػ ػ :اليه ػػكدالش ػػر يكف(الس ػػفارديـ)وكه ػػـاليهػػػكدالد ػػادمكفم ػػفال ػػدكؿالعربيػ ػ وكدكؿالشػ ػػرؽ
اتكسطوكهـطبد دكفطبؽاالشكناز.

 الثالث :يهكدالاابراكهـالمكلكدكففيدكل اال تالؿوكلهـالميزةاتكبركاتكلكي دائمانوبغػض
النظر فككنهـغربيفأكشر ييف(.اسكندرو:2000مك عإلكتركني)(بتارؼ)

 الرابعػ ػ :يه ػػكدالفالش ػػاوكه ػػـالد ػػادمكفم ػػفأثيكبي ػػاوكال ػػذيفيع ػػاممكفبا تد ػػاروكب ػػدكف يمػ ػ ف ػػي
المجتمعوكينظرلهـنظرةدكني .

 الخامس ػ :الػػدركزالػػذيفانخرط ػكافػػيالمجتم ػػعالاػػهيكنيكخػػدمكادكل ػ اال ػػتالؿوكه ػؤال رغ ػػـ
خدمتهـالمميزةكالت ،ياتالتي دمكهافيخدم اليهكدوإالأنهـيعاممكامعامم دكني .

 السادس ػ :العػػربالفمس ػػطينيكفوكهػػـمػػفبد ػػيثابتػػا مػػىأر ،ػػهفػػيفمسػػطيفالت ػػيا تمػػت ػػاـ
1948وكرغـ ممهـلمجنسي اإلسرائيمي وإالأنهـيعاممكفبا،طهادكظمـوكيتـالت،ييؽ ميهـ
باستمرار يثتاادرأرا،يهـوكيمنعكفمفالبنا فيكثيرمفالمنػاطؽوكتهػدـمسػاجدهـوأك

ت ػػكؿإلػػىمتػػا ؼكخمػػاراتوكي،ػػيؽ مػػيهـك مػػى ػريتهـوكاليشػػغمكفأمكظػػائؼمهم ػ فػػي

الكيافالم تؿفدطلهـالكظائؼالدكني .

060

إفهذاالتركيباالجتما يمفأكبر كامؿال،ػعؼ نػداال ػتالؿوكالػذمينبػ بانهيػارهػذا

المجتمعوكظهكرالشداؽكالخالؼبينهـوكمػاأفالطائفيػ كالتكػتالتال زبيػ المختمفػ تعمػؽال،ػعؼ
بالذاتالخالؼبيفاليميفكاليسارو يثأدلهذاالخالؼإلىسدكطأكثرمف ككم كتدييد ممهػا.

ك دأكدهػذلال ديدػ الديػادمفػي ركػ فػتحإبػراهيـأبػكالنجػافػيمدابمػ معػهو يػث ػاؿ:إفأكثػرمػا

يدمػػؽاإلس ػرائيمييف مد ػانكبي ػ انرهػػكالعامػػؿالػػديمغرافيوكهػػذامػػاشػػكؿأزم ػ لمديػػاداتاإلس ػرائيمي اتكلػػى
نػػدماكانػػتتاػ ككػػؿيػػكـكتسػػأؿهػػؿزاد ػػددالفمسػػطينييف؟هػػؿندػػص ػػددالعػػربالدػػاطنيف مػػى

اترضالفمسطيني ؟كافيؤلمهازيادة ددالفمسطينييفأينماكانكاتنهاتعرؼخطكرةذلؾوتنهـكانكا
يبن ػػكفاس ػػتراتيجيتهـ م ػػىأفالكب ػػارس ػػيمكتكفوكأفالا ػػغارسينس ػػكفوكأفالد ،ػػي سيس ػػدؿ ميه ػػا

السػػتارواليػػكـالك،ػػعاندمػػب مػػىرؤكساإلسػرائيمييف؛تفندطػ ال،ػػعؼاتكلػػى نػػدهـهػػيالعامػػؿ

الديمكغرافيوكأنهاستشكؿخمالنديمكغرافيان(.أبكالنجاو)2018

االختالفات الحزبي :

سػػب ػػكؿأبػػكالنجػػا:فػػإف"ات ػزابالسياسػػي اإلس ػرائيمي مفكك ػ وكاليسػػتطيعأم ػػزبأف

ي سـفػياالنتخابػاتك،ػعهوكأفيشػكؿ ككمػ مػفلػكفكا ػد؛فهػكيمجػأإلػىات ػزاباتخػرلذات
اتطم ػػاعوكذاتالمن ػػاهجالمختمفػ ػ وكه ػػذام ػػايجع ػػؿأمرئ ػػيس ككمػ ػ ف ػػيك ،ػػعاتس ػػيرلسياس ػػات

ات زابالمشترك معهفيال كـ .

التمييز الننصري:

لددك،حأبكالنجاتجذرمسأل التمييزالعنارملدلاال تالؿاإلسػرائيميو يػثإف"اليهػكد
الػػذيفجػػا كابهػػـمػػفالخػػارجاليعػػاممكفمعاممػ اليهػػكدماإلسػرائيميالمدػػيـفػػيكامػػؿال دػػكؽوكيػػدلؿ
مػػىذلػػؾالمظػػاهراتالتػػي امػػتبهػػامػػايسػػمىالفالشػػاوفسػػجنكاكا تدم ػكاكا،ػػطهدكاك رم ػكاوكهػػـ

يعيشكفمعيش أ ؿمفمعيش العامؿوكمانا شأبكالنجاهذالبعدمفزاكي " رارالدكمي اليهكديػ "و
تفاإلسرائيمييفيعرفكفأفالدكمي اإلسرائيمي فيخطر.كالد،ي اتخرلماخرجبهالعالـمف نا 

ثابت وبأفإسرائيؿتمارسسياسي التمييزالعنارمالتيكانػتمتبعػ فػيجنػكبأفريديػاوكيكجهػتمػف
بؿالعالـكمهبالرفض(.أبكالنجاو )2018

 .3كون السكان غير أصميين ووبود بدائل ببنسيات مختمف :
يتككفالمجتمعاإلسرائيميمفجنسياتمختمف جا تمفدكؿمتعددةلالسػتيطاف مػىأرض

الغيربالدكةوك امؿالتشػجيعاتكبػرهػكاتمػفوأكالرفػالاالجتمػا يوكفدػدافهػذيفالعناػريفيشػكؿ
امؿ و
طردكهج ورة كسي بالنسب لميهكدوفػاليكػاديكجػداػهيكنيفػيفمسػطيفإالكي مػؿجػكازسػفر
ى

أكأكثرلدكؿأخػرلوكمػاأفلهػـماػالحا تاػادي كمسػاكففػيدكؿأكركبيػ كفػيالكاليػاتالمت ػدةو
كهذايشكؿ امؿ،عؼكبيرلدكل اال تالؿ.
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 .4عدم القدرة عمى تحمل الخسائر
مػػفأكبػػرمشػػكالتالمجتمػػعاإلس ػرائيمي ػػدـالدػػدرة مػػىت مػػؿالخسػػائرالكبي ػرةبالػػذاتفػػي

اتركاح؛فهػػـجػػاؤكامػػفأجػػؿالتػػرؼكامتاػػاصخي ػراتالفمسػػطينييفدكفأفيخسػػركاشػػيئانوك را ػكا
مىأفيككفاال تالؿنظيفانبدكفخسائرولذا:كافدائمػانالػدرزمكالبػدكمالعربػيفػيمددمػ الجػيش

اإلسرائيمي.لذلؾ:يكثرالاراخكال،جيجكالخكؼ ندك كع ممياتلممداكم .
 .5ىابس الوبود واالنتياء

يعيشاإلسرائيميكفهاجسالبدا وكيتسمؿلدمكبهـالخكؼمػفالمسػتدبؿوكيػتممكهـالدمػؽالػدائـ
تجالاستمراردكلتهـفيأرضفمسطيفوبالذاتبعدفشؿكؿ مميات معالمداكمػ وك ػدـالدػدرة مػى

تركيضالمجتمعالفمسطينيوكالتسميـبكجكدل.لذلؾ:يعتبراتفاؽأكسمكأكبرهدي لهـ؛تنهاا ترفػت
لهـبال ؽفيمامسا ته%78مفأرضفمسطيفاالنتدابي وكماكانػتاتفا يػ كامػبديفيػدمػعماػر
ػيكالر،ػػابكجػػكددكلػ اال ػػتالؿبيػػنهـ.
نجا ػانكبيػ انربالنسػػب لهػػـومػػفخػػالؿالت ػػكؿفػػيالتفكيػػرالعربػ 

(تكثيؽ)

 .6الوبود في محيط منادي
يشػػكؿالم ػػيطالعربػػيبفمسػػطيفر بػانلمكيػػافاإلسػرائيمي؛كذلػػؾتفهػػذاالم ػػيطيمػػكجبالعػػدا 

كالكرللهذاالكيافالغاابلألرضالتييعتددالمسممكفأنهاممكانلكؿالمسمميف.لذلؾ:يرلأبكالنجا

أفالتطبيعاإلسػرائيميمػعالم ػيطالعربػيلػـيشػكؿإلسػرائيؿ ازمػاآمنػاوتنػهلػيستطبيعػانكمػاتريػدو
كانمػػاه ػػكمج ػػردزيػػاراتمتبادلػ ػ تعب ػػر ػػفما ػػالحل ػػبعضالفئػػاتوكل ػػيسله ػػاأبعػػادسياس ػػي كبيػ ػرة؛

فإسرائيؿترغببتطبيعبكؿماتعنيهالكمم مفمعنىوكهذاليسمتكف انرتفالشعكبالعربي الم يطػ 
بإسرائيؿلفتدبؿالتعايشمعهذاالجسـالغريب(.أبكالنجاو)2018

في يفا تبرالديادمفػي ركػ  مػاس سػاـبػدراف:أفاالغتػراب ػفالمنطدػ ندطػ ،ػعؼ

متعمد بالعكامؿالذاتي لممشركعالاهيكنيوكالتيتدفعهليككفمغتربػان ػفالكسػطالم ػيطبػهوكيرجػع

ذلؾإلى ددمفاتسبابمنها( :بدرافو)2018

أ .البانــب اطيــديولوبي :يػػثيسػػتندالمشػػركعالاػػهيكني مػػىمدكل ػ ":ن ػػفهنػػاكهػػـهنػػاؾ"و
فالطبيعػ اتيديكلكجيػ لممشػػركعالاػػهيكنيتدفعػػهدائم ػانليكػػكفمتمػػاي انزكمغترب ػانبال،ػػركرة ػػف
الكسػػطالم ػػيطالػػذميػرفضاالنػػدماجفيػػهكالتعػػايشمعػػهوبالتػػالي:فهػػذاالمشػػركعسػػكؼيبدػػى
مىتنا ضدائـمعالمنطد واتمرالذميجعمهفي ال مكاجه دائم معها .

