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 ملخص الكتاب

 االستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني

ل ذهَددلوّ ذ دد ذىددلكذكب َددلمذٙدددْأيذمدد ًىذز لريددلذرلشدد ذألوكطددلًذكباددلتذكيًطدد ذ ددِذ  ه ُّعدد ه

،ذٕ عٌذّأيذرنذكب ف لّنذًكبخولكءذًزطلٍلىذكبقلمٌ ذًكبعأٌمذكبسْلطْي،ذًذبد ذٍٚدٌذ62/6/6112

ذنِ". نٌك ذ"كالطَلكٍْْٖيذكبقلمٌمْيذبأنضللذكبفأسطْ

ٍ ًوذرولِٙذكب َدلمذٙدٌلذّةّديذرٚدلًوذوةْسدْيتذكالٙدَةلذًكبنضدللذكبفأسدطْنِذ دِذكبقدلمٌ ذ

كب ًبِ،ذًكبٚقذ ِذكبعٌألىذًٍقلّلذكب دْل،ذًزخْلكًذكطَلكٍْْٖيذرقلًريذكالٙدَةلذًر لوطدلٍوذ أدَذ

مدنذكب سٌٍَذكبقدلمٌمِذكبد ًبِ،ذْٙدِذّقد مذكب َدلمذكال َلكٙدلًذًّطدلٗذكبَسدلمالًذًّقدْجذزألكءذكبٖل

كبفأسطْنِذًكبعلهِ،ذش لذًّ افذ دنذهعداذكبٚقدلةقذكب َعأقديذهدلبٌَكغرذكبللهدِذبددلب٘ذ طدلكةْ ذ

ذًغاذكبطلفذ نذٕلكة يلذكب َ لوىذهٚقذكباعنذكبفأسطْنِ.

ذكب َٚأيذكبفأسطْنْيذكيوكضِذ ِذكب  مْْنذكبس ل ذ ِذكب وِٚذكيًلذَّٚ ُذكب َلمذ نذذٙ لّي

مِ،ذًّ يدد ذبددلب ذهلبٚدد ِّذ ددنذكبٌضدد ذكبقددلمٌمِذب وكضددِذكإلمسددلذكبدد ًبِذً قددلًذبقٌك دد ذكبقددلمٌ 

كبفأسطْنْيذكب َٚأي،ذِْٙذّؤشد ذ أدَذضدلًوىذكبلٕدٌىذ بدَذٍعلّدفذكالٙدَةلذ دِذكبقدلمٌ ذكبد ًبِذ

ًكبأٌكة٘ذًكبقٌكمْنذكبَِذٍعلبٔذرسلة ذكبٚلًمذكبولّديذًكالٙدَةلذًردلذَّلٍدنذ أْدوذردنذرسدؤًبْلًذ

 ْدد ذكي ددلكفذًكالٍفل ْددلًذًكبقددلكوكًذكبدددلألوىذهيددلكذٍٖددلهذكيواذكب َٚأددي،ذًذبدد ذهددلبن لذ بددَذٕ

،ذْٙددِذ ددلفذكالٙددَةلذكبٚلهددِ،ذً ددٌالًذ بددَذهنددٌألذكٍفل ْدديذٕنْددفذبعددلمذ1513كبادد  ذرنددلذ ددلمذ

ذكب َعأقيذهٚ لّيذٙقٌتذكب  مْْنذ ِذظ ذكبن ك لً.ذ1595

ذ ِذطْنْْنكبفأسذكب  مْْنذبأس ل ذكب َلٍويذًّنَق ذكب َلمذهنلًءذ أَذرلذٍق مذبأٚ ِّذ نذكبٚقٌت

كإلمسددلمِ،ذ وددلبعٌألىذ بددَذكٍفل ْدديذٕنْددفذًهلًٌٍشٌبْييددلذكإلضددل ْْينذٍوددل ذكبعنددلًّنذذكبدد ًبِذكبقددلمٌ 

