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یم ﴾﴿ قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك أنت العلیم الحك  

                                       

)32سورة البقرة اآلیة (  

 

عضهم یا أیها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء ب﴿ (  

لقوم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال یهدي ا

)﴾الظالمین   
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 دعـــــــاء

 
اللھم ال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت وال بالیأس إذا أخفقت و   «

»ذكرني إن اإلخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح   
 

اللھم إذا أعطیتنا نجاحا ال تأخذ تواضعنا و إذا أعطیتنا تواضعا «    

» ال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا  
 
 
 
 

 
  



 
 
 

وام قضیتها البد لي و أنا أخطو خطواتي األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة تعود إلى أع

 في رحاب الجامعة مع أساتذتي الكرام الذین قدموا لي

الكثیر باذلین بذلك جهودا كبیرة في بناء   

جیل الغد لتبعث األمة من جدید    

 وقبل أن أمضي أقدم أسمى

آیات الشكر و االمتنان    

 و التقدیر و المحبة

معرفةإلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة، إلى الذین مهدوا لي طریق العلم و ال  

 إلى جمیع أساتذتي األفاضل قسم العلوم اإلنسانیة

 

 و أخص بالشكر و التقدیر

فتیحةشلوق : ةالفاضل المشرفة ةألستاذل  

م تبخل علي المعرفي والمنهجي ولزودتني بإرشادات وتوجیهات قیمة في المجالین  التي

  بالجهد وال بالوقت

 لتخرج الرسالة الى حیز الوجود 

 

 

كما أتوجه بالشكر الى األستاذ الفلسطیني : عمران كیالني الذي قدم لي ید العون 

  والنصائحوالتوجیهات 

  

هذه في كما ال یفوتني ان أتوجه بالشكر الى أختي االستاذة بویعلى نورة التي كانت سندي 

  الدراسة

 
 



 مـقـدمــة

  

فھي من أشد القضایا التي  تعقیداتعتبر القضیة الفلسطینیة من أعوص المشكالت وأكثرھا 

لكونھا تمس المقومات العربیة بصفة عامة  والمعاصرعرفھا التاریخ في العصر الحدیث 

  واإلسالم بوجھ خاص.

وھي مشكلة إنسانیة قبل كل شيء إذ أنھا تتعلق بمستقبل شعب أخرج من موطنھ قھرا 

إذ ال یمكننا التحدث  العربيواغتصبت أراضیھ وممتلكاتھ، فھي إذن من أخطر مشاكل المجتمع 

  عن الحریة أو الوحدة العربیة دون أن نصدم بقضیة فلسطین وضرورة إیجاد حل لھا.

اسة الداء حتى نتمكن من وحید الجھود وتكتیل الصفوف ودرفھي اآلن في مرحلة تتطلب ت

  وصف الدواء.

اختصت  ومتمیزةلقد مرت القضیة الفلسطینیة في تاریخھا المعاصر بعدة مراحل مأساویة و

األولى منھا بدخول البریطانیین أثناء الحرب العالمیة األولى وكانت الثانیة بدخول الصھیونیین 

ینیة معتمدین في بدایتھم على العاطفة الدینیة لكسب التأیید واحتاللھم لألراضي الفلسط

استطاعت مع  وعالمیة والمساندة الدولیة ثم ما لبثت أن تحولت إلى حركة إمبریالیة عنصریة

  مرور الوقت أن تؤدي إلى نشوء الصراع العربي اإلسرائیلي.

ولیة في القرن العشرین وتعقیدا عرفتھا الساحة الد حدهوھذا الصراع یعد من أكثر الصراعات 

بحیث اشترك في ارتكابھا من یتشدقون بالحضارة والمدنیة ومن یدعون  والعشریینوالواحد 

وبھذا كانت خلفیة ھذه األحداث بنمو الحركة الصھیونیة التي  والدیمقراطیةخلقھم لنظم الحریة 

ولدت في رحم المجتمعات الغربیة وما لبثت أن تبلورت ونمت تدریجیا لتحقیق ھدفھا المنشود 

وھو إقامة الوطن القومي للیھود في فلسطین، وبمباركة وتزكیة وتواطؤ غربي من خالل 

واعدة بأرض ال تملكھا وال  االستعماریة طانیاالذي أقدمت علیھ بریإصدار "تصریح بلفور" 

سلطة لھا علیھا لشعب غریب جاء من أصقاع العالم لیندد تارة باسم أرض المیعاد وأخرى 

الحقوق التاریخیة وشعب هللا المختار لتبدأ بعدھا مأساة الشعب الفلسطیني باعتداء  باسم

مة العربیة واإلسالمیة والذي واغتصاب صھیوني التي انتھت بغرس خنجر مسموم في قلب األ

كان لھ األثر البارز في مسار القضیة الفلسطینیة التي عرفت تحوالت وتطورات كبیرة مع 

  مرور الوقت.

  :إشكالیة البحث



والدور الغربي في  1917/1948التي عرفتھا القضیة الفلسطینیة بین عامي إن ھذا البحث 

وانطالقا مما سبق یمكننا صیاغة اإلشكالیة  مساندة الحركة الصھیونیة من أجل قیام كیانھا

  كما یلي :التالیة للبحث 

ما حقیقة الحركة الصھیونیة؟ وما ھي أھدافھا؟ وكیف ساھم الغرب في إقامة الكیان  

  وفیما تتجلى أھدافھ من وراء ذلك؟. اإلسرائیلي

  وعن ھذه اإلشكالیة تندرج لنا عدة تساؤالت:

  ما ھي الجذور التاریخیة للحركة الصھیونیة؟ *

  * كیف كانت أوضاع فلسطین أثناء اإلنتداب البریطاني؟

  * وفیما تمثلت ردود الفعل الفلسطینیة والعربیة؟

  * ما ھو سبب انھزام العرب في الحرب العربیة اإلسرائیلیة؟

  وما ھي أشكال الخروج من ھذا المأزق؟  *

  :أسباب اختیار الدراسة

كز أي بحث علمي على جملة من الشروط والمبادئ العامة الختیاره، تحدد بدورھا سبب یرت

  اختیار الموضوع بعینھ دون سواه.

  ویعود اختیارنا لھذا الموضوع لعدة اعتبارات یمكن إیجازھا فیما یلي:

لقد مألت الكتب التي تعالج موضوع الصراع العربي اإلسرائیلي رفوف المكتبات لدرجة  *

یضیع الباحث بینھا ولم یكن اختیارنا للموضوع إعتباطا أو بھدف إضافة مرجع آخر لتلك 

الموجودة، بل كان عن رغبة ومیل شخصي لمعرفة جذور ذلك الصراع، وألننا عن قناعة بأننا 

دفاع عن قضیتنا بصفتنا عربا ومسلمین وسالحنا في ذلك یكمن في معرفة من سیحمل الشعلة لل

عدونا، وألن اھتمامنا بقضیة سیاسیة تاریخیة تشغل أقالمنا لكتابتھا وعیوننا لمشاھدة وقراءة 

آخر ما كتب فیھا، ذلك كلھ یقتضي منا الرجوع إلى دراسة تاریخھا وجذورھا األولى فال یمكن 

  الماضي. فھم الحاضر إال بدراسة

اعتقادنا الراسخ أن ھاتھ القضیة لیست قضیة الشعب الفلسطیني وحده، بل ھي قضیة كل  *

عربي یعتز بانتمائھ لھذه األمة، خاصة لما نراه ونسمعھ یومیا عبر وسائل اإلعالم وشاشات 

مع التلفزیون من معاناة الشعب الفلسطیني أمام وحشیة اآللة العسكریة اإلسرائیلیة وبقاء المجت

   الدولي وخاصة العرب موقف المتفرج والمتخاذل .

المي عمال بالمبدأ القائل : اعرف من اإلطار القومي العربي اإلس* رغبتنا في العمل ض

وإجالء الحقائق وإبراز مكائد  االستعماريعدوك...ولفضح الزیف الصھیوني 



والكشف عن األسالیب التي اتبعتھا لتحقیق ھدفھا المنشود وإبراز مفھوم  العالمیة،نیةالصھیو

الصھیونیة لغموضھا لدى الكثیر من الناس الذین ظلوا یجھلون أھدافھا ووسائلھا الدنیئة، فراح 

  كل یفسرھا حسب منظاره وانتماءه.

  إلسالمي.* وھو أیضا دافع النخوة العربیة والغیرة على العروبة والقومیة وعن الدین ا

  دید باإلحتالل الصھیوني في األراضي المقدسة.ن* الت

* واجبنا للبحث عن تاریخ ینطق بالحق وھذا أقل ما یقدم لفلسطین التي كانت ضحیة التحالف 

  الغربي الصھیوني، وكشف القناع عن ھذا التآمر.

  للحركة الصھیونیة. * رغبتنا في دراسة القواعد الخلفیة للدعم والدور الذي تلعبھ الدول الغربیة

نتھاك إسرائیل لحقوق الفلسطینیین * التركیز على الجانب اإلنساني للقضیة والسبب ألن ا

وبمساندة تامة من قبل الدول الغربیة، لن یؤدي فقط إلى انتھاك السیادة الوطنیة للشعب 

  الفلسطیني بل أدى أیضا إلى محاولة القضاء على وجود الشعب نفسھ.

  :أھمیة الموضوع

 األوسطباعتبار فلسطین تمثل موقعا إستراتیجیا في منطقة الشرق  ، اإلستراتیجیةاألھمیة * 

فھي تصل بین آسیا وإفریقیا وتمثل الجسر البري بین الشرق والغرب، األمر الذي جعلھا 

التي وجدت في الصھیونیة ذریعة لبسط نفوذھا على  االستعماریةتستقطب اھتمام الدول 

  .المشرق العربي

التي تكتسبھا القضیة الفلسطینیة في التاریخ الغربي بوجھ خاص والتاریخ الدولي * القصوة 

بوجھ عام وللمكانة التي تستحوذ علیھا إدارة أحداث الشرق االوسط خصوصا والصراع 

 واحتماالتالدولي على مناطق النفوذ فیھ وما تخلفھ من نتائج وما تسفر عنھ من توقعات 

مجرد التخمین في تحدید المصیر الذي سوف تؤول إلیھ أو تبلغھ القضیة مستقبلیة یصعب حتى 

بھ كل مرحلة من مراحلھا  اصطبغتنظرا للغموض الذي  اجتازتھافي كل مرحلة بلغتھا أو 

  مما زادھا تشابكا وتعقیدا یصعب الحل معھا ، وتستھوي الدارس للخوض فیھا .

زیمة العرب في الحرب العربیة اإلسرائیلیة محاولة إلقاء الضوء على االسباب الحقیقیة لھ* 

  ، ومحاولة ھذه الدراسة الكشف عن الدور الغربي في قیام الكیان اإلسرائیلي . 1948لعام 

عالقات الدولیة وتعتبر طرف فاعل في المجتمع أصبحت القضیة الفلسطینیة تشكل محور ال* 

ھا ھیئة األمم المتحدة ،حیث ال تمر الدولي باإلضافة إلى المنظمات والھیئات الدولیة وعلى رأس

  سنة إال وتطرح القضیة الفلسطینیة لنقاش أكثر من مرة للوصول إلى حل عادل لھا .



كما أنھ ال سالم في منطقة الشرق االوسط خاصة مع إسرائیل ما لم تحل القضیة الفلسطینیة * 

ا ویخوضون في ،لذلك نجد أن أكبر المفكرین والكتاب كانوا عرب أو أجانب یھتمون بھ

  مستجداتھا وتطوراتھا .

  : منھج البحث

نظرا لطبیعة الموضوع ومن أجل الوصول إلى الھدف المنشود ولإلجابة عن كل ھذه 

في دراسة ھذه الرسالة بمختلف فصولھا  اعتمدناالتساؤالت واإللمام بجوانب الموضوع 

  منھجین علمیین وھما :              

ھذا المنھج في سرد األحداث التاریخیة بطریقة  استخدامالمنھج التاریخي الوصفي :وقد تم -1

وصفیة كرونولوجیة في محاولة لدراسة األحداث التاریخیة بالتسلسل الزمني في تتبع تطورات 

  . 1948-1917القضیة الفلسطینیة من 

ل ونقد النصوص المعتمدة في البحث علیھ في تحلی االعتمادتم  وقد المنھج التحلیلي النقدي : -2

البعض والوصول  ببعضھامن مصادره أو من المراجع التي كتبت عن القضیة ،بھدف ربطھا 

إلى استنتاجات ألحكام جزئیة أو عامة تلقي األضواء على األحداث التي وقعت وإدراك 

  ربیة .السلبیات منھا بعد دراستھا وتحلیلھا ونقدھا وإبراز خطورتھا على االمة الع

  : دراسة المراجع

أما المراجع التي أعتمد علیھا في ھذا البحث فیمكن ذكر أھمھا :                                                                  

: كتاب "خطر الیھودیة العالمیة على اإلسالم والمسیحیة " لمؤلفھ عبد هللا التل وھو  المصادر

یعتبر مصدر مھما في القضیة الفلسطینیة بإعتباره عایش األحداث إذ كان جزءا منھا من خالل 

وكان قائدا لثورة القدس ، وقد إستفدنا منھ فیما یتعلق بتعریف  1948مشاركتھ في حرب عام 

وجذورھا وكذلك مجریات الحرب العربیة اإلسرائیلیة ،وما یؤخذ على ھذا المصدر  الصھیونیة

االحداث من خالل إستعمالھ لأللفاظ التي  الذاتیة علیھ إذ نلمس الحماس العاطفي إتجاهطغیان 

  تنم عن مدى تفاعلھ مع األحداث ،وال نعیب علیھ ذلك كونھ في قلب معركة القدس .

سرائیلي "لمؤلفھ عبد المنعم واصل بحیث كان رؤیة حقیقیة ألحداث كتاب "الصراع العربي اإل

أفادانا في إستعمالھ لمراحل الحرب العربیة اإلسرائیلیة بإعتباره كان مشاركا وقد  1948 حرب

في الحرب وكان قائدا في القوات المسلحة المصریة ،إال أن المؤلف كان ذاتیا في كتابتھ بحیث 

ى غیرھا من الدول العربیة وذكر الدعم المصري وقدراتھ ركز على وصف أحداث مصر عل

الكبیرة في تقدیم المساعدة لفلسطین وتھمیش الدول العربیة األخرى إال أنھ یعتبر مصدر مھما 

  یدعمنا بأحداث عایشھا 



كتاب "یقظة العرب" لمؤلفھ جورج أنطونیس وھو ایضا یعتبر مصدرا ال غنى عنھ ألي باحث 

إال أنھ عالج الموضوع بطریقة موضوعیة ،وبإعتبار أیضا أجنبي غم أنھ في ھذا الموضوع ،فر

كان طرفا منھا .فلقد عین سكرتیرا عاما لحكومة  وأ عایش أحداث فلسطین أن صاحب الكتاب 

و ما یؤخذ  1917منھ في وعد بلفور عام  ناتدااستفوكانت  1939-1930فلسطین أثناء الفترة 

 بإعتبار كتابھ مترجم .عن ھذا المصدر صعوبة الفھم 

كتاب"الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة"لمؤلفھ إسماعیل أحمد یاغي وقد استعملناه  :المراجع

في اغلب دراستنا بإعتباره عرض القضیة الفلسطینیة بكل تفاصیلھا وكشف عن االطماع 

  األوربیة ألرض فلسین بصورة موضحة ومفھومة .

طفى حلمي وقد استعملناه في اسباب انھزام العرب عام كتاب "نكبة فلسطین" لمؤلفھ مص

  بحیث تطرق المؤلف بالتفصیل في كتابھ عن ھذه االسباب. 1948

  : صعوبات البحث

مھما یكن فإننا ال نجانب الصواب إذ قلنا ان ھذه المھمة تحمل في ثنایاھا الكثیر من الصعاب 

  أھمھا :

  یتعلق بالمصادرمكتبة القسم من الكتب المتخصصة في الموضوع خاصة فیما  فقر* 

" القضیة * صعوبة الحصول على مصادر ھي ضروریة لدراسة ھذا الموضوع مثل كتاب 

الفلسطینیة في مختلف مراحلھا " لمؤلفھ محمد عزة دروزة و كتاب "فلسطین في خطط 

تاب " الحركة الوطنیة الفلسطینیة " لمؤلفھ " لألحمد طربین كذلك كالصھیونیة و اإلستعمار 

  عادل حسین غنیم إلى ما في ذلك من مصار مھمة صعب علینا التحصل علیھا .

* صعوبة الحصول على المراجع باللغة األجنبیة و عدم تواجدھا في مكتبة القسم وفي بعض 

  الجامعات الجزائریة .

ة و المتشعبة األمر الذي صعب علینا وضع * طول الفترة المدروسة الحافلة باألحداث المتداخل

الخطة المناسبة ، باإلضافة إلى انعدام الموضوعیة في بعض الكتب ، بسبب التناقض الذي 

  لحضناه بین الكتب العربیة واألجنبیة في سرد األحداث و صعوبة الوصول إلى الحقیقة .

حث العلمي یتطلب وقتا أكثر * قصر المدة الزمنیة المخصصة إلعداد ھذه الرسالة وھذا الن الب

لإلحاطة بالمادة الخبریة ونضوج الفكرة العلمیة  التي یتطلبھا البحث ، خاصة العمل التاریخي 

  الذي یعتمد على المصادر و المراجع .

بنفس المادة العلمیة أي كل مؤلف ینقل عن * كثرة المراجع التي تتناول القضیة الفلسطینیة 

  .اغلب المؤلفین ھم مصریین الذین یتمیزون بالمبالغة في الكتابة مؤلف أخر نفس المعلومات و

  



   خطة البحث :

 وكل فصل یحتوي على تمھید وخالصة ، تم تقسیم بحثنا ھذا إلى ،مقدمة و ثالثة فصول

  باإلضافة إلى الخاتمة .

تطرقنا فیھ إلى ماھیة الحركة الصھیونیة من  الفصل األول كان عبارة عن فصل تمھیدي ،

تعریف للحركة الصھیونیة ، جذورھا ،وأھدافھا ، اضافة إلى التطرق ألھم خالل إعطاء 

  إتجاھات الحركة الصھیونیة .

الذي كان بعنوان تطور األوضاع في فلسطین من  وعد بلفور إلى الثاني وبخصوص الفصل 

الذي  1917) فقد تعرضنا فیھ إلى وعد بلفور لعام  1948-1917قیام الكیان اإلسرائیلي( 

ھي األخرى على تبني مصیر یعتبر الدعم البارز من طرف بریطانیا ھذه االخیرة التي عملت 

المشاریع الصھیونیة ومساعدتھم على اقامة وطن قومي لھم في فلسطین ، والذي تاله بعد ذلك 

إلى السیاسة البریطانیة المتحیزة لجانب االنتداب البریطاني على فلسطین من خالل التطرق 

فیھ البریطانیون الفرصة االكبر لتطبیق سیاسة الصھاینة أثناء فترة االنتداب ، بحیث وجد 

التھوید معتمدین في ذلك على الكتب البیضاء ومشاریع التقسیم .وھذا ما أدى بعرب فلسطین 

المظاھرات واإلضرابات، وبعد للرد على ھذه السیاسة بإعالن المقاومة المسلحة من خالل 

الغربي متمثلة  االستعمارالكفاح المسلح من الشعب الفلسطیني تأتي الطعنة الكبیرة من طرف 

اللبنة  یعتبر ھذا التقسیم و من طرف ھیئة األمم المتحدة  1947قرار التقسیم لعام إصدار في 

بھ من  واالعترافاألخیرة التي أضیفت لتساھم في قیام الكیان الصھیوني الذي تم اإلعالن عنھ 

  .1948الدول الغربیة عام طرف 

وفي الفصل الثالث واألخیر فقد تطرقنا فیھ إلى دعم الدول الغربیة للحركة الصھیونیة من أجل 

الغربیة مع مصالح الحركة الصھیونیة في  قیام كیانھا ، ویعود ھذا الدعم إلى التقاء المصالح

 1948منطقة الشرق االوسط وعالجنا ایضا احداث الحرب العربیة االسرائیلیة االولى لعام 

  وأسباب انھزام العرب في الحرب .

المادة العلمیة ومناقشتھا وینتھي البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي تم التوصل إلیھا بعد دراسة 

 وختمناھا، تساھم في التوضیح والفھم م البحث بمالحق لھا عالقة بالموضوع دع كماوتحلیلھا .

  لیھ بعد ذلك فھرس المحتویات .یببلوغرافیا للمصادر و المراجع  المعتمدة ، 

                                          وال یفوتني إال ان اعترف بالجمیل وأتوجھ بالشكر الجزیل إلى األستاذة المشرفة 

  التي لم تبخل علي بفیضھا العلمي و ال بإثراء المنھج بتوجھاتھا القویمة و " شلوق فتیحة "

  بفضلھا خرجت ھذه الرسالة إلى حیز الوجود .

  وفي األخیر فإن أصبنا فمن هللا وإن اخطأنا فحسبنا أننا عملنا بإخالص و هللا من وراء القصد
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  تمھید :

  

ان النظر والتأمل ملیا في طبیعة الحركة الصھیونیة یؤكد لنا أنھا لیست ولیدة المفاجأة وإنما ھي      

ولیدة عمل متواصل لعدد كبیر من الساسة والمفكرین الیھود األوربیین الذین عملوا فرادى ، و 

من أجل العمل على تحقیق حلم الیھود في العودة إلى أرض جماعات في النوادي و الجمعیات 

لعالم ، خاصة في في ا، وان ما یصنعھ الصھاینة الیوم على مسرح األحداث  المیعاد " فلسطین "

قتضى العودة إلى الماضي البعید إلدراك حقیقة السیاسة التي ینتھجونھا الیوم في المیدان السیاسیي ی

اإلستراتجیة المستقبلیة التي یرسمونھا  وإدراكعلى وجھ الخصوص ، العالم بصفة عامة وفلسطین 

  لكیانھم .

فبمجرد إلقاء نظرة عن تاریخ الحركة الصھیونیة تؤكد لنا أن الصھیونیة التي أنجبت إسرائیل لم 

تظھر صدفة بل ھي قصة القرون الطویلة التي عاشھا الیھود مشتتین في العالم . لتظھر الصھیونیة 

، لإلیجاد حال بما أسمتھ " المشكلة  االستعماريكحركة قومیة ولتزدھر في وسط المجتمع في أوربا 

  المزعومة لھم في فلسطین .الیھودیة " على أساس الحقوق التاریخیة والدینیة 

وألجل تثبیت الفكرة الصھیونیة ونشرھا بین الشعب الیھودي تم عقد عدة مؤتمرات طرحت فیھ 

المسائل أبرزھا دوما البحث عن السبل الكفیلة لجمع شتات الیھود من خالل للنقاش حول الكثیر من 

  إنشاء وطن قومي یھودي لھم في فلسطین .

عزمنا على تعریة الحركة الصھیونیة من ثوبھا المزیف والماكر وعرضھا  االنطالقةومن ھذه 

  بحقیقتھا الصارخة للوقوف منھا موقف الحیطة والحذر .

ابراز كیفیة  صورة واضحة عن تعریف الحركة الصھیونیة ول إعطاء وفي ھذا الفصل سنحاو

  ف والوسائل التي أقیمت من أجلھا .، و األھدا ئھانشو
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  تعریف الصھیونیة المبحث األول :

  

  سنتناولھاھذا لمن طرف عدة علماء ومؤرخین وضعت تنوعت التعاریف حول الصھیونیة حیث    

  :واالصطالحي من الجانبین اللغوي 

  لغة :

 نسبة إلى صھیون وھو أحد التالل أو الجبال التي تقع في جنوب بیت المقدس، zionismالصھیونیة 

وذلك في مواقع كثیرة منھا: << ویكون   (1)التوراةكنعاني في األصل وقد ورد ذكره في  اسموھو 

فوق التالل وتجري إلیھ كل في آخر األیام أن جعل بیت الرب یكون ثابتا في رأس الجبال ویرتفع 

األمم وتسیر شعوب كبیرة ویقولون ھلّم إلى جبل الرب إلى بیت إلھ یعقوب فیعلمنا من طرقھ ونسلك 

  (2)الربكلمة  أورشلیمفي سبلھ ألنھ من صھیون تخرج الشریعة ومن 
ھو على وزن  والصھیون ،الجبلوالصھیونیة ھي لفظ عربي مشتق من الصھوة أي الربوة أو قمة 

  (3)فعلون ففیھ ھنا صیغة المبالغة كما ھو معروف عند العرب في بعض االلفاظ.

 صھیونوالصھیونیة كذلك كلمة أخذھا واستعملھا المفكر والكاتب الیھودي "ناثان بربناوم" من كلمة 

یح ویعتقد الیھود أن المس فلسطینعلى الحركة الھادفة على تجمیع الشعب الیھودي في أرض  لتدل

  (4)ویحكم العالم من جبل صھیون. المیعادالمخلص سیأتي في آخر األیام لیعود بشعبھ إلى أرض 

ولكن  العلماءلمصطلح الصھیونیة نالحظ كیف اختلفت آراء الدارسین و  ةیف اللغویارومن ھذا التع

  أي األرجح ھو ذاك الذي ینسبھا إلى جبل صھیون المتواجد في جنوب بیت المقدس.الر

  :صطالحاإ

ومتخذة من الدین الیھودي  واالستعمارالصھیونیة حركة سیاسیة تسعى للتوسع معتمدة العنصریة    

غیر أنھ لیس من الخفي على أھل  اجمعذ للیھود في العالم قمدعیة أنھا المن أھدافھاغطاءا لتحقیق 

اینة، الذین یسعون المعرفة بأن ادعاء وحدة العرق لجمیع یھود العالم إنما ھو من مبتكرات الصھ

  (5)ألرض فلسطین. اغتصابھمومن خالل التمسك بھذه اإلدعاءات الوھمیة لتبریر 

                                                             
ى علیھ السالم ولكن على األسفار الخمسة لشریعة النبي موس :ھو الكتاب الدیني للیھود ومعنى التوراة "التعلیم" ویحتوي*التوراة

بحت التوراة األن  اتسعت ھذه األسفار مع مرور الزمن بسبب اإلضافات والتفاسیر التي اضیفت من طرف احبار الیھود وبھذا أص
محرفة كلیا أنظر : (نخبة من المتخصصین ،فلسطین والقضیة الفلسطینیة ،ط1،الشركة العربیة للتسویق والتوریدات ،مصر 

) 173،ص2008،   
  (1) اسماعیل أحمد یاغي :الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة ،ط1،دار المریخ ،الریاض ،1983،ص23  

الكنعانیون ،وھذا  وھي أقدم اسم عرفھ البشر لھا وقد سماھا بھ اقدم سكانھا **:مدینة السالم (وھو اإلسم القدیم لمدینة القدس )اورشلیم
االسم منسوب إلى سالم أو شالم أوشالیم وھو اسم مؤسسھا ، وكلمة اور كلمة سومریة معناھا المدینة .انظر:( سید حسین العفاني 

 ،تذكیر النفس بحدیث القدس واقدساه ، ج1،ط1،دارالعفاني،مصر،2001،ص53،51،
  (2) عبد هللا التل :خطر الیھودیة العالمیة على االسالم والمسیحیة ،ط3،المكتب االسالمي ،1979، ص156. 

  (3) عبد الحمید بن أبي زیان :اصول الصھیونیة ومآلھا،  الشركة الوطنیة للنشر ،الجزائر , (د ، س) ،ص114
  (4)   ایھاب كمال :60 عاما من الصراع العربي اإلسرائیلي ،ط1 ،ھیئة النیل العربیة للنشر ،مصر ،2008،ص16

  (5) االمام الخمیني ، القضیة الفلسطینیة في كالم االمام الخمیني، ط1،دار الوسیلة ،لبنان ،1996 ،ص18
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والصھیونیة ھي أیضا حركة سیاسیة نشأت وترعرعت وسط القومیات األوربیة في القرن التاسع 

ي الغربي وتھدف إلى حشد المالیین من الیھود في العالم ضمن كیان یھود االستعمار وغذاھاعشر، 

  وھذا استنادا إلى مزاعم تاریخیة وخرافات دینیة تربطھم بھا، واتخاذ فلسطین نقطة  بفلسطین ،قومي 

  (1)ى النیل.ق لدولة كبیرة تمتد من الفرات إلانطال

ونیة على فلسفة تستمد أصولھا من الفكر الیھودي الذي یتغیر حسب الظروف ولقد قامت الصھی 

،  وھي منظمة تنظیما مركزیا عالمیا تستھدف استعمار أرض العرب وإجالئھم عنھا واألحوال،

واستبدال أھلھا بقوم من مختلف األجناس في دولة إسرائیل تدین لھا بالوالء وتمتثل ألوامرھا 

  (2)جماھیر الیھود من رعایا الدول األخرى.

، فأولئك الصھاینة  ة كما یعتقد البعضتنتج أن الصھیونیة لیست نفسھا ھي الیھودیسھذا یمكننا أن نبو

لھم الحق في فلسطین من الذین یدعون انتمائھم لبني إسرائیل ولعقیدة موسى علیھ السالم وأن 

زیون أي یھود غیر سامیین ولیست لھم أیة عالقة عرقیة منظور دیني، فھم بھذا لیسوا سوى اشكنا

  تاریخیة بفلسطین.

واإلسرائیلیة  ن الصھیونیة (والتي تم تعریفھا) والیھودیةومن خالل كل ھذا علینا أن نفرق بی

  بإعطاء تعریفات لكل مصطلح.وذلك ،  الماسونیةو

  :الیھودیة -

مشتق من مادة (ھود) بمعنى التوبة والرجوع واإلنابة وھي ترد على ثالثة صیغ  عربي اسمالیھود 

  جاءت كلھا في القرآن الكریم وھي:

  (3)الكلم عن مواضعھ>>.من الذین ھادو یحرفون  :<< ھاد -أ

  (4)>>. :<< إنا ھدنا إلیك ھد -ب

:<< أم تقولون أن ابراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب واألسباط كانوا ھودا أو نصارى  ھودا -ج

  (5)>>.ھل أنتم أعلم أم هللا ومن أظلم ممن كتم شھادة عنده من هللا وما هللا بغافل عما تعملون 

اإلسالم  ق.م بدین 1260 دیة ھي دیانة ابتدأت نشأتھا ببعثة موسى علیھ السالم حوالي عاموالیھو

 ا بعد بالیھودیة ھو دین سماوي،موعلى ذلك فإن الدین الذي جاء بھ موسى علیھ السالم وعرف فی

أنزلھ هللا تعالى على رسولھ وكلیمھ موسى مشتمال على مجموعة العقائد والشرائح الواردة في 

  (6)التوراة لھدایة بني إسرائیل والسیر بھم على النھج اإللھي القویم.

عن عبادة العجل،  سموا <<یھودا>> حین تابواوقد ذھب بعض الباحثین إلى أن اإلسرائیلیین إنما 

  ، وذھب  لقول موسى علیھ السالم<<إنا ھدنا إلیك>> أي رجعنا وتضرعنا ماالسثم لزمھم ھذا 

                                                             

  (1) عصام ارشیدات وآخرون ، دراسات في القضیة الفلسطینیة ،ط1، دار الكندي ،االردن ، 1992 ، ص 20 
  (2) محمود دیاب ، الصھیونیة العالمیة والرد على الفكر الصھیوني المعاصر ،ط1 ،مطبوعات الشعب ، مصر ،1976 ،ص13

  (3) سورة النساء ،اآلیة :46 بروایة ورش .
  (4) سورة األعراف ،اآلیة :156 بروایة ورش . 

  (5) سورة البقرة ، اآلیة :140 بروایة ورش .
،  ،مكتبة العبیكان1،ج،العنصریة الیھودیة وآثارھا في المجتمع اإلسالمي والموقف منھا یبي أحمد بن عبد هللا بن ابراھیم الزغ (6)

  21،63،ص1996الریاض، 
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  (1).، أي یتحركون عند قراءة التوراةكانوا یتھودون آخرون إلى أن التسمیة إنما كانت ألنھم 

والیھود اآلن ینقسمون إلى قسمین فھناك الیھود السامیین الذین ینتسبون إلى موسى علیھ السالم 

الكیان الصھیوني في  أنشئواالذین  الصھیونییناز(غیر سامیین)وھم نیشكأ یھود والصنف الثاني ھم

حسبما تقرر المصادر الصھیونیة  %82فلسطین وھم یشكلون غالبیة سكان إسرائیل اآلن فھم بنسبة 

  (2)ذاتھا.

  اإلسرائیلیة: -

، ویعتقد الیھود  البدیل لیعقوب علیھ السالم االسموھو >>  <<إسرائیل تنسب كلمة إسرائیلي إلى  

بعد النصر الذي اكتسبھ جدھم األعلى. وإسرائیل مكونة  االسمبأن هللا ھو الذي منح یعقوب ھذا 

ل>>بمعنى اإللھ أو الرب أو هللا، وبھذا یكون معنى ید أو صفوة، ومن <<إبمن<<إسرا>>بمعنى ع

  (3)>>.صفوة هللا إسرائیل<<عبد هللا>> أو<<

كنیة أبیھم ھذه، ومن ثم أصبح یطلق علیھم إسم<<إسرائیل>> أو  وھكذا فلقد ورث أبناء یعقوب

  (4)<<بني إسرائیل>>.

  الماسونیة: -

تتكون من (ثالث ، وھذه الكلمة حسب الوضع اللغوي ) (free Mssonryكلمة إنجلیزیةھي  :لغة

) msson) وتعني الحر أي المطلق الذي ال یضبطھ قید من القیود. الكلمة الثانیة (freeكلمات):(

) وتعني یاء ryوتعني الحرفة، بمعنى أیة حرفة، كما تعني أیضا الحرفة البناء. والكلمة الثالثة ھي(

  (5).: جمعیة البنائین األحرار النسبة. فالترجمة الحرفیة للماسونیة إذن ھي

  :إصطالحا
ھدفھا القضاء على األدیان المخالفة للیھودیة من أجل  والماسونیة ھي حركة سریة ذات طابع عالمي،

  (6)تحقیق األھداف الیھودیة في ھذا العالم.

والماسونیة جمعیة سریة ذات تخطیط صھیوني، وجدت في أوربا إلزالة سلطة المستبدین من رؤساء 

التي  یاسیةالدین، ولذلك كانت سریة في أعمالھا، ولھذه الجمعیة األثر األعظم في االنقالبات الس

حصلت في أوربا ومنھا الثورة الفرنسیة الكبرى، وكذلك اإلنقالب العثماني. وقد كان المؤسسون لھا 

  (7)والعاملون فیھا في أوربا من الیھود وھم زعماؤھا.

  ومن ھنا نالحظ بأن القوة الخفیة التي تتحرك من خلف الماسونیة ھي الحكومة السریة للشعب 

                                                             
، دار المعرفة الجامعیة ،  1ج، بنو اسرائیل (التاریخ من عصر ابراھیم وحتى عصر موسى علیھما السالم) محمد بیومي مھران  (1)

   .38،ص 1999مصر ،
  (2) شیریب سبیرید وفیتش ، حكومة العالم الخفیة ، تر: مأمون سعید، ط9، دار النفائس، بیروت ،لبنان ،(د،س) ص21  

  (3) صالح عبد الفتاح الخالدي ، ال نقول دولة اسرائیل ،مجلة فلسطین المسلمة ،ع10،فلسطین ،(د،ن)، 1990،ص51،50 . 
  (4) المرجع نفسھ ، ص37

  (5) أحمد بن عبد هللا بن ابراھیم الزغیبي ، المرجع السابق ،ص305
  (6) المرجع نفسھ ، ص305

  (7) أبواسالم أحمد عبد هللا ، دعوة الحق الماسونیة سرطان األمم ، دارالزھراء لإلعالم العربي، مصر، 1986، ص10 
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  الیھوديالصھیوني 

خلص من كل ھذه التعاریف بأن الحركة الصھیونیة ھي حركة سیاسیة استعملت شعارات دینیة ونست

متمثلة في الدین الیھودي وبأنھم شعب هللا المختار وأن فلسطین ھي أرض المیعاد التي وعدھم هللا 

  ، من اجل تحقیق اھدافھم .إیاھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ماھیة الحركة الصھیونیة                                     الفصل التمھیدي                                            

 

  جذور الحركة الصھیونیة المبحث الثاني :

  
با السیاسي ألول مرة كأیدیولوجیة سیاسیة شاملة وحركة وظھرت الصھیونیة على مسرح أور   

" فھي قدیمة إذ یعود تاریخھا إلى  كفكرةأواخر القرن التاسع عشر ولكنھا " سیاسیة منظمة في

بقیادة "تیودور  1897أي قبل المؤتمر الصھیوني األول الذي عقد في بازل عام  ثالثمائة عام،

القائلة بعودة الیھود إلى فلسطین  ھذا األخیر الذي اعترف بنفسھ بأن الفكرة الصھیونیة  "(1)ھرتزل

  (2)لیست بجدیدة وھذا ما وضحھ في كتابھ <<الدولة الیھودیة>>.

وھي في الواقع حركة قدیمة مرت بأدوار  تیودورأت من عھد ویظن الكثیرون بأن الصھیونیة قد بد

  عدیدة أھمھا:

التي أعقبت العودة من السبي، والتي كان من أول أھدافھا العودة إلى صھیون  :حركة المكابیین -1

  (3)وبناء ھیكل سلیمان من جدید.

وقد أثار ھذا الیھودي الحماسة في بني قومھ وحثھم على السعي  م):138-117حركة باركوخبا( -2

  (4)للتجمع في فلسطین وإعادة بناء الھیكل وتأسیس دولة یھودیة وتنصب ملك علیھا من نسل داوود.

حركة موزس الكریتي:كانت أیضا حركة سیاسیة ساذجة تافھة غیر منظمة، وكانت تھدف إلى  -3

  (5)أنھ لم یكتب لھا النجاح من أولھا وانتھت قبل أن تظھر.إال  فلسطینالیھودي في  التجمع

) وقد ظھر ھذان الیھودیان كمنقذین 1532- 1501حركة دافید روبین وتلمیذه سولومون مولوخ( -4

  (6)للیھود وقائدین طموحین یسعیان إلى تجمیع وإعادة توطینھم في فلسطین.

إعادة توطین الیھود في بریطانیا توطئة ) وكان یدعو إلى 1657-1604حركة منشة بن إسرائیل( -5

ویبدو أن ھذه الحركة كانت النواة االولى للصھیونیة الحدیثة التي وجدت لھا  إلعادتھم إلى فلسطین

أرضا خصبة ھي بریطانیا ، ترعرعت فیھا ونمت واستطاعت في مدى ثالثة قرون أن تسخر جمیع 

  (7).قوى بریطانیا

                                                             

مدیرا ألحد المصارف في  م ألسرة یھودیة ثریة حیث كان یعمل والده 1860: ولد في مدینة بودابست بالمجر سنة تیودورھرتزل
، استغل  1884بكلیة الحقوق وتخرج فیھا بعد حصولھ على درجة الدكتوراه عام 1878النمسا التي انتقلت إلیھا عائلتھ ،إلتحق عام 

لمدة عام في المحاكم النمساویة لكنھ ترك العمل واتجھ غلى الصحافة فعمل مراسال إلحدى الصحف في باریس وكانت اقامة ھرتزل 
في  1896فرنسا قد جعلتھ یھتم بالمسألة الیھودیة وتفرغ للكتابة في القضیة الیھودیة التي كان یؤمن بھا لذا قام بنشر آرائھ عام  في

 ، 1،ط1982- 1882 المنظمة الصھیونیة العالمیةأسعد عبد الرحمن، .أنظر:(  1904كتاب أسماه الدولة الیھودیة وتوفي ھرتزل سنة 
   .)30،31،ص 1985المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 

،تر: أحمد عبد هللا عبد العزیز، مطابع الرسالة ،الكویت ، الصھیونیة غیر الیھودیة جذورھا في التاریخ الغربي ریجینا الشریف (1)
 (1) 24،25،ص1985،

، دار طالس للدراسات والنشر، 1،میشیل واكیم، طتر:قصي أتاسي  ،فلسطین أرض الرساالت السماویة ،روجیھ غارودي  (2)
   .187، دمشق،سوریا،ص1991

  (3) عبد هللا التل ، المصدر السابق ، ص157 .
  (4) سھیل التغلبي، الصھیونیة تحرف اإلنجیل ، ط1،(د،ن) ،لبنان ،1980، ص7 . 

  (5) صابر طعیمة ، التاریخ الیھودي العام ، ج1، ط3،دارالجیل ،لبنان ،1991 ، ص194،193 .
  (6) عبد هللا التل ، المصدر السابق ، ص158

  (7) نفس المصدر ، ص 158
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  وادعى د الحركات الصھیونیة عنفا وتعصبا وكانت من أش )1676-1616( اي لیفيبتحركة ش -6

  (1)ح . صاحبھا أنھ المسیح المنتظر، وھذه الحركة لم یتوفر لھا كغیرھا مقومات النجا

إلثارة  1806سنة  نشاط الیھود واجتماع المجلس األعلى: من خالل ما دعاه نابلیون بونابرت -7

في احتالل الشرق العربي واعدا إیاھم بمنحھم  مساندتھمحماستھم وأطماعھم وتحریضھم على 

ھضوا بقوة أیھا المشردون في التیھ، إن خطاب نابلیون إلى الیھود:<<إن مما جاء فيو (2) فلسطین

عن األجداد غنیمة  أمامكم حركا مھولة یخوضھا شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضھ التي ورثھا

ذلك العار الذي أوقعكم تحت نیر الیھودیة، وذلك الخزي  تقسم بینھم حسب أھوائھم...البد من نسیان

الذي شل إرادتكم أللفي سنة. إن الظروف لم تكن تسمح بإعالن مطالبكم أو التعبیر عنھا بل إن 

الظروف لم تكن تسمح بإعالن مطالبكم أو التعبیر عنھا بل إن ھذه الظروف أرغمتكم بالقسر على 

قدم لكم یدھا اآلن حاملة إرث إسرائیل وھي تفعل ذلك في الوقت التخلي عن حقكم ولھذا فإن فرنسا ت

یا ورثة فلسطین الشرعیین...إن األمة الفرنسیة التي ال .... بالذات وبالرغم من شواھد الیأس والعجز

كل  تتأخر بالرجال واألوطان كما فعل غیرھا، تدعوكم إلى رشدكم بضمانھا وتأییدھا ضد

  (3)الدخالء>>.

لیون بونابرت أحد الرواد البارزین في اقتراح إقامة دولة یھودیة في فلسطین، ولقد كان وبھذا كان ناب

نداء نابلیون ناجحا نظریا في إرساء القواعد الرئیسیة للمشاریع الصھیونیة القادمة، وترسیخ فكرة 

قد  ضرورة التحالف مع دولة أوربیة كبرى، ومع نھایة القرن الثامن عشر كانت األفكار الصھیونیة

م عندما  1852ترسخت في فرنسا، وانتعشت بذلك الصھیونیة في أیام إمبراطوریة نابلیون الثالث 

على نطاق أشد وكان الممثل الرئیسي للصھیونیة في ھذه الحقبة ھو  االستعماریةتجددت النشاطات 

أحد  "س"موشي ھ نشر 1862آرنست الھاران السكرتیر الخاص لنابلیون الثالث، وفي عام 

مؤسسي الصھیونیة وروادھا كتابھ <<روما والقدس>> الذي اقتبس فیھ الكثیر من كتاب الھاران، 

:<<أال تزالون في كتابھ جاءمما وكان واثقا من أن فرنسا ستدعم المساعي الصھیونیة في فلسطین و

                                                                                                                                                                                                                
 

  (1) سھیل التغلبي ، المرجع السابق ، ص 7

وقد مثل أشھر عبقریة عسكریة في زمنھ. ) ھوقائد عسكري فرنسي توج نفسھ امبراطورا لفرنسا :)1769-1821نابلیون بونابرت
معظم غربي أوربا ووسطھا .ولد نابلیون في جزیرة كورسیكا في البحر االبیض المتوسط ،دخل عام  وقد كون إمبراطوریة ضمت

،توفي في  1792أصبح مالزم اول ثم إلى نقیب في عام  1791وھو في التاسعة من عمره مدرسة فرنسیة عسكریة ،في عام  1779
، مؤسسة سلطان بن عبد الموسوعة العربیة العالمیةویخات ، أنظر:( أحمد مھدي محمد الش. نتیجة اصابتھ بالسرطان  1821ماي  5

 ،)2004العزیز،السعودیة ،
  (2) سھیل التغلبي ،المرجع السابق ، ص8 . 

، 1998، دارمصرالعربیة، مصر، 1، تر: بشیر السباعي ، ط ، بونابرت واالسالم بونابرت والدولة الیھودیةھنري لورنس (3) 
  74ص

وتلقى أصول الدین الیھودي واللغة العبریة على ید جده ألمھ ،وكان في بدایة حیاتھ  1812ولد في بون بألمانیا عام  :موشي ھس
، وغدا في النھایة صھیونیا وقد اعتبره بعضھم منشئ  اذ یقول عنھ ھرتزل :" كل شئ حاولناه یمكن االشتراكیةمتدینا، ثم مال إلى 

وفیھ اقترح ھس حال للمشكلة الیھودیة على اساس  1862االثار كتابھ روما والقس الذي نشره عام  العثور علیھ في آثاره " واھم تلك
توطین الیھود في فلسطین ووجدت األجیال الالحقة فیما تضمنھ ھذا الكتاب من آراء أساسا للعقیدة الصھیونیة الجدیدة .أنظر:(اسماعیل 

  .)  38،39احمد یاغي ،المرجع السابق ،ص
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... ویبدو تشكون في أن فرنسا ستساعد الیھود على إقامة مستعمرات قد تمتد من السویس إلى القدس

  )1(أن الفرنسیین والیھود قد خلق كل منھا لآلخر في كل شيء>>.

