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الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني  نبسم اهلل الرمح

 :ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

احلمد والشكر هلل تعاىل الذي هدانا لطريق العلم ووفقنا وسدد خطانا ويسر لنا السبل  إن

 .إلمتام هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

كما نتوجه جبزيل الشكر وعميق احملبة والتقدير واالحرتام إىل األستاذ الدكتور 

رة إىل أن بورغدة رمضان الذي تفضل علينا بإشرافه على هذه الرسالة، منذ كانت فك

لنا النصائح واإلرشادات القيمة والنافعة ومل يبخل  دىأصبحت بصورتها احلالية، كما أس

زيز، وتواضعه وسعة صربه، ونسأل اهلل له دوام الصحة والعافية ونتمنى له الغعلينا من فيض علمه 

 .املزيد من التألق والنجاح يف اجملال العلمي

األفاضل بقسم التاريخ الذين محلوا على عاتقهم  كما نتقدم بالشكر إىل مجيع األساتذة

مسؤولية أقدس رسالة يف احلياة فمهدوا طريق العلم واملعرفة، وال ننسى عمال املكتبات 

منتوري، واألمري عبد )الذين قدموا لنا يد العون وخاصة عمال مكتبة جامعة قسنطينة 

إىل عمال مكتبة الكلية  و عمال مكتبة جامعة باجي خمتار بعنابة، باإلضافة( القادر

السيما مصلحة اإلعارة الداخلية، كما نشكر كل من أمدنا باملادة العلمية ومل يبخل 

 .علينا

 
 
  



                                                              

 

 

 

 "فال تقل هلما أف وال تنهرهما وقل هلما قوال كرميا"من قال اهلل عز وجل فيهما  إىل

نان، إىل اليت أهدتها الدنيا التعب احلإىل اليت محلتين وهنا على وهن إىل اليت أرضعتين احلب و

 .، إىل أعز الناس أمينواحلرمان، فأهدتين الدفء واحلنا

الصعاب إىل الذي كان سندي املادي  زى اجتياإىل الذي علمين أن احلياة كفاح وحفزني عل

 .واملعنوي أبي

تنجبها أمي  مل  يزيد، عمار، بالل، أمال، رمية، إىل األخت اليت: إىل رياحني حياتي إخوتي

 .زوجة أخي وحيدة

 .إسالم، صابر وأمينة حممد: إىل الكتاكيت الصغار

المية، : إىل صديقاتي الالئي مجعتين بهم أسوار اجلامعة وأمضيت معهن مشواري الدراسي

 ...خولة، سهام، سناء -حنان

 .االبتدائي إىل اجلامعة كل بامسهمن إىل كل من علمين حرفا 

 .2102دفعة  2إىل مجيع طلبة التاريخ ماسرت

 .عملي ومثرة جهدي إليهم مجيعا أهدي بذرةو نساهم قلمي إىل كل من ذكرهم قليب 

 

  



 
 
 

 

 ".حساناإوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين : "سبحانه و تعاىل إىل اللذان قال فيهما

مي الإىل اليت محلتين وهنا على وهن، امسها يشعرني بالسكينة واآلمان، بسمتها بلسم أل

إصرارها حيفزني كي أتقدم حنو األمام، صربها يقوي عزمييت، سهرها  وشعاع ألمالي،

 .الليالي يعلمين التضحية، دعاءها سر جناحي مهما قلت لن أوفيك حقك يا أمي

إىل أبي احرتاما، الذي علمين أن أقف يف معرتك احلياة صامدة، وكان دعمي املادي كي 

 .أبلغ مرادي

 .كلثوم ومروان: ومن أفتخر وأعتز بأن وهبين اهلل إخوة مثلهمإىل سندي يف احلياة                

 .صغار العائلة و كذلك يونس هاشيم كل  إىل

فاطمة، : إىل صديقاتي الالئي مجعتين بهن أحضان اجلامعة وتقامست معهن األفراح واألتراح 

 ...سناء، أحالم، خولة، حنان، سهام

 .ضل من الطور االبتدائي إىل اجلامعةإىل كل من علمين حرفا أساتذتي األفا         

إىل فلسطني وشعبها الثائر، ألجل القدس ودمعة أم وصرخة طفل، وحسرة شيخ، إىل املرابطني       

 .واملرابطات يف كل شرب من أرضها

 .2102إىل طلبة سنة ثانية ماسرت تاريخ دفعة 

 .أو بعيد ذكره قليب ومل يكتبه قلمي يب إىل كل من يعرفين من قر

 .إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي وسنوات دراسيت
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 :وخطته  مقدمة البحث
لطالما كانت فلسطين على مر التاريخ تلك األرض التي شهدت زخًما حضارًيا متنوعًا 
ساهمت في تشكيله عدة شعوب، غير أن اليهود يدعون بأنها أرضهم وأرض أجددهم الذين 

 أنحاءاستوطنوا فيها مستندين في ذلك إلى حجج تاريخية ودينية، فرغم شتاتهم وتفرقهم في 
ش في أحالمهم وأفكارهم وتالزمهم أينما شعودة إلى فلسطين ظلت تعفكرة ال أنالعالم، إال 

 فأنشئواوا بتوحيد صفوفهم ءذلك الحلم فبد حلوا وارتحلوا فأخذوا يسعون بكل السبل لتحقيق
الجمعيات واتجهوا إلى عقد المؤتمرات ولعل أهمها على اإلطالق مؤتمر بال بسويسرا عام 

الذي حاولوا فيه الحصول على تأييد ودعم دولي، وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا  7981
والتي ستمكنها من الحفاظ على  اإلستراتيجيةتنظر إلى فلسطين بعين ثاقبة ألهميتها 

تلتقي المصالح البريطانية والصهيونية ليتم  أنوهكذا شاءت الظروف مصالحها في المنطقة، 
وضع حجر األساس للوطن القومي اليهودي في فلسطين بإصدار بريطانيا لوعد بلفور، 

فيها ؤسس تو  7879وأوائل عام  7871سنة  أواخرلتخضع فلسطين لالحتالل البريطاني في 
ا في وضع الحجر األساس لبناء دولة كبير بذلت جهدا إدارة عسكرية دامت سنتين ونصف 

 .م7899شهر ماي خالل إسرائيل التي أعلن عن قيامها 
سنحاول اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تثيرها طبيعة هذا : إشكالية الموضوع

 :الموضوع، منها
  ما هي الخطوات واألساليب التي انتهجتها بريطانيا لالستحواذ على فلسطين بالتنسيق

 .الصهاينة لتحقيق مصالحهما المنشودة في المنطقة؟مع 
 :ولمعالجة هذه اإلشكالية طرحت عدة تساؤالت فرعية كالتالي

  مركز جذب لكل من بريطانيا جعلتها ما هي الخصائص التي انفردت بها فلسطين والتي
 .واليهود؟

 يدها على فلسطين؟ لوضعيف نجحت بريطانيا في استغالل الظروف السائدة ك 
  في التمكين لالستيطان الصهيوني اإلدارة العسكرية االنجليزية  لعبته الدور الذي ما هو

 ؟فلسطينفي 
 ما يأتيلالختيار هذا الموضوع دفعتنا ومن األسباب التي : أسباب اختيار الموضوع: 
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 شغلت بال الكثيرين وال تزال أحداثها  ،القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي مسلم
األمر  يومنا هذا، حيث تعد أهم القضايا المطروحة على المجتمع الدولي،مستمرة إلى 

اإلدارة العسكرية االنجليزية في فلسطين، ألنها موضوع  رغبة في دراسة زادنا الذي 
 .7899دشنت بداية مسار انتهى بإعالن دولة اسرائيل سنة 

  الدعم البريطاني معرفة كيف تمكن اليهود من السيطرة على فلسطين والوقوف على مدى
ها بريطانيا تللصهاينة في سبيل إقامة الوطن القومي اليهودي والغايات والمصالح التي جن

 .من وراء هذا الدعم
 عرفة تفاصيل ما قامت به اإلدارة العسكرية االنجليزية في فلسطين من خالل ذكر أهم م

شروع الصهيوني في ، ودورها في التمكين للمفي شتى المجاالتاإلجراءات التي اتخذتها 
 .فلسطين

 بدراسة وتختص  7891إلى  7871تمتد الفترة الزمنية للموضوع من : حدود الدراسة
 اإلدارة العسكرية االنجليزية في فلسطين وتحليل عمل

 : مناهج البحث
المنهج الوصفي وذلك  :منهجين، هما البحث االعتماد على طبيعة موضوعقتضت ا

بتقصي الوقائع السيما فيما تعلق بذكر ووصف مجريات االحتالل البريطاني وزحفه على 
المنهج التاريخي التحليلي من خالل تحرينا ألسباب و  .فلسطين وكذلك بالنسبة للهجرة اليهودية

وتحليل  هاأسباب إلغاءوعمل اإلدارة العسكرية و  ودوافع إصدار وعد بلفور وتحليل مضمونه
 .بعض بنود صك االنتداب

 الصعوبات: 
من المتعارف عليه أن أي دراسة ال تخلو من الصعوبات والمشتقات، ومن هذه 

 :الصعوبات نذكر
  على الرغم من كثرة المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ القضية الفلسطينية إال أننا

 .في المعلومات التي تتناول موضوع اإلدارة العسكرية بتركيز وشمولية اوجدنا شح
 صعوبة حصولنا على بعض المصادر المهمة والتي تخدم موضعنا ومن أهمها : 
  فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية: عيسى السفري. 
 المذهب العسكري : هيثم الكيالني. 
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 انيالقدس والحكم العسكري البريط: عبلة المهتدي. 
 أهم المصادر والمراجع المعتمدة: 

اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع تباينت في أهميتها 
كتاب جورج أنطونيوس المعنون بيقظة العرب والذي  :وطريقة تناولها للموضوع نذكر أهمها

درس فيه الباحث العديد من القضايا التي تخص العرب بما فيها قضية فلسطين والمؤامرة 
السياسية التي تعرضت لها نتيجة التحالف البريطاني الصهيوني، ودراسة مؤرخ القضية 

والذي تناول فيه " ريخ القدسالمفصل في تا" الفلسطينية األستاذ عارف العارف وعنوانها 
تاريخ فلسطين بمختلف تفاصيله ومراحله بأسلوب بسيط ومشوق مما ساهم في توضيح 

وال يمكن تجاهل كتاب تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر لمؤلفه رفيق . الكثير من الغموض
شاكر النتشه وآخرون والذي خصصه للحديث عن قضية فلسطين من بداية تبلورها إلى قيام 

 .دولة إسرائيل
 الدراسات السابقة: 

: ومن الدراسات السابقة التي اطالعنا عليها وخدمتنا في بعض جوانب الموضع نذكر
للباحث علي أكرم فضل ( 7891 -7879)العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين 

االقتصادي، األمني، )مهاني والذي درس فيه هذه العالقات في مختلف الجوانب 
لكن دراسته لم تتطرق بشكل مفصل لإلدارة العسكرية واكتفى بمجرد اإلشارة ....( يالتعليم
 .إليها
 خطة البحث: 

تقسيم الموضوع إلى مقدمة ومدخل وثالث ا قمنا بهالبحث واإلجابة عنإشكالية  لدراسة
تطرقنا في المدخل إلى الموقع الجغرافي لفلسطين وأهميته االقتصادية  .فصول وخاتمة

 .والتاريخية والدينية لكل من بريطانيا واليهود
 ووعداتفاقية سايكس بيكو  "فلسطينل البريطاني اإلحتالل" وتناولنا في الفصل األول 

لفلسطين  االحتالل البريطانيو بلفور وظروف وأسباب إصداره والمواقف المختلفة منه، 
فيه  التي شاركتواألطراف  (مؤتمر باريس)  الصلح ثم درسنا مؤتمر .بمختلف حيثياته

والدور الذي لعبه األمير فيصل في المؤتمر والجهود التي قام بها الصهاينة لتحويل قرارات 
 .السيما المعاهدات التي انبثقت عنه ونتائجه على فلسطين قراراتهالمؤتمر لصالحهم وأهم 
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، فقد تطرقنا "فلسطينفي  سياسة اإلدارة العسكرية البريطانية :"بعنوانالفصل الثاني  أما
و البدايات األولى للهجرة اليهودية وصواًل إلى عهد اإلدارة العسكرية  فيه إلى عرض وتحليل

بالدراسة   كما تتبعنا .التقسيمات اإلدارية في عهد اإلدارة العسكرية والنظام القضائي والمالي
في المجال االجتماعي السيما التعليم وكيف  العسكرية االنجليزية اإلدارة إجراءات لتحليلوا

كان يدار وكذا في ميدان الصحة من خالل ذكر أهم القوانين المستحدثة من قبل اإلدارة، كما 
وفي نفس  .إذ زادت في عدد مراكز الشرطةلم نغفل اهتمام هذه األخيرة بالجانب األمني، 

إلى تعاون اإلدارة مع اللجنة الصهيونية في كافة المجاالت وتوتر العالقة نا أشر الوقت 
 .بينهما

نهاية اإلدارة العسكرية وفرض "فقد انصب على دراسة  األخير الثالث و  الفصل  أما
عقب إلغاء اإلدارة اإلدارة المدنية بداية  فيه، تناولنا "على فلسطين االنتداب البريطاني

مؤتمر سان  والعسكرية وأهم األعمال التي قام بها أول مندوب سامي في مجاالت عدة، 
ريمو وقراراته ومصادقة عصبة األمم رسمًيا على صك االنتداب وموقف الفلسطينيين من 

 .ذلك
أما خاتمة البحث فقد تضمنت مجموعة من االستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل هذه 

  .لدراسةا
وقد أرفقنا البحث بمجموعة من المالحق تتصل مادتها المعرفية اتصاال عضويا 

 .بمضمون هذه الدراسة
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 :فلسطين الجغرافيا والتاريخ
كانت والزالت فلسطين تكتسي أهمية خاصة من الناحية التاريخية والجغرافية  

 .واالقتصادية والدينية
وعرفت دائًما على . (1)ويطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي لبالد الشام

وتقع في وسط العالم العربي في الجهة . (2)مر التاريخ بأنها القسم الجنوبي من تلك البالد
 (3)ن قارة آسيا يحدها من الشمال سوريا ولبنان، ومن الشرق سوريا وشرق األردنالغربية م

قبة ويحدها من الغرب البحر األبيض المتوسط ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء وخليج الع
وتبلغ مساحتها وفق  (5)0كلم 00222وتبلغ مساحتها حوالي  (4)وهي مستطيلة الشكل

ويبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو  (6)0كلم 00222التقسيمات المعاصرة حوالي 
كلم  00وفي الوسط بين  02كلم و 15وأما عرضها فيتراوح في الشمال بين  (7)كلم 032

وتتمتع بمناخ معتدل وهو  (8)كلم 550بينما يتسع في الجنوب حتى يصل إلى نحو  ،21و
 .(9)يشجع على االستقرار واإلنتاجالذي مناخ البحر األبيض المتوسط 

وجاف صيًفا ودافئ ممطر شتاء وتتراوح معدالت نزول األمطار من حار  مناخ وهو 
والخليل، وفي السهل الساحلي ليل ونابلس ملم سنوًيا في مرتفعات الج 022إلى  022

                                                             
عمارة، مؤسسة فلسطين  محـمد: ، تقديمرؤية إسالمية: حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن ( 1)

 .2، ص م0252د ب،  للثقافة، د ط،
، 5احمد حسن الباقوري، موقع الفسطاط، ط: ، تقديمجهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن صالح مسعود أبو بصير، ( 2)

 .52، ص م5200دب، 
 .51م، ص  5220، األردن، 5تيسير جبارة، تاريخ فلسطين، دار الشروق، ط( 3)
 .55، ص م5222، دب، 52المؤسسة العربية للدراسات، ط، تاريخ فلسطين الحديثعبد الوهاب الكيالي، ( 4)
، سلسلة بحوث جغرافية، 2591القرى المدمرة في فلسطين حتى عام يوسف أبو مايلة، منصور نصر اللوح وآخرون، ( 5)

 .52، ص م5220، الجمعية الجغرافية المصرية، دب، 3العدد 
م،  0220، ماليزيا، 5، كوااللمبور، طسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية :فلسطينصالح ،  محـمدمحسن ( 6)

 .55ص 
 .52يوسف أبو مايلة وآخرون، المرجع السابق، ص ( 7)
 .55عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 8)
 .2، المرجع السابق، ص حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن ( 9)
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ملم حتى  022مطار كلما اتجهنا جنوًبا، حيث تبدأ منطقة الكرمل بحوالي تتضاءل كمية األ
في منطقة غور األردن فيصل معدل  أماملم سنويًا،  512تصل في منطقة رفح إلى حوالي 

فمعدالتها ملم سنوًيا، أما درجات الحرارة  12ملم سنوًيان وفي النقب  022األمطار إلى 
م وهو أعالها درجة،  01°اوتم، وفي  0°جانفيالدنيا ألبرد الشهور في القدس في شهر 

 00°م وال يزيد المعدل األدنى عن  52°وفي السهل الساحلي ال ينخفض معدل الحرارة عن 
تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر في الشتاء وتصل ، وفي المرتفعات الجبلية اوتم في 
، أما فلكًيا فتقع بين خطي عرض (1)في الصيف خصوًصا في مناطق غور األردن م02إلى 

شرقي ° 31و° 02و° 30و° 51شمااًل وبين خطي طول ° 33و° 12و° 02و° 32عرض 
وتقسم فلسطين من الوجهة الطبيعية إلى أربعة مناطق تتباين في نظام تضاريسها (2)غرينتش

 :ومناخها ونباتها
 التي تشمل السهل الساحلي  (3)هول الساحلية والداخليةتتألف من الس: منطقة السهول

إلى  (5)وهي آخر نقطة في فلسطين (4)الساحلي الفلسطيني الممتد من رأس الناقور
ويعتبر  (6)رفح واهم المدن والموانئ الواقعة في هذه المنطقة غزة وحيفا ويافا وعكا

                                                             
 .32، المرجع السابق، ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح،  محـمدمحسن ( 1)
ط، دالمؤسسة العربية للدراسات، ، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، إسماعيل احمد ياغي وآخرون، النتشهرفيق شاكر ( 2)

 .2دب، دس، ص
 .52،55يوسف أبو مايلة وآخرون، المرجع السابق، ص ( 3)
 .55عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 4)
 .51تيسير جبارة، المرجع السابق ، ص ( 5)
أو أقل، فرسخان غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه وهي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقالن ( 6)

فتحه صالح الدين يوسف بن أيوب في سنة  غربي عسقالن، وحيفا غير ممدود حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا،
وعكا، افتتحها صالح الدين عند فتحه الساحل قيسارية والقصر مدينة على ساحل بحر الشام تقع بين  هـ، يافا بالفاء 103

، وعكا حملت عدة 000، 020، 330  ص ص،1، 0، 0هـ، انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج  103في سنة 
والفرنج عكون، انظر أحمد عبد الرحمن عكاالعصر الكنعاني وتعني الرمل الحار، وسماها المصريون  في أسماء منها عكو

 .003حمودة وآخرون، موسوعة المدن الفلسطينية، ص 
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الساحل الفلسطيني الجسر الذي يصل آسيا بإفريقيا وينتج أشهر أنواع البرتقال في 
 .(1)العالم

 وتقع إلى الشرق من السهول الساحلية تتخللها هضبة تمتد وسط : المنطقة الجبلية
كعمود فقري وتشغل ثالثي أرضها وتضم جبال الجليل وجبال نابلس  (2)فلسطين

وتشتهر بزراعة الزيتون والتين والعنب والرمان واللوز وغيرها ومن  (3)وجبال القدس
وفي هذه  (4)الخ...لحم، والخليل ونابلس، وصفد والناصرةبيت القدس، : أشهر مدنها

 .(5)المدن تقع معظم األماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود
 تقع شرقي فلسطين ويخترقها نهر األردن وبحيرة طبريا والبحر : منطقة الغور

والغور أخفض منطقة في العالم عن مستوى سطح البحر، حيث تصل إلى  (6)الميت
ويزرع فيها الموز والخيار والحمضيات وغيرها، ومن أشهر المدن فيها  (7)متًرا 320
 .(8)اريحامدينة 

 (9)إذ تعادل تقريًبا نصف مساحتهاوتشكل جزء كبير من فلسطين : منطقة النقب 
وتشمل القسم الجنوبي منها وتشبه مثلًثا يقع رأسه عند خليج العقبة شاماًل األراضي 
الواقعة بين غزة والخليل وبين شبه جزيرة سيناء وشرقي األردن وجنوبي البحر 

                                                             
 .50عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .55يوسف أبو مايلة وآخرون، المرجع السابق، ص ( 2)
 .50المرجع السابق، ص  عبد الوهاب الكيالي،( 3)
 .50 ،51تيسير جبارة ، المرجع السابق، ص(4)
 .50عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 5)
 .55يوسف أبو مايلة وآخرون، المرجع السابق، ص ( 6)
 .50عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 7)
بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وهي مدينة تقع في الغور من أرض  :اريحا،50،50تيسير جبارة، المرجع السابق، ص ( 8)

بن مالك أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم، وهي مدينة كنعانية قديمة يعدها باريحااألردن بالشام، وسميت فيما قبل 
متكاملة من  أالف عام، وهي ذات خصائص 0األثريون أقدم مدن فلسطين ويرجعون تاريخها إلى العصر الحجري أي قبل 

، احمد عبد الرحمن حمودة 501ياقوت الحموي، المصدر السابق، ص  حيث موقعها دون مستوى سطح البحر، أنظر
 .50،52وآخرون، المرجع السابق، ص 

 .50تيسير جبارة، المرجع السابق، ص ( 9)
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حيفا، وتشتهر بزراعة الحبوب والتمور وغيرها ومن أهم موانئها ميناء عكا،  (1)الميت
 .(3)، ومن أهم مدنها بئر السبع(2)يافا، غزة

فمن الناحية  إن موقع فلسطين الجغرافي األنف الذكر جعلها تتمتع بأهمية إستراتيجية،
التاريخية تعتبر فلسطين من أقدم المناطق الحضارية في العالم وحسب االكتشافات األثرية 
الحديثة فمن المرجح أنها أول أرض شهدت تحول اإلنسان إلى حياة االستقرار والزراعة قبل 

ي وفيها أنشئت أقدم مدينة في التاريخ مدينة أريحا حوال( م -ق 2222)ألف سنة  55حوالي 
 .(4)م -سنة ق 0222

لذلك كانت كغيرها من  (5)كما كانت مهجر من مهاجر الموجات العربية قبل اإلسالم
أجزاء الوطن العربي مقًرا وممًرا لكثير من الدول والحضارات التي تعاقبت عليها عبر 

فريقيا وأوربا وطريًقا  (7)مما جعلها جسًرا يربط بين قارات العالم (6)التاريخ بين الشمال آسيا وا 
الشمال والجنوب في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط وفيها تلتقي خطوط المواصالت 

مما جعلها تسيطر على طرق التجارة لذلك  (8)بين مصر وسوريا ولبنان وسائر البالد العربية
كما تحتل  (9)تزال ساحة حرب وميدان قتال للدول القديمة والحكومات الحديثة كانت و ال 

اإلسالم، اليهودية : هامة عند جميع أتباع الديانات السماوية الثالثمكانة دينية 
 .(1)فهي تحتل مكانة عظيمة في قلب كل مسلم ألنها أرض مباركة ومقدسة (10)والنصرانية

                                                             
 .50عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .50، المرجع السابق، ص تيسير جبارة( 2)
، تقع مدينة بئر السبع في الجزء الجنوبي من فلسطين، ولها أهمية 50عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، ص ( 3)

اقتصادية حيث تعتبر البوابة الجنوبية لفلسطين والبوابة الشرقية لمصر عبر سيناء، أنظر احمد عبد الرحمن حمودة، المرجع 
 .10السابق، ص 

 .2ص المرجع السابق، ، قائق وثوابت في القضية الفلسطينيةح، صالح محـمدمحسن ( 4)
 .03، ص 5، جم5212، المكتبة المصرية، دط، بيروت، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاعزة دروزه،  محـمد( 5)
 .51،50م، ص  5222، لبنان، 5دار الفارابي، ط، المراحل التاريخية للصراع العربي اإلسرائيلي، علي عبد فتوني( 6)
 .0، دار المريخ، دط، الرياض، دس، صالجذور التاريخية للقضية الفلسطينيةإسماعيل احمد ياغي، ( 7)
 .51علي عبد فتوني، المرجع السابق، ص ( 8)
 .50، مكتبة الثقافة الدينية، دط، القاهرة، دس، ص تاريخ فلسطين، خليل طوطح، البرغوثيعمر صالح ( 9)
 .55وآخرون، المرجع السابق، ص النتشه رفيق شاكر ( 10)
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فقد اختار هللا سبحانه المسجد األقصى ليكون مسرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المسجد الحرام  
إلى المسجد األقصى ومنه كان معراجه إلى السماء، فشرف هللا بذلك المسجد األقصى 

: لقوله تعالى (2)وأرض فلسطين فجعلت بذلك بوابة األرض إلى السماء بنص القرآن الكريم
من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله " لذي أسرى بعبده ليالسبحان ا"

 .(3)"ِلنريُه من آياتنا إنه هو السميع البصير
كما أنها تمثل في فكر المسلمين القبلة األولى التي ظل الرسول صل هللا عليه وسلم 

في السنة العاشرة  وأصحابه يتوجهون إليها منذ أن فرضت الصالة ليلة اإلسراء والمعراج
حمدية كما يعد المسجد األقصى ثاني مسجد وضع في األرض بعد المسجد ـللبعثة الم

يا رسول : فكما ورد عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه قال قلت (4)الحرام
ثم أي؟ قال المسجد : المسجد الحرام، قلت: أي مسجد وضع في األرض أواًل، قال: هللا

وفيها الصخرة المشرفة التي تظاهي في  (5)"كم بينهما؟ قال أربعون عاًما: ، قلتاألقصى
أهميتها الحجر األسود في البيت الحرام ومصدر قدسيتها أن المالئكة يصعدون منها إلى 

 .(6)منه الناس يوم القيامة لقربها من السماءينادى السماء، كما أنها المكان الذي 
السموي على  ومبعث أنبيائهم فقد شهدت نزول الوحي  (7)ديانتهمويعتبرها النصارى مهد 

 .(8)الكثير منهم، وفيها نشأ وترعرع عيسى عليه السالم
فقيل أن أمه مريم حملت المسيح إلى مصر بعد والدته ومعها يوسف النجار واستقرت 

المقدس وقيل  تفي ربوة وقد ذكرت في القرآن الكريم وقيل أن هذه الربوة دمشق، وقيل بي
                                                                                                                                                                                              

 .2، المرجع السابق، ص حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن ( 1)
 .35المرجع السابق، ص ، سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطين، صالح محـمدمحسن ( 2)
 .5القرآن الكريم، سورة اإلسراء، اآلية ( 3)
 .1،0، ص www.ouraqsa.com : دط، الموقع، القدس قضية كل مسلم، يوسف القرضاوي ( 4)
 .001م، ص 0223، دب، 5صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط: ، تحصحيح مسلم، (هـ 005ت )مسلم، ( 5)
 5200، الكويت، 5ط، مكتبةالفالح، خصائصه العامة وأحكامه الفقهية: المقدس وما حوله بيتعثمان شبير،  محـمد( 6)

 .32م، ص 
 .2، المرجع السابق، ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح،  محـمدمحسن ( 7)
 .52عثمان شبير ، المرجع السابق، ص  محـمد (8)

http://www.ouraqsa.com/
http://www.ouraqsa.com/
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ه اليهود بقتله ا الروم اسمه هيردوس وقد أغر  من  غير ذلك، خوًفا من ملك بني إسرائيل وهو
أن مات ذلك الملك، ولما عاد عيسى وأمه  ىفساور إلى مصر وأقاموا بها اثنتي عشرة سنة إل

فأقام إلى أن بلغ ثالثين سنة  ،لى الشام نزلوا بقرية يقال لها ناصرة وبها سميت النصارى إ
فيها بعث رسواُل إلى بني  ، ووعلمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة (1)ونزل عليه الوحي

 .(2)إسرائيل
: وقال أيًضا".... ريافقالوا يا مريم لقد جئت شيئا  ت به قومها تحملهتفأ: "قال تعالى

جأ كما كانت ارض فلسطين مل (3)"كلم من كان في المهد صبيًّانفأشارت إليه قالوا كيف "
فإبراهيم عليه السالم هاجر  (4)وقت المحن والشدائد لألنبياء والصالحين الذين هاجروا إليها

وهبه  ،ازر ثمالتي كانت عاقًرا وكان معه ابن أخيه لوط بن هازان بن  سارة إليها مع إمراته
 بعده فهو من بعث نبي هللا تعالى األوالد الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب فكل 

 .(6)"فيها للعالمينباركناونجيناه ولوًطا إلى األرض التي :" قال تعالى (5)ذريته
كداود وسليمان ولوط  (7)تاريخهم ومرقد أنبيائهمومحور كما يعتبرها اليهود أرضهم الموعدة 

ونزل ببيت المقدس عندما اشتد به أذى  (9)الذي تلقى وحي ربه فيها (8)السالموموسى عليهم 
وأورثنا القوم الذين كانوا ُيستضعفون مشارق األرض "ويقول عز وجل  (10)أذى فرعون وجنوده

                                                             
، بيروت، 5دار الكتب العلمية، ط أبي الفداء عبد هللا القاضي،: ، تحالكامل في التاريخ، (هـ 032ت )ابن األثير، ( 1)

 .005، 002، ص 5، مجم5200
، دار المعرفة التاريخ منذ عصر إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما السالم: بنو إسرائيلبيومي مهران،  محـمد( 2)

 .2، ص 5ج، م5222الجامعية، د ط، اإلسكندرية، 
 .00،02القرآن الكريم، سورة مريم، اآلية ( 3)
 .00، المرجع السابق، ص عثمان شبير محـمد( 4)
، ص 5عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر، د ط، دب، دس، ج: ، تحالبداية والنهاية، (هـ 000ت )ابن كثير، ( 5)

000. 
 .05القرآن الكريم، سورة األنبياء، اآلية ( 6)
 .2،52السابق، ص المرجع ، حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن ( 7)
 .52عثمان شبير، المرجع السابق، ص  محـمد( 8)
 .2بيومي مهران، المرجع السابق، ص  محـمد( 9)
 .00عثمان شبير، المرجع السابق، ص  محـمد( 10)



 (خــــــرافيا والتاريــــــاجلغ)ني  ـــــــــفلسط:  دخلـــامل     

- 01 - 

ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما 
 .(1)"كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 

ولعل األساس الذي قامت عليه مطالبة الصهيونية بفلسطين هو الخرافة التي آمن بها 
وأنهم الورثة الشرعيين  (2)الشعب اليهودي وهي إدعائهم بأن أجدادهم حكموا هذه البالد يوماً 

حقية وحدهم في الوعد الذي أعطاه هللا إلبراهيم األوان لهم  (3)لليهود القدامى في فلسطين
عليه السالم بان يمتلك أرض فلسطين وما حولها وقد تعمدت نصوص العهد القديم المتعلقة 
بشأن حدود األرض الموعودة أن تترك أسماء التخوم مبهمة معقدة لذلك جعل اليهود أرض 

ليها شرقي األردن وشبه جزيرة الميعاد تشمل مناطق أكثر اتساًعا من أرض فلسطين فضموا إ
سيناء بل جعلوها من نهر مصر إلى نهر الفرات، فهم مرتبطون عقائدًيا بكل أرض سكنوا 

سورية، فلسطين، العراق، مصر، )فيها ويحاولون احتاللها أو ما يسمونه العودة إليها 
 .(4) (الحجاز

ره الرب واصطفاه اشعب هللا المختار الذي اخت أنهمو كما يدعي اليهود تفوقهم العرقي 
على جميع شعوب األرض فال تحل بركة الرب ونعمه إال على شعبه المختار ولوال اليهود 
لما كان هناك مطر وال زرع وأنهم الشعب الوحيد الذي يحمل على عاتقه الشريعة رغم وجود 

 .(5) مسؤولية هداية البشرية جمعاء ديانات أخرى وعليه تقع
ومما ذكر في الروايات التاريخية لليهود أنهم استطاعوا تأسيس مملكة في فلسطين 
قبل ما يقارب ثالثة أالف عام وانه تعاقب على عرش المملكة ثالث ملوك كان أولهم شاؤول 

                                                             
 .530القرآن الكريم، سورة األعراف، اآلية ( 1)
عواض، دار القنصلية، دط، القاهرة، هشام  ، تقديماإلخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة البتالع فلسطينجاك تني، ( 2)

 32دس، ص 
، العبيكان، مكتبة منهاالعنصرية اليهودية وأثراها في المجتمع اإلسالمي والموقف أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم الزغيبي، ( 3)
 .515، ص 5م، ج 5220، الرياض، 5ط
، دب، دس، 5مكتبة الملك فهد، ط، عرض ونقد :بفلسطينعقيدة اليهود في الوعد ، آل عمر محـمدبن علي بن  محـمد( 4)

 .005،053ص 
 .525م، ص  0222، دمشق، 5، دار العوام، طاليهود القدماء والمعاصرون : نقاط على الحروف، قنبيعصام موسى ( 5)
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بن قيس والثاني الملك داود التوراتي والثالث هو الملك سليمان بن داود التوراتي وكانت 
 (1) عهد الملك داود التوراتيفي ليم أو القدس وبلغت أقصى اتساعها عاصمتها مدينة أورش

وبعد وفاة سليمان عليه السالم انقسمت إلى شطرين، فعرف القسم الشمالي بإسرائيل أو 
 .(2) إفرائيم أو ساماريا وعرف القسم الجنوبي بيهوذا

بتشييد صور فاخر ومن المزاعم األخرى لليهود أن سليمان بعد وفاة والده داود بدأ 
وقد ( الهيكل)حول المدينة والذي كان والده قد بدأه قبل موته ثم أخذ يبني المعبد الكبير 

نبوخذ من طرف القائد البابلي  (3) سيطر هذا األخير على نفوس اليهود وخيالهم بعد تدميره
و تقدست اورشليم بالمعبد اقترنت  اآلنوحتى  (4) يهودها وساقهم إلى بابل نصر الثاني وأسر

ى حجًرا كريًما من عرشه قلدى اليهود من اجله، ومن هذه األوهام أنه عندما خلق هللا العالم أل
العظيم في الفضاء المظلم فغطس فيه جزء من الحجر وبرزت بقيته فوق السديم وهذه البقعة 

ساس وان تكوين أخذت تمتد في كل االتجاهات وأرسيت الدنيا عليها ولذلك يسمى حجر األ
عبارة عن منطقة مستديرة حول الحجر : المرحلة األولى: األرض حوله على ثالث مراحل

من حولها مصنوعة من مادة أقل شفافية ولكنها أكثر رقة من األرض : شفافة والثانيةنورانية 
والثالثة أرض معتمة يطوقها المحيط الذي يدور حول العالم وكلها ممثلة في الهيكل في 

عبارة عن الهيكل ومدينة أورشليم والثانية هي ( النقطة العظمى)النورانيةرشليم فالنقطة أو 
والثالثة المعتمة هي بقية العالم حيث تسكن األمم من الكفار أما  فلسطيناألرض المقدسة في 

 .(5) المحيط فهو مملكة الجن التي تحيط بالعالم

                                                             
 .00المرجع نفسه، ص ( 1)
 2595 -م. ق 2111): وصليبيمنذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو : تاريخ فلسطين القديمظفر اإلسالم خان، ( 2)
 .00م، ص  5205، بيروت، 3دار النفائس، ط، (م
، ص 5م، ج 0225، مصر، 5، مكتبة معاذ بن جبل، طواقدساه: تذكير النفس بحديث القدسسير حسين العفاني، ( 3)

12. 
 .13موسى قنبي ، المرجع السابق، ص  عصام(4)
 .12،02،05سير حسين العفاني، المرجع السابق، ص ( 5)
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أرض فلسطين هو مجرد تصور خيالي غربي  بملكيةإدعاء اليهود ينفي إن ما 
 (1) إستشراقي كولونيالي يرمي إلى سيطرة الصهاينة على األرض ووضعها تحت هيمنتهم

وقد سموها  (2) فمنذ أقدم العصور كانت شعوب الجنس السامي أي العربي تسكن فلسطين
اإلسرائيليون مغلوبين على أرض كنعان واستقروا فيها وأقاموا لهم سلطاًنا وملًكا بينما كان 

 .(3) أمرهم قبل الفترة التي كان فيها الملوك األنبياء من بني إسرائيل
جاءت  وأخرى من الغرب والشمال  أتتالتي  كما تعرضت إلى غزوات شعوب البحر

من الشرق والجنوب فقد جاء الفلستين من الشمال والغرب وجاء العبرانيون من الشرق 
روايات التاريخية عن النزاع الطويل الذي جرى بين الطرفين كما والجنوب وقد تحدثت ال

الفلستين وهم من شعوب البحر حملوا  أنفي فلسطين  أجريتأشارت البحوث األثرية التي 
كثيرة من فلسطين، في حين لم يحمل العبريون  أماكنمعهم حضارتهم التي وجدت آثارها في 

فلم تكن لهم فنون وال صناعة وعليه كان تأثيرهم في  (4) أي حضارة( القدامى اإلسرائيليون )
التاريخ الحضاري صفًرا ويرى بعض الباحثين أنهم ال يستحقوا أن يعدوا من األمم المتمدنة 

ولم يحكموا إال  (5) ذلك أن فلسطين كانت بيئة مختلفة عنهم فالبادية كانت وطنهم الحقيقي
بينما ....( األشوريين، الفرس، الفراعنة)دول أجزاء من فلسطين وقد زال حكمهم كغيرهم من ال

وأن كتبهم الدينية  (6) ظل شعب فلسطين راسًخا في أرضه فالحكم اإلسالمي كان األطول
بفلسطين أمر باطل ذلك أن كتاب اليهود األصلي لم يعد له وجود والكتب الحالية وعدتهم 

إبراهيم بفلسطين فإن العرب  بوعدها ألبناء سلمنامن وضعهم ضمنوها ما شأوا من أراء ولو 

                                                             
 .02، المرجع السابق، ص قنبيعصام موسى ( 1)
 .00السابق، ص  المصدرظفر اإلسالم خان، ( 2)
 .500، ص 5م، ج 5225، بيروت، 3، طالحيلدار ، التاريخ اليهودي العام، صابر طعمية( 3)
 .32، 00ص  م، 0220، إتحاد الُكتاب العرب، دط، دمشق، أضواء على التراث الحضاري في فلسطينشوقي شعث، ( 4)
 .50ص ، المرجع السابق، بيومي مهران محـمد( 5)
 .50، المرجع السابق، ص  حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن ( 6)
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كذلك من ساللة إسماعيل بن إبراهيم واليهود من ساللة إسحاق بن إبراهيم شقيق إسماعيل 
 (1) إذن ليس لهم حق مطلق في فلسطين

