
الفلسطينية،  النكبة  أحداث  على  عاما  ستني  مرور  ذكرى   2008 )مايو(  أيار  شهد 
فلسطيني  ألف   900 من  أكثر  وتشريد  جذوره  من  شعب  اقتالع  بعمليات  واملتمثلة 
اربع  حوالي  اليوم  وأصبحوا  وأراضيهم،  ومعابدهم  ومتاجرهم  ومزارعهم  بيوتهم  من 
ونصف مليون الجئ في دول العالم العربي واملهجر، لقد خططت ونفذت واستخدمت 
التنظيمات الصهيونية املسلحة )الهاغاناه، اتسل وليحي( وبأوامر من نخب القيادات 
الصهيونية، كافة الوسائل وعلى رأسها القوة املسلحة في عمليات التهجير العرقي 
بالقتل والنهب والتدمير والطرد والتهجير بهدف تفريغ فلسطني؛ »التجرد من سكانها 
»مجتمع املهاجرين واملستوطنني  إلقامة  الصهيونية  اإلستراتيجية  األصليني« ضمن 
تغيير  وأيضاً  وأهلها  وتراثها  ارثها  وبتغيير  فلسطني؛  أرض  على  من عنصر واحد« 

اسمها الى »ارض اسرائيل«

وكل  فلسطيني  كل  في  يعيش  الذي  األليم  النكبة  جرح  الفلسطينيون  ويستعيد 
مؤمن بحقوق اإلنسان ذكرى شهداءهم وضحاياهم وخسائرهم وإحياء الذاكرة والرواية 
الوطنية، حول تدمير 400 قرية واخالء اكثر من 11 مدينة وتشريد اآلالف، وحتى ال تختزن 
احلقيقة في أرشيف التاريخ او يستمر العالم في جتاهل التراجيديا الفلسطينية، وفي  
الوقت الذي يقيم اإلسرائيليون فيه االحتفاالت الصاخبة وبحضور ومشاركة العديد من 

زعماء العالم »العيد« الستني »لوالدة« دولتهم.
 

لقيادة  هذا وقد مضى أيضاً، أكثر من خمسة عشرة عاماً على »االعتراف« الرسمي 
أرض فلسطني،  78% من  اكثر من  اسرائيل على  بدولة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
على  دولتهم  اقامة  أمل  على   ،1949 النار  اطالق  وقف  على حدود  و »قبولها« كدولة 
أمالهم  حتقيق  دون  »النكبة«  يعيشون  زالوا  ما  ولكنهم  وطنهم،  أرض  من   %22

في تقرير املصير واحلرية.
فالنكبة الثانية، في استمرار حياتهم حتت سلطة االحتالل العسكري االسرائيلي وفي 
ارضهم  على  الصهيوني  الكولونيالي  والزحف  وقراهم،  مدنهم  بني  االوصال  تقطيع 
اولئك  وايضاً  املنفى،  آالم  يعيشون  الذين  الالجئني  ماليني  الى  باإلضافة  ومصادرتها، 
الفلسطينيني الذين ثبتوا وصمدوا في مدنهم وقراهم داخل حدود اسرائيل، ويعاملوا 

في مرتبة الدرجة الثانية في وطنهم، ومهددون في مواطنتهم ومستقبلهم.
 

وتهدف هذه النشرة الى مراجعة الذاكرة الوطنية حول النكبة، ونشر الوعي حول حقيقة 
الكارثة التي مت حتجيمها في اذهان الكثيرين الى احداث وقعت خالل اشهر، وعلى »ايدي 
في  »حرب العام 1948« انها  تسميتها  وجرى  العنيف  الصراع  مراحل  افراد« في 
املستعمرات  مع  بدأ  قد  وكان  الكولونيالي  االستعمار  من  مستمره  عملية  احلقيقة 

الصهيونية االولى ومع فكرة حركة صهيونية منظمة في نهاية القرن التاسع عشر،
 

واعالمياً  سياسياً  1901, زخماً  عام  اليهودي  القومي  الصندوق  تأسيس  صاحب  لقد 
كبيرين، اذ كان هدفه املعلن االستيالء على أرض عربية من فلسطني وسوريا وسيناء.

 
والفصل  العنصري  التمييز  ممارسات  خالل  من  يومنا  الى  النكبة  عملية  وتستمر  هذا 
املؤسسة  قبل  من  العربية  األراضي  على  االستيالء  في  والتوسع  والتفرقة  االثني 
الرسمية واحلزبية والدينية اإلسرائيلية والتي تتمتع بتسهيالت او بانتقاد ناعم وخافت 
من اجملتمع الدولي الذي كان وال يزال رديفاً وداعماً ومموال لإلستراتيجية اإلسرائيلية على 

خطة الأمم املتحدة للتق�سيم - 1947مدار السنوات الستني للنكبة الفلسطينية.



فلسطين في العهد العثماني

العثمانية  االمبراطورية  على  سيطروا  الشباب« الذين  »االتراك  اما 
منذ عام 1908. فقد أبدو امتعاضهم من وصول وتدفق أعداد كبيرة من 
الروس اليهود الى فلسطني مما يعزز احتمالية تقوية االهتمام باملصالح 
الروسية املتمثلة بالسيطرة على حرية الوصول الى مضيق البوسفور 

ومنطقة البحر االبيض املتوسط من موانئهم في البحر االسود.

أو ثالثة  العثماني من ثالثة سناجق،  العهد  تشكلت فلسطني في 
بينها  من  خضع  لوائي. وقد  حاكم  منها  كل  حكم  حيث  ألوية، 
في  الكبرى،  بيروت  والية  إلدارة  )نابلس(  والبلقاء  عكا  سنجقي 
الدينية  ألهميته  نظرا  مستقال  للقدس  األكبر  السنجق  كان  حني 
)أنظر  مباشرة  العثماني  للسلطان  حاكمه  وتبع  والتاريخية 

اخلارطة(.     
جتاوزت اجملموعة السكانية لفلسطني في العهد العثماني في عام 
عرقية  مجموعات  من  وتشكلت  440,000 نسمة،  عدده  1878 ما 
متعددة ومن منتسبي طوائف مختلفة من األديان التوحيدية الثالث 
التي حافظت كل منها على وجودها في املنطقة ملا يزيد عن ألفية من 
الزمان. وشكل املسلمون األغلبية الساحقة من مواطني فلسطني 
والذين خضعوا لفترة متواصلة  )88 باملائة(،  العثماني  العهد  في 
للحكم اإلسالمي منذ عام 1187. وشملت هذه اجملموعة السكانية 
طائفتي السنة )األغلبية العظمى( والشيعة وكذلك أعضاء في 
الطائفة الدرزية. كانت غالبية السكان من الريفيني حيث شكلت 

الزراعة املصدر األساسي للدخل ومركز احلياة التقليدية. 
وشكل املسيحيون من الطوائف اخملتلفة ما نسبته 9% من السكان 
في عام 1878، حيث عاشوا في مجموعات مدنية متأصلة منذ أمد 
بعيد. ووصلت نسبة اليهود 3% أي النسبة الباقية من اجملموع الكلي 
لسكان فلسطني وبعدد يقارب 14,000 نسمة عاش أغلبيتهم في 
املواطنني  من  باألساس  تألفوا  التجمعات السكانية املدنية.1 وقد 
لهم  تكون  أن  دون  العثمانية  اإلمبراطورية  في  األرثوذكس  اليهود 

ال�سلطان عبد احلميد الثاين
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أجندات أو والءات منفصلة.
وعندما بدأت الصهيونية بتهديد التوازن 
فلسطني،  في  الثقافات  بني  ما  السوي 
الهجرة  على  االحتجاجات  جاءت 
اليهودية من قبل العرب والفلسطينيني 
والسلطان العثماني عبد احلميد الثاني 
أداة  الصهيونية  احلركة  في  رأى  الذي 
في  االوروبية  االستعمارية  لألطماع 
اخملاطر  تقييد  الى  سعى  وقد  املنطقة 

التي تواجه امبراطوريته املتداعية.

أقام  الكنعانيني،  وأسالفهم  العربية  بهويتهم  اعتزازهم  من  إنطالقا 
سكان فلسطني مجتمعا حيويا ذو إرث ثقافي غني اسُتثمر على نحو 
عميق في  املدن، القرى والبقاع التي سكنوها أللفية من الزمن. ونظرا 
لتبعيتهم للسلطان في إسطنبول، فقد شكلوا جزءا من احلركة غير 
والتي  العثمانية  لإلمبراطورية  التابعة  العربية  الواليات  في  املركزية 

سعت للحصول على حكم ذاتي وتقرير املصير لشعبها.  
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الوعي الفلسطيني للتحديات الصهيونية

جنيب عازوري

يو�سف �سياء الدين اخلالدي

ال�سحف الفل�سطينية

ثالثة  انُتخب   1908 عام  وفي 
القدس،  محافظة  من  ممثلني 
روحي اخلالدي، سعيد احلسيني 
للبرملان  السعيد  وحافظ 
إسطنبول  وحتولت  العثماني، 
إلى منبر ملعارضة الصهيونية. 
تأسيس  مت  ذاته،  الوقت  وفي 
من  فلسطينية  صحف  ثالث 
أجل زيادة الوعي بشأن مخاطر 
الصهيوني:      االستعمار        
) القدس، النجاح والكرمل (. 

وعي  على  الفلسطينيون  كان 
الصهيوني  بالتهديد  عميق 
مبكرة  مرحلة  منذ  ألرضهم 
للغاية. فمنذ عام 1899، كتب 
)يوسف  القدس  بلدية  رئيس 
اخلالدي( حلاخام  الدين  ضياء  
خان(  )صادوق  األكبر  فرنسا 
الفلسطينيني  بأن  يذكره 
عليه  ويقترح  عريقاً  شعباً 
البحث عن مكان آخر  ملشروع 
أجل  من  الصهيونية  احلركة 
طموحاتهم  فيه  يحققوا  أن  
ا  كو تر ا فكتب» سية, لسيا ا
الرد  بسالم«وجاء  فلسطني 
أن   « هرتسل:  ثيودور  من 
خان  صادوق  للسيد  تقول 
حتقيق  اليهود  شأن  من  بأن 
تغيير  حال  في  أفضل  هو  ما 
,قد  اَخر  مكان  الى  وجهتهم 

يقظة المة العربية

تأسست  التالي،  العام  وفي 
بيروت  )املفيد(في  صحيفة 
الغني  عبد  محررها  بادارة 

العريسي، 
وصدرت في عام 1911 صحيفة 
واحدة كل  )فلسطني( بنشرة 
داوود  عيسى  حملررها  أسبوعني 
العيسى في يافا، حيث خاطبت 
قراءها بكلمة »فلسطينيني« 
وحذرتهم من عواقب االستعمار 

الكولونيالي الصهيوني.
الغني  عبد  وترأس  كما 
األول  العربي  املؤمتر  العريسي 
الذي عقد في باريس عام 1913، 
الذاتي  باحلكم  طالب  والذي 
أسس  ووضع  العربية  للواليات 
بعد  ما  لفلسطني  عربية  ورؤيا 

العهد العثماني.
عبد الغني العري�سي 

عي�سى داود العي�سى
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جنيب ن�سار

يحصل ذلك على نحو جيد في 
تركيا  أن  فيه  تعي  الذي  اليوم 
من  قسط  أخذ  في  ترغب  ال 
تعرضها  التي  الهائلة  املنافع 
بتسليم  قمت  حركتنا.. لقد 
السلطان  جلاللة  عروض 
لها,  قبوله  عدم  حال  ,وفي 
بأننا  وصدقني  لها  فسنسعى 
مكان  من  مبتغانا  سنجد 

بعد  األحداث  أن  غير  اَخر«2 
ذلك، كشفت وأثبتت سريعا أن 
هذه الكلمات لم تكن صادقة.

مع  الفلسطينيني  تعامل  كان 
التهديد الصهيوني سريعا في 
املنطقة.  في  العام  اخلطاب 
جنيب  قام   ،1904 عام   ففي 
عربي  مسؤول  وهو   ، عازوري 
التابعة  القدس  في  مسيحي 
للحكم العثماني، بنشر كتاب  
» يقظة  األمة العربية « في 
باريس. والذي القى  إستحساناً 
من كافة املواطنني العرب حول 
وتأسيس  لالنفصال  دعوته 
مملكة عربية كبرى لتشمل كل

وشبه  العراق  سوريا,  من 
حذر  أنه  العربية.كما  اجلزيرة 
في  الصهيونية  األطماع  من 
فلسطني وتنبأ بالصراع ما بني 
الشرق  في  القومية  احلركات 

األوسط.



تناقضات الوعود والتحالف البريطانية

خالل  البريطانية  احلكومة  قامت 
ثالث  بإجراء  األولى  العاملية  احلرب 
من  ومتناقضة  متزامنة  اتفاقات 
أجل تعزيز مصاحلها االستراتيجية. 
فكانت مراسالت حسني- مكماهون 
تعهدت  والتي   1916-1915 في 
دولة  إقامة  بدعم  بريطانيا  فيها 
حكمتها  التي  األراضي  في  عربية 
مبا  العثمانية،  اإلمبراطورية  آنذاك 
فيها فلسطني، مقابل دعم عربـي 
عسـكري للحمـلة البريطانية ضد 

العثمانيني.

الدولة  أدناه  اخلارطة  )تظهر 
العربية باللون األخضر، أما املنطقة 
باللون البرتقالي في الشمال كان 

من املفروض استثنائها(، 

تلك  بأن  مكماهون  ادعى   إذ 
املقاطع من األرض »ال ميكن لها 

أن تكون عربية بالكامل«. 

والفرنسيون مباحثات سرية  البريطانيون  أجرى  ذاته،  الوقت  وفي 
»املوعودة« باالستقالل  العربية  األراضي  في  املصالح  لتقاسم 
مع التي ُوعد بها الشريف احلسني بن علي. وقد رسم االتفاق الذي 
تفاوض حوله السير مارك سايكس وفرانسوا جورج-بيكو خارطة 
املنطقة على شكل »مناطق من الهيمنة« لتخضع للسيطرة 

الفرنسية والبريطانية بعد احلرب العاملية األولى. 

يف  الربيطاين  ال�سامي  املندوب 
خارطة �سايك�س-بيكو 1916القاهرة : هرني مكماهون

ال�رشيف احل�سني بن علي

خارطة الدول العربية التي اأتفق عليها يف مرا�سالت احل�سني مكماهون 1910
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خالل السنوات التي سبقت احلرب العاملية األولى، أصبحت الواليات 
أكثر  متزايد  نحو  على  العثمانية  االمبراطورية  اطار  في  العربية 
فعالية في مسعاها لالستقالل وشرعت في اخلوض في لقاءات 
سرية في دمشق في عام 1914 ما بني ممثلني من سوريا، فلسطني، 
احلرب  في  العثمانية  اإلمبراطورية  دخول  وعند  واحلجاز.  العراق 
وفود  ُشكلت  و  مبادرات  أملانيا، صيغت  جانب  إلى  األولى  العاملية 
والفرنسية  البريطانية  احلكومتني  دعم  كسب  أجل  من  عربية 
والدخول في حتالف ضد العثمانيني. وقد جاء ذلك بتوافق كامل 
مع بحث بريطانيا وفرنسا عن حلفاء من شأنهم مساعدتهما في 
حتقيق نصر سريع ضد اإلمبراطورية العثمانية وضمان مصاحلهما 

احليوية في املنطقة العربية.  
دخل البريطانيون في »حتالف« مع العرب وذلك في تعهد لدعم 
للشعب  بن علي  احلسني  الشريف  بقيادة  عربية مستقلة،  دولة 
العربي الساعي لالستقالل من اإلمبراطورية العثمانية في مقابل 
انضمام العرب إلى القوات البريطانية في احلرب على العثمانيني. 
ثارت القوات العربية غير املنظمة في احلجاز على الوالة العثمانيني 
وقاموا مبسيرات باجتاه الشمال بتعاون وثيق مع القوات البريطانية 
قوافل  مضايقة  خالل  مصر. ومن  من  فلسطني  نحو  املتقدمة 
وتوفير  احلديدية  قطاراتهم  سكك  وتخريب  العثمانية  اإلمدادات 
القوات  وساعدت  البريطاني،  للجيش  االستخبارية  املعلومات 
نحو  البريطاني  اجليش  تقدم  في  فيصل  األمير  بقيادة  العربية 
مدينة القدس في تشرين اول )أكتوبر( 1917. كما ساهم وصول 
التركية  للقوات  مركزية  هزمية  في  العقبة  الى  العربية  القوات 

ومعركة حاسمة وبداية االحتالل البريطاني لفلسطني. 
)قائد اجليش البريطاني( الى  ولدى وصول اجلنرال أدموند أللنبي 
القدس، دعا وجهاء املدينة ورجال الدين ليعلن أمامهم عن فرض 
الوالية  فأصبحت  فلسطني.  على  البريطاني  احلربي  القانون 
سياسات  رحمة  حتت  اآلن  العثماني  احلكم  من  »احملررة« 

واحتالل احلكومة البريطانية. 

اَرثر بلفور
اجلرنال اللنبي يعلن الأحكام العرفية يف فل�سطني

 ،1917 عام  )أكتوبر( من  ثاني  2 تشرين  في  األثناء،  هذه   وفي 
اللورد  إلى  برسالة  بلفور  آرثر  البريطاني  اخلارجية  وزير  بعث 
»مع  البريطانية  »تعاطف« احلكومة  عن  فيها  عّبر  روتشيلد 
وطن  »إقامة  في  ودعمها  الصهيونية«  اليهودية  الطموحات 
وعد   « تضمن  وقد  فلسطني«.  في  اليهودي  للشعب  قومي 
العربية  باحلقوق  كذلك  يعترف  انه  الوقت  نفس  في  بلفور« 
والدينية  املدنية  باحلقوق  يجحف  قد  أمر  يحصل  »لن  بقوله 

للمجموعات السكانية غير اليهودية في فلسطني«. 
ادورد  توماس  البريطاني  الكولونيل  ومواقف  بأفكار  لتأثره  نظرا 
فيصل  األمير  تعامل  لورنس، 
التطمينات  مع  واطمئنان  بثقة 
املندوب  سجلها  التي  البريطانية 
القاهرة  في  البريطاني  السامي 
السير هنري مكماهون في رسائله 
لوالده الشريف احلسني في مكة. 
في  أللنبي  باجلنرال  لقائه  وعند 
)اكتوبر(  أول  تشرين  في  دمشق 
1918, ُصدم األمير فيصل ورفاقه 
سايكس-  اتفاق  عن   بسماعه  
بيكو والذي تكتم عليه الكولونيل  

لورنس،   



فيما   التناقض  تبني  وقد  هذا 
قطعها  التي   »الوعود«   بني 
ومع  انفسهم  على  البريطانيون 
فرنسا  العرب  الثالثة:  االطراف 
واحلركة الصهيونية، وكانوا مجبرين 
على حتديد أولويات وعودهم بحسب 
سياق  في  االستراتيجية  القيمة 
الوقت  وفي  األولى.  العاملية  احلرب 
دعمهم  على  فيه  حافظوا  الذي 
االستقالل،  في  العربي  للمطلب 
رعاية  باجتاه  سياساتهم  تغيرت 

حتالفهم  مع الصهاينة.

