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 الة باللغة العربيةملخص الرس
  

ذلك . من أبرز حمطات الصمود واالنتصار يف التاريخ الفلسطيين املعاصر) 2002نيسان  12-1(تعترب معركة خميم جنني 
إذ كانت معركة جنني التجربة " من داخله،"أا دشنت، وألول مرة، منوذجاً لالنتصار على الكيان الصهيوين االحتاليل 

بعد تأسيس دولة (تكون الوحيدة، يف تاريخ االنتصارات الفلسطينية من داخل فلسطني احملتلة  العسكرية الفريدة، وتكاد
مقارنة مبعارك مثل الكرامة، ) وحرمان الفلسطينيني من تشكيل حداثتهم وإقامة دولتهم 1948إسرائيل العنصرية يف العام 

 . وبريوت، واحلصارات املتوالية على الفلسطينيني وقيادم التارخيية
     

أا الدراسة األوىل اليت تعد تارخياً لصيقاً باحلدث )  1: (وتستمد هذه الدراسة أمهيتها القصوى من ثالثة عناصر أساسية
لضرورة أكادميية، قادم من صميم التجربة التارخيية نفسها، ويف " الباحث"نفسه نظراً خلصوصية أن املقاوم، الذي صار 

، فكان للبعض "من اخلارج"ع، بعد ذلك، على كم هائل من األدبيات اليت دونت احلدث مراحلها املختلفة، واالطال
" تشكيل صورا"بدالً من " أسطورة املعركة"، ولكثري منها نصيب من تشكيل "ما حدث فعالً"القليل منها عالقة بـ

من هكذا جتارب من قبل " العرباستخالص "كما إا الدراسة األوىل اليت تبني مدى النقص يف عملية ) 2(الواقعية؛ 
إن تدوين تأريخ تفصيلي ) 3(املستويني الرمسي والشعيب كما يكون عليه احلال يف الطرف الصهيوين بعيد كل معركة؛ 

مشفوع بالتحليل السياسي والعسكري والثقايف ملعركة خميم جنني من شأنه أن يعزز ثقافة املقاومة يف ظل االحتالل 
 ظل قناعة البعض باستنفاد خيار املقاومة املسلحة، وخاصة بعد إعالن فشل خيار املفاوضات، الصهيوين املتواصل ويف

  . وحمدودية ما ميكن أن يقدمه خيار املقاومة الشعبية
  

والسياسية ملعركة  ما هي اخلصوصية التارخيية، والعسكرية،: دف هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال الرئيس التايل
؟ كما دف إىل إزالة ما علق بتدوين تاريخ املعركة من أسطرة وتناقض تأرخيي ناتج عن 2002 ربيع العام خميم جنني يف

وعليه، فإنه لإلجابة على السؤال املركزي، تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة . عدم امتالك املصادر املناسبة، واختالق بعضها
لفيات التارخيية الستهداف خميم جنني أخذاً بعني االعتبار النسيج ما هي اخل: على أربعة من األسئلة الفرعية التالية

االجتماعي والثقايف لالجئي املخيم؟  وما هي أوديسة املقاومة اليت أصبحت منوذجاً وطنياً، وإقليمياً، وعاملياً، يف مقاومة 
ري متوازن؟ وما هو أثر االحتالل؟ ما هي عوامل االنتصار والصمود يف معركة جنني يف ظل وضع سياسي وعسكري غ

  فلسطينياً، وإسرائيلياً، وعربياً، وعاملياً؟ : معركة خميم جنني على املخيال السياسي والعسكري والثقايف
  

إن خصوصية معركة جنني، مواجهة : وتنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى مفادها
خيم بأنه ال مالذ آخر هلم وال جلوء مرة أخرى؛ والتفاف هؤالء واحتضام وانتصاراً، نبعت من قناعة الجئي امل

ونتيجة لوجود ." غرفة عمليات مشتركة"للمقاومني؛ وتوحد قوى العمل الوطين واإلسالمي حتت قيادة عسكرية واحدة و
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قيادة السياسية الفلسطينية يف حينه، هذه املقومات، واالستعدادات اجليدة، وتوفر القناعة وروح املقاومة والفداء، وتقبل ال
متمثلة بالرئيس الشهيد ياسر عرفات، الذي كان حماصراً ومعزوالً يف أقل كيلومتر مربع يف مقاطعة رام اهللا، خليار املقاومة 

ا، هذ. والتواصل املباشر مع املقاومني يف امليدان" جنني غراد،"املسلحة وما ردفه ا معنوياً من خالل إطالق مفهوم 
بالتضافر مع القيادة السياسية لفصائل املقاومة األخرى اليت انضوت حتت اجلبهة ذاا يف مقاومة اهلجمة العسكرية 

كما تنطلق الدراسة من فرضية أن جناح املقاومة العسكرية يف جنني يف ظل ترد سياسي وعدم . الصهيونية على جنني
على املستويات الفلسطينية، والعربية، والعاملية، كما حصل يف " نلالنتصار يف أي مكا"توازن عسكري شكَّل منوذجاً 

