خبرة تطور الصراع العربي-اإلسرائيلي :االحتالل والمقاومة عبر مائة عام
مقدمة:



مروة يوسف

ميكن أن نرجع بداية اصرةراا اصيبةرإل اائةرا الص اصرةإا هن يا ايةال اصدعصة اصيبوتاناة عنرةا د اصيو ة اصرةإا نا
أعرعبا ،ففص اصيرف اصواهن من اصقرن اصتائةع رةر بةدأل مرةالر اص ةيبف نرإةر لةا افةفة اصيبوتاناة  ،عمةا نليبة صة
مةةن فةةيبف اقيةةا ت اصةةل ناةةضم لاإةةا عفةةتيإا اقيضقة اصيبربا ة اةةا أوئ يا خإ ة ر يفرنةةال مياع ة صل ةف ة  ،ع نف ة
اص قت بدأل ق ى أخرى اصرإ ر خاص أعرعبا مول فرناا عبريضاناا يفاة عجة انايةان أنرراإةا يا أاةاف افةفة
اصيبو تانا صةئتاةف لاإا ،عمن جانة خخةر نرةا دل اصيو ة اصرةإا نا أاةاف اصيبةاأ ع لةا أارلةا انيبقةدل اقة رال
اصرإا نا اجياو ع ةن قة مص صلاإة و نتةا نةان ناة وعر لرنةوث ثلةعو اةاة امةل ر ااةا أئةإتت نرةكال مةا أصةل
يضلت لا اآلن اصرراا اصيبرإل-اائرا الص عاصذئ ان حت ميباق مع لومي افةف اصيبوتانا احلرب اصيباقا األعاو
عناةتضاع أن اةدو بدايتة بانفاقاة ئةايك -باكة عاصةذئ فاة قةررل نةل مةةن بريضاناةا عفرناةا نقاةةاع اقيضقة اصيبرباة
بايإتا ،عنتراب نل اص قا ع بركل مرن ا اوة نركال اقيضق خاص فاتا يتيبلت بإنراف ع ن ق مص صلاإ و خاص
اقيبةا يفقاقاحةا لة ع ةد بلفة ر ،فإة لةارة ةن
مع نرا د احلرنال اصراف ص ج ولع أعرعبا ،ين أن مةا جيبةل اصرةراا ع ح
رئاص من عزير افارجا اصربيضاهن يا أيفد األغيااف اصاإ و بريضاناا عنر ناصتايل:

" ويوئ اصل رو رعنرالدوو يارهن جدحا أن أنقل يصاكع باصيااب ن يفك م جةصت  ،اصترري اصتايل اقتيبا ف مع أماهن
اصاإة و اصرةةإايي  ،عقةةد ةةرو لةةا اص ة زارة عأقرنة  :ين يفك م ة صةةايف ا ةصة نةةرى بيبة اصيبضةةف ن ئةةا ع ةةن ق ة مص
صلريب اصاإ وئ فلاض  ،عئتلذث غاي جإدلا صتاإال حتقات نل اصغاي  ،لا أن يفإع جلاحا أن صن ي نا بيبتل
مةةن ه ة ن أن ييةةتقق مةةن احلق ة ي اقدنا ة عاصدييا ة صلض ا ةةف غ ةةم اصاإ وي ة اق ج ة وة فلا ةةض  ،أع احلق ة ي عاص ف ةةع
اصااائة ةةص اصة ةةل يتتتة ةةع بة ةةا اصاإة ة و أئ بلة ةةد خخة ةةراو عئة ة ن ن اتيةح ةةا ي ا مة ةةا أيفضة ةةتع انحتة ةةاو اصرة ةةإا هن لتةح ةةا بة ةةذا
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اصترري "وووووووواق لق /خرار جات بلف ر
جاف ص افضاب عاصذئ رف نيف حقا ب د بلف ر صا ع اقررعا اصرإا هن مااره اقت افت مع ينراف وعص ق ما
صلاإ ة و خاص ة فلا ةةض  ،ع ل ةةا اص ةةرغع م ةةن ص ة فل ةةع يك ةةن افض ةةاب أئ ق ة ة قان نا ة ن ةةذنر حتقا ةةت ص ة احلل ةةع
اصاإ وئ ،خاص أن عقت يصةدار نلة اص ااقة  2نة فترب  1111أ نكةن صربيضاناةا أئ ئةلض نةذنر لةا فلاةض ،
عصكةةن األيفةةدال عاصف ا ةةل اصدعصاة اصةةل خإةةرل بيبةةد انتإةةاف احلةةرب اصيباقاة األعا لةةص مةةن يفققةةت صة احللةةع اصاإة وئ
خاصة مةةع وخة ث انفاقاة ئةايك -باكة يفاةةو اصتيفاةذ ،علة مةا ئةةتياعص لةةذه اص رقة عصكةةن ناةتضاع اصقة ث ين صة
افضاب ،ص اص د ،عنتا قاث أيفدلع ،أئ ق ئاة اصقرن2و
نتياعث اص رق اقاار اصتارخيص صلرراا رب ما ام من يصدار ع د بلف ر  ،1111عاصذئ ميكن نقاات يا أربع
مرايفل :األعا :مريفل اصترةكل مةن  ،1191 -1111اصواناة  :مريفلة احلةرعب ا اة ن اصيراماة مةن ،1111-1191
اصواصو ة  :مريفل ة اصا ةةةم ع ةاعنل اصتضلا ةةع م ةةن  ،2212-1111عاصرابيب ة  :اصر ةراا اصيب ةةرإل اائ ةرا الص عاصو ة رال اصيبربا ة

باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية
- 1عئام يفان اصلان ،ورائ  :ع د بلف رووو احلقا ت اصتارخيا  ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو  ،199اصاي اصوانا رر ،وياترب 2212ا ص
ص 81-21و
 -2اقرجع اصاابتو
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األعث ائتغرقت ص
-2212ووو؛ صيات لق ألع مسال ص اصرراا رب ما امو عمن اقةيفظ أن اقرايفل اصوةل ُّ
عايفدة ميإا اةا ق و ( 81حاماا صاتغم هكل اصرراا فاإا عفاتا بايإا ،علذا ما ئرتنو لا اص رق و
المرحلة األولى -تشكل الصراع العربي-اإلسرائيلي من :9191-9191

بدأل نلة اقريفلة ب ةد بلفة ر اصاةابت اصةذنر ،ع اية احلةرب اصيباقاة األعا ،باافةاف يا انفةاي ئةايك -باكة ،
عحبل ث ام  1111ايفتلت اصق ال اصربيضانا فلاض و عصفإع رؤي اننتداب اصربيضاهن عألداف  ،يكفص أن نذنر مذنرة
صللف ة ر أرئةةلإا  1111يا أيفةةد اصل ة روال يرةةرط ص ة خض ة بريضاناةةا صفلاةةض فقةةاث" :باصياةةل صفلاةةض  ،اةةن ن

نقةةرتط يفةةد اةةرو ائترةةارة رغلةةال اصاةةكان احلةةاصا وووين اصق ة ى األربةةع اصكةةربى ملتوم ة بةةد ع اصرةةإا يي عئ ة اف نانةةت
اصرةةإا نا لةةا يفةةت أ ع لةةا با ةةل ،يفاةةي أع ئةةا  ،فإ ةةا تاقة ا ةةذعر اصتقاصاةةد ،ع ايفتااجةةال احلافةةر ،عخفةةاي
اقاتقللوووعأ رع بكوم من خةمال عرغلةال 122أصةف ةرإل ياةكي ن اآلن لةذا اصللةد اصقةد "8و عحبلة ث 1122

ب ةةدأ اننت ةةداب اصربيض ةةاهن اصفيبل ةةص ل ةةا فلا ةةض عأقرنة ة ر ةةل األم ةةع  ،1122عمت ن ةةت ع ةةد بلفة ة ر ف ةةتن قة ةرار
ص اص قةت ،عمسحةت بريضاناةا باصت ئةع ا اةرة اصاإ وية
اننتداب بررف اصيرر ن رغلال اصاكان فلاض
يا فلاض  ،ع ايت أعث ميدعب ٍ
ئام ا لربرل صت يل؛ يفا بدأ نضلات اقررعا اصرإا هن لا األرو9و
أول نل اصااائ اق يدة صلرإا نا عاقتاالل صلرغلال اصيبربا اصريبلا يا خإ ر اققاعم اصيبربا و عصكن ميكييا أن
نُرجع يرلاصال مقاعم اقررعا اصرإا هن باصفرتة ما ب 1111-1111؛ يفا اختذل هكل اصتيبل اصرحفا قضاصل
اصيبوتانا خاصة مةع صةيب و انحتةاو عاصرتقةص اآلئةتان ييةع اصاإة و مةن اصتة ن عاصتتلة علاتةت اقاةت يال اصةل مت
ينراؤلا عنيراع اقرالرال عن زيع اقير رال عنركال ان ميع باع األرافص5و
عنتاا ة نئةةتترار اصااائةةال اصربيضانا ة انةةدصيبت اصكوةةم مةةن اصو ة رال نانةةت أع ةةا اصقةةد  1122عمساةةت بو ة رة
اصيبررين أع ا رة اصييب م ئا ،6مث ا رة يافا ام 1121يفا ل تت اقات يال اصرإا نا عنتج ن ص مقتل دو
مةةن اقإةةاجرين اصاإ ة و ،فترةةدل اصق ة ال اصربيضانا ة بيبيةةف نلةةم صتل ة اصو ة رة اةةا أوى يا انترةةار انفةةضرابال ت ة م
فلاةةض  ،1يفاعصةةت بريضاناةةا ايفتة اف اصوة رة ف صفةةت ية صلتحقاةةت عصةةدر اصكتةةاب األبةةا  1122عفاة أصةةرل بريضاناةةا
لا مااندة انيفةم اصرإا نا عصكيإا أ ربت لا أن اص ن اصق مص صلاإ و ن ييبين جيبل فلاةض يإ وية باصكامةل،
عنل نانت يرلاصال اصتقااعو
ععقيبةةت ا ة رة أخةةرى يافةةا  1129نتاا ة صا ة ري بيب ة اصاإ ة و مةةن رجةةاث اصةةدين اائةةةمص ،عأف ةربت اصةةلةو
يفرابحا حاما مع زيارة بلف ر نفتتاط ا اميب اصيبربي  ،1125ف حة ن اق رال اصيبربا عبلغت ئليب م رال اي
11121و