ب .ســردي النبــةة :يػػثإفسػػردي النشػػأةلمػػدكؿالعربيػ التػػيجػػا تنتيجػ لتفػػا التذاتسػػم 
خاا بالمنطد ؛فهي مىاختالؼجذرم فسػردي نشػأةالمشػركعالاػهيكنيالدائمػ  مػى

طردالسكافالعربكتهجيرهـمفبمدانهـوكهذااتمػريسػاهـفػياغتػرابالمشػركعالاػهيكني
فالسياؽالتاريخيلهذلالمنطد .
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ج .الدور السياسي:يمارسالمشركعالاهيكني–كاستمرارلطبيعته-دكرالدا دةالمتددم لمدكؿ
الغربي كالمشركعالغربيفيالمنطد وكالػذميعمػؿفػيجػكهرل مػىالك ػ كؼفػيكجػهتطمعػات

أبنا المنطد كطمك اتهـ.

د .اطسس االقتصادي  :يثيندمجالمشركعالاهيكنيفيبنىالرأسمالي الغربي باػكرةكبيػرةو
بالتػ ػػالي:فه ػ ػػكمختم ػ ػػؼبش ػ ػػكؿكبي ػ ػػر ػ ػػفالبن ػ ػػىاال تا ػ ػػادي الس ػ ػػائدةف ػ ػػيالمنطدػػ ػ العربيػ ػ ػ 

كاإلسالمي .

 .7البــنب الفمســطيني فــي الــداخل (فــي المنــاطق التــي احتمــت عــام  )1948والكتم ـ الســكاني
الكبيرة في الضف الغربي وقطاع غزة

لدػػدبدػػي ػػددكبيػػرمػػفالشػػعبالفمسػػطيني مػػىأر،ػػهرغػػـالمجػػازركاإلرهػػابالمػػنظـالػػذم
م ػػكرسم ػػف ب ػػؿاال ػػتالؿوكه ػػذاالكج ػػكديعتب ػػربمثابػ ػ الا ػػا ؽالداب ػػؿلالنفج ػػاركتفجي ػػرالم ػػيط
باإلسرائيمييفوكالذيفمفالممكفأفيشكمكا امالمسا دالممهاجميفمفخارجفمسطيف.

كمػاأفالنمػػكالػػديمغرافيلمفمسػطينييفيهػػدددكلػ اال ػتالؿوكهػػكمػػايػدفعباإلسػرائيمييفلمت،ػػييؽ

مػػىالفمسػػطينييفوكا ػػالفيهكدي ػ الدكل ػ .كيػػرلبػػدرافأفهػػذااتمػػريمكػػفاسػػتغاللهمػػفخػػالؿ"إتبػػاع

استراتيجي لمعزؿكاال تكا وتدكـ مى زؿالتأثيرالاهيكني فالمجتمعاتالعربيػ الم يطػ وكابدػائهـ
فيخان العدكلدلالشعكبوباإل،اف لمعمػؿ مػىاتبػاعاسػتراتيجي اسػتنزاؼلممشػركعالاػهيكنيومػف
خالؿاستغالؿالكجكدالفمسطيني مىاترا،يالفمسطيني (.بدرافو )2018
 .8الحقوق الثابت غير القابم لمتصرل لمفمسطينيين:

ا تبػػرأبػػكالنجػػاأفال دػػكؽالثابت ػ لمفمسػػطينييفكالد ػ ارراتالدكلي ػ  امػػؿ،ػػعؼلإلس ػرائيمييف

يػػث ػػاؿ":مػػايػػز جاإلس ػرائيمييفجػػدانأفهنػػاؾ ػ اررات(الشػػر ي )الدكلي ػ التػػيتػػنص مػػى دػػكؽ

الشػػعبالفمسػػطينيوس ػكا كػػافيدػػيـ مػػىاترضالفمسػػطيني أكخارجهػػاوكبالتػػالي:فهػػذلالتسػػتطيع
إس ػرائيؿمكاجهتهػػاأمػػاـالعػػالـوأكأفتكاجػػهالعػػالـببع،ػػها؛ك ػػؽالعػػكدةوكا ام ػ الدكل ػ الفمسػػطيني 
ك اامتهاالددس(.أبكالنجاو )2018

 .9القوة النسكري والتنامل اطمني والنسكري
كمػػاأفالدػػكةالعسػػكري هػػي امػػؿ ػػكةلإلس ػرائيمييف مػػىأرضفمسػػطيف؛فهػػيكػػذلؾ امػػؿ

،عؼوفباستد ار التاريخيتبيفلناأفالتعامؿالخشفمعالفمسػطينييفوك مميػاتالدتػؿكالػدمارلػـتػزد

الفمسطينيإال كة؛بؿرفعتأسهـالمداكم كدفعتباتجالتبنيخيارالمداكمػ كالكفػاحالمسػمحكخيػار
استراتيجي.كفيذلؾيدػكؿأبػكالنجػا:باإل،ػاف إلػىأفاإلسػرائيمييفيعتمػدكف مػىندطػ كا ػدةوكهػك

الجانػػباتمنػػي(السػػالحكالدػػكة)وكفػػرضإراداتهػػـ مػػىمػػف ػػكلهـوإالأفهػػذللػػـتشػػكؿفػػييػػكـمػػف
اتياـأم امؿبدا تمدكل تنتهجهذلالنهج(.أبكالنجاو)2018
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المبحث الثاني

عوامل القوة والضنل لدى البنب الفمسطيني

أوالً :عوامل القوة لدى البنب الفمسطيني
 .1مكان فمسطين الديني وقدسيتيا

تتمتػ ػػعفمسػ ػػطيف ػ ػػفغيرهػ ػػامػ ػػفالبمػ ػػدافبمك عهػ ػػااالسػ ػػتراتيجيوكمكانتهػ ػػاالديني ػ ػ وكالتػ ػػييعتبػ ػػر

المسممكفأفالدفاع نهاوكالرباطفيهاجز انمف ديدتهـوكأفالتخمي نهاخيان دينيػ يعا ػب ميهػاالعبػد
يػػكـالديام ػ وكهػػذامػػفأكثػػرالعكامػػؿ ػػكةكمسػػا دةفػػيالاػػمكدكالت ػػدموكتجػػددالعمػػؿالمدػػاكـكاسػػتم اررلو

ك دـالتخمي ففمسطيفب اؿمفات كاؿوكمهماكانتالظػركؼوفهػـيعتبػركفالشػهادةمغنمػانوكالجػراح

شػرفانوكاتسػػرك ارمػ نوكهػػذامػػاي ػاكؿأفيػػتخمصمنػػهالعػػدكمػػفخػالؿبػرامجمػػفشػػأنهاتشػػكيؾالمسػػمميف
ب ػػدينهـكتغيي ػػبهـ ن ػػهوكتجه ػػيمهـبإس ػػالمهـم ػػفخ ػػالؿطم ػػسالمن ػػاهجالت ػػيتت ػػدث ػػفالجه ػػادكمكانػ ػ 

فمسػػطيففػػياإلسػػالـ.كمػػاأففمسػػطيفتشػػكؿجػػز امػػف ديػػدةالناػػارل مػػىأرضفمسػػطيفولػػذلؾ:ثبت ػكا
مىهذلاترضك اكمكاالم تؿوكشارككاالمسمميففيالدفاع فأرضفمسطيف.
 .2وحدة الدين والمغ والنرق والطائف في الغالب

إفمفأبرزطرؽ ياس كةالدكل ك،عفهاهكك دةالديفكالمغ كالعػرؽكالطائفػ وكفمسػطيف

تتميزبك دةالديففيالغالبوكك دةالمغ كك دةالعرؽكالطائف غالبانوفدينهااإلسالـكلغتهاالعربي و

ك ر هاالكنعػانيوكطائفتهػاطائفػ أهػؿالسػن كالجما ػ وكهػذامػايجعػؿالدػدرة مػىجمػعالفمسػطينييف
كاتفا هـأم انرسهالنوكماكيسهؿتجنبالنز اتالطائفي كالعر ي كالديني إفأ سفالدػادةاسػتغالؿهػذا

التكافؽفيالجمعكالك دةكالتكجيهالسميـ.
 .3القدرة عمى الصمود والتحدي:

تمي ػزالشػػعبالفمسػػطينيبالدػػدرة مػػىالاػػمكدكالت ػػدمكالتػػأ مـمػػعالمتغي ػراتوفػػرغـالج ػراح

كاآلالـكاال تػػدا اتالمتكػػررةمػػف بػػؿاال ػػتالؿكالت،ػػييؽالمسػػتمروإالٌأنػػهظػػؿم افظػان مػػىأر،ػػه

مستم انرفيمداكمتهرغـكؿم اكالتالتركيضوكهذااتمريسا داناعالدرارفياالستفادةمفهذل
الخااي المميزةلمكاام العمؿمفأجؿال اكؿ مىال دكؽالفمسطيني .
 .4وفرة الموارد وتنوعيا

تكثػػرفػػيفمسػػطيفالم ػكاردالطبيعي ػ ؛فهػػيغني ػ بالميػػالوكتربتهػػاممي ػزةتاػػمحفيهػػام ااػػيؿ

متنك ػ كمزرك ػػاتشػػتىوكمػػاأفهػػذلاترض رفػػتببركتهػػاوكغيرهػػامػػفالمػكاردكالتػػيمػػفالممكػػف
االستفادةمنهالال تماد مىالنفسفيالز ار كالانا كالتعديفكغيرل.
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 .5التوابد في فمسطين وخاربيا (لوبي فمسطيني)
ػايفػػزعاال ػػتالؿاإلسػرائيميالكتمػ الديمغرافيػ المكجػػكدةفػػيفمسػػطيفوكالتػػيتنمػػككتزيػػد
إفممػ ي
يكمانبعديكـوكهذاالتكاجد امؿمسا دفيإنهاؾاال تالؿوكالتنسيؽبيفكؿالمناطؽلم،غط ميػه
كاستنزافه.كماأفتشتتالفمسطينييففيالعالميفالعربيكاإلسالميكفيكؿأن ا العالـمػفالممكػف

االستفادةمنهومػفخػالؿتشػكيؿلػكبيفمسػطينيدا ػـلمد،ػي فػيكػؿالعػالـوكاالسػتفادةمػفالخبػرات

المتنك كالتجاربالمختمف ولالرتدا بفمسطيفتكنكلكجيانك سكريانكا تااديانوك تىفكريان.
 .6البنب الفمسطيني صاحب اطرض والحق البرعي والقانوني

مػػف كامػػؿالدػػكةلػػدلالفمسػػطينييفهػػك دهػػـالشػػر يفػػيفمسػػطيفوككػػذلؾ دهػػـالدػػانكني

ائيميوكهذااتمريساهـفيثباتأا اب

كانتمائهـلهذلاترضكاالرتباطبهابخالؼاال تالؿاإلسر
ال ػػؽوكمكااػػم كفػػا هـلمكاػػكؿتهػػدافهـ.ف دك ي ػ الد،ػػي الفمسػػطيني  ارسػػخ كثابت ػ مهمػػا ػػاكؿ

الػبعضتدزيمهػػاكتاػػفيتها.فػالرئيساتمريكػػيدكنالػػدت ارمػبكرئػػيسالػػكز ار اإلسػرائيمينتنيػػاهكيريػػداف
مفالفمسطينييفأفيك عكا مىال ؿالنهائي سبالرؤي اإلسرائيمي وتنهـإذامافعمكاذلؾسػتنتهي