على  قاد ھذه الحركة مجموعة من الیھود األثریاء بحیث قاموا حركة رجال المال الیھودي: وقد -8

األراضي في فلسطین وبناء  تنمیة أحالم الیھود وتقویتھا، من خالل تقدیم األموال الطائلة لشراء

   "وساعدھما على تحقیق أھدافھما أقطاب الیھود البریطانیین ومن بینھم "دزرائیلي مستعمرات،

  )2(ھذا األخیر الذي قام بدور خطیر في إحیاء آمال الشعب الیھودي وتقویة أحالمھ.

وھي أھم الحركات وأخطرھا كانت بقیادة الصھیوني الیھودي  الحركة الصھیونیة الكبرى: -9

ھذا األخیر الذي خطط إلنشاء دولة یھودیة، بحیث شرح في كتابھ الذي صدر  تیودور ھرتزل

، حیث )3( للیھود، وتناول أیضا عدة نقاط عن كیفیة إنشاء الدولة الیھودیة من بینھا الشركة الیھودیة

یقول:<<إن الشركة الیھودیة مؤسسة ذات صفة مرحلیة، وھي مشروع تجاري كامل... وعلى 

الدرجة األولى أن تعنى بتحقیق المصالح الخاصة التي سیخلفھا الیھود الراحلون، الشركة الیھودیة ب

، وتیسر الھجرة وسوف تمنع األسالیب التي تتبعھا حدوث األزمات وتحافظ على ممتلكات الناس

  )4(الداخلیة>>.

أخطر ما تمخضت عنھ حركة ھرتزل الصھیونیة فھي المؤتمرات السنویة التي أخذت تنعقد كل  أما

الذین یطلق علیھم لقب حكماء، وأول مؤتمر الصھاینة عام في بلد من بالد العالم، وتضم كبار رواد 

في بال بسویسرا وقد اتخذ ذلك المؤتمر قرارات علنیة  29/08/1897صھیوني انعقد كان في سنة 

طط ، أما العلنیة فخالصتھا تأسیس دولة للیھود في فلسطین ومن أجل تحقیق ھذه الغایة خوسریة

  )5(المؤتمر لتحقیق أربع خطوات وھي:

  تقویة الحركة الزراعیة وشراء األراضي للیھود في فلسطین. -1

  الھجرة الیھودیة إلى فلسطین.تشجیع  -2

  تعزیز وتشجیع اإلحساس والشعور القومي الیھودي أي إیقاظ الوعي الیھودي. -3

ضروریا لتحقیق ھدف  خطوات تمھیدیة للحصول على موافقة الدول حیث یكون ذلك اتخاذ -4

  الصھیونیة.

تلك التي سمیت ببروتوكوالت حكماء صھیون في مثل تأما المقررات السریة لمؤتمر بال فت

>>Protocols of Elders of Zionھذه البروتوكوالت لم تبقى سرا ألنھا في أواخر  >>، إال أن

نشر أسرار حكماء صھیون في برلین ولندن، ویرى المؤرخون بأن مصدر ھذه تم  1919عام 

                                                             

  alger  dedition et de diffusion  ationalsociete ntome premier    a palestinehistoire de l.aderara kBich
 maison tunisienne de ledition 1976 p98   

،  1868، وھو سیاسي یھودي بریطاني ، وصل إلى الرئاسة لحزب المحافظین عام  1804عام ولد   : disrqeli  دزرائیلي
قاموس المنجد أنظر ( عبد هللا العالیلي واخرون،  1881، وتوفي دزرائیلي عام  1880- 1874بعدھا رئیسا للوزراء ما بین  واصبح

  . ) 243، دار المشرق، ص 26، طفي اللغة واالعالم
  (2) عبد هللا التل ، المصدر السابق ، ص 162،161 .

  (3) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق ، ص191 .
  (4) تیودور ھرتسل ، الدولة الیھودیة ، (د، ن) ،( د، ب)، (د، س) ، ص25 . 

  (5) صابر طعیمة ،المرجع السابق ، ص46 .
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البروتوكوالت التي ھي بمثابة محاضر جلسات حیث سبق وتم نشرھا إنما ھي جزء من المحاضر 

، وبروتوكوالت حكماء صھیون ھو المخطط 1897العائدة للمؤتمر الصھیوني في بال عام 

للسیطرة على حكومات العالم، ومن بعض نصوصھا مایلي: العالمي الرھیب الذي یسعى  يالصھیون

<<یجب تدمیر جمیع الدول غیر الیھودیة ویتم ذلك بفعل الثورات الداخلیة والحقد الطبقي والجھود 

على  باالعتمادللحصول على أكبر قسط من الحریة من قبل الطبقات الشعبیة وذلك  التي تبذل ظاھریا

، إخاء، مساواة، تلك األلفاظ التي تعتبر بمثابة أدوات الصطیاد نشر كلمات ال طائل تحتھا: حریة

  )1(البسطاء وجذبھم نحو قضیتنا>>.

ھذه كیف تستعمل ... ان تحقیق حریة الكالم قد ولد في الصحافة، غیر ان الحكومات لم تعرف  << 

وبقینا نحن وراء  القوة بالطرق الصحیحة ، فسقطت في ایدینا ،ومن خالل الصحافة أحرزنا نفوذا ،

نحن أقویاء جدا، فعلى العالم ان یعتمد علینا وینیب .......الستار، وبفضل الصحافة كدسنا الذھب 

  )2(إلینا.وان الحكومات ال تستطیع ابدا ان تبرم معاھدة ولو صغیرة دون ان نتدخل فیھا سرا>>

لنعید النظر في ھذا ھو المخطط الصھیوني العالمي في بضعة أسطر لندرك مدى خطورتھا و

  محتوى ھذه البروتوكوالت.

وبعد أن حددت الحركة الصھیونیة ھدفھا المرحلي في المؤتمر الصھیوني األول تكونت في بازل 

، وبدأ على الفور العمل من أجل الحصول المنظمة الصھیونیة العالمیة وانتخب ھرتزل رئیسا لھا

  )3(الصھیوني في فلسطین. عماراالستعلى حق شرعي معترف بھ دولیا للبدء في تنفیذ 

  منھا:وقد عقدت مؤتمرات صھیونیة أخرى 

المؤتمر الصھیوني الثاني الذي كان ھدفھ إنشاء بنك لتمویل المشاریع الصھیونیة برأس مال قدره  

و على قرارات المؤتمرات السابقة، فیھ م، أكد 1899ملیونا جنیھ، وعقد كذلك المؤتمر الثالث بتاریخ 

اإلنجلیزي تجاه  عطف الرأي العام استشارةفي لندن وذلك بقصد  انعقد ھیوني الرابعالمؤتمر الص

الصھاینة، أما المؤتمر الخامس فقد تقرر فیھ التخطیط إلنشاء جامعة عبریة وإقامة وطن قومي 

مؤتمر یشھده ھرتزل  م وھو آخر1903یھودي في فلسطین، وعقد مؤتمر صھیوني سادس بتاریخ 

م، وفي ھذا المؤتمر ثار علیھ األعضاء الصھاینة ألنھ قبل اقتراح بریطانیا 1904ألنھ توفي عام 

  )4(بتأسیس وطن قومي للیھود في أوغندا بإفریقیا.

غیر أنھ قد تم استبعاد ھذا المشروع نھائیا بعد وفاة ھرتزل، وفي المؤتمر الصھیوني السابع الذي 

  )5(تقرر التركیز فقط على فلسطین. 1905عقد 

ین أیضا المخططات التي تمیز بھا ھرتزل لتحقیق ھدفھ ھو إتصاالتھ مع الشخصیات الھامة ومن ب

في أوربا وتركیا ومن بین ھذه الشخصیات التي حاول استغاللھا في ذلك الوقت ھوالخلیفة أو 

                                                             

  (1) مفید عرنوق ، أضواء على الصراع العربي اإلسرائیلي ، ط1، منشورات دار النضال ، بیروت، لبنان ، 1990 ، ص28 .
  (2) سرجي نیلوس، بروتوكوالت حكماء صھیون ، تر:، ط1،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر، 1990، ص39 ،53 

  (3) اسماعیل احمد یاغي ، المرجع السابق ، ص 46 .
  (4) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق، ص194 

 (5) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة ، ط1، مركز االعالم العربي، مصر، 2003، ص180 .
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م بحیث حاول ھرتزل عرض المال  1902 م و 1901حیثما قابلھ في  عبد الحمید الثانيالسلطان 

  )1(ت الكثیرة التي تدعم حكم السلطان.واإلغراءا

الشدیدة التي كانت تئن تحت  أن یستغلوا الضائقة المالیة ومن الواضح أن ھرتزل وأعوانھ أرادوا

والتدھور وبذلك استغلوا ھذه الفرصة، لتحقیق  االنحطاطوطأتھا الدولة العثمانیة فھي كانت في فترة 

  واستكان أمام إغراء المال ورد على  ولكن السلطان عبد الحمید الثاني ما وھن وما ضعف أھدافھم،

  ، اني وسطاء ھرتزل بقولھ:<< إنصحوا الدكتور ھرتزل بأال یتخذ خطوات جدیدة في ھذا الموضوع

ولقد قاتل  ال أستطیع أن أتخلى عن شبر واحد من األرض فھي لیست ملك یمیني بل ملك شعبي،

شعبي في سبیل ھذه األرض ورواھا بدمھ، فلیحتفظ الیھود بمالیینھم، إذا مزقت إمبراطوریتي فلعلھم 

یستطیعون آنذاك بأن یأخذوا فلسطین بال ثمن، ولكن یجب أن یبدأ ذلك التمزیق أوال في جثثنا وإني 

 االستعماریةجة لیأس الدول >>. ونتی ال أستطیع الموافقة على تشریح أجسادنا ونحن على قید الحیاة

الیھود في فلسطین،  الستیطانوعمالئھا الصھاینة من الحصول على موافقة رسمیة من السلطان 

ولجأوا أیضا الى االسالیب غیر الصھاینة إلى التآمر على حیاتھ.  رغم المحاوالت العدیدة معھ، عمد

  )2(. أسلوب الرشوة ین منتھج في فلسطین األراضيالقانونیة لشراء 

والصھیونیة، وأصبح  االستعمارنتیجة للمواقف الصلبة للسلطان عبد الحمید الثاني ضد مخططات  

وید فلسطین ھأنھ ال مجال لتنفیذ المشروع الصھیوني وت االستعماریةلدى زعماء الدول  من المؤكد

بسبب عدائھ ھذا  - ینة مؤامرة خلعھ، وقد حكم السلطانمادام السلطان على العرش، لذلك دبر الصھا

على نفسھ بالخلع، وعلى سمعتھ وتاریخ خالفتھ بالتشویھ والتحریف والتجریح،  - ألماني الیھود

  )3(تاریخیة بخط السلطان عبد الحمید تبین سبب خلعھ.  وثیقةوالذي یؤكد ذلك 

وني المنظم وھكذا تمت نھایة حكم السلطان عبد الحمید الثاني لتفتح المجال الواسع أمام النشاط الصھی

على شتى المستویات، وبعد وفاة ھرتزل لم یتوقف المخطط الصھیوني بل سار وواصلت المؤتمرات 

الذي ) 1911-1905خلفا لھرتزل خالل الفترة( )WOLFFSONأعمالھا بحیث انتخب دیفید ولفسون(

  )4(سار على خط سلفھ بالتركیز على دعم دولي للمشروع.

  

  

                                                             

م ، بإسطنبول ،وھو أحد سالطین الدولة العثمانیة ، وتولى السلطة بعد عزل أخیھ السلطان مراد  1843ولد عام : عبد الحمید الثاني
السلطان عبد الحمید ھو مواجھة المخاطر  م وكانت الدولة حینذاك على حافة الھاویة ، وكان من ابرز مجھودات 1876الخامس عام 

التي تمس الدولة بحیث قدم خدمات جلیلة لبالده في كل المجاالت وھذا ما أدى ببریطانیا والصھاینة بمحاولة القضاء علیھ بإعتباره 
ر: ( أحمد مھدي محمد ظان. 1909یشكل خطرا علیھم .و بالفعل قدم عبد الحمید إستقالتھ بعد المؤامرة الصھیونیة علیھ ، توفي عام 

  الشویخات ، المرجع السابق، )
  (1) عبد هللا التل، المصدر السابق ، ص163 .

 (2) رفیق شاكر النتشھ، عبد الحمید الثاني وفلسطین، ط3، دار الفارس، االردن، 1991، ص181،177 .
   أنظر: الوثیقة التي توضح سبب خلع السلطان عبد الحمید ،  الملحق رقم .... 

  (3) رفیق شاكر النتشھ ، المرجع السابق ، ص 181 . 
  (4) محسن محمد صالح ، المرجع السابق ، ص 181
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  ھذا األخیر الذي أنشأ مكتبا تنفیذیا للحركة  حاییم وایزمنوتاله أیضا العالم الكیمیائي البریطاني 

  )1(الصھیونیة في لندن لكسب تأیید الحكومة البریطانیة.

وبھذه الروح المنطلقة الطامعة المتوسعة في اإلعداد والعمل كانت تندفع الحركة الصھیونیة لتھيء 

  ى العمل في المجال الدولي من أجلاالت وتعبئ القوى التي تساعدھا وتدفعھا إلاألفكار وتصنع المج

  تحقیق وتنفیذ خططتھا وإنشاء ھدفھا.

ویمكن القول أیضا بأن الدور األوربي في خلق أو نشأة الصھیونیة كان أكبر كثیرا مما یظھر لنا 

اعر الیھودیة، فاألوروبیون ھم عبر الكتابات الصھیونیة بأنھا حركة ذاتیة واستمراریة لطبیعة المش

الذین أوجدوا الحركة الصھیونیة لذا فإن أوربا لم تكن مجرد المھد الذي ولدت فیھ الصھیونیة، وإنما 

  كانت المھد الذي لواله لما كان للحركة الصھیونیة أن توجد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،كان والده من وجھاء موتول المتدینیین وكان  1874ولد في بلدة موتول في والیة بنسك إحدى والیات روسیا سنة : حاییم وایزمن
حیاتھ الدراسیة في معبد البلدة حیث درس مبادئ الدین والتاریخ الیھودي واللغة الروسیة ثم أرسلھ  یعمل تاجرا لألخشاب بدأ وایزمن

أبوه إلى بنسك لتلقي تعلیمھ العالي ھناك أصبح متخصصا في الكیمیاء وأكمل دراستھ في مدرسة ألمانیة  تسمى "البولیتكینكوم" التي 
على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف وفي عام  1899ا انذاك وحصل منھا عام كانت تعتبر أشھر معاھد تدریس الكیمیاء في اورب

أصبح أستاذا بجامعة نشستر في بریطانیا وبدأت اھتمامات  1904اختارتھ جامعة جنیف للعمل بھا محاضرا مساعدا وفي  1901
اختیاره عضو في الحركة الصھیونیة بحیث لعب وایزمن السیاسیة ، أینما بدا بزوغ نجمھ یظھر عند انعقاد المؤتمر الصھیوني أین تم 

 1948واختیر في عام  1920م ، واصبح رئیسا للمنظمة الصھیونیة العالمیة عام 1917الدور األھم في إستصدار وعد بلفور عام 
مرجع السابق ، م أنظر: ( ایھاب كمال،  ال1952الف كتابھ "التجربة والخطأ " وتوفي بعدھا عام  1949رئیسا للمجلس الرئاسي وفي 

  )  25، 23ص
 (4) نخبة من المتخصصین ،المرجع السابق ،ص 200 
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  أھداف الحركة الصھیونیة:المبحث الثالث :
  

رأت فلوصول لمبتغاھا ولتحقیق أھدافھا، للقد باشرت الحركة الصھیونیة منذ نشأتھا في التخطیط     

الصھیونیة أن المشروع ال یمكن تنفیذه إال من خالل االعتماد على وسائل وطرق أو باألحرى 

إدعاءات صھیونیة تثبت الحق الصھیوني في فلسطین بحیث تعتمد علیھا إلثبات ھدفھا والوصول 

  ھ، ومن بین ھذه اإلدعاءات الصھیونیة مایلي:إلی

ند الصھاینة بأن لھم الحق في ت(الوعد اإللھي إلبراھیم بأرض المیعاد) یس:  الدینیةاإلدعاءات  -أ

فلسطین من منظور دیني فیھا حسب زعمھم وكما ھو موجود في التوراة المحرف من قبلھم ھي 

مع أبرام  التكوین<<في ذلك الیوم قطع الرب أرض إسرائیل وعدھم هللا إیاھم كما جاء في سفر

  (1)(إبراھیم) میثاقا قائال لنسلك أعطي ھذه األرض من نھر مصر إلى النھر الكبیر نھر الفرات>>.

اتخذت الصھیونیة من ھذا الوعد سندا ودعما رسمیا لھا من خالل اعتماد بعضھم على عملیة  ولقد

التفسیر والتحلیل لما جاء في التوراة بإثبات حقھم المزعوم، وھذا من أجل تجنید جماھیر الیھود في 

  (2)تحقیق مخططاتھم السیاسیة.

<< ولقد آتینا بني إسرائیل الكتاب صحیح أن هللا سبحانھ وتعالى كرم بني إسرائیل لقولھ تعالى

  (3)والحكم والنبوة ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على العالمین>>

لكن ھذا التفضیل عندما كانوا أمة قائمة على الحق مستقیمة على أمر هللا، أما عندما انحرفوا عن  

، وحتى إن  صح الدین وأشركوا با� فقد لعنھم وغضب علیھم ونزع عنھم ھذه الصفة التفضیلیة

الوعد فھو بال شك وعد لنسل إبراھیم الذین اتبعوه على الحق وھم أمة محمد بحیث یقول تعالى<<إن 

  (4).أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا وهللا ولي المؤمنین>>

ن اّألیام عالقة نسب أو فالعالقة التي تربط بني اإلنسان ببعضھم ھي عالقة إیمانیة ولم تكن في یوم م

عالقة دم وقرابة كما یدعي الصھاینة ولذلك ال توجد رابطة تربط الصھاینة بسیدنا إبراھیم علیھ 

  (5)إبراھیم بريء منھم. السالم، لكونھم كفارا ومشركین وسیدنا

 ونالحظ ھنا بأن الصھاینة استعملوا الدین من أجل الوصول إلى ھدفھم وھذا ما صرحھ بن عوریون

تستمد الصھیونیة وجودھا وحیویتھا من مصدرین: مصدر عمیق عاطفي دائم وھو مستقل قائال:<<

وھو قدیم قدم الشعب الیھودي ذاتھ، وھذا المصدر ھو الوعد اإللھي واألمل عن الزمان والمكان 

  (6) بالعودة ...>>

                                                             

  (1) أحمد سالم رحال، فلسطین بین حقیقة الیھود واكذوبة التلموذ، ط1، دار البدایة، االردن، 2007، ص118 
  (2) اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ، ص30 . 

  (3) سورة الجاثیة ،اآلیة 16 ،بروایة ورش .
  (4) سورة آل عمران ، األیة 68 ، بروایة ورش . 

  (5) أحمد سالم رحال ، المرجع السابق، ص120، 121 .
 1993لنشر العلم ، مصر،  ، دار السلفیة 1، طالقدس بین الوعد الحق ...والوعد المفترىسفر بن عبد الرحمن الحوالي ,  (6) 

 (6) 20،ص
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تاریخیة بأرض فلسطین یة بأن للیھود حقا تاریخیا وعالقة اإلدعاءات التاریخیة: تدعي الصھیون -ب

إذ كانت لھم فیھا دولة ازدھرت في عھد داوود وإبنھ سلیمان، بحیث یزعم الصھاینة بأن تاریخھم 

  (1)یرتبط بأرض فلسطین وأنھم األصل في ھذه األرض وغیرھم لیسوا من أبنائھا. وتراثھم

  ویمكن الرد على ھذه المزاعم واإلدعاءات التاریخیة بما یلي:

كما أن المملكتین إسرائیل ، نت مدتھا قصیرة تناست بأن مملكة داود وسلیمان قد كا نیة قدفالصھیو

ویھوذا اللتین ورثتا مملكة سلیمان فضال عن ذلك أن دورھما في التاریخ السیاسي الیھودي كان 

ق.م وسقطت یھوذا على ید  722محدودا فقد اندمجت إسرائیل في اإلمبراطوریة األشوریة عام 

  (2)ق.م. 586ام البابلیین ع

ن وأن فلسطین ھي وتناست الصھیونیة كذلك بأن السكان األصلیین ألرض فلسطین ھم الكنعانیی

أرض عربیة منذ أربعة عشر قرنا، فالیھود قد غادروھا للمرة األخیرة منذ ألفي عام ومنذ ذلك 

فالعالقة التاریخیة  التاریخ لم یبقى للیھود فیھا أیة صلة سیاسیة أو عالقة تاریخیة أو وضع قانوني،

  (3)للصھیونیة مع فلسطین كانت عالقة قصیرة غیر مستقرة في البالد، فھي اندثرت منذ وقت طویل.

فكما ھو ثابت ومعلوم فإن فلسطین لم تكن أرضا مھجورة عندما وطأتھا أقدام الیھود، بل كانت 

ة عربیة عریقة، امتدت عامرة بسكانھا العرب الكنعانیین الذین استوطنوھا وأقاموا فیھا حضار

جذورھا منذ فجر التاریخ وحتى یومنا ھذا، ومن ھنا فإننا نرى بأن الحق التاریخي الیھودي في 

  (4)فلسطین ھو مجرد زعم ومحض افتراء ال تسنده الوقائع والحقائق التاریخیة الموثوقة.

  لة فیمایلي:ومن ھذه اإلدعاءات المزیفة قامت الصھیونیة من أجل تحقیق أھدافھا والمتمث

إقامة وطن قومي للیھود في فلسطین یضمنھ القانون العام، بحیث تعتبر الصھیونیة بأن فلسطین  -1

یجب أن  ففیھا(التي یبدأ منھا سیطرتھ على العالم،  االرتكازھي الھدف األساسي للیھود وھي نقطة 

ولذلك یقول الیھود أن فلسطین أرض مقدسة ال یحق  أرض المیعاد، تقوم دولتھم ألنھا على حد قولھم

  (5) ألیة فئة احتاللھا وإنما ھي حق الیھود وحدھم)

وتزعم الصھیونیة كذلك أن الیھود في شتى أنحاء العالم یمثلون شعبا واحدا ینتمي إلى أصل واحد  

یس مرده وأن ھذا األصل مرجعھ أرض فلسطین، وسبب إقامة أو اختیار فلسطین أرضا للیھود ل

  (6)األھمیة الدینیة كما یزعمون، وإنما أساسھ الموقع اإلسترتیجي لتلك المنطقة.

الیھودي في فلسطین بحیث كان  االستیطانوكذلك من بین أھم األھداف للحركة الصھیونیة ھي  -2

وذلك  االستیطاني االستعمارفي العمل لدى الحركة الصھیونیة ھو  المنطلق األساسي والمركزي

والترویج ألرض فلسطین التي تقول <<أرض بال شعب لشعب بال   خدام عملیة الدعایةباست

  م األرض واعتبارھا أھم یاتخذت الصھیونیة مبدأ تأم االستیطانأرض>>. ومن أجل تحقیق عملیة 

                                                             

 ، 1990، ،الجزائر ،دار الثورة االفریقیة1النھضة،عمجلة ، الفلسطینیة وخفایا االفعى الیھودیةجذور القضیة عزالدین ،،م (1) 
   8،10ص

   12،ص2003، المركز الفلسطیني لإلعالم ، (د،ب)،1، ط الحقائق االربعون في القضیة الفلسطینیةمحسن محمد صالح ،  (2) 
  (3) اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ،ص32

   (4) أحمد سالم رحال ، المرجع السابق، ص115،114 .
  115المرجع نفسھ ،  (5)

  (6) اسماعیل احمد یاغي، المرجع السابق، ص36،35 .
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  (1).أساس لھا ولھذا السبب تم تأسیس المؤسسات الصھیونیة الخاصة بامتالك األراضي الصھیونیة 

  (2) :م تلك المؤسساتومن بین أھ

برأس مال قدره ملیونا جنیھ إسترلیني وھو شركة مسجلة في لندن عام  :الیھودي االستیطانيالبنك  -أ

  من أجل تطویر فلسطین والبالد المجاورة صناعیا وتجاریا لخدمة مصالحھا. 1899

األموال بشتى ھدفھ جمع م 1901تأسس عام الصندوق القومي الیھودي وھو شركة إنجلیزیة -ب 

  الطرق للحصول على أرض في فلسطین للشعب الیھودي.

، ومن أھم األشیاء التي "مدینة حیفا"عمال الیھود في ال: تأسست من أجل مؤسسة الھستدروت-ج

والعمل  سعت من أجلھا التنظیم التام والشامل لكل العمال في البالد، وتأمین العمل للقادمین الجدد،

على معالجة قضایا الھجرة واألراضي بالنسبة  على إحیاء اللغة العبریة وكذلك قامت ھذه المؤسسة

  للیھود.

أن الدولة العثمانیة وضعت كل ما في وسعھا من أجل عرقلة المنظمة الصھیونیة في من الرغم ب

د الحمید، لكن بعد تحقیق الحصول على صفقات بیع األراضي السیما في زمن السلطان العثماني عب

عزل السلطان والقضاء علیھ بمؤامرة صھیونیة استطاعت الحركة الصھیونیة بأسالیب عدة الحصول 

  .على األراضي وإنشاء مستوطنات في عدة مواقع مھمة من أراضي فلسطین

ألھدافھا اعتمدت على إفراغ وتصفیة التواجد الفلسطیني كذلك من أجل تحقیق الحركة الصھیونیة  

ربي الغیر یھودي من األراضي الفلسطینیة وتھجیرھم وإبعادھم إلى الدول المجاورة، وقد الع

استعملت في ذلك أسالیب وحشیة وقمعیة والمتمثلة في العنف واإلجرام وھذا من أجل إفراغ الشعب 

العربي من فلسطین وبذلك تم إنشاء وتشكیل عصابات ومنشآت عسكریة صھیونیة تم تدریبھم 

تمویلھم من الدول الغربیة، حیث تقوم بارتكاب مذابح جماعیة وجرائم وحشیة من أجل وتسلیحھم و

  (3)ترھیب الشعب الفلسطیني لكي یغادر ویھجر وطنھ.

وضعت الصھیونیة ضمن أھدافھا أیضا في كسب تأیید الحكومات الغربیة لتسھیل عملیة الوصول  -3

بعدة دول غربیة مثل بریطانیا وألمانیا، إیطالیا، فرنسا، وكذلك  بتغى المنشود وذلك باإلتصالإلى الم

اإللتجاء إلى الدولة العثمانیة للسماح لھا بإنشاء شركات یھودیة، وھذا ما رأیناه في المبحث الثاني، 

وبالفعل اتخذت الصھیونیة ھذه الدول من أجل تسویق مشروعھا وإقناع أوربا بأن الدولة الیھودیة في 

  (4)كون جسرا لتلك الدول في المشرق العربي.فلسطین ست

  (5)كذلك من بین أھداف الحركة الصھیونیة:

  العالمي. االقتصادالسیطرة على  -

  السیطرة على الصحافة ووسائل اإلعالم. -

  وتدمیر المجتمعات من داخلھا. واالضطراباتإثارة الفتن  -

  غیر الیھودیة.نشر اإللحاد والفلسفات المادیة والقضاء على األدیان  -
                                                             

  (1) منیر الھو، طارق الموسى، مشاریع التسویة للقضیة الفلسطینیة(1947-1985)، ط2، دار الجلیل للنشر، عمان، 1986،ص11
  (2) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق ، ص 202،201 .

  (3) حسین حنفي عمر، حق الشعوب في تقریرالمصیر، ط1، دارالنھضة العربیة، مصر، 2005، ص208،207 
  (4) عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي، ط1، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان ،2003 ،ص485

  (5)  عصام ارشیدات ،وآخرون، دراسات في القضیة الفلسطینیة ، ط1،دار الكندي للنشروالتوزیع، االردن،1996،ص27
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  إتجاھات الحركة الصھیونیة:المبحث الرابع :

  
  عرفت الحركة الصھیونیة منذ نشوئھا عدة اتجاھات ومع تطور الصھیونیة تزایدت فروعھا       

  یلي: ومن خالل دراستنا ھذه سوف نكتفي بمعالجة أبرز اإلتجاھات الصھیونیة والمتمثلة فیما

  الصھیونیة السیاسیة: -1

حجر األساس ال"، بنسكرلیون الدعوات الفكریة التي أطلقھا رواد الصھیونیة والسیما دعوة "تعتبر 

، فالصھیونیة السیاسیة كانت 1897في قیام الصھیونیة السیاسیة التي كانت بزعامة ھرتزل سنة 

  (1)موجودة لكن في عالم النظریات، وبعد مجيء مؤسسھا ھرتزل حولھا إلى حركة سیاسیة 

إلى مشكلة سیاسیة دولیة، وترى أن ولقد سعت الصھیونیة السیاسیة إلى تحویل المشكلة الیھودیة 

وال یمكن حل  األخرىفي المجتمعات  االندماجالیھود شعب ذو قومیة محددة وھو غیر قادر على 

إقامة وطن لھم تحكمھ دولة صھیونیة وال یمكن تحقیق ومن خالل تھجیره إلى فلسطین إال مشكلتھ 

  (2)على المجتمع الدولي وبمساندة القوى الكبرى. االعتمادھذا الھدف إال من خالل 

  الصھیونیة الدینیة: -2

على أن الصھیونیة الدینیة جزء ال یتجزأ من العقیدة الدینیة الیھودیة ویقوم ھذا  االتجاهاعتمد ھذا 

ة أسس رئیسیة ھي: اإلیمان باإللھ الواحد، اإلیمان بأن الیھود ھم شعبھ المختار، على أربع االتجاه

وأخیرا اإلیمان بعودة الیھود إلى  وباإلنسانیة ،اإلیمان بأن المسیح سوف یرسلھ الرب لتخلیص شعبھ 

  (3)وطنھم األصلي.

بأن الیھود القدماء الذین  ویعتمد الیھود المتدینون في بناء مستقبلھم بالعبرة من الماضي، فھم یعتقدون

أضاعوا األرض المقدسة یعود سببھ إلى ارتكابھم المعاصي والرذائل ضد اآلخرین، وبسبب ابتعادھم 

عن إلھھم الواحد من أجل آلھة أخرى، وبھذا نعتبر الیھودیة في جوھرھا دین میثاق أو عھد، فھم 

لكن في المقابل على الیھود التمسك  ھارازدیعتقدون بأن هللا وعدھم باألرض وبأن یعیشوا فیھا عیشة 

سلوك أبنائھ الیھود، وھو وحده بالشروط الخلقیة للعھد، فھم یرون بأن هللا وحده ھو الذي یحكم على 

أنھم قد وصلوا إلى حد من المثالیة الخلقیة، مما یستدعي تصحیح العھد  -في مرحلة ما –الذي یرى 

  (4)دھم إلى األرض المقدسة كما یزعمون. فیرسل لھم مسیحا لیخلصھم من الشتات ویعی

  إال بأمر إلھي، فالعودة بالنسبة  فالصھیونیة الدینیة إذن ال ترى سبب في العودة إلى األرض المقدسة

                                                             

ودرس في مدرسة لوالده في أودیسا وقد كان ینتمي إلى أسرة متعلمة، ومن القالقل  1821ولد في بولونیا بروسیا عام : لیون بنسكر
،  1849فقد درس الحقوق أوال ثم الطب في الجامعة موسكو وعاد إلى أودیسا لیعمل طبیبا فیھا منذ  الذین دخلوا الجامعة في محیطھ،

عمل بنسكر في حرب القرم طبیبا وتبلورت بعدھا رؤیتھ لمستقبل الیھود، ولقد أصدر كتیب الذي إشتھر بھ بعنوان " التحرر الذاتي " 
.أنظر :( إیھاب  1891ألساس في الفكر الصھیوني الحدیث ، وتوفي بنسكر عام ولقد اعتبر الصھاینة فیما بعد كتاب بنسكر الحجر ا

 )  20،21كمال ، المرجع السابق، ص
  (1) بیان نویھض الحوت، فلسطین القضیة،الشعب،الحضارة، ط1، دار االستقالل للدراسات والنشر، بیروت، لبنان ،1991، ص   

  (2) محسن محمد صالح ، المرجع السابق ، ص201 .
  (3) بیان نویھض الحوت، المرجع السابق، ص326 . 

  (4) المرجع نفسھ ، ص326 .
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 "كالیشر شیرھلھم مرتبطة بسلطة هللا التي ال تناقش وبذلك فالصھاینة المتدینون أمثال "تسفي 

إلى األرض المقدسة ولم ینتظروا یختلف اتجاھھم عن الصھیونیة السیاسیة التي قرر رجالھا العودة 

المعجزة اإللھیة، فالصھیونیة الدینیة ال ترى في أي مؤتمر سیاسي طریقا للعودة وال أیضا في 

باإلرادة اإللھیة إن لم تقترن محرقة الیھود التي ارتكبھا النازیون سببا للعودة، فالعودة بالنسبة لھم 

 وبقدوم المسیح الجدید فھي عودة باطلة ومن ھنا یرى الصھاینة المتدینون أن قیام الكیان اإلسرائیلي

  (1)ھو قیام باطل ألنھ جاء بناءا على قرار سیاسي، ال إلھي.

  الصھیونیة الثقافیة أو الروحیة:  -3

لیھودیة ھو فقدان الیھود لإلحساس ھذا اإلتجاه بأن الخطر الحقیقي الذي یھدد استمراریة ایرى 

بالوحدة والترابط وضعف تمسكھم بقیمھم وتقالیدھم، بحیث یرتكز ھذا اإلتجاه على توفیر حالة نفسیة 

طین لتكون لھم المركز الروحي للیھودیة، وذلك من خالل إحیاء سمالئمة للیھود وتجمیعھم في فل

وھذه " بآحاد ھاعام "المشھور آشر جینزبرغو . وأبرز دعاة الصھیونیة الثقافیة ھقیمھا وثقافتھا

ألنھا تعبر عن موقف یمكن أن یتبناه أي  بالصھیونيالصھیونیة لیس لھا أحزاب محددة في الكیان 

  (2)باللغة العبریة والثقافة الیھودیة. كاالھتمامصھیوني 

عن أفكاره بحماسة وبالغة فائقتین ولم تكن المشكلة األساسیة بالنسبة لھ تحسین  وقد عبر آحاد ھاعام

وتطویرھا، أما طریق  القیم الروحیة للیھودیةأوضاع الیھود او حمایتھم بقدر ما كانت الحفاظ على 

الروحي الیھودي فكان في نظره إقامة مركز روحي للیھودیة یعید حیویتھم ووحدتھم  االنحاللوقف 

  (3)ي في النتیجة إلى تحقیق الحلم القومي الیھودي.ویؤد

بعنوان"الطریق الخطأ" سیاسة اإلستیطان  1889انتقد آحاد ھاعام في مقالھ األول الذي نشره سنة 

في فلسطین وقال أن ال أمل بنجاح حركة اإلستیطان ما لم توقف وسائلھا بإغراء القادمین عن طریق 

ذاتیة، وتتوجھ عوضا عن ذلك إلى إیقاظ وطنیتھم الیھودیة الخفیة الخداع واألوھام بطرح المكاسب ال

وحبھم لصھیون ألنھم ھكذا فقط یستمدون قوة معنویة لمواجھة صعوبات الحیاة التي تجابھھم في 

  )4(أرض األجداد.

                                                             

المولود في بوطون في بولونیا ،عمل القسم االكبر من حیاتھ حاخاما للیھودیة درس العلوم ) ) :1795-1874تسفي ھیرس كالیشر
"عقیدة صادقة" ثم اكمل تصوره في مجلد أخیر نشره في كتاب من جزأین بعنوان  1843الدینیة والفلسفة ونشر كالیشر أفكاره سنة 

م بعنوان "البحث عن صھیون" وھوأكثر كتبھ شھرة وكان لجھود كالیشر االثر في إنشاء عدد من الجمعیات اإلستطانیة 1862عام 
   ) . 18.انظر: ( ایھاب كمال ،المرجع السابق ، ص

  (1) بیان نویھض الحوت، المرجع ا لسابق ،ص 327 .
ھي لفظة عبریة معناھا " واحد من الشعب " وھي اإلسم المستعار الذي عرف بھ آشرجینزبورغ ،الكاتب الیھودي : حادھاعامآ

في كییف ألب تاجر ثري متدین ، تلقى في طفولتھ تعلیما دینیا كما أنھ درس  1856الروسي وأحد زعماء "أحباء صھیون" ، ولد سنة 
افتھ الواسعة ومطالعتھ أدبیات حركة الھاسكااله تخلى في شبابھ عن المعتقدات الدینیة لكنھ لم یتخل عن التلمود وفلسفة الدین ونتیجة ثق

رئیسا لتحریر صحیفة "  1895إرتباطھ بالتراث الثقافي الیھودي وقام بنشر مقاالت متعددة التي اشتھر بھا كثیرا وقد اصبح منذ عام 
أنظر : (بیان نویھض،  1927عنوان " على مفترقات الطرق " و توفي أحادھاعام سنة ھاشیلواه" وجمع مقاالتھ في أربعة مجلدات ب

    ) 329،331المرجع السابق، ص
  (2) محسن محمد صالح ، المرجع السابق ، ص  204

  (3) عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث ، ط3، المؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت، لبنان، 1973 ،ص33،32 .
 ( 4) بیان نویھض الحوت، المرجع السابق، ص329 .
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ورغم ما قامت بھ الصھیونیة الثقافیة من أعمال كإنشاء جمعیات من بینھا جمعیة "بني موسى" 

  على یدھا الكثیر من المثقفین الیھود البارزین، إال أنھا في األخیر أصبحت بحیث تتلمذ 

  )1(الصھیونیة الثقافیة أو الروحیة على ھامش الحركة الصھیونیة األساسیة.

ونالحظ الفرق ھنا بینھا وبین الصھیونیة الدینیة رغم أن كلیھما یؤمنان بالقیم الیھودیة إال أن 

الصھیونیة الدینیة ترى أن مصدر ھذه القیم ھو هللا، أما الصھیونیة الثقافیة فترى أن القیم جزء من 

صدر القداسة، التراث والثقافة المرتبطة بإنجازات وبتاریخ الشعب الیھودي، أي أن الشعب ھو م

  بحیث ركزت على الجانب الداخلي للمشكلة الیھودیة

  الصھیونیة العملیة:  -4

تنطلق الصھیونیة العملیة من اإلیمان بمثل ما تؤمن بھ الصھیونیة السیاسیة، فاألھداف واحدة لكن 

یة إال أسلوب تحقیقھا یختلف بینھما، بحیث ترى الصھیونیة العملیة أنھ ال یمكن حل المسألة الیھود

الیھود في فلسطین  استیطانعن طریق جھود الیھود الذاتیة والعمل على إیجاد أمر واقع عن طریق 

  )2(بطریقة جماعیة، من أجل إعادة بناء الوطن القومي الیھودي

قت، وویرى الصھاینة العملیون بأن النشاط السیاسي الالھث وراء وعود وضمانات دولیة مضیعة لل 

على زیادة  وحصروا جھودھم في تنمیة المستعمرات داخل فلسطین والعمللذلك عارضوا ھرتزل 

  )3(الھجرة إلیھا.

في عام  ھرتزل قوة جدیدة بعد وفاة یكتسب  نحاییم وایزموقد ابتدأ زعیم الصھیونیة العملیة وھو 

 بأغلبیة ساحقة، 1905حیث قرر المؤتمر الصھیوني السابع، المعقود في بال (بسویسرا) عام  1904

رفض أي مشروع استیطاني ال یتضمن فلسطین التي ال بدیل عنھا، وفي ھذا المؤتمر انقسمت 

الحركة الصھیونیة إلى فریقین، فریق أید رأي ھرتزل في ضرورة الحصول على ترخیص سیاسي 

باستعمار فلسطین، أو أیة دولة أخرى وھذه ھي الصھیونیة السیاسیة وفریق أصر على ضرورة 

والتي ال بدیل عنھا وھذه ھي الصھیونیة العملیة التي نادى بھا وایزمن، بھذا حدث  استیطان فلسطین

ندماج ھاتین الصھیونیتین إخالف بین اإلتجاھین وأدى إلى جدل عریض، ولم یلبث أن ھدأ ب

(السیاسیة والعملیة) لتصبح بما یعرف بـ"األسلوب الصھیوني التوفیقي"، وھو اصطالح مقترح 

م، وھذا من 1907ي المؤتمر الصھیوني الثامن المعقود في الھاي بھولندا عام استخدمھ وایزمن ف

لى السیاسي، فالمساعي السیاسیة حسب ما أجل ضمان نجاح جھودھم مع تغلیب الطابع العملي ع

ال یقدر لھا النجاح في الحصول على الوعود إال إذا أسبقناھا بعملیات استیطانیة في  یعتقد وایزمن

مھم جدا ولكن أھمیتھ تزداد إذا قمنا أنھ ا یقول وایزمن:<<إن العمل السیاسي الشك فلسطین وفي ھذ

  )4(بأعمال جدیة في فلسطین وإذا نسقنا مابین الفكرتین فسنصل إلى أھدافنا بسرعة>>.

                                                                                                                                                                                                                
 

  (1 ) عبد الوھاب الكیاللي ، المرجع السایق ، ص33 .
 (2 ) أحمد بن عبد هللا بن إبراھیم الزغیبي، ج3، المرجع السابق ، ص52،51 .

 (3 ) بیان نویھض الحوت ، المرجع السابق ، ص331 .
 (4) احمد بن عبد هللا بن ابراھیم الزغیبي ،ج3، المرجع السابق ، ص ، 57،54
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  تتحرك تحت زعامة واحدة، لھدف محدد وھو: إیجاد الوطن القومي ومن ھنا بدأت الصھیونیة 

وذلك عبر طریقتین، األولى االستمرار في عملیة بناء المستوطنات للیھود في  الیھودي في فلسطین،

فلسطین ومن ثم تھجیرھم إلیھا، أما الثانیة فھي محاولة الحصول على براءة دولیة تكفل للیھود إقامة 

  وطن قومي لھم في فلسطین.

على ھدیھ لتحقیق  وبذلك أصبح ھذا "األسلوب التوفیقي" ھو منھج الصھیونیة الثابت الذي تسیر

  .ھدفھا
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  خالصة الفصل :

  
  من خالل ما سبق عرضھ ومناقشتھ خالل ھذا الفصل یمكن أن نستخلص النتائج اآلتیة :

المتمثلة في انشاء وطن  كمضلة لتحقیق اھدافھا ،: استعملت الحركة الصھیونیة الدین الیھودي  اوال

  قومي للشعب الیھودي في فلسطین .

: ان یھود الیوم لیسوا من ساللة یعقوب علیھ السالم ، بل ھم یھود الشتات وحثالة العالم استغلوا  ثانیا

  الفكرة الدینیة و استعملوھا كستار لوقایة او لحمایة مخططاتھم .

التي عرفتھا  االستعماریةحركة استعماریة شبیھة كل الشبھ بالتیارات الحركة الصھیونیة :  ثالثا

  األخیر من القرن التاسع عشر.البلدان االوربیة الراسمالیة في الثلث 

إلى القوة الذاتیة  باالستنادان مشروعھ الصھیوني لن یكتب لھ النجاح : ادراك تیودور ھرتزل رابعا 

تعاطفین مع الصھیونیة  في تلك الفترة ضئیلة لذلك توجھ إلى الیھودیة ، خاصة وان نسبة الیھود الم

  القوى الغربیة لتدعیم فكرتھ .

و ممارسة ، اذ نشأت وترعرعت في اجواء  لصھیونیة حركة أوربیة الجذور فكرا: اخامسا 

بخطاب دیني یھودي أھدافھا طت القومیات االوربیة في القرن التاسع عشر ، وفي الظاھر غ

وألنھا حركة مفتعلة و مفبركة ، كان ال بد من التمویھ على الجوھر فیھا ، بمزاعم و  استرجاعي ،

   مقوالت زائفة .  