-8وو ان تد صاحل ،القضية الفلسطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة( ،بمعل :مرنو اصويت ن صلدرائال عانئترارال2212 ،ا ،ص85
 -9اقرجع اصاابت ،ص 91و
-5برم أب اصقرايا ،النموذج االنتفاضي الفلسطيني :دراسة في الحركة الوطنية والظاهرة اإلسالمية ،رئاص ونت راة ،يهراف ووناوي ت و مرضفا ،جاميب
اصقالرة ،نلا انقتراو عاصيبل م اصااائا  ،2221 ،ص11و
 -6رام لد اصريفاع تد ،االرهاب الصهيوني خالل فترة االنتداب البريطاني في فلسطين  ، 9191-9111رئاص ماجاتم ،يهراف وواصااد رج يفراز،
نلا اآلواب ،جاميب اصقالرة1111 ،و
 -1فةط خاصد لص ،فلسطين واالنتداب البريطاني ( )9191-9191رئاص ماجاتم ،يهراف وو اصااد رج يفراز ،نلا اآلواب ،جاميب اصقالرة ،قاع
اصتاريخ1119 ،و
-1اقرجع اصاابتو
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عنانت أمناط اققاعم مةا قلةل انتفافة اصةرباي  1121نةرتاعط بة اصيرةاط اصاةلتص عاقةدهن اقتةوعل بقلاةل مةن اصيبيةف
عاهتتلت لا :يصةدار اقةذنرال عاصلاانةال عانيفتااجةال عاصيةدافال عاصربقاةال ،عيقامة انيفتفةانل اقاااة  ،عيصقةاف
افضابال عنتاب اققانل اصرحفا  ،لذا ف حة ن اصترةالرال اصااائةا عأئةاصا اصيبرةاان ،عيرئةاث اص فة و صلتفةاعو
يف ة ث اقضاص ة اص يا ة عيمسةةاا عجإ ة اصيرةةر صل ةرأئ اصيبةةام اصيبةةاقص اصربيضةةاهن عاألعرعإل تاص ة  ،ع قةةد اق ة رال صتيبةةرب ةةن
اصر ل اصفلاضاين عيالال يفاا اصقااوة اصااائا ع والإا ألبياف فلاض 1و
انتفاضةةة البةةرا  :عنتاا ة نئةةتترار ئةةااي ائةةتترار ا اةةرة اصاإ وي ة  ،عو ةةع بريضاناةةا قاةةا اإا مةةن جان ة  ،عفرةةل

اقاا ص اصدبل مائا يفد اآلن ،قامةت اة رة  1121عمساةت بوة رة اصةرباي باةل اعصة بيبة اصرةإا نا انيفترةاو
يةةد يفةةا اص ةرباي ،12يفا ة اةةار اصيبةةرب فةةد بريضاناةةا عاصرةةإا نا و عخةةةث اصفةةرتة مةةن  1121عيفةةد  1186أ هتةةدأ
اقر ةةالرال عانه ةةتلانال ب ة اصيب ةةرب م ةةن جإ ة عبة ة ا ية ة و اصربيض ةةانا عاصر ةةإايي عاقا ةةت ي م ةةن جإة ة أخ ةةرى11و
عنرةكلت نلة اصفةرتة احلرنة اص ياة اصفلاةضايا عنةان مةن قاوهتةا م ئةا نةاخع احلاةاين عاحلةال أمة احلاةاين مفةةل
اصقةد  ،عاصرةةاخ ةو اصةةدين اص قاةةام اصةذئ أنرة احلرنة ا إاوية بداية اصوةااياةةال ،عنيبةد اة رة اصةرباي لةص بداية اصوة رة
اصيبربا اصكربى فد اق ض اصرإا هن اصربيضاهن ألرو فلاض 12و
الثورة العربية الكبري  : 9191عبدأل نل اصو رة لا يد ات

قااما يدما قتل ا ااي من اصرإايي  ،يفاة

يفةراب ةةام بةةدأ أبريةةل  1186عائةةتتر ئةةت أهةةإر؛ عييبةةد أ ة ث
نةةدا ت األيفةةدال بيبةةد صة عوخلةةت فلاةةض
يفةراب ةةام قةةام بة هةةيب  ،عان ةةع يا اصوة رة أهة اص مةةن عتلةةف أاةةاف اصة ن اصيبةةرإل أبةةرزلع فة زئ اصقةةاعقاص (اصةةذئ
ئاق و جاش اانقا عاصتحرير نيفقاا ،عأ ييت ين بيبد نداف من اقل ك عاألمراف اصيبرب ،يفا عج نل من اقل غةازئ
ملة اصيبةراي عاألمةم لةد اري أمةم هةري األرون نةداف يا اصوة رة ب قفإةا بيبةد ع ة و بريضاناة ةع ب ةا ئةتحقت اصيبداصة 18و
عأ ليةةت بريضاناةةا ةةن ينرةةاف ية صلتحقاةةت أئةةلاب اصوة رة عخلرةةت يا أنة مةةن األف ةةل نقاةةاع فلاةةض بة اصيبةةرب
ام  1181؛ عنتاا صذص اهةتيبلت اصوة رة مةرة أُخةرى تاةع أاةاف اصةلةو ،عائةتترل يا أن أصغةت
عاصاإ و ع ص
بريضاناا نل اصيتاا عو ت يا م ر ي ع اصقاوة اصيبرب حلل األزم  ،عفرل ص اق ر ،عيصدرل احلك م اصربيضاناة
األرو عأن مةةا نري ةةده بريضانا ةةا وعص ة فلا ةةضايا  ،عنقلا ةةل ا ا ةةرة
اصكتةةاب األب ةةا اص ةةل نيبةةرتف فا ة حب ةةت اصفلا ةةضيا
15
19
اصاإ وي  ،عنان من ألع خ الر نل اصو رة ل خإ ر اصتيراتال اققاعم اقالح مول :جاش ا إاو اققد و
عاما على حرب ،9191
 -1وو تد خاصد األز ر ،جاش ا إاو اققد
فلاض ( ،1191-1181فا وو لد اص لاب بكر ( ررا ،فلسطين بعد خمسين ً
أ تاث ندعة قدل وار اصكت عاص اا ت اصق ما فرباير(29-28ا( ،2222اصقالرة :مضليب وار اصكت عاص اا ت اصق ما باصقالرة2221 ،ا ص 111-111و
12
 من انرة اصقد  :ا رة اصرباي ،متاط لا م قع ا ويرة ،لا اصراب اصتايلhttps://goo.gl/FdKF78 :-11انرر ص نل من:
 فةط خاصد لص ،مرجع ئلت نرهو وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره،ص ص 51-91 -12اقراجع اصاابق و
 18ووتاث ئةم لا ،ذاكرة أمة :قراءة في ملفات الصراع العربي اإلسرائيلي( ،اصقالرة :وار اصيإ اصيبربا 2221 ،ا ص ص 981-981و
-19وو ان تد صاحل ،ص ص 66-55و
-15يف ث جاش ا إاو اققد انرر نل من:
 وو تد خاصد األز ر ،مرجع ئلت نره112-111 ، وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره،ص ص 66-55 وو تد خاصد األز ر  ،مرجع ئلت نره225-118 ،و نيب و بدايال نيراع ا إاو اققد يا ام  ،1181عأئا لد اصقاور احلااين جنل اصو اع م ئا ناخع احلااين رأ احلرن اص يا اصفلاضايا  ،جافل نر ة لذااصتيراع أع ا اش أع احلرن أع يفالتا يضلت لا نضاي احلرن اص يا اصفلاضايا ب امص  ،1186-1121عقد مر ا اش بوةل مرايفل علص  :اصتإا
اصاري كيت احلرن من ينراف  11فرا اصيبديد من اقدن اصفلاضايا عقرالا من
عاا داو ،علص اقريفل األعا ميذ ام  ،1185-1181عنانت مريفل مفر
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عبانتإاف ا رة  1181-1186مت نيبلاةت ا إةاو اققةد عأ نتاةدو يفرنتة ين مةع قةرار اصتقاةاع 1191؛ علة اصقةرار
اصيان ج ن اي احلرب اصيباقا اصوانا باألئا عائتضا اصاإ و حت يل وفةتإع يا اص نيةال األمريكاة اقتحةدة -اصقضة
اصرا د اصق ى اصكربى -باافاف يا ائتغةث احملي اصاإ وي أقاناا من أجل اصت ناد لا أيفقا اصاإة و ع ةن
عو
أمةا لةا اصاةةااي اصيبةرإل اصرمسةةص عم قفة مةةن ع ةد بلفة ر عمةا بيبةةده ،فقةد قةةد فارةل بةةن اصرةريف يفاة مةع يفةةاياع
عايومان تان  1111انفاقا  ،ييبضص فاإا فارل ع حوا صلاإ و ييحإع ناإاةل انراف ع ن فلاض 16و عمةن
جان خخر ،ع يد افتتاط ا اميب اصيبربي  1125اصقةد مت و ة ة اصيبديةد مةن اقوقفة اصيبةرب صةيفتفةاث ،ف رئةل ة
يفا برقا هتي  ،عيف ر ايفتفاث عفع يفار األئا صلااميب أمحد صضفص اصااد اصذئ نان ييبرف بة"أئتا ا ال"
مر ةةر ،ب ةةل ين اصا ةةلضال اصربيضاناة ة فرف ةةت ل ةةا مف ةةل اصق ةةد عمضة ةران اصق ةةد اقر ةةارن ب ف ةةع يفا ةةارة األئ ةةا
ا اميب 11و
نيتإص نل اقريفل بدخ ث ا ا ن اصيبربا يا أرو فلاض صتلدأ مريفلة أخةرى مةن مرايفةل اصرةراا ،عمةع اصيرةر
اقريفل اصاابق فإ ا نيفص نل اصر ر اصيتضا عاألنا ي اصةل انترةرل يفة ث نلة اصفةرتة مةن ئةك ل عئةك ن لةا مةا
ثدل أع باع األرافص نتا أ يع عهاا بة اصيةا و عميكةن اصقة ث ين نلة اقريفلة أ يترةكل فاإةا اصرةراا فقة عنافاتة
عيفدعوه ،بل نركلت أي ح ا اققاعم عمن جإةا احل ةارئ ،فلقةد ارنلضةت اصق ةا ميةذ اصلداية باألمة اائةةما عحلرةال
نفككإا عفيبفإا ،عارنلضت اصق ا أي ح ا باصتيبافد ب اقالت فلع نكن رعط اصقضري أع اصق ماة قةد نغلغلةت بيبةد
فلاض ع ص لا اصرغع مةن أن
نف اصريب ب؛ يفا ل اصيا من عتلف األقضار اائةما صيررة اقالت
اصاةةااي اصيبةةاقص عااقلاتةةص اائةةةمص نةةان عاقيب ةاح حتةةت انئةةتيبتار بيبةةد ئةةق ط افةف ة اصيبوتانا ة  ،يفا ة أ نيت ة افةف ة
اائةةةما فقة عصكةةن ةةت ي ةةاوة نرةةكال اقيضقة اصيبرباة يفاة رؤية اصةةدعث اصغرباة قرةةاحلإا؛ صة اصترةةكال اصةةذئ
ئاركل اصيبديد من ااهكاصاال اصل ئترايف هيب ب اقيضق اث اق ام بيبد ع ةد بلفة ر ،لةذا باافةاف يا أن
نل اقريفل -عنتاا قا ئلت -قد خإر فاإا ع اصل نلاإا يرلاصال اصدعث اصق ما اصيبربا و
المرحلة الثانية -مرحلة حروب الجيوش النظامية من :9111-9191





