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 :مقدمة

مام المجاىدين سيدنا محمد،       الحمد هلل كما عممنا أن نحمد، والصالة والسالم عمى سيد الخمق وا 
أثره وحمل السالح وجاىد وسدد، حتى نال نصر اهلل  وأقتفىوصحبو ومن سار عمى دربو  وعمى آلو

 ، وبعد/أستشيدأم 

طبيعة  الناجمة عنكبير من التعقيد والخصوصية  الصييوني يتسم بقدرٍ  االحتاللمع صراعنا إن    
ار الذي طرحتو قاعدة الشع عمىىذا المحتل، والذي يتخذ طابعًا استعماريًا استيطانيًا، ويتحرك 

ىذا الطابع الذي يتمثل بالمشروع  ،الحركة الصييونية: "أرٌض بال شعب، لشعٍب بال أرض"
قامة الدولة العبرية  ،شعبنا الفمسطيني من عمى أرضو القتالعوالذي ييدف  ،االستعماري اإلحاللي وا 

   عمى أنقاضو.

خطورة المشروع الصييوني، وضرورة مواجيتو والتصدي لو، مبكرا الفمسطيني لقد أدرك شعبنا 
إال أن ىذه الحالة  من القرن المنصرم بالرغم من تبمور حالة وطنية مع نياية العشرينياتو حيث أنو 

لحاقالشعب الفمسطيني  رتأطي لم تكن قادرة عمى نكبة وفي أعقاب  اليزيمة بالمشروع الصييوني، وا 
فرصة اإلعالن عن رم ، حيث ح  يني مرحمة من الفراغ السياسيفمسطم عاش الشعب ال1948عام 

، فجرى حينيا ضم احتاللوما تم  استعادةدولتو عمى ما لم ي حتل من أرض فمسطين والعمل عمى 
  ة مباشرة.مصريإلدارة الضفة إلى األردن، وخضوع قطاع غزة 

تتبمور القرن الماضي ات تينمنتصف س منذإال أن ىذه المرحمة لم تستمر طوياًل، فقد بدأت 
التيار  صعود  واكبو ، من خالل الكفاح المسمحالتحرير والعودة  تبنت مشروعحركات ثورية نضالية 

احتواء  إلى، الذي سعى إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في إطار النظام الرسمي العربيالوطني 
تصاعد المقاومة وفرت الظروف المواتية ل م1967ولكن ىزيمة عام  ،النزوع الكياني الفمسطيني

عادةسيطرة المنظمات الفدائية الفمسطينية عمى منظمة التحرير الفمسطينية، الفمسطينية، و  بنائيا  وا 
 ،يستيدف "تحرير فمسطين" بأسموب الكفاح المسمح وعودة الالجئينبصيغة ائتالف فصائل مقاومة، 

ي الفمسطيني" عمى أن:" الكفاح المسمح ىو الطريق نصت المادة التاسعة من "الميثاق الوطنحيث 
ويؤكد الشعب العربي الفمسطيني كما  ،الوحيد لتحرير فمسطين وىو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً 
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    .. لتحرير وطنو والعودة إليو..."تصميمو المطمق وعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمح.
 شرطاً بمثابة االنخراط في المقاومة وامتالك جياز عسكري وعميو فقد مثل ، (1987)وثائق فمسطين، 

لعبت المقاومة المسمحة دورا رئيسيا في أيضًا الكتساب الشرعية والنضمام أي فصيل لممنظمة، و 
  إعادة بناء اليوية الوطنية الفمسطينية.

  ، م1/6/1974رة فيوفي الدورة الثانية عشرة لممجمس الوطني الفمسطيني التي عقدت بالقاى
"، الذي يدعو إلى إقامة "سمطة الشعب الوطنية المستقمة المقاتمة" المجمس "برنامج النقاط العشر يتبن

تبين منذ بدء المداوالت في المجمس أن ىدف و عمى أي جزء من األرض الفمسطينية يتم تحريره. 
لممشاركة في تسوية سياسية تؤدي المنظمة أصحاب المشروع يتمثل في تبني برنامج مرحمي يوصل 

مثل وقد  ،(1995)الشريف، م1967إلى قيام "سمطة وطنية فمسطينية" عمى األراضي المحتمة عام 
تحواًل جذريًا في الفكر السياسي الفمسطيني، مضمونو االنتقال من "برنامج التحرير"، بأسموب ذلك 

     ، ية" عمى أساس قرارات الشرعية الدوليةالكفاح المسمح كخيار وحيد، إلى برنامج "التسوية السياس
أىداف " أو "أسموب وحيد" لتحقيق إستراتيجيةوبذلك تغيرت وظيفة الكفاح المسمح، ولم يعد " 

 إيجادجانب وسائل أخرى تستيدف  إلىالمشروع الوطني ) التحرير(، بل أصبح "تكتيكا" ووسيمة، 
دولة فمسطينية في األراضي  إقامةريكي، من أجل التسوية األم مشروعموطئ قدم لقيادة المنظمة في 

يجاد م1967المحتمة عام   حل لقضية الالجئين عمى قاعدة قرارات الشرعية الدولية. وا 
، وتبادل رسائل االعتراف م1993وتكرس ىذا التحول بعد التوقيع عمى اتفاقات أوسمو عام 

، رابينإسحاق  قالساب الصييونيورئيس الوزراء الراحل ياسر عرفات المتبادل بين رئيس المنظمة 
( في الوجود، دون تعريف حدود الدولة المعترف إسرائيلحيث تم االعتراف بحق الدولة المحتمة )

 بباالنسحا الصييونيبيا، مقابل االعتراف بالمنظمة كممثل لمفمسطينيين، ومن دون التزام الطرف 
 إطار، أو بحق الشعب الفمسطيني بتقرير مصيره في م1967الفمسطينية المحتمة عام  األراضيمن 

 ءشي، حيث أخضع االتفاق كل الدولية وفقا لقرارات الشرعية األراضيدولتو المستقمة عمى ىذه 
، وأصبحت المقاومة لمتفاوض. وغدت المفاوضات ىي وسيمة " النضال" المتاحة لمقيادة الفمسطينية

 اتفاق أوسمو وممحقاتو." بمغة إرىاباالمشروعة لممحتل توصف "
، لم يوفرا مخرجا ألزمة م1993ولكن التوقيع عمى اتفاق أوسمو وقيام السمطة الفمسطينية عام 