الد،ػػي وكينتهػػيال ػػؽالػػذمجمػػبالتعػػاطؼفػػيالعػػالـلمفمسػػطينييفالػػذميعتبػػراتكبػػربػػيف ،ػػايا

العالـ(.المدلؿو)2018

كيرلالدكتكرنبيؿذياب ،كالمكتبالسياسيلممبادرةالكطني وأفنداطالدكةتتمثؿفيأف

الفمسطينييفأا اباترضاتامييفتاريخيانككجكديان.ككذلؾتشتتهـكالجئيففيأاداعالمعمكرةو
كاػػدكرالعديػػدمػػفالدػ ارراتالدكليػ سػكا مػػفالجمعيػ العمكميػ لألمػػـالمت ػػدةوأكمػػفمجمػػساتمػػف
لوك دهفي
كغيرهامفالهيئاتاتممي وتؤكد مى دهفيالكجكد مىأر،هوك دهفيتدريرماير 

العكدةوكن،الهالعادؿكالمشركعالذمكفمتهات ػراؼكالمكاثيػؽالدكليػ وكمهػاندػاط ػكةيمكػفتكظيفهػا
و
دبمكماسيلتثبيػتال ػؽالفمسػطينيوكالػدفاع
ديؽاشتباؾ
فياستراتيجي الن،اؿالسياسيوكبالت ديدت
و
نهبدكةدكفإبطا أكترددوكد ضالركاي اإلسرائيمي الكاذب كالمزيف (.ديابو )2018
 .7حيوي البنب الفمسطيني وقدرتو عمى االبتكار والنيوض

يتميػػزالشػػعبالفمسػػطينيبال يكي ػ كالدػػدرة مػػىاإلنتػػاجوكمػػاأنػػهيبػػدعفػػياػػنا البػػدائؿ
كالتمػػرد مػػىالكا ػػعالسػػي ؛فهػػكمػػفاػػنعسػػال هبيديػػهورغػػـانعػػداـاإلمكانػػاتوكأبػػدعفػػياتنفػػاؽ

لتخفيػؼال اػػار نػػهبكسػائؿبدائيػ وكمػػاأنػػهتميػزفػػيالاػػنا اتالم ميػ البسػػيط  سػػبالمتػػكفر؛
فهػػذاالشػػعبلػػكأتي ػػتلػػهالفرا ػ كاإلمكانػػاتفإنػػهسػػي دثنه ،ػ كبي ػرةوكتطػػك انرنك ٌي ػانفػػيكاف ػ 

ػيدكرمميػهػزفػػيبنػػا هػػذلالػػدكؿو
المجػػاالت.لدػػدكػػافلمفمسػػطينييفالػػذم اشػكافػػيدكؿالخمػػيجالعربػ
ه
كساهـفيتعميرهاكتطكيرها.
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 .8النمق النربي واإلسالمي
تتمتعفمسطيفبمكان خاا لدلالمسمميففيكؿأن ا العالـوكهيجز مف ديدتهـوكآي 

في رآنهـوكيعتبركفالدفاع نهاكاجباوكماأنهاترتبطمعالم يطالعربيبرابطكثيؽوهكرابطالمغ 
كالدكمي العربي وكهذاالبعديسا دفيتشكيؿجبهاتممانع وكرفضلال ػتالؿفػيكػؿالػبالدالعربيػ 
كاإلس ػػالمي وكتكظي ػػؼطا ػػاتاتمػ ػ م ػػفأج ػػؿالت ،ػػييؽ م ػػىاال ػػتالؿوكم ػػاأفه ػػذاالبع ػػديمك ػػف

االستفادةمنهمػفخػالؿتبػادؿالخبػراتوكالػد ـالمػادمكالمعنػكمكاإل المػيوكاسػنادالفمسػطينييفمػف
الخػػارجوكم ػايمكػػفاالسػػتفادةمػػفخػػالؿتشػػكيؿتكػػتالت،ػػغط مػػىال كػػاـمػػفأجػػؿنا ػرةالد،ػػي 
الفمسطيني .

 .9انندام الخيارات
تنعػػدـالخيػػاراتأمػػاـالفمسػػطينييففمدػػدممػكامػػفالشػػعاراتالخاد ػ وكالك ػػكدالزائفػ وكمػػاأنهػػـ

نفذتكؿالخياراتالتيتنادمبالسالـمعالم تؿوكتأكدلديهـأنه بثالفائدةمنهوكلـيبؽأمامهـ

سػػكلمداكم ػ الم تػػؿباتسػػاليبكاتشػػكاؿالمختمف ػ كاف ػ وكهػػذايعطػػيالديػػادةالسياسػػي الفرا ػ فػػي
االس ػػتفادةمن ػػهلتكجي ػػهالن ػػاسن ػػكت دي ػػؽاته ػػداؼالمر ميػ ػ ولمكا ػػكؿلمه ػػدؼالنه ػػائيكه ػػكت ري ػػر

فمسطيفكؿفمسطيف.

 .10الوعي البنبي وقم البيل
رغ ػػـك ػػؿم ػػاكالتتجهي ػػؿالش ػػعبالفمس ػػطينيوإالأن ػػهاس ػػتمرف ػػيبن ػػا المؤسس ػػاتالعمميػ ػ 

كال فاظ مىالتعميـكد مهبكؿالكسػائؿولػذلؾ:ترتفػعنسػب المتعممػيففػيالشػارعالفمسػطينيوكتكثػر

الشهاداتالعمياوكهذابدكرلساهـفيزيادةالك يوكالفهـلكؿأساليبالم تؿاإلسرائيمي.

ثانياً :عوامل الضنل لدى البنب الفمسطيني
 .1الفرق والخالل

انىالشعبالفمسطينيمفالفر كالخالؼ مىمدارا ار هوففي هداالنتدابالبريطاني

لفمسطيف اـخالؼبيف ائمتيال سينيكالنشاشيبيو يثسا دالم تؿالبريطانيفػيزيػادةالشػداؽ

بػػيفالفمسػػطينييفوك ػػدـالتك ػػد مػػىأهػػداؼمشػػترك وممػػاأ،ػػعؼالمداكم ػ بػػؿك تمهػػاأ يان ػانوك ػػاد
الخالؼبيفمنظم الت ريرك ركػ فػتحفػيبػدايتهاوثػـبػيف ركػ فػتحكاليسػارالفمسػطينيوثػـ ركػ 

فػػتحكاليسػػاركال ركػػاتاإلسػػالمي ولكػػفاالندسػػاـال ديدػػيبػػدأمػػعدخػػكؿمنظم ػ الت ريػػرفػػيمسػػار
ػادئكالمنػػاهجكاتهػػداؼالنهائي ػ وكمػػف بػػؿكػػافالخػػالؼفػػي

التسػػكي فػػيمدريػػدو يػػثتباين ػتالمبػ
اتسمكبوكهذاساهـفػي،ػعؼالد،ػي الفمسػطيني وك ػدـالدػدرة مػى طػؼثمػارت،ػ ياتالشػعب

الفمسػػطينيبشػػكؿيسػػا دفػػيالػػتخمصمػػفاال ػػتالؿوكاسػػتغؿاال ػػتالؿاإلسػرائيميهػػذاالخػػالؼلػػد ـ
اال تتػاؿالػداخميوكالطمػػبمػفالفمسػطينييف تػػؿبع،ػهـبع،ػانوكسػجفبع،ػهـبع،ػانب جػ الم،ػػي

في ممي السالـ.
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 .2ضنل التخطيط أحياناً واىمالو أحياناً أخرى

إفالػػذماليخطػػطلمنجػػاحيخطػػطلمفشػػؿوفػػالتخطيطالجيػػديػػدؿ مػػىك،ػػكحالرؤيػ وكانتظػػاـ

العمػػؿبعيػػدان ػػفالعفكي ػ كرداتالفعػػؿوكيال ػػظأفالديػػادةالفمسػػطيني فػػيكثيػػرمػػفم ار مهػػاك مػػى
تنك هػػاالسياسػػي ػػادتكثيػرامػػفات مػػاؿبنػػا ن مػػىرداتالفعػػؿأكالتغيػراتالك تيػ ودكفالسػػيرفػػي
خػػطزمنػػيثابػػتمباػػرمبنػػي مػػىخطػ مسػػتنيرةو ي ػ ِّػد ىدتفيهػػااتهػػداؼكالكسػػائؿكاتدكاتكأسػػاليب

العمػػؿوك،ػػمفك ػػتزمنػػيم ػػددوكهػػذااتمػػر،ػػيع مػىالفمسػػطينييفكثيػرامػػفالفػػرصوكفػػينفػػس
الك تسا دفيفشؿكثيرمفات مػاؿالمميػزةوك،ػياعكثيػرمػفالت،ػ ياتالعظيمػ .كمػفأسػباب

ال،عؼهكالتبايففيالتخطيطكاختالؼاتهداؼومماسا دفيبركزأ ماؿمتعار. ،
 .3قم اإلمكانات والحصار

لدد مداال تالؿاإلسرائيميإلىتجريدالشعبالفمسػطينيمػفكػؿاإلمكانػاتالتػيمػفشػأنها

النهػػكضبػػالكا عالفمسػػطينيوك رمانػػهمػػفالب،ػػائعمزدكجػ االسػػتخداـوممػػاسػػا دفػػيالت،ػػيؽ مػػى

المداكم ػ ػ فػ ػػيالاػػػنا اتالعسػ ػػكري .كمػ ػػاسػ ػػا دال اػ ػػار مػ ػػىخمػ ػػؽأزمػ ػػاتإنسػ ػػاني وكاجتما ي ػ ػ و
كا تاادي وكأمني و وكتسببفيفشؿكثيرمفاإلج ار اتكات ماؿالمنظم وكذلؾبسبب،يؽال ػاؿ
كاتساعر ع الم تاجيف.

