
صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٔقٌام دولة إسرابٌل )

بداٌة التوافد الجماعً للٌهود على فلسطٌن 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد بدأت الموجة األولى من الهجرة الٌهودٌة 

م 88ٕٔالجماعٌة إلى فلسطٌن بٌن عامً 

البارون "إدموند روتشٌلد" ثم م برعاٌة 9ٓٗٔو

برعاٌة البارون "مورٌس دي هٌرش"، وكان 

بعض رجال األعمال الٌهود، وفً مقدمتهم: 

"روتشٌلد"، و"موسى مونتٌفٌوري" قد تزعموا 

فً بداٌة القرن التاسع عشر المٌالدي دعوة 

تهدؾ إلى إنشاء مستعمرات للٌهود فً فلسطٌن. 

ة م، وقبل ظهور الحرك88ٓٔوحتى عام 

الصهٌونٌة فً أوروبا لم ٌكن ٌوجد فً فلسطٌن 

ألؾ ٌهودي من أصل سكان فلسطٌن  ٕ٘إال 

ألؾ نسمة،  ٓٓٙوقتها، البالػ عددهم آنذاك 

وأكثر هإالء الٌهود كانوا وقتها من الٌهود 

العرب، ولٌسوا من الٌهود األوروبٌٌن. 

وبالرؼم ِمن اضطهاد أوروبا للٌهود فً القرون 

ضمن االضطهادات الدٌنٌة فً - المٌالدٌة الوسطى

إال أن الوجود الٌهودي فً فلسطٌن  -أوروبا وقتها

ا ٌقتصر على بضع مبات من  كان محدوًدا جّدً

األشخاص وفًقا لتقدٌرات الرحالة الؽربٌٌن إلى 

األماكن المقدسة بٌن القرن الثانً عشر والقرن 

الخامس عشر. 

وعندما اضطهد الملوك األسبان الٌهود فٌمن 

طهدوهم فً أواخر القرن الخامس عشر اض

وحدثت هجرة جماعٌة للٌهود من أسبانٌا إلى 

خارجها اتجه نفر قلٌل من الٌهود األسبان إلى 

فلسطٌن، بٌنما نزح أكثرهم إلى بلدان أوروبا 

الؽربٌة وإلى شمال إفرٌقٌة وبالد البلقان. 

-ومعلوم أنه من بعد انتصار صالح الدٌن األٌوبً 

لى الصلٌبٌٌن وإخراج المسلمٌن ع -رحمه هللا

للصلٌبٌٌن من الشام كان هناك جو ِمن التسامح 

بما -من المسلمٌن مع األقلٌات الدٌنٌة األخرى 

فً فلسطٌن بعد تحرٌرها، وقد امتد  -فٌهم الٌهود

هذا التسامح طوال حكم الدولة العثمانٌة حتى فً 

فترات شدة النزاع مع أوروبا، وال ٌخفى أن هذا 

ح من المسلمٌن مع ؼٌرهم لٌس له مثٌل التسام

فً أي مكان فً العالم األوروبً.  

وٌالحظ على هذه الموجة األولى من 

الهجرة الٌهودٌة: 

أن ؼالبٌتها من الٌهود الشرقٌٌن من روسٌا  -ٔ

وأوروبا الشرقٌة؛ إذ كان الٌهود الؽربٌون قد 

استقروا فً العدٌد من دول أوروبا الؽربٌة وال 

مؽادرتها، ولذلك لم ٌتحمس الٌهود ٌرؼبون فً 

حتى بعد ظهور الحركة الصهٌونٌة -الؽربٌون 

للهجرة  -الداعٌة إلى الهجرة إلى فلسطٌن

لفلسطٌن، حتى نجح الٌهود الصهاٌنة بعد ذلك 



إن شاء -بعقود فً دفعهم للهجرة إلٌها كما سنبٌنه 

.-هللا 

أن فً إثر مذابح تعرض لها الٌهود فً روسٌا  -ٕ

م قامت حركة ٌهودٌة قوٌة، ألَّؾ معها 88ٕٔعام 

"هٌكلر الجرمانً" كتابه: "إرجاع الٌهود إلى 

فلسطٌن حسب أقوال األنبٌاء"، كما ظهرت حركة 

م 89ٓٔ"أحباء صهٌون" فً روسٌا، وفً عام 

ظهرت "جمعٌة مساعدة الصناع والمزارعٌن 

الٌهود فً سورٌا وفلسطٌن"، وترأسها "لٌون 

لى تشجٌع الهجرة إلى بنسكر"، وكانت تهدؾ إ

فلسطٌن وإحٌاء اللؽة العبرٌة. 

م استعمل الكاتب األلمانً "ناثان 89ٖٔوفً عام 

برنباوم" مصطلح "الصهٌونٌة" ألول مرة، ثم 

بلور "تٌودور هرتزل" أفكار الٌهود فً حركة 

صهٌونٌة حدٌثة تضمنها كتابه: "الدولة 

الٌهودٌة"، وسعى إلى تحقٌقها وفق مخططات 

توحد جهود الٌهود لتنفٌذها، وقد القت مدروسة 

تلك األفكار االستجابة األكبر لدى الٌهود الشرقٌٌن 

أوالً، وهذا ٌفسر سبب كون أكثر زعماء إسرابٌل 

بعد ذلك كانوا من هإالء الٌهود األوابل القادمٌن 

من أوروبا الشرقٌة، وروسٌا المتؤثرٌن بتلك 

األفكار الٌهودٌة. 

ودٌة خاصة مع الدخول فً أن هذه الهجرة الٌه -ٖ

القرن العشرٌن المٌالدي أخذت شكل التملك 

واالستٌطان وطابع التهوٌد، فقد قام الٌهود بتهوٌد 

الملكٌة ورأس المال واألٌدي العاملة، وقد منعت 

الوكالة الٌهودٌة الٌهود المهاجرٌن من بٌع 

األراضً المشتراة مطلًقا، وقصرت العمل فً 

لى الٌهود دون ؼٌرهم.مشروعاتها الزراعٌة ع 

وقد انكشفت تلك الحقٌقة بعد ذلك بعقود: 

م جاء فً تقرٌر 9ٕ9ٔففً اضطرابات عام  -

"أن تملك األراضً  لجنة التحقٌق البرٌطانٌة:

الفلسطٌنٌة ِمن قَِبل الصندوق الوطنً الٌهودي قد 

أخرج هذه األراضً فً الواقع عن السٌادة 

فقدوا هذه  الفلسطٌنٌة، وهو ٌعنً أن العرب قد

األراضً إلى ؼٌر رجعة، فلٌس فقط لن ٌكون 

بإمكانهم استبجار هذه األراضً أو زراعتها، بل 

أًٌضا وبموجب اإلجراءات الدقٌقة الواردة فً نظام 

الصندوق الٌهودي لن ٌعود بإمكان العرب أبًدا 

القٌام حتى بالعمل المؤجور فوق هذه األرض، 

عرب إعادة إضافة إلى ذلك لن ٌعود بإمكان ال

شراء هذه األراضً كً تدخل من جدٌد فً الملكٌة 

القومٌة؛ ألنها أصبحت ؼٌر قابلة لمبدأ التنازل".  

وقد أصدرت المنظمة االشتراكٌة اإلسرابٌلٌة  -

م نشرة بٌنت 9ٙ9ٔ"منظمة ماتزٌن" فً عام 

كٌؾ كان منهج الهجرة واالستٌطان والتهوٌد لدى 

ا: فً مطلع القرن الوكالة الٌهودٌة، حٌث جاء فٌه

عندما بدأت الهجرة  -ٌعنً القرن العشرٌن-

الٌهودٌة المنظمة تلقً بؤفواجها فً فلسطٌن لم 

ٌعد باإلمكان تجاهل الواقع وما حمله من مفاجؤة، 

حٌث كان -وهو أن البالد كانت مؤهولة بالسكان 

ٌزعم زعماء الٌهود للٌهود ولألوربٌٌن أن 

وعلى  -أرض!فلسطٌن أرض بال شعب لشعب بال 

ؼرار أي مجتمع استعماري كان على رجال 



المستوطنات الصهٌونٌٌن أن ٌرسموا سٌاسة 

محددة تجاه أهالً البلد. 

ونصل هنا إلى الطابع الخاص بالصهٌونٌة والذي 

ٌمٌزها تماًما عن كل استعمار آخر فً العصور 

ففً كل البلدان المستعمرة األخرى سعى  الحدٌثة:

ٌون إلى استثمار ثروات البالد المستعمرون األورب

بما فٌها طاقات أبناء البالد أنفسهم، محولٌن فً 

أي طبقة -كل مرة السكان إلى طبقة برولٌتارٌة 

داخل المجتمع الرأسمالً الجدٌد الذي  -عاملة

أنشؤوه، أما الصهٌونٌة فلم ُتِرد ثروات فلسطٌن 

فقط، بل كانت ترٌد فلسطٌن نفسها أًٌضا ِمن أجل 

دولة قومٌة جدٌدة فٌها.إقامة  

وكان على األمة الجدٌدة أن تكون لها طبقاتها 

االجتماعٌة الخاصة بها بما فٌها الطبقة العاملة، 

وبالتالً لم ٌكن المطلوب هو استؽالل العرب، بل 

ا.  ًٌّ المطلوب استبدالهم كل

وقد الحظ هذا التوافد الجماعً للٌهود بعض 

وا مذكرة أعٌان القدس من الفلسطٌنٌٌن، ووجه

م إلى السلطة العثمانٌة فً 89ٔٔفً عام 

األستانة ٌطالبون بمنع الهجرة الٌهودٌة إلى 

فلسطٌن، ومنع الٌهود من شراء أراٍض فً 

فمع أن مجمل هذه الموجة األولى من فلسطٌن، 

ألؾ ٌهودي،  ٕ٘الهجرة الٌهودٌة لم تتجاوز 

ولكن تلك التحركات الٌهودٌة جعلت من العرب 

ٌن َمن ٌتوجس منها رؼم أن مثل هذا الفلسطٌنٌ

التوجس لم ٌعرفه المسلمون ِمن قْبل تجاه ؼٌرهم؛ 

إذ ال تمنع دولة اإلسالم ؼٌر المسلمٌن من العٌش 

فٌها. 

م تحرك بعض مزارعً طبرٌة 9ٓٔٔوفً عام 

بمعارضة شراء األراضً فً منطقتهم، وقد 

توجسوا من التوافد الجماعً للٌهود، وقد حذرت 

العربٌة من النتابج التً أسفر عنها  بعض الصحؾ

المإتمر الصهٌونً األول فً "بال" بسوٌسرا عام 

م. 898ٔ

م أصدر "نجٌب عازوري" كتابه: 9ٓ٘ٔوفً عام 

"ٌقظة األمة العربٌة"، وفٌه نبَّه على خطر 

الصهٌونٌة على فلسطٌن والمنطقة العربٌة، وفً 

م أصدر "نجٌب نصار" أول كتاب 9ٔٔٔعام 

ربٌة عن الحركة الصهٌونٌة بعنوان: باللؽة الع

"الصهٌونٌة: تارٌخها وهدفها وأهمٌتها". 

وفً مواجهة التحركات الٌهودٌة األولى صدرت 

بعض الصحؾ الفلسطٌنٌة متبنٌة مواجهة هذا 

التحرك كصحٌفة "الكرمل" الفلسطٌنٌة عام 

م. 9ٓ8ٔ

مع مقالنا الثانً من  -إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

هذه السلسلة. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٕقٌام دولة فلسطٌن )

الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فالصهٌونٌة حركة سٌاسٌة عنصرٌة ترمً إلى 

سم الصهٌونٌة إقامة دولة للٌهود فً فلسطٌن، وا

مشتق من اسم "جبل صهٌون"، وهو جبل فً 

قصره بعد  -علٌه السالم-القدس حٌث بنى داود 

انتقاله من حٌرون )الخلٌل( إلى بٌت المقدس فً 

القرن الحادي عشر قبل المٌالد، فاالسم ٌرمز إلى 

، وإعادة تشكٌل هٌكل -علٌه السالم-مملكة داود 

حٌث تكون من جدٌد، ب -علٌه السالم-سلٌمان 

القدس عاصمة لها. 

فقد ظهر ألول مرة  أما مصطلح "الصهٌونٌة":

على ٌد الكاتب األلمانً "ناثان برنباوم" عام 

م. 89ٖٔ

كان أؼلب الٌهود ٌنظرون إلى أنفسهم كؤبناء دٌن 

واحد موزعٌن مثل أبناء العدٌد من األدٌان هنا 

وهناك فً أنحاء العالم، لكنهم ٌنتظرون ملًكا 

ٌقٌم لهم مملكة ٌحكمون العالم من ٌوحدهم و

خاللها، وقد ظهرت عبر التارٌخ دعوات إلقامة 

دولة للٌهود فً فلسطٌن وإعادة بناء هٌكل 

ٌُكتب لها النجاح، -علٌه السالم-سلٌمان  ؛ فلم 

وجاء تؤثٌرها محدوًدا. 

أما الحركة "الصهٌونٌة الحدٌثة" فً 

القرن التاسع عشر فلم تظهر عبًثا، بل 

تؤثًرا بنزعتٌن كبٌرتٌن سادتا تبلورت 

أوروبا فً ذلك الوقت: 

حٌث كانت أوروبا تموج  النزعة القومٌة: -ٔ

بالدعوة إلى القومٌات، وتمجٌد األعراق، فكان 

األلمان أو اإلنجلٌز أو الروس ٌعتبرون أنفسهم 

أعظم أمة وأرفع عرق. 

حٌث رأت أوروبا فً  النزعة االستعمارٌة: -ٕ

ناعً والعسكري ما ٌجعلها تطورها العلمً والص

الحضارة المثالٌة القدوة التً من حقها السٌطرة 

على سابر العالم الؽارق فً الضعؾ والتشتت، 

واتجه االستعمار األوروبً فٌما اتجه إلٌه إلى 

الشرق حٌث دب الضعؾ فً الدولة العثمانٌة التً 

تحكمه. 

وقد أقحمت الحركة الصهٌونٌة نفسها فً هذا 

ً هاتٌن النزعتٌن، وتطبٌقهما على اإلطار بتبن

الٌهود، فلم ٌؤِت هذا التحرك الٌهودي القومً 

أبو -االستعماري من فراغ، فهذا "هرتزل" 

ٌبنً نظرته للمسؤلة  -الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة

الٌهودٌة على أن: 

ا كان البلد الذي  - ًٌّ الٌهود ٌشكلون أمة واحدة أ

ٌعٌشون فٌه. 



د فً كل زمان ومكان.الٌهود هدًفا لالضطها - 

ال ٌمكن للٌهود أن ٌندمجوا فً نسٌج أي أمة  -

ٌعٌشون فٌها. 

وعلى ذلك فٌنبؽً إنشاء دولة ٌهودٌة ٌتجمع فٌها 

كل ٌهود العالم لتكوٌن دولة قومٌة للٌهود على 

نمط القومٌات التً انتشرت فً أوروبا وقتها، 

وٌنبؽً إنشاء هذه الدولة فً مكان شاؼر، كما هو 

ر االستعماري السابد فً أوروبا وقتها، أي الفك

عدم إقامة أي اعتبار للسكان األصلٌٌن فً هذا 

ا  ًٌّ المكان على أن ٌكون المنطلق منطلًقا عرق

مستمًدا من فكرة أن الٌهود شعب مختار، وإعطاء 

ا ٌخدم  ًٌّ ا سٌاس ًٌّ هذه الفكرة مضموًنا أٌدلوج

مشروعهم القومً االستعماري. 

نزعة االستعمارٌة للحركة وٌدل على هذه ال

الصهٌونٌة الحدٌثة قول "هرتزل" فً كتابه 

"بالنسبة ألوروبا سنقٌم هناك "الدولة الٌهودٌة": 

جزًءا من السور المضاد آلسٌا،  -أي فً فلسطٌن-

وسنكون حراس الحضارة المتقدمة الموقع ضد 

البربرٌة". 

هً الوصؾ الذي ٌطلقه المستعمرون  والبربرٌة:

على الشعوب المستضعفة التً  األوروبٌون

فً رسالة  -"هرتزل"-ٌستعمرونها، وكتب 

موجهة إلى رابد االستعمار البرٌطانً قً إفرٌقٌة 

"سٌسل رودس" الذي حملت "رودٌسٌا" اسمه، 

ا  ًٌّ ا جواب ٌقول له: "أرجوك أن ترسل لً نّصً

تعلمنً فٌه أنك درست برنامجً، وأنه ٌحظى 

أتوجه إلٌك ٌا سٌد بموافقتك، تتساءل ربما لماذا 

"رودس"؟ أتوجه إلٌك؛ ألن برنامجً هو برنامج 

استعماري!". 

فلسطٌن أو ؼٌرها: 

رؼم الحلم التارٌخً للٌهود بمملكة ٌحكمون منها 

العالم من "القدس" كما كان علٌه أتباع هذا الدٌن 

؛ -علٌهما السالم-األوابل فً عهد داود وسلٌمان 

ٌثة لم ٌقصروا فإن رواد الحركة الصهٌونٌة الحد

خٌارهم فً إقامة دولة للٌهود على أرض 

فلسطٌن، بل كانوا متقبلٌن إلقامة هذه الدولة فً 

أي مكان مناسب ٌسمح لهم بإقامة دولة للٌهود 

فٌه. 

فهذا "لٌو بنسكر" المإسس الفكري األول للحركة 

الصهٌونٌة، وهو مإسس جمعٌة "أصدقاء 

سابر  صهٌون" التً مدت فروعها من روسٌا إلى

أوروبا الشرقٌة، وأرسلت دفعة من الٌهود إلى 

"فلسطٌن" ٌوصً مبًٌنا صفات األرض المناسبة 

إلقامة الدولة الٌهودٌة: "إن األرض التً ٌجب أن 

نحصل علٌها ٌجب أن تكون خصبة ذات موقع 

مالبم، وواسعة بما فٌه الكفاٌة؛ لتستطٌع استٌعاب 

ٌست بضعة مالٌٌن من الناس"، أي أن فلسطٌن ل

الخٌار الوحٌد. 

و"بنسكر" كان طبًٌبا فً مدٌنة "أودٌسا" 

األوكرانٌة الروسٌة، وهو أول َمن طرح فكرة 

"الوطن الٌهودي" فً كتابه "التحرر الذاتً" 

م، أي قبل كتاب 88ٕٔالذي ُنشر فً برلٌن عام 



هرتزل "الدولة الٌهودٌة" بؤربعة عشر سنة، 

و"بن وٌعتبر "بنسكر" و"هرتزل" و"واٌزمان" 

جورٌون" اآلباء األربعة للدولة الصهٌونٌة، لكن 

كتاب بنسكر "التحرر الذاتً" لم ٌلَق شهرة كتاب 

هرتزل "الدولة الٌهودٌة". 

ولم ٌختلؾ األمر عن ذلك عند "هرتزل" حٌث قال 

"هناك أرضان  فً كتابه "الدولة الٌهودٌة":

مؤخوذتان باالعتبار: فلسطٌن واألرجنتٌن، وقد 

ملفتة إلقامة مستعمرات ٌهودٌة فً تمت تجارب 

هاتٌن النقطتٌن"، وٌقول متسابالً: "هل ٌجب 

اختٌار فلسطٌن أم األرجنتٌن؟" وجوابه هو: 

ما سوؾ ٌعطى  -أي الٌهودٌة-"ستؤخذ الهٌبة 

لها". 

وقد بدأ البارون الصهٌونً "دو هٌرش" تنفٌذ 

ا عندما أنشؤ الجمعٌة  ًٌّ االختٌار األرجنتٌنً عمل

ٌة الٌهودٌة الهادفة إلى توطٌن الٌهود االستعمار

الروس فً األرجنتٌن. 

وقد عرض "جوزٌؾ تشامبرلٌن" وزٌر 

المستعمرات البرٌطانً موزمبٌق على "هرتزل" 

فوافق علٌها، و"تشامبرلٌن" الذي كان معروًفا 

بعدابه للسامٌة كان ٌرٌد التوصل إلى حل مع 

الٌهود ٌإدي إلى إبعادهم عن أوروبا، وقد بدا 

لـ"هرتزل" فً نهاٌة المطاؾ أن أكثر االحتماالت 

إمكاًنا هو إقامة الدولة الٌهودٌة فً أوؼندا، فركز 

على ذلك جهوده. 

وقد وافق "تشامبرلٌن" على إعطاء الحركة 

الصهٌونٌة منطقة "ؼواز نؽٌشو" فً أوؼندا، 

وهً منطقة كانت شبه خالٌة من السكان، تبلػ 

ا، وقد تم إلحاقها مٌل مربع تقرٌبً  ٖٓٓٙمساحتها 

فٌما بعد بكٌنٌا، ولكن المإتمر الصهٌونً السادس 

م انقسم على نفسه بشؤن الحل 9ٖٓٔالمنعقد عام 

اإلفرٌقً بٌن مإٌد ومعارض خاصة من ممثلً 

الٌهود الروس الذٌن رفضوه، وكان ؼالبٌة 

المإسسٌن للحركة الصهٌونٌة من روسٌا وأوروبا 

ستمرار فً الشرقٌة، فلم ٌستطع "هرتزل" اال

المشروع األوؼندي إلى النهاٌة. 

وقد تركزت الجهود الصهٌونٌة على فلسطٌن دون 

م، 9ٓٗٔؼٌرها بعد وفاة "هرتزل" عام 

واستقرت علٌها بعد بروز "حاٌٌم واٌزمان" 

ا فً  ًٌّ وانتقاله إلى برٌطانٌا، حٌث لعب دوًرا ربٌس

م 9ٔ7ٔحصول الٌهود على وعد "بلفور" عام 

البرٌطانٌة بإقامة وطن قومً  بقٌام الحكومة

للٌهود فً أرض فلسطٌن. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٖقٌام دولة إسرابٌل )

"تٌودور هرتزل والدولة الٌهودٌة" 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

زل" كاتب ٌهودي امتألت نفسه فـ"تٌودور هرت

بهموم الٌهود فً العالم، فوضع مشروعه إلقامة 

دولٌة قومٌة للٌهود، ثم سعى بكل السبل لتحقٌق 

ما خطط له، ونجح فً تجمٌع جهود الٌهود فً 

العالم لتسٌر فً االتجاه الذي أراده. 

ولد "هرتزل" فً مدٌنة "بودابست" بالمجر فً 

ثري ٌعمل فً م من أب ٌهودي 8ٙٓٔماٌو  ٕ

التجارة، ودرس الحقوق فً جامعة فٌٌنا بالنمسا، 

ا فً المجاالت السٌاسٌة  ًٌّ وعمل كاتًبا وصحف

ماٌو عام  7ٕواألدبٌة حٌث نشر أول مقال له فً 

م وحتى عام 89ٔٔم، وأصبح من عام 88٘ٔ

م مراسالً فً بارٌس للجرٌدة الحرة 89٘ٔ

 الجدٌدة "نٌو فري بارٌس" التً كانت تصدر فً

فٌٌنا. 

م مسرحٌته "الجٌتو الجدٌد"، 89ٗٔألَّؾ فً عام 

تتحدث عن األوضاع االجتماعٌة للطبقة الٌهودٌة 

العلٌا فً فٌٌنا، وتعتبر محاولة للتعبٌر عن 

توجهات "هرتزل" فً المسؤلة الٌهودٌة. 

م، 89٘ٔبدأ "هرتزل" ٌسجل ٌومٌاته من عام 

م التقى "هرتزل" بالبارون 89ٌ٘ٔونٌو  ٕوفً 

م له فكره، ولكن "دو "د و هٌرش"، حٌث قدَّ

هٌرش" لم ٌرحب بخطة "هرتزل" السٌاسٌة، 

بٌنما اعتبر هرتزل هذا اللقاء بداٌة عمله من أجل 

الصهٌونٌة. 

كتابة  -م89٘ٔ-بدأ "هرتزل" فً نفس العام 

المسودة لكتابه: "الدولة الٌهودٌة"، وانتهى من 

لنشر تسجٌل أفكاره مع أواخر ذلك العام، ثم سعى 

م مع 89ٌٙٔناٌر عام  9ٔالكتاب حٌث تعاقد فً 

"ماكس برٌتنشتٌن" فً فٌٌنا على نشر ثالثة 

آالؾ نسخة من الكتاب كطبعة أولى، ونشر الكتاب 

م. 89ٙٔباللؽة األلمانٌة فً فبراٌر 

وقد تمت ترجمة الكتاب من األلمانٌة إلى 

اإلنجلٌزٌة بمعرفة "سٌلفً دافٌجدور"، وقام بنشر 

م، أي 89ٙٔفً لندن الناشر )نت( عام الكتاب 

فً نفس عام ظهور الكتاب. 

لم ٌكن "هرتزل" أول َمن صاغ الفكر الصهٌونً 

ا إلى إقامة دولة للٌهود، فقد سبقه مثالً  ًٌ داع

"موسى هس" فً كتابه "روما والقدس" عام 

ٌَّن فٌه رأٌه فً القومٌة الٌهودٌة 8ٕٙٔ م، الذي ب

كحل للمشكلة الٌهودٌة. 

لَّؾ "لٌو بٌنسكر" أًٌضا كتابه "التحرر كما أ

م ٌنادي فٌه بوطن قومً 88ٕٔالذاتً" عام 

للٌهود، ولكن "هرتزل" بلور تلك األفكار جمٌعها، 



وحدد األهداؾ األساسٌة للحركة الصهٌونٌة 

مقترًحا أفضل الوسابل لتنفٌذها. 

وال شك أن ثقافة "هرتزل" القانونٌة والمسرحٌة 

ة أفكاره، فلقد أعطته كان لها أثر على صٌاؼ

الثقافٌة القانونٌة نظرة خاصة للقضاٌا العامة 

جعلته ٌحرص على توفٌر الشكل القانونً لألمور، 

أما ثقافته المسرحٌة فنجدها فً فصول الكتاب 

المرتبطة الحلقات، المتسقة األلوان، مع شًء من 

الخٌال الستكمال جوانب الصورة.  

، وفً عرض لقد نجح "هرتزل" فً طرح أفكاره

كل التفاصٌل الدقٌقة لسد الطرٌق على أٌة 

معارضات لخطته، فؤثار النقاط الكبرى: كاللؽة، 

والقوانٌن، والجٌش، وإنشاء الجمعٌة الٌهودٌة، 

وتشكٌل الشركة الٌهودٌة، وشراء األراضً إلخ. 

كما تطرق إلى كٌفٌة تصفٌة أعمال المهاجرٌن 

م، وما ونقلهم وبضاعتهم، وكٌفٌة التعامل معه

ٌحمٌهم من االستؽالل، ووسابل الرفاهٌة، 

والمساكن التً تعد لهم، مما ٌدل على قناعته 

العمٌقة بالفكرة، وحرصه على نجاحها. 

كانت فكرة "هرتزل" أن ٌمنح الٌهود أرًضا 

ٌتجمعون فٌها، وٌهاجر إلٌها المضطهدون من 

ا لهم، ولتحقٌق ذلك  ًٌّ ٌهود العالم لتكون وطًنا قوم

تؤسٌس وكالة ٌهودٌة تتولى األعمال اقترح 

التحضٌرٌة الخاصة بؤعمال التنظٌم والمفاوضات 

س جهودها  السٌاسٌة، وإنشاء شركة ٌهودٌة تكرِّ

لدراسة مختلؾ المسابل المالٌة واالقتصادٌة 

الخاصة بتنفٌذ االقتراح، ولم تكن ردود الفعل 

األولى للكتاب مشجعة؛ إذ أكسبه عدًدا ؼٌر كبٌر 

ار، ولكن حماس "هرتزل" لفكرته كان من األنص

كبًٌرا، فسعى بكل قوة لتحقٌق ما اقترحه. 

ترجع أهمٌة كتاب "الدولة الٌهودٌة" إلى 

أمور، منها: 

إن الكتاب نقل المسؤلة الٌهودٌة من قضٌة  -ٔ

تخص الٌهود أو محلٌة تتعلق بالوطن الذي ٌعٌش 

ا أو -فٌه الٌهود  ًٌّ ا أو ألمان ًٌّ سواء كان روس

إلى قضٌة سٌاسٌة عالمٌة، فلم تعد  -اؼٌره

مواجهة تلك المشكلة تعود إلى السلطات المحلٌة 

فً كل بلد على حدة، بل أصبحت مسبولٌة عالمٌة 

على كل دولة مناقشتها، والمشاركة فً إٌجاد 

الحلول لها. 

لقد جعل "هرتزل" الٌهود ال ٌخشون من آثار 

م ظهور حركة دولٌة تتبنى مطالبهم القومٌة، فل

ٌعودوا ٌعٌشون فً الجٌتو أو ٌتوارون فً 

األركان، لقد أعطاهم "هرتزل" الشعور بؤن عالًما 

بؤسره بدأ ٌنحاز إلى قضٌتهم. 

إن الٌهود لم ٌكونوا ٌعتبرون شعًبا قبل ظهور  -ٕ

الكتاب، حٌث كانوا أقلٌات منطوٌة على نفسها فً 

معظم بلدان أوروبا، فجاء الكتاب كً ٌحاول 

انعزالهم وتشتتهم، وٌجعل منهم القضاء على 

شعًبا، ولم ٌكن لهم دولة فحدثهم هرتزل عن دولة 

مرتقبة، أي أن الكتاب جعل الٌهود شعباً، وجعل 

لهذا الشعب دولة. 



إن الٌهود وجدوا أمامهم ألول مرة فً  -ٖ

تارٌخهم دلٌل عمل ٌحدد لهم معالم الطرٌق، ٌطرح 

تاب مجرد المشكالت وٌقدم لها الحلول، فلم ٌكن الك

نظرٌة متناثرة أو شطحات، بل كان دلٌالً للعمل 

الصهٌونً تسٌر على خطاه حتى ٌتم بناء الدولة 

الٌهودٌة. 

لقد اهتم "هرتزل" فً كتابه بإٌجاد حلول 

للمشكالت المختلفة التً ٌمكن أن تواِجه 

المهاجرٌن سواء فً البلد المهاجرٌن منها أو 

اجرٌن على إلٌها، لٌس فقط من أجل طمؤنة المه

أموالهم وممتلكاتهم فً أوطانهم األصلٌة أو بعد 

وصولهم إلى الوطن المرتقب، بل أًٌضا من أجل 

توفٌر الظروؾ المناسبة لنجاح الخطة، وإٌجاد 

البدابل المختلفة، وهو ما نجح "هرتزل" فً 

طرحه إلى حد كبٌر. 

ونالحظ على كتاب الدولة الٌهودٌة أمرٌن 

هامٌن: 

تزل" لم ٌجد ؼضاضة فً إن "هر أولهما:

االعتراؾ بالدولة الٌهودٌة كرأس حربة ألوروبا 

فً نظٌر ضمان لوجودها، حٌث ٌقول فً الكتاب: 

"ومن هناك سوؾ نشكل جزًءا من استحكامات 

أوروبا فً مواجهة آسٌا كموقع أمامً للحضارة 

أن  -كدولة طبٌعٌة-فً مواجهة البربرٌة، وعلٌنا 

ا التً سٌكون من نبقى على اتصال بكل أوروب

)راجع مقدمة أ.د.عادل واجبها أن تضمن وجودنا" 

ؼنٌم لكتاب الدولة الٌهودٌة لتٌودور هرتزل، ترجمة محمد 

ٌوسؾ عدس ومراجعة ودراسة أ.د. عادل حسن ؼنٌم ط. 

. (ٔٔم ص 9ٗٗٔ-هجرٌا ٗٔٗٔدار الزهراء للنشر ط.

وقد كرر "هرتزل" هذا المعنى فً أكثر من 

حدث عن إنشاء الشركة موضع، فعندما ٌت

الٌهودٌة ٌإكد أنها سوؾ تكون تحت حماٌة 

إلنجلترا؛ مما ٌوضح أن الٌهود كانوا ٌعرفون جًٌدا 

رؼم أموال رجال األعمال -أنهم ؼٌر قادرٌن 

على القٌام وحدهم ببناء  -الٌهود وإمكانٌاتهم

الدولة المنتظرة، وأنه البد من االعتماد على الدول 

رٌة لدعم قٌام هذه الدولة األوروبٌة االستعما

وحماٌتها فً المستقبل. 

إن فلسطٌن بالذات لم تكن هً األرض  ثانٌهما:

المقصودة دون ؼٌرها لتكون وطًنا للٌهود أو 

أرض المٌعاد، بل كان المراد فلسطٌن أو ؼٌرها؛ 

ٌدل على ذلك مناداة "هرتزل" فً المإتمر 

م باختٌار أوؼندا 9ٖٓٔالصهٌونً السادس عام 

ا للوطن القومً الٌهودي، وكان ذلك اقتراًحا مقرًّ 

ا رؼم قرار المإتمر الصهٌونً األول فً  ًٌّ إنجلٌز

م بإنشاء الوطن القومً للٌهود فً 897ٔبازل 

فلسطٌن، ومن قبل اقترح البارون "هٌرش" إقامة 

الدولة الٌهودٌة فً األرجنتٌن. 

وٌالحظ أن الصهٌونٌٌن لم ٌقوموا بطبع كتاب 

لسنوات  -أي طبعة أخرى-هودٌة" "الدولة الٌ

م، خشٌة تنبه 9ٖٙٔطوٌلة إال طبعة فً عام 

العرب للمخططات الصهٌونٌة التً كانت تهدؾ 

إلى انتزاع فلسطٌن بعد إؼراقها بموجات متتابعة 

من المهاجرٌن الٌهود من مختلؾ بقاع العالم. 



أما بعد أن قوٌت شوكة الٌهود، وأعلن "بن 

م أنه بالفعل تم 9ٕٗٔ جورٌون" فً تل أبٌب عام

بناء وطن قومً للٌهود تحت رعاٌة ودعم 

الحكومة البرٌطانٌة، وأن الصهٌونٌة وضعت 

 -خططها األخٌرة لتصبح فلسطٌن دولة ٌهودٌة 

م، 9ٖٗٔصدرت طبعات جدٌدة للكتاب فً أعوام 

م. 988ٔم، و97ٕٔ، و9ٗٙٔو

ولألسؾ لم ٌطبع الكتاب باللؽة العربٌة إال فً 

ن القرن العشرٌن رؼم أهمٌة هذا التسعٌنٌات م

الكتاب بالنسبة للعرب؛ لما فٌه من الدعوة 

، ووضع -أو ؼٌرها-لالستٌالء على فلسطٌن 

التخطٌط لتحقٌق ذلك. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٗقٌام دولة إسرابٌل )

جهود "هرتزل" إلقامة دولة ٌهودٌة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فلم ٌقتصر "هرتزل" على إصدار كتابه: "الدولة 

الٌهودٌة" الذي ٌبٌن فٌه دعوته إلنشاء وطن 

لٌهود العالم، وٌضع فٌه المخطط لتنفٌذ ذلك، 

م الحلول للمشاكل والعقبات التً قد تواجه  وٌقدِّ

كرته، لكنه منذ أن أصدر كتابه الٌهود عند تطبٌق ف

قام باتصاالت ومقابالت عدٌدة مع مختلؾ 

السٌاسٌٌن والمسبولٌن فً العالم ممن ٌرتجً 

موا  منهم خًٌرا لمشروعه أو ممن ٌمكنهم أن ٌقدِّ

له دعًما ومساندة. 

فقابل "قٌصر" ألمانٌا، و"البابا" فً روما، 

والسلطان العثمانً "عبد الحمٌد الثانً"، ووزٌر 

خارجٌة برٌطانٌا، ووزٌر داخلٌة روسٌا، وؼٌرهم 

كثٌر، إلى جانب عالقاته واتصاالته بزعماء 

الصهٌونٌة، ورجال المال الٌهود فً العالم. 

وقد كان "هرتزل" حرًٌصا على تحقٌق فابدة 

لفكرته فً كل مقابلة ٌقوم بها، حٌث حصل على 

وعد من هنا، ودعم من هناك، مستخدما كل 

نه ِمن تحقٌق هدفه، شرٌفة كانت الوسابل التً  تمكِّ

أو ؼٌر شرٌفة، بدون فتور أو ٌؤس، تشهد لذلك 

مذكراته الٌومٌة التً كتبها بنفسه وتطرق فٌها 

إلى تفاصٌل نشاطه الدءوب.  

وبناًء على دعوة ِمن "هرتزل" ألقطاب الجالٌات 

الٌهودٌة فً العالم تم عقد المإتمر الصهٌونً 

سوٌسرا فً أؼسطس األول فً مدٌنة "بال" ب

م، ثم تلته خمسة مإتمرات سنوٌة 897ٔ

صهٌونٌة أخرى شهدها "هرتزل" قبل وفاته، 

وكان المإتمر الصهٌونً الثانً فً أؼسطس 

م فً مدٌنة "بال" أًٌضا. 898ٔ

م، 899ٔأما المإتمر الثالث فكان فً أؼسطس 

م بمدٌنة 9ٓٓٔأما الرابع فكان فً أؼسطس 

م بمدٌنة 9ٓٔٔر "لندن"، والخامس فً دٌسمب

م، وقد 9ٖٓٔ"بال"، والسادس فً أؼسطس 

م حٌث دفن 9ٌٓٗٔولٌو  ٖتوفً "هرتزل" فً 

فً "فٌٌنا"، لكن رفاته نقل إلى مكان مجاور 

م، وما زال الٌهود فً 9ٗ9ٔلمدٌنة القدس عام

ا بوفاته فً شهر  ًٌّ إسرابٌل إلى اآلن ٌحتفلون رسم

ٌولٌو من كل عام. 

الحمٌد الثانً":"هرتزل" والسلطان "عبد  

استطاع زعٌم الحركة الصهٌونٌة العالمٌة 

"تٌودور هرتزل" الحصول على تؤٌٌد دول أوروبا 

للمسؤلة الٌهودٌة، وجعلها قوة ضؽط على الدولة 

 -التً تقع أرض فلسطٌن تحت ٌدها-العثمانٌة 

لمقابلة "هرتزل" للسلطان "عبد الحمٌد" وطلب 

فلسطٌن منه. 



ثمانٌة تعانً من مشاكل ولما كانت الدولة الع

اقتصادٌة سٌبة مكنت الدول األوربٌة الدابنة من 

وضع بعثة مالٌة أوروبٌة فً تركٌا لإلشراؾ على 

أوضاعها االقتصادٌة ضماًنا لدٌنها؛ كانت هذه هً 

الثؽرة أمام "هرتزل" كً ٌإثر على سٌاسة 

السلطان العثمانً تجاه الٌهود. 

نحن حصلنا  "إن ٌقول "هرتزل" فً هذا المجال:

على فلسطٌن، سندفع لتركٌا كثًٌرا أو سنقدم عطاٌا 

كثٌرة لمن ٌتوسط لنا، ومقابل هذا نحن مستعدون 

أن نسوي أوضاع تركٌا المالٌة، سنؤخذ األراضً 

التً ٌمتلكها السلطان ضمن القانون المدنً" 

. )الٌهود والدولة العثمانٌة د.أحمد نوري النعٌمً(

سطنطٌنٌة فً ٌونٌو قام "هرتزل" بزٌارة الق

م ٌرافقه صدٌقه "نٌولنسكً" ربٌس 89ٙٔ

تحرٌر "برٌد الشرق"، والذي كانت له عالقة 

ودٌة مع السلطان، فنقل "نٌولنسكً" َعرض 

"هرتزل" إلى قصر "ٌلدز". 

وبعد حوار بٌنهما قام السلطان "عبد الحمٌد" 

بإرسال رسالة إلى "هرتزل" بواسطة صدٌقه 

"انصح صدٌقك هرتزل أال  "نٌولنسكً" جاء فٌها:

ٌتخذ خطوات جدٌدة حول هذا الموضوع؛ ألنً ال 

أستطٌع أن أتنازل عن شبر واحد من األراضً 

المقدسة؛ ألنها لٌست ملكً، بل هً ملك شعبً، 

وقد قاتل أسالفً من أجل هذه األرض، ورووها 

)المصدر بدمابهم؛ فلٌحتفظ الٌهود بمالٌٌنهم!" 

. (ٕٓٔالسابق: ص

وساطة "نٌولنسكً" اتجه "هرتزل"  وبعد إخفاق

إلى "ولٌم الثانً" إمبراطور ألمانٌا، صدٌق 

السلطان العثمانً وحلٌفه الوحٌد فً أوروبا؛ إال 

أن مساعٌه لم تكلل بالنجاح. 

وبعد سنتٌن ِمن االحتكاك المباشر مع موظفً 

قصر "ٌلدز" الكبار تمكن "هرتزل" من مقابلة 

تٌن، حٌث اقترح السلطان "عبد الحمٌد" لمدة ساع

"هرتزل" قٌام البنوك الٌهودٌة الؽنٌة فً أوروبا 

بمساعدة الدولة العثمانٌة لقاء السماح باالستٌطان 

الٌهودي فً فلسطٌن، مع وعد بتخفٌؾ الدٌون 

م. 88ٔٔالعامة للدولة العثمانٌة منذ 

وقد تعمد السلطان "عبد الحمٌد" أن ٌرخً 

حدث بكل ما لـ"هرتزل" فً الكالم كً ٌدفعه أن ٌت

ٌخطر فً مخٌلته من أفكار ومشروعات ومطالب، 

ؾ منه على حقٌقة الخطط الٌهودٌة، وتعرؾ  فتعرَّ

على مدى قوة الٌهود العالمٌة؛ مما جعل 

"هرتزل" ٌظن أنه نجح فً مهمته، وقد وعد 

"هرتزل" السلطان "عبد الحمٌد" أن ٌحتفظ 

ا، ولكن "هرتزل" أدرك فً  ًٌّ بحواره معه سر

للقاء أنه قد أخفق فً مهمته، وأنه ٌسٌر نهاٌة ا

)المصدر مع السلطان العثمانً فً طرٌق مسدود. 

.  (ٖٗٔ -ٔٗٔالسابق: ص 

وقد كتب السلطان "عبد الحمٌد" فً مذكراته 

"لن  السٌاسٌة عن لقابه مع "هرتزل" فقال:

ٌستطٌع ربٌس الصهاٌنة هرتزل أن ٌقنعنً 

الٌهودٌة بؤفكاره، وقد ٌكون قوله: ستحل المشكلة 

ٌوم ٌقوى فٌها الٌهودي على قٌادة محراثه بٌده 



صحًٌحا فً رأٌه، وأنه ٌسعى لتؤمٌن أرض 

ا  ًٌ إلخوانه الٌهود، لكنه ٌنسى أن الذكاء لٌس كاف

لحل جمٌع المشاكل... لن ٌكتفً الصهاٌنة 

بممارسة األعمال الزراعٌة فً فلسطٌن، بل 

ٌرٌدون أموًرا، مثل: تشكٌل حكومة، وانتخاب 

مثلٌن، إننً أدرك أطماعهم جًٌدا، لكن الٌهود م

سطحٌون فً ظنهم أننً سؤقبل بمحاوالتهم، وكما 

أننً أقدر فً رعاٌانا الٌهود خدماتهم لدى الباب 

العالً فإنً أعادي أمانٌهم وأطماعهم فً 

. (8ٗٔ)المصدر السابق: ص فلسطٌن" 

 وعن القدس كتب السلطان "عبد الحمٌد" فقال:

لقدس... إنها أرضنا فً كل وقت، "لماذا نترك ا

وفً كل زمان، وستبقى كذلك، فهً من مدننا 

المقدسة، وتقع فً أرض إسالمٌة، البد أن تظل 

)العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة د.محمد القدس لنا" 

.  حرب(

"أقر على ضوء حدٌثً  أما "هرتزل" فكتب ٌقول:

مع السلطان عبد الحمٌد الثانً أنه ال ٌمكن 

فادة من تركٌا إال إذا تؽٌرت حالتها السٌاسٌة االست

عن طرٌق الزج بها فً حروب تهزم فٌها، أو عن 

طرٌق الزج بها فً مشكالت دولٌة، أو بالطرٌقٌن 

. (ٖٗٔ)الٌهود والدولة العثمانٌة صمًعا فً آن واحد" 

"إنً أفقد األمل فً تحقٌق  وٌعزز ذلك بقوله:

لن  أمانً الٌهود فً فلسطٌن، وأن الٌهود

ٌستطٌعوا دخول األراضً الموعودة ما دام 

السلطان عبد الحمٌد قابًما فً الحكم مستمًرا فٌه" 

. (8٘ٔ)المصدر السابق: ص

وقد شرع السلطان عبد الحمٌد فً توجٌه أجهزة 

االستخبارات الداخلٌة والخارجٌة لمتابعة الٌهود، 

واتخذ كل التدابٌر الالزمة فً سبٌل عدم بٌع 

الٌهود فً فلسطٌن، وفً سبٌل ذلك األراضً إلى 

عمل جاهًدا على عدم إعطاء أي امتٌاز للٌهود من 

شؤنه أن ٌإدي إلى تؽلب الٌهود على أرض 

فلسطٌن. 