ھا تنطالقإضرب من البدعة ألن ھو : ان ادعاء الحركة الصھیونیة بوجود قومیة یھودیة  سادسا

طة القومیة بین الحركة القومیة فكیف لحركة من ھذا النمط ان تدعي الرابكانت تنقصھا اھم مقومات 

  لھا .تجمعات دینیة مبعثرة في بقاع العالم ك

: أول من وضع أسس الحركة الصھیونیة بصورة منظمة ونظر لھا ، ھو الیھودي تیودور  سابعا

ھرتزل ونقول بأن الحركة الصھیونیة قد بدات كحركة سیاسیة في السنوات العشرة األخیرة من 

مي كحركة سیاسیة في المؤتمر الصھیوني األول الذي انعقد القرن التاسع عشر، واتخذت شكلھا الرس

  م ،  1897في بال عام 

یعتبر حدثا بارزا و نقطة تحول مھمة في تاریخ الحركة الصھیونیة  إذن فالمؤتمر الصھیوني األول

،وھو من وضع أیضا اللبنات االولى في بناء المنظمة الصھیونیة العالمیة . ومن خاللھ تم تحدید 

  أھدافھم ومخططاتھم اإلستعماریة ،  

مي یھودي في : لقد دفع السلطان العثماني عبد الحمید الثاني ثمن رفضھ بإنشاء وطن قو ثامنا

اخالص السلطان وحرصھ على فلسطین ، خلعھ عن سلطة الخالفة اإلسالمیة ، ویظھر ھنا مدى 

  ن یلطخ خالفتھ والعالم اإلسالمي بھذا  العار األبدي .أمعة بالده ولم یقبل بسأرض الخالفة وعلى 

الصعبة  ادیةاالقتصوبرغم اإلغراءات التي قدمت لعبد الحمید من طرف تیودور ھرتزل ،والظروف 

و رد على ھرتزل  ، اال انھ رفض ان یبیع فلسطین للیھود لإلمبراطوریة العثمانیة في تلك اآلونة 

ردا سجلھ لھ التاریخ  ، على مر االزمان .وھذه رسالة إلى كل ملوك و رؤساء العرب و المسلمین 

  .....این انتم لدعم قضیتكم ؟ 
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 الفصل األول:

 
إلسرائیليقیام الكیان اتطور األوضاع في فلسطین من وعد بلفور إلى   

.)م8194 -1917(  
 

 
 
 
 

                  1917المؤامرة الكبرىوعد بلفور المبحث األول : 

 

                     1922البریطاني  االنتداب المبحث الثاني :

 

ة ضد التوسع الصھیونيالمقاومة الفلسطینی المبحث الثالث :  

 

            وقیام الكیان اإلسرائیلي  1947لعام التقسیم قرار المبحث الرابع :
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 تمھید

  
ضربة قاسیة وشدیدة وجھتھا بریطانیا  1917من سنة  ابتدءالقد شھدت األوضاع في فلسطین 

ھذه األخیرة التي أدت إلى ظھور ظروف جدیدة كان  األولىلك الحرب العالمیة ذللعرب، مستغلة في 
مھدت  الحرب قدذلك ألن  فلسطینالصھیوني في  االستعمارمن شأنھا أن تعمل على تحسین مصیر 

بحیث انتھزت  والصھیونیةبین اإلمبریالیة البریطانیة والحركة  1917الطریق لعقد التحالف في سنة 
ى وحاجة بریطانیا الستمالة العناصر الیھودیة في أوربا ھذه األخیرة فرصة الحرب العالمیة األول

وتعھدوا بتقدیم المعونة المالیة والحربیة لھا على أن تساعدھم بریطانیا  واألمریكیةوالوالیات المتحدة 
  في تحقیق أطماعھم في فلسطین.

 لسطینفوبناءا على ذلك صدر وعد بلفور ھذا األخیر الذي ینص على إنشاء وطن قومي للیھود في 
 ظھروبھ أیضا بدأت مشكلة فلسطین ت االستیطاني لالستعماربحیث یعتبر ھذا الوعد المیالد الرسمي 

وبذلك زاد  1920 البریطاني على فلسطین سنة نتداباالوما زاد األوضاع تدھورا عندما تم  للعیان
وتضاعفت حركة ھجرة الیھود إلى فلسطین مما أدى إلى إثارة موجة من  الصھیونیةنشاط الحركة 

  . جانیھاوھذا من خالل وقوف بریطانیا إلى  البالداإلرھاب والتدمیر في أوساط 
من  االستعماریةعندما أدرك العرب للمؤامرة البریطانیة والصھیونیة سارعت بصد ھذه الھجمة 

قادة فلسطین والعرب، ھذه الثورات التي رفضت ما جاءت بھ  خالل الثورات الفلسطینیة التي قام بھا
   .1947سنة  أصدرتھبریطانیا وبعدھا ھیئة األمم المتحدة من خالل قرار التقسیم الذي 

وبعد انسحاب بریطانیا وإعالن انھاء انتدابھا باشرت الصھیونیة باإلعالن عن قیام كیانھا الذي قامت 
  . 1948ي ما 15في  بدولة اسرائیلبتسمیتھ 

  
أھدافھ وأبعاده، وسبب إصدار بریطانیا لھذا الوعد، ومن ھذا الفصل سنحاول إبراز وعد بلفور و

وكذا الموقف العربي والفلسطیني من تزاید ھذا النشاط الصھیوني خاصة بعد اإلنتداب لبریطاني 
وھذا من خالل .اضافة الى قرار التقسیم الذي كانت نتیجتھ قیام الكیان االسرائیلي على فلسطین 

 . الوقوف على النقاط األساسیة لتحلیلھا والفصل فیھ
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  1917وعد بلفور المؤامرة الكبرى  المبحث األول :
  

 بناء الكیانیة التي اتخذت من ھذا الوعد یعتبر وعد بلفور نقطة التحول بالنسبة للحركة الصھیون
ھیونیة ضد العرب، بریطانیا والمنظمة الصبرت من طرف الصھیوني ویعتبر كذلك مؤامرة كبیرة د

على الفلسطینیین فقد تم تناولھ من خالل تقسیمھ إلى عدة نقاط وآثاره السلبیة وألھمیة وعد بلفور 
 لیسھل عملیة الفھم والتحلیل وھي:

  :صدار وعد بلفورإلعامة األوضاع ال-1
لقد مثلت الحرب العالمیة األولى خطرا كبیرا على المشرق العربي وعلى بعض الدول الغربیة، 
لكنھا كانت في الوقت نفسھ فرصة أمام كل طرف لإلنتفاع من نتائجھا في حالھ اإلنتصار، ومن بین 

بالد  وزن في ھذه الحرب بریطانیا ھذه األخیرة التي سعت إلى ضمان نفوذھا فيالدول التي كان لھا 
متخذة في  االتفاقیات و السریة واالتصاالتالشام والعراق من خالل السیر في طریق المفاوضات 

ذلك عدة اتجاھات متعارضة ومتضاربة في محتواھا وھذا من أجل تحقیق مصالحھا وأھدافھا 
  (1)واإلنتصار في الحرب.

 ھنريالسیر  أمیر الحجاز و الشریف حسینبین ھو التفاوض : اإلتجاه البریطاني األولفقد كان 
ومحتوى  ھذه  )1916-1915بین عامي (مكماھون )-مراسالت (حسینالتي عرفت ب مكماھون

ووقوف العرب  إلعالن الثورة العربیة على العثمانیینالمراسالت  ھو دفع بریطانیا الشریف حسین 
معظم المناطق ل االستقالل اءتتمثل في إعط مقابل وعود إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمیة األولى

  (2)علیھا  بعد الحرب ویكون الشریف حسین ملكا العربیة في جزیرة العرب وبالد الشام والعراق
في الوقت الذي كانت فیھ بریطانیا تقوم باتصاالتھا بزعماء العرب على  :اإلتجاه البریطاني الثاني

اساس تعھداتھا بالعمل على استقالل الوطن العربي وضمان وحدتھ ویقوم العرب بدورھم الذي 
تعھدوا بھ امام بریطانیا فإن ھذه االخیرة كانت تطعنھم من الخلف طعنات خطیرة ، فقد كانت ھناك 

كل منھم بین بریطانیا وحلیفتھا فرنسا و روسیا من اجل تحدید نصیب  ا سر اتصاالت اخرى تجرى
  (3)بالد المشرق العربي عند انتھاء الحرب العالمیة األولى . في امالك الدولة العثمانیة ومن بینھا

                                                             

 (1) محسن محمد صالح، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة ،المرجع السابق ، ص 32

على بن محمد بن عون القرشي الھاشمي ، یتصل نسبھ بالحسن بن علي ، ولد ) ھو الحسین بن : )1854-1931الشریف حسین
انتقل مع والده الى مكة ، وعند وفاة والده وعمھ ، عین أمیرا على مكة عام  الشریف حسین في اآلستانة ، عندما كان ابوه منفیا بھا ،

مكماھون) ، قام بإعالن الثورة على  -لشریف حسین عند قام بإتصاالت مع بریطانیا التي عرفت بمراسالت (حسینم ، اشتھر ا1908
عین امیرا على مكة ، تنحى عن العرش إلبنھ  1924،وھذا حسب اإلتفاقیة التي دارت بینھ وبین مكماھون ، وفي  1916األتراك عام 

مد .أنظر : ( أحمد مھدي مح 1931ثم انتقل الى عمان این توفي ھناك بعد مرضھ سنة  1925علي . وارتحل الى جزیرة قبرص عام 
 الشویخات ، المرجع السابق ، )

) اشتھر بمراسالتھ مع الشریف حسین 1949-1862(ھو الممثل األعلى لملك بریطانیا في مصر خالل عامي  :ھنري مكماھون
وسام النھضة من الدرجة االولى من ملك  1920) خالل الحرب العالمیة االولى . منح مكماھون عام 1916 -1915بین عامي (

روت، ، دار الشورى، بی1،ط الثورة العربیة الكبرى(مصطفى طالس ،  انظر:الى درجة فارس العدالة . 1925عام الحجاز ورفع 
  )            320لبنان، ص

  (2) عمر عبد العزیزعمر، تاریخ المشرق العربي 1516 -1966 ، ط1، دار المعرفة الجامعیة ، مصر، 2009 ، ص453 .
، ص 2011، دار المسیرة للنشروالتوزیع ، عمان، االردن ، 1، ط، تاریخ العرب الحدیث والمعاصرزین العابدین شمس الدین نجم (3)
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م ، ثم انتقلت  1915 جرت المباحثات المیدانیة بین فرنسا وبریطانیا في بدایتھا بلندن أواخر عام  
  وكان یمثل فرنسا في ھذه الباحثات    م ،  1916 ضات بین األطراف الثالثة في القاھرة عام المفاو

وقد عرفت و اشترك فیھا ایضا القنصل الروسي ،  مارك سایكساما بریطانیا فكان  جورج بیكو
  (1).بیكو –تفاقیة سایكسبإھذه المباحثات السریة فیما بعد 

تم اإلتفاق على إعطاء بریطانیا و الخرائطمع  بنداى عشر نمن من اثتألفت ھذه االتفاقیة 
،  ةالفرنسیالسیطرة   ، أما لبنان وسوریا فتوضعان تحت معظم العراق وشرق األردن ومنطقة حیفا
  فقد اتفق على ان توضع تحت اشراف فلسطینونظرا لرغبة كافة األطراف في استعمار 

  .(2)ي دول
فكان من خالل التفاوض مع الحركة الصھیونیة ھذه األخیرة التي  : الثالثالبریطاني  االتجاهأما 

وما كادت الحرب تنشب عام  بریطانیااتجھت أثناء الحرب العالمیة األولى إلى تركیز جھودھا نحو 
الثمینة التي ال تعوض أن فرصتھم حتى ازداد نشاط زعماء المنظمة الصھیونیة الذین أدركوا  1914

كذلك بأنھ ال بد من  وأدركوا فلسطینتحقیق ھدفھم إلنشاء الوطن القومي الیھودي في  في الستغاللھا
بذل نشاط سیاسي دولي مكثف لتحقیق ھذه الغایة فاستغلت الصھیونیة جھودھا وكثفت العمل في كل 
االتجاھات محاولة كسب أحد األطراف في ھذه الحرب لكي تبني بھا مخططاتھا مقابل تقدیمھا 

لممكنة لھذا الطرف المستجیب، فأخذت بذلك الحركة الصھیونیة تراقب سیر األحداث عن المساعدة ا
أعلنت بریطانیا  1914نوفمبر طریق مراكزھا الختیار أفضل الطرفین للتحالف معھ، وفي أوائل 

  3)(.بعد دخول الدولة العثمانیة إلى صف ألمانیا، تخلیھا عن سیاستھا التقلیدیة إزاء الدولة العثمانیة 

                                                                                                                                                                                                                
 
 

،و ھو سیاسي و دبلوماسي فرنسي،وقع إتفاقیة سایكس بیكو،عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمیة 1870لد عام : وجورج بیكو
حاق مناطق المشرق العربي للنفوذ الفرنسي و التأسیس لإلنتداب الفرنسي على سوریا لاألولى، فیما بعد كان مسؤوال عن إ

  . 12/3/2012تاریخ الزیارة    www.bettana.comالتالي :یكو، على الموقع :(حكمت زكي ،نبذة عن جورج بأنظر.

الشرق االوسط  بشؤونوھو مستشار سیاسي ودبلوماسي وعسكري ورحالة بریطاني ،كان مختصا  1879ولد عام  :مارك سایكس
العثمانیة ، واشتھر سایكس من خالل ھذه  ، اثناء الحرب العالمیة االولى ، مثل بریطانیا في محادثات اقتسام النفوذ لإلمراطوریة

لعسكري وعن رحالتھ للشرق االوسط، توفي سنة االتفاقیة ،وھو من الداعمین للحركة الصھیونیة ، لھ عدة مؤلفات في المجال ا
،تاریخ   www.palestinerembered.comمركز المعلومات الفلسطیني، تعریف مارك سایكس،على الموقع التالي:.أنظر( 1919

  15/3/2012الزیارة یوم 
  .  169،170، ص2009، دارالفكرللنشروالتوزیع، عمان، االردن، 1ط تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،نمیر طھ یاسین،  (1)
2بیكو ، الملحق رقم  - انظر : مواد اتفاقیة سایكس  

  انظر: خریطة التقسیم لالتفاقیة سایكس بیكو ، الملحق رقم 3
  . 186زین العابدین شمس الدین نجم، المرجع السابق ،ص (2)

 ھشام سوادي ھشام ، تاریخ العرب الحدیث 1516-1918 من الفتح العثماني إلى نھایة الحرب العالمیة األولى، ط1، دار الفكر، 
 (3)األردن ، 2010، ص316 

 (4) المرجع نفسھ، ص 316 .  
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، بحیث ربطوا ومنذ ھذه الفترة أھمیة اإلتجاه نحو بریطانیاوھنا أدرك زعماء الحركة الصھیونیة 
بأن تأییدھا إلنشاء الوطن القومي للیھود  ئھاالمصالح البریطانیة من خالل إغرابأھدافھم في فلسطین 

لطرق مواصالتھا الى الھند كذلك أدرك زعماء في فلسطین فیھ حمایة لمصالحھا في الشرق وتأمین 
الحركة الصھیونیة أن انتصار بریطانیا على الدولة العثمانیة معناه ضم فلسطین إلى حوزة بریطانیا 

األھداف  التقاءومن ھذا  آنذاكألن فلسطین امتداد طبیعي لمصر التي كانت خاضعة للنفوذ البریطاني 
  (4)نیة في المنطقة العربیة.الصھیونیة مع اإلستراتیجیة البریطا

وما زاد من تقرب الزعماء الصھیونیین الى بریطانیا نجاح الدكتور وایزمان  الذي أصبح المفاوض 
ھرتزل، في إنتاج مادة اآلسیتون لصناعة المتفجرات التي أعدھا في  ،الصھیوني الرئیسي بعد 

وكان أیضا لقدرة الصھاینة في التأثیر على أمریكا للدخول في الحرب  المختبرات البریطانیة،
  (1). ألولى لمناصرة بریطانیا وحلفائھا أثره الكبیر في أن ترد بریطانیا الجمیل للصھیونیةاالعالمیة ا

رئاسة مجلس  لوید جورجازداد نشاط الحركة الصھیونیة ففي ھذا التاریخ تولى  1916وفي عام  
الوزراء البریطاني ومن المعروف أنھ كان من قبل تولیھ رئاسة الوزراء یشغل منصب مستشار 
قانوني للصھیونیین في بریطانیا، وبدأ نفوذه یقوى في الوزارة خاصة بعدما أصبح وزیرا للحربیة، 

إلحاللھ محل  وأخذت الصحافة الصھیونیة تعمل لھ دعایة قویة حتى ھیأت الرأي العام البریطاني
اللورد طاني، إضافة إلى ذلك تم تعیین ر الذي كان في رئاسة مجلس الوزراء البریھذا األخی إسكویث

ویعتبر بلفور أیضا من الذین یؤمنون بإقامة وطن قومي  ا،وزیر الخارجیة في بریطانی ربلفو
یة سریعة نشیطة أصبحت الحركة الصھیونرئاسة الوزارة  لوید جورج بتوليللیھود في فلسطین و

  (2)في خطواتھا.
،فبدأ نشاطھ في بریطانیا بالسعي وراء الشخصیات وایزمان ھذه الظروف حاییملذلك استغل 

 وایزمانكان یرى أنھ سوف یجد فیھا العون للتأثیر علیھم،وبھذا قام  البریطانیة ذات النفوذ،والتي
الحكومة البریطانیة،كذلك تعرف على الذي كان آنذاك أحد أعضاء  ھربرت صمویلبالتعرف على 

                                                             
 

  (1) عاید طھ ناصف ، متى تنتھي اسرائیل ، ط1، المركز اإلعالمي للدراسات والبحوث، مصر ، 2001، ص127 .   

م في مانشستر بإنجلترا ألبوین من ویلز توفي والده عندما كان عمره عاما ، ویعتبرجورج احد 1863ولد جورج عام : لوید جورج 
بروتستانتیا ، تدرب جورج في مؤسسة قانونیة في سن السادسة  زعماء حزب االحرار، نشأ في بیت عمھ ریتشارد لوید الذي كان قسا

م اصبح رئیسا للوزراء البریطاني ویعتبر من اشھر القادة  1916عاما ، وفي عام  21عشر ثم بدا في ممارسة القانون وعمره 
  )یخات، المرجع السابقم انظر(احمد مھدي محد الشو1945قدم استقالتھ ،وتوفي سنة  1922العسكریین في بریطانیا ،وفي عام 

م ، انھى دراستھ االولیة في بلده ثم انتقل الى انجلترا لیكمل دراستھ 1848ولد في ویتنغھام بأسكتلندا عام  : ارثر جیمس بلفور
وفي عام  وعمل وزیرا أوال السكتلندا ، ثم وزیرا رئیسا للشؤون بإیرلندا ، 1874العلیا، انتخب بلفور الول مرة في البرلمان عام 

 1916اصبح رئیسا لوزراء بریطانیا ، كان بلفور من الذین یدعمون بإنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین ، وفي سنة  1902-1905
عاما أنظر: (انظر: محمد  82عن عمر یناھز  1930تولى منصب وزارة الخارجیة في حكومة لوید جورج ، وتوفي آرثر بلفور سنة 

،/محمد بن علي  49، ص 2011، دار الحامد للنشروالتوزیع، االردن،1،طالصراع العربي االسرائیلي  القدس فيعوض الھزایمة ، 
  )  122،ص 2003مكتبة المال،الریاض،،1، طعقیدة الیھود في الوعد بفلسطین عرض ونقدبن محمد آل عمر،

  (2) محمد عبد الرحمن برج ، التاریخ العربي الحدیث والمعاصر، ط1، دار التعلیم الجامعي ، مصر، 2009، ص279،278 .

م، في مدینة لیفربول ببریطانیا ، وھو سیاسي بریطاني یھودي ، ولد لعائلة یھودیة ارثوذكسیة 1870ولد عام :  ھربرت صمویل
لي ورشح نفسھ في االنتخابات تعمل بتجارة الذھب و االعمال المالیة . تلقى تعلیمھ في جامعة اكسفورد ، وانضم الى الحزب اللیبرا

بحیث تدرج في عدد من الوظائف الى ان اصبح وزیرا في الوزارة البریطانیة ، لعب دورا ھاما في خدمة الصھیونیة و  1902عام 
سعى بأسلوب ماكر لوضع فلسطین تحت الحمایة البریطانیة ، وھذا من اجل مساعدة الحركة الصھیونیة في نشاطھا االستیطاني في 

اصبح صمویل زعیما للحزب اللیبرالي في  1955-1924، وفي عام  1920طین ، خاصة بعد تعینھ مندوبا على فلسطین عام فلس
مجلس اللورادت ، ولھ عدة مؤلفات في الفلسفة اللیبرالیة ، ویعتبر صمویل من الذین ال یھتمون بالمصالح الیھودیة لكنھ یرى الیھود 
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تموین ،وقد المادة اآلسیتون أثناء تولیھ رئاسة لجنة  لوید جورج من خالل تقدیم لھ المساعدة في انتاج
  (3).البریطانیین في إقامة عالقات واتصاالت معھ المسئولینبإسراع  في انتاج ھذه زاد نجاح وایزمان

الغیر رسمیة بمثابة مفاوضات جدیة أدت بالنتیجة الى التزام بریطانیا  عتبرت اإلجتماعاتاوبھذا  
  بتحقیق حلم الصھیونیة في إقامة وطن قومي یھودي في فلسطین

،بعد مفاوضات عدیدة اقیمت في لندن بین زعماء الحركة الصھیونیة والحكومة البریطانیة التي ادت 
ھذا الوعد الذي كان على صیغة  ، م 1917نوفمبر  2في  ربلفوفي األخیر الى إصدار وعد 

 اللوردوزیر الخارجیة الذي عمل بحماس لصالح الصھیونیة إلى  بلفور آرثررسالة بعث بھا 
    )(.4 روتشیلد

یعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولیة في التاریخ إذ منحت بموجبھ دولة إستعماریة 
یملكھا عة ال تستحقھا (الصھاینة)على حساب من إلى جما بریطانیا)أرضا ال تملكھا (فلسطین)(

  (1). (الشعب العربي الفلسطیني) ویستحقھا
  شرح وتحلیل وعد بلفور: - 2 

بعد اتصاالت عدیدة بین زعماء الصھیونیة ووزارة الخارجیة  ذلكجاء وعد بلفور بصیغة غامضة، و
لنصوصھ األصلیة واجتماعات عقدت لوضع صیغتھ النھائیة، ومما كثیرة البریطانیة، وبعد تعدیالت 

>> كما ھو متداول في الكتابة وعدالیس <<روتشیلد تجدر مالحظتھ أن ما جاء في كتاب بلفور إلى 
  (2)كما ھو موضح في الملحق رقم .....وثیقة أو  تصریحعنھ، وإنما ھو عبارة عن 

مختار العبارات، ویمكن أن نرجع ذلك إلى الدبلوماسیة  األلفاظوھكذا جاء ھذا التصریح مدروس 
وإذا حاولنا  التفسیرح و وما یتطلب الشر معنى،التي تعمد إعطاء من األلفاظ ما یحمل أكثر من 

كما نجد بأنھا تركت ، ا یتعارض مع البعض اآلخرھشرح أجزائھ وعباراتھ وتحلیلھا لوجدنا أن بعض
حقق ھدفھا وتكسب الوقت لكي تطانیا والصھیونیة أرض العرب بری استغاللالباب مفتوحا من أجل 

   (3)بشتى الطرق .
یھودي في وطن قومي في الوعد بأن بریطانیا تصرح ببذل جھدھا لتسھیل إقامة  و نجد أیضا

ترك على مما یدل ھنا  توفي بالوعد بإنشاء ھذا الوطن بل فقط تسھیل إنشاءه لم فھي ھنا فلسطین
 الفلسطینیینأنفسھم، و بذلك ال یستطیع الصھاینة بریطانیا مھمة اإلنشاء على عاتق الغیر أي على 

                                                                                                                                                                                                                

-  1897النشاط الصھیوني في الجزائریوسف مناصریة ، أنظر: (لصالح الحضارة الغربیة .كمادة بشریة نافعة یمكن ان توظف 
  349،ص2008،دارالبصائر،الجزائر،1،ط1962

  (3) ھشام سوادي ھشام ، المرجع السابق ، ص 317 . 

   انظر: نص وعد بلفور، الملحق رقم4. 

وھو یھودي  1868" ویعني بھ " الدرع االحمر" ولد روتشیلد عام ھو" اسحاق اكانان" ولقب ب "روتشیلد :اللورد روتشیلد
وھو زعیم الطائفة الیھودیة في بریطانیا ،قام ویعتبر من اكبر أغنیاء الیھود في العالم ،قدم عدة خدمات للیھود من الجانب المالي ، 

  (=) بإنشاء فیلق یھودي داخل الجیش البریطاني خالل 
  

العالمیة االولى ،تولى رئاسة ھیئة االستیطان الیھودي في فلسطین ، وتولى والده تمویل بناء المستوطنات والمشاریع (=)الحرب 
أنظر :(ھیئة الدراسات الفلسطینیة ، تعریف روتشیلد ، على الموقع  1937المساعدة الستقرار الیھود في فلسطین .توفي روتشیلد عام 

  ) 12/3/2012،تاریخ الزیارة ،  .www.ikhwanonline.com التالي :
  .99،100،ص1973، المؤسسة العربیة للدراسات ،بیروت،3، طتاریخ فلسطین الحدیثعبد الوھاب الكیالي،  (1)
  . 104، ص ، یوسف ھیكل، (2)

 (3) جالل یحیي ، مشكلة فلسطین واالتجاھات الدولیة،ط1، منشأة المعارف ، مصر،1965،ص23 . 
 (4) المرجع نفسھ ،ص 24.

 (5) بیان نویھض الحوت ، المرجع السابق ، ص475 . 
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لیھود في أراضیھم ، وال یمكن كذلك للصھیونیة أن تطالب بریطانیا امھا بإقامة وطن قومي لھإت
زعة لكي یوفق بین الن الیھودي"واستعمل في ھذا التصریح كلمة "الشعب  لھا،بإقامة وطن 

الصھیونیة التي تدعي بأن یھود العالم أجمع یكونون أمة واحدة، والنزعة الیھودیة غیر الصھیونیة 
ترى الرباط بین الیھود في البالد المختلفة ھو مجرد رباط والء دیني و ھنا جاء التصریح التي 

  (4)منحازا للنظریة الصھیونیة و بشكل واضح حین وصف الیھود بأنھم شعب.
ترجمتھا الحقیقیة إلى العربیة بالمسكن أو المنزل ولیس فھي یقصد بھا عند  "الوطن القومي"ما كلمة أ

فیما  لوایزمانالوطن، لكن ھذه الكلمة كانت مائعة فھي لم تحمل معنى سیاسي بعینھ وھذا ما سمح 
انعقاد  بالتحدید في أثناء نقطةبعد بأن یدعي أنھ یقصد بھا جعل فلسطین یھودیة، وقد سئل في ھذه ال

<<ماذا تعني : وایزمانوزیر الخارجیة األمریكي آنذاك  النسنغمؤتمر السلم في باریس من طرف 
إنھ یعني إیجاد إدارة تنشأ عن أوضاع البالد :<<وایزمانبالوطن القومي الیھودي؟>> فأجابھ 

الطبیعیة مع األمل بأن تؤدي الھجرة الیھودیة إلى أن تصبح فلسطین في النھایة یھودیة كما ھي 
  (5)إنجلترا إنجلیزیة>>. 

وكذلك نص التصریح على أن ھذا الوطن القومي <<ال یضر الحقوق المدنیة والدینیة للطوائف غیر 
ن>>.نالحظ أن مثل ھذا الوصف في ھذا التصریح، یعتبر اعتداء على الحقوق الیھودیة في فلسطی

النسبة في االغلبیة ویمثل الطبیعیة للشعب الفلسطیني الذي لھ الحق في بلده الن األرض أرضھ 
في الوقت الذي یصر  الشعب الفلسطیني لكیان بریطانیا  من ھنا ندرك مدى تجاھلمقارنة بالیھود، و
المشتتة في فلسطین، وفیھ أیضا رغبة إلظھار الفلسطینیین على صورة  لیھودیةفیھ على وجود ل

األقلیة المفتتة رغم علم البریطانیین بتجانس شعب فلسطین العربي فیما بینھ ومع األمة العربیة 
  )1(جمعاء.

 ویحدد كذلك التصریح كلمة الحقوق <<المدنیة والدینیة>>، فھنا كأنھ یعترف ضمنیا بضرورة تأثیر
إنشاء وطن قومي على الحقوق السیاسیة ألبناء البالد، وال یمكن إنشاء ھذا الوطن إال على حساب 

وطن قومي للیھود  ا ال تستطیع أن توفق بین أن تنشأأھلھا وفوق أراضیھم وھنا نالحظ بأن بریطانی
الشام، لبالد  االستقاللفي فلسطین وبین تحقیق حقوق عرب فلسطین والوفاء بوعدھا في إعطاء 

  (2).متضاربة مع بعضھا البعض االلتزاماتوبین حقوق الیھود ومركزھم في العالم فھذه 
للعرب؟ واتفاقاتھا مع حلفائھا الغربیین ت بریطانیا داھح السؤال: أین ھذه الخطة من تعوھنا نطر

  وفي عصر القومیات وحقوق الشعوب في تقریر مصیرھا؟
   دوافع إصدار وعد بلفور: -3

الھدف الرئیسي لبریطانیا عند إصدار وعد بلفور ھو السیطرة على فلسطین وھذا من خالل لقد كان 
فلسطین، ولكي تحقق في إبعاد فرنسا وغیرھا من القوى الدولیة عن الساحة من أي نفوذ أو حصة 

بریطانیا ھذا الھدف كان البد لھا أن تتحالف مع الحركة الصھیونیة بحیث ظنت بریطانیا عند 
األولى وأن الصھاینة سیقفون  االستعماریةللوعد بأنھا ستكون دائما في المرتبة الدولیة إصدارھا 

                                                             
 

 
  ( 1)  جالل یحیى، المرجع السابق، 24 .

  . 24،25صالمرجع نفسھ ، (2)
  .     463بیان نویھض الحوت ، المرجع السابق، ص (3)
، بیروت ، لبنان، 1احسان عباس ، دار العلم للمالین ،ط ،تر: ناصر الدین االسد ، )یقضة العرب (تاریخ حركة العرب القومیة أنظر: جورج أنطونیوس ،  (4)

  .97، ص1986، دار المشرق ، بیروت ، لبنان، 1،ط التاریخ المعاصر/ لبیب عبد الساتر ،   368،ص1982
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إلى دولة عظمى مثل بریطانیا تعطف علیھم،  االحتیاجدائما موقف المحتاج والمساند لھا من خالل 
  (3)وعد.لاذلك عند إصدار  في كما توحي

إلى رغبة الحكومة البریطانیة في مكافئة الدكتور وایزمن على اختراعھ نوعا جدیدا من إضافة 
  (4)المتفجرات ونجد أن بریطانیا لجأت إلى ذلك لعاملین:

األول سیاسي وھو أن تكسب العناصر الصھیونیة القویة في ألمانیا والنمسا التي كانت تفاوض من 
لعناصر افأرادت بریطانیا بذلك أن تلفت انتباه تلك  -شبیھ بوعد بلفور –أجل إصدار وعد تركیا 

الصھیونیة للوقوف مع الحلفاء، وتحفز أولئك الیھود الذین كانوا فاعلین في القضاء على العھد 
  القیصري على إبقاء روسیا في الحرب.

والثاني دافع استعماري ھدفھ اتخاذ جزءا من فلسطین لیكون درعا تحمي بھ بریطانیا مصر، وجعل 
فلسطین حلقة وصل بریة تربطھا بالشرق، ویعتبر ھذا من أقوى العوامل الدینیة والسیاسیة والمالیة 

  وحده كاف إلصدار وعد بلفور. االستعماريفالدافع 
یصدر الوعد إذ یقول لوید جورج عن الدافع الذي ترك  أنیس الصایغویضیف كذلك األستاذ 

طانیة لم یكن یھتم بالیھود كثیرا ولم یكن یحبھم رئیس الحكومة البریمایلي:<<ولكن الواقع أن 
لم یأمر بإصدار الوعد إال لیحصل على  لوید جورجبأن  سكوتفیعترف مؤرخ في حیاتھ وصدیق 

الحربي كان قد أخذ  فلسطین وقد أثبتت األحداث العسكریة التي سبقت الوعد أن مركز بریطانیا
وانضمت الوالیات المتحدة  فلسطینیتحسن فكانت القوات الحلیفة قد أنقذت السویس ودخلت 

وكما جاء في  الجھات >>األمریكیة إلى الحلفاء وبدأت القوات األلمانیة والتركیة تتراجع في بعض 
جانب مصر یضع  إلى صحفي یناصر الیھودیة <<إن إقامة دولة یھودیة قویة إلى وایزمنرسالة 

وكانت ھنا الخطوة العملیة لھذا الوعد ھي  الشمال >>حاجزا ضد أي خطر یستھدف مصر من 
  (1) لبریطاني وانتزاعھا من الوطن األم سوریا الكبرىاالنتداب اوضع فلسطین تحت 

جاء دوافع وعد بلفور في جملة موجزة بقولھ:<< جیفرزولقد وصف لنا كذلك الكاتب البریطاني  
  (2).د كالماء الذي یبحث عن منبعھ>>الوع

فبریطانیا استغلت الصھاینة في تحقیق حلمھم الذي یعتبر الحجر األساسي للكیان الصھیوني اآلن  .
  في فلسطین من أجل تحقیق مصالحھا في منطقة المشرق العربي وبالتحدید في مصر.

  وعد بلفور قانونیا وتاریخیا: -4
  یعتبر وعد بلفور باطل قانونیا وتاریخیا وذلك لعدة أسباب منھا: 

كانت فلسطین وقت صدور التصریح تحت السیادة العثمانیة ولم تكن القوات البریطانیة قد احتلتھا *  
بعد وھنا الحكومة البریطانیة عند إصدارھا لھذا التصریح قد خولت لنفسھا الحق في أن تتصرف 

دون أن ترجع إلى ھا علیھ أیة والیة وتعطیھ آلخرین یم عربي لیست لتصرفا مصیریا في إقل
وبریطانیا منحت أرضا ال تملكھا إلى أناس غرباء عن ھذه األرض التي ال  اإلقلیمأصحاب ھذا 

  (3)یستحقونھا.
لم یذكر وعد بلفور كلمة "العرب" ال المسلمین وال المسیحیین وإنما ذكر أو وصفھم بعبارة * 

وھنا جعل عرب فلسطین یمثلون االقلیات یر الیھودیة المقیمة اآلن في فلسطین>>، <<الطوائف غ
                                                             

 
 

  . 132، ص1988، مكتبة المعال ، الكویت، 1ط، كیف ضاعت فلسطین،  عیسى الماضي (1)
  .468صبیان نویھض الحوت، المرجع السابق، (2)
  . 509عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص (3)

 (4) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق، ص207 .  
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تعیش في فلسطین بأنھا "الشعب الیھودي في فلسطین " بحیث كانت ووصف االقلیة الیھودیة التي 
لواقع التاریخي فنحن وإنكار لفلسطین وھنا نالحظ قلب لألوضاع ألغلبیة في الیھود یمثلون اجعل  

للت ظفقط، وھكذا  %7من الشعب الفلسطیني بینما یشكل الیھود  %93العرب یشكلون  نعلم بأن
  (4)الحكومة البریطانیة الرأي العام العالمي.

 فھو القانوني االلتزامكتاب سري أو وثیقة سیاسیة لیس لھ صفة  سوى یعتبر كذلك تصریح بلفور* 
م، وكذلك قد 1917حتى عام  خصوصاالعالم العربي عموما والشعب الفلسطیني ضل مكتوما عن 

ھذا األخیر الذي یعتبر فرد  روتشیلدبریطانیا إلى خارجیة من وزیر  ھصدر في شكل خطاب موج
یجري بینھ وبین الحكومة البریطانیة ال یدخل ما عادي لیس لھ أي صفة دولیة أو كیان دولي ومن ثم 
  (5)في نطاق العالقات الدولیة وال یحكمھ القانون الدولي.

 حسین الشریفت بین التي تم المراسالتم وعدا في 1915أعطت بریطانیا للشریف حسین عام  *
إلقامة دولة حسین ، بحیث اعترفت بریطانیا في ھذا الوعد بمساندة الشریف ھنري مكماھون السیرو

لكن بریطانیا بعد سنتین قامت بتقدیم  عربیة مستقلة تشمل فلسطین بعد نھایة الحرب العالمیة األولى،
فلسطین للصھاینة وكأن الھدیة تھدى مرتین وبذلك نقضت بریطانیا وعودھا ومواثیقھا مع العرب، 

  (6).وضربت بالحقوق العربیة عرض الحائط
یعتبر كذلك إصدار وعد بلفور والعمل على تنفیذه منافي مع ما نادت بھ بریطانیا وحلیفاتھا خالل * 

الوالیات األمریكیة المتحدة عندما حاولت فنحن أن من حق تقریر المصیر،  االولى العالمیةالحرب 
أن تطبق حق تقریر المصیر في فلسطین وذلك من خالل بعث مندوبیھا للقیام بعملیة استفتاء وأطلق 

عل وقد أسفرت نتائج ھذه العملیة عن معارضة السكان الفلسطینیین بج -كرین -لجنة كنج إسمعلیھم 
فلسطین وطنا قومیا للیھود ولكن ھذه النتیجة لم تعلن وظلت في طي الكتمان رغم أنھا كانت من دولة 

   (1)ا.دیمقراطیة تنادي بمبادئ حق الشعوب في تقریر مصیرھ
  یمكن تتبع ھذه الردود من جانبین :ردود الفعل على صدور وعد بلفور: -5
  : رد الفعل الغربي 1- 5 

تأمین الدعم الالزم من طرف  إلىبصدور وعد بلفور من طرف بریطانیا سارعت ھذه األخیرة 
الیات المتحدة األمریكیة وبالفعل تمت موافقة الدول األوربیة المشتركة مع لواو  ایطالیا فرنسا،

بریطانیا في الحرب على صیغة ھذا الوعد و ھذا من خالل سعي كل من المنظمة الصھیونیة 
فھي  1918جانفي  9یا لدعمھم، وقد تمت موافقة الحكومة الفرنسیة على ھذا التصریح في وبریطان

" ستیفانالبیان األول في إصدار تأییدھا لوعد بلفور فلقد قام وزیر الخارجیة الفرنسي "تعتبر صاحبة 
عبر فیھا عن ارتیاحھما في التضامن  ،سكولوفالصھیونیة  بإصدار بیانا مشتركا مع ممثل الجمعیات

  (2)بین الحكومتین اإلنجلیزیة والفرنسیة في قضیة إسكان الیھود في فلسطین.

رسمیا على وعد بلفور في رسالتھ التي بعث  ولسونصادق الرئیس األمریكي  1918وفي عام  
عن االرتیاح الذي  حیث قال:<<أغتنم الفرصة ألعبر أمریكا،بھا إلى زعیم الصھیونیة الیھودیة في 

                                                             
 (5)  المرجع نفسھ ،ص 207
 (6) المرجع نفسھ ،ص 208 

 
  (1)  عمر عبد العزیزعمر، المرجع السابق،ص511

  (2)  محمد عبد الرحمن برج، المرجع السابق،ص287

 ولسون ودرو : وفي سنة 1879، تخرج في جامعة برنستون عام  1921-1913، وھو الرئیس االمریكي الثامن والعشرون بین عامي  1856ولد سنة ،
، من رئاسة الجامعة لیخوض انتخابات منصب حاكم والیة نیوجیرسي ، واستطاع ان یحول ھذه 1910انتخب باالجماع رئیسا للجامعة ، استقال عام  1902

واصبح رئیسا للوالیات المتحدة االمریكیة ،  1912ان اصبح حاكما علیھا بتطویرھا لتصبح اكثر الوالیات تقدما وھكذا كسب انتخابات الرئاسة لعام الوالیة بعد 
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أحسست بھ نتیجة تقدم الحركة الصھیونیة في الوالیات المتحدة األمریكیة والدول الحلیفة منذ إعالن 
ووعده بأن تبذل  فلسطین ،السید بلفور باسم حكومتھ عن موافقتھا على إقامة وطن قومي للیھود في 

  )(3الھدف >>الحكومة البریطانیة قصارى جھدھا لتسھیل تحقیق ذلك 
بحیث صدر بیانا جاء  1920من یونیو  30الكونغرس األمریكي على وعد بلفور في وافق .بعد ذلك 

فیھ:<<أن الوالیات المتحدة األمریكیة تؤید إقامة وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین، وفقا 
  (4)للشروط التي یتضمنھا وعد الحكومة البریطانیة والمعروف بوعد بلفور>>.

   رد الفعل العربي: -5-2
أن أجھزة إال وفلسطین خاصة عامة عمدت الرقابة البریطانیة على إخفاء أخبار الوعد على العرب 

 التواطؤكشف  لىا سارعت،الدعایة األلمانیة والدولة العثمانیة وھي الجانب المعادي للحلفاء 
اھرة بحیث سارعت بنشر التي كانت تصدر في الق المقطمإلى جانب جریدة  ،الصھیوني -البریطاني
وبذلك  ، كما قام الیھود في بعض المدن المصریة بإحتفاالت بمناسبة إعالن التصریح التصریح

استطاعت أنباء التصریح أن تنتشر بین األوساط العربیة، وھكذا نرى أن عرب فلسطین انتابھم 
  (1)شعور القلق والخوف من تصریح بلفور وعملوا على معارضتھ.

إلى مصر فأثار موجة  ور حیرة وفزعا في أجزاء العالم العربي ووصل النبأ األولخلق وعد بلف
وتمنع العرب  وفت السلطات البریطانیة كي تخفف مخالدى زعماء العرب، بحیث سارع االحتجاج

وصل الخبر  عندماوفي البالد العربیة على وسائل الدعایة واالعالم رقابة إلى فرض حدوث الثورة 
وطلب تعریفا لمعنى الوعد ومداه وأجیب مطلبھ بإرسال مبعوث لھ انزعج كثیرا  حسینالملك إلى 

باسم الحكومة البریطانیة وھو "ھوجارت "احد رؤساء المكتب العربي بالقاھرة ، وكانت الرسالة 
واطمئنانھ التام من طرف  خواطره،الشفویة التي نقلھا إلى الملك حسین، ذات اثر في تھدئة 

  (2).بریطانیا
الیھودي في فلسطین لن  االستیطان:<<إلى الملك حسین جاء في جواب المبعوث الشفوي مما و 

 والسیاسیة االقتصادیةیكون مسموحا بھ إال بقدر ما یتفق ذلك مع حریة السكان العرب من الناحیتین 
  (3)ھذه ھي الرسالة الشفویة التي بعثت إلى الملك حسین فقام ھذا األخیر بتدوینھا. >>

وھنا نالحظ تضارب في التصریحین األول والمتمثل في تصریح بلفور الذي یدعو إلى إنشاء وطن 
قومي للیھود،بحیث ال یضمن للسكان العرب سوى الحقوق المدنیة والدینیة، وفي التصریح الشفوي 

، فھنا واالقتصادیةالذي بعث للملك حسین والذي ینص على أن یضمن للعرب الحریة السیاسیة 
للوصول إلى بأن بریطانیا من أجل مصالحھا تستعمل كل الطرق الملتویة والغیر قانونیة  ندرك
  ھدفھا.

 یھیئ<<ما دامت الغایة من وعد بلفور ھي أن ھوجارت:قام الملك حسین بعد اطمئنانھ بالرد على 
كل  فإنھ سیبذل كل نفوذه لیساعد على تحقیق تلك الغایة وسیوافق على االضطھادللیھود ملجأ من 

الجواب بعث أیضا الملك ھذا تدبیر یرى مناسبا لتأمین األماكن المقدسة واإلشراف علیھا...>> وبعد 

                                                                                                                                                                                                                
 1924نطن عام منح ولسون جائزة نوبل للسالم وذلك لجھوده الرامیة لعقد اتفاقیة سالم عادلة والنشائھ عصبة االمم، توفي في واش 1920دیسمبر  10وفي 

  أنظر:( احمد مھدي محمد الشویخات ، المرجع السابق )
  (3) ابراھیم حمامي، قرنان على وعود بلفور، ط1، مركز الدراسات الفلسطینیة، مصر، 2004،ص13 . 

