


XI

XIX ................................................................................ قائمة الصور

مقدمة.......................................................................................... 1

 القسم األول
فلسطين في زمن الحكم العثماني

9   ............................................................................................ تحديد إطار دراسة فلسطين  

12   ......................................................................................................... فلسطين العثمانية  

13   .................................................................................... فلسطين في ظل الحكم العثماني  
القرن السادس عشر............................................................................................... 13

دور الحكام المحليين والمشايخ واألعيان  .......................................................................   16
16 ....................................................................... القرن السابع عشر: القرن المضطرب

18   ............................. األحوال االجتماعية في فلسطين في القرنين السادس عشر والسابع عشر  

21   ............................................................ وصف المجتمع الفلسطيني في القرن الثامن عشر  

ثورة نقيب األشراف في القدس  ......................................................................................  23

بروز ظاهر العمر الزيداني في الجليل  ..............................................................................  25

27  ............................................................................ صعود نجم أحمد باشا الجزار في عكا  

27  ............................................. قرى الكراسي وريف فلسطين الوسطى في القرن الثامن عشر  

29  ....................................................................................... فلسطين في القرن التاسع عشر  

30   ........................................................................................ أحمد باشا الجزار حاكم عكا  

31   ...................................................................................... السيطرة المصرية على فلسطين  



 XII

35   .............................................................................. فلسطين في عهد التنظيمات العثمانية  

40   ................................................. االهتمام األوروبي باألماكن المقدسة في عهد التنظيمات  

41   ....................................................................................... مسألة فلسطين في حرب القرم  

اإلصالحات اإلدارية في عهد التنظيمات  .........................................................................   44

45   ........................... أحوال المدن الفلسطينية االجتماعية واالقتصادية بعد التنظيمات العثمانية  

46  .......................................................................................................... أحوال مدينة يافا  

48   .................................... صعود حيفا في مقابل عكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  

49  .............................................................................................. غزة مدينة زراعية وحرفية  

51   ........................................................................................ نابلس: مركز التجارة الداخلية  

52  ............................................................................... القدس في أواخر القرن التاسع عشر  

نهاية عهد التنظيمات وعهد السلطان عبد الحميد الطويل  ...................................................   55

57   ...................................... األزمات الخارجية وانعكاساتها على فلسطين في العهد الحميدي  

58   ................................................................ تأسيس خطوط سكك الحديد العابرة لفلسطين  

الحياة االجتماعية ودخول االختراعات الحديثة إلى فلسطين................................................ 59

62   ......................................................................................... فلسطين في عهد تركيا الفتاة  

67  ........................................................................... أوضاع فلسطين خالل الحرب العظمى  

 القسم الثاني
 فلسطين من االحتالل البريطاني

إلى يومنا هذا

79 .......................... الفصل األول: تنامي الشعور بالخطر الصهيوني وتبلور الوعي الوطني

فكرة الدولة اليهودية لدى الدوائر االستعمارية الفرنسية والبريطانية  .....................................  79

82   .................................................. مشاريع توطين اليهود في فلسطين ودور الدول األوروبية  

نشوء الحركة الصهيونية العالمية  .....................................................................................   85

87   ............................................................................... مساعي تيودور هيرتسل الدبلوماسية  



XIII

88   ................................................................... بدايات المقاومة العربية للمشروع الصهيوني  

90   ........................................................................ الخطر الصهيوني أمام مجلس المبعوثان  

92  ................................................................... موقف الصحافة العربية المناهض للصهيونية  

93  ........................................................................... مواقف مهادنة إزاء المشروع الصهيوني  

فلسطين في إطار مشاريع السيطرة األوروبية على المشرق العربي  .......................................  94

 الفصل الثاني:  الشعب الفلسطيني في مواجهة االستعمار البريطاني
99 ........................................................... والمشروع الصهيوني

100   ................................................................... فلسطين تحت الحكم العسكري البريطاني  

101   ................................ سياسة االستعمار البريطاني في دعم مشروع الوطن القومي اليهودي  

102   ....................................................................... نشوء الحركة الوطنية العربية الفلسطينية  

 رهان قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية على إمكان تغيير مواقف بريطانيا