وفً محاولة ٌهودٌة أخرى مع السلطان "عبد 

الحمٌد" قام الٌهودي الماسونً الكبٌر "قرة 

صوه" بمقابلة السلطان "عبد الحمٌد"، وعرض 

كبٌرة بصفته نابًبا عن الجمعٌة  علٌه هدٌة مالٌة

الماسونٌة مع قرض بال فابدة مقابل السماح 

للٌهود ببعض االمتٌازات فً فلسطٌن، ولكن 

السلطان رفض بشدة، وأظهر استٌاءه الشدٌد، 

ٌَّن بعد ذلك أن الجمعٌات الماسونٌة هً ِمن  وقد تب

التنظٌمات السرٌة التً تعمل لخدمة المصالح 

)مذاهب فكرٌة فً المٌزان افهم الٌهودٌة وتحت إشر

.  د.عالء بكر(

ولما ٌبست الصهٌونٌة العالمٌة ِمن استجابة 

السلطان "عبد الحمٌد" لمطالبها سعت إلى 

التخلص منه؛ فدعمت أعداءه من المتمردٌن 

األرمن، وِمن القومٌٌن فً البلقان، وناصرت 

الحركات االنفصالٌة عن الدولة العثمانٌة. 

ن جمعٌة االتحاد والترقً "تركٌا وأنشؤ الماسونٌو

الفتاة"، وأمدوها بالمال والدعاٌة، وكان أعضاإها 

ٌلتقون بزعماء المحافل الماسونٌة، وٌتلقون منهم 

التوجٌهات، حتى نجحت فً القٌام بانقالب 



عسكري فً اسطنبول لخلع السلطان "عبد 

الحمٌد" بحجة عدم االستجابة لألصوات المنادٌة 

وا السلطان على التنازل عن باإلصالح، وأجبر

الحكم. 

وقد كتب السلطان وثٌقة بخط ٌده ِمن منفاه نشرت 

حدًٌثا أن الماسونٌٌن فً جمعٌة االتحاد والترقً 

خلعوه؛ ألنه لم ٌوافق على التنازل عن أرض 

)الوجودٌة وواجهتها فلسطٌن ألطماع الٌهود 

. الصهٌونٌة، د.محسن عبد الحمٌد(

إتمر الصهٌونً الرابع م عقد الم9ٓٓٔوفً عام 

فً لندن؛ للتؤثٌر على الرأي العام البرٌطانً 

لمساعدة الٌهود الصهاٌنة، وقد اجتمع "هرتزل" 

مع وزٌر خارجٌة برٌطانٌا فً محاولة للحصول 

م 9ٖٓٔعلى تؤٌٌد برٌطانٌا للٌهود، وفً عام 

وافق "هرتزل" على فكرة وزٌر المستعمرات 

ضبة قرٌبة من البرٌطانٌة باستٌطان الٌهود له

نٌروبً عاصمة كٌنٌا، مع وعد باالستقالل الذاتً 

وتعٌٌن حاكم ٌهودي. 

وقد تعرض "هرتزل" للنقد الشدٌد فً المإتمر 

الصهٌونً السادس فً "بازل" بسبب موافقته 

على إقامة وطن للٌهود خارج فلسطٌن، وقرر 

المإتمر عدم قبول إنشاء وطن ٌهودي فً إفرٌقٌا 

إال كملجؤ مإقت.  

م فاوض "هرتزل" وزٌر داخلٌة 9ٖٓٔوفً 

روسٌا على التصرٌح بهجرة الٌهود الروس إلى 

خارج روسٌا مقابل إٌقاؾ حملة الدعاٌة الٌهودٌة 

ضد روسٌا، كما أخذ موافقة وزٌر روسٌا على 

إنشاء فرع للبنك الٌهودي. 

www.anasalafy.com 
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قبل صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة 

( ٘قٌام دولة إسرابٌل )

الحركة الصهٌونٌة والمعاداة للسامٌة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فعندما بدأت الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة فً 

الظهور كان الشعور المعادي للٌهود المعروؾ 

باسم: "الال سامٌة" قد ضعؾ بعد دخول أوروبا 

نهضة، وتبنٌها للفكر القومً، وانتشار عصر ال

أفكار الثورة الفرنسٌة الداعٌة إلى المساواة 

-واإلخاء والحرٌة؛ فلم ٌعد االضطهاد للٌهود 

إال ذكرٌات بعٌدة من  -خاصة فً أوروبا الؽربٌة

ذكرٌات القرون الوسطى التً اضطهدت فٌها كل 

الطوابؾ الدٌنٌة األوروبٌة بعضها البعض كما 

ٌهود؛ لذا قطع الٌهود األوروبٌون اضطهد ال

 -مثلهم مثل سابر األقلٌات الدٌنٌة-أشواطـًا بعٌدة 

فً االندماج فً المجتمعات األوروبٌة الؽربٌة. 

أما الٌهود الذٌن هاجروا إلى الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة وكندا فقد وجدوا هناك مجتمًعا ناشًبا 

مإلًفا من كل األعراق ٌسهل على كل من رؼب 

االندماج فٌه؛ لذا لم تجد الحركة الصهٌونٌة عند 

نشؤتها ؼٌر ٌهود روسٌا وأوروبا الشرقٌة لتنشر 

فٌهما دعوتها. 

لقد كان أؼلب المابتً شخص الذٌن أسسوا 

الحركة الصهٌونٌة فً المإتمر الصهٌونً األول 

فً "بال" بسوٌسرا ِمن ٌهود روسٌا وأوروبا 

ًٌنا طوٌلة بعد الشرقٌة، واستمر الحال على ذلك سن

ذلك؛ لذا كان أؼلب الٌهود الذٌن استطاعت الحركة 

الصهٌونٌة نقلهم إلى أرض فلسطٌن فً الثلث 

األول من القرن العشرٌن هم من الٌهود الروس 

واألوروبٌٌن الشرقٌٌن. 

وقد اتجه زعماء الحركة الصهٌونٌة لتحقٌق 

هدفهم فً تهجٌر الٌهود إلى أرض فلسطٌن من 

ستثمار بقاٌا النظرة العدابٌة القدٌمة أوروبا إلى ا

واالستفادة منها ولو بإحٌابها  للٌهود فً أوروبا،

أو تردٌد حججها وأقوالها، فكانت الحركة 

الصهٌونٌة تردد نفس األقوال التً ٌسوقها "الال 

سامٌون" ضد الٌهود ِمن أن الٌهود عرق واحد، 

وأنه ال والء حقٌقً للٌهود فً األوطان التً 

ن فٌها، وأنه ال مجال الندماجهم التام فٌها، ٌعٌشو

وأن العداء للٌهود شعور ثابت فً العالم 

األوروبً، وال حل لذلك إال بفصل الٌهود عن 

سواهم. 

وِمن هنا كان الترحٌب كل الترحٌب ِمن المعادٌن 

للسامٌة بهذه الدعوة الٌهودٌة الصهٌونٌة الجدٌدة 

التً أتت لتإكد صحة أقوالهم وتبررها! 

لقد راهن "هرتزل" وِمن بعده زعماء الحركة 

الصهٌونٌة على االستفادة من "الال سامٌة" 

لتحقٌق أهدافهم، واعتبروا أن الدول التً فٌها 

بقاٌا النظرة "الال سامٌة" ستكون فً المستقبل 



فقد ادعً الحلٌؾ الموضوعً للحركة الصهٌونٌة؛ 

"هرتزل" أن قضٌة الضابط الٌهودي الفرنسً 

فوس" وما تالها ِمن العداء من جدٌد للٌهود "دراٌ

فً فرنسا هً التً جعلته ٌتبنى الفكرة 

الصهٌونٌة، وٌكتب كتابه "الدولة الٌهودٌة"، وفً 

نفس الوقت نجد "هرتزل" ٌستؽل هذا العداء 

للٌهود لتحقٌق فكرته فً التروٌج لتهجٌر الٌهود 

من أوروبا إلى أرض ٌقٌمون علٌها دولتهم 

بعًٌدا عن أوروبا، فٌكون ذلك حالً  االستعمارٌة

للمسؤلة الٌهودٌة ٌرضً أوروبا وٌرضً الٌهود 

مًعا، وهكذا ٌلتقً هدؾ الحركة الصهٌونٌة مع 

أقطاب المعاداة للسامٌة فً أوروبا. 

"إنً  ٌقول "هرتزل" ألحد محاورٌه من األلمان:

أتفهم الال سامٌة فنحن الٌهود بقٌنا أجساًما أجنبٌة 

األمم، وإن لم ٌكن الخطؤ خطؤنا!" داخل مختلؾ 

. (8ٗ)تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة، فٌصل أبو خضرا ص

م قابل "هرتزل" وزٌر داخلٌة 9ٖٓٔوفً عام 

قٌصر روسٌا بلهٌؾ، وهو من أشهر "الال 

سامٌٌن" الروس فً عصره وأخطرهم، بل هو 

المنظم ألعمال العنؾ ضد الٌهود فً مدٌنة 

تنسٌق معه."كٌشٌنٌؾ"، فً ذلك الوقت لل 

م أعمال عنؾ 88ٔٔوكانت روسٌا قد شهدت عام 

ضد الٌهود بعد اؼتٌال القٌصر "الكسندر الثانً"، 

وتحمٌل النظام القٌصري الٌهود مسبولٌة اؼتٌاله، 

وقد امتدت هذه الموجة العدابٌة إلى سقوط النظام 

القٌصري فً بداٌة القرن العشرٌن. 

قضٌة الضابط "دراٌفوس": 

ضابط الٌهودي "ألفرٌد دراٌفوس" ترجع قضٌة ال

م، حٌث اُتهم هذا الضابط 89ٗٔإلى عام 

بالتجسس وبٌع بعض الوثابق العسكرٌة الفرنسٌة 

م للمحاكمة التً أدانته؛ مما أثار ثابرة  أللمانٌا، وقدِّ

الرأي العام الفرنسً ضد الٌهود، وقد حاول 

الٌهود بشتى الوسابل الممكنة مساعدة هذا 

مما نسب إلٌه حتى استطاعوا بعد  الضابط وتبربته

عشر سنوات من إعادة محاكمته والحصول على 

الحكم ببراءته. 

وكان الؽرض من ذلك إنقاذ الٌهود من ؼضب 

الشعب الفرنسً، فاستؽل "هرتزل" هذه الحادثة 

ا  ًٌ وما فٌها، وألـَّؾ كتابه "الدولة الٌهودٌة" داع

إلى تؤسٌس دولة ٌهودٌة على طرٌقة أوروبا 

ستعمارٌة ٌهاجر إلٌها المضطهدون من ٌهود اال

العالم! 

أما ٌهود أوروبا الؽربٌة وأمرٌكا فقد هالهم أن 

ٌتحملوا عبء الحركة الصهٌونٌة الناشبة التً 

ولو من منطلقات -تلتقً فً طرحها وهدفها 

مع أعداء السامٌة، فتحًٌ هذا العداء،  -مختلفة

وتسعى إلى منع اندماجهم فً أوطانهم التً 

عٌشون فٌها، وتعمل على نقلهم فً جماعات إلى ٌ

ا بهم.  أرض جدٌدة، تكون وطًنا خاّصً

لذا لم ٌحب هإالء الٌهود الؽربٌون هذه الحركة 

ولم ٌتفاعلوا معها، إال بعد أن نجح زعماء الحركة 

الصهٌونٌة فً استؽالل ظهور النازٌة فً ألمانٌا، 



ودفع الٌهود إلى الفرار إلى فلسطٌن؛ بدعوى 

اداة النازٌة للسامٌة.مع 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٙقٌام دولة إسرابٌل )

مإتمرات وبروتوكوالت صهٌون 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد كانت الحركة الصهٌونٌة قبل "هرتزل" أشبه 

عٌة خٌرٌة، فجاء "هرتزل" فبلور فكرها، بجم

ووضع الخطة العملٌة إلقامة دولة ٌهودٌة، ثم 

ه "هرتزل"  سعى لتنفٌذ هذه الخطة؛ حٌث وجَّ

الدعوات للجالٌات الٌهودٌة فً العالم لحضور 

مإتمر ٌهودي ٌتم فٌه وضع البرنامج العملً 

للحركة الصهٌونٌة، وصار هذا المإتمر ٌعقد 

ا لمتابعة ًٌّ تنفٌذ ما وضع ِمن برامج  سنو

وتوصٌات. 

المإتمرات الصهٌونٌة: 

عقد المإتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة بازل  -

م، وشهده 897ٔ"بال" بسوٌسرا فً أؼسطس 

عدد كبٌر من الٌهود "قرابة المابتٌن" ٌمثلون 

الهٌبات الٌهودٌة العالٌة، وكان أؼلبهم من ٌهود 

ع برنامج روسٌا وأوروبا الشرقٌة ، وفٌه تم وض

الحركة الصهٌونٌة. 

وتلخصْت توصٌات المإتمر األول فً: 

تنظٌم الحركة الٌهودٌة واتحاد هٌباتها  -ٔ

المتفرقة فً شتى أنحاء العالم. 

إٌقاظ الوعً الٌهودي. - ٕ

القٌام بمساٍع لدى مختلؾ الحكومات؛ للحصول  -ٖ

على موافقتها على أهداؾ الحركة الصهٌونٌة. 

وصٌات تؤسست "الشركة الٌهودٌة وتنفًٌذا لهذه الت

لدولة الٌهود"، والتً اُعتبرت اإلدارة المركزٌة 

ا كل َمن  ًٌّ لجمٌع الهٌبات الٌهودٌة، وأصبح صهٌون

ٌعتنق المبادئ التً وضعت فً مإتمر "بازل"، 

ا "قدره شلن  ًٌّ ا رمز ًٌّ وٌلزمه أن ٌدفع اكتتاًبا سنو

واحد"؛ للمساهمة فً نفقات الهٌبة التنفٌذٌة. 

وقد كتب "هرتزل" بعد المإتمر فً صحٌفته 

ًَّ أن ألخص أعمال  بـ"فٌٌنا" ٌقول: "وطلب إل

مإتمر بازل فإنً أقول، بل أنادي على رإوس 

األشهاد أننً أسسُت الدولة الٌهودٌة". 

عقد المإتمر الثانً فً بازل "بال" بسوٌسرا  -

م، وأسفر عن إنشاء بنك 898ٔفً أؼسطس 

للشركة الٌهودٌة، وحدد  اعتبر اإلدارة المالٌة

لرأس ماله ملٌون جنٌه إسترلٌنً. 

عقد المإتمر الصهٌونً الثالث فً "بازل" فً  -

م، وفٌه تمْت مناقشة مٌثاق 899ٔأؼسطس 

الصهٌونٌة العالمٌة، ومناقشة سٌاسة الصندوق 

المالً لالستٌطان. 

عقد المإتمر الرابع فً لندن فً أؼسطس  -

ندن للتؤثٌر على م، وجاء االجتماع فً ل9ٓٓٔ



الرأي العام البرٌطانً، وقد اجتمع "هرتزل" مع 

وزٌر خارجٌة برٌطانٌا فً محاولة للحصول على 

تؤٌٌد برٌطانٌا ألمانً الٌهود. 

عقد المإتمر الخامس فً "بازل" فً أؼسطس  -

م، وفٌه ظهرت الدعوة إلى االهتمام 9ٓٔٔ

بالثقافة العبرٌة تمهًٌدا إلنشاء وطن الٌهود 

مً، واقترح تؤسٌس جامعة عبرٌة وتقرر القو

إنشاء بنك لتموٌل شراء أراٍض فً فلسطٌن؛ 

لتهجٌر الٌهود إلٌها. 

م حاول "هرتزل" الحصول على 9ٕٓٔفً عام  -

فرمان ِمن السلطان العثمانً "عبد الحمٌد" بمنح 

الٌهود أرًضا للهجرة إلٌها فً فلسطٌن، مع منحهم 

"عبد الحمٌد" شبه استقالل ذاتً، ولكن السلطان 

رفض مطلب "هرتزل" بعد أن اكتشؾ المإامرة 

الصهٌونٌة كاملة. 

م فاوض "هرتزل" وزٌر 9ٖٓٔوفً عام  -

داخلٌة روسٌا على التصرٌح بهجرة الٌهود إلى 

خارج روسٌا مقابل إٌقاؾ حملة الدعاٌة الٌهودٌة 

ضد روسٌا، كما أخذ موافقة وزٌر مالٌة روسٌا 

ودي، ووافق "هرتزل" على إنشاء فرع للبنك الٌه

على عرض وزٌر المستعمرات البرٌطانٌة 

باستٌطان الٌهود لهضبة قرٌبة من نٌروبً 

عاصمة كٌنٌا، مع وعد باالستقالل الذاتً، وتعٌٌن 

حاكم ٌهودي. 

عقد المإتمر الصهٌونً السادس فً "بازل"  -

م، وهو آخر مإتمر 9ٖٓٔبسوٌسرا فً أؼسطس 

، وفٌه تعرض صهٌونً شهده "هرتزل" قبل موته

"هرتزل" للنقد الشدٌد بسبب موافقته على إقامة 

وطن ٌهودي خارج فلسطٌن، وقرر المإتمر عدم 

قبول إنشاء وطن للٌهود فً إفرٌقٌا إال كملجؤ 

مإقت. 

وقد زار "هرتزل" بنفسه القاهرة فً ربٌع 

م فً إطار حرصه على تجمٌع جهود 9ٖٓٔ

به الٌهود فً كل مكان إلقامة دولتهم، ورحبت 

الجالٌة الٌهودٌة الرأسمالٌة فً مصر وقتها.  

م، ولكن 9ٓٗٔوقد توفً "هرتزل" فً ٌولٌو 

المإتمرات الصهٌونٌة توالت بعد ذلك فً بازل، 

وفً الهاي، وهامبورج، وفٌٌنا، وبراج، وزٌورخ، 

وجٌنٌؾ، ولما أقام الٌهود دولتهم على أرض 

فلسطٌن عقد المإتمر الثالث والعشرٌن فً القدس 

م، وقد تولى "حاٌٌم واٌزمان" 9ً٘ٔٔ عامف

زعامة الحركة الصهٌونٌة بعد وفاة "هرتزل". 

بروتوكوالت حكماء صهٌون: 

أو -هذه البروتوكوالت ٌعتقد أنها بعض مقررات 

المإتمر الٌهودي األول، وقد  -محاضر جلسات

ُسرقِت ِمن أحد زعماء الٌهود ثم نشرت، وقد 

جً نٌلوس" تولى نشرها ألول مرة الروسً "سر

م بعد عام واحد من 9ٕٓٔفً روسٌا عام 

وصولها إلٌه. 

وهذه البروتوكوالت وإن لم ٌعرؾ مصدرها 

الحقٌقً على وجه الٌقٌن، ورؼم زعم البعض أنها 

وثابق مزٌفة وضعتها أجهزة البولٌس الروسً 



السرٌة، ونسبتها للمإتمر الصهٌونً األول بؽٌة 

ٌة؛ إال أن اإلٌهام بوجود مإامرة ٌهودٌة صهٌون

وتجري حتى -األحداث التً جرت بعد ظهورها 

تإٌد وترجح صحة نسبتها إلى زعماء  -اآلن

الٌهود، بل ٌرى البعض أنها ِمن الحقابق المسلَّم 

بها، خاصة مع محاوالت الٌهود منع طبعها 

ونشرها. 

مصادرة طبعة لها باللؽة  ومن أمثلة ذلك:

لوم م، ومع9ٔ7ٔالفرنسٌة نشرت فً روسٌا عام 

أن قادة الحركة البلشفٌة فً روسٌا كانوا من 

الموالٌن للٌهود. 

وَمن ٌقرأ البروتوكوالت األربع والعشرٌن جمٌعها 

ٌتبٌن له ما ٌخطط له الٌهود وٌسعون إلٌه ِمن 

اإلفساد فً األرض والعلو فٌها، مما ٌوافق ما 

عرؾ عنهم ِمن عنصرٌة وحب اإلفساد للشعوب 

هً أولى بما احتوته أن من ؼٌر الٌهود؛ ولهذا ف

أو سفهاء -تسمى: "بروتوكوالت خبثاء 

صهٌون!". 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 7قٌام دولة إسرابٌل )

الحركة الصهٌونٌة والحرب العالمٌة األولى 

كتبه/ عالء بكر 

، أما الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

بعد؛ 

فقد عمدت الحركة الصهٌونٌة إلى كسب تؤٌٌد 

الدول األوروبٌة لمشروعها الرامً إلى إنشاء 

دولة للٌهود فً أرض فلسطٌن، وكانت برٌطانٌا 

فً مقدمة هذه الدول األوروبٌة حٌث كانت فً 

مقدمة الدول األوروبٌة االستعمارٌة وقتها. 

لندن ولهذا انعقد المإتمر الصهٌونً الرابع فً 

م للتؤثٌر على الرأي العام البرٌطانً 9ٓٓٔعام 

للتعاطؾ مع مطالب الحركة الصهٌونً. 

م انعقد فً الهاي مإتمر 9ٓ8ٔوفً عام 

صهٌونً تقرر فٌه مطالبة برٌطانٌا بالتدخل لدى 

الدولة العثمانٌة للسماح للٌهود بالهجرة إلى أرض 

فلسطٌن، وكانت إنجلترا وقتها تخطط مع دول 

االستعمارٌة للسٌطرة على الدول العربٌة أوروبا 

الواقعة تحت السٌطرة العثمانٌة، وإعادة تقسٌمها 

بما ٌخدم مصالحها. 

م بدأت الحرب العالمٌة األولى 9ٔٗٔوفً عام 

ن دول المحور: "ألمانٌا والنمسا، ومعهما  ٌْ ب

تركٌا"، وبٌن دول الحلفاء: "إنجلترا وفرنسا 

ت إلً هذه وروسٌا، ومعهم أمرٌكا"، وقد سع

الحرب وخططت لها دول أوروبا االستعمارٌة 

التً كانوا ٌطلقون علٌها الرجل -إلسقاط تركٌا 

لالستٌالء على ما تحت نفوذها من  -المرٌض

الدول العربٌة. 

وٌرى البعض أًٌضا أن الماسونٌة العالمٌة كانت 

تخطط لمثل هذه الحرب الكبرى لإلطاحة بالحكم 

وسٌا معقالً للشٌوعٌة، الملكً فً روسٌا، وجعل ر

لتنطلق منها الشٌوعٌة إلى أرجاء األرض لتدمٌر 

ا مع  ًٌ المعتقدات الدٌنٌة والمبادئ األخالقٌة، تمش

)راجع المخططات الٌهودٌة التً تتبناها الماسونٌة 

. الماسونٌة فً مذاهب فكرٌة فً المٌزان د.عالء بكر(

وقد سعت الحركة الصهٌونٌة إلى المشاركة 

اث واالستفادة منها فً تحقٌق فً األحد

مشروعها: 

ففً الجانب العسكري تم تشكٌل فٌلق ٌهودي 

انضم إلى فرق النقل فً الجٌش البرٌطانً، وقد تم 

م، كما انضمت فصابل من 9ٔٙٔتسرٌحه فً عام 

الٌهود إلى جٌش اللورد اللنبً التً ؼزى فلسطٌن 

ودخلها فً نهاٌة الحرب، وشاركت قوات من 

زو سورٌا ولبنان مع قوات الحلفاء، الٌهود فً ؼ

 8ولما استولى اللورد "اللنبً" على القدس فً 

م ثم دمشق توجه إلى قبر "صالح 9ٔ7ٔدٌسمبر 

، وقال متفاخًرا: "ها نحن قد -رحمه هللا-الدٌن" 

عدنا ٌا صالح الدٌن!". 



كما برز عدد من القادة الٌهود فً هذه الحرب، 

ودي الذي قاد مثل: الكولونٌل "باترسون" الٌه

اللواء المقاتل فً "الدردنٌل" عندما أراد الحلفاء 

فتح الطرٌق هناك إلى روسٌا، وكانت االستفادة 

من تلك المشاركات بتدرٌب فبات من الٌهود على 

األعمال القتالٌة واكتساب الخبرات فً هذا الشؤن 

)راجع أضواء على الكٌان الفلسطٌنً، تؤلٌؾ عبد هللا بالل 

. (ٖٖ-ٕٖص 

خاصة فً -كما قدمت المإسسات المالٌة الٌهودٌة 

المساعدات المالٌة لبرٌطانٌا، وفرنسا،  -أمرٌكا

ضد ألمانٌا أثناء الحرب. 

وتعنً -كما كان ألعضاء من منظمة "بناي برث" 

الٌهودٌة نشاط جاسوسً كبٌر وراء  -أبناء العهد

الخطوط التركٌة فً جبهة فلسطٌن، وِمن أشهر 

األٌام: "سٌمً سٌمون"،  جواسٌسها فً تلك

و"سوزي لٌبرمان"، و"مدام شورسن"، 

)راجع فً ذلك: مقدمة األسرار و"كٌمباس لٌبرمان" 

، وأسالٌب الؽزو ٔٔالماسونٌة لجواد رفعت أتلخان ص

-78ٔالفكري د. علً جرٌشة ومحمد شرٌؾ الزٌبق ص 

، وللتوسع: الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب 79ٔ

. (ٖٗ٘-ٖٓ٘اصرة، ط. الثالثة صواألحزاب المع

ولما ثار الروس ضد حكم القٌاصرة فً روسٌا 

نتٌجة الظلم واالستبداد، وقامت الثورة البلشفٌة 

تسلق أصحاب الفكر الشٌوعً هذه  -م 9ٔ7ٔعام 

الثورة، وكان أكثر قادتهم من الٌهود، وقطفوا 

)راجع فً ذلك ثمارها، وحولوها إلى حركة شٌوعٌة 

. ة الصهٌونٌة ألحمد عبد الؽفور عطار(الشٌوعٌة ولٌد

ج الٌهود مساعدتهم للحلفاء بقٌام "حاٌٌم  وقد توَّ

واٌزمان" بعد تعٌٌنه ربًٌسا لمعامل األمٌرالٌة 

البرٌطانٌة بإنتاج مادة األسٌتون المستخدمة فً 

صناعة المتفجرات. 

حاٌٌم واٌزمان: 

ٌهودي ِمن موالٌد روسٌا البٌضاء، ولد عام 

م حٌث 9ٓٗٔل إلى برٌطانٌا عام م، انتق87ٗٔ

استقر فً مانشستر كؤستاذ مساعد فً جامعتها، 

حٌث كان حاصالً على الدكتوراه فً العلوم بعد 

دراسة جامعٌة فً ألمانٌا وسوٌسرا، وعمل بعدها 

فً جامعة جٌنٌؾ. 

شارك "واٌزمان" فً كل المإتمرات الصهٌونٌة، 

وكان ممن رفضوا مشروع "هرتزل" الداعً إلى 

ا كؽٌره من  ًٌ إقامة دولة للٌهود فً أوؼندا، مناد

الٌهود الشرقٌٌن إلى إقامة هذه الدولة على أرض 

فلسطٌن. 

وقد سعى "واٌزمان" للحصول على تعهد برٌطانً 

بإقامة دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن ببناء شبكة من 

العالقات السٌاسٌة فً لندن مع صناع القرار 

عن وعد البرٌطانً، وهو ما أسفر بعد ذلك 

م. 9ٔ7ٔ"بلفور" للٌهود عام 

وبجهود "واٌزمان" استطاع مكتب لندن 

الصهٌونً االتصال بالعدٌد من المسبولٌن الٌهود 

وؼٌر الٌهود، منهم: 



ٌهودي تسلم وزارة  "هٌربرت صموبٌل" وهو:

م، ثم أصبح بعد 9ٔٙٔالداخلٌة البرٌطانٌة عام 

ذلك أول مندوب ساٍم لبرٌطانٌا فً فلسطٌن بعد 

النتداب البرٌطانً علٌها.ا 

أحد زعماء الحزب اللٌبرالً  "لوٌد جورج":

البرٌطانً الذي أصبح فً ما بعد وزًٌرا للذخابر، 

ثم وزًٌرا للحربٌة، ثم تسلم رباسة الحكومة 

م، لٌصبح قابد برٌطانٌا فً 9ٔٙٔالبرٌطانٌة عام 

أوج الحرب العالمٌة األولى، ولٌقود مفاوضات 

لحلفاء.السلم بعد انتصار ا 

وفً ظل وجود "لوٌد جورج" فً الحكم صدر 

وعد "بلفور"، وأدخل وعد "بلفور" ضمن وثٌقة 

االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن، ونال موافقة 

عصبة األمم علٌه، وتقبلته الدول االستعمارٌة 

الكبرى الحلٌفة لبرٌطانٌا، وِمن َثمَّ أدخل حٌز 

التنفٌذ. 

عد بلفور" وهو الذي حمل "و "آرثر بلفور":

اسمه، وكان ربًٌسا سابًقا للحكومة البرٌطانٌة، ثم 

صار وزًٌرا للخارجٌة فً حكومة الحرب التً 

رأسها "لوٌد جورج". 

الخبٌر فً شبون الشرق  "مارك ساٌكس":

ا لحكومة الحرب  األوسط الذي أصبح أمًٌنا عاّمً

البرٌطانٌة، وكان حلقة الوصل بٌن المكتب 

الحكومة البرٌطانٌة،  الصهٌونً فً لندن وبٌن

وشارك فً المفاوضات مع فرنسا وروسٌا 

القٌصرٌة التً انتهت باتفاقٌة "ساٌكس بٌكو" 

المعروفة. 

ومما ساعد على ارتفاع منزلة "حاٌٌم واٌزمان" 

عند الحكومة البرٌطانٌة توصله من خالل تجاربه 

الكٌمٌابٌة إلى صنع مادة "األسٌتون" عن طرٌق 

التخمٌر الجرثومً. 

وقد كان "لألسٌتون" وقتها أهمٌته العسكرٌة فً 

صنع المواد المتفجرة التً كانت تستعملها 

البحرٌة البرٌطانٌة، وهكذا عن طرٌق األسٌتون 

دخل "واٌزمان" إلى وزارة البحرٌة البرٌطانٌة 

وكان وزٌر البحرٌة فً حٌنها -كمستشار 

، وإلى وزارة الذخابر التً -"ونستون تشرشل"

"لوٌد جورج" نفسه، وهو فً طرٌق  كان وزٌرها

صعوده إلى رباسة الحكومة البرٌطانٌة. 

وقد ذكر "لوٌد جورج" فً مذكراته أن أحد 

أسباب دعمه للمشروع الصهٌونً هً مساهمة 

"واٌزمان" فً إنتاج األسٌتون. 

ولدوره الكبٌر أصبح "حاٌٌم واٌزمان" ربًٌسا 

م، ثم 9ٕٓٔللمنظمة الصهٌونٌة العالمٌة عام 

م، ثم 9ٕ9ٌٔن ربًٌسا للوكالة الٌهودٌة عام ع

صار أول ربٌس لدولة إسرابٌل بعد إعالن قٌامها 

م. 9ٕ٘ٔم، وحتى وفاته فً عام 9ٗ9ٔعام 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 8قٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٔٙٔبٌكو"  -معاهدة "ساٌكس 

بكركتبه/ عالء  

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فمعاهدة "ساٌكس بٌكو" هً المعاهدة التً حددت 

مع االتفاقٌات التً تلتها مصٌر الشعوب العربٌة 

خالل القرن العشرٌن المٌالدي وإلى الٌوم، 

وحولتها إلى كٌانات منفصلة عن بعضها البعض، 

، ومهدت وحالت دون قٌام دولة عربٌة موحدة

لفرض انتداب الدول األوروبٌة االستعمارٌة على 

نت  تلك الكٌانات بدالً من منحها االستقالل، ثم مكَّ

الٌهود من دخول فلسطٌن واتخاذها وطًنا للٌهود. 

كانت برٌطانٌا بصفتها أكبر دولة أوروبٌة 

استعمارٌة فً ذلك الوقت تسعى إلى تؤمٌن 

ها الهندٌة، الطرٌق البحري والبري إلى مستعمرات

وإلى بسط نفوذها على المنطقة العربٌة؛ ولهذا 

وضعت ٌدها على شركة قناة السوٌس بشراء 

م، لتصبح 87٘ٔأسهم الخدٌوي إسماعٌل عام 

هً المساهم األكبر فً شركة القناة، ثم سٌطرت 

م، باإلضافة إلى مد 88ٕٔعلى مصر منذ عام 

، نفوذها إلى الشاطا الجنوبً من الجزٌرة العربٌة

وحصول لندن على أول حق لها الستخراج النفط 

م. 9ٓ9ٔفً إٌران عام 

وكانت برٌطانٌا حرٌصة على أن ٌمتد نفوذها  -

إلى العراق والشام "وخاصة فلسطٌن"؛ لقربها 

من قناة السوٌس التً أصبحت العصب البحري 

الحٌوي لإلمبراطورٌة البرٌطانٌة؛ ولموقعها 

ط.الممٌز على البحر األبٌض المتوس 

وخالل الحرب العالٌة األولى كانت برٌطانٌا 

تتفاوض مع أطراؾ عدٌدة متناقضة المصالح 

واألهداؾ فً وقت واحد، وِمن مقتضى نظرتها 

االستعمارٌة ولتحقٌق مصالحها تتفق مع كل طرؾ 

فٌما ٌالبم مصالحها ومصالحه. 

كانت مصلحة برٌطانٌا القرٌبة هً الخروج من  -

ى منتصرة، ومصلحتها التالٌة الحرب العالمٌة األول

هً بسط نفوذها على أكبر قدر ممكن من المنطقة 

العربٌة بمناطقها وممراتها اإلستراتٌجٌة 

وثرواتها. 

فاوضت برٌطانٌا فرنسا حلٌفتها فً الحرب،  -

ا،  -ووقَّعت معها اتفاقٌة "ساٌكس  بٌكو" سّرً

والتً بمقتضاها تتقاسم برٌطانٌا وفرنسا المنطقة 

الموعودة باالستقالل بعد هزٌمة تركٌا  العربٌة

وتحرٌر هذه المنطقة العربٌة من قبضتها. 

وكانت فرنسا تعطً المنطقة العربٌة أهمٌة  -

كبرى منذ حملة "نابلٌون" على مصر؛ لذا 

 ساعدت "محمد علً" فً تكوٌن دولته فً مصر،

وشقت قناة السوٌس، وأعطت نفسها صفة حماٌة 

قدسة، وحماٌة النصارى األماكن الكاثولٌكٌة الم

الشرقٌٌن أبناء المذهب الكاثولٌكً لما لها من 



امتٌازات عند الدولة العثمانٌة؛ لذا كان ِمن 

مصلحة فرنسا بسط نفوذها على الشام خاصة 

فلسطٌن بمقدساتها، إلى جانب تقاسم ثروات 

العرب مع البرٌطانٌٌن. 

فتم االتفاق بٌنهما على: 

ا" وضع البالد السورٌة "سور - ًٌ ٌا ولبنان حال

إضافة إلى الموصل تحت الحكم الفرنسً، وقد 

تركت برٌطانٌا الموصل لفرنسا لتجنب قٌام حدود 

لها مشتركة مع روسٌا القٌصرٌة التً تم االتفاق 

على منحها أجزاًء من شمال شرق الدولة 

العثمانٌة، ولكن بسقوط روسٌا القٌصرٌة عام 

ا، وخروجها م، وظهور الثورة البلشفٌة فٌه9ٔ7ٔ

تخلت فرنسا عن  -من الحرب مع الحلفاء 

م لتصبح العراق 9ٔ8ٔالموصل لبرٌطانٌا عام 

بؤكملها لبرٌطانٌا.  

وضع العراق ومنطقة شرق األردن تحت الحكم  -

البرٌطانً.  

تدوٌل معظم فلسطٌن مع وضع مرفؤي: "حٌفا  -

وعكا" تحت الحكم البرٌطانً. 

برٌطانٌا حالً وهذا التدوٌل لفلسطٌن كان عند 

ا لحٌن توافر الظروؾ المناسبة للسٌطرة  ًٌّ مرحل

على فلسطٌن ككل، فبرٌطانٌا تدرك أهمٌة األماكن 

بل تعلم أًٌضا أن  المقدسة فً فلسطٌن لفرنسا،

روسٌا تعتبر نفسها الحامٌة لألرثوذكس فً 

الشرق، أي أن فرنسا وروسٌا لن تقبال انفراد 

بمفردها، كما أن برٌطانٌا بالسٌطرة على فلسطٌن 

تدوٌل فلسطٌن ٌإدي إلى إبعاد فرنسا عن منطقة 

قرٌبة من قناة السوٌس ولها موقعها الممٌز على 

البحر األبٌض المتوسط. 

ولما خرجت روسٌا من الحرب بعد انتصار الثورة 

م، وؼٌابها عن الساحة 9ٔ7ٔالبلشفٌة فً خرٌؾ 

أمكن لبرٌطانٌا االتفاق بعد ذلك مع فرنسا على 

ع فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً، وتعدٌل وض

بٌكو" بما ٌالبم مصالح برٌطانٌا  -اتفاق "ساٌكس 

فً مقابل موافقة برٌطانٌا على فرض شروط 

صلح قاسٌة على ألمانٌا فً أوروبا تالبم مصالح 

األمن الفرنسً. 

وقد كانت هذه الشروط القاسٌة التً تجسدت فً 

نازٌة بعد معاهدة "فرساي" من أسباب صعود ال

ذلك فً ألمانٌا، حٌث أقام هتلر جزًءا كبًٌرا من 

دعوته القومٌة على رفض شروط معاهدة 

"فرساي" التً فُرضت على ألمانٌا بعد هزٌمتها 

فً الحرب العالمٌة األولى، وقادت النازٌة ألمانٌا 

وأوروبا إلى الحرب العالمٌة الثانٌة بعد ذلك. 

ً الحجاز وفاوضت برٌطانٌا "الشرٌؾ حسٌن" ف

على أن ٌتحالؾ معها، وٌشعل ثورة عربٌة ضد 

"تركٌا" خالل الحرب العالمٌة األولى فً مقابل 

وعد ِمن برٌطانٌا بإقامة دولة عربٌة له فً 

الحجاز، والعراق، والشام "وفلسطٌن بالطبع جزء 

منها". 

بعد وقوع الهزٌمة لتركٌا فً الحرب وانحسار 

حت ٌدها، وهو حكمها عن األراضً العربً التً ت



الوعد الذي لم توؾِّ به برٌطانٌا بعد قٌام 

"الشرٌؾ حسٌن" بثورته العربٌة ضد تركٌا، رؼم 

أن مساهمته العسكرٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة كانت 

ِمن أسباب هزٌمة تركٌا فً الحرب. 

كما فاوضت برٌطانٌا فً نفس الوقت الحركة 

الصهٌونٌة من خالل المكتب الصهٌونً فً لندن 

ؤن السماح بالهجرة الٌهودٌة من كل مكان إلى بش

أرض فلسطٌن؛ إلنشاء وطن قومً للٌهود فٌها، 

وهً المفاوضات التً أسفرت عن وعد "بلفور" 

م.  9ٔ7ٔفً نوفمبر 

لقد أخلت برٌطانٌا بوعدها للشرٌؾ "حسٌن" 

ألنها رأت "وبنظرتها  ووفت للٌهود بوعدها؛

وبً االستعمارٌة" أن وجود مجتمع ٌهودي أور

قوي فً فلسطٌن على مقربة من قناة السوٌس 

متحالؾ معها وخاضع لسٌطرتها أضمن لمصالحها 

بكثٌر، بل وأشد مالبمة للدفاع عن مصالحها من 

الدولة العربٌة التً ٌسعى إلٌها "الشرٌؾ 

حسٌن". 

ا فً  -وقد ُوقِّعت اتفاقٌة "ساٌكس  بٌكو" سّرً

م. 9ٔٙٔ

وقد ُسمٌت بهذا االسم نسبة إلى: 

الذي  المفاوض البرٌطانً "مارك ساٌكس": -

شؽل منصب األمٌن العام لحكومة الحرب 

البرٌطانٌة، وكلفته حكومته بؤن ٌكون حلقة اتصال 

بٌنها وبٌن المكتب الصهٌونً فً لندن، كما كلفته 

بالتفاوض مع فرنسا وروسٌا القٌصرٌة حول 

اقتسام المنطقة العربٌة، وذلك قبل أن تتضح نتابج 

بعد.الحرب  

المفاوض الفرنسً "جورج بٌكو". - 

وقد وافقت روسٌا القٌصرٌة على هذه االتفاقٌة، 

م 9ٔ7ٔفلما قامت الثورة الروسٌة البلشفٌة عام 

وسقط الحكم القٌصري فٌها ُوجدت هذه االتفاقٌة 

ن وثابق سرٌة لروسٌا القٌصرٌة بعد انتهاء  ٌْ ب

الحرب العالمٌة األولى؛ فؤذاعت الثورة الروسٌة 

هذه االتفاقٌة وكشفت عن تفاصٌلها. 

لقد وضعت هذه االتفاقٌة التً تقرر مصٌر المنطقة 

العربٌة بمعزل عن العرب أصحاب الشؤن فً 

المنطقة، فلم ٌكن لهم الحق فً المشاركة فٌها، 

ا محكًما ال ٌعرفه أحد، حتى انكشؾ  وبقٌت سّرً

أمرها، بٌنما كانت القٌادات الٌهودٌة تشارك فً 

فً دفع األمور فً اتجاه مشروعها الخفاء 

الصهٌونً بحكم عالقاتها داخل الدوابر 

البرٌطانٌة. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 9قٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٔٙٔالثورة العربٌة ضد تركٌا عام 

كتبه/ عالء بكر 

سول هللا، أما الحمد هلل، والصالة والسالم على ر

بعد؛ 

فقد سعت الماسونٌة العالمٌة، وهً أحد المنظمات 

التً تعمل فً خدمة األهداؾ الٌهودٌة وٌتحكم 

فٌها الٌهود إلى القضاء على الدولة العثمانٌة؛ 

لكونها العقبة الربٌسٌة أمام السماح بالهجرة 

الٌهودٌة ألرض لفلسطٌن. 

فكان ِمن تخطٌطها: 

الحمٌد" عن حكم تركٌا؛  إبعاد السلطان "عبد -ٔ

لذا تم تصوٌر السلطان على أنه مستبد فً حكمه، 

ٌرفض دعاوى اإلصالح ِمن خالل حمالت دعابٌة 

منظمة، وأنشؤت جمعٌة االتحاد والترقً "تركٌا 

الفتاة"، وتم إمدادها بالمال الالزم، وعمل الدعاٌة 

الواسعة للتعاطؾ معها، ولما تهٌؤت النفوس 

لسلطان "عبد الحمٌد"، حٌث قام للتؽٌٌر تم خلع ا

أعضاء جمعٌة االتحاد والترقً بانقالبهم فً عام 

م، وأجبروا السلطان "عبد الحمٌد" على 9ٓ9ٔ

التوقٌع على وثٌقة التنازل عن الحكم. 

إضعاؾ تركٌا عن طرٌق الزج بها فً حروب  -ٕ

تضعفها، وتضعؾ نفوذها على ما تحت ٌدٌها من 

لعربٌة، وكانت قمة البالد، خاصة فً المنطقة ا

هذه الوسٌلة فً مشاركة تركٌا فً الحرب العالمٌة 

األولى بال مبرر قوي للمشاركة فٌها، وترتب على 

هزٌمة تركٌا فً الحرب العالمٌة األولى فقدها لما 

تحت ٌدٌها من البلدان العربٌة فً الشام، 

والعراق، والجزٌرة العربٌة، والتً وقعت تحت 

فرنسً بعد خروجها من التبعٌة النفوذ البرٌطانً ال

لتركٌا. 

إثارة النعرات القومٌة داخل الدولة العثمانٌة،  -ٖ

وتشجٌع الحركات االنفصالٌة داخلها لتفتٌتها، 

وذلك فً اتجاهٌن متضادٌن: 

إثارة الدعوة إلى القومٌة الطورانٌة فً  األول:

تركٌا المنادٌة بؤن تركٌا لألتراك، وتقدٌمهم على 

كانت جمعٌة تركٌا الفتاة، والتً َمن عداهم، ف

اتخذت من الدب شعاًرا، وهو شعار األتراك قبل 

الدخول فً اإلسالم. 

إثارة العناصر ؼٌر التركٌة: "كالعرب،  الثانً:

واألكراد" ضد األتراك بادعاء اضطهاد األتراك 

لهم، وتقلٌل األتراك من شؤنهم، وِمن َثمَّ تنمٌة 

راك، واستؽالل مشاعر السخط والكراهٌة ضد األت

ظهور الدعوة إلى القومٌة الطورانٌة فً تركٌا، 

وهً ِمن صنعهم فً الوصول لهدفهم؛ مما مهد 

)راجع للحركة القومٌة العربٌة االنفصالٌة بعد ذلك. 

فً ذلك: الماسونٌة فً "مذاهب فكرٌة فً المٌزان" د.عالء 

. (ٖٖٔ-ٕٖٓص:  -المنصورة  -بكر ط. مكتبة فٌاض 

لقومٌة العربٌة:الدعوة إلى ا 



ظهرت الحركة القومٌة العربٌة للتحرر من النفوذ 

العثمانً فً المنطقة العربٌة، وتركزت هذه 

الحركة فً الشام والعراق، والتقت مع سعً 

"الشرٌؾ حسٌن" فً الحجاز بإقامة دولة عربٌة 

مستقلة ٌحكمها، وكان "الشرٌؾ حسٌن بن علً" 

ع نفوذه الدٌنً  -شرٌؾ مكة- والسٌاسً فً قد وسَّ

الحجاز، وتعززت مكانته لدى الحركة القومٌة 

العربٌة فً الشام والعراق، وقد طور "الشرٌؾ 

حسٌن" عالقاته مع الجمعٌات القومٌة السرٌة فً 

سورٌا ولبنان. 

كما بدأ فً االتصال ببرٌطانٌا للتعرؾ على مدى 

استعدادها لدعمه ضد األتراك، ومع بداٌة الحرب 

ودخول تركٌا الحرب إلى جانب  العالمٌة األولى

ألمانٌا رأت برٌطانٌا ضرورة االستفادة من 

"الشرٌؾ حسٌن" والحركة القومٌة العربٌة؛ حٌث 

ا فً  ًٌّ ا وعسكر ًٌّ إن العرب سٌشكلون ثقالً بشر

منطقتهم فً حال ثورتهم، خاصة أن لـ"شرٌؾ 

مكة" مركزه الدٌنً بٌن العرب.  