عقد  البريطانية  السلطات  هيأت 
احلركة  قادة  بعض  بني  لقاءات 
العربية واحلركة الصهيونية لتوفير 
 – العربي  »التعاون«  من  مناخ 
العاملية  احلرب  بعد  ما  اليهودي 
فعقد  أهدافها،  لتحقيق  األولى 
وحاييم  فيصل  االمير  بني  لقائني 
وايزمن بواسطة الكولونيل لورنس، 
فيصل  األمير  معسكر  في  األول 
في  ومعان  العقبة  بني  الغويره  في 
4 حزيران )يونيو( 1918 والثاني في 
  ) ) يناير  الثاني  لندن في 3 كانون 

وثيقة فيصل- وايزمن

اجلرنال ادموند اللنبي مع 
الأمري في�سل يف دم�سق

الكولونيل توما�س اإدوارد لورن�س

حاييم وايزمن

الأمري في�سل بن احل�سني
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عوين عبد الهادي

)ال  االجنليزية  باللغة   اتفاق  توقيع مشروع  والذي تضمن    ،1919
اثنتني:  اهمها  مواد  تسع  على  فيصل( يشتمل  االمير  يعرفها 
»تؤخذ جميع التدابير وتعطى أفضل الضمانات لتطبيق تصريح 

احلكومة البريطانية الصادر في 2 
تشرين ثاني )نوفمبر( 1917 )وعد 
بلفور( حني وضع دستور حكومة 
اإلداري«مع  ونظامها  فلسطني 
لتشجيع  التدابير  كل  »تتخذ  أن 
الهجرة اليهودية الى فلسطني«3 
الوفد  واستهجن  فوجيء  وقد 
العربي املرافق لالمير فيصل، ذهابه 
لورنس  الكولونيل  وبرعاية  منفرداً 
»توقيعه«  و  اللقاء  هذا  حلضور 

على اتفاق بهذه النصوص، 
موقفه«  عن  »دافع  االمير  ان  اال 
باللغة  يده  بخط  سجل  بانه 

على  وشرطه  حتفظه  العربية 
نالت  »اذا  بقوله  االتفاق  هذا 
العرب استقاللها كما طلبناه 
في تقريرنا املؤرخ 4 كانون ثاني 
موافق  فإنني   ،1919 )يناير( 
املواد  هذه  بباطن  ذكر  ما  على 
وان حصل ادنى تغيير او تبديل  
كلمة    بأي   ملزماً  أكون   فال  
املقاولة  هذه   تعد  بل   كانت 
وال  لها  حكم  وال  شيء   كل  
صورة  بأي  أطالب  وال  اعتبار 
مؤمتر  مداوالت  وفي  كانت«4 
)فرساي(  باريس  في  الصلح 

احلركة  ومطالب  اطماع  من  مخاوفه  عن   العربي   الوفد  أعرب 
وتنفيذ  على فلسطني  بريطانيا   وصاية  بطلب  بدءاً  الصهيونية 
وكان  الهادي  عبد  عوني  وعرض  الهجرة،  باب  وفتح  بلفور  وعد 
يومها مدير مكتب الوفد احلجازي ملؤمتر الصلح وأحد الشخصيات 
الوطنية الفلسطينية ان »ما يريده العرب بالفعل، هو ان  تكون 
السياسية  األجندة  وان  عربي،  حكم  حتت  مستقلة  دولة  سوريا 

توحيد  فيها  ميكن  حيث  هي  للعرب 
في  والعراق  وسوريا  فلسطني 
كافة  ومتنح  مستقلة،  كونفدرالية 
احلقوق واحلريات لليهود في فلسطني 
العرب. وجاء  مع  املساواة  قدم  على 
»من  انه  الصهيونية  احلركة  رد 
االجندة    هذه  اخذ  املمكن  غير 
احلركة  شككت  كما  باحلسبان« 
الهادي  عبد  عوني  كان  اذا  فيما 
تلك  او  الشخصية  أفكاره   يقدم 

املوافق عليها من األمير فيصل.
و احلقيقة أن عوني عبد الهادي كان 
يعبر عن عرائض من وجهاء ومخاتير 

نابلس وجنني والناصرة واملؤرخة في 23 و 27 شباط- فبراير - 1919 
أو  عقد  أو  معاملة  أو  موافقة  كل  على  الشديدة  واحتجاجاتنا 
ليس  والذين  األرض  أنحاء  سائر  في  املتفرقني  اليهود  يخول  وعد 
السكن  حق  من  بالدنا  في  حق  وال  قول  وال  شأن  أدنى  لهم 
ومن حق الهجرة وحق الوطنيه في بالدنا »املواطنة« وان رغباتنا 
من  بوجه  سوريا  عن  العربية  قطعتنا  فصل  عدم  وهي  وأمانينا 
الوجوه النها جزء منها والتمتع باستقالل عربي ووحدة عربية5    



نقاط الرئيس األمريكي ودرو ويلسون ال 14

تصاعد التهديد الصهيوني

عرض الرئيس األمريكي ودرو ويلسون 
في كانون ثاني )يناير( 1918، نقاطه 
لعصر  مبادئ  كاطار  عشرة  األربع 
، عصر  االولى  العاملية  احلرب  بعد  ما 
منح  من  وبالرغم  والسالم،  العدالة 
الرئيس األمريكي جائزة نوبل للسالم 
ان  اال  السالم«  »ثقافة  لنشرة 
املنتصرة  القوى  وطموحات  أطماع 
في احلرب، جتاوزت وأهملت هذه املبادئ 
وهي تقسيم خارطة ما بعد احلرب. 

ومن اهم هذه املبادئ :
حره  »تسوية   : اخلامس  البند 

الرئي�س الأمريكي ودرو 
ويل�سون

دولة اليهود

الصهيونية  احلركة  قامت 
الثاني  النصف  في  السياسية 
من القرن 19 على أساس عنصري 
ليست  اليهودية  ان  مضمونه 
علمانية،  حركة  وإمنا  ديانه  مجرد 
عنصراً  يشكلون  اليهود  وان 
وتاريخه،  وثقافته  بجنسه  متميزاً 
شعباً  يشكلون  فهم  عليه،  وبناًء 
احلل  وأن  دولة،  إقامة  في  احلق  له 
الوحيد »للمسألة اليهودية« هو 
قومية،  صفة  ذات  دولة  اقامة  في 
متييزاً لها عن الصهيونية الدينية 

ان اعالن قيام دولة إسرائيل في شهر أيار )مايو( 1948 وما صاحب 
ونشاطات  جهود  حصيلة  يعتبر  فلسطينية،  نكبة  من  احلدث  هذا 
»كيان  اقامة  اجل  من  عقود  خمسة  مدار  على  امتدت  تراكمية  

قومي لليهود في فلسطني«.
تضمنت هذه اجلهود، حمالت دبلوماسية دولية متواصلة ومعتمدة 
استيطانية  حركات  الى  باإلضافة  املتبادلة،  املصالح  فلسفة  على 
كولونيالية مكثفة، وتشجيع هائل للهجرة الى فلسطني، باإلضافة 
الى املعونات املالية السخية، ونشر ثقافة األدبيات اليهودية وإحياء 
اللغة العبرية، ثم تعاون وتنسيق وتقدمي خدمات بريطانية من خالل 
وأخيراً  البريطاني،  اجليش  وخاصة  البريطانية  االنتداب  مؤسسات 
تشكيل وجتهيز قوة عسكرية يهودية، لقد اجنزت احلركة الصهيونية، 
أدموند  اجلنرال  برنامجها وخططها مع دخول قوات  من  كبيراً  جزءاً 
اصبحت  عندما  )يناير( 1917،  ثاني  كانون  في  القدس  الى  اللنبي 
فلسطني خاضعة لسيطرة اولئك »املهتدين اجلدد« الى الصهيونية 
في بريطانيا ومؤسساتها بدءاً بقوات االحتالل العسكري البريطاني 
حتى نهاية سنوات االنتداب البريطاني على فلسطني، لقد وضعت 

 )204( حوالي  اجتمع  وقد  هذا 
جلاليات  متثيلية  يهودية  شخصية 
اليهود في العالم في بازل بسويسرا في 
)أغسطس( 1897 فيما عرف  29 آب 
إستراتيجية  على  واتفقوا  بازل،  مبؤمتر 

تطبيقية للمشروع الصهيوني: 
» ان هدف الصهيونية هو إنشاء وطن 
لليهود في فلسطني، يضمنه القانون 
من  برنامجاً  املؤمتر  وتبنى   « العام،  

اربع نقاط:  
1-    تشجيع استيطان العمال املزارعني 
والصناعيني اليهود في فلسطني وفقاً 

خلطوط مناسبة.
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،  وقد  عبدت  هذه  املدارس الصهيونية  أو الثقافية أو العملية 
 )1904 -1860( هرتسل  ثيودور  امام  الطريق  املتعددة  الفكرية 
وفيه         »Der Judenstaat اليهود  »دولة  كتابه  لينشر 
األرض  من  رقعة  على  السيادة  لنا  برنامج هرتسل  :    » ليعط 
تف  بحاجاتنا القومية، ونحن نتكفل مبا تبقى .... واخلطة التي 
هي بسيطة في صورتها وان كانت معقدة في التنفيذ ستتولى 
تنفيذها هيئتان؛ جمعية اليهود والشركة اليهودية، فاخملططات 
العملية التي تصفها جمعية اليهود والسياسات التي ترسمها 

يتم تكليف أمر تنفيذها الى الشركة اليهودية.« 

ثيودور هرت�سل

2-    تنظيم اليهود وربطهم جميعاً بواسطة مؤسسات عامه على 
الصعيدين احمللي والعاملي.

3-    تقوية املشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي.
احلكومات     موافقة  على  للحصول  متهيدية  4-      اتخاذ خطوات 

املعنية حيث يكون ذلك ضرورياً لتحقيق هذه الصهيونية.

املطالب  لكل  التمييز  من  مطلقاً  وخالية  العقل  ومتفتحة 
احلكم  بأن  القائل  املبدأ  مراعاة  على  مبنية  االستعمارية 
مصالح  االعتبار  في  يضع  ان  يجب  السيادة  مسائل  جميع  في 
التي سيقرر  للحكومات  العادلة  املطالب  درجة  بنفس  الشعوب 

مصيرها.« 
التركية  للمناطق  اآلمنة  السيادة  البند الثاني عشر: »ضمان 
اجلنسيات  حياة  تأمني  يجب  ولكن  العثمانية،  اإلمبراطورية  من 
ان  يجب  كما  أكيداً،  أماناً  التركي  احلكم  حتت  الواقعة  األخرى 

توفر لهم فرصة ال يعيقها عائق للتطور الذاتي...6 
وأضاف الرئيس ويلسون في خطابه في 4 متوز )يوليو( 1918، وضع 
يحارب  التي  الرئيسية  األربعة  األهداف  من  كواحد  التالي  املبدأ 
احللفاء من أجلها وهو: » أن حل كل مسألة سواء كانت تتعلق 
ان  يجب  والسياسية  االقتصادية  املسائل  أو  السيادة  أو  باألرض 
يبنى على قبول الناس الذين يتعلق بهم قبوالً حراً، ال على املصالح 
آخر خدمة  ترغب في حل  أخرى  أمة  أو  دولة  أية  لفائدة  او  املادية 

لنفوذها اخلارجي او لسيادتها.«



دخل الى فلسطني سنوياً ما معدله الفني الى ثالثة اآلالف مهاجر 
يهودي خالل الفترة املمتدة من العام 1882 وحتى بداية احلرب العاملية 
الفاً  ستني  من  اليهود  السكان  مجموع  رفع  مما   ،1914 عام  االولى 
الى  املهاجرين  آثر معظم هؤالء  لقد  نسمه،  الفاً  ثالثة وستني  الى 

مغادرة بالدهم امام تصاعد التمييز ضدهم.

»ايديولوجية  الى  ينتمي  يكن  لم  معظمهم  ان  من  وبالرغم 
سياسية« اال انهم ساهموا في تشكيل املستعمرات الصهيونية 
إقامة املستعمرات  القدس وحيفا واخلليل. لقد حظيت  األولى في 
الصهيونية االولى على دعم مالي سخي من املليونير الفرنسي بارون 
لوجستياً  دعماً  الزراعية  املشاريع  منح  والذي  روتشيلد،  دي  ادموند 
إشراف  الى  املزارع  هذه  روتشيلد  حّول  وقد  وبقائها،  الستمرارها 
)22( مستعمرة  حوالي  بلغت  والتي  اليهودي  االستعمار  جمعية 

زراعية مع بدايات القرن التاسع عشر املاضي.
بني  ما  فلسطني  الى  اليهودية  الهجرة  من  الثانية  املوجة  وجاءت 
االستيالء  الى  الصهيونية  احلركة  توجه  1914 مع  1905 و  األعوام 
حيث  فيها،  اليهودية  السكانية  التركيبة  وتشكيل  األرض  على 
اليهود  السكان  مع  عالقاتها  وسيست  »الكيبوتسات«  أقامت 
والعرب على حد سواء، وفيما بعد، كانت »النواة« لتشكيل القيادة 

السياسية الصهيونية في فلسطني.

املوؤمتر ال�سهيوين الأول يف بازل- �سوي�رشا  1897

الهجرة اليهودية واالستعمار

احلركة  مؤسسات  عملت  لقد 
جمعية  وخاصة  الصهيونية، 
بعد  وفيما  اليهودي  االستعمار 
الوكالة اليهودية على جتاوز األنظمة 
في  احلصرية  وقيودها  العثمانية 
فعمل  األراضي،  بيع  عمليات 
خالل  ومن  وممثليها،  وسطاءها 
طائلة  مبالغ  إنفاق  على  الرشاوي، 
على  لالستيالء  مسعاهم  في 

األراضي.
اليهودية  الشخصيات  ابرز  من  كان 
على  االستيالء  »حملة  قيادة  في 
رئيس  خانكن،  يهوشع  األراضي« 
 )JCA( جمعية االستعمار اليهودي
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اأوائل امل�ستعمرات اليهودية  يف فل�سطني حتى 1914

يهو�سع خانكن

»صفقات  عرض  في  املميز  باسلوبه  اشتهر  لقد  فلسطني،  في 
إقراض مالية« ضخمه ملالك األراضي ،  وبعد  سنوات   من  عجزهم 
استيفاءاً  األراضي  » االستيالء« على  يتم   القروض،  تسديد  عن 
للديون، اما عن صفقات  » بيع   األراضي «  فشهدت تلك   الفترة   
ما  نسبته  10 %   من مجموع  األراضي  التي  بيعت  بارادة أصحابها 
بأن صفقات  علماً  الصهيونية،  احلركة  عليها مؤسسات  واستولت 

قبل  األراضي من  بيع 
وعرب  اتراك  مالك 
خارج  يعيشون 
شكلت  فلسطني، 
التي  األراضي  نصف 
عليها  حصلت 
احلركة الصهيونية.

اإلشارة  من  بد  وال 
عدد  ان  الى  هنا، 
 – الكيبوتسات 
التعاونية  املزارع 
الريفية- التي كانت 
وإدارة  إشراف  حتت 
االستعمال  جمعية 
اليهودي بلغت حوالي 
مستعمره،   )47(
حوالي  فيها  يعمل 
)11( احد عشر الف 
األمر  يهودي،  مهاجر 
اضطراباً  أحدث  الذي 
إحداث  زيادة  في 
واالضطرابات  العنف 
املهاجرين  بني  
واملواطنني  اجلدد 

الفلسطينيني.

من  اليهود  جتنيد  أولوياتها  سّلم  اعلى  في  الصهيونية  احلركة 
أصحاب الثروات في مواقع قيادة املنظمة الصهيونية العاملية.

وليس من قبيل الصدفة أن يصدر في 2 تشرين الثاني )نوفمبر( عام 
1917، » اعالن بلفور« الذي يأتي مكمالً لبرنامج ثيودور هرتسل حيث 
سجل بلفور وزير خارجية بريطانيا، رسالته التي تتعهد فيها بريطانيا 
بضمان حتقيق »وطن قومي يهودي« في فلسطني، حيث جاءت الرسالة 
في صيغة »تعهد« الى والتر روتشيلد، سليل العائلة اليهودية التي 
بدأت في إقامة ورعاية املستعمرات الكولونيالية الصهيونية االولى في 
فلسطني، والتي كانت ايضاً هدف املسودة األولى في كتاب هرتزل، دولة 

اليهودي  »قبل عشرين عاماً« ! 

مدن عربية

مستوطنات يهودية رئيسية

مستوطنات يهودية اخرى يسود هاماعاال
نهاريا

الرملة

بحيرة احلولة

ط
س

تو
 امل

ض
بي

اال
حر 

لب
ا

بحيرة 
طبريا

روش بينار

زخرون يعقوب

الشجرة ايليانا

مناحامي

دجانيا

مركافيا

طولكرم

قلقيلية

عرابة

قباطية

هار توفا

بيت حلم

بتسليل

نيص تسيون

جديرا

بير توفا

مكفيا اسرائيل (نيتر)

اجملدل

خان يونس
يطا

الفالوجة

دورا

الظاهرية

دير البلح

رفح

بئر السبع
جوفولت

هرتسليا

تل الربيع (تل ابيب)

عتليت



املسيحية«  »اجلمعيات   تأسست 
)يناير( 1919  الثاني  كانون  اوائل  في 
واألماني  العربية  للحركة  كامتداد 
الفائدة  »تعميم  بهدف  الوطنية 
نحو  فلسطني«  كلمة  توحيد  من 
والدفاع عن  العربي  واالحتاد  االستقالل 
املقدسة،  وأماكنهم  العرب  حقوق 
العسكري  االحتالل  اثر  وذلك 
الفلسطيني  والوعي  البريطاني 
ألخطار وعد بلفور والهجرة اليهودية. 
وبلغ عدد  هذه اجلمعيات خمسة عشر 
جمعية  وكانت  فلسطني،  جميع  في 

الفلسطينيون وبدايات الحراك السياسي لمجابهة التحديات والدفاع عن الحقوق

عبد  عوين  العام  الأمني  عنها  وتغيب   1936 عام  العليا  العربية  اللجنة 
الهادي ب�سبب اعتقاله لدوره يف اأحداث الثورة الكربى

احلاج اأمني احل�سيني

مو�سى كاظم احل�سيني

عارف الدجاين
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الدجاني  باشا  عارف  برئاسة  القدس 
من أوائل اجلمعيات التي وجهت في 5 
تشرين  الثاني )نوفمبر( 1919 مذكرة 
الوطن  ضد  العسكري  احلاكم  الى 
اليهودية،  والهجرة  اليهودي  القومي 
كما تأسس في القدس، النادي العربي 

واملنتدى األدبي في العام 1918: 
في  العربي  للنادي  كامتداد  األول 
دمشق في عهد حكومة األمير فيصل 
ومكافحة  سوريا  مع  الوحدة  وهدفه 
الصهيونية،   وبرز   فيه   احلاج   أمني 

احلسيني وعبد القادر املظفر.
في  األدبي  للمنتدى  كامتداد  والثاني 
»بإسم  وشعاره  تركيا  في  االستانه 
العرب نحيا وبإسم العرب منوت«، ومن 
وحسن  النشاشيبي  فخري  أعضائه 

صدقي الدجاني.
وعلى صعيد العمل الوطني اشتركت 
اجلمعيات االسالمية املسيحية والنادي 
املناسبات  في  األدبي  واملنتدى  العربي 
الوطنية والبيانات السياسية واهمها 
من  األراضي: »كل  بيع  من  التحذير 
ارتكب  قد  يكون  ارضه  ببيع  يفكر 
جرماً كبيراً نحو أجداده واحفاده ووضع 
تاريخ  صفحة  في  سوداء  عار  نقطة 

حياته، وأجرم لوطنه جرمية عظمى ال تغتفر«.7
تيارات سياسية مع محاولة  الفلسطينية ثالثة  وشهدت الساحة 

صهيونية الختراقها.

التنفيذية  اللجنة  ومتثله  العام  الوطني  التيار  التيار األول: كان 
 ،)1928-1920( املتعاقبة  الفلسطينية  املؤمترات  من  املنتخبة 
اإلسالمي  اجمللس  الى  باإلضافة  احلسيني  كاظم  موسى  ويرأسها 
األعلى برئاسة احلاج أمني احلسيني ويتبعه كافة مؤسسات األوقاف 
تبلور  الذي  العملي  التيار  الثاني، كان  والتيار  اإلسالمية ورجاالتها، 
التاجي  سليمان  )1923( برئاسة  العربي  الوطني  احلزب  بتشكيل 
الفاروقي ويدعمه منافسوا آل احلسيني واملؤسسات التي يديرونها  
وعبرت » مرآة الشرق«  ومحررها بولس شحاده عن توجهات احلزب. 
والتيار الثالث، ظهر بتشكيل حزب األهالي )1923( لتمثيل فئات 
كبار التجار واالقتصاديني في نابلس للتعبير عن املصالح االقتصادية 
والتنسيق بني مواقف االحزاب والتيارات اخملتلفة، وتناوب على رئاسته 

كبار املالك!.
الطريق  تعبيد  في  السامي(  )املندوب  صموئيل  هربرت  وشرع 
نورمان  الصهاينة  احملامني  أحد  فعني  الصهيونية  االهداف  لتحقيق 
بنتوتبش نائباً عاماً وترك له اعداد القوانني واالنظمة، وجعل نسبة 
اليهود أربعة اضعاف العرب في الدوائر احلكومية، وعني مدراء التجاره 
رسمية  لغة  العبرية  اللغة  واعتبر  اليهود،  من  واجلوازات  والهجره 
إدارة  في  االستقالل  اليهود  ومنح  واالجنليزية،  العربية  جانب  الى 
مدارسهم ومعاهدهم في حني كانت املدارس واملعارف العربية حتت 

االدارة البريطانية وفتحت ابواب الهجرة لليهود. 
من  عرض  ما  قبول  عن  االعتذار  احلسيني  كاظم  موسى  »وأعلن 
لم  العرب  وان  العربي  الشعب  اماني  ترضي  ال  عربية  وكالة  انشاء 
وكاله  انشاء  في  يرغبون  وال  اليهودية  الوكالة  مبركز  قط  يعترفوا 

عربيه على القاعده نفسها.«
انقسمت   1934 عام  احلسيني  كاظم  موسى  وفاة  اعقاب  وفي 
فيما  توافقت  ثم  مختلفة،  احزاب  الى  والعربية  التنفيذية  اللجنة 
بينها على تشكيل »اللجنة العربية العليا« لقيادة االضراب العام 
وثورة 1936، وقرر املندوب السامي البريطاني اعتبار »اللجنة العربية 
العليا« خارجة عن القانون عام 1937، واعتقل العديد من اعضائها 
ومت نفيهم الى جزيرة سيشل االمر الذي شكل ضربة قاسمة للقيادة 

الفلسطينية واحلركة الوطنية. 