ذبأسدد ل ذكباخدددْيذكبلةْسددْيذبٚقددٌتذكباددعنذكبفأسددطْنِذشاددعنذّددل ٗذٍٚددٌذكالٙددَةلتذكبٚقددٌت

ذ قلًرديكبذكب عَقأدْن،ذًٙدقذكب د مْْنذكبقضدلةْي،ذًٙقدٌتذكب َٚأدي،ذًكبٚقدٌتذكيوكضدِذ دِذكب  مْْن

كب سدأٚي،ذْٙدِذّدلشلذكب َدلمذٍفددْ ذشد ذردنذٍأد ذكبعندلًّنذش دلذًوألًذ دِذكالٍفل ْدي،ذرادْلكًذ بددَذ

كمَيلشلًذطأطلًذكالَٙةلذكإلطلكةْأِذب  ذرنيل،ذًزى يدلذٙددلوذغد ىذًر لوطدلًذكالٙدَةلذٍٖدلهذ

كب ق طددْْنذًٕدد كوذكبفددد ذكبعندددلُذًٙددٌكٕ ذكالٙددَةلذًرسددٌَغنلٍوذًك َقلالٍددوذكبَعسددفْيذهٚددقذ

كبفأسطْنْْن،ذ  كذ نذكب  لوطلًذًكالمَيلشلًذكبٌْرْيذكبَِذالذٙدلذبيلذًمينذّلًكًذكبفأسطْنْْنذ

ذكب سَ ل.

ًّسأ ذكب َلمذكبضٌءذ أدَذٕ ةْديذٙدقذكبادعنذكبفأسدطْنِذهلب قلًردي،ذْٙدِذّؤشد ذز ذذبد ذالذ

نِذ دِذّسَْنِذزّهلًذرنذًطلة ذكب قلًريذًزش لبيل،ذه ذًّاْلذ بَذز ذردنذٙدقذٙلشدلًذكبَٚدلوذكبدٌغ

 أسدددطْنذكبٚددددٌلذ أدددَذٙ لّددديذ لمٌمْددديذألًبْدددي،ذًذبددد ذهلالطدددَنلألذ بدددَذكٍفل ْددديذٕنْدددفذكبلكهعددديذ

 لكوكًذكبٖ عْيذكبعلرديذًرٖأداذكيردن،ذً أدَذوزطديلذ دلكوذًهلًٌٍشٌبْيلذكإلضل ْْنذًكبع ّ ذرنذ

،ذكبخدددلتذهَددددفْيذ19/16/1521"ذكبددددلألوذ دددِذ11كبددد ًوىذ"ذ1119كبٖ عْددديذكبعلرددديذو دددجذ

،ذًّخأدددذذهدددلب ذ بدددَذز ذكيطدددلٍذكالطدددَقةلذبأوأددد ك ذًكبادددعٌمذكب سدددَع لىكالطدددَع لوذًردددن٘ذ

كبفأسطْنْْنذب ٍذكالَٙةلذكإلطلكةْأِذّٖنذٙ لَّيجذألًبْدلًذهل َودلوىجذزطدلٍذٙدلمذٍٚلّدلذًغندِذ

ذًبْسٌكذخلوْٕنذ أَذكبقلمٌ ذزًذ وىلهْْن.
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ِذًكال َدلكوذًزرلمذش ذٍأ ذكبخلً لً،ذّؤش ذكب َلمذ أدَذز ذ طدلكةْ ذرأ رديذهدلبَعٌّاذكب دلب

لذرسدؤًبْيذكبلط ِذبأفأسطْنْْنذ ِذرلذّخذذكب سؤًبْيذكب  مْيذش ًبديذكٙدَةل،ذش دلذًَّلٍدنذ أْيد

ٕ كةْيذزرلمذكب َٖ  ذكب ًبِ،ذكيرلذكبدلُذَّطأدنذ دلكوكًذردنذرٖأداذكيردنذٙسدنذكبقدلمٌ ذكبد ًبِ،ذ

ًٍَٚ  ذكب ًلذكبخ اذألكة يذكبعضٌّيذرسؤًبْيذكطَ لكوذ طلكةْ ذ ِذ  ًكميلذر ذكطَ لكوذٙ لَّيلذ

ذرنذ و ذٍأ ذكب ًلذًزى يلذكبٌالّلًذكب َٚ ى.