األمني العام حلزب اهللا -، وتذكري مساحة السيد حسن نصر اهللا2006حرب متوز اليت شنتها إسرائيل على لبنان يف العام 
يف حرب الكانونني يف بنموذج النصر يف جنني، شأنه يف ذلك شأن القيادة العراقية، ومنوذج الصمود يف احلرب على غزة 

ولعل آخر الفرضيات يف هذه السياق تستند إىل أن منوذج االنتصار يف خميم جنني استطاع تدشني . 2009-2008العام 
  .    منوذج ردعي حملي يف ظل ظروف عسكرية غري متوازنة

  
عداداً، ومقاومةً، وأسراً، إ(ومركزيته يف معركة جنني نفسها " الباحث/"ومن حيث املنهجية، فنظراً خلصوصية املقاوم

خالل " كتائب األقصى"وإدارة عمليات " غرفة العلميات املشتركة"، وكونه قد شارك بفاعلية يف )وحتمالً للتبعات
... املعركة؛ وفاعالً سياسياً من خالل تبوئه مراكز قيادية متقدمة يف حركة فتح، وعضويته يف الس التشريعي الفلسطيين

غري إنه، ولغرض املهنية البحثية واألمانة األكادميية، فقد عمل . ركزي كان على التأريخ الشخصي للمعركةفإن االعتماد امل
السمعية، (على دراسة األدبيات، الثانوية يف معظمها، ومقارنتها بالشهادات الشخصية والوثائق " الباحث/"املقاوم

ا أو ساهم يف إخراجها إىل النور خالل فترة اعتقاله يف أعقاب اليت لديه، وتلك اليت مجعها أو حرره) والبصرية، واملكتوبة
. املعركة، أو من خالل فاعليته االجتماعية والثقافية والسياسية يف خميم جنني واملشهد الفلسطيين عموماً يف الفترة احلالية

  .ة، وإعالميةسياسية، وعسكري: هذا باإلضافة إىل جمموعة من املقابالت مع شخصيات فلسطينية من مستويات
  

هنا، تكتب هذه الرسالة ال كما تكتب معظم الرسائل واألطروحات األكادميية، مع وافر االحترام هلا، ذلك أن كتابتـها  
ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت، هو إجناز متطلب أكادميي لنيـل درجـة املاجسـتري يف    

-وقـف -مـع -"باحث"بل تأيت الكتابة يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل . بريزيت الدراسات العربية املعاصرة من جامعة
بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل . التنفيذ يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات الذاكرة

، كان هنـاك ثـالث   التنفيذ -قفو-مع-باحثاً" الباحث"وكمقاوم، قبل أن أكون، . فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام
على الـرغم مـن   ، حمطات أساسية مت من خالهلا التوثيق والتدوين للكثري من األحداث اليت ما زالت شاخصة بني باصريتَّ

عرب عدد من الصـحافيني  ) باالشتراك مع الشهيد القائد أبو جندل(تدوين أحداث املعركة أثناء وقوعها ) 1: (مرور األيام
خالل  توثيق املعركة) 2(قاتلني، والتصرحيات لوسائل اإلعالم، وكتابة املذكرات اليت ضاعت خالل املعركة؛ املرافقني للم

" يوميات املقاومة يف خميم جنني؛"وقد ضاع معظمها باستثناء ما جاء يف كتاب األسري املناضل وليد دقة ، مرحلة االعتقال
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ة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات العربية املعاصـرة مـن جامعـة    توثيق املعركة من خالل هذه الرسالة األكادميي) 3(
فاملنهجية هي أداة الوصـل بـني الباحـث    ." منهجية النار"هي " غري األكادميية البحتة"وعليه، فهذه املنهجية .  بريزيت

ـ      ل اجتـاه  وموضوع حبثه، هي كملقط النار الذي يتخذ شكل يد حامله وينقل الطاقة من يـده حنـو النـار كمـا ينق
وعليـه،  . ا، فليس مثة من مسافة بينه وبني النـار " مقاوماً"لكن الباحث، حني يكون يف وسط نار املعركة و...احلركة

  . نظراً وممارسةً" منهجية النار"تكون أفضل املنهجيات هي 
  

  :، وهي)صادر واملراجع واملالحققائمة امل(وأما بنية الدراسة، فتتشكَّل بنية من مخسة فصول، إضافة إىل املقدمة واملرجعية 
  

يتناول تقدمياً عاماً للسياقني التارخيي ): أسئلة املقاومة وأسئلة الكتابة(مقدمات معركة خميم جنني - الفصل األول
واألكادميي ملعركة خميم جنني مع تركيز خاص على أسئلة املقاومة، وأسئلة الكتابة كثنائية أسهمت يف صناعة معركة خميم 

ث تارخيي، وكموضوع للدراسة األكادميية اليت حتاول فحص معاين هذا احلدث االستثنائي يف التاريخ جنني كحد
يضطلع املبحث األول بتوضيح التركيبة األكادميية ملوضوعة : يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني. الفلسطيين احلديث
؛ وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه الدراسة؛ مقاربة الرسالة ملعركة جنني، صورةً وأسطورةً: الرسالة، من حيث