فهذا األمر مجرد أسطورة ذلك أن فلسطين  ، واسعةوبالنسبة لتأسيسهم لمملكة يهودية 
في الزمن المفترض إلقامة المملكة اليهودية كانت تحت الحكم العسكري المصري الفرعوني 

لهذه المملكة كانت غير مؤهلة ( أورشاليم)وتحت الحكم األشوري أما العاصمة المزعومة، 
م تعرف باسم أورشاليم إال في عمرانيا وسكانيا فهي مجرد مدينة صغيرة واألكثر من هذا أنها ل

العهد الروماني وتزامن هذا االسم مع وصول القبائل العربية إليها، كما أن أسماء ملوكهم لم 
لكنعاينة واالشورية والبابلية والفرعونية والمعروف أن هذه يرد ذكرها في السجالت والوثائق ا

م تسجيال دقيقا فكيف لها أن األمم قامت بتسجيل كل ما حدث في منطقة الشرق األدنى القدي
الت أسوة بالممالك القديمة ـــأي أثر مادي وال سجتترك تتجاهل ذكر مثل هذه المملكة التي لم 

 .(2) رة لهاــالمعاص
فيما يخص الهيكل المزعوم فلو كان في القدس عند مجيء المسلمين في السنة  أما

عليه وصيانته  باإلبقاءمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أهـ  51
كما انه لو ،والمحافظة على نقوشه ومحتوياته مثلما حافظ على كنائس المسيحيين بما فيها 

موشي ديان ويادين ينقبون  أمثال( إسرائيليين)كان في مدينة القدس لما ظهر علماء آثار 
 .(3) وجدوا شيًئا أنهمحتى اليوم  نسمع أناكل دون عن معابد يهودية قديمة أو هي

لم تكن فلسطين مجرد مكان لتجميع اليهود المشتتين في أنحاء األرض بل وفكرة استعمارية 
م جمعيات شيبات زيوم أي عشاق صهيون  5002في المقام األول، فقد تأسست في سنة 

 اليهود ودفعهم للهجرة إلى فلسطينوالتي كانت من أهم أعمالهم نشر الفكرة الصهيونية بين 

                                                             
للشؤون اإلسالمية، دط، االعلى المجلس ، فلسطين بين مؤامرات الصهيونية واالستعمار، صبري الخولي حسن(1)

 .0م، ص  5200 الجمهورية العربية المتحدة،
 .12،15، المرجع السابق، ص قنبيعصام موسى ( 2)
م،  5220، دار الشروق، دط، الفتح اإلسالمي الغزو الصليبي الهجمة الصهيونية: القدس، الكاتبعبد الحميد ( 3)

 .511القاهرة، ص 
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المهندس الحقيقي للصهيونية التي كانت تهدف إلى إقامة دولة  (2) ويعد يثودودر هرتزل  (1)
يهودية والتي أثير حول مكان قيامها جدل وقدمت مقترحات عديدة، إلقامتها في أوغندة 

مقدونيا في البلقان أو بالد ما وراء النهرين،  أوفي أمريكا الجنوبية  األرجنتينبإفريقيا أو 
 .(3) أي في فلسطين( األرض الموعودة)وأخيرا تقرر أن تقام في 

وقد عبر يثودور هرتزل عن ذلك  (إن هذا القرار كان استناًدا إلى مبررات سبق ذكرها)
سنأخذ ما يعطى لنا وما يختاره الرأي  هل نختار فلسطين أم نختار األرجنتين؟ إننا: "بقوله

 .العام اليهودي وسوف تقرر الجمعية كال األمرين
إن األرجنتين من أكثر بالد العالم خصوبة وهي تمتد على مساحة شاسعة وفيها عدد 

تنازلت لنا عن قطعة اذا قليل من السكان ومناخها معتدل وسوف تحصل على مكاسب كبيرة 
ين فإنها وطننا التاريخي الذي ال تمحى ذكراه إن اسم فلسطين في أما فلسط.... من أراضيها

 الحركة م ألحت 5250ومنذ عام  (4) "حد ذاته سيجتذب شعبنا بقوة ذات فعالية رائعة
هيونية في المطالبة بفلسطين دون سواها وعارضت كل المحاوالت بمنح اليهود وطنا في صال

للحصول على ضمانات  االوروبيةمستغلين نفوذهم في الدول (5) منطقة أخرى غير فلسطين
دولية تحقق لهم ذلك الغرض، متخذين الحجة الدينية منطلًقا لمطالبهم، وهكذا يتضح أن 
الموقع الجغرافي لفلسطين جعلها محط أنظار الدول االستعمارية الكبرى على رأسها بريطانيا 

                                                             
 .0حسن صبري الخولي، المرجع السابق، ص ( 1)
تعليمه الثانوي  أنهى، وبعدما 5002ماي  0يعتبر مؤسس الصهيونية الحديثة ولد في بودابست في  :يثودور هرتزل( 2)

وتخرج منها بدرجة الدكتوراه وعمل لمدة عام في المحاماة ثم  5000بكلية الحقوق عام  التحقانتقلت أسرته إلى فيينا حيث 
في كتاب  5020سألة اليهودية، ثم قام بنشر أفكاره عام في الصحافة كمحرر وأثناء إقامته في باريس بدأ يهتم بالماشتغل 

كان وان ليها تلك الدولة عسماه الدولة اليهودية، دعى فيه إلى إقامة دولة ذات سيادة ولكنه لم يحدد األرض التي ستكون 
ريخية ، إسماعيل أحمد ياغي، الجذور التا100يفضل فلسطين، انظر حلمي محروس إسماعيل تاريخ العرب الحديث، ص 

 .00ص المرجع السابق ،للقضية الفلسطينية، 
، رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، فاضل مهدي بيات( 3)

 .002م، ص  0223، بيروت، 5دار المدار اإلسالمي، ط
 .52ص  دط، دب، دس، ن، د د،الدولة اليهودية، يثودور هرتسل( 4)
 .33ص ، المرجع السابق، جاك تني( 5)
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مصالحها في المنطقة وجسًرا يربطها التي رأت في فلسطين البوابة التي تحقق لها 
 .بمستعمراتها

 



 

 

 .9191وعد بلفور  :أوال 

 . 9191 االحتالل الربيطاني لفلسطني :ثانيا
 .ونتائجه على فلسطني 9191مؤمتر الصلح : ثالثا
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 9191وعد بلفور : أوال
على  نهم سيجنون ثمار تحالفهم مع بريطانيا بالحصولأ Iح عالعرب اثناء اعتقد لقد 

، ففي الوقت الذي كانت لهمصادقة في وعودها  لم تكنن بريطانيا أ ااالستقالل ولم يدركو 
إلى الطرفان التي توصل فيها  (1)و مكماهون شريف حسين لالمراسالت بين اتجري فيه 

ييدها أالعثمانية وتحالفهم مع بريطانيا في الحرب مقابل تالسلطنة على الثورة إعالن العرب 
كانت  (2)من االعتداءات الخارجيةاالماكن المقدسة ودعمها لالستقالل العرب وضمان حماية 

وحينما انتهت التمهيدات أرسلت  (3)بينها فيما دول الحلفاء تتفاوض لتقسيم األراضي العربية
وكان المندوب الفرنسي  نها للتشاور،ثال منتدًبا عمم البريطانية والفرنسية كل من الحكومتين
الذي عمل في سورية قنصال عاما ببيروت قبل الحرب، اما زميله  (4)هو جورج بيكو

                                                             
بالتعاون مع  جامعة القدس المفتوحة، دط الشركة العربية المتحدة تاريخ العرب المعاصر، زهدي عبد المجيد سمور، ( 1)

ينحدر الشريف حسين بن علي من نسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بني هاشم واسرته من : ، الشريف حسين28م، ص  8002،القاهرة 
ه ودأبت ثم انتقل منها إلى مكة مع أسرته في الثانية من عمر  3221أعرق األسر في العالم، ولدالشريف حسين في االستانة 

أسرته على تربيته على القراءة والكتابة والتفقه في الدين والفروسية والصيد ثم زوجه عمه من ابنته عبدية خانم التي انجبت 
ثورته على الدولة العثمانية، انظر محـمد عبد حسين  3131جوان 30:علي وعبد هللا وفيصل، واعلن في: له ثالث اوالد

 .32،31، ص(3182 -3131)، طالب محمود وهيم، مملكة الحجاز 10القديم، ص ،تاريخ الشرق األوسط الجديد و 
بالهند البريطانية ( سيمال)بشيمال  3218نوفمبر  82هو اللفتنانت كولونيل سيرهنري آرثر مكماهون، ولد في : مكماهون 

واشتهر ، 3131حتى  3132وهو دبلوماسي بريطاني وضابط بالجيش الهندي، خدم كمندوب سامي في مصر من 
بمراسالت حسين مكماهون وكذلك بخط مكماهون بين التبت والهند وقد احتل مكانة بارزة في مؤلف لورنس اعمدة الحكمة 

: وحمل عدة القاب منها 3111نوفمبر  81، توفي في Iالسبعة عن دوره في الثورة العربية ضد الدولة العثمانيةأثناء ح ع 
كماهون، و ميجور آثر هنري مكماهون وايضا لفتنانت كولوينل سير أرثر هنري أرثر هنري مكماهون وكاين آرثر هنري م

 .  31:11على الساعة،  08/01/8031بتاريخ  .http://www.marefa.org/phpمكماهون 
م، 8001، لبنان، 3، دار المنهل اللبناني ط (9191 -9191)سياسات الدولية بين الحربين العالميتين لاعلي صبح، ( 2)

 .18ص 
 .28زهدي عبد المجيد سمور،المرجع السابق، ص  ( 3)
ناصر الدين األسد، احسان عباس، دار العلم : ، ترتاريخ حركة العرب القومية: يقظة العربجورج انطونيوس،  ( 4)

 3210ديسمبر  83هو فرانسوا ماري دينيس جورج بيكو، ولد في : ، جورج بيكو111م، ص 3121، لبنان، 2للماليين، ط
القتسام مناطق النفود مع  Iبباريس وهو سياسي ودبلوماسي فرنسي وقع اتفاقية سايكس بيكو عن الجانب الفرنسي بعد ح ع 

ريطانيا في منطقة الهالل الخصيب ومناطق أخرى كانت تابعة للدولة العثمانية، كان مسؤواًل عن الحاق مناطق الشرق ب
بباريس  3123جوان 80العربي لنفود فرنسا واسس لإلنتداب الفرنسي على سوريا، توفي في 

. http://www.hmsrnsry.com  31:23على الساعة  08/01/8031بتاريخ. 

http://www.marefa.org/php
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ورسم المندوبان مشروعا لإلستيالء على األجزاء التي  (1)االنجليزي فهو السير مارك سايكس
بطرسبرج ليبحثا ترغب كل من بريطانيا وفرنسا أخذها من الدولة العثمانية، ثم توجها إلى 

وابتدأت المفاوضات حوالي  (3)معتمد روسيا العام في القاهرة سازانوف (2)مقترحاتهما مع
وقد  (5)سرية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا انتهت بابرام معاهدة و  (4)3131 منتصف مارس
 (2رقم  لإلستزادة ينظر الملحق(ثني عشر نبًدا مع الملحقات والخرائط إة من يتألفت االتفاق

 (6) :فيما يليبنودها ويمكن تلخيص 
 .إعطاء الشاطئ السوري ولبنان إلى فرنسا .3
 .بريطانياإعطاء البصرة وضواحيها إلى  .8
في تخضع أن في المنطقة بين هاتين المنطقتين، على  ةإنشاء دولة عربية شبه مستقل .1

 .لفرنسا ونصفها الشرقي لبريطانيا يبنصفها الغر 
 (.وضع فلسطين تحت إدارة دولية)تدويل فلسطين  .1
 .إعالن اإلسكندرية ميناء حًرا .2
 (7)الروسيسطنبول وأرمينيا إلى الحكم اإخضاع المضائق التركية و  .1

ة في سجالت وزارة فإذ عثر عليها البالش (8)لكن هذه االتفاقية لم تبق طي الكتمان
وقد  (1)الحرب نهايةم ونشروها في  3131سنة  الروسية على إثر ثورتهم الكبرى الخارجية 

                                                             
هو دبلوماسي ورحالة بريطاني كاثوليكي، خبير في شؤون الشرق األوسط كان له دور رئيسي في : سيرمارك سايكس ( 1)

إصدار وعد بلفور و فرض االنتداب على فلسطين، أنظر جاك تني،األخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة لإلبتالع 
 .11فلسطين، ص 

 .111المصدر السابق، ص ،جورج انطونيوس( 2)
، دط، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3مج تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن : الثورة العربية الكبرى أمين سعيد،(  3)

 .311دس، ص
 .21زهدي عبد المجيد سمور،المرجع السابق، ص  ( 4)
احمد عبد هللا عبد العزيز، ، عالم المعرفة، : ، ترفي التاريخ العربيالصهيونية غير اليهودية جذورها الشريف،  ريجينا ( 5)

 .311،310م، ص 3122دط الكويت، 
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 6)
 .11ص  ،المرجع السابق ،علي صبح ( 7)
 .31السابق، ص المرجع ، فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، محسن محـمد صالح ( 8)
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ثار العرب عندما عرفوا بتلك االتفاقية، حيث أعلن الحسين استنكاره لها، ولكن الحكومة 
إن حكومة جاللته وحلفائها تقف بثبات إلى جانب كل حركة "البريطانية ارسلت للحسين تقول 

العربية في  تهدف إلى تحرير الشعوب المظلومة وهي مصممة كذلك على مساندة الشعوب
كفاحها لإلنشاء عالم عربي يحل فيه القانون محل المظالم العثمانية، عالم عربي جديد تحل 

لكن هذا  (2) ...."يرها سياسة الموظفين األتراكثالتي كانت ت... لمنافساتفيه الوحدة محل ا
اختفت وراءه أطماع بريطانيا في المنطقة، ومجرد وسيلة لمخادعة  التصريح كان مجرد ستار

سايكس بيكو فيما يتعلق بفلسطين قد أقرت وضعها تحت  ن اتفاقيةإوعليه فالعرب وتهدئتهم، 
عن البالد العربية كخطوة أولى لتهيئتها بفصلها إدارة دولية وبالتالي أعطتها هوية جغرافية 

كما كانت متعارضة مع الرغبات .لتكون تحت سيطرة بريطانياو لتكون وطن قومي لليهود 
 (3)طقة الدوليةالصهيونية من زاوية واحدة وهي إصرارها على المن

بريطانيا جهودها الرامية إلى االستحواذ على فلسطين من خالل إصدارها  توواصل
التي اتخذت منه القاعدة  (4)بالنسبة للحركة الصهيونية احاسم الوعد بلفور الذي يعتبر منعرج

بريطانيا بالتعاون بين مدبرة األولى لبناء الكيان الصهيوني فيما بعد،كما يعد مؤامرة وخدعة 
 .والحركة الصهيونية ضد العرب

 ’ونظرنا لألهمية التي يكتسيها وعد بلفور وما ترتب عنه من 

                                                                                                                                                                                              
 .311ص ، المصدر السابق، امين سعيد ( 1)
م، ص 8002، دط ، اإلسكندرية،  دار المعرفة الجامعية، في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 2)

311. 
 .310ص ، المرجع السابق، ريجينا الشريف ( 3)
لى مشارف القدس وهي حركة عنصرية دينية سياسية استعمارية نسبة إلى صهيون وهو اسم جبل ع: الحركة الصهيونية ( 4)

تهدف إلى جمع شتات اليهود المنبوذين بين جميع األجناس والطوائف في كل بقاع األرض العادتهم إلى فلسطين و اقامة 
القدس وتكون دولة يهودية و اعطائهم صفة القومية و اعادة بناء معبدهم هيكل سليمان مكان المسجد األقصى المبارك في 

فلسطين قاعدة لهم لإلنطالق منها إلى البالد العربية والتوسع تدريجيا من الفرات إلى النيل، انظر علي عبد فتوني، المرجع 
، عمر صالح البرعوثي ، خليل طوطح، 328، إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ العالم العربي المعاصر، ص 83السابق، ص 

،صالح صائب الجبوري، محنة 21لسيد، تاريخ اليهود القديم و الحديث ، ص ، محمود ا811المرجع السابق ، ص 
 .10،13فلسطين واسرارها السياسية والعسكرية، ص
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ثار سلبية على العرب عامة وعرب فلسطين خاصة، وعليه جاءت دراسته بتقسيمه إلى نقاط آ
 :اساسية بغية توضيح وتحليل كل المالبسات المتعلقة به كما يلي

 عد بلفورالتي مهدت إلصدار و  الظروف. 
 مضمون وعد بلفور. 
 العوامل التي دفعت بريطانيا إلى إصدار وعد بلفور. 
 شرح وتحليل وعد بلفور. 
 ردود الفعل المختلفة على وعد بلفور. 

لقد كان اليهود يعانون من االضطهاد والشتات : الظروف التي مهدت إلصدار وعد بلفور -
بسبب عدم والئهم للبالد  إلخ....بولونياـ رومانيا، العالم السيما في روسيا، في مختلف أجزاء 

التي يعشون فيها كمواطنين وكذا سيطرتهم على الرأسمالية وتفوقهم في مجاالت المال 
 (2)مخرًجا من ذلك إال بالعودة إلى فلسطينايرو ولم .(1)غير األخالقيةو االعمال واالقتصاد 

ول مؤتمر أم عقد  3211 وتأ 82وفي  (3)فقاموا بإنشاء منظمة محبي صهيون في روسيا
حضره ممثلون لمختلف الهيئات  (5)بدعوة من يثورد هرتزل (4)صهيوني بمدينة بال بسويسرا

عضو وكان هذا المؤتمر نقطة تحول في تاريخ  801والطوائف اليهودية بلغ عددهم 
حيث اتخذ قراره بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين كمرحلة لبناء دولة   (6)اليهود

 .(7)إسرائيل الكبرى 

                                                             
 .321المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل أحمد ياغي ( 1)
 .111دار النهضة العربية ، دط بيروت، دس، ص  ، دراسات في تاريخ العرب الحديث،أحمد عزت عبد الكريم ( 2)
 .321المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل أحمد ياغي ( 3)
 .112ص ، المرجع السابق، أحمد عزت عبد الكريم ( 4)
 .321، ص  ،  تاريخ العالم العربي المعاصر المرجع السابق إسماعيل أحمد ياغي ( 5)
 .112ص  ،المرجع السابق، عبد الكريم أحمد عزت ( 6)
 .322المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل أحمد ياغي ( 7)
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غرائه بالمال، لكنه ا  بمشروعه و   (1)وحاول هرتزل إقناع السلطان عبد الحميد الثاني
لتي ادت إلى تحويل اI ع الح، وظلت المساعي الصهيونية قائمة إلى ان نشبت (2)رفض ذلك
المصالح البريطانية والصهيونية  لتلتقي(3)الحركة الصهيونية من اوربا إلى بريطانيامركز ثقل 

عطائها لليهود، وكان من اشهر ا  في هدف واحد وهو سلخ فلسطين عن الدولة العثمانية و 
 2حيث قدم مذكرة إلى بريطانيا بتاريخ  (4)الصهاينة الذين لعبوا دوًرا هاًما هربرت صموئيل

ماذا سيكون عليه : تتعلق بشان فلسطين بعد الحرب ونصت على ما يليم  3132فيفري 
مستقبل فلسطين، فيما لو أدت نتائج الحرب إلى تقطيع اوصال اإلمبراطورية العثمانية في 

 :آسيا ونهايتها ؟ ومن االحتماالت التي جاءت في المذكرة
 .المنطقة مصالح البريطانية فيلالذي يشكل تهديًدا ل: الضم الفرنسي لفلسطين -
 .أن تبقى في يد تركيا -
فيها وقد تصبح جارة لمصر  حيث كانت ألمانيا تقوم بنشاط واسع ،فلسطين  تدويل -

على المصالح الفرنسية في سوريا  اخالل عشرين عام وهذا االحتمال يشكل خطر 
 .وعلى المصالح اإلنجليزية في مصر

                                                             
، وهو ابن السلطان 3218سبتمبرعام  83ولد السلطان عبد  الحميد الثاني يوم األربعاء : السلطان عبد الحميد الثاني ( 1)

لغتين العربية والفارسية كما درس الكثير من الكتب األدبية على يد أساتذة مختصين عبد المجيد من زوجته الثانية تعلم ال
سنة وفي عهده وقعت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، قام بإنشاء المعاهد  11بويع بالخالفة بعد اخيه مراد وعمره 

لحديثة فصل السلطة القضائية عن السلطة والكليات مثل دار العلوم السياسية والمتحف العسكري،وجهز الجيش باألسلحة ا
التنفيذية والعسكرية، انتشرت المحاكم المدنية واخذت التنظيمات العدلية عن القوانين الفرنسية وبقي قانون األحوال الشخصية 

سنة، انظر  12، إثر نزيف داخلي، عن عمر يناهز 3132شباط  30خاضًعا لألحكام الشريعة اإلسالمية، توفي في 
، إسماعيل أحمد ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ 32، 31، 33ان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية، ص السلط

 ..321اإلسالمي الحديث، ص 
 .112ص ، المرجع السابق، أحمد عزت عبد الكريم ( 2)
 .322المرجع السابق، ص  ،، تاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل أحمد ياغي ( 3)
صهيوني قح كان اول وزير يهودي في الحكومة البريطانية ثم اول مندوب سامي بريطاني بعد : صموئيل هربرت ( 4)

الحكومة العسكرية، خبيث ماكر شديد الدهاء أطلق عليه الفلسطنيون النار ثالث مرات، االولى لقتله فنجى والثانية للحفاوة 
سنة، انظر الحاج امين الحسيني، أسباب كارثة  10ومات وعمره ، 3183به و االخيرة في غزة حينما زراها تشرشل سنة 

 .28فلسطين، ص 
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 .إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين -
باالتصال   (2)وايزمن، كما قام حاييم (1)تكون فلسطين محمية بريطانيةن أ -

رئيس تحرير  الذي كاننية ذات النفوذ منهم صديقه سكوت ابالشخصيات البريط
جريدة المانشستر جارديان، فعرفه بهربرت صموئيل ولويد جورج وزير الخارجية 

وكلف هذا األخير السيد مارك سايكس بالدخول في مفاوضات مع  (3)البريطاني
مارك سايكس مذكرة الى  ايزمنو قدم حاييم م 3131 عام الصهيونية، وفيالحركة 
ماني الحركة أيتفق و  "خالصة برنامج لإلعادة االستعمار اليهودي لفلسطين" :بعنوان

البريطاني والصهيوني في لندن بين الجانبين  الصهيونية، ليعقد بعدها مؤتمر
ايكس انهم يعترضون بشدة على إقامة إدارة دولية لسم، حيث أكد الصهاينة 3131

ن كانت مشتركة بين بريطانيا وفرنسا وأنهم ا  في فلسطين مهما كان نوعها حتى و 
سيعملون من اآلن فصاعًدا على وضع فلسطين تحت الحماية البريطانية إذا أيدتهم 

حقيق أمانيهم القومية، وهذا هو أساس الصفقة التي أدت إال إصدار بريطانيا في ت
 . (4)أشهر 1وعد بلفور بعد 

                                                             
 .18،13ص، المرجع السابق، تيسير جبارة ( 1)
في روسيا، اشتغل في ميدان الكيمياء ثم انتقل إلى انجلترا حيث عين  3211زعيم صهيوني ولد عام : حاييم  وايزمن ( 2)

وفي هذه الفترة اعترف به زعيًما للصهيونية البريطانية ولعب دوًرا  3131عام حتى  3131في منصب قسم المتفجرات عام 
أصبح رئيس للكيان  3180، وفي عام 3131بارًزا في الضغط على وزارة الخارجية البريطانية في إصدار وعد بلفور عام 

 .3011، ص 1كرية، ج، انظر فراس البيطار الموسوعة السياسية والعس3128، وتوفي في سنة 3112الصهيوني عام 
، 800م، ص 8030، األردن، 3، دار الميسرة ، طتاريخ العرب الحديث والمعاصرزين العابدين شمس الدين نجم،  ( 3)

سياسي بارع، اشتغل في مجال المحاماة تفوق في المناقشات السياسية لخبرته حيث عمل في البرلمان والوزارة : لويد جورج
لعالمية، أنظر عبد العزيز سليمان نوار، عبد المجيد نعنعي ، التاريخ المعاصر أوربا من واطالعه الواسع على الشؤون ا

 .128، 123الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية، ص 
 .322،321المرجع السابق، ص، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل أحمد ياغي ( 4)
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  :مضمون الوعد

في  (2)الذي اصدره باسم الحكومة البريطانية (1)وعد بلفور نسبة إلى أرثر جيمس بلفور
وهو وعد رسمي اعلنت فيه بريطانيا تعاطفها مع األماني اليهودية في  (3)م 3131نوفمبر 8

ورد بلفور إلى اللورد لبها البعث وكان عبارة عن رسالة فلسطين إقامة وطن قومي لليهود في 
من السنة نفسها في دار ديسمبر  8وقرأت سطورها في  (4)روتشليد المليونير اليهودي المعروف

البريطانية والحركة الصهيونية االمبرياليةكما يعد بمثابة زواج غير مقدس بين  (5)أوبرا لندن
 .(6)االستعمارية على حساب شعب فلسطين

يسرني جًدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة الملك انها تنظر "وجاء نصه كالتالي
اليهودي في بعين الرضى واالرتياح، إلى المشروع الذي يراد به إنشاء وطن قومي للشعب 

فلسطين وتبذل خير مساعيها لتحقيق هذا الغرض، وليكن معلوًما انه ال يسمح بإجراء شيء 
يلحق الضرر  بالحقوق المدنية و الدينية التي للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين 

  (7)".أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان األخرى وبمركزهم السياسي

                                                             
، سياسي بريطاني احتل (3110 -3212: )، جيمس بلفور212ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 1)

، وبقي في منصب رئيس 3101، وعانى من الفشل الذريع في انتخابات عام 3212منصب وزير المالية البريطانية عام 
، و كان 3131 -3131، ووزير للخارجية ما بين 3132جزب المحافظين ثم احتل منصب اللورد االعلى لبريطانيا عام 

، انظر فراس البيطار، 3123د الموقعي على معاهدة فرساي، وترأس الوفد البريطاني إلى مؤتمر واشنطن، عام اح
، حث الحكومة البريطانية على فرض االنتداب 3188، وفي عام 121، 121، ص 8الموسوعة السياسية والعسكرية، ج

يطلق كثير من اليهود اسمه على أبنائهم وتوجد ، 3182على فلسطين و شارك في افتتاح الجامعة العبرية بالقدس عام 
 .12شوارع في القدس وتل ابيب تحمل اسمه وسموا احدى المستعمرات بلفوريا، انظر جاك تني، المرجع السابق، ص

 .212ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 2)
 .313،ص2،1م،ج3111إديتوكرابس،دط،بيروت،، قصة و تاريخ الحضارات،فلسطين ،عاطف عيد ( 3)
 .281م، ص  8038، لبنان، 3، ط منشورات الحلبي الحقوقية، التاريخ السياسي للوطن العربي، خليل حسين ( 4)
 .313ص ، المرجع السابق، عاطف عيد ( 5)
 .20ص ، المرجع السابق، عبد الوهاب الكيالي ( 6)

)7 (
david newman ,haim yacobi ,working papers seriesin eu border conflicts studies :the eu and the 

israel palestine conflict ,departement of politics and goverment ben gurion university ,israel,2004,p6 . 
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إن موافقة بريطانيا على إصدار : العوامل التي دفعت بريطانيا إلى إصدار وعد بلفور -
نما هناك عوامل سياسية  تصريح بلفور ليس اقتناعًا منها بحق اليهود في فلسطين فحسب وا 

 (1) :واقتصادية ودينية دفعتها إلى ذلك
ن إصدار بريطانيا لوعد بلفور كان رغبة منها أيرجع بعض المفكرين : العامل السياسي -

مادة األسيتون والتي تدخل في صناعة  (2)اختراعهعلى وايزمن في مكافأة الدكتور حاييم 
ر األم (4)والتي ساهمت في تحسين وتطوير السالح الجوي البريطاني (3)الذخائر والمتفجرات

اآلخر ان بريطانيا أرادت ان ، بينما يرى البعض الحربكسب على  الذي ساعد بريطانيا 
 (5)سقاط النظام القيصري الفي الثورة الشيوعية  تكسب ود يهود روسيا الذين قاموا بدور هام

ت أ، لذلك ر (6)كما كانوا يسيطرون على الصناعات في روسيا السيما الصناعات الحربية
اماني الصهيونية سراع في االستجابة إلى إلالحكومة البريطانية أن مصلحة الحلفاء تقضي ا

بقاء على روسيا في اليهود الستعمال نفوذهم من اجل اإل في فلسطين بهدف دفع اولئك
 .(7)الحرب

بينما يرجعه البعض اآلخر إلى رغبة بريطانيا في مكافأة العناصر الصهيونية في 
إلى الدخول في الحرب  جر هذه القوةالذين استعملوا نفوذهم المالي والسياسي في  (8)أ.م.الو

البعض األخر إلى رغبة الحلفاء في كسب الحركة  يرجعهبينما  (9)إلى جانب الحلفاء
                                                             

 .22المرجع السابق، ص ، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، إسماعيل أحمد ياغي ( 1)
 .112ص ، السابقالمصدر  ، جورج انطونيوس ( 2)
 .322المرجع السابق، ص، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 3)
 .11ص ، المرجع السابق، علي صبح ( 4)
، القضية الفلسطينية(: 9112 -9191) ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مصرعبد العزيز عمر عمر ( 5)

 .181م، ص 3110دار النهضةالعربية، دط، بيروت، 
 .321المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، احمد ياغي اسماعيل ( 6)
المؤسسة ،  ( 9111 -9191)تطور أحداث ما بين الحربين : ، العالقات الدولية في القرن العشرينرياض الصمد ( 7)

 .21ص 3الجامعية للدراسات، دط، ، دب، دس، ج
م، ص 8038دار الحامد، دط، األردن، ، حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه السياسية المعاصرة، محـمد عوض الهزايمة ( 8)

23. 
 .21ص ، المرجع السابق، رياض الصمد ( 9)
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في المانيا والنمسا والتي كانت تفاوض دول الوسط بالفعل للحصول  (1)الصهيونية إلى جانبهم
انية كما اخذت بريطانيا بعين االعتبار إمك (2)على تصريح من تركيا مماثل لتصريح بلفور

 .(3)استخدام الصهيونية لمواجهة حركة التحرر القومي العربية في بالد الشام وغيرها
لقد كانت سياسة االستعمار البريطاني في اوائل القرن التاسع عشر : العامل االقتصادي -

من إفريقيا، فتم بذلك حماية الطرق الحيوية  وأجزاءتتجه نحو تثبيت وجوده في الهند ومصر 
ت تظهر على المسرح السياسي العالمي أهذه المستعمرات، لكن اوضاع جديدة بدالمؤدية ل

نتيجة ظهور قوى استعمارية جديدة وخاصة التنافس في منطقة الشرق العربي لدخول الدولة 
فلسطين االستراتيجية والدور أهمية هذا الوضع عرفت بريطانيا  وأمامالعثمانية مرحلة االنهيار 

تلعبه بحكم موقعها في مستقبل بريطانيا، وجاءت خطة بريطانيا تركز على أن الذي يمكن 
ضرورة توطين أكثرية اجنبية غريبة على أرض فلسطين لتشكل عازاًل دفاعيًا وهجومًيا في آن 

فيرجع البعض اهتمامها بفلسطين رغبة  (4)مع مصلحة الصهيونيةمصلحتها واحد وهنا تالقت 
وتأمين (5)خًطا امامًيا للدفاع عنهاواتخاذهاالسويس في حماية مصالحها شرقي قناة 

مما سيشكل سًدا  (7)وبخاصة في الهنداالقصى في الشرق  (6)مواصالتها مع مستعمراتها
 .(8)موقع فرنسا المنتظر في سورياو منيًعا يفصل بين موقعها في مصر 

ن البريطانيين والفرنسيين كانوا قد اتفقوا في اتفاقية سايكس بيكو على أفمن المعلوم 
هذه   مع الصهيونية على إلغاء بالتآمرتكون فلسطين منطقة دولية فعملت بريطانيا أن 

نشاء الوطن إالدولية ونقل فلسطين إلى منطقة النفوذ البريطاني مع وعد لليهود باالتفاقية 
                                                             

 .322المرجع السابق، ص، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 1)
 .188المرجع السابق، ص معاصر، ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والعمر عبد العزيز عمر ( 2)
 .22المرجع السابق، ص ، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، إسماعيل احمد ياغي ( 3)
دارالفرقان، دط، ، (9191 -9121) ، شعب فلسطين أمام التأمر البريطاني والكيد الصهيونيحسني ادهم جرار ( 4)

 .33،38األردن، دس، ص
 .131م، ص 8030، األردن، 3دارالفكر، ط، (9191 -9191)، تاريخ العرب الحديث هشام سوادي هاشم ( 5)
 .22المرجع السابق، ص ، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، إسماعيل احمد ياغي ( 6)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 7)
 .211ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 8)
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لهم  لما  االستفادة من الصهاينة في سد عجز بريطانيا المالي إلى باإلضافة (1)القومي فيها
ط من فوتامين تدفق الن (2)وأمريكامن سيطرة على االقتصاد في المانيا ومعظم دول أوربا 

م بالمال 3102لقد أيدنا الثورة التركية عام : "فقد قال احد الصهاينة (3)منطقة الخليج العربي
ضمن لنا الجو الذي  ي، قد نفضنا أيدينا من األتراك فالفصاعدا والتنظيم ولكننا من اآلن 

، فيبدو  أوروبيهة مرؤوس اموال امريكية ويهودية إلى فلسطين إال حكو نجلب ان نستطيع 
ن كانوا يفضلون فلسطين ا  هو فلسطين انجليزية او امريكية و االعلى واضًحا ان هدفهم 

 .مع مصر، ومركز بريطانيا لدى العربإنجليزية نظًرا لعالقات بريطانيا التجارية 
 بالحقد الصليبي  مشحونينكانوا االوروبيين أن من المعلوم : العامل الديني واإلنساني

ثاره الخفية لتظهر آعلى المسلمين في الفترات األولى للصراع بينهما والذي استمرت 
 .(4)كمحفز دفع صناع القرار في بريطانيا إلى إصدار مثل هذا الوعد

الشك فيه ان عدًدا من الصفات التي صبغت شخصيات القرار البريطاني  ومما
نسانية التي روج لها صاحب الوعد نفسه إلاو النظرية ا (5)المشبعين بايمانهم وثقافتهم الدينية

للطغيان والتعذيب ولذلك كان الوعد اوروبا اللورد بلفور الذي زعم ان اليهود تعرضوا في 
 .(6)بحقهماوروبا تكفيًرا عن الجرائم التي ارتكبتها 

ن بلفور كان ينتظر بفارغ الصبر قرب وقوع فلسطين تحت السيطرة البريطانية ألهذا يبدو 
وسط العالم اإلسالمي لليهود وعليه فإن وجود دولة  (7)حتى يحقق مطالب الحركة الصهيونية

                                                             
 .110ص ، المرجع السابق، عزت عبد الكريم احمد ( 1)
 .211ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 2)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 3)
 .310،321المرجع السابق، ص، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 4)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 5)
، بتاريخ، 8001، نوفمبر        Dr hamami @ hotmail .com: الموقعوعد بلفور،  قرنان علىإبراهيم حمامي،  ( 6)
 .31:21،على الساعة8/01/8031
 دراسة في اسباب التحيز االمريكي و البريطاني=لحملة الثامنةا:، الصليبيون الجدديوسف العاصي الطويل ( 7)

 .21م،ص3111،القاهرة ،3،ط،مكتبة مدبولى السرائل
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فساد إبل في مركزه سيؤدي إلى  بعادهم عن عقيدتهم تاثًرا اخالقهم ضعاف المسلمين وا  وا 
 .(1)بأخالق اليهود السيئة

 السياسي الحذق  يدرك على وعد بلفور عن المطلإ: شرح وتحليل وعد بلفور
البريطاني واألسلوب التقليدي في المراوغة والغموض والتعابير المطاطة والتي اعتبرها 

ومن المالحظات التي يمكن تسجيلها على وعد بلفور ما  (2)عقوًدا لوطن جديداليهود 
 :يلي

  يعتبر الوعد من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إذ منحت بموجبه دولة استعمارية
إلى جماعة ال تستحقها الصهاينة على حساب من يملكها  "فلسطين"أرًضا ال تملكها 

، ومما يثير االنتباه أن بريطانيا أقدمت على "الفلسطينيالشعب العربي "ويستحقها 
إذ كانت فلسطين وقت صدوره  (3)هذه الجريمة قبل أن تصل جيوشها إلى القدس

 .تحت السيادة العثمانية
أصدرت بريطانيا هذا التصريح في الوقت الذي كانت ترتبط فيه مع الحسين بن علي 

بية مستقلة تشمل فلسطين، وفي ضوء هذا باتفاق ينص على مساندته في إقامة دولة عر 
ومساعدة  (5)وقدموا تضحيات في سبيل حريتهم واستقاللهم .(4)االتفاق ثار العرب على تركيا

 .(6)الحلفاء في االنتصار على دول الوسط
أي أن بريطانيا لم تتعهد بان تكون " ينشأ في فلسطين"ورد في تصريح بلفور عبارة 

تشمل  أن، ينبغي (إسرائيل)دولتهم  أنالصهاينة  يبينما يدعفلسطين بكاملها وطن قومي 
أطماعهم إلى أرض واسعة تمتد من الفرات إلى النيل كما  امتدتفلسطين كلها بل 

                                                             
 .310المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 1)
 .311دارالنهضةالعربية، دط، لبنان، دس، ص ، تاريخ العرب الحديث، قدورة زهية ( 2)
 .21ص ، المرجع السابق، عبد  الوهاب الكيالي ( 3)
 .181المرجع السابق، ص و المعاصر،  في تاريخ العرب الحديث، دراسات عمر عبد العزيز عمر ( 4)
 .21ص ، المرجع السابق، عبد الوهاب الكيالي  ( 5)
 .181المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث، عمر عبد العزيزعمر ( 6)
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، وعليه فإن عبارة وطن قومي تعني الملجأ أو المأوى الذي يستطيع اليهود أن (1)رسموها
الحقوق "كما ورد في التصريح عبارة  (2)أوروبافي  لهتعرضوا  ذيال االضطهاديفروا إليه من 
 .(3)وبالتالي فإن الوعد يضمن حقوق الغرباء في أرض غريبة" المدنية والدينية