سرعان ما تبين عدم  إذ_ كما كان يتوىم أصحاب مشروع التسوية_  المشروع الوطني الفمسطيني
ني التوسعي، ولقطع لمشروعو االستيطا ، الذي اتخذ من المفاوضات غطاءً الصييونيجدية الطرف 
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زاءقيام دولة فمسطينية مستقمة.  إمكانيةالطريق عمى  اتضاح أىداف المشروع الصييوني، وفشل  وا 
الرىان عمى المفاوضات الثنائية بمرجعية أوسمو والرعاية األمريكية في تحقيق أىداف المشروع 

، وبرز دور حركات 2000عام  األقصىدولة، اندلعت انتفاضة  إلىعبر تحويل السمطة  ،الوطني
من خالل الدور الفاعل الذي لعبتو في مقاومة وسمو المعارضة إلتفاق أ اإلسالميةالمقاومة 

المقاومة  فوز حركة إلى صوالً االحتالل، عمى حساب شعبية السمطة والمنظمة وفصائميا، و 
 نوعياً  الذي مثل تحوالً  األمر، 2006"حماس" في االنتخابات التشريعية الثانية في يناير  اإلسالمية

 .الصييونيفي مجرى الصراع الفمسطيني 
أدخميا في معضمة التوفيق بين  2006بإنتخابات  حماس""المقاومة اإلسالمية  أن فوز حركة إال

برنامجيا المقاوم الذي أوصميا لمسمطة، وبين القيود التي يفرضيا وجودىا عمى رأس سمطة أنشئت 
، عمى ذلك فرض المقاطعة والحصار الدولي عمى حكومة الحركة، وترتب أوسموبموجب اتفاق 

، وباالتفاقات الموقعة، ونبذ "إسرائيل" ب )االعترافبدعوى رفضيا تمبية شروط الرباعية الدولية 
كيانين  ، ونشوء2007حزيران  أواسطاالنقسام في (. وقد تعمق الحصار بعد أحداث اإلرىاب

في غزة تحت حكم "حماس" والثاني في الضفة تحت حكم  أحدىما، منفصمين سياسيين وجغرافيين
عمى قطاع غزة، الصييوني "فتح"، عالوة عمى الحروب العدوانية المتتالية التي شنيا جيش االحتالل 

حركة "حماس"  إلجبارحيث أصبح الحصار والعدوان المتتالي عمى غزة وسيمة دولة االحتالل 
وط المفروضة عمييا مقابل السماح ليا باالستمرار في حكم لمتخمي عن برنامج المقاومة وتمبية الشر 

 قطاع غزة. 
فصائل المقاومة الفمسطينية، والتي ال زالت عمى  اإلذعانورغم فشل كل ىذه الوسائل في فرض 

في الحد من فعالية المقاومة المسمحة في مواجية  لعبت دوراأنيا  إالتتبنى برنامج المقاومة، 
جر  الصييونيالمشروع  العدوانية، وكوسيمة من وسائل تحقيق أىداف المشروع الوطني،  اءاتووا 

الت والدولية، ونتيجة لمآ اإلقميميةخصوصا وأن البيئة الداعمة لممقاومة تأثرت سمبا نتيجة لمتحوالت 
      .2010الحراك الذي شيدتو البمدان العربية منذ عام 

الدراسة الوقوف عمى تأثير المقاومة المسمحة في الحفاظ عمى المشروع الوطني ىذه ستحاول      
الفمسطيني، واهلل نسأل بأن تسيم في إلقاء الضوء عمى ىذا الموضوع الحيوي والميم، لعل وعسى أن 

بناء إستراتيجية وطنية  فيتتوج بنتائج وتوصيات تنير بصيرة صناع القرار الفمسطيني، وتساعد 
 عة تخدم وتستكمل مشروعنا الوطني.  شاممة وجام
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 الدراسة:مشكلة 

طالعو عمى العديد من الدراسات التي       تبمورت مشكمة الدراسة من خالل مراجعة الباحث وا 
تناولت موضوع الدراسة، حيث توصل الباحث إلى أن المقاومة المسمحة لعبت دورًا رئيسيًا في بمورة 

ولكن ىذا الدور والمكانة التي إحتمتيا المقاومة المسمحة  المشروع الوطني الفمسطيني المعاصر،
فبعد أن كانت المقاومة المسمحة تغيرت تبعًا لتغير أىداف وأدوات المشروع الوطني الفمسطيني، 

 إلستكمال ماناألصمام ساىمت في بمورة المشروع الوطني، وكانت و  خيارًا إستراتيجيًا لمتحرير،
المشروع الوطني الفمسطيني، والمتمثل بتحرير كامل فمسطين من البحر إلى النير عبر المقاومة 

متالك اإلنخراط في المقاومة وبعد أن كان المسمحة والعودة وتقرير المصير، عسكري مسمح  جياز وا 
 نية،شرطًا أساسيًا ألي فصيل فمسطيني يريد أن يكتسب الشرعية وينضم لمنظمة التحرير الفمسطي

الطريق الوحيد  نص المادة التاسعة من "الميثاق الوطني الفمسطينيوبالكفاح المسمح وبعد أن كان 
الشعب العربي الفمسطيني تصميمو  وتأكيد ،وىو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً  ،لتحرير فمسطين
 تدحرجتتغيرت و فقد  ،لتحرير وطنو والعودة إليو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمحالمطمق وعزمو 

 .لممقاومة المسمحةالنظرة 

إختمفت النظرة  ،السياسية لخيار التسوية التحرير منظمةقيادة و توجم وبعد 1974فمنذ عام       
وبعد توقيع إتفاق حيث أنو تكتيكي، خيار إستراتيجي إلى  وتحولت من خيار لممقاومة المسمحة

 ،الفمسطيني شطبيا من الميثاق الوطنيعنيا و  التخمي الفعميتطور األمر إلى م 1993أوسمو عام 
مشكمة الدراسة  قد تم نبذىا ووصفيا بالعنف والعبثية واإلرىاب، ولذلك فإنبل وأكثر من ذلك ف

الذي لعبتو المقاومة المسمحة في إطار المشروع الوطني والدور في البحث عن المكانة  تتمخص
محاولة إستشراف مستقبل المشروع الوطني ، وذلك كمقدمة لالفمسطيني عبر مراحمو المختمفة

  الفمسطيني. 