أجل نيبل عي داو اصرلاب صلقتاث عنالاح ؛ عقد نان ا اكل اصتيراتص صلااش لا أئا خةيا ميفرل صتاإال نل من اصيبتلاال اصل يق م ن با باافاف يا
و
محاي أفراو افةيا ،عحبل ث  1185نان دو ق ال ا إاو اققد ا 922
اقريفل اصوانا  :اصتفيبال عاصترغال ،عبدأل نل اقريفل مع بداي اصو رة اصفلاضايا  ،1186يفا هكل ا إاو اققد رناوة أئائا اصكفاط اقال فد نل من
اننتداب اصربيضاهن صتحقات ألداف احلرن اص يا اصفلاضايا (عقف اصيبتل بترري بلف ر ،يئتقةث فلاض  ،عقف ا ارة اصاإ وي  ،عقف باع األرافص صلاإ واو
عا تتد ا إاو اققد أئل ب يفرب اصيبرابال فراط يدمر اق اصةل عيإاع لا اصق افل اصربيضانا عاصرإا نا  ،نتا قام باغتااث اق خف اصربيضانا عفلاط ا اش
عا ائا عبا األرافص عاصاتائرة ،باافاف يا يصقاف اقتفارال لا اصدعا ر احلك ما  ،عناف ا ا ر عاصيبلارال عخض ط اصاك احلديدي عنيبضال أنابا
اصيف عخض ط ا انفو
اقريفل اصواصو  :اننضفاف عافل ف :بدأل نل اقريفل بتفيبال ا إاو اققد مرة أخرى مع قرار اصتقااع ،عان تام يصاإا اصيبديد من اصرلاب عنيراتال أخرئ مول
نيراتص اصيااوة عاصفت ة (علص نيراتال هلابا نك نت ب امص  1196-1195ع تلت لا ندري ن اورلا اكريحا وعن اصدخ ث ميبارك عمع قرار اصتقااع
رعة تلاان  1191يا دة خنف  ،عنتاا صليبديد من األئلاب خلت ق ة ا إاو اققد
رأل أن ني ع يا ناان أنربا  ،ععصل دو ق ال ا إاو اققد
 1191عمن أإإا :مقتل قا ده لد اصقاور احلااين يبريل  ، 1191فيبف اصتالا عاصتت يل اصذئ عاجإ ا إاو اققد  ،افةفال ب اصق ى عا ا ن اصيبربا
األخرى مول يصرار ا اش األروهن لا خ ا ا إاو اققد صالضت عرف األخم صذص و
-16ووتاث ئةم لص ،مرجع ئلت نره ،ص 812و
نفاصال افتتاط ا اميب اصيبربي  ،اآليتhttps://goo.gl/vnZREu:
 -11انرر
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بدأل نل اقريفل بركل أئائةص مةع قةرار اصتقاةاع اصةذئ أصةدرن األمةع اقتحةدة نة فترب  111191ي افقة 88
حا عميبارف  18ا عامتياا  11ا ن اصتر يت ،عيت تن نقااع فلاض يا اةل ميا ت :اقيضق األعا
 %55مةن ماةايف فلاةةض انرةاف اصدعصة اصاإ وية  ،عاقيضقة اصواناة علةص  %95مةةن ماةايف فلاةةض انرةاف اصدعصة
اصيبرباة  ،عاقاةةايف اقتلقاة علةةص اصقةةد نكة ن حتةت عصةةاي وعصاة 11و عمةةن جانة خخةةر ،أ ليةةت بريضاناةةا اناةةحابا مةةن
فلاةةض مةةاي  ، 1191عنانةةت اص ناص ة اصاإ وي ة نيبةةد اص فةةع صةناةةحاب اصربيضةةاهن ،ففةةص اصيباهةةر مةةن مةةار 1191
أصدرل ا اجاناه 22خض اكري مفرل نيبد ا تالم ةف انجنلاو ،عاصذئ عقع  15ماي 1191و
عمت اا ةن ن قاام وعص يئرا ال  19ماي  1191عبدأل اقريفل اصوانا من مرايفل اصرراا اصيبرإل اائرا الص؛
يفاة بةةدأل أعا احلةةرعب اصيبرباة -اائةرا الا عاصةةل ائةةتترل يفةةد ي صاة  ،1191عنةةتج يإةةا مةةا ةةرف رباةةا بالنكبةةة،
عاهتتلت جانل أئائا  :األعث نانت خض ا اجاناه عاصواهن احلرب اصيبربا اائرا الا 21و
ا انة األعث يفا ة نانةةت خض ة ا اجانةةاه عأ لةةت لاإةةا افض ة (وا ،عنرةةتل انئةةتاةف لةةا  %12مةةن ماةةايف
فلاةةض  ،عمةةا أمس ة ه بتضإةةم اقيةةا ت اصفلاةةضايا اصةةل ئتاةةق حتةةت ئةةاضرهتع ،عائةةتلتت نةةل فرق ة مةةن فةةري ا اجانةةاه
ن حة بةةاصقرى اصةةل لاإةةا ايفتة ةةا عنةةدمملاو عنانةةت تلاةةال اصتضإةةم نلةةدأ يحاصةةرة اصقةةرى مةةن اةةةل جإةةال عنةةرتك
اصرابيب صلإرب عااخةف ،أما اصقرى اصل رف أللإا اصريفال فقد قُتل او امتدل تلا اصتضإم لا اةل مرايفل :اقريفل
األعا ب يياير 1191يفل اي صاف  1191يفا مت ندمم اقيا ت اصاايفلا عاصاةإ ث اصداخلاة عمت ةرو اصاةكان
باصق ة ،اقريفل اصوانا  1191-1191 :عمشلت ميضقل ا لال عاصيق  ،اقريفلة اصواصوة ائةتترل مةا بيبةد اية اصيبتلاةال
اصيباكري اصيبربا يفد ةام  1159يفاة ائةتترل تلاةال اصضةرو ،عمةن بة مةا يقةرب مةن  122أصةف فلاةضاين نةان ا
ييبار ة ن اقيةةا ت اصةةل صةةيفتإا األمةةع اقتحةةدة باصدعص ة اصاإ وي ة أ يلةةت مةةيإع ين قراب ة  122أصةةف فلاةةضاين عاصةةذين
أصةةلح ا نيف حقةةا ةةرب اصةةداخلو عنانةةت يفرةةال تلاةةال اصتضإةةم اصيبرقةةص عاصتإاةةم نةةدمم ا ة  522قري ة ع 11مديي ة
فلاةةضايا ع ةةرو ا ة  122أصةةف فلاةةضاين ع ب ة ةةدة خنف خخ ةرين ع ص ة مةةن خةةةث بيب ة اقةةذاب اصةةل هةةيتإا فةةد
اصيبرب  -فتن احلرب اصفيبلا عاصيفاا  -من خةث ارنكاب  89مذحب ؛ أهإرلا مذحب وير يائ 22و
ا ان ة اصوةةاهن احلةةرب اصيبربا ة اائ ةرا الا عنةةان ةةا اةةةل جلإةةال أئائةةا  ،ا لإ ة األعا ا ا ة ن اصيبربا ة اصيراما ة ،
ا ا ن اصيبربا غم اصيراما  ،اققاعم اصريبلا عاقتض :