عدت ، وبذلك "الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين"كما تضمن الوعد عبارة 
 ؟سوى ، في حين ال يمثل اليهود من سكانها % 10بريطانيا مسلمي فلسطين والذين يمثلون 

، فكأنما فلسطين لليهود وسائر السكان من غير اليهود (4)من مجموع سكان فلسطين  8%
وهكذا ضللت الحكومة البريطانية الرأي العام العالمي واستغلت  (5)دخالء أو أقليات ضئيلة

جهله بحقيقة الوضع في فلسطين وأدخلت في روع العالم أنه ال يوجد في فلسطين شعب 
، وأهدافه الوطنية وحياته السياسية وبذلت أقصى ما تستطيع من قوماتهمعربي متجانس له 

أننا شعب ال وطن له ونريد وطن ليس له "جهد لتحقيق الدعوة الصهيونية القائمة على أساس 
كما نص التصريح على المحافظة على حقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان (6)"شعب

ويالحظ أن اليهود أنفسهم هم الذين طلبوا ذلك ألن عدًدا األخرى وبمركزهم السياسي فيها، 
كبيرا في أمريكا وغيرها من دول أوربا ممن تجنسوا بجنسية البالد التي يقيمون بها يخشون 
من أن إنشاء الدولة اليهودية قد يحرمهم من جنسيتهم التي يحملونها ونشاطهم االقتصادي 

 .(7)الذي يزاولونه
تصريح بلفور باطل قانونيا وتاريخيا فكيف تصدر بريطانيا هذا  أنولذلك يمكن القول 

 .Iع.الحهزمت في  أنها وماذا لوالوعد وفلسطين لم تكن يوًما من مستعمراتها ولم تحتلها بعد 

                                                             
 .113ص ، المرجع السابق، أحمد عزت عبد الكريم ( 1)
 .310،313المرجع السابق، ص  ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 2)
 .311ص ، المرجع السابق، ريجينا الشريف ( 3)
 .313المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 4)
 .113ص ، المرجع السابق، أحمد عزت عبد الكريم ( 5)
 .182المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 6)
 .313المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 7)
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كما أن هذا التصريح لم يكن سوى  (1)ما يسمى بوعد بلفور كيف كان سيكون مصير
ي ألنه صدر في شكل خطاب من وزير خارجية ليس له صفة االلتزام القانون اسياسي اتصريح

تشيلد وهو فرد عادي ليس له أي كيان دولي لذلك فما يجري بينه إدموند دي رو بريطانيا إلى 
كما أنه مجرد عملية نصب  (2)يةلوبين الحكومة البريطانية ال يدخل في نطاق العالقات الدو 

استعمارها كما أنه من وجهة لة في ذلك عملية غالغتصاب فلسطين من شعبها مستدولية 
 نظر القانون الدولي ال يمنح أي حق لليهود في فلسطين ولكنه مجرد إعالن عطف بريطانيا

 .(3)على تأسيس وطن قومي لليهود
وقد كان من الممكن ان يبقى وعد بلفور سياسة بريطانية ذات أبعاد محدودة لو لم يصبح 

فلسطين ليتحول إلى سياسة دولية تشرف الحكومة بنًدا من بنود االنتداب البريطاني على 
 .(4)البريطانية على تنفيذها

لقد أحدث اإلعالن عن وعد بلفور ردود فعل مختلفة : المواقف المختلفة على وعد بلفور -
 :منها نذكر(5)األوساط اليهودية نفسهاومتباينة حتى داخل 

البريطانية كتم وعد بلفور مدة استطاعت الحكومة : موقف العرب من وعد بلفور -3
عن عرب فلسطين خاصة والعرب عامة حتى يظل العرب مضللين إزاء وعودهم  (6)طويلة

قبل، إال أن أجهزة الدعاية األلمانية والدولة العثمانية من الزائفة التي كانت قد قطعتها لهم 
مصر ووصل للصحافة في البالد العربية  (7)سارعت لكشف التواطؤ البريطاني الصهيوني

حيث أن جريدة المقطم التي كانت تصدر في  .(8)بعد أقل من أسبوع من صدورهبالتحديد 
                                                             

 .11ص ، المرجع السابق، تيسير جبارة ( 1)
 .181ص المرجع السابق، ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 2)
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، دط ، فلسطين بين مؤامرات الصهيونية واالستعمار، حسن صبري الخولي ( 3)

 .31م، ص 3112الجمهورية العربية المتحدة، 
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 4)
 .312ص ، المرجع السابق، عاطف عيد ( 5)
 .800ص ، السابقالمرجع ، زهية قدورة ( 6)
 .180المرجع السابق، ص ، هشام سوادي هاشم ( 7)
 .31المرجع السابق، ص ، فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، محسن محـمد صالح ( 8)
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م كما أقام اليهود 3131 نوفمبر38و 30القاهرة سارعت إلى نشر التصريح مرتين في يومي 
أنباء التصريح في بعض المدن المصرية احتفاالت بمناسبة إعالن التصريح وبذلك انتشرت 
وفي نهاية  (1)في األوساط العربية وذاعت بين عرب فلسطين وبخاصة سكان القدس ويافا

م بلغ الجيش العربي تصريح بلفور عندما اقترب من العقبة وقد عم الذعر واالستياء  3131
حيث تشاور  (3)إذ لم يتخيلوا أبًدا هذه الدرجة من الخداع البريطاني (2)بين القوات العربية كافة

وقد انتاب عرب فلسطين  (4)ضح األمورب ريثما تتالقادة في األمر فأعلنوا عدولهم عن الحر 
شعور كبير بالقلق والخوف جراء التصريح وعملوا على معارضته منذ أن وصلت إليهم 
أخباره، ولكن المحاوالت البريطانية لتضليلهم ووجود قوات االحتالل على أرضهم جعلهم 

ولكن توترت  (5)يهدؤون إلى حين تتكشف األمور ويرون ما سيقرره مؤتمر الصلح بشأنهم
قات بين العرب واليهود وساد شعور متبادل بالعداء بسببه وما فهمه كال الطرفين من العال

 31، وقد كتب الكولونيل ديدس التابع للبعثة العسكرية المصرية في (6)مضمونه
إن نبأ تصريح بلفور فيما يتعلق بفلسطين : "م يصف ردود الفعل األولية بقوله 3131ديسمبر

دًرا غير ضئيل من المخاوف بين العناصر التي بلغني أنها جديد على القدس وقد أحدث ق
، ولما وصل الخبر إلى الملك حسين عكر خاطره كثيًرا وطلب تعريًفا (7)"تحاول مقابلتي

ن تسكن فزعه فأرسلت له الكوماند وردافيد جورج أوكان على بريطانيا  (8)لمعنى الوعد ومداه
فوصل إلى  (10)بالقاهرة وكان ذو ثقافة عربية واسعةأحد رؤساء المكتب العربي  (9)هوجارث

                                                             
 .180ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 1)
 .12ص، المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 2)
 .31المرجع السابق، ص ، فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، صالحمحسن محـمد  ( 3)
 .12ص، المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 4)
 .801ص ، المرجع السابق، زين العابدين شمس الدين نجم ( 5)
 .212المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، حلمي محروس إسماعيل ( 6)
 .180ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 7)
 .112ص ، المصدر السابق، جورج انطونيوس ( 8)
 .112أنظر جورج انطونيوس، المصدر نفسه، ص ، باحث وعالم آثار وأمين المتحف األشمولي في فترة ما:هوجارث ( 9)
 . 111المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 10)
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م وقابل الملك حسين مرتين وأبلغه باسم الحكومة  3132 جانفيفي األسبوع األول من جدة 
 .(2)رسالة حوت تأكيًدا صريًحا (1)البريطانية

لما كان اليهود يحبذون العودة إلى فلسطين ولما كانت حكومة بريطانيا : "جاء فيها
العطف إلى هذه األمنية فإنها عازمة أال تضع أية عقبة في سبيل تحقيق ذلك تنظر بعين 

وبلغت هذه الرسالة  (3)"بقدر ما تتفق مع الحقوق االقتصادية والسياسية للسكان األصليين
وحاول هوجارث إقناع الشريف حسين بأن التعاون  (4)شفوًيا ولكن الحسين دونها فوًرا بالعربية

وان استيطان اليهود في فلسطين سوف لن  (5)بين المسلمين واليهود يحقق الخير لهم جميًعا
يتم إال بالقدر الذي يتفق مع حرية السكان العرب من الناحيتين السياسية واالقتصادية وانه 

وان وجودهم في فلسطين لألسباب  (6)ي بدافع إنساني وتخليص اليهود من االضطهاد العنصر 
وهكذا اقتنع الشريف حسين بمعسول  (7)روحانية وثقافية وليست في النية إنشاء دولة يهودية

كالم هوجارث وبحسن نية بريطانيا واستمر في تعاونه معها وأرسل إلى الوحدات العسكرية 
وقدم حسين في  (8)لعثمانيةاالستمرار في دعم بريطانيا حتى يتمكنوا من التحرر من الدولة ا

األشهر التي تلت براهين كثيرة على إخالصه في موقفه فبعث برسائل إلى كبار أتباعه في 
وأمر أوالده ببذل المساعي الممكنة لتبديد المخاوف التي ولدها تصريح بلفور في  (9)مصر

وأوفد إلى فيصل في العقبة رسواًل بتعليمات مماثلة وأوعز بنشر مقالة في  (10)نفوس أتباعهم

                                                             
 .12ص ، المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 1)
 .111المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 2)
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 3)
 .111المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر،  عمر عبد العزيز عمر ( 4)
 .318المرجع السابق، ص ، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيل احمد ياغي ( 5)
 .311،312ص، المرجع السابق، قدورة زهية ( 6)
 .12ص ، المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 7)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 8)
 .111ص ، المصدر السابق، جورج انطونيوس ( 9)
 .111المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 10)
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إن كتبه المقدسة : "م جاء فيها 3132 ماي 81في  (1)الجريدة الرسمية الناطقة باسمه
وتقاليده تحثهم على التسامح والكرم وعلى الترحيب باليهود كإخوة والتعاون معهم من أجل 

 (2)زعماء العرب في نوايا بريطانيا وصدق عهودها لهم، وقد شك بعض ال"الصالح العام
لى تقدم سبعة األمر واستقر بهم  (3)فعقدوا عدة اجتماعات بحثوا فيها فحوى تصريح بلفور ا 

يطلبون فيها تعريف للسياسة  (4)م بمذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية 3132منهم عام 
البريطانية المتعلقة بمستقبل البالد العربية في بيان واضح شامل وسلموا المذكرة للمكتب 

 . (5)العربي في القاهرة لكي ترسل إلى لندن
لكن الزعماء السوريين انخدعوا بأسلوب بريطانيا المراوغ حيث جاء ردها في برقية ورد 

مية للعرب مرتبط بتعاونهم مع الصهيونية وان تصريح بلفور تحقيق األهداف القو  أنفيها 
 .ليس إال خطوة في السياسة البريطانية تهدف إلى نشر العدالة بين القوميات الصغيرة 

ولم تقتصر موجة االحتجاج على العرب في الشرق فحسب بل امتدت إلى الجاليات 
 تمسة أيام من إصدار الوعد قدمففي لندن وبعد خ (6)اإلسالمية في كل من فرنسا وبريطانيا

احتجاج إلى وزير الداخلية البريطاني وطالبت بضمانات بشأن المسجد األقصى وغيره من 
قامة حكم ذاتي في  (7)األماكن المقدسة ومؤكدين عدم شرعية اإلدعاءات الصهيونية وا 

نسبتهم فلسطين ووجود مجلس يمثل فيه السكان المسلمون والمسيحيون واليهود كل حسب 
مارك سايكس الموقعين على االحتجاج مجرد عمالء لتركيا وحرص  ، واعتبر السير(8)العددية

 .(9)بقوة على تجاهل احتجاجهم
                                                             

 .111ص ، المصدر السابق، جورج انطونيوس ( 1)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 2)
 .188ص ، المرجع السابق، هاشمهشام سوادي  ( 3)
 .22ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 4)
 .112المرجع السابق، ص ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر ( 5)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 6)
 .2ص ، المرجع السابق، إبراهيم حمامي ( 7)
 .181ص ، المرجع السابق، سوادي هاشمهشام  ( 8)
 .2ص ، المرجع السابق، إبراهيم حمامي ( 9)
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 :موقف الدول األوربية من وعد بلفور -2
وروبية خاصة األبعد صدور الوعد في إقناع الدول  استغل اليهود نفوذهم: موقف اليهود

وفي لندن نشرت جريدة الجويش كرونيكال اليهودية كتاب  ،(1) أ فرنسا ثم ايطاليا والو، م،
نوفمبر فقابله اليهود باالرتياح وواصلوا مساعيهم لدى  2بلفور وأذاعته شركة رونز يوم 

 .(2)الحكومات األخرى من اجل تأييده واالعتراف به
لكن البعض األخر من اليهود في دول شرق أوربا كانوا معارضين له حيث برز أحد 

موريس جاسترو والذي نشر بيانا ضمنه مساوئ الطرح المستنرين البروفسور اليهود 
الصهيوني إلقامة وطن في فلسطين فحسب رأيه أن تأسيس دولة يهودية فيه خطورة كبيرة 

فلسطين ال تنتمي لليهود وال هم  أنني في العالم، ذلك بالنسبة لليهود أنفسهم وللسالم الدي
كما تعتبر ...،(أي الشعب الفلسطيني)ينتمون إليها وأنها تعود ألولئك الذين يعيشون فيها 

، وقد اندلعت حرب ...ليس لليهود فقط إنما للمسلمين والمسيحيين على السواء امقدس امكان
ذين اندمجوا في وأؤلئك  ال ة الصهيونية كالمية بين اليهود المؤيدين لمشروع المنطق

 .(3)مجتمعاتهم واعتبروه ليس من مصلحتهم
وعلى رأسها فرنسا وايطاليا وأمريكا فبعد إعالن الوعد سارعت إلى  األوروبيةأما الدول 

 (6)بالوعد بعد صدوره بثالثة أشهر (5)، وكانت الحكومة الفرنسية ثاني حكومة تعترف(4)تأييده
بيشون وزير  نستيفاالسيد استقبل : "م البيان التالي3132 يفري ف 31باريس يوم إذ نشر في 

                                                             
 ،دار القاهرةقراءة إسالمية في التاريخ الحديث و المعاصر ،:، العرب بين القومية و اإلسالم زكريا سليمان بيومي ( 1)
 .821ص ،م8008،القاهرة،3ط
 .211ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 2)
 .312،311ص، المرجع السابق، عاطف عيد ( 3)
 .2ص ، المرجع السابق، إبراهيم حمامي ( 4)
 .211ص ، المرجع السابق، حلمي محروس إسماعيل ( 5)
دار التوزيع و النشر اإلسالمية  دط، مصر، دس، ، صراعنا مع  اليهود بين الماضي والمستقبل، محـمد إبراهيم ماضي ( 6)

 .11ص



 نيــــــــــفلسطل ـــــيالربيطان اللـــــــحتاال:  ل األولــــــــالفص                

- 22 - 

له عن ارتياحه إلى التضامن  فأعربسوكولوف ممثل الجمعيات الصهيونية السيد الخارجية 
 ".اليهود في فلسطين نالمشهود بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية في قضية إسكا

ريالي سفير ايطاليا في لندن بم أبلغ الماركيز أم3132ماي  31ايطاليا ففي يوم  أما
سوكولوف باسم حكومته أنها مستعدة لتسهيل العمل الخاص باتخاذ فلسطين مقًرا  السيد
 .(1)لليهود

عن  جاء موقفها على لسان رئيسها الذي أعرب في أول األمر  فقدأ.م.للوأما بالنسبة 
 13في . (2)ليدلي اعترافه بالنص النهائي للوعد( قبل أن يعدل)بلفور  موافقته على مشروع

م حينما بعث برسالة إلى زعيم الصهيونية في أمريكا الحاخام ستيفن وايز  3132 وتأ
النسنج  ترغم أن وزير الخارجية األمريكي روبر  (3)مصادق بشكل رسمي على وعد بلفور
لم تكن  الواليات المتحدةسالها على اعتبار أن إر  بعدم الذي كان معادًيا للصهيونية نصحه

 .(4)في حالة حرب مع الدولة العثمانية وان اليهود ذاتهم قد اختلفوا حول الصهيونية
وبالرغم من اختالف الترجمات لوعد بلفور، إال أن مضمونه وهدفه ال يخرج عن 

التي تالقت نطاق إقامة كيان صهيوني لليهود في فلسطين بتأييد ودعم من بريطانيا 
مصالحها مع المصالح الصهيونية، وبذلك كان بمثابة نقطة االنعطاف في تاريخ القضية 

 .الفلسطينية وما أفرزه من آثار الحقة استمرت إلى اليوم
 
 
 
 

                                                             
 . 211ص ، المرجع السابق، إسماعيلحلمي محروس  ( 1)
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و األداب، دط، لواليات المتحدة والمشرق العربي، ا، أحمد عبد الرحيم مصطفى ( 2)

 .21م، ص  3112الكويت، 
 .322ص ، المرجع السابق، ريجينا الشريف ( 3)
 .21ص ، المرجع السابق، أحمد عبد الرحيم مصطفى ( 4)
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 :3132الحتالل البريطاني لفلسطينا :ثانيا
بلفور لوعدبدأت بريطانيا تفكر بالزحف على فلسطين بعد أسابيع قليلة من إصدارها   

وذلك تنفيًذا لمخططاتها االستعمارية الرامية إلى ضم فلسطين تحت نفوذها نظًرا لما تتمتع به 
وتماشًيا مع ( وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك)هذه األخيرة من أهمية إستراتيجية واقتصادية 

القومي إلقامة الوطن تطبيق مضامين تصريح بلفور على أرض الواقع كسياسة مبدئية 
عهودها التي قطعتها للصهاينة مستغلة مساعدة العرب لها الذين ابودي بفلسطين ووفاءً اليه

أوهموا بان الوجود البريطاني في المنطقة العربية فيه خالص لهم من الظلم واالستبداد 
العثماني غير أن الحقيقة كانت على العكس من ذلك حيث اتضحت النوايا الحقيقة بعد 

 .أثنائها الحملة البريطانية وحتى
وبالضبط  في حالة ضعف والذي بدى ظاهًرا خالل الحربلقد كانت القوات العثمانية 

 :م وذلك لعدة متغيرات نذكر منها 3132في عام 
تمكن القوات البريطانية من احتالل جزء كبير من مناطق العراق الجنوبية ودفعها  -

اق كلًيا والذي كان القوات العثمانية نحو الشمال ومما زاد في ضعفها سقوط العر 
 .(1)يشكل خًطا دفاعًيا جنوبًيا كما تشكل بالد الشام جزء آخر منه

قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين مما أدى إلى ضعف الجبهة العثمانية في  -
 .(2)الحجاز وبالد الشام

 (3)وبعد الحملة البريطانية على مصر واصل البريطانيون زحفهم فاحتلوا مدينة العريش
م ووجهوا أنظارهم نحو  3131 جانفي 30ثم زحفوا على رفح فاحتلوها في  ديسمبر 83في 

                                                             
 .38ص ، المرجع السابق، رفيق شاكر النتشه وآخرون  ( 1)
 .38ص ،  المرجع نفسه  ( 2)
أهم مدن سيناء كانت منذ أقدم العصور ميناء هاما على البحر المتوسط ومركًزا استراتيجياعلى الطريق الحربي : العريش ( 3)

وقد ذكر الجغرافيون ( المصرية)الحديثة ، كما كانت أحد المراكز الرئيسية للجيش في أيام الدولة (طريق حور)الكبير 
الرومان المدينة تحت اسم رينو كورورا بمعنى مقطوع األنف والتي فسرت بأن الذين كانوا يرتكبون جرائم كبيرة كانت تقطع 

 .328أنوفهم ثم ينفون إلى هناك ،انظر محـمد بيومي مهران، المدن الكبرى في مصر والشرق األدنى القديم، ص 
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أفريل من  31م والثانية في  3131 مارس 81حيث قامت فيها معركتان واحدة في  (1)غزة
جريح وفي  8118قتيل و 8100انتصر فيها األتراك وخسر االنجليز في األولى ام نفس الع
وباءت كل محاوالتهم بالفشل األمر الذي أدى إلى تأجيل  (2)وجريحبين قتيل  8022الثانية 

 .(3)فكرة احتاللها
سنة  جوانموري وسلمت في  وعندما نزعت القيادة العامة من يد الجنرال السر أرشيبالد

بصفته القائد العام للحملة المصرية حيث منح صالحيات  (4)م للسيد إدموند اللبني 3131
واسعة وكل ما طلبه من جند ومدافع وآالت ميكانيكية وذخائر وأخذ يرسم الخطط ال 
لالستيالء على غزة فحسب بل على فلسطين بأسرها حيث شرع في تنسيق القيادة وقام 

 .(5)بتمرينات عسكرية الختبار حالة جيشه
عها اللبني للعمليات الحربية تأخذ بعين االعتبار الهجوم وكانت الخطة التي وض

المشترك في الجبهة الموسعة المؤلفة من القوات االنجليزية والعربية إذ كان يتوجب على 
االنجليز بمساعدة الطيران وسفن األسطولين االنجليزي والفرنسي القيام بعمليات عسكرية في 

ى الجيش العربي الذي يحمي الجناح األيمن غرب نهر األردن والعرب في شرقه وكان عل
إلى  قشرقي األردن وحوران وفتح طريواحتالل مع فرق األنصار المحليين  ن لالنجليز التعاو 

 .(6)دمشق
                                                             

 .3111، ص 1م، ج8001، األردن، 3دار أسامة، ط، الموسوعة السياسية والعسكرية، البيطار فراس ( 1)
 .112، ص 3م، ج 3111، القدس، 2مطبعة المعارف، طالمفصل في تاريخ القدس، عارف العارف، ( 2)
 .3111، ص 1ج، المرجع السابق، فراس البيطار ( 3)
خدم في إفريقيا فترة طويلة، وخدم في ( 3111 -3213)ط انجليزي هو إدموند هنري هينمان ضاب: إدمونداللنبي ( 4)

، قاد الجيش الثالث البريطاني (3108 -3211)وفي حرب البوير ( 3222)وفي زولوالند( 3222 -3221)بينشواناالند 
النتصار واستطاع ا 3131، عين قائد للقوات البريطانية في فلسطين عام (3131نوفمبر -جوان)في معركة السوم األولى 

إلى رتبة مارشال وعين  3131على القوات العثمانية في عدة معارك واستولى على القدس ودمشق وحلب ترفع في عام 
مفوًضا سامًيا في مصر واضطر أن يواجه في الشرق األوسط الوضع السياسي المضطرب الذي ظهر بعد الحرب العالمية 

، فراس البيطارالموسوعة السياسية 302،الموسوعة العسكرية، ص األولى، أنظر الهيثم األيوبي،أكرم ديري وآخرون 
 .101، ص 3والعسكرية، ج

 .112ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 5)
 .181م، ص  8001، بيروت، 1دار الفارابي، ط، تاريخ األقطار العربية الحديث، لوتسكي ( 6)
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مياه النيل في الصحراء وقد مدت على  وضاعف الجهود التي سبقت لمد األنابيب وجر
دير البلح وانشأ لها بعض ميل، كما مدت السكة الحديدية حتى وصلت إلى  312مسافة 

الفروع واتخذ القنطرة مركًزا لتموين جيشه بداًل من اإلسكندرية، كما أعاد تنظيم القوى المحاربة 
حيث كان لدى االنجليز  (1)رجل ألف 311إلى  300التي وضعت تحت إمرته ومجموعها 

 200و ألف سيف 80ألف بندقية و 12تفوق عددي فقد حشدوا في جبهة غزة وبئر السبع 
 .(2)مدفع

 81ولما رأى األتراك استعداد االنجليز هذا أعدوا له العدة فعقدوا في حلب مجلًسا في 
حضره كل من القائد العام أنور باشا وقائد جيش القفقاس أحمد عزت باشا م  3131 جوان

باشا، وقائد الجيش الرابع جمال باشا وقائد الجيش  لوقائد الجيش الثاني مصطفى كما
السادس خليل باشا ومستشار وزارة الحرب التركية محمود كامل باشا وغيرهم من الرؤساء 

هذا المجلس لم ينتهي يومئًذ إلى قرار حاسم بشان الخطة الواجب إتباعها وقد  لكنوالقواد، 
بهة العراق واسترجاع بغداد التي كان بعض أعضاء هذا المجلس يرى وجوب االهتمام بج

 .(3) 3131 مارس 33سقطت بيد االنجليز في 
ثر الجبهة الفلسطينية العتقادهم أن خسرتها تعني خسارة فلسطين آبينما البعض األخر 

أما الجيش التركي فكان يملك  (4)تعني ضياع القدس واألماكن المقدسةاالخيرة وخسارة هذه 
مدفع غير أن الجوع فتك بجنوده وضعفت  100سيف وومليون و نصف بندقية 20000

 .(6)كما هلك عدد كبير من حيوانات الجيش بسب قلة العلف (5)روحه المعنوية
أو يلدرم ( جيش الصاعقة)تراك بإرسال جيش المغاوير ألوإلمداد جبهة فلسطين شرع ا

بالتركية إلى هناك وهو جيش مؤلف من نخبة الوحدات التركية والفيلق األلماني األسيوي إال 
                                                             

 .111ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 1)
 .181ص ، المرجع السابق، لوتسكي ( 2)
 .111ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 3)
 .111ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 4)
 ..181ص ، المرجع السابق، لوتسكي ( 5)
 .111ص، المصدر السابق، عارف العارف ( 6)
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اإلسراع اللنبي أن رداءة الطرق وفوضى المؤخرة أخرت نقل هذه الوحدات تأخيًرا كبيًرا، فقرر 
ان لزيارته الكثيرة المتوالية للقطاعات والسيما وك (1)هجوم قبل أن يصل جيش المغاوير نبش

بان  افي المناطق األمامية تأثير على معنويات الجيش االنجليزي فبعدما كان االعتقاد سائد
هذا الجيش الذي كان يحارب في جبهة فلسطين كان منسًيا ليتبدل هذا االعتقاد إلى شجاعة 

 أكتوبر 3طائرات حديثة الصنع وفي  وحماس السيما عندما وصلت النجدات الجديدة ومعها
حيث اقتحم االنجليز الجبهة في منطقة بئر  (2)م كان قد أتم تعبئة جيشه فأمر بزحفه 3131
فأصدر منشوًرا عسكرًيا طالب فيه سكان جنوب  (4)م 3131 أكتوبر 13أواًل في  (3)السبع

العمومية أو مساعدة أعداء عمال التي من شانها أن تقلق الراحة فلسطين أن يمتنعوا عن األ
 (5)بريطانيا وحلفائها

م ثم  3131 نوفمبر 1فاحتلوا غزة في  (6)وسرعان ما تغلبوا على الدفاع التركي بأسره
احتلوا نوفمبر  31وفي  (8)وشرعوا بالزحف إلى الشمال ( 7)قدًما حتى احتلوا الرملة ساروا
 . (9)يافا

وأخذ اللورد اللبني يفكر ماذا يصنع؟ أيتعقب الجيش التركي الثامن المتراجع نحو 
فقرر التوجه الشمال عبر السهل، أم يهاجم جيشه السابع المرابط في الجبال باتجاه القدس، 

ة وليس ثمة يلطريق وعر المسالك إضافة إلى أن ذخائر االنجليز قلالنحو القدس وكان 

                                                             
 .181ص ، المرجع السابق، لوتسكي ( 1)
 .112ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 2)
 .181ص ، المرجع السابق، لوتسكي ( 3)
 .120ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 4)
رسالة ماجستير، تاريخ ، (9111 -9191)، دور الخليل في الحركة الوطنية الفلسطينية داود إسماعيل معالي منيرة ( 5)

 .33م، ص  8033الحديث والمعاصر، جامعة الخليل، فلسطين،
 .181ص  ،المرجع السابق، لوتسكي ( 6)
 .120ص ، المصدر السابق، عارف العارف ( 7)
 .182ص ، المرجع السابق، لوتسكي ( 8)
مؤسسة الدراسات ، 9111منذ فجر التاريخ حتى سنة : ، الموجز في تاريخ فلسطين السياسيإلياس شوفاني ( 9)

 .123م، ص  3111، لبنان، 3الفلسطينية، ط
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ل المنطقة التي سيجتازها وكان فصل الشتاء على األبواب وتعب خرائط دقيقة تبين دخائ
يضيع الجيش من الحروب المتواصلة، ورغم إنذار وزارة الحرب له إال أن اللبني أراد أن ال 

قبل أن يستعدوا وينشأوا خطوطهم الدفاعية في الجبال، ولم يضيع  الفرصة ويهاجم األتراك
لراحة وتهيئة الوسائط للنقل وفي اليوم الثامن عشر ل نوفمبر 31من وقته سوى يوم واحد هو 

 .(1)12والفرقة  28أتم تعبئة جيشه حيث قسمه إلى فرق ووحدات كالفرقة 
جيشه بالزحف نحو الجبال حيث كان الطريق صعب المسالك  عشر  نوفمبر 31وفي 

احتل قرية سريس ثم واصل  نوفمبر 80وصخري ال يصلح لسير السيارات أو الجمال، وفي 
أصدر اللورد  نوفمبر 81ي صمويل، وفي نبزحفه فاحتل قرية العنب كما سيطر على قرية ال

اللبني أوامره بعدم القيام بأي هجوم ريثما تأتيه اإلمدادات الجديدة، ورغم فشله إال أنه اختبر 
ملة الثانية نحو من الشهر نفسه في الح 81الطرق وأدرك قوة الجيش التركي، ليستعد في 

القدس وواصل زحفه في نفس الطريق وأخذ يستولي على القرية تلو األخرى إلى أن وصلت 
 .(2)إلى الخليل 21الفرقة 

واتجه إلى القدس للدفاع عنها وبقيت المدينة خالية  لكن الجيش العثماني رحل عنها
نا توجه مجموعة دون وجود مسير لها فانتشرت الفوضى وانعدم األمن وكثرت السرقات وه

من شباب المدينة إلى الحكومة البريطانية في بئر السبع طلبوا منها دخول الجيش البريطاني 
المدينة بسالم وقبل وصول هذا األخير قام سكان المدينة بنهب مخازن مواد التموين وحرقها 
ي حتى ال يستفيد منها الجيش البريطاني في حين رحل البعض اآلخر مع الجيش العثمان

للدفاع عن مدينة القدس ومنهم من بقي ينتظر ما سيؤول إليه مصيرهم، ودخلت القوات 
فيما بينها االدوار البريطانية بطريقة االستعراض العسكري حيث كانت هذه الفرق تتبادل 

 .(3)إلشعار أهل الخليل بقوة بريطانيا العسكرية

                                                             
 .123،120ص، المصدر السابق، عارف العارف ( 1)
 .123،128المصدر نفسه، ص ( 2)
 .38،33المرجع السابق، ص ،منيرة داود إسماعيل معالي ( 3)
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من الشهر نفسه على التالل جهوا نحو بيت لحم ليستولوا في الثامن ديسمبر تو  1وفي 
المرتفعة جنوبي عين كارم عند إذن بدأ الهجوم األساسي على القدس وكان الوقت في حدود 

حيث دخلت القوات البريطانية في ثالث خطوط، األول عن طريق  (1)الفجر والضباب كثيف
 .(2)يافاوالثالث عن طريق ( غزة)الخليل والثاني عن طريق الساحل 

راك مواقعهم الحصينة في جنوب فلسطين أدركوا ان القدس ستسقط في ولما خسر األت
حيث صرح عصمت بك احد القادة الكبار في الجيش التركي ان  (3)يد االنجليز ال محالة

الجيش البريطاني سيكون خالل يومين أو ثالثة في القدس والقت الطائرات البريطانية التي 
ذ أخذوا يتراجعون ئعند.(4)ونها في احتفال عظيمحلقت فوق القدس نشرات تقول بأنهم سيدخل

 .(5)منهم بهدوء ومنهم بانهزام ديسمبر 1و 2في ليلة 
رى لم يكن سببه قوة ي وتسليم معاقلهم الواحدة تلو األختراك المتتالوالواقع ان تراجع األ

العربية الدفاع البريطاني فحسب بل وأيًضا ثقل الهزائم التي منوا بها خصوًصا على األرض 
 . (6)سواء في العراق او في الحجاز

ولما أيقن المتصرف التركي عزت بك ان القدس واقعة بيد االنجليز ال محالة وانه ال 
مفتي القدس السيد كامل م الى 3131 ديسمبر 2بعث بتاريخ  (7)خير يرجى من المقاومة

ن القدس ستسقط بيد االنجليز وانه أالحسيني ورئيس بلديتها حسين سليم الحسيني وأخبرهما ب
ومما جاء في  (8)يدهم مهمة التسليم للقوات االنجليزية المحاصرةأسيترك المدينة ويلقى بين 

 :وثيقة التسليم ما يلي
                                                             

 .121،128المصدر السابق، ص ،عارف العارف ( 1)
 .38المرجع السابق، ص  ،منيرة داود إسماعيل معالي ( 2)
 .121عارف العارف،المصدر السابق، ص  ( 3)
 .38معالي،المرجع السابق، ص  سماعيل إ منيرة داود ( 4)
 .121عارف العارف،المصدر السابق، ص  ( 5)
 .3111، ص 1فراس البيطار،المرجع السابق، ج ( 6)
 .121عارف العارف،المصدر السابق، ص  ( 7)
دط،  ، الدار السعودية،مع دراسة تحليلية للقضية الفلسطينية: القدس والمسجد القصى عبر التاريخمحـمد علي البار، ( 8)

 .882م ،ص  8008المملكة العربية السعودية، 
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 :قوما نداء بلغته
وشمكده در، أوبوسلرد ملتجه مقدس أوالن قدس شريفده ايكي كوندن بري بعض اماكنه  هر"

وقاية عسكر جكلمش وقمامة ومسجد تخريبدن ماكن دينية يي حكومة عثمانية جه صرف ا
 .أقصى كى اماكن دينية نك محافظة سنة مامور لراقامه أيد لمشدر

يي بلدية رئيس وكيلي حسيني اميديله اشبو ورقة جكي أيديله عاملة لده مدن ده بويو طرفكز 
 عزت.(1)قدس مستقل متصرفي 2/38/3111" زاده حسين بك ايله كوندريورم افندم

 :واما ترجمتها باللغة العربية فهي كالتالي
 :نجليزيةالإلى القيادة ا

منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة فالحكومة العثمانية رغبة 
الدينية من الخراب، قد سحبت القوة العسكرية من المدينة االماكن منها في المحافظة على 

كالقيامة والمسجد األقصى، وعلى امل ان االماكن الدينية وأقامت موظفين للمحافظة على 
ني أبعث بهذه الورقة مع وكيل ورئيس بلدية إتكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه ف

 .(2)المستقل متصرف القدس 32/8/3111. القدس حسين بك الحسيني
م خرج رئيس البلدية السيد حسين الحسيني وابن  3131 ديسمبر 1وفي اليوم التالي 

اخيه توفيق صالح الحسيني ومفتش الشرطة المحلية عبد القادر العلمي وأحمد الشريف 
ا بالجنرال و حيث التق (3)ومجموعة من شباب القدس ومعهم العلم األبيض مستسلمين لالنجليز

فى ونح على طريق الشيخ بدر غرب المدينة وسلموه وثيقة االستسالم السابق شي عند مستش
 .(4)ذكرها ودخل الجيش االنجليزي المدينة في الساعة العاشرة والنصف

                                                             
 .121عارف العارف،المصدر  السابق، ص  ( 1)
 .121عارف العارف،المصدر  نفسه، ص  ( 2)
 .882محـمد علي البار،المرجع  السابق، ص  ( 3)
 .121عارف العارف،المصدر  السابق، ص  ( 4)
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عام من الوجود العربي والتركي اإلسالميين تخللتها فترة  3800اكثر من  وهكذا انتهى
م دخل  3131 ديسمبر 33وبعد يومين أي في  (1)انقطاع قصيرة زمن االحتالل الصليبي

نه يحاول التشبه بما فعله الخليفة أماشيا إلى قلب المدينة ك (2)مدينة القدساللنبي الجنرال 
وذلك بمراسيم احتفالية (3)عام 3000العادل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه منذ اكثر من 

حيث قوبل بترحيب كبير  (4)لحقة بهالقطاعات الممن فرنسية وايطالية ويهودية مفارز ترافقه 
تحقق بذلك رغبة رئيس الوزارء البريطاني باالستيالء لت (5)من ممثلي مختلف الطوائف الدينية

وعندما . (6)للمعنويات اعلى القدس قبل عيد الميالد وتقديمها هدية للشعب البريطاني رفعً 
 .(7)"الحروب الصليبيةاليوم انتهت : "أشرف على كنيسة القيامة قال مقولته الشهيرة

                                                             
، دار  اليازوري العلمية، دط، األردن،  (م 9191 -م 921)المي القدس في العصر البيزنطي واإلسإبراهيم الفني، ( 1)

 .812م، ص 8031
 .121عارف العارف،المصدر  السابق، ص  ( 2)
 .12صالح مسعود أبو بصير،المرجع  السابق، ص  ( 3)
 .32حسني أدهم جرار،المرجع  السابق، ص  ( 4)
سنة بعد .... شهر بعد شهر يوم بعد يوم(: 9191 -9191) 21موسوعة تاريخ العالم في القرن إيديتوكرابس، ( 5)

 .380، ص 8م، ج8002، دط، سنة
 .32حسيني ادهم جرار،المرجع  السابق، ص  ( 6)
ان تعريف الحروب الصليبية يعدأمًرا ليس : ، الحروب الصليبية12صالح مسعود أبو بصير،المرجع السابق ،ص  ( 7)

المؤرخون فكل نظر لها من زاويته ولم يحدث ان كانت هناك كلمة التينية تعني باليسير، نظرا لتعدد اآلراء التي اوردها 
م، وغالًبا ما استخدمت عدة تعبيرات ومصطلحات اخرى مثل رحلة الحج، او عبارة  31الحركة الصليبية حتى اوائل القرن 

ظر إليها على انها حروب دينية الرحلة إلى األرض المقدسة او عبارة حملة الصليب او مشروع يسوع المسيح، فمنهم من ن
هـ  من اجل استعادة االماكن المقدسة المسيحية في فلسطين من قبضة  2/ م 33قام بها الغرب األوروبي في اواخر القرن 

 .المسلمين وهناك من يرى بانها ما هي إال فترة زمنية و لون خاص من ذلك الصراع الدائم بين الشرق والغرب
، 32كة استيطانية استعمارية لكنها لم تستخدم بشكل واضح ولم تكتسب معناها إال في القرن وهناك من يرى بانها حر 