مساند لتركٌا وكانت برٌطانٌا تدرك دور العرب ال

فً الحرب إذا لم تتحالؾ برٌطانٌا مع العرب، 

ودعت تركٌا الدول العربٌة التً تحت نفوذها 

للمشاركة فً الحرب إلى جانبها، كما كانت 

برٌطانٌا تدرك خطر الحامٌات التركٌة فً الجزٌرة 

العربٌة الذي قد ٌهدد قناة السوٌس، وٌهدد خلٌج 

راك وٌتم عدن، وحٌن ٌنقلب العرب على األت

القضاء على الحامٌات التركٌة فً الجزٌرة العربٌة 

تفقد تركٌا تلك الممٌزات، وتنشؽل بمحاربة القوات 

العربٌة فً الحجاز والشام، أي تعانً من مواجهة 

جبهة جدٌدة فً الحرب تضِعؾ من قوتها 

العسكرٌة فً مواجهة الحلفاء؛ لذا رأت برٌطانٌا 

ن" الذي ضرورة التفاوض مع "الشرٌؾ حسٌ

حاول االتصال بها للتحالؾ معها ضد تركٌا من 

قْبل. 

وتم تبادل الرسابل السرٌة بٌن الشرٌؾ "حسٌن 

بن علً" والمندوب السامً البرٌطانً فً مصر 

"هنري مكماهون" بإشراؾ اللورد "كتشنر" 

وزٌر الحربٌة البرٌطانً إثر اندالع الحرب 

لطرفٌن العالمٌة األولى، واستمرت االتصاالت بٌن ا

م. 9ٔٙٔم وحتى نهاٌة ٌناٌر 9ٔ٘ٔمن ٌولٌو 

ا على التعهد  وقد كان "الشرٌؾ حسٌن" مصّرً

الواضح الصرٌح من برٌطانٌا على االستقالل 

العربً التام، واألخذ بحدود الدولة العربٌة 

ومن ورابه  المتوقعة كما ٌطمح هو إلٌها،

الجمعٌات القومٌة العربٌة فً سورٌا والعراق، 

صرار "الشرٌؾ حسٌن" على مطالبه، وأمام إ

ولحاجة برٌطانٌا للثورة العربٌة ضد األتراك، قام 

التحالؾ العرب البرٌطانً على الوعد "للشرٌؾ 

حسٌن" وفًقا لمطالبه. 

وبناًء على قرار وزٌر الخارجٌة البرٌطانً السٌر 

"إدوارد جراي"، بعث "مكماهون" إلى "الشرٌؾ 

 -مكماهون" "رسالة-حسٌن" رسالته الشهٌرة 

م تعد فٌها 9ٔ٘ٔأكتوبر  ٕٗالمإرخة فً 

برٌطانٌا العرب باالستقالل، وأن تكون لهم دولة 

عربٌة مستقلة ضمن الحدود التً طلبها "الشرٌؾ 

حسٌن". 



وقد قام "وعد مكماهون" والذي سبق وعد 

"بلفور" للٌهود على استقالل المشرق العربً بعد 

قة "التً نهاٌة الحرب وهزٌمة تركٌا فً المنط

تضم اآلن دول الجزٌرة العربٌة، وسورٌا، ولبنان، 

واألردن، وفلسطٌن، والعراق" مقابل الثورة 

العربٌة على األتراك. 

وبوقوع االتفاق بٌن برٌطانٌا و"الشرٌؾ حسٌن"؛ 

سارع "الشرٌؾ حسٌن" بإعالن الثورة العربٌة 

م 9ٌٔٙٔونٌو  ٓٔفً الحجاز، والتً بدأت فً 

امٌة التركٌة فً مكة، ثم بالهجوم على الح

االنطالق فً كل االتجاهات. 

وفً نفس الفترة تقرًٌبا بدأت المحادثات بٌن 

إنجلترا وفرنسا فً لندن لتقسٌم المنطقة العربٌة 

بعد هزٌمة تركٌا، والتً أسفرت عن اتفاقٌة 

م، واستكملت 9ٔٙٔبٌكو" فً ماٌو  -"ساٌكس 

باتفاق "سان جان دو مورٌان" بعد ذلك. 

ا ٌنبؽً اإلشارة إلٌه هنا أن ظهور الفكر ومم

القومً العربً فً هذه الفترة أضفى على المسؤلة 

وعلٌه تحرفت  الفلسطٌنٌة الطابع القومً العربً؛

نشؤة القضٌة الفلسطٌنٌة بمعرفة الحركة 

الصهٌونٌة التً أنكرت وجود الشعب الفلسطٌنً 

كشعب ٌقٌم على أرض فلسطٌن عبر تارٌخه 

ت تصور األمر على ما ٌحلو لها، الطوٌل، وراح

فمن كان ٌعٌش من العرب فً أرض فلسطٌن مع 

قدوم الهجرة الٌهودٌة فله أن ٌنتقل منها إلى 

أرض العرب الواسعة، وكؤنه ال ارتباط هناك بٌن 

اإلنسان الفلسطٌنً العربً وأرض فلسطٌن، مع 

أنه ال منافاة وال تناقض بٌن انتماء اإلنسان 

فلسطٌن وانتمابه لقومٌته الفلسطٌنً ألرضه 

وجنسه العربً، كما ٌنتمً المصري لوطنه مصر 

وألمته العربٌة، فال ٌلؽً انتمابه للجنس العربً 

انتمابه ألرض مصر. 

بل -إن انتماء الفلسطٌنً لفلسطٌن سابق بكثٌر 

ا لفكرة القومٌة العربٌة التً ظهرت  -بكثٌر جّدً

ولكن  حدًٌثا بعد ظهور الفكر القومً فً أوروبا،

"أن  الحركة الصهٌونٌة راحت تصور لألوروبٌٌن:

 -أي خالٌة من السكان-فلسطٌن أرض بال شعب 

!"، وأن َمن -أي الشعب الٌهودي-لشعب بال أرض 

تصادؾ وجوده على أرض فلسطٌن مع توافد 

الٌهود إلٌها فهو عربً من أرض العرب، ووطنه 

هو أرض العرب ككل؟ وقد كانت فلسطٌن تضم 

ألؾ مسلم  7ٗ٘ألؾ فلسطٌنً، منهم  7ٓٓوقتها 

 ٙ٘ألؾ نصرانً فلسطٌنً، و 7ٓفلسطٌنً، و

)انظر ألؾ ٌهودي معظمهم من الٌهود العرب 

. (ٙٙ"تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة" ص 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٓٔقٌام دولة إسرابٌل )

دور الثورة العربٌة فً هزٌمة تركٌا فً 

األولى الحرب العالمٌة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد بدأت الثورة العربٌة على األتراك استناًدا على 

وعد برٌطانٌا للشرٌؾ "حسٌن"، متمثالً فً 

"وعد مكماهون" المندوب السامً البرٌطانً فً 

مصر، بناًء على قرار وزٌر الخارجٌة وقتها السٌر 

م، الذي وعدت فٌه 9ٔ٘ٔد" فً أكتوبر "إدوار

برٌطانٌا الشرٌؾ "حسٌن" بدولة عربٌة مستقلة 

فً الحجاز، والشام، والعراق ٌحكمها بعد هزٌمة 

تركٌا فً الحرب العالمٌة األولى، وتحرر هذه 

المنطقة من النفوذ العثمانً بمساعدة العرب. 

م حٌث 9ٌٔٙٔونٌو  ٓٔبدأت الثورة العربٌة فً 

ٌات التركٌة فً الحجاز فً ٌد الثوار سقطت الحام

آالؾ جندي تركً ِمن بٌنهم  ٙالعرب، وتم أسر 

حاكم الحجاز العام، وبقٌت بعض الحامٌات التركٌة 

ن  المعزولة فً المدٌنة، وعسٌر، والٌمن، وتمكَّ

الثوار من السٌطرة على المواقع المهمة على 

البحر األحمر بعد أقل من شهر من بداٌة الثورة، 

اتجه الثوار تجاه الشام، فاستولوا على العقبة ثم 

م التً تحولت إلى قاعدة هامة 9ٔ7ٌٔولٌو  ٙفً 

للحلفاء إلى جانب كونها نقطة تجمع وتسلٌح 

للمنضمٌن إلى الثورة العربٌة. 

ولمساعدة الحلفاء على الوصول لمدٌنة القدس 

قامت القوات العربٌة بااللتفاؾ حول خطوط 

جانب الجنوبً من الجبهة؛ القوات التركٌة فً ال

مما خفؾ الضؽط العسكري التركً على جٌش 

اللورد "اللنبً" الذي شق طرٌقه إلى القدس 

م. 9ٔ7ٔدٌسمبر  9ودخلها فً 

وللوصول إلى دمشق ساهمت القوات العربٌة فً 

إضعاؾ دفاعات القوات التركٌة فً مواجهة جٌش 

"اللنبً" إلى أن تم الهجوم النهابً فً اتجاه 

ق التً دخلها "اللنبً" ومعه "فٌصل بن دمش

الشرٌؾ حسٌن" دخول الفاتحٌن فً أول أكتوبر 

م. 9ٔ8ٔ

م 9ٔٙٔوما بٌن قٌام الثورة العربٌة فً ٌونٌو 

م وما 9ٔ8ٔودخول دمشق فً أول أكتوبر 

شهدته هذه الفترة من سقوط المبات من القوات 

العربٌة كانت برٌطانٌا تتفاوض مع فرنسا على 

راضً العربٌة فٌما بٌنهما بعد هزٌمة اقتسام األ

تركٌا فً الحرب، وتقدم وعدها لزعماء الحركة 

الصهٌونٌة بإقامة وطن قومً لهم على أرض 

فلسطٌن "وعد بلفور". 

وقد سارع الشرٌؾ "حسٌن" فؤعلن نفسه ملًكا 

م، 9ٔٙٔعلى البلدان العربٌة المحررة فً أكتوبر 

حجاز فقط.ولكن الحلفاء اعترفوا به ملًكا على ال 

لورانس العرب: 



من األسماء التً ارتبطت بالثورة العربٌة اسم 

"لورانس العرب"، ولورانس هو: توماس إدوارد 

م من أب 888ٔلورانس، ولد فً أؼسطس 

أٌرلندي وأم اسكتلندٌة، استقرت أسرته فً 

م، وحصل على 89ٙٔأكسفورد بإنجلترا عام 

فً درجة البكالورٌوس مع مرتبة الشرؾ األولى 

م. 9ٔٓٔالتارٌخ الحدٌث فً جامعة أكسفورد عام 

زار عدة عواصم عربٌة، وتعلم اللؽة العربٌة، 

وتعرؾ على الكثٌر من أوضاع العرب فً سورٌا، 

والعراق، ومصر، والتحق بالجٌش البرٌطانً 

بعض الوقت، وعمل بمكتب العالقات البرٌطانٌة 

بالقاهرة، وعرؾ بعدابه لتركٌا. 

م 9ٔٙٔالعربٌة ضد تركٌا عام  مع بداٌة الثورة

توجه "لورانس" إلى الجزٌرة العربٌة للمشاركة 

فً قٌادة الثورة العربٌة حٌث ارتدى لبس البدو، 

وشارك فً العدٌد من المعارك العسكرٌة ضد 

األتراك، فساهم فً احتالل مٌناء "وجه"، ثم 

مٌناء "العقبة"، وقام مع البدو بعملٌات نسؾ 

ك الحدٌدٌة للقوات التركٌة.قضبان ومركبات السك 

تقدم مع أعوانه شماالً لمواجهة األتراك، 

ومساعدة جٌش اللورد "اللنبً" اإلنجلٌزي، وكان 

دٌسمبر  8من المشاركٌن فً موكب دخول القدس 

م، كما شارك فً دخول موكب دخول 9ٔ7ٔ

م.  9ٔ8ٔدمشق عام 

كان "لورانس" ٌشارك العرب احتفاالتهم 

عهم، وٌشرب القهوة مع وأحادٌثهم، وٌسهر م

شٌوخهم، وقد صاحب "فٌصل بن الشرٌؾ 

حسٌن" فً زٌارته إلنجلترا، وفً مإتمر الصلح 

م الذي لم ٌسفر عما كان ٌحلم 9ٔ9ٔببارٌس عام 

به العرب أصحاب الثورة العربٌة ضد تركٌا، وقد 

عٌن "لورانس" كبٌر مستشاري اإلنجلٌز فً 

شرقً األردن. 

تطوًعا فً الجٌش عمل "لورانس" بعد ذلك م

م فً 9ٖ٘ٔم إلى عام 9ٕٕٔالبرٌطانً من عام 

سالح الطٌران ثم فً سالح الدبابات. 

نقل لورانس للعمل فً الهند فً دٌسمبر عام 

م، لكنه قبض علٌه على الحدود األفؽانٌة، 9ٕ٘ٔ

حٌث اكتشؾ أنه ٌساعد الثوار المعارضٌن للملك 

األفؽانً أمان هللا. 

م بعد 9ٖ٘ٔو عام ماٌ 9ٔمات لورانس فً 

انقالب دراجته البخارٌة به، ومن أشهر مإلفاته: 

كتاب "أعمدة الحكمة السبعة"، الذي تناول فٌه 

دوره فً الثورة العربٌة ضد األتراك، والذي 

ٌتضح منه أنه ٌنظر إلى العرب على أنهم وسط 

)ٌراجع فً ذلك "لورانس بٌن األوروبٌٌن والزنوج 

. ة موسى(العرب" تؤلٌؾ د. رءوؾ سالم

عدم وفاء برٌطانٌا بوعدها للعرب: 

م نشرت إحدى الصحؾ الروسٌة 9ٔ7ٔفً أواخر 

ما تم العثور علٌه ِمن وثابق النظام الروسً 

القٌصري، ومنها اتفاقٌة "ساٌكس بٌكو"، فلما 

وصلت أنباء ذلك إلى العرب وانتابهم الشك حول 

نواٌا برٌطانٌا والحلفاء سارعت برٌطانٌا بطمؤنة 



رب حٌث صورت للشرٌؾ "حسٌن" أن هذه الع

األنباء ؼٌر صحٌحة، وتهدؾ إلى الدس بٌن 

العرب وبرٌطانٌا. 

م أبلؽت وزارة الخارجٌة 9ٔ8ٔوفً فبراٌر 

ا تؤكٌدها على  ًٌّ البرٌطانٌة الشرٌؾ "حسٌن" خط

وعودها للعرب، وكان "بلفور" وزٌر خارجٌة 

 -م9ٔ7ٔصاحب وعد بلفور للٌهود فً -برٌطانٌا 

ذي أصدر هذا التؤكٌد للشرٌؾ "حسٌن".هو ال 

م صدر اإلعالن البرٌطانً 9ٔ8ٔنوفمبر  7وفً 

الفرنسً المشترك بموافقة ربٌسً الحكومتٌن 

المتحالفتٌن ٌإكد على االعتراؾ من الحلفاء 

بتحرٌر البالد العربٌة، وحقها فً تقرٌر مصٌرها 

بعد االستقالل عن تركٌا، وإقامة إدارات قومٌة 

، ونشر هذا اإلعالن فً لندن، عربٌة فٌها

وبارٌس، ونٌوٌورك، والقاهرة فً نفس الوقت، 

ولكن بعد انتهاء الحرب وهزٌمة تركٌا فٌها نكثت 

برٌطانٌا بكل وعودها للعرب، وخسر العرب كل 

شًء. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٔٔإقامة دولة إسرابٌل )

بٌكو" -رفض العرب التفاقٌة "ساٌكس  

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد استعانت إنجلترا بفرنسا وروسٌا فً أثناء 

الحرب العالمٌة األولى ضد تركٌا، خاصة بعد 

هزٌمة إنجلترا فً معركة "ؼالٌبولً" فً العراق، 

وبعد المفاوضات بٌن هإالء الحلفاء تم االتفاق 

ت اإلمبراطورٌة العثمانٌة فٌما على تقسٌم ممتلكا

بٌنهم بعد انتهاء الحرب وهزٌمة تركٌا فٌها، 

بٌكو" السرٌة بناًء  -وعقدت اتفاقٌة "ساٌكس 

على ذلك. 

ولما قامت الثورة البلشفٌة الشٌوعٌة فً روسٌا 

م، وعثر زعماإها على وثابق هذه 9ٔ7ٔعام 

االتفاقٌة ضمن الوثابق التً وقعت تحت أٌدٌهم 

لفضح نواٌا إنجلترا تجاه العرب، أعلنوها 

ونشرتها إحدى الصحؾ الروسٌة. 

وبعد نهاٌة الحرب العالمٌة األولى وهزٌمة تركٌا 

فٌها، وانتصار إنجلترا وحلفابها؛ نكثت إنجلترا 

 - 9ٔ9ٔبوعدها للعرب، وخالل عامً "

م" خسر العرب كل شًء! 9ٕٓٔ

ففً مإتمر بارٌس للسالم اجتمعت الدول  -

م لتطبٌق بنود الصلح 9ٔ9ًٔ ٌناٌر المنتصرة ف

على األلمان واألتراك، وتم توقٌع معاهدة 

م بٌن الدول 9ٔ9ٌٔونٌو  8ٕ"فرساي" فً 

المنتصرة الكبرى: "برٌطانٌا وفرنسا والوالٌات 

ا.  ًٌّ المتحدة األمرٌكٌة"، والتً أنهت الحرب رسم

وفً "سان رٌمو" اتفق رإساء حكومات  -

على كٌفٌة تنفٌذ معاهدة  برٌطانٌا وفرنسا وإٌطالٌا

فرساي، وتنسٌق المواقؾ حول ما سٌفرض على 

تركٌا والمنطقة العربٌة. 

م كانت معاهدة 9ٕٓٔأؼسطس  ٓٔوفً  -

"سٌفر" التً وقَّعت علٌها تركٌا. 

بٌكو"،  -وتم خالل ذلك تعدٌل اتفاقٌة "ساٌكس  -

بما ٌالبم مصالح إنجلترا أكثر بعد استبعاد روسٌا 

الحرب العالمٌة األولى قبل  التً خرجت من

نهاٌتها بعد قٌام الثورة البلشفٌة فٌها، والقضاء 

على النظام القٌصري الذي كان ٌحكمها؛ فضمت 

إنجلترا والٌة الموصل لنفسها لٌكون انتدابها 

شامالً للعراق كله، وكانت إنجلترا قد تركت 

الموصل لفرنسا أوالً لبال ٌكون لها حدود مشتركة 

قٌصرٌة بعد الحرب، حٌث كان قد تم مع روسٌا ال

االتفاق على إعطاء روسٌا القٌصرٌة شمال شرق 

اإلمبراطورٌة العثمانٌة. 

كما قبلت فرنسا وضع فلسطٌن تحت االنتداب 

البرٌطانً، وذلك كله فً مقابل موافقة برٌطانٌا 



على الشروط التً وضعتها فرنسا لتطبق على 

فً أوروبا.ألمانٌا بعد هزٌمة ألمانٌا فً الحرب  

وقد كان نكث إنجلترا لوعدها للعرب راجًعا 

إلى: 

نظرتها االستعمارٌة للمنطقة العربٌة. - 

إدراكها لقدرتها مع حلفابها على القضاء على  -

أي حركة وطنٌة أو نزعة استقاللٌة عند العرب 

بالقوة.  

إدراكها أن العرب لٌست لهم عالقات وروابط  -

ٌا، مما ٌضعؾ موقفهم دولٌة ؼٌر عالقتهم ببرٌطان

أمام برٌطانٌا؛ فلم ٌكن للعرب عالقة مع فرنسا إذ 

كانوا ٌخشون مطامعها فً "سورٌا ولبنان 

وفلسطٌن"، ولم ٌكن لهم عالقة مع ألمانٌا ِمن 

الناحٌة الرسمٌة، وال عالقة لهم مع روسٌا؛ إذ 

كانت السٌاسة الروسٌة القٌصرٌة ال تسمح بتلك 

مع تبعٌتهم لتركٌا. العالقة مع العرب، خاصة 

وقد تعلقت آمال العرب لفترة بالربٌس األمرٌكً  -

م، 9ٔ9ٔ"وٌلسون"، وذلك فً صٌؾ  -وقتها-

حٌث أعلن عن مبادبه لمساعدة الشعوب الصؽٌرة 

فً المناطق التً استولى علٌها الحلفاء فً 

الحرب، وسمٌت المناطق المحررة، حٌث نادى 

لشعوب، "وٌلسون" بحق تقرٌر المصٌر لهذه ل

ومنها بالطبع الشعوب العربٌة. 

وجاء اهتمام "وٌلسون" بإجراءات السالم بعد 

نقطة حددها  ٗٔالحرب العالمٌة األولى من خالل 

م؛ لذا اقترحت أمرٌكا إرسال لجنة 9ٔ8ٔفً ٌناٌر 

تحقٌق دولٌة الستطالع رأي السكان فً البالد 

العربٌة حول مصٌرهم، وهذه اللجنة التً عرفت 

كرٌن" باشرت عملها بعد  -"لجنة كنج باسم: 

م. 9ٔ9ٔوصولها إلى "حٌفا" فً ٌونٌو 

ورؼم إٌجابٌات اللجنة فإنها لم ُتسفِر عن نتٌجة، 

وزاد األمر سوًءا أن الربٌس األمرٌكً "وٌلسون" 

أقعده المرض المفاجا، وانهزم مرشحه ِمن بعده 

فً انتخابات الرباسة األمرٌكٌة، فتبدلت السٌاسة 

ٌة.األمرٌك 

وترتب على ذلك: 

لم ٌؤخذ مإتمر بارٌس للسالم ِمن مشروع  -

الربٌس "وٌلسون" إال اقتراحه بإنشاء )عصبة 

األمم(، والذي تكرس فً مإتمر "فرساي". 

لم تؤخذ الدول األوروبٌة بحق تقرٌر الشعوب  -

المحررة لمصٌرها؛ لكونه ٌعارض أطماعها، وال 

ٌوافق مخططاتها االستعمارٌة.  

تمرار المضمون االستعماري األوروبً والس -

على الشعوب الصؽٌرة المحررة أقدمت الدول 

األوروبٌة على وضع نظام "االنتداب" على تلك 

الشعوب ِمن خالل عصبة األمم؛ بدعوى مساعدة 

الشعوب الصؽٌرة على القٌام بشبونها، ولم ٌكن 

ا ٌبقى تحته  ًٌّ هذا االنتداب إال ؼطاًء خارج

اري كما هو.المضمون االستعم 



لم تنضم أمرٌكا بعد ترك الربٌس "وٌلسون"  -

للحكم إلى "عصبة األمم" حٌث لم ٌوافق 

الكونجرس األمرٌكً على االنضمام لها، رؼم أنها 

تكونت استجابة القتراح أمرٌكا، كما طوى النسٌان 

كرٌن"، فؤكملت برٌطانٌا  -تقرٌر لجنة "كنج 

مخططها. 

لكن ضد اإلنجلٌز وقد ثار العرب ِمن جدٌد، و -

والفرنسٌٌن؛ لتحقٌق ما ٌسعون إلٌه ِمن تكوٌن 

دولة عربٌة لهم مستقلة موحدة: 

فؤعلن عرب سورٌا )سورٌا الكبرى( االستقالل  -

بوا األمٌر فٌصل بن الشرٌؾ  فً مارس، ونصَّ

حسٌن ملًكا علٌها، وكان األمٌر "فٌصل" قد قاد 

الء القوات العربٌة ضد األتراك، واستطاع االستٌ

م، 9ٔ8ٔعلى دمشق مع قوات الحلفاء عام 

وأعلن نفسه ملًكا علٌها قبل دخول القوات 

الفرنسٌة إلٌها، فدخلتها القوات الفرنسٌة بقوة 

ٌولٌو  ٕٗالسالح بعد معركة "مٌسلون" فً 

( من العرب فً هذه 8ٓٓم، وقد سقط )9ٕٓٔ

المعركة من بٌنهم "ٌوسؾ العظمة" قابد القوة 

لحربٌة فً حكومة الملك فٌصل، العربٌة ووزٌر ا

وترتب على ذلك لجوء األمٌر فٌصل إلى العراق، 

ووضع سورٌا تحت االنتداب الفرنسً، وفً عام 

م جعل األمٌر "فٌصل" أمًٌرا على العراق 9ٕٔٔ

م.  9ٖٖٔثم ملًكا إلى أن توفً فً 

وفً العراق قامت حركة عربٌة تدعو إلى  -

ألؾ  ٓ٘ٔها االستقالل فقامت برٌطانٌا "وكان ل

جندي برٌطانً فً العراق" بقمع تلك الحركة 

م. 9ٕٓٔبالقوة فً أكتوبر 

م 9ٕٓٔوقد شهدت فلسطٌن أًٌضا ِمن أبرٌل  -

تظاهرات وانتفاضات مناوبة للتواجد الٌهودي 

على أرض فلسطٌن أجبرت برٌطانٌا على تكلٌؾ 

لجنة عسكرٌة برٌطانٌة للتحقٌق فً أسباب هذه 

فلسطٌن، ولكن الحكومة الثورة الشعبٌة فً 

البرٌطانٌة تعمدت إخفاء نتابج تحقٌقات اللجنة عن 

الرأي العام البرٌطانً واألوروبً. 

وقد وردت اإلشارة إلى نتابج تحقٌق هذه اللجنة 

بعد ذلك بسنوات طوٌلة، حٌث جاء فً تقرٌر 

م أن 9ٖ7ٔاللجنة الملكٌة حول فلسطٌن فً عام 

ٌن فً عام هذه الثورة العربٌة من عرب فلسط

م كانت ترجع إلى: 9ٕٓٔ

الخٌبة التً شعر بها العرب بسبب عدم الوفاء  -ٔ

بوعد االستقالل الذي حصلوا علٌه خالل الحرب 

العالمٌة األولى. 

اعتقاد العرب الراسخ أن إعالن "بلفور"  -ٕ

ٌحرمهم ِمن حق تقرٌر مصٌرهم بؤنفسهم، 

وخشٌتهم من أن إقامة مقر للٌهود فً بالدهم 

إلى ارتفاع كبٌر فً الهجرة الٌهودٌة ٌعطً  ٌإدي

الٌهود القدرة على السٌطرة االقتصادٌة 

والسٌاسٌة على فلسطٌن. 

"السكان المستقرون  ومما جاء فً تقرٌر اللجنة:

هنا منذ زمن بعٌد معارضون تماًما ألٌة هجرة 

جماعٌة للٌهود، ومضادون كذلك فً الوقت ذاته 



ا لنسؤل أنفسنا: ألي سٌادة ٌهودٌة علٌهم، وإنن

أٌمكن أن ٌكون هناك إنجلٌزي واحد أو أمرٌكً 

واحد ٌعتقد أن تحقٌق البرنامج الصهٌونً أمر 

ممكن بؽٌر مساندة من جٌش كبٌر؟!". 

ورفضت اللجنة البرنامج الصهٌونً الشامل، 

واقترحت إبقاء وحدة سورٌا مع فلسطٌن تحت 

انتداب برٌطانً أو أمرٌكً، مع موافقة محدودة 

ى إنشاء موطن قومً ٌهودي محدود.عل 

وبصدور وثابق االنتداب اإلنجلٌزي والفرنسً 

على البالد العربٌة من "عصبة األمم"، وكما جاء 

بٌكو" بدا أن األمر قد  -فً اتفاقٌة "ساٌكس 

انتهى واستقر، وقد فرض االستعمار األوروبً 

على العرب ما أراد رؼم اآلالؾ من العرب الذٌن 

جسادهم أراضً هذه البالد سقطوا وؼطت أ

العربٌة فً مواجهة األتراك ثم اإلنجلٌز 

)راجع فً ذلك: ملؾ إسرابٌل لروجٌه والفرنسٌٌن 

. تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة لفٌصل أبو خضرا( -جارودي 

ومما ٌجدر اإلشارة إلٌه أن مصر قد تعرضت  -

إلى ما ٌشبه ما تعرضت له الحجاز والشام 

تابعة للدولة العثمانٌة،  والعراق؛ إذ كانت مصر

ولكن ٌحكمها "محمد علً" باشا ثم أبناإه ِمن 

بعده، طبًقا لما اتفقت تركٌا مع "محمد علً" باشا 

علٌه بعد الحروب التً وقعت بٌن الطرفٌن، وكان 

ٌطلق على حاكم مصر ِمن ِقَبل أسرة "محمد 

علً" لقب: )خدٌوي(. 

ل وقد شجع الخدٌوي "توفٌق" اإلنجلٌز على دخو

مصر لمساندته فً نزاعه مع الجٌش بعد ثورة 

عرابً، فصارت مصر مع تبعٌتها للدولة العثمانٌة 

وألسرة "محمد علً" تحت احتالل برٌطانً فعلً 

م. 88ٕٔمنذ عام 

وقد قامت فً مصر حركة وطنٌة تندد بمساوئ 

االحتالل اإلنجلٌزي فً مصر كان فً مقدمتها 

لٌفته الزعٌم "مصطفى كامل"، وِمن بعده خ

"محمد فرٌد". 

ولما قامت الحرب العالمٌة األولى ووقع العداء 

بٌن تركٌا وإنجلترا؛ انفردت إنجلترا بحكم مصر، 

فلم تعد مصر تابعة لتركٌا، ومع وجود الحركة 

الوطنٌة وخوؾ إنجلترا من تعاطؾ المصرٌٌن مع 

تركٌا كان وعد إنجلترا للمصرٌٌن بمنحهم 

وهزٌمة تركٌا فٌها االستقالل بعد نهاٌة الحرب 

على أن تقدم مصر مساعدات إلنجلترا خالل تلك 

الحرب، وقد التزم المصرٌون بذلك وتحملوا 

توابعه. 

ثم لما انتهت الحرب بهزٌمة تركٌا نكثت إنجلترا 

وعدها، ورفضت إعطاء مصر حق االستقالل، 

ورفضت ذهاب وفٍد ِمن مصر إلى مإتمر بارٌس 

قالل، وكان الوفد للسالم لعرض مطلب مصر باالست

بقٌادة "سعد زؼلول" الذي عاقبته إنجلترا بالنفً 

م 9ٔ9ٔخارج مصر؛ مما أشعل ثورة شعبٌة عام 

أجبرت إنجلترا على السماح للوفد المصري 

بالتوجه لبارٌس، ولكنه عاد بخٌبة أمل أمام رفض 

الدول المنتصرة فً الحرب لمطلب استقالل مصر؛ 



ورتهم الشعبٌة، مما دفع المصرٌٌن الستكمال ث

ا، صارت  ًٌّ والتً انتهت بمنح مصر استقالالً صور

به مصر مملكة مستقلة فً الظاهر، لكن لبرٌطانٌا 

حق التدخل والتحكم الفعلً فً شبونها. 

موقع أنا السلفً 

 www.anasalafy.com

  



صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٕٔقٌام دولة إسرابٌل )

"وعد بلفور" 

الء بكركتبه/ ع 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فانطالًقا من نظرة الحكومة البرٌطانٌة للعرب كانت 

برٌطانٌا ترى أن وجود مجتمع ٌهودي بفكر 

أوروبً قوي فً فلسطٌن على مقربة من قناة 

السوٌس متحالؾ معها وخاضع لسٌطرتها هو 

دفاع عن أضمن لمصالحها بكثٌر، وأشد مالبمة لل

هذه المصالح من الدولة العربٌة التً ٌسعى العرب 

إلقامتها. 

وقد كان زعماء الحركة الصهٌونٌة ٌدركون تماًما 

هذا التوجه لدى برٌطانٌا، وٌزٌنون لألوروبٌٌن 

هذا التوجه ببٌان الدور الذي ممكن أن تلعبه 

الحركة الصهٌونٌة فً هذا الشؤن، ولعل "ورقة 

لمحور األساسً فً قناة السوٌس" كانت ا

ن الحكومة  ٌْ المفاوضات والمباحثات السرٌة ب

البرٌطانٌة والمكتب الصهٌونً فً لندن، وكانت 

من دوافع ظهور وعد "بلفور". 

 فهرتزل ٌقول فً كتابه "الدولة الٌهودٌة":

 -أي فً فلسطٌن-"بالنسبة ألوروبا سنقٌم هناك 

جزًءا ِمن السور المضاد آلسٌا، وسنكون حراس 

ضارة المتقدمً الموقع ضد البربرٌة!".الح 

وِمن بعده كتب "حاٌٌم واٌزمان" فً رسالة له 

"إذا كان لفلسطٌن أن تقع ضمن م: 9ٔٗٔعام 

منطقة النفوذ البرٌطانً، وإذا شجعت برٌطانٌا 

على إقامة مستعمرة ٌهودٌة فٌها تكون تابعة 

للتاج البرٌطانً، فٌمكن أن ٌصبح هناك فً 

عاًما ملٌون  ٖٓو  ٕٓلى فلسطٌن من اآلن إ

ٌهودي أو أكثر سوؾ ٌشكلون قوة حراسة فعالة 

لقناة السوٌس". 

وهو أحد -وقد كتب "هٌربرت ساٌد بونام" 

ا  ًٌّ أصدقاء حاٌٌم واٌزمان وٌعمل معلًقا عسكر

فً جرٌدته فً نوفمبر  -لجرٌدة مانشستر جاردٌان

م مقاالً ٌدور حول أهمٌة وجود دولة 9ٔ٘ٔ

للدفاع عن مصالح برٌطانٌا  صدٌقة فً فلسطٌن

فً قناة السوٌس فً مصر. 

وقد عرض على الحكومة البرٌطانٌة أمر إعطاء 

وعد بإنشاء وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن فً 

م"، ولم ٌتم إقراره، وبعد مدة من 9ٔ7ٔ-9-ٖ"

التشاور تمت الموافقة على القرار خاصة بعد أن 

و"آرثر  -ربٌس الحكومة-وضع "لوٌد جورج" 

كل ثقلهما إلقرار القرار،  -وزٌر الخارجٌة-ور" بلف

وُكلفت وزٌر الخارجٌة باإلعالن عنها بالشكل 

المالبم، وبعد ٌومٌن أصدر "بلفور" رسالته إلى 

اللورد الصهٌونً البرٌطانً "لٌونٌل وولتر 

روتشٌلد" صاحب المكانة بٌن ٌهود برٌطانٌا 

وٌهود الؽرب. 

وتشٌلد: "عزٌزي اللورد ر وكان نص الرسالة:

ه إلٌك ِمن قَِبل حكومة صاحب  ٌسرنً أن أوجِّ



الجاللة اإلعالن التالً الذي ٌعبِّر عن تعاطؾ 

الحكومة مع األمانً الٌهودٌة الصهٌونٌة، وقد 

وافق علٌه المجلس الوزاري بعد عرضه علٌه: 

أن حكومة صاحب الجاللة تنظر بصورة إٌجابٌة 

إلى إقامة وطن قومً للشعب الٌهودي فً 

سطٌن، وستبذل كل جهودها لتسهٌل تحقٌق هذه فل

الؽاٌة، مع العلم الواضح أنه لن ٌتم اإلقدام على ما 

شؤنه إلحاق الضرر بالحقوق المدنٌة الدٌنٌة 

للجماعات ؼٌر الٌهودٌة الموجودة فً فلسطٌن، 

أو بالحقوق والوضعٌة السٌاسٌة التً ٌتمتع بها 

نان أن الٌهود فً أي بلد آخر. أرجو منك مع االمت

تبلػ هذا اإلعالن إلى االتحاد الصهٌونً. آرثر 

جٌمس بلفور".  

م". 9ٔ7ٔ-ٔٔ-ٕوقد صدرت هذه الرسالة فً "

وٌثٌر "وعد بلفور" لؽرابته العدٌد ِمن 

التساإالت: 

كٌؾ راهنت الحكومة البرٌطانٌة كل ذلك الرهان  -

على الحركة الصهٌونٌة، وهً حركة محدودة فً 

ولم تكن تمثِّل إال أقلٌة  وقت صدور هذا الوعد،

ضبٌلة من ٌهود العالم، وتعانً العزلة حتى بٌن 

ٌهود أوروبا الؽربٌة وأمرٌكا، الذٌن كانوا فً 

ؼالبٌتهم العظمى قد اندمجوا فً مجتمعاتهم 

الؽربٌة؟! 

كٌؾ راهنت برٌطانٌا بهذه الجدٌة على فكرة  -

قٌام دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن، وهً فكرة كانت 

بة لدى الجمهور البرٌطانً والرأي العام من الؽرا

الؽربً وقتها؟! وفً هذا المعنى ٌقول "آرتور 

كوستلر" مبًٌنا ؼرابة هذا الوعد: "أمة وعدْت 

بإعالن رسمً أمة ثانٌة بؤرض أمة ثالثة، فؤعطت 

بحق ما ال تملك لمن ال ٌستحق!". 

أن أرض فلسطٌن لم تكن عند  ٌزٌد األمر ؼرابة: -

ور" تحت حكم برٌطانٌا، بل كانت صدور "وعد بلف

ما زالت تحت حكم الدولة العثمانٌة! 

كٌؾ استطاعت برٌطانٌا  وٌزٌد األمر ؼرابة: -

حمل الدول األوروبٌة الكبرى األخرى على 

الموافقة على "وعد بلفور" للٌهود، ومنحه 

الصفة الدولٌة بإدخاله فً نص الصك الذي ٌولٌها 

ر ِمن "عصبة االنتداب على "فلسطٌن" والصاد

األمم"، مع أن "وعد بلفور" من الناحٌة القانونٌة 

مجرد عرض لنواٌا الحكومة البرٌطانٌة لٌس له 

أي قٌمة قانونٌة، بل هو من الناحٌة القانونٌة ٌعد 

باطالً! 

كٌؾ قامت برٌطانٌا بكل ذلك ؼٌر مكترثة  -

بتحالؾ العرب معها ضد تركٌا فً الحرب العالمٌة 

عن وعدها بإقامة دولة عربٌة  األولى، ومتخلٌة

"للشرٌؾ حسٌن" تضم الحجاز، والعراق، 

والشام؟! 

إن برٌطانٌا كانت بذلك ؼٌر عاببة بما كانت  -

تنادي به الدول الؽربٌة خالل الحرب العالمٌة 

األولى من إعطاء الشعوب المحررة حق تقرٌر 

مصٌر بنفسها، واختٌار نظام الحكم فٌها. 



-ٕ-9ٔهذه النقطة فً "وقد كتب "بلفور" حول 

"النقطة  م" إلى "لوٌد جورج" ٌقول:9ٔ9ٔ

الضعٌفة فً وضعنا بشؤن فلسطٌن هو أننا رفضنا 

مبدأ حق تقرٌر المصٌر؛ فلو أن سكان فلسطٌن 

ا استشٌروا فً ذلك ألعطوا  ًٌ الموجودٌن بها حال

دون أدنى شك رأٌهم بالرفض لالستٌطان 

ال دعاوى الٌهودي". أي أن تلك الدعاوى لم تكن إ

خادعة كاذبة! 

وقد كان تعداد الٌهود فً فلسطٌن عند صدور 

% من إجمالً السكان، وال 8"وعد بلفور" نحو 

% من أرض فلسطٌن. ٌٕتملكون فٌها إال قرابة 

 موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com 

  



صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٖٔقٌام دولة إسرابٌل )

وعد بلفور"قراءة متؤنٌة لـ" 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد ٌالِحظ َمن ٌطلع على نص "وعد بلفور" 

وٌتؤمله أن فٌه دقة فً إعداد ألفاظه، ٌحتاج األمر 

معها إلى اإلشارة إلى بعض عبارات صٌاؼته 

وبٌان ما وراءها. 

فمن ذلك: 

للورد الصهٌونً أن الوعد جاء موجًها إلى ا -

ه  "روتشٌلد" أحد الٌهود البرٌطانٌٌن، ولم ٌوجَّ

إلى المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة أو إلى "حاٌٌم 

واٌزمان" الذي لعب دوًرا كبًٌرا فً إصداره، وذلك 

أن "وعد بلفور" لم ٌكن على شكل معاهدة أو 

بروتوكول أو اتفاق دبلوماسً، ولم تكن أرض 

نٌا، بل ما زالت فلسطٌن بعد تحت حكم برٌطا

ضمن السلطة العثمانٌة. 

كما أن المنظمة الصهٌونٌة لم تكن الممثل الرسمً 

الشرعً للٌهود وقتها، فلٌس لبرٌطانٌا أن تتعامل 

معها بصفة رسمٌة، بل كان أكثر ٌهود الؽرب ضد 

المنظمة الصهٌونٌة التً تعادي ما هم علٌه من 

نظمة اندماج فً المجتمعات الؽربٌة، بل كانت الم

الصهٌونٌة تدعً االنقسام على نفسها بٌن لجنتها 

التنفٌذٌة فً برلٌن ثم كوبنهاجن، والتً كانت 

على اتصال بؤلمانٌا، وبٌن مكتبها فً لندن الملتزم 

بالرهان على برٌطانٌا، فكان للحركة الصهٌونٌة 

أكثر من رهان؛ لذا جاء الوعد على شكل بٌان 

ه من الخارجٌة البرٌطانٌة  إلى شخصٌة موجَّ

ٌهودٌة برٌطانٌة لها مكانتها لدى ٌهود برٌطانٌا 

وٌهود الؽرب بسبب لقبه واسم عابلته، مما ٌقوي 

وضع الحركة الصهٌونٌة بٌن ٌهود العالم. 

لقد أرادت الحكومة البرٌطانٌة عبر اختٌار اللورد 

روتشٌلد وضع الؽطاء العام المناسب إلخراج 

لمحدود الضٌق الوعد من نطاق اإلطار الصهٌونً ا

واستقطاب ٌهود العالم حوله. 

جاء فً نص "وعد بلفور" إقامة "وطن" قومً  -

للشعب الٌهودي فً فلسطٌن، ولم ٌذكر "دولة 

ٌهودٌة"، وهذه صورة ِمن صور الؽموض 

فاستعمال  والتموٌه، والمرحلٌة فً تحقٌق الهدؾ؛

مع أن هدؾ -كلمة وطن وإخفاء كلمة دولة 

تً قامت من أجله هو إقامة الحركة الصهٌونٌة ال

ٌجنِّب الٌهود كثًٌرا من المتاعب،  -دولة للٌهود

فذكر "الدولة" ٌعنً سٌادة على األرض وسلطة، 

وحكم وإدارة، وهذا ٌثٌر تركٌا التً تدخل فلسطٌن 

فً نفوذها، كما ٌثٌر مخاوؾ العرب فً فلسطٌن 

والمنطقة العربٌة، بل ٌخٌؾ الٌهود الذٌن ٌرٌدون 

فً أوطانهم التً ٌعٌشون فٌها فً االندماج 

أوروبا الؽربٌة. 



وكلمة "وطن" تجنب الحركة الصهٌونٌة كل هذه 

المحاذٌر؛ لما فٌها من الؽموض الذي ٌجعلها 

تستعمل فً أكثر من معنى. 

وٌالَحظ وصؾ الٌهود بؤنهم شعب مع أن الٌهود  -

لٌسوا فً الحقٌقة بشعٍب، فالٌهود مفرقون 

ال ٌربط الٌهود الروس  ؛مشتتون من قرون طوٌلة

بالٌهود األوروبٌٌن أو بالٌهود العرب فً الٌمن 

"فً آسٌا" أو فً المؽرب "فً إفرٌقٌا" إال 

االنتماء للدٌانة الٌهودٌة، بٌنما جاء فً "وعد 

بلفور" وصؾ أصحاب األرض من الفلسطٌنٌٌن 

العرب "الجماعات ؼٌر الٌهودٌة الموجودة فً 

ا، رؼم كل ما ٌجمعهم فلسطٌن"، فلم ٌعتبرهم شعبً 

من روابط عدٌدة من الدٌن واللؽة والتارٌخ 

واآلمال، وامتداد جذورهم فً هذه األرض التً 

ٌعٌشون فٌها من مبات أو أالؾ السنٌن، ما لٌس 

موجوًدا قطًعا عند هإالء الٌهود المراد جمعهم من 

شتى بقاع األرض شرًقا وؼرًبا، شماالً وجنوًبا. 

إلى حقوق هذه الجماعات  ٌشٌر "وعد بلفور" -

ؼٌر الٌهودٌة فً فلسطٌن "المدنٌة والدٌنٌة"، وال 

فهم لٌسوا شعًبا،  ٌذكر لهم أي حقوق سٌاسٌة،

وبالتالً فلٌس لهم أي حقوق سٌاسٌة، لٌس لهم 

إدارة شبونهم بؤنفسهم، وال حق تقرٌر مصٌرهم 

على أرضهم، فلقد سلبهم الوعد كل ذلك! 

َد هذه الحقوق بٌنما أعطى "الوعد" الٌهو

السٌاسٌة، وحفظها لهم حتى فً بالدهم التً 

جاءوا منها إلى فلسطٌن واحتاط لها! فاإلنجلٌز 

والصهاٌنة ال ٌنظرون للفلسطٌنٌٌن كشعب أو 

أصحاب أرض لهم كٌان وحقوق، وذلك بموجب 

النظرة االستعمارٌة التً على ضوبها صٌػ هذا 

الوعد. 

