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 وثقىيض الىظامالاهحفاضة  

  

 

 مروان مطير

  

 :مقدمة أولى

ًت الاهخزام الجماهحري في دجؿاَد مُها الدطاٌؤ خٌى مددو في فلطهحن املخخلت،  ألاخحرة  املىظت الشىرٍت َام َلى جؿاَدأهثر مً  مِ مزور

رغم اضخمزار الُملُاث  ي الزبِ ألاخحر مً الُام املاض يظذوة الاغدباواث الػُبُت التي غهدهاها ف جزاظِوألاضباب التي أدث ئلى  الفُل الشىري،

هذهان ؾىرة الاهخفاقت أَادث ئلى ألا كد ، في املُدان مددودًتها ورغم ،في بداًخهالفداتي  فُلاملػارهت الػُبُت الداَمت للواهذ  .الفداةُت

  وضاةللىكذ بدأث ، ئال أهه مِ مزور ا1فلطهُيُت ألاولىال
 
الم ج أهثر مً وىنها خالت اغدبان مباغز مِ  دالت اخخفالُته ضاخاث املىاظهت ًهزإلَا

ل هًام الطُهزة الاضخُماري. الاخخالٌ إلاضزاةُلي، كىة  لخلٍى
ً
 ظمُُا

ً
طاهز أمً ضلهت أوضلى بلباضهم ئلى أن ا وفُال هخهى ألامز ببلاء قبام َو

  ،الُطىزي مزة
ً
ً.   واملدوي مزة  أخزي، ًزاكبىن مُادًً املىاظهاث الخالُت مً املخًاهٍز

 

ي شخـ ًداٌو ت الػُبُت، واَخلاٌ أه لىا الزةِظ حُلُماث واضخت جلط ي بمىِ أي ئنالق هار في هذه الهب  "وظ   :كاٌ أخد قبام ألامً هإالء

  ."هذلً، ووقُه في السجً
ً
 مً رظاٌ ألامً ًزجدون الشي املدوي. الاخخالٌ ججلام الاخخيان مِ ظِؼ "ئهذا هذهبذ ئلى أي مً ه :مكُفا

ً
 هبحرا

ً
د َددا

 هإالء مىظىدون هىان ملىِ أي مطلح مً الاكتراب مً املي
ً
دشىهم َلى الخفاى ان وئنالق الىار، وهم أًكا ً ٍو مىظىدون وي ًخددزىا مِ املخًاهٍز

وهذا ما في فلطهحن املخخلت،  َلى اخخالفهم ها ظمُِ الفاَلحن الطُاضُحنجلً هي الؿىرة الُامت التي ًدره...".َلى الهابِ الطلمي للهبت الػُبُت

الؿىرة ال جلٌى ول ما في ألامز، ئهذ حغفل ضُاضاث الكبو والطُهزة التي أَملتها  لىً جلً. َلى الطىاء وضلهت أوضلى ضلهت الاخخالٌ جفخز به

 ضلهت أوضلى في بيُت املجخمِ الفلطهُني.

 

ر ئلى فزف مددد، كىامه أن ضُاضاث الكبو ألامني التي لُبتها ضلهت أوضلى، ججاوسث هذا البُد ألامني املىػىف الذي َب   هذه الىركت حطدىد 

ت ملىًىمت ألامً، هُمىذَىه قابو ألامً، و  ُذ بمىظبها ك  بها َلى خلل الفُل الطُاس ي، وأخ أكامذ في الطىىاث ألاخحرة مىًىمت قبو مىاٍس

 في قبو واخخىاء املػارهت الػُبُت في البيُت الاظخماَُت في ف
ً
 خاضما

ً
لطهحن املخخلت لخىظهاتها الطُاضُت وألامىُت.  جلً املىًىمت لُبذ دورا

  ىظت الُىف الشىري الخالُت،م
ً
 ال ًلل  دورا

ً
خخالٌ إلاضزاةُلي مً ظهٍت وضلهت الا  ،ًَ الدور الذي لُبخه أظهشة أمً ضلهت أوضلى مً ظهتجأزحرا

 أخزي.

 

 مً ضلهت الاخخالٌ إلاضزاةُلي، و  ضىاء مً كبل ضلهت أوضلى أو ،الُمل ألامني املُلً َىه الىركت هل هذهضىف جخجا
 
ش َلى ضُاضاث الكبو جزه

داتي ًَ خاقيخه الػُبُت وهُف هجخذ في ٌَش الُمل الف والاخخىاء التي اهخهجتها ضلهت أوضلى في مىاظهت مىظت الُىف الشىري الخالُت،

ً خلخلت جلً الطُاضاث وججاوسهاخللفاَلحن لا الهبُُُت، وهُف  مجاٌ الفُل الشىري مً ضهىة مىًىمت الكبو الخحز الُام و ر بدُض جدز   ٍز

 جلً.

 

  املإززة حطعى الىركت لزؾد املإغزاث واللىي الفاَلت
ً
ت ضلبا ت َلى جلً املإغزاث وجدلُلها  ، هما جداٌو بىاءً في املػارهت الجماهحًر اكتراح مجمَى

ىهاث الخدزن َلى املدي اللؿحررضم ضِىا للفاَلحن َلى هذلً ًمىً ىاءً وبأو مُالجت جلً املإغزاث، كادة ملىاظهت املخهىاث مً ال املدي و  ٍر

 .البُُد

                                                           
1
 لشمً ر  رغم الاخخالفاث الىاضخت بحن الاهخفاقت ألاولى واملىظت الشىرٍت الخالُت، ًمىً جفطحر َىدة ؾىرة ألاولى لذهً الفلطهُيُحن بىؾفها هشوَ  

ً
 وخىِىا

ً
ضم في أهذهان ا

ل ضلهت الاخخالٌ.   لخلٍى
ً
 ظمُُا

ً
 للىكاٌ الفلطهُني، وفُال

ً
خي أخدزخه بيُت اجفاكُاث أوضلى في الىعي الجمعي للفلطهُيُحن. بىؾفه همىهذظا هلُا  ومداولت لترمُم كهِ جاٍر
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 ثمهيد:

 الثىري وخلخلة سردًة السالم.العىف ظرة عامة على سياق اليشىء..ه

 

ً ألاٌو املاض ي، بدأ ظدٌ مىظت الُىف الشىري ألاخحرة في فلطهحن املخخلت في  مىذ الُىم ألاٌو الههالق امللارهاث بحن هذه املىظت حػٍز

ت ونبُُت الُمل الفداتي ومىفذًه. جلً 2والاهخفاقاث والهباث الػُبُت الطابلت  خٌى حجم املػارهت الجماهحًر
ً
. ووان ضُاق امللارهت ًترهش داةما

لى خالف الُادة في املىظاث الشىرٍت الطابلت، لم جزفِ فُ .لطُاق الُام للفُل الشىري الخاليا في مًُمها أغفلذامللارهاث وئن واهذ مبررة، ئال أنها 

 هذو م
ً
، وفكلذ البلاء "ئلى لان" قمً ما جكمىه خالت الاغدبان بدد هذاتها. أي أن مزدودها الطُاس ي جدلم 3زدود ضُاس ي واضحهذه املىظت مهلبا

  ىاؾل" مِ كىة الاخخالٌ همػهد اَخُاديرظاٍ مػهد "الاغدبان املخأضابُُها ألاولى، بلدرتها َلى ئأًامها و ذ لها مى
 
، بُد 4بفي ضُاق اضخُماري مزه

ة ضىىاث. وضلى وأظهشتهاأن َملذ ضلهت أ  ألامىُت َلى حغُِبه لُد 

 

ٌ  خٌى جىؾُف هذه املىظت، الجدٌ وان  وؾفها باهخفاقت غُبُت أم الما وان مالة ائهذ كد بدأ بالدطاؤ
ً
 ، ؟ما

 
الىلاع بػيل أضاس ي  ر هذاوحطت

جلً  مددودًت الاهخزام الجماهحري في مىاظهت الاخخالٌ، رغم جؿاَد الُملُاث الفداةُت في فلطهحن املخخلت. املفاركت الىاظمت ًَ  خلف

المُحنبال ذ، دفُاملفاركت  اللزاءاث فيا. ئال أن جلً املخاوالث وهذه ودوافُه املخاولت كزاءة أضبابه ُدًد مً الباخشحن والىاغهحن الطُاضُحن وإلَا

ت املخىاقُت ئلى خد هبحر، وبحن جؿاَد  مًُمها رهشث َلى أضباب وػىء جلً املىظت الشىرٍت، دون الخهزق للخفاوث بحن حجم املػارهت الجماهحًر

لى ول خاٌ، واهذ هخاةج جلً اللزاءاث جلٌى   "اوطداد ألافم الطُاس ي أن  الُملُاث الفداةُت غحر املطبىق ملارهت بالطىىاث ألاخحرة. َو

، هي ألاضباب الخلُلُت وراء وػىء مىظت ماهً امللدضت في اللدص املخخلت، وجؿاَد اهتهاواث املطخىنىحن لل "َملُت الطالم حُثر"و "للمفاوقاث

 الفُل الشىري ألاخحرة.