: وكانت لها عدة بواعث منها الدينية والسياسية واالقتصادية و االجتماعية انظر محـمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية
ده قاسم، ماهية الحروب ، قاسم عب33هـ، ص  1 -1/ م 31 -38العالقات بين الشرق والغرب في القرن 

، محـمد لعروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، ص 31الدوافع، النتائج، ص : اإليديولوجيا:الصليبية
 .2مملكة بيت المقدس، ص : ، يوشع براور، االستيطان الصليبي في فلسطين81
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وتكشف هذه العبارة مدى الحق الصليبي على المسلمين وكأن حملتهم على فلسطين كانت 
ن هذه الحروب لم تتوقف منذ أن شنها األوربيون قبل ذلك بأكثر أآخر حملة صليبية فيبدو 

 .(1)عام 200من 
ف شريال)كثيرا لما جاء في اتفاقيات  فكما تبين ما يضمره في نفسه المخال

، وكذلك المنشورات التي كانت تلقيها بريطانيا على أراضي فلسطين، وكان من (ومكماهون 
فلوال رماحهم وسيوفهم التي ساعدته  (2)بجهود العرباللنبي دب والعدالة ان يشيد واجبات األ

 .(3)وأيدته وقاتلت معه لما تمكن من دخول القدس
تراك على السواء بغية االستيالء على إذن فتلك الحرب كانت تستهدف العرب واأل

ن اجراس الكنائس في أمعنى الصليبية من تجلي  اراضيهم واستغالل خيراتهم، ولقد بلغ 
برلين قد دقت فرًحا يوم دخول البني القدس فرغم أن ألمانيا حليفة تركيا العسكرية إال انها 

تمكن الصليبية ابتهجت بذلك اليوم ونست خصومتها السياسية واندحرت تحت لواء 
لمان األ)باعه في العالم باسره تاالستعمارية من القدس وحتى البابا في روما دعا ا

ن يقدموا الشكر هلل بهذه المناسبة وينهاهم عن أ( والنمساويون في الدول المحاربة مع تركيا
هزيمة  ارجاعها إلى تركيا، فكان منطقيا ان يعلن اللبني انتهاء الحروب الصليبية مؤكًدا بذلك

 .(1)وامثاله من األبطال (4)تحت لواء صالح الدينانتصروا العرب والمسلمين منذ ان 
                                                             

 .31، المرجع السابق، ص لسطينيةفلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفمحسن محـمد صالح، ( 1)
 .11صالح مسعود ابو بصير،المرجع  السابق، ص  ( 2)
 .822محـمد علي البار،المرجع  السابق، ص  ( 3)
، في تكريت واسمه الكامل يوسف بن نجم (م 3312)م  3311ولد القائد صالح الدين األيوبي في عام :صالح الدين  ( 4)

كردي، واما األيوبي فهو لقب الدولة التي انشاها في مصر وعرفت بذلك االسم، وينسب الدين أيوب بن شادي بن مروان ال
إلى عائلة كردية كريمة األصل عظيمة الشرف وقد اتفقت أغلب المصادر على ذلك و هناك من يرجع نسبها إلى اصل 

النحو والفروسية والصيد كما  عربي،وترعرع صالح الدين في كنف أبيه وعمه حيث حفظ القران وتعلم قواعد اللغة ومبادئ
تلقى تدريبات عسكرية عرف برجاحة عقله وكرمه وحسن خلقه فكان حليًما متواضًعا وصبوًرا، رحل مع عمه إلى حلب 

سنة، قاد  18وهناك تاثر بخلق نور الدين صاحب المدينة وعند وفاة عمه عين خلًفا له في منصب الوزارة وكان عمره 
عام من احتالل الصليبيين لها،  22م، بعد  3321اكتوبر  8م وفتح بيت المقدس في  3321جويلية  1معركة حطين في 
سنة، ويقول المؤرخين انه لم يترك في  81سنة، بعد مدة حكم دامت  21صفر عن عمر يناهز  81توفي يوم األربعاء 

لمنعم ماجد، الدولة األيوبية في ، نور عبد ا31خزانته أموال طائلة، انظر أيمن حمودة ، صالح الدين محرر القدس، ص 
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اللبني على سكان بيت المقدس من على درج القلعة الواقعة بباب الخليل  وبعد ذلك أذاع
 .(2) :البيان التالي

قبل  إن انهزام األتراك امام الجيوش التي تحت قيادتي، ادى إلى احتالل مدينتكم من"
حكام العرفية، وستبقى هذه األحكام جيوشي، وفي الوقت الذي أذيع عليكم هذا النبأ اعلن األ

تراك الذين نافذة المفعول ما دامت ثمة ضرورة حربية ولئال ينازعكم الجزع، كما نالكم من األ
ان ن دون احد منكم قائما بعمله وفق القانو ارى كل و ارغب ان انسحبوا أريد ان اخبركم انني 

 .يخشى أي تدخل من قبل أي كان
بما ان مدينتكم محترمة في نظر اتباع الديانات الثالثة الكبرى وترابها مقدس في و 

 ، أودوأجيالنظر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من ابناء الطوائف الثالثة المذكورة منذ قرون 
ام، او مزار، او أحيطكم علما بان كل بناء مقدس ونصب، ومكان مقدس او معبد او مق أن 
لى أي طائفة من الطوائف الثالثة، سيصان اي  مكان مخصص للعبادة من اي شكل وا 

 .(3)"عمال بالعادات والعنعنات المرعية، وبالنسبة إلى تقاليد الطائفة التي تملكها هويحتفظ ب
 (4)م بدأ الهجوم البريطاني من القدس في اتجاه نابلس فالناصرة 3132 سبتمبر 31وفي 
نهاء الوجود العثماني ا  م و  3132 سبتمبر 83طروا على نابلس عن طريق طولكرم يوم فسي
 .(5)فيها

م شرق األردن  3132و اكتوبر ، سبتمبر وبذلك احتلوا شمال فلسطين كما احتلوا في 
 .(1)وسوريا ولبنان

                                                                                                                                                                                              

، سعد علي الحريري، 33،32،31، عبد هللا ناصح علوان، صالح الدين األيوبي، ص 12تاريخ مصر اإلسالمية، ص 
، سهيل زكار، الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، 811، 811االخبار النسببة في الحروب الصليبية، ص 

 .12المرجع السابق، ص ، يوشع براور، 812، ص 1ج
 .12، 11، 11صالح مسعود ابو بصير،المرجع  السابق، ص  ( 1)
 .121عارف العارف،المصدر  السابق، ص  ( 2)
 .881محـمد علي البار،المرجع  السابق، ص  ( 3)
 .121إلياس شوفاني،المرجع  السابق، ص  ( 4)
، مذكرة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية في  (9111 -9191)بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني سعادة علي، ( 5)

 .20،11م، ص8001نابلس، فلسطين ،
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وي إلى قبر صالح الدين في المسجد األموعندما دخل الجنرال اللبني دمشق ذهب 
وهو نفس الكالم الذي قاله القائد الفرنسي جورو . (2)"قد عدنا يا صالح الدين ها:" وقال
واضعا رجله على ضريح البطل صالح الدين  (3)م3180عندما دخل دمشق عام ( غورو)

 .(4)"ها نحن عدنا ثانية يا صالح الدين: "قائال
راضي التي ألولما حقق الجنرال اللبني انتصاره على الجيش العثماني عمد إلى تقسيم ا

 .(5) :أقسام سميت أراضي العدو المحتلة عسكريا وهي كما يلي 1إلى  احتلها
بشكل رئيسي فلسطين ووضعت  (6)المنطقة الجنوبية من بالد العدو المحتلة وشملت .3

 .(7)تحت اإلدارة البريطانية
مير لأل وأعطيتب وضمت دمشق وحل (8)المنطقة الشرقية من بالد العدو المحتلة .8

 .(9)بن الحسين الذي أدخل عليها إدارة عربيةفيصل 
شملت متصرفية جبل لبنان، سناجق  (10)المنطقة الغربية من بالد العدو المحتلة .1

ووضعت تحت .... واإلسكندرونة بيروت وطرابلس والالذقية، جسر الشاغور أنطاكية
 .(11)اإلدارة الفرنسية

ربية ووضعها تحت إدارة عسكرية، ان احتالل بريطانيا لفلسطين والبالد العيتبين وهكذا 
الحقيقيين، وحقهم في الحرية  األرضألصحاب والتي أخذت تدير شؤونها دون مراعاة 

ستقالل والذي كان الحًقا، تمهيًدا لتقاسم الدول األوربية فيما بينها البالد العربية تحت واال
 .هباءغطاء دولي، وتذهب جهود العرب 

 
                                                                                                                                                                                              

 .31، المرجع السابق، ص فلسطين سلسلة دراسات  منهجية في القضية الفلسطينيةمحسن محـمد صالح، ( 1)
 .811إبراهيم الفني،المرجع  السابق، ص  ( 2)
 .811 محـمد علي البار،المرجع  السابق، ص ( 3)
 .11صالح مسعود أبوبصير،المرجع  السابق، ص  ( 4)
 .313عاطف عيد،المرجع  السابق، ص  ( 5)
 .181هشام سوادي هاشم،المرجع  السابق، ص  ( 6)
 .313عاطف عيد،المرجع  السابق، ص  ( 7)
 .181هشام سوادي هاشم،المرجع  السابق، ص  ( 8)
 .313عاطف عيد،المرجع  السابق، ص  ( 9)
 .181هشام سوادي هاشم،المرجع  السابق، ص  ( 10)
 .313عاطف عيد،المرجع  السابق، ص  ( 11)
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 :ونتائجه على فلسطينم  3131مؤتمر الصلح : ثالثا
األمر الذي أدى إلى ظهور متغيرات وأوضاع جديدة بإنتصار الحلفاء I.ع .إنتهت الح 

لى السعي لعقد مؤتمر لتسوية المشاكل العالقة إعلى الساحة الدولية دفعت بالدول األوروبية 
لة األقاليم التي كانت أفيما بينهم بعد الحرب ومنها تغيير خارطة أوربا السياسية، ومس

فيما بينهم ومنها أقاليم الدولة العثمانية إقتسامها خاضعة للدول المنهزمة في الحرب وكيفية 
 .في الحربالمتسببة بما فيها البالد العربية، وفرض عقوبات على الدول 

وقد كانت الدول األوروبية الالعب األكبر في المؤتمر وفي صياغة قراراته بينما أجحف 
عرب ومطالبهم في المؤتمر رغم مساندتهم ودعمهم لبريطانيا، في حين حظيت الحركة ال

 .الصهيونية بتبجيل وأخذت مطالبها بعين االعتبار
 :انعقاد المؤتمر واألطراف المشاركة فيه -

لعقد مؤتمر  االحلفاء المنتصرون في الحرب باريس وضاحيتها فرساي مكان إختار
االستقرار في الرخاء و  الصلح بهدف الوصول إلى تسوية تضمد الجروح الدامية وتوطد دعائم

بحضور رؤساء حكومات ووزراء  (2)م 3131 جانفي 32وباشر أعماله بتاريخ  (1)ربوع العالم
ليابان مندوبين يمثالن او وفرنسا وبريطانيا وايطاليا  أ.م.الوخارجية الدول األربعة الكبرى وهي 

بدرجة سفير وبعد فترة وجيزة انسحبت اليابان من عضوية المؤتمر لعدم أهمية المسائل 
 .(3)األوروبية بالنسبة لها

                                                             
، دار المعرفة الجامعية ،د ط، دب،  (9191 -9191)تاريخ اوربا الحديث والمعاصر عمر عبد العزيز عمر، ( 1)

 .810، ص 8000
 .318عاطف عيد،المرجع  السابق، ص  ( 2)
، منشاة المعارف، د ط، اإلسكندرية، دس، ص أصول العالقات السياسية الدوليةمهنا،فتيحة النبراوي، محـمد نصر  ( 3)

101. 
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ولويد أ  .م .رئيس الو (1)ذلك ارتكزت اغلب قرارات مؤتمر األربعة الكبار وهم ولسنل
واختار المؤتمر رئيًسا له وهو  (2)وزراء ايطالياو أرلندو رئيس جورج رئيس وزراء بريطانيا 

 .(5)في صياغة معاهدة الصلح تأثيراوكان أكثرهم  (4)رئيس وزراء فرنسا (3)وصكليمن
جسيمة أبرزها مطامع االنجليز في  اأما فيما يخص العرب فقد ظهر لهم أنهم يواجهون أخطار 

 .(6)العراق ومطامع الفرنسيين في سوريا ومطامع الصهيونية في فلسطين
  

                                                             
بمدينة ستوتنون بوالية فرجيينا األمريكية وهو الرئيس الثامن والعشرون بين عامي  3221جانفي 82ولد في : ولسن ( 1)
لينا ثم تركها والتحق بكلية نيوجرسي أ إلتحق في السادسة عشرة من عمره بجامعة شمال كارو .م.، للو (3183 -3131)

وأثناء دراسته تميز بإجادته أسلوب الخطابة والجدل والحوار، قرر ممارسة السياسة والخوض فيها حيث التحق بأكاديمية 
جون هوبكنز للعلوم السياسية وفيها انتقد الكثير من النظريات واألساليب والمناهج التي تتبعها في نظامها المستمد من 

، لينتخب باإلجماع رئيًسا 3222، وحصل على الدكتوراه عام 3211امعات األلمانية تخرج من جامعة برنستون عام الج
ثم خاض انتخابات منصب حاكم نيوجيرسي وبفوزه استطاع  3130لكنه استقال من رئاستها عام  3108للجامعة عام 

ضد الرئيس السابق روزفلت قاد  3138الرئاسة لعام  تحويلها على واحدة من أكثر الواليات تقدًما كما كسب انتخابات
واهتم كثيًرا بالمسائل الخاصة بالشؤون الخارجية وعند اندالع ح ع 3131الكونجرس الى تبني سلسلة من اإلصالحات عام 

I  شرًطا والتي كان يهدف 31ألقى ولسن اهم خطاب له امام الكونجرس حيث حدد  3132م أ، وفي عام .اعلن حياد الو 
من خاللها إلى إرساء قواعد العالم الجديد على أساس من العدل والسالم وقاد بنفسه الوفد االمريكي لمؤتمر الصلح، أصيب 

 1منح جائزة نوبل للسالم، توفي ولسن بواشنطن في  3180وظل مريًضا بقية حياته، وفي عام  3131بالشلل في عام 
، 1،فراس البيطار، المرجع السابق، ج 18،13عالمية األولى، ص ، انظر محـمد بركات موسوعة الحرب ال3181شباط 
 .3301،3302،3301ص

 .11، ص 2م، ج 3121، بيروت، 1، دار األندلس، ط8، مجعصر االنبعاث: تاريخ العربمحـمد أسعد طلس، ( 2)
وصحافي وكاتب رجل دولة وسياسي فرنسي بارز وهو دكتور في الطب  3213سبتمبر  82ولد في باريس : كليمنصو( 3)

في المنفى في أمريكا، درس االنجليزية كما درس السياسة االمريكية واللغة الفرنسية واألدب في  3211 -3212عاش منذ 
شهد  3101سنة عين وزيًرا للداخلية ثم رئيًسا للوزراء في  12أحد المعاهد النسائية، جاب مختلف األرجاء وعندما بلغ سن 

سنة تسلم الحكم مرة أخرى في 11وهذا ما أدى إلى سقوط حكومته، ولما بلغ عمر  عهده الكثير من االضطرابات
خلفا لبول بتلفيه رئيس الوزراء الفرنسي شارك في مؤتمر الصلح حيث برز كرجل دولة من الطراز األول له  3131نوفمبر

، انظر محـمد 3181عام عدة مؤلفات في السياسة والحرب لقب بالنمر وذلك لسرعة اقتناصه للفرص توفي كليمنصو 
، تركي ظاهر، أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر، 31، 32بركات، المرجع السابق، ص 

 .18،10ص
 .810، المرجع السابق، ص تاريخ أوربا الحديث والمعاصرعمر عبد العزيز عمر، ( 4)
 .101فتيحة النبراوي، المرجع  السابق، ص  ( 5)
 .21ص، المرجع السابق، دي عبد المجيد سمورزه ( 6)
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إلى الشريف حسين تطلب منه إرسال مندوب عنه لحضور  فأرستبريطانيا أما 
فكلف الشريف  (3)باختيار األمير فيصل لتمثيله (2)إليه بتوجيه من لورنس وأوعزت (1)المؤتمر

مما  (4)حسين ابنه فيصل لتمثيل العرب في المؤتمر فأناب فيصل أخاه زيًدا في حكم سورية
من بريطانيا حيث رفضت أن تعتبر فيصل ممثاًل رسمًيا  ااستفزاز و إعتبرتها اغضب فرنسا 

في بالد الشام وذلك حتى تقطع الطريق  أطماعوسبب تعنتها تجاهه كونها كانت لها  للعرب
 .(5)أمامهم

فوصل إلى باريس  (6)"جلوسستردوق "وسافر فيصل على ظهر الطراد البريطاني 
بصفته أميًرا حجازًيا  (8)فاستقبلته الحكومة الفرنسية كزائر كبير (7)حوالي منتصف ديسمبر

 (10)ليس له صفة الممثل السياسي أو المندوب الرسمي لحكومة معينة (9)جاء يزور فرنسا

                                                             
 .181م، ص 8002دار الهناء، د ط، القاهرة، الشر في التاريخ، ا، اليهود قافلة محـمد محـمد إبراهيم مصطفى ( 1)
مغامر سياسي استعماري بريطاني عرف بلورنس العرب درس التاريخ (: 3112 -3222(: )توماس إدوارد: )لورنس ( 2)

، التحق بالمخابرات التابعة للجيش 3133واآلثار في جامعة اكسفورد وانضم إلى بعثة اآلثار في بالد ما بين النهرين 
العربية المحاربة ضد الدولة العثمانية بقيادة فيصل  إلى القوات 3131في مصر، ثم انضم في  Iالبريطاني في أثناء ح ع 

بن الشريف حسين ولعب دوًرا هاًما في تلك الثورة، قطع الخط الحديدي الواصل بين المدينة ودمشق وقاد الجيش العربي إلى 
سالم في قبل أن يدخلها الجنرال اللبني، رافق فيصل إلى مؤتمر ال 3132احتالل ميناء العقبة ودخل معه دمشق عام 

( روس)فرساي بعد فشل المؤتمر ونكث بريطانيا وعودها للعرب، رجع إلى بريطانيا وانضم إلى القوات الجوية باسم مستعار 
شو، اشتهر باسم لورنس العرب خاصة بعد نشره مذكراته عن حرب الصحراء وهي  -أ -وفي الوقت نفسه غير اسمه إلى ت

أعمدة الحكمة السبعة وهو كتاب ذو أهمية داللية على تركيبه النفسي "ب سماه ، كما كتب كتا3181ثورة في الصحراء عام 
حياته وهو في القوات الجوية، ترجم األوديسا إلى اللغة االنجليزية، مات " غير السوي، ويصف في كتابه دار سك النقود

 .888، 883خية الجغرافية، ص بحادث اصطدام أثناء قيادته دراجته النارية، انظر مسعود الخوند ، الموسوعة التاري
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 3)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 4)
 .181ص ، المرجع السابق، محـمد محـمد إبراهيم مصطفى ( 5)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 6)
 .111ص ، المصدر السابق، جورج انطونيوس ( 7)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 8)
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 9)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 10)
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وهذا  (1)من الدول المتحالفة في الحرب ةكما ادعت أن الدول لم تعترف رسمًيا بالحجاز واحد
 .(2)يعني أن الحكومة الفرنسية ال تعترف بحقوق العرب في مؤتمر الصلح

وهنا أدرك فيصل النوايا السيئة للحلفاء وما يكنونه للبالد العربية في نية تقسيمها إلى 
الحكومة الفرنسية منح وفد  والتمست منلكن وزارة الخارجية البريطانية تدخلت  (3)مناطق نفوذ

إذ أن عداء الحكومة الفرنسية لم يفتر  إال أن واحد مقعد من دالبالحجاز مقعدين في المؤتمر 
 أفريلالتالية أي إلى أن أبحر إلى سورية في نهاية فيصل واجه خالل األشهر الثالثة 

وحضر فيصل  (4)من الحكومة الفرنسية للقضية التي أتى يدافع عنها في باريس معارضة
وهي  وقدم مذكرة حدد فيها بإيجاز حق العرب في االستقالل (5)حفل افتتاح مؤتمر الصلح

لوالدي الذي قاد الثورة العربية  ت ممثالئج: "م ونصها كما يلي 3131 جانفي 81مؤرخة في 
 ضد الترك تلبية منه لرغبة بريطانيا وفرنسا ألطالب  بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في

ديار بكر حتى المحيط الهندي جنوًبا معترًفا باستقاللها وسيادتها آسيا من خط اإلسكندرية 
 .(6)بضمان من عصبة األمم

ويستثنى من هذا الطلب الحجاز وهو دولة ذات سيادة وعدن وهي محمية بريطانية 
مثل تثبيت بيننا نرتب األمور فما  أنوبعد التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة يمكننا 

الدول القائمة فعاًل في تلك المنطقة وتعديل الحدود فما بينها وبين الحجاز وفما بينها وبين 
                                                             

 .111ص ، المصدر السابق، جورج انطونيوس ( 1)
 .21ص ، المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 2)
 .181ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 3)
 .111ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 4)
 .182ص ، المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 5)
يعود الفضل األول في إنشائها إلى الرئيس األمريكي ولسن الذي أعلن في خطاب له أمام، الكونجرس : عصبة األمم ( 6)

عامة لألمم عن طريق اتفاقات رسمية تعمل على تقديم ضمانات متبادلة تتكون جمعية أنه يجب أن  3132فيفري  2في 
وافق مؤتمر الصلح على قرار  3131جانفي سنة  32للمحافظة على االستقالل السياسي واإلقليمي للدول جميعها، وفي 

يق التعاون بين تأسيس عصبة األمم وتشكيل لجنة إلعداد ميثاقها، وتضمن ميثاق العصبة مقدمة حددت أغراضها وهي توث
العالقات بين الدول تكون علنية وعلى أسس العدالة و الشرف ، : األمم وضمان السلم واألمن الدوليين، ومن أهم مبادئها

تلتزم الدول باحترام قواعد القانون الدولي العام، أنظر فائق طهبوب، محـمد سعيد حمدان، تاريخ العالم الحديث والمعاصر، 
 .811، 818ص 
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نشاءفي عدن  البريطانيين حدودها، وستتقدم حكومتي و تعيين دول جديدة حسب الحاجة  وا 
ني ألستند في مطلبي هذا  في الوقت المناسب بمقترحات تفصيلية في هذه النقاط الصغيرة وا 

الدول  أنواثق من  وأنا( وهي مرفقة بهذه المذكرة)على المبادئ التي صرح بها الرئيس ولسن 
الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها أكثر من اهتمامها بما لها في 

 .(1)نفسها من مصالح مادية
 :ويمكن تلخيص مطالبه في النقاط التالية

 إنشاء دولة سورية -3
عليها نظام االنتداب ولكن لم يورد في توصيته اسم الدولة التي يريد أن يطبق  -8

 .انتدابها
 .(2)عدم وضع عراقيل لدمج هذه الدولة المقترحة في اتحاد كونفدرالي -1

كما ألقى فيصل خطاًبا بسط فيه مطالب العرب في الوحدة واالستقالل مؤكًدا بالقول عندما 
إنني أنتمي إلى شعب : "رًيااالعرب غير متقدمين حضقاطعه أحد الحاضرين مشيًرا إلى أن 

يتمتع بالحضارة عندما كانت جميع البالد األخرى التي ممثلوها في هذه القاعة مسكونة 
 ".بالبرابرة

 (3)بالد الشام متقدمة سياسًيا بما يمكنها من إدارة شؤونها الداخلية بنفسها أن وذكر 
وهكذا تم أول عرض لقضية العرب في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية كي دورسي في 

 .(4)م 3131فيفري السادس من 
أما فيما يخص الصهاينة فقد لعب الدكتور حاييم وايزمن دوًرا مهًما في المؤتمر حيث  

م بريطانيا كي تنتدب على فلسطين وكذلك تفوض عصبة األم أنقدم عدة مطالب منها 
تأسيس وطن قومي لليهود مع االعتراف بحقوق اليهود التاريخية في فلسطين ولهذا االعتراف 

                                                             
 .112،111ص،  لمصدر السابقا، رج أنطونيوسجو  ( 1)
 .318ص ،  المرجع السابق، عاطف عيد ( 2)
 .811م، ص  8030المنهج والوقائع، دار أيلة، د ط، عمان، ،  تاريخ الوطن العربي الحديث ، محـمد مظفر األدهمي ( 3)
 .112ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 4)
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عنها بل لهم حقوق أصلية  أجانباليهود المهاجرين إلى فلسطين ليسوا  أننه يعني أل أهميته
كما أوعزت بريطانيا إلى الجمعية الصهيونية أن تبدأ بعملها فقدمت هذه األخيرة إلى  (1)فيها

م مشروًعا لتنفيذ تصريح بلفور ومما جاء  3131فيفري  1المجلس األعلى لمؤتمر الصلح في 
إننا نلح باختيار بريطانيا العظمى دولة منتدبة على فلسطين ألن ذلك يتفق ورغبات : "فيها

صبة األمم يجب أن تعمل في اختيارها الدولة المنتدبة على تحقيق رغبات يهود العالم وع
مستغلين ما ورد في مذكرة فيصل،  (9لإلستزادة ينظر الملحق رقم ) (2)"األهالي ذوي الشأن

 .(3) (بضمان من عصبة األمم)حيث وضعوا خط أحمر على الجملة التي قالهــــا 
طرف الحكومة البريطانية لكي يوافق من ولقد تعرض األمير فيصل لضغط كبير من  

على موضوع فلسطين وأوعزوا إلى  احيث المبدأ على ما ترمي إليه وكان أشد إلحاحهم منصب
لورنس أن يستغل تأثيره في فيصل ليحمله على إعطاء اعتراف رسمي بذلك، كما بذل 

ن ملك الحجاز الصهاينة جهودهم كي يضع فيصل توقيعه على اتفاقية رسمية يبرمها نيابة ع
مع الدكتور حاييم وايزمن نيابة عن المنظمة الصهيونية والهدف من ذلك أن يكون االعتراف 

لتنتهي االتصاالت بين الحكومة  (4)فيصل نفسه في موقف حرجملزًما ونهائًيا ووجد 
م  3131 ماي 1االنجليزية وفيصل والصهيونية بتوقيع اتفاقية بين فيصل ووايزمن في 

 و رسمت حدود التعاون بين العرب واليهود في تسع مواد شملت المادة الثالثة تنفيذ وعد بلفور
في المادة الرابعة يهتم بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها 

فتنادي  الستقرار المهاجرين في األرض عن طريق اإلسكان الواسع، أما المادة السادسة
ة تحت رقابة المسلمين وعلق األمير فيصل في ذيل سضع األماكن اإلسالمية المقدبو 

 .(5)"يشترط لتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذ بريطانيا لتعهداتها باستقالل العرب"االتفاقية بخط يده 

                                                             
 .111ص ،  المرجع السابق، نجمزين العابدين شمس الدين  ( 1)
 .28ص ،  المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 2)
 .113ص ،  المرجع السابق، محـمد محـمد إبراهيم مصطفى ( 3)
 .111ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 4)
 .21ص ،  المرجع السابق، زهدي عبد المجيد سمور ( 5)
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فمن ناحية المقترحات التي كانت تلح عليها وزارة الخارجية البريطانية بالموافقة كانت  
خارجة عن حدود مهمته كما كانت تعارض الشعور العام الملتهب للعرب، إال أنه أصر بأن 

 .(1)بشيء دون انجاز العهود التي قطعتها بريطانيا في أمر استقالل العربيرضى ال 
م أي بعد موت فيصل، وأما  3111صهيونية نص االتفاقية سنة ولقد نشرت األوساط ال

، وتؤكد شخصيتان كانتا (ايزمنبين فيصل وو )المصادر العربية فتنفي وجود مثل هذا االتفاق 
وكالهما فلسطيني أن فيصل لم ( عوني عبد الهادي وفايز الغصين)مع فيصل في حينه 

 .(2)أبًدايوقع قط مثل هذا االتفاق وان ال علم لهما بذلك 
تمثل في إيفاد لجنة تحقيق  (3)ولما جاء دور المناقشة بعد الخطاب تقدم فيصل باقتراح 

لدى الرئيس ولسن وتأييًدا  ولقي االقتراح قبوال (4)الستفتاء الشعوب العربية في تقرير مصيرها
 .(5)سريًعا

وبريطانيا ولكن فرنسا ( فرنسا، بريطانيا، ايطاليا)كما وافقت عليه الدول الكبرى  
عقد اجتماع آخر لمجلس األربعة  مارس 82وفي  (6)تراجعتا ولم تشاركا في لجنة التحقيق

كل دولة من الدول األربعة المعنية عضوين تعين فأقر فيه االقتراح رسمًيا وقرر هؤالء أن 
وبعض  (7)كرينأوبرلين و تشارلس يمثلنها في اللجنة واختار ولسن هنري كنج رئيس كلية 

ورغم المواقف المعارضة إال أن الرئيس األمريكي لم يتراجع  (8)المستشارين والملحقين الفنيين
ووصلت إلى سوريا  (9)وأرسل مندوبيه إلى المشرق العربي وقد دعيت اللجنة بـ كينج كراين

                                                             
 .111ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 1)
 .111ص ،  المرجع السابق، إلياس شوفاني ( 2)
 .112ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 3)
 .182ص ،  المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 4)
 .111ص ،  المصدر السابق، جورج أنطونيوس ( 5)
 .302ص ،  المرجع السابق، تيسير جبارة ( 6)
 .111ص ،  السابقالمصدر ، جورج أنطونيوس ( 7)
 .12ص ،  المرجع السابق، محـمد أسعد طلس ( 8)
 .302ص ، المرجع السابق ، تيسير جبارة ( 9)



 نيــــــــــفلسطل ـــــيالربيطان اللـــــــحتاال:  ل األولــــــــالفص                

- 22 - 

مت بدراسة األوضاع وتعرفت على آراء افق (1)م وراحت تباشر أعمالها 3131 جوانفي شهر 
 .(2)السكان الفلسطينيين العرب مسلمين ونصارى كما التقت بالجاليات اليهودية

وقدمت ورقة تضمنت  (3)وأثناء تواجد أعضاء اللجنة نظمت القوى العربية نفسها 
 :المطالب العربية والتي كانت كالتالي

االعتراف باستقالل سورية كلها بما في ذلك فلسطين ولبنان دولة ذات سيادة على  -3
 .(4)رأسها األمير فيصل ملًكا واالعتراف باستقالل العراق

بلفور وكل مشروع يرمي إلى تقسيم سورية  رفض اتفاقية سايكس بيكو وتصريح -8
نشاء دولة يهودية في فلسطين  .(5)وا 

رفض الوصاية السياسية التي تتضمنها النظم االنتدابية المقترحة وقبول المعونة  -1
 .(6)شرط أن ال تتعارض مع االستقالل الوطنياألجنبية لفترة محدودة على 

 .(7)رفض معونة فرنسا مهما كان شكلها -1
وبعد البحث واستشارة السكان المحليين في سوريا ولبنان وفلسطين أبدى الشعب إلى  

اللجنة ضرورة االستقالل بحسب وعود االنجليز للعرب وذلك بوجود مملكة واحدة تحت حكم 
 (8)الشريف حسين، غير أن اللجنة سألت بعض الشباب الذين قابلتهم فيما إذا فرض االنتداب

                                                             
ديوان المطبوعات ، ( 9191 -9211)،  دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي الغالي غربي ( 1)

 .811م، ص  8033، الجزائر، 8الجامعية، ط
 .811ص ،  المرجع السابق، محـمد علي البار ( 2)
 .811ص ،  المرجع السابق، الغالي غربي ( 3)
 .118ص ، المرجع السابق ، محـمد محـمد إبراهيم مصطفى ( 4)
 .182ص ،  المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 5)
 .811ص ، السابق المرجع، الغالي غربي ( 6)
 .182ص ،  المرجع السابق، هشام سوادي هاشم ( 7)
من ميثاق عصبة األمم حيث قرر تطبيقه على  88شكل مبطن من أشكال االستعمار، أستحدث في البند : االنتداب ( 8)

شعوب المستعمرات والمناطق التي كانت خاضعة لإلمبراطورتين العثمانية واأللمانية بحجة أن تلك الشعوب لم تبلغ رشدها 
المعقدة للعالم الحديث وأنها بحاجة إلى مساعدة ومشورة الدول  السياسي وال يمكن لسكانها الوقوف لوحدهم أمام الظروف

، واصف عبوشي ، فلسطين 312، ص 3الكبرى المتقدمة للوصول إلى االستقالل، أنظر فراس البيطار، المرجع السابق، ج
 .18،13قبل الضياع، ص
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هي الدولة التي تفضلونها لتقوم مقام الوصاية أو االنتداب عليكم؟  على الشعب العربي فما
ذا لم يتحقق وفرض االنتداب فرًضا علينا فال بأنهمفكان الجواب  يمكن  يريدون االستقالل وا 

ربما قالوا هذا بسبب  أو .أ .م .ن انتداب الوـانع مـــقبول فرنسا مطلًقا وال االنجليز، ولكن ال م
سماعهم كالم ولسن الذي نادى بحرية الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ورجعت اللجنة إلى 

 .(1)وقدمت تقريًرا لمؤتمر الصلح م3131 جوان 83باريس في 
 :مما جاء فيه

من األعظم المحافظة على وحدة سورية حسب الرغبة الشديدة التي أبداها السواد 
هذا القطر محدودة والسكان قليل عددهم والوحدة االقتصادية  أراضيإن )الشعب السوري 

والجغرافية والعنصرية واللغوية واضحة بنية ال تحتمل إنشاء دول مستقلة في ضمن حدودها 
 .(2)(والسواد األعظم من سكان البالد عربي بلسانه وثقافته وتقاليده وعاداته

كانت فرنسا تتشبث بمصالحها في سورية تشبًثا ال تبالي معه وقالت اللجنة انه إذا  
كما خرجت  (3)بالعالقات الودية بين الحلفاء فإنه من الممكن أن تعطى وصاية على لبنان

للحكومة  اوان يكون فيصل رئيس. (4)بقرار وهو استقالل سورية التام بحدودها الطبيعية
كما رفضت اللجنة مطالب  (5)السورية وان يكون نظامها السياسي ملكي دستوري نيابي

ذلك أن خلق مثل هذه الدولة ال يمكن  (6)الصهيونية بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين
تحقيقه بدون إلحاق أبلغ الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في 

والحقيقة التي وقفت عليها اللجنة مراًرا في أحاديثها مع ممثلي اليهود هي أن  (7)فلسطين
الصهيونيين يتوقعون أن يجلوا سكان فلسطين الحاليين من غير اليهود إجالء تام عن 

                                                             
 .301،301ص،  المرجع السابق، تيسير جبارة ( 1)
 .21ص ،  السابق المرجع، صالح صائب الجبوري  ( 2)
 .811ص ،  المرجع السابق، الغالي غربي ( 3)
 .12ص ،  المرجع السابق، محـمد أسعد طلس ( 4)
 .811ص ،  المرجع السابق، الغالي غربي ( 5)
 .12ص ،  المرجع السابق، محـمد أسعد طلس ( 6)
 .811ص ،  المرجع السابق، محـمد علي البار ( 7)
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غير أعداد كما رأت اللجنة أن فرض  (1)أراضيهم بشراء تلك األراضي منهم بأساليب مختلفة
هود على الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى الحرية واالستقالل محدودة من المهاجرين من الي

خضاعه لضغوط مالية واجتماعية مستمرة بهدف إجباره على التخلي عن أرضه يعتبر  وا 
وختمت تقريرها أنه ال  (2)بها ولسن ولحقوق ذلك الشعبنادى انتهاكًا صارًخا للمبادئ التي 

 .(3)ينبغي لمؤتمر الصلح أن يتجاهل
التحامل على الصهيونية في فلسطين وسورية بالغ أشده وليس من السهل أن  

به، فإن الموظفين االنجليز الذين حدثتهم اللجنة يعتقدون أن المنهج الصهيوني تخفاف االس
ال يمكن تنفيذه إال بالقوة المسلحة التي يجب أن ال تقل عن خمسين ألف جندي وهذا دليل 

 .(4)الصهيوني من إجحاف في حقوق غير اليهودعلى ما يحتويه البرنامج 
إلى  (5)لكن هذه التوصيات بقيت حبًرا على ورق وأهملت حتى من جانب الحكومة األمريكية

حيث نشرت في الصحف األمريكية بعد أن قسمت بريطانيا وفرنسا الوطن  م3181غاية سنة 
 .(6)العربي بينهما أي بعد فوات األوان

بعدة قرارات منها ما تعلق بالدول األوروبية المنهزمة في الحرب ليخرج مؤتمر الصلح  
 :وأخرى تخص الدولة العثمانية بما فيها البالد العربية خاصة فلسطين ومما جاء فيها ما يلي

بالشروط التي اتفق عليها  (7)مع ألمانيا م3131 جوان 82وقعت في : معاهدة فرساي -
وعدم عدالتها وفي فداحة الثمن الذي فرض عليهم عليها لقسوتها إحتجاجهم الحلفاء رغم 

 :باعتبارهم مسؤولين عن الحرب، ومما جاء فيها ما يلي

                                                             
 .22ص ،  المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 1)
 .811ص ،  المرجع السابق، محـمد علي البار ( 2)
 .811ص ،  المرجع السابق، الغالي غربي ( 3)
 .22ص ،  المرجع السابق، صالح صائب الجبوري  ( 4)
 .811ص ،  المرجع السابق، الغالي غربي ( 5)
 .301ص ،  المرجع السابق، تيسير جبارة ( 6)
من تسوية =من ظهور البرجوازية األوروبية إلى الحرب الباردة : ، تاريخ أوربا والعالم الحديثرمضانعبد العظيم  ( 7)

 . 131، ص 8الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، د ب، د س، ج، 9191إلى تسوية فرساي  9191مؤتمر فينا 
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 .رسم حدود ألمانيا مع جيرانها وتشكيل خريطة أوربا بعد الحرب .3
 .ووضع المستعمرات التي كانت خاضعة لها .8
جرائم ضد  محاكمة األفراد المتهمين بخرق القوانين والمعاهدات الدولية أو بارتكاب .1

 .(1)قوانين الحرب
 .فرض على ألمانيا دفع تعويضات عن الخسائر التي منى بها الحلفاء .1
جندي يتم جمعهم عن طريق التطوع  3000. 000تحديد قوة ألمانيا بما ال يزيد عن  .2

بعد إلغاء التجنيد اإلجباري على أال يزود هذا الجيش بأسلحة ثقيلة أو بسالح 
 .(2)للطيران

 وبها تقلصت مساحتها  (3)مع النمسام  3131سبتمبر 30في : معاهدة سان جرمان
بوهيما ومورافيا كما تخلت : منهاأقتطعت حيث  (4)وتحولت إلى جمهورية صغيرة

وبعض الجزر على ساحل دلماشيا إستريا اليطاليا عن بعض المناطق كشبه جزيرة 
مليون نسمة بعدما فصلت عنها  1كما قل عدد سكانها فأصبح ال يتعدى  (5) ...