-11ي ماال اصيكل  ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،181اصاي اصوانا ررة ،ي نا 2212ا ص ص 15-19و
 -11تد أم  ،اصذنرئ اث 69صقرار اصتقااع :صراا ااوارة عاصقرار ي ةن اصدعص اصفلاضايا  ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،155اصاي
اصواصو رر ،ن فترب2211ا ص ص 89-88و
اعص صقتع
-22ا اجاناه علص نلت ربي نيبين اصدفاا ع لص ميرت صإا نا اكري ن ئات ق ا رة اصييب م ئا اصقد  ،1122عبدأ نرا إا اصفيبلص
اصو رة  ، 1121عنيباعنت ق ال ا اجاناه يمخاو اصو رة اصيبربا اصكربئ  ،1181-1186حبل ث اصيبام ، 1186أصل أ داو ا اجاناة  12222مقانل ع  92222من
اايفتااطو عخةث ا رة  ،1181 - 1186قامت ا اجاناه حبتاي اقراحل اصربيضانا فلاض عقتع اصوّ ار اصفلاضايا و عباصرغع من دم ي رتاف احلك م اصربيضانا
با اجاناه ،ين ان اصق ال اصربيضانا قامت باصتيباعن عبركل نلم مع ميرت ا اجاناه فاتا يتيبلت باصق ايا األميا عأم ر اصقتاث .عنان ا دف من ن ئااإا اصدفاا ن
أرعاط عاتلكال اقات يال اصاإ وي فلاض خارل نضاي اننتداب اصربيضاهنو عبلغت اقيرت ورج ح من اصتيراع اا ّأللإا صتك ن يفار األئا اش
ائرا ال احلايلو عئاإت ا اجاناه ينراف  52من اقات يال اصاإ وي فلاض عهتام اصفلاضايا من ويارلع .عصلتويد يف ث نل اقيرت انرر اصرعاب اصتاصا :
- https://goo.gl/KkaTgm
- https://goo.gl/2E8ueQ
- 21ووأنرم يفاازئ ،الجذور االجتماعية للنكبة فلسطين ( ،9191-9181اصقالرة :مرنو مدارال صألحبال عاصيرر2215 ،ا ص ص 221-228و
 -22ييةن باي  ،اصيكل اصتاريخ عاحلافر (،ا مرضفا نلإا ( ررا نحو صياغة رواية تاريخية للنكبة :إشكاليات وتحديات( ،يفافا :مدى اصكرمل :اقرنو اصيبرإل
صلدرائال انجتتا ا اصتضلاقا 2226 ،ا ص ص269-262

5

ا لإ ة ة األعا ا ا ة ة ن اصيبربا ة ة اصيراما ة ة  ،يفا ة ة وخلة ةةت نة ةةل مة ةةن جا ة ة ن مرة ةةر عاألرون عصلية ةةان عئ ة ة ريا عاصيب ة ةراي
عاصايب وي  ،أرو فلاض حملارب اصاإ و بيبةد قةرار اصتقاةاع ،عبلغةت أ ةداولا  21أصةف جيةدئ نقريلةا ،ع ة اقلة لةد
اري مل األرون قا حدا صتل ا ا ن ،عصكن لا األرو نانت ا ا ن نابيب صدع ا ،عييبد غااب اصقااوة اص ايفدة صتلة
ا ا ن أيفد ألع أئلاب لوميتإاو
ا اة ن اصيبرباة غةةم اصيراماة  ،نانةةت جارة برةةكل أئائةةص :األعث -جةةاش ا إةةاو اققةةد (عقةةد ئةةلقت ااهةةارة
يصا ا ،عاآلخةر جةاش اانقةا عاصتحريةر بقاةاوة فة زئ اصقةاعقاص عهةكلت ا اميبة اصيبريلة وياةترب  ،1191عنكة ن مةن
 8222متضة ا مةةن أاةةاف اصيبةةاأ اائةةةمص ،عقةةد نةةان اصقةةاعقاص خةةةف وا ةةع مةةع لةةد اصقةةاور احلاةةاين قا ةةد جةةاش
ميباو
ا إاو اققد  ،اا أوى يا فيبف ق ة ا ار ح
اققاعم ة اصرةةيبلا عاقتض ة ن :عقةةد خيت ل ة نف مةةن تاةةع أاةةاف اصيبةةاأ اائةةةمص يفةةد ين ة ن ةان ليةةاك متض ة ن مةةن
اصل ئي عأصلاناا ،عهارك فاإا ااخ ان اقالت ن نللا صيةداف يفاةن اصليةا ،عقُتةل مةيإع مةا يقةدر حبة ايل  12خنصةف متضة ا
عمت اصقل لا اآلخرين أاياف وهتع قرر28و
أمةةا اصق ة ال اصرةةإا يي اصةةل وخلةةت يفةةرب  91فكانةةت نقةةدر حب ة ايل  16أصةةف مقانةةل عنانةةت مدرب ة نةةدريلا اصاةةا،
ررة أص ي اكري ميرت  ،عائتضا ت حتديد ألدافإا عخض لا مإا مال حقا
عنركلت عقت ي ةن نر ة اصدعص
اا أئإع جنايفإا أمام ا ا ن اصيبربا و
ةدما ،عصكةةن صليبديةةد مةةن
اصلداي ة هةةيت اصق ة ال اصيبربا ة لا حمةةا لةةا اصق ة ال اصرةةإا يي عائةةتضا ت أن حتةةرز نقة ح
األئلاب عقيبت ا ومي عائتضا ت اصق ال اائرا الا انئتاةف لا ماايفال جديدة من األرافص عصةلت اتة ا مةا
نات يل لا  % 11من أرو فلاض و عمن أئلاب ا ومي  :فةيبف ناةلا ا اة ن اصغرباة باافةاف يا قلة أ ةداولا،
عقل اصتياات بايإا ،عاختةف رؤى اصقااوال عن اربا ،ع دم عج و خض لا م م يفدةو عانتإت احلرب ت ا اص ف
اصغربا صااضرة األرون ،عبقاف غوة حتت ااوارة اقرري 29و
أما فاتا يتيبلت باصفرتة ما ب 1191يفد  1156فإ ا اناتت بيبدو من اصاتال ميإا:
 -1ائةةتترار خ ة ا اص ةةف اصغربا ة صةةألرون ،عائةةتترار خ ة ا غةةوة قرةةر ،مةةع رف ة أئ ةةاعنل مةةن جان ة
ا صضرف صرإ ر قااوال فلاضايا خاص احلال أم احلااين ،اصذئ مت يبيباوه قرر صف انرنلاط باي عب
اي األمرو
اصرارا اصفلاضاين عل ما جن
 -2اننكفةةاف لةةا اصةةذال مةةن جإ ة اصةةدعث اصيبربا ة ؛ ن ةةا وعنح يفديو ة انئةةتقةث ناةةلاحا ،عانترةةار اننقةبةةال
اصيباكري فاإا ،مع رفع هيبارال اصق ما اصيبربا و
 -8ائتترار اققاعم عين نانت فيبفت بركل نلم ن اقريفل اصاابق  ،يفا نانت نت تن اهتلانال ب
اصضةرف اصيبةةرإل عاصرةةإا هن خاصة لةةا ميةا ت احلةةدعو يفاة هةةإدل احلةةدعو اص ةف اصغرباة مةةا يقةةدر ب ة
 1152يفاول مقاعم  ،ع لا احلدعو مع غوة يف ايل اةا اآلصف ،ع لا احلدعو اصرتاصا مةع صليةان 622

 -28وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره،ص ص 69-61
- 29انرر نل من:
 يفاام ئ يلع ،اصذنرى اصات صليكل  :قا ا يفقت ا اش اائرا الص اصتف ي اصكتص لا ا ا ن اصيبربا نل ج نل اصرراا ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنواا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،119اصاي اصيباهرة ،ي نا 2221ا ص ص 16-12و
 رج اصلائل ،القضية الفلسطينية :مداخل للفهم ( ،اصقالرة :وار اصلرم صلوقاف عاصيبل م2212 ،ا ص ص 12-68و- https://goo.gl/3PP1Rj
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يفاول ،عنانت اققاعم هل اصيراما ن يت من غوة مع قل ث ا ان اقررئ صفت باب اصتض ا فد اصاإ و،
عأعنلت نل اقإت صل اب مرضفا يفافظ اصذئ ائترإد أنت بر 1156و
 -9أمةةا لةةا ا ان ة اآلخ ةةر ،فقةةد تةةدل اصدعص ة اصاإ وي ة يا ن اةةد أرنا ةةا عائ ةةتترار اصقاةةام باقةةذاب ف ةةد
اصفلاضايا  ،25يفا ائتترل تلاال اصتضإم عاصضرو صلاكان اصيبرب من أرافاإع يفد ام 1159و
عجاف ام  1156ثتل نةقص اةا ناانال مراحلإا علةص يئةرا ال عفرناةا عبريضاناةا ،ا اة م لةا نةل مةن
غةةوة عئةةاياف؛ أ ياةةتتر اصيبةةدعان ة حية يفا ة رف ة ا تتةةع اصةةدعيل؛ عخاص ة اص نيةةال اقتحةةدة عاصةةل برف ةةإا أخإةةرل
نفاإا نق ة نربى صةا دة م اجإة أفة ث اصقة ى اصقدمية نفرناةا عبريضاناةا ،عمت ي ةاف اصيبةدعان اصوةاةص وعن أئ نرةر
اكرئ مررئ لا اصق ى اصوةل ،عصكن ما بةرز لةذا اصيبةدعان لة وعر اققاعمة اصرةيبلا اصةل ائتلاةلت اصةدفاا
ن مدن اصقياة ،عمن نايفا أخرى ،انتإاف ق ة نل من بريضاناا عفرناا لا اصريباد اصدعيل26و
ع لةةا جانة خخةةر ،عخةةةث اصفةةرتة مةةا بة  1116-1156حت صةةت فاإةةا ميضلقةةال اققاعمة نتااة اة م األنرتة
اصيبرباة لةةا اصتاةةارال اائةةةما  ،خاصة ااخة ان اقاةةلت  ،يا ميضلقةةال مساةةت :ع ياة ق ماة قضرية  ،فيرة ل يفرنة
اصتحرية ةةر اص ة ة ين اصفلا ة ةةضاين(فت ا ئ ة ة حةرا أعاخة ةةر افتا ة ةةايال ،21عخل ة ةةت نيبت ة ةةل ئة ة حةرا يف ة ةةد أ لي ة ةةت ة ةةن نفا ة ةةإا
اصك يت من قلل ات متي من اصتاةارال اصفكرية اصرةلابا اصفلاةضايا  ،عأ ليةت احلرنة ةن
يياير 1165؛ ع ص
21
نفاإا بيبتلا نفت اللة ن و هةر ت فةت نيرةئ ق ا ةدلا بيبة اصةدعث اصيبرباة يفةد ائةتكتلت جيايفإةا اصيباةكرئ
"اصيباصةف " ،21عن ئةةيبت يا م ةةال افةيةا لةةا أ ةراف وعصة يئةرا ال اص ةةف اصغرباة عغةةوة ع عاتةةال اصةج ة
ئ ريا عصليان ،بل األمريكت و ع اي ام  1166عمضلةع ةام  1161ازواول اصيبتلاةال اصيباةكري  82اصةل نانةت
نيفذلا "اصيباصف " ا ياط اصيباكرئ صلحرن  ،مث خرجت احلرن من األورن بيبد أيل ث األئ و عنرنةول صليةان عخرجةت
يا ن ن خةث احلرب األللا اصلليانا عميبإا فيبفت ق ة اصيباصف 81و
صة
عقيبت يفرب  16ألئلاب دة ن وخل صل رقة يياقرةتإا ،عصكيإةا األئةا نةرنل ب فةع اصةدعث اصيبرباة
صة اص قةةت
اص قةت ،باافةاف يا ن اة حتاصفاهتةةا عن جإاهتةا عةاه اصيبةةاأ افةارجص ،عنانةت اصرةيبارال اصرنانة اقرف ة
 -25ع نل اصفرتة ،انرر نل من:
 وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره16-11، رج اصلائل ،مرجع ئلت نره16-18 ،-26صلتويد يف ث اصيبدعان اصوةاا ،انرر اآليت:
 يفاام ئ يلع ،مرجع ئلت نره ،ص 119و-21رج اصلائل ،مرجع ئلت نره ،ص15و
-21نفام هلك مااه يئرا الا حتت ائع تلا "نفت الل ن" ،اصل فاإا يفاعصت يئرا ال ن صال مااة ر األرون يصاإاو
-21صلتويد يف ث يفرن فت ع تلااهتا ،انرر اصرعاب اآلنا :