 

  فزقُت كًِ ،هَلى اخخالف فزقُاج ىودوافِ ضُاضُت، وه أهدافهذا الىلاع ال ًخلى مً 
 
ر ى  ؿٍالخدلُل، و ت املفاوقاث" في مزهش ر َملُ"حُث

بىؾفها  ختى أن "ضلهت أوضلى". 6وأن الفُل الشىري "فُل ضالب" ،5ا ضبلها مً َملُاث فداةُتَم   بأهه مىظت مىلهُت الخالي الفُل الشىري

ت الشىري في فلطهحن املخخلت، ضُذ  مً جؿاَد الفُل بُد كىة الاخخالٌأهثر املخكزرًٍ وزاوي ، ظشء أؾُل مً مىًىمت الطُهزة الاضخُماٍر

واهذ ضابلت  كزاءة الطلهت هذهئهذ أن  للُىدة ئلى ناولت املفاوقاث، طُحها هذا للكغو َلى كىة الاخخالٌب ذهدفو  ،ي جلً اللزاءةباججاه جبن  

  أن فيانخالت الخؿاَد، ل
 
دها كُادة الطلهت ىالهد" مً اهداٍل الفزوس ي " فزاوطىا هالزةِظ رةِظ الطلهت "مدمىد َباص"  ر خذ اهخفاقت ال جٍز

 .7ئهذا لم حطخأهف َملُت الخفاوف

 

مىقُه قمً الطُاق الطُاس ي الذي كزرجه لىا ضلهت أو  دطب الفُل  ضلى وأهؿارها املخلُحن والدولُحن،هذا الخهاب ًختٌز الفُل الشىري ٍو ٍو

 قمً ضُاق الخفاوف، ئال أن جدب  الفد
ً
لد  في الطىىاث ألاخحرة ًلٌى غحر هذلً ِ مطار الُملُاث الفداةُتاتي ضلفا اللاةلت بأن  م ضزدًخه الخاؾت، ٍو

 لت بأن ال خُار ضىي املفاوقاث.ت خهاب ضلهت أوضلى وضزدًتها اللاةفي مىاظه ،خُار الُىف الشىري هى خُار مخاح وخخمي

 

                                                           
2
ت18، ئهذ بلغذ في أخد الخلدًزاث )غهدث فلطهحن املخخلت َػزاث املىظاث الشىرٍت    في مىاظهت املػزوٍ الؿهُىوي. ( هبت واهخفاقت ظماهحًر

3
خداءاث املطخىنىحن املخىزرة َلى الفلطهُيُحن، وبحن خهو خيىمت كىة الاخخالٌ واهذ الخفطحراث املخخلفت الضباب اهداٍل هذه امل   ىظت الشىرٍت جتراوح ما بحن الاهخلام اَل

 للخلطُم الشماوي واملياوي للمسجد ألاكص ى.
4
 ًلؿد بطُاق اضخُماري مزهب، أن ضلهت أوضلى جمىقُذ فىق بيُت ضُاضُت كاهىهُت واكخؿادًت واظخماَُت وىلىهُالُت   

ً
 بالُهد الُشماوي ومزورا

ً
متراهمت ومطخمزة، بدءا

ت، ونهاًت باالخخالٌ إلاضزاةُلي. هاوي والخىم ألاردوي وإلادارة املؿٍز  بشمً الاهخداب البًر
5
َملُاث الدهظ التي كام بها الفداتي َبد الزخمً الػلىدي والفداتي ابزاهُم الُياري. َدة َملُاث فداةُت في مدًىت اللدص املخخلت، ابزسها  2014غهد الزبِ ألاخحر مً َام   

ملُاث انالق الىار التي كام بها  الفداتي  دي و  ،هىفمبر 18زم ظاءث الُملُت الابزس في   ،يهىدا غلًُ املخهزف غخُاٌال  مُتز حجاسي، ئهذ ضعىَو بى أالتي هفذها الفداةُان غطان َو

 .اللدص املخخلت مدًىت باكخدام هىِظ يهىدي في ، خحن كاماظمل
6
مت واخدة لالخخالٌ، ولِظ هفُل زىري نبُعي في ضُاق اضخُماري مُل   د.أي أنها حُزفه بكده، هزد فُل ناريء في مىاظهت خدر مددد، هزد َلى ظٍز
7
دها»َباص ًدذر مً اهخفاقت زالشت     http://assafir.com/Article/446653/MostRead« ال ًٍز
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، وال جلىدها كُادة واوئن واهذ ال جزفِ مهل مىظت الُىف الشىري الخالُت،
ً
 مدددا

ً
ًؿُب جىمُو الُملُاث الفداةُت التي جخللتها،  بدُضضخت، با

ت ضزدًت الطالم، املغحر ئهذ خلخل الفُل الشىري بخؿاَده  ئال أنها وقُذ ضزدًتها في كمت املػهد الطُاس ي في فلطهحن املخخلت. طبىق اخخياٍر

الخىاق َلى مُدان الفُل الشىري، باضتهدافها املمىهج خىمذ فُه ضلهت أوضلى وأظهشتها ألامىُت أبػيل خاضم، ئهذ جؿاَد في يل ضُاق خلخلها 

لها خلل الفُل الطُاس ي لُمل أمني بدذ. للُمل الطُاس ي في فلطهحن  ضلهت أوضلىوان اختزاٌ و  للىي امللاومت في الكفت الغزبُت املخخلت. وجدٍى

ُت الدولُت. لىىه وان في الىكذ هذاجه  هى اضتراجُجُتها املفكلت، لُمل أمني  ُتها  لها ىف بصباث ما جبل  ًلى   وان للخؿٌى َلى كدر مً الػَز مً غَز

بدو  املخلُت. مدخملت، ناملا لم جخكزر امخُاساث هخبها الطُاضُت  _ئلى لان_الخيلفت هذه أن  . جلبله لخلدًزهاأن كُادة الطلهت جدرن هذا وجلبلهٍو

 والاكخؿادًت.

 

ت،يهدد اضخلزارها بلدر ما يهدد اضخل ججدد الُىف الشىري  مً هاخُت زاهُت، وان لىً التي أخىمتها بالخُاون مِ  زار مىًىمت الطُهزة الاضخُماٍر

بلمِ  . وان يهدد اضخلزارها، ألهه لى كدر له الاضخمزار والخؿاَد، وان ضُدفُها ملىاظهخهةُلي َلى بيُت املجخمِ الفلطهُنيكىة الاخخالٌ إلاضزا

ُت"مفزم ومىػىف، وهذا ضُلىف ما جبلى لها مً  ، أو ضُجبرها َلى الاضدطالم للفُل الشىري، وهي بذلً جفلد مبرراث وظىدها أمام "غَز

مً  دون أن جفلد ما جبلى لهاو  ،أمام جددي ًخهلب مجها الخفاى َلى بلائها ذ ضلهت أوضلىوقُبالخالي و  .الدولُحن وإلاضزاةُلُحن ؾىاَهاو خلفائها  

 بلدرتها َلى قبو املجخمِ الفلطهُني.و  ،بهاالاخخالٌ زلت كىة   ٍجىبها خطارةو  ،ضهىة

  

 

 سياسات الضبط والاححىاءالقسم ألاول: 

 

 بدماملُارقحن لطُاضاتهاجدرن ضلهت أوضلى وداَمحها، بلدر ما ًدرن 
ً
ُت التي حُاوي مجها. وجدرن أن جيلفت اللمِ الذي جمارضه ًىمُا  ، أسمت الػَز

لى هذا، اخخا ُت املتراهمت... َو ُمم مً أسمت الػَز  جلى لاخز، َو
ً
رث ضلهت كىي امللاومت مً ظهت ومُارقحها الطُاضُحن مً ظهت زاهُت ًزجفِ ًىما

مِ  وؾلبت ، دون خىف مىاظهت أمىُت مىػىفت8خكاٍىمت مخياملت مً ضُاضاث الكبو وإلا أوضلى مىاظهت مىظت الفُل الشىري الخالُت بمىً

دث في مجملها ئلى ٌَش الخالت الشىرٍت ًَ ألىجها هجخذ في املطاص بها، و لم جىجح في هطز املىظت الشىرٍت، املجخمِ الفلطهُني، جلً الطُاضت 

 .ضُاكها الطُاس ي

فزد له وركت جفؿُلُتالذي مارضخه ضلهت أوضلى خالٌ الػهىر املاقُاملىًم ًخجاهل هذا اللطم هًام اللمِ ألامني   زاهُت، و  ت، ٍو
 
ش باألضاص ٍزه

ت، هي: ضُاضاث قبو املُدان، وضُاضاث قبو املجخمِ، َلى زالر ككاًا المُت لطلهت أوضلى وخزهت فخذ.و  مزهٍش  الطُاضاث إلَا

 

 

 :
ً
 امليدانضبط أوال

 

خلاٌ خًاهزون، وكِ املألاخحرُلد في ال وبحن  الفلطهُيُىن بحن مهزكت الاخخالٌ وضىدان ضلهت أوضلى وأظهشتها ألامىُت، بحن الزؾاؽ والَا

خلاٌ اث املىاظهاث الػُبُتالطُاس ي الهزاواث والَا ٌ، ئال في بُل هلام مِ ظىىد الاخخال الخاغدة ، وغهدث جلً الطىىاث جدوي مطخٍى

 َلى ظدار الفؿلاملىاظهاث ألا 
ً
ُت اخخجاظا كخداماث الاخخالٌ ًاهزاث التي جدبِ حػُِِ الػهداء، أو الخؿدي ال، أو املومؿادرة ألاراض ي ضبَى