الطموحات  عن  السبعة  الفلسطينية  الوطنية  املؤمترات  عبرت 
العام  السوري  املؤمتر  العام 1919 ولغاية 1928، عقد  القومية منذ 
في دمشق 3 متوز )يوليو( 1919، بحضور فلسطيني كبير واعتبرته 

احلركة الوطنية     مؤمترها االول، وتبنت قراراته كقاعدة للسياسة 
الفلسطينة في مواجهة املشروع الصهيوني واالحتالل البريطاني، 
)فلسطني(  اجلنوبية  »سوريا  والوحده:  باالستقالل  والتمسك 
قطعة ممتدة لسوريا، ورفض الهجرة الصهيونية خلطرها على كيان 

البالد السياسي ورفض جعل فلسطني وطناً قومياً لليهود«.
والذي عقد في القدس في ايار )مايو( 1920 فكان  الثاني  أما املؤمتر 
لالحتجاج على املصادقة الدولية على االنتداب البريطاني، األمر الذي 

أدى الى منع انعقاده من قبل السلطات البريطانية.

)ديسمبر( 1920  اول  13 كانون  حيفا  وعقد املؤمتر الثالث في 
ما  مرحلة  إستراتيجية  لوضع  احلسيني  كاظم  موسى  برئاسة 
دمشق،  في  فيصل  األمير  حكومة  وانهاء  الشام  بالد  تقسيم  بعد 
فأعلن املؤمتر ان »حكومة االنتداب غير شرعيه ألنها متارس سلطة 
التشريع دون مجلس تشريعي واعترض املؤمتر على اعتراف حكومة 
رسمية  لغة  العبرية  اللغة  واعتبار  الصهيونية  باملنظمة  االنتداب 

وفتح باب الهجرة الصهيونية وطالب باقامة حكومة متثيلية.

لبحث   1921 )يونيو(  حزيران  القدس  في  الرابع  املؤمتر  وعقد 
حلضور  جنيف  ثم  لندن  الى  وفد  ارسال  وقرر  فلسطني  دستور 
ونستون  املستعمرات  وزير  مع  الوفد  والتقى  االمم  عصبة  اجتماع 
على  يصرون  داموا  وما  رسمي،  غير  »وفد  اعتبرهم  الذي  تشرشل 
العرب  وعلى  معهم  بحثه  ميكن  ما  لديه  فليس  بلفور  وعد  إلغاء 
أبدى  الذي  البابا  قداسة  مع  الوفد  والتقى  كحقيقة«،  به  القبول 

تعاطفه مع الشعب الفلسطيني.

 1922 )أغسطس(  آب   22 نابلس  في  اخلامس  املؤمتر  وعقد 
مقاطعة  وقرر  السامي  املندوب  أعلنه  الذي  الدستور  رفض  الذي 
في  »للسعي  وطنياً  ميثاقاً  وأعلن  التشريعي  اجمللس  انتخابات 
بالوطن  نرض  العربية« وال  الوحدة  وحتقيق  بالدنا  استقالل  سبيل 
القومي اليهودي والهجرة اليهودية... ودعا املؤمتر الى إقامة تعاون 
البيع  في  اليهود  ومقاطعة  العربية  والبالد  فلسطني  بني  أوثق 
لإلعالم  عربي  مكتب  وتأسيس  وطنية  طوابع  إصدار  وقرر  والشراء 

في لندن.

)يونيو( 1923 وقرر  16-20 حزيران  يافا  وعقد املؤمتر السادس في 
البريطانية  احلكومة  ان  اال  لندن  الى  ثاني  فلسطيني  وفد  إرسال 
وباالنتداب،  الصهيونية  للحركة  وتعهداتها  بالتزاماتها  متسكت 
فعاد الوفد دون حتقيق نتائج تذكر، ثم أرسل وفد ثالث الى مؤمتر لوزان 
)1923( حيث قام بنشاط سياسي – اعالمي ودعا الى »حل عادل 

لفلسطني يتفق مع العهود املقطوعة للعرب«.

حكومة  بتشكيل   ،1928 عام  في  القدس  عقد املؤمتر السابع في 
والعائلية  الشخصية  بالصراعات  مأزوم  مناخ سياسي  في  برملانية 
املؤمتر جلنة  انتخب  واألشخاص،  واألسر  الكتل  احلزبية، وإلرضاء هذه 
تنفيذية موسعة من 48 عضواً برئاسة موسى كاظم احلسيني حتى 

وفاته في عام 1934.

عادت تلك املؤمترات مبنافع محدودة على القضية الفلسطينية، كما 
أبرزها  أبرزت مشاكل االنقسامات في صفوف الفلسطينيني. كان 
اخلالف بني رئيس بلدية القدس راغب النشاشيبي واملفتي احلاج أمني 
البريطانيني  مع  عالقات  بناء  املعارضة  فريق  اختار  احلسيني. فقد 
والوكالة اليهودية على أمل أن يؤدي ذلك الى تصالح او تسامح مع 
احلركة الصهيونية ممثلة في الوكالة اليهودية الى »حل سياسي« 

المؤتمرات الفلسطينية

املوؤمتر الفل�سطيني ال�سابع يف القد�س 1928

لورد  الربيطاين  ال�سامي  باملندوب  لقائهم  لدى  الفل�سطينيات  الن�ساء  وفد 
�سان�سيلور يف القد�س
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يحافظ على احلقوق الفلسطينية. وفي اجلانب 
االساسي اآلخر كان التيار الوطني العام ممثالً في 
»االستقالليني« وآخرين  »اجمللسيني« و  فريق 
بزعامة احلاج أمني احلسيني على النقيض التام 
النشاشيبي،  ميثله  الذي  املعارضه  فريق  مع 
لالحتالل  املقاومة  صوت  ميثل  العام  التيار  وكان 
قاد  وقد  الصهيونية  وسياساته  البريطاني 
استمر  والذي   1936 عام  في  العام  اإلضراب 
الثورة  بداية  في  أشهر  ستة  من  أكثر  إلى 

الفلسطينية الكبرى.       



في  العسكري  احلكم  إدارة  تولى  األولى،  العاملية  احلرب  أعقاب  في 
احملتلة«  العدو  أرض  »إلدارة  اللنبي  أدموند  اجلنرال  قيادة  فلسطني، 
وعني الكولونيل رونالد ستورس 1917 وحتى 1920 حاكماً عسكرياً 
للقدس، وتعاقب على احلكم العسكري في فلسطني عدة جنراالت 
بتشكيل  طالبت  التي  الصهيونية  اللجنة  مع  خالف  على  كانوا 
املسلحة،  بالقوة  االستيطاني  مشروعها  لدعم  عسكرية  كتائب 
السياسي،  املكتب  ادارة  ليتولى  القاهرة  الى  اجلنرال كاليتون  فنقل 
)ابريل( 1917 حتت ضغط اللجنة  ثم نُحي اجلنرال موني 5 نيسان 
الصهيونية بعد ان اصطدم مع تصرفات أعضاء اللجنة الصهيونية 
ثم عني اجلنرال واطسون خلفاً ملوني لكن جرى استبداله سريعاً في 
كان اول )ديسمبر( 1919 باجلنرال بولز الذي أنهيت خدماته بتعيني 
هربرت صموئيل في متوز )يوليو( 1920 كأول مندوب سامي منهياً 

عمل اإلدارة العسكرية وبداية اإلدارة املدنية.

وقرر مؤمتر احللفاء في سان رميو 25 نيسان )ابريل( 1920 وضع سوريا 
ولبنان حتت االنتداب الفرنسي ووضع العراق وفلسطني حتت االنتداب 
التوصل  يتم  ان  وقبل  االمم  عصبة  في  ذلك  يقر  ان  قبل  البريطاني 

الى معاهدة نهائية مع تركيا.
 ،1948 العام  لغاية  البريطانية  للسيطرة  خاضعة  فلسطني  ظلت 
السياسية  التحتية  البنية  أوصال  تقطيع  الفترة  تخلل هذه  حيث 
لفلسطني على نحو منهجي، وجرى إضعاف شعبها وأتيح ملوجات 
من املهاجرين الصهاينة االستيالء على األرض، واالنتظام والتسلح.

البريطانيني  التفاوض مع  االنتداب  فترة  الفلسطينيون طوال  حاول 
األصليني  السكان  جتاه  مبسؤولياتهم  اإليفاء  بضرورة  إلقناعهم 
السياسات  على  يحتجون  وهم   ،1917 عام  ومنذ  فلسطني.  في 
احلسيني  كاظم  موسى  وقام  للصهيونية.  الداعمة  البريطانية 
العديد  إلى  ووفودها  التنفيذية  العربية  اللجنة  برئاسة  الحقا 

من املؤمترات في لندن.

الكيميائي  عرف  األولى،  العاملية  للحرب  األولى  السنوات  في 
الروسي حاييم وايزمن في الدوائر السياسية البريطانية من خالل 
مساعدته مقر األميرال البريطاني في زيادة إنتاجه من املتفجرات 
في اجملهود احلربي. من هنا متكن من إنشاء عالقات مع اللورد أرثر 
مرتبطا  اسمه  سيظل  والذي  األميرال  ملقر  األول  اللورد  بلفور، 
التي صقلت السياسة  املزدوج واألجندة الصهيونية  بالتخطيط 
»إنه  بقوله  وايزمن  إلى  بلفور في وقت الحق  البريطانية. تطرق 
االلتزام  هذا  مدى  رؤية  الرجل الذي جعلني صهيونيا«9. ميكن 
»نحن   :1919 عام  كورزون  للورد  رسالة  في  الصهيونية  جتاه 
تأخذ  صيغة  نتبع  أن  حتى  فلسطني  في  جديداً  شيئاً  نقترح  ال 
باحلسبان أماني السكان احلاليني للبالد... إن الدول األربع العظمى 
في  متجذرة  خطأ،  أم  صوابا  ذلك  كان  الصهيونية،  جتاه  ملتزمة 
وهي  مستقبلية  آمال  وفي  آنية  احتياجات  في  قدمية،  تقاليد 
غاية في األهمية أكثر من رغبات 700,000 عربي أو اإلجحاف مبن 

يقطنون حاليا في هذه األرض القدمية.«10   

تحول البريطانيين بإتجاه الحركة الصهيونية سنوات االنتداب البريطاني

املادة )22( من ميثاق ع�سبة الأمم التي بني عليها �سك النتداب الربيطاين

اَرثر بلفور مع حاييم وايزمن

واالقطار  ان املستعمرات  أ - 
االخيرة  احلرب  نتائج  قضت  التي 
التي  الدول  سيادة  من  بخروجها 
كانت حتكمها، واملأهولة بشعوب ال 
تزال غير قادرة على الوقوف منفردة 
في معترك احلياة اجلديدة، يجب ان 
»ان  القائل:  املبدأ  عليها  يطبق 
خير هذه الشعوب وتقدمها وديعة 

الصهيوني  االستعمار  شأن  »من 
حماية  حتت  فقط  والتطور  التقدم 
السكان  عن  مستقلة  تكون  قوة 
ال    األصليني- وخلف جدار  حديدي   
اختراقه. ما  األصلني  للسكان  ميكن 
بلفور؟  إلعالن  بالتالي  احلاجة  هي 
لنا  بالنسبة  قيمتهما  لالنتداب؟  أو 
بخلق  خارجية  قوة  بتعهد  تتمثل 
واألمنية  اإلدارية  الظروف  هذه  مثل 
خاللها  تصبح    حيث     ، البالد  في 
رغبة  السكان  األصليني  في  عرقلة 

 زئيف جابوتن�سكي
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عملنا  أمرا   مستحيال .   جميعنا  نطالب بأن  تنفذ هذه القوة 
عبر  الكلمات  بتلك  وبإصرار.«8   بقوة  املهمة  هذه  اخلارجية  
اإلستراتيجية  عن  جابوتنسكي  زئيف  الصهيوني  القيادي 

الصهيونية ككل، والتي لم تتغير منذ عهد هرتسل.

الضمانات  امليثاق  هذا  في  تدرج  ان  فيجب  احلضارة،  عنق  في  مقدسة 
للقيام بحق هذه الوديعة«

ان الطريقة املثلى لتطبيق هذا املبدأ عملياً، هي ان يعهد في  ب - 
تدريب هذه الشعوب الى االمم الراقية التي متكنها مواردها او خبراتها او 
موقعها اجلغرافي من االضطالع بهذه املسؤولية احن من غيرها، وتكون 
التدريب  هذا  ممارسة  تكون  وان  املسؤولية،  هذه  لقبول  مستعدة  هي 

بصفتها منتدبة عن عصبة االمم.



أنهم  البريطانية  املؤسسة  داخل  في  أقوياء  أصدقاء  أثبت  لقد 
للهدف  نشطة  بريطانية  رعاية  أسس  وضع  في  األهمية  بالغي 

الصهيوني. 
فدعم سياسة رفيعي املستوى مثل هربرت صموئيل )الذي أصبح 
 ،) لفلسطني  األول  البريطاني  السامي  املندوب  صدفة  وليس 
وكل من مارك سايكس، ونستون تشرتشل ولويد جورج قد حول 

السياسة البريطانية باجتاه األجندة الصهيونية.
 

كان تعيني املندوب السامي األول لفلسطني مثيرا للجدل وجعل 
السير  واضحة: كان  املقبل  االنتداب  في  البريطانية  النوايا  من 
هربرت صموئيل يهودياً وصهيونياً متحمساً حيث لعب دورا مركزيا 
عنها  واملعبر  فلسطني  جتاه  البريطانية  السياسة  صياغة  في 
الفلسطينيني  جانب  من  بالفزع  تعيينه  بلفور. وقوبل  وعد  في 
وضع  في  بعيداً  وذهبت سياساته  الصهاينة،  جانب  من  وبالفرح 
أسس عملية إلستيالء اليهود على فلسطني. في حني منع عن 
الفلسطينيني أي مشاركة فعلية في السلطة االدارية، لقد اتاح 
جمع  في  احلق  منحهم  وحتى  مؤسسات  بناء  لليهود  صموئيل 
وعائلة  النشاشيبي  عائلة  أفراد  من  لعدد  تعييناته  الضرائب. 
احلسيني في مناصب قريبه منه قد أضعفت املقاومة السياسية 
إدارته لألرض شكلت سابقة  أن  الفلسطينية للصهيونية، كما 
اإلسرائيلية.  احلكومة  لنظام   1948 العام  بعد  نقلتها  قانونية 
خاللها  سمح  والتي  سامي،  كمندوب  سلطته  فترة  اتسمت 
معادية  بسياسات  اليهودية،  السكانية  اجملموعة  مبضاعفة 
رفع  للفلسطينيني تخللها إغالق مؤسسات فلسطينية وحظر 
بحذافيرها  وتنفذ  تنقل  السياسات  الفلسطينية. هذه  األعالم 
لبقية  اإلسرائيلي  االحتالل  منذ  اإلسرائيلية  احلكومات  قبل  من 

فلسطني عام 1967. 
        

بعد  ما  للسالم  باريس  مؤمتر  في  احلجاز  وفد  مطالبة   :1919
احلسني  اتفاق   وتطبيق   املصير   تقرير  بحق  األولى  العاملية  احلرب 

ذلك. في  جناح  حتقيق  بدون  لكن  -مكماهون، 
أن  وتقرر  فلسطني  تزور  األمريكية  كرين  كينغ  جلنة   :1919
العثمانية سابقا.  جاء  اخليار األفضل للمناطق  االنتداب لن يكون 

تقريرها متأخرا للغاية إلحباط قرارات مؤمتر باريس للسالم.
برئاسة موسى  لندن  إلى  يسافر  األول  الفلسطيني  1920: الوفد 
وعد  ومعارضة  الفلسطينية  القضية  لشرح  احلسيني  كاظم 

بلفور. 

مراحل االنتداب 

محطات في سنوات االنتداب البريطاني
هربرت �سموئيل ون�ستون �رش�سل لويد جورج 
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الوفد الفل�سطيني الأول 1920



الوفد الفل�سطيني والعربي - موؤمتر �سان جيم�س

الوفد ال�سهيوين وزعماء يهود العامل - موؤمتر �سان جيم�س

اللجنة امللكية برئا�سة اللورد بيل

ونستون  احلربية  وزير  من  بدعوة  القاهرة  مؤمتر  عقد   :1921
والتي  السابقة  العثمانية  الواليات  مستقبل  لتحديد  تشرتشل 

احتلت خالل احلرب العاملية األولى.
1921: جلنة هايكرافت لتقصي احلقائق جتري حتقيق في اضطرابات 
في  ساهموا  بأنهم  مستنتجة  العرب،  على  املسؤولية  وتضع  يافا 

نشر »ثقافة اخلوف« من نتائج الهجرة اليهودية الواسعة.
الوارد  البريطاني  املوقف  يؤكد  األبيض  تشرتشل  كتاب   :1922
تنطبق  ال  مكماهون  احلسني-  مراسالت  ويعتبر  بلفور  إعالن  في 

على فلسطني.
في  حتقيقاً  جتريان  سمبسون  هوب-  وجلنة  شو  جلنة   :1930
وعمليات  اليهودية  الهجرة  بتقييد  وأوصتا   1929 عام  اضطرابات 

شراء األرض. 
جديدة  بريطانية  سياسة  يطرح  األبيض  باسفيلد  1930: كتاب 
األراضي. إال  وعمليات شراء  اليهودية  الهجرة  وقف  وجوب  مفادها 
رئيس  به  بعث  الذي  األسود«  »الكتاب  في  الغيت  توصياتها  أن 
و  املطالب  مع  وايزمن جتاوباً  إلى حاييم  البريطاني ماكدونلد  الوزراء 

االحتجاجات اليهودية.  
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الفلسطينية  الثورة  أسباب  في  حتقق  بيل  1937/1936: جلنة 
مبشروع  وتوصي  البريطانية،  والسياسة  الصهيونية  احلركة  ضد 
»ترحيل  فكرة  الى  باإلضافة  األولى  للمرة  فلسطني  لتقسيم 

السكان«. 
جلنة  خطة  لتطبيق  استراتيجية  تعرض  وودهيد  جلنة   :1938

بيل للتقسيم. 
1939: فشل ممثلو احلكومات العربية والوفد الفلسطيني وممثلني 
اتفاق في مؤمتر  إلى  الوصول  أوروبا في  ويهود  اليهودية  الوكالة  عن 
»مؤمتر  باسمها  وعرف  لندن  في  جيمس  سانت  قلعة  في  عقد 
 1939 عام  ملكدونالد  األبيض  الكتاب  وأعقبه  جيمس«.  سان 
اليهودية  الهجرة  ويقيد  فلسطينية  دولة  القامة  يدعو  والذي 

وشراء األراضي. 
وتوصي  فلسطني  تزور  أمريكية  األجنلو-  التحقيق  جلنة   :1946
موريسون-غرادي  جلنة  توصي  بينما  البريطاني،  االنتداب  باستمرار 

االقتراحني  من  أي  يحظ  القومية. لم  ثنائية  فدرالية  دولة  باقامة 
باملوافقة. 

قلعة  في  لندن  في  فلسطني  حول  آخر  مؤمتر  انعقاد   :1947
فلسطني  لتقسيم  بريطانية  اقتراحات  لدراسة  جيمس  سانت 
للمندوب  تخضعان  فدرالي  احتاد  في  ويهودية  عربية  واليتني  إلى 

السامي البريطاني. 
الفلسطينية  القضية  نقل  البريطانية  احلكومة  تقرر   :1947
القاضي   181 األممي  القرار  تصدر  بدورها  والتي  املتحدة،  األمم  الى 
بتقسيم فلسطني إلى دولة يهودية وأخرى عربية، مع إبقاء القدس 

وبيت حلم في كيان منفصل خاضع للسيطرة الدولية. 
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في  صموئيل  النبي  حي  في  االضطرابات  عكست   :1920
الدولي  اجملتمع  فشل  جراء  من  العربي  اإلحباط  درجة  القدس 
بعد  والوحدة  االستقالل  من  العرب  متكني  في  وعوده  احترام  في 
أقيل  االضطرابات،  لهذه  ونتيجة  األولى.  العاملية  احلرب  انتهاء 
القدس من  لبلدية  موسى كاظم احلسيني من منصبه كرئيس 
قبل املندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، ومت تعيني راغب 

النشاشيبي الذي قبل »املنصب«.