- https://goo.gl/mX1HBL

-https://goo.gl/TXgp1u
- https://goo.gl/xswLmF
- https://goo.gl/C1HR82
- https://goo.gl/HRmrVq
- https://goo.gl/TJeRbF
 -82فتت تلاال اصيباصف انغتاانل عاصتفامال عانهتلانال اصا ما مع اائرا الا باافاف يا خضف اصضا رال عاصتفامال اصيب اصع األعرعبا  ،أهإرلا
ما نخ عنفاملا
ميبرن اصكرام اصل نردل فاإا اصيباصف صلإا م اائرا الص لا بلدة اصكرام األرون ،عمن تلااهتا أي ح ا خضف ا رة اصة لا اائرا ال
عقتل من فاإا ،األمر اصذئ وفع عزارة اصدفاا اائرا الا يا ان رتاف حبرن فت ع تلااهتاو
-81ن ئا يفرن فت عانضةي اصكفاط اصفلاضاين اقال  ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،195اصاي اصواصو ررة ،يياير 2211ا ص ص
11-19
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ن ق ة غم يفقاق عغم م ج وة ،عخةث نل احلرب ائتضا ت يئرا ال احلر ث لا نل من اص ف عغوة عاصقد
عئةةاياف ،عوخلةةت اص ةةف اصرةةرقا  88صيإةةر األرون باافةةاف يا نةةدمم  %12مةةن تةةاو ا ةةاش اقرةةرئ عمقتةةل أنوةةر مةةن
ررة خنف جيدئ مررئ عئت خنف جيدئ أروهن عأصف جيدئ ئ رئ ف حة ن ا ريفصو عمن جان خخر افضر
أنور من  822أصف فلاضاين صليوعط ،89ف حة ن حت يل موار اصق ا اصفلاضايا من احلر ث لا األرافص احملتل
خةةث ئةت أيةام فقة الةت فةاإع
 1191يا احلر ث لا األرافص اصةل مت ايفتة ةا 1161و عيفةدل نةل صة
فيبف عفرل علومي األنرت اصيبربا  ،نل ا ومي اصل ئاتع حت يلإةا صلرةيب ب اصيبرباة  ،عنتةا مت ي ةةي ائةع اصيكلة لةا
لومي  1191أ لت ي ان اصيكا لا لومي 1116و
خةث اصفرتة مةن بة  1161عيفةد  1112أ نت قةف تلاةال مقاعمة انيفةتةث اائةرا الص لةا اا ةةي؛ ئة اف
من ا ان اقررئ عاصا رئ اصلذين فتحا جلإ يفرب انئتيواف ،أع من يفرن فت يفا اهتدل تلاال "اصيباصف "
فد األلداف اائرا الا من نل من صليان عاألرون عئ ريا85و
أما اصفرتة من  1112عيفةل  1118فرةإدل نراجيبةا صلتقاعمة صيبةدو مةن األئةلاب؛ أإإةا :خةرعل ميرتة فةت مةن
األرون بيبد أيل ث األئ و عانتقاص يا صليان ،باافاف يا انتإاف يفرب انئتيواف ي ل تاث لد اصياصرو
جافل يفرب  1118صتغلت مريفل يفرعب ا ا ن اصيراما  ،فكانت خخر يفرب وخلتإا ا ا ن اصيبربا اصيراما
م اجإة اصكاةةان اصرةةإا هن -يفاة فةةتت اقرايفةةل اآلناة ات ة مةةن األيفةةدال اصيبدعاناة مةةن قلةةل يئةرا ال لةةا بيبة
اصدعث اصيبربا  -عصايتإص أي ح ا يفلع اصق ما اصيبربا مع ئق ط هيبارال احلقل اصياصري أمام ا ومي اصةل حت صةت يا نكاة
،نتا ئلت اصذنر ،حتتلتإا اصريب ب اصيبربا عصاات األنرت اصيبربا اصل نقلت ما صاتإا ن أخضا إا اصااائا اصيبتقا
عاصكارااة اق وية ومية  ، 1161عمةةن جانة خخةةر أ نكةةن اصتحقاقةةال اصةةل نفةةذل قيبرفة أئةةلاب ا ومية جدية أع ال
مغةةوئ فقةةد نةةان مةةن اقفاةةد حت يةةل ا ومية صلرةةيب ب صلت ناةةد لةةا انئةةتلداو ،خاصة مةةع حت يةةل يفاص ة انئةةتلداو عاصقتةةع
اصرديدين اق جدين ما قلل ا ومي عاحلرب يا خضاب أيةدي ص جص يلة م اصرةيب ب لةا ختلفإةا عاقافتإةا اقتة خرة86و نلة
احلاص ئتيبارإا اقيضق اصيبرباة يفةل مةا قلةل ةام  ،2211أن علةص يفاصة صة م اصرةيب ب لةا يفاصة اصةرتوئ اصةل نيبارةإا
ب اافاف يا غااب مررعا يف ارئ صيإ تإا مول اقررعا اصق مص اصيبةرعإل ،مرةرعا مقلة ث مةن قلةل األنرتة  ،أع ييبةين
أص  :هيبارال ناتغلإا األنرت صراحلإا عصتاك اصريب ب ن فرا يبإاو عصذص جند أن اصدعث اصيبربا -خاص نل
اق ج وة لا يفدعو اصردام مع اصكاان اصرإا هن -قررل أن يفرب  1118لص خخر يفرعبع مع ص اصكاان ،ن اار
عيفاةةد عصةةا ن اةةار ائ ةرتانااص ،ص ة افاةةار ئاحاةةر اصر ةراا اصيبةةرإل-اائ ةرا الص ص ةرا ال ايا ا ة  ،عصاك ة ن أنةةرب
اقت ة ة ارين بتل ة ة احلاص ة ة اصفلاة ةةضايا ؛ ي أصة ةةل ص ة ةرا إع ايا احة ةةا ،عمسة ةةص باصر ة ةراا اصفلاة ةةضاين-اائ ة ةرا الص أع اصق ة ةةا
اصفلاضايا و

-82ووأمل خلاف  ،ا دار اصيبيررئ عيفلع اصقد اصكربى يد اصاإ و ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،191اصاي اصوانا رر ،ئلتترب 2212ا
ص ص 91-95
- 88أمحد لد اصفتاط ،في القدس والضفة الغربية وغزة :وقائع نكبة أخرى ،مقاث مير ر لا يفافال ،متاط لا اصراب اصتايل:
http://ida2at.com/
-89يفاام ئ يلع ،مرجع ئلت نره ،ص ص 122-11
-85وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره18-11،و
86
-هانر جرار ،هزيمة من؟ نقد المنهج الثقافوي في تحليل أسباب هزيمة  ، 9111مقاث مير ر لا يفرب ،متاط لا اصراب اصتايلhttps://goo.gl/NRvKoy:
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أما لا ا ان اصفلاضاين –عنتا ئلت اصذنر -فقد افضرل اققاعم اصفلاضايا صل رعل من األرون عانرنكاز
صليةةان بيبةةد أيلة ث األئة و ،عخةةةث اصفةةرتة مةةا بة  1161عيفةةل  1119ائةةتضا ت يفرنة فةةت احلرة ث لةةا و ةةع ةةرإل
نلم ععصلت يا قت ميرت اصتحرير اصفلاضايا عأصل رفال قا دلا؛ عبذص أصلحت اوةل اصرةيب اصفلاةضاين
احملافل ااقلاتا يفد  1119يدما أصقةا رفةال خضابة األمةع اقتحةدة ،عبةرزل نق ةا حتريةر بيبةد أن نانةت ق ةا
نج فق 81و
روا لةا انيفةتةث ،عنانةت أهةإرلا انتفافة األرو؛
لذا ،باافاف يا انترار اننتفافال اصرارا اصفلاةضاين ح
يفا ة انضلقةةت  1116نتاا ة زيةةاوة محةةةل اصقتةةع عاقرةةاورة اائ ةرا الا قاةةايفال عائةةيب مةةن األرافةةص ،يفا ة
أ ليت انفرابال عرف اصتيب ي اصةذئ نقدمة يوارة انيفةتةث عمسةص لةذا اصاة م باة م األرو عمةازاث اصرةاا اصفلاةضاين
ثاا باقرالرال يفد اآلن81و
نيتإةةص نلة اقريفلة مةةع ن قاةةع اصاةةاوال انفاقاة اصاةةةم  ،811111عوخة ث اققاعمة اصفلاةةضايا ماةةتيقع احلةةرب
األللا ة اصلليانا ة  ، 1115باافةةاف يا غلةةت احلةةدعو اصا ة ري عاقر ةري عاألرونا ة أمةةام اققاعم ة اصفلاةةضايا لةةذا مةةن
نايفا ة ة  ،ع ل ة ةةا ا ان ة ة اآلخ ة ةةر ازواول انغتا ة ةةانل اص ة ةةل نف ة ةةذلا ا ان ة ة اائ ة ةرا الص ف ة ةةد قا ة ةةاوال ميرت ة ة اصتحري ة ةةر
اصفلاضاين92و
المرحلة الثالثة -مرحلة السالم ومحاوالت التطبيع من :1292-9111