 :من ىنا تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس المتمثل في

 ؟المشروع الوطنً الفلسطٌنً على ما دور المقاومة الفلسطٌنٌة المسلحة فً الحفاظ
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  وتنبثق عن السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة التالٌة:

  المعاصر؟المشروع الوطني الفمسطيني  تبمورما ىي الظروف والعوامل التي أدت إلى 
  تيا في مكانوما  ،المقاومة المسمحة في بمورة المشروع الوطني ساىمت بوما الدور الذي

 الفكر السياسي الفمسطيني؟
 ما التحوالت التي شيدىا المشروع الوطني الفمسطيني؟ 
 تأثر دور ومكانة المقاومة المسمحة بتحوالت المشروع الوطني الفمسطيني؟ كيف 
 اإلسالمية خارج إطار منظمة التحرير في المقاومة حركات  ما حدود تأثير بروز دور

 الحفاظ عمى المشروع الوطني الفمسطيني؟
 إستراتيجية وغياب وتعدد المشاريع الوطنية  باالنقسامالمشروع الوطني  إلى أي مدى تأثر

 ؟والتغيرات اإلقميمية والدولية المقاومة الموحدة
  ما ىي فرص التوافق عمى مشروع وطني فمسطيني موحد وبناء إستراتيجية مقاومة موحدة؟ 

 أهداف الدراسة:

 الظروف والعوامل التي أدت إلى تبمور المشروع الوطني الفمسطيني المعاصر. التعرف عمى 
  المشروع الوطني الفمسطيني، والتعرف عمى  ةبمور ساىمت المقاومة المسمحة في معرفة كيف

 مكانة المقاومة المسمحة في الفكر السياسي الفمسطيني.
  التحوالت التي شيدىا المشروع الوطني الفمسطيني، ومعرفة حدود تأثر دور  فيالبحث

 ومكانة المقاومة المسمحة بتحوالت المشروع الوطني.
 خارج إطار منظمة التحرير في اإلسالمية  المقاومة حركاتدور  بروزر يأثتحدود  إظيار

 الحفاظ عمى المشروع الوطني الفمسطيني.
  وتعدد المشاريع الوطنية وغياب إستراتيجية المقاومة الموحدة معرفة تداعيات اإلنقسام

 عمى المشروع الوطني الفمسطيني.والتغيرات اإلقميمية والدولية 
  ،مكانات التوافق عمى مشروع وطني فمسطيني موحد وبناء إستراتيجية التعرف عمى فرص وا 

 مقاومة موحدة.



8 
 

 أهمٌة الدراسة:

 تتجسد أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

   األهمٌة النظرٌة 

 كون لو تأثير بارزمن المرجح أن يتنبع أىمية ىذه الدراسة في كونيا تناقش موضوعًا حيويًا      
حيث ستركز الدراسة عمى دور المقاومة المسمحة في  مستقبل المشروع الوطني الفمسطيني،عمى 

في حدود عمم  -موضوع إال أنو البالرغم من أىمية ف .الحفاظ عمى المشروع الوطني الفمسطيني
 .بصورة معمقة وشاممةا الموضوع  تناولتلم تجرى أبحاث  -الباحث

  األهمٌة التطبٌقٌة 

من المتوقع أن تفيد الدراسة صانعي القرار الفمسطيني في صياغة إستراتيجية وطنية شاممة      
لمخروج من المأزق والوضع الفمسطيني المأزوم وتوحيد الصف الفمسطيني وفق إستراتيجية وطنية 

 تحقق أىداف وطموحات شعبنا الفمسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير. موحدة

 األهمٌة للباحث 

أن حول موضوعات ميمة تخص الش وومعارف وثري الدراسة معموماتيتأمل الباحث أن ت     
، فضاًل عن أن الدراسة تعتبر أن تنمي ميارات البحث العممي لديو، و الفمسطيني والقضية الفمسطينية

 من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الدبموماسية والعالقات الدولية.

 الدراسة: منهج

بأنو طريقة موضوعية يتبعيا الباحث لدراسة ظاىرة من الظواىر، ويقصد  البحثيعرف منيج      
وطرق عالجيا، والوصول إلى نتائج عامة يمكن  ،تشخيصيا، وتحديد أبعادىا، ومعرفة أسبابيا

ت حقيقة ، فالمنيج فن تنظيم األخطار، سواء لمكشف عن حقيقة غير معمومة لنا، أو إلثباتطبيقيا
في محاولة لتحقيق التكامل المنيجي لمدراسة، فإن الباحث سوف يقوم ، و (1963)بدوي،  نعرفيا

 المناىج التالية: باستخدام
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 ًبأنو: "المنيج الذي يوظف التاريخ إما من أجل  عرفو إبراىيم إبراش :المنهج التارٌخ
معرفة عممية ألحداث الماضي أو لمصمحة البحث العممي لواقع الظواىر المعاصرة، ذلك 
أن حاضر الظاىرة ال ينفصل عن ماضييا، بل ىو إمتداد ليا، ولكل نظام إجتماعي تاريخو 

)إبراش، وتتغير عبر الزمان" الخاص، ألن اإلقرار بمبدأ التطور معناه أن المجتمعات تنمو 

المقاومة  ونشأة ولذلك فسوف تستخدم الدراسة المنيج التاريخي من أجل رصد بداية، (2008
    والمشروع الوطني الفمسطيني. الفمسطينية المسمحة 

 ًوىو أحد مناىج البحث العممي، ويستخدم لدراسة الواقع أو ظاىرة ما،  :الوصفً التحلٌل
، وييدف ىذا المنيج إلى رصد دقيقًا والتعبير عنيا كيفيًا أو كمياً  وييتم بوصفيا وصفاً 

لذا فسوف تعتمد الدراسة  ،(1999)عبيدات، وآخرون،  المحتوى والمضمونبيدف فيم  موضوع
عمى المنيج الوصفي التحميمي لوصف وتحميل دور المقاومة الفمسطينية المسمحة منذ 

 الفمسطيني والحفاظ عميو.نشأتيا في بمورة المشروع الوطني 

 باإلضافة لممناىج السالفة الذكر والتي سوف يستخدميا : الدراسات المستقبلٌة أسلوب
الدراسات المستقبمية في إطار  أسموبسوف يستخدم  الباحث الباحث إلعداد الدراسة، فإن

أدوات من أداة مستقبل المشروع الوطني الفمسطيني من خالل أداة السيناريو، وىو  استشراف
عمم الدراسات المستقبمية والذي يعرف بأنو العمم الذي يدرس التغير في ظاىرة معينة، 
ويسعى لتحديد االحتماالت المختمفة لتطورىا في المستقبل، وتوصيف ما يساعد عمى ترجيح 

دون الزعم ببموغ النتائج  من المعطيات المتوفرة انطالقاً لمحدوث  احتماالً المسار األكثر 
، وقد بدأ ىذا العمم بالتبمور في أواخر خمسينيات القرن المنصرم، إلى أن شيد تطورًا المؤكدة

في عقدي الثمانينيات والتسعينيات ليشمل دراسات مستقبمية المحتوى ومحددة الموضوع 
 (.2003)عبد الحي، الزمني  لمدىاو 
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 حدود الدراسة:

 تنحصر حدود الدراسة فيما يمي:

 ًتتناول الدراسة واقع المقاومة الفمسطينية وأثرىا عمى مستقبل سوف : الحد الموضوع
 المشروع الوطني الفمسطيني.