 .4وبود أنظم منادي لممقاوم

منػػذبدايػ كجػػكدالاػػهاين  مػػىأرضفمسػػطيفوكجػػدتأنظمػ م يطػ بفمسػػطيفسػػاهمتفػػي
سكلالشػعاراتالخاد ػ و
تمكفاليهكدمففمسطيفكا تاللهافمـيجدالفمسطينيكفمفاتنظم العربي  ً
كالمؤتمراتالفارغ التيلػـتغيػرمػفالكا ػعشػي ؛بػؿ انػتال ركػاتالفمسػطيني  مػىطػكؿتاريخهػا

مفت،ػييؽاتنظمػ  ميهػالػيسابتػدا ن ممػا ػدثمػع بػدالدػادرال سػينيك ركػ فػتحوكلػيسانتهػا ن
ب ركػ  مػػاسكالجهػػاداإلسػالمي؛فهػػيمػػفت ااػػروكتدمػعوكتمنػػعالمػػاؿكالسػالحمػػفالكاػػكؿإلػػى
فمسطيفوكهيمفتعتدؿكؿمفله ال بالمداكم كت اربهكتأخذمعمكمات ػفالمداكمػ وكهػيمػف

خػػذؿالػرئيس رفػػاتك ػػت اػػارلوكغػزةأثنػػا ك ػػكعاال تػػدا ات ميهػػاسػػكلمػػفبعػػضالػػدكؿ.كهػػذا
اتمرساهـفيإ،عاؼالد،ي الفمسطيني وفكػافيكفػيمػفهػذلاتنظمػ تػرؾالفمسػطينييدػاكـدكف

ت،ييؽوليستطيعأفي دؽ ممهف،الن فمسا دتهكامدادلكنارته.
 .5ضنل التةثير الخاربي والسياس الخاربي

رغػػـالمكانػ العظيمػ لفمسػػطيففػػي مػػكبكػػؿأاػ ابالػػدياناتالسػػماكي وكمكانتهػػاالخااػ 
فػػي مػػباإلم ػ العربي ػ كاإلسػػالمي كسػػهكل التػػأثيرفػػيالعػػالـبأجمعػػهوإالأفالديػػادةالفمسػػطيني  مػػى
تعا بهالـتنجحفياخت ار ات ديد فيالعالميفالعربيكاإلسػالميكالعػالـال ػر؛بػؿفشػمتفػي مػؿ

ت الف ػػات كيػ ػ لا ػػالحمش ػػركعالت ري ػػروفف ػػيالك ػػتال ػػذم ػػززفي ػػهاإلسػ ػرائيميكفمك ػػانتهـاإل ميميػ ػ 

كالدكلي ػ ػ وتراجعػ ػػتالد،ػ ػػي الفمسػ ػػطيني كذلػ ػػؾيرجػ ػػعل،ػ ػػعؼالتخطػ ػػيطك ػ ػػدـالدػ ػػدرة مػ ػػىاسػ ػػتغالؿ
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التنا ،اتلاالحالشعبالفمسػطيني.اػ يحأفهنػاؾنجا ػاتهنػاكهنػاؾوكتػكجب ركػ المداطعػ و

إالأنهاالزالتم دكدةوكلـتاؿإلى،غطكبير مىالم تؿ.
 .6ضنل الماكن اإلعالمي

تميػػزاإل ػػالـالفمسػػطينيخ ػػالؿفت ارت ػػهالطكيم ػ بالت ػػأطيرال ػػداخميكالتعبئ ػ الداخميػ ػ وكاغف ػػاؿ

اإل ػػالـالمكجػػهإلػػىالعػػالـأك،ػػعفهولػػذلؾ:يجػػداإل ػػالـاإلسػرائيميطريدػػهإلػػى مػػكبالعػػالـالغربػػي

كالعربيوكتاكيراإلسرائيمييفبال ،ي كالفمسطينييفباإلرهابكالهمجي ودكفأفيجدإ المانم،ػادان

يفندهذلال ججالكاذب كالاكرةالخاد التييانعهااال تالؿ.
 .7الخمل في إدارة التفاوض والتمسك بخيار التسوي

إفرهفالد،ي الفمسطيني بمك،كعالتفاكضكا سافالظفبالكالياتالمت دةمعأنهػاكسػيط
غيػػرنزيػػهوكااللت ػزاـبالربا ي ػ الدكلي ػ التػػيكانػػتشػػركطهامج ف ػ مثػ ىػؿندط ػ اخت ػراؽكبي ػرةوكأ ػػدث
اخت ار افيالبرنامجالفمسطينيولذلؾ:اندسـالشعبالفمسطيني سميفبيفمػفيؤيػدالمداكمػ كيعتبرهػا

مشػػرك وكطػػرؼآخػػريجرمهػػاوكػػذلؾجعػػؿالتفػػاكض بػػارة ػػفاسػػتراتيجي ك يػػدةالسػػتردادال دػػكؽ
فكػافلػػهتثيػػرسػػمبيكبيػػر مػػىالد،ػػي الفمسػطيني وكمػػاأفتجػريـسػػالحالمداكمػ يعتبػػرنككاػػا ػػف

المشػػركعالفمسػػطيني(المػػدلؿو)2018وكاندالبػػا مػػىكػػؿالت،ػ ياتكالجهػػكدالكبيػرةالتػػيبػػذلت مػػى
مدارتاريخالد،ي الفمسطيني .
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المبحث الثالث

االستراتيبيات المقترح لمقيادة الفمسطيني
بنا ن  مىدراس االستراتيجي السياسػي كالعسػكري كالشػعبي السػابد وكبنػا ن مػىد ارسػ  كامػؿ
ال،عؼكالدكةلمفمسطينييفكلال تالؿاإلسرائيميوفإفالبا ثي،عبػيفيػدماػناعالدػرارجممػ مػف
االستراتيجياتالسياسي كالعسكري لمكاجهػ اال ػتالؿاإلسػرائيميو يػثتنسػجـهػذلاالسػتراتيجياتمػع

الرؤي ػ العام ػ كاتهػػداؼالعميػػالمشػػعبالفمسػػطينيوكال ديد ػ أفكثي ػ انرمػػفهػػذلاالسػػتراتيجياتكانػػت
مكجكدةلكنهاتفتددإلىالتخطيطالجيدوكاستخداـالكسائؿالمناسب لت ديدهاوأكأنهتـتبنيهامفجه 

دكفجه ومماأ،عفهاأ يانانوكأفشمهاأ يانانأخرل .

أوالً :االستراتيبيات السياسي المقترح

 .1انا الك دةالكطني الفمسطيني كلـالشمؿالفمسطيني .
 .2اال تماد مىالذاتسياسيانكدبمكماسيانك انكنيان.
 .3اال تماد مىالذاتا تااديان.

 .4اسػ ػػتمرارالمداكم ػ ػ الشػ ػػعبي كت كيػ ػػؿمسػ ػػيراتالعػ ػػكدةإلػ ػػىاسػ ػػتراتيجي ن،ػ ػػالي جامع ػ ػ لكػ ػػؿ
الفمسطينييفومعتافيرالخسائرماأمكففيالجانبالفمسطيني

 .5المفاك،اتت تالنار.

 .6ت ايفالجبه الداخمي .

 .7انا أ الؼكأاد ا .

 .8استراتيجي إ المي شامم تكاجهالركاي الاهيكني وكتعززالركاي الفمسطيني فمسطينيانك ربيػان
كدكليان.

 .9بنا الدكةالتكنكلكجي كالتدني .
 .10استراتيجي ت ييدات دا الم تمميف.

 .11اسػػتراتيجي جػػذباالنتبػػالالػػد كلي(التميػػزاإلبػػدا يوأكالتميػػزالتدنػػي)وأكالتفػػردفػػيجانػػب
معيف.

 .12استراتيجي التعبئ الشامم لمجماهيروكتأميفالجبه الداخمي لمثكرة.

 .03استراتيجي كسب ميؼاستراتيجي.
 .14استراتيجي  ربالت ريرالشعبي .
 .15استراتيجي  ا دةاالنطالؽ.
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ثانياً االستراتيبيات النسكري
.1

استراتيجي اال تماد مىالذات سكريان .

.3

استراتيجي اإلمدادوكالد ـالمكجستي .

.5

استراتيجي استنزاؼالعدككانهاكهوكزيادةتكمف اال تالؿالمادي وكالبشري .

.2
.4

استراتيجي التدريبكبنا الدكةالفكري وكالبدني وكالثدافي لممداتميفالفمسطينييف.

استراتيجي االتااالتاآلمن (ال،بطكالسيطرة) .

.6

استراتيجي ت ييد كةالعدكالمتفك .

.8

استراتيجي انا مناخاالنهيار.

.7
.9

ثالثان:استراتيجي إ،عاؼالركحالمعنكي لمجبه الداخمي اإلسرائيمي .
استراتيجي ندؿالمعرك إلىأرضالعدكمفأجؿ،غطالجمهكر مىالديادة .

 .10استراتيجي إ ما العدكمفخالؿاستهداؼالعمال
 .11استراتيجي ِّ
بثاليأسفينفكسالعدك.

 .12استراتيجي الددرة مىإيجادالدكةالكافي إلرهابالعدككمنعهمفالتفكيرفيال رب.
و
 .13استراتيجي ال اكؿ مىنارسياسي و
مفآالؼمفاالنتااراتالعسكري الاغيرة
كبير

مستقبل الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني:

تم ػرالد،ػػي الفمسػػطيني فػػيمنعطػػؼخطيػػربػػؿمػػفأكثػػرم ار مهػػاخطػػكرة؛كذلػػؾيرجػػعلمػػا

فر،هاال تالؿاإلسرائيمي مىاترضمفك ائعسكا  مىاعيدتمكيفالمسػتكطنيفمػفات ار،ػي
الفمسطيني أك مىاعيدتبنيالدكةفػيإخ،ػاعالفمسػطينييفلمسػيطرةاتمنيػ "اإلسػرائيمي "كمػاتكمػف

الخطػػكرةفػػياال ت ػراؼبإس ػرائيؿ مػػىأرضفمسػػطيفوكا تمػػادالتفػػاكضاسػػتراتيجي ك يػػدةمػػف بػػؿ
الديادةالفمسطيني .كهذاأ طىدكل اال تالؿالمبررلمتمددكالتكسعفيال،ف الغربي  .

كمػػاأفالػػد ـاتمريكػػيغيػػرالمسػػبكؽكالػػذمت ػػكؿإلػػىالك،ػػكحكالعمػػفأكثػػرمػػف بػػؿوكفػػيالمدابػػؿ

بيئ  ربي –رسمي -م يط بفمسطيفمعادي لممداكم الفمسطيني  .

كاندساـفمسطينيكخالفات ادةفيالبرامجكالسياسػاتسػيجعؿدكلػ اال ػتالؿتسػتغؿالفراػ إلنهػا 

الد،ي الفمسطيني مفخالؿ :

، .1ػػـال،ػػف الغربيػ لدكلػ اال ػػتالؿاإلسػرائيميمػػفخػػالؿ،ػػـكػػؿالتكػػتالتاالسػػتيطاني فػي
مناطؽ Cكمناطؽاتغكار؛بؿكالسػيطرةأكثػر مػىات ار،ػيالفمسػطيني  يػثستشػهدالفتػرة

الدادم ت كالنكبي انرفيزيادةاالستيطافكالسيطرة مىاترض.

 .2االسػػتمرارفػػيالتطبيػػعالعربػػياإلسػرائيميكال فػػاظ ميػػهوكالعمػػؿ مػػىتعاظمػػهكالكاػػكؿإلػػى
كؿالدكؿالعربي وكظهكرماكافس انرإلىالعمففياتياـكالشهكرالدادمػ و كستاػؿإسػرائيؿ

مفخالؿالتطبيعلتابحدكل مهيمن فيالمنطد .
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 .3سػػي اكؿاال ػػتالؿاإلس ػرائيميإنهػػا مسػػأل بػػدكالندػػبخػػالؿالسػػنكاتالدادم ػ كتجمػػيعهـفػػي
كانتكناتك زلهـ فأر،هـ.

 .4االستال  مىالددسكالمسجدات اىكتغييرمعالمه.

 .5ت ييد طاعغػزةإمػامػفخػالؿإشػغالهباتزمػاتكال اجػ إلػىالطعػاـكالشػرابوأكمػفخػالؿ
الػدخكؿفػػي ػػربطا نػ تسػػتنزؼالمداكمػ كتفدػدها كتهػػاالاػػاركخي ولكػػفسػػي اكؿتأخيرهػػا
تػػىيتسػػنىلػػهاالنتهػػا مػػفمسػػأل التطبيػػعالعربػػيمعػػهكانهػػا مسػػأل ال،ػػف كالدػػدسكت ييػػد

الخطراإليراني نه.