نتاع نل اقريفل يا ميكن ق ص باقتياق ال ،ففص اص قت اصذئ أغلقت وعث اق اجإ مع يئرا ال خاار وخ ةا
يفةرب ملاهةرة نراماة مةع يئةرا ال ،أ نت قةف يئةرا ال ةن ةدعا ا ،عي ا عجةد نلة اقريفلة يفةةرعب يئةرا الا رباة ،
اجتاايفا يئةرا الاا يقابلة وفةاا فقة مةن اصيبةرب ،ع اص قةت اصةذئ نرةإد نلة اقريفلة انفاقاةال
فإص اوة ول دعانحا ع ح
ئةم مع ميبرع وعث اق اجإ مع يئرا ال؛ من مرر عاألرون عيفد ما ئااتا اصالض اصفلاضايا  ،نرإد أي ح ا صيب و
أمن ةةاط جدي ةةدة عمتا ةةدوة م ةةن اققاعم ة ؛ أن عل ةةص اننتفاف ةةال عخإ ة ر يفرن ةةال مقاعم ة جدي ةةدة مو ةةل :مح ةةا  ،عميك ةةن
نقا ة ةةاتإا يا ا ة ةةةل ف ة ةرتال عتلف ة ة  :األعا م ة ةةن  1111يا  ،1118اصوانا ة ة  1118يا  ،2226عاصواصو ة ة -2226
2211و
الفتةةرة األولةةى ( )9119-9111ائةةتترل اققاعم ة اصفلاةةضايا ناةةتإدف عنترةةدئ صلكاةةان اائ ةرا الص

خةةل

احلةرب األللاة اصللياناة يفةد  ،1112ي ا بةدأل يئةرا ال اجتاةاط ا ية ب اصلليةاهن يفةد عصةةلت يا مرةارف بةةمعل،
عنانت نتاا لذا انجتااط خرعل اققاعم من صليان باافاف يا مذحب صةربا عهةاناة ،عصةذص فقة ا ف ةت أ تةاث
اققاعم نتاا خرعجإا من وعث اصض ي عص نح صيبام 911111و
بيبد ا فاو تلاال ميرت اصتحرير عفت  ،بدأل ق ى أخرى نرإر لا مرإد اققاعم اصيباكري ؛ أن علص يفرن
أاياف انتفاف 981111؛ عاصل بدأهتا احلرنة يفاة رنلةت مرالراهتةا عقةد مشلةت
اققاعم اائةما (محا ا 92ع ص
-81وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره ،ص ص11-11و
 -81برم أب اصقرايا ،مرجع ئلت نره ،ص 121و
وايفاد ،انرر اآليتhttps://goo.gl/xbkSbV:
-81صلتويد من اصتفاصال يف ث انفاقا نام
-92اقرجع اصاابت ،ص ص12-11و
-91اقرجع اصاابت ،ص ص 19 -12و
غوة مول لد اصيبويو اصرنتااص ع ت و اصولار ،عنان اا ةن األعث حلرن محا ام
 -92عأئاإا اصراخ أمحد يائ مع بيب أ اف ااخ ان اقالت اصيبامل
 ، 1111عنيبترب احلرن نفاإا امتداوا تا ااخ ان اقالت اصل ن ئات مرر ام . 1121عقلل ي ةن احلرن ن نفاإا ام  1111نانت نيبتل لا
اصاايف اصفلاضايا حتت ائع "اقرابض ن لا أرو اائراف" ع"يفرن اصكفاط اائةمص".
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اننتفاف نا ف قضا ال اصريب اصلفلاضاين بكاف ا ف  ،عانقاتت اننتفافة يا جةوفين :األعث -مشةل انفةرابال
عاقرةةالرال عاق اجإةةال اصاةةلتا مةةع ا ةةاش اائ ةرا الص عائةةتتر ميةةذ  1111يفةةل  ،1112أمةةا ا ةةوف اآلخةةر فاناةةع
ام 1118مع انفاي أعئل و
باصيبتلاال اقالح فد اصكاان اصرإا هن صتيتإص اننتفاف
أم ةةا فات ةةا يتيبل ةةت باقفاعف ةةال بة ة اصفلا ةةضايا عيئة ةرا ال ،فا ةةرل مفاعف ةةال لياة ة مة ة ر مدري ةةد -12-82
1111م ،مث مفاعفال ايا ا نا ي رك امتدل من هإر ن فترب 1111م ،يا هإر 1119-12م ،عأخرى ئري ب
 82أغاةض
بيب قاوة ميرتة اصتحريةر اصفلاةضايا عبة مشيبة ن بميةو أعئةل اصةت اصيةرعيج ،عائةتاقظ اصيةا
1118م لا ي ةن انفاي أعئل عاقيبرعف رمساًّا بائع ي ةن اقلاوئ يف ث نرنالال احلكع اصذايت اننتقةايل ،ععقةع لاة
عاهةةيضن بر اية اصةةر ا نلايتة ن 1118-1-18م لةةا أنة انفةةاي ي ةةةن ملةةاوئ ،خيلةةق اصكاةةان اصرةةإا هن مةةن
عر تإا م اجإ اننتفاف  ،عيقدم صلضرف اصفلاضاين نتفاح من األرو اصفلاضايا  ،نتا مت ن قاع انفاي "احلكع اصذايت
غوة عأرثا أعنح" اصقالرة  1119-5-9م ،عمس صلالض اصفلاضايا باصدخ ث يا أرثةا عقضةاا غةوة ،اصرةإر
نفا  ،مث وخل ر ا اقيرت اصر ا يائر رفال يا غوة ي صا 1119م .عنيق اننفاقا لا يقام ئلض يفك م
انا ة انتقاصا ة فلاةةضايا (أصةةلحت نيبةةرف فاتةةا بيبةةد باصاةةلض اص يا ة اصفلاةةضايا ا ،عال ة نر ةرييبص ميت ة صلرةةيب
اصفلاضاين ،اص ف اصغربا ع قضاا غةوة ،صفةرتة انتقاصاة ن نتاةاعز افتة ئةي ال ،باافةاف يا أن اننفاقاة نرةت،
لةةا أن لةةذه اقفاعفةةال ئة ف نغضةةص اصق ةةايا اقتلقا ة  ،يةةا فاإةةا اصقةةد  ،اصةج ة ن ،اقاةةت يال ،اصرتنالةةال األميا ة ،
احلدعو ،اصيبةقال عاصتيباعن مع جمان خخرين.99
ع لا ا ان اصيبرإل ،عبيبد ن قاع مرر لا انفاقا اصاةةم يئةرا ال ،فقةد ابتيبةدل ةن اصق ةا اصفلاةضايا حامةا
عبةةدأل اختةةا اص نيةةال اقتحةةدة يفلا حفةةا ائةرتاناااحا عمةةا يتيبلة صة مةةن ةةاعنل اصتضلاةةع مةةع يئةرا ال  ،عوخلةةت نةةل
اصيبةراي عييةران يفربتةةا عاصةةل انتإةةت  ،1111عانكف ةةت وعث افلةةاج لةةا نفاةةإا بيبةةد ا فةةاو أئةةيبار اصلةةرتعث ،عمةةع
وخ ث اصيبراي صلك يت  1112عما ائتت ليب ص من يفرب لا اصيبراي بتحاصف نق وه اص نيال اقتحدة األمريكاة
فدلا ،عما نتج ن نل احلرب من فرو ق بال لا اصيبراي عنغام م ازين اصق ى اقيضقة اصيبرباة عافلةاج برةكل
خ ةةاص ،بااف ةةاف يا ينر ةةاف بيبة ة اصق ا ةةد األمريكاة ة بيبة ة وعث افل ةةاج ع صة ة اقة ةرار لاتية ة اص ني ةةال اقتح ةةدة
األمريكا لا مقدرال اقيضق و
أمةةا اصاةةااي اصيبةةاقص ،فكانةةت احلةةرب اصلةةاروة ب ة اص نيةةال اقتحةةدة عانحتةةاو اصا ة فال لةةا عه ة اننتإةةاف صرةةاحل
اص نيةال اقتحةةدة نقضة أعيفةةد ياةةتضاع فةرو رؤاه لةةا اصيبةاأ ،عمةةع بداية اصتاةيبايال مت ن ناةةد صة باةةق ط انحتةةاو
 صلتويد يف ث يفرن محا انرر اصرعاب اصتاصا :- https://goo.gl/8a7acB