ٍذرةٙقديذكب سدؤًبْنذكإلطدلكةْأْْنذزردلمذرٚ  ديذكبعد لذًهلبلغجذرنذ  مذهٌذكب َدلمذ دِذٕد ً

كب ًبْيذ ِذالىلُ،ذ الذزموذّٚ  ذكب َٖ  ذكب ًبِذكب سؤًبْيذكبقلمٌمْيذًكيخة ْيذالطَ لكوذرلذّٚ ُذ

 ِذكيوكضِذكب َٚأي،ذً أَذوزطوذكبٌالّلًذكب َٚ ى،ذِْٙذٍول ذىنلذزى ْيذ ٙلكٓذكب َٖ  ذكب ًبِذ

ى كًذًكالٍفل ْلًذكب ًبْيذبَسخْلىلذٕ ْعدلًذبٌ دفذر لوطدلًذكالٙدَةلذهلالمض لمذ بَذرخَأفذكب عل

ًٍعٌّاذكباعنذكبفأسطْنِذًًض ذرخَأفذكب ًلذزرلمذكب سلءبيذكبقلمٌمْيذ دِذٙدللذرٚلًبديذ ل أديذ

 ذب .

ًهلبعٌألىذ بَذرالً ْيذكب قلًريذكبفأسطْنْيذهٖ ْ ذزش لبيل،ذًٍٚ ّ كًذكطَخ كمذكبسةٗذردنذهدْنذ

كب َددلمذ أددَذز ذكب قلًردديذكب سددأٚيذٍ َسددنذشددل َْيلذرددنذكبعددلفذكإلمسددلمِذذٍأدد ذكبٌطددلة ،ذّؤشدد 

ًكبال ِذبإلمسل ذ و ذكشَسلهيلذرنذكبقٌكمْنذًكالٍفل ْلًذكب ًبْيذ  ّ يلذًٙد ّْيلذكبَدِذ دلمٌذذبد ذ

كبٚقذب  ذشعنذّل ٗذٌٍٚذكالَٙةلذكبخلوِٕ،ذً  ذّقٌمذهَأ ذكب ي يذ ئيذردنذكبادعنذٍأقدَذٍ ّْد كًذ

َأدد ذ ددوليذًغنْددي،ذردد ذٍادد ّ ذكب َددلمذ أددَذضددلًوىذكبَفلّددقذهددْنذكإلوىددلمذرددنذكبٖ ددلىْلذًٍ 

ذًكب قلًريذًضلًوىذكطَٚضلوذذب ذ ِذكيوً يذكب ًبْيذ ن ذكبٚ ِّذ نذكبقضْيذكبفأسطْنْي.

ًَّٚ ُذكب َلمذ نذٙقذٍقلّلذكب دْل؛ذ نذٍعلّفدوذًكبقدلكوكًذكبددلألوىذهاد موذًكبنددٌتذ

كبفأسطْنِ،ذًّؤش ذ أَذ  لكوذكباعنذكبفأسدطْنِذ أدَذكبَِذٍاْلذ بْو،ذًرنيلذكبَِذٍخذذكباعنذ

مْ ذٙقٌ وذشلرأيذً أَذوزطيلذٙقوذ ِذٍقلّلذكب دْل،ذًّأخذذكب َلمذزىجذرٚطلًذٍٖلً ذكبللمذ

ذبيلكذكبٚقذكبطوْعِذبأفأسطْنْْنذه ءكًذرنذً  ذهأفٌوذًبْاذكمَيلًءذهقلكوذٍقسْجذ أسطْن.