يافا  في  للهجرة  مناهضة  عربية  احتجاجات  حتول   :1921
حالة  فرض  البريطانية  اإلدارة  دفع  مما  اليهود،  مع  مواجهات  إلى 

الطوارئ في البالد.

املتبع كسلوك أثناء العبادة  للنظام  صهيونية  1929: خروقات 
الفلسطينيني،  استفزاز  إلى  أدت  )الغربي(  البراق  حائط  عند 
وانتشرت سريعا في  القدس  فاندلعت مظاهرات ومواجهات في 
أرجاء البالد. وعند هدوء االضطرابات أرسلت جلان التحقيق امللكية 

البريطانية والتي أصدرت توصيات لوقف الهجرة اليهودية. 

في الثالثينيات: نظرا لعبثية الدبلوماسية والنداءات املوجهة 
للسلطات البريطانية، تشكلت مجموعات فلسطينية مسلحة 

الثورات الفلسطينية

ال�سيخ عز الدين الق�سام

عام  ثورة  يف  فل�سطينيون 
1936

Arab fighters in the 1936 revolt

مظاهرة يف القد�س عام 1920

فيه: جاء   والذي 
دولة  أن تصبح فلسطني  البريطانية  »ليس من سياسة احلكومة 
أن  على  توافق  أن  تستطيع  »ال  ذاته  الوقت  في  وأنها  يهودية« 
حتويل  بوجوب  لالدعاء  عادالً  أساساً  تشكل  مكماهون  مراسالت 

فلسطيني الى دولة عربية مستقلة«.
ولذا فإن الهدف الذي ترمي اليه حكومة جاللته هو ان تشكل – خالل 
اململكة  ترتبط مع  عشر سنوات- حكومة فلسطينية مستقلة، 
في  واحلربية  التجارية  مصاحلهما  للبلدين  تضمن  مبعاهدة  املتحدة 
املستقبل ضماناً مرضياً: هذا االقتراح بتشكيل دولة مستقلة من 
شأنه ان ينطوي على التشاور مع مجلس عصبة االمم يساهم العرب 
واليهود في حكومتها، على وجه يضمن صيانة املصالح األساسية 
لكل من الفريقني«... وقررت احلكومة البريطانية السماح بدخول          
اعتباراً  القادمة  اخلمس  السنوات  خالل  يهودي  )75 الف( مهاجر 
من االول من نيسان )ابريل( 1939، اما بشأن األراضي، فإن احلكومة 
السامي سلطات عامه تخوله منع  »املندوب  البريطانية ستمنح 

وتنظيم انتقال األراضي«

أعلن  في حني  األبيض  الكتاب  تاماً  رفضاً  الصهيونية  احلركة  رفضت 
»املكتب العربي« في لندن أن الكتاب األبيض هو حل وسط، ومحاولة 

جديدة لتعيني نقاط التوازن بني الفريقني )العرب واليهود(...

للمستوطنني  تصدت  التي  األسود«  »الكف  مجموعة  مثل 
خالل  من  القسام  الدين  عز  الشيخ  قيادة  برزت  الصهاينة. وقد 
البريطانية  القوات  ضد  املقاومة  أعمال  في  ومجموعاته  جهوده 
واملستعمرات الصهيونية، وأصبح بعد وفاته في معركة مسلحة 
عام 1935»البطل« األول للحركة الوطنية الفلسطينية ومصدر 

إلهام ألجيال فلسطينية. 

1936: اندالع »الثورة الفلسطينية 
للمطالبة  عام  وإضراب  الكبرى«، 
وبيع  اليهودية  للهجرة  حد  بوضع 
حكومة  وإقامة  لليهود،  األراضي 
اللجان  ورفضت  عربية.  وطنية 
الشعبية دفع الضرائب حتى تلبية 
بدون  »ال ضرائب  الوطنية  املطالب 
متثيل«، وأعلن املندوب السامي عن 
»اللجنة« العربية العليا كمنظمة 
غير قانونية. استأنفت االضطرابات 
عام 1937 في أعقاب تقرير جلنة بيل 
التي أوصت »بتقسيم فلسطني«، 
باعتقال  االنتداب  سلطات  وقامت 
اللجنة  في  بارزين  أعضاء  وإبعاد 
أمني  احلاج  وجردت  العليا  العربية 
كرئيس   مناصبه   من   احلسيني 
لألوقاف  ورئيساً للمجلس اإلسالمي 
الثورة  أعمال  وتراجعت  األعلى. 
احلكومة  اصدار  1939 مع  عام  في 
األبيض«  »الكتاب  البريطانية 

 ،1939
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تعبئة األجواء السياسية

األحزاب الفلسطينية الرئيسية

حزب االستقالل أسسه عوني عبد الهادي ونخبة 
فلسطني  في  العربية  القومية  احلركة  أقطاب  من 
عام 1932 كأول حزب سياسي فلسطيني   متثيلي 
منظم، ويعكس إحباط قوميني مثقفني من فشل 
وراعييها  الصهيونية  مواجهة  القومية  احلركة 
البريطانيني بشكل فعال. دعا هذا احلزب إلى إنهاء 
البلدان  واستقالل  العربية  الوحدة  ودعم  االنتداب 
العربية. وانتقد التأثير احلاسم للعداوة ما بني فريق 
برئاسة املفتي احلاج أمني احلسيني وفريق  اجمللسني 
املعارضة بقيادة راغب النشاشيبي غير أن احلزب لم 

يجابهه أي من التيارين.  

حزب الدفاع بقيادة راغب النشاشيبي قد تأسس 
وأتباعها.  النشاشيبي  أيدي عائلة  عام 1934 على 
لليهود،  األراضي  وبيع  اليهودية  الهجرة  عارض 
مع  واحلوار  السياسية  التسوية  فضل  أنه  غير 
البريطانيني واحلركة الصهيونية. حافظ احلزب على 
عالقات وثيقة مع األمير امللك عبد اهلل وكان الفريق 
»التقسيم«،  ووافق على خطة  الذي قبل  الوحيد 

وربط الدولة العربية بإمارة شرق األردن.

احلسيني  جمال  بقيادة  حزب فلسطني العربي 
احلسيني  أمني  احلاج  املفتي  من  بدعم  تأسس  قد 
العائلة  من  مقربا  وكان   1935 عام  في  ومواليه 
السعودية. عارض إعالن بلفور، االنتداب البريطاني، 
إلى  ودعا  لليهود،  األراضي  وبيع  اليهودية  الهجرة 
من  العديد  نفي  جرى  تام.  فلسطيني  استقالل 

قادته في أعقاب ثورة عام 1936. 

اخلالدي قد  د. حسني فخري  حزب اإلصالح بقيادة 
البريطاني إلنشاء  اإلقتراح  تأسس عام 1935. قبل 
وانتهاء  أكبر  تأثير  باجتاه  مجلس تشريعي كخطوة 
الكتاب  اقتراح  رفض  أنه  غير  فلسطني،  باستقالل 
األبيض عام 1939 والذي تنازل عن فكرة التقسيم 
ودعم دولة واحدة بتمثيل نسبي للعرب واليهود في 

فلسطني. 

وقد  صالح  اللطيف  عبد  الكتلة الوطنية بقيادة 
السياسي  االستقالل  1935. دعم  عام  في  تأسس 
حشد  على  قادرا  يكن  لم  أنه  غير  لفلسطني 
لسياساته  نظرا  ضعيفا  فظل  الكافي  التأييد 

املترددة ما بني التعاون واملقاومة جتاه البريطانيني.

مع ازدياد االحتكاك بني الفلسطينيني واملهاجرين اليهود، بدأ كال 
الطرف  وجملابهة  للدفاع  وهجومية  دفاعية  قدرات  ببناء  الطرفني 
تسلح  ملنع  بوسعها  ما  األمنية  القوات  بذلت  حني  اآلخر. وفي 

سنوات  خالل  الفلسطينيون  أقام 
العشرينيات والثالثينيات مؤسسات مالية 
واالقتصاد.  الفلسطينية  األرض  حلماية 
األولى  الفلسطينية  املصارف  فتأسست 
بنك  الفلسطينية،   الزراعة  بنك  مثل 
مصر- فلسطني )كالهما في عام 1928(، 

المقاومة المالية واالقتصادية

الوفد الفل�سطيني اىل لندن 1930

اأحمد حلمي عبد الباقي

 .)1931 عام  في  )كالهما  العربي  والبنك  األمة  صندوق  بنك 
يد  على  العربي  القومي  الصندوق  تأسس  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الباقي  عبد  حلمي  أحمد  العليا  العربية  للجنة  املالي  األمني 
صهيونية  هيئات  استيالء  من  وحمايتها  األرض  شراء  بهدف 

عليها. 

في  عربية،   برملانية  منظمة  أية  تأسيس  وعرقلة  الفلسطينيني 
حني  شجعت اليهود  على  التسلح  و التنظيم  وفي أحيان كثيرة 
البريطانية.  السلطات  قبل  من  لوجستيا  ودعمهم  تدريبهم  مت 
ومن هذا التعامل اخلاص واملميز خالل سنوات االنتداب البريطاني، 
تشكلت القوات الصهيونية في مواقع عسكرية وبقدرات قتالية 
كبيره لم تتوفر خلصومهم الفلسطينيني.   تطورت الهاجاناة من 
قوة حماية للدفاع عن الكيبوتسات إلى منظمة عسكرية فعالة 
خارجة عن القانون. ومع آالف اجملندين من املستوطنات حيث أصبح 

تقريبا كل األفراد ذوي القدرات اجلسمانية أعضاء فيها، 
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نشطت املنظمة بتعاون وثيق مع 
القوات البريطانية.   جرى تنظيم 
اليهودية،  املستوطنات  شرطة 
تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل 
البريطانيني، وتقدمت التحضيرات 
في  إضافية  خطوة  للقتال 
اخلاصة«  الليل  »فرق  تشكيل 
أيدي  على  والهمجية  العنيفة 
اجليش  من  وينغيت  أوردي  اجلنرال 

البريطاني. 
الثانية،  العاملية  احلرب  وخالل 
أنشأ اجليش البريطاني مجموعة 
الهاجاناة  مبشاركة  البلماح 
محلية  قوة  إيجاد  أجل  من 

الشمال  احلرب  مسرح  من  األملاني  التهديد  ملواجهة  متخصصة 
من  للمعدات  وتزويد جيد  ناجع  وتنظيم  عال،  االفريقي. بتدريب 
قبل البريطانيني، افرزت مجموعات البلماح فيما بعد العديد من 

قادة ما سمي فيما بعد جيش الدفاع اإلسرائيلي. 
أن  كما  السالح،  حمل  من  الفلسطينيون  ُمنع  األثناء،  هذه  في 
أو  متماسكة  فلسطينية  عسكرية  قوة  لتشكيل  محاولة  أية 
نظاما سياسيا قد فككت على نحو منهجي. وفي أعقاب اعتبار 
أمني  احلاج  هرب  القانون،  عن  كخارجة  العليا  العربية  اللجنة 
كان  لقد  املنفى.  في  هناك  بقي  حيث  لبنان  إلى  احلسيني 
سنوات  عشرة  حوالي  املنفى  في  الفلسطينيني  القادة  لغياب 

اوردي وينغيت

قوات بريطانية تقوم بحملة تفتي�س يف القد�س

املواطنون يف اأبو غو�س يبايعون اللجنة العربية العليا

يطالب  الرغون  �سعار  مل�سق 
بفل�سطني و�رشق الردن

الثالثينيات  حقبة  شهدت 
»عصابة  أو  إرغون وليحي  إنشاء 
التي  إرغون  وبدأت  شتيرن«. 
عام  اضطرابات  إثر  على  شكلت 
حامية  صهيونية  كقوة   1929
الفلسطينيني  ضد  تعمل 
اجليش  قوات  مع  متوازي  بشكل 
تنظيم  في  وشرعت  البريطاني 
هجرة يهودية غير قانونية واسعة 
النطاق إلى فلسطني. وفي أواخر 
عاتقها  على  أخذت  الثالثينيات، 
القيام بعمليات هجومية نشطة 
نشر  ومع  العرب.  السكان  ضد 

جذور في اإلرهاب

الكتاب األبيض عام 1939، حّولت إرغون أنظارها سريعا إلى البنية 
التحتية البريطانية لتضلع في أعمال »ارهاب« من وقتل ضباط 
بريطانيني من الشرطة واجليش وتخريب املعسكرات البريطانية.

وفي تشرين ثاني من عام 1944، قام إرهابيون من عصابات ليحي 

الفلسطينيني  بني  املعارك  اندالع  عند  خاصة   1947-1937
سبقت  التي  الشهور  في  املسلحة  الصهيونية  واملنظمات 
وتنفيذها في مجابهة  القرارات  اتخاذ  في  التقسيم ضررا كبيراً 
احلركة الصهيونية والعصابات املسلحة كما أدى الى تراجع كبير 

في املعنويات الفلسطينية.
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 ميناحيم بيغن ويت�سحاق �سامري

الدويل كونت برنادوت واىل جانبه تريغفلي  الو�سيط 
المني العام لالمم املتحدة

فندق امللك داود يف القد�س

باغتيال اللورد البريطاني مويني في القاهرة بدعوى »مساهمته« 
في إعادة صياغة سياسة بريطانيا في فلسطني وكإشارة إلى أن 
أهداف احلركة الصهيونية قد تصل الى ما بعد حدود فلسطني. 
وخالل عامني تصاعدت عمليات » االرهاب« وقامت بالعديد من 
الهجمات القاتلة، ومنها تفجير هائل دمر مقر القوات البريطانية 

في فندق امللك داوود في القدس. 
ونتيجة لهذه الهجمات اإلرهابية، اكتسبت العصابات الصهيونية 
املسلحة سمعة في القيام بأعمال ارهاب همجية ضد السكان 
نيسان  التاسع من  ياسني في  دير  املدنيني. ومتثل مذبحة  العرب 

شتيرن  وعصابة  إرغون  من  مشتركة  قوة  أيدي  1948 على  عام 
املثال األبرز لهمجية أسلوبهما. وتنبه العالم إلى ذلك في أيلول 
الوسيط  ليحي(  )أعضاء  العصابات  هذه  قتلت  عندما   1948

الدولي كونت برنادوت في سيارته بدم بارد. 
جانب  من  مختلفة  مراحل  في  العصابات  بهذه  التنديد  جرى 
اجملتمع الدولي وبعض املثقفني اليهود. وكان كل من مناحيم بيغن 

ويتسحاق شامير، من قادة األرغون وليحي على التوالي وإرهابيني 
وفقا ألي تعريف، قد أصبحا فيما بعد رئيسا وزراء إلسرائيل.



في شباط عام 1947، قررت احلكومة 
البريطانية وبضغط من اجملتمع الدولي 
وبتأثير مباشر من احلرب التي شنتها 
املسلحة،  الصهيونية  العصابات 
لألمم  فلسطني  قضية  تسلم  أن 
الفلسطينيون  قاطع  املتحدة. لقد 
التابعة  الدولية«  التوفيق  »جلنة 
لالمم املتحدة والتي ستقرر مستقبل 
ما  فلسطني  أن  بدعوى  فلسطني،  
بعد االنتداب ليست بحاجة لتحقيق 
دولة  فقط  اعتبارها  يتوجب  وأنه 
لألمم  يكون  أن  دون  مستقلة،  عربية 
املتحدة سلطة في أن تقرر في األمر. 

 بدء عملية التقسيم

مقتطفات من قرار األمم المتحدة 181

للجامعة  العام  األمني  اعتقد  كما 
ان  باشا  عزام  الرحمن  عبد  العربية 
قادرة  العربية  العسكرية  القدرات 

على هزمية القوات اليهودية. 
رحبت  هذا،  من  العكس  وعلى 
»جلنة  بوفد  الصهيونية  احلركة 

التوفيق الدولية«.

لقد أثبتت املهارات الكالمية حلاييم وايزمن وقدرته 
على اإلقناع فاعلية على نحو خاص وساهمت في 
مع  الدولية  التوفيق  جلنة  أعضاء  تعاطف  زيادة 

املطالب الصهيونية.
حضرت »جلنة التوفيق الدولية«  تقريرين:

واحلاج  عزام  الرحمن  عبد 
اأمني احل�سيني

اأع�ساء وفد »جلنة التوفيق الدولية« الأمم املتحدة اخلا�سة بفل�سطني

لفكرة  الداعمني  األعضاء  أغلبية  قبل  من  تبنيه  جرى  األول وقد 
فلسطني«، »تقسيم 

فدرالية  دولة  بإنشاء  أوصت  التي  األقلية  قبل  من  والثاني 
العامة  اجلمعية  ثاني 1947، صوتت  واحدة. وفي 29 من تشرين 
إلى  فلسطني  وتقسيم  األغلبية  تقرير  لصالح  املتحدة  لألمم 
)42( باملائة من األراضي ويهودية  دولتني منفصلتني عربية على 
أما  اقتصادي.  باحتاد   يرتبطان  األراضي  من  باملائة   )56( على 
لها كيانا  تقرر  والدينية، فقد  الثقافية  ونظرا ألهميتها  القدس، 
خاصاً ومنفصال )Corpus Sepratum( ومنزوعة  السالح 
على مساحة اثنني باملائة وتدار طبقا لتوصيات مجلس الوصاية 

الدولي.

املتحدة،  اململكة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  »توصي 
األمم  أعضاء  وجميع  فلسطني،  على  املنتدبة  الدولة  وبصفتها 
بتبني  املستقبلية،  فلسطني  حكومة  يخص  فيما  املتحدة، 
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ملدينة  االقتصادي... يجعل  واالحتاد  التقسيم  مشروع  وتطبيق 
القدس كيان خاص منفصل )Corpus Sepratum( خاضع 
مجلس  ويعني  إدارتها،  املتحدة  األمم  وتتولى  خاص،  دولي  لنظام 

وصاية ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عن األمم املتحدة.«

قرار  حول  اخلالدي  وليد  الفلسطيني  املؤرخ  تعقيب  في  وجاء 
التقسيم قوله :

19

وليد اخلالدي

اخلارطة التاريخية الدولية لتق�سيم فل�سطني 1948

املتحدة( ظاهريا  األمم  )لقرار  » كان 
صدر  وقد  املصالح  تشوبه  ال  حكما 
وهذا  منحازة.  غير  دولية  هيئة  عن 
املوضوعية  سمات  املفهوم  أعطى 
تسوية.   حل  وباختصار  واإلنصاف، 
غير أن تعريف تسوية هو ترتيب مقبول، 
يكن  املتنازعني. فلم  على  ومبرارة  لكن 
من  املقترح  فلسطني  »تقسيم« 
الدولية« لألمم املتحدة  التوفيق  »جلنة 

كلمة  أن  كما  القبيل...  هذا  من  شيء  لفلسطني  اخلاصة 
»تسوية« توحي بتنازل متبادل. فما الذي تنازل عنه الصهاينة؟ 
اإلنسانية  للطبيعة  منافيا  أمرا  اإلطالق...سيكون  الشيء على 
اخلوض  التراجع  هذا  من  يعاني  سوف  الذي  الطرف  من  التوقع 
املقرب من  ذاته  وهو  ثالث،  أن طرفا  الصفقة فقط جملرد  في هذه 
التغطية على املوضوع بتسمية  قوة سياسية متعاظمة، اختار 

الصفقة »تسوية««11 

٢

ى‹ָדְקـخؤحل‘ـ - بني  اإلرث  التارخيي  واجلغرافيا السياسية

جاء التحالف العربي-البريطاني (مراسالت الشريف حسين مع 
مكماهون) ١٩١٥ لتمهد إلى "دخول" الجنرال 

البريطاني أدموند أللنبي مدينة القدس في 
تشرين أول (أكتوبر) ١٩١٧، وتأسيسه في القدس 
أول  عاصمة إدارية وسياسية لحكومة االنتداب 
البريطاني، ومعلناً ”اآلن انتهت الحروب الصليبية“.