- https://goo.gl/8y8Bfa
- https://goo.gl/jSq9Cd

- 98صلتويد يف ث انتفاف  ،1111انرر اآليت:
 اننتفاف األعاووو يدما يرئع اصفلاضيا ن نارخيإع باصدم ، ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،195اصاي اصواصو ررة ،يياير 2211ا صص22-11

- https://goo.gl/oPffNb
- https://goo.gl/2f7rCu
- https://goo.gl/KuRjQG
- https://goo.gl/Q7yxd9

 -99صلتويد يف ث انفاي أعئل  ،انرر اصرعاب اصتاصا :
- https://goo.gl/Xt4Ecw
-https://goo.gl/wpZa7n
-https://goo.gl/bEaQAR
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اصا فال عئق ط يفا برص  ،عخإرل اص نيال اقتحدة نحلاف ائرتانااص قيبرع اصةدعث اصيبرباة خاصة مرةر عبيبة
وعث افلاج خاص بيبد يفرب افلاج اصوانا  ،عين نان لذا اصتحاصف يإدف باألئا مرلح يئرا الو

الفترة الثانية ( 9119إلى  ،)1221بدأل نل اقريفل بوياوة انفاقاال اصاةم مع يئرا ال ،فقةد عقيبةت األرون

لةا انفةاي ئةةم مةع اصكاةان اصرةإا هن  ،951119عنلةع صة فةت اصيبديةد مةن اصةدعث اصيبرباة قكانة نلةاوث ارنلةةاط
عاصتتواةةل اصتاةةارئ ائةرا ال صةةديإا موةةل :قضةةر ،نة ن  ،اقغةةرب ،جالة يتو مث ن قاةةع انفةةاي أعئةةل  2بة نةةل مةةن اصاةةلض
اصفلاضايا عيئرا ال  ،1115مث انفاقص عائ ريفر 1ع962و
عبتل اننفاقاال عاقيبالدال بدأل نرإر األص ال اقياوي بتضلاع اصيبةقال مع يئرا ال خاص مع عج و بي و
نل اننفاقاال نياوئ بذص اصتضلاع ،عخإرل اصيبديد من اصدرائال عاألحبال اصل نياوئ بتضلاع اصيبةقال انقتراوي
نتدخل صلاقص ا ان  ،عنلل رل نل اصفكرة نتاب مشيب ن بميو اصرري األعئة ا ديةد اصةذئ نرةره ةام ،1118
عبدأل بيبة اصةدعث اصيبرباة اصةدخ ث مةع ةقةال اقترةاوي لياة عغةم لياة مةع يئةرا ال عمةن فةتن نلة اصةدعث:
مرةةر عنرناةةا عاألرون عقضةةر عن ة ن عبيب ة اصةةدعث افلااا ة 91و عخإةةرل نتاا ة صةةذص محةةةل ه ةيبلا نةةد يا رف ة
اصتضلاع عمقا يب يئةرا ال عميتااهتةا ،بةل امتةد األمةر يا مقا يبة اقيتاةال اصةل نة يت مةن وعث ماةاندة ائةرا ال خاصة
أاياف اننتفاف  ،عانتررل يفرنال اققا يب نل ععصلت يا نل من أعرعبا عاص نيال اقتحدة األمريكا و
تلاة مفاعفةال يلة مةع اصةدعث اصيبرباة
أما لةا ا انة اائةرا الص فكةان أيفةد أنةرب اقاةتفادين مةن وخ صة
فةةانتيبش انقترةةاو اائةرا الص عأخةةدل ةقاهتةةا مةةع اصةةدعث األخةةرى غةةم اصيبربا ة اصتاةةارا لةةذا مةةن جان ة  ،عما لةةت
يئرا ال نيفاذ اننفاقاال اصل عقيبتإا خاص مع اصفلاضايا حبا احلاج يا مويد من اقفاعفال ،ع اي اصقةرن
اقافص نيبورل اقفاعفال عوخلت نفت مرلع من جان خخر ،عمن نايفا أخرى ائتترل اقذاب اائرا الا ؛ ففص
 1119نفةةذ أيفةةد اقاةةت ي مذحبة احلةةرم اابرالاتةةص ،عقامةةت اصقة ال اائةرا الا بارنكةةاب مذحبة قانةةا 1116
جي ب صليانو
عصا ة يت بداي ة اصقةةرن ا ديةةد بانتفاف ة فلاةةضايا جديةةدة ق ة اقتحةةام هةةارعن صاةةايف اقاةةاد األقرةةا ئةةلتترب
 ، 2222ع لا أارلا اندصيبت نل أااف األرافص اصفلاضايا انتفاف أ لت لاإا انتفاف األقرا ،عهارك فاإةا نةل
ةدو مةن اصةتإا ،ين أن اننتفافة بةدأل اففة ل مةع
ا ف اصريب اصفلاضاين عناصرهتا اقرةالرال اصيبرباة
م ل يائر رفةال  ،912225ع اةول نلة اننتفافة بانترةار اصيبتلاةال اصيباةكري خاصة اصيبتلاةال انئترةإاوي
اصةةداخل ع تلاةةال اصفرةةا ل األخةةرى موةةل نتا ة هةةإداف األقرةةا ،ع لةةا ا انة اآلخةةر نفةةذل
اصةةل نفةةذلا محةةا
يئرا ال تلاال اغتااث صيبدو من اصقاوة أإإع أمحد يائ ع لد اصيبويو اصرنتااص91و
- 95صلتويد يف ث انفاقا اصاةم األرونا اائرا الا  ،انرر اصرعاب اصتاصا :
https://goo.gl/WfKEdE
https://goo.gl/CRXjQV

 -96يف ث اننفاقاال اصيبربا اائرا الا  ،انرر اآليت:

https://goo.gl/5gXiex

 - 91انرر ص نل من:
 ويو يفادر ،اصو رال اصيبربا عاصيبةقال انقتراوي ب اصدعث اصيبربا عيئرا ال ،شؤون فلسطينية( ،بمعل :مرنو أحبال ميرت اصتحرير اصفلاضايا  ،اصيبدو -291 ،252خريف 2212ا ص ص 12-11و
https://goo.gl/s6tMof
https://goo.gl/MhabqR

 -91وو ان تد صاحل  ،مرجع ئلت نره182-129 ،و
- 91اقرجع اصاابتو
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عبةةدأل يئةرا ال بليةةاف جةةدار اصفرةةل اصيبيرةةرئ  522222اصةةذئ نةةرى أنة ئةةاتكيإا مةةن اصيبةةاش ب مةةان مةةع نقضاةةع
أعاصل األرافص اصفلاضايا  ،باافاف يا مراورة اصيبديد من األرافص صراحل بياف ا دارو عقةد قامةت اصقةرى اصةل ةت
مراورهتا باص ترالر برةكل أئةل ص فةد ا ةدار لةذا اصةداخل ،أمةا افةارل فقةد جنحةت تلاةال اصت اة عاا ةةم
برب يئرا ال بيرام اصفرل اصيبيررئ جبي ب أفريقاا51و
الفتةةرة الثالثةةة ( )1299-1221ائةةتترل اققاعمة اصفلاةةضايا صلرةةإايي ب هةةكاث عتلفة بيبةةد انتإةةاف اننتفافة ،

يفا نرنول ي ةي اصر اريخ خاص من قضاا غوة؛ روا لا اصيبدعان اصيباكرئ اائرا الص ،عصيبل اصيبتلا األبرز
نل اصفةرتة نانةت ي ناة  2226يفاة اجتتيبةت اةةل فرةا ل علاتةت م قيبةا اةكريا ،باافةاف يا تلاة ميبةرب
نرم أب ئاأ عاصل نتج يإا أئر جليباو هاصا 52و
ع نف اصيبام  2226نفذل يئرا ال دعا ا لا ا ي ب اصللياهن بيبد أئر يفوب اري ناي مةن جي ولةا ،يفاة
ائتتر اصيبدعان اائةرا الص لةا جية ب صليةان يفة ايل  88ي مةا قامةت اصقة ال اائةرا الا فاة بقرةف فة ايفص ا ية ب،
عأخإر فاإا يفوب اري قدرة لا اصرت و عرو اصيبدعان58و
ع ل ةةا ص ةةيباد خخ ةةر ،نر ةةا د اف ةةةف اصفلا ةةضاين-اصفلا ةةضاين أ ق ةةاب اننت اب ةةال اصترة ةرييبا  2226عاص ةةل
يفرةةلت فاإةةا يفرن ة محةةا لةةا أغللا ة مقا ةةد ا ل ة اصتر ةرييبص اصفلاةةضاينو عمةةع ئةةاضرة محةةا لةةا قضةةاا غةةوة
 ،2221بةةدأ احلرةةار اائ ةرا الص ،يفا ة أ لةةن ال ة اص ة زراف اائ ةرا الص أن غةةوة "ناةةان ميبة ٍ
ةاو" ئةةلتترب ،2221
ُ
عائةةتتر احلرةةار لةةا ةةوة عاصةةذئ أيةةده تة و لةةا عئةةا د ييفكامة نرةةام يفاة ملةةاركو ؛ يفاة قامةةت يئةرا ال
بانتإةةاك اصقةةان ن ااناةةاهن اصةةدعيل مةةن خةةةث نقااةةد يفرنة اصتاةةارة عاصيةةا  ،عنةةان صةةذص اصيبديةةد مةةن اآلاةةار لةةا عتلةةف
غةوةو عيتتوةل جة لر األزمة احلرمةان مةن احلقة ي األئائةا صاةكان غةوة عنةدل ر ماةت يال
ا ان احلاانا صليةا
ميبارتإع بال ائتترار اصتدل ر انقتراوئ اصذئ يويد من يفدة اصفقر باافةاف يا زيةاوة يفاةع اصلضاصة ؛ عان فةاو
اقضرو يفاص اصليا األئائا ع اانل اصر اي اصرحا عاصتيبلاع عاصررف اصرحصو ع ق ف ز تد مرئص يفدات
انفراج لذا اص فع ،صكن مع صيب و نرام ي صا  2218أصل احلرار لا أهده59و
نيتإةةص نل ة اقريفل ة عاص فةةع لةةا ماةةت ى اصر ةراا اصيبةةرإل-اائ ةرا الص غاي ة اصا ة ف؛ فقةةد خفةةت ورج ة انلتتةةام
باصق ا ئ اف لا اقات ى اصريبيب أع اصرمسص ،فانكف ل اصريب ب لا أنفاإا نتاا يفاص انئتلداو اقاتترة مةا يويةد
ن نرف قرن عأزمال اصتيتا اصرامل اقتيبدوة عاقتكررة ،يفد ع لا اصرغع مةن صةيب و اقضاصة بااصةةط عمةن بيبةدلا
- 52صايدا رب ع ةف اصيبوة ،اققاعم اصريبلا بيبد اننتفاف اصوانا  ،مجلة الدراسات الفلسطينية( ،بمعل :م ئا اصدرائال اصفلاضايا  ،دو  ،11هتاف 2219ا،
ص ص 121-111
 - 51اقرجع اصاابتو
 - 52زنريا يفا  ،اققاعم اصفلاضايا ب اصا م عاألم (نض ر اققاعم ا ،مجلة القدس( ،اصقالرة :مرنو اا ةم اصيبرإل ،اصيبدو ،119اصاي اصيباهرة ،ي نا 2221ا
ص ص 121-121و
- 58صلتويد يف ث اصيبدعان اائرا الص لا صليان ،انرر اآليت:
 ناوي مرضفا ،ئاف اصدين لد اصفتاط(نياات لتص عيهرافا ،العدوان ،المقاومة الحضارية في حرب لبنان الدالالت والمآالت( ،اصقالرة :برنامج يف اراحل ارال ،نلا انقتراو عاصيبل م اصااائا 2221 ،ا
- https://goo.gl/n7xynB
https://goo.gl/3a3Sfw
https://goo.gl/YiCqEt