105   .........................................................................................................   )1929 - 1921(

هّبة »البراق« في آب/أغسطس 1929 وتداعياتها  .............................................................   107

108   ............................................... احتجاجات سنة 1933 وتشكل األحزاب السياسية العربية  

109   .................................................. مقدمات الثورة الكبرى وحركة الشيخ عز الدين القسام  

اإلضراب العام وثورة 1936 - 1939  ..............................................................................   111

113   .......................................... إجراءات السلطات البريطانية القمعية إلجهاض الثورة العربية  

114   ............................................................ مشروع تقسيم فلسطين وصدور الكتاب األبيض  

116   ........................................................................ مرحلة الركود والهزيمة )1940 - 1948(  

123 .............. الفصل الثالث: من نكبة فلسطين وتداعياتها إلى نشوء منظمة التحرير الفلسطينية

مراحل تنفيذ خطة التطهير العرقي  .................................................................................   123

126   .................................................... قيام دولة إسرائيل ونتائج الحرب العربية - اإلسرائيلية  

الشعب الفلسطيني وتوزعه عقب النكبة  .........................................................................   127
128 ............................. أواًل: الفلسطينيون الذين بقوا في الجليل والمثلث والنقب



 XIV

128 .................................. ثانيًا: فلسطينيو الضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن
ثالثًا: فلسطينيو قطاع غزة............................................................... 129
رابعًا: فلسطينيو الشتات............................................................... 130
130 ........................... أ- المهاجرون إلى األميركتين قبل النكبة وفي أعقابها
ب- الالجئون الفلسطينيون إلى لبنان............................................. 134
ج- الالجئون الفلسطينيون إلى سورية............................................ 134
135 ..................................... د- الالجئون الفلسطينيون إلى العراق ومصر
137 .................. هـ- المهاجرون الباحثون عن عمل في الكويت ومنطقة الخليج
138 ....................................................... و- المهاجرون إلى أوروبا

139   ................................................................... البحث عن فلسطين في أطر ما فوق الوطنية  

142   ............................................................. تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«  

144   ................................................................................ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية  

 الفصل الرابع:  هيمنة الفصائل المسلحة على منظمة التحرير ومقاومة
151 ............................................................. فلسطينيي الداخل

مقدمات عدوان إسرائيل في حزيران/يونيو 1967 ونتائجه  ................................................   152

154   ......................................................................... انتشار ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني  

158   ...................................... معركة الكرامة وسيطرة الفدائيين على منظمة التحرير الفلسطينية  

توجهات منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة  ..................................................................   159

سياسة سلطات االحتالل في المناطق الفلسطينية المحتلة: الترهيب والترغيب  ....................   161

أطر المقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة وأشكالها  ...................................................   163

الفلسطينيون في إسرائيل ونضالهم من أجل الحفاظ على هويتهم القومية  ...........................   166

حركة المقاومة الفلسطينية في األردن: من التمدد إلى الهزيمة  ...........................................   169

172   ..................................................................... الدعوة إلى قيام دولة فلسطين الديمقراطية  

 رفض مشروع الدولة الفلسطينية والمملكة العربية المتحدة واللجوء إلى

  العمليات الخارجية  .............................................................................................   173



XV

 الفصل الخامس:  منظمة التحرير الفلسطينية: من تبّني البرنامج المرحلي
183 ....................................................... إلى الخروج من لبنان

184   ....................................................... تداعيات حرب تشرين األول/أكتوبر 1973 السياسية  

بدء االنعطاف نحو تبني المرحلية في النضال الوطني الفلسطيني  .......................................   186

البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية والرهان على التسوية السياسية  .....................   189

192   ............................................... عودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى هاجس الحصار  

193   .............................. تبّني هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وانتعاش آمال التسوية السياسية  

منظمة التحرير الفلسطينية: بين حصار كامب ديفيد والشريط العازل

في الجنوب اللبناني  ....................................................................................................   196

199   ................................................. التحول من منظمة فدائيين إلى جهاز حكومي بيروقراطي  

االجتياح اإلسرائيلي وإخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان  ............................   200