 

كلفت  والتي  بيل  اللورد  برئاسة  البريطانية  امللكية  اللجنة  أوصت 
بالتحقيق في أسباب اإلضطرابات في فلسطني (ثورة ١٩٣٦) وبيان كيفية 
تنفيذ التزامات الدولة املنتدبة (بريطانيا) نحو العرب واليهود؛ بتقسيم 
فلسطني إلى دولتني أحدهما عربية تضم إلى شرق األردن واألخرى يهودية، 
وتبقى األماكن املقدسة حتت االنتداب البريطاني، إال إذا رغبت في إنهائه 
تقسيم  بأن  اللجنة  وسجلت  املتحدة،  والواليات  األمم  عصبة  من  كل 
فلسطني يخضع لشرط أساسي وهو ”احملافظة على قداسة مدينتي 
القدس وبيت حلم وتأمني الوصول إليهما بحرية واطمئنان ملن يشاء من 
كافة أنحاء العالم“. أما حدودهما فتمتد من نقطة شمال القدس إلى 
نقطة جنوب بيت حلم، وأن يهيأ لهذه املنطقة االتصال بالبحر بواسطة ممر 
ميتد إلى شمال الطريق العامة وإلى جنوب سكة احلديد، ويشمل مدينتي 
اللد والرملة وينتهي في يافا، واقترحت اللجنة أن يضم إلى هذه املنطقة 

مدينة الناصرة وبحيرة طبريا.
  أعد السير ويليام فيتز جيرالد، رئيس قضاة المحكمة العليا في فلسطين، 
خطة لبلدية القدس عام ١٩٤٥ تدعى ”خطة القصبة“، اي بلدة ذات 

مجلس بلدي يشكل ”ببراءة خاصة“ للمحافظة على وحدة المدينة
� اقترح إنشاء مجالس عربية ويهودية منفصلة مع إعطاء درجة من 

الحكم الذاتي لألحياء المعنية 
باإلشراف  عضواً   (١١) من  مؤلف  بريطاني  إداري  مجلس  � يقوم 
بالمناطق  العالقة  ذات  القضايا  ومراقبة  المنتخبة  المجالس  على 

والمواقع  المشتركة 
المقدسة.

�القدس غير قابلة 
للتقسيم بذاتها، 
ولكن قدم خارطة 

لتقسيمات قطاعية 
على طول خطوط 
المنطقة اإلدارية 

يقع  اليهودي  (الحي 
شمال غرب البلدة 
القديمة) والحي 
العربي يمتد من 

الشمال نحو الجنوب 
وتكون البلدة القديمة 

مركزاً له.
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النخبة الوطنية الفلسطينية في العشرينيات. وجرى تعين رونالد ستورس أول 
حاكم عسكري  للقدس، وهربرت صمويل أول مندوب سامي والحاج أمين الحسيني 
في منصب مفتي القدس وعزل موسى كاظم الحسيني وتعين راغب النشاشيبي 
مكانه رئيساً لبلدية القدس. وبداية مشاريع التخطيط للقدس واألماكن المقدسه 

إلعادة رسم جغرافية ودميوغرافية املدينة!

Map: Adapted from The Politics of Jerusalem, Since 1967,
Michael Dumper, New York 1997

١٩٤٥ جيرالد فيتز فصل خطة
١٩٤٧ القدس بلدية
١٩٤٩ األخضر الخط

البلدة
القديمة

جبل
يهوديسكوبس حي

عربي حي

جيرالد - ١٩٤٥ فيتز خطة

ًألُّضُِّّطممىظُّىظغكُّ
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في أعقاب تصويت األمم املتحدة  لقرار »تقسيم فلسطني« في 
تشرين ثاني 1947، تصاعد العنف بني اليهود والفلسطينيني، من 
خالل كمائن طرق متكررة وتفجيرات معدة من كال الطرفني. وفي 
ومع مواجهة  القيادة  ونفي  السالح  وجتريد من  العزلة،  حالة من 
ال  الفلسطينيون كفاءة  أظهر  ومنتظم،  باألسلحة  عدو مدجج 
تتناسب مع القوات الصهيونية، وكانت حركة املقاومة واملعروفة 
تقاتل في حرب مستحيلة. لقد شكلت  املقدس  اجلهاد  بجيش 
وفاة القائد عبد القادر احلسيني في معركة القسطل في الثامن 
للمعنويات  خاص  نحو  على  قاسمة  ضربة   1948 نيسان  من 

الفلسطينية. 

للسكان  األهلية  املقاومة  حركة  على  القضاء  عملية  وفي 
من  خطير  برنامج  في  الصهيونية  القيادة  شرعت  األصليني، 
واملواجهات  البريطاني  االنتداب  انتهاء  قبيل  العرقي  التطهير 
العربية لن  العربية اجملاورة. علما أن اجليوش  البلدان  احملتومة مع 
الصهاينة  القادة  تركيز  وكان  البريطاني،  االنسحاب  قبل  تتدخل 
الفلسطينيني من خالل هجمات وحشية متكررة  على السكان 
اخلوف.  من  مسبوقة  غير  حالة  خلقوا  وبسرعة  القرى،  على 
فأجبرت القرى القريبة من مستوطنات على اإلخالء قسريا، ومتادت 
املمكن  األقصى  العدد  باجتاه طرد  اليهودية في مناوراتها  القوات 

حتقيقه من السكان الفلسطينيني من فلسطني. 

حياة  عاشت  الريفيني  الفلسطينيني  السكان  غالبية  ألن  نظرا 
اجتماعية،  حاجة  الفالحني  ملعظم  يكن  ولم  بسيطة  زراعية 
املدن  وسياسات  قضايا  مع  للتواصل  اقتصادية  أو  سياسية 
الرئيسية. فمشاركتهم في الصراع املسلح ضد الصهاينة كان 
للتواصل  ونظرا  قراهم؛  عن  الدفاع  حدود  على  مقتصراً  بالتالي 
على  قرية  كل  أخذت  وأخرى،  واحدة  قرية  بني  املتدني  التعاون  أو 
عاتقها حماية نفسها بنفسها. والتركيز على قرية واحدة في 
وقت معني كان مهمة سهلة للقوات اليهودية املدججة بالسالح 
واملنظمة للتأثير على إخالء ما يزيد عن )400( قرية فلسطينية 
قبيل اإلعالن عن إنشاء »دولة«  في أيار 1948. إن استيالئها على 
انتشار  خالل  من  كبير  حد  إلى  يسهل  قد  الفلسطينية  القرى 
األخبار حول قساوة ووحشية أساليبها؛ فكان ملذبحة دير ياسني 
الفلسطينيني          السكان  على  مرعبا  وقعا  اخلصوص  وجه  على 

التطهير العرقي لفلسطين

» ل يلتقي الفل�سطينُي مع الفل�سطيني.. 
.. ال �رشيداً اأو طريداً اأو �سهيداً « 

حممود دروي�س

الشديد  خلوفهم  اليهودية  القوات  تقدم  من  الكثيرون  هرب  إذ 
من مواجهة مصير مشابه. 

ثلث  عن  مختلفا  حتديا  الكبيرة  الفلسطينية  املدن  تشكل  لم 
القرى بالنسبة للقوات الصهيونية إال على نحو طفيف. فتحت 
القطاع  طول  على  متواصلة  يهودية  منطقة  إقامة  ضغط 
اليهودية  القوات  شنت  البريطاني،  االنسحاب  قبل  الساحلي 
في  القتال  كان  الساحل.  لتأمني  ويافا  حيفا  على  هجمات 
انسحاب  مع  أنه  إال   ،1947 أول  كانون  منذ  متواصالً  يافا  في 
الهاجاناة  نفذت   ،1948 نيسان  في  املفاجئ  البريطانية  القوات 
احلديثة  األخبار  اللتصاق  ونظرا  املدينة.  على  واسعا  هجوما 
املدينة  سكان  كافة  هرب  السكان،  ذهن  في  ياسني  دير  عن  جدا 
العرب وكانوا حوالي سبعني ألف فلسطيني باستثناء أربعة آالف 

تاركني وراءهم كل ما لم يستطيعوا حمله. 
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دير ياسين

فل�سطينيو يافا  1948

ت�رشيد الفل�سطينيني

» ل يلتقي الفل�سطينُي مع الفل�سطيني.. 
.. ال �رشيداً اأو طريداً اأو �سهيداً « 

حممود دروي�س

امل�سدر: كافة القتبا�سات من كتاب كولن�س ولبيري، اآه يا قد�س! )تات�س�ستون، 1988(  

كل  اليهودية  القوات  حولت  حيفا،  سقوط  من  قليلة  أيام  بعد 
انتباهها إلى يافا بالرغم من كونها مدينة عربية بشكل مطلق 
وخارج املنطقة اخملصصة لليهود وفقا خلطة األمم املتحدة للتقسيم؛ 
وأدى قصف ثقيل بالقذائف وبدون متييز للمدينة ورحيل قيادة يافا 
العربية، إلى جانب األخبار عن وحشية القوات الصهيونية في دير 
في  املكان  تركوا  معظمهم  املدينة.  سكان  فرار  إلى  ياسني، 
لدى  تراجيديا  مصيرا  العديد  وقابل  ومزدحمة،  خطرة  سفن 

غرقهم في الطريق. 
عمليات  اليهودية  القوات  شنت   ،1948 عام  ربيع  في  وكذلك 
الحتالل اجلليل. فأمر يغئال ألون بشن »عملية يفتاح« بناء على 
استراتيجية أن الطريقة األبسط واألمثل لتأمني اجلبهة هي من 
واملدنيني  العربية  القوات  كافة  من  كليا  املنطقة  تطهير  خالل 
احمليطة  القرى  يهودية  قوات  هاجمت  صفد،  حالة  العرب. وفي 
إلحباط معنويات سكانها قبل مهاجمة البلدة نفسها، وعندها 

رحل سكان احملافظة.     

دير ياسني قرية فلسطينية صغيرة على مقربة من القدس التي  »وافق 
الهاجاناة.  مع  القتال  بعدم  والتشكك  التردد  من  بكثير  سكانها« 
إرغون وشتيرن  التاسع من نيسان 1948، شنت كل من عصابات  وفي 
أهالي  من  استفزاز   أي  ذلك  يستدعي  أو  يتطلب  أن  دون  هجوما 
ووفقا  وفلسطينية،  فلسطيني   245 عن  يزيد  ما  وذبحت  القرية 
بأكملها،  أبرياء، قتلت عائالت  بيني موريس في كتابه ضحايا  للباحث 
وحتدثت تقارير لضباط يهود عن »تعامل وحشي مع األسرى واألموات«، 
في  القدس  مدينة  شوارع  في  الفلسطينيني  للقرويني  استعراض  مع 
شاحنات قبل إعادتهم إلى قريتهم حيث قتلوا. بالرغم من تنديد قيادة 
الهاجاناة للعملية، إال أنها خدمت هدفا مفيدا في خطة طرد العرب إذ 

كان وقعها النفسي على الفلسطينيني مدمرا.
  

 
12
شهادات مؤملة من الناجني وشهود العيان :

          
ثم  اجلدار  طول  على  االصطفاف  بأكملها  العائلة  اليهود  - »أمر 
األطفال  معظم  أن  إذ  جانبي  في  علينا. أصبت  النار  بإطالق  شرعوا 
قادري  أخي  الطلقات  أصابت  والدينا.  خلف  اختبأنا  أن  بعد  جنوا  قد 
محمد  أخي  وجهه،  )الثامن( في  سامح  أخي  رأسه،  )الرابعة( في 
معنا  واقفا  كان  من  باقي  قتل  حني  في  الصدر.  في  )السابع( 
أعمامي وعماتي وبعض من  والدتي، جدي، جدتي،  اجلدار: والدي،  على 

أبنائهم.«

.1948 في  عمره  من  عشر  الثانية  في  كان  الذي  زيدان،  - فهمي 
في  حامال  كانت  التي  صاحلية  أختي  على  النار  يطلق  »]رأيت[ رجال 

شهرها التاسع. قام بعد ذلك بفتح معدتها بسكني حلام«. 
لي -حليم 

بارد  بدم  بيوتهم  في  قتلوا  الذين  وأطفال  نساء  جثث  »رأيت   -
تفجير  أو  معركة  على  يدل  ما  وجود  وبدون  النار،  إطالق  بواسطة 
وأن  القتل  من  تخلو  ال  احلرب  أن  جتربتي  من  تعلمت  لقد  للمنازل. 
احملاربني ليس هم فقط من يقتلون. شهدت العديد من احلروب غير أنني 

لم أصادف مشهدا شبيها بدير ياسني.
في  ياسني  دير  إلى  وصل  والذي  الهاجاناة،  من  أربيل  إلياهو   «  -

العاشر من نيسان«

التابعة  اخلاصة  الشرطة  قوات  هو  ذهني  إلى  يبادر  أن  ميكن  ما  »كل 
الملانيا النازية في أثينا«

املوقع.  إلى  وصل  من  أول  األحمر،  الصليب  من  رينر  دي  - جاك 

»كان يوما ربيعيا جميال فيه أشجار اللوز مبرعمة واألزهار متفتحة. 
الكثيف  الدم  عبق  املوتى،  جثث  حتلل  رائحة  وصوب  حدب  كل  وفي 

ورائحة اجلثث الفظيعة وهي حترق في احملجرة« 
املذبحة. وقوع  فور  وصل  والذي  الهاغاناة،  من  شيف  - يشيرون 

البشعة  اجملازر  هذه  تكن  لم  كما  منفصال  حدثا  ياسني  دير  تكن  لم 
مقتصرة على أعضاء جماعتي إرغون وليحي االرهابيني . فقرى مثل بلد 
الشيخ، سعسع احلولة والدوامية كانت مشاهد لذات الهجمات. )أنظر 

على سبيل املثال في كتاب سامي هداوي  حصاد مر (.



البريطانية،  السلطات  اكتراث  في ظل عدم  ذلك  لقد حدث كل 
حازم  بشكل  والسياسي  العسكري  ثقلها  نقلت  أن  بعد  والتي 
التدخل« في  »عدم  سياسة  بتبني  وقامت  الصهاينة  لصالح 
القانون  املفترضة عن  بالرغم من مسؤوليتها  واجملابهات  الصراع 

والنظام في حكم انتدابها. 
انسحاب   أعقاب  في  الفلسطينيني  طرد  عمليات  استمرت 
األولى  اإلسرائيلية  1948 واملواجهات  أيار  في  البريطانية  القوات 
مع قوات عربية منظمة. هوجمت البلدتان العربيتان اللد والرملة 
والواقعتان استراتيجيا على الطريق الواصل بني تل أبيب والقدس، 
اخملصصة  األراضي  من  جزءاً  كونهما  من  1948 بالرغم  متوز  في 
دور  أن  للتقسيم. ومع  املتحدة  األمم  قرار  بحسب  العربية  للدول 
اجليش العربي كان يقتضي القدوم للدفاع عن البلدات إال أنه اختار 
عدم مواجهة القوات اإلسرائيلية. فُطرد ما يزيد عن ستون ألف 

فلسطيني من البلدات وأجبروا على مغادرة اللد والرملة. 
التي سبقت رحيل بريطانيا عن فلسطني،  خالل األشهر األخيرة 
كان قد أجبر نصف السكان الفلسطينيني على مغادرة بيوتهم 

وأراضيهم وترك أمالكهم...

القوات الربيطانية ترحل عن فل�سطني، 14 اأيار )مايو(  1948

كاأخر  حيفا  يغادر  كنغهام  غوردن  الني 
حقبة  منهياً  بريطاين  �سامي  مندوب 

النتداب الربيطاين على فل�سطني

»سأل يغئأل ألون بن غوريون عما يجب فعله بالسكان املدنيني. 
»قدهم  اخلارج«. و  إلى  »قدهم  بإشارة  بيده  غوريون  بن  فلوح 

النفسية،  الناحية  قوي. فمن  صدى  ذو  تعبير  اخلارج« هو  إلى 

يترك سكان  بها. فلم  قمنا  التي  األعمال  أصعب  أحد  هذا  كان 

إرادتهم. ولم تكن هنالك طريقة لتفادي استخدام  اللد مبحض 

القوة وطلقات اإلنذار إلجبار السكان على املشي األميال العشرة 
أو اخلمسة عشر حيث التقوا بالفيلق العربي.«13

 23 تاميز،  نيويورك  في  نشرت  خدمة،  مذكرات  رابني،  - إسحاق 
تشرين أول 1979

انقضاء االنتداب  

الصهاينة  استغل  أن  بعد 
البريطانيني  مع  حتالفهم 
قبيل  حد  أقصى  إلى 
ضدهم  الفعلي  التحول 
اخالء  على  »واجبارهم« 
فلسطني, جنحوا في الوصول 
في  جديد«  »حليف  الى 
األمريكي  الرئيس  شخص 
وزارة  فعملت  ترومان.  هاري 
بشكل  األمريكية  اخلارجية 
بديل  حول  للتفاوض  حثيث 
من  فلسطني  في  للحرب 
عن  اإلعالن  تأجيل  خالل 
مباشر  دولة. وبتناقض  قيام 
مع جهود إدارته، أعلم الرئيس 
ترومان وبشكل سري, حاييم 
يعترف  سوف  بأنه  وايزمن،  
بهذا اإلعالن في حال طرحه. 
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حاييم وايزمن والرئي�س هاري ترومان

باإ�رشائيل بعد 11  برقية الوليات املتحدة والتي تعرتف 
�ساعة من اإعالنها.

امللك عبداهلل، الرئي�س اللبناين ب�سارة اخلوري، الرئي�س ال�سوري �سكري القوتلي  وويل 
عهد العراق الأمري عبد الله

قيام  عن  اإلعالن  للصهاينة  األمريكي  التطمني  هذا  ساعد 
الدولة وألن  احلكومة األمريكية ستدعمهم؛ فقد جرى االعتراف 
من  ساعات  خالل  املتحدة  الواليات  جانب  من  »بالدولة«  

إعالنها.

الواليات  اعتراف  فبها  يسجل  والتي  ترومان  هاري  الرئيس  برقية 
الرئيس  شطب  لقد  »اسرائيل«  بدولة  األمريكية  املتحدة 
»دولة اسرائيل«! في  »دولة يهودية« وكتب  بخط يده كلمة 
14- أيار- 1948 وذلك بعد 11 ساعة من قرار هيئة االمم املتحدة 

لتقسيم فلسطني.