  (4)  محمد عبد الرحمن برج، المرجع السابق، ص287 .
  ، الجزائر، وزارة االعالم   11حسن محمود حسن، تصریح بلفور الجریمة والمقاومة، مجلة الثقافة،ع  /319انظر: ھشام سوادي ھاشم، المرجع السابق،ص  (1) 

    57،74،ص 1972والثقافة،    
  (2) زین العابدین شمس الدین نجم، المرجع السابق ، ص204،203 

  (3)  جورج انطونیوس، المصدر السابق ، ص376،375 
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ي مصر لیخبرھم بأنھ تلقى تأكیدات من الحكومة البریطانیة بأن حسین رسائل إلى كبار أتباعھ ف
اإلستمرار توطین الیھود في فلسطین لن یتعارض مع استقالل العرب في تلك البالد، وحثھم على 

المخاوف التي أثارھا  فیخفبثقة بریطانیا، وأمر كذلك أبناءه بأن یعملوا كل ما في وسعھم من أجل ت
  (4) وعد بلفور بین أتباعھم

 بعد ذلك وصول لجنة صھیونیة برئاسة حاییم وایزمن إلى القاھرة ثم إلى القدس وأحرز وایزمنوتال 
بما لدیھ من موھبة فذة في اإلقناع نجاحا مؤقتا في المقابالت التي اجتمع فیھا بالعدید من الشخصیات 

ال تثیر مخاوف العرب، العربیة، بحیث شرح فیھا األھداف الصھیونیة وتنظیماتھم بعبارات 
یبدد واستطاع بخبثھ أن  والصھیونیینالتعاون بین العرب  بفكرة االقتناعووضعھم في حالة من 

  (5)شكوكھم.
ھكذا نرى أن موقف األوساط العربیة من تصریح بلفور كان موقف تغلب علیھ العشوائیة، وعدم 

تصریح و لذا فإننا نجد أن ھذه األوساط تعلن في البدایة الفھم لخطورة النتائج التي ترتبت على ھذا ال
البریطانیة المخادع تقنع بھ و  یأتیھا رد الحكومة حینمااحتجاجھا على التصریح و خوفھا منھ و لكن 

و تعلن تأییدھا للتصریح ما دام أنھ ال یھدد المصالح العربیة  البریطانیینتثق فیما یقولھ المسؤولین 
على حد ما أكدتھ لھم السلطات البریطانیة وھنا یمكن القول بأن األوساط العربیة في ذلك الوقت لم 

لدیھا الدبلوماسیة المحنكة لفھم سیاسة  و لم تكن آنذاكدة بعد التیارات السیاسیة التي كانت سائتفھم 
  ، أو فھمتھا وتغاضت عنھا خدمة للمصالح الخاصة .بریطانیا و الحركة الصھیونیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  (4)  المصدر نفسھ، ص377،376

  (5)  لبیب عبد الساتر، المرجع السابق، ص99



              1948- 1917تطور االوضاع في فلسطین من وعد بلفورإلى قیام الكیان االسرائیلي       االول: الفصل

                                                                                       
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1922لمبحث الثاني :اإلنتداب البریطاني ا
  

الحلفاء ومعھم العرب على ألمانیا والدولة  بانتصار،  1918 انتھت الحرب العالمیة األولى سنة
وأنشأ فیھا ادارة  1918بذلك الجیش البریطاني فلسطین بقیادة الجنرال اللبني سنة  فاحتلالعثمانیة ،
                                                                                                              (1).مؤقتةعسكریة 

انتھى مؤتمر الصلح من توقیع على میثاق عصبة األمم وتضمینھ معاھدات  1919 جوان من 22في 
ب حتى تنكر الحلفاء لمبادئ الصلح التي ابرمت مع الدول المنھزمة في الحرب ،وما ان انتھت الحر

 االستعماریةالحریة وحقوق الشعوب التي وعدوا بھا واستغلوا ھذا المؤتمر لیكشفوا عن اطماعھم 
كحل  االنتداب ب ،فضمنوا میثاق عصبة األمم نظاممستعملین ثوبا جدیدا أخر یخدعون بھ العر

 مانیة بدعوى أن شعوب ھذه البالد اللمشاكل البالد التي كانت تحكمھا اإلمبراطوریات األلمانیة والعث
  (2)تزال غیر قادرة على تسییر شؤونھا بنفسھا ومواكبتھا لركب التطور والتقدم.

طلبت بریطانیا وفرنسا بعقد المجلس األعلى للحلفاء في سان ریمو بإیطالیا  1920 أفریل 19 وفي
األمم التي تنص على وضع  من میثاق عصبة 22المجلس في اتخاذ ھذا القرار إلى المادة  واستند،

 االنتدابالفرنسي وكل من العراق وشرق األردن  تحت  االنتدابكل من سوریا ولبنان تحت 
البریطاني وجاء قراره  االنتدابالبریطاني ،أما فیما یخص فلسطین فقد قرر المجلس وضعھا تحت 
  (3)متضمنا ادراج تصریح بلفور بإنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین .

إنتھى الحكم العسكري في فلسطین وبدأ الحكم المدني وترأس اإلدارة المدنیة  1920جوان  30 وفي
المندوب السامي ھربرت صموئیل ممثال لجاللة الملك على إدارة فلسطین، وكان تعیین ھذا المندوب 

                                                             
  (1)  یوسف ھیكل ، المصدر السابق ، ص116

  (2) محمود صالح منسى ، الشرق العربي المعاصر، القسم االول، الھالل الخصیب ، ط1، الھیئة العامة لمكتبة االسكندریة ، مصر، 1990،ص 259 .
  (3) عمر عبد العزیز عمر ، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، ط1، دار المعرفة الجامعیة ، مصر،2005، ص 266،265
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للحكومة  الیھودي اإلنجلیزي ضربة قویة للفلسطینیین، ألنھ یمثل الصھیونیة العالمیة أكثر من تمثیلھ
  (4)البریطانیة.

البریطاني على فلسطین وقد جاء  االنتدابوأقر بعدھا مجلس عصبة األمم المجتمع في جنیف صك 
أن دول الحلفاء قد وافقت على أن یعھد بإدارة فلسطین إلى دولة منتدبة  نتداب:<<االفي مقدمة صك 

من میثاق عصبة األمم وأن دول الحلفاء وافقت  22تختارھا الدول الكبرى المتحالفة تطبیقا للمادة 
على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ تصریح بلفور... على أن یفھم جلیا أنھ لن یأتى بعمل 

ھ اإلضرار بالحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة في ذلك الوقت في من شأن
فلسطین...>> وتنتھي المقدمة إلى القول بأن دول الحلفاء قد اختارت<<صاحب الجاللة البریطانیة 

  (5)لتكون منتدبة على فلسطین>>.
التي تتعلق بالقضیة الفلسطینیة وھي كما مادة ونذكر ھنا أھم موادھا  28من  االنتدابویتكون صك 

  یلي:
تضمنت المادة الثانیة من صك اإلنتداب البریطاني على فلسطین:<<أن على الدولة المنتدبة أن تضع 

  (6)فلسطین في أوضاع سیاسیة وإداریة وإقتصادیة تضمن إنشاء الوطن القومي الیھودي>>.
ولیس بموافقة بریطانیا فقط بل بقرار أكثر  االنتدابوبذلك أصبح وعد بلفور متضمنا ومعززا بصك 

من عشرین دولة وبالرغم من أن الوالیات م.أ لم تكن عضوا في عصبة األمم إال أنھا أعلنت 
  (1)موافقتھا ھي األخرى على صك االنتداب على فلسطین.

سداء المشورة بوكالة یھودیة مالئمة كھیئة عمومیة إل االعترافكما أقرت المادة الرابعة على: <<
وغیر ذلك من األمور التي قد  واالجتماعیة االقتصادیةإلى إدارة فلسطین والتعاون معھا في الشؤون 

  (2)تؤثر على إنشاء الوطن القومي الیھودي ومصالح السكان الیھود في فلسطین.
لغات <<أن تكون اإلنجلیزیة والعربیة والعبریة ال: علىونصت كذلك المادة الثانیة والعشرون 

وكل عبارة أو كتابة بالعربیة وردت على الطوابع أو عملة تستعمل في فلسطین  لفلسطینالرسمیة 
  (3)>>. یجب أن تكرر بالعبریة

بدأت األوضاع في فلسطین تتدھور وتتعقد خاصة بعد أن استبدلت الحكومة البریطانیة الحكم 
ل، ھذا األخیر الذي شرع في العسكري إلى حكم مدني، وعینت الصھیوني المتعصب ھربرت صموی

عملیة تھوید فلسطین في مختلف المجاالت اإلداریة واالقتصادیة والثقافیة متجاھال حق الشعب 
العربي في االستقالل وتقریر المصیر، وعین أیضا صمویل رؤساء اإلدارات الحكومیة من الیھود أو 

رة في أیدي صھیونیین معروفین، من اإلنجلیز، كما وضعت إدارة التشریع وإدارتا الھجرة والتجا
وصارت كذلك العبریة لغة رسمیة، ومنح الیھود استقالال في إدارة مدارسھم وشؤون التعلیم، كما 
أشرك صمویل معھ اللجنة الصھیونیة التنفیذیة في إدارة شؤون الیھود، إلى جانب ذلك اھتم صمویل 

                                                             
، تر:عل��ي            ض��یاع ق��راءة جدی��دة ف��ي المص��ادر البریطانی��ةفلس��طین قب��ل ال، / واص��ف عبوش��ي، 215انظ��ر: نخب��ة م��ن المتخصص��ین، المرج��ع الس��ابق، ص (4)

  35،ص 1985، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن،1الجرباوي ،ط
  (5) عمر عبد العزیز، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،المرجع السابق، ص267 .

  (6) حسني ادھم جرار، شعب فلسطین امام التآمر البریطاني والكید الصھیوني، 1920-1939، ط1، دار الفرقان، االردن، 1992، ص18 
  (1) حسني ادھم جرار،المرجع السابق، ص19

  (2) عمر عبد العزیز، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق،ص 268 .
  (3) محمود صالح منسى، المرجع السابق،ص 261 .
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ضي الزراعیة من المواطنین العرب ونقلھا بنقل ملكیة أراضي الدولة إلى الیھود من خالل نزع األرا
  (4)إلى الیھود. 

عملت اإلدارة البریطانیة على وضع موارد الثروة الرئیسیة في البالد في أیدي الیھود ومنحھم 
رج الیھودیة امتیاز استغالل نھر األردن بالتسھیالت واإلمتیازات، وكمثال على ذلك منح شركة روتن

تولید الطاقة الكھربائیة، كما منحت للشركة ذاتھا امتیاز استخراج وروافده وبخاصة الیرموك في 
وبدأ بمنح  أما من ناحیة الھجرة فقد فتح صمویل أبواب فلسطین على مصرعیھا،أمالح البحر المیت

ألف یھودي الذین دخلوا فلسطین الجنسیة الفلسطینیة وأصدر بذلك تشریعات خاصة تعطیھم حق  25
التوطین والعمل على تملیكھم أخصب األراضي الفلسطینیة ودعم كل ھذا بوضع قانون للھجرة 

على  مھمتھ تسھیل ھجرة الیھود إلى فلسطین تحت حمایة الحكومة وبدون شروط باستثناء الحصول
مائة وثالثة  1928الموافقة من اللجنة الصھیونیة على نوعیة المھاجرین، وبھذا فقد بلغ عددھم سنة 

  (5)آالف مھاجر.
وھكذا استطاعت الصھیونیة في ظل اإلنتداب أن تسیطر على إمكانیات البالد لكن الشعب الفلسطیني 

ریطانیا، فلقد تبین ألھل فلسطین یسكت على ھذه السیاسة التي تقوم بھا الحركة الصھیونیة وب مل
وللعرب أن بریطانیا خانتھم وغدرت بھم ونكثت بعھودھا التي قطعتھا للشریف حسین وأنھا كانت قد 
أصدرت تصریح بلفور وتعھدت فیھ بإنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین لذلك ھب الفلسطینیون 

  ستقاللھم وصیانة عروبة بالدھم.یقاومون الحكم البریطاني وتصریح بلفور مطالبین بحقوقھم وا
، فبرزت كتلة 1919تمثل الرد الفلسطیني في بدایة ظھور الحركة الوطنیة الفلسطینیة في مطلع عام 

تكوین تنظیمات سیاسیة بقامت الحركة الوطنیة ومن الشباب أخذت تعمل بنشاط في الحقل الوطني 
جمعیات إسالمیة من بینھا الجمعیة  من خاللھا عقدت عدة مؤتمرات ھامة من أجل القضیة وتكوین

   (1)اإلسالمیة المسیحیة لتمثیل العرب وقیادة حركتھم الوطنیة.
كانت ھذه الجمعیات أول مظھر للوعي السیاسي المنظم في فلسطین إثر االحتالل العسكري، وتبعھا 

حقوق  واإلتحاد العربي والدفاع عن لالستقاللتأسیس عدة جمعیات في المدن الفلسطینیة سعت 
العرب وأماكنھم المقدسة، قدمت ھذه الجمعیات عرائض واحتجاجات ضد سیاسة اإلحتالل والنھب 

  (2)من طرف الحكومة البریطانیة والصھاینة.
في بدایة األمر لم تعبأ بریطانیا بھذه المظاھر السلمیة لكن بعد نشوب اضطرابات عسكریة مسلحة 

بذلك نطاقھا حتى أصبحت ثورة عربیة مسلحة وھذا ما  أخذت تتطور األمور فاتسع یافافي القدس و
  (3)سنتناولھ في المبحث الموالي.

وھكذا لجأت بریطانیا إلى سیاستھا المعتادة والمتمثلة في سیاسة الخداع والنفاق فأرادت بذلك أن 
توصل العرب إلى متاھات ال نتیجة لھا، ویتمثل ذلك في سیاسة لجان التحقیق والكتب البیضاء 

  ، قرارات التي لم یكن القصد منھا إال تھدئة العرب الثائرین الغاضبین وتمییع القضیة الفلسطینیةوال

                                                             
/ محمود صالح 22،ص1981، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، لبنان،1،طالقدس ،المخططات الصھیونیة،االحتالل،التھویدانظر: سمیر جریس ، (4)

  263منسى،المرجع السابق،ص
  (5) محمود صالح منسى، المرجع السابق،ص 264 .

  (1) حسني ادھم جرار،المرجع السابق، ص23
  (2) المرجع نفسھ،ص24 

تحدھا من الشمال طولكرم ومن الشرق نابلس والرملة ومن الجنوب الرملة ، تبلغ على ساحل البحر المتوسط غرب فلسطین ،تقع ھي مدینة فلسطینیة  :.یافا 
مھما منذ العھود القدیمة ، وقد طرد منھا معظم السكان العرب أثناء العرب العربیة  ،كانت میناء بحریاواحدة من اقدم المدن في العالم  وھي2كلم2348مساحتھا 

  ) 89،ص1998،دار طیبة للطباعة، مصر، 1،ط 1952القرى المدمرة في فلسطین حتى عام ابومایلة،وآخرون،  یوسف أنظر:(،اإلسرائیلیة 
  (3) محمود صالح منسى،المرجع السابق ، ص 264 .
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أصدر ونستون تشرشل وزیر المستعمرات البریطانیة بیانا عرف باسم الكتاب  1922وفي عام 
ي األبیض وادعى تشرشل في ھذا الكتاب أن ھدفھ ھو الوصول لحل المسائل المتعلقة والتي تسببت ف

الغموض والقلق الذي استحوذ على سكان البالد وقال بأن مخاوف العرب ترجع إلى تفسیرات مبالغ 
الكتاب األبیض إلى تأكید وجود وطن قومي یھودي في فلسطین  انتھىبمعنى وعد بلفور، وقد 

أما  بأنھ إنما یقوم على حقوق تاریخیة قدیمة، واالعترافوضرورة ضمان وجود ضمانا دولیا 
  (4)عضوا. 22بالنسبة للدستور فقد نص الكتاب على إنشاء مجلس تشریعي من 

رفض العرب ھذا الكتاب وثاروا مطالبین بتألیف حكومة وطنیة وبحقھم في اإلشراف على حكم 
  (5)البالد أما الصھاینة فقد رحبوا بھ ترحیبا رسمیا بسبب المكاسب التي نص علیھا.

البریطاني یرى أنھ عقب كل انتفاضة عربیة وفي كل  االنتدابظل ي فإن المتتبع لتاریخ فلسطین 
احتجاج یقوم بھ العرب تسارع الحكومة البریطانیة بإصدار قرار بتشكیل لجنة تحقیق حتى تظھر 
بمظھر الحكم البريء المخلص وتصدر بیانا أو كتابا أبیضا یتضمن حرصھا على حقوق العرب ثم 

  (6)القائمة على تھوید فلسطین على حساب أھل البالد العرب.ال تلبث أن تعود إلى سیاستھا 
عصبة االمم وال بصك االنتداب بل  بمیثاقكما رأینا فإن بریطانیا لم تلتزم في سیاستھا في فلسطین 

كان ھدفھا ان تتخذ من اإلجراءات ما یؤدى إلى جعل فلسطین یھودیة دون االكتراث بحقوق العرب 
ة خطوة لمنحھم الحكم الذاتي بل بادرت منذ البدایة إلى االعتراف بالوكالة وھم األغلبیة فلم تتخذ أی

  (7) الیھودیة التي اشركتھا في اإلدارة والتشریع والتعلیم حتى اصبحت اشبھ بحكومة داخل حكومة
من میثاق  22ما سبق یمكن القول أن ،صك االنتداب باطال قانونیا وذلك الن المادة ممن خالل  

وحكم أي بلد ما ترجع إلى رغبات سكانھا وبما أن العرب  المتحدة تنص على ان ادارةعصبة االمم 
ھم اصحاب البالد ولم یؤخذ برائیھم، فھذا باطل كما أن العرب لم یختاروا بریطانیا كدولة منتدبة 

  على فلسطین وإنما الذي إختار بریطانیا لحكم فلسطین ھي عصبة االمم بناءا على رغبة
  (1)(الصھاینة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  (4) عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق،ص275، .

  (5) المرجع نفسھ، ، ص ،276 .
  (6) محمود صالح منسى، المرجع السابق، ص264 .

  (7) المرجع نفسھ، ص265
  (1) نخبة من المتخصصین، المرجع السابق، ص 217
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  المبحث الثالث :المقاومة الفلسطینیة ضد التوسع الصھیوني

  
عرفت فترة ما بعد الحرب العالمیة االولى ازداد النشاط الصھیوني الذي كان من نتائجھ زیادة أعمال 

لیرد على ھذه السیاسة التي كانت  الفلسطینيالنھب والتخریب في أرض فلسطین وھنا ثارالشعب 
فقامت الحركة الوطنیة الفلسطینیة التي لم تكتفي بالعمل ، مدعمة من طرف الحكومة البریطانیة 

لى الكفاح المسلح، ھذا األخیر المتمثل في عدة ثورات ضد الحركة إبل إتجھت ، السیاسي فقط
  البریطاني وكان من ابرزھا ما یلي: االنتدابالصھیونیة وسیاسة 

  : 1921انتفاضة یافا  -1
في یافا إلى اقامة مجموعة من الیھود المحتفلین بعید العمال في أول  1921یعود سبب انتفاضة ماي 

تحرش على المسلمین القاطنین في یافا بحیث قام الیھود بإطالق النار الذي العتداء وباإل 1921ماي 
رین الیھود على المسلمین المارین على الطریق، فرد بذلك العرب علیھم لمھاجلصدر من منزل 

آخرین، ثم اتسعت اإلشتباكات وتطورت  24یھودیا وجرحوا  13بمھاجمة ذلك المنزل وقتلوا 
استمرت األحداث حتى منتصف شھر ماي و ،األحداث لتغطي أجزاء عدیدة من شمال فلسطین

لكن  تكفا حبتاثالثة آالف عربي بمھاجمة مستعمرة  ، حیث شملت مناطق خارج یافا،وقام1921

                                                             
كلم شمالي شرق یافا ، وھي مركز 11تقع على بعد م  1878تأسست عام  یةفلسطینمن مدن یافا الفتحة االمل " وھي مدینة  تعني بالعربیة ": بتاح تكفا

فلسطین ، كانت عبارة في المواصالت الھامة بالمدن الرئیسیة الشمالیة و بالمدن الرئیسیة الجنوبیة ،وتعد من اقدم المستعمرات الصھیونیة الزراعیة ،التي انشئت 
السرائیلیة عن بلدة زراعیة لكن بعد تأسیس الكیان االسرائیلي توسعت واصبحت مدینة صناعیة وجزء من كتلة المدن " غوش دان" ، وھي اكبر المغتصبات ا
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شھیدا  28مات فقد العرب والحكومة البریطانیة تدخلت وقامت بقصف المھاجمین، أثناء ھذه الھج
ماي من نفس العام ھاجم حوالي  6یھودیا، وفي  12وجرح  4جریحا أما الیھود فقتل منھم  15و

ن وكان یمكن أن تدمر المستعمرة لو ال تدخل وأحرقوا منزلی الخضیرةعربي مستعمرة  400
عربي  600الطیران البریطاني الذي قصفھم وأجبرھم على اإلنسحاب، وفي الیوم نفسھ ھاجم حوالى 

لكن كالعادة یتدخل الجیش البریطاني في الوقت المناسب لیقف إلى صف الیھود  حربوتمستعمرة 
مستعمرة بتاح في بأسرالعرب الموجودین عندھم ن جھة أخرى قام الیھود مویوقف ھذه الحرب، و

ة حیث بلغت ھذه عمسلما من بینھم األطفال والنساء والشیوخ بطریقة فضیعة وبش 50تكفا وقتلوا 
ظھر في ھذه الثورة االداء المتحیز من طرف السلطات واالطباء .راألخبار حد التواتر وثبتت بتقاری

التي اتخذھا النائب العام " نورمان بنتویش" وھو بریطاني البریطانیة من خالل اإلجراءات القضائیة 
صھیوني كان یتولى امور القضاء والعدالة في فلسطین حیث أحال القضایا المتعلقة بالفضائح التي 

  (1)لى المحاكم كقضایا شخصیة بسیطة .إارتكبھا الصھاینة 
ف الزعامات السیاسیة الفلسطینیة موق تتفاعل وتتوسع لوال ان نا االنتفاضةالممكن لھذه  نكان م وقد

مال إلى تھدئة الوضع وقام عدد من الوجھاء ورؤساء البلدیات بتھدئة الجماھیر الفلسطینیة بحیث 
بحل سیاسي مع بریطانیا، ھذه األخیرة التي استعملت الحیلة  یأملونكان القادة العرب مازالوا 

، واعلن 1921ماي  14اعتبارا من لترضي الفلسطنیین، بحیث اوقفت الھجرة الیھودیة مؤقتا
المندوب السامي ھربرت صمویل بیانا تجلى فیھ بأن بریطانیا لن تفرض على شعب فلسطین سیاسة 

نوعا ما الوسط  ئاھدما  ، وھذاواالقتصادیةتجعلھم یعتقدون أنھا مناقضة لمصالحم الدینیة والسیاسیة 
  (1)ني لتحقیق مصالحھا في المنطقة .العربي لكن بریطانیا استمرت في خدمة المشروع الصھیو

  : 1929ثورة البراق  -2
تحت ظل الحمایة البریطانیة تجرأ الیھود وھجموا على المسجد األقصى واعتدوا على حائط البراق 
،والبراق ھو مكان صغیر من الحائط الغربي للحرم الشریف في بیت المقدس ،وقد سمي البراق بھذا 

ویعرف البراق عند  اإلسراءالنبي محمد صلى هللا علیھ وسلم لیلة  امتطاهنسبة إلى البراق الذي  االسم
على الذھاب والبكاء عند الحائط على مجدھم الغابر وتذكیرھم  اعتادواالیھود بحائط المبكى فھم 

الغربي وال في  للخراب الذي لحق بھیكل سلیمان ،ذلك الھیكل الذي لم تعد لھ بقیة باقیة ال في الحائط
                                                                                                 (2)أي مكان.

لم یعارض المسلمون زیارة الیھود لحائط البراق الذي ھو وقف إسالمي من باب التسامح الدیني 
البریطاني  االحتاللأن الیھود أخذوا بعد  ،واستمرت عادة الزیارة بشكل عادي على مر الزمان إال

   (3)یحاولون تحویل ھذه العادة إلى حق مكتسب ثم إلى حق الملكیة.
                                                                                                                                                                                                                

، 1984ق، سوریا، ، ھیئة الموسوعة الفلسطینیة ، دمش1،ط1، ج الموسوعة الفلسطینیةاحمد المرعشلي ، عبد الھادي ھاشم، من حیث تعداد السكان .أنظر:( 
   .)350ص

 1891 ھي مدینة تقع في منطقة حیفا بفلسطین بین تل ابیب وحیفا، اوجدت المدینة على شكل قریة اقامھا الیھود المھاجرین من اوربا الشرقیة عام:  الخضیرة
رض المحیطة بالقریة مستنقعات في حین ان سكانھا بعد ان اشترى االرض الناشط الیھودي " یھوشع حنكین" من مسیحي یدعى " سلیم خوري" ، حیث كانت اال

یوسف ابو : (، انظركانوا من البدو والرعاة العرب ، واغلب ھذه المدینة سكانھا من الیھود ، حیث ال یوجد اي تواجد یذكر للعرب بعد قیام الكیان الصھیوني 
  .) 62مایلة وآخرون،المرجع السابق ،ص

یوسف أنظر: ( كلم . 35ھي احدى المستعمرات االسرائیلیة في فلسطین ، وتوجد في مركز الكیان االسرائیلي ، وتبعد عن تل ابیب جنوبا بحوالي : حربوت
  ) 123ابومایلة وآخرون ، المرجع السابق، ص

  (1) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة ،المرجع السابق ، ص272 .
 
  . 272مد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، المرجع السابق، صمحسن مح  (1) 

  (2) حسني ادھم جرار، المرجع السابق ، ص37،38 .
  (3) انظر: حسني ادھم جرار ، المرجع نفسھ، ص38، / جالل یحیى ،المرجع السابق ، ص135،143 .
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عندما حاول الیھود تغییر حالة األمر الواقع وتحویل المكان إلى ما یشبھ  1928سبتمبر  23وفي 
براق الشریف ،وعقدوا سبتمبر بتأسیس لجنة الدفاع عن ال 30الكنیس الیھودي، فسارع المسلمون في 

،بحیث قرر ھذا المؤتمر تشكیل " جمعیة  1928في القدس مؤتمرا إسالمیا في األول من نوفمبر 
قام الیھود بمظاھرة  1929 أوت 15في حراسة المسجد االقصى " واألماكن االسالمیة المقدسة، و

ك المسلمون بمظاھرة كبرى في القدس اتجھت إلى حائط البراق تندد بأحقیة ھذا المكان ،فرد بذل
مضادة ،وھذا ما أدى إلى حدوث ثورة بین العرب والیھود وعمت بذلك المظاھرات والصدامات 
جمیع انحاء فلسطین واستمرت بشكل عنیف اسبوعا كامال، وتحولت فلسطین إلى ساحة قتال ولم 

لتعزیزات أوت عندما اكتملت ا 28تستطع السلطات البریطانیة اإلمساك بزمام األمور إال في 
آخرون اما العرب فقد استشھد  339یھودیا وجرح  133العسكریة،ولقد اسفرت ھذه الثورة عن مقتل 

  (4)ومعظمھم كان على ید الشرطة والجیش البریطاني . 232وجرح  116منھم 
وسط ھذا التوتر تحركت القیادة السیاسیة العربیة لتھدئة األوضاع وطالبت الفلسطنیین بالتھدئة،لكن 

  (5)البطش والقمع البریطاني انھت الثورة وسیطرة بریطانیا مرة اخرى على مجریات االمور . قوة
كل فلسطین لكنھا استھدفت كسابقتھا الیھود فقط ولیس  تكانت ھذه الثورة أولى الثورات التي شمل

د البریطانیین ، كما اتخذت بعدا اسالمیا واضحا من خالل سعي المسلمین للدفاع عن حرمة المسج
 الحاج امیناسم الشیخ  األقصى وحقھم في حائط البراق، وكان االسم االبرز في ھذه الثورة ھو

   الحسیني
  (1).وراء التخطیط واالعداد السري لھذه الثورة  تكانھذه الشخصیة العظیمة ھي التي 

واصدرت احكاما ولم تقم بریطانیا بالتھدئة فقط لكنھا التجأت الى عقد محاكمات إلبطال ثورة البراق 
بالسجن المؤبد على قادة الثورة ثم سمحت ایضا بفتح باب الھجرة الیھودیة إلى فلسطین،وبذلك ادت 

  (2)ھذه االحداث الى امرین رئیسیین :
اشتداد العداء بشكل كبیر لبریطانیا والیھود، وإقبال الشباب بشكل متزاید على االنخراط في  -1

  الدعوات الجھادیة .
  مل في تخلي بریطانیا عن المشروع الصھیوني وایقاف ھجرة الیھود الى فلسطین .فقدان اال -2
  : 1935ثورةالقسام  -3
  

، لیتقدم إلى فلسطین بنیة تكوین حركة جھادیة تحرر الوطن من  الدین القسام عزتطلع الشیخ 
بأن الثورة المسلحة وحدھا  االغتصاب واالستعمار فبدا تفكیره بالثورة والجھاد بحیث آمن القسام

                                                             
   (4) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة ، المرجع السابق، ص275،274 .

  (5) طارق السویدان،  فلسطین التاریخ المصور ، ط1، ھیئة بستامول نت ، الكویت ، 2004، ص236 .

نشأ وترعرع في كنف ابیھ الشیخ الطاھر ، انھى تعلیمھ في مدرسة روضة  م في مدینة القدس ، التي تربى وتعلم في مدارسھا ، 1898ولد عام : امین الحسیني
ضابط ثم تحول بعد المعارف ثم عمل معلما فیھا وسكرتیرا للنادي العربي في القدس ، تجند اثناء الحرب العالمیة االولى في الجیش العثماني ووصل الى رتبة 

 (=)اختیر مفتیا اكبر للدیار المقدسة وفي 1921،وفي سنة  1920ش فیصل بن الشریف حسین عام ذلك لیصبح ضابطا ثم تحول بعد ذلك لیصبح ضابطا في جی
من كافة مناصبھ  1937اصبح رئیسا للجنة العربیة العلیا ثم اقالھ االنجلیز في عام  1936العام التالي اصبح رئیسا للمجلس االسالمي االعلى وفي عام (=)

  قوف وراء الثورة الفلسطینیة المسلحة وبھذا ھرب الى بیروت وبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ترأس الھیئة العربیة العلیا ، ثمبالووحاولوا اعتقالھ متھمین إیاه 
( علي ، انظر :  1974،وظل یشغل منصب رئیس الھیئة العربیة العلیا حتى وفاتھ في بیروت عام  1948تأسیس حكومة عموم فلسطین سنة شارك في 
  . 76، ص1990، دار سراس للنشر ، تونس،1،ط جذور االستعمار الصھیوني بفلسطین،  المحجوبي

  (1) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة ، المرجع السابق ، ص276،275 .
  (2) طارق السویدان ، المرجع السابق ، ص 137،136 .

، اصبح مدرسا واماما فیھا   1903زوال تعلیمھ بجامع االزھر بالقاھرة وعن عودتھ إلى سوریا عام م  1871مواطن سوري من موالید : ھو عزالدین القسام
لجأ الى فأصدرت علیھ فرنسا حكم االعدام لذلك  1920-1918قام بمقاومة االحتالل الفرنسي في سوریا وقاتل ضد القوات الفرنسیة لمدة ثالث سنوات من 
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القادرة على انھاء اإلنتداب و الحیلولة دون قیام دولة صھیونیة في فلسطین، ولقد حدد عزالدین 
  (3)القسام ثالثة أھداف للجھاد والثورة المسلحة وھي :

  * طرد اإلستعمار البریطاني من فلسطین .
  * منع اقامة دولة یھودیة على ارض فلسطین .

  عربیة اسالمیة تعمل على تحقیق الوحدة االسالمیة بین الدول العربیة . * اقامة دولة
وبھذا بدا عزالدین القسام العمل لتنفیذ فكرتھ بخطوات ثابتة عبر مراحل متعددة وھي كما یلي :                                      

  االستعمار :والدعوة إلى الجھاد ضد  مرحلة التنبیھ إلى الخطر الصھیوني* 
أحس بخطر الصھیونیة وعرف أنھا جادة في الوصول إلى  حیفاعند قدوم عزالدین القسام إلى 

ھدفھا لذلك كان یدعو الناس إلى الوقوف في وجھھا وامتاز القسام على غیره في تلك الفترة بتركیزه 
ذي یجب محاربتھ بوضوح وجالء أن ھذا ھو العدو الرئیسي ال وإدراكھعلى االستعمار البریطاني 

ومقاومتھ وھذا ما میز القسام وأعطى حركتھ صفة خاصة ، فقد استطاع القسام تحدید العدو في 
استعمل  وقدالوقت الذي كانت فیھ الدول العربیة تتجنب الصدام مع بریطانیا وتسعى إلى مفاوضتھا .

للتنبیھ إلى الخطر الصھیوني وأطماعھ جمیع الوسائل ومن بینھا خطبھ التي  كان یلقیھا كل  القسام
یوم الجمعة ودروسھ التي یقدمھا في المسجد و المدارس بحیث كان یغرس في قلوب سامعیھ حب 

   (4)الوطن واإلیمان بالحق والجھاد في سبیل هللا .
بعد استقرار القسام في حیفا ، انتقل إلى مرحلة أخرى :مرحلة اإلعداد والتھیئة النفسیة للثورة  *  

التي قام فیھا باإلعداد النفسي للثورة ،وقد ساعده في ذلك عدد من العاملین المؤمنین  1921منذ عام 
بمساره الجھادي وبمرور السنوات بدا عدد أنصاره یتكاثرون من حولھ وھم یتكونون من مختلف 

  (1)حین، طالب، موظفین، تجار، وحرفیین.الفئات شباب ، شیوخ، عمال، فال
في اطار التھیئة النفسیة للثورة خرج القسام إلى عدة قرى فلسطینیة یدعو الناس إلى محاربة ومقاومة 
اإلستعمار ، وفي ظل ھذه الجوالت المثمرة، بنى القسام عالقات قویة مع قرى عدیدة ساعدت في 

ه القرى للعمل العسكري، وقد حدد القسام في ھذه تجنید عدد من المجاھدین وتھیئة قواعد في ھذ
  (2)المرحلة طبیعة الرجال الذین یریدھم إلعالن الثورة .

اتصف الشیخ القسام بقدرة فائقة في  مرحلة اختیار العناصر البارزة وتكوین وحدات جھادیة :* 
االدوار والمھمات   التنظیم واختیار األعضاء والقیادة وسبل اإلمداد والتسلیح، وقام كذلك بتوزیع

فعندما تم انشاء العصبة السریة للجھاد بشكل متكامل، كانت تحتوي على وحدات منضمة مختلفة 
المھمات بحیث تولت الوحدة االولى بشراء األسلحة والثانیة لإلستخبارات ومراقبة تحركات العدو 

للدعایة في المساجد  البریطاني والیھودي والثالثة خاصة بالتدریب العسكري والوحدة الرابعة
  (3)والمجتمعات.

: لقد اھتم الشیخ القسام بإعداد  الیھودیة العمل العسكري التجریبي ضد المستعمرات مرحلة* 
عناصر الحركة الجھادیة روحیا ومعنویا وعسكریا ولقد قطعت الحركة شوطا من اإلعداد تم فیھ 
                                                                                                                                                                                                                

یا لمدینة ین لیشعل ثورة اخرى ضد االحتالل البریطاني فإستقر في قریة الیاجور قرب حیفا وھناك صار شیخا لھذه القریة ثم اصبح خطیبا ومأذونا شرعفلسط
  ). 75، صجع السابق المرعلي المحجوبي، :( انظر  . 1935توفي سنة بجمعیة الشبان المسلمین و اصبح فیما بعد رئیسا لھا .حتى  1926ثم التحق عام  حیفا ،

  (3) حسني ادھم جرار ، المرجع السابق، ص91 .

نسمة ، وھي مدینة صناعیة وثقافیة مھمة  246.500ھي من اكبر مدن فلسطین المحتلة على ساحل البحر المتوسط وھي میناؤھا الرئیسي ، عدد سكانھا : حیفا
  ق البحر االبیض المتوسط . أنظر ( احمد مھدي محمد الشویخات ، المرجع السابق ،) ، تقع على سفح جبل الكرمل شمالي فلسطین وعلى خلیج حیفا شر

  (4) حسني ادھم جرار ، المرجع السابق ، ص92 .
  (1) حسني ادھم جرار، المرجع السابق ، ص91 .

  (2) المرجع نفسھ، ص 92
  (3) المرجع نفسھ، ص 93
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ملیات فدائیة ضد المستوطنات  الیھودیة عن تھیئة  المقاتلین للجھاد، ابتدات عصبة القسام بتنفیذ ع
طریق إعداد كمائن والھجوم على أفراد محددین ومستوطنات معینة بھدف دفع الیھود في الخارج 
إلى وقف الھجرة إلى فلسطین، ولقد ألقت العملیات العسكریة التجریبیة الرعب في نفوس الیھود، إذ 

في فلسطین، فعملیات القسام ھذه كانت بمثابة الروح  رأوا ألول مرة عمال جدیدا، لم یتعوده الیھود
  (4)التي سرت في أوصال األمة،وحركة الھمم وشدت العزائم وحفزت الناس إلى العمل والجھاد .

المتمثلة في زیادة  1935: ان توالي األحداث في عام  1935الثورة المسلحة  مرحلة إعالن* 
اسة بریطانیا الجائرة في حق الشعب الفلسطیني وكذلك الھجرة الیھودیة إلى فلسطین بشكل كبیر وسی

تھریب الیھود للسالح بكمیات ضخمة، اجبرت القسام واتباعھ على البدء إلعداد لثورة مسلحة ضد 
  (5)بریطانیا والصھاینة .

لكن  االستعمارحیث خرج القسام مجاھدا إلى الجبال في شمال فلسطین مع نفر من اصحابھ لمقاومة 
واخوانھ فقدوا عنصر المباغتة عندما كشف أمرھم ومكانھم قبل أوانھ، حیث كانوا یخططون القسام 

طوقت قوات كبیرة من  1935نوفمبر  20للھجوم على احدى المستعمرات الیھودیة وبعد فجر یوم 
استمرت أربع ودارت معركة دامیة، الشرطة البریطانیة الشیخ عز الدین القسام وعشرة من إخوانھ 

أین استشھد في ھذه المعركة الشیخ القسام واخوانھ، ھكذا كانت نھایة ھذا البطل الذي یعتبر  ساعات،
نموذجا عملیا في التضحیة والفداء ألحد كبار العلماء في فلسطین، وقد أدى إستشھاده تغیرا أساسیا 

السیاسي  بعد سنوات من العمل يفي مسار الحركة الوطنیة الفلسطینیة، إذ أنھ كرس البدیل الجھاد
غیر المجدي، وألھبت حركتھ وتضحیتھ الحماس وصارت مثال رائعا للجرأة والجھاد العلني ضد 

الوطنیة " ولم یكن استشھاده نھایة حركتھ، بل  بریطانیا، وأطلق شعب فلسطین على القسام لقب "أبو
       (1)بدایة الثورة وعھدا جدیدا من التحدي والصمود أمام االستعمار.

 : 1939-1936ة الفلسطینیة الكبرى الثور -4
تعد ھذه الثورة من اعظم الثورات في تاریخ فلسطین في القرن العشرین فھي عبرت عن روح 

  التضحیة والفداء واإلصرار على استرجاع السیادة الوطنیة التي سلبت منھا .
  وقد تم تقسیم الثورة إلى ثالث مراحل وھي كما یلى :

مة الجھادي القسامیة التي ظ: لم تلقي من 1936العام واشتعال الثورة مرحلة التخطیط واإلضراب * 
، السعدي نفرحابناھا عزالدین القسام سالحھا بعد استشھاده فقد قامت بإختیار قائد جدید ھو الشیخ 

  (2)حیث قامت ھذه الجماعة بتھیئة الظروف إلنطالقة اقوى وأوسع .
عندما قامت مجموعة قسامیة  1936أفریل  15الشرارة االولى للثورة الكبرى في فلسطین یوم  بدات

من العرب في  اثنین باغتیال علیھم  رد الیھودفبقیادة الشیخ فرحان السعدي بقتل اثنین من الیھود  
إستجابة وقد لقي ھذا اإلضراب  یافاالیوم التالي، ثم حدثت صدامات بین العرب والیھود في منطقة 

واسعة عبر كامل التراب الوطني ویصف لنا المؤرخ عیسى السفري ھذا اإلضراب في كتابھ 
                                                             

  (4) المرجع نفسھ ص93
  (5) انظر : نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق، ص 372،/ حسني ادھم جرار، المرجع نفسھ، ص92 .
  (1)محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، المرجع السابق، ص279، 280 . 

م ،وتلقى علومھ في المدرسة  1860الشیخ فرحان في قریة المزار بمدینة جنین في شمال فلسطین وذلك في منتصف القرن التاسع عشر  ولد:  فرحان السعدي
، واالجتماع  ینیة في المساجداالبتدائیة ، إال انھ كان مولعا في شبابھ بتلقي الدروس الدینیة في المساجد واالجتماع مع العلماء ورجال الدین فأضفت علیھ نشأتھ الد

الدینیة والعلمیة مھابة واحتراما في بیئتھ ، شارك فرحان في المؤتمرات الوطنیة و في المظاھرات ضد السلطة ،  نشأتھمع العلماء ورجال الدین فأضفت علیھ 
بالشیخ  اتصلانتقل إلى حیفا وھناك  اعوام ولما خرج 3،ألف عصبة من المجاھدین، لمواجھة االستعمار فقبضت علیھ السلطة وسجنتھ مدة  1929وفي ثورة 

المركز الفلسطیني (  :أنظر . 1937م، أصدرت السلطة بإعدامھ وھكذا توفي الشیخ فرحان عام  1937عزالدین القسام ، وانضم تحت لوائھ ، وفي عام 
  9:19، على الساعة  15/7/2012الزیارة  ،یومinfo.info-www.palestinلإلعالم،تاریخ فرحان السعدي،على الموقع التالي: 
  (2) حسني ادھم جرار، المرجع السابق، ص .183
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مایلي :<< بدأ اإلضراب في  1937نتداب والصھیونیة " الذي الفھ سنة ال"فلسطین العربیة بین ا
: یافا اوال ولم یمضي علیھ قلیل من الزمن حتى شمل البالد كلھا وأصبح یشرف علیھ نظام دقیق 

لجان قومیة ولجان اسعاف ولجان مقاطعة وجمعیات وشباب فكان ھذا اإلضراب مدفوعة إلیھ األمة 
  (3)إرھاب وال أحزاب وال رئاسات >> . بإرادتھا فال تحریض وال

أفریل  25وبعد قیام اإلضراب بنحو أسبوع تنادت القیادات الفلسطینیة إلى إجتماع في القدس یوم 
بنفسھ وقد  الحاج أمین الحسینيالفلسطینیة اجتماعا حضره وترأسھ  بعقد رؤساء االحزاب 1936

  (4)نتج عن ھذا اإلجتماع قرارین رئیسیین :
تشكیل قیادة عامة موحدة لشعب فلسطین بإسم "اللجنة العربیة العلیا " برئاسة الحاج أمین  -1

اسي الشیئ الذي الحسیني لیتحول من مفتي فلسطین ورئیس المجلس اإلسالمي األعلى إلى رجل سی
أثر على عالقتھ باإلدارة البریطانیة والیھود الذین حاولوا عزلھ من  منصب اإلفتاء ورئاسة المجلس 

  اإلسالمي .
اإلضراب إلى أن تغیر الحكومة سیاستھا المتبعة في فلسطین تبدیال أساسیا استمرار الدعوة إلى  -2

حكومة وطنیة مسئولة  وإنشاءاألراضي العربیة للیھود  انتقالمن خالل وقف الھجرة الیھودیة ومنع 
أمام مجلس نیابي ، قامت كذلك اللجنة بتألیف لجان قومیة فرعیة في كل المدن الفلسطینیة كما قامت 

االمتناع عن دفع الضرائب اعتبارا من بعقد مؤتمر عام اتخذ باإلجماع القرار المھم التالي :<<  
  تغیر الحكومة البریطانیة سیاستھا ....>> الجاري اذا لمماي  15الشھر 

وھكذا دخلت فلسطین في اضراب شامل استمر ستة اشھر ، بحیث أدى فیھ الى اصابة مظاھر العمل 
 والنشاط التجاري والصناعي والتعلیمي والزراعي والمواصالت في جمیع المدن والقرى بالشلل ،

الوقت، فأخذت العملیات العسكریة التي  واخذ الوضع الفلسطیني یأخذ شكل الثورة الشاملة مع مرور
 فلسطین التي كانت محدودة في التوسعكانت محدودة في التوسع واالنتشار في معظم ارجاء 

ر وبھذا ازداد التطو،واالنتشار في معظم ارجاء فلسطین التي بلغ معدلھا خمسین عملیة في الیوم 
  (1)النوعي في الثورة وقوتھا وذلك بفعل الجھود السریة التي قام بھا الحاج امین الحسیني ورفاقھ .

ما زاد ایضا في قوة الثورة وصول قوات متطوعة من خارج فلسطین والمتمثلة في سوریا ، العراق 
ابرات واقام االداریة والمخ الشؤونالذي نظم  فوزي القاوقجيوشرق االردن ، التي كانت بقیادة 

بذلك الثورة شكال جدیدا متمثال في حرب  وأخذتمحكمة للثورة واسس غرفة للعملیات العسكریة 
الف ضابط وجندي  72العصابات ضد القوات البریطانیة ، ورغم تجنید بریطانیا قواتھا المتمثلة في 

 ان النصر كان ، االباالضافة إلى قوات البولیس البریطاني والیھودي وقوات حدود شرق االردن 
للثوار الفلسطینیون في اغلب المعارك التي خاضوھا ، بحیث عجزت بریطانیا رغم قواتھا الضخمة 
المتمثلة في الدبابات والطائرات والمدافع عن اخماد ثورة شعب صغیر اعزل بإمكانیات بسیطة 

                                                             
  (3) رفیق شاكر النتشھ وآخرون ، تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر،ط1،دار الفارس للنشر والتوزیع،عمان االردن، 1991،ص115،112  

  (4) حسني ادھم جرار،المرجع السابق، ص 183
  (1) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة ، المرجع السابق، ص282،281 .

، ضابطا من كلیتھا العسكریة ، شارك  1912، في مدینة طرابلس بلبنان ، زاول تعلیمھ منذ صغره في استنابول وتخرج سنة 1890ولد سنة : فوزي القاوقجي
 1932العثماني وعند انتھاء الحرب عاد الى طرابلس ومنھا الى دمشق لیشارك في خدمة الدولة العربیة ، وفي عام  في الحرب العالمیة االولى ضمن الجیش

طوعین العرب وة من المتانتقل الى بغداد این عین استاذ في المدرسة الحربیة الملكیة ، وعند اندالع الثورة الفلسطینیة عمل على دعم ھذه الثورة وذلك بتجھیز ق
وعند انتھاء الحرب انتقل القاوقجي الى بیروت این توفي ھناك عام  1948قائدا عاما لھا ، وشارك في الحرب العربیة االسرائیلیة لعام  1936عام واصبح 

  ).90.أنظر:( علي المحجوبي ، المرجع السابق، ص  1977
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كر واقنعوا ملوك العرب مقارنة بإمكانیات االستعمار.مما ادى بھا الى اللجوء للحیلة و الدسائس والم
  (2)بالتوسط النھاء االضراب ووقف العصیان واعدین بالنظر في مطالب العرب.