 .9املخىزرة لللزي واملخُماث واملدن املخخلت

 

                                                           
م بأي خاٌ مً ألاخىاٌ، أن ضُاضاث الكبو واللهز التي اهخهجتها ضلهت أوضلى وأظهشتها ألامىُ  8 ٌ وػأث خالٌ الػهىر ألاخحرة، بل ًدعي الُىظ با تهذا اللطم ال ًَش أن  للى

 ىر ألاخحرة، بدُض ؾار ًمىً ئدران ول أوظهها بىقىح جام.مىًىمت الكبو والاخخىاء جمأضطذ وجمىقُذ بُمم أهبر خالٌ الػه
9
جؿاَد َدد الاخخجاظاث الػُبُت ملارهت بالطىىاث الطابلت، ئال أنها بلُذ في أماهً مدددة وبمػارهت  جبُذ اضدػهاد الفتى "دمحم أبى خكحر"،مىذ الهبت الػُبُت التي   

.
ً
ت قئُلت وطبُا   ظماهحًر
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هذا ذ املإغزاث جلٌى أن يُحن في ول املىانم املخخلت، وواهجؿاَد الُملُاث الفداةُت في الػهىر ألاخحرة، خًي بمىظت جأًُد واضُت مً الفلطهُ

كمِ أي   ئلى ن ضلهت أوضلى لً جخجهأ ضاهذط َخلادهذا الخىكِ ربما شجُه ا ضُلابله جؿاَد في الاخخجاظاث الػُبُت. الخؿاَد في الُمل الفداتي

رفِ غُار "امللاومت الػُبُت" في ول خهاباجه  ب أوضلى  ضلهترةِظ  خاؾت ملً أضاء فهم دوافِ الاخخالٌ، ضلهتاخخجاظاث غُبُت قد 

 
 
 ـ مً الالتزام بىهج واضح للملاومت. للخمل

 

خُبذ ضلهت أوضلى آماٌ املزاهىحن َلحها، ، 2015 املاض يمً الُام ومىذ ألاًام ألاولى لبدء ضلطلت مًاهزاث مىاؾزة لللدص في غهز أًلٌى ئال أهه 

ً في غىاٍر بِذ لخم وأمام َدضاث اليامحرا ،يهزث الطلهت هُادتها في دور خامي أمً ظىىد الاخخالٌ ومدافُت َجهمو  ، في 10بكزب املخًاهٍز

زار اهخلاداث واضُت في الػاٍر الفلطهُني، أدرهذ بمىظبه ضلهت أوضلى أنها هذا اللمِ أ سالذ ملتزمت بأمً كىة الاخخالٌ. ا ماهرضالت واضخت أن

ُت، ئهذا ما َمدث لىهج واضح في حغامز بفلدان ما جبلى لها م ً قد الاخخالٌ، لهذا اخخاراث أكمِ اً غَز لمِ ألامني َبر ن جمارص الملخًاهٍز

ً وظىىد الاخخالٌ، بما ًمىِ مً جهىر  ؾدرث الخُلُماث للظهشة ألامىُت ئهذ ضُاضاث قبو ملىُت، بالخفاى َلى مطخىي الاغدبان بحن املخًاهٍز

 مىظت الُىف الشىري لخالت ملاومت مطلخت. 

 

املُدان هذه  في دة ألامىُت ألظهشتها. لىً الهارب بىقىح، وجفطحرها وفم الُلُدة الطُاضُت لطلهت أوضلى، والُلُجلً الطُاضاث ًمىً مالخًتها 

الخأهد  ، ووان َلى الطلهتاملخؿاَدة لم جدرن ضلهت أوضلى أو الاخخالٌ أو بلُت الفاَلحن الطُاضُحن مطار جلً املىظت الشىرٍتاملزة وان مخخلف، 

 لهذدون أن ًيلفها ألامز بلائها،خمادها وئكدرتها َلى كمُها مً 
ً
 في جلً املىاظهاث بكبهها وجددًد مطارها، ا الفهموهي وفلا

ً
، رأث أن جلُب دورا

 وجيىن في مىكِ ٌطمذ لها بأهبر كدر مً املىاورة.

 

 مىاجهات البالىع -

 لُىم واخد زم جىكفذ لُدة أًام، كبل أن حُُدهاث املىاظاهدلُذ  ."مهىد الخلبي"بأًام َملُت الفداتي واهذ الدَىة ملىاظهاث البالٍى ضبلذ 

بت مً  "خلبي"، لىً وىن الفداتي مػاَز الفلطهُيُحن في ول فلطهحن املخخلتئلهاب  اللدصمدًىت في ت ُملُت الفداةُال ت ضزدا اللٍز خزط مً كٍز

مطخىنىت بِذ ئًل ومً مدًىت رام هللا املخخلت، دفِ ظمٍى مً املىانىُحن الفلطهُيُحن للخُبحر ًَ جكامجهم مِ َاةلت الفداتي، ودَذ كىي 

ً َلى خاظش   .  DCOضُاضُت وغُبُت ملطحراث خاغدة جخىظه ملطخىنىت بِذ ئًل ومىاظهت ظىىد الاخخالٌ املخمزهٍش

 

 تهدًدٌػيل مً مزهش ضلهت أوضلى، مً مدًىت رام هللا املخخلت و كزب املىاظهاث وان 
ً
 ،الىامي في املدًىت وهمىهذظها الخداسي تالاكخؿادً تهاخاقز ل ا

 ًَ َىاؾز ألامً املىدػزة ب دفِ بلُادة الطلهت لخبني ملاربت أمىُت ظدًدة لكبو املُدان، مما
ً
ً، املشي الففكال وجدبِ دوي بحن املخًاهٍز

بت مً امليان، اضخُاهذ الطلهت بدشبها ، خاؾت مفىقُت الخُبئت والخىًُم "خزهت فخذ" جدزواتهم َلى ألارف مباغزة أو َبر وامحراث املزاكبت اللٍز

" مً الاغدبانخزهتالفي   ئلى ظىب مِ أظهشة أمً الطلهت مطإولُت قبو املُدان والخفاى َلى مطخىي "ملبٌى
ً
 .، ئهذ جىلذ ألاخحرة ظىبا

 

" َمدث الطلامئمِ كدوم  ت فيهت مىذ الُىم الشاوي للمىاظهاث، ئلى ث الػبان ئلى مىهلت "البالٍى  سط َىاؾز فاَلت مً خزهت الػبِبت الفخداٍو

ً . واه ىللبخافالث َدة وبدأث  .الجامُاث بحن ؾفىف املخًاهٍز مز واألا  ذ نالب مً ظامُت بحرسٍذ ومً ظامُت اللدص املفخىخت ئلى البالٍى

ابخُدوا في ألاًام التي ههلب ملُدان، التزمىا بخُلُماث ألامً، ملً هم في املُدان، ال ججاوس للخهىم الخمزاء، ال جفلدوا الطُهزة َلى خزهت ا تواضخ

 ىاظهاث ملىانم أخزي هسجً َىفز.مىىم فحها الابخُاد، وال جىللىا مطزح امل

 

ت مً إلا ىًُم َلى رأص الخزهت في مُدا، مفىف الخُبئت والخوان غيل املُدان َلى هذا الىدى َالمُحن الخابُحن ن املىاظهاث، ًدُهه مجمَى

م ألامز قمً ما ٌطمذ به الا  اراث مُداهُت للادة أظهشة أمىُت ومطإولحن في املخافًت واملدًىت، خزهت فخذ جتَز بحن مجها، ٍس خخالٌ، للخزهت واللٍز

يهز ألامز لإلَالم بُُىن خزهت فخذ وضلهتها، خالت مً الاخخفالُت و الاغدبان.  في ئدارة "قبام هذوي خبرة" بَلى الخاظش الذي اضدبدٌ ظىىده 

                                                           
10

 َلى ًد َىاؾز مً اظهشة الطلهت فى بِذ لخم غارن بمطحراث هؿزة ألاكص ى ببِذ لخمفُدًى قزب مبرح لفتى   

https://www.youtube.com/watch?v=kPYhdmbikxA  

https://www.youtube.com/watch?v=kPYhdmbikxA
https://www.youtube.com/watch?v=kPYhdmbikxA
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مً ظهت  ووقُها في ملارهت مِ الُملُاث الفداةُت ،دهُت جًهز في الؿىر اللادمت مً املُدان، رمىس وأًلىهاث ملىهت، جم الاخخفاء بها مً ظهتوامل

وأن  "مىث مجاوي" ، وأن الُمل الفداتيهافِ فداةُحكدر الشاهُت، َبر خملت حػىًُ مىًمت في دوائَالء غأن املىاظهاث و الخبخِظ مً و  زاهُت،

 .11أبىائها أخُاء""فلطهحن بداظت ئلى 

 

بسخب  الخزهتبدأث مها الطابم" ًاضز َزفاث" ومً زم ُمِ هذهزي وفاة َس دها في مىهلت املىاظهاث، بالخًاهزاخخخمذ خزهت فخذ جىاظ

ً َىاؾزها مً املُدان، ً ومىُذ كىاث أمجها في الُىم الخالي املخًاهٍز  يهز ألامز للمزاكبحن بأن ظذوة مً الىؾٌى ملىهلت املىاظهاث.  ألاخٍز