للشعب  1948 »كانتصار«  عام  ومعارك  أحداث  عرضت  لقد 
فلسطني  دخلت  منظمة  عربية  قوات  بأن  »ادعاء  أمام  اليهودي 
بهدف »جر اليهود إلى احلرب« أصبحت رواية »داود وجوليات« 
التهديدي  البالغي  األسلوب  في  ثقال  أعطيت  والتي  لألحداث، 
للدعاية العربية التي تعهدت مبنع التقسيم، أحد أهم األساطير 
»االسطورة«  هذه  تستمر  بحيث  إسرائيل،  لدولة  التأسيسية 
في تعريف هوية اإلسرائيليني ومواقفهم جتاه جيرانهم. مع هذا 
األحداث  رواية  أن  يثبت  للحقائق  األكثر سطحية  التحليل  حتى 
هذه ليست صادقة في كل حساب. فلم يتحقق نصر بأعجوبة، 
كما لم يربح اإلسرائيليون  »املعارك«  لوحدهم بل بدعم دولي 
وضعيف, ومنقسم  مجزأ  خصم  امام  ومادي؛  دبلوماسي  هائل، 
في عالم عربي »متصارع مع نفسه ومنقسم« وجاءت عملية 

تقسيم فلسطني كنتيجة متوقعة. 
إن الفكرة السائدة  أن القوات العربية كانت قوة متحدة وتعمل 
الدفاع عن فلسطني بعيدة كل  من أجل هدف واحد ووحيد وهو 
البعد عن احلقيقة. حتى وإن ناشد الصوت الشعبي في الشارع 
العربي قادة البالد العربية  ليهبوا ملساعدة أخوتهم في فلسطني، 
أية مرحلة من  في  العرب  للقادة  احلقيقي  بالهدف  يكن هذا  لم 

املراحل.
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الفلسطينيون  كان  وعمليا  
لوحدهم منذ البداية. ميكن تعريف 
جوهر أحداث عام 1948 كصراع بني 
الكتلة العربية الهاشمية والكتلة 
للهاشمية  املعادية  العربية 
العربية  احلكومات  لرغبات  نظرا 
في  دولها  حدود  ترتيب  إعادة  في 
من  البريطاني  االنسحاب  أعقاب 
فلسطني. وخلف ستار من الوحدة 
اليهودية  الدولة  وجه  في  العربية 
بعد  بقائها  بتحقيق  قبلوا  التي 
الهاشميني  االمراء  ضم  النزاع، 
القوات  والعراق  األردن  شرق  إلمارة 
وبانعدام  مريح  غير  حتالف  في 
لفحص  وذلك  وغيرة  متبادل  ثقة 
في  ومصر  سوريا  »دهاء«  مدى 
في  أراض  على  السيطرة  فرض 
حدودهما  حماية  وفي  فلسطني 

من جيرانهما. 
وقع الفلسطينيون في قلب مثلث 
عاجزين  كونهم  الصراع.  هذا 
كانت  العرب،  االخوة  خالفات  جراء 
الفلسطينية  املسلحة  اجلماعات 
الوحيدين  العرب  املنظمة  غير 
الذين قاتلوا حقا من أجل القضية 
الفلسطينية، والوحيدين الذين قد 

يخسروا كل شيء.
بلغ تعداد جيش »اجلهاد املقدس« 
الرجال  من  مئات  بضع  فقط 
املبكرة  النجاحات  بعض  وحقق 
حتت القيادة املتمكنة لعبد القادر 
احلسيني، غير أنه عانى من الكثير 
أولها  املأساوية.  النواقص  من 
وأكثرها بروزا كان العامل العددي؛ 
من  معنوياتهم  تأثر  إلى  باإلضافة 
الوطنية   احلركة  قادة  غياب جميع 
1937.  من  عام  منذ  املنفى  في 
كان  استراتيجي،  منظور 

 عبد القادر احل�سيني

امللك عبداهلل وامللك فاروق يف القاهرة  1948

ح�سن �سالمه

�سعيد العا�س

السالح  من  وجتريدهم  قمعهم  بسبب  عاجزين  الفلسطينيون 
بأن  لليهود  سمح  حني  في  البريطاني  االنتداب  عهد  خالل 
يبنوا قوات منظمة، مدججة بالسالح ومتدربة بشكل جيد. كان 
توجههم نحو جيش مسلح غير منظم قادرا على حتقيق انتصارات 
في مواجهات صغيرة إال أنه وفي نهاية املطاف »فشل«  بدون 

استراتيجية وبدون دعم جيوش منظمة.
عانت املقاومة الفلسطينية من تراجع حقيقي حتى قبل التدخل 
العسكري للحكومات العربية لدى استشهاد عبد القادر احلسيني 
1948. وأيضاً  عام  نيسان  من  الثامن  في  القسطل  معركة  في 
عند استشهاد خليفته حسن سالمه في معركة رأس العني في 
وفي  قيادة  بدون  الفلسطينيون  احملاربون  تُرك  حزيران،  من  الثاني 
حالة من الفوضى، ولم يعد يواجه اإلسرائيليني تهديدا جديا في 

داخل حدود فلسطني في عهد االنتداب. 
ونظرا لفهمه تعقيدات السياسة العربية الداخلية، عبر املفتي 
احلاج أمني احلسيني من خالل تصريحات صحفية عن معارضته 
الفلسطينية  املسألة  في  »احلكومات« العربية  الدول  لتدخل 
وفي جانب اَخر دعا الى توجيه هذا »التدخل« بدعم مالي ومادي. 
ففي مؤمتر انشاص باالسكندرية عام 1948 حتت رعاية امللك فاروق 
تقرر تكليف امللك عبد اهلل مهام القائد األعلى للقوات العربية 

في فلسطني.
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امللك عبد اهلل

توفيق اأبو الهوى

غلوب با�سا

مع صدور قرار األمم املتحدة عام 1947 لتقسيم 
وقوة  حكومة  أعدو  قد  اليهود  كان  فلسطني، 
أعقاب  في  سيطرتهم  لفرض  وجيشا  شرطية 
وُمنع  االنتداب؛  نهاية  في  البريطاني  االنسحاب 
أية  اتخاذ  من  األثناء  هذه  في  الفلسطينيون 
نظام  ولبناء  وطنية  مؤسسة  القامة  خطوة 
قوة  إنشاء  إمكانيات  من  وُجردوا  وطني،  حكم 
أبو  توفيق  األردن  وزراء  رئيس  وتنبأ  عسكرية. 
الهدى أنه وبدون التدخل إما سيتجاهل اليهود 
مشروع األم املتحدة للتقسيم ويحتلوا فلسطني 

القدرات العسكرية

شرق األردن
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كان ملعظم اجليوش العربية خبرة قليلة 
القتال،  في  اإلطالق  على  خبرة  ال  أو 
في  النقص  بسبب  عراقيل  وواجهوا 
فجرى  والذخيرة  املناسبة  األسلحة 
جتنيدهم باألساس في الشرطة احمللية. 
اجليش الوحيد املدرب جيدا واملزود بالعتاد 
كان  القتال  في  خبرة  وذو  الكافية 
عبد  امللك  بقيادة   العربي«  »اجليش 
ما  من   4,500 فقط  ضم  والذي  اهلل، 
عربية  قوات   23,300 تقريبا  مجموعه 

منتشرة في بداية الصراع.
بداية  في  اإلسرائيلية  القوات  تألفت 
احلرب من حوالي 27,000 فرد، مدعومني 
التدريب  مركزية،  بنية  ذو  قيادة  مبقر 
اجليد، اخلبرة القتالية للعديد من اجلنود 
املالي  الدعم  الثانية،  العاملية  احلرب  من 
الهائل واستراتيجية عسكرية مخطط 
هذا،  إلى  باإلضافة  شديد.  بحذر  لها 
كان لديهم ما تعداده 90,000 من قوات 
محاربني  املستوطنات،  في  االحتياط 
شباب وحراس منازل، وكذلك منظمتي 
السالح  تلقيهم  ومع  وليحي.  إرغون 
أصبح  البحار،  عبر  والتعزيزات  األولي 
كافة  من  أرفع  مكانة  في  الصهاينة 
أوردها  كما  العسكرية.األرقام  النواحي 

وليد اخلالدي،
اخلالدي من كتاب سيمحا  وليد  اقتبس 
 ،1987 تورونتو،  إسرائيل،  والدة  فالبان، 

صفحة 196. 

اَرن�ست بيفن

يعود خصم  أن  أو  األردن،  نهر  لغاية  بأكملها 
احلسيني  أمني  احلاج  املفتي  اهلل،  عبد  امللك 
لدولة  قائدا  يكون  أن  ويحاول  فلسطني  إلى 

عربية جديدة.14
في كانون ثاني 1948، سافر توفيق  أبو الهدى 
والقائد  امللقي  فوزي  خارجيته  وزير  برفقة 
العام للجيش العربي اجلنرال البريطاني غلوب 
باشا إلى لندن للقاء وزير اخلارجية البريطاني 

عرضت  باشا  غلوب  وبحسب  بيفني.  إرنست 
األردن  عبر  العربي  اجليش  إرسال  األردن  حكومة 
لدى انتهاء االنتداب لفرض السيطرة على ذلك 
واملتواصل  للعرب  املمنوح  فلسطني  من  اجلزء 
باشا  اجلنرال غلوب  األردن. وقام  إمارة شرق  مع 
أنه  الهدى  ألبي  بتذكيره  اخلطة  هذه  بتعديل 
على  السيطرة  العربي  اجليش  مبستطاع  ليس 

بيفني  ارنست  غزة. وافق  منطقة  أو  اجلليل 
أن  الواضح  »من  لهما  وقال  املقترح  على 
أن جتتاحوا  إياكم  ولكن  هذا ما هو مطلوب، 
وزراء  رئيس  رد  لليهود.«  اخملصصة  املناطق 
»لن تكون لنا قوات  األردن على ذلك بالقول 

لفعل ذلك حتى ولو رغبنا بذلك«15  



غولدا مئري

اجلي�س  قوات  قاد  املجايل،  حاب�س 
العربي �سد الهجمات اليهودية يف باب 

الواد ويف اللطرون .
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بسلسلة  اهلل  عبد  امللك  بدأ 
قادة  مع  مبعوثني  عبر  اتصاالت 
قمتها  وصل  اليهودية،  الوكالة 
في  مئير  غولدا  مع  بلقاءات 
أيار  في  أخرى  ومرة   1947 عام 
فقط  أيام  قبل  وذلك   ،1948
من  البريطاني  االنسحاب  من 
فلسطني.ومع االعالن عن إقامة 
قد  كان  أيار،  من   14 في  دولة 
الوكالة  بني  لتفاهم  التوصل  مت 
امللك  وحكومة  اليهودية 

عبداهلل.
اجليش  بني  األولي  القتال  كان 
العربي والقوات اليهودية شرسا 
امللك  بني  االتفاقات  من  بالرغم 
الصهيونية.  والقيادة  اهلل  عبد 
وفي حني ظل اجليش العربي في 
للعرب  اخملصصة  املنطقة  داخل 
في خطة األمم املتحدة للتقسيم 
حاولت  عليه،  متفق  هو  وكما 
إلى  االندفاع  اليهودية  القوات 
باجتاه  للعرب  اخملصصة  املنطقة 
البريطاني  احلصن  القدس. كان 
اللطرون  منطقة  في  السابق 

والذي أحكم السيطرة على الشارع الواصل بني تل أبيب والقدس 
في داخل املنطقة العربية في قبضة اجليش العربي في مواجهة 
على  يهودية  هجمات  صد  مت  األثناء،  هذه  يهودية. في  هجمات 

البلدة القدمية للقدس من قبل القوات األردنية.  

للسيطرة  كبيرة  استراتيجية  أهمية  باشا  غلوب  اجلنرال  أعطى 
على اللطرون ولم يكن راغبا في تفعيل موارده احملدودة في مكان 
قلب  في  الواقعتني  والرملة  اللد  بلدتي  إلى  الوصول  كان  آخر. 
الدولة العربية اخملصصة وفقا خلطة التقسيم أمرا سهال لقواته، 
غير أن حمايتهما ستترك اللطرون والطريق الواصل إلى القدس 
استراتيجي  بقرار  فجاء  اليهودية.  القوات  أمام  هش  وضع  في 
بالتضحية بهاتني البلدتني.16غير أن ما أعقبه من إخالء للرملة 
واللد على أيدي القوات اليهودية وطرد سكانها إلى حدود اجليش 
العربي قد أحلق انتقادا حادا للجنرال غلوب باشا وللملك عبد اهلل 

بعد الهدنة الثانية في أوائل العام 1949. 
حالة القد�س بعد عام 1949، مع اأر�س حرام باإ�رشاف الأمم املتحدة تف�سل �سطري املدينة.

الكولونيل عبداهلل التل والكولونيل  مو�سيه ديان يلتقيان ملناق�سة تق�سيم القد�س.

٠ ١km
Map: PASSIA, ١٩٩٦



عبد القادر احل�سيني )يف املركز( مع �سباطه قبل معركة الق�سطل، ني�سان 1948.

قوات جي�س النقاذ

فوزي القاوقجي
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جيش االنقاذ 

والرياض  القاهرة،  اجتماعات  في  العرب  املسؤوليني  كان عدد من 
ودمشق يرغبون في منع قوات اجليش العربي بقيادة اجلنرال غلوب 
باشا من الدخول إلى فلسطني »لضم« أراض جديدة حتت حكم 
إلى  قواتهم  بإرسال  راغبني  يكونوا  لم  أنهم  غير  عبداهلل،  امللك 
العربية  اجلامعة  عملت  البريطاني. وقد  االنسحاب  قبل  القتال 
فوزي  االنقاذ« بقيادة  »جيش  ليشكلوا  متطوعني  ارسال  على 

القاوقجي في محاولة الستباق التحرك األردني. 
فوزي القاوقجي )السوري اجلنسية(، عمل مع عدد من احلكومات 
العثمانية،  القوات  بينها  من  املنطقة،  في  وغيرها  العربية 

وأكسبته  والعراقية.  والفرنسية 
كقائد  نفسه  إظهار  في  موهبته 
عاش  أنه  من  بالرغم  ناجح  عسكري 
فترة من »التناقض« و »اإلزدواجية« 
في عالقاته الشخصية واملهنية طوال 
فترات الصراع املسلح في عام 1948. 
تعيينه  العربية  اجلامعة  قرار  وجاء 
حيث  سياسيا،  االنقاذ  جليش  كقائد 
والشخصي مع  السياسي  أن خالفه 
احلاج أمني احلسيني متاشى جيدا مع 
رغبة احلكام العرب عدم تولي املفتي 

احلاج أمني احلسيني السلطة في »دولة فلسطينية مستقلة« 
مواجهة  قيام  في  »مصلحة« يهودية  التعيني  لهذا  كان  كما 
عسكرية بني قوات القاوقجي وقوات جيش اجلهاد املقدس، بينما 
حملة  يقود  أنه  اخلارجي  للعالم  انطباعا  ذاته  الوقت  في  أعطى 

ناجحة ضد الصهاينة.
غير  عسكرية  انتصارات  حول  القاوقجي  فوزي  تصريحات  إن 
على  الفلسطينية  القضية  تساعد  لم  اليهود  ضد  حقيقية 
القوات  إمداد  بإعادة  معارضته  يكون  وقد  الصراع،  في  اإلطالق 
األسباب  أحد  القسطل  معركة  في  املنظمة  غير  الفلسطينية 

في خسارة املعركة واستشهاد عبد القادر احلسيني.



كانت القيادة املصرية مترددة جداً في إرسال قوات إلى فلسطني 
الوزراء محمود فهمي  رئيس  الفكرة  بداية الصراع. فعارض  منذ 
البريطانية- العالقات  »اإلحتقان« في  بسبب  باشا  النقراشي 
استراتيجية  ألسباب  اجليش  في  قيادات  وعارضت  املصرية، 
املصري  البرملان  في  النواب  من  عدد  ذلك  عارض  وأيضاً  عسكرية 
اجلالية  الطيبة« مع  »العالقات  على  ذلك  تأثير  احتمال  بسبب 

اليهودية في مصر.

مصر 

امللك عبد العزيز بن �سعود وعبد الرحمن عزام با�سا وامللك فاروق.

حول  يتفاو�س  طه  �سعيد  حممد  امل�رشي  الع�سكري  القائد 
الذي  رابني  يت�سحاق  ي�ساره  على  النقب.  من  قواته  اإخالء 

اأ�سبح فيما بعد قائداً للقوات الإ�رشائيلية

رئي�س  مع  فل�سطني  لدعم  مهرجان  يف  البنا  ح�سن  ال�سيخ 
عام  يف  القاهرة  يف  بيك  مردم  جميل  ال�سوري  الوزراء 

 .1945

م�سطفى  امل�رشي  الوزراء  رئي�س 
الرحمن  عبد  مع  يتحدث  النحا�س، 
عبد  بن  في�سل  والأمري  با�سا،   عزام 

العزيز.

)امللك  املصرية  القياده  ركزت 
اهتماماتها  واحلكومة( 
على  االقليمية  وسياستها 
امللك  وطموحات  دور  احتواء 
التركيز  من  بدال  اهلل  عبد 
واالطماع  التحديات  على 
األولى.  بالدرجة  الصهيونية 
العظمى من  الغالبية  أن  غير 
مصر  دعا  املصري  الشعب 
شعب  جندة  إلى  للخروج 
فلسطني. يعزى ذلك إلى حد 
كبير إلى جهود حركة اإلخوان 
املسلمني، الذين شكلوا دعما 

قويا للقضية الفلسطينية بتعبئة الرأي العام وفي التأثير على 
سعود  بن  العزيز  عبد  امللك  من  تشجيع  واحلكومة. وبعد  امللك 
قرر  الهاشميني،  مع  خالفاته  له  كانت  والذي  بذلك  القيام  على 
املصري  اجليش  وقادة  من معارضة حكومته  بالرغم  فاروق   امللك 

ارسال القوات املصرية الى فلسطني.
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العراق

ال�سعيد،  نوري  مع  العراق  اإىل  زيارة  خالل  العربية  القوات  م�ستعر�سا  اهلل  عبد  امللك 
رئي�س الوزراء وويل العهد الأمري عبد الله. 

جمال عبدالنا�رش

مجاالت  في  األربعينيات  نهاية  في  املصري  الرسمي  الدور  كان 
حتاليل  على  بناء  وسيئاً  ضعيفاً  والتسليح  والتنظيم  القيادة 
القوات  بقدرات  االعتراف  املصريني  القادة  رفض  مخابراتية. وقد 
بها  قامت  حملة  أعقاب  وفي  يواجهها.  سوف  التي  اليهودية 
القوات املصرية مبداهمة النقب، جرى تبني استراتيجية غير فاعلة 
الطرق  القوات في خط دفاعي، وهو وضع معقد نظرا ألن  بوضع 
التي يتلقوا منها الدعم متر عبر مجموعة كبيرة من املستوطنات 
بقيادة  يهودية  قوات  اليهودية خلف خطوطهم. وعندما شنت 
يغئال ألون »عملية يوآف«، قامت بكسر خط الدفاع وهاجمت 

القوات املصرية من اخللف.

فسقطت مدينة بئر السبع في غضون أيام وتراجع العدد األكبر 
من القوات املصرية ليغرقوا في حالة من الغضب والفوضى. كان 
كل ما تبقى من معارك أمام القوات املصرية هو ما أصبح يعرف 
واملعزولني  املطوقني  اجلنود  قاتل  حيث  الفلوجة«،  »جيب  الحقا 
ببراعة ضد الهجمات اليهودية ملدة أربعة أشهر، وانسحبوا فقط 
املوقعة  تلك  في  املتحدة. كان  األمم  بوساطة  الهدنة  اتفاق  بعد 
الذي  الناصر،  عبد  جمال  املصري  الفالوجه( الضابط  )معركة 
أطاحت  التي  األحرار  الضباط  حركة  الغاضبني  وزمالءه  شكل 

فيما بعد بامللك فاروق عام 1952.

يقول جمال عبد الناصر في مذكراته حول دخول مصر في معارك 

رقم 181  املتحدة  األمم  قرار  أعقاب  في  العراقي  العام  الرأي  فرض 
للعام 1947 ضغوطا كثيفة على القيادة العراقية لتهب لنجدة 
طالب  حيث  الطعام  عن  وإضرابات  مبظاهرات  الفلسطينيني 
فرق  ثالث  انتشرت  أيار،   15 وفي  فلسطني.  بدخول  العراقيون 
عراقية بتعداد حوالي ألفي رجل من بغداد وعبر شرق األردن باجتاه 

فلسطني حتت قيادة اجلنرال بكر صدقي. 
اتسمت احلملة العراقية بانعدام التواصل بني القيادة العسكرية 
في  العسكرية  والوحدات  والضباط  بغداد،  في  والسياسية 
فلسطني باإلضافة الى »فوضى« االتصاالت والتنسيق بني قادة 
الوحدات العسكرية، وبالرغم من هذا متكنت القوات العراقية من 
إحداث هجمات أمامية أولية مكلفة على مواقع يهودية من على 
وأوقعت  العراقية مواقع دفاعية  القوات  واتخذت  األردن،  تالل غور 
خسائر فادحة في القوات اليهودية املتصدية. وعندما انسحبت 
باشا  اجلنرال غلوب  لتوحيد مجموعاتها، سلم  اليهودية  القوات 
طولكرم-  جنني-  مثلث  على  السيطرة  العربي  اجليش  قائد 
املتصاعد  اليهودي  الضغط  يجابهوا  لكي  للعراقيني  نابلس 
والنقص  اليهودية،  القوات  من  خلشيتهم  نظرا  القدس.  على 
غلوب  اجلنرال  بقيادة  الثقة  انعدام  وازدياد  والذخيرة  التمويل  في 
باشا للقوات األردنية، لم يقم العراقيون بأية محاولة للوصول إلى 
بالغ األهمية  أو طريق تل أبيب- القدس  البحر األبيض املتوسط 
إلى  فلسطني  شق  شأنه  من  كان  والذي  أميال،  ستة  بعد  على 
املعروف  الشمالي  اجلزء  على  بالسيطرة  راضني  فكانوا  قسمني، 

حاليا بالضفة الغربية.

عام 1948:
حربا  تلك  تكون  أن  ميكن  »ال 
تركيز  هناك  يكن  فلم  جدية. 
للذخيرة  جتميع  أو  للقوات، 
عمليات  تكن  ولم  والعتاد. 
أو  استخبارات  أو  استكشاف، 
في  تواجدنا  هذا  ومع  خطط. 
اخلالصة  إن  املعركة...  ساحة 
التوصل  ميكن  التي  الوحيدة 
أنها كانت حربا سياسية،  إليها 
حرب.  وال  حرب  حالة  باألحرى  أو 
فكان باإلمكان إحداث تقدم بدون 

نصر وتراجع بدون هزمية.« 17
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سوريالبنان

القاهرة،  يف  العربية  للجامعة  لقاء  خالل  ال�سلح  ريا�س  اللبناين  الوزراء  رئي�س   
1948. مع احلاج اأمني احل�سيني، وجميل مردم بيك وعبد الرحمن عزام با�سا.