ارسلت بریطانیا لجنة ملكیة " لجنة بیل " للتحقیق في اسباب االضرابات ورفع  1936ماي  8وفي 
ولم تتوقف المرحلة االولى من الثورة  التوصیات الزالة اي "ظالمات مشروعة " ومنع تكرارھا،

  (3). 1936اكتوبر  12في إال الفلسطینیة الكبرى واالضراب الذي دام ستة اشھر 
بیانا یدعو للتفاوض مع بریطانیا ووقف العملیات العسكریة ومما  وأمراؤھمبعد اصدار ملوك العرب 

السائدة في فلسطین فنحن باالتفاق مع جاء في البیان :<< الى ابنائنا عرب فلسطین لقد تألمنا للحالة 
ندعوكم لإلخالد للسكینة حقنا للدماء معتمدین على حسن نوایا  وأمرائھماخواننا ملوك العرب 

صدیقتنا الحكومة البریطانیة ورغبتنا المعلنة لتحقیق العدل وثقوا بأننا سنواصل السعي في مساعدتكم 
 <<(4).  

االضراب والثورة إال ان اللجنة العربیة العلیا قد رضخت ورغم المعارضة الشعبیة الواسعة لوقف 
الشعب والثوار بضرورة ایقاف الثورة وبھذا تم  إلقناع باتصاالتالى الضعوط العربیة ومھدت لذلك 

ما برھن على قوة مانھاء االعمال العسكریة وجمیع مظاھر االضراب الذي دام ستة اشھر كاملة 
  (5)لقوات البریطانیة والحركة الصھیونیة .الشعب الفلسطیني وصالبتھ امام ا

  : 1937سبتمبر -1936مرحلة الصراع السیاسي من اكتوبر *  
دخلت فلسطین بعد توقف االضراب في شبھ ھدنة مؤقتة وذلك بإنتظار نتائج توصیات لجنة بیل التي 

معھا انتقال ارسلت للتحقیق في مطالب اھل فلسطین ، وقد حافظ الثوار على درجة من التوتر یسھل 
 ، في حالة عدم تحقیق المطالب العربیة وبالرغم من ھذه الھدنة االالبالد الى الوضع الثوري السابق 

اننا نالحظ استمرار العملیات الجھادیة من طرف الثوار الرافضین سیاسة الحكومة البریطانیة بشكل 
ھنا الحكومة البریطانیة فردي من خالل عملیات النسف والقنص واالغتیاالت السیاسیة وقد اعترفت 

 من الشرطة والجیش 13من بینھم  149جنود بریطانیین و جرح  9شخصا ، بینھم  97بمقتل 
  (1)م . 1937االولى من عام خالل االشھر الثالثة ،

وعادت  1937استمرت تحقیقات اللجنة الملكیة ستة اشھر بحیث  انھت اعمالھا في اواخر جانفي 
وكان یتضمن مشروعا  1937جویلیة  7في  الى لندن حیث عكفت على اعداد تقریرھا الذي نشر

ودولة یھودیة، تضم اخصب الجبال الجرداء  فلسطین الى دولتین ، واحدة عربیة وتضم لتقسیم
  (2)فھي تبقى تحت االنتداب البریطاني . بیت لحمواراضي فلسطین اما القدس 

حینما نشر التقریر ثار عرب فلسطین من جدید واذاعت اللجنة العربیة العلیا لفلسطین بیانا على 
عرفت فلسطین مظاھرات صاخبة  الشعب اكدت فیھا رفضھا لھذا التقسیم ودعتھ الى مقاومتھ ، وبھ

  ووقعت اصطدامات دامیة بین العرب واالعداء ،وقرر الحاج امین الحسیني االستعداد لتفجیر

                                                             
  (2) عبد هللا التل، المصدر السابق، ص282 . 

  (3) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة، المرجع السابق، ص282 .
  (4) عبد هللا التل ، المصدر السابق، ص270 .

  (5) حسني ادھم جرار، المرجع السابق ،ص233 .
 

  (1) محسن محمد صالح،فلسطین ندراسات منھجیة،المرجع السابق،ص283 .

   انظر: خریطة مشروع تقسیم 1937 ، الملحق رقم 5

م ثم احتلتھا 1950بیة عام جنوبي القدس في منطقة الضفة الغربیة ، وكانت االردن قد ضمت ، الضفة الغر 2كلم8ھي مدینة فلسطینیة تبعد حوالي  :بیت لحم
بیت لحم  معتصم أبوخمیس، أنظر : (نسمة . 16.313م ، وتضم المدینة دورا كثیرة للعبادة ومؤسسات دینیة أخرى ، یبلغ عدد سكانھا  1950عام  اسرائیل

  ) .11،ص2009فلسطین، المركز الفلسطیني ، ،1262،مجلة الحریة ، ع 
  (2) محسن محمد صالح ، المرجع السابق ، ص283 .
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  (3)الثورة . 
  : 1939سبتمبر -1937 مرحلة تصعید الثورة وتوقفھا من سبتمبر

نیة بعد اعالن قرار التقسیم تطورت االوضاع في فلسطین بشكل سریع واخذت الحكومة البریطا
تتمادى في اتخاذ االجراءات الضروریة لتنفیذ قرار التقسیم ، ومن اجل اكمال ھدفھا قامت بتعیین 

حكومة االنتداب ، بحیث یعتبر من اقدم موظفي  لالجلیالبریطاني لویس اندروز حاكما للواء 
ل ومختلف واعرفھم بشؤون البالد واھلھا ، ومتقنا للغة العربیة ،لذلك سعى اندروز بكل الوسائ

االسالیب السیاسیة وبعدھا االجرامیة إلقناع العرب على قبول قرار التقسیم ، لكن نظرا لوحشیة 
  (4)بإغتیالھ. 1937سبتمبر  26اعمالھ قامت جماعة القسام یوم 

وقد كان حادث اغتیال اندروز دخوال الى مرحلة اخرى من مراحل الثورة الفلسطینیة بحیث كان 
مقتلھ صدمة كبیرة للسلطات البریطانیة ، بحیث قامت ھذه االخیرة بحل اللجنة العربیة العلیا وابعاد 

اللجان المفتي من رئاسة المجلس االسالمي االعلى وحل  وإقالة جزر سیشلبعض افرادھا الى 
اكتوبر فر الحاج  امین الحسیني بعد مطاردتھ من  14 القومیة والقیام بحملة اعتقاالت واسعة ، وفي 

وبھذا عمت الثورة جمیع انحاء البالد ،و كانت ھناك عملیات  طرف السلطات البریطانیة الى لبنان ،
جھادیة واسعة ،ورغم محاوالت الجیش البریطاني سحق ھذه الثورة بكل الوسائل إال انھ لم یستطع 

التي استخدمتھا بریطانیا ، فعاشت فلسطین جوا من ذلك وھذا لمواجھة المجاھدین كل الوسائل 
م وصلت الثورة الى  1938ضیت بدعم شعبي ھائل ، وفي صیف الثورة الوطنیة العارمة التي ح

قمة نفوذھا وخضعت لھیمنتھا مناطق واسعة خصوصا شمال فلسطین ووسطھا وتحطمت االدارة 
المدنیة في معظم مناطق فلسطین ، واظھر الثوار قدرة جیدة على التنظیم والفعالیة في حرب 

ة أالف وتشكلت في سوریا ولبنان " لجنة الجھاد العصابات كما ارتفع عدد الثوار الى حوالي عشر
 محمد عزة دروزةوتولى ادارتھا الفعلیة في دمشق المركزیة " تحت اشراف وتوجیھ الحاج امین .

  (1).منكوبیھا  وإسعاف وإمدادھاوقد اھتمت اللجنة بتوجیھ الثورة 
ظیم لجماعة القسام في شمال ھذه الثورة طابعا اسالمیا جھادیا  عاما من خالل الدور العوقد اتخذت 

في مناطق القدس و الخلیل  عبد القادر الحسینيفلسطین ووسطھا و حركة الجھاد المقدس بقیادة 
  (2)وكذلك من خالل القیادة السیاسیة للحركة الوطنیة بقیادة الحاج امین الحسیني .

                                                             
  (3) عبد هللا التل ، المصدر السابق ، ص271 .

تقع بین نھر االردن وبحیرة طبریة في الشرق ، والبحر االبیض  ھي مدینة فلسطینیة كانت تمثل معظم الجزء الشمالي من فلسطین في عھد الرومان ، :الجلیل
  م .  1948احتالل المنطقة من طرف اسرائیل عام المتوسط في الغرب ، وقد تم 

  (4) حسن ادھم جرار ، المرجع السابق ، ص248 .

جزیرة اما سكانھا فھي خلیط یرجع  115، تتألف جزر سیشل من  تقع دولة سیشل بجزرھا العدیدة في منطقة المحیط الھادي بین آسیا وإفریقیا: جزر سیشل 
عبد الفتاح شفیق،تعریف جزر سیشل، على الموقع والصین والھند ، تتمتع بطقس استوائي على مدار العام أنظر : ( أصولھا إلى أوربا وإفریقیا 

  10:20على الساعة:، 15/3/2013یارة الزیوم ، www.pal-stu.comKالتالي،

 االبتدائیة، المرحلة دروزه درس دروزه، درویش بن الھادي عبد والده ،. 1888 یونیو حزیران نھایة في نابلس، في دروزه عزة محمد ولد: ة دروزةمحمد عز
 عامین أمضى حیث العثمانیة، والبرید البرق دائرة في موظفاً  العملیة حیاتھ بدأ وبعدھا. 1906 عام نابلس، في اإلعدادیة، المرحلة أنھى ثم الرشدیة، مدرسة في
ً  نابلس، لمدیریة فوكیالً  نابلس، لبرید مأموراً  ثم بیسان، لمدیریة وكیالً  أولھا كان المھام، من عدد في تنقّل ثمّ   فمأموراً  بیروت، في الطوابع لبیع فرئیسیا

 ً  العامة المدیریة في الدیوان سكرتیر وظیفة شغل ثم. 1918-1914 األولى العالمیة الحرب إبان سیناء، في المدینة، في والبرید البرق مراكز على متجوالً،فمفتشا
 تركزت حیث ، بیروت، في الحقیقة جریدة في العشرین زھاء بلغت المقاالت، من عدداً  فنشر مبكراً، الصحفیة حیاتھ العثمانیة وبدأ الدولة نھایة حتى بیروت، في

: مأساة   ، وبعد مرور االیام شارك في عدة اعمال سیاسیة و علمیة ، ولھ أیضا عدة مؤلفات منھا اعیةواالجتم األخالقیة الموضوعات حول األولى مقاالتھ
المركز الفلسطیني لإلعالم، تعریف محمد عزة دروزة ،على الموقع االلكتروني فلسطین " "جھاد الفلسطینیین " عروبة مصر قبل االسالم وبعده " .انظر : ( 

  10:10،على الساعة 15/3/2013، یوم الزیارة www.palestin-info.infoالتالي،
  (1) محسن محمد صالح ، المرجع السابق ، ص283 .

 صھیون مدرسة بین تعلیمھ باقي تلقى القدس ثم زوایا احدى في الكریم القراءن تعلم اسطنبول في 1908 عام ولد :عبد القادر الحسیني
 لنشاطھ منھا طرد ولكنھ ببیروت االمریكیة بالجامعة بعدھا بتفوق التحق الثانویة الشھادة على وتحصل المعرفة روضة ومدرسة االنجلیزیة

 جریدة في محررا بالصحافة واشتغل ایضا منھا .. أین تم طرده  بالقاھرة االمریكیة بالجامعة بعدھا فالتحق الجامعة في السائد للتبشیر المضاد
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استمرت الثورة مدة من الزمن الى ما بعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة وبذلك بدأت تتراجع الثورة 
م وھذا بسبب وصول الحركة النازیة الى الحكم في المانیا التي كانت لھا  1939الفلسطینیة منذ عام 

وأصبحت الحركة اثار متعددة على قضیة فلسطین ، فمن ناحیة ازدادت الھجرة الیھودیة الى فلسطین 
الصھیونیة اكثر نشاطا ، ومن ناحیة ثانیة رأت بریطانیا ان احتمال حدوث حرب عالمیة یستوجب 

المنطقة ،فسعت حینھا بریطانیا على  القضاء على ثورة شعب فلسطین ، بأي ثمن نظرا ألھمیة ھذه
  (3)انھاء الثورة .

فضل قادتھا العسكریین ، بحیث اضطرت بریطانیا الى ارسال تعزیزات عسكریة ضخمة یقودھا ا
قامت بشن عملیات ھجومیة مستخدمة كافة وسائل البطش والدمار والعقوبات الجماعیة ، مستعینة 
بكافة الوسائل الحدیثة للجیش من طیران ودبابات ومدافع وغیرھا ، واستمرت ھذه العملیات القاسیة 

استطاعت بریطانیا احتالل وخالل عام واحد  1939حتى شھر افریل  1938من شھر اكتوبر 
 1939قریة فلسطینیة ، لذلك عانت الثورة من حالة التراجع والضعف خصوصا منذ افریل  2088

حیث فقدت الكثیر من قادتھا بینما اضطر آخرون لإلنسحاب ویعود ایضا سبب تراجعھا إلى الحصار 
ي ، اضافة الى ذلك حالة وعزلھا عن العالم العربالمفروض على الحدود الفلسطینیة لخنق الثورة 

عونا من  دالتراجع االقتصادي التي اصابت شعب فلسطین طیلة ثالث سنوات ونصف دون ان یج
  (1)بالد العرب و المسلمین .

الذي وعدت فیھ  1939ورغم ذلك اجبرت الثورة بریطانیا على اصدار كتابھا االبیض في ماي 
الیھودیة بعد خمس سنوات ووضع قیود  بإستقالل فلسطین خالل عشر سنوات وبإیقاف الھجرة

مشددة على انتقال االراضي للیھود ، والشیئ الذي ادى إلى تھدئة الثورة مؤقتا ، خاصة بعد اندالع 
    (2)الحرب العالمیة الثانیة .

         
  
  
    

                                                                                                                                                                                                                
أنظر : .1948|4|8یوم استشھاده وكان المجاھدین لقافلة وانضم منصبھ من استقال فلسطین على الیھودي الخطر ازداد ان وبعد االسالمیة الجامعة

  ،)349، 348،ص2007،مركز االعالم العربي،مصر،1،ط3ج، جرح النكبة،وآخرون( ابراھیم أبو جابر
  . 285محسن محمد صالح ، المرجع السابق،ص (2)

 (3) حسن ادھم جرار ، المرجع السابق ،ص31 .    
 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1) محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة ، المرجع السابق ،ص286 .
  (2) المرجع نفسھ ،ص287 .
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   وقیام الكیان االسرائیلي 1947المبحث الرابع : قرار التقسیم لعام 
 

  

   :1947قرار التقسیم لعام  - 1  

م دخلت القضیة الفلسطینیة مرحلة جدیدة كان من اهم 1939بقیام الحرب العالمیة الثانیة        

مالمحها ضعف الدولة المنتدبة بریطانیا وحلت محلها في االهتمام بهذه القضیة الوالیات المتحدة 

ومن اجل تحقیق اهدافها حیث قام الصهاینة  األمریكیة وبهذا توجهت انظار الحركة الصهیونیة الیها،

باالهتمام بعملیة التجنید وذلك لمساعدة الوالیات المتحدة في الحرب باعتبار ان امریكا هي الدولة 

  ) 1(الكبرى التي تكون مسموعة الكلمة في تحدید مستقبل المشرق العربي

جاد حل لمشكلة فلسطین على م تظاهرت الحكومة البریطانیة بالعجز التام عن ای1947في فیفري 

اعتبار ان القضیة اصبحت معقدة نتیجة لتشبث كل من العرب والیهود بمطالبهم ونتیجة للضغط الذي 

الذي عرف بتأییده  *ترومانهاري  رئیسها رأسهاتقوم به حكومة الوالیات المتحدة االمریكیة وعلى 

لكي  لألمم المتحدة للیهود في اقامة وطن قومي لهم في فلسطین وهكذا قررت بریطانیا احالة القضیة

  (2) تقوم بحل المشاكل العالقة في المنطقة

عن االنتداب وتطلب  تخلیهاوقامت بریطانیا بإرسال مذكرة الى االمین العام لألمم المتحدة تعلن فیها 

   (3) الفلسطینیة في دورة خاصة للنظر في موضوع مستقبل الحكم في فلسطین منه عرض القضیة

قررت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتألیف "لجنة االمم الخاصة بفلسطین"  1947ماي  15وفي 

  (4)  لبحث مشكلة فلسطین وتقدیم ما تراه مناسبا من مقترحات لحلها دولة11المتكونة من 

قدمت اللجنة الى الجمعیة العامة تقریرا ینص على توصیات ومقترحات عامة  1947في اول سبتمبر 

لحل مشكلة فلسطین وقد انقسم اعضاء اللجنة الى فریقین وكل منهم قدم مشروعا خاصا لمستقبل 

                                                             

  39عصام ارشیدات واخرون، مرجع سابق ، ص )1( 

 عمل  1918ترومان دراسته في كلیة ادارة االعمال في مدینة تكساس وفي عام  * : ولد هاربي ترومان بمدینة المار في میسوري بالوالیات م أ واكملترومان 

انتخب عضوا في مجلس نواب الوالیات المتحدة وفي  1934ترومان ضابطا في سالح المدفعیة بفرنسا، فاز في عدة انتخابات منصب قاضي البلدیة، وفي عام 

اصبح ترومان رئیسا على الوالیات المتحدة االمریكیة. ابعد وفاة  1945فقات الدفاع، وفي عام اختیر رئیس لجنة في مجلس النواب لتحقیق في ن 1941عام 

مرض  1972ثم واصل نشاطه السیاسي مع الحزب الدیمقراطي وفي اواخر عام  1956-1955روزفلت. ونشر ترومان مجلدین یحویان مذكراته خالل عامي 

  الشویخات ،المرجع السابق ،)أنظر :( احمد مهدي محمد ومات في مدینة تكساس.

  (2) عبد هللا التل،المصدر السابق ،ص290 .
  (3) ابراھیم خلیل أحمد ،اسرائیل فتنة االجیال العصور الحدیثة،ط1، دار العھد الجدید ، مصر، 1970،ص169 .

   تكونت ھذه اللجنة من ممثلي : استرالیا ، كندا ، تشیكوسلوفاكیا ، جواتماال، الھند، إیران، ھولندا، بیرو، السوید ،أورغواي ،یوغسالفیا   
  (4) سامیة محمد جابر ،قضایا العالم العربي ،ط1، دار النھضة العربیة، لبنان،2003،ص272 .
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ضم مشروع االغلبیة قد اقترح انهاء االنتداب بتقسیم فلسطین وانشاء یفلسطین، فالفریق االول الذي 

عربیة ودولة یهودیة كما قررت اللجنة وضع منطقة القدس وضواحیها تحت الوصایة  دولتین: دولة

  (5)الدولیة، وان تسمح في هذه الفترة بإدخال مائة وخمسین الف مهاجر یهودي الى فلسطین 

اما مشروع االقلیة المتمثل في الفریق الثاني فقد اوصى بإقامة حكومتین عربیة ویهودیة یتمتع كل 

الل ذاتي على ان یربط بینهما اتحاد فدرالي تراسه حكومة مركزیة في القدس، واوصى منهما باستق

  (6)ن تكون شؤون الهجرة من اختصاص مجلس اتحادي یجتمع في القدس والطرفین.أب

جاءت هذه القرارات ممثلة إلهدار تام لحقوق عرب فلسطین الشرعیة وخرق لجمیع الوعود التي 

  (7).االمم المتحدة نفسها اعطیت للعرب ومنافیة لمبادئ

   33یم وجاء التصویت بأغلبیة سوافقت الجمعیة العامة على مشروع قرار التق 1947نوفمبر  29في 

  (1)  صوتا وامتنعت عشر دول عن التصویت وتغیبت واحدة 13صوتا، ضد 

اتبعتها  ولقد تم الحصول على االصوات المؤیدة لقرار التقسیم بالضغط الصهیوني وسیاسة القوة التي

الوالیات المتحدة االمریكیة مع الدول الضعیفة التي تتلقى العون المادي منها وتقع تحت تأثیر 

  (2). االرهاب الصهیوني

هذا القرار ادى الى خیبة امل العرب في الوالیات المتحدة االمریكیة ألنها استخدمت نفوذها في 

ثیوبیا، هایبي، لیبیریا والفلبین لموافقة على الضغط على امریكا الالتینیة ودول البحر الكاریبي، ا

وصف ستیفین بنروز رئیس جامعة بیروت االمریكیة سیاسة الوالیات االمریكیة ولقد مشروع التقسیم.

ان المناورة السیاسیة التي ادت الى موافقة الجمعیة االمة لألمم << : المتحدة المنافیة لمبادئها قائال

عد صفحة من اسود تلبیة لجنة االمم المتحدة الخاصة بفلسطین انما المتحدة نهائیا على تقریر اغ

ذي أدى الصفحات في تاریخ السیاسة الدولیة االمریكیة ولیس ثمة شك في ان الضغط االمریكي هو ال

   (3) >>توصیة تقسیم فلسطین...إلى قبول 

اعطى القسم االكبر للدولة وبهذا كان قرار االمم المتحدة الخاص بتقسیم فلسطین قرارا جائرا بحیث 

من مجموع مساحة فلسطین في حین كان الیهود ال یملكون اال  %56الیهودیة والمتمثلة في نسبة 

                                                             
  (5) عمر عبد العزیز عمر، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق ،ص305 .

  (6) جالل یحیي،مشكلة فلسطین واالتجاھات الدولیة ،المرجع السابق ،ص233.
  (7) المرجع نفسھ ، ص 234 . 

 
 

  (1) اسماعیل احمد یاغي ،محمود شاكر ، تاریخ العالم االسالمي الحدیث والمعاصر، ج1،ط1، دار المریخ، السعودیة، 1980،ص170 . 
 (2) عبد التل ، المصدرالسابق ،ص292 . 

  (3) عمر عبد عمر ، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،المرجع السابق ،ص307،306 .



              1948- 1917تطور االوضاع في فلسطین من وعد بلفورإلى قیام الكیان االسرائیلي       االول: الفصل

                                                                                       
 

 

من مساحة فلسطین مع انهم  %43من مساحة فلسطین، واما العرب فقد ابقى لهم نسبة  %5نحو 

تي ابقیت لتكون ال %1من مساحة فلسطین اما القسم الدولي وهي القدس فتمثل  %94یملكون 

  (4)منطقة دولیة تتولى ادارتها االمم المتحدة.

  :ردود الفعل العربي على قرار التقسیم

ما ان اعلن قرار التقسیم حتى عم العالم العربي ثورة عارمة ضد هذا القرار المشین في تاریخ 

بق من غیرهم في االنسانیة واستعد العرب في كل مكان للدفاع عن الحق العربي وكان الفلسطینیین اس

التي حلت ببالدهم فوقعت بذلك اشتباكات ومعارك بینهم وبین بریطانیا والیهود، كما  ثةمقاومة الكار 

التي طالبت الحكومات العربیة بالعمل على تحریر  عربيظاهرات في جمیع انحاء الوطن المقامت ال

  (5) فلسطین

یتفق مع القانون وال مع العدل وال مع  وقد كان معارضة العرب لقرار التقسیم على اساس انه ال 

وقررت مقاومة هذه المقترحات  1947مبادئ الدیمقراطیة فاجتمعت الجامعة العربیة في سبتمبر سنة 

   (6) ال یعمل على تحقیق استقالل فلسطین كدولة عربیةاوكل م

من منظمة االمم المتحدة الى حق تقریر  جهةوبهذا یأتي قرار تقسیم فلسطین بمثابة اول ضربة مو 

لیس من حق الجمعیة العامة لألمم المتحدة قانونیا  بأنهمصیر الشعب الفلسطیني، وهنا یمكن القول 

اتخاذ قرار التقسیم، حسب نصوص میثاق االمم المتحدة نفسه فهي ال تملك الحق بتقسیم اقلیم ال 

فضال عن ذلك ان هذا القرار منح للیهود غالبیة تملك علیه اي سیادة اصلیة او بطریق المیراث 

  (7).  مساحة فلسطین التي لیس لها حق في هذه االرض

وهكذا انتصر باطل الیهودیة العالمیة على حق العرب، انتصر الظلم على العدل ونال الیهود ألول 

   مرة في التاریخ وعدا رسمیا بتأسیس دولة یهودیة في فلسطین.

  : االسرائیليقیام الكیان  - 2 

عن انهاء انتدابها على فلسطین وبعد اجالء القوات  1948ماي  14اعلنت بریطانیا في یوم      

في ذلك الیوم بحیث اجتمع المجلس  جتماعابالبریطانیة على فلسطین، قامت الحركة الصهیونیة 

                                                             
  (4) یوسف ھیكل ،المصدر السابق ،ص128 .

  (5) ابراھیم خلیل احمد، المرجع السابق ،ص173،172.
  (6) عمر عبد العزیز عمر، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق ، ص 306 . 

  (7) عدنان السید حسن ، التوسع في االستراتیجیة االسرائیلیة ،ط1، دار النفائس ،لبنان ،1989، ص34،33 . 
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ولة یهودیة تحت دعلى الساعة الرابعة مساءا واعلن عن قیام  تل ابیبالوطني الیهودي في متحف 

رئیسا لها. وتل  منیم وایز یلحكومتها، في حین عین حا دفید بن غوریوناسم دولة اسرائیل برئاسة 

  (1). 1948ماي  15ابیب فقد اعلنت عاصمة لدولتهم في 

رومان توكانت اول دولة غربیة تعلن اعترافها بدولة اسرائیل هي الوالیات المتحدة االمریكیة برئاسة 

دقیقة فقط من اعالن قیامها، وفیما بعد االتحاد السوفیاتي.وتوالت االعترافات بعد ذلك  11وذلك بعد 

 (2). وٕاسرائیلمن طرف الدول الغربیة التي لها مصالح مع الوالیات المتحدة 

تضمن واهم ما  " إسرائیلاستقالل دولة  وبعد قیام دولة اسرائیل اعلن دیفید بن غوریون ما سمي بـ "

  في هذا االعالن ما یلي:

"نحن اعضاء مجلس الشعب ممثلو المجتمع الیهودي في البالد والحركة الصهیونیة في یوم انتهاء 

االنتداب البریطاني على فلسطین وبحكم حقنا الطبیعي والتاریخي بمقتضى قرار الجمعیة العمومیة 

  (3)" باسم "دولة اسرائیل لألمم المتحدة نعلن عن اقامة دولة یهودیة في ارض اسرائیل

تطور البالد لصالح سولة اسرائیل مفتوحة امام هجرة یهود كل البلدان حیث هم مشردون و دتكون س"

تؤسس على مبادئ الحریة والعدالة والسالم التي یعلمها انبیاء اسرائیل...اننا ندعو سكل سكانها و 

رة...وان یساعدنا في المعركة هجمهمة الالشعب الیهودي في كل انحاء العالم الى ان ینضم الیها في 

   (4) الكبرى التي نخوضها من اجل تحقیق الحلم الذي نطمح الیه من جیل الى جیل : خالص اسرائیل"

اهدت  1917وهكذا كانت النهایة للجانب المأساوي االول لعهد من الظلم وسفك الدماء ففي عام 

الحكومة البریطانیة فلسطین الى الیهود مقابل استخدامهم في المساعدة على حمل الوالیات المتحدة 

لحرمان قامت الحكومة البریطانیة بالطرد والتشرید وا 1948وفي عام  ألمانیاعلى دخول الحرب ضد 

على قرض من الوالیات المتحدة االمریكیة لدعم اقتصاد بریطانیا  العرب لتتمكن بالمقابل من الحصول

                                                             
والصناعي الرئیسي في البالد وتقع على الساحل الشرقي للبحر االبیض المتوسط  اكبر مدینة في فلسطین ، تعتبر المركز التجاري والمالي ھي ثاني: تل ابیب

،لكنھا اصبحت مدینة مستقلة عام  1921یافا ،لكنھا أصبحت مدینة مستقلة عام  م اسس الیھود الذین جلبوا من اوروبا مدینة تل ابیب شمال شرق 1909،في عام 
،أنظر: ( احمد مھدي محمد الشویخات،المرجع  1948بحیث نمت تل ابیب بسرعة واصبحت عاصمة البالد بعد اغتصاب فلسطین من قبل الصھاینة عام  1921

 السابق،) 
،كان ناشط في عدة  1906في بولندا ، ھاجر إلى فلسطین عام  1886ومؤسسي دولة اسرائیل ، ولد عام یة ھو من زعماء الحركة الصھیون: دفید بن غوریون

ضد الفلسطنیین  1948ترأس العملیات الحربیة في عام  1935منظمات وھو من مؤسسي منظمة الھستدروت وحزب مباي ،تولى رئاسة الوكالة الیھودیة عام 
 1973الفلسطنیین ،واعلن عن اقامة دولة اسرائیل ، واصبح اول رئیس لحكومة اسرائیل ،توفي عام سیاسة ترحیل والجیوش العربیة واشرف على تنفیذ 

   احمد مھدي محمد الشویخات، المرجع السابق )أنظر:(
  (1)  عبد هللا عزام، حماس الجذور التاریخیة والمیثاق، ط1،(د ،ن) ،مصر،1989، ص 33

  (2) اسماعیل احمد یاغي، المرجع السابق، ص129 . 
  (3) ایھاب كمال ، المرجع السابق، ص97 .

  (4) عدنان السید حسین ، المرجع السابق ،ص37،36 .



              1948- 1917تطور االوضاع في فلسطین من وعد بلفورإلى قیام الكیان االسرائیلي       االول: الفصل

                                                                                       
 

 

في حین قایض السیاسیون االمریكیون على سكان فلسطین وسكان العرب في مقابل اصوات الیهود 

  (5) في االنتخابات االمریكیة

عدد كبیر من الفلسطینیین  وٕارغامشعب الفلسطیني وبعد عملیة التنكیل والتشرید والمعاناة من طرف ال

 بإرسالیا، االردن، العراق ولبنان ور على مغادرة اراضیهم، قررت الدول العربیة الخمس: مصر، س

  (1)  .وقف المذابح التي یشنها الصهاینةقواتها الى فلسطین ل

ما سوف نتناوله في وهو  1948هذا ما تمثل في حدوث او بدایة الصراع العربي االسرائیلي سنة 

  الفصل الموالي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  (5) اسماعیل احمد یاغي ،المرجع السابق ،ص 130،129 .

   (1) سامیة محمد جابر، المرجع السابق، ص275 . 
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 خالصة الفصل
  

لم یكن وعد بلفور الخدیعة المزدوجة الوحیدة التي قامت بھا بریطانیا بالنسبة إلى فلسطین  أوال:
 فقد عمدت حكومتھا إلى خداع العرب أثناء  ، أثناء الحرب العالمیة االولى وبعدھا ،واالمة العربیة 

بیكو) ھذه االخیرة التي تعد االخطر –مكماھون) ، وذلك في اتفاق (سایكس  –( حسین مراسالت 
الموحدة بوطنھا وروابطھا ھذه االمة  تفتیتعملت على  ألنھاواالسوء في تاریخ الوطن العربي ، 

ة على امتداد التاریخ ،الى مجموعة من الكیانات التاریخیة والحضاریة والبشریة واللغویة والدینی
  .الصغیرة المستقلة عن بعضھا البعض

المعاصر ، فھي خیر مثال على  فھذه الصفقة تعد أبشع صورة من صور االستعمار في التاریخ 
الخدیعة والمكر والدھاء والجشع للدول االستعماریة ، التي تدعي الدیمقراطیة وحقوق االنسان ، 

  شاھد على قبح سیاستھم في نھبھم لحقوق وخیرات الشعب العربي .وھي خیر 
الحكومة البریطانیة في حق الشعب  : یندرج وعد بلفور في سلسلة الجرائم البشعة التي اقترفتھاثانیا 

الفلسطیني ، فھي قامت بإعطاء فلسطین التي ال تملك فیھا الحق الى الصھاینة الذین ال یستحقونھا 
  باطل قانونیا .وبالتالي فھو 

یعتبر ھذا الوعد ایضا اقتطاع جزء من الوطن العربي ، لیكون قاعدة للعدوان على االمة العربیة 
وتجزئتھا واستنزاف طاقاتھا .فھو اذن تغییب للشعب الفلسطیني مادیا و حضاریا وسیاسیا ، وقطعا 

دافھا المشروعة باالستقالل و لصلتھ بوطنھ ، ونفیا لحقھ التاریخي فیھ ، وتجاھال لألمة العربیة وأھ
  الوحدة ، وتنكر للعھود التي قطعت لھا في الحرب .

الصھیونیة ، إذا أعطى للمؤامرة وثیقة مھمة في تاریخ فلسطین المعاصر تبر صك االنتداب ع: یثالثا

أصبح على الشعب  وبذلك ،رار عصبة األمم البریطانیة المتمثلة في وعد بلفور، شرعیة دولیة في ق

بالمنظمة ھذه االخیرة  فاعتراف،  الفلسطیني مواجھة عدوا آخر والمتمثل في عصبة االمم 

الصھیونیة كھیئة سیاسة بصفة قانونیة تمثل یھود العالم، وتعطي لھم الحق في إقامة وطن قومي لھم 

شكل الغطاء  باالنتدافي فلسطین یعتبر أمر خطیر وخارق لحق الشعب الفلسطیني .وبھذا فصك 

  لسیاسة بریطانیا والصھاینة في تھوید فلسطین.

مدى تالحم الشعب الفلسطیني مع بعضھ البعض ودلت ھذه المقاومة الفلسطینیة اكدت لنا ھذه  :رابعا 
البدایة داللة واضحة على أن القوى الوطنیة موجودة وفعالة والینقصھا إال الوسائل والتنظیم،كما 

  ووقوفھم امام كل طامع في مقدساتھم اإلسالمیة .    الفلسطینیینأكدت لنا مدى مواجھة 
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المباشرة وإنما في دالالتھا وأثارھا على لیست في انجازاتھا ان اھمیة ثورة عزالدین القسام خامسا : 

  مسار النضال الفلسطیني الالحق .
ستعمار البریطاني فالمعركة التي قادھا ھذا البطل ھي بمثابة االفتتاح للكفاح المسلح ضد اال

ورغم قصرھا إال ان لھا واالستیطان الصھیوني ، واإلعالن عن بدء الثورة الفلسطینیة الكبرى .
  دورا كبیرا في توعیة الرأي العام الفلسطیني .و اصبح عزالدین القسام مثاال للوطنیة الحقة .
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  المبحث االول: المصالح الغربیة في دعم الحركة الصهیونیة

اختارت الدول الغربیة منطقة فلسطین هدفا لها في العالم العربي، وركزت علیها قواتها وقررت ان     

استند االستعمار الى االهمیة المعنویة والروحیة لفلسطین لكي لقد تقتطعها من جسد الوطن االكبر. و 

ففلسطین كما نرى هي ارض مقدسة عند شعوب الدیانات ،فیها له یبرر ویدعي وجود مصالح 

كانت االهمیة  وٕاذاالسماویة، وتتجه الیها انظار المسیحیین كما تهفو الیها قلوب المسلمین. ، 

ان  ألحدت دورها في اختیار االستعمار لهذه المنطقة فال یمكن المعنویة والروحیة لفلسطین قد لعب

اهمیتها االقتصادیة وهما دعامتان اساسیتان ألهمیتها  سىعن اهمیتها االستراتیجیة او یتنا ضىاغیت

  السیاسیة.

سلیمان في العصر الحدیث إلى عهد السلطان الصراعات الدولیة حول فلسطین تاریخ حدة عود ی

       امتیازات للدول وخاصة فرنسا لإلقامة في البالد العربیة والمتاجرة مع اهلها  نح الذي م القانوني

مرور الزمن عمل الغربیون على زیادة هذه االمتیازات للوصول منها الى امتیازات اخرى اقتصادیة ب

والسعي لخلق نفوذ قوي في المنطقة ادى الى وقوع البالد فریسة للتنافس  للبالد العربیة وسیاسیة،

الدولي مستندة على ذلك الى العقائد والعوامل الثقافیة لتحقیق مصالحها االقتصادیة، وهنا نجد فرنسا 

تحتفظ بما یسمى رعایة المصالح الكاثولیكیة في االراضي المقدسة، وروسیا تحاول الوصول الى ما 

یه فرنسا من خالل مطالبتها بالحفاظ على رعایة مصالح االرثوذكس في المنطقة وكل هذا وصلت ال

  (1).یعود الى استعمال الدول الكبرى للنفوذ المعنوي والدین كستار لتحقیق اهدافها 

التجأت الى الصهاینة لتجعلها هدف لتحقیق  مأربهامن اجل وصول بعض الدول االستعماریة الى 

قبل ان حتى اریة في فلسطین، وتعتبر صلة االستعمار بالصهیونیة صلة وثیقة مصالحها االستعم

اذ بدأت هذه الصلة منذ ، األوربيل دعوته المتمثلة في الحصول على الدعم االستعماري رتز ه نیعل

سعى الى استمالة الیهود حیث بالد الشام، ثم على ان قام نابلیون بحملته المشهورة على مصر 
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 مساعدتهم له.مقابل  الهیكل  ووعدهم بان یعیدهم الى القدس وان یعید بناء عكاح لمعاونته في فت

الدول االستعماریة الى استغالل الیهود في تحقیق اهدافها  نبه  نابلیونومن هنا یمكن القول ان 

دولة  االستعماریة كما نبه هرتزل الى امكانیة استغالل القوى االستعماریة لتحقیق احالم الیهود وانشاء

  (2)لهم في فلسطین

ما یمثله موقع فلسطین الجغرافي فهي في مركز متوسط  الى  عودتان اطماع الدول الغربیة بفلسطین 

بین قارات اسیا، افریقیا واوروبا وعلى طریق المواصالت بین الشرق والغرب من العالم القدیم 

ر، وزادت اهمیة العامل االستراتیجي باإلضافة الى ان فلسطین ملتقى الطرق التجاریة منذ اقدم العصو 

 وأسواقهالزدیاد قوة الحركة االستعماریة االوربیة وازدیاد حاجة هذه القارة الى منتجات الشرق االقصى 

ولما كان االستعمار قد اتخذ الشرق االدنى على انه تقاطع الطرق المؤدي الى میدانه االستعمار الى 

  (1). االستغالل و میدان النشاط

استعاد الغرب اهتمامه بالمنطقة العربیة في اعقاب احتالل بریطانیا للهند في القرن السابع عشر  ولقد

كما ایقظت حملة نابلیون بونابرت على مصر وفلسطین في اواخر القرن الثامن عشر اطماع بریطانیا 

د ون من تهدیورغبتها في السیطرة على المنطقة بشكل اكثر مباشرة نظرا لما انطوت علیه حملة نابلی

، وفي الواقع ان اهتمام بریطانیا بفلسطین والمنطقة العربیة لم خطیر لمصالح بریطانیا في الهند

مین الطریق التجاري للهند وبالتالي المواصالت البحریة العسكریة لحمایة هذ الطریق أیقتصر على ت

اظ على االمبراطوریة وانما كانت ترید ان تحتفظ بالمنطقة لحساب نفوذها، وهذا من خالل الحف

محمد العثمانیة كحاجز في وجه اطماع الدول االوربیة االخرى. ومن هنا نظرت بریطانیا الى بروز 

في مصر خاصة بعد ان اجتاحت جیوشه سوریا في طریقها الى االستانة بقلق بالغ ما لبث  علي

                                                             

: تقع عكا شمال غرب فلسطین على ساحل البحر المتوسط ، اذ یحده من الشمال دولة لبنان ومن الجنوب الناصرة وحیفا ومن عكا 
  ).34،أنظر :( یوسف أبو مایلة ،المرجع السابق ،ص2كلم 799.6تبلغ مساحتھا الشرق صفد وطبریا ،

  . 49،50اسماعیل احمد یاغي ، المرجع السابق ،ص (2) 
  . 10جالل یحیي،المرجع السابق ،ص (1)
محمد علي  :  قضى على الممالیك في مذبحة القلعة 1805في قوله بالیونان، وهو مؤسس الساللة الخدیویة في مصر ووالي مصر عام  1729ولد عام ،

ولقد حقق محمد علي لمصر نهضة علمیة وثقافیة وزراعیة، بعد  ،1821وفتح السودان عام  1819-1811، وجه حملة الى الجزیرة العربیة عام 1811عام 

  ). 524ص،المرجع السابق ،: (عبد اهللا العالیلي واخرون ر. انظ1849تدخل بریطانیا لتضمن له ولساللته الحكم في مصر. توفي عام 

  .27عبد الوهاب الكیاللي، ، المرجع السابق، ص (2)
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د علي لتعزیز موقف ان تحول الى تدخل عسكري بتحالف بریطانیا مع الدول االوربیة، ضد محم

والتي تقضي بإعادة  1840 جویلیة15السلطان العثماني ودعمه من خالل توقیع معاهدة لندن في 

جمیع الممتلكات التي استولى علیها محمد علي الى السلطان ما عدا مصر. وهذا لیس حبا لمساعدة 

  .(2)  وربیة في المنطقةالا  مصالححفاضا على ال الدولة العثمانیة وانما

ونظرا لألهمیة فلسطین بالنسبة للدول الغربیة فقد قامت بریطانیا باستغالل الیهود لتحقیق نفوذها في 

برئاسة المستر یانج ووجهت هذه  1838المنطقة وهذا من خالل فتح اول قنصلیة لها في القدس عام 

، لدولة العثمانیةة استمالتهم ضد االقنصلیة معظم جهودها لحمایة الجالیة الیهودیة في فلسطین بغی

سباب هذه االكما عملت القنصلیة البریطانیة بكامل جهودها لتشجیع الهجرة الیهودیة الى فلسطین 

ون الى سفیره في استانبول یشرح ستستعماریة بینتها بوضوح رسالة رئیس وزراء بریطانیا آنذاك بالمر الا

ماني من جراء تشجیعه للهجرة الیهودیة فیها المنافع المادیة والسیاسیة التي تعود على السلطان العث

الى فلسطین، فقد جاء في تلك الرسالة : "ان عودة الشعب الیهودي الى فلسطین بدعوة من السلطان 

   (3)" تشكل سدا في وجه مخططات شریرة یعدها محمد علي او من یخلفه وتحت حمایته

وهذا یؤكد بشكل قاطع ان بریطانیا لم تكن حریصة على مصالح الدولة العثمانیة بقدر ما هي 

حریصة على مصالحها االستعماریة في المنطقة فهي ترید ان تجعل المنطقة ضعیفة تحت سیطرة 

ا لعثمانیة حتى یمكنها مستقبال ان تحصل على ما ترید في اعقاب انهاء الدولة العثمانیة، لذاالدولة 

مشرق العربي وذلك عن طریق اقامة حاجز بشري في النجدها تقاوم بقوة اي محاوالت اتحادیة 

  والمتمثل في 

  (1)وحدة عربیة اسالمیة. اي  قیاملمنع في فلسطین  مالیهود بتوطینه
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ولم یقف االمر عند هذا الحد، فقد اشتركت بریطانیا مع روسیا في انشاء اول اسقفیة في القدس عام 

عینت الكنیسة یهودیا متنصرا علیها ولعبت كذلك شخصیات بریطانیة دورا هاما في تقویة و  1841

 1840الذي قدم مذكرة الى مؤتمر لندن عام  Shaftasburyرى یالفكرة الصهیونیة مثل اللورد شافتس

  یطلب فیها ارجاع الیهود الى فلسطین.

في  همة نحو بریطانیا لتحقیق اهدافوانطالقا من هذه المخططات البریطانیة اندفع قادة الصهاین

فلسطین، فكان اول شيء قامت به بریطانیا هو اصدار وعد بلفور بإقامة وطن قومي للیهود وان 

موافقة بریطانیا لإلصدار هذا الوعد لم یكن اقتناعا منها بحق الیهود في فلسطین فحسب، بل ان عدة 

اله ارتباط وثیق بوضع قناة السویس وتامین م ها اعتبارات سیاسیة وعسكریة حملتها على ذلك، ومن

مواصالت بریطانیا مع مستعمراتها، ومنها ایضا ان الحكومة االلمانیة كانت تبذل المساعي الجادة 

للسیطرة على الحركة الصهیونیة، كما اخذت بریطانیا بعین االعتبار امكان استخدام الصهیونیة 

  الشام والعراق. لمواجهة حركة التحرر القومي العربي في بالد

نظر الساسة البریطانیین الى الحركة الصهیونیة على انها االداة االساسیة من اجل بقاء البریطانیین 

في الجلسة التي وافق فیها مجلس  Winston Churchillفي المنطقة، وقد ذكر ونستون تشرشل 

ین یخدم اهداف بریطانیا ان قیام وطن قومي للیهود في فلسط الوزراء البریطاني على وعد بلفور: "

من حیث انه یساعدها على مواجهة تناقض المصالح الحادة بینها وبین العرب... ثم ان هذا الوطن 

سوف یبقى دائما في  یكون بحاجة الى الدفاع عن نفسه ضد االمتداد العربي الواسع،سالقومي للیهود 

احضان الغرب الذي یستطیع في اي وقت ان یستعمله كقاعدة للعمل ضد اي تهدید لمصالح 

  (2)االمبراطوریة البریطانیة....".