ل ذردنذرن دٌوذكبقدلمٌ ذكبد ًبِذًٙقدٌتذً ِذذكًذكبسْلت،ذَّطلتذكب َدلمذ بدَذًضد ذكالطدَْط

كإلمسل ،ذ و ذكبخٌاذ ِذٍ ّْلهذ  أْلًذ أَذٙقذٍقلّلذكب دْلذًٙقذكبعٌألىذبةٕئْنذكبفأسدطْنْْن،ذ

ِْٙذّؤش ذ أَذزموذرنذش  ذكالطَْطل ذطأنذكبفأسطْنْْنذٙقيجذ ِذكبعٌألىذ ضل يذ بَذًضد ذكبعدلبجذ

وذزً دللذكبضدفيذكبللهْديذ ند ذكبٚد ِّذ دنذزرلمذكيرلذكبٌك  ذكب فلًاذهَلأل ذكالطَْطل ذًٍقطْع

ذٙقذٍقلّلذكب دْل.

ًٌّ ِذكب َلمذ بدَذٕلمدنذردلذٍقد مذهلالطدَفلألىذردنذكبقدلمٌ ذكبد ًبِذً ٌك د هذًرعلى كٍدو،ذش دلذ

كبدلُذ د وذذ921/1541كبقدلكوذو دجذٌّ ِذهلبَ س ذهلبقلكوًذكب ًبْديذكبددلألوىذطدلهقلًذًزى يدلذ

ألكخد ذر ّنديذذٍأد ذكب قلردي كبديذكبقدلةجذرنيدلذه دلذ ْيدلذهلإلٕ لى،ذًكبلُذأل َذ بَذً دفذكالطدَْطل ذً 

ذ ٌضلًذ نذكبسعِذالطَد كوذ لكوكًذٕ ّ ىذطٌَكٕوذهلبَ شْ ذهلبفٌَْذكيرلّ ِ.ذكبق سذكبعلهْي،

ًّنددل اذكب َددلمذطددو ذًًطددلة ذً ر لمْدديذرةٙقدديذكب سددؤًبْنذًرلٍ وددِذكبٖددلكةجذكإلطددلكةْأْْنذ

أدَذز ذكإلطدلكةْأْْنذ د ذخل دٌكذزشْدلذردنذزوهعديذ ادلذ ضلةْلًذًزرلمذكب ٚ  يذكب ًبْي،ذِْٙذّؤشد ذ 

كٍفل ْيذًهلًٌٍشٌالًذً  ةملًذ لب ْلًذرنذخةلذٕدلكة يجذهٚدقذكبادعنذكبفأسدطْنِ،ذًّادْلذ بدَذرد ٍذ

ٍلكٕ ذألًوذرن  لًذٙقٌتذكإلمسل ذ أَذكخَةفذزطدولمذذبد ذكبَلكٕد ،ذش دلذًّسدأ ذكبضدٌءذ أدَذ

ب ن  دددلًذ ددد كذ دددنذكبددد ًلذكبللهْددديذًىْئلٍيدددلذك ألًكْٕددديذكب عدددلّْلذكب َوعددديذردددنذ وددد ذهعددداذٍأددد ذك

ًرؤطسددلٍيلذكبلطدد ْي،ذّددجذّادد ألذزخْددلكًذ أددَذضددلًوىذٌٍّْددقذٕددلكةجذكالٙددَةلذًٍقدد ّجذٍأدد ذكبٌّددلةقذ

بأ ٚددلشجذكب ًبْدديذًزى يددلتذرٚ  دديذكبعدد لذكب ًبْددي،ذكب ٚ  دديذكبٖنلةْدديذكب ًبْددي،ذكب ٚ  دديذكيًوًهْدديذ
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ِذك َولًذمفسيلذ لٙويذ ةْٙيذ ِذكبن لذ ِذكبَبٚقٌتذكإلمسل ،ذ ضل يًذ بَذرٚلشجذهعاذكب ًلذ

 .خلٍزٕلكةجذكبٚلمذكبَِذٍق ذ أَذرٌكغنْيلذ ِذألًلذ
 