ئلى خمظ لىً مِ جىاؾل الُملُاث الفداةُت، وحطاٍر وجحرتها، ئهذ وؾلذ في ًىم واخد الاهخفاقت الػُبُت جىهفئ، وأن ألامز غارف َلى نهاًخه، 

ً َػزاث مً الػبان َملُاث فداةُت، واؾل   لزؾاؽ الاخخالٌ. هىذا  مجهم املىاظهاث، لىً كلت الُدد ظُلذ الذهاب ملىهلتلاخٍز
ً
 ضهال

ً
ؾُدا

في  اللُم" لخكامً مِ ألاضحر "دمحمولم جخىزر املىاظهاث ئال مزة واخدة لفي الػهىر ألاخحرة،  سخىهت مىانم املىاظهاث أهثراهخهى ألامز في أخد 

 ذا اغخغلذ ضُاضاث الكبو في املُدان، وجزافلذ مِ ضُاضاث أخزي للكبو في املجخمِ.ىه، ئقزابه ًَ الهُام

 

 :
ً
 البيية العشائريةثاهيا

 

ت "املخاجحر" ًَ واظهت الُمل ألاهلي، وكى  1987أساخذ الاهخفاقت الفلطهُيُت ألاولى َام  ت قذ ول الطلهاث، الطلهت الُػاةٍز التي  إلاداٍر

 َلحها مً ضلهت الاخخالٌ، لؿالح كىي امللاومت الىنىُت والاضالمُت "اللُادة املىخدة لالهخفاقت". وان ألامز قزبت لىفىهذ ضلهت الاخخالٌ خؿلذ

ز الفلطهُيُتفي املجخمِ الفلطهُني مً ظهت، ولللُاداث الُاةلُت املزجبهت ب أدرهتها ضلهت . جلً املُكلت "م.ث.ف" مً ظهت أخزي  مىًمت الخدٍز

ىدتها ئلى ألا  ُم الطلهت الزاخل "ًاضز َزفاث" َلى ئهذ راض ي الفلطهُيُت املخخلت، أوضلى بمجزد جأضِطها َو ل ضلهت الخىًُماث في َمل َس جلٍى

ت ومأضطتها بما ًكمً له ولطلهخه الُد ا الُمل ألاهلي، وأَاد لىظهاء  ؾبذلُلُا في قبو املجخمِ الفلطهُني، وأبىاء جلً الطلهاث الُػاةٍز

ز ضُاضاتها ألامىُت.  جفخِذ الخحز الُام، و املىانم ومخاجحرها دور أضاس ي  في ربو املجخمِ الفلطهُني بمػزوٍ الطلهت وجمٍز

 

ت ومىًىمت ألامً أوضلى أما في فترة خىم رةِظ ضلهت  ، وارجفُذ وجحرة الُملالخالي "مدمىد َباص"، فلد ساد الدػابً بحن جلً البيُت الُػاةٍز

ت مأضظامل اث الفلطهُيُت، وهم ًدبُىن بػيل مباغز "مجالظ الطلم ألاهلي" في ول املخافً ـار ألامز لدػىُل ما ٌُزف ب، ئهذ ضللبيُت الُػاةٍز

  لطلهت املخافٌ،
 
ػي ز الفُالُاث الىنىُ املجالظ، وأؾبذ ل املخاجحر ورظاٌ أمً ضابلحن مًُم أَكاء هذهَو ت مً لهإالء الُد الُلُا في جلٍز

ت في املدن مًاهزاث ومطحراث، وئَالن إلا  مِ هبار الخجار "الغزفت  _هذا ٌػمل جخفُل مدتها لطاَاث مددودة_ بالخيطُمقزاباث الخجاٍر

ت" والبلدًاث  . 12الخداٍر

 

ً أٌو  16زز ملخل الػاب "بالٌ الزظبي" بزؾاؽ أظهشة أمً ضلهت أوضلى في َلى ئ ، حُشس جدالف الُػاةز بأظهشة ألامً، ئهذ خزط 2014حػٍز

 وظهاء املدًىت في بُان مباٌُت للظهشة ألامىُت لطلهت أوضلى ظاء فُه: 

 

ت اليامل  ُ ت في الخملت ألامى  ُ د وهدَم ول خهو ئخىجىا في ألاظهشة ألامى ت ختى جخدلم ظمُِ أهدافها قمً الخهو ولالُاث التي ًزاها اللاةمىن "هٍإ

كُف البُان: "َلحها، وهذلً مً أظل خفٌ ألامً وجشبُذ أضظ الطلم ألامني وألاهلي" ًإهد ظمُِ املىكُحن َدم الُمل َلى خماًت الخارظحن ، ٍو

ت ومىِ  َلى اللاهىن، واضدىيار الخمالث الالَلالهُت الهدامت والطلبُت املىظهت قد الطلهت، هما هشمً جدزواث ألاظهشة ألامىُت في باب الشاٍو

 الُابشحن بأمً املىهلت، الذًً كد جإدي ضلىهُاتهم، ًَ غحر كؿد، ئلى خدمت أهداف الاخخالٌ".

  

 

                                                           
11
 https://www.facebook.com/PalestineNeedsHerChildrenAlive/?fref=ts 

ت وبلدًت الخلُل ومدافًها، الدَىة النهاء اقزاب املُلمحن والكغو َلى أهالي ال  12 هالب واملدرضحن لاللتزام بالدوام وان أخز ما كام به مجلظ الطلم ألاهلي والغزفت الخجاٍر

  ظحهاث مً مدافٌ الخلُل.املدرس ي، وجىًُم مًاهزاث للهالب ًهالبىن مدرضحهم بانهاء اقزابهم ًَ الُمل، وواهذ ول جلً املًاهزاث بخى 
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 مجالس السلم ألاهلي... -
ً
 مدًىة الخليل همىذجا

زان   ضخُاهت الا  .13لى املدًىتحطخُحن بىظهاء الخلُل للطُهزة َ أنها أوضلىفي ضلهت ذ مؿادر أمىُت هػف 2014في الطادص َػز مً خٍش

ضىاء في املخُماث أو جدىم َالكت الىاص بُكهم ببُل  بالىظهاء للطُهزة َلى املدًىت جىضح لىا هُف أدرن مً في ضلهت أوضلى املُادلت التي

مل َلى اضتهداف هذلً قمً ئَادة الهىدضت  مً هىا ظزي الُمل َبر الكغو َلى وظهاء الُػاةز لىكف أي الاظخماَُت املطخمزة، املدن، َو

ً، ومىِ الىاص مً الخدزن خارط الخهىم املطمىح بها   .اخخلان غُبي في نىر الخيٍى

 

ت إلاضزاةُلُت  زان  13التي بدأث في وخالٌ فترة الُملُت الُطىٍز خزط وظهاء املدًىت  ،لخلُلن الشالزت في اَلى ئزز اخخفاء املطخىنىح 2014خٍش

إلاغارة  الاخخالٌ قمً ألادواث اللاهىهُت والخلىكُت. هذلً لم ججز   وخانبىا املجخمِ الدولي لُىهي ردواملجلظ البلدي ببُاهاث اضدىيار للُملُت، 

ت ومىِ هدم البُىث، وئًلاف  خلاٌ والخفخِؼ ئلى أي فُل ملاوم مً غأهه ئًلاف الُملُت الُطىٍز  .لذ ول ميان في املخافًتالتي ناخمالث الَا

 

 ئلى ظىب مِ مدًىت اللدص املخخلت ؿدرث مدًىت الخلُل املخخلت واظهت الُمل الفداتيجفلد مىظت الُىف الشىري الخالُت،  أما في
ً
، ئهذ خزط ظىبا

بزسها في باب ن أوا َدة هلام مىاظهتما غهدث املدًىت مً أهلها مًُم الفداةُحن الذًً هفذوا َملُاث الهًُ والدهظ في الػهىر ألاخحرة، ه

.ا ت ورأص الجىرة ومفزق خلخٌى  لشاٍو

 

جىالذ الدَىاث مً الػهُداث،  جشامحن الُػزاث مجهم، وان مً بُجها ظشامحن لُددلس الاخخالٌ ااخخجو بدأ ألامز بطلىم َدة غهداء في املدًىت، 

 َلى اخخجاس الجشامحنلل
ً
  ظشامحنخددر ًَ ظمُِ ج ت الدَىاثواهذ بداً .خًاهز غكبا

ً
 ووطاءا

ً
ن بدأث الُاةالث التي ، لىً مىذ أالػهداء رظاال

جم جلدًم ألامز َلى أن اضخمزار . و فلو فزاط ًَ ظشامحن الػهُداث، وؾل ألامز للمهالبت بال أوضلى ضلهتها ووظهائها َلى خشب دطب مخاجحر ً  

 
ً
 بالكزورة مِ نبُُت َلى َزقىا" اَخداءً امخىا و بىز  مطاص"دون ضىاها  الاخخالٌ في اخخجاس جلً الجشامحن جددًدا

ً
. هذا الخهاب وئن وان مخلانُا

 اخاملجخمِ الفلطهُني املخافٌ، ئال أهه هىا جدد
ً
تٌز اللكُت الطُاضُت ئلى بُدها الاظخماعي دون غحره مً ألابُاد، وأؾبدذ ككُت ظشامحن ًدا

  تمػارهت املزأة الفلطهُيُت في الُمل الفداتي ميلف ، ئهذ أضخذاملخافٌ املجخمِ الفلطهُني فًُتالػهُداث ككُت جشحر خ
ً
للُاةالث  اظخماَُا

ً   مًُمجلبه مً خطاضُت. رغم أن بما ج  الُمل الفداتيَاةالث الػهُداث أ
ً
 لبىاتها.  دث َلىا

 

ت" وأهذٍر ضلهت أوضلى الخىفُذًت في  وظهاءن مً َلى ؾُُد زاوي، وان للخدالف املشلض امليى   الُػاةز والُاةالث مِ كىي رأص املاٌ "الغزفت الخجاٍر

 في ئالخلُل "املخافًت 
ً
 بارسا

ً
ت"في املُدان املىاظهت خماد والبلدًت" دورا  أظهشة أمً  ،ألاهم في املدًىت "مىهلت باب الشاٍو

ً
لىا ئهذ نالبىا مجخمُحن َو

ت، جدذ  ُت أنهضلهت أوضلى بمىِ املىاظهاث في مىهلت باب الشاٍو ت في مدًىت ا حطبب الكزر للمىانىحن وللخجار، هذَر ووان ضبم للغزفت الخجاٍر

 الخلُل أن نلبذ مىِ املىاظهاث في هذاث املىهلت أزىاء الُدوان إلاضزاةُلي ألاخحر َلى كهاٍ غشة.