خميم امليه وميه قرب �سيدا

الرئي�س �سكري القوتلي

بالرغم من الرواية الصحفية عن  قدرات القوات اللبنانية كأحد 
اجليوش »الضخمة« التي أحلقت أضرارا بإسرائيل في املواجهات 
العسكرية في عام 1948، إال ان مساهمة لبنان كانت مجرد إشارة 
لبادرة  تضامن عربي. فبعد أن حصل لبنان مؤخرا على استقالله 
بني  ما  حساس  سياسي  توازن  وضع  في  لبنان  كان  فرنسا،  من 
سياسي  وضع  في  يكن  لم  أنه  كما  اخملتلفة  اللبنانية  الفصائل 
طوائفه  يعزل  أن  أو  منظم  عدو  ضد  حرب  خلوض  عسكري  أو 
سيطرت  صغيرة  لبنانية  مجموعة  واخملتلفه. فُهزمت  املتعددة 
على أجزاء من اجلليل على يد القوات اليهودية قبل انقضاء الصراع 

العسكري.

انعدام  هامة:  أمور  بثالث  منشغلة  السورية  القيادة  كانت 
 ،1946 عام  فرنسا  من  االستقالل  أعقاب  في  الداخلي  االستقرار 
الكبرى،  سوريا  ومشاريع  اهلل  عبد  امللك  لطموحات  معارضتها 
واهتمامها في احلصول على موارد املياه املتوفرة داخل حدود االنتداب 
البريطاني. وكانت هذه املوارد قد درست بعناية في فلسطني لدى 
أمتار  عشرة  بعرض   ،1923 عام  في  احلدود  البريطانيني  رسم 
من  السوريني  متنع  بحيث  الشاطيء  حدود  طول  على  ممتدة 
إلى   )50( بني  يتراوح  أراضي  وقطاع  طبريا  بحيرة  إلى  الوصول 
بحيرة  من  النهر  من  السوري  اجلانب  على  عرض  متر   )400(

طبريا ولغاية بحيرة احلولة لضمان ضمها إلى فلسطني. 
خطط  القوتلي  شكري  الرئيس  دعم  االعتبارات،  لهذه  نظرا 
متطوعني  النتداب  االنقاذ  جيش  تشكيل  في  العربية  اجلامعة 

القتال  تكلفة  بدفع  ليقوموا 
في داخل فلسطني، مما سيتيح 
مقربة  على  قواته  إبقاء  له 
وكانت  السورية.  احلدود  من 
األولية  اعطاء  في  الرغبة 
البالد  في  االستقرار  ملسألة 
االنقاذ  جيش  مسؤولية  وترك 
العربية  اجلامعة  على  العربي 
الهزمية  او  النصر  حالة  في 
السورية  القيادة  على  وليس 
فوزي  القائد  شخص  أو 

القاوقجي.
شكري  الرئيس  كان  لقد 
اجليش  بقدرات  فخورا  القوتلي 

اجليوش  بني  املواجهة  بدأ  قبل  باليهود  الهزية  الحلاق  السوري 
العربية والقوات اليهودية، فقد قال الرئيس القوتلي الحد القادة 
بأن  أعلمك  بأن  مسرور  العلمي( »أنا  )موسى  الفلسطينيني 
جيشنا ومعداته من الطراز األعلى وسيتمكن من التعامل مع ثلة 
بأن  بثقة  لك  أقول  أن  استطرد: »أستطيع  اليهود.« ثم  من 
شخصا  وجدنا  فقد  محليا؛  تصنيعها  نووية... مت  قنبلة  لدينا 

ذكيا للغاية، إنه حداد...«18   
بالرغم من هذه »املبالغة اخلطابية« وفي التمني الوهمي، إال ان 
املدنية  املهنية  باملكانة  القوتلي كان يعلم جيداً  الرئيس شكري 
مناورات  في  الدخول  في  راغبا  يكن  ولم  السوري  اجليش  لقوات 
اهلل،  عبد  امللك  طموحات  أمام  األردن  مع  حدوده  تضعف  قد 
غلوب  اجلنرال  وقدر  الكبرى«.هذا  »بسوريا  باملطالبة  املعروفه 
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ح�سني الزعيم

اأديب ال�سي�سكلي

ب  السورية  القوات  عدد  باشا 
قوات  أصل  من  فرد   )3,000(
في   ،)4,500( تعدادها  متوفرة 
األمريكية  اخملابرات  قدرت  حني 
في  سوري  مقاتل  ألف  انتشار 
و)1,500( آخرين  حزيران،  أواخر 
السورية.  احلدود  من  بالقرب 
في  كبيرة  هزائم  بها  أوقعت 
األعمال  من  األول  األسبوع 
اجلليل  في  سمخ  في  العدائية 
الكيبوتسات  في  والدفاع 
سوري  جندي   )300( حوالي 
عام  هزمية  قتيل.وبنتائج 
النظام  أزمة  تكشفت   ،1948
الذي متثل  السياسي في سوريا 

باتهام احلكومة بالفشل والعجز 
وتصاعد  للحرب  اإلعداد  في 
الذي  السوري  الشعب  غضب 
االحزاب  صراعات  في  انعكس 
أثر  وعلى  الصحافة،  وانتقادات 
اجليش،  وقائد  الدفاع  وزير  عزل 
االنقالبات  من  سلسلة  بدأت 
األول  سوريا،  في  العسكرية 
حسني  الكولونيل  انقالب 
وعزل   ،1949/3/30 في  الزعيم 
ورئيس  القوتلي  شكري  الرئيس 
الوزراء خالد العظم، ثم االنقالب 
الكولونيل سامي  بقيادة  الثاني 
 ،1949/8/14 في  احلناوي 
ورئيس  الزعيم  حسني  واعدام 
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القوات اللبنانية

القوات 
السورية

القوات العراقية

 قوات الجيش
العربي

القوات المصرية

جيش االنقاذ

مناطق سيطرة اسرائيل
1948a 1 حزيران

خارطة: انت�سار القوات العربية، اأيار 1948

أديب  الثالث بقيادة الكولونيل  البرازي ثم االنقالب  وزراءه حسني 
حتى  احلكم  في  استمر  والذي   1949/12/19 في  الشيشكلي 

استقالته ومغادرته البالد في عام 1954. 
ومع انقضاء األعمال العدائية، كان السوريون قد اخترقوا مسافة 
كافية للسيطرة على موارد مياه استراتيجية بالقرب من احلدود 
وكانوا راضني بالدفاع عنها طوال املواجهات العسكرية مع القوات 
  )66،5( على  إال  إضافي لهم. فلم يستولوا  بدون حتد  اليهودية 
من األراضي، ولم يزودوا جيش االنقاذ باملساعدة والدعم املطلوب 
حيث كانوا يندفعون شماال إلى لبنان مع تقدم القوات اليهودية.
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اسرائيل

دافيد بن غوريون

يعقوب دوري

اجلي�س  خطوط  باجتاه  الفل�سطينيني  املدنيني  ودفع  �سكانها  من  اللد  اإخالء  بعد   
العربي، ت�سري قوات يهودية نحو الرمله للقيام بعمليات طرد اأخرى.

قرار  أعقبت  التي  الفترة  في 
مختلف  كانت  التقسيم، 
التنظيمات والهيئات السياسية 
أُدمجت  قد  اليهودي  اجملتمع  في 
للوكالة  التنفيذية  اللجنة  في 
اليهودية بقيادة دافيد بن غوريون، 
األخرى،  إلى جانب مناصبه  الذي 
من  أكبر  قوة  على  استحوذ 
الصهيونية.   القيادة  في  زمالئه 
اليهودية  الوكالة  خضوع  ومع 
العسكرية  والقوات  بأكملها 
إدارة  بإمكانه  لسيطرته،19 كان 
ومنسقة  متماسكة  حملة 

املنطقة  فقط  ليس  لتأمني 
في  اليهودية  للدولة  اخملصصة 
خطة التقسيم، بل كذلك جزءا 
اخملصصة  األراضي  من  كبيرا 
وحتولت  العربية.  للدولة 
امليليشيات اليهودية حتت قيادته 
في عام 1947 إلى جيش نظامي 
ويغئال  دوري  يعقوب  قيادة  حتت 

يادين.
ونظرا لتلقيهم مساعدات كبيره 
من سلطات االنتداب البريطاني، 
من  الصهيونية  احلركة  شكلت 
»جيشاً«  املسلحة  العصابات 
ومدرباً  بالسالح  ومدججاً  كبيراً، 

»حل قوات اجليش  جيدا وبخبرة قتاليه واسعة. كما متكن بعد 
الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  البريطانيني  أيدي  على  اليهودي« 
مجتمعات  في  عميقا  جذوره  وغرس  بنيته  بتغيير  اجليش  قام 
يحافظ  أصبح  فلسطني. بالتالي  في  الصهيونية  املستعمرات 
على بقائه ذاتيا وسهلت عملية التجنيد إلى حد كبير، كما نشأت 
ثقافة املستوطنات اليهودية املسلحة التي ما زالت تنغص حياة 

الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا. 

والتي  االنتداب،  نهاية  سبقت  التي  العسكرية  العمليات  خالل 
وأراضيهم،  بيوتهم  من  الفلسطينيني  من  آالف  مئات  فيها  طرد 
للمواجهة  حتضيرا  واجلليل  الساحلي  القطاع  الصهاينة  ضمن 
. ولعبت خالل هذه العملية قوات  العربية  املتوقعة مع اجليوش 
إرغون وليحي العسكرية دورا حاسما في تنفيذ عملية وحشية 
أوقعت اخلوف في قلوب الشعب الفلسطيني ودفعت إلى ترحيل 

وتهجير املواطنني إلى البلدان العربية احمليطة بفلسطني. 
كانت القيادة اليهودية مدركة متاما انعدام التنسيق بني القوات 
العربية التي تواجهها، وذلك بفضل التكنولوجيا االستخباراتية 
بن  كان  والفلسطينيني.  العرب  التصاالت  اليومي  واالختراق 
غوريون شديد التحمس ملعرفة مدى قوة احلاج أمني احلسيني في 
السيطرة على أألحداث السائدة من املنفى، حيث تواجد منذ عام 
درجة  متكرر  نحو  على  غوريون  بن  مذكرات  وتعكس   .1937
األرض،  على  املتواجدين  احملليني  الفلسطينيني  لدى  القوة  فقدان 

وحالة انقسامهم وغياب القرار. 
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الهدنة األولى

الهدنة الثانية

الدور السوفيتي خالل الهدنة األولى

كونت برنادوت لدى عر�سه تقريره اأمام الأمم املتحدة. على ي�ساره الأمني العام
 لالأمم املتحدة تريغفي يل وخلفه رالف بان�س، الرجل الذي خلف برنادوت بعد مقتله. 

شهدت الفترة املمتدة من 11 حزيران إلى 8 متوز هدنة بني اجليوش 
اإلسرائيلية والعربية، وذلك بوساطة األمم املتحدة. كان الوسيط 
املعني من مجلس األمن الدولي الكونت فولك برنادوت، وقد بعث 
في حزيران 1948 برسالة لوزير اخلارجية اإلسرائيلي عبر فيها عن 
العربي  محيطها  عن  القدس  عزل  املستحيل  من  أنه  اعتقاده 
من  جزءا  أبدا  تكون  لن  املدينة  وأن  للتقسيم،  مخطط  أي  في 
الدولة اليهودية. وفي أيلول، قام بتسليم تقريرلألمم املتحدة حول 

التطورات حيث صرح فيه:

االعتراف  يكن  لم  ما  وكاملة  عادلة  تسوية  هناك  تكون  »لن 
املنزل  إلى  العودة  في  العربي  الالجئ  حق  مع  متماشيا 
الصراع  واستراتيجية  األخطار  بسبب  تركه  أجبرعلى  الذي 
املسلح بني العرب واليهود في فلسطني. وقد ترتكب مخالفة 
ملباديء العدالة األساسية في حال سلب هؤالء الضحايا األبرياء 
يتدفق  حني  في  بيوتهم  إلى  العودة  في  حقهم  من  للصراع 
تهديد  طرح  األقل  على  أو  فلسطني،  إلى  اليهود  املهاجرون 
االستبدال الدائم لالجئني العرب الذين تضرب جذورهم عميقا 

في األرض منذ قرون.«20
 

بعد يوم من عرض تقريره لألمم املتحدة، نُصب كمني لبرنادوت في 
سيارته وُقتل في القدس على أيدي عصابة الشتيرن وذلك عمال 

بأمر من يتسحاق شامير.  

وخالل الهدنة، قام اليهود بإعادة نشر قواتهم لتكون في الوضع 
األفضل لدى جتدد القتال. وعلى النقيض من ذلك، لم تقدم القوات 

العربية على فعل شيء لتعزيز أو إعادة انتشار قواتها، ومع جتدد 
بتفوق  اليهودية  القوات  أربعة أسابيع، متتعت  القتال في غضون 

عسكري على اجليوش العربية.

انشاء  أن  العرب  القادة  تقبل   ،1949 عام  من  األول  النصف  في 
»إسرائيل« اصبحت حقيقة على األرض الفلسطينية ولم يكن 
لديهم أي خيار سوى أن ميتثلوا لقرار مجلس األمن 62 من تشرين 
املفاوضات  النار. وجرت  إطالق  وقف  إلى  1948 الداعي  عام  أول 
عبر وساطة خليفة برنادوت رالف بانش، وشددت على أن خطوط 
بترتيبات  اعترافا  اإلطالق  على  تشكل  ال  عليها  املتفق  الهدنة 

نهائية حول احلدود أو األراضي. 

على نحو شبيه لدور العدو في احلرب الباردة، لعب االحتاد 
نظام  النكبة. فكان  احداث  في  دورا حاسما  السوفيتي 
لألفراد  والعتاد  بالسالح  كرميا  مصدرا  ستالني  جوزيف 
األكبر  احلموالت  تزويد  بواسطة  وذلك  اليهود،  املقاتلني 
األسود  البحر  موانيء  من  فلسطني  إلى  املهاجرين  من 
وتوفير إرساليات ضخمة من األسلحة الثقيلة، الدبابات 
أهمية  لهذا  فكان  تشيكوسلوفاكيا.  عبر  والطيارات 
خرق  حيث  األولى،  للهدنة  األربعة  األسابيع  خالل  بالغة 
االحتاد السوفياتي من خاللها حظر التسلح على املقاتلني 
احترامه  جرى  حني  في  املتحدة،  األمم  قبل  من  واملفروض 
امليزان  كفة  رجح  مما  للعرب  الغربيني  الراعني  جانب  من 
لصالح  حازم  بشكل  والنفسي  والعتادي  العسكري 

الصهاينة. 



حكومة عموم فلسطين اتفاقات الهدنة العربية- اإلسرائيلية

الوفد الردين خالل توقيع الهدنة مع اإ�رشائيل، الثالث من ني�سان 1949. العقيد اأحمد 
�سدقي اجلندي واملقدم حممد املعايطه واملقدم علي اأبو نوار.

امليثاق  تبنى  الذي  الفل�سطيني  الوطني  املوؤمتر  يراأ�س  احل�سيني  اأمني  احلاج  املفتي 
الوطني و�سكل حكومة عموم فل�سطني يف غزة

الوفد اللبناين يوقع اتفاقية الهدنة مع ا�رشائيل عام 1949
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وحتى في ظل إنشاء كيان فلسطيني مستقل، فان ذلك لم يأت 
املؤقتة  املدنية  اإلدارة  فتحويل  الفلسطينية.  القضية  ملنفعة 
التي عينتها اجلامعة العربية إلى حكومة عموم فلسطني بقيادة 
أجل  من  املصريه  احلكومة  بوساطة  جاء  العليا  العربية  اللجنة 

حتدي سلطة امللك عبداهلل على الضفة الغربية 
عقد املؤمتر الوطني الفلسطيني األول في غزة في الثالث والعشرين 
األول  الفلسطيني  الوطني  امليثاق  عرض  حيث   ،1948 أيلول  من 
احلاج  القدس،  وعاصمتها  فلسطني  عموم  حكومة  عن  واإلعالن 
أمني احلسيني رئيساً لها، أحمد حلمي عبد الباقي رئيس وزرائها، 
وزراء. كانت  وزير خارجيتها، وعشرة شخصيات  احلسيني  جمال 
حكومة عموم فلسطني ال حول لها و ال قوة على نحو خاص على 
حني  في  املصريني،  الراعني  على  متاما  ومعتمدة  األصعدة  كافة 

رفضت األردن والعراق االعتراف بها.

الرابع والعشرون من شباط، كان ممثلو مصر وإسرائيل أول من 
وقع على اتفاق هدنة. يتبع خط وقف إطالق النار حدود االنتداب 
البريطاني فيما عدا القطاع الساحلي املؤدي إلى مدينة غزة. 
جيب  عن  تدافع  تزال  ما  كانت  التي  املصرية  القوات  وعادت 

الفالوجة إلى مصر مع أسلحتها!.

إسرائيل. يتبع  مع  هدنة  اتفاق  لبنان  آذار: توقع  من  الثالث 
القوات  لتنسحب  السابقة  الدولية  احلدود  النار  إطالق  خط 

اإلسرائيلية من 13 قرية محتلة في جنوب لبنان.

الثالث من نيسان: تنهي اململكة الهاشمية مفاوضات حول 
اليونانية. اهتمت  رودوس  آذار في جزيرة  أوائل  بدأت في  هدنة 
جبل  إلى  حرة  وصول  إمكانية  بتحقيق  باألساس  إسرائيل 
بتصحيح  القدس،  في  اليهودية  الدينية  واألماكن  املشارف 
حني  في  الغربية،  الضفة  في  عراقية  قوات  وتواجد  احلدود، 
املؤدي  املمر  وقضية  الالجئني  قضية  طرح  إلى  األردن  سعت 
من البلدة القدمية للقدس إلى بيت حلم. ووقع اتفاق يلبي كافة 
الهدنة  خط  حتديد  الالجئني،  قضية  باستثناء  املطالب  هذه 
للضفة الغربية، حتويل عدد من القرى العربية في اجلزء املركزي 
للبالد إلى إسرائيل وتوفير جلنة مختلطة للعمل على ترتيبات 

في القدس. 

االنسحاب من معظم  على  متوز: توافق سوريا  من  العشرون 
إلى  حتولت  والتي  الصراع،  خالل  عليها  استولت  التي  املناطق 

مناطق منزوعة السالح. 
لم توقع العراق على اتفاق، وجاء انسحابها من شمالي الضفة 

الغربية عمال ببنود اتفاق الهدنة اإلسرائيلي- األردني. 
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اإلعالن عن االستقالل، األول من تشرين 
أول 1948

»مقتطفات«

األردن وفلسطين

العربي  للشعب  والتاريخي  الطبيعي  احلق  على  »بناًء 
الذي  املقدس  احلق  هذا  واالستقالل،  احلرية  في  الفلسطيني 
االستعمار  قوى  دونه  وكافح  الدماء،  أزكى  سبيله  في  بذل 
به،  التمتع  وبني  بينه  وحالت  عليه  تألبت  التي  والصهيونية 
في  املنعقد  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  اعضاء  نحن  فإننا 
القعده 1367 املوافق  اليوم 28 ذي  مدينة غزة هاشم، نعلن هذا 
كلها:  فلسطني  استقالل   ،1948 )ديسمبر(  االول  كانون   1
االبيض  البحر  وغرباً  االردن،  وشرقاً  ولبنان  سوريا  شماالً  يحدها 
املتوسط وجنوباً مصر، استقالالً تاماً، وإقامة دولة حرة دميقراطية 
ذات سياده يتمتع فيها املواطنني بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي 
وخدمة  العربي  اجملد  بناء  في  متآخية  العربية  الدول  وشقيقاتها 
احلضارة االنسانية مستلهمني في ذلك روح االمة وتاريخها اجمليد 

ومصممني على صيانة استقاللنا والذود عنه، 
واهلل تعالى على ما نقول شهيد«.

من  في سلسلة  عبداهلل  امللك  1948، شرع  عام  أول  تشرين  في 
العربية حسب  للدولة  املتبقي  »ضم« اجلزء  لتحقيق  اخلطوات 
في  مؤمتر  بعقد  بدأت  وقد  االردنية.  الدولة  الى  التقسيم  قرار 
عمان بناًءا على مبادرة من احلكومة، والذي دعا فيه عدد كبير من 
لإلعالن  أوسع  فلسطيني  مؤمتر  لعقد  الفلسطينيني  الالجئني 
كملك  عبداهلل  بامللك  املناداة  الفلسطينية  »الوحدة«  عن 
وقرى  مدن  على  بجوالت  عندها  اهلل  عبد  امللك  فلسطني. وقام 
فلسطني، حيث أعاد إحياء عالقاته الشخصية مع عدد من رؤساء 

البلديات، الوجهاء والعائالت الرئيسة في البالد. 
وفي األول من كانون أول 1948، دعا »مؤمتر أريحا« إلى »ضم« 
أجل  الهاشمية من  االردنية  اململكة  الى  تبقى من فلسطني  ما 
على  خاصة  ممكن،  وقت  أسرع  في  فلسطني  من  تبقى  ما  إنقاذ 
الواقع  ضوء  وعلى  الصهاينة  مواجهة  في  العربي  الفشل  أثر 
بإدارة  فعلياً  أصبحت  الفلسطينية  املناطق  بأن  املتمثل  اجلديد 
السلطة األردنية. صوت مؤمتر أريحا لصالح قرار دعا إلى توحيد 
األردن وفلسطني كخطوة جتاه وحدة عربية كاملة واالعتراف بامللك 
عبداهلل كملك على عموم فلسطني. ووافقت احلكومة األردنية 

والبرملان األردني على ذلك. 