تصرؾ باعتبار إن الحركة الصهٌونٌة منذ نشؤتها ت

أن شعب فلسطٌن ال وجود له، وتتجاهله تجاهالً 

ا، بل زعمْت وصورت لألوروبٌٌن أن فلسطٌن  تاّمً

أرض خالٌة من السكان، تنتظر َمن ٌملإها ِمن 

ٌهود العالم! مع أن عدد سكان فلسطٌن وقتها قد 

ألؾ فلسطٌنً، لكنهم ال وزن لهم عند  7ٓٓتعدى 

هإالء المستعمرٌن. 

ت إنجلترا بشدة طلب فرنسا إضافة ولذلك رفض

عبارة "الحقوق السٌاسٌة" على "الحقوق المدنٌة 

والدٌنٌة" عند إدخال "وعد بلفور" ضمن وثٌقة 

االنتداب البرٌطانً فً "عصبة األمم" حٌث 

رفضها "لوٌد جورج" ربٌس الحكومة البرٌطانٌة 

ا، فالحقوق السٌاسٌة تعنً فٌما تعنً  ًٌّ رفًضا كل

صٌر الذي نادى به الحلفاء أثناء حق تقرٌر الم

الحرب العالمٌة األولى، وتعنً عاجالً أو آجالً 

تكوٌن سلطة ممثلة للشعب الفلسطٌنً ككل 

الشعوب، حتى فً ظل االنتداب أو إشرافه، وهذا 

كله مرفوض عند هإالء المستعمرٌن. 

"ال نستطٌع األخذ بعٌن لذا قال "بلفور" ذات ٌوم: 

أي المجتمع -ع القابم االعتبار أمانً المجتم

فنحن نسعى عن قصد إلى إعادة  -الفلسطٌنً

تركٌب مجتمع آخر، وإلى التؤسٌس فً آخر 

المطاؾ من أجل أكثرٌة مستقبلٌة أخرى". 



"لقد أقدمت الدول األربع  وكتب أًٌضا ٌقول:

الكبرى على تعهدات تجاه الصهٌونٌة، وسواء 

 كانت الصهٌونٌة عادلة أو ؼٌر عادلة، حسنة أم

سٌبة، فهً تجد جذورها فً تقالٌد ؼارقة فً 

القدم، كما تجدها فً حاجات الحاضر وفً آمال 

 7ٓٓالمستقبل، وكل ذلك أهم بكثٌر من رؼبات 

ألؾ عربً ٌعٌشون الٌوم فً هذه البالد القدٌمة". 

وال ٌخفى ما فً هذا الكالم من المؽالطات وخلط 

األمور! 

ثانٌة وٌقول "هٌربرت صموبٌل" فً الذكرى ال

"كان هدفنا تحوٌل م: 9ٔ9ٔلـ"وعد بلفور" عام 

فلسطٌن فً أقصر وقت ممكن إلى كومنولث ٌحكم 

ا بنفسه فً ظل أكثرٌة ٌهودٌة مقٌمة فً  ًٌّ نفسه كل

البالد". 

ٌالَحظ فً "وعد بلفور" تعهد الحكومة  -

البرٌطانٌة بؤنها ستبذل كل جهودها لتسهٌل تحقٌق 

ً للٌهود فً هذه الؽاٌة "أي إقامة وطن قوم

فلسطٌن"؛ فلم تكتِؾ برٌطانٌا بتقدٌم هذا الوعد، 

ولكن تعهدت ببذل كل الجهد لتنفٌذه، وبذلت بالفعل 

كل جهودها حتى َتحقق؛ فؤدخلت هذا الوعد الجابر 

ضمن وثٌقة االنتداب فً "عصبة األمم" فً ٌولٌو 

م، وَبَنت علٌه كل سٌاستها خالل ربع قرن 9ٕٕٔ

البرٌطانً المفروض على من الزمان من الحكم 

فلسطٌن؛ حٌث أن وثٌقة االنتداب تعطً برٌطانٌا 

إقامة وطن للٌهود فً  -بل توجب علٌها-الحق 

فلسطٌن بصورة علنٌة رسمٌة، وهً صادرة من 

"عصبة األمم" بموافقة الدول الكبرى بضؽط من 

برٌطانٌا بدون أي مواربة أو حٌاء! 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  



صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قْبل 

( ٗٔقٌام دولة إسرابٌل )

ِمن نتابج وعد "بلفور" 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فال شك أن وعد "بلفور" باطل قطًعا؛ فلٌس لوزٌر 

أن ٌعطً الٌهود  -وال لؽٌره-خارجٌة برٌطانٌا 

"فلسطٌن" على حساب  الحق فً اؼتصاب أرض

أهلها الذٌن عاشوا فٌها، وعاش فٌها آباإهم 

وأجدادهم ِمن قبلهم مبات وآالؾ السنٌن! 

وكٌؾ تم تجاهل رأي الفلسطٌنٌٌن "أصحاب 

األرض" فً هذا األمر الخطٌر؟! 

وهل كانت فلسطٌن عند ظهور هذا الوعد ضمن 

نفوذ برٌطانٌا، وتحت حكمها؟ أم كانت ما زالت 

لة العثمانٌة؟! واإلجابة معروفة.تابعة للدو 

فإذا كان األمر كذلك؛ فكٌؾ تعطً دولة أرًضا ال 

تملكها لشعب ال ٌسكنها وال ٌقٌم فٌها على حساب 

شعب آخر ٌسكنها وٌقٌم فٌها؟! 

لقد أعطت برٌطانٌا ما ال تملك لمن ال ٌستحق، 

وتصرفت فً ذلك ِمن منطلق نظرتها االستعمارٌة 

تتطلع إلٌها. لمصالح ترٌدها وأطماع 

 ٌقول "آرتور كوستلر" مبًٌنا ؼرابة هذا الوعد:

"إن أمة وعدت أمة ثانٌة بؤرض أمة ثالثة، 

فؤعطت ما ال تملك لمن ال ٌستحق!". 

وقد ترتبت على هذا الوعد أمور عدٌدة، 

ِمن أهمها: 

ازدٌاد قوة الحركة الصهٌونٌة، وتؽٌر نظرة  -

ٌهود أوروبا الٌهود فً أوروبا إلٌها، فقد كان أكثر 

بما فٌهم ٌهود برٌطانٌا ال ٌتجاوبون مع فكر 

الحركة الصهٌونٌة، وٌمٌلون الستمرار ما هم 

علٌه من االندماج فً مجتمعاتهم األوروبٌة، وكان 

ِمن الٌهود َمن ٌرى انتظار ظهور ملك ٌقٌم لهم 

دولتهم التً ٌحكمون منها العالم دون أن ٌسعى 

فسهم قبل ظهور ملكهم الٌهود إلقامتها ِمن قَِبل أن

الموعود، خاصة أن فكر الحركة الصهٌونٌة 

ٌوافق مٌول أعداء السامٌة الذٌن ٌتمنون التخلص 

من الٌهود فً أوروبا. 

ففً الوقت الذي انعقد فٌه "مإتمر بال" 

الصهٌونً بسوٌسرا لتؤسٌس الحركة الصهٌونٌة 

م كان ٌنعقد مإتمر "مونتلاير" بكندا، 897ٔعام 

عن موقؾ الٌهود فً أمرٌكا الشمالٌة  الذي عبَّر

على النحو التالً: "إننا نرفض كامل الرفض كل 

مبادرة لخلق دولة ٌهودٌة، إن أٌة محاوالت ِمن 

هذا القبٌل تنطوي على مفهوم خاطا لرسالة 

الشعب الٌهودي". 

وهو ِمن أبرز أعضاء -وٌقول "كلود مونتٌفٌور" 

طانٌٌن فً الهٌبة المشتركة الممثلة للٌهود البرٌ



"نعلم أن الصهٌونٌٌن سٌصرون على  :-حٌنه

التؤكٌد بؤن الٌهود حتى خارج فلسطٌن ٌنتمون إلى 

قومٌة خاصة بهم، ونعلم إلى أٌة درجة ٌلتقً 

الصهٌونٌون والالسامٌون". 

ولما ُدعً "مونتٌفٌور" لحضور مإتمر بارٌس 

للسالم الذي أعقب الحرب العالمٌة األولى بصفته 

الٌهود الؽربٌٌن وأحد ممثلٌهم  الناطق باسم

الرسمٌٌن عبَّر عن وجهة نظر َمن ٌمثلهم ِمن 

الٌهود الؽربٌٌن أنهم ِمن منطلق إدراكهم لخطورة 

المسؤلة الٌهودٌة فً أوروبا الشرقٌة ٌرون أن 

الحل الممكن هو االندماج الكامل للٌهود فً بلدان 

أوروبا الشرقٌة؛ االندماج الذي ٌحفظ لهم 

الدٌنٌة كما علٌه األمر فً أوروبا خصوصٌتهم 

الؽربٌة والوالٌات المتحدة، وإن هذا ممكن على 

مت الدول اللٌبرالٌة الدعم  المدى البعٌد إذا قدَّ

المعنوي والدبلوماسً للمقهورٌن فً أوروبا 

الشرقٌة. 

وكان التنازل الذي وافق علً تقدٌمه الٌهود 

الؽربٌون هو إنشاء مقر روحً فً فلسطٌن بشرط 

أال ٌقتطع أي شًء من المجال الحٌوي لسكان 

فلسطٌن المقٌمٌن فٌها، وأن ٌقتصر على األنشطة 

الدٌنٌة والتقلٌدٌة الٌهودٌة لٌس أكثر، وممن كان 

ٌتبنون هذه النظرة أًٌضا العالم الٌهودي الشهٌر 

"ألبرت أٌنشتاٌن". 

"إنً أود أن ٌتم اتفاق  فكان مما قاله "أٌنشتاٌن":

ب على أساس العٌش المشترك، مقبول مع العر

وأفضل ذلك على خلق دولة ٌهودٌة، إذا وضعنا 

االعتبارات العملٌة جانًبا فإن إدراكً للطبٌعة 

األساسٌة للٌهودٌة ٌمنعنً من القبول بدولة 

ٌهودٌة لها حدودها وجٌشها، ووسابل سلطتها 

مهما كانت سلطتها الزمنٌة ضبٌلة، إنً أخشى 

ٌلحقه ذلك بالدٌانة التؽٌٌر الجوهري الذي س

الٌهودٌة". 

ثم جاء "وعد بلفور" أشبه بنقطة تحول فً تارٌخ 

إذ ساهم فً القضاء على  الحركة الصهٌونٌة؛

األصوات التً كانت تعارض الفكرة الصهٌونٌة 

بٌن الٌهود؛ لذا اندفع الٌهود بعد ظهور "وعد 

بلفور" لتوحٌد ومضاعفة جهودهم، بعد أن وجدوا 

برٌطانٌا تتحمس لمشروعهم،  دولة كبٌرة بحجم

وكان هذا دلٌالً فً رأٌهم على قوة نفوذهم؛ لذا 

تقدموا ببرنامج خاص إلدارة فلسطٌن وتوطٌن 

الٌهود فٌها، فكانت فكرة تؤسٌس الوكالة 

الٌهودٌة، وتؤسٌس شركة ذات امتٌاز لشراء 

األراضً، وتوطٌن الٌهود المهاجرٌن إلٌها، ومن 

ورة والمعاونة فً خالل ذلك ٌكون تقدٌم المش

إدارة فلسطٌن، والشبون االقتصادٌة، 

واالجتماعٌة، وؼٌر ذلك من األمور التً تإثر فً 

إنشاء الوطن القومً الٌهودي ومصالح السكان 

الٌهود فً فلسطٌن. 

ومما جاء فً إعالن الوكالة الٌهودٌة أن علٌها أن 

بعد استشارة حكومة الجاللة -تتخذ التدابٌر 

للحصول على معونة جمٌع الٌهود ؛ -البرٌطانٌة

الذٌن ٌبؽون المساعدة فً إنشاء الوطن القومً 

الٌهودي، وعلٌه بدأت أفواج الهجرة الٌهودٌة إلى 

فلسطٌن. 



وقد أبدى العرب استٌاءهم الشدٌد لصدور هذا 

ا  ًٌّ الوعد، فؤوفدت الحكومة البرٌطانٌة تؤكًٌدا رسم

ٌُسمح بإسكان الٌهود فً فلسطٌن إال  بؤنه لن 

بالقدر الذي ٌتفق مع حرٌة العرب السٌاسٌة 

ثم شهدت فلسطٌن من  واالقتصادٌة وحقوقهم،

م تظاهرات مناوبة للتواجد الٌهودي 9ٕٓٔأبرٌل 

على أرض فلسطٌن، فؤجرت برٌطانٌا لجنة 

عسكرٌة للتحقٌق حول أسباب هذه الثورة فً 

فلسطٌن، ولكنها أخفت نتابج التحقٌق عن الرأي 

ً واألوروبً، فلم ُتعرؾ إال بعد ذلك العام البرٌطان

بسنوات طوٌلة. 

وبلػ األمر ذروته عندما وقعت معاهدة الصلح 

م، فتم إدماج 9ٕٓٔ"سان رٌمون" فً أبرٌل 

"وعد بلفور" كجزٍء مكمل من المعاهدة لٌكتسب 

الطابع الدولً، ثم قامت برٌطانٌا بإدخال وعد 

"بلفور" فً وثٌقة االنتداب البرٌطانً على 

طٌن الصادرة من عصبة األمم متواطبة فً فلس

ذلك مع الدول الكبرى؛ لٌسري العمل بهذا الوعد 

بصفة رسمٌة وعلنٌة، وبؽطاٍء ِمن عصبة األمم 

لتكتمل بذلك المإامرة على العرب والشعب 

الفلسطٌنً. 

www.anasalafy.com 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 ( ٘ٔسرابٌل )قٌام دولة إ

نظرة على صك االنتداب البرٌطانً على 

 فلسطٌن

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد قررت برٌطانٌا وفرنسا تقسٌم المنطقة العربٌة 

المحررة ِمن النفوذ التركً خالل الحرب العالمٌة 

األولى، ووضعها تحت االنتداب البرٌطانً 

دة سكان هذه المنطقة والفرنسً بدعوى مساع

على إدارة شبونهم، واإلشراؾ علٌها لحٌن َتحقق 

قدرتهم على إدارة شبونهم بؤنفسهم، وكانت هذه 

الخطوة فً إطار من الشرعٌة الدولٌة متمثلة فً 

"عصبة األمم". 

وقد تم تقسٌم المنطقة العربٌة وفًقا التفاقٌة 

"ساٌكس بٌكو" السرٌة التً كانت بٌن برٌطانٌا 

سا خالل الحرب العالمٌة األولى، وقت كانت وفرن

هذه المنطقة خاضعة للنفوذ التركً. 

وقد استطاعت برٌطانٌا أن تدخل "وعد بلفور" فً 

وثٌقة االنتداب الصادرة من عصبة األمم فً ٌولٌو 

م لتجعل من سٌاستها الرامٌة إلى تمكٌن 9ٕٕٔ

الٌهود من أرض فلسطٌن تتفق مع الشرعٌة 

الدول الكبرى، وتتم بموافقتها،  الدولٌة، وتقرها

وعلٌه أدرج "وعد بلفور" فً مقدمة صك 

االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن. 

وقد جاء فً المادة الثانٌة من صك االنتداب  -

"على الدولة  البرٌطانً الصادر عن عصبة األمم:

المنتدبة أن تخلق فً البالد مجموعة من األوضاع 

دٌة ِمن شؤنها تؤمٌن السٌاسٌة واإلدارٌة واالقتصا

قٌام الوطن القومً للشعب الٌهودي... ". 

"ٌتم  وجاء فً المادة الرابعة ِمن الصك: -

االعتراؾ بهٌبة ٌهودٌة مالبمة، وٌعطى لها الحق 

فً إسداء المشورة إلدارة فلسطٌن، والتعاون 

معها فً كل الشبون االقتصادٌة واالجتماعٌة 

لوطن القومً وؼٌرها، التً قد تإثر فً إقامة ا

الٌهودي، وعلى مصالح السكان الٌهود فً 

فلسطٌن... وسٌتم االعتراؾ بـ)المنظمة الٌهودٌة( 

على أنها هً الهٌبة المشار إلٌها باالتفاق مع 

حكومة صاحب الجاللة البرٌطانٌة". 

"... ستسهل إدارة  وجاء فً المادة السادسة: -

رة الهج -أي إدارة االنتداب البرٌطانٌة-فلسطٌن 

الٌهودٌة إلٌها ضمن الشروط المالبمة، وستشجع 

بالتنسٌق مع الهٌبة الصهٌونٌة المشار إلٌها فً 

الفقرة الرابعة استٌطان الٌهود بشكل مكثؾ فً 

أي -أراضً البالد، بما فٌها األراضً األمٌرٌة 

واألراضً ؼٌر  -الحكومٌة ؼٌر المملوكة لألفراد

لخدمات المستصلحة للزراعة وؼٌر المستعملة ل

العامة". 

"تكون إدارة فلسطٌن  وجاء فً المادة السابعة: -

مسبولة عن سن قوانٌن للجنسٌة، على أن 

ٌتضمن هذا القانون نصوًصا تسهِّل منح الجنسٌة 



الفلسطٌنٌة للٌهود الذٌن سٌقٌمون فً فلسطٌن 

بشكل دابم". 

"... بإمكان  وجاء فً المادة الحادٌة عشرة: -

الهٌبة الٌهودٌة المشار إلٌها  اإلدارة االتفاق مع

فً المادة الرابعة من أجل تنفٌذ أو استثمار 

األشؽال والخدمات ذات المنفعة العامة، وتنمٌة كل 

الموارد الطبٌعٌة فً البالد، وذلك ضمن شروط 

عادلة ومنصفة، وفً الحاالت التً ال تقوم فٌها 

إدارة فلسطٌن بهذه النشاطات مباشرة".  

بنود الواردة فً صك االنتداب ٌتضح من هذه ال

البرٌطانً الصادر من "عصبة األمم" بتوجٌه من 

برٌطانٌا وبتؤٌٌد من الدول الكبرى المنتصرة فً 

الحرب العالمٌة األولى أن عصبة األمم اعتبرت 

نفسها مالكة لفلسطٌن تتصرؾ فٌها كٌفما تشاء، 

تعطً الٌهود ما ترٌد، وتحرم سكانها الفلسطٌنٌٌن 

، معطٌة برٌطانٌا الؽطاء لتنفٌذ مما ترٌد

مخططاتها! 

ولكً تضمن برٌطانٌا تنفٌذ المخطط الصهٌونً 

البرٌطانً فً فلسطٌن على أكمل وجه أرسلت فً 

م "هربرت صموبٌل"، وهو ٌهودي 9ٌٕٓٔولٌو 

برٌطانً صهٌونً شارك فً كل مراحل إقرار 

"وعد بلفور"، وكان ِمن أصدقاء "حاٌٌم 

لسلطة البرٌطانٌة، وسبق واٌزمان"، وشارك فً ا

له أن تسلم وزارة الداخلٌة فٌها. 

وقد امتنعت برٌطانٌا بعد "بلفور" بعدة سنوات 

قلٌلة عن مد هذا الوعد إلى شرق األردن، ورأت 

أن تفصل بٌن إدارة شرق األردن وإدارة فلسطٌن، 

ت عصبة األمم بناًء على 9ٕٕٔوفً سبتمبر  م أقرَّ

ى فصل إدارة شرق طلب برٌطانٌا توصٌة تدعو إل

األردن عن فلسطٌن. 

وعلٌه لم ٌطبق على شرق األردن إعالن 

"بلفور". 

ولقد أثار ذلك ثابرة الٌهود الصهٌونٌٌن الساعٌن 

إلى قٌام إسرابٌل الكبرى دون تعدٌل، وكان ذلك 

مما ساعد فٌما بعد على استقالل األردن عام 

م على ؼرار الدول العربٌة األخرى التً 9ٗٙٔ

من االنتداب إلى االستقالل. انتقلت 

www.anasalafy.com 
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صفحات مطوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٙٔقٌام دولة إسرابٌل من )

الكفاح الفلسطٌنً ضد اإلنجلٌز والٌهود فً 

العشرٌنٌات 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

الشام وأهل فلسطٌن لالنتداب فلم ٌستسلم عرب 

اإلنجلٌزي وللهجرة الٌهودٌة، بل سعوا إلى 

مقاومة ذلك، ولكن التآمر كان أكبر ِمن قدراتهم 

وإمكانٌاتهم المحدودة، خاصة فً ؼٌاب الخالفة 

العثمانٌة والوحدة العربٌة فً مواجهة االحتالل 

اإلنجلٌزي باسم االنتداب، وتدفق الٌهود على 

من الدول الؽربٌة وعصبة األمم. فلسطٌن بتواطإ  

م انعقد فً القدس المإتمر 9ٔ9ٔفً مطلع  -

الفلسطٌنً العام األول، وَبعث بمذكرتٌن إلى 

مإتمر السالم ببارٌس ٌطالب فٌهما باالستقالل 

وٌرفض إعالن "بلفور". 

م عقد أول مإتمر عربً فً 9ٔ9ٔوفً ٌونٌو  -

 دمشق للتنبٌه على خطر الهجرة الٌهودٌة إلى

فلسطٌن، حٌث قرر المإتمر رفض الهجرة 

الٌهودٌة، وعدم االعتراؾ بـ"وعد بلفور".  

م أًٌضا وصلت إلى ٌافا لجنة 9ٔ9ٔوفً ٌونٌو  -

"كٌنج كرٌن" األمرٌكٌة بناًء على اقتراح الربٌس 

األمرٌكً "وٌلسون" لمعرفة رؼبات السكان 

العرب، والتً أكدت أن عرب فلسطٌن ٌعارضون 

ة جماعٌة للٌهود، وٌرفضون أي تماًما أي هجر

سٌادة ٌهودٌة علٌهم. 

م عقد مإتمر عربً ثان 9ٕٓٔوفً فبراٌر  -

لتؤكٌد رفض العرب لوعد بلفور، ورفض 

المشروعات الصهٌونٌة الستٌطان فلسطٌن. 

م قامت ثورة عربٌة فً 9ٕٓٔوفً أبرٌل  -

فلسطٌن ضد الهجرة الٌهودٌة دامت أربعة أٌام فً 

اللها العدٌد من القتلى مدٌنة القدس سقط خ

والمصابٌن من العرب والٌهود، وقد تؤلفت لجنة 

عسكرٌة للتحقٌق أرجعت سبب األحداث إلى رفض 

العرب للتواجد الٌهودي، ورفض سٌاسة برٌطانٌا 

المتواطبة مع الهجرة الٌهودٌة ألرض فلسطٌن، 

ولكن برٌطانٌا لم تستجب للمطالب العربٌة.  

الجمعٌة العربٌة م تؤسست 9ٕٓٔوفً ماٌو  -

الفلسطٌنٌة للدفاع عن حقوق الشعب العربً 

الفلسطٌنً نتٌجة الجتماع عقد فً النادي العربً 

بدمشق. 

م انعقد مإتمر 9ٕٓٔوفً دٌسمبر  -

عربً فلسطٌنً ثالث بمدٌنة حٌفا، وشكلت 

لجنة لتنفٌذ قرارات المإتمر برباسة 

"موسى كاظم الحسٌنً" حٌث قرر 

المإتمر: 

بلفور. رفض وعد - ٔ



منع الهجرة الٌهودٌة. - ٕ

تشكٌل حكومة وطنٌة لفلسطٌن. - ٖ

وقد ظلت هذه اللجنة التنفٌذٌة تتزعم الحركة 

م. 9ٖ٘ٔم حتى عام 9ٕٓٔالفلسطٌنٌة من عام 

م هاجم العرب مركز المهاجرة 9ٕٔٔفً ماٌو  -

الصهٌونً فً ٌافا، وقتلوا عدًدا من المهاجرٌن 

لٌهودٌة، كما الٌهود احتجاًجا على الهجرة ا

تعرضت المستوطنات الٌهودٌة بٌن ٌافا وطولكرم 

لهجمات قتل فٌها الكثٌر من الٌهود، كما قتل 

 عشرات من الفلسطٌنٌٌن برصاص اإلنجلٌز،

وتؤلفت لجنة برباسة "توماس هاٌكرفت" 

للتحقٌق، وقدمت تقرٌرها لمجلس النواب 

البرٌطانً ٌفٌد أن سبب األحداث سخط 

ٌاسة برٌطانٌا الرامٌة إلى الفلسطٌنٌٌن من س

تهوٌد فلسطٌن. 

م عقد مإتمر عربً رابع فً 9ٕٔٔفً ٌونٌو  -

القدس، وتقرر فٌه انتخاب وفد عربً ٌسافر إلى 

أوروبا لعرض القضٌة الفلسطٌنٌة على الدول 

األوروبٌة المتمدٌنة، وقد سافر الوفد بالفعل فً 

م تقرًٌرا 9ٕٔٔأول ٌولٌو  م، وقام بجولته وقدَّ

ٌجة أعماله فً المإتمر العربً الخامس الذي بنت

م، وأوصى 9ٕٕٔعقد بنابلس فً أؼسطس 

المإتمر بمتابعة المساعً لتحقٌق االستقالل. 

م: 9ٕٕٔوقد شهد عام 

-قدوم الٌهودي اإلنجلٌزي "هربرت صموبٌل"  -

إلى فلسطٌن بعد  -وهو أحد الوزراء اإلنجلٌز

تعٌٌنه أول مندوب ساٍم برٌطانً لفلسطٌن. 

وقد أصدرت الحكومة البرٌطانٌة "الكتاب 

األبٌض" بخصوص إنشاء مجلس تشرٌعً فً 

فلسطٌن ٌتكون أعضاإه من اإلنجلٌز والٌهود 

والفلسطٌنٌٌن باالنتخاب، وقد رفض عرب 

فلسطٌن ما جاء فً هذا الكتاب، وعلٌه لم تتم هذه 

االنتخابات. 

قٌام اإلنجلٌز بإجراء تعداٍد للسكان فً فلسطٌن  -

م، فكان تعداد السكان فً 9ٕٕٔ-ٕٔ-ٖٔفً 

ألؾ من  ٖٙٙألؾ نسمة، منهم  7٘7فلسطٌن: 

ألؾ  7ٖألؾ مسلم، و 9ٓ٘العرب، منهم 

ألؾ ٌهودي،  8ٖنصارى، بٌنما بلػ عدد الٌهود 

% من السكان، وٌشكل 88أي أن العرب ٌشكلون 

% من السكان.  ٔٔالٌهود 

إنشاء وحدات الهاجاناة الٌهودٌة المسلحة،  -

تً كانت األساس لتكوٌن الجٌش اإلسرابٌلً وال

ح بإقامة وحدات  فٌما بعد، وكانت برٌطانٌا تصرِّ

عسكرٌة للشباب الٌهودي تحت أسماء مستعارة 

فً فلسطٌن ظاهرها أنها جمعٌات رٌاضٌة أو 

 -اجتماعٌة، فكان منها جمعٌات: "أبناء صهٌون 

الطالبع... "، وهذه الوحدات  -شباب إسرابٌل 

د ذلك أنشطة إرهابٌة، واعتداءاٍت مارست بع

مسلحة ضد الشعب الفلسطٌنً األعزل بتواطإ مع 

حكومة االنتداب البرٌطانٌة. 



وقد قرر زعماء الٌهود فً المإتمر الصهٌونً فً 

م اعتماد مبالػ طابلة 9ٖٓٔجٌنٌؾ فً عام 

لتقوٌة وتسلٌح هذه الوحدات من الهاجاناة 

حكومة وتدرٌبها على أعلى مستوى، كما سمحت 

االنتداب أًٌضا بتكوٌن بولٌس من الٌهود لحماٌة 

المستعمرات الٌهودٌة أصبح فٌما بعد النواة 

لتكوٌن الشرطة اإلسرابٌلٌة. 

م عقد مإتمر عربً 9ٕٖٔفً ٌونٌو  -

سادس فً ٌافا بناًء على طلب لجنة 

المتابعة التنفٌذٌة، وتقرر فٌه: 

اء إقرار مقاطعة دعوة حكومة االنتداب إلى إنش -

مجلس تشرٌعً من اإلنجلٌز والفلسطٌنٌٌن 

والٌهود. 

تنظٌم الحركة الوطنٌة لتحقٌق االستقالل. - 

اختٌار وفد ٌسافر إلى لندن إلفساد تنفٌذ وعد  -

 ٕ٘"بلفور"، وقد سافر الوفد بالفعل إلى لندن فً 

-ٕٔ- ٖٕم، وبقً هناك حتى 9ٌٕٖٔونٌو 

م، و لكن الوفد عاد بال جدوى. 9ٕٖٔ

صؾ العشرٌنٌات افتتحت الجامعة فً منت -

العبرٌة، ودعً الفتتاحها العالم الٌهودي "ألبرت 

اٌنشتاٌن"، وحضر االفتتاح من مصر أحمد لطفً 

. (7ٓ)كٌؾ قامت دولة إسرابٌل؟ ص السٌد 

ٌَّن المندوب السامً 9ٕٙٔفً نوفمبر  - م ع

ا من الموظفٌن  ًٌّ البرٌطانً مجلًسا استشار

.البرٌطانٌٌن والٌهود فقط 

م قام الٌهود بطرد اآلالؾ من 9ٕ7ٔوخالل عام  -

المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن وشردت عابالتهم فً 

طبعون والزبٌدات والساخنة. 

م عقد مإتمر عربً سابع 9ٕ8ٔفً ٌونٌو  -

بالقدس، وتقرر فٌه: االحتجاج على إعطاء امتٌاز 

استؽالل البحر المٌت لشركة أجنبٌة ٌهودٌة، 

رب فً األشؽال وتفضٌل الٌهود على الع

الحكومٌة، وطالب المإتمر عصبة األمم بإنشاء 

نظام حكم برلمانً فلسطٌنً.  

م وقعت ثورة حابط البراق 9ٕ9ٔوفً أؼسطس  -

الفلسطٌنٌة ضد الٌهود، والتً استمرت لمدة 

أسبوعٌن كاملٌن، وعمت جمٌع المدن 

الفلسطٌنٌة، وأسفرت عن مبات القتلى ومبات 

لسطٌنٌٌن، وسنخصص الجرحى من الٌهود والف

.-إن شاء هللا تعالى-لها ألهمٌتها المقال القادم  

راجع فً ذلك: 

ملؾ إسرابٌل" لجارودي. - 

 "تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة" لفٌصل أبو خضرا. -
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (7ٔقٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٕ9ٔثورة "حابط البراق" 

كتبه/ عالء بكر 

، والصالة والسالم على رسول هللا، أما الحمد هلل

بعد؛ 

البراق هو ذلك الجزء الواقع فً الجهة فحابط 

م، 7ٗالؽربٌة من سور المسجد األقصى بطول 

سم، وكان أمام هذا ٖٖٓم، وعرض 8ٔوارتفاع 

أمتار،  ٗالحابط رصٌؾ أو ممر عرضه نحو 

م بعد 9ٙ7ٔولكن هذا الرصٌؾ هدمه الٌهود عام 

احتاللهم للقدس الشرقٌة. 

قصى وهذا الجزء من السور الؽربً للمسجد األ -

ٌطلق علٌه الٌهود اسم "حابط المبكى"، 

دون أي دلٌل تارٌخً رؼم كل -وٌزعمون 

الحفرٌات التً قام بها الٌهود حول وتحت المسجد 

أنه ِمن بقاٌا هٌكل سلٌمان الثانً،  -األقصى

وٌقومون بزٌارته للبكاء عنده والنواح، وأضافوا 

ا، ثم راحوا ٌصلون عنده كما  إلى ذلك دعاًء خاّصً

كان كنًٌسا لهم، مع أن هٌكل سلٌمان "فً لو 

اعتقادهم" لم ٌكن إال بًٌتا لتقدٌم القرابٌن فً 

المناسبات، ولم ٌكن تقام فٌه الصلوات. 

أما عند المسلمٌن فهو المسجد األقصى الذي  -

بنً على التوحٌد واتباع الرسل، وال دلٌل على أنه 

كان فً نفس البقعة التً بنً فٌها المسجد أٌام 

إلى اآلن. -رضً هللا عنه-ر عم 

ل الٌهود هذا الحابط إلى رمز وطنً  - وقد حوَّ

لدولة إسرابٌل تقام عنده االحتفاالت فً المناسبات 

الوطنٌة فً العصر الحدٌث إمعاًنا فً جذب ٌهود 

العالم لفلسطٌن. 

وٌحرص الٌهود على جعل كبار الزوار لدولة  -

اركوا إسرابٌل ٌقومون بالتوجه إلى الحابط لٌش

الٌهود فً مشاعرهم، ولٌضفوا على المكان 

الصبؽة الٌهودٌة بذلك، مع أن هذا الحابط جزء ال 

ٌتجزأ من سور المسجد األقصى، وٌتبع األوقاؾ 

اإلسالمٌة طوال القرون الطوٌلة السابقة، وأقرت 

إن -م كما سنبٌنه 9ٖٓٔبذلك عصبة األمم عام 

.-شاء هللا 

ود فً فلسطٌن م زاد عدد الٌه8ٓٓٔفً عام  -

فؤصبحوا قرابة األلفٌن، وِمن باب التسامح الدٌنً 

ُسِمح للٌهود بالمرور والوقوؾ للتباكً عند زقاق 

حابط البراق، وفً عهد إبراهٌم باشا سمح للٌهود 

باالقتراب من الحابط والبكاء عنده. 

ومع الوقت تمادى الٌهود فً تعاملهم مع الحابط  -

مما  للجلوس علٌها؛فجلبوا معهم ستابر ومقاعد 

اضطر معه ناظر األوقاؾ اإلسالمٌة بالقدس الجهة 

المسبولة عن المكان إلى الشكوى إلدارة لواء 

م" التً 9ٔٔٔهـ الموافق 7ٕٖٔالقدس "عام 

منعت الٌهود من جلب أي أدوات معهم عند 

الحابط، ولكن الٌهود عادوا لمحاوالتهم ِمن جدٌد 



تداب خاصة بعد "وعد بلفور" وبدء االن

البرٌطانً، بجلب المقاعد والستابر، والحصر، 

والمصابٌح لممر الحابط الضٌق. 

م أعطت برٌطانٌا الٌهود حق 9ٕ9ٔفً سبتمبر  -

المرور للحابط وإقامة شعابرهم عنده فً جمٌع 

األوقات، وحددت أدوات العبادة التً لهم جلبها 

إلى الحابط مع التؤكٌد على ملكٌة المسلمٌن 

للمكان. 

ً توصٌات المإتمر الصهٌونً العالمً ف -

م 9ٕ9ٔالسادس عشر فً زٌورخ فً ٌولٌو 

ى زعماُء الٌهود السٌاسٌٌن والدٌنٌٌن بالسعً  وصَّ

إلعادة بناء هٌكل سلٌمان، ورفضوا االعتراؾ 

وقد  بكون حابط البراق من الوقؾ اإلسالمً،

وبموافقة -ترتب على ذلك قٌام ٌهود فلسطٌن 

 ٗٔبمظاهرات عنٌفة فً  -الحكومة البرٌطانٌة

م عند حابط البراق، وهم ٌحملون 9ٕ9ٔأؼسطس 

العلم الٌهودي وٌهتفون "الحابط حابطنا"، 

وٌخطبون الخطب المحرضة للجماهٌر الٌهودٌة 

على السٌطرة على الحابط. 

م اندلعت 9ٕ9ٔأؼسطس  ٙٔوفً ٌوم الجمعة  -

المناوشات بٌن المسلمٌن والٌهود بسبب تعنت 

ولت إلى ثورة استمرت مدة أسبوعٌن الٌهود، وتح

عمت جمٌع المدن الفلسطٌنٌة، وعرفت باسم 

"ثورة البراق"، وأسفرت الهجمات العربٌة عن 

قتل الكثٌرٌن من الٌهود والعرب واإلنجلٌز؛ حٌث 

، 9ٕٖقتٌل وأصٌب  ٖٖٔقتل ِمن الٌهود 

شهٌد وأصٌب  ٙٔٔواستشهد من الفلسطٌنٌٌن 

ٕٖٕ .

برٌطانٌا جًٌشا قوامه ولوقؾ االشتباكات دفعت 

ألؾ جندي إنجلٌزي، منهم قوات إنجلٌزٌة  ٖٓ

جاءوا بها من مصر، حٌث تم محاصرة العرب 

وقمعهم، واعتقال اآلالؾ من الشباب الفلسطٌنً 

والتحقٌق معهم، وفرضت الؽرامات على 

الفلسطٌنٌٌن الذٌن شاركوا فً االشتباكات، 

رة.وحددت إقامة زعماء العرب الذٌن قادوا الثو 

وقامت القوات البرٌطانٌة بمحاكمات مجحفة ضد 

الفلسطٌنٌٌن، ولم تصدر أي عقوبة على أي 

ا، ثم خفؾ  7ٌٕهودي! فحكموا بإعدام  ًٌّ فلسطٌن

منهم، وُنفذ الحكم فً ثالثة منهم صباح  ٕٗعن 

م فً سجن مدٌنة 9ٌٖٓٔونٌو  7ٌٔوم الثالثاء 

عكا بالقلعة.  

ى إثر هذه وقد أرسلت الحكومة البرٌطانٌة عل

نسبة -االضطرابات لجنة ُعرفت باسم "لجنة شو" 

؛ للتحقٌق والتوصٌة بما -إلى ربٌسها "والتر شو"

ٌجب أن ٌتخذ من تدابٌر لمنع تكرار المشكلة، 

مت تقرٌرها فً أول مارس  م، 9ٖٓٔحٌث قدَّ

وأوصت بإصدار بٌان ٌحد ِمن الهجرة الٌهودٌة، 

حكومة وأكدت على مطالب الفلسطٌنٌٌن بإقامة 

نٌابٌة، وتشكٌل لجان فنٌة للنظر فً توصٌات 

اللجنة. 

إرسال لجنة دولٌة  وكان من توصٌات اللجنة: -

للنظر فً موضوع حق العرب والٌهود فً حابط 



البراق، وقد وصلت لجنة التحقٌق الدولٌة المنبثقة 

م، 9ٌٖٓٔونٌو  9ٔعن عصبة األمم فً 

واستمعت لمدة شهر للشهود المسلمٌن من 

طٌن وأقطار إسالمٌة أخرى، وللشهود من فلس

الٌهود، واطلعت على الوثابق المقدمة ِمن 

الطرفٌن. 

وقد أنصفت عصبة األمم المسلمٌن فً تقرٌرها  -

باسم "مرسوم الحابط الؽربً"، وأقرت بحقهم فً 

"للمسلمٌن حابط البراق، حٌث جاء فً التقرٌر: 

وحدهم تعود ملكٌة الحابط الؽربً، ولهم وحدهم 

الحق العٌنً فٌه، لكونه ٌإلؾ جزًءا ال ٌتجزأ ِمن 

ساحة الحرم الشرٌؾ التً هً من أمالك الوقؾ، 

ولهم أًٌضا تعود ملكٌة الرصٌؾ الكابن أمام 

الحابط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المؽاربة 

لكونه موقوًفا حسب أحكام الشرع اإلسالمً 

راق" )راجع فً ذلك: "حابط البلجهات البر والخٌر" 

لجهاد جمٌل العاٌش، ط. مركز بٌت المقدس للدراسات 

 .م(7ٕٓٓ -هـ  7ٕٗٔقبرص ط. األولى  -التوثٌقٌة 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (8ٔدولة إسرابٌل )

كفاح الشعب الفلسطٌنً فً النصؾ األول 

ِمن الثالثٌنٌات 

كتبه/ عالء بكر 

هللا، أما  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول

بعد؛ 

فقد شهدت فترة الثالثٌنٌات تطوًرا جدًٌدا فً نظرة 

الفلسطٌنٌٌن إذ لم تعد ثورتهم موجهة ضد الٌهود 

فقط، بل وضد برٌطانٌا أًٌضا؛ فقد ترسخ فً 

اعتقاد الفلسطٌنٌٌن أن هناك تحالًفا وثًٌقا بٌن 

برٌطانٌا والحركة الصهٌونٌة، وتنبه الفلسطٌنٌون 

ود وتزاٌد هجرتهم وتكرٌس إلى أن وضع الٌه

برٌطانٌا جهودها وإمكانٌاتها لخدمتهم سٌجعل 

فكرة إقامة الدولة الٌهودٌة فً فلسطٌن أمًرا 

ممكًنا، بل هو قابل الحدوث إذا استمرت األمور 

على ما هً علٌه. 

وكانت الهجرة الٌهودٌة قد قلت بشكل ملحوظ 

أواخر العشرٌنٌات؛ إذ لم ٌهاجر إلى فلسطٌن عام 

ٌهودي، لكن هذه الهجرة  78ٕٔم إال 9ٕ8ٔ

شهدت زٌادة مفاجبة فً أوابل الثالثٌنٌات عما 

كانت علٌه، خاصة مع صعود النازٌة فً ألمانٌا 

م، إذ وصل عدد 9ٖٖٔووصولها للحكم عام 

ٌهودي،  9ٖٕ٘ٗم إلى 9ٖٗٔالمهاجرٌن عام 

ٌهودي، كما زاد  8٘ٗٔٙم إلى 9ٖ٘ٔوفً عام 

ٌة بتشجٌع من سلطة تملكهم لألراضً الفلسطٌن

االحتالل البرٌطانٌة؛ فبات واضًحا رعاٌة برٌطانٌا 

للمشروع الصهٌونً.  

وبناًء على ذلك: 

ُعقد مإتمر عربً فً مدٌنة "ٌافا" فً مارس  -

م، تقرر فٌه عدم التعاون مع اإلنجلٌز.  9ٖٖٔ

م هبت ثورة شعبٌة بدأت من 9ٖٖٔوفً أكتوبر  -

مدن، وقد جرح القدس، وامتدت إلى ؼٌرها من ال

فٌها الشٌخ "موسى كاظم الحسٌنً" ربٌس اللجنة 

التنفٌذٌة الفلسطٌنٌة، وبعض أعضاء اللجنة، 

واستشهد فٌها عشرات من الفلسطٌنٌٌن. 

م ضبط عمال مٌناء ٌافا من 9ٖٗٔوفً سنة  -

العرب شحنة أسلحة ومتفجرات مهربة للٌهود 

ضمن حمولة أسمنت على إحدى البواخر؛ فتسبب 

خبر ضبطها فً إضراب عمال المٌناء،  انتشار

وبالتالً توقفت حركة الشحن والتفرٌػ لسابر 

البواخر فً المٌناء؛ فؤوعزت برٌطانٌا إلى الٌهود 

إنشاء مٌناء خاص للٌهود فً تل أبٌب لتٌسٌر 

عملٌات تهرٌب السالح للٌهود بعًٌدا عن المراقبة. 

م ظهرت أحزاب 9ٖ٘ٔم و9ٖٗٔوبٌن عامً  -

طٌنٌة، فباإلضافة إلى حزب االستقالل سٌاسٌة فلس

ظهر حزب الدفاع، والحزب العربً الفلسطٌنً، 

وحزب اإلصالح، وحزب الكتلة الوطنٌة. 

وقد أعقب ذلك تشكٌل لجان وطنٌة فً المدن 

والقرى، وهً التً أصبحت القاعدة التنظٌمٌة 



م الكبرى بعد ذلك، وفً أبرٌل 9ٖٙٔلثورة 

لفلسطٌنٌة م التقى زعماء األحزاب ا9ٖٙٔ

الخمسة وشكلوا "اللجنة العربٌة العلٌا"، التً 

أسندت رباستها إلى الحاج "أمٌن الحسٌنً"، 

م. 9ٖٙٔوالتً ارتبطت به ثورة 

وقد قامت الحكومة البرٌطانٌة لتهدبة األوضاع 

باقتراح تشكٌل مجلس تمثٌلً فً فلسطٌن، وذلك 

عضًوا نصفهم ِمن  8ٕم، ٌضم 9ٖ٘ٔفً دٌسمبر 

لنصؾ اآلخر من الٌهود، مع أن العرب العرب، وا

% ِمن سكان فلسطٌن. 7ٓكانوا ٌشكلون وقتها 

وقد دفع الٌؤس الفلسطٌنٌٌن إلى قبول هذا 

االقتراح، ولكن ما إن بدأت مناقشة االقتراح فً 

مجلس العموم البرٌطانً حتى شنت علٌه الدوابر 

الصهٌونٌة هجوًما عنًٌفا؛ بزعم أنه ٌعٌق إقامة 

هودٌة، وٌتعارض مع تعهدات برٌطانٌا الدولة الٌ

للٌهود؛ فسحبت الحكومة البرٌطانٌة المشروع، 

وأدرك الفلسطٌنٌون أن ال شًء أمامهم إال 

االنتفاضة الشعبٌة، فكانت ثورتهم الكبرى عام 

م. 9ٖٙٔ

وقد سبق ظهور هذه الثورة الشعبٌة صورة ِمن 

صور الكفاح الفلسطٌنً المسلح المتمثل فً 

ام"،المنظمة الس الذي  رٌة للشٌخ "عز الدٌن القسَّ

م قٌادة "الشبٌبة المسلمة" 9ٕ8ٔتولى عام 

التابعة للمجلس اإلسالمً األعلى فً فلسطٌن، 

ا  ًٌ وراح ٌنتقل بٌن القرى فً شمال فلسطٌن داع

إلى المواجهة الحاسمة مع الٌهود واإلنجلٌز فً 

وقت واحد، وبث روح الجهاد فً النفوس، وألـَّؾ 

ٌة تضم مسلحٌن فً ٌافا.منظمة سر 

ام" من الحاج  وقد طلب الشٌخ "عز الدٌن القسَّ

"أمٌن الحسٌنً" إطالق الثورة فً جنوب 

فلسطٌن لتزامن إطالق الثورة التً أطلقها فً 

الشمال، ولكن القٌادة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة كانت 

ال تزال تطمع فً الحل السٌاسً؛ فلما سحبت 

ثٌلً تساقطت اآلمال برٌطانٌا مشروع المجلس التم

حول الحل السٌاسً.  