وبولنديين وصرب ورومانيين  كتشكيين وسلوفاومجر و األجناس المختلفة من ألمان 
 .(6)وايطاليين

  وبموجبها تقلصت مساحة المجر  (7)مع المجر م3180جوان 1في : معاهدة تريانون
منه تنفذ ألف فقط، وحرمت من الميناء الذي كانت  12ألف ميل مربع إلى  382من 

                                                             
المكتب المصري، د ، تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة ، شوقي عطا هللا الجمل، عبد هللا عبد الرازق إبراهيم ( 1)

 .818م ص  8000ط، القاهرة، 
 .811،818المرجع السابق، ص، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، عمر عبد العزيز عمر ( 2)
 .818، ص نفسهالمرجع  ( 3)
 .812ص ،  السابقالمرجع ، شوقي عطا هللا الجمل، عبد هللا عبد الرازق إبراهيم ( 4)
 .131ص ،  المرجع السابق، عبد العظيم رمضان ( 5)
 .812ص ،  المرجع السابق، شوقي عطا هللا الجمل، عبد  هللا الرزاق إبراهيم ( 6)
 .818المرجع السابق، ص ، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، عمر عبد العزيز عمر ( 7)
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الغني نسلفاليا كما فقدت إقليم ترا (1)إلى البحر وهو ميناء فيوم فأصبحت دولة منغلقة
 .(2)بمناجمة وغاباته حيث ضم إلى رومانيا

  وبموجبها تقلصت  (3)م مع بلغاريا 3131نوفمبر 81في (: نويي)معاهدة نويلي
من تركيا في حروب عام إنتزعتها مساحتها بعد أن فقدت تراقيا الغربية التي كانت قد 

م وكانت منفذها إلى بحر إيجه وقد ضمت هذه المنطقة إلى اليونان كما  3131
سلمت ثالث مناطق صغيرة في حدودها الغربية، وهكذا أصبحت بلغاريا التي كانت 

م من أصغر الدول في تلك  3131 -م 3138لزعامة دول البلقان في عام تتطلع 
 .(4)المنطقة

م في مدينة  3180 أوت 30ر في ففقد وقعت معاهدة سي: أما بالنسبة للدولة العثمانية
وبمقتضى هذه المعاهدة لم يبق لألتراك إال مدينة القسطنطنية مع جزء  (5)سيفر الفرنسية

وبقيت أراضي ( األناضول)صغير من األراضي األوروبية خلفها أما إقليم آسيا الصغرى 
 .(6)الدولة العثمانية فقد نزعت منها

كما اعترفت باالستقالل  (7)دون بيان لحدودها حيث أعلن الحلفاء استقالل أرمينيا 
الذاتي لكردستان ووضعت منطقة أزمير واألراضي المجاورة بصورة مؤقتة تحت إدارة اليونان 

استولت ايطاليا على جزيرة رودس وجزز  كمامع بقاءها اسمًيا تحت السيادة التركية،
جزر بحر إيجه إلى اليونان ووضعا مضيق البوسفور والدردنيل تحت  وأعطيتالدوديكاينز 

 .(8)رقابة لجنة دولية

                                                             
 .131ص ،  المرجع السابق، عبد العظيم رمضان ( 1)
 .812ص ،  المرجع السابق، شوقي عطا هللا الجمل، عبد  هللا الرزاق إبراهيم ( 2)
 .818المرجع السابق، ص ، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، عمر عبد العزيز عمر ( 3)
 .132ص ،  المرجع السابق، عبد العظيم رمضان ( 4)
 .881المرجع السابق، ص ، الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث ، إسماعيل أحمد ياغي ( 5)
 .180ص ،  المرجع السابق، عبد العظيم رمضان ( 6)
 .811ص ، المرجع السابق، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، عمر عبد العزيز عمر ( 7)
 .180ص ، المرجع السابق ، عبد العظيم رمضان ( 8)
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أما فيما يخص البالد العربية فقد وضعت سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي 
 )والعراق وفلسطين وشرق األردن تحت االنتداب البريطاني وذلك بمقتضى اتفاقية سان ريمو

 .(1)(التي سيأتي الحديث عنها الحًقا
م  3181وزان وهكذا اعترفت تركيا بالحالة السياسية الجديدة لتعقد فيما بعد معاهدة ل 

 المضايقوبموجبها وافقت على التخلي عن سيادتها في البالد العربية كما وافقت على حياد 
 .(2)وحرية المالحة فيها وفي مقابل ذلك أعيد إلى تركيا تراقيا الشرقية وأزميرو أضاليا وكيليكيا

أما فيما يخص فلسطين فبعدما وقعت تحت االنتداب البريطاني بدأت بريطانيا في تنفيذ وعد 
بلفور شيًئا فشيًئا أمام أعين الفلسطينيين وهم يشاهدون كيف تنتزع من أيديهم أجود أراضيهم 

ما بالشراء مع زيادة تدفق الهجرة اليهودية تحت  بريطانيا إشراف الزراعية، إما باالغتصاب وا 
 .(3)سهانف
 .(4)لتختتم أعمال مؤتمر الصلح بعد نشاط دام أكثر من سنة ونصف 

                                                             
 .811المرجع السابق، ص ، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، العزيز عمرعمر عبد  ( 1)
 .183،180ص،  المرجع السابق، عبد العظيم رمضان ( 2)
 .31،32م، ص 8003، سورية، 3دار المدى، ط، معوقات حركة التحرر العربية في القرن العشرين ، عدنان عويد ( 3)
 .318ص ،  المرجع السابق، عاطف عيد ( 4)



 

 

 .يف جمال اهلجرة :والأ 
 .يف اجملال اإلداري :ثانيا
 .يف اجملال اإلجتماعي: ثالثا
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 في مجال الهجرة: أوال
تم وضعها تحت ( كما سبقت اإلشارة إلى ذلك)بعد االحتالل البريطاني لفلسطين 

م، فعلمت هذه 9191قسمها الجنوبي بداية من سنة  ، خاصةاإلدارة العسكرية البريطانية
شؤون البالد في مختلف المجاالت، ولعل أولى أعمالها هو فتح باب على تسيير االخيرة 

الهجرة اليهودية نحو فلسطين والتي كانت بأعداد قليلة قبل االحتالل نتيجة إلجراءات الدولة 
العثمانية في سبيل الحد منها، غير أنها على عهد هذه اإلدارة تسارعت وزادت نسبتها وما 

ة في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بمقتضى وعد ذلك إال تحقيق ألهداف الصهاين
 .بلفور وأداة كيفتها لخدمة مصالحها وخاصة االقتصادية منها في المنطقة

حذو الدول اإلسالمية حذت فمن المعلوم أن الدولة العثمانية في تعاملها مع اليهود 
محت معهم، حيث تسا( اليهود والنصارى )في سياستها مع غير المسلمين من أهل الكتاب 

على عكس الدول  (1)وتركت لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية ولم تتدخل مطلًقا فيها
 .(2)األوروبية التي اتخذت إجراءات مناهضة لهم
بالعاطفة الدينية التقليدية في زيارة األماكن  اوقد ظل قدومهم إلى فلسطين مرتبط

المقدسة أو السكن بجوارها، كما ارتبط بمشاريع استيطانية خيرية ولم يأخذ طابع البرنامج 
كانت على مراحل ففي سنة وانما السياسي المكشوف فلم تتم الهجرة اليهودية دفعة واحدة 

، همعدد أصبحم 9191عام  فيو ،(3)آالف 5م كان عدد اليهود في فلسطين نحو 9111
لتستمر أعداد غفيرة من اليهود بالتدفق إلى فلسطين وخاصة  (4)آالف يهودي فقط 91حوالي 

م بلغ 9181القدس ويظهر هذا جلًيا من خالل اإلحصائيات التقديرية ألعدادهم، ففي سنة 

                                                           
 .450،451، صالمرجع السابقفاضل مهدي بيات، ( 1)
، دار السلطان الذي خسر عرشه من اجل فلسطين: السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينشاكر النتشه،  رفيق ( 2)

 .62م، ص 9119، بيروت، 8الفارس، ط
 .61، المرجع السابق، ص خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةالقضية الفلسطينية صالح،محـمدمحسن  ( 3)
 .61، ص المرجع السابق، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 4)
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م وجه بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا مذكرة إلى سفير 9111وفي عام  (1)آالف 8عددهم 
يقوم بين اليهود والمبعوثين اآلن في كل أوربا شعور قوي بان الوقت الذي "جاء فيها االستانة 

وبعد عام واحد وجه رسالة أخرى إلى ". أخذ في االقترابيستعود فيه أمتهم إلى فلسطين 
سيكون : "السلطان عبد الحميد بإباحة هجرة اليهود مما جاء فيهاسفيره طالبه فيها بإقناع 

فريقيا بالذهاب والتوطن في  مفيًدا جًدا للسلطان إذا ما أغرى اليهود المبعثرين في أوربا وا 
من األمان الحقيقي الملموس، ولذلك فإنني أقترح أن يكون  افلسطين، لكن اليهود يطلبون نوع
ملة بريطانية وان يسمح لهم بان ينقلوا إلى الباب العالي في استطاعتهم االعتماد على ح

 .(2)شكواهم عن طريق السلطات البريطانية
 96م كان عددهم يقدر بـ 9115وفي عام  (3)1961م بلغ عددهم 9111وفي عام 

 .(4)ألف
حالل اليهود مكانهم، طالبت وذلك عندما  بريطانيا الحكومة العثمانية بطرد المسلمين وا 

ليحصل اليهود على أول قطعة أرض في فلسطين وكان  (5)هذا الطلب قوبل بالرفضغير أن 
م وبالضبط في عهد السلطان عبد المجيد تمكن احد 9155، وفي عام (6)م9151ذلك سنة 

أثرياء اليهود وهو مونشي مونتفيوري من الحصول على قرار منه يسمح له فيه بشراء قطعة 
وكان سكني إال أنه أقام بداًل منه حي  .(7)ى عليها لليهودأرض بالقرب من يافا إلقامة مستشف

                                                           
، 9، مؤسسة الوراق، طالصراع الديني حول القدس ومخططات الصهيونية العالميةعبد الرحمن مصطفى نصار ، ( 1)

 .61م، ص6116األردن، 
 .898،891، صالمرجع السابقسير حسين العفاني ، ( 2) 
 .661، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار ، ( 3)
 .551، ص المرجع السابقحلمي محروس إسماعيل،  ( 4)
م،  6198، د ب، 6، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، طفلسطين وأكذوبة بيع األرضعيسى صوفان القدومي،  ( 5)

 .61ص 
 .99، ص المرجع السابقيوسف أبو مايلة ، ( 6)
 .689، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار ، ( 7)
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، وبذلك خدعت السلطات (1)وكان أول حي لليهود في القدس وعرف باسم حي مونتفيوري 
 .(2)العثمانية التي حاولت منع ذلك، لكن بريطانيا تدخلت في األمر وحسمته لصالح اليهود

البرلمان الفرنسي  نائب يهودي فيكريمييه و هو م حصل أدولف 9121وفي عام 
عام بقرار من السلطات  11دونم من األراضي بالقرب من يافا لمدة  6211على استئجار 

م وذلك 9115العثمانية، كما حاول اليهود بمعاونة بريطانيا شراء أسهم قناة السويس عام 
م أصبح 9112 وفي .(3)بتمويل من عائلة روتشيلد اليهودية بهدف السيطرة على فلسطين

، على إثر المشاكل اليهودية في روسيا فاضطر كثيٌر (4)يهودي 161ألف و 98عدد اليهود 
، لتتخذ الهجرة اليهودية طابًعا أكثر تنظيًما وكثافة منذ (5)منهم للهجرة إلى فلسطين وغيرها

عشاق "وذلك عندما قامت منظمة  (6)م إثر تصاعد المشكلة اليهودية في روسيا9116عام 
م وحملة 9119عام  مارس 98سكندر الثاني بالقنابل في باغتيال القيصر الروسي إ" هيون ص

 .(7)السلطات الروسية لتصفيتهم بعدها
، ليبدأ نزوح يهود روسيا نحو فلسطين وهنا (8)حيث قامت بمذابح كبيرة في حقهم

كي يمنح اليهود ( اليونان)تدخل بعض كبار اليهود لدى القنصل العثماني في ثغر أوديسا 
: تسريحا بدخولهم فلسطين واالستقرار بها، واتصل القنصل بحكومته فتلقى منها رًدا جاء فيه

لهجرة إلى الدولة بأنه ممنوع عليهم إن الحكومة العثمانية تبلغ جميع اليهود الراغبين في ا"
االستقرار في فلسطين، وان الدولة تسمح لهم باإلقامة في أي إقليم آخر من أقاليم الدولة 

                                                           
 .89، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي ، ( 1)
 .689، ص لمرجع السابقاعبد الرحمن مصطفى نصار،  ( 2)
 .89، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي ، ( 3)
 .61، المرجع السابق، ص القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح ، محـمدمحسن  ( 4)
 .99، ص المرجع السابقيوسف أبو مايلة ، ( 5)
 .61، المرجع السابق، ص القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح ، محـمدمحسن  ( 6)
 .895، ص السابق المرجعسير حسين العفاني ، ( 7)
 .922، ص المرجع السابقالثاني وفلسطين ، رفيق شاكر النتشه، السلطان عبد الحميد ( 8)
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كما استعان اليهود الروس  (1)"الدولةو يخضعوا لقوانين بشرط أن يكونوا رعايا عثمانيين 
الثاني ليسمح الحميد طان عبد بالسفير األمريكي في األستانة ليبذل نفوذه ومساعيه لدى السل

هجرة بتحديد م وذلك 9116لليهود في الهجرة إلى فلسطين خصوًصا بعد قرار الو، م، أ عام 
: غوب فيهم ومنبوذين بقولهر وقد عبر يثودور هرتزل عن كون اليهود غير م .(2)اليهود إليها

إن العسر االقتصادي والضغوط السياسية والعار االجتماعي، كل ذلك قد دفعنا بعيًدا عن "
وقبورنا، نحن اليهود اليوم ننتقل بصفة مستمرة من مكان إال آخر وهناك تيار قوي  أوطاننا

اك أيضا غير يحملنا بشكل فعلي عبر البحر غربا إلى الواليات المتحدة، حيث وجودنا هن
 البناءمرغوب فيه فأين سيكون وجودنا مرغوب فيه طالما أننا أمة بال وطن؟ ولكننا سنعطي 

شعبنا وطننا سنعطيهم ليس عن طريق هجرهم بال رحمة خارج األرض التي تؤويهم ولكن 
نخلق عالقات  أنعلى األحرى استزراعهم بعناية في أرض أفضل، وكما نحرص على 

جيدة، سيكون حرصنا على قداسة الماضي كله، هذا الماضي العزيز سياسية واقتصادية 
لكن محاوالت وزير الخارجية  ،(3) (هذا أرض فلسطينمن والمقصــــود ) "اـــعلى قلوب شعبن

، معبًرا عن رفض الدول األوروبية (4)العثماني أخفقت في إقناع السلطان عبد الحميد
أكثر من قوتهم في الشرق لهذا فإن أكثر اوروبا اليهود قوة في : "اليهود فيها بقولهالستيطان 

الدول األوروبية تحبذ هجرة اليهود إلى فلسطين لتتخلص من العرق السامي الذي زاد 
 61م من إيصال 9116، ورغم ذلك تمكنت حركة التهجير اليهودية البيلوا في سنة (5)"كثيًرا

بروا رواد الهجرة اليهودية وعملوا على تحويل عدة قرى عربية صغيرة يهودي إلى فلسطين اعت
مستعمرات صهيونية ولكنهم فشلوا في الزراعة ولو ال مساعدة البارون إدمونددي الى نائية 

                                                           
القضية =الطريق إلى بيت المقدس: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخمسعود ، محـمدجمال عبد الهادي  ( 1)

 .91،91، ص6،مجم 6119، المنصورة، 8، دار الوفاء، طالفلسطينية
 .891،895، صالمرجع السابقحسين العفاني ،سير  ( 2)
 .81، ص المصدر السابقيثودور هرتسل ، ( 3)
 .895، ص المرجع السابقسير حسين العفاني ، ( 4)
 .81، ص المصدر السابقالسلطان عبد الحميد الثاني ، ( 5)
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لتصل الموجة األولى إلى فلسطين خالل هذه الفترة والتي  (1)روتشيلد لماتوا جوًعا ومرًضا
ألف يهودي، ولم تقابل بالمعارضة إال بعد أن أخذت فيما بعد طابع استيطاني  61بلغت 

، لكن السلطات العثمانية كانت متفطنة لذلك فأصدرت (2)زراعي متأثرة باألفكار الصهيونية
رة إلى أي جزء من أجزاء الدولة العثمانية م قرار يقضي بالسماح لليهود بالهج9119في عام 

عدا فلسطين شرط أن يوافق المهاجرون على استبدال جنسياتهم األصلية بالجنسية العثمانية، 
م، إال أن هذا  9191سنة  Iح ع نشوب وبقيت هذه السياسة سارية المفعول عامة حتى 

بالذات، في حين يرفض اإلجراء لم يرق لليهود الذين كان أكثرهم يتوجهون إلى فلسطين 
البعض اآلخر التنازل عن جنسياتهم األصلية كي يحصلوا على حماية القناصل األجانب في 

لى السلطات م 9116كما أرسلت األستانة في جوان  (3)البلد برقيات إلى متصرف القدس وا 
من  أي يهودي من روسيا أو رومانيا أو بلغاريابمنع العثمانية في بيروت والالذقية وحيفا 

 .(4)دخول أرض فلسطين
كما أبلغت الدولة العثمانية البعثات الدبلوماسية لدى الباب العالي رسمًيا قرار مجلس 
الوكالء العثماني القاضي بمنع اليهود الروس من االستيطان في فلسطين حيث نظرت إلى 

داخل الريبة والشك، حينما أدركت أنهم جاؤوا ليؤسسوا وطننا لهم تشوبها هؤالء نظرة 
ال يريد الصهيونيون : "وقد عبر السلطان عبد الحميد عن ذلك بقوله (5)اإلمبراطورية العثمانية

فقط في فلسطين، بل إنهم يريدون إنشاء حكومة لهم وانتخاب  الصهيونيون االشتغال بالزراعة
ني أفهم جيًدا معنى تصوراتهم الطامعة هذه  تصوروا اذا لسذج، وانهم ممثلين سياسيين لهم، وا 

لكن جهود اليهود في سبيل الهجرة إلى فلسطين لم تتوقف  (6) ...."سأقبل محاوالتهم هذهاني 
م من إنشاء الجمعية اليهودية الستعمار 9118حيث تمكن البارون إدمونددي روشيلد عام 

                                                           
 .66، ص المرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 1)
 .66، ص المرجع السابقحسني أدهم جرار،   ( 2)
 .916، ص المرجع السابق،  السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 3)
 .91، ص المرجع السابق مسعود،  محـمدجمال عبد الهادي  ( 4)
 .922، ص المرجع السابق ،السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 5)
 .61م، ص 9119، دمشق، 8حرب، دار القلم، ط محـمد: ، ترمذكرات السلطان عبد الحميد ( 6)
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فلسطين أوبيكا، بغرض تنظيم عملية تملك اليهود لألراضي أو استيطانهم فيها وكانت هذه 
ضي لهم شريطة أال تباع مرة ثانية للمسلمين، وتحت، ستار التبعية الجمعية تبيع األرا

 (1)العثمانية بدا هذا التسلل اليهودي إلى فلسطين مع هجرات كثير من المسلمين من روسيا
على شعبنا أن يهاجر في جماعات من األسر : "وعن هذا عبر ثيودور هرتزل بقوله

موعة معينة تنتمي إلى مكان إقامته السابق، واألصدقاء، ولن يجبر إنسان على االلتحاق بمج
 .(2)"فكل واحد سيتمكن من االرتحال بالطريقة التي يختارها

م بالغ إلى رؤوساء البعثات الدبلوماسية 9118 جانفي66واصدر الباب العالي في 
رسمًيا بمنع استيطان واستقرار اليهود الروس في فلسطين كما أصدر الباب  األستانةفي 

 81م قرار يقضي بان ال تزيد إقامة اليهود الراغبين في زيارة فلسطين عن 9111العالي سنة 
 .(3)لكن الدول األوروبية احتجت على ذلكيوما 

 :وهي (4)لعبت بعض الفئات دوًرا في بيع األراضيم 9112وفي عام 
سرسق، تيان، تويني، مدور مثل األسر اللبنانية  معظمهم من: المالكون الغائبون  -1

 .وغيرهم
عن طريق المزاد العلني ببيع أراضي الفالحين العاجزين عن : قيام الحكومة العثمانية -2

 .دفع الضرائب المترتبة عليهم
كسار، وروك  ،(5) ومعظمهم من العائالت المسيحية خوري : المالكون الفلسطينيون  -3

قرى فقط بلغ مجموع  8أما األراضي التي باعها أصحابها الفالحون فكانت .(6)وحنا وغيرهم
من األراضي التي بيعت في ذلك الوقت وبلغ مجموع القرى التي كان  7%مساحتها أقل من 

دونم وهي نسبة ضئيلة جًدا من مجموع  611119قرية على مساحة  61يملكها اليهود 
                                                           

 .661،ص9، د د ن،د ط،د ب،دس،جحاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرةالمصري،   محـمدهللا جميل عبد ( 1)
 .81، ص المصدر السابقثيودور هرتسل،   ( 2)
 .91، ص المرجع السابقمسعود،   محـمدجمال عبد الهادي  ( 3)
 .61، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي،   ( 4)
 .11، ص المرجع السابقعبد الوهاب الكيالي،   ( 5)
 .61، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي،   ( 6)
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 (2)لتحدث أول اصطدمات مسلحة بين العرب واليهود. (1)الصالحة للزراعة أراضي فلسطين
وعندما أدرك السلطان عبد الحميد نوايا الدول الغربية واليهود في إصرارهم المتواصل على 
مسالة االستيطان وحتى يقطع الطريق أمامهم ويحول دون تحقيق أهدافهم اتخذ جملة من 

القدس عن والية سورية  (4)بفصل سنجق (3)م9111اإلجراءات فأصدر أوامره في عام 
 .(5) (الباب العالي)ووضعه مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية 

كما حرص على اختيار الموظفين المخلصين على سنجق القدس حتى ال يقعوا فريسًة 
قناصل الدول األجنبية فيغضوا النظر عن دخول المهاجرين اليهود إلى فلسطين، الغراءات 

العثمانية وكان من بين هؤالء الموظفين رؤوف باشا الذي أخذ يرسل من وقت ألخر القوات 
للبحث عن اليهود المقيمين بطريقة غير قانونية، ولكن هذه القوات كانت في كثير من 

اليهود لهم بسخاء مقابل غض النظر عن يمنحه ي لشهوة المال الذاالحيان تخضع 
 .(6)إقامتهم

وفي عام  (7)أشهر ثم يغادرون بعدها 8كما جعل مدة إقامة اليهود في فلسطين 
ية لسفارتها في م احتجت بريطانيا على هذه القوانين فأوضحت الحكومة العثمان9111

من نفس العام أن إجراءات المنع لن تطبق إال بحق اليهود االنجليز إسطنبول في اكتوبر 
م قدم 9111الذين يأتون بأعداد كبيرة إلى فلسطين وليس بحق الذين يأتون فرادى، وفي 

                                                           
 .11، ص المرجع السابقعبد الوهاب الكيالي،   ( 1)
 .96، ص المرجع السابق يوسف أبو مايلة،  ( 2)
 .151، ص المرجع السابق فاضل مهدي بيات،  ( 3)
ومعناها اللغوي العلم واللواء الخاص بالدولة، ثم خص بها اللواء الذي يمنحه السلطان للوالي أو األمير تعبيًرا : السنجق ( 4)

عن ثقته بأنه أهل للحكم، ثم تطورت الداللة فأصبحت تعني قسًما إدارًيا، ثم حلت محلها الكلمة العربية لواء بمعنى قسم 
 5ناحية، أي بلدة، قضاء سنجق، الوالية، وكان السنجق يشمل من : ي وكانت األقسام اإلدارية ترتب على النحو التاليإدار 
قضاءات أو أقضية، وكان حاكم السنجق ذو صالحيات عسكرية ومدنية وال يتدخل في شؤون القضاء ثم أصبح  91إلى 

 .982ت العثمانيةالتاريخية، ص متصرًفا، انظر سهيل صابان ، المعجم الموسوعي للمصطلحا
 .61، المرجع السابق، ص القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح،   محـمدمحسن  ( 5)
 .925، ص المرجع السابق،  السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 6)
 .61، ص السابقالمرجع مسعود،   محـمدجمال عبد الهادي  ( 7)
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رشاد باشا الذي  (1)الصدر األعظم ضد متصرف القدسالى وجهاء القدس عريضة احتجاج 
طالبوا بإصدار فرمان يمنع هجرة اليهود  ، حيث(2)تعاطف تعاطفا كامل مع مطامع اليهود

برئاسة هرتزل  (4)م بسويسرا9111، وفي مؤتمر بال عام (3)وامتالكهم لألراضي الفلسطينية
إن هدف : "حيث حدد المؤتمر أهداف الصهيونية فيما يلي (5)رئيس الجمعية الصهيونية

كما أوصى  (6)"الصهيونية هو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام
العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين : بالتدابير التالية لتحقيق أهدافهم وهي
 .الخ.... الشعور والوعي القومي اليهودي تقوية -.والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة

 .(7)وتأسست الهيئات الصهيونية التنفيذية وصندوق االئتمان لشراء األراضي
ثر انتهاء المؤتمر قال  كما تم إنشاء مؤسستين " اليهوديةنا الدولة أانشاليوم " "هرتزل"وا 

 8برأس مال قدره ( كابمتالكيرن )األولى هي لجنة العمل والثانية البنك االستعماري اليهودي 
م اصدر السلطان عبد الحميد قوانين جديدة تقضي 9111وفي عام  (8)مليون جنيه، إسترليني

تقضي بمنع اليهود من دخول القدس غير أن القوانين لقيت معارضة شديدة من القنصليات 
الدول ذلك أن الصهيونيين اعتمدوا أسلوب التهديد ضد الدولة العثمانية عن طريق  (9)األجنبية

وكانت هذه الدول تتدخل بوقاحة غير  (10)الدول األوروبية خاصة النمسا، بريطانيا، ألمانيا
متناهية بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية األقليات ورعاية مصالح اليهود 

                                                           
  .921،921،918،صالمرجع السابق،  السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 1)
 .116، ص المرجع السابق سير حسين العفاني،  ( 2)
 .918، ص المرجع السابق،  السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 3)
 .661، ص المرجع السابقالمصري،   محـمدجميل عبد هللا  ( 4)
 .61، الرياض، د س، ص 9، دار القاسم، طكيف سقطت الدولة العثمانية ؟سليمان بن صالح الخراشي،   ( 5)
، اإلسكندرية، 9، دار المعرفة الجامعية، ط(1222 -1111)تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،   ( 6)

 .111م، ص 6111
 .661، ص المرجع السابقالمصري،   محـمدجميل عبد هللا  ( 7)
 .111، المرجع السابق، ص تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،   ( 8)
 .81، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي،   ( 9)
 .686، ص المرجع السابقالمصري،   محـمدجميل عبد هللا  ( 10)
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م أصدر 9111وفي عام  (1)المضطهدين، لكن الدولة العثمانية تشددت في تنفيذ هذه القوانين
أن يجعلوا جواز السفر اسطنبول جميع ممثلي دول العالم في فيه أصدر السلطان قرار أبلغ 

اليهودي ذو لون احمر حتى يسهل طردهم، لذا فلقد رأى اليهود بعد تمكنهم أن يفرضوا على 
جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم اللون األحمر وصاحب هذا الجواز ال يفتش، 

كما أصدر تعليمات أخرى نظمت  (2)جراء السلطانويعتبر هذا إعادة اعتبار لليهود ضد إ
على الذين يحملون فيها بموجبها زيارة اليهود إلى األماكن المقدسة في فلسطين اشترط 

الجنسية العثمانية أو األجنبية أن يحصلوا على تذكرة سفر يذكر فيها جنسيتهم ومهنتهم 
المرافئ في الحدود في بيروت  وسبب زيارتهم ويقوموا بتسليم هذه الوثائق عند وصولهم إلى

 8أو القدس إلى موظفي الجوازات ويحصلون منهم على تذكرة سفر مؤقتة لقاء قرش لمدة 
أشهر والذين يتجاوزن هذه المدة يتم إخراجهم بواسطة قناصل حكوماتهم، كما فرضت على 

بالغ موظفي  ن عالجندرمة موظفي الجوازات وضع جدول شهري بأسماء الزوار اليهود وا 
م لمقابلة السلطان عبد الحميد الثاني 9119محاوالت هرتزل سنة لتتجدد (3)حاالت التجاوزات

م، حينما أتيحت له الفرصة في 9111كانت له محاوالت سابقة سنة  أنالثاني مباشرة بعد 
فلسطين وحاول هرتزل إقناعه الى لمقابلة اإلمبراطور األلماني الذي كان في طريقه اسطنبول 

من السلطات ( ألمانياتحت حماية )بالتوسط للحصول على تصريح إلقامة شركة يهودية 
مشروعات هرتزل فيما  أنتحفًظا وهنا يتبين  أكثرالعثمانية، لكن اإلمبراطور األلماني كان 

الساسة  من بتأييدولهذا لم تحظى الحركة الصهيونية المانيا يخص فلسطين تجاوزت قدرة 
م وطلب منه أن يتنازل 9119وقابل هرتزل السلطان عبد الحميد الثاني عام  (4)األلمان

معتمًدا أسلوب اإلغراء والرشاوي للمسؤولين  (5)لليهود عن فلسطين لكي يؤسس فيها دولة

                                                           
 .81، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي،   ( 1)
 .188، ص المرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 2)
 .115، ص المرجع السابقفاضل مهدي بيات ،   ( 3)
 .115،112، المرجع السابق، صتاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،  ( 4)
 .61،69، صالمرجع السابقمسعود،   محـمدجمال عبد الهادي  ( 5)
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عارًضا عليه إقراض أموال طائلة للخزينة العثمانية مع  (1)األتراك بمساعدة الدول األوروبية
تقديم هدية خاصة للسلطان قدرها خمسة ماليين ليرة ذهبية وتحالف سياسي يوقفون بموجبه 

التي شوهت سمعته حيث اتهم بالرجعية واالستبداد حتى أصبح  (2)حمالت الدعاية السيئة
ورغم  (3)وذلك لما يملكه الصهاينة من شبكات ووسائل اإلعالمشعبه وحتى عند ممقوتا 

الية والعسكرية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية في تلك الفترة السياسية والمالمتاعب 
تجاه صامداورغم كل الوعود واإلغراءات اليهودية إال أن السلطان عبد الحميد أبدى موقًفا 

لن يستطيع رئيس الصهاينة : "وقد عبر عن ذلك بقوله (4)جميع المحاوالت ولم يتجاوب معها
إنه يسعى لتامين أرض إلخوانه اليهود لكنه ينسى أن الذكاء .... بأفكارهيقنعني هرتزل ان 

 .(5)"ليس كافًيا لحل جميع المشاكل
الدكتور هرتزل بأن ال يتخذ خطوات أخرى في هذا الطريق  إنصحوا: "وكتب إليه قائالً 

نما  فإنني ال استطيع أن أتنازل عن قدم مربعة واحدة من هذه األرض، ألنها ليست أرضي وا 
أرض شعبي الذي حارب في سبيل هذه األرض ورواها بدمه، دعي اليهود يحتفظون 

 ....."على فلسطين بدون مقابلبماليينهم فإذا تفككت إمبراطوريتي فإن اليهود قد يحصلون 

(6). 
انه يفقد األمل في "وبعد رفض السلطان عبد الحميد لطلب هرتزل قال هذا األخير 

تحقيق أمالي اليهود في فلسطين وان اليهود لن يستطيعوا دخول األرض الموعودة طالما أن 
لكن هرتزل لم ييأس وأرسل رسالة إلى  (7)"السلطان عبد الحميد قائًما في الحكم مستمًرا فيه

                                                           
 .886، ص المرجع السابقالمصري،   محـمدجميل عبد هللا  ( 1)
 .89، ص المرجع السابقسليمان بن صالح الخراشي،   ( 2)
 .688، ص المرجع السابقالمصري،   محـمدجميل عبد هللا  ( 3)
 .811، ص المرجع السابقسير حسين العفاني،   ( 4)
 .81، ص المصدر السابق، السلطان عبد الحميد الثاني ( 5)
 .69، ص السابقالمرجع مسعود، محـمدجمال عبد الهادي  ( 6)
 .61، ص المصدر السابق، مذكرات السلطان عبد الحميد ( 7)
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مبينا العثماني محاواًل تضليله المبعوثان يوسف ضياء الخالدي كبير نواب العرب في مجلس 
 .(1)الفوائد التي ستعود على العرب إن أعطوا لليهود وطننا في فلسطين

شيخ )وجاء في إحدى الروايات أن الشيخ طه الولي زار مع أخيه فؤاد الولي الشيخ علي 
م 9119واستمع منه إلى هذه الرواية وكان ذلك عام ( لبنان)في بيته في طرابلس  (2) (العرب

لى جانبه الشيخ محمود الجيزاوي أمام جامع العرب في دار يلدز باسطنبول وهو في قصر  وا 
ذا بثالثة من اليهود يطلبون مقابلة السلطان أمير المؤمنين عبد الحميد فاستقبلهم  السعادة وا 
تحسين باشا رئيس الكتاب وأصر على معرفة ما يريدون لينقله حرفًيا للسلطان فأبدوا 

 : استعدادهم لي
 .المستحقة على الدولة العثمانيةالوفاء بجميع الديون  -
 .بناء أسطول لحماية الدولة -
نماء  - تقديم قروض بخمسة وثالثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة إلنعاش مالية الدولة وا 

 .(3)مواردها، مقابل
 .إباحة دخول اليهود إلى فلسطين في أي يوم من أيام السنة للزيارة -
بناء جلدتهم قرب القدس أثناء الزيارة، السماح لليهود بإنشاء مستعمرة ينزل بها أ -

قل لهؤالء اليهود الوقحين إن ديون : "وحينما نقل تحسين باشا ذلك إلى السلطان أجابه
ذلك إن بيت يعيبها وال الدولة ليست عاًرا عليها ألن غيرها من الدول كفرنسا مدينة 

ست مستعًدا المقدس الشريف افتتحه لإلسالم أول مرة سيدنا عمر رضي هللا عنه ول
أن أتحمل تاريخيا وصمة بيع األراضي المقدسة لليهود وخيانة األمانة التي كلفني 

إنها : "....وقد عبر السلطان عن أهمية القدس بقوله (4)"المسلمون بالحفاظ عليها

                                                           
 .66، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي  ( 1)
 قصره هو احد الشيوخ العرب الذين قربهم إليه السلطان عبد الحميد الثاني حيث عاش في كنفه وفي رحاب:الشيخ علي ( 2)

 .891سير حسين العفاني، المرجع السابق، ص ، أنظر يلدز
 .811،811، ص المرجع نفسه ( 3)
 .811، ص المرجع نفسه ( 4)
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في كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك، فهي من مدننا المقدسة وتقع في ارضنا 
 .(1)القدس لناأرض إسالمية البد أن تظل 

واخبرهم أن يخرجوا وأال يحاولوا مقابلته أو الدخول لذلك المكان بعدها، وتعد هذه 
الرواية كدليل مدعم لعديد الروايات التي تناقلتها مختلف المصادر حول مساعي اليهود 

وشهدت هذه الفترة  (2)المتكررة مع السلطان النتزاع موافقته على تسهيل هجرتهم إلى فلسطين
لة احتجاجات واسعة من العرائض الجماعية ضد شراء اليهود لألراضي الزراعية ونجحوا حم

م انتهت 9116وفي عام  (3)في استصدار قرار من الباب العالي بإلغاء بعض الصفقات
االتصاالت بين هرتزل والسلطان عبد الحميد بعرض من الحكومة العثمانية اشترطت فيه أن 
يتجنس المهاجرون اليهود بالجنسية العثمانية وان يوزعوا على جميع الواليات في آسيا عدا 

لتكون أسر لكل والية ورفض الصهاينة ذلك ألنهم يريدون فلسطين كلها  8فلسطين بمعدل 
موجة  لتتجدد (4)السيطرة ين من اليهود ومنطلًقا لتوسع وفرضوطننا لثالثة أو أربعة مالي

م حيث بلغ عدد 9111واستمرت حتى عام  (5)م9118الهجرة اليهودية نحو فلسطين عام 
يهودي يقوم على العمل كيبوتس  اول انشىءم 9111وفي عام  (6)ألف 81اليهود حوالي 

من أصل مجموع السكان البالغ عددهم  2121وقد بلغ عدد اليهود  (7)الزراعي الجماعي
م وقع اصطدام بين العرب والصهاينة في يافا سقط فيه قتلى 9111وفي عام  (8) 11.111
م حصل اليهود على نفوذ كبير تحت حكم جمعية االتحاد 9111وفي سنة  (9)وجرحى

                                                           
 .61، ص المصدر السابق، مذكرات السلطان عبد الحميد ( 1)
 .899، ص المرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 2)
 .66، ص المرجع السابقحسني ادهم جرار،  ( 3)
 .68، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي  ( 4)
 .66، ص المرجع السابقحسين أدهم جرار،  ( 5)
 .111، المرجع السابق، ص تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،  ( 6)
 .68، ص المرجع السابقحسني ادهم جرار،  ( 7)
 .159، ص المرجع السابقفاضل مهدي بيات،  ( 8)
 .68، ص السابق المرجعجرار،  ادهم حسني ( 9)
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لم أتخل انني :" وقد عبر السلطان عبد الحميد على دورها في الضغط عليه بقوله (1)والترقي
ما سوى أنني بسبب المضايقة من رؤوساء جمعية االتحاد لسبب عن الخالفة اإلسالمية 

هؤالء ان وأجبرت على ترك الخالفة، اضطررت وتهديدهم، " جون تورك"المعروفة باسم 
بان أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في األرض االتحاديين قد أصروا وأصروا عليا 