السيناريو الثاني:

نظ ػ انرلعكامػػؿال،ػػعؼلػػدلاال ػػتالؿاإلس ػرائيميك كامػػؿالدػػكةلػػدلالفمسػػطينييفسػػالف الػػذكر

كتطػػكرالمداكمػ  مػػىأرضفمسػػطينيبشػػكؿغيػػرمسػػبكؽمػػفالدػػكةكالدػػدرةك سػػفالتخطػػيطوكالتػػأثير

الكبيرلهذلالمداكم  مىالمجتمعالفمسطينيإيجابانوكالمجتمعاإلسرائيميسمبانوكالم يطالعربيد ما

كتعزي انزوفػإفباسػتطا الفمسػطينييف مػبالطاكلػ  مػىدكلػ اال ػتالؿكتػدميركػؿمخططاتػهكتػدبيرلو

فالك،عالعربيالرسميال،عيؼكالمكاليلال تالؿليس درا تميانوفإفأمتغيرفيالم يطالعربي
يعنيهزالكيافاإلسرائيميه انز نيفان .

كماأف نجهي الكالياتالمت دةكالد ـالالم دكدلإلسرائيمييفمرهكفببدا الكالياتالمت دة

كدطػػػبأك ػ ػػدوفػ ػػي ػ ػػيفأفهنػ ػػاؾ كامػ ػػؿذاتي ػ ػ كمك،ػػػك ي داخمي ػ ػ كخارجي ػ ػ -الا ػ ػراعالسياسػ ػػي
كاال تاادممعركسياكالايف-...كؿهذاستساهـفيتراجعالكالياتالمت دةكانكفائها مىنفسها

فيالم ار ؿالدادم .ك مىهذاستعمؿالمداكم  مىتأخيرالمعرك الفاام مػعالم تػؿ ػدراإلمكػاف
ل يفتغيرالظركؼكت سنهاوثـستخكض ربمعاال تالؿتغيرفيهكؿمعادالتالدكة .

كف ػػينف ػػسالك ػػتانتفا،ػ ػ فمس ػػطيني غي ػػرمس ػػبك تنطم ػػؽم ػػفال ،ػػف الغربيػ ػ ترف ػػعتكمفػ ػ 

اال تالؿو يثإفاالستيطافكالتكسعفيال،ف كالكبتالمسػتمركالت،ػييؽ مػىالسػكافمػفخػالؿ
ال كاجزكاال تداالتاليكمي كغيرهامفاإلج ار اتسينتج نهاانفجاركبيرلألك،اعفيال،ف مما

سيككفلهأثرسمبي مىمشاريعكمخططاتاال تالؿ.كاستمرارمسيراتالعكدةكتطكرهالتتسعطكالن

ك ر،انفتشمؿكؿالكطفممايساهـفيتعزيزال دكؽالفمسطيني  .

النفيظؿالت،ػييؽ مػى
كماأفاالستدرارفيالمناطؽالتيا تمت اـ1948لفيدكـطكي 

الفمسطينييفهناؾكماادرة دك هـو يثسػيككفال،ػغطالػداخميهػكأكبػرمهػددلمكجػكداإلسػرائيمي
مىأرضفمسطيفمعالد ـمفال،ف الغربي  ك طاعغزة.لذلؾ :مىالديػادةالفمسػطيني كالفاػائؿ

الفمسطيني أفتناكرمعالم تؿوكأالتعترؼبشي فيظؿالكا عال الي تىتتغيرالظركؼلاالح
المداكم  .

072

النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج.

في ختام الدراس باإلمكان التوقل عند أىم نتائبياى وىي عمى التالي:
 إفتك ػؼالعمػؿالمدػػاكـك ػدـاسػتم ارريتهفػػيكثيػرمػػفالم ار ػؿكاال تمػاد مػػىالمكسػمي فػػيالعمػػؿوكػػافسػػببانفػػيت ارجػػعالد،ػػي الفمسػػطيني كنمػػكالمشػػركعالاػػهيكني.كمػػاأفمشػػاريع
التسكي كانتسببارئيسفيتراجعالد،ي الفمسطيني وكزيادةالمستكطناتكالتمددالاهيكني
مػىأرضفمسػػطيف.كمػػاأفالتنسػػيؽاتمنػيكػػافالعامػػؿاتهػػـفػياػػنا اتمػػفلماػػهاين 

كالمسػػتكطنيفوكمػػاكػػافلػػهالتػػأثيرالسػػمبي مػػىالم م ػ الكطني ػ وكزادمػػفالخػػالؼالسياسػػي

كاالندساـ .

 إفالمداكمػ الشػػعبي بكاف ػ أشػػكالهاسػػاهمتفػػيإب ػرازالد،ػػي الفمسػػطيني كتجديػػدهافمسػػطينيانكا ميميانكدكليايوكماساهمتفيتدك عاإلسرائيمييف كؿالذات.كماأفالمداكم الشعبي بكاف 

أشكالهاتساهـفيانا مناخاالنهيارلمكيافالم تؿوكتراكـالدكةكاظهارنداط،عفه .

 إفالت ػػرؾالػػدكليكالكاػػكؿلممؤسسػػاتالدكليػ كاالن،ػػماـلهػػاوأ ػػرجاال ػػتالؿكك،ػػعهفػػيالزاكيػ وكمػػاسػػاهـفػػيهػػزاػػكرته الميػان.غيػػرأفهنػػاؾ،ػػعفانفػػياسػػتثمارالنجا ػػاتفػػي
كاف االسػتراتيجياتالشػعبي كاهمالهػاأ يانػانأخػرلوممػاسػا دالم تػؿاإلسػرائيميفػيمكاجهػ 
التهديداتوكمعالج االخت ار اتالمهم التيأاابته .

تتغيػ ػر و
اتجكهريػ ػ ن؛ب ػػؿ
 إفاالس ػػتراتيجي السياس ػػي الفمس ػػطيني ل ػػـتتس ػػـبالثب ػػات؛ ي ػ يػثتى ىغي ػ ىػر ٍ
متباين ؛ف،غطالكا عكافلهالتأثيرالسمبيالكبير مىمنظمػ الت ريػرفدػد اكلػتالمنظمػ 

ولكففيال ديد 
أفتظهرنفسها رك نبرغماتي ن ،اري وكتفتحبابهالكؿالطرك اتكاآل ار
ٍ
بدػدرمػاكانػتالمنظمػ تغيػرمػفمنطمداتهػػاكتعػدؿمػفاسػتراتيجياتهاوبدػػدرمػاكػافاال ػػتالؿ
اإلسرائيمييستفيدتمكينانوكيكسبشر ي  مىاترض .

ػديـمػاهػكتكتيكػي
 إفمفاتخطا التػيك عػتفيهػاالديػادةالفمسػطيني ت ػت،ػغطالكا ػعوتد ىالتكتيكيكاستراتيجيوكمػاأفمشػكم مسػارالتسػكي جػا فػي

تماد
مىماهكاستراتيجيوكا ى

مر م ت ُّروركطني .

 إفمداكم الم تؿكسيم كليستغاي وكاذاكانػتالثػكرةالفمسػطيني  ػدكاػمتإلػىمر مػ مػاال تبػػاراتم ميػ كدكليػ وغيػ ىػر ػػادرة مػػى سػػـالمعركػ مػػعاال ػػتالؿوكت ريػػركامػػؿالتػراب

الفمسطينيفددكافالكاجبالدينيكالكطني دـالتنازؿلال تالؿ.

073

ػي
ػتالد،ػي الفمسػطيني فػينفػكسشػعكبالعػاىلى ىم ٍي ًفالعرب ِّ
 إفمشاريعالسالـاسػتطا تأفتيىبهِّ ىمىسمًـأكلكياتهـوكتسكففي
اإلسالميوككذلؾفينفكسالعالـال ِّربأكممهبعدأفكانت
ك
ِّ
ي
كاطفهـ.
 إفالمفاك،اتكانت بارة فتكتيؾلت دؽدكل اال تالؿاإلسرائيميأهػدافهاالنهائيػ وكهػيطمسالد،ي الفمسطيني وكتهجيرالفمسطينييف.

 إفدكل اال تالؿاإلسرائيميكانتتريدمفاالتفا ياتمعها ماي ماال هاكأمنهافدطودكفِّ
أفتدد ىـأمشي و لمفمسطينييفوكافالهدؼفدطكافتجريػدالفمسػطينييفمػفكػؿمبػادئهـوكمػا
دثخالؿتعديؿالميثاؽالفمسطيني .
 لد ػػداس ػػتطا تالمداكمػ ػ المس ػػم ف ػػيفمس ػػطيفأفتا ػػؿإل ػػى ػػدرة س ػػكري وكخبػ ػرةتكتيكيػ ػ كاداري ػ وك نك ػ  ممياتي ػ ولػػـتك ػػفكاػػمتإليػػهمػػف بػػؿ م ػػىمػػدارتاريخهػػاوكمػػاس ػػاهمت
االسػ ػػتراتيجي العسػ ػػكري الفمسػ ػػطيني فػ ػػيتغييػ ػػرالدنا ػ ػػاتلػ ػػدلاإلس ػ ػرائيمييففػ ػػيالدػ ػػدرة مػ ػػى

االسػػتمرار مػػىأرضفمسػػطيفوكالعػػيشبأمػػافوكمػػاسػػاهمتفػػيمسػػحفك ػرةإنهػػا الد،ػػي 
-

-

الفمسطيني .

إفاالستراتيجي العسكري ساهمتفيشعكرالاهاين بخطرالكجكدومما ززلػديهـالدنا ػ 

ب،ركرةتعددالجنسػياتوكايجػادماػالحتجاريػ لهػـخػارجفمسػطيفت سػبانلم ظػ تنهػارفيهػا

دكلتهـ.

أفدكل اال تالؿاإلسرائيميكد ايتهالجذباليهكدمفالعالـ امت مػى ناػريفأساسػييف:

تػػكفيراتمػػفلإلس ػرائيمييفوكالرفػػالاال تاػػادملألف ػرادمػػفخػػالؿاتمػػافاال تاػػادم؛ف،ػػرب

هذيفالعناريفكالتركيز ميهمامفشأنهإ،عافهاكانهيارها.
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ثانياً :التوصيات

توصي الدراس بالتالي:

  ،ػػركرةتكاا ػػؿالعم ػػؿالمد ػػاكـوك ػػدـالتك ػػؼ ن ػػهأب ػػدانوكت ػػتأمظ ػػرؼم ػػفالظ ػػركؼوكالمناكرةمفخالؿتغييراتساليبكاتدكاتوكرفعالكتيرةكخف،هاأ يانانوكالعمؿ مىإشراؾ
وكاالسػػتفادةمػػفطا ػػاتهـوكتعزيػػزمكان ػ 
كاف ػ فئػػاتالشػػعبالفمسػػطينيفػػيالمداكم ػ الشػػعبي 

المداكم فينفكسهـ .

 العمؿ مىإنها االندساـكانا ك دةفمسطيني مبنيػ  مػىأسػاسالماػم العميػالمشػعبالفمسطينيوك مىأساسالمبادئاتساسي لمشعبالفمسطيني.