فيما يتناول . وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها اليت تتسم بقدر عال من الفرادة؛ وأمهيتها؛ وصعوباا؛ وحد مصطلحاا
  .املبحث الثاين نقداً تفصيالً لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة املركزية

 
يغطي هذا الفصل مسحاً شامالً لواقع خميم جنني يف سياقه الفلسطيين : خميم جنني يف سياقه الفلسطيين: ل الثاينالفص

أوهلا، خميم جنني يف سياقه التارخيي، ويقدم خلفية تارخيية بانورامية عن مدينة جنني من العصر : ضمن أربعة سياقات عامة
فيما يتناول حمور خميم جنني . ا، نشأةً وموقعاً، يف التاريخ احلديث واملعاصرالكنعاين وحىت اللحظة، ومدينة جنني، وخميمه

يف سياقه االجتماعي، البنية االجتماعية ألهايل املخيم، من حيث البلدان األصلية للجوء، ومستويات املعيشة، ومرافق احلياة 
الث، فيختص بإلقاء الضوء على خميم جنني يف سياقه وأما احملور الث. االجتماعية الثقافية والتعليمية، واجلهات الراعية هلا

خميم جنني يف سياقه السياسي عرب سرد موجز للصراع العريب وأما احملور الرابع، واألخري، فريكز على  .العسكري
  .  و، وخباصة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وتعثر تطبيق بنود اتفاقية أوسل"عملية السالم وايارها"اإلسرائيلي، وبدء 

  
يعمل هذا الفصل على توصيف األجواء اليت سبقت شن العدوان : اخلارطة وامليدان-اإلعداد للمعركة: الفصل الثالث

اإلسرائيلي على خميم جنني، وخباصة تصعيد األعمال العدائية على املدن الفلسطينية، وحصار الرئيس ياسر عرفات يف مبىن 
ويغطي هذا الفصل هذه األجواء من . سرائيلية والعاملية لضربة موجعة للفلسطينينياملقاطعة يف رام اهللا، ويئة الساحة اإل

على يد املقاومة الفلسطينية، وذلك " السور الواقي"، كما يغطي إرهاصات كسر"السور الواقي"إرهاصات شن عملية 
جنني، وذلك عرب البدء بتشكيل  ملدينة 2002ببدء التجهيز لصد العدوان اإلسرائيلي الذي تبدت مالحمه يف اجتياح آذار 



  ز
 

 

غرفة العمليات املشتركة، ووضع اخلطة العسكرية الفلسطينية للمعركة على املقاومة الفلسطينية للحيلولة دون تصفية 
  . املقاومة يف خميم جنني اليت كانت هدف احلملة اإلسرائيلية

  
ائلني، يسرد الفصل الرابع يوميات املقاومة يف بصرب وتفصيل ه): يوميـات املعركة(الصورة واألسطورة : الفصل الرابع

اجلمعة، املوافق (، وحىت اليوم التايل النتهائها 1/4/2002اإلثنني، املوافق (معركة جنني من يومها ما قبل األول 
وتسرد هذه اليوميات على لسان كاتب الرسالة بوصفه مشاركاً يف املعركة منذ وضع اخلطة وتشكيل ). 12/4/2002

  . من تبقى من املقاومني" تسليم"علميات وحىت اليوم احلادي عشر الذي متت فيه مفاوضات إاء املعركة وغرفة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتأمل هذا الفصل، األخري من الرسالة، يف معركة جنني ): ومالحظات نقدية(خالصات معركة جنني : الفصل اخلامس
كما هو احلال يف معظم الرسائل " خالصة"يكتب بوصفه  ال" الفصل األخري" وهذا. بوصفها جتربة قابلة للتناسخ

بل تأيت . واألطروحات األكادميية، ذلك أن الكتابة هنا ليست لغرض أكادميي حبت، وإن كانت يف سياق أكادميي حبت
. ذاكرةكتابة هلذا الفصل يف إطار تأمل املقاوم لتحوله إىل باحث يف موضوع مقاومته، بني ضرورات التذكُّر وسياسات ال

وعلى ذلك، يتناول هذا الفصل . بني من عاش التجربة، ومن يتأمل منها، ومن يتأمل فيها ليخطو مع شعبه خطوة لألمام
خالل املعركة، ويف األسر، : خالصات الرسالة وخالصة املعركة ككتلة واحدة، فريصد حمطات توثيق جتربة معركة جنني

" املقاوم؛"و" الباحث"كادميية؛ ويركز على صعوبات إجراء هذه الرسالة بني وبعد التحرر من األسر، وأثناء الدراسة األ
نفسها بوصفها تنفيذاً لتلك " يوميات املقاومة"اليت وضعتها املقاومة، و" اخلطة العسكرية"يف  كما يعرض بعض التأمالت 

  . جتربة الكتابة عنهااخلطة أو خروجاً عنها، باإلضافة إىل مسرد خاص للدروس والعرب من ميدان املعركة، و
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