 ًبنشوء وتطور المشروع الوطني والمقاومة وأي بمدان أخرى ليا صمة  فمسطين :الحد المكان
 .الفمسطينية

  م.2017 عام حتى م1993 عام ما بين الفترة: الزمانًالحد 

 :أدوات الدراسة

مدراسة، وذلك من أجل جمع لأدوات ك المقابلة العلميةالمالحظة و سوف يقوم الباحث باستخدام      
 المعمومات إلثراء الدراسة.

 :متغٌرات الدراسة

 المسمحة.المقاومة الفمسطينية : المتغٌر المستقل 

 :المشروع الوطني الفمسطيني. المتغٌر التابع 

 :مصطلحات الدراسة

 المقاومة: 

عمى أرض شعب، والتي  استولتاالحتالل التي  سياسي ومسمح موجو ضد قوىىي كفاح      
السياسي وتجعل سيادة ىذا الشعب عمى أرضو  باالستقاللتحول دون الشعب في ممارسة حقو 

 سيادة ناقصة أو مؤقتة. 
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  الفلسطٌنٌةالمقاومة: 

التي يقوم بيا الشعب الفمسطيني بكافة  والسياسية ىي األعمال واألنشطة المدنية والعسكرية     
فصائمو لمقاومة االحتالل الصييوني عبر الوسائل المتاحة ودحره عن أرض فمسطين وتحريرىا 
بكامل ترابيا وعودة الالجئين الفمسطينيين الم يجرين إلييا وتقرير المصير، وىي الحق المشروع 

أن يقاوم ىذا المحتل، وأن  االحتاللش تحت والمكفول من الشرائع السماوية والدولية لكل شعب يعي
يدافع عن أرضو ووطنو ومقدساتو بكل الوسائل المشروعة بما فييا الكفاح المسمح، حتى نيل كامل 

 حقوقو المشروعة.

 الفلسطٌنٌة المقاومة المسلحة: 

و الخيار الذي مارستو أغمب الفصائل الفمسطينية والتي بدأت بالتشكل منذ بداية الستينات من ى
القرن المنصرم، وأجمعت عمى إعتبار الكفاح المسمح إستراتيجية وليس مجرد تكتيك، وشددت في 
ح مبادئيا األساسية، ومقررات مؤتمراتيا وفي بياناتيا السياسية وتصريحات قادتيا عمى أن الكفا

  (.1999)أبو غريبة،  المسمح ىو الطريق الحتمي والوحيد لتحرير فمسطين

 ًالمشروع الوطنً الفلسطٌن: 

ما تمتقي عميو القوى السياسية واالجتماعية الفمسطينية، لتحقيق أىداف الشعب الفمسطيني  ىو
 الوطنية في التحرر واالستقالل والعودة وتقرير المصير، باستخدام كافة الوسائل المشروعة.

 :الدراسات السابقة

 :الدراسة، وىي كما يمي بمتغيراتسوف يسترشد الباحث بعدة دراسات سابقة متصمة 

 م(.7111إنتفاضة األقصى ) الكفاح المسلح الفلسطٌنًبعنوان:  (،7132)دندٌس، دراسة -3

حاولت الدراسة إلى الكشف عن واقع الكفاح المسمح الفمسطيني في الفترة الواقعة ما بين "عممية    
م، وذلك من خالل دراسة 2005الثانية عام  م حتى تقيقر اإلنتفاضة1994السالم" )أوسمو( عام 

، ومعرفة الظروف 1967األداء العسكري لحركة فتح خالل ىذه الفترة في األراضي المحتمة عام 



12 
 

والتحوالت السياسية التي أدت بدورىا إلى تحييد العمل المسمح، وتيميشو كخيار في العالقة مع 
مناىج بحثية، وىي:  إعتمدت الدراسة على وقدالثانٌة،  الكيان الصييوني حتى خبو االنتفاضة

     العممية. الوصفي التحميمي، والتاريخي، كما إستخدم الباحث أداة المقابمة 

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

م، 1993كانت بوابة إلستعادة الكفاح المسمح بعد إتفاق أوسمو  2000أن إنتفاضة األقصى     
لك األمل بعد تولي الرئيس الفمسطيني محمود عباس لزمام القيادة ولكن سرعان ما تالشى ذ

نظرًا  ،عمييم بالتماشي مع نيج الرئيس عباسحركة فتح محكوم  وأصبح المقاتمين من ،الفمسطينية
   المسمح من قبل السمطة الفمسطينية.لمحاربة كل أشكال الكفاح 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

دة لمكفاح المسمح كطريق أساسي لتحرير فمسطين، مع تغيير الخطاب السياسي ضرورة العو     
 الفمسطيني ليكون داعمًا لممقاومة الفمسطينية.

(، بعنوان: المقاومة الفلسطٌنٌة المسلحة فً قطاع غزة 7132دراسة )أبو نصٌرة،  -7

 وأثرها على نظرٌة الردع اإلسرائٌلٌة.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير نظرية الردع اإلسرائيمية في مواجية المقاومة     
الفمسطينية المسمحة وحرب العصابات، بالرغم من ضآلة اإلمكانيات وصعوبة التحديات، وقد 

مناىج بحثية، وىي: الوصفي التحميمي، والتاريخي، كما إستخدم الباحث أداة  إعتمدت الدراسة عمى
     العممية. ابمة المق

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

أن المقاومة الفمسطينية المسمحة أثرت في تاريخ الصراع مع )إسرائيل( عمى نظرياتيا األمنية     
واستراتيجية الردع التي تتبعيا من أجل القضاء عمى المقاومة الفمسطينية، كما أن المقاومة 



13 
 

ياسية وعسكرية في تصدييا لالعتداءات الصييونية المتكررة عمى قطاع الفمسطينية حققت نتائج س
 غزة، رغم مرارة العدوان والخسائر التي تكبدىا الشعب الفمسطيني. 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

أن خوض المواجية العسكرية مع )إسرائيل( من الداخل ومن مسافة صفر، يعطل التكنولوجيا     
العسكرية الصييونية، ويساوي بين قدرات المقاومة الفمسطينية المسمحة وبين إمكانيات الجيش 

 الصييوني.
 