املوؤمتر  قرارات  يقدم  اجلعربي  علي  حممد  ال�سيخ  برئا�سة  اأريحا  موؤمتر  وفد 
للملك عبد اهلل

الصحافة  واعتبرت  أريحا،  مؤمتر  قرارات  العربية  اجلامعة  أدانت 
العراقي  الوزراء  رئيس  ودعا  املصير  تقرير  ذلك خرقا حلق  السورية 
نوري السعيد امللك عبداهلل إلى جتميد خطوات »الضم«، مما أدى 
ونصف. واعترض  عام  ملدة  األردن  خطط  تطبيق  تأخير  جناح  إلى 
عبداهلل  امللك  خطوات  على  احلسيني  أمني  احلاج  بشده  ورفض 

معلنا عنها بأنها الغية وباطلة وداعيا إلى مقاطعتها!. 

في  املدنية  الوظائف  مسؤولية  تدريجيا  األردنية  احلكومة  تولت 
الضفة الغربية حيث دفعت رواتب املوظفني املدنيني واستوعبت 
الهاشمية  األردنية  باململكة  سمي  ما  في  محليني  محافظني 

األردنية.  
كل  ملنح  األردني  اجلنسية  قانون  تعديل  جرى   ،1949 شباط  وفي 

فلسطيني مواطنة أردنية. 
األردنية  اخلطوة  ضد  العربية  املعارضه  أصوات  وإلسكات 
الورقة  على  العربي«  »اخلالف  وانهاء  الغربية  الضفة  بضم 

الفلسطينية.
وافق مجلس جامعة الدول العربية على قرار اللجنة السياسية 

التالي:
بعروبة  استمساكها  أعلنت  قد  العربية  الدول  كانت  »ملا 
فلسطني واستقاللها وسالمة اقليمها حتقيقاً لرغبات سكانها 
فإن  جتزئتها،  أساس  على  يقوم  حل  كل  ورفضت  الشرعيني 
اململكة األردنية الهاشمية تعلن أن ضم اجلزء الفلسطيني اليها 
امنا هو اجراء اقتضته الضرورات العملية وانها حتتفظ بهذا اجلزء 
لقضية  النهائية  للتسوية  تابعاً  يكون  ان  يدها على  وديعة حتت 
عليها  كانت  الذي  بكيانها  األخرى  اجزائها  حترير  عند  فلسطني 
اجلامعة  دول  تقرره  ما  شأنه  في  تقبل  ان  وعلى  العدوان،  قبل 

األخرى«.21
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نظرا المتالكهم نسبة تقل عن سبعة باملائة من أراضي فلسطني 
56 باملائة  نسبة  على  باحلصول  اليهود  ُوعد  االنتداب،  عهد  في 
بواسطة قرار األمم املتحدة للتقسيم واستولوا على ما مجموعه 
قاموا  شعبهم،  تأمني  1948. وبهدف  عام  صراع  في  78 باملائة 
منازلهم  من  الفلسطينيني  من  باملائة   90 نسبته  ما  باجتثاث 
وأرسلوا بغالبيتهم العظمى إلى املنفى. وشرعوا فورا في أعقاب 
الفلسطيني.  الشعب  تهجير  الستكمال  حملة  في  الهدنة 
اإلسرائيلية  احلدود  خارج  أنفسهم  وجدوا  الذين  الالجئون  حاول 
احلكومة  إياهم  بيوتهم. معتبرة  إلى  العودة  مرارا  الصراع  بعد 
»متسللني«، وجرى اعتقالهم وسجنهم وطردهم،  اإلسرائيلية 
ولم ميض وقت طويل قبل أن تتبنى إسرائيل سياسة إطالق النار 

على الفلسطينيني العائدين. 
كان اإلسرائيليون سريعني في تشكيل بنية قانونية لتسهيل 

خالل  ساكنيها  من  اخملالة  العرب  أراضي  ملكية  على  االستيالء 
قد  هيئات  كانت  دولتهم،  قيام  عن  اإلعالن  قبل  وحتى  احلرب. 
شكلت إلدارة األراضي احملصلة بواسطة طرد أصحابها الشرعيني. 
الطواريء عام 1948 قبل  أنظمة  قانونية في  وقد منحوا مكانة 
منح  والذي   ،1950 عام  في  الغائبني  أمالك  قانون  إلى  تطويرها 
اإلسرائيليني »وصاية« على أراضي الغائبني لغاية حل مشكلة 

الالجئني.
عرف »الغائب« بأنه كل عربي ترك قريته بعد تشرين ثاني 1947، 
حتى وإن بقي في داخل حدود 1948 إلسرائيل. وهذا شمل، على 
سبيل املثال، أصحاب أراض في عكا كانوا قد سافروا بضع أمتار 
بالتالي  القدمية فأصبحوا  البلدة  إلى  البلدة اجلديدة  من منطقة 
معرضني ملصادرة بيوتهم. حلارس أمالك الغائبني سلطة واسعة 
في اإلعالن عن مكانة غائب ولم يكن ملزما بتزويد مصادر املعلومات 
التي دفعته إلى االتخاذ القرار؛ باإلضافة إلى هذا، ال ميكن استرجاع 

األرض في اللحظة التي بيعت فيها للحارس، فضمن هذا اإلجراء 
بقاء األرض في أيد يهودية فور تغيير ملكيتها. وقد أعطى ذلك 
من  طردوا  فلسطيني  مليون  عن  يزيد  ما  أمالك  بسرقة  تخويال 

بيوتهم في عام 1948. 
في  تواجدت  فلسطينية  وقرية  800 بلدة  عن  يزيد  ما  أصل  من 
فلسطني في عام 1945، بقي أقل من 450 بعد أحداث 1948 من 

بينها فقط 105 داخل حدود إسرائيل.
 

 
عقد مؤمتر الالجئني الفلسطينيني في رام اهلل في السابع عشر من 
آذار )مارس( 1949 وضم ثمامنائة ممثل عن سائر الالجئني املقيمني 
الف  ثالثمائة  عددهم  والبالغ  فلسطني  في  العربية  املناطق  في 

نسمة وقرروا:22 
كحق  بالدهم  الى  العودة  على  الالجئون  -  يصّرْ 

لقضية السياسية  احللول  لنتائج  االنتظار  دون     لهم 
.    فلسطني 

املادية االضرار  عن  كامالً  تعوضهم  الالجئون  -  يطلب 
انتهاء   قبل  سواء  انواعها  بجميع  بهم  حلقت     التي 

ذلك. بعد  او     االنتداب 
وممتلكاتهم اموالهم  استالم  على  الالجئني  -  تأمني 

بالدهم. الى  عودتهم  حتى  عليها     واحملافظة 
في الالجئني  استقرار  لتأمني  الكافية  الضمانات  -  أخذ 

حرياتهم. وحفظ     ديارهم 
متثيلهم  حق  هيئة  الية  ليس  انه  املؤمترون  -  يقرر 

متثيلهم.   حق  وحده  املؤمتر  عن  املنبثق  اجمللس     ويخولون 
اآلتي الشكل  على  متثلهم  هيئة  تأليف  املؤمترون  -  يقرر 

أ -  مجلس الالجئني ويؤلف اربعني عضوا ينتخبهم املؤمتر
صحيحاً. متثيالً  الالجئني     وميثلون 

ب -جلنة تنفيذية من عشرة اشخاص ينتخبها اجمللس من
وهم: اعضائه     بني 

  
)3( عزيز شحاده)4(  )2( يحيى حموده  الهواري  منر  1 محمد 
محمد اليحيى)5( عبد الفتاح درويش )6( على العطاونه )7( 
 )10( بركات  )9( زكي  اهلل  عون  )8( صالح  البرغوثي  طلعت 

احمد محمد صالح
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مسألة  في  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  قرار  أن  بالذكر  وجدير 
الالجئني الفقره 11 من القرار 194 11 كانون اول )ديسمبر( 1948 

على: )14( ينص 
لالجئني  ممكن  وقت  أقرب  في  بالعودة  السماح  وجوب  » تقرر 
جيرانهم  مع  بسالم  والعيش  بيوتهم  الى  العودة  في  الراغبني 
ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى 
بيوتهم، وعن كل مفقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب 
وفقاً ملبادئ القانون الدولي واالنصاف ان يعوض عن ذلك الفقدان او 
الضرر من قبل احلكومات او السلطات املسؤولة. وتصدر تعليمات 
الى جلنة التوفيق بتسهيل اعادة الالجئني الى وطنهم وتوطينهم 
دفع  وكذلك  واالجتماعي  االقتصادي  تأهيلهم  واعادة  جديد  من 

التعويضات«.

التوفيق  لوزان مع جلنة  الوفد اإلسرائيلي في محادثات  اعلن  وقد 
هيئات  مع  تتفاوض  لن  إسرائيل  العربية: »ان  والوفود  الدولية 
الفلسطينيني،  الالجئني  وفد  مع  التفاوض  رفض  شعبية، 
كان  واذا  العربية،  احلكومات  مع  التفاوض  تريد  إسرائيل  وان 
فعليه  بقضيته،  جداً  معنياً  الالجئني،  وفد  وهنا  الفلسطينيون، 
يفاوضوا  حتى  العربية  احلكومات  على  »ضغطاً«  ميارس  ان 
بدور  القيام  الالجئني(  )وفد  الفلسطينيون  رفض  إسرائيل«. 
ذلك  واعلن  العربية  الدول  وحكومات  اسرائيل  بني  الوساطة 

بحضور الوفود العربية.

واعلنت جلنة التوفيق الدولية في 17 أيلول )سبتمبر( 1951 في 
تقريرها عن مباحثاتها في باريس توصياتها وهي: 

1-موافقة احلكومة االسرائيلية على اعادة عدد محدود من الالجئني 
وعلى اسس متكنها من دمجهم في االقتصاد االسرائيلي.

2-قبول احلكومة االسرائيلية دفع تعويضات عن املمتلكات التي 
يقدر  مبلغاً  التعويض  ويكون  يعودون،  ال  الذين  الالجئون  يتركها 
على اسس القيم التي توصل اليها مكتب جلنة الالجئني وان توضع 
خطة للدفع تأخذ بعني االعتبار قدرات احلكومة االسرائيلية على 
ذلك، توضع هذه اخلطة من قبل جلنة خاصة من اخلبراء االقتصاديني 

واملاليني يتم تعيينها من قبل هيئة االمم املتحدة.

هذه  االسرائيلي  الوفد  رفض  )اكتوبر(،  االول  تشرين   26 وفي 
املقترحات ورفض االستمرار في املفاوضات.

وتوقفت مهمة جلنة التوفيق الدولية، وبقيت أوراقها ومحاوالتها 
بانتظار »ارادة دولية« لتنفيذها!

سرقة الضرائب الفلسطينية

األدوات الديموغرافية

أصدر بنك أجنلو- فلسطني املعروف حاليا ببنك ليئومي اإلسرائيلي 
في آب 1948 الليرة لتستبدل اجلنية الفلسطيني املستخدم خالل 
على حسابات مصرفية  االستيالء  البريطاني. ومت  االنتداب  عهد 
حسابات  البريطانيون  ونقل  فلسطني،  في  وخاصة  عامة 
إجنلترا  في  واملتواجدة  االنتداب  عهد  من  حكومية  مصرفية 
إلى أيدي اإلسرائيلني. فكان البريطانيون بهذه الطريقة متورطني 
احلياة،  مدى  على  جمعت  ضرائب  من  الفلسطينيني  جتريد  في 

ومستكملني بالتالي سلب أمالك الالجئني الفلسطينيني. 

بعد  قانونني  تبني  جرى 
لضمان   1948 أحداث 
البالد.  في  يهودية  أغلبية 
العودة  قانون  أولها   وكان 
للعام 1950، حيث منح أي 
يهودي في العالم احلق في 
إسرائيل  في  االستيطان 

وأن يصبح مواطنا إسرائيليا، األمر 
جزءا  شكلت  عملية  حقق  الذي 
الصهيونية  احلركة  من  أساسيا 
الثاني  القانون  بداياتها. أما  منذ 
عام 1952 فهو قانون الدخول إلى 
دخول  في  حتكم  حيث  إسرائيل 
فجرد  إسرائيل،  إلى  األجانب 
أي  من  الفلسطينيني  الالجئني 
خالله  من  يطالبون  قانوني  حق 

كثير  نقاش  من  دار  ما  عن  النظر  بغض  بيوتهم.  إلى  العودة 
حول طبيعة عمليات الطرد، إال أن الجئني في كافة أنحاء العالم 
يعودون دائما إلى ديارهم في أعقاب انتهاء الصراع. يكمن جوهر 
النكبة في رغبة اإلسرائيليني على نحو مستمر في انكار ورفض 

حق الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم. 



في  جوهريا  هدفاً  فلسطني  من  العرب  السكان  تطهير  كان 
االستراتيجة الصهيونية. شبه حاييم وايزمان السكان األصليني 
ب »صخور يهودا، عثرات يتوجب إزالتها في الطريق الصعب«23 
السياسة  في  ذلك  منذ  وأدمجت  الرؤيا  هذه  سادت  وقد   ،
أصبح  املستمرة،  النكبة  لسيرورة  ونتيجة  اإلسرائيلية. 
وهم يشكلون  واألقدم  األكبر  الالجئني  الفلسطينيون مجموعة 

حاليا ما يزيد عن ربع مجموع الالجئني في العالم. 

لقد ترك العديد من الفلسطينيني الذين فروا من بيوتهم في عام 
إلى  سيعودون  بأنهم  العتقادهم  أغراضهم  من  قليل  1948 مع 
بيوتهم في غضون أيام، ومع انقضاء العنف في قراهم. فها هم 
اآلن يعيشون في حال انتظار في مخميات مزدحمة وتفتقد سبل 
العيش الكرمي في كل من لبنان، سوريا، األردن واألراضي احملتلة في 
اجليل  وصلوا  الذين  وسليلتهم  غزة، هم  وقطاع  الغربية  الضفة 

الرابع.  

قدرت جلنة التوفيق الدولية األمم أن ما عدده 726,000 فلسطيني 
)نسبة 75 باملائة من مجموع السكان العرب في فلسطني( قد 
»الجئي 1948« في حني ظل 32,000  إلى خارج فلسطني  فروا 
اسُتوطنت  أو  وبلدة  531 قرية  الهدنة. ودمرت  حدود  داخل  في 
ومصادرة  تدمير  جراء  من  اخلسائر  مجموع  ويقدر  باليهود. 
أمريكي. باإلضافة  دوالر  209 مليار  مببلغ  الفلسطينية  األمالك 
إلى الالجئني، هنالك فلسطينيون مهجرون داخليا والذين طردوا 
من قراهم، الواقعة فيما أصبح إسرائيل، خالل حرب عام 1948. 
في  نسمة  ألف   40 إلى   30 تعدادهم  وصل  احلرب،  نهاية  ومع 
كما  بيوتهم  إلى  بالعودة  لهم  يسمح  ولم  إسرائيل  داخل 
ملكية  سلب  تسهيل  أجل  من  عسكري  حكم  حتت  ُوضعوا 
بالفلسطينيني  إسرائيل  تعترف  ال  اليوم،  ولغاية  أراضيهم. 
بني  يتراوح  مبا  حاليا  عددهم  يقدر  والذين  داخليا،  املهجرين 

263,000 و 300,000. 24  

وفي عام 1950، تسجل 941,000 الجيء لدى وكالة األمم املتحدة 
لغوث وتشغيل الالجئني )األنروا(. وفي عام 1967، ُشرد ما عدده 
300,000 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة »النازحني 
عام 1967«، مبا فيهم حوالي 175,000 مسجلني أصال لدى األنروا 

ليصبحوا بالتالي الجئني للمرة الثانية.
 5.5 بحوالي   1948 عام  من  لالجئني  الكلي  اجملموع  اليوم  يقدر 

اإلرث الباقي لقضية الالجئين منذ 1948

38

مليون، من بينهم أربعة ماليني مسجلني لدى األنروا و 1.5 مليون 
إما ببساطة لم يتسجلوا أو أنهم لم يكونوا بحاجة للمساعدة 
عندما أصبحوا الجئني. باإلضافة إلى هذا، هنالك 263,000 مهجر 
داخليا )في عام 1948( وما عدده 773,000 من النازحني في عام 

25  .1967

التزام لم يطبق

أيار 1949  احلادي عشر من  املتحدة في  األمم  إسرائيل في  قبول  مت 
شرط أن تلتزم بتنفيذ قرار األمم املتحدة 194، الذي أقرته اجلمعية 

العامة في كانون أول 1948 املذكور.
املتحدة،  األمم  عضوية  إلى  االنضمام  »تسريع« عملية  ولغايات 
وافقت حكومة إسرائيل على إعادة )100,000( مائة الف الجيء 
فلسطيني إلى وطنهم. وعمال بعاداتها في االلتزام باتفاق حتى 
بوجود  التزاماتها  ثم جتاهل  ومن  بذي صلة حلاجتها  ليس  يصبح 
في  املتطلبات  بهذه  أبدا  إسرائيل  تف  لم  املساءلة،  من  حصانة 
اللحظة التي حققت فيها اغراضها السياسية وفي مقعدها في 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 

انعدام  في  متسمة  سنوات  منذ  بيننا  السائدة  الظاهرة  »إن 
األخالقي...  الفساد  اخلاطئة...  األعمال  جتاه  احلساسية 
ذاته؛  بحد  اجلدي  باألمر  ليس  خاطيء  عمل  لنا،  فبالنسبة 
أو  أزمة  حلدوث  تهديد  وجود  حال  في  فقط  له  نتنبه  فنحن 
فقدان  أو  القوة  فقدان  منصب،  فقدان  مثل  خطرة  نتيجة  وقوع 

التأثير. 
توجها  بل  األخالقية  املشاكل  نحو  أخالقيا  توجها  لدينا  »ليس 
قتل  املرات،  إحدى  ففي  األخالقية...  للمشاكل  براغماتيا 
األعمى...  االنتقام  بدافع  العرب  من  عدد  إسرائيليون  جنود 
ولم تُستخلص العبر من هذا، لم تخفض رتبة أحد أو يفصل أحد 
من منصبه. ثم وقعت ]مذبحة[ دير ياسني... ولم يستخلص 
العام، اجليش  الرأي  بأن  أن هذا ال يعني  أية عبرة. غير  املسؤولني 
الدم  بأن  خالصتهم  فكانت  شيء؛  إلى  يخلصوا  لم  والشرطة 

العربي يسفك بحرية.
»يستلزم كل هذا الدفع بتغيير معنى العدالة والصدق مبفهوم 
عيون  في  ]اإلسرائيلية[  الدولة  تظهر  أن  بد  فال  العام؛  الرأي 
العالم كدولة متوحشة ال تعترف مبباديء العدالة التي أسسها 

وتبناها اجملتمع املعاصر...«26
)أُقتبس في كتاب  السابق  وزراء إسرائيل  رئيس  موشيه شاريت، 
لليفيا روكاح، إرهاب إسرائيل املقدس: دراسة ترتكز على مذكرات 
موشيه شاريت ووثائق أخرى. AAUG, Press، 1980، صفحة 

)36
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بعد مرور ستني عاما على النكبة الفلسطينية، نستطيع، نحن معشر الفلسطينيني ان 

نستخلص الدروس واالسباب وراء استمرار التهجير املتواصل لشعبنا عن ارض وطنه في اربع 
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املتجذرة وتشويه احلقوق الفلسطينية.

إن الفلسطينيني مدعوون  الحياء الذاكرة الوطنية في قضايا نكبتهم األولى واستمرارها, 

أجل  من  الوطني  النضال  يخص  فيما  املاضي  القرن  أخطاء  من  العبر  يستخلصوا  وأن 

الشعب  نكبة  النهاء  أساساً  اإلنسانية  العدالة  تصبح  بأن  األمل  ومع  واالستقالل،  احلرية 

الفلسطيني.

د.مهدي عبد الهادي     

القدس، 15 أيار )مايو( 2010

مالحظة أخيرة