 

وئن لم جخكزر مؿالح نزف مجهم ؾار  ظماَهم َلى أمز ما،ت باَلى مىِ املىاظهاث مزهىهُذ هىا، أن كدرة كىي الخدالف هذه ب الخىقًج

اظهت بدًلت مى  امهل جأضِظاملُارقت لىهج ضلهت أوضلى مً الىنىُت وإلاضالمُت جمىىذ اللىي  الخدالف هذا أكل فاَلُت. َلى ضبُل املشاٌ،

ت، و ملىهلت باب   جيلفت املىاظهت هىا ، خُض حُخبراهخللذ املىاظهاث ئلى مىهلت "رأص الجىرة"الشاٍو
ً
ا ووان لخدوي  ما مً هاخُت مادًت،ن أكل هَى

 بُدم ئ
ً
ت املخافًت و ن مزهش أو ضىق ججاري ًدفِ فال ًىظد هىا ؾزار رأص املاٌ َلى اللكاء َلى هذا املُدان،الخيلفت أززا الغزفت الخجاٍر

ل الفلدػىُل جد والُػاةز  . الشىري في جلً املىهلت لُملا ًمىً له جلٍى

 

 

                                                           
ىن بِذ لخم. كىاث ألامً حطخُحن بىظهاء الخلُل للطُهزة َلى املدًىت 13 زان،  16. مىكِ جلفٍش  http://www.beth-tv.com/ar/btv/78393. 2014خٍش

 

http://www.beth-tv.com/ar/btv/78393
http://www.beth-tv.com/ar/btv/78393
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 :
ً
 إلاعالم وجشىيه العمل الفدائيثالثا

ه الف ت وحػٍى ب مجها،َال ُل الفداتي، وان الهابِ الُام لإل بحن الاخخفاء باملػارهت الجماهحًر الم الاظخماعي اللٍز  م الزضمي الخابِ لطلهت أوضلى وإلَا

الم ؾغز مخىضو أَمار الفداةُحنمِ خهاب كُادة الطلهت. في احطاق جام  ، وباغزث في خملت ئَالمُت لداهت الفُل الفداتي 14اضخغلذ وضاةل إلَا

  اللٌى أن هإالء الفداةُحن بػيل َام، ما بحن
 
املخىاؾل َلى ؾفداث مىاكِ الخىاؾل الاظخماعي، واللٌى أن والخدٍزل ر بهم هدُجت التهلُل ز  غ

يهار الفلطهُني مِ ضىُىه بمًهز َىاؾز اللىي الدًيُت املخهزفت في املىهلت وي ًخدم أهداف كىة الاخخالٌ، في ئئلى مىث مجا هإالء ًذهبىن 

 . 15الُزبُت

 

ب مجها َدة ملاالث أداهذ مػارهت "ألانفاٌ" في الُمل الفداتي، وهًمذ خللاث درص وهلاع في  الم اللٍز وػزث وضاةل ئَالم الطلهت وإلَا

نالب ونالباث في املدارص، َلدث في مًُم املدن املخخلت، اضتهدفذ بػيل أضاس ي  ، وخللاث هلاع أخزي 16داهتهاخٌى "الًاهزة" ل  الجامُاث

 . 17وبىاتهً ًبىائهحراث هفطُت" جًهز َلى ضلىن ألكزورة الاهدباه ألي "حغُ الخأهُد َلحهً، و جلً الخللاث دَىة ألامهاث لخكىر وجمذ 

 

الم الاظخماعيظُل ، َلى ؾُُد آخز غاملت مِ كىة أهثر مً وىنها مىاظهت  تخخفالُخالت ا مً خالت املىاظهت الػُبُت مِ كىة الاخخالٌ إلَا

المُت، وغابذ و ؼ""بهم   اث َلى غاولتوبذاث الفهم الطالب للُمل الشىري، جؿدرث غُار  الاضخُمار وأدواتها، "مؼ خاًفحن" واظهت الخغهُت إلَا

 قد كىة الاخخالٌ.  غُاراث الخدٍزل والخػد

 

جشامً هذا مِ  م بحن كىابل الغاس ونللاث الزؾاؽ،الترهحز َلى غبان لجأ بُكهم للدبىت في ضاخاث املىاظهت، أو اخخفلىا بأَُاد مُالد أؾدكائه

في وافت املدن املخخلت  دَىاث اههللذ َبر مىاكِ الخىاؾل الاظخماعي لفُالُاث هذاث ؾبغت مدهُت خدازُت، دَىاث مخُددة لكامت "ضلطلت كزاءة"

 َلى خهى الفداتي "بهاء َلُان"، واهذ ظمُُها بُُدة ًَ هلام الاخخيان ئال جلً ال
ً
دَىاث أخزي للخجمِ تي هًمذ في مدًىت اللدص املخخلت، ضحرا

اًت ضلهت أوضلى وئَالمها هلام بدأث واهتهذ بُُدة ًَ ث هذه الخجمُا ،وغىاء اليػُد الىنني الفلطهُني "مىنني" في مزاهش املدن املخخلفت وبَز

 ًَ ضاخاث املىاظهت الفُلُت. /الاخخيان مِ ظىىد الاخخالٌ، وخافًذ َلى نابُها الاخخفالي
ً
 املدوي بُُدا

 

 

 

 غاثي عً السياس يفصل إلا  -

خؿام مِ أهال اث غبابُت في بداًت ألامز، للخكامً والَا ي في مىاظهت ضُاضاث هدم مىاٌس مىفذي الُملُاث الفداةُت، جىالذ الدَىاث مً مجمَى

" ً اَخؿمىا في مجٌز الفداتي "مهىد خلبيةالث مىفذي َملُت "بِذ فىرًٍ"، وآخٍزههللىا لخماًت مىاٌس َاالػبان االفداةُحن وفي مىاسلهم. مئاث 

 ألرجاٌ مً ظىىد الاخخالٌ وآلُاتهم.وآالف خمىا مىاٌس فداةيي مخُماث غُفام وكلىدًا وجؿد  
ً
واهذ ؾىرة ألامز حػحر ئلى وظىد خاقىت  وا لُال

 
 
 ِ داةزة الاغدبان مِ كىة الاخخالٌ، وجبلُه قمً مجاٌ الفُل الطُاس ي. وجىض   ،زاهم فىكهغُبُت للُمل الشىري، ج

 

                                                           
14

 َام.  20حػحر الاخؿاةُاث أن خىالي هؿف مىفذي الُملُاث الفداةُت هم مً الفداةُحن الذًً جلل أَمارهم ًَ   
15

  http://www.alhadath.ps/article.php?id=1686225y23618085Y1686225 
16

الم    ت في ظامُت بحرسٍذ هدوة لداةزة الَا الم في ككُت ألانفاٌ والبهىلت في الهب   جىاكؼ دور إلَا

 https://shar.es/1IW6kn  
17

ىن الاخخالٌ، اللىاة الشاهُت، أن أظهشة أمً الطلهت جفدؼ خلاةب الخالمُذ وجؿادر الطالح ألابُل وجىًم خمال    ُم ضلهت أوضلى لخلفٍش ُت جصىحهم ًَ الُمل ؾزح َس ث جَى

 الفداتي.
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لىً مِ جىاؾل الُمل الفداتي وجشاًد أَداد الػهداء، ؾار مجاٌ الفُل  وهىذا وان واكِ الخاٌ في البداًت،هىذا واهذ الؿىرة الهاغُت 

  ً ترن أهالي الفداةُحن وخدهم في مىاظهت ظزافاث الخكامني ضاخت للؿزاٍ والاضخلهاب، وجدٌى ئلى َمل ئغاسي، وهى َلى أهمُخه وقزورجه وي ال 

 ٌ، ئال أهه وقِ الفُل الخكامني خارط داةزة الفُل الطُاس ي، ومىقُه في داةزة الفُل الاظخماعي في أخطً ألاخىاٌ. الاخخال

 