فً المقاومة الفلسطٌنٌة إستراتٌجٌة األنفاق لدى (، بعنوان: 7132دراسة )أبو زبٌدة،  -3

 قطاع غزة.

م لدى المقاومة الفمسطينية، 2014عمى إدارة الحرب عمى غزة عام  التعرفإلى ىدفت الدراسة    
العدو، وقد إعتمدت الدراسة عمى مناىج بحثية، وىي: األنفاق عمى  إستراتيجية دراسة مدى تأثيرو 

مقابمة مع باحثين الوصفي التحميمي، والتاريخي، وتحميل المضمون، كما إستخدم الباحث أداة ال
 ومختصين.

 من أىميا:  نتائجعدة  وخمصت الدراسة إلى

األنفاق دورًا محوريًا في  شكمت إستراتيجيةحيث ، لإلحتالل األنفاق تيديد إستراتيجيأن      
صمود غزة، ومكنت المقاومة الفمسطينية من الحفاظ عمى قدراتيا وقياداتيا العسكرية والسياسية، 

، كما االحتالل وسكان دولة االحتاللوتركت قمقًا متزايدًا في صفوف الوحدات العسكرية لجيش 
خاصية التفوق التي يتمتع بيا  مكنت إستراتيجية األنفاق قوى المقاومة الفمسطينية من تجاوزو 

جيش االحتالل من حيث التدريب والتسميح والمعدات، ومنعتو من إستخدام كثير من عناصر 
 تفوقو بالمعركة.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:
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اإلستفادة من األنفاق و ضرورة إجراء تغييرات وأنماط جوىرية في أنماط وأشكال األنفاق،      
ي حفظ التاريخ الم شرف لممقاومة وتخميد ىذا األسموب، وجعميا أماكن تاريخية يتم مستقباًل ف

التوسع في إستراتيجية األنفاق لتشمل بناء مالجئ لحماية ، وأيضًا زيارتيا واإلطالع عمييا
 المدنيين من اإلستيداف الصييوني، ويتولى ذلك السمطات المحمية كل فيما يخصو.  

بعنوان: الحركات اإلسالمٌة وأثرها على مستقبل المشروع (، 7133 ،دراسة )الغول -3

 الوطنً الفلسطٌنً.

ىدفت الدراسة إلى البحث حول تأثيرات الحركات السياسية اإلسالمية عمى المشروع الوطني      
الفمسطيني الذي لم يتحقق بعد، مع التركيز عمى التناقضات التي تعيشيا الحركات اإلسالمية ذاتيا، 
 وتحديدًا حركة حماس من خالل إنتقاليا من حركة مقاومة لإلحتالل ومعارضة إلتفاقيات السالم

مناىج بحثية، وىي:  وقد إعتمدت الدراسة علىالفمسطينية )اإلسرائيمية( إلى حزب السمطة، 
  أسموب السيناريو.   ،التاريخي المقارن، اإلستقرائي، التحميمي

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

مسطيني، وخاصة أن الحركات السياسية اإلسالمية قد لعبت دورًا ىامًا في الحقل السياسي الف    
حماس بعد دخوليا لإلنتخابات التشريعية، ولكن حماس أضعفت المشروع الوطني الفمسطيني من 
خالل سيطرنيا العسكرية عمى قطاع غزة، األمر الذي أدى إلى تقسيم الشعب الفمسطيني إلى كيانين 

 منفصمين.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

ع الحركات والفصائل الفمسطينية، والبدء بحوار وطني ديمقراطي تشكيل قيادة مشتركة لجمي    
شامل لموصول إلى الحل المنشود لمفمسطينيين وتمكينيم من مواجية التحديات، والدعوة إلى إجراء 

عادة بناء النظام السياسي.     االنتخابات في كافة مؤسساتنا الفمسطينية، وا 
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(، بعنوان: تأثٌر الثورات العربٌة على المصالحة الفلسطٌنٌة 7137 ،دراسة )حماد -2

 والمشروع الوطنً الفلسطٌنً.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير الثورات العربية والمصالحة الفمسطينية عمى المشروع      
ى القضية الوطني الفمسطيني، من خالل دراسة الثورات العربية دراسة معمقة، ومعرفة إنعكاساتيا عم

مناىج بحثية، وىي: المنيج  وقد إعتمدت الدراسة علىالفمسطينية والمشروع الوطني الفمسطيني، 
 الوصفي التحميمي.

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

إنييار الحمفاء األساسيين من األنظمة العربية )إلسرائيل(، وربط الثورات العربية بالمشروع     
ي عبر شعارات الثورات العربية المتمثمة في: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب الوطني الفمسطين

يريد تحرير فمسطين، وتوفير الكنز اإلستراتيجي لقضية فمسطين والمتمثل بالشعوب العربية، وأيضًا 
 إنعكاس ذلك عمى الشأن الداخمي الفمسطيني باإليجاب.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

أن المصالحة الفمسطينية البد من أن تتجسد في برنامج سياسي موحد، يتحول إلى إستراتيجية     
ممكنة عمميًا ومقبولة فكريًا، وتجمع بين المقاومة والحل السياسي، كما أن معادالت الصراع لم تعد 

 محكومة بأمزجة الحكام، إنما باتت في مجال الشعوب.  

مشروع الوطنً الفلسطٌنً من إستراتٌجٌة (، بعنوان: ال7137 ،دراسة )إبراش -6

 التحرٌر إلى متاهات اإلنقسام.

المقاومة ) االنقسام عمى ركيزتي المشروع الوطنيىدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير      
بما يطرح تساؤالت حول مستقبل المشروع الوطني الفمسطيني برمتو من منطمق  (والتسوية السياسية

لمتسوية ولممقاومة والضرورات العممياتية تقوم عمى وحدة الضفة وغزة عمى أن المرجعيات الدولية 
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 وقد إعتمدت االنقسام،أقل تقدير، ومن ناحية عممية فال تسوية مشرفة وال مقاومة ناجحة في ظل 

 مناىج بحثية، وىي: المنيج الوصفي التحميمي. الدراسة على

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

وىذا ما  ،في ظل االنقسام ال يمكن بناء إستراتيجية عمل وطني أو تشكيل قيادة عمل وطنيأنو     
ستكون لو نتائج خطيرة ليس فقط عمى فمسطينيي الضفة وغزة بل عمى فمسطينيي الشتات ومستقبل 

 زيادة تأثير التدخالت الخارجية في القضية الوطنية.، كما أن اإلنقسام سيؤدي إلى القضية