ان تصریح تشرشل یكشف بوضوح وجالء اهداف السیاسة البریطانیة خاصة السیاسة االستعماریة 

السیاسة االستعماریة  روتلك السیاسة التي رسمها مخططو ومنظ عامة في منطقة المشرق العربي،

والتي ال زالت قائمة حتى الیوم بالرغم من انحسار النفوذ البریطاني من المنطقة العربیة، غیر ان 
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 1947الوالیات المتحدة االمریكیة تقوم بهذا الدور االن وذلك منذ اصدارها لقرار تقسیم فلسطین سنة 

  جحف القرارات لهیئة االمم المتحدة. الذي یعتبر من ا

  



  ة االسرائیلیة االولى وبدایة الحرب العربی الفصل الثاني.دعم الدول الغربیة في قیام الكیان اإلسرائیلي
 

  1948بحث الثالث: مجریات الحرب العربیة االسرائیلیة االولى مال

حشیة فت االعمال الو ثك 1948ماي  14بعد االعالن عن قیام الكیان االسرائیلي في        

حدة ، وبهذا دخلت فلسطین مرحلة اخرى من المعاناة وزادت واالرهابیة من طرف الصهاینة

او ما عرف  1948الحرب العربیة االسرائیلیة االولى لعام ، فكانت الصراعات بین العرب واسرائیل

  بحرب النكبة.

، العراق) لمواجهة الصهیونیة ووضع اورة (مصر، االردن، سوریا، لبنانتدخلت الجیوش العربیة المج

 باألردن الزرقاءلعربیة اجتماعا في مدینة حد الستیالئها على فلسطین بحیث عقد قادة الجیوش ا

لوضع خطة لكیفیة دخول الجیوش العربیة الى فلسطین، تضمنت هذه الخطة ان تبدا الزحف في 

، وتلتقي الجیوش السوریة واللبنانیة والعراقیة واالردنیة جمیعها 1948مساء الخامس عشر من ماي 

حل في وسط فلسطین تقریبا، ثم تواصل زحفها لتقسیم تجمعات الیهود وتصل الى السا ولةفالععند 

، ثم یتقدم لاللتقاء بالجیوش غزةو النقعسیش المصري نحو الفلسطیني، وان یزحف الج

، ویتقدم المتطوعون یش االردني نحو رام اهللا والقدسالزاحفة االخرى على حین یتقدم قسم من الج

 جب انالمصریون على طریق الخلیل وبیت لحم  لتطویق القدس متعاونین مع االردنیین الذین ی

  یحاصروها من الشمال والشرق

                                                             
 الزرقاء *: مدینة اردنیة تقع شمال شرق عاصمة عمان بحوالي 20 كلم وتعتبر الزرقاء ثاني اكبر مدینة اردنیة من حیث عدد 

 اصدرت الحكومة االردنیة الجدیدة مرسوما لتأسیس اول مجلس بلدي 1929، في عام  2كلم 60السكان، تبلغ مساحتھا حوالي 

كریة" ، واصبحت المدینة تعرف في وقت الحق باسم "المدینة العس1926ام لمدینة الزرقاء، بعد تشكیل قوة حدود شرق االردن ع

احمد مھدي محمد الشویخات ، المرجع السابق).وكانت مقر الجیش العربي سابقا. انظر: (  

تمت السیطرة على ھذه  ھي مدینة فلسطینیة ، تقع في قلب مرج بن عامر وغالبا ما تعرف بإسم "عاصمة المرج":العفولة

طرف الصھاینة حیث اشتراھا مجموعة من الصھاینة على العرب انظر:( احمد مھدي محمد الشویخات   من 1925المنطقة سنة 

  )، المرجع السابق

تم  غرب القدس ، 2كلم 65واقدم مدن فلسطین التاریخیة ،تقع في اللواء الجنوبي االسرائیلي على بعد ھي من اكبر : عسقالن

  . انظر: ( ..............................من قبل اسرائیل وھجر اھلھا الذین انتقلوا الى غزة  1948احتالل المدینة سنة 

 
 

: ھي مدینة فلسطینیة تشكل الجزء الجنوبي من فلسطین تقع على ساحل المتوسط عند ملتقى الحدود المصریة مع فلسطین غزة
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كان قرابة العشرین الفا  1948ویقدر المؤرخین بان عدد الجیوش العربیة الزاحفة في اواسط ماي 

  . مقاتل

 االوضاع العسكریة للجیوش العربیة والصھیونیة قبیل الحرب:

التسلیح، كانت الجیوش العربیة عند دخولها الى فلسطین تشكو من ضعف  الجیوش العربیة: -1

كانت تتبنى انظمة مختلفة وكانت مدربة على اسالیب متباینة وان طرق عسكریة اضافة الى ذلك 

مواصالتها وتموینها كانت صعبة بسبب البعد، وأسلحتها متعددة االشكال واالنواع، وجمیعها تفتقر 

  الى الصناعات العسكریة 

  وبطبیعة الحال لم یكن ثمة

اھدات مع كان مرتبطة بمعذلك ان بعض الدول العربیة  قیادة عسكریة واحدة فضال عن

في مثل ھذه االحوال ،لھا الحریة في التصرف ولیست، بریطانیا  

كانت مصر والعراق هي اكبر هذه الدول من حیث عدد الجیش لكن هذه الجیوش جمیعا كان 

المصري یعتمد في ، فكان الجیش ریب ولم یشترك اي منها في اي حربینقصها التسلیح الجید والتد

قناة  ةتسلیحه على ما یشتریه من بریطانیا من سالح، وبریطانیا في ذلك الوقت كانت تحتل منطق

السویس فهي هنا تحاول قدر المستطاع ان ال یكون لدى مصر جیش قوي، اما الجیش العراقي 

تباطا كبیرا فهي التي جیدا فان زعماء العراق وملكها كانوا مرتبطین ببریطانیا ار  فرغم تسلیحه تسلیحا

جیش  االردن فكان یقوده قائد  صبت اوالد شریف مكة ملوكا علیها ، اماناوجدت هذه المملكة، و 

بریطاني منحه االمیر عبد اهللا لقب الباشویة فصار یسمى "جلوب باشا" واالمیر عبد اهللا هو االخر 

  خاضعة خضوعا تاما لسیادة بریطانیا . فاألردنیدین بوجوده ووجود امارته الى بریطانیا، بالتالي 

یذكر التقریر الرسمي الذي اصدره الجیش المصري حالة الجیوش العربیة عندما دخلت 

من ضعف عام  آنذاك... بدراسة ما كانت علیه حالة الجیوش العربیة <<فلسطین بما یلي:

ى ال باإلضافةب نتیجة تدخل االستعمال في تسییر دقة الحكم في االقطار العربیة لوقت قری

واعتمادها في معظم نواحي اقتصادیاتها على الدول االستعماریة التي كان  قلة التصنیع
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همها االول اضعافها لضمان بقاء سیطرتها علیها مما دعانا الى االعتراف بان قرار دخول 

ارض فلسطین بالقوات النظامیة كان یعتبر والحالة هذه عمال جریئا املته السیاسة على 

  .>>جیوش دون استعداد كامل یقوم على معلومات وافیةال

  الجیش االسرائیلي: -ب

وبخصوص الوضع العسكري الصهیوني قبیل الحرب فقد كان یتمیز بالقوة والنظام وكان 

یدا من الجنود عدد الجیش یزداد بصورة كبیرة بحیث وفرت الهجرة الیهودیة واضافت مز 

لكبیر قد اشتمل على جنود سبقت لهم الخدمة في ، وكان هذا العدد اللكیان االسرائیلي

كذا الحرب العالمیة الثانیة في مختلف میادینها، واصبحت لهم الخبرة القتالیة المیدانیة، وه

، ثم اضاف لجیش اسرائیل بمجرد میالد الدولة یدانیةالموفر اعضاء اللواء الیهودي الخبرة 

ه قادرا على خوض المعارك ، حتى جعلو  الیه المهاجرون الجدد مزیدا من القوة والكفاءة

، وزودوه بالتخصصات ذات المستوى الرفیع من عناصر المدفعیة والمهندسین الكبیرة

والصیانة وضباط االركان واالمداد والتموین والقوات الجویة والبحریة ، باإلضافة الى افراد 

  المعلوماتالمخابرات واالستطالع ذوي الخبرة العریضة في اعمال التجسس وجمع 

وكذلك استغل الصهاینة نهایة االنتداب البریطاني من خالل استالئهم على مخازن  

على الشحنات التي كانت تصلهم من  باإلضافةاالسلحة الخاصة بالجیش البریطاني 

  الخارج.

وهكذا دخلت الجیوش العربیة الى فلسطین وهي تجهل كل الجهل حالة الیهود ومقدار 

 شيءومناعة تحصیناتهم في الوقت الذي كان فیه الیهود یعرفون كل  قواتهم ومدى تسلحهم

  تقریبا عن هذه الجیوش .

  مرحلتین: 1948یمكن ان یمیز في الحرب العربیة االسرائیلیة لعام 

  المرحلة االولى:
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قررت جامعة الدول العربیة ان تدخل القوات النظامیة إلنقاذ فلسطین ووضعت خطة 

 وتولى القیادة العامة للجیوش ،عسكریة مشتركة لتحركات الجیوش العربیة في فلسطین

، وكما ذكرنا ان القائد البریطاني "جلوب باشا" هو رئیس العربیة الزاحفة الملك عبد اهللا

الردني وبهذا فان االوامر العسكریة التي تصدر من طرف اركان حرب الجیش العربي ا

الملك عبد اهللا انما یضعها وینفذها القائد البریطاني في الجیش العربي، وبهذا یمكن القول 

  )1(ان الجیوش العربیة كانت تتحرك وتتحكم فیها بریطانیا بطریقة غیر مباشرة

ین سارت الجبهات العربیة كما اثناء دخول وحدات الجیوش العربیة النظامیة الى فلسط

  )2(یلي:

  على الجبهة العراقیة:

حتلت كتائبه مستعمرة الجسر إنین* الهامة كما جاستطاع الجیش العراقي ان یسترد مدینة 

على الیرموك وسارت باتجاهین االول باتجاه نابلس فطو لكرم** والثاني في اتجاه مرج ابن 

  ولة.فعامر مشارفة لمستعمرة الع

                                                             

  .311محمود صالح منس، الشرق العربي المعاصر، المرجع السابق، ص  ) 1

  .129، 128ایهاب كمال، المرجع السابق، ص ) 2

كلم الى الشمال، وتعتبر  75: مدینة عربیة فلسطینیة تقع على الضفة الغربیة المحتلة، تبعد عن القدس بمسافة  *جنین

مدینة اقتصادیة ولها وزن ثقیال في االقتصاد لتوفر المدینة على خصائص طبیعیة متنوعة وفرت لها موارد اقتصادیة، 

 .2كلم 583تبلغ مساحتها 

دونمات، وتبعد  32،  610غیرة تقع شمال غرب الضفة الغربیة تبلغ مساحة اراضیها : مدینة فلسطینیة ص**طولكرم

كلم عن ساحل البحر االبیض المتوسط ویعتبر موقع طولكرم ذو اهمیة تجاریة وعسكریة كان له اثر كبیر في  15نحو 

تمیز هذا الموقع بخصوبة التربة نمو المدینة فهي ملتقى الطرق التجاریة وممرا للغزوات الحربیة بین مصر والشام ، كما 

سلو وظلت تحت قبضتها حتى توقیع اتفاقیة او  1967ووفرة المیاه بشكل كبیر، تعرضت المدینة لالحتالل الصهیوني عام 

واصبحت المدینة من انشط المدن اقتصادیا في شمال الضفة  1995، وبعدها سلمت السلطة الفلسطینیة عام 1993عام 

  الغربیة.

) قائد عسكري اردني ومفكر قومي اسالمي احد قادة الجبهة االردنیة في حرب 1973-1918(: ***تلعبد اهللا ال

، ویعتبر من ابرز الشخصیات التي لعبت دورا رئیسیا وتاریخیا في الصراع العربي االسرائیلي وذلك 1948فلسطین لعام 

، واصبح 1949بعدا انتقل الى مصر عام ) و 1949-1948لتحریره مدینة القدس، عین حاكما عسكریا للقدس ما بین (

، فاتخذ یعمل في مجال الدعوى االسالمیة الى ان توفى المي العام بعد رجوعه الى االردنعضو بارزا في المؤتمر االس

  عاما. 55عن عمر یبلغ  1973عام 
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  الجبهة االردنیة:على 

كانت ابرز معارك تلك الجبهة معركة القدس فقد حاول الجنرال غلوب ان یحول دون 

وصول قوات الجیش العربي الیها بحجة انها دولیة وان الجامعة العربیة قد اسقطتها من 

حساب المعركة الحربیة لكن مع تردي الحالة في المدینة وهجمات الیهود المستمرة على 

، بالشعب الفلسطیني للتوجه الى الملك عبد اهللا في عمان لطلب دخول دیمةالقالقدس 

 ذلك واتصل بالقائد عبد اهللا التل*** قائد ي الى المدینة فلبى الملك عبد اهللالجیش العرب

فزحفت الكتیبة السادسة وتعاونت مع  الكتیبة السادسة وامره ان ینجد القدس القدیمة

في الدفاع عن المقدسات االسالمیة والمسیحیة  ریینوالسو المجاهدین الفلسطینیین 

تي استعملها الیهود اوكارا واستطاعت بذلك تحریر الحي الیهودي وتدمیر الكنس الیهودیة ال

سیر االمور في مواقع الكتائب االردنیة ل، وبهذا ارتفعت المعنویات العربیة، وبالنسبة للقتل

ا مشجعا فقد جمد الجنرال جلوب باشا كتائبه لم تكن تسیر سیر  فإنماخارج القدس القدیمة 

   )1(خطوط دفاعیة طویلة.في المرابطة في منطقة رام اهللا ونشرها 

  على الجبهة المصریة:

ف الجیش المصري في الموعد المحدد وانضمت الیه فیما بعد سرایا من السعودیة حز 

في اتجاهین : االول  ومتطوعون من السودانیین واللیبیین وتمركز في غزة وبئر السبع وسار

نحو الخلیل وسارت فیه الوحدة التي كان یقودها احمد عبد العزیز والثاني فیه القوات 

النظامیة الرئیسیة اتجهت نحو اسدود وقد تمكن الجیش المصري من السیطرة على القسم 

  )2(الجنوبي من فلسطین والقضاء على عدد كبیر من المستعمرات الیهودیة

  نانیة:على الجبهة اللب
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الفلسطینیة وكانت اهم معركة خاضها  –تمركزت القوات اللبنانیة على طول الجبهة اللبنانیة 

الجیش اللبناني هي معركة المالكیة، واستطاعت القوات اللبنانیة من خاللها احتالل 

  )1(الناقورة* واخذت تهیمن على معابر الجلیل الغربي

  على الجبهة السوریة:

من جسر بنات یعقوب زحفها عبر الیرموك  وبدأتسمخ السوریة على*لكتائب سیطرت ا

  مشمارها بردن.انها استطاعت ان تحتل مستعمرة* كماباتجاه طبریا*

ولقد استطاعت القوات السوریة ان ترابط في مواقع كبیرة ومتسعة وعلى الرغم من االعداد 

امدا امام الیهود، ال سیما التي قدمها هذا الجیش اال انه ظل قویا صالكبیرة من الشهداء 

عاونة بعد ان رابط في منطقة الغور على الحدود االردنیة واحتل ایضا هذا الجیش بم

  )2(الیهودیةالمناضلین مستعمرة مسادة**

كان الموقف العام في فلسطین مبشرا بانتصار الجیوش العربیة  1948جوان  11وفي 

تل ابیب والجیش المصري الى كلم شرق  16حیث وصل الجیش العراقي الى مسافة 

كلم جنوبها في الوقت الذي كانت فیه القوة العسكریة االسرائیلیة على وشك  30مسافة 

  )3(االنهیار

ووسط تلك النجاحات من الجانب العربي كان الجانب االسرائیلي یعیش جوا من  

قدس االضطراب والخناق وسط القدس الجدیدة وهذا ما ادى بالصهاینة الى مغادرة ال

البین فیها بالسلم والقاء متجهین الى تل ابیب وعلى اثر المظاهرات التي قام بها الیهود مط

تطلب وقف القتال اربعة اسابیع والتعهد بعدم تقدمت بریطانیا الى مجلس االمن**. السالح

وافق  1948ماي  29ارسال محاربین ومواد حربیة على فلسطین خالل هذه الفترة وفي 
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لى هذا القرار بحیث دعا فیه االطراف العربیة واالسرائیلیة الى هدنة مدتها مجلس االمن ع

  )1(اربعة اسابیع

حیث استغلت  1948تعتبر هذه الهدنة نقطة التحول الرئیسیة في حرب فلسطین  

الصهیونیة العالمیة والغرب الفرصة المتاحة لنجدة الجیش االسرائیلي في فلسطین بدعمه 

الف مقاتل  106متطوعین حیث وصلت قوة الدعم للجیش الى نحو بالسالح والذخیرة وال

كما عززت القوات البحریة االسرائیلیة من طرف الغرب وفي الوقت نفسه اعادت القیادة 

  .)2(االسرائیلیة تنظیم الجیش وتعدیل اوضاع القوات الحربیة

اء الخنادق ، وقاموا ببنعلى مختلف انواعه اوروبااستمر امداد الصهاینة بالسالح من 

وفتحوا الطرق التي ربطت تل ابیب بالقدس واستطاعوا ان یستوردوا الطائرات والدبابات 

والرجال من بریطانیا وامریكا وواصلوا التدریب العملي لیجعلوا من عصاباتهم جیشا 

  .)3(منظما

الهدنة وهي ال حالة  1948جوان 10ولقد وصف بن غوریون رئیس حكومة اسرائیل في 

: "لقد اتسعت حدودنا وتضاعفت قواتنا ونحن نتولى االن ادارة الخدمات مة بما یليقائتزال 

وكل ما اخذناه سنحتفظ به وخالل الهدنة سننظم االدارة صل جموع جدیدة یومیا...العامة وت

  )4( بمهمة اقوى ونعزز موقفنا في المدن والقرى. ونسرع في االستعمار والهجرة..."

تصر الدعم فقط على فهي لم تستغل فترة الهدنة لتدعیم جیوشها واقاما من الناحیة العربیة 

، وبهذا كان الدعم في المناطق الدفاعیة العربیة سیئا خاصة بعد ان قامت القوة البشریة

القوات االسرائیلیة بتحلیل اسالیب القتال العربیة وذلك بواسطة القیادات المحنكة من خالل 

االلتفاف والتطویق والوصول الى عمق الدفاعات وقطع عملیات هجومیة سریعة تعتمد على 
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. وما زاد االوضاع تدهورا هو خرق الصهاینة للهدنة ولم یلتزموا بها على )1(خطوط االمداد

عكس العرب وبهذا بدا الصهاینة عند صول السالح والدعم الیهم بالهجوم على مدینة 

انتهى بتراجع االخیرة بعد ان  القدس القدیمة وحدث صداما عنیفا بین العرب والصهاینة

  )2(قتیال 58تركوا ورائهم 

الذي عینته الجمعیة العامة لألمم المتحدة ذه الهجومات قام الكونت برنادوت*وفي اثناء ه

، وهي عبارة عن لسطین باتخاذ مجموعة من التوصیاتوسیطا إلیجاد حل سلمي لمستقبل ف

والیهود وسمیت هذه المقترحات بمشروع مقترحات هدفها التسویة السلمیة بین العرب 

الكونت برنادوت لتقسیم فلسطین ومن اهم ما جاء في هذا المشروع هو ان تكون القدس 

  )3(الغربي للیهود.افا وجمیع الجلیل***للعرب ویع جنوبي فلسطین بما فیها النقب**وجمی

ب بینما العرب تنص على ضم النقب والقدس للعر  ألنها برنادوتلقد رفض الیهود مقترحات 

  )4(تقوم اساسا على فكرة التقسیم ألنهارفضوها 

  المرحلة الثانیة:

بحیث تمكن الیهود من توسیع دائرة احتاللهم  1948جویلیة  09تجدد القتال مرة اخرى في 

والرملة** من المدینتین اللد* وهذا من خالل انسحاب الجنرال جلوب باشا مع جیشه فجأة

ب منها للیهود وكان ذلك بأوامر من بریطانیا هذه االخیرة التي وسلم االراضي التي انسح

وعدت االمیر عبد اهللا بضم الضفة الغربیة والقدس الى امارته وتجعلها مملكة اردنیة یكون 

هو ملكا علیها مقابل االنسحاب من الحرب فوافق االمیر عبد اهللا فورا على هذه الخطة 

  .)5(مرتهوسلم للیهود االراضي التي كانت تحت ا
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الهدنة  بدأتاصدر مجلس االمن قرارا بوقف اطالق النار، وبهذا  1948یولیو  18وفي 

  :الثانیة التي تضمت باختصار ما یلي

من المیثاق الكف عن العملیات العسكریة  40مجلس االمن تطبیقا للمادة  یأمر -1

 .قواتهما بوقف اطالق النار        وٕاصدار االوامر إلى

 لس من الفریقین التعاون مع الوسیط طلب المجی -2

مین حمایة االماكن المقدسة أیجب ایقاف اطالق النار حاال في القدس ونزع سالحها وت -3

 وحریة المرور الیها.

یقرر ان تبقى الهدنة نافذة حتى الوصول الى التسویة السلمیة لمستقبل الوضع في -4

 .فلسطین

، ولم یكن امام العرب في تلك الفترة ة الثانیةما تضمن من قرار الهدن هذا باختصار موجز

والخیانة التي ارتكبت من طرف االمیر عبد اهللا بعد  المأساةاال قبول الهدنة خاصة بعد 

تسلیم اللد والرملة. اما الیهود كالعادة فقد استفادوا كثیرا من هذه الهدنة حیث تم تحسین 

قدمت لهم من طرف الدول الغربیة، مواقعهم وتوسیع احتاللهم من طرف االمدادات التي 

وبهذا یخرق الصهاینة من جدید الهدنة الثانیة بحیث قام القائد الصهیوني موش دیان یجمع 

قواته وهاجم مناطق القدس لكنه لم یحقق اي انتصار وفي اثناء عدم التزام الصهاینة بقرار 

السالم وقرار الهدنة  الهدنة قام الكونت برنادوت بزیارة الى القدس من اجل الحفاظ على

ن القضیة الفلسطینیة وفي سبیل أفعقد اجتماعا بین الطرفین وخرج بمقترحات ومشاریع بش

هذا الحل الذي اقترحه برنادوت والذي اخذ یعمل من اجله قامت عصابة من الصهیونیة 

رات في مشروعه تهدیدا للمخططات  ألنهافي القدس  1948سبتمبر  17باغتیاله في 

  .)1(الصهیونیة
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واصل الصهاینة حملتهم بحیث ركزت على الجنوب واستطاعت بذلك احتالل النقب وبهذا 

وجدت القوات المصریة نفسها معزولة فقد كشف ظهرها بعد انسحاب الجیش االردني وما 

انت الذخیرة فاسدة زاد الطین بله هو عدم فاعلیة االسلحة التي زودت بها مصر بحیث ك

طرت القوات المصریة وغیر صالحة لتصویب الهدف على العدو وبعد هذه االوضاع اض

، اما الجیش السوري فقد انسحب هو االخر دون حرب وترك شمال فلسطین الى االنسحاب

  .)1(ي القاوقجي**وز للیهود وسحب معه كذلك المتطوعین الذین كان یقودهم ف

 1948نوفمبر  16في اعتداءاتها اتخذ مجلس االمن قرارا في  وفیما كانت اسرائیل تنشط

ادت في االخیر خیرة التي اقیمت في جزیرة رودس*دعا فیه الطرفان الى مباحثات هذه اال

 1949فیفري  24الى توقیع هدنة دائمة، وجرت بعد ذلك اتفاقیات بین اسرائیل ومصر في 

 1949افریل  03اسرائیل واالردن في وبین  1949مارس  23وبین اسرائیل ولبنان في 

وبهذه الهدنة الدائمة تكون الحرب العربیة  )2(.1949جویلیة  20وبین اسرائیل وسوریا في 

بعد ان اكملت القوات  مأساویةقد انتهت نظریا بنهایة  1948االسرائیلیة االولى لعام 

  )3( من اراضي فلسطین وتشرید اهلها. %77االسرائیلیة احتاللها نسبة 

  

                                                                                                                                                                                           

 1912بمدینة طرابلس في لبنان زاول تعلیمه منذ صغره في استنبول وتخرج سنة  1890**: ولد عام فوزي القاوقجي

ضابطا من كلیتها العسكریة شارك في الحرب العالمیة االولى ضمن الجیش العثماني وعند انتهاء الحرب توجه الى 

ندالع الحرب العالمیة الثانیة انحاز الى دمشق، حیث دعاه الملك فیصل بن الحسین الى خدمة الدولة العربیة ، وعند ا

بجراح خطیرة نقل اثرها الى برلین  فأصیبحربا ضد القوات البریطانیة في العراق،  1941معسكر المحور وقاد سنة 

وخاض معارك  وقاد جیش القوات العربیة المعروفة بجیش االنقاذ 1947حیث تمت معالجته ثم رجع الى القاهرة عام 

انظر: علي المحجوبي جذور  1977، واثناء انتهاء الحرب انتقل الى بیروت وتوفي هناك سنة ونیینعدیدة ضد الصهی

  .90، ص1990، تونس، 1. دار سراس للنشر، طاالستعمار الصهیوني بفلسطین

  170، 168احمد لطفي عبد السالم، مرجع سابق، ص  ) 1
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المبحث الثاني: دعم الدول الغربیة لقیام الكیان 

  الصهیوني
تعتبر العالقة بین الصهیونیة واإلمبریالیة عالقة قدیمة قدم الحركة الصهیونیة نفسها إذ أنها 

عالقة مصالح وتقوم على التوافق بین األهداف والمخططات ولكي تحقق الدول الغربیة 

مصالحها في منطقة الشرق األوسط قامت بكل ما في وسعها من أجل غرس كیان غریب 

  مصالحها اإلستراتیجیة الهامة في المنطقة. االستعماریةالدول في فلسطین یحفظ لتلك 

ومن بین تلك الدول الغربیة البارزة على الساحة الدولیة والتي وقفت ودعمت الحركة 

الصهیونیة وكانت سببا في قیام كیانها، هي بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة.ویتجلى 

  ذلك الدعم فیما یلي:

  :يالدعم البریطان -أ

  یمثل الدعم البریطاني والذي یعتبر اللبنة األساسیة لقیام الكیان اإلسرائیلي في:

لعب الصهاینة دورا بارزا في الحرب العالمیة األولى وذلك من خالل مساعدتهم للحلفاء في 

الحرب والوقوف في صفهم وهذا ما أدى ببریطانیا على وجه الخصوص إلى تبني مصیر 

ساعدتهم على إقامة الوطن القومي في فلسطین، وأول دعم كان المشاریع الصهیونیة وم

خطوة أساسیة في تحقیق أهداف الصهاینة والذي قدم من طرف بریطانیا هو "وعد بلفور" 

الذي تم التطرق إلیه في الفصل السابق، فبه استطاع الصهاینة إیجاد الركیزة التي یستندون 

  ین.الجماعي في فلسط االستیطانعلیها في عملیة 

قامت بریطانیا بأدوار كثیرة في  1920أثناء فترة اإلنتداب البریطاني على فلسطین سنة * 

دعم الحركة الصهیونیة، وأول شيء عملت علیه هو تعیین الیهودي البریطاني هربرت 

صوئیل مندوبا سامیا على فلسطین بحیث عرف هذا الیهودي بسیاسته ووقوفه بجانب 

  الصهاینة.

تشجیع الحكومة البریطانیة انتقال األراضي للیهود، بحیث سنت القوانیین والتشریعات * 

كما  اإلفالسوجعلتهم في حالة من  االحتجاجالكفیلة التي من خاللها ال یستطیع العرب 

قامت بفرض الضرائب الباهضة على األراضي مما أثقل كاهل المزارع العربي فحاول 
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وتوقیع الحجز علیه، وبهذا ارتفعت نسبة الملكیة الیهودیة  التخلص منها بتراكم الضرائب

  (1)لألراضي بفضل سیاسة بریطانیا المجحفة بحق الشعب الفلسطیني.

وسائل غیر مشروعة  بإتباعبعد تسهیل انتقال األراضي إلى الصهاینة، قامت بریطانیا * 

فلسطین تم تنفیذه عام لتشجیع الهجرة الیهودیة حیث وضعت قانونا لتسهیل تدفق الیهود إلى 

مهاجر  16.500بموجب هذا القانون أصبح للجمعیة الصهیونیة الحق في إدخال  1920

یهودي إلى فلسطین كل عام، ولكن سرعان ما تبین لبریطانیا أن هذا القانون لم یكن فعاال 

السلطات البریطانیة قوانین متعاقبة للهجرة  بتهوید فلسطین، لذلك أصدرتفي اإلسراع 

وتبعا لذلك بلغ عدد المهاجرین الیهود إلى  1921،1924،1925،1928یهودیة في أعوام ال

  (2)یهودي. 102.000، 1928فلسطین منذ بدایة اإلدارة البریطانیة حتى عام 

للصهاینة وذلك بتقدیم المساعدات الالزمة  االقتصادیةقامت بریطانیا أیضا بتوفیر الحمایة * 

فخفضت رسوم المواد الخام التي تحتاجها الصناعة الیهودیة من مقابل قتل اإلنتاج العربي، 

  3)(الخارج لیخفض العرب أسعارهم.

لتحقیق وٕانشاء الوطن القومي للیهود  البریطاني على فلسطین كافة الوسائل االنتداببهذا هیأ 

لهم، ومكانة بریطانیا في تلك الفترة إال حاكما یحرص المصالح الصهیونیة وینفذ مخططاتها 

بریطانیا للصهاینة في إقامة "الوكالة الیهودیة" هذه األخیرة في مساعدة وهذا ما تجسد فعال 

البریطاني  االنتدابصك استنادا إلى المادة الرابعة من  1922التي أنشأت في فلسطین عام 

الذي أدمج فیه وعد بلفور بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین، وقد نصت المادة المذكورة 

على أن: <<وكالة یهودیة مناسبة سوف یعترف بها كهیئة استشاریة  االنتدابمن صك 

ثر في وغیرها مما قد یؤ  واالجتماعیة االقتصادیةإلدارة فلسطین والتعاون معها في المسائل 

   4)(فلسطین >>إقامة وطن قومي یهودي وحمایة مصالح السكان الیهودي في 

البریطاني أشبه بالحكومة للمستوطنین  االنتدابوتعتبر هذه الوكالة الیهودیة خالل فترة 

البریطاني وقدمت كل أشكال  االنتدابإدارة ألنها كانت جزءا من  فلسطینالصهیونیین في 

                                                             

، 2011األردن، ، دار الحامد للنشر، عمان،1،طالقدس في الصراع العربي اإلسرائیليمحمد عوض الھزایمة،   (1) 
  .50ص

، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، لبنان، 2، ط)1939- 1922فلسطین واالنتداب البریطاني(أنظر: كامل محمود نخلة، ،  )(2
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وقد تحدد المؤتمر الصهیوني السادس عشر أهداف  للصهاینةالدعم في مختلف المجاالت 

  (1)3(الوكالة الیهودیة  في النقاط التالیة:

  تطویر حجم الهجرة الیهودیة إلى فلسطین بصورة متزایدة. -1

  شراء األراضي في فلسطین كملكیة یهودیة عامة. -2

  ستیطان الزراعي المبني على العمل الیهودي.تشجیع اإل -3

  نشر اللغة والتراث العبریین في فلسطین. -4

  وبالدعم البریطاني نمت قوة الوكالة الیهودیة وحققت كل مخططاتها.

* قامت الحركة الصهیونیة من أجل تدعیم قیام كیانها إلى إنشاء المنظمات العسكریة هذه 

حور الصراع في توجیه عملیاتها نحو الشعب الفلسطیني األخیرة التي اتخذت من فلسطین م

  وذلك من خالل تقدیم الدعم من طرف بریطانیا ومن بین أهم هذه المنظمات هي:

  : الهاجاناة -أ

في القدس وقادت العمل  1920تأسست عام  صهیونیهوهي منظمة عسكریة إرهابیة 

بین العرب  1920، وسبب إنشائها یعود إلى حوادث عام 1948 -1920 اإلرهابي من 

لذلك قرر الصهاینة تأسیس قوة یهودیة لحمایة المستوطنات في حالة هجوم القوات  والیهود ،

العربیة علیها، ولقد تمثل الدعم البریطاني لهذه المنظمة من خالل التعاون فیما بینهما إلخماد 

ألف  22یا للهاجاناة بتشكیل قوة من الشرطة تتكون من وذلك بسماح بریطان 1936ثورة عام 

  (2)مسلح وهم مزودون بالبنادق والرشاشات من طرف بریطانیا.

أرسلت الهاجاناة أثناء الحرب العالمیة الثانیة عددا كبیرا من أفرادها إلى البلدان األوربیة التي 

صف الحلفاء وبهذا بلغت كانت واقعة تحت احتالل القوات األلمانیة من أجل أن تحارب في 

ونظرا .الهاجاناة عند اقتراب قیام الكیان اإلسرائیلي تطورا كبیرا في النتظیم والتسلیح واإلعداد

قیام الكیان  إعالنلحد التطور لهذه المنظمة قام بن غوریون رئیس وزراء إسرائیل حین 

من المنظمات العسكریة  اإلسرائیلي بإصدار فورا قرار بحل اإلطار التنظیمي للهاجاناة وغیرها

فالهاغاناه تعتبر األداة  اإلسرائیلياإلرهابیة الصهیونیة، وحولها إلى ما یسمى "بجیش الدفاع 

األساسیة للسیطرة على المنظمة المخصصة للكیان الصهیوني، وقد حققت بالفعل أهدافها 
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 بتفریغ فلسطین من سكانها من خالل أعمال القتل واإلرهاب بدعم من السلطات

  )1(البریطانیة.

   البالماخ: -ب

  )2(مصطلح مركب من كلمتین عبریتین هما "بلوغوت ماهاتزو" ومعناها "جند العاصفة".

تخصص أفراده بأعمال القتل والنسف  1941بي أنشئ عام والبالماخ تنظیم عسكري إرها

لعالقاتها المتینة بحكومة  والتخریب والهجوم الصاعق، ولقد تمكنت قوات البالماخ تنیجة

مساعدة بریطانیا لها، وذلك بتقدیم الدعم المتمثل  كسب البریطاني على فلسطین من االنتداب

  )3(في األسلحة.

لم یتوقف الدعم على األسلحة فقط وٕانما تجاوزه إلى رعایة السلطات البریطانیة لهذه القوات 

تطویر أعمالها، كما قام أیضا الضباط وتدریبها على استخدام األسلحة وتزویدها بالمال ل

بریطانیا تدفع  كانت البریطانیین باإلشراف على مراكز التدریب للبالماخ، إضافة إلى كل هذا

  )4(لهذه القرات الصهیونیة مخططات شهریة.

جة كبیرة من ونظرا لقدرة البالماخ على تنفیذ المهام الهجومیة العدوانیة وتمتع أفرادها بدر 

التثقیف السیاسي الذي یركز على مبادئ الصهیونیة العالمیة، أولت الهاغاناة اهتماما خاصا 

  1)(.بها وأصبحت بعد ذلك مؤسسة من مؤسسات الهاغاناة

  :  الدعم االمریكي - 2

                                                             
،/ ایھاب 54،55،ص1987، مطابع االھرام ، مصر،1، طجیراننا الجدد ، االرھابیون االوائلانظر: وجیھ أبو ذكرى   )1(

   133كمال ، المرجع السابق ،ص
  . 349مرجع السابق ،صاحمد المرعشلي وآخرون ، ال )2(
 . 349،ص المرجع نفسھ)3(
  . 232/ نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق،ص 177انظر: ایھاب كمال ، المرجع السابق ، ص )4(

  

ونقصد بھ المشرق العربي ، وأول من اطلق مصطلح الشرق االوسط ھو العالم االمریكي ماھان ألفرید : االوسطالشرق 
، ولقد ارتبط مفھوم الشرق االوسط باإلستراتجیة الغربیة التي تنظر الى طبیعة المنطقة كساحة دائمة للمواجھة 1901عام 

حقیقتھ مصطلح سیاسي ولیس جغرافي في نشأتھ واستخدامھ ومما  االستراتجیة بین القوى المتنافسة ، والمصطلح ھو في
یلفت النظر ان مدلول ھذا المصطلح في الكتابات الغربیة ینصرف الى دائرة جغرافیة تتسع احیانا وتضیق احیانا أخرى 

اثیوبیا، الیونان حسب ما ت رتأیھ المصلحة الغربیة بإدخال دول غیر عربیة كما ھو الحال مع تركیا ، إیران ، اسرائیل ، 
،قبرص ، وتستبعد منھ دول عربیة ، وعندما بدا الصھاینة یخططون لالستعمار فلسطین عملوا على استخدام ھذا 

المصطلح لكونھ مصطلحا فضفاضا وواسعا یسھل ضم اسم اسرائیل كما انھ یعمل على مسخ الھویة العربیة للمنطقة لذلك 
الخلیج  االستراتیجیة االسرائیلیة تجاهیف علي المیاح ،حنان علي الطائي ، فھو مصطلح استعماري ،أنظر : ( عبد اللط

  .)    180،181، ص2002، عمان ،االردن، 1،ط العربي
  
  . 117ایھاب كمال ،المرجع السابق،ص (1) 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

العالمیة الثانیة تحوال عمیقا في بنیة النظام الدولي،فالنظام المتعدد  افرزت نهایة الحرب

إنهار خالل الحرب العالمیة الثانیة و  19األقطاب الذي كان سائدا منذ الثلث األخیر للقرن 

ظهر على الساحة الدولیة معسكرات، المعسكر الشرقي بقیادة اإلتحاد السوفیاتي، المعسكر 

  .المتحدة األمریكیة الغربي بقیادة الوالیات

األمریكیة قواعد  ة الفلسطینیة إال بعد أن أصبح للقواتلم یبدأ إهتمام امریكا الفعلي بالقضی

شقة الخالف بین الصهاینة والبریطانیین في  وباتساع،  الشرق األوسطعسكریة في  منطقة 

ذ دورا م،بدأ التدخل األمریكي یأخ1939 فلسطین خاصة بعد صدور الكتاب األبیض عام

فعاال في المنطقة و بهذا فقد وجه الصهاینة أنظارهم نحو الوالیات المتحدة األمریكیة، و نقلوا 

  (2).مراكزهم من بریطانیا إلى أمریكا و اتخذوا من نیویورك مقرا لهم بدال من لندن

  یتمثل الدعم األمریكي فیما یلي: 

م عند عقد مؤتمر 1942ظهر الدعم األمریكي للحركة الصهیونیة بصورة فعلیة في ماي  * 

عضوا من الكونغرس األمریكي وأصدر المؤتمر  11"بلتیمور" في نیویورك الذي حضره 

  3)(قراراته التي جاءت تخطیطا لتنفیذ سیاسة إبادة العرب الفلسطینیین وقد نصت على:

  لث یهودي في فلسطین وبذلك یتحقق تصریح بلفور.) إتاحة الفرصة إلقامة كومنو 1

شكیل قوة عسكریة یهودیة تحارب تحت علمها الخاص وهذا یؤكد قومیة الیهود، تمهیدا ت )2

  األمم المتحدة. إلدخالها عضوا في

  ) فتح أبواب فلسطین للهجرة دون أیة قیود.3

  ) منح الوكالة الیهودیة حقوقا تنظیمیة داخل فلسطین .4

  م. 1939 ء الكتاب األبیض لعام) إلغا5

بهذا أصبحت بریطانیا في نظر المنظمة الصهیونیة ال شيء ألنها فقدت قوتها ومركزها بعد 

الوالیات المتحدة األمریكیة بإعتبارها عامل الحرب العالمیة الثانیة،فبدأ الصهاینة التركیز على 

  التطبیق الواقع. قوة إلخراج الدولة الیهودیة إلى حیز

م كان لزاما علیه بأن  1944 في إنتخابات "روزفلتعلى إثر نجاح الرئیس األمریكي "* 

قدمه الصهاینة من  یفي بوعده للصهاینة في تقدیم الدعم لهم وتحقیق أهدافهم مقابل ما

                                                                
 .  027،ص2003، دارالنھضة العربیة ، لبنان ، 1،ط ، قضایا العالم العربيسامیة محمد جابر (2)
   . 270،271المرجع نفسھ ، ص  (3) 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

في ترشیحه  في اإلنتخابات لذلك أصدر روزفلت قرارا ینص على الهجرة الیهودیة  أصوات

اء الصهیونیین أن الحكومة األمریكیة لم تبدي في أي وقت موافقتها وبدون تحدید،وأكد للزعم

على الكتاب األبیض الذي اصدر من طرف بریطانیا وأنه یأمل بأن یحظى الصهاینة بتحقیق 

هدفهم في إقامة وطن قومي اهم في فلسطین، وأكد روزفلت في عدة مناسبات مدى إهتمامه 

  (1)مانیهم الخاصة.بالقضیة الصهیونیة، وعطفه الشخصي على أ

قیام الوالیات المتحدة األمریكیة في أواخر الحرب العالمیة بالمطالبة بفتح أبواب الهجرة * 

للتوجه نحو فلسطین،في هذا الصدد قام الرئیس األمریكي "هاري أمام الصهاینة 

ألف یهودي من  100 ترومان"بإرسال برقیة إلى الحكومة البریطانیة یطلب فیها إدخال

  (2)النازیة إلى فلسطین. مشردي

م 1944 إصدار كل من الحزبین السیاسیین األمریكیین الدیمقراطي و الجمهوري في عام* 

  3)(بتأیید إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین . قرارا 

األمریكیة  ةم طالب فیه الحكوم19/12/1945أصدر الكونغرس األمریكي قرارا في  *

  دیة دیمقراطیة فیها .لهجرة یهودیة مطلقة، وقیام دولة یهو بالتوسط لفتح أبواب فلسطین 

تدخلت الوالیات المتحدة األمریكیة لتدعیم الصهاینة وذلك من خالل تألیف  1946في عام * 

،إال أنها كانت الفلسطینیةاللجنة األنجلو أمریكیة التي اوكل إلیها مهمة معالجة القضیة 

  1)(. متحیزة تحیزا صارخا إلى جانب الصهاینة

م مشروع تقسیم فلسطین إلى دولتین 1947تبني الوالیات المتحدة األمریكیة في عام * 

م الذي صادقت علیه هیئة  1947 لعامما یسمى بمشروع تقسیم   یهودیة و فلسطینیة و هو

األمم المتحدة، (مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا) ومما تجدر اإلشارة إلیه في هذه النقطة قیام 

                                                                                                                                                                                              

في نیویورك ،وھو الرئیس الثاني و الثالثین للوالیات المتحدة م  1882جانفي  30ولد في  :روزفلت فرانكلین دیالنو
،في انتخابات مجلس الشیوخ بوالیة نیویورك ، 1910رؤساء أمریكا ، فاز روزفلت عام  االمریكیة ، وصنف من اعظم

، رشحھ الحزب الدیمقراطي لمنصب الرئیس و فاز 1932حیث عرف بعد ذلك بأنھ سیاسي ماھر وجرئ ، وفي عام 
لذي انتخب اربع مرات روزفلت في ھذه االنتخابات فأصبح رئیسا للوالیات المتحدة االمریكیة ، وھو الرئیس الوحید ا

بسبب اصابتھ بنزیف في  1945مارس  29) وتوفي روزفلت في 1945- 1933عاما من ( 12واستمرت مدة رئاستھ 
   الشویخات ،المرجع السابق .)احمد محمد الدماغ . انظر : ( 

   53،54، ص1978یت ، ، عالم المعرفة ، الكو1، ط) ، الوالیات المتحدة والمشرق العربي   احمد عبد الرحیم مصطفى (1)
، دار التحریر، الجمھوریة العربیة 1، ط ، فلسطین بین مؤامرات الصھیونیة و االستعمارحسن صبري الخولى (2) 

   . 18، ص1968المتحدة، 
   . 18،19المرجع نفسھ، ص (3)
   . 39عصام ارشیدات وآخرون، المرجع السابق ،ص  (1) 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

"هاري ترومان" بالضغط على الدول األعضاء في االمم المتحدة ، الرئیس األمریكي آنذاك 

  2)(الصهاینة . تقسیم الذي كان في صالحالمن أجل مساندة مشروع 

 األمریكي هاري ترومان باالعتراف بإسرائیل كدولة بعد قیام الكیان اإلسرائیلي عامدرة مبا* 

ودعمها بالمالیین  دقیقة فقط من اإلعالن عن قیامها في تل أبیب 11م بعد    1948

  (3).الدوالرات

<<إننا نتعهد بإقامة م قائال:1948 تصریح هاري ترومان بدعمه للكیان اإلسرائیلي في عام* 

على  االعتمادإلسرائیل كبیرة وحرة وقویة بما یكفي ألن تجعل شعبها آمنا و یستطیع دولة 

نفسه، وقد أصبح الجو مهیئا إلقامة إرتباط فرید في التاریخ األمریكي الحدیث بین الوالیات 

المتحدة ودولة أخرى على نفس المستوى الذي كان موجودا في ذلك الوقت بین الوالیات 

  (4)>>.و بریطانیا   األمریكیة المتحدة

م وعندما كانت المرحلة األولى من  1948العربیة اإلسرائیلیة األولى لعام  أثناء الحرب* 

الحرب في صالح العرب (مثلما سوف تأتي اإلشارة إلیه)،قامت الوالیات المتحدة من أجل 

وقف إطالق النار بالضغط على مجلس األمن إلصدار أمر للقوات المتحاربة بوقف 

القوات الصهیونیة في تلك المرحلة كادت أن تنهار و تخسر الحرب لو ألن ملیات الحربیة الع

الصهاینة من  لم یصدر قرارا بوقف إطالق النار و إعالن الهدنة التي من خاللها تمكن

  (1)(تحسین أوضاعهم العسكریة بدعم من الوالیات المتحدة األمریكیة .