الفصل السادس: تطور وعي الفلسطينيين وتنظيمهم ومقاومتهم في الداخل................... 207

208   ........................................ تطور وعي الفلسطينيين السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة  

أشكال التنظيم الوطني في المناطق الفلسطينية المحتلة  ...................................................   210

212   ................................ القاعدة االجتماعية للمقاومة الشعبية في المناطق الفلسطينية المحتلة  

214   ..................................................... تطور أشكال المقاومة الشعبية وتنوع أسباب اندالعها  

218   ...................................... اكتشاف الطاقات النضالية التي يختزنها الفلسطينيون في إسرائيل  

222   ............................................. موقفان متباينان من موقع الفلسطينيين في إسرائيل ودورهم  

من الدعوة إلى االنخراط في فصائل منظمة التحرير إلى اإلقرار بدور القوى

224   .................................................................................... السياسية العربية داخل إسرائيل  

 الفصل السابع:  منظمة التحرير الفلسطينية: من الخروج من لبنان
إلى وصول »مبادرة السالم« الفلسطينية إلى طريق مسدود......................229

229   ................................................................................. مشاريع ومبادرات تسوية سياسية  

231   ....................... انشقاق حركة »فتح« وبروز تيارات ثالثة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية  



 XVI

فشل الرهان على تغيير الموقف األميركي وعقد الدورة التوحيدية للمجلس الوطني  ............   233

 المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية انتفاضة كانون األول/

235   ............................................................................................................. ديسمبر 1987  

237   .......................................................................................... مقدمات االنتفاضة الشعبية  

240   .......................................... االنتفاضة الشعبية: خشبة خالص لمنظمة التحرير الفلسطينية  

التحول من اإلسالم التقليدي إلى اإلسالم الجهادي  ........................................................   243

إعالن االستقالل وعناصر مبادرة السالم الفلسطينية  ........................................................   245

247   ............................................................................ الرهان الخائب على المبادرة العراقية  

257 ............... الفصل الثامن: سلطة الحكم الذاتي وفشل الرهان على تحولها إلى دولة مستقلة

257   ........................................... قضية التمثيل الفلسطيني والمشاركة في مؤتمر مدريد للسالم  

من مفاوضات واشنطن إلى اتفاقات أوسلو  ....................................................................   259

261   ................................. مضمون اتفاق إعالن مبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية  

تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية  ................................................................................   263

265   ......................................... قيام السلطة الوطنية يتسبب بتهميش منظمة التحرير الفلسطينية  

267   .................................................. مقدمات القمة الفلسطينية - اإلسرائيلية في كامب ديفيد  

فشل قمة كامب ديفيد يمهد الندالع االنتفاضة الثانية  .......................................................   268

 تعمق تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي وتفاقم ظاهرة

274   ............................................................................ اإلفقار التنموي  

285 .............................. الفصل التاسع: الفلسطينيون وحركتهم الوطنية أمام مفترق طرق

هل جرى اعتراف متبادل؟ وهل انفتح أفق قيام دولة فلسطينية مستقلة؟  ..............................   285

من المسؤول عن فشل عملية السالم؟  ...........................................................................   286
287 ....................... أواًل: إسرائيل: الصراع مع الفلسطينيين صراع وجودي ال حل له

 ثانيًا: الواليات المتحدة األميركية: من إدارة األزمة إلى تصفية أهم مكّونات
289 ............................................................... القضية الفلسطينية



XVII

293 ................................................ ثالثًا: ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية
 أ-  االنقسام الفلسطيني يهدد وحدة الشعب الفلسطيني ويضعف

نضاله الوطني................................................................. 293
ب- تقادم النظام السياسي الفلسطيني والعجز عن إصالحه....................... 297
رابعًا: تكاثر النكبات العربية وتراجع االهتمام العربي بالقضية الفلسطينية.............. 300

ابتعاد أفق قيام دولة فلسطينية مستقلة  ............................................................................   302

ما هو مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية ومشروعها؟  ....................................................   305

308   ........................................................................... أزمة حركة وطنية ال أزمة هوية وطنية  

313 ..................................................................................... المراجع

343 .................................................................................... الفهرست