 دراسة بعدة توصيات من أىميا:وخرجت ال

مصير القضية الفمسطينية خالل المرحمة المقبمة سيعتمد عمى قدرة النخبة السياسية عمى أن     
تجاوز الخالفات والتوصل لمصالحة جادة عمى مشروع وطني يتعامل دوليا وضمن مشروع سالم ال 

 .يتعارض مع الحق بالمقاومة

المقاومة الفلسطينية على األمن القومي (، بعنوان: أثر 0202دراسة )حبيب،  -7
 )اإلسرائيلي(.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن التأثيرات المختمفة لممقاومة الفمسطينية عمى األمن القومي     
)اإلسرائيمي(، والمتمثمة بالتأثيرات السياسية والديمغرافية والعسكرية واإلقتصادية واإلعالمية 

 ية والقانونية. واإلجتماعية والنفسية واألخالق

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

ستطاعت المقاومة      أظيرت المقاومة الفمسطينية حقيقة السقوط األخالقي لمدولة العبرية، كما وا 
التأثير عمى الرأي العام العربي والدولي وحتى )اإلسرائيمي(، كما وتمكنت المقاومة الفمسطينية من 

اإلسرائيمية(، وتمكنت أيضًا من إيقاف النمو االقتصادي )اإلسرائيمي( في تحطيم نظرية األمن )
 البمدات المحاذية لقطاع غزة.
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 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

عتماد المقاومة المسمحة كخيار إستراتيجي      تعزيز قوة المقاومة الفمسطينية في شتى المجاالت، وا 
يجاد مرجع  ية قانونية لممقاومة الفمسطينية.لمصراع مع )إسرائيل(، وا 

فً قطاع غزة، وتأثٌرها  7112(، بعنوان: أحداث حزٌران 7119 ،دراسة )عودة -8

 على المشروع الوطنً الفلسطٌنً إستراتٌجٌاا وتكتٌكٌاا.

ؤى والتطمعات التي يحمميا الشعب عمى مدى عقود لممشروع ر ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى ال    
بوصفو ىدفًا إستراتيجيًا، إضافة إلى تحديد المخاطر والمشكالت التي يفرزىا  ،الوطني الفمسطيني

االنقسام الجغرافي والسياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حالة إستمراره عمى مقومات 
وقد إعتمدت الدراسة ة التحرر، إلى جانب مرحمة البناء، الصمود الوطني لشعب ما زال يعيش مرحم

أداة المقابمة  ةالباحث ت، كما إستخدمواإلستقراء اإلستنتاجي، حثية، وىي: الوصفيمناىج ب على
  العممية مع مختصين وباحثين. 

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

توافق االنقسام مع الرؤية )اإلسرائيمية( القائمة عمى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث     
ف اإلنقسام لصالحيا من خالل إستثماره كنقطة إرتكاز لتخطي التمثيل إستطاعت )إسرائيل( توظي

الفمسطيني، كما شكل اإلقتتال الداخمي تيديدًا لمبدأ الوحدة الوطنية الفمسطينية، كما أدى اإلنقسام 
 إلى تراجع مكانة القضية الفمسطينية عمى الصعيد العربي والدولي.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

إن أفضل الحمول ىو االتفاق الوطني، وبالرغم من أنو خيار صعب جدًا، لكن يمكن تحقيقو إذا     
أبدت األطراف المختمفة مرونة وتنازاًل لصالح القضية والشعب، من خالل االتفاق عمى الشراكة 

 الوطنية. 
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 والدولة.(، بعنوان الدراسة: العالقات المتبادلة بٌن المقاومة 7116 ،دراسة )جرابعة -9

ىدفت الدراسة إلى فحص طبيعة العالقة ما بين حركات المقاومة )حزب اهلل وحماس( والدولة      
في كل من لبنان وفمسطين، وكيف يمكن لجيش نظامي أن يتعايش مع حركة مقاومة دون حصول 
أخطاء قاتمة من الطرفين والبحث في أنماط العالقة المتبادلة بين الدولة والمقاومة، وتأثرىا 

مناىج بحثية، وىي: المنيج المقارن في  وقد إعتمدت الدراسة علىات الداخمية والخارجية، بالمتغير 
 التحميل السياسي.

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

أن خيارات المقاومة تضعف مع وجود السمطة، وأنو إستحالة الجمع بين المقاومة المسمحة     
 والسمطة.

 من أىميا: وخرجت الدراسة بعدة توصيات

االتفاق عمى برنامج وطني موحد لإلنطالق بو إلى العالم، يستند عمى أساس قرارات الشرعية     
  الدولية لتجنب األزمة في الساحة الفمسطينية.  

أحداث  عنوان: إشكالٌات المقاومة الفلسطٌنٌة بعد(، ب7116دراسة )كشك،  -02

 م.7113الحادي عشر من أٌلول 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير الكفاح الفمسطيني المسمح وخاصة العمميات التفجيرية     
الفمسطينية عمى الموقف الدولي تجاه القضية الفمسطينية، والصراع الفمسطيني )اإلسرائيمي( منذ 

اسة وقد إعتمدت الدر، بداية انتفاضة األقصى، وحتى وفاة الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات

والمنيج المقارن، والمنيج  ، والتاريخي،دراسة الحالة كوحدة كاممةمناىج بحثية، وىي:  على
 الوظيفي.

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 
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)إسرائيل( شرعية أمريكية ودولية تمكنيا من تصعيد درجة  2001أيمول  11أعطت أحداث     
 سطينية.فمردىا العسكري عمى العمميات العسكرية ال

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا:

)اإلسرائيمي( واإلرىاب، وأن مقاومة  ضرورة التمييز بين مقاومة شعبنا الفمسطيني لإلحتالل    
االحتالل حق مكفول بكل الشرائع واألعراف الدولية، مع العمل عمى توحيد الخطاب السياسي 

 الفمسطيني الداعم لحق شعبنا في مقاومة االحتالل )اإلسرائيمي(.

 .عنوان: الكفاح المسلح وتكوٌن الدولة الفلسطٌنٌة(، ب3992 دراسة )صاٌغ، -33

لدراسة إلى تناول موضوع الكفاح الفمسطيني المسمح عبر مراحمو والتعرف عمى دوره ىدفت ا     
التاريخي، ، مناىج بحثية، وىي: التحميمي وقد إعتمدت الدراسة علىفي تكوين الدولة الفمسطينية، 

 اإلستقرائي.

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

نجح الكفاح المسمح في إعادة تشكيل اليوية الوطنية الفمسطينية وتأكيدىا، وأعطى معنى     
 لمنظمة التحرير الفمسطينية بإعتبارىا الكيان الممثل لمفمسطينيين.