بت في مفاركت واضخت، الخدلذ وضاةل و َادة ئَمار مىاٌس مىفذي الُملُاث الفداةُت التي مً ضلهت أوضلى بالدَىاث للخبٍر ل "هخب" ئَالمُت كٍز

  هدمتها كىة الاخخالٌ
 
َلى ضبُل املشاٌ، في الخملت الػُبُت ملطاهدة أضزة  هذاتها ًَ وياةفها في خدها ألادوى.ذ ضلهت أوضلى إلاضزاةُلي، بُد أن جخل

م أبى َزكىب" أمحن ضز  َػغل في ىلابت الصخفُحن املخطىبت َلى خزهت "فخذ" و املىخب إلاداري ل الفداتي "مهىد خلبي" التي جزأضها "َبد الىٍز

الم في مىخب اللىاء "َدهان قمحري" املفىف الىكذ هفطه  جم . في ضلهت أوضلى والىانم باضم أظهشتها ألامىُت الُام الطُاس ي مىؿب مدًز إلَا

المُت لخزهت "فخذ" للهاث لُىاؾز و  زقذ الؿفداث إلَا قِ الؿىدوق ألاٌو للخملت في مُدان "ًاضز َزفاث" وضو مدًىت رام هللا املخخلت، َو

لى ول خاٌ لم  لخالت الخكامً هذه. خشب ضلهت أوضلىغارة واضخت لىُت اضخغالٌ ضُاس ي مً كبل ٌػاروىن في الخملت، في ئوهم أمً الطلهت  َو

اث مىذ مار أي مً البُىث املهدمت رغم إلا جباغز جلً الخمالث ختى اللخًت في ئَادة ئَ  أغهز. َدةَالن ًَ حجم الخبَر

 

ً في الطاخت الفلطهُيُت، ورغم خبرتهم املمخاسة في الُمل إلاغاسي، وامللؿىد هىا لحن الطُاضُحن لا فاَما ًشحر الخحرة في خلُلت ألامز، أن ال خٍز

لى رأضها خزهت "خماص"، ابخُدث ًَ املىاظهت في جلً اللكُت،  وجزهذ مجاٌ الفُل الخكامني لخزهت فخذ ولبُل الخزواث إلاضالمُت َو

 آلي "الخزاواث الػبابُت املطخللت"، وهي بالخا
ً
 له أن ًزاهم فىق الفُل الشىري خز لالضخلهاب والخػد الجماهحري الذي وان ملد  خطزث خلال

ً
را

 الخالي.

 

 

 

 خالصة:

 بدم كى 
ً
ُت التي حُاوي مجها. وجدرن أن جيلفت اللمِ الذي جمارضه ًىمُا ي جدرن ضلهت أوضلى وداَمحها، بلدر ما ًدرن مُارقحها، أسمت الػَز

ُم   ها الطُاضُحن مً ظهٍت أخزي امللاومت مً ظهت ومُارقح  جلى لاخز، َو
ً
ُت املتراهمت،ًزجفِ ًىما لى هذا، اخخارث ضلهت أوضلى  م مً أسمت الػَز َو

دث في مجملها ئلى ٌَش الخالت الشىرٍت ًَ ضُاكها أخكاٍ، ىمت مخياملت مً ضُاضاث الكبو وإلا مىاظهت مىظت الفُل الشىري الخالُت بمىً

 الاظخماعي.الطُاس ي ومدُهها 

 

 له أن ًيىن ىخفكت قد كىة الاخخالٌ، وان امل خىف مىاظهت أمىُت مىػىفت قد الجماهحر الفلطهُيُت
ً
 لطلهت أوضلى وبالخالي  ملدرا

ً
ميلفا

ُت ئن وقُذ هفطها في مىاظهت حجارة ومىلىجىف واهذ كُادة الطلهت مدرهت أنها ضخغامز بما جبل  و لخلفائها وداَمحها.  ً في ى لها مً غَز املخًاهٍز

 غاملت. ؾلبت و  دبان دون أن جىاظهه بطُاضت أمىُتهلام الاغدبان، لذلً فكلذ الُمل َلى ئدارة الاغ
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 ما العمل؟القسم الثاوي: 

 

في ى ضلهت أوضل أكامتها مت الكبو التيمىًى وما هي الهزق املمىىت لخلخلت  ليل" الزد َلى هًام الطُهزة هذا؟هُف ًمىً لىا هدً املجخمِ "ا

ما هى مجاٌ الفُل الذي ًمىً للفاَلحن الطُاضُحن ، بيلماث أخزي  اظهت الاخخالٌ.بما ًدزر خلل الُمل الطُاس ي في مى  املجخمِ الفلطهُني؟

 و بما ًكمً رفِ جيلفت اللمِ َلى ضلهت أوضلى،  ،الخدزن به
 
باججاه م ًدفِ ٍكُها بحن خُار الاضدطالم لخالت الفُل الشىري، أو الخىظه للمِ مىً

  ُ لىف أضباب وظىدها، ،تهاحُمُم أسمت غَز ىػف اللىاٍ َجها بىؾفها بيُت ٍو   .ومىًىمت اللهز الاخخالٌ ت مً بنىأؾُل ٍو

 

: في هقد الفاعلين السياسيينأو 
ً
 ال

 

/ مىذ ً أٌو ئهذ  لخملت هلد ضخمت،الغزبُت قذ كىي وفؿاةل امللاومت إلاضالمُت والىنىُت في الكفت أهخىبز املاض ي، حُز  ألاًام ألاولى في غهز حػٍز

جم اتهامها بأنها جلاَطذ ًَ دورها في كُادة املىظت الشىرٍت، واضخياهذ لىاكِ الخاٌ الذي فزقخه املىًىمت ألامىُت لطلهت أوضلى وضلهت 

جزاهماث الُمل ألامني لطلهت أوضلى قد كىي امللاومت ووػهائها خالٌ  ،ن وبدو الاخخالٌ. هذا الىلد وئن وان بُكه مدم، ججاهل بلؿد 

 الطىىاث ألاخحرة.

 

خالي، واهذ الُملُت الفداةُت في "بِذ فىرًٍ" والتي هفذتها خلُت جابُت لخزهت امللاومت إلاضالمُت "خماص" ئخدي أهم غزاراث الُمل الفداتي ال

الفداتي "مهىد قذ بدورها تي "قُاء جالخمت" املخطىب َلى خزهت "الجهاد إلاضالمي"، والتي خز  الُملُت التي وان ًخهو لها الفدا ذجبُالتي 

 خلبي" 
ً
َلى جىفُذ َملُخه في مدًىت اللدص املخخلت. وجىالذ بُدها الُملُاث الفداةُت التي هفذها فداةُىن لهم اهخماءاث ضُاضُت واضخت. أًكا

 الُمل الىنني َلى خػد ا كىي لىً بلُذ كدرة 
ً
ت مددودة ملارهت ت للُػ لخأًُد وجىضُِ املػارهت الجماهحًر مىً باللدرة الخُبٍى اةز والُاةالث، ٍو

 الخػىد املػارهت في "مطحرة اضترظاٍ الجشامحن" التي دَذ ئلحها َػاةز مدًىت الخلُل. حجم فيمالخًت هذلً 

 

 
 
رث ضلهت أوضلى مىذ ألاًام ألاولى َبر وضاةل ئَالمها والىخب املخطىبت َلحها، مً اضخغالٌ كىي ضُاضُت للفُل الشىري، وواهذ جلؿد خذ

ط ي بامخُاس، في َلد ملارهاث مُِػُت بحن ما ٌُِػه كهاٍ غشة املخاؾز  بىقىح خزهت "خماص" أهثر مً غحرها، وما ووان ضُاق الخدذًز جدٍز

 و فت مً "هدوء" و"رفاه اكخؿادي ومُِش ي"، جدُاه مدن الك
 
، بدُض ؾار الخىف 18الفلطهُيُت "خبالى  "ل هذا الخدذًز لخهاب الىشحر مً حطل

 ملؿالح ضيان مدن الكفت الغزبُت املخخلر مىظت الُىف الشىري مً جهى  
ً
وؾارث دَىاث الخًاهز الؿادرة مً فؿاةل الُمل إلاضالمي  ت،تهدًدا

 
ً
 موالىنني جللى هفىرا

ً
 في أوضام املجخمِ الفلطهُني، هما أرادث لها ضلهت أوضلى أن جيىن.تزاًدا

 

جزهذ هذا الخهاب ًخدخزط هىزة الشلج في حن في الكفت الغزبُت املخخلت، غحر الىلد ألاولي بأنها اضُب جىظُه هلد خلُلي للفاَلحن الطُهىا ًج 

 .ر َىه جلً الفؿاةل في كهاٍ غشةالشىري، واكخؿزث الزؤٍت بػيل أضاس ي ًَ ما حُب  م رؤٍتها الخاؾت للُمل املجخمِ الفلطهُني، دون أن جلد  

 
 
ت َلى املجخمِ الفلطهُني. خحزم باوسخابها مً "الهلد ًخُل ت والخجاٍر ها الُػاةٍز  الُام" أمام هجمت ضلهت أوضلى وأهذَر

 

، لىً جلترح أو ضلهت أوضلى وأظهشتها ألامىُت مِ كىة الاخخالٌال جهالب هذه الىركت خزواث امللاومت في الكفت بخىف مىاظهت غاملت ومىػىفت 

ضخدَاء رد دون ا م اللهِ بحن الفُل الشىري والخاقىت الػُبُت له،مىاظهت جزم   ،"الُام خحزال"في  مىاظهت هلُكت للُمل ألامني لطلهت أوضلى

، أو ًىػف خالًاها الخىًُمُت التي جخُز  ف فاَلُتها املخدودة أمني كاس ي مً ضلهت الاخخالٌ او ضلهت أوضلى ًلى  
ً
ف ملالخلت مطخمزة مىذ أؾال

 ضىىاث.