-

 -59مرعة ي ئف ،مقاعم غوة عوننل ررة أ ام من احلرار ( ،ا فصلية قضايا ونظرات( ،اصقالرة :مرنو احل ارة صلدرائال اصااائا  ،اصيبدوافام 2211 ،ا
ص ص ،16-66متاط لا اصراب اصتايل:
https://goo.gl/KWGsk5
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صيب و اصو رال اصيبربا ين يفاص اننكفاف بدل أنور اناا حا خاص مع صيب و اصو رال اق اوة عوخ ث اصيبديد من اصدعث
اصيبرباة يفاصة مةةن انقتتةةاث اصةةداخلص موةةل ئة ريا عصالاةةا ،عميبانةةاة وعث أخةةرى مةةن ة وة يفكةةع اصيباةةكرو أمةةا لةةا اصرةةيباد
اصرمسص فاتكن اصق ث ين نرإ األنرت اصيبربا قد ان بيبد ما ام من اقياعرال يف ث يفقاقتإاو
باافةةاف يا نكةرار اصيبةةدعان اائةرا الص لةةا غةةوة مةةع يفاصة مةةن اصرةةتت اصيبةةرإل عاصغةةرإل لةةا نلة ان تةةدافال
 2221ع 2212ع ، 2219بل اث األمر فلاض نفاإا ،عأصل لياك ما ييبرف باصرةتت اصفلاةضاين أع اص ةف
لةةا مةةا جيةةرئ غةةوة ،خاص ة مةةع زيةةاوة اننقاةةام اصفلاةةضاين اصفلاةةضاين  2226ق ة ف ة ز محةةا باننت ابةةال
55
اصترةرييبا و ع خةةل نةةل نلة اصتغاةمال نتاةةدو نةةل يفة أ تةةاث اققاعمة  ،فترإةةر اصقةةد انتفافة اصاةةكان
روا لا ان تدافال اصل ن اي ا من قلل ئلض انيفتةث اائرا الصو
2215؛ ح
اصتلائةا ميةذ بداية اصرةراا؛ مريفلة نت ة فاإةا اقيبةارك اصفكرية بة
اصا م يدخل اصرراا مريفل أخةرى لةص األنوةر ح
خل ناارا من األنرت يف ث
اصتاارال اق تلف يف ث لايبت عمالات عنافا يفل األزم اصياه من عج وه ،نل ص
نللا األمر لةا اصرةيب ب اصيبرباة عاصةل ناصةت نفايتإةا ةرب ما ة ةام مةن وعرال انئةتلداو عفرةل ةاعنل انئةتقةث
عمةةا يرتن ة لاإةةا مةةن نةةروئ األعفةةاا عمةةن اقتتةةاث واخلةةص مرةةالد متكةةررة ،مةةع يف ة ر صل ةةارل راف ة صيبتلاةةال
ااصةةةط بد ت ة صألنرت ة اقاةةتلدة عو ت ة اقضلةةت ائ ةرا ال لةةا اصةةرغع مةةن نةةع اننتإانةةال اصةةل ارئةةإا ،اص قةةت
اصذئ ييبلص افارل من ه ن اصقان ن اصدعيل عيفق ي ااناانو
نيتإص اقا ام عاقيضق لا أ تاب تلا ي اوة نركال أخرى قللإا اصرراا اصيبرإل-اائةرا الص ،صكيإةا تلاة
نررا نئتترار يفاص اننكفاف اصريبيب اصيبرإل ئابق اصذنر ،عنتااة ن ةراط األنرتة ميبةاونل
صاات عافح صليباان ح
ئاائا عائرتانااا من ن ا جديد عب نمة هديدة اصيبال عا رعص  ،ريا ئتت ميباقإا خةث األ ام اصقلال اصقاوم و
وختا ًما يمكن القول إن لذلك الصراع بعض سمات أساسية:

 المقاومةة :فقةةد الةت يتابيبة مرايفةةل اصرةراا ةةرب ما ة ةةام أن اققاعمة لةص ييفةةدى اصاةتال األئائةةا ةةذااصرةراا ميةةذ بداية يرلاصةةان  ،ختتلةةف أهةةكا ا عيفة ّدهتا بةةاختةف اصرةةرعف اقإا ة ةةاو انتقلةةت اققاعمة مةةن
اقرةةالرال عانيفتااجةةال بداية اصرةراا يا مريفلة هةةل ا اة ن اصيراماة مةةع جةةاش ا إةةاو اققةةد
مريفل نركال اصرراا ،مث انتقلت قريفل احلرب اقفت يف خاص مع يفرن فةت خةةث يفةرب 1116و عمةع
حت ث اصقااوال اصيبربا حت صت اققاعم يا اصداخل اصفلاضاين ،ع اقريفل اصواصو عخةث اصيبدعان اائرا الص
لا غوة  2221ع 2212ع 2219صتدل اققاعم و
-

ول القدس اصليبد اصيبقا دئ ذا اصرراا ،اصليبد اصذئ نف ل بيب

اصتاارال اصفكري

اقيضق اصيبربا غااب

ةن اصرةراا ،عصكيإةا نانةةت عن زاصةت قللة عصةتات وا تةةا ،عريةا يلةةدع صل للة األعا غاةةاب اصقةد ةةن
مرايفل اصرراا لذه اص رق ين أ ا نانت وا تا ال خر صا ئ اف ئاائال انيفتةث اصتةممر لةا
اقااد األقرا ،أع مقاعم هت يد اصقد عيفرن اصرباط صلدفاا ن اصقد عاألقرا56و

 -55يف ث انتفاف اصاكان انرر:
https://goo.gl/2Dms2v

يفرن ووواصرباط
 -56ماجدة يبرالاع ،أم
اصيبدوافام  2211 ،ا  ،متاط لا اصراب اصتايلhttps://goo.gl/ 1NSjtt:

األقرا ب اصتحدئ عاصتردئ ( ،ا فصلية قضايا ونظرات ( ،اصقالرة :مرنو احل ارة صلدرائال اصااائا ،
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-

 -نانت األنظمة العربية -عمازاصت -ول ألع حتديال ص اصرراا ،فيبرب ما

ام ميكن اصق ث ين األنرت

ائتفاول من اصرراا نربير ائتلداولا عنرعيج مرارييبإا ئ اف با تلار نفاإا احلرن احلرة صلق ةا أع
ا تلار اصق ا ل ا جية اصت لةص ية  ،لةذا باافةاف يا حتتاةل اصرةيب ب األخضةاف اصااائةا اصفاويفة اصةل
ارنكلتإةةا نلة األنرتة ةةرب نةةرعيج أن لوميتإةةا لةةص لومية صلرةةيب ب اصيبرباة نتااة صت لفإةةا ،عفةةرو نكلةةال
عنكا ةةال اصوقافة ة عاص ةةتم عاصة ة ص اصيب ةةرإل ل ةةص باألئ ةةا خضاي ةةا ئاائ ةةا صألنرتة ة انئ ةةتلداوي ةةرب
مرايفلإاو
 عمةةن جان ة خخ ةةر نتاا ة صلتي ةةاعرال اصااائةةا صألنرت ة اصيبربا ة مالا ة اصر ةراا اصيب ةةرإل اائ ةرا الص ،م ةةعاألب ة اي اا ةما ة عاصي ة اصةةل نةةرعل صألنرت ة نل ة ؛ فةةإن ص ة أوى باص ةةرعرة يا نللةةا مالا ة اصر ةراا
عج انل لا اصريب ب اصيبربا ،

اقرايفل اق تلف عص حن يا اصتلا مفإ م "العدو"

اص فع احلايلو

 نان الخارج –عما يواث -أيفد ألع دوال نض ر اصرراا ةرب ما ة ةام ،ئة اف مةن خةةث نقاةاع اقيضقةنليبا قراحل أع و ع اصكاان اصرإا هن رب اقرايفل اصتارخيا اق تلف  ،عص حن ا اوة نركال اقيضق اصقا ت
ح
اآلن ع قللإا اصكاان اائرا الصو
****

14