 السعيلتعزيزالعمؿالعسكرموكك،عخطػط مػؿكا،ػ وكاسػتراتيجياتسػميم تسػتند مػىتراكـالفعؿوكليس مىراتالفعؿ.

 العمػؿ مػػىإيجػادالبػػديؿاال تاػادمكالػػد ـالمػادمالم مػػيسػكا بمشػػاريعداخػؿفمسػػطيفأكخارجهاوتعفيالفمسطينيمفالبدا ت تر م المسا داتكالمعكناتاإلغاثي .
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أوالً :الكتب المقدس والسن النبوي .

قائم المرابع

ثانياً :المرابع النربي


 30عاماً عمى انتفاض  :1987مرابنات واستنداداتو راـ اهللو معهد السياسات العام و



إبراهيـوجميؿ طي ()1991وصك المؤامرة وعد بمفوروالداهرة:دارالفتىالعربي .

( .)2018


أبكالدراياوبشير()2013و النظام االنتفاضي :نظرة في الواقع النربي واإلنسانيو أبكظبي:

المنهؿ.


أبك خبرو سيد بدالر يـ()2016و سياس عبد الناصر النربي 1970-1952و  ٌماف:



أبك زايدةو سفياف ()2016و التوبيات الفمسطيني لتغيير الوضع الراىنو راـ اهللو المركز

دارالزهرافلمنشركالتكزيع.

الفمسطينيلمب كثالسياساتكالمس ي  .



أبكشريؼوبساـ()2016وحقيق التاريخ مع بسام أبو بريلوبيركت:دارالفارابي.



أبك شعرو م مد مناكر ()2010و المؤرخون اإلسرائيميون البدد والقضي الفمسطيني



تالؿاإلسرائيميفيبيتالمددسو

أبك  رف و خالدإبراهيـ()2017و الم اكم الفمسطيني لال



أبكن ؿوأسام ؛كآخركف()2012ومسيرة المتغيرات السياسي وأثرىا عمى سياسات منظم



أبكهاشـو ادؿ()2008وخطيئ أوسمووالرياض:مكتب الممؾفهد.

(تةريخ النكب )وبيرزيت:جامع بيرزيت.

بيروت :مركز الزيتون لمدراسات واالستبارات.

التحرير الفمسطيني من النبةة إلى أوسمووالددس:دارالجندمالنشركالتكزيع.



اتفاقيات أوسموى االتفاقيات اإلسرائيمي الفمسطيني حول الضف الغربي وقطاع غزةو  ماف:



أ مدو سعيد كائؿ؛ االحو م سف م مد ()2008و الوثائق الفمسطيني لسن 2006و

دارالجميؿلمنشركالدراساتكاتب اثالفمسطيني و1998ـ.
بيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاإلستشارات.



اشتي و م مد ()2011و موسوع المصطمحات والمفاىيم الفمسطيني و  ٌماف :دار الجميؿ



اتشدرجمبير .)2011(.البرق الممتيب البرق اطوسط في المنظور الماركسي .بيركت:

لمنشر .

دارالسا

ي.
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اتلبانيو م مدناارالديف()2002و سمسم اطحايث الصحيح و المجمد7و ر ـال ديث
3270وط1والرياض:مكتب المعارؼ.

التدافع والتواصل والتفاوض



بدرو أشرؼ  ثمافو ()2016و إسرائيل وحماس :بدلي



بدرو  مداف ()2016و من ممفات اإلرىاب الصييوني ( :)3دور الياغناة في إنباء



البرغكثيوسمرجكدت()2009وسمات النخب السياسي الفمسطيني قبل وبند قيام السمط



بف نبؿو أ مد()2001و مسند اطمام أحمد بن حنبلو المجمد36وط1و بيركت:مؤسس 

2014-1987ـوبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات .
إسرائيلو ٌماف:دارالجميؿلمنشر.

الوطني الفمسطيني وبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.

الرسال .



بكذين وم مد()2013وأحداث النالم في القرن النبرينوالرياضوالعبيكافلمنشر.

بيان بننوان نداء نداء نداء 1988/1/8و الدكلالفمسطيني الكطني و البيرة:جمعي انعاش

اتسرة .



تقرير منمومات ( :)9حزب كاديماوبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشاراتو.2011

التقرير نصل البيري تحميل لمتطورات السياسي واطمني في إسرائيلوبيركت:مركزبا ث
لمدراساتالفمسطيني كاالستراتيجي و(.)2016



الببي البنبي االستراتيبي السياسي والتنظيمي و الجبه الشعبي لت رير فمسطيفو بدكف
مكافنشرو(.)1983



جرارو  سني أدهـ ()1992و بنب فمسطين أمام التآمر البريطاني والكيد الصييونيو



جرارو  سني أدهـ ()1994و نكب فمسطين عام  :1948-1947مؤامرات وتضحياتو



البيوبوليتيك والبيوسياسي والمركزالعربيلمدراساتالمستدبمي و(مارس.)2012





ٌماف:دارالفر افلمطبا كالنشر .
ٌماف:دارالمأمكفلمنشركالتكزيع .

امدوفايز()2010وقادة فتح عمى درب البيادةومكتب الشركؽالدكلي

جاجوأسام  يد؛ كآخركف ()2008و القضي الفمسطيني بالرسم والكمم و  ٌماف:جمعي 
مناه ،الاهيكني كالعناكري  .

ال سنيو  بدالكريـ()2010و الصييوني الغرب والمقدس والسياس و الداهرة:شمسلمنشر
كالتكزيع .



مادومجدم()2011والسالم اإلسرائيمي :استراتيبي التسوي ودبي:المنهؿ .
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ال مدو تركي ()1990و الغزو النراقي لمكويتى الغزو :المبررات الموضوعي والمبررات
اطيديولوبي والعدد195والككيت:دارالمعرف .



مدو مناؿ خمؼ اهلل ()2015و التخطيط االستراتيبى وأثره عمى أداء الموارد الببري و

الخرطكـ:جامع الرباطالكطني.


مكدةو سميح(ب.ت)و اإلسالميون الفمسطينيون والقضي الفمسطيني الحركات اإلسالمي :



ميدو راشد ()2008و مقررات المبمس الوطني الفمسطيني 1974-1964ـو المجمد



نينيو  بدال كيـ زيز()2018و منيبي حرك حماس في النالقات الخاربي  :سوري



نينيو  بدالكريـ  زيز ()2018و منيبي حماس في النالقات الخاربي سوريا نموذباً



ال كاليو سفر(ب.ت)و االنتفاض والتتار البددو مك المكرم :دارالدراساتالعممي لمنشر

المبروع الوطني والصراع الفمسطيني اإلسرائيميوراـاهلل:جامع بيرزيت .
()64وسمسم كتبفمسطيني ومنظم الت ريرالفمسطيني ومركزاتب اث.
نموذباوبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات .

2015-2000وبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.
كالتكزيع.



الخ از م وياسرطالب؛ ربورجائي()2015وتبكيل النقل الصييوني السني نحو ييودي



الخزرجيوثامركامؿ()2005والنالقات السياسي الدولي واستراتيبي إدارة اطزماتوط1و

الدول و ماف:دارالخميج.

دارمجدالكملمنشركالتكزيعو ماف .



خمؼو االح()2016و فمسطيني بال ىوي و  ماف:دارالجميؿلمنشركالدراساتكاتب اث
الفمسطيني .



خمؼو االح()2016و فمسطيني بال ىوي و  ٌماف:دارالجميؿلمنشركالراساتكاتب اث



خميف و م مدجبر()2005و منظم التحرير الفمسطيني  :مبروع ثوري تحرري أم مبروع



خكاج وم مد()2014واستراتيبي الحرب االسرائيمي مسار وتطوروبيركت:دارالفارابي.

الفمسطيني .

كيانيوراـاهلل:جامع بيرزيت.



الدراجيجعفر بدالسادة()2009و التوازن بين السمط والحري في اطنظم الدستوري و



ٌماف:دارال امدلمنشركالتكزيع.
الدنافو ربيع؛ كهب و كائؿ ()2014و اليوميات الفمسطيني لسن 2014و بيركت :مركز
الزيتكن لمدراسات.
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الدنافو ربيع؛ كهب و كائؿ ()2016و اليوميات الفمسطيني لسن 2015و بيركت :مركز
الزيتكن لمدراساتكاإلستشارات.



رياضو  ادؿ م مكد ()2009و الفكر اإلسرائيمي وحدود الدول و الداهرة :جامع الدكؿ
العربي والمنظم العربي لمتربي كالثداف كالعمكـومعهدالب كثكالراساتالعربي .



زايدوخميؿفهد()2011والحروب والتسويات بين الماضي والحاضروط1و ماف:داريافا .



زايدو فهد خميؿ ()2011و الحروب والتسويات بين الماضي والحاضرو  ٌماف :دار يافا



الساريسيو مر بدالر مف()2015وقراءات نقدي و ٌماف:مركزالكتاباتكاديمي .

العممي لمنشر.



سالـو أمني أ مد م مد ()2015و دور البيش في النظام السياسي اإلسرائيميو الداهرة:
مكتب العربيلممعارؼ.



سر افو ركالسامي ()2005و نصوص اتفاقيات أوسموى وفبل التطبيق 2000-1993و
راـاهلل:جامع بيرزيت.





السنكاروزكريا()2014ودراسات في القضي الفمسطيني وغزة:داراتر ـ .

سكيدافوطارؽ()2002وفمسطين التاريخ المصوروالككيت:االبداعالفكرم.

السيدو  سيف  دناف ()1989و التوسع في االستراتيبي اإلسرائيمي و ط1و بيركت :دار
النفائس.



شاشو طاهر()1999و مفاوضات التسوي النيائي والدول الفمسطيني  :اآلمال والتحدياتو

ط1والداهرة:دارالشركؽ .



الداهرة:دارالكتاب .
شبيبوخالد()2014ومبفى في حمصو 

الشريؼو  مدم ()2016و "نظري الحرب النادل بين اليوتوبيا واطيديولوبي "و الرباطو
المغربومؤسس مؤمنكفبال دكد.



الشريؼو ماهر ()2014و خمسون عاماً عمى قيام منظم التحرير الفمسطيني و راـ اهلل:



شفيؽومنير()1994واتفاق أوسمو وتداعياتوولندف:فمسطيفالمسمم .

مؤسس الدراساتالفمسطيني .



شفيؽومنيرشفيؽ .)2008(.االستراتيبي والتكتيك في فن عمم الحرب.لبناف:الدارالعربي 

لمعمكـناشركف.



الشديفيو ندل ()2011و اليولوكوست :حقيقتيا واالستغالل الصييوني لياو ط1و بيركت:
با ثلمدراسات.



شهمكبو فرج ()2010و المقاوم الفمسطيني مراحل التطورى وآفاق المستقبلو  ٌماف:
ا يف السبيؿ.
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شكفانيوإلياس()1996والموبز في تاريخ فمسطين السياسي (منذ فبر التاريخ حتى سن
)1949وبيركت:مؤسس الدراساتالفمسطيني .



االحو م سف ()2002و فمسطين سمسم

دراسات منيبي

في القضي

الفمسطيني و

ككااللمبكر.