 

 

 

                                                           
 ملاٌ هؿزي حجاط في صخُفت الُزبي الجدًد   18

ً
 https://goo.gl/3FYK9Lأهًز مشال
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: هحى ثقىيض الىظام
ً
 ..فك العزلةثاهيا

 

ت في فلطهحن املخخلت، لم ًىً يهدف ئلى خلم َالكاث وهًمزة أخزي  ُم ضلهت أوضلى ألاٌو "ًاضز َزفاث" جزمُم البيُت الُػاةٍز ام ، خحن أَاد َس

في  وجدذ ضلهت َامت ألظهشجه ألامىُت.  ،أي جددًد "خلل الفُل الطُاس ي" َبر رظاله"سباةني" فلو، بل وان وضُلخه للطُهزة َلى "الخحز الُام"، 

ت   وألاظهشة ألامىُت، َهد خلُفخه "مدمىد َباص" ؾار ألامز لخداخل وامل في الُمل ألامني بحن البيُت الُػاةٍز
ً
 لكبو وؾار الخحز الُام مجاال

 وكهزه.  املجخمِهىدضت ألامً و 

 

ز صخفُت، مدَىمت بػىاهد مُداهُت ئهذ ، ئلى جىامي دور الُػاةز والُاةالث في الُمل الطُاس ي في فلطهحن املخخلت. وفي مخؿاَدة حػحر َدة جلاٍر

بت مً ضلهت أوضلى، أن ما ًدبِ انهُار هذه الطلهت كد ًيىن  خالت مً الفىض ى ألامىُت هفظ الىكذ، خذرث ظهاث بدشُت ومزاهش دراضاث كٍز

ت،ًدُُها مزخلت خىم َػ ت مخؿاَر لى ما ًبدو أن ضلهت أوضلى جخدزن  قمً ول  الاخخماالث االياملت، جلىدها مُلِػُاث فخداٍو ملمىىت، اةزي. َو

 ًخدزن قمً اخخماٌ زان ًخددر ًَ  اهخلاٌ هاديء للطلهت في خاٌ غُابه، بما ًدمي ئرزه ختى أن رةِطها بدػىُله "ا
ً
ملخىمت الدضخىرٍت" مإخزا

 الطُاس ي واللاهىوي. 

 

ى املزجح الخدور، ما يهم ى خىم الُػاةز لم ًأحي بمدل الؿدفت، وأهه  وأي وان الطِىاٍر هذه الىركت في ما ضبم، هى لفذ الاهدباه ئلى أن ضِىاٍر

لت ممىىت  الخخىاء ٌػحر بىقىح ئلى جىامي دورها في البيُت الطُاضُت في الكفت الغزبُت.  وأن ئدران ضلهت أوضلى لهذا ألامز، ظُلها حطعى بيل نٍز

ش هفىهذ املىالحن للطلهت مً بُجهم. ضمتها الطُاهذه الُػاةز والُاةالث داخل مىًى   ُت وألامىُت، وحٍُش

 

 ال هإالء ، لىًبالكزورة ظىدة ضلهت أوضلىأل ًدبِ ول أبىاء الُاةالث مخاجحرهم وهبارهم، وال ًدبِ ول هبار الُاةالث  رغم ما ضبم إلاغارة ئلُه، ال

اةالتهمًمليى  م أن . 19ن "ضلهت اللزار" داخل َػاةزهم َو جلطُم  بذلً الىركتال جلترح و هذا هى خلل الفُل املمىً لان. هذه الىركت جَش

ل مطارها، الُاةالث لى ملها ألامني داخل الُاةالث والُػاةز الفلطهُيُت، َبر جها جلترح البدء بخدٍى ت هفىهذ املُارقحن لىهج ضلهت أوضلى َو جلٍى

بالكزورة ضُاضاث هىدضت املجخمِ التي  خلخلسغزة في هًام الكبو هذا، ضُخلم ألامني، و لخللُدًت املىالُت للىًام ف ضلهت الىخب ابما ًلى  

 جدبُها الطلهت، وضُفخذ "الخحز الُام" أمام فُل اظخماعي كادر َلى جزمُم الُالكت بحن اللكاًا الطُاضُت واملجخمِ.

 

خداء َلى اليطاء التي خزظذ للخًاهز رغم الهبُُت املخافًت للمجخمِ الفلطهُني، لم جخىرٍ ضلهت في ضُاق زان،  أوضلى وأظهشتها ألامىُت ًَ الَا

خلاٌ الطُاس ي الذي جمارضه  قد كىة الاخخالٌ، أو قد اليطاء في مىاظهت مباغزة  وال وُخلد أن سط  بدم اليػهاء الفلطهُيُحن،  أوضلى ضلهتالَا

 للهبُُت املخافضُدً
ً
. لىً بما أن الذراٍ إلاضالمُت والىنىُت الطاةدة ُتاللُم ألاهمامجدَمه  . هما أهه ضلىن الًت ملجخمُىاى بدَم غُبي هًزا

في املًاهزاث هً َلى مزاكبت ضلىن أبىائهً، ومىُهم مً املػارهت ثماَاث مِ ألامهاث الفلطهُيُاث لخاليطاتي لخزهت فخذ وضلهتها ٌُلد الاظخ

ت مُارقت ومُلً َجها جىًُم وػاناث ـب كد ًيىن مً املجدي البدء والفُالُاث الىنىُت. هىا، ت المزهٍش  َلى هفظ الىمو وبما ًخجاوس "مجخمِ وطٍى

 املطاظد". 

 

 
 
 بالفُل الشىريجتره

ً
، هذا ال ٌُني الاضدطالم لخلً ش وػاناث ضلهت أوضلى في املخافًاث الجىىبُت أهثر مً غحرها، جلً املخافًاث ألاهثر اهخزانا

افها ًىص ي بكزورة جبني، لىً اليػاناث كها وجىضُِ هلام الاغدبان مُها. جبلى املخافًاث الػمالُت وأٍر ت في جلٍى  آخز ضُاضاث المزهٍش
ً
 خشاها

بلى خح    لطهىة مىًىمت الكبو، زها الُام للىي الشىرة، ٍو
ً
ا  مً كبل ضلهت أوضلى،وهي حُاوي تهمأكل خكَى

ً
 متزاًدا

ً
وجبرس فحها الخالفاث  ِػا

م لكد ًمه  وهذا  مً املخافًاث ألاخزي،لطلهت أهثر الداخلُت في خشب ا ت بُُدة د الهٍز  كامت وػاناث ظماهحًر
ً
لكبو ًَ ضُاضاث اوطبُا

 .20وكادرة َلى اضخلهاب كهاَاث واضُت مً املجخمِ الفلطهُني غحر املزجبهت بمىًىمت رواجب ووياةف ضلهت أوضلى وإلاخكاٍ،

                                                           
19

   ،
ً
 واكخؿادًا

ً
 جلىف ضلهت أوضلى هفىهذ وظهاء الُاةالث املُارقحن لها، بمداؾزتهم مالُا

ً
جملً بُل أبىاء باظزاءاث بحروكزانُت هذاث مشاَم ونىُت حُُم  وهيمإخزا

بحن مجها  الُاةالث والخجار  لاراث.  غحر اللٍز  ألراف َو
 .َلى خلل الفُل الطُاس ي في الكفت الغزبُتضخيىن هىان وركت مىفؿلت ًَ أزز الُىامل الاكخؿادًت   20



October 31, 2016 وتقويض النظام االنتفاضة  

 

11 |  P a g e
 

 

التي فزقتها اجفاكُاث أوضلى  "الجغزافُا الطُاضُت"د جزهش ضُاضاث ضلهتي الاخخالٌ وضلهت أوضلى في املىانم الجىىبُت واللدص ئلى ٌُى 

افًاث وضُاضاث الخيطُم ألامني التي جبُتها، ئهذ ككذ جلً الاجفاكُاث والطُاضاث بخمزهش ظىىد كىة الاخخالٌ إلاضزاةُلي َلى مداخل املدن واملخ

ب ظىىدها. لىً املىانم الفلط هُيُت املخخلت، وباللزب مً املطخىنىاث، مِ خلها الداةم في اكخدام جلً املدن واملخافًاث ولى بغزف جدٍر

 
ً
لُم الجىىبُت، الخلُل جددًدا ، واللدص املخخلت واها خالخحن مخخلفخحن ًَ بلُت املىانم، ئهذ جدُو املطخىنىاث إلاضزاةُلُت باملدًيخحن ٍو

خدزوىن في وضههما،  ، بغزف خماًت خزهت املطخىنىحن ووظىدهم، مِ ما املطخىنىحن ٍو
ً
وؾار جمىقِ ظىىد الاخخالٌ في كلب املدًيخحن مطخمزا

هز في بداًخه بطىىاث ًزافم جلً الخماًت مً جىىُل مط
 
 هذ

ً
لى هذا، أخذث املىاظهاث الػُبُت  في جلً املىانم نابُا خمز بطيان املدًيخحن. َو

 الاهخفاقت الفلطهُيُت ألاولى. 