 التعقٌب على الدراسات السابقة:

مور ويمكن اإلستفادة منيا في كثير من األ ،تناولت الدراسات السابقة مواضيع ىامة وحيوية     
الدراسة في إستشراف مستقبل المشروع الوطني الفمسطيني في ظل اإلعتماد عمى  التي تخص ىذه

نجازه.  المشروعكخيار إستراتيجي أساسي وميم إلستكمال المقاومة المسمحة   الوطني وا 
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 جدول الفجوة البحثٌة:

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

تطور  الدراسات السابقةتناولت 
من  ،أساليب المقاومة المسمحة

إستراتيجية األنفاق لدى خالل 
المقاومة الفمسطينية في قطاع 

وكيف إعتمدت المقاومة  ،غزة
 ،األنفاق إستراتيجية عمى
في المقاومة المسمحة وتطور 

وتأثيرىا عمى  ،السنوات األخيرة
 نظرية الردع الصييونية،
 واألمن القومي الصييوني.

دور  الدراسات السابقة تتناوللم 
المقاومة المسمحة في بمورة المشروع 

الوطني الفمسطيني، كما أن 
الدراسات السابقة لم تربط بين 

المقاومة المسمحة كخيار إستراتيجي 
ودورىا في حماية المشروع الوطني 

منذ نشأة  الفمسطيني والحفاظ عميو
فمسطيني لحقو وممارسة الشعب ال
وأن المقاومة ، في مقاومة اإلحتالل

يمكن التخمي عنيا رغم ال  المسمحة
 كل الظروف

سوف تركز الدراسة الحالية عمى 
اإلستفادة من المقاومة كيفية 

المسمحة كخيار إستراتيجي 
لمواجية المشروع الصييوني 
ومقاومة االحتالل وحماية 
ي المشروع الوطني الفمسطين

باإلضافة إلى كل والحفاظ عميو 
 الوسائل.

كما وتناولت الدراسات السابقة 
ظيور الحركات اإلسالمية 
نخراط حماس بالعمل  وا 
السياسي والمشاركة في 

االنتخابات وتشكيل الحكومة، 
وأيضًا تأثير اإلنقسام عمى 
 المشروع الوطني الفمسطيني.

كما أن الدراسات السابقة لم تبين 
شكل مستقبل المشروع الوطني 
الفمسطيني في ظل إستمرار 

المقاومة المسمحة وتطورىا، ثم أنيا 
لم تركز عمى كيفية وضع 

إستراتيجية مقاومة موحدة إلستكمال 
المشروع الوطني الفمسطيني، وما 

 بعد إنجازه.

العمل عمى بناء إستراتيجية 
دة تجمع الكل مقاومة شاممة وموح

الفمسطيني، وتعمل بكل الوسائل 
عمى حشد الدعم الكافي لمقاومة 
شعبنا الفمسطيني ضد االحتالل 
الصييوني، حتى نيل كامل 

نجاز مشروعو الوطني  حقوقو وا 
المتمثل بالتحرير والعودة وتقرير 
المصير بإقامة دولة فمسطين 
المستقمة وعاصمتيا القدس 

 الشريف.
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 الدراسة///تقسٌمات 

 إن هذه الدراسة سوف تتكون من خمسة فصول، وهً كاآلتً:

 :ما ٌلًحتوي على وٌ اإلطار العام للدراسة، الفصل األول:

منهجٌة الدراسة، المقدمة، مشكلة الدراسة، تساؤالت الدراسة، أهداف الدراسة، أهمٌة الدراسة، 

الدراسات السابقة، حدود الدراسة، أدوات الدراسة، متغٌرات الدراسة، مصطلحات الدراسة، 

 الدراسة. تقسٌمات

فً الفكر السٌاسً ة المقاومة المسلحة مكان التمهٌدي وٌتمثل فًاإلطار  الفصل الثانً:

     وٌحتوي على ثالثة مباحث، بلورة المشروع الوطنً الفلسطٌنً وتحوالته، و، الفلسطٌنً

 :وهً كاآلتً

 .السٌاسً الفلسطٌنًالفلسطٌنٌة المسلحة، ومكانتها فً الفكر  نشأة المقاومة :األولالمبحث 

 بلورة المشروع الوطنً الفلسطٌنً، ودور المقاومة المسلحة. المبحث الثانً:

 تحوالت المشروع الوطنً الفلسطٌنً وتأثٌرها على مكانة المقاومة المسلحة.  المبحث الثالث:

ظهور الحركات اإلسالمٌة خارج إطار منظمة التحرٌر ودورها فً الحفاظ  الفصل الثالث:

 توي على ثالثة مباحث، وهً كاآلتً:وٌحعلى المشروع الوطنً، 

 إرهاصات ظهور الحركات اإلسالمٌة، وموقفها من خٌار التسوٌة السٌاسٌة. المبحث األول:

م وموقفها من خٌار 2111م، 1987تفاضتً دور الحركات اإلسالمٌة فً إن المبحث الثانً:

 المقاومة المسلحة.

 دور الحركات اإلسالمٌة فً الحفاظ على المشروع الوطنً الفلسطٌنً. المبحث الثالث:

توي على ثالثة وٌحاإلنقسام الداخلً وتأثٌره على المشروع الوطنً الفلسطٌنً،  الفصل الرابع:

 مباحث، وهً كاآلتً:

 .الفلسطٌنً الداخلًاإلنقسام  وأسباب تإرهاصا المبحث األول:

 تداعٌات اإلنقسام على المقاومة الفلسطٌنٌة المسلحة. المبحث الثانً:

 ام على المشروع الوطنً الفلسطٌنً.آثار اإلنقس :الثالثالمبحث 
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، وبناء إستراتٌجٌة مقاومة موحدة مستقبل المشروع الوطنً الفلسطٌنً :الخامسالفصل 

 صل على ثالثة مباحث، وهً كاآلتً:الف وٌحتوي هذاوشاملة، 

ل الوطنٌة واإلسالمٌة فً عٌون القوى والفصائ لمشروع الوطنً الفلسطٌنًا :المبحث األول

 الفلسطٌنٌة.