االحوم سف()2007ومنظم التحرير الفمسطيني تقييم التبرب واعادة البناءوكر  مؿ

ل مميمكسىوبيركت:مركزالزيتكن لمدراسات.

الفمسطيني خمفياتيا التاريخي وتطوراتيا المناصرةو



االحو م سف ()2012و القضي



االحو م سف()2016و التقرير االستراتيبي الفمسطيني 2015-2014ـو بيركت:مركز

االستشارات.

بيركت:مركزالزيتكن لمدراساتك

الزيتكن لمدراساتكاالستشارات .


االحو م سف م مد ()2011و التقرير االستراتيبي الفمسطيني لسن 2011و بيركت:

مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.


االحو م سفم مد()2013و التقرير االستراتيبي الفمسطيني 2013-2012و بيركت:

مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.


االحو م سف م مد ()2014و الطريق إلى القدس :دراس تاريخي في رصيد التبرب



االحو م سف م مد ()2014و منظم التحرير الفمسطيني والمبمس الوطني الفمسطيني



االحو م سفم مد؛ نافعو بشير()2005و التقرير االستراتيبي الفمسطيني لسن 2005و

اإلسالمي عمى أرض فمسطينوط5وبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.
تنريل وثائق ق ارراتوبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتالفمسطيني كاالستراتيجي .

بيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات .



االحوم سف؛كآخركف()2009والوثائق الفمسطيني لنام 2008ـوبيركت:مركزالزيتكن 
لمدراسات.



الاغيرو بدالعزيزبفم مد()2015والبرعي الدولي لمدول بين القانون الدولي والفقو



الاكاؼو م مد تكفيؽ ()1996و االنتفاض في أدب الوطن المحتل (قراءة في القص

اإلسالميوالداهرة:المركزالدكميلإلاداراتالدانكني .

القصيرة)ودمشؽ:دركب.



ايدو خالد()1988و االنتفاض الثوري في فمسطين اطبناد الداخمي و  ماف:ددارالشركؽ

لمنشركالتكزيع.


بدال كيـوأ مد ادؿ؛كآخركف()2013وحرب الال عنل الخيار الثالثوأكاديمي التغيير .
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بد العميـو  بد العميـ م مد ()2013و الثورة المصري بين المرحم االنتقالي والقضي



بد الفتاحو سميح ()1996و انييار اإلمبراطوري السوفيتي و الداهرة :دار الشركؽ لمنشر

الفمسطيني والداهرة:مكتب جزيرةالكرد.
كالتكزيع.



بدالكافيوإسما يؿ بدالفتاح(ب.ت)وإدارة االنتفاض الفمسطيني .كتب ربي 2006

بداهللوربيع امد()1999وقراءة في فطر االستراتيبي  :إدارة الصراع النربى اإلسرائيميو

جامع ميتشيغاف:دارالكفا .


بد اهللو مجدم()2010و منرك الفرقان القسام في موابي الندوانو غزة:كتائبالشهيد

زالديفالدساـ .



النسكري الصييوني و المجمد 2و الداهرة :مركز الدراسات السياسي كاالستراتيجي و مؤسس 
اتهراـو.2006



العسكليوهداي م مكد()2018وتاريخ فمسطين واسرائيل عبر النصوروالداهرة:دارالكتب
لمنشركالتكزيع.



العفانيو سيدبف سيف()2004و بذا الرياحين من سيرة واستبياد البيخ أحمد ياسينو
غزة:مكتب آفاؽ.



العفانيو سيد  سيف ()2001و تذكير النفس بحديث القدس واقدساهو ط1و ج2و الداهرة:
مكتب معاذبفجبؿ .



العكروممدكح()2015والقضي الفمسطيني والبند الدولي الفرص والمتطمبات االستراتيبي و



اتيجي (مسارات).
البيرة:المركزالفمسطينيتب اثالسياساتكالدراساتاإلستر ٌ
ميو  بد الر مف م مد ()2011و إسرائيل والقانون الدوليو بيركت :مركز الزيتكن 
لمدراساتالفمسطيني كاالستراتيجي .



العمم فهدو أثر بنا استراتيجي ن،الي سممي (الال نفي )  مى مداكم سياس اال تالؿ



كدة جهاد .)2014( .مقدم في الدراسات االستراتيبي البرق أوسطي  .الداهرةو المكتب

االسرائيميفيفمسطيفوكمي الدراساتالعميا.

العربيلممعارؼ.


يادو خالد ماد()2017و أمريكا وعممي السالم في البرق اطوسط ()2013-1973ى

ماف:داراآلفلمنشر.


ياشو  بد اهلل م مكد ()2014و بيش التحرير الفمسطيني وقوات التحرير البنبي ى

ودورىما في مقاوم االحتالل اإلسرائيمي 1973-1964و بيركت:مركزالزيتكن لمدراسات
كاالستشارات.
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ياشو  بد اهلل م مكدو ()2013و بيش التحرير الفمسطيني في حرب حزيران 1967و
الداهرة:مكتب جزيرةالكرد.



غكش و إبراهيـ ()2008و المئذن الحمراء السيرة الذاتي إلبراىيم غوب و بيركت :مركز

الزيتكن لمدراساتكاالستشارات .




الف ارو بدالناار اسـ()2014والبند السياسي لفمسطين.غزة:جامع الددسالمفتك .

فهدو  جازم ()2013و لبنان من دويالت فينيقيا إلى فيدرالي الطوائلو بيركت :دار
الفارابي.



الداسـو باسـجالؿ()2015و صواريخ المقاوم في غزة سالح الردع الفمسطينيو بيركت:
مركزالزيتكن لمدراساتالفمسطيني كاالستراتيجي .




الددرةومؤمف()2017والتدريب النسكري لحرك فتح ومنظم التحريروغزة:مكتب الطالب .
ريعوأ مد .)2006(.الديمقراطي والتبرب البرلماني الفمسطيني تبربتي في رئاس أول

مبمس تبريني فمسطيني .بيركت:المؤسس العربي لمدراساتكالنشر.


القضي الفمسطيني رؤي ثوري و ك دة الدراسات مركز الدراسات االشتراكي و الداهرة :دار
الكتبو.2001



الدميدميو  بد الفتاح؛ أبك غكشو أ مد ()2012و اليوي الوطني الفمسطيني خصوصي



ماي و مازف ()2011و المقاوم البنبي في فمسطين تاريخ حافل باطمل واإلنبازو راـ

التبكيل واإلطار الناظموبيتل ـ:المركزالفمسطيني(بديؿ).
اهلل:المؤسس الفمسطيني لدراس الديمدراطي .



الدهيكمو ليث  بد اهلل؛ كآخركف ()2013و بودة المنمومات والذكاء االستراتيبي في بناء



كعكشو يكسؼ()1993و الدروس المستفادة من الحروب النربي اإلسرائيمي وبيركت :دار

المنظمات المناصرةوط1و ماف:دارال امدلمنشركالتكزيع.
الفالحلمنشركالتكزيع.


الكمي كالنك ي فياالستراتيجي اإلسرائيمي "-الجز الثانيو(بوت)  -برصوككال المنار



الكياليو  بد الكهاب ()1990و تاريخ فمسطين الحديثو ط10و بيركت :المؤسس العربي 



الكيالني هيثـو االستراتيجيات العسكري لم ركب العربي اإلسرائيمي  1988-1948ـو

لما اف كالنشر.

لمدراساتكالنشر.

بيركتولبنافو1991ـ
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المجذكبو م مد ()2009و اطمن القومي النربي بين النظري والتطبيقو مركز دمشؽ
لمدراساتالنظري كال دكؽالمدني .



مجمك مؤلفيف ()2015و قضي فمسطين ومستقبل المبروع الوطني الفمسطينيو الجز 
اتكؿ في الهزيم كالمداكم كالدانكف الدكليو بيركت :المركز العربي لألب اث كدراس 

السياسات.


م اربوم مكد()2011وعممي صنع ق اررات اطمن القومي في إسرائيل وتةثير المؤسس



م اسيسونجاةسميـ()2011ومنبم المنارك التاريخي و ٌماف:دارزهرافلمنشر.

النسكري فيياوالدك :المركزالعربيلألب اثكدراس السياسات.


المرينيو ندلالشديفي()2011و "الكيان الصييوني بين ييودي الدول وانييارىا"و بيركتو
لبنافوبا ثلمدراساتالفمسطيني كاالست ارتيجي .



المسيرم بدالكهابو مكسك اليهكدكاليهكدي كالاهيكني و1999و المجمد3والداهرةودار
الشركؽ



المسيرمو بدالكهاب()1999وموسوع الييود والييودي والصييوني و المجمد7و الداهرةو
دارالشركؽ 



المسيرمو بدالكهاب()2002و"من االنتفاض إلى حرب التحرير الفمسطيني "وبيركتودار
الفكرالمعاار



المسيرمو  بدالكهاب()2002و البماعات الوظيفي الييودي نموذج تفسيري بديدوط2و
الداهرة:دارالشركؽ .



المسيرمو بدالكهاب()2013وموسوع الييود والييودي والصييوني ومج7والداهرة:دار



المارموجكرج()1995وغزة أريحا تسوي مستحيم وط1والداهرة:مركزال ،ارةالعربي 

الشركؽ.

لإل الـكالنشر.



المارموم مد()2008ونظري اطمن اإلسرائيميوط1وراـاهلل:المركزالفمسطينيلمب كث
كالدراساتاإلستراتيجي .




مكسىو مرك()2017وكتابيووالداهرة:دارالشركؽ .

ميثاق حرك المقاوم اإلسالمي حماسوالمادةالسابع كالعشركفوبيركت:مؤسس الدراسات

الفمسطيني و1988ـ.


نتائج مسح أبرتو "مدار" 66 :قانوناً عنصرياً ومناىضاً لحل الصراع في الكنيست خالل

عامى و"المنارض " متواطئ وراـاهلل:مركزمدارو.2016
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نجار أ مد السيد .)2003( .نكب النراق اآلثار السياسي واالقتصادي  .الداهرة :مؤسس 
االهراـ-مركزالدراساتالسياسي كاالستراجي .



نخب مف السياسييف كالبا ثيف اإلسرائيمييف()1986و الكيان الصييوني عام

ككال المنارلما اف


2000و قبرص

كالنشروط 8

نكفؿو أ مد سعيد ()2010و دور إسرائيل في تفتيت الوطن النربيو ط2و بيركت :مركز

الزيتكن لمدراساتكاالستشارات.


ىنيُّكؼو االح ()2008و مدخل إلى الفكر االستراتيبيو ككبنهاجف :اتكاديمي العربي 



هيكؿو م مد  سنيف ()2001و سالم اطوىام أوسمو -ما قبميا وما بندىاو الداهرة :دار

المفتك فيالدنمارؾ.
الشركؽ.



الهيمصوم مدم يي()2007والمتغير البغ ارفي لمنزاع النربي اإلسرائيميوبغداد:الجامع 
المستناري .

الخاربي

اطمريكي



الكادي و أ مد جكاد ()2013و السياس



وثائق مفاوضات السالموالمجمد()8ومجم الدراساتالفمسطيني و .1997

2011-2001وبيركت:مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات.