 .(2) ...."ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف" فلسطين"المقدسة 
يضغطوا على زمالئهم في  أنالفلسطينيين في الجمعية  األعضاءوحاول بعض 

إلى الخطر الذي يهدد البالد والفالحين من الهجرة اليهودية، ومع  أنظارهماسطنبول الفتين 
الفلسطينيتان نهاية هذا العام زادت المعارضة العربية للهجرة وعبرت عن ذلك الصحيفتان 

نجيب الخوري نصار دوًرا بارزا في االخيرة والكرمل وكان لرئيس تحرير هذه االصمعي 
مل وكياًل لجمعية االستعمار اليهودي وبذلك عالنه كشف الخطر الصهيوني على فلسطين 

هاجمت الصحف  م9191ي وفي شهر ما ،طالع على الكثير من مخططاتهمإلتمكن من ا
برقية  (3)لليهود وأرسل سكان الناصرةفولة و عفولة العربية آل سرسق العتزامهم بيع قريتي 

، وبلغت الهجرة في (4)لليهودالحكومة المركزية محتجين فيها على السماح ببيع األراضي الى 
م بلغ عدد اليهود في فلسطين I 9191ومع بداية ح ع  (5)ألف 11م نحو 9198في عام 

ألف غير أن موقفهم الموالي لبريطانيا وحلفائها ضد الدولة العثمانية جعلها تضيق  11نحو 
فعل على تزايد الهجرة  وكرد(1)من األراضي%6امتلكواكما  (6)عليهم ذلك في فترة الحرب

                                                           
، جمعية 81، المرجع السابق، ص القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح،  محـمدمحسن  ( 1)

أول مرة بين طلبة المدرسة  9111خاصة في سنة  91هي جمعية سرية انتشرت أفكارها في نهاية القرن : االتحاد والترقي
خذة منهجا معادًيا لحكم السلطان عبد الحميد، وكان أعضاءها يعرفون بعضهم بأرقام سرية الطبية العسكرية في اسطنبول مت

ويجتمعون في أماكن محددة، وقد انتشرت بسرعة في المدارس الحكومية األخرى كالمدرسة البيطرية وكلية اإلدارة الملكية، 
 .811،811لعربي الحديث و المعاصر، صوالكلية الحربية ومدرسة المدفعية والهندسة، انظر جالل يحي، العالم ا

 .81، ص المصدر السابق، السلطان عبد الحميد الثاني ( 2)
 .59، ص المرجع السابقعبد الوهاب الكيالي،  ( 3)
 .59المرجع نفسه، ص  ( 4)
 .111، المرجع السابق، ص تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،  ( 5)
 .89، المرجع السابق، ص الفلسطينية وخلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةالقضية صالح،  محـمدمحسن  ( 6)
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م مؤسسات وطنية وخيرية بهدف 9191اليهودية تأسست في القدس في منتصف عام 
مقاومة المد الصهيوني بمساعدة الصناعات الوطنية ونشر التعليم ومنها الجمعية الخيرية 
اإلسالمية، جمعية اإلخاء والعفاف، شركة االقتصاد الفلسطيني العربي كما قام طلبة 

جمعية مقاومة الصهيونية في األزهر، وجمعية المنتدى العربي في حيفا،  بتأسيس فلسطينيون 
جمعية اإلحسان العام وجمعية يقظة الفتاة العربية وقد اسسن النساء الفلسطينيات فقد  أما

والصهيونية اليهودية  األجنبيةنشطت هذه اللجان وقامت بعمليات حرق وتخريب للمؤسسات 
م كانت أول أعمالها 9191يطانيا حكم فلسطين وفور احتاللها سنة ولما تسلمت بر  (2)هناك

 .(3)فيها هو فتح أبواب الهجرة لليهود
والسماح لهم باالستيطان وشراء  (4)ألف 55وكان عدد اليهود خالل هذه السنة 

حيث بلغت ملكية  ،(5)األراضي والتملك من دون قيد فازدادت أعداد اليهود بشكل كبير جًدا
ألف دونم  111إلى نحو مليون و % 6اليهود لألرض نحو نصف مليون دونم أي ما نسبته 

من أراضي فلسطين وتمكن بذلك اليهود بمساعدة بريطانيا خالل حكم  % 2.8أي ما نسبته 
م أنشأت مستعمرة بنيامينا 9191وفي عام  (6)اإلدارة العسكرية من بناء مؤسساتهم المختلفة

كلم  19تي عرفت باسم الشونة اليهودية نسبة إلى قرية الشونة العربية الواقعة على بعد وال
 .(7)جنوب حيفا

ألف يهودي وفدوا  11وعرفت هذه الفترة هجرة غير شرعية حيث بلغ عددهم حوالي 
يران وأفغانستان والعراق ، (8)إلى فلسطين نصفهم من اليمن والبعض اآلخر من كردستان وا 

                                                                                                                                                                                     
 .119، المرجع السابق، ص تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،  ( 1)
 .86، ص المرجع السابقعيسى صوفان القدومي،  ( 2)
 .11، ص المصدر السابقالحاج أمين الحسيني،  ( 3)
 .95، المرجع السابق، ص حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن  ( 4)
 .611، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار،  ( 5)
 .92، المرجع السابق، ص حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح،  محـمدمحسن  ( 6)
 .98، ص المرجع السابقيوسف ابو مايلة،  ( 7)
جمال احمد الرفاعي وآخرون، المجلس : ، تر(1211 -1511)البلدان اإلسالمية اليهود في صموئيل أتينجر،  ( 8)

 .918م ص 9111الوطني للثقافة والفنون واآلداب، د ط، الكويت 
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بريطانيا قانون الهجرة الذي يعطيها الحق في إدخال  م أصدرت9161عام  أوت 62وفي 
 .(1)التي تريدها لخدمة الحركة الصهيونيةاالعداد 

كما كان لتعيين هربرت صموئيل في منصب المندوب السامي البريطاني في فلسطين 
االنتداب فرضت من بين العوامل التي شجعت اليهود على الهجرة، ورغم أن بريطانيا في فترة 

 .(2)على هجرة اليهود إلى فلسطين إال أن هجرتهم لم تتوقف اقيود
ماكن لقد ارتبطت الهجرات اليهودية إلى فلسطين عادة بالشعور الديني تجاه األ

 أهدافهاكما اختلفت في  مراحلنما على ا  المقدسة، ولم تكن هذه الهجرات دفعة واحدة و 
بكل الوسائل وخاصة السياسية منها للحصول على دعم  والظروف التي واكبتها وسعى اليهود

نشاءالقوى الكبرى، لتجسيد الطموحات الصهيونية في العودة  الوطن القومي اليهودي، مع  وا 
المتاحة  اإلمكانياتالدولة العثمانية لم تقف مكتوفة األيدي، بل راحت تعمل بكل  أنالعلم 

ياسية والمالية والعسكرية الصعبة خصوًصا لوقف تدفق الموجات اليهودية، رغم ظروفها الس
على عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي فضل التخلي عن عرشه في سبيل الحفاظ على 

إجراءات الدولة  أنرغم كل المحاوالت واإلغراءات التي قدمها اليهود له، إال  ،أرض فلسطين
أعدادهم بقوة على ، الذين زادت العثمانية لم تحل دون استمرار زيادة تدفق المهاجرين اليهود

عهد جمعية االتحاد الترقي لتسارع وتيرة الهجرة اليهودية خالل الحكم العسكري البريطاني 
 .نتيجة كل التسهيالت التي منحتها لليهود

 
 
 
 
 

                                                           
 .16، ص المرجع السابقمفيد الزيدي ،  ( 1)
 .911، ص المرجع السابقصموئيل أتينجر،  ( 2)
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 :في المجال اإلداري : ثانيا
العدو  لقد دعيت اإلدارة العسكرية البريطانية في فلسطين باإلدارة الجنوبية لبالد

Occupied Enenry Territory Administration O- E- T South.(1)المحتلة
(2). 

 (3)أي البالد التابعة للدولة العثمانية التي دخلت الحرب ضد بريطانيا ودول الوفاق األخرى 
ضباط  برئاسة (4) م9161جويلية 9وحتى  م9191 ديسمبر 1وامتدت فترة اإلدارة ما بين 

ويرتبط الحكام العسكريون  (5)بريطانيين كان كل منهم يمارس صالحيات حاكم عسكري 
برئاسة الجنرال اللبني قائد القوات البريطانية في  (6)مباشرة بالقيادة العامة للجيش البريطاني

تحت اسم المدير العام لبالد العدو المحتلة وقد تعاقب على حكم هذه اإلدارة  (7)القاهرة
 :الجنراالت اآلتية أسمائهم

 (.61/16/9191) -(11/96/9191) (8)كاليتون البريجاردير جنرال  -1
                                                           

بحث سوسيولوجي، دار : (1291 -1215)القضية الفلسطينية نظرة جديدة إلى تاريخ حافظ يعقوب،  محـمد ( 1)
 .51م، ص 9118، بيروت، 9الطليعة، ط

تموز  1215الخطاب السياسي الفلسطيني في ظل اإلدارة العسكرية البريطانية كانون األول ، مروان فريد جرار ( 2)
 .1العدد األول، ص  ،91م، مج 6111، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، 1221

 .91، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 3)
 .611م، ص 6111، دار كنوز المعرفة العلمية، د ط، عمان، تاريخ القدس عبر العصورإسحاق رباح،  ( 4)
أوبلدما، إما في ظروف حكم عرفي أو في ظروف  هو الذي يتولى السلطة العامة في إقليم أو مقاطعة،: حاكم عسكري  ( 5)

احتالل عسكري ويتمتع بالصالحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية الالزمة لتسيير اإلدارة في اإلقليم أو المقاطعة أو البلد 
المرجع الذي يحكمه، كما يعود له الحق في إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة، انظر الهيثم االيوبي ،أكرم ديري وآخرون، 

 .516السابق، ص 
 .91، ص السابقالمرجع حسني ادهم جرار، ( 6)
 .611، ص المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 7)
خبير سياسي بريطاني، كان موظف بريطاني في منصب ضابط سياسي عام في المكتب العربي في القاهرة : كاليتون  ( 8)

الشرق األوسط وكان من أتباع المدرسة البريطانية، أنظر رفيق شاكر التابع للملحقية البريطانية فيها ومن المهتمين بمنطقة 
 .91النتشه وآخرون، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص 
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 (.81/11/9191) -(19/18/9191)السير موني الميجور جنرال  -2
 (.89/16/9191) -(19/11/9191)السير واطسن الميجور جنرال  -3
  .(1) (9161/ 81/12) -(19/19/9161)السير بولز الميجور جنرال  -4

في إصالح األوضاع المترتبة عن الحرب كتنظيم الشؤون االخيرة ويتمثل دور هذه  
  .(2)في ذلك األماكن المقدسة بمااالقتصادية واإلدارية واالهتمام بالشؤون الدينية 

: هي فترة الحكم العسكري في فلسطين بثالث مظاهر رئيسية و تميزتوعليه فقد 
الحكم المطلق، وسيطرة العناصر اليهودية على اإلدارة العسكرية والمحافظة على بعض 

بمقتضى القانون الدولي الذي يفترض أن تحافظ اإلدارة  (3)األنظمة العثمانية في إدارة البالد
ن يتم تحديد الوضع القانوني الدولي لفلسطين، العسكرية على الوضع القائم كما وجد لحي

وعلى هذا األساس استمر العمل بالقوانين العثمانية وبنمط إداراتها مع بعض التعديالت 
 .(5)والتي كانت تخدم أهداف ومصالح االحتالل العسكري في فلسطين (4)الطفيفة
 ألقسام الشام كانت فلسطين في ظل الحكم العثماني تابعة : التقسيمات اإلدارية

والية حلب، والية بيروت، والية : اإلدارية وكانت الشام تتألف من خمس واليات وهي
الشام أو سوريا، متصرفية جبل لبنان، أما فلسطين فكانت تقسم كوحدة إدارية إلى 

 :المناطق التالية
 ومتصرفية نابلس، صفد متصرفية عكا وتشمل أقضية حيفا، طبريا، : في الشمال

ائي جنين وطولكرم وهاتان المتصرفيتان تتبعان والية بيروت، أما في وتشمل قض
المستقلة وتتبع مباشرة إسطنبول وتضم أربعة  (6)الجنوب متصرفية القدس الشريف

                                                           
 .811، ص المصدر السابقعارف العارف،  ( 1)
 .621، ص المرجع السابقإبراهيم الفني،  ( 2)
 .51،21، المرجع السابق، صللقضية الفلسطينيةالجذور التاريخية إسماعيل احمد ياغي،  ( 3)
 .61،69، صالمرجع السابقواصف عبوشي،  ( 4)
 .21، المرجع السابق، ص الجذور التاريخية للقضية الفلسطينيةإسماعيل أحمد ياغي،  ( 5)
 .921، ص المرجع السابق، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطينرفيق شاكر النتشه،  ( 6)
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ناحية  91كما تضم متصرفية القدس  (1)يافا، وغزة وبئر السبع والخليل: أقضية هي
 .(2)مقامقائم قبائل كبرى وعلى رأس كل قضاء  5قرية و 811و

والجدول التالي يوضح عدد القرى والنواحي والقبائل في  (3)وعلى رأس القطاع كله متصرف
 :م9115سنجق القدس سنة

 
 قبيلة قضاء ناحية قرية 

 1 1 11 962 مركز اللواء القدس
 1 9 6 962 قضاء يافا

 5 9 1 1 قضاء بئر السبع
 1 9 8 15 قضاء غزة

 1 9 6 56 قضاء الخليل
 5 1 99 811 المجموع

 
 .(4)م9191 عام به حتى االحتالل البريطاني وظل هذا التقسيم اإلداري معموال

يحكم كل  (1)وقد قسمت اإلدارة العسكرية فلسطين من الناحية اإلدارية إلى عدة ألوية 
وهذا حتى تبقى جميع المسؤولية بيد الحكومة البريطانية في المسائل  (2)لواء حاكم انجليزي 

                                                           
 .926، المرجع السابق، ص تاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل أحمد ياغي،  ( 1)
وهو الشخص الذي يقوم مقام الغير في منصبه مثل قائم مقام الصدارة وقائم  مقام إسطنبول وهو أعلى : قائم مقام ( 2)

 .911منصب إداري في األقضية، انظر سهيل صابان، المرجع السابق، ص 
( سنجق بك)حاكم اللواء : ، متصرف961،969القاهرة، د س، ص  6، دار المعارف، طتاريخ القدسعارف العارف،  ( 3)

وهو رجل عسكري مهمته قيادة الجيش في الحرب والمحافظة على النظام العام واإلشراف على اإلقطاعات العسكرية وجباية 
وعدد من التراجمة، انظر إسحاق رباح، المرجع السابق، ص الضرائب مدة حكمه سنة قابلة للتجديد يساعده حاكم وكاتب 

681 ،611. 
 .816، المصدر السابق، ص المفصل في تاريخ القدسعارف العارف،  ( 4)
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اإلدارية والسياسية، وذلك حفاًظا على وجودها في فلسطين من جهة وتسهيل عملية تنفيذ 
وقسم اللواء الواحد إلى عدد من األقضية ويطلق على حاكم  (3)وعد بلفور من جهة ثانية

العرب، حيث اقتصرت المناصب الرئيسية والعليا على وغالًبا ما يكون من قائمقام القضاء 
تير العام وقاضي القضاة وحاكم االنجليز واليهود، فكان منهم المندوب السامي والسكر 

 .(4)االلوية
قضاء القدس ويضم أريحا : وقد قسمت فلسطين في الجنوب إلى أربعة أقضية وهي

ه غزة وعسقالن، وقضاء بئر السبع الرملة ثم أضيفت لاللد و وبيت لحم، وقضاء يافا ويضم 
نابلس، جنين، طولكرم، : ويضم الخليل، واما شمال فلسطين فقد قسم إلى ثمانية أقضية هي

وفي عام  (5)الناصرة، حيفا، صفد، طبريا وكان لكل قضاء حاكم يتبع الحكم العسكري 
خفض عددها إلى سبعة  م9161 جويلية 9وفي  (6)ألوية 91م قلص عددها إلى 9191

وذلك بجعل جنين تابعة لنابلس وطولكرم إلى حيفا ويافا والخليل إلى القدس، وأسماء تلك 
 (7) (نابلس)والسامرة ( الناصرة)يافا، بئر السبع، غزة، حيفا، الجليل  ،القدس: األلوية هي

الفلسطينية، فعلى سبيل المثال ال للحصر أقيمت في نابلس إدارة عسكرية كغيرها من المدن 
علي  محـمد: حيث أقامت عليها حاكًما عسكرًيا، له مساعدين على شكل مستشارين من بينهم

وكذلك فعلت في الخليل حيث قام  (8)الطاهر، موسى ناصر، وديع العيساوي جمال الحسيني

                                                                                                                                                                                     
وكان أكبر ( االياالت)مفرده لواء، وهو تنظيم إداري ويطلق عليه أيًضا سنجق وكانت األلوية تتبع الواليات : ألوية ( 1)

االلوية هو منصب المتصرف لذلك أطلق عليه اسم متصرفية، كما أطلق أيًضا على وحدة عسكرية أكبر منصب إداري في 
 .911من الكتيبة، انظر سهيل صابان، المرجع السابق، ص

ماي  61، األربعاء (9111 -9191)العدل واإلحسان، االنتداب البريطاني  جماعة (2)
6111،http://www.aljamaa.net/ar/indexShtml.  91:11، على الساعة  15/11/6192بتاريخ . 

 .66، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه و اخرون،  ( 3)
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 4)
 .11، ص المرجع السابقتيسير جبارة،  ( 5)
 .61، ص المرجع السابقواصف عبوشي،  ( 6)
 .811، المصدر السابق، ص المفصل في تاريخ القدسعارف العارف،  ( 7)
 .51، ص المرجع السابقسعادة علي،  ( 8)

http://www.aljamaa.net/ar/indexShtme
http://www.aljamaa.net/ar/indexShtme
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الحاكم العسكري فيها بالتجول في القرى التابعة لها متفقًدا احتياجات السكان، فأمر 
األشجار وعين موظف لمراقبة األوضاع العامة في قطع وعدم االحراش بالمحافظة على 

يها رؤساء دوائر وعين عل 1القضاء، وعمل على تشكيل دوائر للبلدية في القرى وقسمها إلى 
من أهل القضاء يتسمون بالنزاهة من اجل تحقيق المصلحة العامة، كما عمل على تأهيل 

أما فيما يخص مدينة  (1)المدينة بتوفير المياه وتبليط الشوارع تحت إشراف رئيس البلدية
ا القدس فقد اتخذها الجنرال اللبني مقًرا للحكم بعد اللد سابًقا حيث أقام عليها حاكًما عسكريً 

بل بورتون وكان يحمل لقب باشا، وقبل مجيئه إلى فلسطين كان مديًرا عاًما : هو الجنرال
في منصبه أكثر من أسبوعين، حيث استقال يبق لم لمصلحة البرق والبريد في مصر ولكنه 

، ثم جاء السير رونالدستورس بيردمنه بسبب سوء صحته، فخلفه في اإلدارة السير ألكسندر 
 .(2)السكرتير الشرقي لدار المندوب السامي في القاهرة ومكث طوياًل فيهاوكان في منصب 

وقد اسس الجمعية التي عرفت باسم جمعية محبي القدس، وكان من بين اهدافها تحسين 
مدينة القدس من الناحية العمرانية واألثرية واالحتفاظ بقدسيتها حيث جلب من انجلترا مهندًسا 

مانة التاريخ يقتضي القول السر، وأل أمانةهو المستر أشبي وواله أخصائًيا في شؤون التنظيم 
سكان البالد على اختالف مذاهبهم  أنأيًضا إفهام العالم الخارجي  أهدافهامن  أنكذلك 

من  االجمعية كانوا خليط أعضاء أنوطوائفهم راضون عن الحكم البريطاني والدليل على ذلك 
رئيس البلدية موسى الكاظم باشا وخلفه راغب : االنجليز والعرب واليهود ومن اسمائهم نذكر

النشاشيبي ومدير اآلثار المفتي األكبر كامل أفندي الحسيني وحارس األراضي المقدسة 
الفرنسيين بطريرك الروم، بطريرك األرمن، ورئيس الطائفة اليهودية والمجلس  اآلباءورئيس 

والدكتور رايدر كرزويل الكبتن  اآلثارإبل الكبتن بارلوزي بن يهودا، مفتش  األب الصهيوني
 .(3)الصندوق جون وايتنغ والسكريتر داوديلين أشبي أمينوالبرفسور باتريك جدس إضافة إلى 

 .(3)أشبي
                                                           

 .95، ص المرجع السابقمنيرة داود إسماعيل معالي،  ( 1)
 .966، المصدر السابق، ص المفصل في تاريخ القدسعارف العارف،  ( 2)
 .811، ص المصدر نفسه ( 3)
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اما فيما يخص البلديات فكانت في العهد العثماني تدار أعمالها من قبل المجالس  
ب من قبل سكان المدينة او البلدية أو القرية، أما عن رؤساء البلدية التي كانت تنتخ

المجالس البلدية فكان يعينهم حكام المدن او حكام المناطق إذا كانوا رؤساء مجالس بلدية 
قروية من بين األعضاء الذين ينتخبهم السكان، حيث كان أول نظام بلدي في المدن 

ا على نظام الواليات الذي اعقبه نظام آخر م بناءً 9121الفلسطينية قد طبق في القدس سنة 
م، وبعدها بدأ العمل بقانون انتخاب 9119سمي بنظام إدارة الواليات الذي صدر عام 

م وهو قانون البلديات الذي يعد األساس 9115المجالس البلدية في المدن الفلسطينية عام 
م في أواخر 9195نون عام الذي تقوم عليه أعمالها في المدن الفلسطينية وقد عدل هذا القا

العهد العثماني وأصبح لكل بلدية مجلس بلدي منتخب من قبل السكان، أما نظام البلديات 
بقي كما هو في العهد العثماني، أما  وانمافي عهد اإلدارة العسكرية فإنها لم تفعل له جديد 

يهوديين الشيء الجديد الذي أضافته هو أنها أعطت اليهود الحق في انتخاب عضوين 
يشاركان في المجلس البلدي، وذلك من اجل إعدادهم للقيام بمهمة الحكم واإلدارة في ظل 

 .(1)الوطن القومي اليهودي الذي تسعى بريطانيا إلنشائه في فلسطين
أما في الشؤون المالية فقد كانت في العهد العثماني تدار من قبل وزارة المالية وكان 

 .(2)ء من حيث السيطرة والحكمالقاضي هو المسؤول عن كل شي
كما كانت تدار سناجق نابلس وعكا من بيروت وعند احتالل القوات المصرية 

، نابلس وعكا في وحدة مالية واحدة واستمرت الحكومة القدسلفلسطين تم دمج كل من 
العثمانية في جمع الضرائب اإلجبارية قبل دخول الحرب باستثناء بعض الضرائب غير 

 .(3)تي إما أدخل عليها تعديل أو تم إلغاؤهاالمجدية وال

                                                           
 .91،61، المرجع السابق، صتاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 1)
 .966، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 2)
في الفترة من تقرير الحكومة البريطانية عن إدارة فلسطين : وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)

عبد الكريم محافظه، سعيد الخواجه، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية،  محـمد: ، تر1221كانون األول  -1221تموز 
 .99، ص 9، ج6111، 9ط
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أما الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية على أهالي فلسطين فقد تعددت فمنها ما 
كان مفروًضا على األشخاص ومنها ما كان مفروضا على المحاصيل الزراعية وعلى 

 .(1)الحيوانات والبضائع واألسواق التجارية والحرف والصناعات
 :الضرائب نذكرومن تلك 

 من  وتجبى(3)غير المنقولةاالموال وتسمى ضريبة : (2)ضريبة الويركو المسقفات
سواء كانت مبنية أو ال وتخضع لضريبة تختلف في قيمتها  (4)أصحاب األمالك

وفي  (5)لكل ميل من قيمة رأس المال 91لكل ميل إلى  1حسب طبيعة الملك من 
بنسبة أربعة في األلف عن األراضي وخمسة في األلف تجبى م أصبحت 9112سنة 

حسب ما يقدره الموظفون، ومع بداية الحرب زادت قيمتها  (6)للسكنعن الدور المعدة 
في حالة األبنية، أما األمالك المنقولة فقد  % 59في حالة األراضي و % 52إلى 

 .أجري لها تقييم جديد وأدخل في السجالت
 من أصحاب تؤخذ حيث  (7)مأخوذ من القرآن الكريموهو نظام : ضريبة العشر

 .(8)عن المحصوالت الزراعية % 91األراضي والمزارعين بنسبة 
كما كانت أراضي  (9) % 96.5وقام المشرع العثماني وبسبب الحاجة المالية بزيادتها إلى 

 .(10)األوقاف مشمولة بدفع ضريبة العشر أيًضا

                                                           
دراسة سياسة، عسكرية، إدارية، (: 1122 -1191)القدس في العهد العثماني أحمد حسين عبد الجبوري،  ( 1)

 .611، ص 6، ج6199، األردن، 9، دار الحامد، طثقافيةاقتصادية، اجتماعية، 
 .965، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 2)
 .95، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
 .965، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 4)
 .95، المصدر السابق، ص بريطانية عن شرقي األردن وفلسطينوثائق وتقارير  ( 5)
 .965، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 6)
 . 95،92،91المصدر السابق، ص، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 7)
 .965،ص المصدرالسابقالقدس ، ،تاريخ عارف العارف( 8)
 91، صالمصدر السابق ، وثائق و تقارير بريطانية عن شرقي االردن وفلسطين ( 9)
 .611، ص المرجع السابقأحمد حسين عبد الجبوري،  ( 10)
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 (1)إلى أوائل عهد النبي صل هللا عليه وسلم وتعود: (غناماأل: )ضريبة الحيوانات 
والجمال المعدة للنقل بنسبة قرش ونصف عن كل رأس غنم ثم االغنام وتجبى عن 

، وأما عن الجمال فكانت تحصل الحكومة العثمانية في 5زيدت النسبة إلى أن بلغت 
، (عملة عثمانية)بارة  61قرًشا و 98قروش ثم زيد المبلغ فأصبح  91األول على 

والجمال المعدة  ويحصل هذا الرسم على الخنازير، وأما الخيل والحمير والثيران
 .(2)للحرث واألغنام المولودة حديثا فكانت معفاة من الضرائب

  الذين  (3)وهي ضريبة كانت تجبى من الحجاج والزوار: أو الخفرالغفر ضريبة
البالد بقصد زيارة األماكن المقدسة من يهود ونصارى يدفعونها عند يفيدون الى 

 .(4)ثغر يافاالى وصولهم 
 فرضت على التجار وأرباب الصناعات وأصحاب المهن بنسبة أرباح : ضريبة المهنة

 .(5)كل منهم مما يقومون بصناعته وبيعه
 كانوا يحصلون عليها من الذميين الذين لم يعتنقوا اإلسالم ويكونون : ضريبة العسكرية

قرًشا  61في سن الجندية لقاء إعفائهم من الخدمة في الجيش، وكانت تحصل بنسبة 
 .(6)في السنةعن كل شخص 

ولقد اهتمت اإلدارة العسكرية البريطانية بالشؤون المالية، فأدخلت العملة المصرية إلى 
 .(7)فلسطين وجعلتها العملة الرسمية

وتعامل الناس بها وبالتالي حلت محل النقود العثمانية التي ظل الناس يتعاملون بها  
كما أصدرت تعريفة رسمية حددت فيها أسعار النقود الرسمية بالنسبة  (1)طيلة العهد العثماني

                                                           
 .91، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 1)
 .965،962، المصدر السابق، صتاريخ القدس عارف العارف،  ( 2)
 .612، صالمرجع السابقأحمد حسين عبد الجبوري،  ( 3)
 .962، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 4)
 .691، ص المرجع السابقاحمد حسين عبد الجبوري،  ( 5)
 .962، المصدر السابق، ص تاريخ القدس عارف العارف،  ( 6)
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 7)
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فعلى سبيل المثال ضريبة العشر  (2)للضرائب ابالنسبة للعملة المصرية، وأصدرت قانون
جنيه مصري، وفي سنة  618 111م إلى 9191وصلت المبالغ المحصلة منها في سنة 

فالجدول التالي ( يواناتالح)جنيه مصري، أما ضريبة األغنام  111. 211م بلغت 9161
 :م9161 -م9191يوضح عدد الحيوانات التي تم إحصاؤها في الفترة ما بين 

 
 9161 -9191 9191 -9191 النوع
 619.111 52.196 األغنام
 895.111 52.196 الماعز
 91.511 6.181 الجمال
 511 9 الزرافات
- -  الخنازير
 589.111 51.656 المجموع

المنزل والتي كانت تجبى على قيمة اإليجار من جميع ممتلكات أما ضريبة سعر 
المبنى بما في ذلك قيمة الموقع، فقد قامت اإلدارة العسكرية بتفويض البلديات بجمعها، كما 
فرضت ضريبة على سائقي المركبات والسيارات وعربات النقل العامة واشترطت اإلدارة 

اما فيما يخص الشؤون االقتصادية  (3)العسكرية أن يحصل السائق على رخصة سوق 
اإلقطاعي، وسادت ملكية سيطرت النظام لفلسطين في العهد العثماني فتمثلت أساًسا في 

  .(4)العائالت الكبيرة
كما كانت فلسطين بلًدا زراعًيا من الدرجة األولى حيث أن المحصوالت الزراعية هي 

شون على الزراعة، وبلغت مساحة عماد االقتصاد الفلسطيني وكان ثلث أهالي فلسطين يع
                                                                                                                                                                                     

 .61، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 1)
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 2)
 .61،69،86،88،81، المصدر السابق، ص صوثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
 .85، ص المرجع السابقحافظ يعقوب،  محـمد ( 4)
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مساحة البالد، أما فيما يخص الصناعة لم تنشأ في ثلث األراضي الزراعية مليون دونم أي 
فلسطين صناعة معدنية لعدم اكتشاف الحديد والفحم الحجري، وقامت صناعات خفيفة أما 

 .(1)بالنسبة للتجارة فقد كانت فلسطين ملتقى القوافل التجارية
 (2)هد اإلدارة العسكرية فقد أسس الحكام العسكريون شركات اقتصاديةوأما على ع
االوزان وتم تحديد  (4)حيث كانت تستورد األقمشة من مصر وتبيعها (3)لالستيراد والتصدير

والمكاييل والمقاييس التي تستخدم في البالد وحتى أسعار المواد الغذائية الرئيسية، كما ركزت 
ن فوائد ذلك تعود لميزانيتها البالد الواقعة تحت سيطرتها، ألعلى استيراد البضائع من 

 .(5)العامة
 جوان 91كما عقدت اإلدارة العسكرية اتفاقية مع البنك البريطاني المصري في  

من أجل إجراء تحسينات زراعية ويتم تامين القروض عن للمواطينين م لمنح قروض 9191
لة أو عن طريق المحاصيل وضمنت اإلدارة طريق األمالك الغير منقولة المرهونة للدو 

ولقد  (6)العسكرية القروض والفوائد وتحصيل األقساط ودفعها لدى البنك في األوقات المحددة
لعب الصهاينة اليهود بزعامة حاييم وايزمن دوًرا بارًزا في تحديد معالم التنظيمات االقتصادية 

بوجوب التي نظمتها اإلدارة العسكرية البريطانية وطالب اليهود بأكثر من ذلك حيث قالوا 
إشراكهم في اإلدارة العسكرية وطالبوها بضرورة تشكيل لجنة خاصة باألراضي في فلسطين 

ينهم لدراسة المرافق الطبيعية في فلسطينأل  .(7)ن األرض أكثر ما تععي

                                                           
دراسة للمؤثرات االقتصادية والثقافية والسياسية في ضياع : كيف ضاعت فلسطينالماضي،  محـمدعيسى بن  ( 1)

 .99م، ص 9111، الكويت، 9، مكتبة المعال، طفلسطين
 .6جماعة العدل واإلحسان، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .61السابق، ص ، المرجع تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 3)
 .6جماعة العدل واإلحسان، المرجع السابق، ص  ( 4)
 .61، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 5)
 .96، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 6)
 .61، المرجع السابق، ص فلسطين الحديث والمعاصرتاريخ رفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 7)
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وطالبوا أن يكون بنك انكلو فلسطين وهو شركة يهودية والمؤسسة المالية التي تتولى 
المالية للمزارعين العرب الفلسطينيين ويعد هذا من اإلجراءات االقتصادية التي القروض تقديم 

استعمار الى تعطي مردوًدا اقتصادًيا لليهود، وهنا يتضح أمر المخططات الصهيونية الرامية 
 .(1)األرض الفلسطينية واستيطانها بالتواطؤ مع الحكومة البريطانية الظالمة

أما فيما يخص األوقاف في القدس ففي العهد العثماني كانت تحت مسؤولية مدير  
وعكا فقد كانت تخضع إلدارة مدير يقيم في بيروت  يعين فيها، أما في سناجق نابلس

ويشرف على مأمورين أو مديري فروع يعملون في كل من عكا ونابلس، وعند احتالل القوات 
البريطانية لجنوب فلسطين تم تشكيل لجنة لألوقاف في القدس، وبعدها أصبحت السلطة 

لألوقاف وتولت اللجنة التي تدير جميع األوقاف في فلسطين تحت اسم اللجنة العامة 
مسؤولية إدارة وا عداد مضابط األوقاف كافة، واإلشراف على األوقاف الملحقة، ويقوم رئيس 

 .(2)اإلدارة بالمصادقة على التقديرات والحسابات المالية
وكانت في العهد العثماني تتكون من محكمة ابتدائية يوجد بها ثالث : المحاكم والقضاء -

أو أكثر في ( أعضاء)قضاة  5قضاء وكذلك محكمة استئناف تتكون من قضاة وتقع في كل 
محاكم استئناف، إضافة إلى قضاة متفردون أو  8محكمة بداية و 98كل لواء، كما يوجد 

قضاة الصلح الذين يتم تعينهم في المدن الرئيسية بناًءا على القانون الذي أجيز سنة 
في كثير من الحاالت يكونون ذوي مؤهالت م، وأما عن رواتب القضاة فهي ضئيلة، و 9198

 .(3)متدينة سواء شخصية أو معرفية
م قام العثمانيون بترحيل جميع قضاة المحاكم وسجالتها 9191وفي نهاية عام 

وسجالت األراضي، واستغرق األمر بضعة أشهر قبل التمكن من إعادة إنعاش القضاء ولم 
أي أن القضاء  (4)م9191 جوانيكن باإلمكان إعادة تأسيس المحاكم بشكل كامل حتى شهر 

                                                           
 .69، ص المرجع نفسه ( 1)
 .81، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 2)
 .918، ص نفسهالمصدر  ( 3)
 .911، ص نفسهالمصدر  ( 4)
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 (1)بإنشاء اأصدرت اإلدارة العسكرية بعد ذلك قرار العسكرية، حيث االحكام القضاء كان يتبع 
محاكم البداية في كل من يافا والقدس، وتتكون من رئيس بريطاني وعضوين فلسطينيين، 

م وفي المدن الكبرى يعين حكام يغطون 9198ويمارسان القضاء الذي نص عليه قانون 
 5غرامة مالية ال تتجاوز جميع القضايا والعقوبات بما ال يتعدى السجن لمدة سنة واحدة و 

 :جنيه مصري ويقومون بالمحاكمة في القضايا التالية
 .محاكم البداية وسوء السلوك -
 .(2)محكمة استئناف لمحاكمات القضاة، ما عدا اإلجراء المتعلق بامتالك األراضي -

وتتكون بالدرجة األولى من رئيس بريطاني  (3)وفي القدس تم إنشاء محكمة استئناف
وثالثة أعضاء فلسطينيين مسلم ومسيحي ويهودي وللمحكمة الحق في االستماع إلى 
االستئنافات الواردة من محاكم البداية في كل من الشؤون المدنية والجنائية ومن قضاة 

اع في الجرائم في وكذلك المحاكمات في قضايا الدفباالراضي المحاكم في القضايا المتعلقة 
محكمة البداية واستبدال العقوبات أو اإلعدام بغرامات مالية ولم يكن هناك استئناف من 

 .(4)المهتمين، ولكن رئيس القضاة يمارس سلطة مراجعة الحكم
م تم إنشاء ثالث محاكم بداية 9191وعند احتالل شمال فلسطين في خريف عام 

وأصبحت محاكم القضاء التي تضم قاضًيا واحًدا  إضافية في كل من حيفا ونابلس وطبرية،
تنتشر في كل قضاء، لتمتد محاكمات المحاكم البدائية في جميع أرجاء فلسطين من غزة إلى 
صفد وقد واجهت المحكمة الواحدة صعوبات في إجراء المحاكمات الجنائية في كامل 

معمول به في العهد  فلسطين، وكذلك االعتراض حول غياب الحق في االستئناف الذي كان
 .(5)العثماني

                                                           
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 1)
 .911ص ، المصدر السابق، وتقارير بريطانية عن شرقي االردن وفلسطينوثائق  ( 2)
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 3)
 .911،915، صالمصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 4)
 .912، صنفسهالمصدر  ( 5)
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وعليه لم تؤسس اإلدارة العسكرية أي محاكم مدنية عليا وجنائية أعلى مرتبة عوًضا  
عن محكمة االستئناف، فباإلضافة غلى المحاكم المدنية احتفظت اإلدارة العسكرية بمجموعة 

محاكم نظام القانون من المحاكم العسكرية المكونة من ضباط بريطانيين، وقد اتبع في هذه ال
العسكري، وأما في المحاكم المدنية فقد أتبعت اللوائح العثمانية، ولكن أدخلت عليها تعديالت 
وخاصة في القضايا الجنائية، وذلك من أجل تسهيل اإلجراءات والشكليات التي كانت متبعة 

سواء كانوا أيام الحكم العثماني ومارست المحاكم المدنية القوانين على جميع األشخاص 
عثمانيين أو أجانب، وعندما أعلنت الحكومة العثمانية إلغاء اتفاقية التعاون في خريف عام 

م وحلت محلها المحاكم المختلطة واالستشارية التي كانت موجودة سابًقا وأبقت اإلدارة 9191
وأحيانا كان الحاكم العسكري يقوم بحل النزاعات  (1)على نظام التعاون في الشؤون القضائية
خصوًصا ( اإلسالمية)أما عن المؤسسات الدينية  (2)بين السكان وفًقا إلحكام العرف والعادات

 .(3)األوقاف اإلسالمية فقد استمرت بالعملوادارة المحاكم الشرعية 
امة محاكم شرعية وفق القوانين العثمانية وأعلنت اإلدارة العسكرية عن نيتها في إق 