 .سٌنارٌوهات مستقبل المشروع الوطنً الفلسطٌنً :الثانًالمبحث 

للباحث نحو الحفاظ على المشروع الوطنً الفلسطٌنً  الرؤٌة اإلستشرافٌة :الثالثالمبحث 

 .صٌاتهاونتائج الدراسة وت، ووكٌفٌة إستكماله

 المراجع: 

 العربٌة: بأولا: الكت

 الوطنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام، ع(: المشرو2117) ابراش، ابراهٌم -1

 فلسطٌن.القدس، دار الجندي للنشر، 

(: المنهج العلمً وتطبٌقاته فً العلوم االجتماعٌة، دار الجندي 2118ابراش، إبراهٌم ) -2

 فلسطٌن.القدس، للنشر، 

مكتبة الجامعة ، األمر الواقع فً الضفة الغربٌة ة: سٌاس(1991) جٌفري، أرونسون -3

 االسالمٌة، غزة، فلسطٌن.

، ص 1963ر النهضة، (: مناهج البحث العلمً، القاهرة، دا1963بدوي، عبد الرحمن ) -4

97. 

مكتبة الجامعة االسالمٌة، غزة، ، التحرٌر الفلسطٌنٌة ة: منظم(1986) رامٌل، توما -5

 فلسطٌن.

مكتبة الجامعة االسالمٌة،  (: أبعد من أوسلو/ فلسطٌن إلى أٌن؟2111حواتمة، ناٌف ) -6

 غزة، فلسطٌن.

 -1818دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،البحث عن كٌان (:1995)ماهر  ،فٌالشر -7

 ،1995، 1، مركز األبحاث والدراسات االشتراكٌة فً العالم العربً، نٌقوسٌا، ط1993

 .346ص 

رب، الدار العربٌة للعلوم، (: االستراتٌجٌة والتكتٌك فً فن علم الح2118) فٌق، منٌرش -8

 بٌروت، لبنان.

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، مركز الزٌتونة (: تقٌٌم تجربة 2117صالح، محسن وآخرون ) -9

 للدراسات، بٌروت، لبنان.



23 
 

(: أزمة المشروع الوطنً الفلسطٌنً، مركز الزٌتونة 2117صالح، محسن وآخرون ) -11

 للدراسات، بٌروت، لبنان. 

(: فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة، مركز 2113) صالح، محسن -11

 الزٌتونة للدراسات، بٌروت، لبنان.  

 (: الكفاح المسلح وتكوٌن الدولة الفلسطٌنٌة.1997) صاٌغ، ٌزٌد -12

(: دحر المقاومة الفلسطٌنٌة لالحتالل عن قطاع غزة بداٌة 2117أبو عامر، عدنان ) -13

 لسطٌن. هزٌمة المشروع الصهٌونً، غزة، ف

 (: مدخل إلى الدراسات المستقبلٌة فً العلوم السٌاسٌة.2113عبد الحً، ولٌد ) -14

مكتبة جامعة ، من الكفاح المسلح إلى غزة وأرٌحا ر: االنحدا(2113)، وحٌد، عبد المجٌد -15

 األزهر، غزة، فلسطٌن.

(: البحث العلمً مفهومه، أدواته، أسالٌبه، دار مجدالوي 1999عبٌدات، وآخرون ) -16

 نشر والتوزٌع، عمان، األردن.لل

مكتبة الجامعة االسالمٌة، ، العمالقة العسكرٌة الفلسطٌنٌة ل: قتا(2113) مازن، عز الدٌن -17

 غزة، فلسطٌن.

، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، 1(، أسالٌب البحث العلمً، ط2119عطوي، جودت ) -18

 عمان، األردن.

دار خلٌل الوزٌر ل التنظٌمً، ٌات فً العممفاهٌم وآل(: 1999عثمان )أبو غرٌبة،  -19

 رام هللا، فلسطٌن.للطباعة والنشر، 

 (: التٌه الفلسطٌنً، غزة، فلسطٌن.2115ٌوسف، أحمد، ) -21

 

 ثانٌاا: الرسائل العلمٌة:

،    بٌرزٌت، جامعة العالقات المتبادلة بٌن المقاومة والدولة: (2116) جرابعة، محمود .1

 فلسطٌن.رام هللا، 

، 2114إستراتٌجٌة كتائب القسام القتالٌة بمعركة العصف المأكول (: 2115جودة، وسام ) .2

 مركز الزٌتونة للدراسات االستراتٌجٌة، بٌروت، لبنان. 

(: أثر المقاومة الفلسطٌنٌة على األمن القومً اإلسرائٌلً، الجامعة 2111حبٌب، إبراهٌم ) .3

 اإلسالمٌة، الدراسات اإلنسانٌة، غزة، فلسطٌن.

(: المقاومة الفلسطٌنٌة وأثرها على األمن القومً المصري، غزة، 2119حبٌب، إبراهٌم ) .4

 فلسطٌن.

تأثٌر الثورات العربٌة على المصالحة الفلسطٌنٌة والمشروع (: 2112مجدي ) حماد، .5

 .، بٌروت، لبنانالوطنً الفلسطٌنً
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م(، جامعة 2111لفلسطٌنً )إنتفاضة األقصى الكفاح المسلح ا: (2117) عالء دندٌس، .6

 فلسطٌن. ، رام هللا، بٌرزٌت

إستراتٌجٌة األنفاق لدى المقاومة الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة،  :(2115) رامً ،زبٌدةابو  .7

 غزة، فلسطٌن.أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة للدراسات العلٌا، 

م فً قطاع غزة وتأثٌرها على المشروع 2117(: أحداث حزٌران 2119عوده، كفاح ) .8

 النجاح، نابلس، فلسطٌن.الوطنً الفلسطٌنً، جامعة 

(: الحركات اإلسالمٌة وأثرها على مستقبل المشروع الوطنً 2114) الغول، سائد .9

 .جامعة السوٌس، جمهورٌة مصر العربٌةالفلسطٌنً، 

(: مستقبل المقاومة الفلسطٌنٌة فً ضوء التطورات العربٌة، 2111) قاسم، عبد الستار -11

 لبنان. بٌروت، مركز الزٌتونة للدراسات واألبحاث،

م، 2111أٌلول  11(: إشكالٌات المقاومة الفلسطٌنٌة بعد أحداث 2116كشك، تغرٌد ) -11

 جامعة بٌر زٌت، رام هللا، فلسطٌن.  

(: المقاومة الفلسطٌنٌة وتأثٌرها على األمن القومً اإلسرائٌلً، 2113) المغاري، هشام -12

 .، لبنانبٌروت

لمسلحة وأثرها على نظرٌة الردع (: المقاومة الفلسطٌنٌة ا2117) أبو نصٌرة، محمد -13

 .، فلسطٌناإلسرائٌلٌة، جامعة األزهر، غزة

 :الوثائق: ثالثاا 

 .347 -343، ص 1987منظمة التحرير الفمسطينية،  -، دائرة الثقافة1987 -1839وثائق فمسطين  .1
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