وقد أطلقت المجموعات المسلحة التً نظمها 

الشٌخ "عز الدٌن القسام" انتفاضتها فً خرٌؾ 

 -رحمه هللا-م، وقد قتل الشٌخ "القسام" 9ٖ٘ٔ

مع مجموعة من رفاقه وهم ٌنفذون عملٌة فدابٌة 

م، بعد أن حوصروا ورفضوا 9ٖ٘ٔفً نوفمبر 

رمًزا  -رحمه هللا-ر استشهاده االستسالم، وصا

للفداء الفلسطٌنً. 

الشٌخ "عز الدٌن القسام": 

هو الشٌخ محمد عز الدٌن عبد القادر القسام، ِمن 

موالٌد بلدة جبلة من قضاء الالذقٌة فً سورٌا 

و 87ٔٔعام  تلقى م، درس بالجامع الكبٌر بجبلة

دراسته االبتدابٌة فً كتاتٌب بلدته جبلة، ورحل 

إلى مصر حٌث درس فً األزهر،  فً شبابه

وجاهد الفرنسٌٌن الذٌن احتلوا سورٌا ولبنان إلى 

جانب "عمر البٌطار"، وانتقل إلى فلسطٌن حٌث 

استقر فً ضاحٌة الباجور قرب حٌفا. 



عز الدٌن القسام شٌخ المجاهدٌن  -

بفلسطٌن "سلفً العقٌدة والمنهج": 

"أخذ عز الدٌن ثقافته اإلسالمٌة من القرآن 

لسنة الصحٌحة ونهل من السٌرة النبوٌة وا

صلى هللا -المشتملة على بٌان شمابل الرسول 

التً ٌكون للمسلمٌن بها أسوة  -علٌه وسلم

ٌَر الصحابة، وعرؾ أسباب  حسنة، ودرس ِس

التؽٌرات التً طرأت على سلوكهم فً اإلسالم 

فصدر بعد كل هذا عن عقٌدة سلفٌة لم تتؤثر 

 ٌث.بمذهب قدٌم أو اتجاه حد 

وكان همه األول تخلٌص الدٌن من الشوابب 

وإخالص العقٌدة هلل وحده، حارب القسام ذهاب 

النسا إلى )مقام الخضر( على سفوح جبل الكرمل 

لذبح األضاحً شكًرا على شفاء من مرض، أو 

نجاح فً مدرسة! ودعا القسام الناس إلى أن 

 -تعالى-ٌتوجهوا بنذورهم وأضاحٌهم إلى هللا 

القادر على النفع والضر، وأما  -وحده-نه فقط؛ أل

ا.   أصحاب القبور فال ٌملكون ألنفسهم نفًعا وال ضّرً

ا  ًٌّ ا سلف ًٌّ ٌُفهم من سٌرة القسام أنه كان مرب والذي 

ا، ٌعمل لكً ٌعود للدٌن مجده بسٌطرة السنة،  ًٌ داع

ومحق البدعة، وإن َمن ٌقرأ كتاب "النقد والبٌان" 

أنه ما حاد عن "السلفٌة"  للقسام ٌعلم تمام العلم

منهًجا وعقٌدة قدر أنملة، ولم ٌكن القسام حاطب 

لٌل، بل كان ٌمٌز الصحٌح والضعٌؾ من األحادٌث 

النبوٌة، وكان ٌدعو إلى العلم الصافً قول القول 

/ ٖ)زهر البساتٌن للشٌخ سٌد حسٌن العفانً والعمل" 

. بتصرؾ ٌسٌر( 9ٗ-ٙٗ

" للنشاط الٌهودي تنبه الشٌخ "عز الدٌن القسام -

واستطاع من خالل عمله بالتدرٌس  فً فلسطٌن،

فً المدرسة اإلسالمٌة، ومن خالل التحاقه 

بجمعٌة الشبان المسلمٌن فً حٌفا التً انضم إلٌها 

م، ومن خالل 9ٕ8ٔثم انتخب ربًٌسا لها عام 

أن ٌعمق الوازع  -عمله كخطٌب وكمؤذون شرعً 

ربٌة إسالمٌة، الدٌنً فً نفوس الناس، وٌربٌهم ت

وٌوعٌهم بمخاطر الهجرة الٌهودٌة وبٌع األراضً 

للٌهود، كما نبههم إلى مإامرات حكومة االنتداب 

البرٌطانً، وِمن َثمَّ عكؾ على تكوٌن قاعدة من 

ا.  المناضلٌن، واإلعداد للثورة سّرً

م حٌث 9ٖ٘ٔواستمر فً جهاده هذا حتى عام 

ت تنبهت السلطات البرٌطانٌة لنشاطه فقام

بمراقبته، ووقعت المواجهة بٌنه وبٌن السلطة 

البرٌطانٌة والتً انتهت باستشهاده واثنٌن من 

رفاقه بعد معركة باسلة، وكان الستشهاده وقع 

رحمه هللا -ألٌم وحزٌن فً جمٌع أنحاء فلسطٌن 

.-وؼفر له 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/


صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (9ٔقٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٖٙٔطٌنٌة الكبرى عام الثورة الفلس

(ٔ-ٗ )

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

م الفلسطٌنٌة ذروة النضال 9ٖٙٔفتعد ثورة 

الفلسطٌنً ضد الحركة الصهٌونٌة وبرٌطانٌا فً 

النصؾ األول من القرن العشرٌن، أظهر فٌها 

الفلسطٌنٌون رفضهم للمشروع الصهٌونً فً 

لسطٌن، ولالنتداب البرٌطانً على فلسطٌن فً ف

آن واحد، حٌث هدفت إلى إٌقاؾ الهجرة الٌهودٌة 

المتزاٌدة، وإٌقاؾ التملك الٌهودي لألراضً فً 

فلسطٌن، والمطالبة باالستقالل وجالء اإلنجلٌز 

عن البالد، وقد سقط فً هذه الثورة الشعبٌة آالؾ 

طانً الشهداء فً مواجهة القمع العسكري البرٌ

العنٌؾ. 

م 9ٖٙٔوقد امتدت هذه الثورة من ماٌو 

م، وقد مرت خالل هذه 9ٖ9ٔإلى صٌؾ 

الفترة بؤربعة مراحل: 

مرحلة اإلضراب العام الطوٌل،  المرحلة األولى: -

وما تخللـه من أعمال عنؾ. 

مرحلة الترقب واالنتظار لما  المرحلة الثانٌة: -

فً  ستسفر عنه لجنة )بل( البرٌطانٌة للتحقٌق

األوضاع. 

تفجرت فٌها المواجهات من  المرحة الثالثة: -

جدٌد، وتزاٌد فٌها القمع البرٌطانً. 

انعقد فٌها مإتمر لندن فً  المرحلة الرابعة: -

م، ثم صدر الكتاب األبٌض 9ٖ9ٔفبراٌر ومارس 

حول القضٌة الفلسطٌنٌة، السترضاء العرب مع 

دخول الحرب العالمٌة الثانٌة. 

ة:بداٌة الثور 

دعا الحاج "أمٌن الحسٌنً" فً مإتمر القدس 

م اللجان الوطنٌة الفلسطٌنٌة 9ٖٙٔالعام فً ماٌو 

إلى العصٌان المدنً، واإلضراب الشامل فً 

فلسطٌن، فانطلقت الثورة من هذا المإتمر وانفجر 

الوضع، وقد دام اإلضراب العام ستة أشهر ابتداًء 

م. 9ٖٙٔماٌو  8من 

شلل النشاط التجاري وقد أدى اإلضراب إلى 

واالقتصادي، ورافقته أعمال عنؾ، حٌث دخل 

الفلسطٌنٌون فً حرب مقاومة مع القوات 

البرٌطانٌة. 

وقد سارعت القوات البرٌطانٌة إلى مواجهة 

الفلسطٌنٌٌن بالقوة والعنؾ، وقامت بطلب 

التعزٌزات، واستخدمت كل وسابل القمع ضدهم، 

ٌافا القدٌمة وقامت بتدمٌر بعض أجزاء من مدٌنة 

انتقاًما من الفلسطٌنٌٌن، وقد شهدت هذه المرحلة 



قدوم متطوعٌن من الدول العربٌة المجاورة 

لمشاركة الفلسطٌنٌٌن فً نضالهم. 

وإلٌقاؾ ثورة الفلسطٌنٌٌن لجؤت برٌطانٌا 

إلى: 

زٌادة قواتها فً فلسطٌن، وتوسٌع عملٌاتها  -ٔ

العسكرٌة ضد الفلسطٌنٌٌن. 

رباسة اللورد )روبرت بل( إرسال لجنة ب -ٕ

لمعاٌنة األوضاع والتحقٌق فٌها. 

بذل الجهود لدى الدول العربٌة للتوسط عند  -ٖ

القٌادات الفلسطٌنٌة لوقؾ اإلضراب، وقبول 

الحوار مع اللجنة الملكٌة التً عٌنتها برٌطانٌا 

للتحقٌق فً الموضوع. 

وقد نجحت المساعً البرٌطانٌة لدى الحكام 

 ٔٔعلى ذلك توقؾ اإلضراب فً العرب، فترتب 

ا لمدة 9ٖٙٔأكتوبر  ًٌّ م، وخفت حدة العنؾ نسب

ثالثة شهور فً انتظار نتابج اللجنة. 

صور ِمن صمود الشعب الفلسطٌنً خالل 

م: 9ٖٙٔثورة 

تجاوز القتلى من الفلسطٌنٌٌن فً هذه المرحلة  -

من الثورة أي خالل النصؾ الثانً من عام 

لتقرٌر الملكٌة م، األلؾ شخص وفًقا 9ٖٙٔ

البرٌطانٌة. 

قامت الطابرات الحربٌة البرٌطانٌة بضرب  -

المنازل والمبانً الفلسطٌنٌة بالقنابل لقمع الثورة، 

كما قامت قطع األسطول البحري البرٌطانً من 

جهة البحر بفتح نٌران مدافعها الثقٌلة على 

الفلسطٌنٌٌن. 

قامت القوات البرٌطانٌة باعتقال أعٌان  -

طٌنٌٌن، وإعدام المجاهدٌن من الشباب الفلس

الفلسطٌنً على أعواد المشانق فً المٌادٌن 

العامة إلرهاب األهالً من الفلسطٌنٌٌن.  

شاركت النساء والفتٌات الفلسطٌنٌات فً  -

الثورة، حٌث قمن بإمداد الرجال بالعتاد والذخٌرة، 

والمؤكل والملبس خالل المواجهات الدامٌة؛ مما 

على الصمود فً مواجهة العدو شجع الرجال 

بقواته ومعداته وأسلحته، ومدافعه وطابراته. 

وقد بلؽت وحشٌة القوات اإلنجلٌزٌة إلى  -

التعرض للنساء الفلسطٌنٌات بسلب الحلً من 

صدورهن ومعاصمهن، بل وإطالق الرصاص على 

أطفالهن أمام أعٌنهن، فلم ٌمنعهن ذلك من 

على  تحرٌض أزواجهن وأقاربهن وأوالدهن

النضال واالنتقام من اإلنجلٌز والٌهود على 

السواء، بل كن ٌقابلن أنباء استشهاد رجالهن 

بالزؼارٌد، وٌرفضن إقامة أي عزاء من أجلهم؛ 

لكونهم شهداًء أحٌاًء عند ربهم، اختارهم هللا فً 

جواره.  

م 9ٖٙٔوقد تسببت الثورة الفلسطٌنٌة فً عام 

إثارة الشعوب "والوحشٌة التً قُوبلت بها" فً 



العربٌة فً جمٌع أنحاء العالم العربً؛ فبدأت 

الحكومات العربٌة فً إظهار االحتجاج نتٌجة 

 ؼضب شعوبها على الحكومة البرٌطانٌة.
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٕٓقٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٖٙٔالثورة الفلسطٌنٌة الكبرى عام 

(ٕ-ٗ )

كتبه/ عالء بكر 

هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما الحمد 

بعد؛ 

فقد دخلت الثورة الفلسطٌنٌة مرحلة ِمن الهدوء 

النسبً فً انتظار ما ستسفر عنه لجنة )بل( التً 

نتها الحكومة البرٌطانٌة؛ للتحقٌق فً األوضاع  ٌَّ ع

المضطربة فً فلسطٌن بعد انتفاضة شعبٌة 

 ٔٔم حتى 9ٖٙٔوإضراب عام امتد من ماٌو 

أكتوبر من نفس العام. 

وقد استمر عمل اللجنة ثالثة أشهر، وجاء 

تقرٌرها مظهًرا لشًء من التفهم لمعاناة الشعب 

الفلسطٌنً، والتً من أجلها ثار، ولكن التقرٌر 

وضع فً حساباته المطامع الصهٌونٌة فً 

فلسطٌن فلم ٌؽفلها. 

لقد كانت مطالب القٌادة الفلسطٌنٌة أمام 

لجنة )بل( هً: 

التخلً عن تكوٌن وطن قومً للٌهود فً  -

فلسطٌن. 

ا  - ًٌّ وقؾ الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن وقًفا فور

وكامالً. 

منع تملك الٌهود لألراضً الفلسطٌنٌة. - 

حل القضٌة الفلسطٌنٌة وفًقا لألسس التً علٌها  -

حلت قضاٌا الدول العربٌة األخرى: كالعراق، 

تورٌة وطنٌة وسورٌا، ولبنان، بإنشاء حكومة دس

مستقلة للفلسطٌنٌٌن على أرضهم. 

لقد أبدى تقرٌر اللجنة إدراك اللجنة أن فً مقدمة 

أسباب العنؾ فً المنطقة تصاعد الهجرة الٌهودٌة 

إلى فلسطٌن، واعتبار الفلسطٌنٌٌن برٌطانٌا حلٌفة 

"إن  للٌهود وعدوة للعرب؛ حٌث جاء فً التقرٌر:

فاجا والملفت رد فعل العرب على هذا الحادث الم

كان  -المقصود تصاعد الهجرة الٌهودٌة-للنظر 

ا، فما كان ٌخالج القٌادٌٌن الفلسطٌنٌٌن  ًٌّ ا طبٌع رّدً

م أصبح ملموًسا لدٌهم بحدة أكبر، 9ٕ9ٔمنذ عام 

فبقدر ما تتعاظم الهجرة الٌهودٌة بقدر ما ٌرتفع 

الحاجز أمام تحقٌق االستقالل الوطنً، وللمرة 

عرب مهددون بمصٌر أخطر ِمن األولى بدا أن ال

حرمانهم من الحرٌة، ومن إبقابهم تحت االنتداب! 

فحتى اآلن ونظًرا لنسبة التكاثر السكانً العالٌة 

لدى العرب كان ٌبدو مستحٌالً أن ٌصبح الٌهود 

هم األكثرٌة فً المستقبل المربً، لكن ما الذي 

سٌحدث إذا اتخذت هذه الموجة الجدٌدة أحجاًما 

أضخم؟! 

قد أرؼم هذا السإال الوطنٌٌن العرب على النظر ل

إلى االستقاللٌة الفلسطٌنٌة واحتماالتها من زاوٌة 



ؼٌر معهودة فً السابق، وؼٌر واردة لدٌهم ِمن 

قْبل، وهو طرح علٌهم احتماالً ال ٌمكن تصوره 

، -أي احتمال قٌام دولة ٌهودٌة-والقبول به إطالًقا 

لسٌطرة واحتمال وقوع عرب فلسطٌن تحت ا

الٌهودٌة؛ فلم ٌكن من المفاجا أن تتفاقم 

التناقضات القدٌمة، وأن تصل إلى االنفجار من 

جدٌد". 

وجاء فً التقرٌر عن االنتفاضة الفلسطٌنٌة التً 

م، وما صاحبها ِمن أحداث 9ٖٖٔقامت فً عام 

"وهكذا كتبت بالدم صفحة جدٌدة من تارٌخ عنؾ: 

رٌطانً، إن فلسطٌن الموضوعة تحت االنتداب الب

هذا التفجر للعنؾ العربً إنما ٌنطوي على طابع 

مهم، ٌزٌد فً أهمٌته أال مثٌل له فً السابق، ففً 

م استهدؾ 9ٕ9ٔم، ثم 9ٕٔٔم، ثم 9ٕٓٔعام 

م 9ٖٖٔالعرب الٌهود فً هجماتهم، أما فً سنة 

فهم استهدفوا الحكومة البرٌطانٌة، فهناك رفض 

البرٌطانٌة  عام للفكرة التً تقول بؤن السلطات

سواء فً لندن أو فً القدس تحاول الحفاظ على 

التوازن بٌن العرب والٌهود، فهذه السلطات بات 

ا كحلٌفة الٌهود وعدوة العرب.  ًٌّ ٌنظر إلٌها اآلن كل

وبؤن االنتداب البرٌطانً لٌس إال وسٌلة ال رحمة 

فٌها لخدمة اإلمبرٌالٌة البرٌطانٌة تحت ؼطاء 

ه الٌهود، وهكذا ٌبدو أن الشعور اإلنسانً تجا

الوضع فً فلسطٌن لم ٌفقد مع الوقت طابعه 

المتفجر، بل على العكس من ذلك بقدر ما ٌطول 

االنتداب سٌكبر وٌشتد عداء العرب له". 

وقد تصورت اللجنة القضٌة الفلسطٌنٌة على 

اعتبار وجود قومٌتٌن مختلفتٌن على أرض 

زاع ال "لقد نشؤ ن فلسطٌن، حٌث جاء فً تقرٌرها:

مجال لحله بٌن مجتمعٌن قومٌٌن، ضمن الحدود 

الضٌقة لبلد صؽٌر، فهناك حوالً الملٌون عربً 

ألؾ  ٓٓٗفً صراع معلن أو كامن مع حوالً 

ٌهودي" 

ٌخالؾ ذلك ما جاء من تعداد لسكان تنبٌه: 

م، حٌث كان إجمالً السكان 9ٖٖٔفلسطٌن عام 

ألؾ  ٓ٘ٗملٌون ونصؾ ملٌون منهم حوالً 

% من ٖٓ، أي كان الٌهود حوالً ٌهودي

السكان. 

"ولٌس ِمن قاسم مشترك بٌن ثم ٌقول التقرٌر: 

الفرٌقٌن: فالمجتمع العربً هو مجتمع أسٌوي، 

بٌنما المجتمع الٌهودي هو أوروبً إجماالً، وهما 

ٌختلفان فً الدٌن وفً اللؽة، وال سبٌل للجمع بٌن 

ط حٌاتهما الثقافٌة واالجتماعٌة، وال بٌن أنما

التفكٌر والسلوك لدٌهما مثلما ال سبٌل للجمع بٌن 

أمانٌهما الطبٌعٌة، فهذه هً الحواجز الكبرى أمام 

السالم". 

وتضع اللجنة حالً للقضٌة ٌقوم على تقسٌم 

فلسطٌن إلى دولتٌن عربٌة وٌهودٌة، فجاء فً 

"فسوؾ ٌحصل العرب بموجبها على  التقرٌر:

عمل على قدم استقاللهم الوطنً؛ مما ٌتٌح لهم ال

المساواة مع سابر البلدان المجاورة من أجل 

قضٌة الوحدة والتقدم العربٌٌن، وهكذا ٌتم تجنٌبهم 

كل خوؾ من الهٌمنة الٌهودٌة، وفً موازاة ذلك 



ٌضمن التقسٌم إقامة الوطن القومً الٌهودي، 

وٌلؽً كل احتماالت إخضاع الٌهود للهٌمنة 

حوٌل الوطن العربٌة فً المستقبل، وٌتٌح ذلك ت

القومً الٌهودي إلى دولة ٌهودٌة". 

أي صورت اللجنة القضٌة على اعتبار وجود 

قومٌتٌن مختلفتٌن على أرض واحدة ٌستدعً 

-إقامة دولتٌن، فبدالً من أن تعطً الفلسطٌنٌٌن 

استقاللهم كسابر البالد العربٌة  -أصحاب األرض

المحٌطة بهم، وتجعل لهم تقرٌر مصٌرهم، وحكم 

تقتسم أرضهم فٌما بٌنهم وبٌن  -م بؤنفسهم أنفسه

الٌهود األؼراب عن األرض، وتجعل لهإالء 

الٌهود دولة قومٌة ٌهودٌة تجاور الدولة 

الفلسطٌنٌة؛ لتكون كالزرع الؽرٌب فً المنطقة، 

وشوكة فً الجسد العربً تإلمه وتإرقه. 

وقد جعلت اللجنة ما ٌقارب ثلث أرض فلسطٌن 

ترحة! مع أن ملكٌة الٌهود للدولة الٌهودٌة المق

% من أرض فلسطٌن،  ٘وقتها ال تتعدى أكثر من 

وجعلت اللجنة أرض الٌهود المقترحة تضم الجلٌل 

وشمال فلسطٌن والسهل الساحلً من الحدود 

اللبنانٌة إلى جنوب ٌافا، مع أن هذه األراضً أكثر 

سكانها ومالك أراضٌها من الفلسطٌنٌٌن، وٌعدون 

كٌؾ سٌقبلون وهم األكثر عدًدا بمبات اآلالؾ؛ ف

واألكبر ملكٌة لألراضً أن ٌكونوا فً هذا الثلث 

الممثل للدولة الٌهودٌة، بل جاء فً التقرٌر 

احتمالٌة نزوحهم عن قراهم وأراضٌهم إلى حٌث 

الدولة العربٌة المقترحة، حٌث أوصت اللجنة 

بإمكانٌة إبعادهم رؼًما عنهم إلى خارج الدولة 

لزم األمر!الٌهودٌة إذا  

نتابج اإلعالن عن تقرٌر اللجنة: - 

قوبلت نتابج اللجنة بالرفض من الطرفٌن 

الفلسطٌنً والٌهودي، فما إن علم الفلسطٌنٌون 

م 9ٖ7ٔبنتابج اللجنة واقتراح التقسٌم فً ٌولٌو 

حتى تصاعدت الثورة الفلسطٌنٌة من جدٌد، والتً 

م، رؼم 9ٖ9ٔدامت هذه المرة حتى صٌؾ 

مع البرٌطانً. وحشٌة الق 

وكان ِمن إجراءات السلطات البرٌطانٌة  -

ضد الفلسطٌنٌٌن:  

حل اللجنة العربٌة العلٌا واعتقال كل أعضابها. - 

حظر كل األحزاب السٌاسٌة الفلسطٌنٌة. - 

اعتقال عدد كبٌر من الزعماء الفلسطٌنٌٌن. - 

إلقاء القبض على اآلالؾ من الفلسطٌنٌٌن. - 

والدبابات ضد الفلسطٌنٌٌن  استخدام الطابرات -

العزل إلخماد الثورة بالقوة. 

نسفت القوات البرٌطانٌة أحٌاًء سكنٌة بالكامل  -

فً بعض المدن والقرى بدون تمٌٌز؛ انتقاًما من 

أهلها. 

لت المحاكم العسكرٌة النً أصدرت أحكاًما  - شكَّ

بشنق العشرات من الفلسطٌنٌٌن. 

لؾ مناضل أن سقط أكثر من أ وترتب على ذلك:

م، وتم 9ٖ8ٔفلسطٌنً برصاص اإلنجلٌز عام 



ا شنًقا، كما سقط أكثر من  ٗ٘إعدام  ًٌّ فلسطٌن

من المناضلٌن الفلسطٌنٌٌن فً عام  ٕٓٓٔ

ا شنًقا، كما جرح  ٘٘م، وأعدم 9ٖ9ٔ ًٌّ فلسطٌن

اآلالؾ من الفلسطٌنٌٌن خالل هذٌن العامٌن. 

وقد استطاع الحاج "أمٌن الحسٌنً" أن ٌنتقل إلى 

بنان قبل القبض علٌه واعتقاله، لٌواصل قٌادة ل

الثورة الشعبٌة الفلسطٌنٌة ِمن المنفى، ثم انتقل 

إلى العراق، فلما حاول اإلنجلٌز اؼتٌاله فر إلى 

 أوروبا، ولجؤ إلى دول المحور المعادٌة إلنجلترا.

 موقع أنا السلفً
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٕٔقٌام دولة إسرابٌل )

م 9ٖٙٔسطٌنٌة الكبرى عام الثورة الفل

(ٖ-ٗ )

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد تمادت برٌطانٌا فً استعمال القوة المفرطة فً 

مواجهة الثورة الشعبٌة فً فلسطٌن، والتً 

اندلعت ِمن جدٌد بعد رفض الفلسطٌنٌٌن لتوصٌات 

لجنة )بل(. 

انٌة فً فلسطٌن تضم لواءٌن وكانت القوات البرٌط

م بفوجٌن 9ٖ8ٔمشاة، فتم تدعٌمها فً ٌولٌو 

من المشاة، وبسربٌن من سالح الطٌران الملكً، 

ووحدة من المدرعات والخٌالة، وبسفٌنة حربٌة، 

م 9ٖ8ٔووصلت القوات البرٌطانٌة فً سبتمبر 

 9ٖٕٓألؾ جندي برٌطانً، معهم  ٕٓإلى نحو 

ا خالل نفس ًٌّ ا إضاف ًٌّ العام، فكان الوضع  شرط

ا من جدٌد.  ًٌّ أشبه بإعادة احتالل فلسطٌن عسكر

وفً مواجهة الثورة قامت برٌطانٌا: 

بتطوٌر المنظمات العسكرٌة الصهٌونٌة. - 

توثٌق تعاونها مع "الهاجاناة"، التً كانت  -

بمثابة الجٌش السري للوكالة الٌهودٌة. 

تسلٌح وتدرٌب فرقة عسكرٌة خاصة سمٌت  -

ة المستعمرات الصهٌونٌة"، والتً بلػ بـ"شرط

ألؾ رجل.  ٗٔم حوالً 9ٖ9ٔعددها عام 

إنشاء قوة برٌطانٌة ٌهودٌة عرفت بـ"فرق  -

كوماندوز اللٌل الخاصة"، تم تدرٌبها لتقوم 

بعملٌات إرهابٌة واؼتٌاالت ضد أهالً القرى 

الفلسطٌنٌة، وفً نفس االتجاه بدأت منظمة 

لتنظٌم العسكري وهً ا-"أراجون زفاي لٌومً" 

للحزب الصهٌونً اإلصالحً المتطرؾ وٌقودها 

ومنظمة "شترن" عملٌاتها  -مناحم بٌجن

اإلرهابٌة الموسعة ضد الفلسطٌنٌٌن. 

وخالل هذه الثورة العربٌة فً فلسطٌن ومع سقوط 

الكثٌر من الٌهود قتلى استنجد الٌهود بزعمابهم 

وبالدول الؽربٌة، فانهالت علٌهم األسلحة 

ساعدات بجمٌع أنواعها من أمرٌكا والدول والم

األوروبٌة، كما جاءت أعداد كبٌرة من الٌهود من 

روسٌا لمساندة الٌهود فً فلسطٌن، فؤنشؤت 

المزٌد من المستعمرات القوٌة المحصنة، وتم 

الربط بٌنها بشبكات من الطرق، وعبؤت بمخازن 

الذخٌرة والتموٌن. 

ك الفترة نحو وقد بلػ عدد الٌهود المسلحٌن فً تل

ألؾ مسلح، عالوة على العصابات اإلرهابٌة  ٕٙ

آالؾ فرد، وبدأت أعمال  ٙالتً زاد أفرادها عن 

التحرش باألهالً الفلسطٌنٌٌن ونسؾ منازلهم، 

وإطالق الرصاص علً تجمعاتهم. 

ومن أمثلة تلك األعمال: 



م" تم تفجٌر سٌارتٌن فً 9ٖ8ٔ-7-ٙفً " -

مواطًنا،  ٕٔسوق حٌفا؛ مما أدى إلى مقتل 

آخرٌن.  ٕ٘وجرح 

م" ألقٌت قنبلة ٌدوٌة فً 9ٖ8ٔ-7-ٗٔفً " -

 ٕٔسوق خضار فلسطٌن؛ مما أسفر عن مقتل 

فرًدا ؼٌر المصابٌن. 

وفً الٌوم التالً فُجرت قنبلة ٌدوٌة أمام أحد  -

المساجد فً مدٌنة القدس أثناء خروج المصلٌن 

. ٖٓأفراد وإصابة  ٓٔمما أدى إلى مقتل 

م" انفجرت سٌارة ملؽومة 9ٖ8ٔ -8-ٕٙفً " -

. ٖ٘وجرحت  ٖٗفقتلت 

ورؼم كل وسابل البطش والعنؾ فً مواجهة 

الثورة الوطنٌة الفلسطٌنٌة استمرت حركة 

المقاومة الفلسطٌنٌة، ووضح لبرٌطانٌا أن القمع 

مهما بلؽت شدته لن ٌوقؾ ثورة الفلسطٌنٌٌن، كما 

ه ظهرت بوادر تعاطؾ للرأي العام العربً مع هذ

الثورة الفلسطٌنٌة، بل شارك متطوعون من 

العرب فً أعمال الثورة. 

وفً هذه األثناء بدأت تلوح فً األفق بوادر 

الدخول فً الحرب العالمٌة الثانٌة، فكان على 

برٌطانٌا أن تعٌد حساباتها؛ لذا أرسلت برٌطانٌا 

لجنة تحقٌق جدٌدة إلى فلسطٌن، وهً لجنة )وود 

بلٌة تنفٌذ اقتراح التقسٌم هٌد( للنظر فً مدى قا

الوارد فً تقرٌر لجنة )بل(، وقد توصلت اللجنة 

ا، وعلٌه  ًٌّ الجدٌدة إلى تعذر تنفٌذ االقتراح عمل

أعلنت الحكومة البرٌطانٌة أمام استمرار الثورة 

 الفلسطٌنٌة عن تخلٌها عن مشروع التقسٌم.

 موقع أنا السلفً
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٕٕل )قٌام دولة إسرابٌ

م 9ٖٙٔالثورة الفلسطٌنٌة الكبرى عام 

(ٗ-ٗ )

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد أظهر الفلسطٌنٌون بسالة نادرة، وصمدوا 

باستماتة أمام القوات البرٌطانٌة التً حاولت 

الدفاع عن الٌهود وحماٌتهم، كما تحملوا كل ما 

الصهاٌنة من أعمال إرهابٌة ضدهم.قام به الٌهود  

ٌَّنت برٌطانٌا الجنرال  ولقمع الثورة العربٌة ع

"وٌل" قابًدا للقوات البرٌطانٌة فً فلسطٌن، وهو 

القابد الذي كان ٌقود الجٌش البرٌطانً فً الحرب 

العالمٌة األولى، وزادت ِمن التدفق العسكري 

والحربً البرٌطانً على فلسطٌن، وشجعت 

لصهٌونً الناشا عن طرٌق تزوٌد اإلرهاب ا

الٌهود بالسالح، والتؽاضً عن العملٌات اإلرهابٌة 

التً تنفذ ضد األهالً الفلسطٌنٌٌن. 

إلى تقسٌم فلسطٌن إلى دولة  -وألول مرة-ودعت 

ٌهودٌة، وأخرى عربٌة تكون تحت االنتداب 

ٌُضم إلى شرق األردن  البرٌطانً، مع بقاء جزٍء 

"، كما جاء فً تقرٌر تحت حكم األمٌر "عبد هللا

لجنة "بل". 

وكان اقتراح ضم الضفة الؽربٌة لشرق األردن 

ٌهدؾ إلى إؼراء األمٌر عبد هللا بقبول اقتراح 

اللجنة، كما ٌعطً تبرًٌرا إلعطاء الٌهود جزًءا ِمن 

فلسطٌن، فكان هذا أول ظهور لفكرة التقسٌم؛ مما 

 أكد للفلسطٌنٌٌن صدق مخاوفهم، فؤثار فٌهم روح

الرفض، والثورة العارمة ِمن جدٌد. 

وكان من نتابج هذه الثورة الفلسطٌنٌة ازدٌاد 

التعاطؾ العربً مع الشعب الفلسطٌنً بصورة لم 

تكن من قبل، وشارك متطوعون عرب فً الثورة 

الفلسطٌنٌة، وقد دفع هذا الوضع المتدهور 

برٌطانٌا إلى إعادة حساباتها من جدٌد فً 

ا فلسطٌن، وإن جاء هذ كما -ا التطور متؤخًرا جّدً

.-سنرى 

ومع بوادر الحرب العالمٌة الثانٌة رأت برٌطانٌا 

أن علٌها تهدبة األوضاع فً فلسطٌن والمنطقة 

العربٌة؛ لحاجتها إلى قناة السوٌس ذات األهمٌة 

اإلستراتٌجٌة، وألهمٌة النفط العربً فً الحروب 

العسكرٌة المتوقعة. 

ة المشاعر العربٌة كما رأت برٌطانٌا أن تهدب

بإبداء التفهم لوجهة النظر العربٌة فً فلسطٌن 

ٌقطع الطرٌق على دخول ألمانٌا إلى المنطقة من 

الناحٌة السٌاسٌة، فؤعلنت برٌطانٌا عن تخلٌها 

عن فكرة تقسٌم فلسطٌن بناًء على توصٌة لجنة 

"وود هٌد"، ودعت برٌطانٌا األطراؾ المعنٌة 

فً لندن لمناقشة للمشاركة فً مإتمر ٌعقد 

القضٌة الفلسطٌنٌة، ووضع السٌاسة المناسبة 

تجاهها. 



م، 9ٖ9ٔوقد انعقد المإتمر فً فبراٌر ومارس 

مع منع برٌطانٌا الزعٌم الفلسطٌنً الحاج أمٌن 

الحسٌنً من حضوره، ومع رفض الفلسطٌنٌٌن 

للدخول فً حوار مباشر مع الوكالة الٌهودٌة اتخذ 

 -عٌة: "برٌطانٌة المإتمر شكل مجموعات فر

ٌهودٌة"، وانتهى المإتمر  -عربٌة، وبرٌطانٌة 

بالفشل أمام إصرار العرب الفلسطٌنٌٌن على 

استقالل فلسطٌن، مثلها مثل باقً الدول العربٌة 

ك الٌهود  الموضوعة تحت االنتداب، بٌنما تمسَّ

بوعد "بلفور" وما تاله. 

وأعقب ذلك إصدار برٌطانٌا لكتاب أبٌض جدٌد 

م، 9ٖ9ٔالقضٌة الفلسطٌنٌة فً ماٌو حول 

ن السٌاسة البرٌطانٌة الجدٌدة التً تضمنت  تضمَّ

تفهًما لوجهة النظر العربٌة لم تبده برٌطانٌا من 

قبل. 

حٌث أعلنت برٌطانٌا: 

أنه لٌس وارًدا فً سٌاستها الجدٌدة تحوٌل  -

فلسطٌن إلى دولة ٌهودٌة، أو تقسٌمها إلى دولتٌن 

عربٌة وٌهودٌة. 

نها ستنهً انتدابها على فلسطٌن فً عام أ -

م. 9ٗ9ٔ

أن هدؾ الحكومة البرٌطانٌة فً السنوات العشر  -

هو إقامة دولة  -أي حتى انتهاء االنتداب-القادمة 

فلسطٌن المستقلة التً تكون فٌها السلطة مشاركة 

ن العرب والٌهود بما ٌحفظ مصالح الجانبٌن  ٌْ ب

األساسٌة. 

ودٌة إلى فلسطٌن لتكون الحد ِمن الهجرة الٌه -

ألؾ ٌهودي كحد أقصى على امتداد خمس  7٘

سنوات، تخضع بعدها الهجرة الٌهودٌة للموافقة 

العربٌة. 

الحد من تملك الٌهود فً فلسطٌن وحصره فً  -

مناطق معٌنة، وتنظٌمه بحٌث ال ٌإدي إلى اقتالع 

الفلسطٌنٌٌن من أراضٌهم. 

ٌطانٌة تجاه ولقد جاء هذا التؽٌر فً السٌاسة البر

ا، وبعد عقدٌن ِمن  القضٌة الفلسطٌنٌة متؤخًرا جّدً

لت فٌه برٌطانٌا فلسطٌن العربٌة إلى  الزمن حوَّ

وطن للٌهود: 

% من سكان 8فبعد أن كان الٌهود ٌمثـِّلون  -

فلسطٌن، وؼالبٌتهم من الٌهود العرب؛ صار تعداد 

الٌهود قرابة النصؾ ملٌون، أي نحو ثلث السكان! 

أن ملكٌتهم كانت محدودة، لكنها تركزت ورؼم  -

فً المدن؛ فصاروا دولة داخل دولة. 

وقد تمٌز هذا الكٌان الجدٌد بؤمور، منها: 

أنه مجتمع أوروبً؛ إذ أكثره ٌهود ِمن أوروبا. - 

ا بحكم  - ًٌّ ا وتنظٌم ًٌّ ا وإدار ًٌّ أنه متفوق تكنولوج

انتمابه للحضارة األوروبٌة الصناعٌة المتقدمة.  

مإسساته العسكرٌة.له  - 

له عالقاته الدولٌة خاصة مع برٌطانٌا وأمرٌكا. - 



له تفوقه المالً بما ٌصل إلٌه ِمن دعم خارجً  -

متواصل. 

ولم ٌكن هذا التؽٌر فً السٌاسة البرٌطانٌة 

واضًحا: هل هو تؽٌر حقٌقً أم تؽٌر تكتٌكً 

تسترضً به برٌطانٌا المنطقة العربٌة طلًبا 

على مشارؾ الحرب العالمٌة  الستقرار المنطقة

الثانٌة ومواجهة النازٌة؟ 

وبضؽط ِمن إنجلترا أشار حكام وقادة من العرب 

على زعماء الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بوقؾ 

العصٌان المدنً خوًفا من إعاقة مجهود الحكومة 

ا مع  ًٌ البرٌطانٌة فً مواجهة ألمانٌا النازٌة، وتمش

حربها ضد  وقوؾ العرب بجانب برٌطانٌا فً

النازٌة، وقد استجاب زعماء الحركة الوطنٌة 

الفلسطٌنٌة لهذا المطلب، ولزموا جانب الصمت؛ 

بٌنما سعى الٌهود إلى استؽالل األحداث لتحقٌق 

أطماعهم مستفٌدٌن ِمن صعود النازٌة فً أوروبا، 

ثم ظهور الدور األمرٌكً المتزاٌد فً الساحة 

الدولٌة... 

 .- تعالىإن شاء هللا-كما سنبٌنه 

 موقع أنا السلفً
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طٌنٌة قبل صفحات مطوٌة من القضٌة الفلس

 (ٖٕقٌام دولة إسرابٌل )

)تزاٌد الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن فً 

 األربعٌنٌات(

 كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

 بعد؛

شبت الحرب العالمٌة الثانٌة، م ن9ٖ9ٔففً عام 

وتحركت ألمانٌا "النازٌة" لؽزو دول أوروبا دولة 

بعد األخرى، وفً الوقت الذي هدأت فٌه "الثورة 

العربٌة" فً فلسطٌن تضامًنا مع برٌطانٌا فً 

حربها ضد النازٌة بضؽط من حكام عرب؛ سعى 

الٌهود بكل قوة الستؽالل األحداث لصالحهم ِمن 

تبدو كما لو كانت متناقضة، ولكنها جوانب متعددة 

تصب فً اتجاه إٌجاد الدولة الٌهودٌة المرتقبة 

 وضمان استمرارها.

حٌث عملت الحركة الصهٌونٌة على الضؽط على 

برٌطانٌا للتراجع عما قررته فً "الكتاب األبٌض" 

م ِمن تنظٌم للهجرة الٌهودٌة 9ٖ9ٔالصادر عام 

على ما إلى فلسطٌن، وأمام إصرار برٌطانٌا 

قررته من تحدٌد للهجرة الٌهودٌة؛ عمدت 

الصهٌونٌة إلى التوسع فً الهجرة الٌهودٌة 

إلى فلسطٌن؛ إذ تسلل  -ؼٌر القانونٌة-السرٌة 

ا إلى  اآلالؾ من الٌهود إلى فلسطٌن قبل ذلك سّرً

جانب الهجرة الرسمٌة العلنٌة، ولكن التوسع فً 

 الهجرة السرٌة أخذ شكالً ملحوًظا فً فترة

 األربعٌنٌات.

فقد جاء فً تقرٌر "هوب سٌمبسون" البرٌطانً 

"فً كل السنٌن كان هناك  م:9ٖٓٔالصادر عام 

ؼٌر  -ٌعنً الٌهود-بضعة آالؾ من المهاجرٌن 

الشرعٌٌن الذٌن ٌحلون فً فلسطٌن إما بالهرب 

ِمن إجراءات المراقبة على الحدود، وإما بانتحال 

 فً البالد". صفة المسافرٌن العابرٌن ثم ٌبقون

ولم تكن هجرة الٌهود من إنجلترا وحدها، وإنما 

كانت من العدٌد من الدول األوروبٌة وأمرٌكا 

خاصة روسٌا وألمانٌا "لسوء أوضاع الٌهود 

حٌث نشطت "وسابل اإلعالم الٌهودٌة"  فٌهما"؛

فً أوروبا وأمرٌكا لحث الٌهود على الهجرة إلى 

ل الطابلة التً أرض المعاد، وسخـَّرت لذلك األموا

م من أؼنٌاء الٌهود فً أوروبا وأمرٌكا؛  تقدَّ

لتشجٌع وتسهٌل هذه الهجرة وإقامة المستعمرات 

"المستوطنات" والمبانً الالزمة لذلك وتجهٌزها، 

بل وتسلٌح َمن فٌها من الٌهود، وتزوٌدهم بالمال 

والعتاد؛ بدعوى الدفاع عن هذه المستعمرات حتى 

على ما حولها، وتقام  تحولت إلى قالٍع تشرؾ

حولها األسالك الشابكة، وٌمنع األهالً من 

االقتراب منها، حتى صارت مع الوقت أشبه 

بالمدن الصؽٌرة القاصرة على الٌهود، ثم صار لها 

بعد ذلك دورها فً إرهاب الفلسطٌنٌٌن واالعتداء 

علٌهم، ومحاولة إجبارهم على ترك دٌارهم 

 !وأراضٌهم والفرار منها بالقوة

وفً مقابل ذلك كانت سلطات االنتداب البرٌطانٌة 

تالحق العرب الذٌن ٌحاولون االنتقال إلى فلسطٌن 

حٌث  واإلقامة فٌها من األردن وسورٌا ومصر،

تقوم بالقبض علٌهم وسجنهم أو ترحٌلهم، فإن 

عادوا شددت علٌهم العقوبة، وكثًٌرا ما كان ٌقوم 

عربٌة، البولٌس بحمالت تفتٌش على المناطق ال

وٌعتقل الكثٌر من العرب ؼٌر الفلسطٌنٌٌن الذٌن 

حضروا للعمل فً فلسطٌن، وٌتم إبعادهم فوًرا، 

مع تؽرٌمهم مبالػ مالٌة كبٌرة، وأحٌاًنا ٌساقون 



إلى المحاكمة، وتوقع علٌهم عقوبة السجن لعدة 

 شهور قبل اإلبعاد عن البالد.

ً وقد استؽل زعماء الٌهود عداء النازٌة للٌهود ف

تهجٌر أعداٍد كبٌرة من الٌهود إلى فلسطٌن 

حٌث عمدت وسابل اإلعالم  بؤسلوب منظم؛

الٌهودٌة فً أوروبا إلى المبالؽة فً تصوٌر عداء 

النازٌة للٌهود، والمبالؽة فً أعداد ضحاٌا 

النازٌة، وأظهرت الٌهود كشعٍب مظلوم مضطهد 

من النازٌة، وٌستحق العطؾ والمساعدة، وأن 

م له من مساعدة هو جمعه فً وطن أفضل ما ٌق دَّ

 قومً له فً فلسطٌن.

وعلى ذلك تم إنشاء المراكز العدٌدة لتجمٌع 

الٌهود فً أنحاء أوروبا، وتم عن طرٌقها تهجٌر 

هإالء الٌهود إلى فلسطٌن على متن بواخر كبٌرة، 

فكانت البواخر تصل إلى المٌاه اإلقلٌمٌة لفلسطٌن 

ل تقودها زوارق ب فال تجد ممانعة أو معارضة،

الدورٌات إلى مٌناء "حٌفا"، وٌسمح لركابها 

الٌهود بالنزول ودخول البالد، ثم تجري محاكمة 

لربان السفٌنة وبحارتها تنتهً بإبعادهم بعد توقٌع 

عقوبة مالٌة علٌهم، أما المهاجرون الٌهود فال 

تتخذ ضدهم أي إجراءات تعاطًفا معهم، بل 

وترتب لهم أماكن  ٌمنحون الجنسٌة الفلسطٌنٌة،

إقامة، وتقدم لهم األعمال والوظابؾ كؤهل البلد 

تماًما؛ خاصة أصحاب الخبرات والتخصصات 

منهم، أي تصٌر هجرتهم هجرة قانونٌة بموافقة 

 سلطات االنتداب. 