تباه القضي

الفمسطيني

الك رمو فدكل الذكيب ()2014و المحكم البنائي الدولي و جامع بير زيت :شرك بيت

المددسلمم اماةكالدراسات.



ياسيفو  بد الدادر ()2012و نساء فمسطين في منترك الحياة .الداهرة :مكتب الشركؽ

الدكلي .


ياغيو إسما يؿ ()1983و البذور التاريخي لمقضي الفمسطيني و الرياض :دار المريخ

لمنشر .


يكسؼو أيمف(ب.ت)و المقاوم البنبي الفمسطيني  :نموذب المواقع وابكاليات الرؤي ؟؟و

جنيف:الجامع العربي اتمريكي .

ثالثاً :المرابع المتربم


بكندو ألماهالبرت()2016و ىيالري عمى كرسي االعترالوترجم  :فا،ؿجتكروالرياض:

العبيكافلمنشر.


تابرو ركبرت ()1981و حرب المستضنفينو تعريب :م مكد سيد الرااصو بيركت:

المؤسس العربي لمدراسات.


جكنتر بارمو  ك ركجر ديكنسكف (.)2108

وسائل اإلعالم في النالم النربي ماذا يحمل

المستقبل .ترجم داكدسميمافالدرف  .العبيكاف:الرياض.
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دافيدسكفو لكرنس ()2006و تقويم المقاطن

اطكاديمي

الدرسات
ا
إلسرائيلو مؤسس

الفمسطيني .


ككرتسو  ناف؛ بركمكو شمكمك ()2015و البرل الصامد تداعيات وعبرو ترجم  :مركز

أطمسغزة:مركزدراساتاتمفالدكمياإلسرائيمي.


مشعاؿشاؤكؿوكسيمعأبراهاـ (.)2009عصر حماس دراسات اسرائيمي مناصرة .ترجم 
خاا .الخميؿ:المنهؿ.



نتنياهكو بنياميف ()2015و مكان تحت البمسو ترجم  :م مد  كدة الدكيرمو  ماف :دار

الجميؿلمنشركالدراساتكاتب اثالفمسطيني .


هارتوليدؿ()2000واالستراتيبي وتاريخيا في النالموترجم هيثـاتيكبيوط4وبيركت:

دارالطميع .


رابناً :الرسائل النممي غير المنبورة

شاؤول مشعال و أبراهام سيلع ترجمة خاصة .)2119( .عصر حماس دراسات اسرائيلية معاصرة .الخليل :المنهل.



أ مدو م مد شهيؿ ()2007و حرك التحرير الوطني الفمسطيني فتح وأثرىا عمى التنمي
السياسي

في فمسطين()2006-1993ى رسال ماجستير غير منشكرةو نابمس :جامع 

النجاحالكطنب .


تميو أيكب ( .)2014حرك التحرير الوطني الفمسطيني (فتح) ()1974-1958ى رسال 

ماجستيرغيرمنشكرةوجامع م مدخي،روبسكرة.



الجيشو م مد ()2008و اطوضاع الداخمي في إسرائيل وأثرىا عمى حرب 1967و غزةو
الجامع اإلسالمي ورسال ماجستيرغيرمنشكرة.



ال ساين و تيسير ()2010و مرتكزات اطمن القومي النربي مقابل مرتكزات اطمن القومي
اإلسرائيميورسال ماجستيرغيرمنشكرةوغزة:جامع اتزهر-غزة .



سكن و طارؽزياد()2015و تطور الفكر السياسي لحرك حماس 2006-1991ى رسال 

ماجستيرغيرمنشكرةوغزة:الجامع اإلسالمي .



الد نكفو  بدالشافيجماؿ()2014و موقل حزب النمل اإلسرائيمي تباه عممي التسوي

مع الفمسطينيينى وأثره عمى مكانتو السياسي ()2006-1992ىغزة:رسال ماجستيرغير

منشكرةوجامع اتزهر-غزة.



ز ربو  ازـ م مد  طكة ()2011و مؤتمر مدريد لمسالم في البرق اطوسط وأبناده



الز مطوتامر ناسميماف()2014واليسار الفمسطيني والمفاوضات الفمسطيني اإلسرائيمي و

اإلقميمي والدولي وغزة:رسال ماجستيرغيرمنشكرةوجامع اتزهر-غزة.
بيرزيت:رسال ماجستيرغيرمنشكرةوجامع بيرزيت.
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شبيبمنيب()2003ونظري اطمن اإلسرائيمي في ظل التسوي السممي في البرق االوسط
وأثرىا عمى عممي التحول السياسي واالقتصادي لمبنب الفمسطيني في الضف الغربي

وقطاع غزة في الفترة ()2002-1991و رسال ماجستير غير منشكرةو نابمس :جامع 
النجاحالكطنب .


الشرفاونابغ  بدالكريـ()2015واستراتيبيات التفاوض الفمسطيني اإلسرائيميوغزة:رسال 
ماجستيرغيرمنشكرةوأكاديمي اإلدارةكالسياس لمدراساتالعميا.



الامادم مزة ()2008وتبرب م .ت .ل السياسي من المقاوم المسمح إلى التسوي



السياسي

السممي 2006-1964ورسال ماجستيرغيرمنشكرةوجامع النجاحالكطني ونابمس.
بد الهادمو شيما م مد ()2016و االعترال الدولي وأثره عمى المكان

والدبموماسي لدول فمسطينو رسال ماجستير غير منشكرةو غزة :أكاديمي اإلدارة كالسياس 
لمدراساتالعميا.


بد اهللو خالد خميؿ الشيخ ()2013و "مفيوم الدول

في الفكر السياسي الفمسطيني

المناصر"ى رسال مابستير غير منبورةى جامع اتزهروغزة.


العجيمي اباح نكرم  مكاف ()2010و استراتيبي حروب التحرير الوطني و رسال دكتكرال
غيرمنشكرةواتكاديمي العربي المفتك والدنمارؾ.




تـطـور اطبيـزةّ اطمني ّ الصييوني -1948
أبك  ميافو  بد العزيز م مكد ()2012و  ّ
1987ورسال ماجستيرغيرمنشكرةوغزة:الجامع اإلسالمي .

مػرو ناظـ بدالمطمب()2008و الفكر السياسي لحرك البياد اإلسالمي في فمسطينو

رسال ماجستيرغيرمنشكرةونابمس:جامع النجاحالكطنب .



الفا كرمو أ مد ()2011و التحوالت اإلقميمي النربي وأثرىا عمى نظري اطمن اإلسرائيمي



في التصدي لمندوان

في الفترة ()2012-2006و مافورسال ماجستيرغيرمنشكرةوجامع الشرؽاتكسط.

الدااصو أشرؼ إبراهيـ ()2007و دور المقاوم

الفمسطيني

اإلسرائيمي عمى لبنان من عام  1982-1978دراس تاريخي و رسال ماجستير غير

منشكرةوغزة:الجامع اإلسالمي .



كسابو  ز الديف سامي ()2014و تبرب حرك حماس في الحكم واننكاساتيا عمى

استراتيبي التحرير لدى المقاوم الفمسطيني ورسال ماجستيرغيرمنشكرةو غزة:أكاديمي 

اإلدارةكالسياس لمدراساتالعميا.



ماطفىو جماؿ ()2012و منرك مخيم بنين التبكيل واطسطورة نيسان 2002و رسال 
ماجستيرغيرمنشكرةوراـاهلل:جامع بيرزيت.
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مامحو إيمافجابر()2016و المفاوضات الفمسطيني اإلسرائيمي واننكاساتيا عمى الوحدة

الوطني 2011-1993ـو غزة :رسال ماجستير غير منشكرةو أكاديمي اإلدارة كالسياس 
لمدراساتالعميا .


المغارمهشاـ()2008واالستراتيبي النسكري لكل من مصر واسرائيل في حرب 1973



أبكمكرو أنكر()2014و التطور التاريخي لمبروع الدول الفمسطيني ()1999-1964و

وتةثيرىا عمى نتائج الحربورسال ماجستيرغيرمنشكرةوجامع الددس.

رسال ماجستيرغيرمنشكرةوالجامع اإلسالمي -غزة.


نمرلو ليمى ياسر ()2014و المقاوم

البنبي

من وبي

نظر التنظيمات السياسي

الفمسطيني وأثر ذلك عمى التنمي السياسي حرك فتح نموذباًو رسال ماجستير غير

منشكرةونابمس:جامع النجاحالكطنب .

خامساً :الدوريات والصحل والمؤتمرات

 أبراشو إبراهيـ (تمكز )2004و "مفيوم الدول الفمسطيني النبةة والتطور"و مجم السياس 
الدكلي والعدد .157

 أرناؤكطو  بدالرؤكؼ()2017و "قرار اليونسكو ببةن القدس يزيل الغطاء القانوني عن
مزاعم االحتالل"ومجم الدراساتالفمسطيني والعدد.109

" احتاللى استنمارى فصل عنصري :إعادة تقويم لممارس إسرائيل في اطراضي الفمسطيني

في ظل القانون الدولي"ومجمسب كثالعمكـاالنساني ومركزبا ثلمدراساتاالستراتيجي 

كالفمسطيني و(.)2010

 أرناؤكطو  بدالرؤكؼ()2017و "قرار اليونسكو ببةن القدس يزيل الغطاء القانوني عن
مزاعم االحتالل"ومجم الدراساتالفمسطيني والعدد.109

 بدهتسكرورؤكبيفو"ما ىي الحدود القابم لمدفاع عنيا"وهآرتسو.2011/6/6
 جبرو دينا م مد؛  مكافو ابتساـ  اتـ ()2012و "االستراتيبي

بين اطصل النسكري

والضرورة السياسي وتةثيرىا عمى التوازن القوي الدولي"وبغداد:جامع المستناري  .



بيبوإبراهيـ()2010وأثرالمداكم الفمسطيني  مىاتمفالدكمياإلس ارئيميمف-2000
2009ـومجم الجامع االسالمي والمجمدالثالث.



بيبو إبراهيـ()2010و "أثر المقاوم الفمسطيني عمى اطمن القومي اإلسرائيمي -2000

"2009وغزة:مجم الجامع اإلسالمي والمجمد18والعدد.2

 ال ارمو ربى (ايؼ )1990و "رسال اطراضي المحتم  1967حول ظاىرة تصفي
المتناونين مع سمطات االحتالل"ومجم الدراساتالفمسطين والمجمد1والعدد.3
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" الخيارات االستراتيبي الفمسطيني إلنياء االحتالل اإلسرائيمي"والفريؽالفمسطينيلمدراسات
االستراتيجي و(.)2008

" رؤي إسرائيمي استراتيبي حول حرب لبنان الثاني يوليو "2006و مركز دراسات الشرؽ
اتكسطو()2006و ماف.

 الر بو االح()2005و "الصفات القيادي لمبيخ اإلمام أحمد ياسين"و مؤتمراإلماـالشهيد
أ مدياسيففيالذكرلاتكلىالستشهادلوغزة:الجامع اإلسالمي .

 الزبيدمو رشيد  مارة؛ االحو دانا م مد ()2009و "استراتيبيات التفاوض اطوروبي

اإليراني حول البرنامج النووي اإليراني"و مجم الدادسي لمدانكفكالعمكـالسياسي و العدد()2و
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