الوالیات المتحدة األمریكیة في مساندتها  استمرتو لم یتوقف األمر عند هذا الحد وٕانما 

  أمریكا. أهداف الراهن،ذلك بتوافق أهداف إسرائیل مع یومیناإلى  ودعمها إلسرائیل

  

  

  

                                                             
 . 40المرجع نفسھ ، ص (2)
    . 539العفاني ، المرجع السابق ، صسید حسین  (3)
للیھود عبر التاریخ من العھد القدیم الى مفاوضات السالم الشرق  المفھوم السیاسي و االجتماعيحسین شریف ،  (4)

حسین شریف ، المفھوم   . 511،ص1969، الھیئة المصریة للكتاب ، مصر ، 1، ط2ج م) 1995ق.م ، 1900أوسطیة (
  السیاسي و االجتماعي

  . 43عصام أرشیدات وأخرون ، المرجع السابق ، ص (1) 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1948بحث الثالث: مجریات الحرب العربیة االسرائیلیة االولى مال
         

فت االعمال الوحشیة ثك 1948ماي  14بعد االعالن عن قیام الكیان االسرائیلي في        

من طرف الصهاینة، وبهذا دخلت فلسطین مرحلة اخرى من المعاناة وزادت حدة  واإلرهابیة

او ما  1948الصراعات بین العرب واسرائیل، فكانت الحرب العربیة االسرائیلیة االولى لعام 

  عرف بحرب النكبة.

تدخلت الجیوش العربیة المجاورة (مصر، االردن، سوریا، لبنان، العراق) لمواجهة الصهیونیة 

ووضع حد الستیالئها على فلسطین بحیث عقد قادة الجیوش العربیة اجتماعا في مدینة 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

لوضع خطة لكیفیة دخول الجیوش العربیة الى فلسطین، تضمنت هذه الخطة  باألردن الزرقاء

، وتلتقي الجیوش السوریة واللبنانیة 1948ي مساء الخامس عشر من ماي ان تبدا الزحف ف

في وسط فلسطین تقریبا، ثم تواصل زحفها لتقسیم  ولةفالعوالعراقیة واالردنیة جمیعها عند 

 النقعستجمعات الیهود وتصل الى الساحل الفلسطیني، وان یزحف الجیش المصري نحو 

لجیوش الزاحفة االخرى على حین یتقدم قسم من الجیش االردني ، ثم یتقدم لاللتقاء باغزةو

نحو رام اهللا والقدس، ویتقدم المتطوعون المصریون على طریق الخلیل وبیت لحم  لتطویق 

  (1) القدس متعاونین مع االردنیین الذین یجب ان یحاصروها من الشمال والشرق

كان قرابة العشرین  1948اواسط ماي ویقدر المؤرخین بان عدد الجیوش العربیة الزاحفة في 

  (2). الفا مقاتل

 االوضاع العسكریة للجیوش العربیة والصهیونیة قبیل الحرب:-أ

                                                             
 * كلم وتعتبر الزرقاء ثاني اكبر مدینة اردنیة من حیث  20مدینة اردنیة تقع شمال شرق عاصمة عمان بحوالي  :الزرقاء

الجدیدة مرسوما لتأسیس اول  اصدرت الحكومة االردنیة 1929، في عام  2كلم 60عدد السكان، تبلغ مساحتھا حوالي 
، واصبحت المدینة تعرف في وقت الحق 1926مجلس بلدي لمدینة الزرقاء، بعد تشكیل قوة حدود شرق االردن عام 

  احمد مھدي محمد الشویخات ، المرجع السابق).: (انظر. وكانت مقر الجیش العربي سابقا" المدینة العسكریة"باسم 
تمت السیطرة على " عاصمة المرج"، تقع في قلب مرج بن عامر وغالبا ما تعرف بإسم ھي مدینة فلسطینیة :العفولة

احمد مھدي محمد :( من  طرف الصھاینة حیث اشتراھا مجموعة من الصھاینة على العرب انظر 1925ھذه المنطقة سنة 
  )الشویخات ، المرجع السابق

غرب  2كلم 65مدن فلسطین التاریخیة ،تقع في اللواء الجنوبي االسرائیلي على بعد  واقدم: ھي من اكبر عسقالن
( أحمد المرعشلي من قبل اسرائیل وھجر اھلھا الذین انتقلوا الى غزة . انظر:  1948القدس ، تم احتالل المدینة سنة 

  )322،المرجع السابق ،ص
سطین تقع على ساحل المتوسط عند ملتقى الحدود المصریة مع : ھي مدینة فلسطینیة تشكل الجزء الجنوبي من فلغزة

، معظم اراضیھا رملیة مسطحة ،اما تسمیتھا بغزة فیرجع الى المكان الذي غزى فیھ  2كلم 378فلسطین ، تبلغ مساحتھا 
ا یقول" غزة ھاشم بن عبد مناف (جد رسول هللا ) رمحھ في االرض قائال لقومھ ھذه غزة غزوا خیامكم فأصبح القادم إلیھ

   )1995،38،مؤسسة المجلس العربي للعلوم والطب ، االردن،1ھاشم " انظر: ( عبد الكریم البریم ، رحلة الى فلسطین ،ط
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ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

  :الجیوش العربیة -1

ذلك  كانت الجیوش العربیة عند دخولها الى فلسطین تشكو من ضعف التسلیح، اضافة الى 

عسكریة كانت تتبنى انظمة مختلفة وكانت مدربة على اسالیب متباینة وان طرق مواصالتها 

وتموینها كانت صعبة بسبب البعد، وأسلحتها متعددة االشكال واالنواع، وجمیعها تفتقر الى 

قیادة عسكریة واحدة فضال عن ذلك ان  الصناعات العسكریة وبطبیعة الحال لم یكن ثمة

لها الحریة في التصرف، في  ولیستلعربیة كان مرتبطة بمعاهدات مع بریطانیا، بعض الدول ا

  (3) مثل هذه االحوال

كانت مصر والعراق هي اكبر هذه الدول من حیث عدد الجیش لكن هذه الجیوش جمیعا كان 

حرب، فكان الجیش المصري  ینقصها التسلیح الجید والتدریب ولم یشترك اي منها في اي

یعتمد في تسلیحه على ما یشتریه من بریطانیا من سالح، وبریطانیا في ذلك الوقت كانت 

تحتل منطقة قناة السویس فهي هنا تحاول قدر المستطاع ان ال یكون لدى مصر جیش قوي، 

بطین اما الجیش العراقي فرغم تسلیحه تسلیحا جیدا فان زعماء العراق وملكها كانوا مرت

ببریطانیا ارتباطا كبیرا فهي التي اوجدت هذه المملكة، ونصبت اوالد شریف مكة ملوكا علیها 

لقب الباشویة فصار  اهللا عبد، اما جیش  االردن فكان یقوده قائد بریطاني منحه االمیر 

یسمى "جلوب باشا" واالمیر عبد اهللا هو االخر یدین بوجوده ووجود امارته الى بریطانیا، 

  (1)لتالي فاألردن خاضعة خضوعا تاما لسیادة بریطانیا .با

یذكر التقریر الرسمي الذي اصدره الجیش المصري حالة الجیوش العربیة عندما دخلت 

فلسطین بما یلي:<<... بدراسة ما كانت علیه حالة الجیوش العربیة آنذاك من ضعف عام 

العربیة لوقت قریب باإلضافة الى نتیجة تدخل االستعمال في تسییر دقة الحكم في االقطار 

قلة التصنیع واعتمادها في معظم نواحي اقتصادیاتها على الدول االستعماریة التي كان همها 

االول اضعافها لضمان بقاء سیطرتها علیها مما دعانا الى االعتراف بان قرار دخول ارض 

                                                             
  

، وتلقى علومھ في االستانة أیام اقامة الشریف حسین فیھا وعاد مع  1882ولد االمیر عبد هللا بن الحسین عام : عبد هللا
،شارك مشاركة فعالة في الثورة 1909م، وعین نائبا عن مكة في مجلس النواب العثماني عام 1908ابیھ الى الحجاز عام 
،في المسجد 1901، واغتیل عام 1946االردن ،واصبح ملكا عام ، وعین أمیرا إلمارة شرقي 1921العربیة دخل عمان 

  ) 125،127،دار الشورى ، لبنان ،ص1،ط الثورة العربیة الكبرىاالقصى .انظر:( مصطفى طالس ،
 جذور العنف والعنصریة في الفكر الدیني الیھودي وامتداده الى الدولة االسرائیلیةاحمد لطفي عبد السالم ، أنظر: (1)
، قسم 1، ط طریق العودة إلى فلسطین/صبحي یاسین ، 166،167، ص2002مصر، ة       االكادیمیة ،تب،المك1،ط

  66،67، ص1960الصحافة والنشر ، فلسطین ،
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ه السیاسة على الجیوش فلسطین بالقوات النظامیة كان یعتبر والحالة هذه عمال جریئا املت

  (2)دون استعداد كامل یقوم على معلومات وافیة>>.

  :الجیش االسرائیلي -2

وبخصوص الوضع العسكري الصهیوني قبیل الحرب فقد كان یتمیز بالقوة والنظام وكان عدد 

مزیدا من الجنود للكیان  وأضافتالجیش یزداد بصورة كبیرة بحیث وفرت الهجرة الیهودیة 

ي، وكان هذا العدد الكبیر قد اشتمل على جنود سبقت لهم الخدمة في الحرب االسرائیل

لهم الخبرة القتالیة المیدانیة، وهكذا وفر  وأصبحتالعالمیة الثانیة في مختلف میادینها، 

اعضاء اللواء الیهودي الخبرة المیدانیة لجیش اسرائیل بمجرد میالد الدولة، ثم اضاف الیه 

ا من القوة والكفاءة ، حتى جعلوه قادرا على خوض المعارك الكبیرة، المهاجرون الجدد مزید

وزودوه بالتخصصات ذات المستوى الرفیع من عناصر المدفعیة والمهندسین والصیانة 

المخابرات  والتموین والقوات الجویة والبحریة ، باإلضافة الى افراد واإلمدادوضباط االركان 

  (1)واالستطالع ذوي الخبرة العریضة في اعمال التجسس وجمع المعلومات

على مخازن االسلحة  استیالئهموكذلك استغل الصهاینة نهایة االنتداب البریطاني من خالل  

  (2)الشحنات التي كانت تصلهم من الخارج.إلى الخاصة بالجیش البریطاني باإلضافة 

یة الى فلسطین وهي تجهل كل الجهل حالة الیهود ومقدار قواتهم وهكذا دخلت الجیوش العرب

تقریبا  ومدى تسلحهم ومناعة تحصیناتهم في الوقت الذي كان فیه الیهود یعرفون كل شيء

  )3(الجیوش .عن هذه 

  : مراحل الحرب -ب

  مرحلتین: 1948میز في الحرب العربیة االسرائیلیة لعام نیمكن ان 

  :المرحلة االولى

                                                             
،دار الوطن العربي ،القاھرة ، 1، طئیلیة االولىالحرب في ارض السالم الجولة العربیة االسرا ،لواء حسن البدري   2)(

   170،ص1976مصر، 
   138ص  لواء حسن البدري ،المرجع السابق، 1)( 

  120ایھاب كمال ، المرجع السابق ،ص (2)
، 1986،دار الشروق،مصر، 1،ط دراسة وثائقیة،1945،1949بریطانیا وفلسطین  احمد عبد الرحیم مصطفى،(3)
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ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
 االسرائیلیة 

 

قررت جامعة الدول العربیة ان تدخل القوات النظامیة إلنقاذ فلسطین ووضعت خطة عسكریة 

مشتركة لتحركات الجیوش العربیة في فلسطین، وتولى القیادة العامة للجیوش العربیة الزاحفة 

الملك عبد اهللا، وكما ذكرنا ان القائد البریطاني "جلوب باشا" هو رئیس اركان حرب الجیش 

الردني وبهذا فان االوامر العسكریة التي تصدر من طرف الملك عبد اهللا انما العربي ا

یضعها وینفذها القائد البریطاني في الجیش العربي، وبهذا یمكن القول ان الجیوش العربیة 

  )4(كانت تتحرك وتتحكم فیها بریطانیا بطریقة غیر مباشرة

فلسطین سارت الجبهات العربیة كما  اثناء دخول وحدات الجیوش العربیة النظامیة الى

 )5(یلي:

 

  

  :على الجبهة العراقیة

استطاع الجیش العراقي ان یسترد مدینة جنین* الهامة كما إحتلت كتائبه مستعمرة الجسر 

على الیرموك وسارت باتجاهین االول باتجاه نابلس فطو لكرم** والثاني في اتجاه مرج ابن 

  عامر مشارفة لمستعمرة العفولة.

  :على الجبهة االردنیة

كانت ابرز معارك تلك الجبهة معركة القدس فقد حاول الجنرال غلوب ان یحول دون وصول 

قوات الجیش العربي الیها بحجة انها دولیة وان الجامعة العربیة قد اسقطتها من حساب 

 المعركة الحربیة لكن مع تردي الحالة في المدینة وهجمات الیهود المستمرة على القدس

القدیمة، بالشعب الفلسطیني للتوجه الى الملك عبد اهللا في عمان لطلب دخول الجیش العربي 

قائد الكتیبة السادسة  عبد اهللا التل***الى المدینة فلبى الملك عبد اهللا ذلك واتصل بالقائد 

وامره ان ینجد القدس القدیمة فزحفت الكتیبة السادسة وتعاونت مع المجاهدین الفلسطینیین 

السوریین في الدفاع عن المقدسات االسالمیة والمسیحیة واستطاعت بذلك تحریر الحي و 

الیهودي وتدمیر الكنس الیهودیة التي استعملها الیهود اوكارا للقتل، وبهذا ارتفعت المعنویات 

العربیة، وبالنسبة لسیر االمور في مواقع الكتائب االردنیة خارج القدس القدیمة فإنما لم تكن 
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سیرا مشجعا فقد جمد الجنرال جلوب باشا كتائبه المرابطة في منطقة رام اهللا ونشرها في  تسیر

   )1(خطوط دفاعیة طویلة.

  

  :على الجبهة المصریة

زحف الجیش المصري في الموعد المحدد وانضمت الیه فیما بعد سرایا من السعودیة 

اتجاهین : االول نحو الخلیل ومتطوعون من السودانیین واللیبیین وتمركز في غزة  وسار في 

وسارت فیه الوحدة التي كان یقودها احمد عبد العزیز والثاني فیه القوات النظامیة الرئیسیة 

اتجهت نحو اسدود وقد تمكن الجیش المصري من السیطرة على القسم الجنوبي من فلسطین 

  )2(والقضاء على عدد كبیر من المستعمرات الیهودیة

                                                             

 وتعتبر الشمال، الى كلم 75 بمسافة القدس عن تبعد المحتلة، الغربیة الضفة على تقع فلسطینیة عربیة مدینة* : جنین

 تبلغ اقتصادیة، موارد لها وفرت متنوعة طبیعیة خصائص على المدینة لتوفر االقتصاد في ثقیال وزن ولها اقتصادیة مدینة

 .2كلم 583 مساحتها

 نحو وتبعد دونمات، 32 ، 610 اراضیها مساحة تبلغ الغربیة الضفة غرب شمال تقع صغیرة فلسطینیة مدینة**: طولكرم

 نمو في كبیر اثر له كان وعسكریة تجاریة اهمیة ذو طولكرم موقع ویعتبر المتوسط االبیض البحر ساحل عن كلم 15

 ووفرة التربة بخصوبة الموقع هذا تمیز كما ، والشام مصر بین الحربیة للغزوات وممرا التجاریة الطرق ملتقى فهي المدینة

 عام اوسلو اتفاقیة توقیع حتى قبضتها تحت وظلت 1967 عام الصهیوني لالحتالل المدینة تعرضت كبیر، بشكل المیاه

 الضفة شمال في اقتصادیا المدن انشط من المدینة واصبحت 1995 عام الفلسطینیة السلطة سلمت وبعدها ،1993

  .الغربیة

  

 فلسطین حرب في االردنیة الجبهة قادة احد اسالمي قومي ومفكر اردني عسكري قائد) 1973- 1918***: (التل اهللا عبد

 لتحریره وذلك االسرائیلي العربي الصراع في وتاریخیا رئیسیا دورا لعبت التي الشخصیات ابرز من ویعتبر ،1948 لعام

 بارزا عضو واصبح ،1949 عام مصر الى انتقل وبعدا) 1949-1948( بین ما للقدس عسكریا حاكما عین القدس، مدینة

 1973 عام توفى ان الى االسالمیة الدعوى مجال في یعمل فاتخذ االردن، الى رجوعه بعد العام االسالمي المؤتمر في

  عاما 55 یبلغ عمر عن

  

  

  

  

 .129كمال، المرجع السابق، ص ایهاب /303،304انظر: عبد اهللا التل ،المصدر السابق ،ص )

مكتبة الشروق الدولیة ، 1ط، عبد المنعم واصل الصراع العربي االسرائیلي من مذكرات ،الفریق عبد المنعم واصل: انظر )2(

  130ایهاب كمال المرجع السابق، ص  /،55- 54ص، ،2002مصر،  ، 
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  :ةعلى الجبهة اللبنانی

الفلسطینیة وكانت اهم معركة خاضها  –تمركزت القوات اللبنانیة على طول الجبهة اللبنانیة 

  الناقورةالجیش اللبناني هي معركة المالكیة، واستطاعت القوات اللبنانیة من خاللها احتالل 

  )1(واخذت تهیمن على معابر الجلیل الغربي

  على الجبهة السوریة:

وبدأت زحفها عبر الیرموك من جسر بنات یعقوب  سمخ علىسیطرت الكتائب السوریة 

(ردن.یمشمارها  كما انها استطاعت ان تحتل مستعمرة ))2طبریاباتجاه 
3

5(  

ولقد استطاعت القوات السوریة ان ترابط في مواقع كبیرة ومتسعة وعلى الرغم من االعداد ،

انه ظل قویا صامدا امام الیهود، ال سیما بعد  الكبیرة من الشهداء التي قدمها هذا الجیش اال

ان رابط في منطقة الغور على الحدود االردنیة واحتل ایضا هذا الجیش بمعاونة المناضلین 

  )3( الیهودیة مستعمرة مسادة

كان الموقف العام في فلسطین مبشرا بانتصار الجیوش العربیة حیث  1948جوان  11وفي 

 30كلم شرق تل ابیب والجیش المصري الى مسافة  16وصل الجیش العراقي الى مسافة 

  )4(كلم جنوبها في الوقت الذي كانت فیه القوة العسكریة االسرائیلیة على وشك االنهیار

جانب العربي كان الجانب االسرائیلي یعیش جوا من االضطراب ووسط تلك النجاحات من ال 

والخناق وسط القدس الجدیدة وهذا ما ادى بالصهاینة الى مغادرة القدس متجهین الى تل 

السالح. تقدمت  وٕالقاءابیب وعلى اثر المظاهرات التي قام بها الیهود مطالبین فیها بالسلم 

                                                             
  130ایهاب كمال، المرجع السابق، ص   )1 (

كلم ،وتعتبر اكبر قرى 11اسرائیلیة، تقع على الشاطئ الجنوبي الغربي لبحیرة طبریا وتبعد عنھ ھي مستعمرة  : سمخ
دونم ، دمرت واقیمت علیھا مستعمرة سمیخ انظر:( یوسف ابو مایلھ  18611القضاء واكثرھا سكانا ،بلغت مساحتھا 

   46واخرون، المرجع السابق ،ص

الشرقي تحدیدا، على  الجلیلفي منطقة  اإلسرائیليالشمال ، تقع الیوم في لواء فلسطین التاریخیةمدن ھي من أقدم : طبریا
. الشمال الشرقيكم إلى  198حوالي  القدستبعد عن . بحیرة طبریا -الشاطئ الجنوبي الغربي من البحیرة التي تحمل اسمھا 

انظر:(.عبد الكریم .1948حرب معظمھم من الیھود، بعد تھجیر أھلھا العرب بفعل  -ألف نسمة  46یسكنھا الیوم حوالي 

 )58البریم،المرجع السابق،ص

  .131، 130السابق، ، ص، المرجع ایهاب كمال،  )2(

  130،131المرجع نفسه،ص   )3(
 55،المصدر السابق،صالفریق عبد المنعم واصل   )4(
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ال اربعة اسابیع والتعهد بعدم ارسال محاربین تطلب وقف القت بریطانیا الى مجلس االمن

وافق مجلس االمن على  1948ماي  29ومواد حربیة على فلسطین خالل هذه الفترة وفي 

  )1(الى هدنة مدتها اربعة اسابیع واإلسرائیلیةهذا القرار بحیث دعا فیه االطراف العربیة 

حیث استغلت الصهیونیة  1948تعتبر هذه الهدنة نقطة التحول الرئیسیة في حرب فلسطین  

العالمیة والغرب الفرصة المتاحة لنجدة الجیش االسرائیلي في فلسطین بدعمه بالسالح 

الف مقاتل كما عززت  106والذخیرة والمتطوعین حیث وصلت قوة الدعم للجیش الى نحو 

لیة تنظیم القوات البحریة االسرائیلیة من طرف الغرب وفي الوقت نفسه اعادت القیادة االسرائی

  .)2(الجیش وتعدیل اوضاع القوات الحربیة

استمر امداد الصهاینة بالسالح من اوروبا على مختلف انواعه، وقاموا ببناء الخنادق وفتحوا 

الطرق التي ربطت تل ابیب بالقدس واستطاعوا ان یستوردوا الطائرات والدبابات والرجال من 

  .)3(لیجعلوا من عصاباتهم جیشا منظمابریطانیا وامریكا وواصلوا التدریب العملي 

حالة الهدنة وهي ال تزال  1948جوان 10ولقد وصف بن غوریون رئیس حكومة اسرائیل في 

قائمة بما یلي: "لقد اتسعت حدودنا وتضاعفت قواتنا ونحن نتولى االن ادارة الخدمات العامة 

ة سننظم االدارة بمهمة وتصل جموع جدیدة یومیا...وكل ما اخذناه سنحتفظ به وخالل الهدن

  )4( اقوى ونعزز موقفنا في المدن والقرى. ونسرع في االستعمار والهجرة..."

اما من الناحیة العربیة فهي لم تستغل فترة الهدنة لتدعیم جیوشها واقتصر الدعم فقط على 

القوة البشریة، وبهذا كان الدعم في المناطق الدفاعیة العربیة سیئا خاصة بعد ان قامت 

القوات االسرائیلیة بتحلیل اسالیب القتال العربیة وذلك بواسطة القیادات المحنكة من خالل 

عملیات هجومیة سریعة تعتمد على االلتفاف والتطویق والوصول الى عمق الدفاعات وقطع 

  .)5(خطوط االمداد
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  57، 56الفریق عبد المنعم واصل، المصدر السابق، ص، ص،  )2 (

  .133، 132ایهاب كمال، المرجع السابق ، ص  )3 (

  .142یوسف هیكل، المصدر السابق، ص  )4 (
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على عكس العرب وبهذا  وما زاد االوضاع تدهورا هو خرق الصهاینة للهدنة ولم یلتزموا بها 

بدا الصهاینة عند صول السالح والدعم الیهم بالهجوم على مدینة القدس القدیمة وحدث 

  )1(قتیال 58صداما عنیفا بین العرب والصهاینة انتهى بتراجع االخیرة بعد ان تركوا ورائهم 

لألمم المتحدة الذي عینته الجمعیة العامة الكونت برنادوتوفي اثناء هذه الهجومات قام 

وسیطا إلیجاد حل سلمي لمستقبل فلسطین باتخاذ مجموعة من التوصیات، وهي عبارة عن 

 مقترحات هدفها التسویة السلمیة بین العرب والیهود وسمیت هذه المقترحات بمشروع

الكونت برنادوت لتقسیم فلسطین ومن اهم ما جاء في هذا المشروع هو ان تكون القدس 

   (3)الغربي للیهود. الجلیلللعرب ویافا وجمیع  لسطینوجمیع جنوبي ف

لقد رفض الیهود مقترحات برنادوت ألنها تنص على ضم النقب والقدس للعرب بینما العرب 

   (4)رفضوها ألنها تقوم اساسا على فكرة التقسي

  :المرحلة الثانیة

بحیث تمكن الیهود من توسیع دائرة احتاللهم  1948 جویلیة 09تجدد القتال مرة اخرى في 

 الرملةواللدوهذا من خالل انسحاب الجنرال جلوب باشا مع جیشه فجأة من المدینتین 

وسلم االراضي التي انسحب منها للیهود وكان ذلك بأوامر من بریطانیا هذه االخیرة التي 

امارته وتجعلها مملكة اردنیة یكون  وعدت االمیر عبد اهللا بضم الضفة الغربیة والقدس الى

هو ملكا علیها مقابل االنسحاب من الحرب فوافق االمیر عبد اهللا فورا على هذه الخطة وسلم 

  (1)للیهود االراضي التي كانت تحت امرته.
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في بالده وفي عام  م وھو ضابط سویدي كان یترأس آنذاك لجنة الصلیب االحمر 1895ولد عام  :الكونت برنادوت
قامت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتعینھ وسیطا بین العرب والصھاینة إلیجاد حل سلمي لفلسطین وفي اثناء  1948

.انظر:( أحمد  1948الھ في عام محاولتھ إلصدار قراراتھ ومشاریعھ تتدخل عصابة من الصھیونیة وتقوم بإغتی
 )422المرعشلي، المرجع السابق،ص

    7 مشروع برنادوت لتقسیم فلسطین ، الملحق رقم انظر :
  

  (3) ایھاب كمال ، المرجع السابق،ص135

 ھي مدینة عربیة في فلسطین بناھا االمیر سلیمان ابن عبد الملك لما كان والیا على فلسطین في عھد اخیھ : الرملة(4) 
،وقد سمیت بالرملة لغلبة الرمل ، علیھا وقبل ایضا 1948م وقد احتلھا الصھاینة عام 715الولید بن عبد الملك وذلك في 

سمیت بإسم امراة اسمھا رملة وتعتبر مدینة الرملة مركز تجاري مھم منذ تأسیسھا فھي تقع على طریق القوافل التجاریة 
، كما تتمیز بتنوع الصناعات المختلفة انظر:( احمد مھدي محمد الشویخات  بین مصر والشام والرملة مشھورة بالزراعة

  المرجع السابق
  
   168احمد لطفي عبد السالم ، المرجع السابق،ص )1( 
 137صالمرجع السابق ، ایھاب كمال ،  )2( 



ب العربیة الفصل الثاني  دعم الدول الغربیة في قیام الكیان االسرائیلي وبدایة الحر 
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اصدر مجلس االمن قرارا بوقف اطالق النار، وبهذا بدأت الهدنة  1948یولیو  18وفي 

  (2)ار ما یلي:الثانیة التي تضمت باختص

من المیثاق الكف عن العملیات العسكریة وٕاصدار  40یأمر مجلس االمن تطبیقا للمادة * 

 االوامر إلى  قواتهما بوقف اطالق النار      .

  یطلب المجلس من الفریقین التعاون مع الوسیط * 

مقدسة یجب ایقاف اطالق النار حاال في القدس ونزع سالحها وتأمین حمایة االماكن ال* 

 وحریة المرور الیها.

یقرر ان تبقى الهدنة نافذة حتى الوصول الى التسویة السلمیة لمستقبل الوضع في * 

 فلسطین.

هذا باختصار موجز ما تضمن من قرار الهدنة الثانیة، ولم یكن امام العرب في تلك الفترة 

میر عبد اهللا بعد تسلیم اال قبول الهدنة خاصة بعد المأساة والخیانة التي ارتكبت من طرف اال

اللد والرملة. اما الیهود كالعادة فقد استفادوا كثیرا من هذه الهدنة حیث تم تحسین مواقعهم 

وتوسیع احتاللهم من طرف االمدادات التي قدمت لهم من طرف الدول الغربیة، وبهذا یخرق 

یجمع قواته وهاجم الصهاینة من جدید الهدنة الثانیة بحیث قام القائد الصهیوني موش دیان 

مناطق القدس لكنه لم یحقق اي انتصار وفي اثناء عدم التزام الصهاینة بقرار الهدنة قام 

الكونت برنادوت بزیارة الى القدس من اجل الحفاظ على السالم وقرار الهدنة فعقد اجتماعا 

الذي  بین الطرفین وخرج بمقترحات ومشاریع بشأن القضیة الفلسطینیة وفي سبیل هذا الحل

 17اقترحه برنادوت والذي اخذ یعمل من اجله قامت عصابة من الصهیونیة باغتیاله في 

  (3) في القدس ألنها رات في مشروعه تهدیدا للمخططات الصهیونیة 1948سبتمبر 

واصل الصهاینة حملتهم بحیث ركزت على الجنوب واستطاعت بذلك احتالل النقب وبهذا 

وجدت القوات المصریة نفسها معزولة فقد كشف ظهرها بعد انسحاب الجیش االردني وما زاد 

الطین بله هو عدم فاعلیة االسلحة التي زودت بها مصر بحیث كانت الذخیرة فاسدة وغیر 

العدو وبعد هذه االوضاع اضطرت القوات المصریة الى  صالحة لتصویب الهدف على
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 143،/ یوسف ھیكل ،المصدر السابق،ص142انظر : ایھاب كمال ،المرجع السابق ، ص (3)
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االنسحاب، اما الجیش السوري فقد انسحب هو االخر دون حرب وترك شمال فلسطین للیهود 

  وسحب معه كذلك المتطوعین الذین كان 

 .) )1 فوزي القاوقجيیقودهم 

 1948نوفمبر  16قرارا في  وفیما كانت اسرائیل تنشط في اعتداءاتها اتخذ مجلس االمن

ادت في االخیر جزیرة رودسدعا فیه الطرفان الى مباحثات هذه االخیرة التي اقیمت في 

 1949فیفري  24الى توقیع هدنة دائمة، وجرت بعد ذلك اتفاقیات بین اسرائیل ومصر في 

وبین  1949افریل  03وبین اسرائیل واالردن في  1949مارس  23وبین اسرائیل ولبنان في 

  (2))2(.1949جویلیة  20اسرائیل وسوریا في 

قد انتهت نظریا  1948وبهذه الهدنة الدائمة تكون الحرب العربیة االسرائیلیة االولى لعام  

من اراضي فلسطین  %77بنهایة مأساویة بعد ان اكملت القوات االسرائیلیة احتاللها نسبة 

  (3))3( وتشرید اهلها.

                                                             

 1912بمدینة طرابلس في لبنان زاول تعلیمه منذ صغره في استنبول وتخرج سنة  1890ولد عام :  فوزي القاوقجي

دمشق،  ضابطا من كلیتها العسكریة شارك في الحرب العالمیة االولى ضمن الجیش العثماني وعند انتهاء الحرب توجه الى

حیث دعاه الملك فیصل بن الحسین الى خدمة الدولة العربیة ، وعند اندالع الحرب العالمیة الثانیة انحاز الى معسكر 

حربا ضد القوات البریطانیة في العراق، فأصیب بجراح خطیرة نقل اثرها الى برلین حیث تمت  1941المحور وقاد سنة 

اد جیش القوات العربیة المعروفة بجیش االنقاذ وخاض معارك عدیدة ضد وق 1947معالجته ثم رجع الى القاهرة عام 

جذور االستعمار  ،علي المحجوبي: انظر 1977الصهیونیین، واثناء انتهاء الحرب انتقل الى بیروت وتوفي هناك سنة 

 .90، ص1990، تونس، 1دار سراس للنشر، ط. الصهیوني بفلسطین
  169،170السابق،ص احمد لطفي عبد السالم ،المرجع   )1(

 18وتعتبر احد عجائب الدنیا السبع، تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركیا بحوالي . هي جزیرة تقع في الیونان :رودس

فتح جزیرة : راغب السرجاني( : انظر . مترا 1240كلم وهي ارض جبلیة واعلى جبالها جبل طوروس الذي یبلغ ارتفاعه 

  www.islamatory.com. 12/04/2013یوم : االسالمیة على الموقعرودس قاعدة مهمة للبحریة 
 

  

 

  (2) یوسف هیكل، المصدر السابق، ص144، 145.

 

(3) محسن محمد صالح، فلسطین دراسات منهجیة، المرجع السابق، ص 295.
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  وأسباب انھزام العرب فیھا نتائج الحرب   : المبحث الرابع
  

 :نتائج الحرب  - أ
بعد الحرب إلى كارثة وطنیة حقیقیة إذ تم تدمیر البنیة التحتیة  الفلسطینيتعرض الشعب      

لفلسطیني وللمؤسسات اإلداریة ككل، وتمكن الصھاینة من تأسیس كیانھم واحتالل نسبة للمجتمع ا
  )1(من مساحة فلسطین، بحیث نشأ عن ھذا الوضع بروز عدة نتائج ھامة وھي كما یلي:  77%
اضطر المئات من الفلسطینیین بعد الحرب إلى الھجرة بسبب ما خلفھ الحرب من دمار إضافة إلى * 

  الفلسطیني وترحیلھ من بلده. العملیات اإلرھابیة الصھیونیة المتكررة التي تھدف لتصفیة الشعب 
 الضفةوالتي عرفت باسم  1948ي في المناطق التي لم یتمكن الصھاینة من احتاللھا في عام بق* 

 الباقیین، وبھذا یكون عدد الالجئین یفوق عدد السكان  وقطاع غزة حوالي الملیون فلسطیني الغربیة
  إضافة إلى ذلك أغلبیتھم فقدوا مصادر رزقھم وعیشھم وأمالكھم.

آالف في  110منھم في لبنان وألف 100الجئ فلسطیني، واستقر نحو  ألف300تم مغادرة حوالي * 
  الدول العربیة وبلدان أخرى.ألفا منھم إلى بقیة  12ألفا في سوریا وذھب حوالي  82شرقي األردن و

ومن خالل ما تم ذكره یتضح لنا مدى عمق الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطیني وما تزال قضیة 
  من قرن على النكبة قائمة ومستمرة حتى اآلن بدون حل. الالجئي بعد مرور أكثر

الشخصیة الوطنیة  وطمس ویبفیما یخص الكیان السیاسي لفلسطین بعد الحرب فقد تم إلغاء وتذ* 
كما حاولت الھیئة العربیة العلیا إبقاء الرمز الكیاني للشعب الفلسطیني في المناطق ،  الفلسطینیة
خالل الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الفلسطیني  نا وذلك موفرض سیطرتھم علیھ الفلسطینیة

عموم فلسطین" الفلسطیني وتأسیس "حكومة  االستقاللاألول في مدینة غزة حیث تم اإلعالن عن 
وبھذا انقسم الفلسطینیون إلى ثالثة أقسام بعد أن كانوا جسما  ،أحمد حلمي عبد الباقيبرئاسة 

متراصا على أرض فلسطین، قسما أصبح ضمن المناطق المحتلة وقسم في الضفة الغربیة وقطاع 
  (2)غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطینیة وقسم ثالث نزح إلى الدول العربیة المجاورة وھم الالجئین.

  على الصعید الدولي فھي تمثل في: فیما یخص النتائج العامة * 
اعتبار حكومة عموم فلسطین،  1948رفض الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا في عام 

ھا من فرصة أن یكون لھا صوت مسموع في المحافل الدولیة تزامن ھذا مع ممما حرحكومة رسمیة 
ة المتمثلة في ھا من أداتھا العسكریجریدتوإلغاء السلطة السیاسیة للحكومة الفلسطینیة على أراضیھا 

   (3)جیش الجھاد المقدس.

                                                             

  (1) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق ، ص412،410 .
وھي الواقعة على الضفة الغربیة لنھر االردن ،وھي تضم الجزء الشرقي من القدس ومدن ارض عربیة فلسطینیة ، : الضفة الغربیة

النشاط الصھیوني كیلومتر مربع . أنظر: ( یوسف مناصریة ، 6.000وتبلغ مساحتھا نابلس ، جنین،طولكرم،أریحا،رام هللا،الخلیل،
  . 395،ص2009، دارالبصائر ،الجزائر،1، ط 1962- 1897الجزائر  في

م انتقل إلى فلسطین وتعلم ھناك  1882ھو سیاسي واقتصادي فلسطیني ، ولد في مدینة صیدا بلبنان سنة : حلمي عبد الباقي احمد
أثناء تولي االمیر فیصل الحكم في اصول الدین ، تولى قیادة فرقة متطوعین في الحرب العالمیة االولى بجانب الجیش العثماني ،

االسالمیة ، توجھ الى فلسطین وعین مراقبا عاما لألوقاف  1926و في عام عاما لوزارة المالیة مدیرا احمد حلمي  عین  سوریا 
م ترأس 1948م ، اسس بعد ذلك البنك الزراعي إلمداد الفالحین بالقروض الزراعیة ، وفي عام  1930واستقال من عملھ عام 

ثمانھ لیدفن في القدس .انظر: ( شطیط أمین انیة ونقل جم في بلدة سوق الغرب اللبن 1963حكومة عموم فلسطین ، وتوفي عام 
  11:10،على الساعة 6/2/2013،یوم الزیارة  www.alkods.com،تعریف أحمد حلمي عبد الباقي ، على الموقع التالي : 

  (2) ایھاب كمال ، المرجع السابق ، ص147 .
  (3) نخبة من المتخصصین ، المرجع السابق ، ص 412 .
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خروج قضیة فلسطین من ید بریطانیا جعل بإمكان أي دولة أو منظمة عالمیة أو حتى شخصیة * 
  )1(في العالم طرح مشروع لحل قضیة فلسطین.سیاسیة 

واإلتحاد  األمریكیةبعد أن أصبح للصھاینة كیان سیاسي معترف بھ من طرف الوالیات المتحدة * 
بقضیة صرف بمطلق الحریة، خاصة فیما یتعلق تمن دول العالم أصبح یي ومجموعة أخرى تالسوفیا

ھجرة الیھود إلى فلسطین، فلقد أصدرت الحكومة اإلسرائیلیة بعد الحرب قانون العودة الذي ینص 
ا قانون الجنسیة الذي إضافة إلى ذلك فقد صدر أیض على أحقیة یھود العالم في الھجرة لفلسطین.

یمنح الجنسیة الیھودیة للمھاجرین الیھود إلى فلسطین بمجرد دخولھم فلسطین كما زاد نشاط  مؤسسة 
الصندوق القومي الیھودي الذي یھدف إلى تحویل األراضي واألمالك العربیة إلى أمالك یھودیة عن 

   )2(. طریق التحایل أو بالشراء أو بالسیطرة العسكریة

  : أسباب انھزام العرب ونجاح إسرائیل-ب
كان أمر حتمي وذلك لعدة  1948إن ھزیمة العرب في الحرب العربیة اإلسرائیلیة األولى لعام 

  أسباب منھا:
الخالفات السیاسیة الداخلیة التي تسببت في تمزیق التحالف العربي، وقد كانت الجامعة العربیة منذ * 

ة تقوم بوضع سیاسة عربیة موحدة اتجاه فلسطین، لكن ھذه أعلى جھة تنظیمی 1945إنشائھا في 
الجامعة كانت منقسمة آنذاك على نفسھا إلى جبھتین، الجبھة الھاشمیة تحت رعایة كل من األردن 
والعراق والجبھة المضادة لھا بقیادة مصر والسعودیة، وقد لعبت المنافسات بین الحكام العرب دورا 

ربیة اتجاه فلسطین، فكان الملك عبد هللا أمیر األردن مدفوعا بطموحھ كبیرا في تشكیل السیاسة الع
الذي عاش معھ طویال في أن یجعل من نفسھ حاكما لسوریا الكبرى والذي اعتبره الملك المصري 

فرأیا فیھ تھدیدا  ھدیدا مباشرا لزعامة مصر للعالم العربي، أما ملكا سوریا ولبنانتفاروق باشا 
الستقالل دولتیھما، وانتابتھما الشكوك في أن یكون متواطئا مع العدو، ومن ھنا یمكننا القول أن كل 

كل تغلب دولة عربیة كانت تحركھا مصالح حاكمھا، وكان شغلھم الشاغل في ذلك الوقت ھو كیفیة 
روف كان من المستحیل اآلخر كما لو كانوا في حالة حرب، وفي ظل ھذه الظ الطرف طرف على

التوصل إلى أي إجماع حقیقي بشأن وسائل وغایات التدخل العربي في فلسطین فبدال أن یواجھوا 
المجتمع الیھودي عدوا متحدا لھ ھدف واضح وخطط عمل واضحة فإنھ واجھ تحالفا ھشا یفتقد إلى 

  )3(المصالح الخاصة.الثقة ویعتمد بالدرجة األولى على 
عن تخصیص موارد كافیة للصراع  االمتناعیزید الصایغ:<<إن في ھذا المجال یقول المؤرخ 

كما أدى إلى  اإلستراتیجیةمستمرة حول الدبلوماسیة  تأدى إلى نزاعا ةبادلتوانعدام الثقة الم
ار وتدخل عسكري ینقصھ الحماس والتخطیط مما أدى في النھایة إلى الھزیمة تمناورات خلف الس

  )4(حة القتال>>.في سا
ولم یتوقف األمر عند ھذا الحد فقط، فالسبب الرئیسي في ھزیمة العرب تتمثل في تلك الخیانة 
العربیة التي تمت من قبل بعض األنظمة العربیة المشاركة في الحرب وعلى األخص األردن ھذه 

الحسین ومن بعده وإنما تعود جذورھا التاریخیة إلى زمن  1948األخیرة التي لم تكن ولیدة حرب 
                                                                                                                                                                                                                

 
 

  (1) ایھاب كمال ، المرجع السابق ، ص150 .
  (2) المرجع نفسھ، ص 151 .

                      86،ص 2001 ر،، مؤسسة روز الیوسف للنشر، مص1،ط1948حرب فلسطین اعادة كتابة التاریخ  محمد عبد المنعم وأخرون، )3(
  (4) المصدر نفسھ ،ص87 .
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ابنھ عبد هللا الذي انحاز إلى الصھاینة وتورط معھم ومع بریطانیا مقابل أن یضیفوا لھ جزءا من 
أراضي فلسطین أو بلدا من البالد العربیة لتحقیق مشروعھ وھذا ما أكدتھ الوثیقة التي نشرھا الكاتب 

الصھیونیة بعنوان<<التواطؤ عبر العالقة بین الھاشمیین والحركة في شالیم في دراستھ حول آ
  )1(، أنھ كان ھناك اتفاق مسبق بین الطرفین:1988األردن>> سنة 

البریطاني على  االنتدابي ھیم وینتستقال<< وكان جوھر ھذا اإلتفاق أنھ عندما یسري مفعول قرار 
لتقسیم، فلسطین فإن دولة یھودیة سوف تعلن على الفور في الجزء المخصص للیھود بمقتضى قرار ا
لدولة  ىأما بالنسبة للجزء المخصص لفلسطین فإنھ ینظم إلى األردن بحیث ال یكون ھناك داع

  )2(فلسطینیة تنشأ بین إسرائیل ونھر األردن>>.
ولم یكن إذن الشیخ محمد الصواف الذي ذكر في كتابھ "نداء اإلسالم" عن الخیانة العربیة لفلسطین 

 االستعمارفذ المؤامرة التي عجز عن تنفیذھا نأرض فلسطین لتقائال:<<أن الجیوش العربیة دخلت 
  )3(بأحاییلھ وجیوشھ وظلمھ وغشھ وسجونھ ومعتقالتھ...>>.