وذات مرة تدفق على مٌناء "حٌفا" دفعة واحدة 

ثالث بواخر تحمل المهاجرٌن الٌهود، فقام العرب 

الصاخبة احتجاًجا على هذه الهجرة بالمظاهرات 

 التً تشكل خطًرا على فلسطٌن وأهلها العرب،

وعمَّ اإلضراب، وتتابعت أعمال العنؾ؛ مما جعل 

حكومة االنتداب تذعن لألمر الواقع، وعرضت 

هإالء المهاجرٌن على المحكمة العلٌا، فقررت 

إعادتهم ِمن حٌث جاءوا، ومنعهم من دخول 

إلى تفجٌر البواخر الثالث  البالد؛ فعمد الٌهود

بمواد ناسفة وإؼراقها؛ مما تسبب فً قتل بعض 

رجال البولٌس البرٌطانً المكلؾ بحراسة 

البواخر، وحوالً مابة مهاجر ٌهودي، وعادت 

السلطات لتسمح لهإالء الٌهود بدخول البالد، 

 وإرسالهم إلى المستعمرات الٌهودٌة مباشرة.

 موقع أنا السلفً
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طٌنٌة قبل سصفحات مطوٌة من القضٌة الفل

 (ٕٗقٌام دولة فلسطٌن )

)التعاون السري بٌن الحركة الصهٌونٌة 

والنازٌة!( 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فالشابع أن صعود النازٌة إلى الحكم فً ألمانٌا قد 

للٌهود، تحولت إلى اضطهاد بلػ ارتبط بمعاداٍة 

مداه فً معسكرات االعتقال األلمانٌة، وقد نجحت 

وسابل اإلعالم الٌهودٌة العالمٌة فً تضخٌم هذا 

العداء، والمبالؽة فً تقدٌر ضحاٌاه، وقد ساعد 

ذلك على إخفاء حقٌقة أخرى سعت الصهٌونٌة 

العالمٌة على إخفابها تتعلق بالتعاون المشترك بٌن 

الصهٌونٌة وقتها وبٌن النازٌة فً ألمانٌا،  الحركة

وهو ما تثبته مراجعة األرشٌفات القضابٌة 

والمكاتبات الدبلوماسٌة فً تلك الفترة، وهو ما 

بٌنته بعض المإلفات التً عالجت العالقة بٌن 

النازٌة والصهٌونٌة فً مختلؾ جوانبها، وأظهرت 

خفاٌا مذهلة! 

ومنها: 

صهٌونٌة فً عصر دراسة "لٌنً برٌنر" )ال -

الدكتاتورٌٌن(، من منشورات )كوروٌن هٌلم(، 

م. 98ٖٔ -لندن 

دراسة "آري بوبٌر" )إسرابٌل األخرى( من  -

م. 9ٕٙٔ -منشورات )أنكر بوكز(، نٌوٌورك 

دراسة "لوسً دافٌدو فٌتش" )الحرب على  -

 -الٌهود(، من منشورات )بانجوٌن بوكز( 

م. 977ٔ

( من منشورات دراسة "بن هٌكت" )الخٌانة -

م. 9ٙٔٔ -)جولٌان نٌسنر(، نٌوٌورك 

كتاب "آنا ارٌنت" )اٌخمان فً القدس( من  -

م. 9٘٘ٔ -منشورات )فاٌكنج برس(، نٌوٌورك 

والعدٌد من المإلفات األخرى. 

فقد سعت "الحركة الصهٌونٌة" لالستفادة ِمن كل 

األطراؾ "ومن أي طرؾ" منذ مإسسها 

اؾ؛ إلقناع كل "هرتزل" الذي اتصل بكل األطر

منها على حدة أن ٌتعاون معه لمصلحة حركته 

ومصلحة هذا الطرؾ إذا ساعده على إٌجاد أرض 

فكانت محاوالت "هرتزل"  إلقامة الدولة الٌهودٌة،

مع البرٌطانٌٌن والروس واأللمان واإلٌطالٌٌن 

والعثمانٌٌن، لقد كان هدؾ الحركة الصهٌونٌة هو 

هود األلمان تهجٌر أكبر قدٍر ممكن من الٌ

واألوروبٌٌن إلى فلسطٌن، بٌنما كانت "النازٌة" 

تعادي اندماج الٌهود فً المجتمعات األوروبٌة. 

وِمن هنا كانت قابلٌة "التنسٌق السري" 

بٌن الطرفٌن، ولكل منهما هدفه: 



دفع كل َمن ٌمكن دفعه ِمن  الهدؾ الصهٌونً:

الٌهود إلى فلسطٌن "خاصة عناصر النخبة 

الٌهودٌة". 

التخلص ِمن الٌهود بكل الوسابل.  الهدؾ النازي:

لذا لم تهتم الحركة الصهٌونٌة إال بمن ٌتجه إلى 

فلسطٌن من الٌهود الفارٌن من أوروبا، أما َمن لم 

تكن وجهته فلسطٌن؛ فلم تكن تكترث به؛ لذا لم 

تساِهم الحركة الصهٌونٌة فً إنقاذ الٌهود 

بل لم تتوان  المعتقلٌن أو المهددٌن منهم بالموت،

عن التضحٌة بٌهود لتحقٌق هدفها، ولقد حاولت 

بعض الدول األوروبٌة مساعدة الٌهود الراؼبٌن 

فً الفرار من االضطهاد النازي، ولم تقبل الحركة 

الصهٌونٌة نقلهم لؽٌر فلسطٌن! 

ومن أمثلة ذلك: 

سعً الحركة الصهٌونٌة إلى إفشال مإتمر  -

بحضور  م9ٖ8ٔ"أفٌان" فً فرنسا فً عام 

ممثلٌن عن الكثٌر من الدول من أجل إنقاذ الٌهود 

من االضطهاد بنقلهم إلى بلدان آمنة. 

رفضها اقتراح جمهورٌة الدومٌنٌك باستقبال  -

ألؾ الجا ٌهودي.  ٓٓٔ

ألؾ ٌهودي، نصفهم  ٖٓٓرفضها اقتراح بنقل  -

إلى برٌطانٌا، واآلخر إلى أمرٌكا، رؼم موافقة 

الدولتٌن على ذلك. 

فضها لنقل عشرات اآلالؾ من الٌهود إلى ر -

النروٌج بعد أن أقر البرلمان النروٌجً قانوًنا 

بالسماح باستقبالهم. 

كان الهدؾ واضًحا أنه ال سبٌل إلنقاذ الٌهود إال 

بالهجرة إلى فلسطٌن! 

 م:9ٖ8ٌٔقول "بن جورٌون" فً تصرٌح له عام 

"لو علمُت أنه ٌمكن إنقاذ كل األطفال الٌهود 

مان بنقلهم إلى إنجلترا، أو إنقاذ نصفهم فقط األل

بنقلهم إلى أرض إسرابٌل لفضلت الحل الثانً على 

)راجع فً ذلك: "تارٌخ المسؤلة  األول وأخذت به"

. "(ٖٙٔ-ٖ٘ٔالفلسطٌنٌة: ص 

ومع ذلك سلكت أعداد كبٌرة من الٌهود طرٌق 

الهجرة إلى الدول التً فتحت أبوابها لهم، و منها 

كا. روسٌا وأمرٌ 

قضٌة الباخرة "باترٌا": 

ؼرقت هذه الباخرة بكل ركابها وطاقمها أمام 

م، حٌث كانت 9ٗٓٔمٌناء "حٌفا" فً نوفمبر 

ا أنقذتهم برٌطانٌا من األلمان،  ٕٕ٘تحمل  ًٌّ ٌهود

وقبِلوا االنتقال إلى جزٌرة مورٌس فً المحٌط 

األطلنطً، وتوقفت فً طرٌقها فً مٌناء حٌفا 

تنفجر وتؽرق بمن فٌها،  بفلسطٌن، وإذا بها

وارتفعت أصوات الٌهود زاعمة أن ٌهود هذه 

الباخرة فجروا أنفسهم فً انتحار جماعً احتجاًجا 

على عدم السماح لهم بالنزول فً فلسطٌن، 

واستؽلت الحركة الصهٌونٌة ؼرق هذه الباخرة 

إلى أبعد الحدود للضؽط على الرأي العام الدولً 



ع عن تحدٌدها للهجرة لحمل برٌطانٌا على التراج

الٌهودٌة إلى فلسطٌن، وحمل أمرٌكا على الضؽط 

على برٌطانٌا فً نفس االتجاه، وبعد عقد من 

م، اتضحت الحقٌقة أن 9٘ٓٔالزمان فً عام 

تفجٌر السفٌنة كان ِمن فعل الحركة الصهٌونٌة، 

بموجب قرار صادر من منظمة "هافانا" التً كان 

هدؾ سٌاسً ٌرأسها "بن جورٌون"؛ لتحقٌق 

وهو فتح باب الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن بال 

. "(7٘)راجع فً ذلك: "المسؤلة الفلسطٌنٌة: ص قٌود 

ٌقول األستاذ "فٌصل أبو خضرا" تعلًٌقا على هذه 

"فمن ٌفعل ذلك هل ٌتردد  المٌكٌافلٌة الصهٌونٌة:

أمام دٌر ٌاسٌن؟ وهل ٌتردد أمام كل ما جنت ٌداه 

ا؟!".فً فلسطٌن وما حوله 

ومما تم اكتشافه رسالة فً أرشٌفات السفارة 

م تشٌر إلى 98ٖٔاأللمانٌة فً أنقرة فً مطلع 

وجود اتصاالت بٌن منظمة "شترن" الصهٌونٌة 

ومسبولٌن نازٌٌن ألمان بهدؾ التنسٌق بٌنهما، 

وفٌها عروض للتعاون واردة من "إسحاق 

وكان اسمه -شامٌر" أحد قادة منظمة "شترن" 

تركز على إمكانٌة  -حاق ٌرتشٌنسكً"وقتها "إس

التقاء المصالح بٌن إقامة نظام أوروبً جدٌد وفقـًا 

للمفاهٌم األلمانٌة وبٌن تطلعات منظمته. 

وفً أثناء محاكمة المسبول النازي الكبٌر 

م 9٘٘ٔ"آٌخمان" فً إسرابٌل كشؾ فً عام 

وهو ما ذكرته  عن صورة ِمن صور هذا التعاون،

ابها الصادر فً نفس السنة، "آنا أرٌنت" فً كت

حٌث تعهد "رودلؾ كاستنر" نابب ربٌس المنظمة 

الصهٌونٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة بنقل 

ألؾ ٌهودي من معتقالتهم المختلفة إلى  7ٙٗ

معتقل "أوشوٌتز"، ونفذ ما تعهد به مقابل تعهد 

من النخبة الٌهودٌة  8ٗٙٔ"آٌخمان" بإرسال 

: هو معسكر االعتقال فً إلى فلسطٌن "وأوشوٌتز

أوشوٌتز فً بولونٌا، الذي كان ٌضم ؼرؾ الؽاز، 

وهو رمز القتل الجماعً الذي مارسته النازٌة 

)المصدر بصورة خاصة ضد البولونٌٌن والٌهود" 

.  (7٘-ٙ٘السابق: ص 

"هذه هً  قال األستاذ فٌصل أبو خضرا تعلًٌقا:

المٌكٌافلٌة الصهٌونٌة فً أؼرب صورها، فمن 

عل ذلك مع مبات آالؾ ٌهود لقاء مساهمة ٌف

بسٌطة فً بناء الدولة الٌهودٌة فماذا تنتظر أن 

 ٌفعل معنا نحن العرب؟!".
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٕ٘قٌام دولة إسرابٌل )

)اإلرهاب الصهٌونً ضد القوات البرٌطانٌة 

فً فلسطٌن( 

كتبه/ عالء بكر 

سالم على رسول هللا، أما الحمد هلل، والصالة وال

بعد؛ 

فؤمام إصرار برٌطانٌا على سٌاستها الجدٌدة فً 

فلسطٌن مع دخول الحرب العالمٌة الثانٌة؛ عمد 

الٌهود فً فلسطٌن إلى ممارسة األعمال اإلرهابٌة 

هة إلى القوات البرٌطانٌة "وبصورة  الموجَّ

متصاعدة"؛ لحملها على تؽٌٌر سٌاستها. 

عمال:وِمن أمثلة هذه األ 

اكتشاؾ السلطات البرٌطانٌة لمخطٍط للهاجانا فً  -

م لسرقة أسلحة وذخابر تابعة للقوات 9ٖٗٔعام 

البرٌطانٌة فً المنطقة وعلى نطاق واسع. 

م جرت محاولة الؼتٌال 9ٗٗٔفً أؼسطس  -

المندوب السامً البرٌطانً فً فلسطٌن فً كمٌن 

فً القدس، ولكنه نجا من الموت. 

م قامت منظمة "شتٌرن"، 9ٗٗٔفً نوفمبر  -

وبؤمر من "إسحاق شامٌر" بقتل وزٌر الدولة 

البرٌطانً لشبون الشرق األوسط فً القاهرة. 

قام الٌهود بنسؾ سكك حدٌدٌة، و خطؾ بعض  -

البرٌطانٌٌن، وتخرٌب منشآت فً حٌفا، ونسؾ 

دار الحكومة فً ٌافا، وتنفٌذ عملٌات اؼتٌال. 

قام الٌهود أًٌضا بنسؾ باب العمود بالقدس،  -

ونسفوا فندق سمٌرامٌس، ووضعوا سٌارة ملٌبة 

بالمتفجرات أمام رباسة بولٌس حٌفا فً شارع 

الملوك تسببت فً خسابر جسٌمة. 

م نسفت منظمة "أراجون زفاي 9ٗٙٔفً ٌولٌو  -

لٌومً" بؤمر من "مناحم بٌجن" فندق "الملك 

ا لإلدارة المدنٌة داود" فً القدس، الذي  كان مقّرً

البرٌطانٌة فً فلسطٌن؛ مما أدى إلى مقتل أكثر 

شخًصا معظمهم ِمن الموظفٌن العرب  9ٓمن 

والبرٌطانٌٌن، وفٌهم من الٌهود أًٌضا، باإلضافة 

إلى سقوط عشرات الجرحى. 

ومع ثبوت أن القابمٌن بارتكاب الحادث هم رجال 

رٌطانٌة العصابات الٌهودٌة قامت السلطات الب

باعتقال المجاورٌن للفندق من السكان العرب 

وقادتهم إلى المعتقالت. 

ومعلوم أن منظمة "أراجون" هً منظمة إرهابٌة 

صهٌونٌة أسسها "دٌفٌد رازٌال شتٌرن" عام 

م، ثم انشق "شتٌرن" مإسسها عنها، 9ٖ٘ٔ

وألؾ منظمة إرهابٌة جدٌدة حملت اسمه "منظمة 

شتٌرن". 

"مناحم  هذه المنظمة اإلرهابٌة:وِمن أبرز قٌادات 

بٌجن" و"إسحاق شامٌر"، وكانت هذه القٌادات 

تطاردها السلطات البرٌطانٌة فً فلسطٌن، 



ومطلوب القبض علٌها لنشاطها اإلرهابً، وبعد 

قٌام دولة إسرابٌل لعبت هذه القٌادات دوًرا مهًما 

فً تارٌخ إسرابٌل الدموي، كما وصلت بعد ذلك 

ً إسرابٌل، بل إن اإلرهابً الكبٌر إلى دفة الحكم ف

"مناحم بٌجن" حصل على جابزة "نوبل للسالم!" 

مناصفة مع "أنور السادات" بعد توقٌع معاهدة 

م! 979ٔالسالم بٌن مصر وإسرابٌل عام 

وبالطبع لم ٌلتفت العالم الؽربً بمإسساته 

اإلنسانٌة وهٌباته المختلفة إلى التارٌخ األسود 

جن" ورفاقه الذي كان موجًها الدامً لـ"مناحم بٌ

إلى الفلسطٌنٌٌن، وضد السلطات البرٌطانٌة 

السابقة. 

ورؼم أن هذه األعمال اإلرهابٌة قد أقلقت 

السلطات البرٌطانٌة فاتخذت العدٌد من اإلجراءات 

فً مواجهتها، لكنها كانت بعٌدة عن الردع 

المطلوب ومواجهة العنؾ الٌهودي بالشدة كما 

فلسطٌنٌٌن فً ثورتهم ضد كانت تفعل ضد ال

السلطات البرٌطانٌة، فقامت بترحٌل الكثٌر من 

المدنٌٌن البرٌطانٌٌن عن فلسطٌن، وترحٌل 

عابالت العسكرٌٌن، وتجمٌع ما بقً من رعاٌاها 

فً مناطق أمٌنة خاصة. 

وقد ندد "ونستون تشرشر" ربٌس الحكومة 

البرٌطانٌة بهذه األعمال اإلرهابٌة الصهٌونٌة 

ضد السلطات البرٌطانٌة فً فلسطٌن فً  الموجهة

مجلس العموم البرٌطانً، وطالب الوكالة الٌهودٌة 

والشعب الٌهودي بمالحقة اإلرهابٌٌن الٌهود فً 

فلسطٌن والقضاء علٌهم، وقد حاولت الوكالة 

الٌهودٌة التنصل من تلك األعمال اإلرهابٌة، 

ا على  ًٌ وأظهرت استنكارها لها، ولم ٌكن األمر خاف

لعالمٌن بحقابق األمور، إذ كانت للوكالة سٌطرتها ا

على هإالء اإلرهابٌٌن. 

وقد جاء فً الوثابق الرسمٌة البرٌطانٌة ما ٌلً: 

"إن المعلومات المتوافرة لدى حكومة صاحب 

الجاللة تتٌح لها التوصل إلى االستنتاجات التالٌة:  

أن "الهاجانا" والقوة األخرى التابعة لها  -ٔ

" الخاضعتٌن لألوامر السٌاسٌة ألعضاء "البالماك

جد بارزٌن فً الوكالة الٌهودٌة، قد ساهمتا فً 

أعمال التخرٌب والعنؾ التً تم تنظٌمها بعناٌة 

تحت ؼطاء حركة المقاومة الٌهودٌة. 

أن منظمة "أراجون زفاي لٌومً" ومجموعة  -ٕ

"شتٌرن" قد شاركتا منذ الخرٌؾ الماضً فً 

تعاون مع القٌادة العلٌا بعض هذه العملٌات بال

"الهاجانا". 

أن إذاعة "كول إسرابٌل" التً تدعً أنها  -ٖ

صوت حركة المقاومة، والتً تخضع للقٌادة 

العامة للوكالة الٌهودٌة قد قدمت دعمها لهذه 

-ٓٙٔ)انظر تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة صالمنظمات" 

ٔٙٔ) .
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٕٙقٌام دولة إسرابٌل )

الحاج "محمد أمٌن الحسٌنً" مفتً 

القدس 

كتبه/ عالء بكر 

هللا، أمددا الحمددد هلل، والصددالة والسددالم علددى رسددول 

بعد؛ 

فقد ولد الحاج "محمد أمٌن الحسٌنً" فً قرٌة 

م، 897ٔ"قالونٌة" بالقرب من القدس فً عام 

حٌث تعلم من والده الذي كان معروًفا بعلمه 

الواسع، وأنهى تعلٌمه االبتدابً ثم الثانوي فً 

القدس، وتعلم الفرنسٌة فً مدرسة "الفرٌر" 

صل بالقدس، والتحق باألزهر فً مصر وات

بالعالمة "محمد رشٌد رضا" صاحب مجلة المنار، 

والتحق بدار الدعوة واإلرشاد بالقاهرة؛ باإلضافة 

إلى حضوره للمحاضرات فً كلٌة اآلداب بالجامعة 

المصرٌة "جامعة القاهرة". 

وعاد إلى القدس مع إعالن الحرب العالمٌة 

األولى، وُدعً إلى الجندٌة حٌث التحق بالمدرسة 

ضباط االحتٌاط باسطنبول، وتخرج العسكرٌة ل

ضابطـًا حٌث التحق بالجٌش ومارس عمله 

على  ٘ٗٔ، وفً اللواء ٙٗالعسكري فً الفرقة 

أطراؾ البحر األسود، ثم فً منطقة أزمٌر على 

البحر األبٌض المتوسط حتى نهاٌة الحرب. 

بعد نهاٌة الحرب عاد إلى وطنه وشارك بالخطابة 

فً المدن  م9ٕٓٔالحماسٌة فً مظاهرات 

الفلسطٌنٌة الرافضة للتواجد الٌهودي فً فلسطٌن 

عقب ظهور وعد "بلفور" وسعً برٌطانٌا 

فتم القبض علٌه، وحكمْت علٌه السلطات لتطبٌقه؛ 

البرٌطانٌة بالسجن عشر سنوات مع األشؽال 

الشاقة بعد محاكمة عسكرٌة؛ مما دفعه إلى الهرب 

إلى الجًبا فً سورٌا ثم فً األردن، ثم عاد 

فلسطٌن بعد صدور قرار بالعفو عنه. 

ولما ُتوفً أخوه الشٌخ "كامل الحسٌنً" مفتً 

م تولى هو منصب المفتً 9ٕٔٔفلسطٌن فً عام 

رؼم صؽر سنه، فصار مفتً القدس ِمن وقتها، 

كما اُنتخب ربًٌسا للمجلس اإلسالمً األعلى القابم 

على إدارة األوقاؾ والمحاكم الشرعٌة اإلسالمٌة 

الد.بالب 

م قاد "أمٌن 9ٕٗٔ-9ٕٖٔوفً عامً: 

الحسٌنً" حملة لجمع التبرعات لترمٌم المسجد 

ا ٖٙٗٔاألقصى، وتم هذا الترمٌم فً عام  ًٌّ هجر

م، وعند تؤسٌس بعض أنصار 9ٕ7ٔالموافق عام 

الحركة الوطنٌة "الحزب العربً الفلسطٌنً" كان 

الحاج "أمٌن الحسٌنً" زعٌمه الروحً والفعلً، 

زب قواعده الشعبٌة أكثر من ؼٌره.وكان للح 

م أعلن اإلضراب العام فً 9ٖٙٔوفً عام 

فلسطٌن، والذي استمر ستة أشهر ترأس فٌها 

الحاج أمٌن الحسٌنً "اللجنة العربٌة العلٌا" 

لإلشراؾ على الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وقتها؛ 

مما جعل السلطات البرٌطانٌة تقرر القبض علٌه 



ة البالد مرة أخرى فاًرا إلى مما دفعه إلى مؽادر

بٌروت، حٌث تابع إشرافه على إدارة الثورة فً 

فلسطٌن من هناك، ومع بداٌات الحرب العالمٌة 

الثانٌة ضعفت قوة الثورة الفلسطٌنٌة. 

زادت برٌطانٌا ضؽطها على فرنسا صاحبة 

االنتداب على لبنان حتى تسلمها الحاج "أمٌن 

ا إلى العراق عام الحسٌنً"؛ مما دفعه لالنتقال س ّرً

م، ثم انتقل إلى إٌران، ومع دخول اإلنجلٌز 9ٖ9ٔ

إٌران مع القوات الروسٌة هرب "أمٌن الحسٌنً" 

م، ومنها إلى إٌطالٌا، حٌث 9ٗٔٔإلى تركٌا عام 

ؼلب على ظنه أفضلٌة العمل مع دول المحور 

المعادٌة إلنجلترا، ورأى أن انتصار اإلنجلٌز 

ضٌاع فلسطٌن، كما أن  والحلفاء فً الحرب ٌعنً

دعم دول المحور القوي للفلسطٌنٌٌن ٌعد تؤًٌٌدا 

ا للقضٌة الفلسطٌنٌة.  ًٌّ قو

ه الحاج "أمٌن الحسٌنً" إلى دول  ولم ٌكن توجُّ

المحور؛ ألجل القتال معها أو اعتناقـًا لمذهبها، 

وإنما كان رؼبة فً تعاون معها ٌخدم القضٌة 

تعماري الفلسطٌنٌة، خاصة وأنه ال وجود اس

أللمانٌا زعٌمة دول المحور فً البالد العربٌة، ولم 

تصطدم وهً دولة أوروبٌة بالشعوب العربٌة، 

فكان هذا الذي أداه إلٌه اجتهاده السٌاسً. 

وفً روما قابل "موسولٌنً" المفتً وأبدى 

تعاطفه مع الشعب الفلسطٌنً، ولكن المفتً رأى 

حور أن توجهه إلى ألمانٌا حٌث قٌادة دول الم

أولى، فتوجه إلى ألمانٌا، ومكث بها ثالث سنوات 

م إلى ماٌو 9ٗٔٔمن منتصؾ شهر أكتوبر 

م بترحٌب من زعٌمها "هتلر"، حٌث 9ٗ٘ٔ

مارس نشاطه السٌاسً لخدمة القضٌة الفلسطٌنٌة 

من هناك، وسعى إلى تكوٌن جٌش عربً بمعاونة 

ألمانٌا، ولكن تراجع ألمانٌا فً الحرب ثم هزٌمتها 

ِمن تحقٌق طموحه؛ فلما اشتدت ؼارات منعه 

م إلى 9ٗ٘ٔالحلفاء على ألمانٌا ؼادرها فً عام 

فرنسا التً لم تستجب لمطلب برٌطانٌا بتسلٌمه 

إلٌها. 

وقد تعرض الحاج "أمٌن الحسٌنً" لحملة ِمن 

الٌهود إللصاق تهمة التعاون مع النازٌة إلٌه، 

م 9ٗٙٔولكن محاولتهم لم تنجح، وفً عام 

الحاج "أمٌن الحسٌنً" الهرب ِمن فرنسا استطاع 

ا إلى القاهرة عْبر رحلة طوٌلة، فكانت القاهرة  سّرً

منفاه االختٌاري. 

وحاول الشٌخ استبناؾ نشاطه الوطنً من 

القاهرة، ولكن األحداث القاسٌة التً وقعت بعد 

الحرب العالمٌة الثانٌة وترتب علٌها ضٌاع 

ة الدفاع عن فلسطٌن، وتولً دعاة القومٌة العربٌ

لم  -القضٌة الفلسطٌنٌة ِمن دون الفلسطٌنٌٌن 

تمكنه من التؤثٌر فً األحداث.  

م بزٌارة لمدٌنة 9ٙ7ٔوقد قام الشٌخ فً مارس 

القدس والصالة فً المسجد األقصى، فكانت 

زٌارته األخٌرة لها، وقد توفً الحاج "أمٌن 

م. 97ٌٗٔونٌو  ٗفً  -رحمه هللا-الحسٌنً" 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 7ٕقٌام دولة إسرابٌل )

بداٌة التدخل األمرٌكً الفعـَّال فً القضٌة 

الفلسطٌنٌة فً األربعٌنٌات 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

عد؛ب 

ن نهاٌة الحرب العالمٌة  ٌْ فقد شهدت المدة ما ب

األولى وبداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة احتضان 

برٌطانٌا للحركة الصهٌونٌة، حٌث مكـَّنتها ِمن 

أرض فلسطٌن فً ظل تؽاضً دول العالم الؽربً، 

وبرعاٌة "عصبة األمم"؛ وهل كانت تستطٌع 

ان الحركة الصهٌونٌة الولٌدة بمفردها مهما ك

تطرفها أن تصل إلى تحقٌق ما حققته بدون هذا 

االحتضان البرٌطانً؟! لكن ٌحسب للحركة 

الصهٌونٌة كٌؾ أنها استطاعت توجٌه السٌاسة 

البرٌطانٌة فً هذه الفترة لتحقٌق هدفها. 

ولقد شعر زعماء الحركة الصهٌونٌة أن برٌطانٌا 

بدأت تبدي تفهًما لمطالب الفلسطٌنٌٌن بعد ثورتهم 

م، خاصة مع دخول الحرب 9ٖٙٔعام فً 

العالمٌة الثانٌة؛ لذا بدأ زعماء الصهٌونٌة فً 

االتجاه نحو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً 

أصبحت صاحبة النفوذ الدولً المتزاٌد خالل 

سنوات الحرب العالمٌة الثانٌة، خاصة مع تزاٌد 

الهجرة الٌهودٌة إلى أمرٌكا فً هذه الفترة، 

ة الصهٌونٌة على دمج هذا الواقع فعملت الحرك

فً مخططاتها، وتنظٌم الدور الٌهودي فً أمرٌكا، 

واستؽالله للوصول إلى صنـَّاع القرار فٌها؛ لتؤٌٌد 

الصهٌونٌة العالمٌة، وكسب التعاطؾ والتؤٌٌد 

األمرٌكً لقٌام دولتهم المنتظرة، وبناًء على هذا 

ه الجدٌد؛ عقدت الهٌبة التنفٌذٌة للو كالة التوجُّ

م فً فندق 9ٕٗٔالٌهودٌة مإتمًرا فً ماٌو 

"بلتٌمور" فً نٌوٌورك بإشراؾ "دٌفٌد بن 

جورٌون". 

وقد أعلن المإتمر: 

رفضه القاطع للكتاب األبٌض الذي أصدرته  -

م، الذي ٌحد ِمن الهجرة 9ٖ9ٔبرٌطانٌا فً ماٌو 

د تملـُّك الٌهود لألرض  ٌِّ الٌهودٌة إلى فلسطٌن، وٌق

فٌها. 

لبة بفتح أبواب الهجرة للٌهود إلى فلسطٌن المطا -

على أن تكون تحت مراقبة الوكالة الٌهودٌة. 

إٌجاد دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن تحمل بنٌة العالم  -

الدٌمقراطً الجدٌد. 

وقد وضعت الحركة الصهٌونٌة لذلك برنامًجا 

ا باسم: "برنامج بلتٌمور"، كما استؽلت  ًٌّ رسم

النازي للٌهود لكسر الحركة الصهٌونٌة االضطهاد 

القرار البرٌطانً وفتح باب الهجرة الٌهودٌة على 

مصراعٌه، كما استؽلت هذا االضطهاد النازي 

نفسه لمد نفوذها داخل أمرٌكا بعد أن أدركت أن 

المستقبل لم ٌعد لبرٌطانٌا، وال ألوروبا، بل 

ألمرٌكا. 



لقد أعقب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة دخول 

متحدة األمرٌكٌة على المسرح السٌاسً الوالٌات ال

فً العالم بعد أن كانت مكتفٌة بالعمل من وراء 

الستار، فجعلت نفسها طرفـًا فً النزاع فً 

المنطقة لتتكاتؾ جهودها مع جهود برٌطانٌا لقٌام 

دولة للٌهود فً فلسطٌن، لقد قوبل الٌهود "بتؤثٌر 

نفوذهم" بعطؾ كبٌر ِمن العدٌد من النواب 

وخ األمرٌكٌٌن الذٌن طالبوا حكومتهم والشٌ

بالتوسط لفتح أبواب فلسطٌن للهجرة الٌهودٌة. 

وكما لم ٌستفد العرب من المبادئ التً دعا إلٌها 

الربٌس األمرٌكً "وٌلسن" عقب نهاٌة الحرب 

العالمٌة األولى لوفاته سرًٌعا بعد مرض ألّم به، 

ل سٌاسة أمرٌكا بعًٌدا عن هذه  فجاء َمن حوَّ

بادئ، فقد أظهر الربٌس األمرٌكً "روزفلت" الم

فً األربعٌنٌات بعض التفهم لحق الفلسطٌنٌٌن بعد 

لقاء بٌنه وبٌن الملك "عبد العزٌز" بعد الحرب 

العالمٌة الثانٌة، ولكنه ما لبث أن توفً بعدها 

بقلٌل، فحل محله الربٌس األمرٌكً "هاري 

ترومان" الذي أظهر المٌل الواضح لألهداؾ 

ٌونٌة، حٌث بعث "ترومان" بعد انتصار الصه

م 9ٗ٘ٔ-8-ٖٔالحلفاء على النازٌٌن برسالة فً 

ٌإٌد  -تعاطفـًا مع الٌهود-لربٌس وزراء برٌطانٌا 

فٌها فتح أبواب الهجرة للٌهود النازحٌن من 

ألؾ ٌهودي إلى  ٓٓٔألمانٌا، ومإًٌدا نقل 

فلسطٌن، وأمام هذا الضؽط سمحت برٌطانٌا من 

ٌهودي كل شهر  ٓٓ٘ٔم بهجرة 9ٗ٘ٔنوفمبر 

إلى فلسطٌن دون الموافقة العربٌة، كما نص على 

ذلك "الكتاب األبٌض" الصادر من برٌطانٌا عام 

م. 9ٖ9ٔ

م شاركت لندن فً لجنة 9ٗٙٔوفً مطلع عام 

التحقٌق األمرٌكٌة البرٌطانٌة لدراسة أوضاع 

فلسطٌن برباسة القاضً األمرٌكً "هتشون"، 

الب الٌهودٌة حٌث أوصت بـ:والتً انحازت للمط 

إلؽاء القٌود على حرٌة هجرة وتملك الٌهود  -

لألراضً فً فلسطٌن.  

ألؾ ٌهودي من  ٓٓٔالسماح الفوري بهجرة  -

ضحاٌا االضطهاد النازي إلى فلسطٌن. 

استمرار االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن، وأال  -

تقام فٌها دولة عربٌة أو ٌهودٌة، لحٌن االنتهاء 

وضع اتفاق توضع بموجبه فلسطٌن تحت من 

وصاٌة األمم المتحدة. 

وقد رحب "ترومان" بتقرٌر "اللجنة"، بٌنما 

طالبت الحكومة البرٌطانٌة بمهلة لدراستها.  

وقد عقد مإتمر دولً فً لندن فً الفترة من 

م حول 9ٗ7ٔم وحتى فبراٌر 9ٗٙٔسبتمبر 

تً القضٌة الفلسطٌنٌة، طالبت فٌه الدول العربٌة ال

شاركت فٌه بالمحافظة على وحدة فلسطٌن 

بؤكثرٌتها العربٌة وإعالن استقاللها خالل فترة 

انتقالٌة وجٌزة ٌنتهً بعدها االنتداب البرٌطانً 

على فلسطٌن، مع اتخاذ الضمانات لحفظ حقوق 

الٌهود الدٌنٌة والثقافٌة، ومشاركتهم فً البرلمان 

ٌة وفقـًا لنسبة الٌهود الحاصلٌن على الجنس



الفلسطٌنٌة بعد مضً عشر سنوات على إقامتهم 

فً البالد على أن تخضع هجرة الٌهود لفلسطٌن 

وتملـُّكهم فٌها لموافقة األؼلبٌة الشعبٌة 

والبرلمانٌة. 

ونظًرا للتعارض بٌن الموقفٌن العربً والصهٌونً 

قامت برٌطانٌا بتقدٌم مقترحات توفٌقٌة، لكنها لم 

الخارجٌة البرٌطانٌة  تسفر عن تقدم؛ فؤعلن وزٌر

عرض القضٌة على "منظمة األمم المتحدة" التً 

تم إنشاإها عقب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة 

بدٌالً عن "عصبة األمم" دون تقدٌم برٌطانٌا ألي 

اقتراح ِمن جانبها للمنظمة.  

-ٔ-7ٔوقد أرسلت الحكومة األمرٌكٌة فً 

جامعة م مذكرة رسمٌة إلى األمانة العامة ل9ٗ7ٔ

ا على رسالة األمانة للحكومة -الدول العربٌة  رّدً

ٌتبٌن منها  -م9ٗٙٔ -ٕٔ-ٗاألمرٌكٌة فً 

"وبوضوح" تؤٌٌد الحكومة األمرٌكٌة للحركة 

الصهٌونٌة الساعٌة إلقامة وطن قومً للٌهود فً 

فلسطٌن، حٌث جاء فٌها: "إن الحكومة األمرٌكٌة 

فكرة منذ نهاٌة الحرب العالمٌة األولى عاضدت 

الوطن القومً الٌهودي فً فلسطٌن حكومة 

وشعًبا، فتصرفها الٌوم جاء مطابقـًا لسٌاستها 

التنفٌذٌة عندما تدعو إلى اتخاذ التدابٌر الالزمة 

إلبراز هذه الفكرة إلى حٌز الوجود، وأما بشؤن 

تشجٌع الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن ِمن مناطق 

لكثٌرٌن ِمن االحتالل األمرٌكٌة فً أوروبا؛ فإن ا

هإالء المضطهدٌن ٌتطلعون إثر ما أصابهم من 

اضطهادات إلى فلسطٌن كملجؤ". 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 8ٕقٌام دولة إسرابٌل )

الربٌس "روزفلت" والملك "عبد العزٌز 

سعود"بن  

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ٌُذكر فً فترة منتصؾ األربعٌنٌات  فمما ٌنبؽً أن 

ما وقع بٌن الربٌس األمرٌكً "روزفلت" والملك 

ملِك المملكة العربٌة -"عبد العزٌز بن سعود" 

ِمن مباحثات حول القضٌة  -السعودٌة ومإسسها

وكان الملك "عبد العزٌز" قد التقى  الفلسطٌنٌة،

أًٌضا مع ربٌس وزراء برٌطانٌا "ونستون 

تشرشل" فً الفٌوم ؼربً القاهرة، ولكن اللقاء لم 

ٌسفر عن نتٌجة إذ كانت برٌطانٌا متورطة فً 

القضٌة الفلسطٌنٌة بدرجة كبٌرة تجعل الهوة بٌن 

"تشرشل" و"الملك عبد العزٌز" عمٌقة ٌصعب 

هذا اللقاء.تخطٌها فً مثل  

أما "روزفلت" الذي اُنتخب ربًٌسا للوالٌات 

م، ثم جدد له أعوام 9ٖٕٔالمتحدة األمرٌكٌة عام 

م لظروؾ الحرب 9ٗٗٔم و 9ٗٓٔم و9ٖٙٔ

العالمٌة الثانٌة حٌث قاد بالده فً هذه الحرب 

العالمٌة وما تالها، فقد التقى به الملك "عبد 

راٌر العزٌز" على متن الباخرة "مورفً" فً فب

م، ونجح إلى حد كبٌر فً نقل وتوضٌح 9ٗ٘ٔ

الرإٌة العربٌة حول قضٌة فلسطٌن، خاصة وأن 

وجهة النظر  -بل ٌعادي-الملك كان ٌخالؾ 

البرٌطانٌة للمسؤلة، حٌث كان ٌبدي رفضه القاطع 

لفكرة تقسٌم فلسطٌن، وشارك بتقدٌم العتاد 

الحربً للفلسطٌنٌٌن خالل ثورتهم فً عام 

ر خالل الحرب العالمٌة الثانٌة م، وأظه9ٖٙٔ

ابتعاده عن برٌطانٌا. 

وقد اقترح الملك "عبد العزٌز" خالل لقابه مع 

الربٌس "روزفلت" ومناقشاته معه أن ٌبقى 

الٌهود فً ألمانٌا التً اضطهدتهم "خاصة بعد 

 -ال فلسطٌن-هزٌمة النازٌة"؛ إذ على ألمانٌا 

ٌا تحمل وزر جرابمها، أو أن ٌتم توزٌع الضحا

واألحٌاء من الٌهود الذٌن خلفتهم الحرب على 

الدول المنتصرة، فتتحمل كل دولة ما ٌتناسب مع 

قدراتها، على أن تكتفً فلسطٌن بما هاجر إلٌها 

من الٌهود. 

وقد وعد الربٌس "روزفلت" الملك "عبد العزٌز" 

بؤنه لن ٌفعل شًٌبا ٌساعد به الٌهود ضد العرب، 

ٌُقِدم على أي مبادرة مناوبة للعرب؛ مما ٌدل  ولن 

على تفهم الربٌس "روزفلت" لوجهة نظر الملك 

"عبد العزٌز" حول القضٌة الفلسطٌنٌة، وٌدل 

على ذلك أًٌضا أن الربٌس "روزفلت" قال فً 

خطاب له أمام الكونجرس بعد عودته ألمرٌكا: 

"لقد أدركت فً خمس دقابق وأنا أتحدث مع الملك 

ور حول مشكالت عبد العزٌز بن سعود من األم

المسلمٌن وحول مشكلة الٌهود أكثر بكثٌر مما 

رسالة".  ٕٔكنت أدركته لو تم بٌننا تبادل 



د "روزفلت" وعده للملك 9ٗ٘ٔأبرٌل  ٘وفً  م أكَّ

"عبد العزٌز" فً رسالة خطٌة بعث بها إلٌه، 

ٌعلن فٌها أن وعده للملك إنما هو بصفته التنفٌذٌة 

ولكن الربٌس  ألمرٌكا ولٌس بصفته الشخصٌة،

"روزفلت" مات موًتا مفاجًبا بعد أسبوع واحد فقط 

م، ثم 9ٗ٘ٔأبرٌل  ِٕٔمن هذه الرسالة، أي فً 

حل محله ناببه "هاري ترومان" الذي لم ٌِؾ بما 

تعهد به "روزفلت"، بل أظهر تؤٌٌده للمخططات 

الصهٌونٌة فً فلسطٌن. 

وهكذا كما لم ٌستفد العرب ِمن مبادئ الربٌس 

كً "وٌلسون" حول تقرٌر الشعوب األمرٌ

المحررة لمصٌرها بعد انتهاء الحرب العالمٌة 

األولى؛ لوفاته سرًٌعا بعد مرض أصابه قبل دخول 

آرابه حٌز التنفٌذ، وعدول َمن جاء بعده عما كان 

ٌراه "وٌلسون"؛ فكذلك لم ٌستفد العرب مرة 

أخرى ِمن وعد الربٌس األمرٌكً "روزفلت" بعد 

العالمٌة الثانٌة للملك "عبد العزٌز"  انتهاء الحرب

بعدم اإلخالل بمصالح العرب فً فلسطٌن؛ لوفاته 

سرًٌعا بعد هذا الوعد، وعدول َمن جاء بعده عما 

وعد به، لُتواِصل الحركة الصهٌونٌة خطواتها 

نحو تحقٌق أطماعها فً إقامة وطن قومً للٌهود 

على أرض فلسطٌن. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( 9ٕقٌام دولة إسرابٌل )

عرض القضٌة الفلسطٌنٌة على األمم 

المتحدة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فقد كان الؽرض من االنتداب البرٌطانً على 

كما هو فً -سطٌن ِمن قَِبل "عصبة األمم" فل

هو  -االنتداب على باقً الدول العربٌة فً المنطقة

مساعدة الشعب العربً فً فلسطٌن على الوصول 

إلى الدرجة التً تجعله قادًرا على أن ٌحكم نفسه 

بنفسه؛ وِمن َثمَّ إعالن استقالله. 

وقد حصلت العدٌد من الدول العربٌة فً المنطقة 

ستقاللها، وتم إنهاء االنتداب علٌها، فكانت على ا

على برٌطانٌا إعالن  -والمتوقعة-الخطوة الواجبة 

استقالل فلسطٌن، وإعطاء "الفلسطٌنٌٌن" الحق 

فً تقرٌر مصٌرهم وإلؽاء االنتداب البرٌطانً. 

وقد خرجت "برٌطانٌا" من "الحرب العالمٌة 

ا الثانٌة" مثقلة بالهموم؛ فرأت أن ترفع عن نفسه

عبء االستمرار فً رعاٌة الصهٌونٌٌن وتحقٌق 

أطماعهم فً فلسطٌن؛ لذا عمدت إلى رفع ٌدٌها 

عن القضٌة برمتها بتحوٌلها إلى "األمم المتحدة" 

للنظر فٌها، دون تقدٌم أي مقترحات أو حلول من 

م. 9ٗ7ٔجانبها، وذلك فً فبراٌر 

وهكذا انتقلت القضٌة الفلسطٌنٌة إلى مرحلة 

العرض على "األمم المتحدة" التً  جدٌدة، وهً

أنشبت تحت سٌطرة الدول الكبرى عقب انتهاء 

"الحرب العالمٌة الثانٌة" لتكون بدٌالً عن "عصبة 

األمم" التً أنشبت تحت سٌطرة الدول الكبرى بعد 

نهاٌة الحرب العالمٌة األولى. 

م اجتمعت الجمعٌة العامة 9ٗ7ٔأبرٌل  ٕوفً 

ستثنابٌة مخصصة لألمم المتحدة فً دورة ا

للقضٌة الفلسطٌنٌة، حٌث تقرر تشكٌل لجنة من 

مجموعة من الدول األعضاء لدراسة القضٌة 

باسم: "الهٌبة الخاصة التابعة لمنظمة األمم من 

أجل القضٌة الفلسطٌنٌة"، والتً تكونت من 

دولة، وتم باالنتخاب تعٌٌن  ٔٔعضًوا ٌمثـِّلون ٔٔ

اند ستروم" المندوب السوٌدي القاضً "أمٌل س

ربًٌسا لها، وانتقلت اللجنة إلى فلسطٌن لالستماع 

عن قرب لطرفً النزاع، وقد طالبت الدول العربٌة 

فً األمم المتحدة بإدراج استقالل فلسطٌن على 

جدول أعمال الجمعٌة العامة لألمم المتحدة؛ فلم 

ٌإخذ بهذا الطلب، كما طالبت الدول العربٌة بفصل 

لة تهجٌر الٌهود من مسؤلة فلسطٌن عن مسؤ

أوروبا، فلم ٌإخذ أًٌضا بطلبهم هذا.  

إنشاء جامعة الدول العربٌة: 

فً منتصؾ األربعٌنٌات تم االتفاق على إنشاء 

جامعة للدول العربٌة، وفكرة إنشاء الجامعة 

م نادى 9ٗٔٔالعربٌة فكرة إنجلٌزٌة! ففً ماٌو 

وزٌر خارجٌة برٌطانٌا "إٌدن" بإنشاء جامعة تلم 

الدول العربٌة، وتعهد بتؤٌٌد الحكومة  شمل



البرٌطانٌة لها، وبدراسة الدول العربٌة لالقتراح، 

وافق عن مصر "مصطفى باشا النحاس"، وعن 

العراق "نوري السعدي"، وكذلك الملك "سعود" 

م تم التوقٌع 9ٗٗٔأكتوبر  7ملك السعودٌة، وفً 

على إنشاء جامعة الدول العربٌة على أن ٌكون 

م قامت 9ٗ٘ٔمارس  ٕٕالقاهرة، وفً مقرها ب

الجامعة العربٌة، وٌرى البعض أن ؼرض 

برٌطانٌا من فكرة الجامعة العربٌة أن تكون بدٌالً 

عن فكرة الجامعة اإلسالمٌة. 