إسالمية تقوم على أساس نظام جديد في كل األقضية الفلسطينية كي تسهل العمليات 
القضائية الشرعية للمسلمين الفلسطينيين، فكما نظمت اإلدارة العسكرية أمر القضاء بالنسبة 
 للعرب الفلسطينيين اهتمت أيًضا بأمر القضاء بالنسبة لليهود إذ نظمت لهم قضاء مستقالً 

األحكام بهم وظل القضاء اليهودي بموجبه يسير على نظام المحاكم اليهودية القديمة وعلى 
التي كانت تمارسها هذه المحاكم وقد أقام اليهود تحت حكم اإلدارة العسكرية مجموعة من 

 .(4)التنظيمات التي تخدمهم في إنشاء الوطن القومي اليهودي
لقد حاولت اإلدارة العسكرية عند احتاللها لفلسطين تنظيم شؤون سكانها حيث قسمتها  

عدة مناطق إدارية حتى تسهل عملية تسييرها والتحكم فيها، استناًدا إلى التقسيمات الى 
                                                           

 .912ص  ،المصدر نفسه ( 1)
 .95، المصدر السابق، ص المرجع السابقمنيرة داود إسماعيل معالي،  ( 2)
 .69، ص المرجع السابقواصف عيوشي،  ( 3)
 .91، المرجع السابق، صتاريخ  فلسطين الحديث و المعاصر، رفيق شاكر النتشه و اخرون  ( 4)
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العثمانية، كما استمرت في جباية الضرائب التي أبقت بعضها وألغت أخرى، وأنشأت أيضا 
وأولت عناية بالمحاكم والقضاء بالنسبة لكل الطوائف، محاولة منذ الشركات االقتصادية 

 .البداية إشراك اليهود في كل شيء
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 :في المجال االجتماعي: ثالثا

وكان في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر يكاد أن يكون دينينا : التعليم -
للكبار وكان بعضها ملحًقا فهناك معاهد دينية يتعلم فيها الصغار، ومعاهد أخرى 

للعبادة ساهمت في نشر العلوم الدينية خاصة في دورا التي إلى جانب كونها  (1)بالمساجد
المسجد األقصى المبارك ومسجد قبة )مدينة القدس لما كان يقوم به الحرم القدسي الشريف 

الدينية  بما فيه من أئمة وخطباء ومدرسين عملوا على تدريس العلوم( الصخرة المشرفة
، وكانت وظيفة التدريس في المسجد (القرآن الكريم وتفسيره، الحديث النبوي وعلومه، والفقه)

األقصى وراثية ومحصورة في معظم األحيان في عائالت معينة يتوارثها األبناء عن اآلباء، 
وكان  (2)آخر مقابل مبلغ من المالمتوليها الى كما كانت تباع وتشترى حيث يتنازل عنها 

كالكتاتيب التي  (3)البعض األخر من المعاهد مستقاًل في مبان مشيدة مع مساجد خاصة بها
أصحابها لدفن موتاهم، ينشئها ، االضرحةتقام في أغلب األحيان في غرف مجاورة لغرف 

كانت تنشأ في المدارس بحيث تخصص غرف خاصة لألطفال يفصلون فيها عن  وأحيانا
الطالب الكبار ولم تحدد سن معينة لاللتحاق بها ويستمرون في الدراسة فيها حتى سن 

بها لكونها  أطفالهاتلحق  أنكل عائلة اذ تستطيع البلوغ، ولم تحدد شروط معينة لقبولهم فيها 
ليها شيخ يعرف بمؤدب األطفال أو المعلم ويساعده في مجانية، وطوال السنة، ويشرف ع

ذلك تلميذ يدعى العريف، أما منهاجها الدراسي فكان يركز على تعليم القرآن الكريم وتحفيظه 
وأصول العقيدة اإلسالمية واألشعار واألناشيد ( الخط واإلمالء)وتعليم مبادئ القراءة والكتابة 

النسبة لتمويلها والصرف عليها اعتمدت على األوقاف في الدينية واللغة العربية والحساب وب
، وفيما (4)دفع مخصصات طلبتها وأجور العاملين فيها وأحيانا كانت تقام في ممتلكات الوقف

                                                           
 .81، ص المرجع السابقالماضي،  محـمدعيسى بن  ( 1)
 .611، ص المرجع السابقاحمد حسين عبد الجبوري،  ( 2)
 .81، ص المرجع السابقالماضي،  محـمدعيسى بن  ( 3)
 .816،818، صالمرجع السابقاحمد حسين عبد الجبوري،  ( 4)
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يتعلق بالمدارس فقد كانت تقتصر على التعليم االبتدائي على الرغم من محاولة تحسين 
 .(1)نوعية التعليم فيها

، (النحو البيان والعروض)تدريس العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية على مناهجها واقتصرت 
، وتعتبر اللغة التركية (2)والتاريخ والمنطق وعلم الكالم( الحساب والجبر)والعلوم الرياضية 

وفيما  (3)هي اللغة الرسمية في المدارس الفلسطينية كافة أما اللغة العربية اعتبرت لغة أجنبية
فقد اخذوا يؤسسون معاهد تعليمية خاصة بهم يديرونها ( اليهود والنصارى )ة يتعلق بأهل الذم
حيث كانت مدارس التعليم المسيحي تدار من قبل مؤسسات دينية كاملة أو  (4)كما يروق لهم

ة وبطاريركات اشرفوا على تعليم اإلنجيل وترتيل الصلوات في ساو سمن رهبان وق (5)أفراد
 .(6)اللغة السريانية وبعض مبادئ الحسابديرة وتعليم الكنائس واأل

أما التعليم اليهودي فقد كان يتم هو األخر من قبل مؤسسات دينية يهودية بإشراف  
ودعم من المجتمعات األوروبية، التي كانت رعاياها تقيم في فلسطين بمساعدة ومنح من 

وارتكز التعليم اليهودي على التوراة وتعليم أصول الديانة اليهودية والتصوف وكتب  (7)األثرياء
 .(8)"المدارس الدينية"غرف خاصة عرفت بمدارس الشفاه في وكتب القانون، وجرى 

معاهد تعليمية عصرية تسير على مناهج الى لتتحول المدارس عند أهل الذمة من دينية 
 .(9)ومذاهبهمخاصة بها اختلفت باختالف أديانهم 

كلية كبيرة  ألمانياالعثمانيون بمساعدة افتتح من الحرب االخيرة غير انه في السنوات 
جنيه من  ألفقيمته كنيسة اآلباء البيض، قرب شارع األسباط وتم شراء ما في معدة للذكور 

                                                           
 .11ص  ،المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 1)
 .861، ص السابقالمرجع احمد حسين عبد الجبوري،  ( 2)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
 .81، ص المرجع السابقالماضي،  محـمدعيسى بن  ( 4)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 5)
 .811، ص المرجع السابقاحمد حسين عبد الجبوري،  ( 6)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 7)
 .811، ص المرجع السابقاحمد حسين عبد الجبوري،  ( 8)
 .81، ص المرجع السابقالماضي،  محـمدعيسى بن  ( 9)
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في  مدرسة البنينلتجهيز وسلم ما تبقى منها  ألمانياالمستلزمات الكميائية والفيزيائية من 
 .(1)القدس

 قبلهامن  أما التعليم في فلسطين في عهد اإلدارة العسكرية البريطانية لم يلق اهتمام
واحتجت أن فترة  (3)في نظام التعليم فدبت الفوضى (2)الحرب بأمرمشغولة  أنهابحجة 

حكمها انتقالية مؤقتة لذلك ظل التعليم في فلسطين كما كان عليه في العهد العثماني يقتصر 
على ما يدرس في الكتاتيب والمدارس األخرى التي أنشأتها الدولة العثمانية في فلسطين 

لمساوئ  سابًقا، وهذا حرًصا منها على منع أبناء فلسطين من التطور العلمي حتى ال يتفطنوا
ن االستعمار البريطاني وأهداف الحركة الصهيونية ويظل الشعب الفلسطيني أمًيا جاهاًل  وا 

على يد السلطات تنظيميه ولذلك لقيت عملية  (4)جرًما إنسانًيا بشًعا في حقهمليعد ذلك 
م عينت الرائد وليامز من 9191البريطانية وطبًقا للقانون الدولي صعوبات جمة، وفي عام 

بإدارة المناطق المحتلة من اجل العمل على إعادة ألحق قسم الخدمة المدنية في الهند والذي 
ى أواخر الشعب الفلسطيني حتألبناء إال أنها ظلت عازفة عن فتح المدارس (5)تنظيم التعليم

م، وأمام هذا التقصير الواضح لإلدارة العسكرية في شؤون العلم والتعليم في 9191عام 
ذلك أن الشيوخ  (6)فلسطين قام األهالي في المدن الفلسطينية بفتح المدارس لتعليم أبنائهم

يؤخذوا للخدمة العسكرية فقاموا بتجميع األطفال في المساجد أو لم كبار السن في القرى 
التعليم لغة هي ثانية بتعليمهم القرآن والقراءة والكتابة فأصبحت اللغة العربية  واأوبدالمدارس 

 .(7)بالقاهرةاالزهر وقد تعلم هؤالء الشيوخ في جامع 

                                                           
 .11،11، صالمصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 1)
 .69، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه و اخرون،  ( 2)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
 .69، ص المرجع السابق، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 4)
 .11، ص المصدر السابق، بريطانية عن شرقي األردن وفلسطينوثائق وتقارير  ( 5)
 .69، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 6)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 7)
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برئاسة األستاذ إسماعيل والجدير بالذكر انه يوجد في مدينة القدس مجلس للمعارف 
الحسيني مهمته اإلشراف على شؤون التعليم فيها، فعملت اإلدارة العسكرية على إلغائه 

 .(1)واستبداله بإدارة المعارف وعينت على رأسها موظف بريطاني يجيد اللغة العربية
كما تم تخطيط نظام تعليمي أكثر شمولية حيث أسست كليتين للتدريب وفي شهر 

اإلناث لمدرسة م تم تعين سيدة انجليزية مؤهلة من القاهرة في منصب مديرة 9191 أوت
من العام نفسه غادر  أكتوبروللمساعدة على نشر تعليم اإلناث وفي  في القدس الحكومية

الرائد وليامز فلسطين فالتحق الرائد تدمان من وزارة التعليم المصرية باإلدارة العسكرية ليتولى 
م سمحت اإلدارة العسكرية 9191وفي عام  (2)يم التعليم في أرجاء فلسطينمسؤولية إعادة تنظ

بفتح المدارس الحكومية أولها في مدينة القدس، كما نظمت ميزانية خاصة بإدارة المعارف 
لموازنة التعليم، وافتتحت مدارس التعليم  (3) (جنيه مصري  58. 111)م 9191بلغت عام 

ومدنها كافة وتم تخصيص نظام المنح والمساعدات للقرى،  فلسطينقرى االبتدائي تقريًبا في 
جنيه مصري سنوًيا شريطة أن يدفع المجتمع المحلي  81حيث دفعت اإلدارة بموجبه مبلغ 

 56م تم افتتاح 9191جنيه، وبناًءا على الدعم الذي تلقته تلك القرى في عام  81مبلغ 
ليات التدريب للذكور واإلناث في القدس مدرسة ابتدائية لتفتح بعد ذلك اإلدارة العسكرية ك

وألحق بها غرف إلقامة القادمين من الخارج والهيئة التدريسية والتي تتكون من المسلمين 
 .(4)والمسيحيين الذين تم تعينهم

وما تجد اإلشارة إليه أن بريطانيا اهتمت بأمر تعليم أبناء الطائفة اليهودية في نظامها 
دارتها بعيًدا عن  المعارف التي أنشأتها اإلدارة العسكرية وعليه فقد شيد اليهود مدارس ة ادار وا 

خاصة بهم بمساعدة المؤسسات الصهيونية العالمية وبمساعدة بريطانيا نفسها، وكانت أسرة 
روتشليد الغنية تعمل على تمويل المشروعات اليهودية التعليمية في فلسطين، كما ساهم 

                                                           
 .69، ص المرجع السابق، الحديث والمعاصرتاريخ فلسطين رفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 1)
 .11، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 2)
 .69، ص المرجع السابق، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 3)
 .11، ص السابقالمصدر ، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 4)
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اليهود المقيمين فيها ففتحوا لهم المدارس ألبناء أغنياء اليهود في العالم بتمويل ميزانية التعليم 
االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وصار أبناء اليهود في هذه المدارس يتلقون ثقافة تخدم 

 .(1)أغراضهم في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين
رض تخليص أ العربي الفلسطيني، وانه البد منحب االنتقام من الشعب وكذلك 

فلسطين منهم بالقوة، وقد بلغت نسبة المصروفات على شؤون التعليم في عهد اإلدارة 
من الميزانية العامة لحكومة اإلدارة في فلسطين وهكذا  % 1 العسكرية البريطانية ما مقداره

 .(2)نالحظ أن ميزانية التعليم ضئيلة لذلك حرم أبناء الشعب الفلسطيني من التعليم
أما بالنسبة للصحة فقد وجدت في فلسطين عند احتاللها بقايا لخدمات صحية عثمانية، فكان 

مؤسسات والمراكز الصحية ولم يتحقق من واجب اإلدارة العسكرية أن تعمل على تأسيس ال
حيث أعيد افتتاح المؤسسات الطبية الخيرية، وكانت ( م9161 -م9191)ذلك إال في سنتي 

جمعية اإلسعاف واإلنعاش السورية الفلسطينية والوحدة الطبية األمريكية الصهيونية والصليب 
وعملت على مساعدة  األحمر تقوم بمهامها في تنظيم المستشفيات والعيادات واإلسعافات

 .(3)اإلدارة في التعامل مع مكافحة األمراض التي انتشرت من قبل جيوش األعداء
وعملت على إصدار مجموعة من القوانين مع المحافظة على بعض القوانين التي 

م الذي يوضح 9191 ماي 92كانت سارية في العهد العثماني مثل القانون الصادر في 
الصحة العامة في فلسطين مثل ممارسة مهنة الطب واإلبالغ عن األمراض المعدية  أنظمة

م قانون متعلق بالحجر الصحي حيث 9191 فيفري  61في صدر والمواليد والوفيات، كما 
الستقبال شخص وكان مؤهاًل  21في حيفا يستوعب ( محجر صحي) Kegarctأقيم مخيم 

م قانون يتعلق بإجراءات دفن جثث 9191 رأكتوب 99حاالت الطوارئ، كما أصدرت في 
جراءات المقابر، وفي  م صدر قانون يحدد ضرورة اإلبالغ عن 9161 مارس 91الموتى وا 

حاالت الوالدات والوفيات، واستجاب المواطنون العرب بشكل كبير للمشاريع الصحية وتعانوا 
                                                           

 .69، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 1)
 .69، ص نفسهالمرجع  ( 2)
 .11،911، صالمصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
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رة العسكرية مهام واألمراض، كما تولت اإلدا مع دائرة الصحة في حمالتها ضد األوساخ
 85م حيث بلغت 9191مكافحة المالريا ففي القدس يعود سبب نقص الوفيات خالل سنة 

حالة، وهذا راجع إلى التحسن الكبير في الظروف  81م بلغت 9161حالة وفي سنة 
 .(1)الصحية، وتوفر العقاقير للمعالجة

والشرطة في فلسطين فقد وضعت الحكومة البريطانية بعد باالمن وفيما يتعلق 
مكونة من الصهاينة جندرمة إلنشاء حين ااقتر م 9191عام  ديسمبر 99احتاللها القدس في 

حوالي تحت قيادة ضابط بريطاني وتتكون الجندرمة واألرمن، وكان االقتراح األول أن توضع 
ي أن تكون تحت تصرف القيادة العسكرية رجل من المشاة والفرسان، واالقتراح الثان 21من 

( مع جيش االحتالل)العامة بحيث تكون جاهزة للتحرك السريع والعمل خلف خط القتال 
 .(2)مباشرة في اتجاه القرى التي تتم السيطرة عليها

وأوكلت اإلدارة العسكرية مهمة الحفاظ على األمن إلى حراس من المسلمين الهنود 
م قررت السلطات 9191، وفي عام (3)البريطاني الذي احتل القدسالذين كانوا في الجيش 

التي  (4)العثمانية المحليةالجندرمة البريطانية تنفيذ فكرة إنشاء قوات الشرطة فألغت نظام 
فأحضرت معها المئات  (5) (بالد العدو الجنوبية)كانت تعمل تحت سيطرة المنطقة المحتلة 

من رجال الشرطة المصرية التي تم تدريبها في كلية الشرطة باإلسماعيلية ليقوموا بالمحافظة 
 .(6)على النظام وكان عملهم ضمن إطار الشرطة العسكرية االنجليزية

                                                           
 .،911،985،911،962، ص صالمصدر نفسه ( 1)
، مذكرة ماجستير، كلية  (1231 -1215)العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين علي أكرم فضل مهاني،  ( 2)

 .12م، ص 6191اآلداب، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، 
 .66، ص المرجع السابق، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 3)
 .11، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 4)
 .928، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 5)
 .11، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 6)



 نيـــــــيف فلسطية ـــالربيطان ريةــــسياسة اإلدارة العسك: يـــالثانل ـــــالفص      

- 66 - 

شراف  وكانت القوات في كل إقليم تسجل وتنظم محلًيا وتعين تحت سيطرة وا 
  .(1)المحافظين العسكريين

كما أسست مراكز الشرطة في مناطق عدة ذات طابع محلي دون مراقبة مركزية حيث 
 :لم يكن بينها أي تعاون، وقسمت الشرطة إلى قسمين

 .وتخدم في القطاعات الريفية: الشرطة الراكبة -
 .التي تخدم في المدن: الشرطة الراجلة -

تجنيد رجال الشرطة من أوساط الطوائف الدينية الثالث في كل إقليم حسب  وبدأ
خضوع بعض المناطق لسيطرة الضباط الصهاينة من النسبة العددية وقد مكنت تلك الطريقة 

م أصبحت الشرطة تحت اإلدارة 9191 جويليةولكن منذ شهر  (2) ....مثل صفد وطبريا
شراف القيادة، والمساعد اإلداري للشرطة والسجون وكانت هذه الوحدات تتأثر  العامة وا 
باألحداث المحلية سواء العرقية أو الدينية فيها، ولم يكن من مهام رجال الشرطة التحقق في 

 .(3)الجرائم إذ أن محافظات الشرطة لم تحتفظ بسجالت للجرائم
نت هذه المهمة من اختصاص المحامين والمحاكم، وعليه كان رجال الشرطة إلى وكا

 .(4)حًد ما أشبه بموظفي تنفيذ أو مراسلين وحراس المحافظين أو جامعي ضرائب
وفي القدس سمحت اإلدارة العسكرية للمستوطنات اليهودية بإنشاء حرس خاص لها وظل هذا 

 .(5)المدنيةالوضع سارًيا حتى في زمن اإلدارة 
فتتحت مركز جمارك في حيفا حيث ارة العسكرية اهتمام بالجمارك، فإكما أولت اإلد

كانت جمارك الواردات تجمع الضرائب على المواد التي سوف تمر بدمشق أو لغايات التوزيع 
المحلي وكانت عوائد الجمارك المحصلة من تجارة االستيراد األجنبية تشكل جزًء من دخل 

                                                           
 .928، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 1)
 .11 ، صالمرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .921، ص المصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 3)
 .921، ص نفسهالمصدر  ( 4)
 .6، ص المرجع السابقجماعة العدل واإلحسان،  ( 5)
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م تم تأسيس مركز ضبط ومراقبة المسافرين القادمين 9191الفلسطينية وفي سنة الجمارك 
 .عبر البحر
مما ينبغي اإلشارة إليه أن اإلدارة العسكرية اهتمت كذلك بميدان الخدمات و 

والمواصالت في فلسطين، ففي ميدان البريد والبرق الذي كان في العهد العثماني يدار من 
ببعض  أدىين مستقلتين، ولم تكن الخدمات البريدية جيدة، مما من قبل دائرت القسطنطينية

السلطات األوروبية إلى اإلبقاء على خدماتها الخاصة ما بين أوروبا ومدن فلسطين وكانت 
البريد العثماني هو  أنتوصل وتفرغ من يافا، وبما  األجنبية( البرقيات)جميع إرساليات البريد 

تخدام سكة الحديد إلى القدس، فإن إرساليات بريد المكتب الوحيد الذي يسمح له باس
 .(1)الجنسيات األخرى كانت ترسل بالبر

ولما غادرت السلطات العثمانية فلسطين غادر جميع موظفي البرق والبريد معهم 
وعندما جاءت اإلدارة العسكرية عملت على تحسين خدمات البريد باستخدام مهندسين 

محليين مناسبين في هذا الميدان على موظفين  عسكريين ووجدت صعوبة في الحصول
فقامت بإنشاء مدارس التدريب غير انه لم تكن هناك خدمات هواتف عامة سواء في أثناء 

 .الحكم العثماني أو في عهد اإلدارة العسكرية
كما أنشئت الجسور ولكن بأعداد قليلة، أهمها جسر اللبني الرابط بين القدس والسلط والذي 

 .(2)االحتالل البريطانيشيده جيش 
 8ناهيك عن اهتمامها بخطوط السكك الحديدية في فلسطين والتي قسمتها إلى  

 :مجموعات
المحطات والخطوط الرئيسية ووضعها الجيش البريطاني وتمتد من القنطرة على قناة  -9

 .سيناء إلى الحدود المصرية في رفح حتى حيفاصحراءالسويس عبر 

                                                           
 .16،985،916، صالمصدر السابق، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين ( 1)
 .172،918،619ص ص  ،المصدر نفسه ( 2)
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طريق رئيسية من صبحت أسكك حديد القدس وتعود في أصلها إلى شركة فرنسية ثم  -6
قبل الجيش البريطاني باستثناء الخط الرابط بين اللد ويافا والذي دمره العثمانيون وأعيد تركيبه 

 .من قبل الجيش البريطاني
 .(1)الخطوط المكونة من أجزاء من خط سكة حديد الحجاز الواقعة في فلسطين -8

نه في الوقت الذي كانت فيه اإلدارة العسكرية البريطانية وحري بنا في هذا المقام أن نشير أ
في فلسطين تقوم بمهامها تشكلت لجنة صهيونية لتباشر هي األخرى أعمالها بالموازاة مع 

 .اإلدارة العسكرية
 (3)قررت الحكومة البريطانية تشكيل لجنة صهيونية (2)م9191عام  أفريلوفي شهر 

صرح اللورد روبرت سيسل وكيل وزارة الخارجية البريطانية  (4)(لجنة المندوبين  الصهيونية)
الحكومة البريطانية قد خولت المنظمة الصهيونية تعين لجنة  أنم 9191شباط  91في 

من الشهر نفسه أدلى المستر  91لبحث أحوال المستوطنات اليهودية في فلسطين وفي 
ستجابت الحكومة البريطانية قد إ أنمجلس العموم أشار فيه إلى  أمامببيان جيمس بلفور 

ن عملها ثة صهيونية بالتوجه إلى فلسطين وألطلب المنظمة الصهيونية في لندن بالسماح لبع
اإلغاثة واإلشراف  أعمالالمستوطنات اليهودية في فلسطين وتنظيم  أحوالهو البحث في 

، (5)حسب ما تسمح به الظروف Iخالل ح ع الدمار الذي حل بالمستوطنات  إصالحعلى 
ريجالند وينجيت م برقية إلى السيد 9191عام  مارس 5رة الخارجية البريطانية في لترسل وزا

مندوبها السامي في مصر لتبلغها بقرارها في إرسال البعثة الصهيونية إلى فلسطين مما جاء 
ضمن الخضوع لسلطة الجنرال اللبني أية خطوات تنجز إن هدف البعثة هو أن : "فيها

                                                           
 .618،611، صنفسه المصدر ( 1)
 .61، ص المرجع السابقواصف عبوشي ،  ( 2)
 .86، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 3)
 .821، ص المرجع السابقالياس شوفاني ،  ( 4)
ماجستير، ،مذكرة (1295 - 1231)العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين اسالم جودت يونس مقدادي،  ( 5)

 .8م، ص 6111الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، 
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تستدعيها مقتضيات تنفيذ تصريح الحكومة بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وفي 
 .(1)نفس الوقت تهدئة شكوك العرب بشأن النيات الحقيقية للصهيونية

لفه والذي خ (3)وايزمن وكانت اللجنة برئاسة الدكتور  (2)وقد أعطتها تعليمات محددة
وضمت ممثلي اليهود في كل من بريطانيا  (4)أوشكينمناحم الدكتور إيدار ثم من بعده 

يطاليا وفرنسا وكان ممثل يهود بريطانيا جوزيف كوين وليون سيمون والسكرتير المستر  وا 
إسرائيل سيف، ومثل يهود فرنسا سلفان ليفي اما يهود إيطاليا فقد مثلهم ليفي بيانشيني كما 

رتباط بين اللجنة واإلدارة العسكرية كونه كضابط إ (5)غورورمسبي أإليهم الماجور  انضم
الكابتن جيمس دي روتشليد كضابط اتصال سياسي ويساعده (6)معروف بمويله للصهيونية

نيابة عن الحكومة البريطانية، مع العلم أن هؤالء لم يكونوا ذوي عمل سياسي فقط بل كان 
القنصلية واألشغال العامة والصحة والجغرافيا واالقتصاد وال فيهم المختصون بالشؤون 

 .(7)يجيدون اللغة العربية
إلزالة  (8)تحقيق عدة أهداف، منها إنشاء عالقة طيبة مع العربالى وكانت ترمي 

وتنظيم التدابير التي من شانها أن تضع مضمون  (9)ما تضمنهو مخاوفهم من تصريح بلفور 
 . (11)وتكون ممثل للمنظمة الصهيونية في فلسطين (10)تصريح بلفور على أرض الواقع

                                                           
 .88، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 1)
 .61، ص المرجع السابقواصف عبوشي،  ( 2)
 .21، ص المرجع السابقحافظ يعقوب،  محـمد ( 3)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 4)
 .88، ص السابقالمرجع علي أكرم فضل مهاني،  ( 5)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 6)
 .88، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 7)
 .61، ص المرجع السابقواصف عبوشي،  ( 8)
 .61، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 9)
 .1، ص 6، جالمرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 10)
 .15، ص المرجع السابقعلي عبد فتوني،  ( 11)
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فاستقبلها الصهاينة بكل   (1)م9191 مارسلتصل البعثة الصهيونية إلى القاهرة في 
 .(3)كما رحب بها رسمًيا من قبل السلطات العسكرية البريطانية(2)حفاوة

ببعض القيادات العربية وحاولت تهدئة مخاوفهم تجاه األهداف كذلك لتقت وا   
 .(4)الصهيونية

 (5)وصلت البعثة إلى فلسطين حيث زارت القدس ويافا من العام نفسه أفريل 91وفي 
وقابلها العرب بمظاهرات معادية األمر الذي أدى إلى  (6)كما زارت قيادة القوات البريطانية

مخاوف تخفيف تخوف اإلدارة العسكرية من تطور المظاهرات إلى ثورات ضدها فعملت على 
وقد أصدرت بريطانيا أوامرها لإلدارة العسكرية بأن تسمع وتطيع أوامر اللجنة  (7)العرب منها

ا وتحرياتها، وحظيت باحترام وتقدير اإلدارة الصهيونية، فمنحتها جميع التسهيالت في تنقالته
، وبناًء على ذلك التفويض راحت (9)التي بذلت جهًدا كبيًرا إلنجاح مهمة البعثة (8)العسكرية

ن ين الصهيونيين وكمرشد لإلدارة بشأتتصرف كحلقة اتصال بين اإلدارة العسكرية والمستوطن
 .(10)تسريع في تجسيد وعد بلفورما يتوجب عمليه لل

وبعض أعيان وايزمن جتماعات ولقاءات جانبية بين حاييم وبدأت تعمل على عقد إ
وذلك بعدما أجبرهم الحاكم العسكري رونالد  (11)القدس في دار الحكومة البريطانية في القدس

أن وايزمن حيث طلب فيه  م9191 أفريل 61وكان االجتماع بتاريخ  (12)ستورس على ذلك
                                                           

 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،  ( 1)
 .81، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،  ( 3)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 4)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،  ( 5)
 .81، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 6)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،  ( 7)
 .11، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير،  ( 8)
 .281، صالسابق المرجع، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصرعمر عبد العزيز عمر،  ( 9)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 10)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،  ( 11)
 .615، ص المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 12)
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فلسطين إحياء تراثهم القديم، كما ركز على أن الصهيونية ال يتاح لليهود المهاجرين إلى 
 .(1)تستهدف التفرد بالسلطة العليا في فلسطين

كنت قد ولدت بعيًدا عن هذه البالد فليس بغريب عنها، وان أنا : "وعبر عن ذلك بقوله
اليهود قادمون على فلسطين بل هم راجعون إليها وغرضنا كيهود أن بأن وال يصح القول 

فيها نظاًما أخالقًيا فكرًيا ينشأ منه لنوجد تقاليدنا المجيدة الماضية ونصلها بالمستقبل حيي ن
 .(2)"عالم جديد وهو جل المراد من جعل فلسطين وطًنا قومًيا لليهود

على االرتباط القوي بين الحركة الصهيونية وبريطانيا، فطلب صراحًة انتدابها  أكدكما 
جعل  أنأن الصهيونيين ال يعتقدون : "على فلسطين وعارض فكرة تدويلها ومما جاء في قوله

أو تجزئتها هو ما  أكثر أودولًيا أو وضع فلسطين تحت إشراف دولتين  فلسطينالحكم في 
وفي الوقت نفسه " تكون خاضعة لحارس واحد أمين أنلتها يجب يفيدها بل إن فلسطين بجم

 .(3)في الحرية واالستقالل أهدافهمبكفاح العرب في سبيل تحقيق وايزمن أشاد 
، بعد أن للمستوطينين م عقدت اللجنة مؤتمر في يافا 9191عام  ديسمبر 91وفي 

م وتم تشكيل جمعية تأسيسية 9111وضعت يدها على مكتب فلسطين الذي أسس سنة 
إلى مؤتمر وايزمن والتي حملها ( سبقت اإلشارة إليها)المستوطينين عرضت مطالب 

 .(4)الصلح
من السلطة العسكرية البريطانية التوسط لشراء الممر وايزمن م طلب 9191 مايوفي 

وقدم ثمانيين ألف جنيه ثمنا له وحاول الحاكم  (5) (المبكى )البراق المؤدي إلى حائط 

                                                           
 .85، ص المرجع السابقعلي اكرم فضل مهاني،  ( 1)
 .612، ص المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 2)
 .85، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 3)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 4)
" البراق: "، حائط البراق هو الحائط الذي ربط عنده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دابته1، ص6، جالمرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 5)

المرجع ليلة اإلسراء والمعراج، ويقال أن هذا الحائط جزء من السور الخارجي الذي يحيط بالهيكل المزعوم، انظر جاك تني، 
 .16، ص السابق
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مشيًرا أن هذا المبلغ بإمكانه إصالح  (1)العسكري ستورس إقناع المسلمين بالفائدة من بيعه
وقد رفض زعماء  (2)الخراب الذي حل بقبة الصخرة فهو ليس له أدنى قيمة مادية أو معنوية

ال يستطيع أي : "جواب مفتي القدس كامل الحسيني كالتالي وكان (3)العرض المسلمين هذا 
إنسان أن يتصرف بأمالك الوقف اإلسالمي والسيما هذا المكان على وجه التخصيص بأي 
مبلغ مهما كان حتى لو كان إلى مسلم فكيف إذا كان طالب الشراء يهودًيا ونحن نعرف 

 أنهمعلى  حجة ودليال إالوما طلب زعيمهم  (4)"أهداف اليهود المتالك الحائط وما في جوانبه
 .(5)ال يملكونه، فهل يشتري إنسان حق مسلوب

ورد العرب على المحاوالت الصهيونية المتكررة بإنشاء مؤسسات اجتماعية وثقافية 
إلفشال تلك المحاوالت والمحافظة على المقدسات اإلسالمية وما (6)وسياسية في القدس ويافا

م تأسس النادي العربي والجمعية اإلسالمية 9191 جوانففي شهر  (7)يلحق بها من تلف 
والجمعية المشتركة اإلسالمية النصرانية  (8)وجمعية الفدائيةالدجاني لرعاية التراث ومنتدى ال 

النصرانية والتي جعلت هدفها األول مقاومة األهداف الصهيونية والتصدي لخططها والحيلولة 
القدس وعملت على إيفاد أعداد من الشباب  دون تمكين اليهود من شراء األراضي في

الفلسطيني إلثارة الفالحين ضد مخططات اليهود، كما أخذت هذه الجمعيات والمنتديات تعلم 
شباب المسلمين اللغة العبرية وذلك لمتابعة ما تنشره الصحف العبرية من معلومات وأفكار 

 .(9)ومخططات لتهويد القدس وفلسطين

                                                           
، دار التاريخ اآلثار أعالم االمكنة والرجال: المقدس والمسجد األقصىموسوعة بيت حسن شراب،  محـمد محـمد ( 1)

 .111، ص 6م، ج6118، األردن، 9األهلية، ط
 .612، ص المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 2)
 .65، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 3)
 .612ص ، المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 4)
 .1، ص 6، جالمرجع السابقسير حسين العفاني،  ( 5)
 .111، ص المرجع السابقحسن شراب،  محـمد محـمد ( 6)
 .612، ص المرجع السابقإسحاق رباح،  ( 7)
 .111، ص المرجع السابقحسن شراب،  محـمد محـمد ( 8)
 .612،611، صالمرجع السابقإسحاق رباح،  ( 9)
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لصاحبها " سورية الجنوبية"م صدرت في القدس جريدة باسم 9191 سبتمبر 1وفي 
، وأخذت اللجنة تشكل دوائر متعددة لشؤون السياسة (1)حسن البديري وعارف العارف

وبدأت تنظم أحوال اليهود في فلسطين فأجرت  (2)والزراعة واالستيطان والهجرة والمال
بحت الممثلة الفعلية لليهود أمام اإلدارة انتخابات لمجلس تأسيسي وأقامت لجنة تنفيذية إذ أص

وفي التعليم طالبت اللجنة الصهيونية إعالن العبرية كلغة رسمية في  (3)العسكرية
على قانون أصدرته بلدية يافا بجعل اللغة العربية لغة إجبارية في لوحات  وا عترضت(4)البالد

على طبع إيصاالت الضرائب اإلعالنات وبالفعل تمكنت من إلغاء ذلك القانون، واعترضت 
باللغتين االنجليزية والعربية دون العبرية، وأشرفت على مدارس الطوائف اليهودية وأسست 
مدارس جديدة كالمدرسة المهنية للبنات في القدس، وساهمت بنصيب كبير من مصروفات 

 القريبسكوبس العبرية على جبل للجامعة م وضعت حجر أساس 9191وفي عام  (5)التعليم
 (نجمة داود السداسية) (7)كما طالبت بجعل العلم الصهيوني علم للبالد(6)من القدس القريب

وطالبت بإنشاء سلطة أراضي لمسح  (9)اسم فلسطين إلى أرض إسرائيل وتغيير(8) (السداسية
لمسح موارد فلسطين بهدف االستيطان واالعتراف بحقها في ترشيح خبراء للعمل في هذه 

 .(10)السلطة

                                                           
 .111، ص المرجع السابقحسن شراب،  محـمد محـمد ( 1)
 .821، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 2)
 .15،12، ص، المرجع السابقعلي عبد فتوني ( 3)
 .819، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 4)
 .11، ص المرجع السابقعلي اكرم فضل مهاني،  ( 5)
 .815، ص المرجع السابقزين العابدين شمس الدين نجم،  ( 6)
 .819، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 7)
 .61، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،  ( 8)
 .819، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 9)
 .61، ص المرجع السابقواصف عبوشي،  ( 10)
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أراضي فلسطين وامتالكها ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار اكبر همهم هو شراء الن 
كما طالبتها اللجنة بوقف القروض التي قدمتها  (1)األراضي وهذا بمساعدة اإلدارة العسكرية

 للمزارعين العرب بفائدة 

 
 .(2) (%2)أي ما قيمته 

نشاء قوة يهودية صرفة بتدريب اليهود في الخدمة األمن إقترحت إوفيما يخص 
وقد ساعدتهم في ذلك اإلدارة العسكرية من خالل التسليح والتدريب والتنظيم  (3)العسكرية

وحرصت كذلك على التدخل بشكل  (4)العسكري، فحين كانت تحرم عرب فلسطين من ذلك
وتكون القبعة ذات طراز  ،في تعيين شرطة اليهود و أن يكون تدريبهم باللغة العبرية علني 

خاصة بهم ولم تقف مطالبهم عند هذا الحد بل تدخلوا في  مع وجود مطابخ ومساكناوروبي 
ذلك أن  او جنيه مصري فرؤ  8,5  الراتب األساسي للشرطة، والذي كان مع بداية االحتالل

الشرطي الصهيوني، فقاموا بتقديم منح إضافية طارئة على الراتب المبلغ ال يوفر حاجيات 
 .(5)حدهمكان إسحاق هوز أنيد داخل الشرطة و وفعاًل نجح الصهاينة في التج

وبالنسبة للمحاكم شكلت البعثة الصهيونية محاكم دائمة للنظر في القضايا المتعلقة 
باليهود بدعم من الحكومة البريطانية، ناهيك عن اهتمامها بالصحة حيث عملت على تنظيم 
الخدمات الطبية بين الطوائف اليهودية في فلسطين من خالل توفيرها لعدد كافي من 
العاملين في هذا المجال جاءت بهم من خارج فلسطين وبذلك تمكنت من ممارسة خدماتها 

 .(6)الطبية خارج إشراف دائرة الصحة العمومية
أرض إسرائيل ووعت أن الى لتحويل فلسطين  في عجالة من أمرهاولقد كانت اللجنة 
متعددة إلخضاعهم  اسكانها األصليين فطرحت أفكار يحظى بموافقة مشروعها الصهيوني لن 

ذا لم يكن ذلك ممكن كراههم على قبوله وتغيبهم وتجاهلهم وا  لقلة عددهم فالخيار  اكترحيلهم وا 
                                                           

 .91، ص المصدر  السابقالحاج امين الحسيني،  ( 1)
 .81، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .61،61، صالمرجع السابقواصف عبوشي،  ( 3)
 .91، ص لمصدر السابقاالحاج أمين الحسيني،  ( 4)
 .81،19،16، صالمرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 5)
 .81،11المرجع نفسه، ص ( 6)
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الثاني هو تغيب سكانها األصليين عنها، بقطع الصلة بين الشعب الفلسطيني وأرضه، دون 
مع كل و  (1)البالد تمتلك المؤهالت الذاتية لذلك، ودون توفر الشروط الموضوعية في  أن