 

، أما املخافًاث الػمالُت
ً
 ًَ هذا املػهد، ولِظ مً املخىكِ أن جىكم له ناملا بلُذ الجغزافُا  ، هابلظ وظىحن جددًدا

ً
فلد بلُذ بُُدة جماما

اكخدام جلً  لزارالطُاضُت َلى هُئتها جلً، التي جلط ي ببلاء ظىىد كىة الاخخالٌ خارط جلً املخافًاث في مًُم الىكذ، مِ اخخفايهم ب

وفي  واَخلاٌ بدم كىي امللاومت، وفي جلاضم ويُفي وامل مِ ألاظهشة ألامىُت لطلهت أوضلى. املخافًاث واملدن متى أرادوا جىفُذ َملُاث اغخُاٌ 

 بما غهده كهاٍ غشة بُد "الاوسخاب إلاضزاةُلي" َام  مفاركت ًمىً  جفطحرها
ً
وما جبُه مً فىض ى أمىُت وأَماٌ بلهجت مً  ،2005اضترغادا

لى غزاره، ؾار مػهد الاغدبان الهاغي في  املفي غىاٍ مدن ومخُماث ا أوضلى ضلهتَىاؾز أظهشة أمً   الػمالُت للكفت املخخلت دنللهاٍ. َو

 ، وهبروا في مىًىمت فطادها، بحن ألاظهشة ألامىُت مً ظهت ومطلخحن خللىا مً رخمهاوخشبها هى  هذان الداةز في ضُاق الخؿاٍر َلى هفىهذ الطلهت

اث املزجشكت هذه.مخ مىُت مطلختبلهجت أمً ظهت زاهُت. وؾار مجخمِ جلً املدن رهُىت ل  بادلت بحن مجمَى

 

 جزص رحى في ضُاضُت ضلهت أوضلى باضتهداف كىي 
ً
وئهذ جدرن هذه الىركت، أن هذا الؿزاٍ بحن ضلهت أوضلى ومطلحي جلً املدن، ؾار أًكا

فذ الاهدباه ئلى أن املىًىمت ألامىُت املباغزة جلً امللاومت ومؿادرة ضالخها جدذ حجج ألامً املجخمعي، ومداربت الفىض ى ألامىُت. ئال أنها جىد أن جل

 ملارهت بمىًىمت الكبو التي أغزها ئلحها في املخافًاث ال
ً
 هػا

ً
لُه ًيبػي جىظُه كدر مً الُىاًت والطاةدة في هابلظ وظىحن حُد هًاما جىىبُت. َو

ت. ئهذ لم جىخمل بُد خهىاث مأضطت َلى ورازت الطلهباجخاهذ ضُاضاث اضدباكُت حطخغل اوػغاٌ ضلهت أوضلى و "مخجىحي" خشبها  بالؿزاٍ 

لُه ج ؿحر الُمل الُػاةزي املىالي لطلهت أوضلى في جلً املىانم، وهذا كد ٌُىد لكُف جلً البيُت في جلً املدن ملارهت بمدن وكزي الجىىب. َو

 . 21فزؽ جىضُِ خلل الفُل الطُاس ي في جلً املىانم مخاخت أهثر

 

 

 :
ً
 أوسلىالضرب مً خلف ثالثا

 

 مً الخُاٌ،
ً
كهاَاث واضُت مً الػُب الفلطهُني، خاؾت جلً َلى ألاكل لدي ًبلى الخدًض ًَ خل ضلهت أوضلى في يل كُادتها الخالُت قزبا

ى جفىىها أكزب للخدلم بفُل َمم  اللهاَاث املُخمدة َلى فزؽ الُمل التي جىفزها جلً الطلهت في وساراتها وأظهشتها ألامىُت.  بدو ضِىاٍر ٍو

ُت وبيُت الفطاد اللاةمت فحها، حػخد قزاوة الؿزاَاث والخالفاث في خشبها الخاهم، وهي جفلد ً  ًَ أسمت الػَز
ً
 بُد أسماتها املخُددة، ففكال

ً
ىما

لُت. ومِ هذا، وأي  لىا أن التراهماث التي أوػأتها ضلهت أوضلى في البنى  إهدامل وان ما جدمله الفترة اللادمت، أؾبذ مًًىم بُل مؿادرها الخمٍى

 جفىُىها.  ًؿُب الطُاضُت والاكخؿادًت والاظخماَُت وغحرها 

 

ها كالذ أن جىد هذه الىركت أن جلفذ الىًز ئلى أهه في "مبادرة الُىم الخالي" واهذ الترظُداث جلٌى أن الفىض ى هي ما ضُدبِ نهاًت ضلهت أوضلى، لىج

ى  هما "خىم الُػاةز" ممىً الخدلم في يل اللىاَت أن كىة الاخخالٌ لً حطمذ لخزواث امللاومت بالطُهزة َلى الكفت الغزبُت املخخلت مضِىاٍر

ىهاث ما بُد ضلهت أوضلى، لىجها جىد الزبو بحن ما ورد ًَ ضهىة البيُت الُولفها ألامز. وهذه الىركت  ت جدرن أهه ال تهدف ملىاكػت ضِىاٍر ػاةٍز

                                                           
 . جفزد الىركت الاكخؿادًت خحز أهبر لخلل الفُل املمىً في مىانم غماٌ الكفت الغزبُت   21
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ًمىً جفىًُ البنى الىاغئت في َهد ضلهت أوضلى، وال وجلترح الخالي: بما أهه ال ل الشىري الخالُت، ت في مىظت الفُماهحًرحرها َلى املػارهت الجوجأز

 مً ًمىً ججاوسها 
ً
 ؟ هي هأن جداؾز ئهذ أنها بىظىدها جداؾز خلل الفُل الطُاس ي. لىً ماهذا لى خاؾزها خلل الفُل الطُاس ي بدال

 

ت ومخُم ومدًىت وان ضاخت  (1987) مً الاهخفاقت الفلطهُيُت ألاولىما ظُل   لالهخفاقاث الػُبُت هى أن ول غاٍر وول حي وول كٍز
ً
همىهذظا

ؿُبها  بالدجارة واملىلىجىف مىاظهت. وان الاخخالٌ وظىىده ومطخىنىُه في ول ألامىىت، ووان لػاب واخد أن ًهارد دورٍت لالخخالٌ هي  وجهاردهٍو

هذا الِطز لم ًىً ئبً ًىمه وضاَخه، وان ، ووان مً الِطحر للملاومت الػُبُت أن جيىن ممخدة ومخىاؾلت. املخُم فال ٌغلم باب في وظههئلى وضو 

كدرة واث الػُبُت كبلها مددودة، و ضبم الاهخفاقت الفلطهُيُت ألاولى ضلطلت مً الُملُاث الفداةُت الفزدًت والجماَُت املىًمت، وواهذ الاغدبا

 فؿاةل والخزواث الفلطهُيُت أهثر مددودًت مما هي َلُه الُىم، ومِ هذا ؾار ألامز. ال

 

 ًَ غحرها مً الخزواث الىنىُت ألاخزي ضبم الاهخفاقت الفلطهُيُت ألاولى َمل جىًُمي مدمىموان 
ً
، اضخهاَذ فُه "الخزهت إلاضالمُت" فكال

ت وبِئتها الخاقىت للفُل   جأضِظ كىاَدها الجماهحًر
 
لذ هىاتها مً الفداتي. وػأث في جلً الطىىاث بنى اظخماَُت خاقزة في الفُل الطُاس ي، حػي

ُت َاهذ مجها "م.ث.ف" هدُجت  جشامًفت ورمىس الُمل الىنني الىاغئت، نلبت املدارص والجامُاث ومً الىلاباث املخخل  هذا مِ أسمت غَز
 
حها ًَ جخل

ُت مهللت للُمل الفداتي، واهذ أهمُتها ان. مً الخارط بُد خزوظها مً لبىالىفاح املطلح  ت الػاملت التي أَهذ غَز جلً املػارهت الجماهحًر

لها ل ىُت" والذهاب  ـالخلُلُت أنها هجخذ في ضىىاث ظذوتها بمىِ أي "فاَل ضُاس ي" مً جدٍى   بدماء الػهداء لهاولت املفاوقاث."اهخفاقت جدٍز

باواث الػُبُت في املدن واملخُماث، تهُأث الفزؾت للُادة )م ث ف( لخلدم هفطها لالخخالٌ بىؾفها لىً في ضىتها ألاخحرة، ومِ جزاظِ حجم الاغد

 ًمىىه اخماد بلُت الاخخجاظاث الػُبُت، وجدلُم ما عجزث َىه كىة الاخخالٌ إلاضزاةُلي. 
ً
هذا ما ًجب َلى الفاَلحن الطُاضُحن ئدراهه مخلؿا

ل مىظت ا ىُت في خلُبت "مدمىد َباص" و لفُل الشىري الخالُت الهخفاقت الُىم، َلحهم أال ٌطمدىا بخدٍى  جدٍز
 
 ف ألامز. نىاكم مفاوقاجه مهما ول

 

 

 

 6102( أكحىبر) جشريً أول 

 فلسطين املححلة