وقد رأت الدول الموقعة على مٌثاق الجامعة 

وإلى -العربٌة أنه نظًرا لظروؾ فلسطٌن الخاصة 

س الجامعة أمر ٌتولى مجل -أن تتمتع باالستقالل

اختٌار عربً من فلسطٌن لالشتراك فً أعمال 

المجلس، ولما عقد مإتمر لندن فً سبتمبر 

وعرض فٌه تقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن: عربٌة 

وٌهودٌة، مع ضم القسم العربً إلى شرق األردن، 

وجعل القدس تحت وصاٌة هٌبة األمم المتحدة؛ 

ا؛ رفضت الجامعة العربٌة هذا المشروع رفًضا  تاّمً

فقامت برٌطانٌة برفع القضٌة إلى األمم المتحدة. 

نتابج لجنة األمم المتحدة: 

أوصت اللجنة التً كونتها األمم المتحدة لدراسة 

القضٌة الفلسطٌنٌة بتقسٌم فلسطٌن وإقامة دولتٌن 

فٌها: "إحداهما عربٌة، وأخرى ٌهودٌة!"، 

ووضع "القدس" تحت الوصاٌة، على أن ٌنتهً 

البرٌطانً بعد فترة انتقالٌة تحكم فٌها  االنتداب

برٌطانٌا فلسطٌن تحت إشراؾ هٌبة األمم 

 ٓٔٔالمتحدة، كما اقترحت اللجنة قبول هجرة 

ألؾ ٌهودي إلى الدولة الٌهودٌة المقترحة، بمعدل 

خمسة آالؾ ٌهودي كل شهر، وقد انتخبت خمس 

دول لإلشراؾ على تنفٌذ هذا التقسٌم. 

اللجنة مٌلها إلى الجانب وقد بدا ِمن توصٌات 

الصهٌونً على حساب الجانب العربً بتؤٌٌد إقامة 

دولة ٌهودٌة ِمن جهة، والربط بٌن مشكلة الٌهود 

المشردٌن فً أوروبا والقضٌة الفلسطٌنٌة من 

جهة أخرى، بل أظهر ممثال "جواتٌماال، 

وأورجواي" مٌلهما الشدٌد لألهداؾ الصهٌونٌة 

سطٌن كلها دولة ٌهودٌة!إلى حد المطالبة بجعل فل 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٖٓقٌام دولة إسرابٌل )

قرار األمم المتحدة بتقسٌم فلسطٌن 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

د؛بع 

م طرح مشروع تقسٌم 9ٗ7ٔففً نوفمبر 

فلسطٌن بٌن العرب والٌهود على األمم المتحدة، 

فنال الموافقة بضؽط ِمن الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة، وقد رفضت الشعوب العربٌة قرار 

التقسٌم، كما وقعت مصادمات عنٌفة بٌن العرب 

والٌهود فً أرجاء فلسطٌن. 

ضً وطبًقا لقرار التقسٌم وزعت أرا

فلسطٌن كاآلتً: 

% من أرض ٕٗو 88دولة عربٌة: تضم  -

فلسطٌن. 

% من أرض ٙ٘و7ٗدولة ٌهودٌة: تضم  -

ألؾ ٌهودي.  98ٗفلسطٌن، تضم 

% من أرض ٓو٘ٙمنطقة القدس: وتمثل  -

فلسطٌن، توضع تحت نظام دولً بزعم أن القدس 

بها مقدسات دٌنٌة للمسلمٌن وللنصارى والٌهود، 

فة واحدة منهم، قد تإثر على فال توضع فً ٌد طاب

الحرٌة الدٌنٌة لباقً الطوابؾ، ومعلوم أن القدس 

ظلت تحت ٌد المسلمٌن لقرون طوٌلة تنعم 

بالحرٌة الدٌنٌة لكل هذه الطوابؾ. 

ٌُعلم أن الٌهود عند صدور قرار  - ومما ٌنبؽً أن 

% من أراضً ٙ.٘التقسٌم كانوا ال ٌملكون إال 

ن األراضً الزراعٌة فلسطٌن، وال ٌزٌد نصٌبهم م

%. ٕٔوالقابلة للزراعة عن 

وٌالحظ على هذه الدولة المعطاة للٌهود 

أنها: 

تضم معظم الشاطا الفلسطٌنً من عكا إلى  -

مشارؾ ؼزة، إضافة إلى صفد وطبرٌا وبٌسان 

على طول الحدود مع سورٌا، ومن صحراء النقب 

حتى خلٌج العقبة، وهذه مناطق مزروعة 

وب ٌمتلك معظمها فلسطٌنٌون.بالحمضٌات والحب 

تفصل قرى فلسطٌنٌة كثٌرة فً الدولة العربٌة  -

المقترحة عن أراضٌها ومراعٌها داخل الدولة 

الٌهودٌة المقترحة. 

ألؾ بدوي  9ٓألؾ عربً، ونحو  7ٓٗتضم  -

ألؾ  98ٗفلسطٌنً، بٌنما عدد الٌهود فٌها 

ٌهودي، مما ٌعنً أن هذه الدولة الٌهودٌة نصؾ 

ٌهود، ونصؾ سكانها عرب ؼرباء فوق  سكانها

أرضهم، بل ومهددون من ٌهود هذه الدولة 

الٌهودٌة. 

ٌُعلم أًٌضا أن الفلسطٌنٌٌن  - ومما ٌنبؽً أن 

 ٖ/ٕأصحاب األرض األصلٌٌن كانوا ٌشكلون 

% من 9ٙسكان فلسطٌن، ومعهم أكثر من 



% من األراضً 88مساحة فلسطٌن، ولدٌهم 

.الزراعٌة والقابلة للزراعة 

وٌالحظ على الدولة العربٌة المقترحة: 

تضم فلسطٌن الوسطى والشمالٌة حتى الحدود  -

اللبنانٌة؛ باإلضافة إلى منطقة ؼزة وشاطبها. 

محرومة من مٌناء "حٌفا"، المٌناء الربٌسً  -

على البحر األبٌض المتوسط، كما أنها مفصولة 

ا.  ًٌّ عن سورٌا والبحر األحمر جؽراف

طوٌلة فً الجمعٌة العامة لألمم لقد جرت مناقشات 

المتحدة التخاذ قرار بشؤن القضٌة الفلسطٌنٌة 

أعطت انطباًعا بؤن قرار التقسٌم لن ٌحصل على 

األؼلبٌة المطلوبة لتمرٌره، ولكن الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة المتعاطفة مع ٌهود فلسطٌن قامت 

بضؽوط كبٌرة على الكثٌر من الدول األعضاء 

ى التقسٌم.للموافقة عل 

"كان  فقد كتب وكٌل الخارجٌة األمرٌكٌة ٌقول:

على الموظفٌن األمرٌكٌٌن بؤمر مباشر من البٌت 

أن ٌمارسوا  -ٌعنً الربٌس ترومان-األبٌض 

ضؽوًطا مباشرة أو ؼٌر مباشرة لضمان الحصول 

)كتاب على األؼلبٌة الالزمة للتصوٌت النهابً" 

الناشر  -بوسطن  -سمنر وٌلز "لسنا بحاجة ألن نفشل" 

. (ٖٙمفلن ص:

دولة ِمن بٌنها: أمرٌكا،  ٖٖوقد أٌد المشروع 

وروسٌا، وفرنسا، وكندا، ورفضت عشر دول 

قرار التقسٌم، وهً الدول العربٌة واآلسٌوٌة فً 

الجمعٌة العامة باإلضافة إلى كوبا والٌونان، 

دول عن التصوٌت ِمن بٌنها  ٓٔوامتنعت 

ولة واحدة.برٌطانٌا والصٌن، وتؽٌبت د 

وكانت أخر األصوات الحاسمة فً التصوٌت 

وحصول قرار التقسٌم على األؼلبٌة المطلوبة هً 

أصوات هاٌتً ولٌبٌرٌا والفلبٌن، وكانت تعارض 

التقسٌم؛ فتم الضؽط علٌهم للموافقة على القرار. 

نوفمبر  9ٕوقد أصدرت األمم المتحدة فً 

ة م قرار التقسٌم على هٌبة توصٌة موجه9ٗ7ٔ

إلى برٌطانٌا بصفتها صاحبة االنتداب على 

فلسطٌن، وإلى أعضاء األمم المتحدة بتبنً تنفٌذ 

هذا التقسٌم، وقد أعلنت برٌطانٌا أنها ستنسحب 

م. 9ٗ8ٔماٌو  ٘ٔمن فلسطٌن فً 

-لقد كان قرار التقسٌم الظالم من األمم المتحدة 

ٌعد امتداًدا لصك االنتداب  -بتواطإ من الؽرب

 -بتواطإ من الؽرب-عصبة األمم  الظالم من

المتضمن لتفعٌل وعد "بلفور". 

وهذا ٌعنً: 

إهدار حق الفلسطٌنٌٌن فً االستقالل بعد  -

االنتداب وحقهم فً تقرٌر مصٌرهم، وتقسٌم 

أرضهم دون الرجوع إلٌهم وهم سكان األرض 

األصلٌٌن! أي إضاعة أبسط حقوق الشعب 

الفلسطٌنً. 

فً قلب العالم  زرع دولة ٌهودٌة مصطنعة -

العربً؛ بدعوى التخفٌؾ عن الٌهود لما تعرضوا 



له ِمن اضطهاد من ألمانٌا النازٌة! مع أن عرب 

فلسطٌن ال عالقة لهم بجرابم النازٌة؛ فكٌؾ 

ٌتحملون نتٌجتها؟ وهل خفً على الجمٌع أن 

األطماع الٌهودٌة سبقت بكثٌر ظهور النازٌة فً 

ألمانٌا؟! 

وب الشرعٌة الدولٌة إكساب هذا التصرؾ ث -

بصدوره ِمن منظمة األمم المتحدة، وبموافقة 

أؼلب أعضاء الجمعٌة العامة. 

وقع هذا رؼم أن صدور قرار التقسٌم من الجمعٌة 

العامة لألمم المتحدة ال من مجلس األمن ٌعنً أن 

للقرار صفة التوصٌة، ولٌس بقرار واجب التنفٌذ. 
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صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٖٔقٌام دولة إسرابٌل )

"ِمن قرار تقسٌم فلسطٌن إلى إنهاء 

 االنتداب البرٌطانً"

 كتبه/ عالء بكر

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

 بعد؛

ن فقد صدر قرار األمم المتحدة بتقسٌم  ٌْ فلسطٌن ب

الذٌن جاءوا ِمن -العرب والٌهود، ومنح الٌهود 

من أرض فلسطٌن ما ٌفوق  -شتى بقاع األرض

بكثٌر ما تحت أٌدٌهم، وال ٌتناسب مع أعدادهم 

الفعلٌة فً فلسطٌن وقت صدور القرار، على 

حساب الشعب العربً الفلسطٌنً صاحب األرض، 

لثٌن من والذي ٌمتلك أكثر هذه األرض، وٌمثـِّل الث

السكان المتواجدٌن وقت صدور القرار، وٌرفض 

 بشدة هإالء الٌهود الؽرباء.

وقد سارع مندوب برٌطانٌا بإعالن أن حكومته 

تقبل القرار، وستبذل كل المساعدات الممكنة 

لتطبٌقه، ورفض الفلسطٌنٌون والشعوب العربٌة 

واإلسالمٌة قرار التقسٌم المجحؾ؛ مما أجبر 

ة على إظهار الوقوؾ إلى جانب الحكومات العربٌ

 الفلسطٌنٌٌن.

وحٌث إن الفلسطٌنٌٌن تحت االنتداب البرٌطانً 

لٌس لهم قوة عسكرٌة منظمة؛ فقد تطلع 

الفلسطٌنٌون إلى الجامعة العربٌة لتوفٌر 

ولذا قررت  االحتٌاجات الدفاعٌة للفلسطٌنٌٌن؛

الجامعة العربٌة إنشاء اللجنة العسكرٌة الفنٌة فً 

م لبحث المتطلبات الدفاعٌة 9ٗ7ٔسبتمبر 

للفلسطٌنٌٌن، والتً أكدت أنه لٌس للفلسطٌنٌٌن 

قوات منظمة مسلحة، ولٌس لدٌهم سالح ٌوازي 

ما عند الصهاٌنة، وأنه ِمن المستحٌل التؽلب على 

القوات الصهٌونٌة فً فلسطٌن باستخدام قوات 

 ؼٌر نظامٌة.

وقد اجتمعت الدول العربٌة فً "القاهرة" بعد 

سبوع من صدور قرار الجمعٌة العامة لألمم أ

المتحدة، وقررت إعداد جٌش اإلنقاذ "إلنقاذ 

وقررت اللجنة الفنٌة العسكرٌة أن  فلسطٌن"،

 ٓٓ٘متطوع من بٌنهم  ٌٖٓٓٓضم الجٌش 

م 9ٗ8ٔأبرٌل  ٕٔفلسطٌنً، وقررت الجامعة فً 

زحؾ جٌشها إلى فلسطٌن عند انتهاء االنتداب 

رٌطانٌا من فلسطٌن منتصؾ البرٌطانً وانسحاب ب

م، واكتفت الجامعة العربٌة بذلك فً 9ٗ8ٔماٌو 

 انتظار ما ستسفر عنه األحداث!

توقع الٌهود أن هناك حرًبا  وفً الجانب اآلخر:

قادمة ال محالة لقٌام دولتهم فً فلسطٌن، فؤخذوا 

ٌعدون العدة لذلك، وعمدوا إلى نشر الفزع والذعر 

ن الفلسطٌنٌٌن إلجباره ٌْ م على ترك أرضهم ب

 وقراهم ومدنهم بالقوة.

وعقب صدور قرار التقسٌم بدأت المنظمات 

الصهٌونٌة سلسلة ِمن الهجمات اإلرهابٌة ضد 

الفلسطٌنٌٌن المدنٌٌن العزل فً المناطق المقترحة 

إلقامة الدولة الٌهودٌة لطردهم منها، كما قاموا 

باستخدام السٌارات المفخخة لتفجٌر المراكز 

ٌة التً ٌدٌرها الفلسطٌنٌون إلضعاؾ كٌان الحكوم

الدولة الفلسطٌنٌة لتبدو كؤنها ؼٌر قادرة على 

 االستمرار والبقاء.

وقام الصهاٌنة بدعوة شباب الٌهود فً فلسطٌن 

ٌْن سن  سنة للدخول فً الخدمة  ٕ٘-7ٔب

العسكرٌة، فبلػ مجموع القوات الٌهودٌة 

ألؾ مقاتل،  7ٓالعسكرٌة فً فلسطٌن نحو 



مهم مسلحون مدربون، فً مقدمتهم معظ

المٌلٌشٌات الصهٌونٌة المسلحة جٌدة التدرٌب 

 واإلعداد.

وهً تضم ثالث فرق من  ومنها "الهاجانا":

سكان المدن ورجال المستعمرات المسلحٌن، 

وتضم عشرات اآلالؾ من المقاتلٌن، ومجهزة 

بكمٌات كبٌرة من األسلحة والذخابر التً حصلت 

العسكرٌة البرٌطانٌة فً  علٌها من الحمالت

المنطقة التً كانت تتعاون معها، وخبؤتها فً 

مخابا مبنٌة لهذا الؽرض فً المستوطنات 

 الٌهودٌة فً فلسطٌن.

آالؾ  ٘وتضم حوالً  ومنها منظمة "أراجون":

 رجل.

وبها المبات من الرجال،  ومجموعة "شتٌرن":

 إلى جانب الٌهود المتطوعٌن من خارج فلسطٌن.

دت المنظمات الصهٌونٌة إلى تصعٌد وقد عم

عملٌاتها العسكرٌة كلما اقترب موعد إلؽاء 

االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن؛ الحتالل أكبر 

قدٍر ممكن ِمن القرى والمدن الفلسطٌنٌة بالتهجٌر 

الجماعً بالقوة للفلسطٌنٌٌن، حٌث قام الٌهود 

بتجزبة المناطق المخصصة للدولة العربٌة طبًقا 

التقسٌم، وضربها فً العمق باالستٌالء على لقرار 

المحاور الربٌسة فٌها، وهو ما عرؾ بخطة 

"دالت"، والتً تم تنفٌذها فً األسابٌع األخٌرة 

السابقة إلنهاء االنتداب، ونفـَّذ الٌهود خاللها 

الكثٌر من المذابح الفظٌعة ضد الفلسطٌنٌٌن، وِمن 

 أشهرها: "مذبحة دٌر ٌاسٌن".

"طبرٌا" بعد انسحاب القوات  واحتل الٌهود

البرٌطانٌة منها، والتً كان ِمن مهامها حفظ 

وترتب على ذلك نزوح  األمن حتى نهاٌة االنتداب،

الكثٌر من الفلسطٌنٌٌن إلى شرق األردن وسورٌا، 

كما احتل الٌهود "حٌفا" بعد انسحاب القوات 

البرٌطانٌة منها، وتم طرد اآلالؾ من أهلها 

طرٌق البحر والبر إلى لبنان الفلسطٌنٌٌن عن 

ومصر، وحاصر الٌهود "ٌافا"؛ فهرب الكثٌر من 

 الفلسطٌنٌٌن العزل إلى ؼزة.

واحتل الٌهود أحٌاًء من القدس الؽربٌة، وَطردوا 

منها الكثٌر من الفلسطٌنٌٌن باتجاه "رام هللا" 

واحتلوا "صفد"،  وبٌت لحم وشرق األردن،

رٌا ولبنان، وطردوا الكثٌر من أهلها باتجاه سو

وسقطت "بٌسان" والقرى العربٌة فً السهل 

األوسط بٌن الرملة واللطرون، وفً الجنوب احتل 

الٌهود القرى الموصلة إلى النقب، وقاموا بتشرٌد 

 أهلها.

تم ذلك كله بتواطإ ِمن القوات البرٌطانٌة التً كان 

ٌجب علٌها حماٌة الفلسطٌنٌٌن من الهجمات 

ن فً البالد لحٌن انتهاء الٌهودٌة، وتوفٌر األم

االنتداب، وفً ؼفلة من الدول العربٌة التً لم 

تؤخذ األمر بالجدٌة المطلوبة، وال باالستعداد 

 الواجب فً انتظار ما ستفسر عنه األحداث.

واستطاع الٌهود بذلك السٌطرة على المناطق 

المقررة للدولة الٌهودٌة، وعلى المحاور الربٌسٌة 

للدولة العربٌة المقترحة،  فً المناطق المخصصة

وبسط نفوذهم على أكثر فلسطٌن، وتشرٌد وطرد، 

وقتل عشرات اآلالؾ من الفلسطٌنٌٌن؛ فتحسنت 

 أوضاعهم، وصاروا مهٌبٌن للحل العسكري.
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قبل صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة 

 (ٕٖقٌام دولة إسرابٌل )

المذابح الصهٌونٌة ضد الفلسطٌنٌٌن بعد 

 قرار التقسٌم

 كتبه/ عالء بكر

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

 بعد؛

فقد انتهج الٌهود فً فلسطٌن سٌاسة التهجٌر 

القسري للفلسطٌنٌٌن عن طرٌق القٌام بالعدٌد من 

الفلسطٌنٌٌن؛  المذابح والمجازر الوحشٌة ضد

لدفعهم إلى الهرب ِمن قُراهم ودٌارهم، مع تسرٌب 

أخبار هذه المجازر وعملٌات القتل الجماعً؛ 

لنشر الهلع والفزع فً قلوب أصحاب األرض، 

فٌتركونها حفاًظا على أرواحهم وأعراضهم، وما 

زالت دولة إسرابٌل على هذا النهج منذ قٌامها 

 حتى اآلن.

اطق التابعة للدولة الٌهودٌة لقد كان ٌسكن فً المن

م عند صدور قرار التقسٌم 9ٗ7ٔالمقترحة عام 

قرٌة  9ٕٔألؾ فلسطٌنً فً  ٖٕٗما ٌزٌد عن 

وأربع مدن، هً: "حٌفا، وطبرٌا، وصفد، 

م 9ٗ7ٔوبٌسان"، وفً الفترة من نهاٌة نوفمبر 

م هجر هذه المناطق ما ٌزٌد 9ٗ8ٔوحتى ٌونٌو 

لسطٌنٌة، قرٌة ف 8ٓٔألؾ، و دمرت  9ٖٕعن 

وأخلٌت ثالث مدن كبرى من الفلسطٌنٌٌن كلٌة، 

 وهً: "صفد، وطبرٌا، وبٌسان".

كما قامت المنظمات العسكرٌة اإلرهابٌة 

ألؾ  ٕٕٔالصهٌونٌة بتهجٌر ما ٌقرب من 

فلسطٌنً ِمن المناطق التابعة للدولة الفلسطٌنٌة 

وأخلْت "ٌافا وعكا"  قرٌة، 7ٓالمقترحة، ودمرت 

لسطٌنٌٌن، وتم تهجٌر عدد كبٌر من تقرًٌبا من الف

سكان مدٌنتً "اللد والرملة" من الفلسطٌنٌٌن، 

وفً المقابل كان ٌتم توطٌن الٌهود فً تلك القرى 

 والمدن!

وهناك العشرات من المذابح والمجازر التً 

ارتكبها الٌهود ضد الفلسطٌنٌٌن بدم بارد فً تلك 

ٌن الفترة، والتً شهدت الفتل الجماعً للفلسطٌنٌ

 العزل بما فٌهم النساء وكبار السن واألطفال.

 وِمن أشهر تلك المذابح:

 مذبحة )بلدة الشٌخ(:

م، ونفذها 9ٗ7ٔ-ٕٔ-ٖٔوقعت تلك المذبحة فً 

رجال من عصابات الهاجانا بقرٌة الشٌخ، التً 

ٌطلق علٌها اآلن "تل ؼنان" حٌث الحقوا 

فلسطٌنً، وجدت  ٓٓٙالمواطنٌن العزل، فقتلوا 

 ثثهم موجودة داخل منازلهم بالقرٌة. أكثر ج

 مذبحة قرٌة )سعسع(:

م، حٌث 9ٗ8ٔ-ٕ-٘ٔوقعت تلك المذبحة فً 

منزال على سكانها العزل  ٕٓنسؾ فٌها الٌهود 

 فً قرٌة سعسع فً الجلٌل فً منتصؾ اللٌل.

 مذبحة قرٌة )الطنطورة(:

آٌار  ٖٕ-ٕٕوقعت تلك المذبحة فً لٌلة 

دٌة قرٌة م، حٌث هاجمت كتٌبة ٌهو9ٗ8ٔ

طنطورة فاحتلتها بعد ساعات من مقاومة أهالً 

القرٌة، وقام الٌهود بقتل كل َمن وجدوه ِمن 

 قتٌالً. 9ٓالرجال؛ فبلػ القتلى 

 :مذبحة قرٌة )أبو كبٌر(



م؛ نفذها 9ٗ8ٔ-ٖ-ٖٔوقعت تلك المذبحة فً 

أفراد ِمن عصابة الهاجانا، حٌث هاجموا 

هم وطاردوهم المواطنٌن الُعزل فً القرٌة، والحقو

 حتى بعد فرارهم من بٌوتهم.

 مذبحة قرٌة )دٌر ٌاسٌن(:

م، حٌث 9ٗ8ٔ-ٗ-ٓٔوقعت هذه المذبحة فً 

هاجم رجال ِمن عصابات "األرجون وشتٌرن" 

قرٌة دٌر ٌاسٌن الواقعة ؼرب مدٌنة القدس فً 

الفجر فقتلوا سكانها، وألقوا القنابل على منازلهم 

لظهر، وقبل فدمروها، واستمرت المذبحة حتى ا

ا ِمن أهالً  ًٌّ مؽادرة القرٌة جمع الٌهود َمن بقً ح

القرٌة فؤعدموهم، وقد بلػ الشهداء من 

ا قُِتلوا  ٖٓٙالفلسطٌنٌٌن فً هذه المذبحة  ًٌّ فلسطٌن

ن  ٌْ بصورة بشعة؛ بهدؾ بّث الرعب والفزع ب

الفلسطٌنٌٌن، وقد كان بالفعل لهذه المذبحة دور 

لفلسطٌنٌٌن حملِت كبٌر فً الحرب النفسٌة ضد ا

الكثٌرٌن على مؽادرة قُراهم عند سماع قدوم 

 القوات ٌهودٌة تجاهها.

وقد كان "مناحم بٌجن" ٌفتخر بهذه المذبحة لما 

ن الفلسطٌنٌٌن، وتوجد  ٌْ سببته من ذعر وهلع ب

مستعمرة "جفعات شاإول" اإلسرابٌلٌة الٌوم 

 مكان قرٌة دٌر ٌاسٌن.

 مذبحة قرٌة )أبو شوشة(:

م، و نفذها 9ٗ8ٔ-٘-ٗٔذه المذبحة فً وقعت ه

جنود لواء "جعفاتً"، وقرٌة "أبو شوشة" قرٌة 

قرٌبة ِمن قرٌة "دٌر ٌاسٌن"، َقتل فٌها الٌهود 

ا ِمن الرجال والنساء واألطفال،  ٓ٘ ًٌّ فلسطٌن

 وجدت رإوس العدٌد منهم وقد ضربت بالبلطات!

وقد توالت المذابح الٌهودٌة بعد ذلك ضد 

 -وحتى اآلن-عد قٌام دولة إسرابٌل الفلسطٌنٌٌن ب

على مرأى ومسمع العالم، ولم تجد إسرابٌل َمن 

ٌحاسبها على تلك المذابح رؼم بشاعتها، كما وقع 

فً "كفر سالم"، و"تل الزعتر"، و"صابرا 

وشاتٌال"، ومذبحة "المسجد األقصى"، ومذبحة 

"المسجد اإلبراهٌمً"، و"مخٌم جنٌن"، و"قطاع 

 ٌر.ؼزة"، وؼٌرها كث

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


صفحات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

( ٖٖقٌام دولة إسرابٌل )

م( 9ٗ8ٔ)حرب 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ع القلٌلة فقد استطاع الٌهود الصهاٌنة فً األسابٌ

السابقة على انتهاء االنتداب البرٌطانً على 

فلسطٌن وعن طرٌق القوة العسكرٌة فً مواجهة 

ل  السٌطرة على المناطق  -الفلسطٌنٌٌن الُعزَّ

المقررة للدولة الٌهودٌة، وعلى المحاور الربٌسٌة 

فً المناطق المقررة للدولة العربٌة، وبسط 

نفوذها على أكثر فلسطٌن.  

ا فً مطالبة برٌطانٌا باالنسحاب من وبدأوا س ّرً

فلسطٌن، وبدأت القوات البرٌطانٌة فً االنسحاب 

من مواقع لها مع تمكٌن الٌهود منها، فكان 

االستٌالء على مٌناء )حٌفا( ومطار )اللد( ومداخل 

العدٌد من المدن والكباري والمناطق 

اإلستراتٌجٌة، والمرافق الحٌوٌة ومستودعات 

األسلحة. 

م ؼادر المندوب السامً 9ٗ8ٔ-٘-ٌ٘ٔوم وفً 

البرٌطانً مٌناء )حٌفا( بعد ترك المٌناء للٌهود، 

وبعد اإلعالن عن انتهاء االنتداب البرٌطانً على 

فؤعلن )بن جورٌون( ربٌس الوكالة  فلسطٌن؛

الٌهودٌة قٌام دولة إسرابٌل على المساحات 

الخاضعة لسٌطرة العصابات الٌهودٌة، وتعٌٌن 

دقٌقة من  ٔٔاٌزمان( ربًٌسا لها، وبعد )حاٌٌم و

هذا اإلعالن أعلن الربٌس األمرٌكً )هاري 

ترومان( اعتراؾ أمرٌكا بدولة إسرابٌل، و سارع 

االتحاد السوفٌتً باالعتراؾ بدولة إسرابٌل 

وحكومتها، كما أعلنت فرنسا اعترافها بدولة 

إسرابٌل. 

 وبانتهاء االنتداب البرٌطانً، واإلعالن عن قٌام

دولة إسرابٌل؛ قررت حكومات دول الجامعة 

العربٌة دخول القوات العربٌة فلسطٌن للدفاع عن 

الفلسطٌنٌٌن فً مواجهة األطماع الصهٌونٌة، 

ونشبت الحرب بٌن الجٌوش العربٌة القادمة من 

المملكة المصرٌة ومملكة األردن ومملكة العراق 

وسورٌا ولبنان والمملكة العربٌة السعودٌة 

لٌشٌات الصهٌونٌة المسلحة فً فلسطٌن. والمٌ 

دخل الجٌش المصري حدود فلسطٌن ِمن الجنوب 

فاستولى على ؼزة، وببر سبع، ودمر الكثٌر من 

ووصلت قواته إلى أشدود  المستعمرات الٌهودٌة،

والمجدل، وعبر الجٌش األردنً نهر األردن ومعه 

قوات عراقٌة وسعودٌة فاستولى على القدس 

دمت هذه القوات حتى كادت تلحق القدٌمة، وتق

بالقوات المصرٌة عند تل أبٌب، ودخلت القوات 

السورٌة عبر الجوالن إلى فلسطٌن؛ فاستولت 

على منطقة )مشمار هاٌرون(، كما حررت القوات 

النظامٌة اللبنانٌة قرٌتٌن على الحدود اللبنانٌة. 

وقد شهدت بداٌات المعارك انتصارات كبٌرة 

رؼم ما كانت علٌه العصابات للقوات العربٌة، 



الصهٌونٌة من عتاد واستعداد لحرب كانت 

تتوقعها. 

وإلنقاذ هذه العصابات الصهٌونٌة من الهزٌمة 

المتوقعة سارعت الدول الؽربٌة بالتدخل، وفرضت 

الهدنة األولى على الطرفٌن العربً والٌهودي، 

والتً تضمنت حظر تزوٌد أي من الطرفٌن 

والسعً للتسوٌة السلمٌة،  المتحاربٌن بالسالح،

وبالطبع التزمت األطراؾ العربٌة بالهدنة 

المفروضة علٌها، والتزمت بشروطها، بٌنما 

انتهزت العصابات الصهٌونٌة الهدنة إلعادة 

تجمٌع صفوفها، وتزوٌد قواتها بالسالح 

والمتطوعٌن؛ استعداًدا لجولة قادمة ال محالة، 

ت القوات وعند استبناؾ القتال ِمن جدٌد تعرض

العربٌة لهزابم أعقبها إعالن هدنة ثانٌة، ثم ثالثة 

ن الجٌوش العربٌة  ٌْ دابمة إٌذاًنا بانتهاء الحرب ب

والقوات الصهٌونٌة! 

الهدنة األولى: 

سارعت حكومة إسرابٌل إلى مجلس األمن تطلب 

م 9ٗ8ٔ-٘-ٕٕحماٌتها من خطر العرب، وفً 

 عقدت جلسة طاربة لمجلس األمن بفضل الجهود

م عقد هدنة، 9ٗ8ٔ-٘-9ٕاألمرٌكٌة، وتقرر 

وتكلٌؾ )الكونت برنادوت( بالنظر فً النزاع 

القابم بٌن العرب والٌهود، ودخلت الهدنة 

-ٔٔالمفروضة التنفٌذ الفعلً من كل األطراؾ فً 

م، وقد استؽل الٌهود هذه الهدنة الدولٌة 9ٗ8ٔ-ٙ

فً إعادة تنظٌم وتسلٌح القوات الصهٌونٌة 

لقتال، بل تسلمت هذه القوات طابرات لمواصلة ا

متطورة من إنجلترا وألمانٌا قادها أمرٌكان ٌهود. 

الهدنة الثانٌة: 

ومع فشل )الكونت برنادوت( فً إٌجاد حل 

للمشكلة باقتراحات مقبولة؛ استإنؾ القتال من 

م، ونتٌجة النسحاب القوات 9ٗ8ٔ-7-9جدٌد فً 

ً كانت األردنٌة من منطقة )اللد( و)الرملة( الت

تسٌطر علٌها، وانسحاب القوات العراقٌة 

المشاركة معها من مدٌنة )رأس العٌن(، بدأت كفة 

مٌزان القوى تمٌل لصالح الٌهود الذٌن نجحوا فً 

االلتفاؾ حول الجٌش السوري والجٌش اللبنانً؛ 

مما ترتب علٌه تدهور الموقؾ العربً فً القتال. 

ونت وقرر مجلس األمن بناًء على طلب )الك

برنادوت( وقؾ القتال، وقبلت الجامعة العربٌة 

م إنقاًذا للموقؾ. 9ٗ8ٔ-7-9ٔإعالن الهدنة فً 

التحرك الٌهودي خالل تلك الهدنة: 

استؽلت العصابات الصهٌونٌة الهدنة الجدٌدة فً 

توسع جدٌد، فتقدمت القوات الٌهودٌة إلى اللد، 

والرملة، وببر سبع، ومنها إلى صحراء النقب 

ا(، وقد فمٌنا ًٌ ء أم الرشراش )مٌناء إٌالت حال

ترتب على سقوط صحراء النقب أن انقطع 

ن القوات  االتصال بٌن الجٌوش العربٌة؛ مما مكَّ

الٌهودٌة ِمن االلتفاؾ حول الجٌش المصري 

ٌوًما ِمن أكتوبر  ٖٓٔوحصاره فً الفالوجا لمدة 

م. 9ٗ9ٔفبراٌر  ٕٗم حتى 9ٗ8ٔ



ة فً طرد وقد استؽل الٌهود هذه الفتر

الفلسطٌنٌٌن من أراضٌهم فقاموا بمذبحة فً 

 ٕٓ٘م، قتل فٌها 9ٗ8ٔ-7-7ٕمدٌنة )اللد( ٌوم 

ا ؼٌر الجرحى، تلتها مذبحة أخرى فٌها  ًٌّ فلسطٌن

ا، وتم طرد  ٖٓ٘قتل فٌها أكثر من  ًٌّ فلسطٌن

األهالً من المدٌنة وإحالل ٌهود مكانهم. 

م اقتحم )موشى دٌان( 9ٗ8ٔ-ٓٔ-ٖٓوفً 

ا، وفً  9ٙه قرٌة )الدواجة( وذبح بكتٌبت ًٌّ فلسطٌن

نفس الٌوم وقعت مذبحة أخرى فً )عٌلبون(، 

وتوالت المذابح البشعة ضد الفلسطٌنٌٌن.  

الهدنة الدابمة مع الٌهود الصهاٌنة: 

م وضع )الكونت برنادوت( 9ٗ8ٔ-9-ٙٔفً 

تقرٌره الذي رفضه الٌهود، وقام بعض أعضاء 

ال )برنادوت( فً عصابة شتٌرن الصهٌونٌة باؼتٌ

م، كما خرقت القوات 9ٗ8ٔ-9-7ٔالقدس فً 

الٌهودٌة الهدنة الثانٌة بشن هجوٍم على مركز 

م؛ إلجالبها 9ٗ8ٔ-ٓٔ-ٗٔالقوات المصرٌة فً 

عن صحراء النقب، فقام مجلس األمن بتعٌٌن 

ا خلًفا  ًٌّ )المستر بانش( األمرٌكً وسًٌطا دول

ألمن )للكونت برنادوت(، وصدر قرار من مجلس ا

م، ثم صدر قرار 9ٗ8ٔ-ٓٔ-9ٔبوقؾ القتال فً 

م بسحب قوات الطرفٌن إلى 9ٗ8ٔ-ٔٔ-ٗفً 

مواقعهما قبل استبناؾ القتال. 

ومع الدخول فً مفاوضات بٌن الطرفٌن: 

تم فً  المصري والٌهودي فً جزٌرة )رودس(؛

م عقد اتفاقٌة بٌن مصر والٌهود 9ٗ9ٔ-ٕ-ٕٗ

دة الجنود تقضً بهدنة دابمة بٌن الطرفٌن، وعو

المصرٌٌن بسالحهم إلى وطنهم، وبقاء الوضع 

على ما هو علٌه؛ فبقٌت صحراء النقب بؤكملها، 

ومدٌنة ببر سبع تحت السٌطرة الٌهودٌة، وتم 

االتفاق على وضع قطاع )ؼزة( تحت الحكم 

المصري، ثم عقدت اتفاقٌة مماثلة مع لبنان فً 

م، أعقبتها اتفاقٌة مع األردن فً 9ٗ9ٔ-ٖ-ٖٕ

م اعتبرت شاملة أًٌضا للمنطقة التً 9ٗ9ٔبرٌل أ

تشؽلها القوات العراقٌة، تلتها اتفاقٌة مع سورٌا 

م! "أي عادت الجٌوش العربٌة 9ٗ9ٔ-7-ٕٓفً 

ِمن حٌث أتت، وسقطت فلسطٌن، وقامت دولة 

إسرابٌل". 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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حات مطوٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة قبل صف

( ٖٗقٌام دولة إسرابٌل )

اؼتٌال )الكونت برنادوت( 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ٌُعد اؼتٌال الوسٌط الدولً "الكونت برنادوت"  ف

المبعوث ِمن األمم المتحدة عقب نشوب حرب 

هٌونٌة فً م على ٌد العصابات الص9ٗ8ٔ

فلسطٌن أحد فضابح الصهٌونٌة الدالة على 

االستخفاؾ الصهٌونً بهذه المنظمة الدولٌة ِمن 

بداٌات إعالن قٌام دولة إسرابٌل. 

وكانت منظمة األمم المتحدة قد عٌنت "الكونت 

برنادوت" وسًٌطا لها بٌن العرب وإسرابٌل؛ لحل 

 النزاع القابم بٌنهما فً أعقاب االقتتال فً ماٌو

ن الجٌوش العربٌة والعصابات 9ٗ8ٔ ٌْ م ب

الصهٌونٌة وقرار مجلس األمن بالهدنة األولى 

بٌن الطرفٌن، ولما لم تجد مقترحات الوسٌط 

الدولً قبوالً؛ استؤنؾ الطرفان القتال، وأعقب ذلك 

الهدنة الثانٌة استجابة لطلب الوسٌط الدولً.  

-م" وضع "برنادوت" 9ٗ8ٔ- 9- ٙٔوفً "

تقرٌره  -ى فلسطٌن ودرس أوضاعهاالذي حضر إل

وفٌه رأٌه حول هذا النزاع بعد دراسته، والذي لم 

ٌرَض عنه الٌهود؛ فقام بعض أعضاء عصابة 

"شتٌرن" الصهٌونٌة بقتله فً القدس فً الٌوم 

التالً مباشرة. 

 ٌقول روجٌه جارودي فً كتابه )ملؾ إسرابٌل(:

ٌَّنت األمم المتحدة الكونت )فولك برنادوت ( "وع

وسًٌطا، وكتب برنادوت فً تقرٌره ما ٌلً: "إنه 

النتهاك ألبسط القواعد أن ٌحال بٌن هإالء 

الضحاٌا األبرٌاء، ضحاٌا النزاع، ِمن العودة إلى 

بٌوتهم بٌنما ٌتقاطر المهاجرون الٌهود على 

فلسطٌن؛ هذا باإلضافة إلى أنهم ٌشكلون تهدًٌدا 

لذٌن عاشوا دابًما بؤن ٌحلوا محل الالجبٌن العرب ا

فوق هذه األرض منذ قرون" ووصؾ النهب 

الصهٌونً على أكبر نطاق، وتدمٌر القرى دون 

أي ضرورة عسكرٌة! )تقرٌر األمم المتحدة حرؾ 

( وأرسل هذا التقرٌر ٌوم ٗٔص  8ٗٙ) أ ( رقم 

م. 9ٗ8ٔسبتمبر  ٙٔ

م اؼتٌل )الكونت 9ٗ8ٔسبتمبر  7ٔوفً 

المحتلة، برنادوت( ومعاونه الفرنسً فً القدس 

وإزاء ما أثاره الحادث ِمن سخط عالمً؛ قبضت 

الحكومة اإلسرابٌلٌة على )ناتان فرٌد مان ٌللن( 

 ٘ربٌس جماعة )شتٌرن(، وُحكم علٌه بالسجن 

سنوات، ثم صدر العفو عنه وأصبح عضًوا 

م! وقد أعلن أحد زعماء 9٘ٓٔبالكنٌست فً عام 

م أنه ٌشرفه أن 97ٔٔ"شتٌرن" فً ٌولٌو 

بؤنه هو الذي أصدر قرار اؼتٌال  ٌعترؾ

)انتهى كالم جارودي، ملؾ إسرابٌل: ص )برنادوت(" 

ٙٓ-ٙٔ ) .



 -9-ٓٔوجاء فً جرٌدة "األهرام" القاهرٌة فً "

م" أنه بعد أربعٌن عاًما اعترؾ إسرابٌلٌان 988ٔ

باشتراكهما فً اؼتٌال )الكونت برنادوت( وسٌط 

م. 9ٗ8ٔاألمم المتحدة فً فلسطٌن عام 

شك أنه لو كان العرب هم الذٌن اؼتالوا هذا وال 

الوسٌط الدولً لقامت الدنٌا على قدم وساق ضد 

ولو أن فبة أخرى ؼٌر الٌهود قامت العرب، 

بارتكاب هذا الحادث اإلجرامً ضد شخصٌة 

عالمٌة تمثـِّل هٌبة عالٌة كهٌبة األمم المتحدة، 

لكن جزاإها القمع أو الطرد ِمن عداد الشعوب 

ة، ولكن ٌبدو أن الٌهود بمنؤى عن تطبٌق المتمدن

القواعد العامة علٌهم! 

ولم ٌكن ذنب الوسٌط الدولً )الكونت برنادوت( 

أنه حابى العرب ضد الٌهود، فإنه فً الحقٌقة 

ساٌر الٌهود على حساب العرب؛ إذ أقرهم على 

دولتهم، وتؽاضى عن كثٌر ِمن مخالفاتهم التً 

ولكنه  ى والثانٌة،ارتكبوها خالل الهدنتٌن األول

اقترح فً تقرٌره جعل القدس مدٌنة دولٌة، وأن 

ا، كما  ٌكون كل ِمن مٌناء حٌفا ومطار اللد حّرً

أقترح ضم منطقة النقب فً الجنوب إلى األراضً 

العربٌة، وضم الضفة الؽربٌة إلى شرق األردن لما 

بٌنهما ِمن عالقات اقتصادٌة وتارٌخٌة وجؽرافٌة، 

والرملة ِمن الدولة الٌهودٌة على  واقترح نزع اللد

أن ٌضم الجلٌل إلى الدولة الٌهودٌة، كما قرر حق 

العودة للعرب أو التعوٌضات لمن ُشرد ِمن دٌاره؛ 

فاستحق بذلك نقمة الٌهود وؼدرهم، ووقوفهم 

بالمرصاد أمام تنفٌذ تقرٌره. 

وفً أعقاب خرق الٌهود للهدنة األخٌرة ومهاجمة 

تٌالء على النقب قام الدكتور القوات المصرٌة لالس

)بانش( الذي عٌنته األمم المتحدة خلًفا )للكونت 

برنادوت( بوضع هدنة بٌن الطرفٌن، وإجراء 

اتصاالت بٌنهما؛ أسفرت عن اتفاقٌة )رودس( 

التً تلتها موافقة باقً األطراؾ العربٌة على 

الهدنة الدابمة مع الٌهود فً فلسطٌن. 

 موقع أنا السلفً
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صفحات مطوٌة ِمن القضٌة الفلسطٌنٌة قبل 

 (ٖ٘قٌام دولة إسرابٌل )

م" 9ٗ8ٔ"نظرة على هزٌمة 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

طٌنٌة ِمن أوابل فعلى الرؼم ِمن أن القضٌة الفلس

ما عرض على "جامعة الدول العربٌة" التً تبنت 

القضٌة الفلسطٌنٌة والدفاع عن أهلها، ورؼم 

معرفة الجمٌع بؤطماع الٌهود وجهودهم فً 

المنطقة، ووجود عصابات صهٌونٌة مسلحة داخل 

فلسطٌن فً مواجهة فلسطٌنٌٌن عزل، ورؼم 

رفة ظهور قرار التقسٌم ِمن األمم المتحدة، ومع

الجمٌع بقرب انتهاء االنتداب البرٌطانً على 

رؼم ذلك لم تتخذ الجامعة العربٌة  -فلسطٌن 

والحكومات العربٌة االستعداد الواجب والمنتظر؛ 

لحماٌة فلسطٌن والفلسطٌنٌٌن ِمن األطماع 

الصهٌونٌة! 

ففوجبت "الجامعة العربٌة" بانتهاء االنتداب 

تخذت قرارها م، وا9ٗ8ٔماٌو  ٘ٔالبرٌطانً لٌلة 

بدخول فلسطٌن بجٌوش الدول العربٌة المحٌطة 

بفلسطٌن، وهً ؼٌر مستعدة ومدربة بالقدر 

ومفتقدة التخطٌط والتنسٌق الواجب فٌما  الكافً،

بٌنها، مع خضوعها لتوجهات الحكومات العربٌة 

التً استجابت لما تعرضت له ِمن ضؽوط دولٌة 

متحاربة دون الرجوع إلى حقٌقة الموقؾ للقوات ال

على أرض فلسطٌن؛ فؤضاعت ما تحقق ِمن 

انتصارات مع بدء القتال، وأعطت الفرصة تلو 

الفرصة للعصابات الصهٌونٌة لتصحٌح أوضاعها 

وتحسٌن مواقفها وتعوٌض خسابرها، وتلقً ما 

تحتاجه ِمن إمدادات. 