وھذا ما أكده الملك عبد هللا بتخریب خطة الحرب التي وضعت لمواجھة القوات اإلسرائیلیة وقام 
ھدف الملك عبد هللا في مشاركتھ للحرب لیس منع  نبإضافة تغییرات علیھا في آخر لحظة، وبھذا كا

ربي من فلسطین، واألسوأ إقامة دولة یھودیة ولكن أن یجعل من نفسھ صاحب السیادة على الجزء الع
من ھذا أنھ یفضل حكم ذاتي یھودي في ظل مملكتھ، على قیام دولة فلسطینیة التي حاول بكل ما 

  )4(یامھا.قواتھ التخلص من أیة إمكانیة لق نیملك م
ومن بین أعمال الخیانة أیضا من طرف الملك عبد هللا ھو ایصال المعلومات التي تصل إلیھ من 
طرف الجیوش العربیة ، أوال بأول لبریطانیا و الصھاینة ، وتقوم ھذه االخیرة بتغییر لخططھا و 

  )5(تحركاتھا العسكریة . 
مة العربیة في فلسطین في عھد الحكم الملكي ما قیل عن األردن یقال أیضا عن الدول التي خذلت األ

  بطریقة أو بأخرى خاصة حول مسألة التسلیح. 1948والذي ساھم في نكبة  لبریطانیاالعمیل التابع 
وكانت الوسیلة التي اتبعھا الملك فاروق ووزیر حربیتھ اللواء محمد حیدر ھي إرسال بعثات لشراء 

صوص، وتمثلت ھذه األسلحة بمخلفات عسكریة مما تبقى األسلحة من أوربا وإیطالیا، على وجھ الخ
معارك الحرب العالمیة الثانیة، وقد كانت ھذه األسلحة والذخائر متروكة في العراء سنین،  نم

فبدل أن تصیب الصھاینة تنفجر في أیدي  لالستعمالمكدسة في مخازن مھجورة وغیر صالحة 
  )6(.ربعلحرب وكانت جزءا من أسباب انھزام الالجنود المصریین وھذا ما عرضھم للخطر أثناء ا

دخلت الدول العربیة بجیوشھا إلى فلسطین في ظل سحب متكاثفة من التآمر والخدیعة، وفي وبھذا  
فإن الدول العربیة التي فوذ األجنبي برضاھا أو غصبا عنھا لذلك نظل حكومات عربیة ناضجة لل

خاضت حرب فلسطین باسم األھداف القومیة العربیة كانت مدفوعة باھتمامات محلیة ومصالح 
خاصة، وخوفا على االستقرار الداخلي للدول العربیة في بالدھم قام العدید من الزعماء العرب 

، وعد انتھاء الحرب بإرسال جزء صغیر فقط من قواتھم المسلحة إلى الكفاح المشترك ضد إسرائیل

                                                             

  (1) مصطفى حلمي ، نكبة فلسطین من منظور فقھ التاریخ ، ط1، دار الدعوة ، مصر ، 2002،ص132 .
  (2) المرجع نفسھ،132 .

  (3) المرجع نفسھ ، ص 132 ،133 .
  (4) محمد عبد المنعم وآخرون ، المصدر السابق ، ص95 .

  (5) مصطفى حلمي ، المرجع السابق ، ص 132 .
  (6) محمد حسنین ھیكل ، المفاوضات السریة بین العرب واسرائیل ، ج1، ط1، دار الشروق ، مصر ، 1996 ،ص 274 .
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وإعالن وقف إطالق النار قامت كل دولة عربیة على حدى بالتفاوض مع إسرائیل حول الھدنة دون 
  )1(أي اھتمام بتنسیق عربي شامل.

ویعلق الصحفي والكاتب محمد حسین ھیكل عن سبب انھزام العرب في الحرب قائال:<<والواقع *  
لھدف االستراتیجي فالدول العربیة التي قررت أن تدخل ذلك یرجع بالدرجة األولى إلى غیاب ا نأ

الحرب قبل أیام من بدأ المعارك لم تكن تعرف بالضبط ماذا ترید، وكیف یمكن تحقیقھ وبأیة 
وسیلة>> ویواصل:<<إن العملیات الحربیة العربیة لم تكن تستند على خطة كاملة أو شبھ كاملة كما 

  مشتركة یجمعھا ھدف استراتیجي واحد وخطة كاملة یحدث في أي حرب تخوضھا قوات محالفة 
  )2(لتحقیقھ.>>

صرھا ناافتقار العرب لقیادة سیاسیة أو عسكریة تعرف ما فیھ الكفایة عن فكرة الحرب وعوھذا إما  
ومطالبھا وتحدید أھدافھا وإدارة مجھودھا بل إن معظم القیادات لم یكن لدیھا األساس العلمي أو 

تمارس منھ التجربة بما تحتملھ من فرص الصواب والخطأ إضافة إلى ذلك أن  الفني الذي یمكن أن
العرب قد اعتراھم وھم العدد فتصوروا أنھم أقوى من الیھود في فلسطین، فھم وقتھا أكثر من 
أربعین ملیون عربي في مواجھة أقل من نصف ملیون یھودي وبالتالي سرى اتكال على أن حشد 

  )3(ادة تحققت لھ الغلبة.الناس إذا كانت فیھ الزی
البناء المؤسساتي العسكري واالقتصادي القادر على مواجھة  والدول العربیةوبھذا فقد شعب فلسطین 

األحداث وتوجھ العرب إلى الحرب بقیادة منقسمة، وموارد مالیة شحیحة وقوات عسكریة غیر 
  )4(منظمة مركزیا، ودون أي حلفاء یعتمد علیھم.

یعتبر قبول العرب للھدنة األولى التي فرضت من طرف مجلس األمن سببا مھما في انھزام الجیوش 
العربیة وخسارة كبیرة لفلسطین، فھذه الھدنة ھي التي أعادت الحیاة من جدید للصھاینة وغیرت 
موازین القوى، بعد أن كانت في صالح العرب أصبحت في صالح الصھاینة والخطأ ھنا یعود إلى 

من المعركة  االنسحابقراشي" ھذه الھدنة  وقرر نصر بحیث فرض رئیس وزراءھا آنذاك "الم
منفردا إذا أصرت الحكومات العربیة على متابعة الحرب دون أن یذكر األسباب التي دفعتھ إلى 
ذلك، من ھنا أكره الجمیع على قبول الھدنة التي ضیعت الفرصة لتحقیق نتیجة إیجابیة لصالح 

  )5(فلسطین.
والعسكریة  واالقتصادیةتمكن الصھاینة من تحقیق مشروعھم الممثل في بناء المؤسسات السیاسیة * 

  )6(رة االحتالل البریطاني.توتنمیتھا طیلة ف واالجتماعیةوالتعلیمیة 
بقدرات قیادیة وتنظیمیة وتعبویة ذات مستوى عالي، ومما زاد من الزعامة الصھیونیة  تتمتع* 

  )7(و ارتفاع معنویات الجنود اإلسرائیلیین، واستعمال التخطیط والتدریب الجید.فاعلیة القادة ھ

                                                             

 (1) محمد عبد المنعم وآخرون ، المصدر السابق ، ص15،14 .

  . 131، 130مصطفى حلمي، المرجع السابق ،ص   (2) 
 (3) محمد حسنین ھیكل، المرجع السابق ،ص273 .

   168المرجع السابق،ص احمد لطفي عبد السالم،  )4(
  168المرجع نفسھ ، ص   )5(

      290محسن محمد صالح ، فلسطین دراسات منھجیة ، المرجع السابق ، ص  )(6
   . 238، ص 1996، روائع مجدالوي للنشر األردن، 1، ط فلسطین الحقبقة والتاریخصالح الشرع ،  )7(
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تمتع الضباط والجنود اإلسرائیلیین بخبرة عسكریة ھامة ألنھم استفادوا من خبرة الفرقة الیھودیة * 
ألف جندي، وبھذا تمكن الصھاینة من تعبئة 26التي شاركت في الحرب العالمیة الثانیة والمكونة من 

  )1(قادر على مواجھة القوات العربیة. جیش قوي مدرب ومتماسك
مكنھم من شراء حاجاتھم من األسلحة المتطورة وعالقاتھم السیاسیة  االقتصادیةإمكانیات الیھود * 

سیارة نقل كبیرة، كما اشتروا  1000طائرة و24فقد اشتروا من بریطانیا قبل خروجھا من فلسطین 
طائرة مقاتلة، كما  40كمیات ضخمة من األسلحة التشیكیة بإذن وتوجیھ من اإلتحاد السوفیاتي منھا 

لمتحدة وبھذا فقد حظي الكیان الصھیوني دعما قویا من اشاروا ثالث طائرات قاذفة من الوالیات ا
طرف الوالیات.م.أ وبریطانیا، وكذلك اإلتحاد السوفیاتي. وبھذا أصبحت إسرائیل أكثر عددا وأفضل 

  )2(انضباطا وتدریبا وتسلیحا.
فیمكن  1948أما فیما یخص الدروس المستخلصة من الحرب العربیة اإلسرائیلیة األولى لعام 

  )3(فیما یلي: إجمالھا
أن قوة الجیوش ال تقاس بعددھا وحماسھا وأن الحروب الحدیثة تحتاج  1948أظھرت لنا حرب * 

إلى تنظیم وتخطیط وتعاون وقادة على مستوى علمي وخبرة مناسبة، كما تحتاج القوات إلى التسلیح 
  .واالتصالالحدیث والذخیرة الكافیة والتدریب ناھیك عن وسائل النقل 

أظھرت تلك الحرب أھمیة نشاط المخابرات في الحصول على المعلومات عن أوضاع وتسلیح وقوة 
العدو وحالة قواتھ ونوایا قادتھ، وذلك لتوفیر المعلومات الكافیة لتخطیط العملیات الناجحة لھزیمة 

  العدو.
ھ السیاسة إن الھدنة أو قرار وقف النار ھو عامل سیاسي، وبالتالي فھو یتصف بما تتصف ب*  

بصفة عامة من تفاوض ومراوغة وخداع وخلق األسباب واألعذار لتنصل من المسؤولیات لكسب 
  الوقت وتغییر میزان القوى.

أوضحت ھذه الحرب مدى قصور الرؤیة البعیدة المدى للقیادة السیاسیة والعسكریة العربیة في * 
فیھا وبالتالي اتخاذ التدابیر والخطط ملة توضع التصور الصحیح لتطور الحرب وعوامل التأثیر المح

  البدیلة لمواجھة التغییرات المتوقعة.
  
  
  
  
  

  
    
  
  

                                                             

دراسات منھجیة ، المرجع السابق ،  فلسطین، صالح./ محسن محمد  128انظر: مصطفى حلمي ، المرجع السابق ، ص   )1( 
   290ص

   .291، 240ة الفلسطینیة،المرجع السابق، ص محسن محمد صالح،فلسطین دراسات منھجیة في القضی )2(
 (3) الفریق عبد المنعم واصل، المصدر السابق، ص 61، 62.
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  المبحث االول: المصالح الغربیة في دعم الحركة الصهیونیة
      

وركزت علیها قواتها وقررت ان  اختارت الدول الغربیة منطقة فلسطین هدفا لها في العالم العربي،

استند االستعمار الى االهمیة المعنویة والروحیة لفلسطین لكي لقد تقتطعها من جسد الوطن االكبر. و 

ففلسطین كما نرى هي ارض مقدسة عند شعوب الدیانات ،فیها له یبرر ویدعي وجود مصالح 

كانت االهمیة  وٕاذاالمسلمین. ،  السماویة، وتتجه الیها انظار المسیحیین كما تهفو الیها قلوب

ان  ألحدالمعنویة والروحیة لفلسطین قد لعبت دورها في اختیار االستعمار لهذه المنطقة فال یمكن 

اهمیتها االقتصادیة وهما دعامتان اساسیتان ألهمیتها  سىعن اهمیتها االستراتیجیة او یتنا ضىاغیت

  السیاسیة.

سلیمان في العصر الحدیث إلى عهد السلطان ل فلسطین الصراعات الدولیة حو تاریخ حدة عود ی

       امتیازات للدول وخاصة فرنسا لإلقامة في البالد العربیة والمتاجرة مع اهلها  الذي منح  القانوني

مرور الزمن عمل الغربیون على زیادة هذه االمتیازات للوصول منها الى امتیازات اخرى اقتصادیة ب

والسعي لخلق نفوذ قوي في المنطقة ادى الى وقوع البالد فریسة للتنافس  ة للبالد العربیوسیاسیة،

الدولي مستندة على ذلك الى العقائد والعوامل الثقافیة لتحقیق مصالحها االقتصادیة، وهنا نجد فرنسا 

تحتفظ بما یسمى رعایة المصالح الكاثولیكیة في االراضي المقدسة، وروسیا تحاول الوصول الى ما 

الیه فرنسا من خالل مطالبتها بالحفاظ على رعایة مصالح االرثوذكس في المنطقة وكل هذا وصلت 

  (1).یعود الى استعمال الدول الكبرى للنفوذ المعنوي والدین كستار لتحقیق اهدافها 

التجأت الى الصهاینة لتجعلها هدف لتحقیق  مأربهامن اجل وصول بعض الدول االستعماریة الى 

قبل ان حتى عماریة في فلسطین، وتعتبر صلة االستعمار بالصهیونیة صلة وثیقة مصالحها االست

اذ بدأت هذه الصلة منذ ، األوربيل دعوته المتمثلة في الحصول على الدعم االستعماري رتز ه نیعل

سعى الى استمالة الیهود حیث بالد الشام، ثم على ان قام نابلیون بحملته المشهورة على مصر 

 مساعدتهم له.مقابل  الهیكل  ووعدهم بان یعیدهم الى القدس وان یعید بناء عكالمعاونته في فتح 

الدول االستعماریة الى استغالل الیهود في تحقیق اهدافها  نبه  نابلیونومن هنا یمكن القول ان 

                                                             

  . 8جالل یحیي،المرجع السابق ،ص (1) 
: تقع عكا شمال غرب فلسطین على ساحل البحر المتوسط ، اذ یحده من الشمال دولة لبنان ومن الجنوب الناصرة وحیفا ومن عكا 

  ).34،أنظر :( یوسف أبو مایلة ،المرجع السابق ،ص2كلم 799.6الشرق صفد وطبریا ،تبلغ مساحتھا 
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ستعماریة لتحقیق احالم الیهود وانشاء دولة االستعماریة كما نبه هرتزل الى امكانیة استغالل القوى اال

  (2)لهم في فلسطین

ما یمثله موقع فلسطین الجغرافي فهي في مركز متوسط  الى  عودتان اطماع الدول الغربیة بفلسطین 

بین قارات اسیا، افریقیا واوروبا وعلى طریق المواصالت بین الشرق والغرب من العالم القدیم 

ملتقى الطرق التجاریة منذ اقدم العصور، وزادت اهمیة العامل االستراتیجي  باإلضافة الى ان فلسطین

 وأسواقهالزدیاد قوة الحركة االستعماریة االوربیة وازدیاد حاجة هذه القارة الى منتجات الشرق االقصى 

ى ولما كان االستعمار قد اتخذ الشرق االدنى على انه تقاطع الطرق المؤدي الى میدانه االستعمار ال

  (3) االستغالل و میدان النشاط

ولقد استعاد الغرب اهتمامه بالمنطقة العربیة في اعقاب احتالل بریطانیا للهند في القرن السابع عشر 

كما ایقظت حملة نابلیون بونابرت على مصر وفلسطین في اواخر القرن الثامن عشر اطماع بریطانیا 

د مباشرة نظرا لما انطوت علیه حملة نابلیون من تهدیورغبتها في السیطرة على المنطقة بشكل اكثر 

، وفي الواقع ان اهتمام بریطانیا بفلسطین والمنطقة العربیة لم خطیر لمصالح بریطانیا في الهند

مین الطریق التجاري للهند وبالتالي المواصالت البحریة العسكریة لحمایة هذ الطریق أیقتصر على ت

منطقة لحساب نفوذها، وهذا من خالل الحفاظ على االمبراطوریة وانما كانت ترید ان تحتفظ بال

محمد العثمانیة كحاجز في وجه اطماع الدول االوربیة االخرى. ومن هنا نظرت بریطانیا الى بروز 

في مصر خاصة بعد ان اجتاحت جیوشه سوریا في طریقها الى االستانة بقلق بالغ ما لبث  علي

لف بریطانیا مع الدول االوربیة، ضد محمد علي لتعزیز موقف ان تحول الى تدخل عسكري بتحا

والتي تقضي بإعادة  1840 جویلیة15السلطان العثماني ودعمه من خالل توقیع معاهدة لندن في 

جمیع الممتلكات التي استولى علیها محمد علي الى السلطان ما عدا مصر. وهذا لیس حبا لمساعدة 

  .)1(  وربیة في المنطقةالا  مصالحلى الحفاضا ع الدولة العثمانیة وانما

                                                             

  . 49،50اسماعیل احمد یاغي ، المرجع السابق ،ص (2) 
  (3)  جالل یحیى ،المرجع السابق ،ص10

، قضى على 1805في قوله بالیونان، وهو مؤسس الساللة الخدیویة في مصر ووالي مصر عام  1729ولد عام  :  محمد علي

، ولقد حقق 1821وفتح السودان عام  1819- 1811، وجه حملة الى الجزیرة العربیة عام 1811الممالیك في مذبحة القلعة عام 

. انظر: 1849ة علمیة وثقافیة وزراعیة، بعد تدخل بریطانیا لتضمن له ولساللته الحكم في مصر. توفي عام محمد علي لمصر نهض

  ). 524، ص،المرجع السابق(عبد اهللا العالیلي واخرون 

  .27عبد الوهاب الكیاللي، ، المرجع السابق، ص )1(
  27المرجع نفسھ ،ص )2(
 28المرجع نفسھ ،ص  )3(

  55یاغي ، المرجع السابق ،اسماعیل احمد  (4)
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ونظرا لألهمیة فلسطین بالنسبة للدول الغربیة فقد قامت بریطانیا باستغالل الیهود لتحقیق نفوذها في 

ووجهت هذه  برئاسة المستر یانج 1838المنطقة وهذا من خالل فتح اول قنصلیة لها في القدس عام 

، ة استمالتهم ضد الدولة العثمانیةالقنصلیة معظم جهودها لحمایة الجالیة الیهودیة في فلسطین بغی

سباب هذه االكما عملت القنصلیة البریطانیة بكامل جهودها لتشجیع الهجرة الیهودیة الى فلسطین 

الى سفیره في استانبول یشرح  ونستستعماریة بینتها بوضوح رسالة رئیس وزراء بریطانیا آنذاك بالمر الا

فیها المنافع المادیة والسیاسیة التي تعود على السلطان العثماني من جراء تشجیعه للهجرة الیهودیة 

الى فلسطین، فقد جاء في تلك الرسالة : "ان عودة الشعب الیهودي الى فلسطین بدعوة من السلطان 

   )2("محمد علي او من یخلفه تشكل سدا في وجه مخططات شریرة یعدها  وتحت حمایته

وهذا یؤكد بشكل قاطع ان بریطانیا لم تكن حریصة على مصالح الدولة العثمانیة بقدر ما هي 

حریصة على مصالحها االستعماریة في المنطقة فهي ترید ان تجعل المنطقة ضعیفة تحت سیطرة 

انهاء الدولة العثمانیة، لذا  لعثمانیة حتى یمكنها مستقبال ان تحصل على ما ترید في اعقاباالدولة 

مشرق العربي وذلك عن طریق اقامة حاجز بشري في النجدها تقاوم بقوة اي محاوالت اتحادیة 

  والمتمثل في 

  )3(وحدة عربیة اسالمیة. اي  قیاملمنع في فلسطین  مالیهود بتوطینه

اسقفیة في القدس عام  ولم یقف االمر عند هذا الحد، فقد اشتركت بریطانیا مع روسیا في انشاء اول

وعینت الكنیسة یهودیا متنصرا علیها ولعبت كذلك شخصیات بریطانیة دورا هاما في تقویة  1841

 1840الذي قدم مذكرة الى مؤتمر لندن عام  Shaftasburyرى یالفكرة الصهیونیة مثل اللورد شافتس

  (4)یطلب فیها ارجاع الیهود الى فلسطین.

في  همالبریطانیة اندفع قادة الصهاینة نحو بریطانیا لتحقیق اهداف وانطالقا من هذه المخططات

فلسطین، فكان اول شيء قامت به بریطانیا هو اصدار وعد بلفور بإقامة وطن قومي للیهود وان 

موافقة بریطانیا لإلصدار هذا الوعد لم یكن اقتناعا منها بحق الیهود في فلسطین فحسب، بل ان عدة 

ماله ارتباط وثیق بوضع قناة السویس وتامین  ها سكریة حملتها على ذلك، ومناعتبارات سیاسیة وع

مواصالت بریطانیا مع مستعمراتها، ومنها ایضا ان الحكومة االلمانیة كانت تبذل المساعي الجادة 
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للسیطرة على الحركة الصهیونیة، كما اخذت بریطانیا بعین االعتبار امكان استخدام الصهیونیة 

  (1)ة التحرر القومي العربي في بالد الشام والعراق.لمواجهة حرك

نظر الساسة البریطانیین الى الحركة الصهیونیة على انها االداة االساسیة من اجل بقاء البریطانیین 

في الجلسة التي وافق فیها مجلس  Winston Churchillفي المنطقة، وقد ذكر ونستون تشرشل 

ان قیام وطن قومي للیهود في فلسطین یخدم اهداف بریطانیا  "الوزراء البریطاني على وعد بلفور: 

من حیث انه یساعدها على مواجهة تناقض المصالح الحادة بینها وبین العرب... ثم ان هذا الوطن 

یكون بحاجة الى الدفاع عن نفسه ضد االمتداد العربي الواسع، سوف یبقى دائما في سالقومي للیهود 

في اي وقت ان یستعمله كقاعدة للعمل ضد اي تهدید لمصالح  احضان الغرب الذي یستطیع

  )2(االمبراطوریة البریطانیة....".

ان تصریح تشرشل یكشف بوضوح وجالء اهداف السیاسة البریطانیة خاصة السیاسة االستعماریة 

السیاسة االستعماریة  روعامة في منطقة المشرق العربي، تلك السیاسة التي رسمها مخططو ومنظ

لتي ال زالت قائمة حتى الیوم بالرغم من انحسار النفوذ البریطاني من المنطقة العربیة، غیر ان وا

 1947الوالیات المتحدة االمریكیة تقوم بهذا الدور االن وذلك منذ اصدارها لقرار تقسیم فلسطین سنة 

  الذي یعتبر من اجحف القرارات لهیئة االمم المتحدة. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 55،58اسماعیل احمد یاغي ، المرجع السابق ،ص (1)

   58،ص،نفسھالمرجع  )2(
.  
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 المالحق
 

  
  الملحق رقم :

  
  

  بیكو المواد االتیة : –تضمنت اتفاقیة سایكس 
استعداد بریطانیا وفرنسا لإلعتراف بحكومة عربیة مستقلة أو حكومات عربیة متحدة او  -1

داخلیة العراق المبینتین  )Bداخلیة الشام ، (A) مستقلة تحت رئاسة زعیم عربي في المنطقتین (
) ولبریطانیا العظمى في المنطقة Aعلى الخریطة المرفقة باالتفاقیة ویكون لفرنسا في المنطقة (

)B أولویة الحق في المشروعات والقروض المحلیة ، ولھما وحدھما تقدیم المستشارین (
  المتحدة . والموظفین االجانب الذین تطلبھم الحكومة العربیة او الحكومات العربیة

یسمح لكل من فرنسا في المنطقة الزرقاء ( ساحل الشام ) ولبریطانیا في المنطقة الحمراء (  -2
ریانھ من ادارة مباشرة او غیر مباشرة بعد العراق االدنى جنوبي بغداد حتى الخلیج ) بإنشاء ما ی

  االتفاق مع الحكومة العربیة او الحكومات العربیة المتحدة .
في المنطقة السمراء (فلسطین ) ادارة دولیة مشتركة یقرر شكلھا بعد استفتاء روسیا ان تنشأ  -3

  أوالثم استفتاء الحلفاء االخرین ومندوبي شریف مكة .
ان یعطي لبریطانیا ثغر حیفا وثغر عكا ویضمن لھا المقدار الكافي من میاه نھري الدجلة  -4

وتتعھد حكومة جاللة الملك ان ال تخابر في اي زمن  )B(إلرواء منطقة  )Aوالفرات في منطقة (
  كان دولة من الدول بالتنازل لھا عن جزیرة قبرص بال موافقة حكومة فرنسا .

تكون االسكندرونة میناء حرا فیما یتعلق بتجارة االمبراطوریة البریطانیة (وقد فصلت ھذه  -5
ة وفي السكك الحدیدیة ) وان تكون حیفا المادة في حریة مرور البضائع البریطانیة في االسكندرون

یاتھا ( وقد فصلت في حریة مرور البضائع میناء حرا فیما یتعلق بتجارة فرنسا وممتلكاتھا ومحم
  الفرنسیة في حیفا وفي السكك الحدیدیة البریطانیة ...) .

  حدود امتداد سكة حدید بغداد جنوبا وشماال . -6
  ة وتملك سكة حدید الى حیفا وما تنقلھ .لبریطانیا وحدھا حق انشاء وإدار -7
  اختصت بالرسوم الجمركیة والرسوم الداخلیة . -8
الیجوز للحكومة الفرنسیة وكذلك االنجلیزیة ان تخابر دولة ثانیة في امر التنازل لھا عن  -9

لة حقوقھا وعدم التنازل عنھا لغیر الحكومة العربیة او الحكومات العربیة المتحدة وبموافقة الدو
  االخرى .

تتعھد فرنسا وبریطانیا بعدم تملك ارض في جزیرة العرب او الموافقة الي دولة على امتالك   -10
حدود عدم ارض بھا سواء على السواحل الشرقیة منھا او جزر البحر االحمر ، مع امكان تعدیل 

  بسبب اعتداء الترك .
الحكومات العربیة المتحدة كما كان  ان تستمر المخابرات مع العرب لوضع حدود الحكومة او -11
  نیابة عن الحكومتین البریطانیة والفرنسیة .بال

على تورید السالح الى االراضي العربیة تستشار  االتفاق على ان الوسائل الالزمة للسیطرة  -12
  فیھا الحكومتان البریطانیة والفرنسیة .

   
  

  بیكو–مواد اتفاقیة سایكس 



 المالحق
 

  196،197زین العابدین شمس الدین نجم ،المرجع السابق، صالمرجع :
  
  

  الملحق رقم :
  

  نص وعد بلفور
  وزارة الخارجیة  

   1917تشرین الثاني (نوفمبر)  2   
  عزیزي اللورد روتشیلد     
بالتصریح الذي ینم عن العطف  << یسرني جدا ان ابعث إلیكم بالنیابة عن حكومة جاللة الملك ،  

  على اماني الیھود الصھیونیین ، والذي رفع إلى الوزارة ووافقت علیھ.
ان حكومة جاللة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین ، 

یغیر  انھ لن یؤتى بعمل من شأنھ انوستبذل جھدھا لتسھیل تحقیق ھذه الغایة على ان یفھم جلیا 
الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة المقیمة االن في فلسطین ، وال 

  الحقوق او الوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البالد االخرى .
  وسأكون شاكرا إذا أطلعتم االتحاد الصھیوني على ھذا التصریح >> 

                                                                    
  

  المخلص                                                                                       
  أ.ي. جیمس بلفور                                                                                      
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 المالحق
 

  
  الملحق رقم :

  
  لبسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین وافضل الصالة وأتم التسلیم على سیدنا محمد رسول رب العالمین و على 
  آلھ و صحبھ أجمعین و التابعین إلى یوم الدین .

الطریقة العلیة الشاذلیة إلى مفیض الروح و الحیاة إلى الشیخ أھل أرفع عریضتي ھذه إلى شیخ 
  .عصره الشیخ محمود أفندي أبي الشامات و أقبل یدیھ المباركتین راجیا دعواتھ الصالحة 

وحمدت مارس من السنة الحالیة  22بعد تقدیم إحترامي أعرض أنني تلقیت كتابكم المؤرخ في 
  ائمتین .المولى وشكرتھ أنكم بصحة وسالم د

  سیدي :
إنني بتوفیق هللا تعالى مداوم على قراءة الشاذلیة لیال ونھارا و أعرض أنني ما زلت محتاجا 

  لدعواتكم القلبیة بصورة دائمة .
بعد ھذه المقدمة أعرض لرشادتكم و إلى أمثالكم أصحاب السماحة و العقول السلیمة المسألة 

  المھمة اآلتیة كأمانة في ذمة التاریخ :
بسبب المضایقة من رؤساء جمعیة  –ني لم أتخلى عن الخالفة اإلسالمیة لسبب ما سوى أنني إن

  بإسم ( جوت توراة ) و تھدیدھم، إضطررت وأجبرت على ترك الخالفة .اإلتحاد المعروفة 
إن ھؤالء اإلتحادیین قد أصروا علي بان اصادق على تاسیس وطن قومي للیھود في االرض 

و رغم إصرارھم فلم أقبل بصورة قطعیة ھذا التكلیف وأخیرا وعدوا بتقدیم  المقدسة ( فلسطین )
ملیون لیرة إنجلیزیة ذھبا فرفضت ھذا التكلیف بصورة قطعیة أیضا و أجبتم بھذا الجواب  150

  القطعي االتي :
فلن أقبل بتكلیفكم ھذا ملیون لیرة إنجلیزیة ذھبا  150إنكم لو دفعتم ملء الدنیا ذھبا فضال عن 

بوجھ قطعي، لقد خدمت المملكة اإلسالمیة و األمة المحمدیة ما یزید على ثالثین سنة فلم أسود  
صحائف المسلمین آبائي وأجدادي من السالطین و الخلفاء العثمانیین و لھذا فلن أقبل لتكلیفكم 
بموجب قطعي أیضا و بعد جوابي القطعي إتفقوا على خلعي و أبلغوني أنھم سیعیدونني إلى 

النیك فقبلت بھذا التكلیف األخیر، ھذا و حمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة س
العثمانیة و العالم اإلسالمي بھذا العار األبدي الناتج عن تكلیفھم بإقامة دولة یھودیة في األرض 

و لقد كان بعد ذلك ما كان،و لذا فإنني أكرر الحمد والثناء على هللا المتعال،  –فلسطین  –المقدسة 
  ھذا الموضوع الھام و بھ أختم رسالتي ھذه .و أعتقد أن ما عرضتھ كان في 

ألثم یدیكم الكریمتین وأرجوا و أسترحم أن تتفضلوا بقبول إحترامي و سالمي إلى جمیع اإلخوان و 
  اإلصدقاء .

  عظم :یا أستاذي الم
لقد أطلت علیكم التحیة و لكن دفعني لھذه اإلطالة أن تحبط سماحتكم علما و تحیط جماعتكم بذلك 

  ھجریة.  1329أیلول  22علما والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ في 
                                                                                  

                                                                                 
  خادم المسلمین                                                                                       

                    
  عبد الحمید بن عبد الحمید
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  الحمید تبین سبب خلعھ  مترجمة بخط السلطان عبدوثیقة تاریخیة           
      المرجع :
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  الملحق رقم :

  
  

  

  
  

  
  
  

  خریطة اتفاقیة سایكس بیكو
  .............المرجع :
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  1948حدود الدولة االسرائیلیة بعد حرب 
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  1947خریطة التقسیم لألمم المتحدة لعام 
  
  

، مركز دراسات 1المرجع :سمیح فرسون ،فلسطین والفلسطینیون، تر :عطا عبد الوھاب ،ط
  182، ص2003الوحدة العربیة ،بیروت ،لبنان، 
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  مشروع برنادوت لتقسیم فلسطین 
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 الخاتمة
نستخلص من ھذه الدراسة التي تناولت تطورات القضیة الفلسطینیة والدعم الغربي للحركة 

  یلي : ما  1948 – 1917الصھیونیة خالل عامي 
ان الحركة الصھیونیة كانت قبل القرن التاسع عشر عبارة عن طابع دیني ینادي بھ بعض  -1

وفي مطلع القرن التاسع عشر المیالدي ، تبلور الفكر السیاسي وطغیانھ على الحركة  الیھود ،
الصھیونیة ، حتى تغلب على الطابع الدیني ، وتكرس ھذا بظھور ھرتزل ونتیجة مساعي 
الزعماء الصھاینة ونشاطھم الدؤؤب ، توصلوا في االخیر إلى تدویل المشكلة الیھودیة وتجسیدھا 

  عدما كانت حلما بعیدا و صعب المنال .على ارض الواقع ب
ان االھمیة االستراتیجیة التي تكتسبھا فلسطین جعلتھا مطمعا للدول الغربیة وعلى رأسھا  -2

بریطانیا ومن بعدھا الوالیات المتحدة االمریكیة ،لذلك حاولت الدول الكبرى غرس جسم في قلب 
  ت المصالح الغربیة مع المصالح الصھیونیة وبھذا التق من اجل تحقیق اھدافھا في المنطقةفلسطین 

استعمل الصھاینة من اجل تحقیق اھدافھم الطابع الدیني وقاموا بتغلیف حركتھم بھا ،وھذا -3
لتأثیر على شعوب الدول الغربیة وكسب تأییدھا ،وإلضفاء المشاعر والعوطف الدینیة عند ل

  الیھود في العالم لیھاجروا أو یدعموا كیانھم .
، كانت نقطة تحول كبیرة بالنسبة للحركة الصھیونیة حیث اضفى علیھا  1897ان مؤتمر بال  -4

الطابع السیاسي ، بعد ان كانت حركة دینیة عنصریة مشبعة بفكرة سمو الجنس السامي ، 
تثبیت نقطة حساسة في المؤتمر وھي نمو النزعة  نستطیع كما اننا ،وعالمیة الدیانة الیھودیة 

ھاینة او بمعنى اخر النزعة االستیطانیة ، ففي ھذا المؤتمر تقرر ضرورة تحقیق حلم القومیة للص
ف الصھیونیة مع المصالح اومن ھنا التقت اھد في فلسطین  الصھاینة وایجاد وطن قومي لھم

  ، روبیة الكبرى ألوللدول ا
قضة لھا اكثر من نرى بریطانیا انھا كانت تتبع في اثناء الحرب العالمیة االولى سیاسة متنا -5

بیكو) على اقتسام الشرق العربي فیما –وجھ، فھي تتفق مع العرب ، ثم تتفق مع فرنسا (سایكس 
للصھیونیة وعدا یتعارض مع ھذا  تمنحكما بینھما ، وھذا یتعارض مع االتفاق مع العرب ، 

ت ھناك قوى وذاك وفي محاولة من تفسیر ھذا الموقف من بریطانیا وتبریره ، نذھب الى انھ كان
  من اجل تحقیق مصالحھا في منطقة الشرق االوسط .عدة یھم بریطانیا ارضائھا 

لعبت بریطانیا دورا كبیرا في تغذیة الحركة الصھیونیة وكانت ھذه القوة البریطانیة  -6
  بمثابة الوطن االم للجالیة الیھودیة بفلسطین 1939االستعماریة الى حد 

عبارة عن ذروة المأساة الفلسطینیة النھ نقطة تحول كان  1947صدور قرار التقسیم لعام  -7
سوداء في القضیة كلھا كونھا فترة نھایة االنتداب والبدایة الرسمیة لقیام الكیان االسرائیلي ، الذي 

م صال وجال یوم كان العرب مغلوبین على امرھم ویوم كان حكامھم یتلقون االوامر من اسیادھ
المستعمرین ، وحكومة االنتداب واقفة جھة الصھیونیة لتنفذ بذلك ما اقره صك االنتداب وتحقق 

  . 1948وعد بلفور بقیام الكیان االسرائیلي سنة 
محاولة إنجاز ھذه الوحدة للمرة األولى إبان في بدءوا  أن فشل العرب في تحقیق وحدتھم منذ -8

م یساورھم قط في أنھم امة واحدة ورغم تعرض العرب الحرب العالمیة األولى ،بید أن الشك ل
من الصراع ضد المشروع  ةطویلفترة والفلسطینیین منھم بشكل خاص ،لھزائم فادحة على مدى 

  الصھیوني،إال ان ھذه الھزائم لم تزعزع القناعات العربیة العمیقة حول فلسطین .



 الخاتمة
 

الدول الغربیة ، ذروة الخطر  یمثل انشاء الكیان الصھیوني والذي كان دعمھ االساسي  -9
الغربي الصھیوني  في قلب العالم االسالمي ،اذ یھدف الى تقسیم جناحي العالم االسالمي في اسیا 
وافریقیا الى قسمین منفصلین ، وھي بذلك تسعى الى اضعافھ ومنع وحدتھ ، وابقائھ، مفككا 

للمنتجات ولیة وسوقا استھالكیة عاجزا عن النھضة ، قابعا في دائرة التبعیة منتجا للمواد اال
الغربیة ،كما تھدف الى منع ظھور قوة اسالمیة كبرى ، فھم یدركون ان الدین االسالمي وحده 
القادر على القضاء وسحق كیانھم ، وان بقاء الكیان االسرائیلي واستقراره ونموه مرتبط بضمان 

وكذلك تعد نھضة االمة ووحددتھا ضعف ما حولھ من اقطار البالد العربیة وتفكیكھا وتخلفھا ، 
  وقوتھا مرتبط بالقضاء على الكیان االسرائیلي .

الطبیعي لم یفقد شعب فلسطین االشراف السیاسي فقط على بالده بل انھ فقد ایضا " الوجود  -10
" لھ على ارضھ وفي بالده فھو لم یحرم فقط من حقھ الثابت في "تقریر المصیر" بل حرم أیضا 

  حق العیش والوجود على ارضھ الخاصة . شرعي لھ أال وھومن اعظم حق 
لقد وھب الشعب الفلسطیني حیاتھ وجھده وكل ما یملك لقضیة خطیرة وكبیرة ھي قضیة  -11

االولى قضیة ارض النبوات التي بارك هللا فیھا فھي ارض االسراء والمعراج ، ارض المسلمین 
قبلتین ،قلب االمة العربیة وجزء من مقدسات عقیدتنا الدینیة ، فھي اولى ال العروبة واالسالم

ومن  وھبوا حیاتھم فداءا لوطنھم ،وثالث الحرمین الشریفین ... استشھد ھوالء االبطال الذین 
استشھد الشیخ ....الدین القسام الذي ما فتأ یدافع عن الحق ویطالب بتحریر وطنھ عزالشیخ بینھم 

ان یعرف كل فلسطیني في الداخل او في الشتات او المنافي انھ كان لجده ھنا یوما دار الذي أراد 
وان استرداد ھذه الدار امانة في عنقھ .... اراد القسام ان یعلمھم جمیعا ان االوطان ال تموت 

  .....بل تعیش وتحیا عندما نقدم لھا قرابین من ارواحنا ودمائنا.
) 1948-1917(في الفترة بریطانیا والمشروع الصھیوني  المقاومة الفلسطینیة ضداتسمت 

  بالمبدئیة واالخالص غیر ان المؤامرة الدولیة وامكانیات القوى الكبرى كانت اكبر من طاقاتھم .
یذھلھ ما اكتنف المواقف العربیة ازاء ان المتتبع لمجریات القضیة الفلسطینیة منذ بدایتھا ،ثامنا :

مع الموقف العربي في بدایة ظھور مالمح المؤامرة الصھیونیة على القضیة من تغیرات ،فقد أج
غربیة على إقامة دویلة القوى الرفض الوجود الصھیوني في فلسطین بشكل قاطع، ثم لما تكالبت 

تفاقیة إورضي بمھادنة الكیان االسرائیلي بقبول "إسرائیل"،تقبل الموقف العربي الواقع الجدید ، 
   الھدنة .

ویعود ھذا إلى الصمت المریع زاء قضیة فلسطین ،قد تمیز بعدم الثبات ،إاذن فالموقف العربي 
والمتخاذل من طرف العرب ، وھذا من خالل اتباع االنظمة العربیة مصالحھا الخاصة ، 
  ووقوفھا موقف المتفرج العاجز إلى المتواطئ المشارك في غزل نسیج الجریمة مع اعداء االمة .

  
زة الھیة ، بل كانت نشأتھ ،سلسلة من المؤامرات جالكیان االسرائیلي لم ینشأ كمعان  -12

  .البریطانیة واالمریكیة و الخیانات العربیة ، زد على ذلك ضعف العالم االسالمي وتخاذلھ 
  
ھو اختیار الملك عبد هللا قائدا اعلى كان سببھا االساسي  1948لعام  ان نكبة فلسطین -13

ال یغتفر وقعت فیھ  كان اكبر نكبة على تاریخ  فلسطین وخطأ جسیم  فاختیارهة ، للجیوش العربی
  الحكومات العربیة ، فھو یعتبر افضع ما یكون في تصرفات السیاسة العربیة في ذلك الحین .

المتمثلة  الشرعیة الدولیة " سواء كان من عصبة االمم او التي اتت بعدھا ،بیعرف "  ان ما -14
في ھیئة االمم المتحدة ، قد استخدمتھا الدول الكبرى كأدوات لتنفیذ خططھا ومصالحھا ، 

ترسیخ بفي فلسطین  الكیان االسرائیلي ولإلضفاء الشرعیة على ھیمنتھا الدولیة ، ومن ذلك قام
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 م تجاھلھوان ایة قرارات دولیة تدعم الحق الفلسطیني ، كان یت،وجوده ، وشرعیتھ محلیا ودولیا 
خلفھا الوالیات المتحدة  تتسترو اجھاضھ مما یكشف الوجھ القبیح لھذه " الشرعیة " التي 

  االمریكیة .
بباطلھم المستند على توراتھم المزیفة ان یقنعوا الغرب المستعمر الصھاینة استطاع  –15
ي التاریخي  على ھذا االساس  الدین1948لعام  تھممعركتباطھم الروحي بفلسطین ، وخاضوا بإر

في مذكرات وایزمن حول ھذه النقطة مایلي : << ولقد قابلت اللورد بلفور وزیرخارجیة وجاء 
وقلت  ومي في اوغندا ؟ بریطانیا الذي بادر بسؤالي على الفور: لماذا لم تقبلوا اقامة الوطن الق

منھا ال یمكن  لبلفور : ان الصھیونیة حركة سیاسیة قومیة ، ھذا صحیح ، ولكن الجانب الروحي
نا واثقا تمام الوثوق اننا اذا اغفلنا الجانب الروحي فإننا لن نستطیع تحقیق الحلم أاغفالھ ، و

  السیاسي القومي >>.
یستغلون الجانب الروحي ومازالوا كذلك ، بینما اسقط العرب من حسابھم الصھاینة ھكذا كان 

لسطین وخاضوا المعركة على اساس ان العامل الدیني والرباط الروحي الذي یربط المسلمین بف
الصھاینة ، والصھیونیة ، فخسرنا المعركة وكسبھا  لالستعمارعربیة مھددة  فلسطین ارص

  .ویعود سبب ھذا إلى ابتعاد العالم العربي عن الدین االسالمي 
الوحدة العربیة وسیلة البد من تحقیقھا كي نضمن النجاح في المعركة المقدسة لتحریر  -16

فلسطین وال یمكن تحقیق الوحدة إال بعودة المسلمین الى دینھم والقضاء على موجة االلحاد 
والفساد التي تعم شباب العرب في كل مكان ، والقضاء نھائیا على االحزاب والحركات العلمانیة 

  قت االمة العربیة ، التي مز
ینبغي اعداد الجیل المؤمن الصادق الجدیر بخوض المعركة المقدسة ،ولكي یكون االعداد  -17

النظر  وإعادةد العربیة قوم علیھا التعلیم الدیني في البالا البد من تغییر االسس التي یحسلیما وناج
ینقل الطالب  الواحل التعلیم ، في البرامج الدینیة حیث یصبح تعلیم الدین اجباریا في جمیع مر

  ذا تخلف في درس الدین .إالى سنة جدیدة 
  ان ابرز معالم الحل االسالمي لقضیة فلسطین تتمثل في : -

  ، والحكم بما انزل هللا سبحانھ وتعالى . یتناعقیدة وسلوكا ومنھج حیا* تبني االسالم 
  ھي وحدھا المؤھلة لمواجھة المشروع الصھیوني وھزیمتھ  * القیادة االسالمیة الكفؤة الصادقة ،

* توسیع دائرة الصراع مع العدو الیھودي الصھیوني لشمل العالم االسالمي بأسره وعدم قصر 
ھذا الصراع على الدائرة الفلسطینیة ، اوالدائرة القومیة العربیة ، ألن تحریر فلسطین اصبح 

والن الصھاینة الیھود ینفذون مشروعھم بشكل عالمي منظم ، فال بد  فرض عین على كل مسلم ،
  من مواجھة مكافئة ترتقي لمستوى التحدي 

شعب فلسطین ومساندتھ وتأھیلھ بكل الوسائل ، بإعتباره خط الدفاع االول عن االمة *دعم 
  االسالمیة حتى یثبت في ارضھ ، ویستمر في صموده وجھاده .

لتغییر و االرتقاء االیجابي الشامل في مجتمعاتنا لضاریة تكون مدخال * السعي لتحقیق نھضة ح
المسلمة سیاسیا واقتصادیا وعلمیا وعسكریا حتى یكون المسلمون قادرین ذاتیا على مواجھة 

  .تكالیف الجھاد .و اعباء التحریر 
  

رجل   قلب ان جمیعنا بحاجة ملحة الى وقفات مع النفوس لإلحیاء الضمائر لتقف االمة على -18
  .واحد لدفع ھذا الخطر

  
  



 الخاتمة
 

ھذه ھي فلسطین الصامدة ،فلسطین العزة والكرامة ، التي سجلت بصمودھا وتضحیاتھا 
وإصرارھا على االنتصار أو الشھادة، نقطة البدایة التي تقول ان ھناك مكان للمقاومة الصادقة 

  رغم تخاذل االنظمة العربیة واالسالمیة لھا 
مؤتمرات الحوار والتعاون الدولي این االمم المتحدة ، واللجنة الرباعیة و وھذا التساؤل یأتي :

لمحاربة ما یسمى "باالرھاب " وتجفیف منابعھ ؟ الیس ھذا ارھابا علنیا وھل اصیب العالم 
بالعمى والصمم والبكم ؟ لماذا الصمت ؟ ام ان مفھوم "االرھاب " عند الغرب حالة مرضیة ال 

  تصیب إال المسلمین ؟ 
  إذن ؟أین العرب والمسلمون ؟

وقطع العالقات القائمة على كل اما آن للشعوب العربیة ان تسحب بساط التعاون مع اسرائیل 
  المستویات ...اما آن االوان لجعل قضیة فلسطین من أولى أولویاتنا وھدفنا نحو تحریرھا .ذ

اجتیاح ،كم من مجزرة  أروع الدروس كم منلوحدكم أیھا االبطال یا من في تاریخكم المجید 
 ،وكم من اغتیال لكنكم أنتم الفائزون و الصامدون .
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