وظهر أثر التناقضات السٌاسٌة العربٌة التً 

ت العربٌة فً انعكست على تحركات وأوضاع القوا

بل تسبب القابد اإلنجلٌزي للقوات  المعركة،

األردنٌة "جلوب باشا" فً تشتٌت القوات العربٌة؛ 

مما ساهم فً تحول سٌر المعارك لصالح 

العصابات الصهٌونٌة، وزاد األمر سوًءا وصول 

أسلحة فاسدة للقوات المصرٌة أثناء هذه المعارك. 

لى هدنة، لم "وِمن معركة إلى معركة، ومن هدنة إ

م العربٌة اإلسرابٌلٌة إال إلى 9ٗ8ٔتإدِّ حرب 

توسٌع رقعة االحتالل الصهٌونً فً فلسطٌن؛ 

% ِمن األرض التً قررها ٙ٘و ٘فبدالً ِمن 

مشروع التقسٌم للدولة الٌهودٌة مد الصهٌونٌون 

% من أرض فلسطٌن!"،  8ٓدولتهم فوق 

ألًفا  7ٕٙ"ووصل عدد النازحٌن من فلسطٌن إلى 

ألؾ الجا  9ٕ٘م، ثم أصبح 9ٗ8ٔنهاٌة عام ب

)انظر تارٌخ فلسطٌنً على سجالت وكالة أونروا!" 

.  (8ٔٔ-8ٓٔالمسؤلة الفلسطٌنٌة: 

كتب الفرٌق الركن "صالح صابب الجبوري" 

بعد أربعة أٌام ِمن -ربٌس أركان الجٌش العراق 

ح  -الهدنة األولى فً تقرٌر له إلى حكومته ٌوضِّ

كشؾ أبعاد المناورة التً وراء حقٌقة الموقؾ، وٌ



"إن الموقؾ ِمن الوجهة العسكرٌة  وقؾ الهدنة:

كان فً صالح القوات العربٌة عند إعالن الهدنة 

ِمن جراء تؤثٌرات سٌاسٌة،  -وال شك-التً تمت 

وأعتقد بؤنه لو ُبذلْت جهود أخرى على الحكومات 

العربٌة؛ لكان ِمن اإلمكان تضٌٌق الخناق على 

ومراكزهم الحٌوٌة، ولكان فً اإلمكان الصهاٌنة 

أًٌضا إنهاء الحركات بعد فترة ؼٌر طوٌلة... وهنا 

ال بد ِمن التنوٌه إلى ناحٌة مهمة وهً أن 

الصهٌونٌٌن إذا أكملوا استحضاراتهم خالل فترة 

؛ فال ٌستبعد -وهذا أمر ؼٌر عسٌر علٌهم-الهدنة 

أن ٌباؼتوا الجٌوش العربٌة كلها أو قسم منها 

ى انفراد بحركة قوٌة قْبل انقضاء مدة الهدنة أو عل

حال انتهابها مباشرة، خاصة ولدٌنا المعلومات 

التً تبٌن أنهم لم ٌحترموا شروط الهدنة، وقد 

عملوا خالًفا لتحدٌداتها". 

"إن كل ٌوم ٌمضً من أٌام  وكتب أًٌضا ٌقول:

الهدنة دون أن ننجز عمالً ما أو ننهً ما ٌقتضً 

تال أمر فً ؼٌر صالح الحكومات الستبناؾ الق

العربٌة وقواتها المقاتلة فً فلسطٌن، وال أرٌد أن 

أتطرق إلى العواقب الوخٌمة التً ستؤتً من جراء 

خسارتنا القتال فً المٌدان؛ ألن ذلك أمر واضح ال 

ٌحتاج إلى دلٌل، وال شك أنه سٌجلب وباالً على 

البالد العربٌة بؤكملها ال سمح هللا". 

دأ مٌزان القتال ٌمٌل لصالح القوات ولما ب

الصهٌونٌة فً أرض المعركة اجتمع رإساء 

أركان الجٌوش العربٌة بالقاهرة، وتدارسوا 

الموقؾ العسكري العام، وحددوا أسباب سوء 

م، 9ٗ8ٔأؼسطس  ٔٔالموقؾ فً توصٌات فً 

مت هذه التوصٌات إلى اللجنة السٌاسٌة  وقُدِّ

نت مجتمعة فً ذلك لجامعة الدول العربٌة التً كا

الوقت. 

"وجوب ترك حرٌة  وكان ِمن أهم هذه التوصٌات:

العمل للعسكرٌٌن، وجعل االعتبارات العسكرٌة فً 

القتال فوق جمٌع االعتبارات، وحصر جهود 

الحكومات العربٌة ومساعٌها فً تؤمٌن احتٌاجات 

الجٌوش وتلبٌة مطالبها، وبعبارة أخرى: تعببة 

للمجهود الحربً".جمٌع القوى وتسخٌرها  

جلوب باشا: 

هو القابد العسكري البرٌطانً اللفتنانت جنرال 

م، و 897ٔ"سٌرجون باجوت جاوب" ولد عام 

تخرج فً كلٌة "وولتش" العسكرٌة عام 

م، واشترك فً الحرب العالمٌة األولى 9ٔٗٔ

بالمٌدان الفرنسً، ثم خدم فً جٌش االحتالل 

ً عام م، وف9ٕٓٔاإلنجلٌزي فً العراق عام 

م التحق بقوات الصحراء المحاربة للقبابل 9ٕٙٔ

م ربًٌسا ألركان حرب 9ٖ9ٔالبدوٌة، واختٌر فً 

الجٌش األردنً "الفٌلق العربً"، حٌث أقام 

عالقات واسعة فً األردن مع البدو الذٌن كانوا 

عماد الفٌلق العربً. 

م 9ٗ8ٔوأثناء قٌادته للجٌش األردنً فً حرب 

ٌوش العربٌة بتسببه فً قام بتشتٌت وحدة الج

كارثة تسلٌم "اللد" و"الرملة" إلى العصابات 

وقد ظل "جلوب" فً موقعه بالجٌش  الصهٌونٌة،

األردنً إلى ما بعد العدوان الثالثً على مصر 



م، عندما اضطر "الملك حسٌن" 9٘ٙٔأواخر 

ملك األردن إلى االستؽناء عن خدماته عام 

ربٌة، م تحت ضؽط الحركة الوطنٌة الع9٘7ٔ

ا فً العراق  ًٌّ وكما خدم "جلوب" إنجلترا عسكر

واألردن، فقد قام بجهود تخدم التوجهات 

االستشراقٌة للؽرب بتؤلٌفه للعدٌد ِمن الكتب التً 

تبرز العداء الشدٌد لإلسالم، ومحاولة تشوٌهه 

بالطعن فً التارٌخ اإلسالمً بكل شخصٌاته؛ بدًءا 

وًرا بالخلفاء مر -صلى هللا علٌه وسلم-ِمن النبً 

-رضً هللا عنهم-الراشدٌن، وكل الصحابة الكرام 

، والتهوٌن ِمن شؤن الفتوحات اإلسالمٌة العظٌمة 

ِمن الناحٌة العسكرٌة! 

"الفتوحات العربٌة الكبرى  وِمن مإلفاته فً ذلك:

 -جندي مع العرب  -اإلمبراطورٌة العربٌة  -

قصة  -الحرب فً الصحراء  -برٌطانٌا والعرب 

)راجع: م 98ٙٔفٌلق العربً". وقد توفً عام ال

"الفتوحات العربٌة فً مٌزان اإلسالم والتارٌخ" تؤلٌؾ لواء 

 -ربٌع اآلخر  -هدٌة مجلة األزهر  -أ. ح. بهاء الدٌن حنفً 

ا(ٖ٘ٗٔ ًٌّ  .هجر
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صفحات مطوٌة من القضٌة 

الفلسطٌنٌة قْبل قٌام دولة إسرابٌل 

(ٖٙ )

"دور الدروز فً مساعدة ٌهود 

إسرابٌل" 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

فمما ٌجهله الكثٌرون: الدور الذي قام به 

دروز فلسطٌن فً خدمة الٌهود قْبل وبعد 

قٌام دولة فلسطٌن وإلى اآلن. 

وقد كان عدد الدروز قبل قٌام دولة 

ألؾ درزي، ٌعٌش  7ٔإسرابٌل حوالً 

أكثرهم فً جبل الكرمل، وفً الجلٌل فً 

شمال فلسطٌن على عادتهم فً اإلقامة 

بالجبال، ٌحتمون بها ِمن أي إؼارة علٌهم، 

العالٌة منها، وٌزرعون فٌسكنون األماكن 

ما انخفض منها، وقد أظهروا مع بداٌات 

الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن الحٌاد، فلما 

بدت األمور تمٌل لصالح الٌهود تعاونوا 

معهم، وقوٌت العالقات بٌنهم حتى تحولت 

إلى تحالؾ بٌنهم حٌث أمدوا الٌهود 

بالسالح، ونقلوا لهم ما ٌحتاجون إلٌه ِمن 

ة عن تحركات العرب، معلومات هام

وعملوا كستار وؼطاء فً شراء األراضً 

من الفلسطٌنٌٌن لحساب المستوطنٌن 

الٌهود، بل وشاركوا فً القتال ضد 

الفلسطٌنٌٌن فربطوا مصٌرهم بمصٌر 

الٌهود فً فلسطٌن منذ بداٌة الصراع فً 

المنطقة. 

ذكر "إسحاق سادٌة" أنه أرسل إلى دروز 

تفاق على جبل الكرمل ٌدعوهم إلى اال

إخبارهم بتحركات العرب مقابل معاونة 

الٌهود لهم فً بٌع خضرواتهم فً حٌفا، 

وذكر أًٌضا أنهم كانوا نشٌطٌن فً بٌع 

السالح للٌهود، وذكر "إسحاق بن تشفً" 

الذي أصبح الربٌس الثانً إلسرابٌل بعد -

أنه طلب ِمن الشٌخ الدرزي "حسن  -ذلك

ابفة أبو ركن" توزٌع منشورات بٌن الط

م تطالبهم باالمتناع 9ٕ8ٔالدرزٌة عام 

عن مساعدة العرب، وتحثهم على التعاون 

مع الٌهود.  

وقد استفاد الٌهود من عالقتهم بدروز 

فلسطٌن عندما قِدمت كتٌبة ِمن المقاتلٌن 

الدروز من سورٌا لنصرة عرب فلسطٌن؛ 

فاستؽل قادة الهاجاناة عالقتهم الوثٌقة 



الكتٌبة الدرزٌة بالدروز فً تحٌٌد هذه 

ن  ٌْ السورٌة بعد مفاوضات ومساٍع ب

الطرفٌن. وكانت هذه الكتٌبة قد ألحقت 

بالٌهود خسابر كبٌرة، وقتلوا فٌمن قتلوا 

ِمن الٌهود "زهر دٌان" شقٌق "موشى 

دٌان"؛ فتم االتفاق على عودتهم لسورٌا، 

مع السماح لمن ٌرٌد ِمن أفرادها بؤن ٌنضم 

للجانب الٌهودي. 

نا ظهرت فكرة تشكٌل وحدة وِمن ه

لألقلٌات فً الجٌش اإلسرابٌلً، وبعد قٌام 

دولة إسرابٌل أصبح الدروز جزًءا ِمن 

الجٌش اإلسرابٌلً؛ ِمن مسبولٌاتهم 

حراسة الحدود، ومع ازدٌاد العملٌات 

الفدابٌة وتسلل الفابٌٌن عبر الحدود مع 

الدول العربٌة طلب رإساء الطابفة الدرزٌة 

م تطبٌق قانون 9٘ٗٔام فً إسرابٌل ع

التجنٌد اإلجباري على أبناء الطابفة 

الدرزٌة فً إسرابٌل حٌث وافق "بن 

جورٌون" على هذا الطلب، وأصبح على 

كل درزي بلػ الثامنة عشرة أن ٌخدم فً 

ا، وقد عببت أول  ًٌّ الجٌش اإلسرابٌلً إجبار

وحدة درزٌة من المجندٌن فً الخدمة 

وشاركت فً م، 9٘ٙٔاإلجبارٌة فً ماٌو 

العدٌد ِمن العملٌات والمعارك مع الٌهود. 

وهناك العدٌد ِمن الدروز نالوا أوسمة 

إسرابٌلٌة وامتٌازات لجهودهم فً خدمة 

إسرابٌل، وقد أُقٌم نصب تذكاري للشٌخ 

الدرزي "حسن أبو ركن" كشهٌد درزي 

فً المقابر العسكرٌة فً "عوسفٌا" على 

مها جبل الكرمل، لخدماته الجلٌلة ال تً قدَّ

للٌهود، حٌث دعا الدروز للتعاون مع 

الٌهود فً فلسطٌن، وانضم لمنظمة 

م، 9ٖٓٔالهاجاناة كعضو فٌها منذ عام 

ا فً  وقام بزٌارة "سلطان األطرش" سّرً

جبل الدروز بلبنان بتكلٌؾ من الٌهود 

إلقامة عالقات بٌن الدروز والٌهود أفادت 

شٌخ الٌهود فً مجاالت مختلفة، وقد قتل ال

"حسن أبو ركن" كرسالة تحذٌر بسبب 

تعاونه مع الٌهود، ولكن قتله لم ٌمنع توطد 

عالقة الدروز بالٌهود؛ إلٌمان الدروز أن 

مستقبلهم كؤقلٌة فً فلسطٌن مرتبط 

بمستقبل الٌهود. 

وضع الدروز فً إسرابٌل: 

 ٖٖال ٌقل عدد الدروز فً إسرابٌل عن 

ألؾ،  ٓ٘ألؾ درزي وال ٌزٌدون عن 

آالؾ درزي فً الجوالن  9ضافة إلى باإل

السورٌة المحتلة، وللدروز كٌانهم الخاص 

كؤقلٌة فً إسرابٌل، فقد أقر لهم الكنٌست 



اإلسرابٌلً بحق معالجة مسابلهم الدٌنٌة 

والشخصٌة وفق تقالٌدهم وشرابعهم، وعن 

طرٌق قضاتهم، وتؤخذ أعٌادهم الطابع 

الرسمً فً إسرابٌل، حٌث اعتادت 

اإلسرابٌلٌة إرسال مندوب لتهنبة الحكومة 

الدروز فً أعٌادهم!  

أمثلة لزعماء دروز فً تارٌخ 

إسرابٌل:  

كان ٌرافق أباه  الشٌخ "لبٌب أبو ركن": -

فً لقاءاته المرٌبة مع المستوطنٌن الٌهود 

فً العشرٌنٌات، وعاون المستوطنٌن 

كان الٌهود بنفسه بعد موت أبٌه حٌث 

ٌمدهم بالسالح والمإن فً سرٌة تامة، 

وأمد الهاجاناة برجال من الدروز، ولعب 

دوًرا فً شراء األراضً من الفلسطٌنٌٌن 

لصالح الٌهود، وأصبح عضًوا بالكنٌست 

اإلسرابٌلً لدورة واحدة بعد قٌام دولة 

إسرابٌل. 

داهٌة درزي، له دور  صالح خنٌفس: -

القوات  بارز فً خدمة الٌهود، حٌث ساعد

الٌهودٌة على احتالل عدة قرى بدون 

خسابر فً األرواح، ونجح فً إقناع العدٌد 

من الفلسطٌنٌٌن ببٌع أراضٌهم دون أن 

ٌدركوا أن ذلك لصالح الٌهود، وكان له 

م، وظل عضًوا 9ٗ8ٔنشاطاته قبل حرب 

بالكنٌست اإلسرابٌلً لدورتٌن متتالٌتٌن.  

قوٌة كانت له عالقة  الشٌخ جبر معدي: -

بقوات جٌش اإلنقاذ العربٌة المرابطة فً 

"رامً" و"ترشٌحا" دون معرفة هذه 

نه  القوات بصلته بقوات الهاجاناة مما مكَّ

ِمن تزوٌد الٌهود بمعلومات هامة ساعدتهم 

على احتالل الجلٌل الؽربً، وإلحاق خسابر 

فادحة بالقوات العربٌة، كما عاون الٌهود 

نان"، كما فً احتالل "ٌاسٌؾ" و"أبو س

ساعد فً مد الٌهود المحاصرٌن فً 

"ٌحٌعام" بالطعام معرًضا حٌاته للخطر إذا 

انكشؾ أمره، ساهم فً إقامة الوحدة 

م، وتجنٌد 9ٗ8ٔالعسكرٌة الدرزٌة عام 

الدروز فً الجٌش اإلسرابٌلً عام 

م، وهو الدرزي الوحٌد الذي ظل 9٘ٙٔ

 8ٕعضًوا عامالً بالكنٌست اإلسرابٌلً مدة 

ا.عامً  

من الجلٌل، كان أبوه  الشٌخ مزٌد عباس: -

ٌرسله وهو فً العاشرة من عمره بالطعام 

إلى الٌهود المحاصرٌن فً مستوطنة 

"ٌحٌعام"، فتمرس على التعاون معهم من 

سنة،  9ٕصؽره، عمل بالجٌش اإلسرابٌلً 



حتى بلػ رتبة عقٌد، شؽل مناصب عدٌدة 

آخرها منصب حاكم منطقة رام هللا وظهر 

لجبل حتى أرٌحا بالضفة الؽربٌة، كما ا

عمل لفترة مساعًدا لربٌس الوزراء لشبون 

الدروز. 

م، من 9ٕ8ٔمن موالٌد  أمل نصر الدٌن: -

الكرمل، حصل على وسام "محاربً 

إسرابٌل" بعد نجاحه فً مهمة سرٌة عام 

م، تولى تعببة الكتٌبة الدرزٌة 9ٗ8ٔ

الثانٌة فً الجٌش اإلسرابٌلً. انضم إلى 

ا" فً عام ح ًٌ زب الماباي "العمل حال

م 9ٙ9ٔم، قتل ابنه "لطفً" عام 9ٙٔٔ

فً إحدى العملٌات العسكرٌة فً إطار 

الجٌش اإلسرابٌلً، انتقل إلى حزب 

)حٌروت ( بزعامة "مناحم بٌجن"، ودخل 

م إثر فوز اللٌكود فً 977ٔالكنٌست عام 

االنتخابات. 

من الجلٌل الؽربً، من  محمد مولى: -

ٌركا( الدرزٌة التً فقدت الكثٌر من قرٌة )

أبنابها فً حروب ضد العرب، من موالٌد 

م، هو أول ضابط درزي فً الجٌش 9ٖٕٔ

اإلسرابٌلً، تلقى دورة قادة سراٌا بعد 

م، وقاد الكتٌبة الدرزٌة 9ٗ8ٔحرب 

األولى فً الجٌش اإلسرابٌلً، كما أنشا 

وحدة استطالع درزٌة بتكلٌؾ ِمن "حاٌٌم 

لػ رتبة رابد قبل تسرٌحه ِمن بارلٌؾ"، ب

م، انضم إلى حزب 97٘ٔالجٌش عام 

اللٌكود.  

أخوه أمٌن طرٌؾ الزعٌم  صالح طرٌؾ: -

الروحً للطابفة الدرزٌة، درس بجامعة 

حٌفا، وخدم فً الجٌش اإلسرابٌلً كضابط 

مظالت، اختٌر عضًوا بالكنٌست وعمره 

سنة.  8ٖ

راجع فً ذلك: "الدروز فً إسرابٌل" 

المستشار محفوظ عبد العال، تؤلٌؾ 

الملحق اإلعالمً المصري السابق 

بالسفارة المصرٌة فً إسرابٌل، )ط. الدار 

المصرٌة للنشر واإلعالم ط. األولى 

م(. 99ٖٔ -هجرٌا ٖٔٗٔ
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صفحات مطوٌة من القضٌة 

قبل قٌام دولة إسرابٌل الفلسطٌنٌة 

(ٖ7 )

)الدروز لٌسوا ِمن المسلمٌن( 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

فٌقوم المذهب الدرزي الذي ظهر فً 

أواخر القرن العاشر المٌالدي فً زمن 

الدولة الفاطمٌة على ألوهٌة الحاكم بؤمر 

ا  7ٖ٘الفاطمً الذي ولد عام هللا  ًٌّ  -هجر

ا  ٔٔٗم، وقتل عام 98٘ ًٌّ م، ٕٔٓٔ -هجر

وحكم مصر خالل استٌالء الدولة الفاطمٌة 

على مصر، وٌعد حمزة بن علً بن محمد 

وهو فارسً من مقاطعة -الزوزنً 

المإسس الحقٌقً للمذهب، حٌث  -زوزون

صنؾ عدة رسابل ٌعتبرها الدروز الكتب 

المقدسة عندهم. 

 ٘ٓٗوقد وفد الزوزنً إلى القاهرة عام 

ا، واستؽل صلته بالحاكم بؤمر هللا فً  ًٌّ هجر

وضع دعوته التً بدأت سرٌة، ثم تحولت 

إلى العالنٌة بإعالن ربوبٌة الحاكم بؤمر هللا 

نة هً البداٌة  8ٓٗعام  ا، وهذه السَّ ًٌّ هجر

وقد كلؾ محمد بن لتارٌخ الدروز، 

رزي   -ل المشددةبفتح الدا-إسماعٌل الدَّ

ٌُلقب  بنشر هذه الدعوة، وهو أًٌضا فارسً 

بـ)نشتكٌن(، وكان من الباطنٌة ٌقول 

بتناسخ األرواح، وشجع الحاكم بؤمر هللا 

على ادعاء الربوبٌة، ولكن بعد مقتل 

الحاكم بؤمر هللا وجد الدروز األوابل أن 

دعوتهم ال تلَق قبوالً؛ فانتقل الدرزي 

جدوا هناك فً وأتباعه إلى الشام حٌث وَ 

جبل الشٌخ فً سورٌا ولبنان َمن ٌتقبل 

دعوتهم. 

 وٌحرص الدروز على كتمان عقابدهم،

ولكن ُعثر على بعض كتبهم حٌن ؼزا 

إبراهٌم بن محمد علً باشا مناطقهم 

الجبلٌة فً الشام، كما عثر على بعض 

مخطوطاتهم التً تبٌن مذهبهم أثناء حملة 

 للجٌش السوري على جبل الدروز فً

أواخر عهد "الشٌشكلً"، وِمن َثمَّ بدأت 

الكتابات عنهم، وظهرت الفتاوى ببٌان 

كفرهم، وأنهم لٌسوا ِمن اإلسالم فً شًء، 

فكفر الدروز كفر عٌن، وإن اعتبرهم 

األكثرون فً الرسمٌات من المسلمٌن. 

ِمن عقابد الدروز: 



تعالى هللا عما -ٌقول الدروز: إن هللا 

نسان عدة ظهر فً صورة إ -ٌقولون

مرات، وإن ظهوره فً الحاكم بؤمر هللا هً 

الصورة الكاملة، وٌإمن الدروز بتناسخ 

األرواح، حٌث تنتقل الروح بعد موت 

الشخص إلى شخص آخر، وعندهم منع 

تعدد الزوجات، وال رجعة عندهم فً 

الطالق، وٌمنعون الزواج بؽٌر الدرزٌة، 

كما ٌحظر على المطلقة أن تتزوج ثانٌة، 

دروز لٌس لهم مساجد فً مناطقهم، وال

وٌإدون الصلوات الخاصة بهم فً خلوات 

خاصة، وال ٌعلم كٌؾ ٌإدونها، وهم ال 

ٌصومون إال ما ٌقال عن صوم العقال ألٌام 

فً ؼٌر رمضان، وهم ال ٌحجون إلى 

الكعبة، وإنما ٌحجون إلى خلوة البٌاضٌة 

فً بلدة "حاصبٌة" التابعة لبٌروت فً 

وز كسابر الطوابؾ الباطنٌة لبنان، والدر

ٌؤخذون بالتقٌة، وال ٌبوحون بعقابدهم 

ألحد، والمشهور عنهم التمسك بالعادات 

الحسنة وحسن المعاملة والضٌافة، وإن 

كان شبابهم الملتحق بالخدمة فً الجٌش 

اإلسرابٌلً ٌظهرون سوء المعاملة 

للفلسطٌنٌٌن ربما بسبب ظروؾ الخدمة 

معرفة تعالٌم  العسكرٌة، وٌقصر الدروز

الطابفة على َمن تجاوز منهم سن 

األربعٌن، ولهم شٌوخهم الذٌن ٌتحاكمون 

إلٌهم وفق تعالٌم الطابفة بعًٌدا عن 

السلطات القابمة. 

وٌنقسم الدروز إلى ثالث درجات: 

العقـَّال، بتشدٌد القاؾ المفتوحة،  األولى:

وٌسمون بالطابعٌن، وتفوض إلٌهم األحكام 

فة، فهم رجال الدٌن أصحاب الدٌنٌة للطاب

النفوذ عندهم. 

األجاوٌد، وهم المطلعون على  الثانٌة:

تعالٌم الطابفة، والملنزمون بها. 

العامة أو الجهال، أي الذٌن  الثالثة:

ٌجهلون أسرار الطابفة، وهم الذٌن ٌعتنون 

باألمور الدنٌوٌة. 

فتوى من األزهر ببطالن نكاح 

الدرزي ِمن مسلمة: 

 -رحمه هللا-عبد المجٌد سلٌم  لشٌخ األزهر

الذي مكث فً اإلفتاء قرابة عشرٌن عاًما 

وتولى مشٌخة األزهر مرتٌن، فتوى 

ببطالن نكاح الدرزي من مسلمة؛ لُكفر 

الدروز، حٌث سبل عن رجل درزي عقد 

"نفٌد بؤنه  نكاحه على امرأة سنٌة، فؤجاب:



قد قال ابن عابدٌن فً باب المرتد من 

"رد المحتار" بعد كالم ما الجزء الثالث من 

نصه: تنبٌه: ٌعلم مما هنا حكم الدروز 

والنٌامنة؛ فإنهم فً البالد الشامٌة 

ٌظهرون اإلسالم والصوم والصالة ِمن 

أنهم ٌعتقدون تناسخ األرواح وحل الخمر 

والزنا، وأن األلوهٌة تظهر فً شخص بعد 

شخص، وٌجحدون الحشر والصوم 

سمى بها والصالة والحج، وٌقولون الم

-ؼٌر المراد، وٌتكلمون فً جناب نبٌنا 

كلمات فظٌعة،  -صلى هللا علٌه وسلم

وللعالمة المحقق عبد الرحمن العمادي 

فٌهم فتوى مطولة، وذكر فٌها أنهم 

ٌنتحلون عقابد النصٌرٌة واإلسماعٌلٌة 

الذٌن ٌلقبون بالقرامطة والباطنٌة الذٌن 

ذكرهم صاحب المواقؾ، ونقل عن علماء 

ذاهب األربعة أنه ال ٌحل إلقرارهم فً الم

دٌار اإلسالم بجزٌة وال ؼٌرها، وال تحل 

مناكحتهم وال ذبابحهم. 

وقال ابن عابدٌن أًٌضا فً رد المحتار فً 

فصل المحرمات عند قول المصنؾ: )وحرم 

نكاح الوثنٌة باإلجماع( ما نصه: "وقلُت: 

وشمل ذلك الدروز والنصٌرٌة والنٌامنة فال 

كحتهم، وال تإكل ذبٌحتهم؛ ألنهم تحل منا

ٌُعلم  لٌس لهم كتاب سماوي"، ومن هذا 

أنه إذا كان الرجل المذكور من طابفة 

وكانت هذه الطابفة حالها كما -الدروز 

كان كافًرا؛ فال  -ذكرناه عن ابن عابدٌن

ٌجوز له نكاح المسلمة، وإذا تزوجها كان 

الزواج باطالً ال ٌترتب علٌه وال على 

فٌه أثر ِمن آثار النكاح الصحٌح، الدخول 

فالوطء فٌه زنا ال ٌثبت به النسب، وال 

تجب العدة كما ٌعلم هذا من الدر المختار 

ورد المحتار علٌه فً آخر فصل فً ثبوت 

النسب من الجزء الثانً، ومما قلنا ٌعلم 

الجواب عن السإال، هذا ما ظهر لنا حٌث 

نه كان الحال كما ذكر بالسإال، وهللا سبحا

)انتهت الفتوى، وراجع فً ذلك: وتعالى أعلم" 

"األزهر والشٌعة" إصدار مجلة األزهر، بقلم لفٌؾ من 

الموسوعة المٌسرة فً األدٌان  -علماء األزهر 

عقٌدة أهل السنة  -والمذاهب واألحزاب المعاصرة 

والجماعة فً الصحابة وأهل البٌت والرد على الشٌعة 

. دار العقٌدة اإلسكندرٌة االثنى عشرٌة د.عالء بكر ط 

. (ٖٕٔ -7ٕٕص  ٔج 
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صفحات مطوٌة ِمن القضٌة الفلسطٌنٌة قْبل 

 (8ٖقٌام دولة إسرابٌل )

 "للٌهود؟"هل باع الفلسطٌنٌون أرضهم 

كتبه/ عالء بكر 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

فٌزعم أصحاب الحركة الصهٌونٌة أن أرض 

فلسطٌن عند قدوم الٌهود إلٌها لتكوٌن دولتهم 

كانت أرًضا قاحلة ؼٌر مؤهولة، تنتظر َمن ٌملإها 

عون أن الٌهود اشتروا هذه  وٌجعلها خصبة، وٌدَّ

حابها بإرادتهم، وعلى هذا قامت األرض ِمن أص

الدعاٌة الصهٌونٌة التً راجت على الكثٌرٌن ِمن 

بداٌة القضٌة وإلى الٌوم! 

ٌِّن،  لذا كان ِمن الواجب الرد على هذا الكذب الب

وإظهار ضالله؛ لبال ٌروج على أحد، وإلٌصال 

الحقٌقة لمن ال ٌعلمها. 

وبطالن ذلك الزعم ِمن وجوه، منها:  

اٌات الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن فً أنه مع بد -

نهاٌة القرن التاسع عشر المٌالدي َعَمد بعض 

رجال المال ِمن أثرٌاء الٌهود المتبنٌن للفكرة 

الصهٌونٌة إلى تشجٌع هذه الهجرة بشراء أراٍض 

فلسطٌنٌة، وإقامة مستعمرة )مستوطنة( للٌهود 

ا لهم  ًٌّ علٌها، وتوفٌر سبل الحٌاة المستقلة ذات

ا، لتكون نواة لمطامعهم فً فلسطٌن، وكان فٌه

ا أن ٌمر هذا األمر بال نكٌر؛ إذ اعتاد العرب  ًٌّ عاد

فً ظل اإلسالم على وجود ؼٌر المسلمٌن ِمن أهل 

الكتاب بٌنهم على أن ٌكونوا خاضعٌن للدولة 

اإلسالمٌة كؤهل ذمة. 

ولما زادت هذه الهجرة وارتاب منها الوجهاء ِمن 

فت النظر إلٌها، ولما انكشؾ الفلسطٌنٌٌن بدأ ل

وعد "بلفور" ظهرت الفتاوى بمنع بٌع األراضً 

للٌهود، والدعوة إلى ذلك. 

وأعقب ذلك محاوالت ِمن الٌهود بالترؼٌب تارة  -

وبالترهٌب تارة المتالك أراٍض فلسطٌنٌة، واحتال 

باتخاذ الوسطاء ِمن ؼٌر  -أًٌضا-الٌهود على ذلك 

وقد  بٌعها للٌهود، الٌهود فً شراء األراضً ثم

ساهم العدٌد ِمن أعٌان الدروز فً هذا االحتٌال، 

وما استطاعوا شراءه إنما اشتروه ِمن ؼٌر 

المقٌمٌن فً فلسطٌن، أو ِمن أراٍض بعٌدة عن 

العمران والمدن والقرى الكبرى فً فلسطٌن. 

وقال الٌهودي "أشٌر هٌرش جٌنزبٌرج"  -

لسطٌن عام المعروؾ بـ"أحد عاهام"، والذي زار ف

م فً أوابل الدعوة الصهٌونٌة، فً مقال له 89ٔٔ

"ٌراودنا  بعنوان: "الحقٌقة حول فلسطٌن":

االعتقاد ِمن الخارج بؤن فلسطٌن الٌوم هً بلد 

شبه خاٍل ِمن السكان، وأنها صحراء ٌمكن ألي 

أحد أن ٌشتري فٌها كل ما ٌرؼب ِمن األرض، 

الصعب  وإن الحقٌقة مختلفة تماًما عن ذلك، فمن

العثور فً هذه البالد على أراٍض صالحة للزراعة 

دون أن تكون مزروعة، ولٌس المزارعون فقط 

الذٌن ٌحجمون عن بٌع هذه األرض الطٌبة، بل 



كبار مالك األراضً أًٌضا، فهناك الكثٌر ِمن 

الذٌن حضروا لشراء  -ٌعنً الٌهود-إخواننا 

ها األرض، وبقوا فً البالد أشهًرا طوٌلة اجتازو

فً طولها وعرضها دون أن ٌوفقوا فً الحصول 

)راجع تارٌخ القضٌة على ما حضروا ِمن أجله" 

. (ٖٙالفلسطٌنٌة ص 

إن برٌطانٌا خالل االنتداب على فلسطٌن وفتح  -

باب الهجرة للٌهود إلٌها على مصراعٌه عمالً 

بوعد "بلفور"؛ سعت إلى تمكٌن الٌهود ِمن 

لسطٌن وطًنا وتهٌبة األوضاع لجعل ف األرض،

للٌهود على حساب الفلسطٌنٌٌن، فكان االعتراؾ 

بالمنظمة الٌهودٌة، ومنحها الحق فً التعاون مع 

حكومة االنتداب إلدارة شبون فلسطٌن، واتخاذ 

اإلجراءات الضرورٌة لتوطٌن الٌهود القادمٌن ِمن 

كل أنحاء العالم إلى أرض فلسطٌن، ونظًرا 

هم للٌهود لصعوبة تنازل أهل األرض عن أرض

فكان على برٌطانٌا تسهٌل حصول الٌهود على 

األراضً األمٌرٌة التً تحت إدارة سلطة االنتداب 

-وؼٌر الزراعٌة؛ لتحوٌلها إلى مستوطنات 

، والتً ال توجد بها خدمات عامة، -مستعمرات

وقد أرهقت سلطة االنتداب البرٌطانٌة الفلسطٌنٌٌن 

ا ساعد بقوانٌن وتشرٌعات للتضٌٌق علٌهم؛ مم

الٌهود مع الضؽط بالترهٌب والترؼٌب على 

االستٌالء على أراضً الفلسطٌنٌٌن. 

وبالرؼم ِمن كل الوسابل المادٌة والخدع  -

القانونٌة التً توافرت للصندوق الوطنً الٌهودي 

الذي أنشؤته الحركة الصهٌونٌة لشراء األراضً 

فً فلسطٌن، وبالرؼم ِمن تواطإ االستعمار 

ً كل ذلك لم ٌكن ٌملك الٌهود عشٌة البرٌطانً ف

% ِمن أرض ٘وٙإعالن دولة إسرابٌل إال 

وإنما استولت الحركة الصهٌونٌة على فلسطٌن! 

األرض بالقوة العسكرٌة المباشرة والتهجٌر 

الجماعً للفلسطٌنٌٌن بالقوة؛ فمد الصهاٌنة 

% ِمن أرض فلسطٌن، ففً أقل 8ٓسٌطرتهم إلى 

م 9ٗ9ٔإلى مارس م 9ٗ8ِٔمن عام ِمن أبرٌل 

توسعت إسرابٌل وسٌطرت على مساحة تساوي 

قرٌة  ٕٓٗضعؾ ما كان تحت ٌدها، فاحتلت  ٗٔ

مدٌنة، واقترفت الكثٌر ِمن المذابح ضد  ٘ٔو

ألؾ الجا  8ٓٓالفلسطٌنٌٌن، وشردت أكثر ِمن 

انتشروا فً الشتات بعد هذه النكبة المفجعة! 

د واستمرت إسرابٌل فً عملٌة التدمٌر والطر -

للفلسطٌنٌٌن ِمن بعد ذلك حتى اآلن حتى تجاوز 

مالٌٌن! كما سنـَّت إسرابٌل  ٗعدد الالجبٌن الٌوم 

قوانٌن تهدؾ إلى سلب أكبر مساحة ممكنة ِمن 

األراضً والممتلكات ِمن الفلسطٌنٌٌن الذٌن بقوا 

فً وطنهم. 

قانون أمالك الؽاببٌن الذي أُقر عام  وكان أبرزها:

قانون ٌهدؾ إلى تحدٌد م، وكان هذا ال9٘ٓٔ

الوضع القانونً ألمالك الؽاببٌن الذٌن ؼادروا 

ٌِّم اإلسرابٌلً  البالد، ونقل هذه األمالك إلى الق

نته حكومة إسرابٌل، وقد فرضت إسرابٌل  ٌَّ الذي ع

م إلى عام 9ٗ8ٔالحكم العسكري من عام 

م على المناطق التً ٌسكنها الفلسطٌنٌون 9ٙ٘ٔ

ٌْن داخل إسرابٌل لمصادرة  أراضٌهم، وِمن ب

اإلجراءات التً اتخذتها فً هذا اإلطار إعالن أي 



قرٌة منطقة عسكرٌة مؽلقة فً حال إذا قرر 

سكانها العودة إلٌها بهدؾ منعهم ِمن ذلك! 

لقد فاقْت فظابع الٌهود ضد الفلسطٌنٌٌن ما فعله 

النازٌون بالٌهود بكثٌر، وتؽاضى عنها الؽرب 

 األمم المتحدة تواطًبا، تآمًرا، وتؽاضت عنها هٌبة

فـ"إن لدى هٌبة األمم صوًرا تمثـِّل كٌؾ لقً 

العرب صنوؾ العذاب الوحشً، ولكن هذه الصور 

والمستندات محفوظة فً ملفات وفً خزابن هٌبة 

األمم؛ فهل اتخذت إجراءاٍت لوقؾ الٌهود عند 

حدهم؟! ولو أن هذه االعتداءات كانت منصبَّة على 

انٌة المعذبة موقؾ آخر، الٌهود؛ لكان لإلنس

ولحملت كافة وسابل اإلعالم ِمن صحافة وإذاعة 

 وتلٌفزٌون على العرب المتوحشٌن!".

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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صفحات مطوٌة ِمن القضٌة الفلسطٌنٌة قْبل 

 (9ٖقٌام دولة إسرابٌل )

 ""قبول دولة إسرابٌل فً األمم المتحدة

كتبه/ عالء بكر 

أما  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا،

بعد؛ 

مت إسرابٌل بطلب 9ٗ9ٔ-٘-ٕٔففً " م" تقدَّ

عضوٌة فً منظمة األمم المتحدة، وأظهرت 

استعدادها لتنفٌذ قرارات األمم المتحدة المتعلقة 

بتقسٌم فلسطٌن وتدوٌل القدس، وعودة الالجبٌن 

الفلسطٌنٌٌن. 

وقد حدث أن كانت لجنة التوفٌق المإلفة ِمن: 

جتمعة فً لوزان، "أمرٌكا، وفرنسا، وتركٌا" م

فوقـَّعت إسرابٌل على )مٌثاق لوزان( متعهدة 

بتنفٌذ قراراته؛ خاصة فٌما ٌتعلق بالقدس وعودة 

بت الدول االستعمارٌة بطلب  الالجبٌن، وقد رحَّ

العضوٌة إلسرابٌل، وتمت الموافقة على قبول 

إسرابٌل عضًوا بالمنظمة، وفً نفس العام تم 

.انتخاب أول كنٌست فً إسرابٌل 

م" صدر تصرٌح ثالثً ِمن 9٘ٓٔ-٘-ٕ٘وفً "

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنسا 

د على وجوب التزام دول المنطقة بالهدنة  ٌإكِّ

"إن الحكومات الثالث  الدابمة بٌنها، جاء فٌه:

تعلن أنها إذا تبٌنت أن أي دولة ِمن هذه الدول 

نها تستعد النتهاك حرمة الحدود لخطوط الهدنة فإ

لن تتردد اللتزاماتها بوصفها أعضاء فً هٌبة 

األمم المتحدة فً أن تتدخل باسم هٌبة األمم 

وخارج نطاقها".  

ومع ذلك فلم تلتزم إسرابٌل بتعهداتها أمام األمم 

المتحدة أو بالهدنة المعلنة، وهً عضو بالمنظمة 

ٌَسري علٌها أحكامها، فهً صنٌعة الدول 

ٌنما تفرض على الدول االستعمارٌة وربٌبتها، ب

العربٌة كل التعهدات الدولٌة وإال... ! 

فخرقت إسرابٌل التزاماتها الدولٌة إذ طالبت بضم 

ؼزة، ورفضت عودة الالجبٌن، وربطت عودتهم 

بعقد اتفاق نهابً مع العرب ٌقوم على قبولهم 

إلسرابٌل كؤمر واقع، وخرقت الهدنة فً مرات 

عدوان الثالثً عدٌدة؛ أشهرها: "المشاركة فً ال

على مصر" فً منتصؾ الخمسٌنٌات. 

واستمرت إسرابٌل فً سٌاسة اإلرهاب والعنؾ 

ضد الفلسطٌنٌٌن بعد قٌام دولة إسرابٌل كما كانت 

ا بالقوة،  ًٌّ قْبل قٌامها، وواصلْت طردهم طرًدا جماع

واالستٌالء على أراضٌهم وممتلكاتهم فً ظل 

ٍخ ِمن تؽاٍض ِمن المجتمع الدولً، وؼفلة وترا

الحكام العرب. 

وِمن أمثلة ذلك: 

م، 9ٗ8ٔما وقع فً قرى ؼزال وجابا فً ٌولٌو  -

م، وكفر ٌاسٌن فً 9ٗ8ٔوكفر برعم فً نوفمبر 

م، 9ٗ9ٔم، والرامة فً مارس 9ٗ9ٔفبراٌر 

م، 9ٗ9ٔوخصاص وقبطٌة وجاعونة فً ٌونٌو 

م، وأبو 9٘ٓٔوالتعاٌسٌة فً الجلٌل فً ٌناٌر 



والمجدل فً أؼسطس  م،9٘ٓٔعوش فً ٌولٌو 

م، وثالث عشر قرٌة صؽٌرة فً فبراٌر 9٘ٓٔ

م، والبوٌشات فً المثلث فً نوفمبر 9٘ٔٔ

م.  9ٖ٘ٔم، وأم الفرج فً سبتمبر 9٘ٔٔ

م قامت 9٘9ٔم إلى 9٘ٙٔوفً الفترة ِمن  -

السلطات اإلسرابٌلٌة بزرع القنابل الموقوتة فً 

األماكن اآلهلة بالسكان العرب فً القرى والمدن 

لقتل العدٌد منهم وتروٌعهم، وقد بلػ عدد هذه 

قنبلة خالل عامً  9ٓٓالقنابل المكتشفة نحو 

م فقط، فً األماكن التً ٌقطنها 9٘7ٔ -م 9٘ٙٔ

الفلسطٌنٌون فقط.  

م، نفذتها 9ٖ٘ٔ-ٓٔ-ٗٔفً  مذبحة قرٌة قبٌة: -

وحدة ِمن الجٌش النظامً اإلسرابٌلً بقٌادة 

ٌة بعد قصفها "أرٌل شارون"، حٌث اقتحمت القر

بالمدفعٌة، وقامت بإطالق الرصاص على األهالً 

ونسفت بعض المنازل، وقد قُتل ِمن الفلسطٌنٌٌن 

ا، وجرح المبات.  7ٙفً تلك المجزرة  ًٌّ فلسطٌن

م، 9٘ٙٔ-ٓٔ-ٓٔفً مذبحة قرٌة قلقٌلٌة: -

ونفذتها قوة عسكرٌة إسرابٌلٌة مع بعض 

عٌة المستوطنٌن الٌهود، فتم قصؾ القرٌة بالمدف

 7ٓوالطابرات، ثم تم اقتحامها، وقتل فٌها 

ا.  ًٌّ فلسطٌن

م، 9٘ٙٔ-ٓٔ-9ٕفً  مذبحة قرٌة كفر قاسم: -

حٌث هاجم جنود االحتالل اإلسرابٌلً قرٌة كفر 

قاسم، وفرضوا علٌها حظر التجول، وأطلقوا النار 

على السكان، بما فٌهم العابدون ِمن األراضً 

تهاء عملهم أثناء الزراعٌة ِمن خارج القرٌة بعد ان

فرض الحظر. 

م، حٌث 9٘ٙٔ-ٔٔ-ٖفً  مذبحة خان ٌونس: -

 ٕٓ٘قتلت قوات االحتالل اإلسرابٌلً أكثر من 

فلسطٌنً ِمن الالجبٌن فً مخٌم خان ٌونس 

جنوب قطاع ؼزة، وتكررت نفس المجزرة فً 

ا ِمن  7ٕ٘م، فقتلت 9٘ٙٔ-ٔٔ-ٕٔ ًٌّ فلسطٌن

نفس المخٌم.  

ازر واالعتداءات وقد توالت المذابح والمج

اإلسرابٌلٌة داخل وخارج فلسطٌن بال حساب أو 

عقاب، وبلؽت ذروتها بمحاولة تهوٌد القدس، 

وطمس كل المعالم اإلسالمٌة فٌها، والتخطٌط لهدم 

المسجد األقصى إلقامة هٌكلهم المزعوم مكانه، 

 وإنا هلل وإنا إلٌه راجعون.

 موقع أنا السلفً
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