 .(2)التسهيالت التي قدمتها بريطانيا للبعثة الصهيونية إال أنها لم ترض أطماع الصهاينة
العسكرية الزعماء الصهيونيين التروي لتهيئة األوضاع،  اإلدارة ةالرغم من مناشدعلى 

زاء هذا التصرف حيث اتهمها  (3)الصهيونية واإلدارة العسكريةاللجنة بين العالقة توترت  وا 
الصهيونيون بالتحيز للعرب وهذا شانهم دائًما فعندما كانت اإلدارة العسكرية تستجيب إلى 
معظم مطالبهم يرضون ولما تمتنع عن بعض مطالبهم يعتبرون ذلك تعسًفا من قبلها، هذا 
فضاًل أن الدعاية الصهيونية درجت على إظهار اليهود بمظهر المضطهدين رغم تحقيق 

 أحديزمن حينما رفع رسالة إلى برانديز ودليل ذلك ما قام به وا (4)لبهم وأهدافهممعظم مطا
اشتكى له البطء في تنفيذ تصريح بلفور فأرسل  أ.م.كبار زعماء الحركة الصهيونية في الو

 إلى ذلكوأدى م 9191 أكتوبربرانديز رسالة احتجاج إلى السفارة البريطانية في واشنطن في 
للجنة أرادت اكما  (5)إلى فلسطينبالهجرة أ . م. في الو السماح لعدد من اليهود المقيمين

السياسية والقمعية في خدمة البرنامج بإمكانتها الصهيونية توظيف اإلدارة العسكرية 
 (6)باهًضا مناث عمل طائش قد يكلف بريطانياذي اعتبرته اإلدارة العسكرية الصهيوني األمر ال

اللجنة وأن المسؤولون البريطانيون كل تلك المطالب غير قانونية إعتبر كما  (6)باهًضا
 .(7)أساءت فهم دورها ومسؤوليتها

وقد تجسد موقف اإلدارة العسكرية من اللجنة الصهيونية ومطالبها في موقف رجالتها 
الذين اشتكت اللجنة من سلوكهم لحكومة بريطانيا، التي أصدرت لهم األوامر بالتنسيق التام 

                                                           
 .811، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 1)
 .19، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .811،819، صالمرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 3)
 .815، ص المرجع السابقزين العابدين شمس الدين نجم،  ( 4)
 .19، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 5)
 .816، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 6)
 .61، ص السابقالمرجع واصف عبوشي،  ( 7)
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ستدعاء بعضهم إلى لندن ونقلت آخرين من مواقعهم، إمع قادة اللجنة، وحينما تماطلوا قامت ب
المشروع الصهيوني فنقل إلى القاهرة ليتولى إدارة المكتب مع يتون لم يتعاطف فالجنرال كال

وكذلك  (1)السياسي هناك، وعندما عبر عن شكوكه بشأن المشروع الصهيوني أعيد إلى لندن
: من اللجنة الصهيونية بقوله استيائهمن منصبه، وقد عبر عن ستقال اففعل الجنرال موني 

أما  (2)"الواقع توازي إدارتي في العدد بالضبط في يعمل هنا ودوائرإن جهاًزا إدارًيا كان "
ذلك ليس من وأن الجنرال بولز والذي كشف بنفسه أطماع الصهيونية ورضوخ دولته لها 

البعثة أعمال أوضح فيه (3)العدل واإلنسانية والصدق، وكتب تقريًرا إلى الحكومة البريطانية
العسكرية بل  اإلدارة  ان البعثة أبت االنقياد ألوامر: "فيهالصهيونية في فلسطين ومما جاء 

نها من اول األمر موقًفا عدائًيا خطيًرا  اتخذت إنها لحقيقة مرة أن يظهر لنا انه يستحيل ان وا 
تقنع صهيونًيا بحسن النية والصدق من الجانب البريطاني وليس من العدل ما يبغيه 

كما  (4)"يطلبون التميز والمحاباة للجانب اليهوديمن المحتل العسكري بل هم الصهيونيون 
من الصعوبة في  أعانيهألح في تبيان ما  أنلقد الزمني : "عبر عن تهديد اللجنة له بقوله

مع ممثل  التغاضيضبط أي موقف كهذا الموقف في المستقبل إذ ركنت مضطًرا إلى 
الرضى الغوغاء، وبإقامته مقام القانون وبرفض  هياجالطائفة اليهودية والذي يهددني بإثارة 

بسلطات القانون والنظام، إن اللجنة الصهيونية تدعي لنفسها سلطتي وسلطة كل دائرة من 
أننا قائمون بما صرحنا به والنصارى وعبًثا نقول للمسلمين .... دوائر الحكومة وتتعدى عليها

يوم دخول القدس فالحقائق تشهد ه وعهدنامن المحافظة على الحال القديم، مما عهدوه 
بخالف ذلك فمن إدخال اللسان العبري كلغة رسمية إلى إقامة قضاء يهودي إلى التشكيالت 

الممنوحة ألعضاء  الحكومية التي تتألف منها اللجنة الصهيونية واالمتيازات المخصوصة
ودية على االقتناع اللجنة الصهيونية في السفر واالنتقال كل ذلك قد حمل العناصر غير اليه

                                                           
 . 819،816، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 1)
 .19، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .11، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير،  ( 3)
 .19، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،  ( 4)
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اللجنة اتهمته بمعاداة الحركة الصهيونية بولز  ان ، كما بين (1) ...."بأننا معشر محاربون 
ومع ذلك كله فالبعثة الصهيونية تتهم موظفي وتتهمني أنا أيًضا : "حيث عبر عن ذلك بقوله

لكن  (3)الصهيونيةمن وزارة الخارجية سحب اللجنة صراحة فطالب  (2)"بمعاداة الصهيونية
به حكومته لتنصرف عن محاباة اليهود لم سيثير ذلك التقرير الذي رفعه بولز معتقًدا انه 

والتي سيأتي ) (5)واستبدال اإلدارة العسكرية بإدارة مدنية (4)يحدث شيًئا إال إبعاده عن الحكم
بولزلم تفهم أعماق إنك يا : "بريطانيا ترد على تقريره تقولوكأن ، (الحديث عنها الحًقا

السياسة البريطانية التي تهدف فعاًل إلى قيام وطن وحكومة يهودية وسط الوطن العربي 
 .(6)وفوق أرضه وعلى أشالء أهله

فقد عبر عن استيائه من اإلدارة العسكرية وتعاطيها  أما حاكم القدس رونالد ستورس
بشكل واضح الوضع الراهن فيما  إن اإلدارة العسكرية خالفت: "مع اللجنة الصهيونية بقوله

البيان األول للجنرال اللبني وكذلك جميع بياناته باللغة العبرية صدر يتعلق بالصهيونية، فقد 
أيًضا اللغات إلى جانب اللغتين اإلنجليزية والعربية وطبعت اإليصاالت الرسمية والبلدية بهذه 

من الكتبة والمترجمين اليهود العاملين في مكاتبنا ولقد وجه .... عددموظفيناوكان في جهاز 
إلينا النقد من داخل فلسطين وخارجها على السواء لهذه اإلخالالت األساسية المقصودة 

ولعل ما يمكن قوله أن الحكومة ، (7) ...."احتالل أراضي العدو إلدارة باألصول العسكرية 
كريين في فلسطين في صورة الوضع الذي وصلت إليه مع البريطانية لم تضع القادة العس

ولذلك لم يتجاوبوا تماًما بسياسة الحكومة الحركة الصهيونية، أو أن هؤالء لم يكونوا مقتنعين 
مع مطالب الصهيونية ونصحوا بضرورة التأني في اتخاذ اإلجراءات، لتقع اإلدارة العسكرية 

                                                           
 .11،19، صالمرجع السابقصالح مسعود أبو بصير،  ( 1)
 .16، ص المرجع السابقعلي اكرم فضل مهاني،  ( 2)
 .816، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 3)
 .19، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير،  ( 4)
 .816، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 5)
 .19، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير،  ( 6)
 .11ص  ،المرجع السابقعبد الوهاب الكيالي،  ( 7)
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اومة العربية فخسرت معركتها السياسية وأبعدت بين مطرقة اللجنة الصهيونية وسندان المق
 .(1)فلسطينشوؤن  تولي عن 

اإلدارة العسكرية قامت في فلسطين بمجموعة من اإلجراءات مست  أنوما يمكن قوله 
فيها على التنظيمات العثمانية السابقة مع بعض التعديالت  تجميع المجاالت وحافظ

الطفيفة وفي نفس الوقت منحت كل التسهيالت لليهود بإشراكهم في تسيير شؤون البالد 
اللجنة الصهيونية طالبت اإلدارة العسكرية بالتعجيل في  أنالمختلفة، ولكن رغم ذلك نجد 

إلى أرض إلى تحويل فلسطين  ساعية تحقيق مطالبها بل وتدخلت في كل صغيرة وكبيرة
ألهلها األصليين هذا من جهة، وعدم احترام اإلدارة المسؤولة إعتبار يهودية دون وضع أي 

 .دت تشكيل حكومة داخل حكومةاعن شؤون فلسطين من جهة أخرى وبالتالي أر 
 
 
 

                                                           
 .816، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،  ( 1)
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 بداية اإلدارة المدنية -أوال
إن ما حدث بين اإلدارة العسكرية واللجنة الصهيونية من انعدام الثقة وتضارب 
مصالحهما ألن اإلدارة العسكرية رأت في مطالب اللجنة تعدًيا وتجوًزا على سلطتها بل أكثر 

ذلك تهديدها لبعض رجاالتها الذين كانوا متحفظين نوًعا ما تجاه المشروع الصهيوني مما من 
مجال أمامهم لبداية اضطر حكومة بريطانيا إلى التعجيل في تحقيق مطالب اليهود وفتح ال

 .تهويد فلسطين
وشرعت بريطانيا في تنفيذ سياستها الرامية إلى تجسيد مضمون وعد بلفور فاستبدلت 

 وبحكم الترابط العضوي بين الصهيونية واالستعمار البريطاني (1)ة العسكرية بإدارة مدنيةاإلدار 
تم  (2)ولويد جورج وبلفور وزير الخارجية البريطانيةوايزمن والصداقة التي جمعت بين حاييم 

على  (4)للملك جورج الخامس (3) 0291مندوب سامي عام  كأولتعيين هربرت صموئيل 
وكان رجاًل بريطانيا يهودًيا متعصًبا للحركة الصهيونية بشكل يصل حد ( 5)رأس اإلدارة المدنية

فإن هربرت لم يقبل منصب المندوب السامي إال نزواًل عند رغبة وايزمن وحسب  (6)التطرف
: وقد عبر الجنرال بولز عن ذلك بقوله (8)الذين رشحوه لهذا المنصب لميوله (7)الصهاينة

 .(9)"إنهم مقتنعون بأنه سيكون متحيًزا للصهيونية وانه يمثل حكومة يهودية ال بريطانية"
                                                             

معاوية سعيدوني، دار البصائر، د ط، :، تر مراحله ومصاعبه: االستيطان اليهودي في فلسطينهاينزاو فيشر، (  1)
 .92الجزائر، د س، ص 

 .952، ص المرجع السابقعوض الهزايمة، محـمد(  2)
)3( 

Zachary j- Foster B A, Arab historiography in mandatory palestine 1920- 1948, 

Washington D c, 2011, P 28. 
( 0629 -0611)ملك بريطانيا ابن الملك إدوارد السابع خدم في سالح البحرية ( 0298 -0685:)جورج الخامس (  4)

احتراًما لنظام بلده فقام بوظيفته كملك دستوري فحسب، ولم يتدخل في السياسة إال في حاالت رئيسية وفي اوقات أبدى 
متباعدة بناًءا على نصيحة مستشاريه الدستوريين وأبدى اهتماما خاصا بالهند التابعة للعرش البريطاني، فكان الملك الوحيد 

 .905سعود الخونذ المرجع السابق، ص الذي زارها أثناء تربعه على العرش، انظر م
 .049، المصدر السابق ص تاريخ القدسعارف العارف، ( 5)

)6( 
Zachary j- Foster B A, op cit, p 28. 

 .40م، ص 0221، دار سراس، د ط، تونس، جذور االستعمار الصهيوني بفلسطين علي المحجوبي، ( 7)
 .445، ص المرجع السابقزهية قدورة،(  8)
 .944، ص المرجع السابقالمصري، محـمدجميل عبد هللا  ( 9)



 الربيطاني على فلسطني االنتدابوفرض    نهاية اإلدارة العسكرية: الفصل الثالث                

- 111 - 

تظاهر خاللها باإلنصاف  (1) (0295 -0291)سنوات من  5منصبه لمدة في وقد استمر 
إلى فلسطين  أنا ذاهب  : "وحينما كان متوجًها إلى فلسطين صرح قائالً  (2)بين العرب واليهود

وقد  (3)"لتنفيذ األوامر المتعلقة بتحقيق مشروع دولتي بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين
وما هذا إال دليل على أن السياسة دبابات وثماني  (4)ه الطائراتسنزل مدينة القدس تحر 

به عند نزوله القدس خوًفا  أحيطتوكانت تلك اإلجراءات التي  (5)القمعية العسكرية لم تتوقف
ولعل ما يلفت النظر ان الجنرال اللبني أرسل برقية إلى وزارة  (6)العربيغتاله  أنخوًفا 

الخارجية البريطانية على إثر تعيين هربرت صموئيل أشار فيها إلى ان هذا القرار سيكون له 
بصدد : "بقولهردود فعل عنيفة من قبل المسلمين والمسيحيين ضد اليهود في فلسطين معبًرا 
وبمثابة .... األثر على أبناء البلد اعتقد بأن تعيين الحاكم األول يهودًيا سيكون بالغ الخطورة

": وعن ردود الفعل المسيحية عبر قائال" تسليم البالد دفعة واحدة إلى إدارة صهيونية دائمة
وسيلقون بكامل  من انتقال الحكم إلى سلطة يهودية ا عميقاإستياءً سيستاؤون إنهم بدورهم "

 .(7) "ثقلهم ضد اإلدارة
إن : "وعند وصوله إلى فلسطين صرح أمام كبار موظفي الحكومة من اإلنجليز قائال

سياسة حكومة جاللته التي جاءت لتطبيقها هي تشجيع اليهود إلى أن تصبح السيطرة لهم 

                                                             
 .02، المرجع السابق، ص فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةصالح، محـمدمحسن (  1)
م،  9119، األردن، 0، دار الشروق، طاألطلس المصور لستة آالف سنة من الحضارة في مدينة القدسإبراهيم الفني،(  2)

 .449ص 
، جامعة القدس المفتوحة، غزة، 9111 -9191البعد السياسي لفلسطين من عبد الناصر قاسم الفرا،(  3)

nasrfara@hotmail.com 04:98: ، على الساعة9108/ 14/ 91: تاريخ الزيارة. 
 .049، المصدر السابق، ص تاريخ القدسعارف العارف،(  4)
 .112، ص المرجع السابقحسن شراب، محـمد محـمد(  5)
 .049، المصدر السابق، ص تاريخ القدسعارف العارف،(  6)
، دار مجدالوي ، د ط، وثائق ومراسالت تنشر للمرة األولى:فلسطين في المؤتمرات العربية والدوليةحسان حالق،(  7)

 .90م، ص  0226األردن، 

mailto:nasrfara@hotmail.com
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على اتخاذ  وعند تسلمه مباشرة مهامه عمل.(1)"على البالد ويمكن إنشاء حكومة يهودية
 (2)سلسلة من اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز االستيطان الصهيوني في البالد

وحري بنا أن نشير إلى أن نموذج الحكم البريطاني في فلسطين كان على نمط حكم 
 (4)هو الحاكم العام ورئيس السلطات التشريعية والتنفيذية (3)المستعمرات فالمندوب السامي

ويوجد مقر المندوب السامي في مبنى مستشفى  (5)المستعمرات في لندنومسؤول امام وزير 
 .(6) 0291وقد دمر إثر زلزال سنة سكوبس الملكة أوجستا فكتوريا على جبل 

فعين  (7)وأقام إدارة حكومية تتألف من موظفين بريطانيين ويهود متعصبين للصهيونية
 .(8) م0291اكتوبر 0فعين أول مجلس استشاري في 

وهم موظفون  (9)عضو، عشرة منهم يتولون المناصب اإلدارية العليا 90يتكون من 
رسميون، يرأسهم المندوب السامي باإلضافة إلى السكرتير المدني والسكرتير القانوني والمالي 
وحاكم القدس وكذلك مدير األشغال العامة ومدير الصحة ومدير التعليم ومدير التجارة 

 9مسيحيين و 9مسلمين و 4يارهم على أساس طائفي آخرين يتم اخت 01و (10)والصناعة
إسماعيل باشا : وهم اعضاء غير رسميين ويرشحهم المندوب السامي وهؤالء (11)يهود

بنابلس، والشيخ فريح أبو ( مسلم)طوقانفي القدس، سليمان عبد الرزاق بك ( مسلم)الحسيني 
بالخليل، وميشل إف ( مسلم)بالخليل والشيخ عبد الحي الخطيب ( مسلم)مدين 

                                                             
 .99، ص السابقالمصدر عزة دروزه، محـمد(  1)
 .968، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  2)
 .916، ص المرجع السابقإسحاق رباح،(  3)
 .40، ص المصدر السابقعزة دروزه، محـمد(  4)
 .962، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  5)
 .916، ص المرجع السابقإسحاق رباح،(  6)
 .962، ص  المرجع السابقإلياس شوفاني،(  7)
 .91، ص المرجع  السابقعبد الناصرقاسم الفرا،(  8)
 .962، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  9)
 .69،69، المصدر السابق، صوثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  10)
 .962، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  11)
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( يهودي)في يافا والسيد ديفيد يلين ( مسيحي)وسليمان باشا ناصيف بيافا ( مسيحي)بيروتي
وبوش، برح( يهودي)أيسنبيرغ  -بحيفا والسيد أ( يهودي)م كالفارسكي  -في القدس والسيد هـ

بنابلس في ( مسيحي)وبقي مركز عضو غير رسمي شاغًرا بسبب وفاة الدكتور حبيب سليم 
 .(1)ولم يعين أحد في منصبه م0290ديسمبرشهر 

وكانت جلساته تعقد  (2)م0291اكتوبر 8حيث عقد هذا المجلس أول جلساته في 
يتم اوت وسبتمبر و شهرًيا في مبنى الحكومة باستثناء دورة إجازة الصيف وتكون في شهري 

توزيع نسخ من المسودات عن كافة اإلجراءات باللغات الثالث اإلنجليزية والعربية والعبرية 
إلى أعضاء المجلس وتدار المناقشات بمساعدة مترجمين للغات الثالث ويرفق مع كل أمر 

ية مذكرة تفسيرية وكثيًرا ما كانت تقدم مذكرات عن نشاطات إحدى الدوائر أو أ( مرسوم)
قضية تخص فلسطين ويمكن للموظفين غير الرسميين إرسال مذكرات مكتوبة من األسئلة 
التي يرغبون الحصول على معلومات عنها وتعطى اإلجابات من قبل الموظفين الرسميين 

امتدت جلسات المجلس ألكثر من يوم واحد، ومن بين األنظمة التي تمت وقلما المعنيين 
 :الدراسة نذكر المصادقة عليها خالل فترة

 .نظام الهجرة الذي يتعامل مع إجراءات الهجرة -
 .جواز السفر الفلسطيني( نظام)إجراءات  -
 .نظام نقل ملكية األراضي -
 .البنوك إلقامةقانون إعطاء المرافق  -
 .(3)قانون تخطيط المدن لتسريع نموها وتطورها -

القوانين  ويساعده أيًضا مجلس تنفيذي على رأسه اليهودي بنتويش مهمته وضع
ويتألف من سكرتير عام يتولى األمور اإلدارية وقد عين  (4)واإلشراف على السلطات التنفيذية

                                                             
 .69المصدر السابق، ص ، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين (  1)
 .962، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  2)
 .69،64،65، المصدر السابق، ص صوثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين (  3)
 .944، ص المرجع  السابقالمصري، محـمدجميل عبد هللا (  4)
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عين على هذا المنصب ويندهام ديدس إلى جانب سكرتير خاص باألمور المالية 
كما أشرك  (1)التشريعاتسن واالقتصادية، وسكرتير خاص بشؤون القضاء والقانون وبيده 

الصهيونية التنفيذية في إدارة شؤون اليهود، في حين حصر كل شؤون العرب في معه اللجنة 
 .(2)أيدي الموظفين اليهود واالنجليز

أصوات تم تعينهم وفًقا لرأي المندوب السامي  1وكانت مشاركة العرب في المجلس تمثل 
 .(3)وليس حسب رغبات الشعب

، وكان كل لواء يحكمه اللواء إلى أقضيةأما إدارًيا فقد قسمت فلسطين إلى ألوية وقسم 
حاكم لواء انجليزي، وكل قضاء يحكمه مساعد حاكم لواء انجليزي أما العرب فلم يتولوا إال 

ضم لواء القدس أقضية بيت  م0299في سنة ، فمثال (4)وظيفة مساعد لمساعد حاكم اللواء
 . (5) ا ورام هللاـلحم والخليل والقدس وأريح

ومن الصهاينة الذين تولوا الوظائف اإلدارية في األلوية نذكر الكسندر ابشتاين قائم 
مقام تل أبيب وجوزيف كوبر مان قائم مقام يافا وجاكوب برقمان قائم مقام حيفا ونابلس 

 .(6)وجاكوب كيزلوف قائم مقام منطقة القدس 
 (7)أبوابها أمام يهود العالمكما اهتم هربرت صموئيل بهجرة اليهود إلى فلسطين ففتح 

بمساعدة الحكومة البريطانية التي قدمت  (8)الهجرة لدائرة عين ألبرت هايمسون مديًرا و 

                                                             
 .91المرجع السابق، ص ، تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،(  1)
 .61م، ص 0220، بيروت، 0، مركز دراسات الوحدة العربية، طومصيًرا.... وعبرةً ...فلسطين تاريًخاشفيق الرشيدات،(  2)
 .91، ص المرجع  السابقعبد الناصر قاسم الفرا،(  3)
 .91، ص المرجع  السابقحسني ادهم جرار،(  4)
 .912، ص المرجع السابقإسحاق رباح،(  5)
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،(  6)
 .91، ص المرجع  السابقعبد الناصر قاسم الفرا،(  7)
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،(  8)
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 (1)تسهيالت للهجرة الشرعية عبر تصريحاتها وللهجرة غير الشرعية بحجج السياحة والحج 
 .(2)والتهريب والزواج كطرق مثلى لتحقيق تلك الغاية 

يهودي  08511 تم سن قانون الهجرة وبموجبه تم إدخال م0291 جويلية 98وفي 
وألزم الحكومة بموجبه بتسهيل هذه الهجرة  (3)في األشهر الثالثة المتبقية من ذلك العام 

ولم  (5)م0295و 0290وقد جرى تعديل لهذا القانون في سنتي  (4)وتبنيها بجميع األساليب 
ولم تكن هناك شروط لدخول اليهود إلى فلسطين إال الحصول على موافقة اللجنة الصهيونية 

ألف يهودي دخلوا مع جيش االحتالل الجنسية  95والتي تحدد نوعية المهاجرين، حيث منح 
فتضاعف عددهم على  (6)الفلسطينية وأصدر تشريعات خاصة تعطيهم حق التوطن والعمل

 .(7)اختار معظمهم اإلقامة في بيت المقدسعهده فبلغوا مئة ألف و 
موظًفا  80م حوالي 0290عام اوت وقد بلغ عدد موظفي دائرة الهجرة والسفر في 

كما اهتم هربرت صموئيل بمسألة األراضي الفلسطينية فأنشأ  (8)موظًفا صهيونًيا 44منهم 
من األراضي التثبت مهمتها  (9)دائرة لها وعين عليها موظفين انجليز من أصل يهودي

المتاحة لإلستيطان المكثف والقيام بدراسة مسحية لألراضي وأنشأ محكمة خاصة باألراضي 
ومنذ أول أيام عهده اهتم بنقل  (10)مهمتها وضع حدود الملكيات لتجنب النزاعات المستمرة

وذلك بتسهيل عمليات شراء األراضي وتسجيلها  (11)ملكية األراضي إلى اليهود أو منظماتهم
                                                             

 .48م، ص 9100دار أسامة، د ط، األردن،  التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرةمفيد الزيدي،(  1)
، دار حامد، مسيرة اليهود التاريخية واالعتقادية دراسة في أيديولوجية: اإلديولوجيا الصهيونيةعوض الهزايمة، محـمد(  2)

 .20م، ص 9116د ط، األردن، 
 .991، ص المرجع السابقعلي البار، محـمد(  3)
 .60، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات،(  4)
 .968، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  5)
 .984م، ص 0221، مكتبة اإلسكندرية، د ط، د ب، الشرق العربي المعاصرصالح منسي،محمود حسن (  6)
 .049،045، المصدر السابق، صتاريخ القدسعارف العارف،(  7)
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني،(  8)
 .96، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون،(  9)
 .5، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  10)
 .61، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات،(  11)
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وعمل على تسليم اليهود أراضي الغور التي  (1)وا عطائهم مساحات واسعة من أمالك الدولة
م وتأجير األراضي العمومية التي 0291كانت باسم السلطان عبد الحميد الثاني في أفريل 

كما قدم  (3)ألف دونم 015ومنح البعض اآلخر بأثمان بخسة وتقدر بـ  (2)كانت ملًكا للدولة
فنقل  (4)نصف مليون دونم من األراضي التي كان يستغلها العرب إلى الجمعية الصهيونية

المتضمن تسهيل امتالك األراضي من  م0291بمقتضى قانون ملكية األراضي الصادر في 
قرية في الحولة ومرج ابن عامر لليهود  99ملكية أراضي  (5)قبل المؤسسات الصهيونية

فتشردت من جراء ذلك  (6)ألف نسمة 95وحرمها على أهلها والذي كان عددهم أكثر من 
على قوانين  بناءً  (7)عائلة من المزارعين العرب تركتهم الحكومة البريطانية دون رعاية 211

كما أصدر قوانين أخرى ضيق بها على الفالحين  (8)نزع الملكيات وقوانين أمالك الغائبين
مثل قانون أراضي المحلول والذي يمنع الفالحين من توسيع أراضيهم الزراعية مثلما كانت 

 .(9)عليه في العهد العثماني
كما عملت الحكومة البريطانية على وضع الفالحين الفلسطنيين في ظروف صعبة 

كما ساعدت اإلغراءات الصهيونية المالية على  حتى تجبرهم على ترك أراضيهم او بيعها،
خارج فلسطين أراضيهم الموجودة فيها كسهل مرج ابن عامر الذي المالكون ذلك حيث باع 

ووادي .... بطرس وسرسق وتويني: كان يملكه أغنياء بيروت وتجارها أمثال عائالت
انهم المستوطنات الحوارث مستخدمة القوة في طرد المزارعين من تلك المناطق وأحلت مك

ألف دونم في حين  981على ( 0295 -0291)اليهودية، فحصلوا في الفترة ما بين 
                                                             

 .595، ص المرجع السابقخليل حسين،(  1)
 .86، ص المرجع السابقمسعود، محـمدجمال عبد الهادي (  2)
 .04، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي،(  3)
 .61، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات،(  4)
 .968، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  5)
 .61، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات،(  6)
 .05، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي،(  7)
 .8، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي،(  8)
 .968، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  9)
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كسار وحنا : حصلوا على نسبة ضئيلة من األراضي كان اغلبها من العائالت النصرانية مثل
كما  (1)الخ، أما نسبة األراضي التي باعها الفالحون المسلمون فهي ضئيلة جًدا.... وخوري 
لمندوب السامي تشريعات أخرى نصت على ضرورة حجز أراضي الفالحين العرب أصدر ا

 .(2)المصارف الزراعيةلقروض ومواشيهم تسديًدا 
وما ينبغي اإلشارة إليه أن الحكومة البريطانية اعترفت بالمؤسسات الصهيونية بما فيها 

الوسائل والوكالة الصندوق القومي اليهودي هيكرن هكييمت المتعلق بشراء األراضي بشتى 
 (5)خاصة الهجرة واالستيطان (4)كهيئة تشرف على شؤون اليهود في فلسطين (3)اليهودية

وضمنوا ذلك االعتراف في الوثائق الدولية في نفس الوقت  (6)فكانت بمثابة دولة داخل دولة
 .(7)حرموا على العرب إقامة أي تنظيم رسمي لهم

ة على المالك ظالمدنية إلى سن قوانين جديدة ففرضت ضرائب باه اإلدارةكما عمدت 
وأعفت عمًدا المستأجرين من دفع أي إيجار عن أراضيهم للمالك وأدى ذلك إلى عدم قدرة 
المالك على دفع الضرائب وفي تلك اللحظة كانت الوكالة اليهودية تتقدم بأشكال مختلفة 
نقاذهم من الورطة، كما استولت  كأفراد وأحيانا بأسماء عربية لشراء األراضي من المالك وا 

كما .(8)اليهوديةللوكالة لحكومة البريطانية على أراضي واسعة كانت تعود لألوقاف ومنحتها ا
كما طلبت منهم دفع القروض التي استلفوها من اإلدارة العسكرية ومن بنك أنجلو .(8)اليهودية

 (9)أنجلو جبشيان، وقروض البنك العثماني الزراعي التي استلفوها قبل االحتالل البريطاني
ولم يقدم لهم  Iيعانون من ضائقة مالية بسبب ظروف الح ع  فلسطين كانواان اهل  علًما 

                                                             
 .949، ص السابقالمرجع المصري، محـمدجميل عبد هللا (  1)
 .61، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات،(  2)
 .961، ص المرجع السابقإلياس شوفاني،(  3)
 .05، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي، (  4)
 .961، ص المرجع السابقإلياس شوفاني، (  5)
 .595، ص المرجع السابقخليل حسين، (  6)
 .05، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي، (  7)
 .991، ص المرجع السابقعلي البار،  محـمد(  8)
 .20، 21، المرجع السابق، ص االيديولوجيا اليهوديةعوض الهزايمة،  محـمد(  9)
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بإغالق البنك الزراعي العثماني الذي هربرت صموئيل كما قام ( 1) أي عون عكس اليهود
أنشأ مصارف  (2)كان يمنح الفلسطينيين قروض ميسرة دون فوائد وليضيق عليهم الخناق 

والتي كانت تتعامل  (3)األعمال في المدنلمنح المزارعين قروض طويلة األمد وحتى لرجال 
أرضهم بطريقة ربوية فاذا تراكمت عليهم الديون والفوائد وعجزوا عن تسديدها أخذت منهم 

 .عنوة
سلمتهم موارد  (4)وحتى يتمكن اليهود من احكام قبضتهم على االقتصاد الفلسطيني 

لتأسيس الشركات  (6)بمنحهم تسهيالت وامتيازات (5)الثورة الرئيسية في فلسطين
فخفضت رسوم المواد الخام (8)فحصرت الصناعات والتصنيع وجعلتها بيد اليهود(7)االقتصادية

كما رفعت  (9)الخام التي تحتاجها الصناعة اليهودية من الخارج حتى تقتل االنتاج العربي
العمل  لتهويد  الهستدروت واعترفت بنقابة العمال اليهود(10)الرسوم الجمركية على الواردات

 (12)بالكساد تجارتها تصابومنعت تصدير المحصوالت الزراعية العربية حتى  (11)واالقتصاد
ومن حق احتكارها المشاريع االقتصادية واليهودية وأعطاهم هربرت صموئيل كما شجع 

لالستغالل نهر روتنبرج اليهودية لشركة  ( 13)اخطر تلك المشاريع مشروع استثمار الكهرباء

                                                             
 .989صالح منسي، المرجع السابق، ص حسن محمود ( 1)
 .86مسعود، المرجع السابق، ص محـمدجمال عبد الهادي (  2)
 .5المرجع السابق، صاسالم جودت يونس مقدادي، (  3)
 .86مسعود، المرجع السابق، ص محـمدجمال عبد الهادي (  4)
 .61يق الرشيدات، المرجع السابق، صفش(  5)
 .989محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص(  6)
 .96، المرجع السابق، صتاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وأخرون، ( 7)
 .61الرشيدات، المرجع السابق، صيق فش(  8)
 .956، المرجع السابق، صحاضر العالم االسالمي وقضاياه السياسية المعاصرةعوض الهزايمة،  محـمد(  9)
 .05حسن صبري الخولي، المرجع السابق، ص(  10)
 .961الياس شوفاني، المرجع السابق، ص(  11)
 .21صالح مسعود ابو بصير، المرجع السابق، ص(  12)
 .8اسالم جودت يونس مقدادي،المرجع السابق،ص(  13)



 الربيطاني على فلسطني االنتدابوفرض    نهاية اإلدارة العسكرية: الفصل الثالث                

- 111 - 

ونص االمتياز على انفراد اليهود في توليد اليرموك والعوجاء، ونهري  (1)وروافده األردن
ويستمر ذلك االمتياز  (2)شرق األردن أنحاءالطاقة الكهربائية وتوزيعها في فلسطين ومعظم 

كما منحت الشركة ذاتها امتياز  (4)م0290سبتمبر  09وكان بتاريخ  ( 3)عام 11لمدة 
وكذلك مشاريع تطوير واستغالل مياه  (5)سنة 15البحر الميت لمدة استخراج أمالح ومعادن 

حيث عدلت الحدود الشمالية لفلسطين لتسهيل عملية تحويل مجرى نهر األردن  (6)األنهار
 (8)ومنحتهم كذلك مشاريع تهتم بالري وصناعة اإلسمنت (7)وكذلك تجفيف بحيرة الحولة

 .(9)وامتيازات أخرى لمصانع شحن الزيت
صموئيل على دائرة الخزينة داكري هارفي المساعد هربرت عين  الماليمجال الوفي  

األول لمديرها ويساعده المستر وولف ونسيم ليفي وفيما يتعلق بمراقبة البنوك، عين الدكتور 
 .(10)باتون والكولونيل هارولد سولومون مراقًبا للمخازن 

بالتعليم في فلسطين أن هربرت صموئيل قام بتعين وما يجب التنبيه إليه من األمور المتعلقة 
مدير يهودي هو السيد همفري بومان والذي كان سابًقا مدير لدائرة التعليم في بالد ما بين 

 .(11)وشغل لسنوات عدة وظائف في وزارة التعليم المصرية( العراق)النهرين 
دارة  (12)المناهج ومنح اليهود الحرية في إنشاء المدارس واستقاللها وحرية اختيار وا 

واعترفت بريطانيا باللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية  (1)شؤون التعليم والمعارف
                                                             

 .989السابق، ص محمود حسن صالح منسي،المرجع(  1)
 .61، صالمرجع السابق، شفيق الرشيدات ( 2)
 .956، المرجع السابق، صحاضر العالم اإلسالمي وقضاياه السياسية المعاصرةعوض الهزايمة،  محـمد(  3)
 .86، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  4)
 .989، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  5)
 .8، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  6)
 .956، المرجع السابق، ص حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه السياسية المعاصرةعوض الهزايمة،  محـمد(  7)
 .961 ، صالمرجع السابقإلياس شوفاني، (  8)
 .05، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي، (  9)
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  10)
 .21، 62، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  11)
 .86، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  12)
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ونظمت برنامج تعليمي ( جنيه مصري  16111)وخصصت مبلغ مالي قدره   (2)واالنجليزية
مدرسة  15سنوات لكي يشمل جميع المدارس األساسية بالمناطق، وعليه تم افتتاح  4من 

في حين أخضعت  (3)ومعاهد لتدريب المعلمين من الذكور واإلناثم 0290جديدة سنة 
تى تضمن عدم المناهج العلمية التربوية حلمراقبةالمفتشين االنجليز إلشراف المدارس العربية 

تربية أجيال مسلمة تعرف أعدائها الذين اغتصبوا أرضها وهتكوا أعراضها وشردوا وأبادوا 
 .(4)أهلها

كما جعلت كلمة  (5)في القدس من قبل بلفور م0295تم افتتاح الجامعة العبرية سنة و 
أرض إسرائيل بالعبرية ترجمة لكلمة أرض فلسطين وتم وضعها على طوابع البريد والنقود 

 .(6)وعلى كافة النشرات الحكومية
أما في شؤون القضاء فإن اإلدارة المدنية لم تجري تغيرات كبيرة ولعل الجديد في هذا 

تير القانوني في اإلدارة المدنية المجال أن رئيس القضاء في اإلدارة العسكرية أصبح السكر 
ولكنه استمر في القيام بمهامه السابقة باإلضافة إلى ذلك عهد إليه باإلشراف العام على 
األمور المتعلقة باألراضي، كما أجريت تعديالت أخرى كتنظيم المحاكم المدنية، وغيرت 

ريطاني الجنسية رئيس العدل فاستبدلته برئيس محكمة االستئناف الذي أضافت له نائب ب
وعضو مسلم، مما يسمح للمحكمة باالنعقاد في قاعتين وفي كل واحدة ثالث قضاة، وعملت 
على إلغاء المحاكم العسكرية، غير أن محافظي المقاطعات وبعض ضباط المقاطعات أعطوا 
سلطات القضاة حيث يستطيعون محاكمة المتهمين بقضايا بسيطة وفق نظام العقوبات 

 .(7)ل اإلدارةالصادر من قب

                                                                                                                                                                                              
 .61، ص السابقالمرجع شفيق الرشيدات، (  1)
 .944، ص المرجع السابقالمصري،  محـمدجميل عبد هللا (  2)
 .62،21،المصدر السابق، ص ،وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي االردن و فلسطين(  3)
 .81، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  4)
 .944، ص المرجع السابقالمصري،  محـمدجميل عبد هللا (  5)
 .05، ص المرجع السابقحسن صبري الخولي، (  6)
 .041وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين، المصدر السابق، ص (  7)
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واما محاكمة القضايا البسيطة أسندت لبعض ضباط المقاطعات المختارين من 
التي يقدمها القرويون، اما اللغة المستخدمة ( األرحام واألقارب)الفلسطنيين كقضايا االسترحام 

في المحكمة والتي كانت سابًقا اللغة التركية عملت على إلغائها واستبدلتها باللغة العربية 
واالنجليزية والعبرية وذلك حسب شخصية الفرد بالعربية وغيرها من األمور وتصدر الدعاوي 

في محاكم القانون وسجالت : "، استناًدا إلى بيان عام جاء فيه(الجنسية واللغة)المخاطب 
األراضي في المنطقة ذات اللغات الثالث فإن كل إجراء وكل نسخة رسمية من المحاكمة 

الشخص المرسلة إليه ومكتوبة وشفوية، يجب أن تكون  وكل وثيقة رسمية سوف تصدر بلغة
بأي من اللغات الرسمية الثالث ويحق للسكرتير القانوني بين وقت وآخر إصدار قواعد تحدد 

... حيث تستخدم العبرية واالنجليزية ثالث مدن هي القدس وحيفا ويافا... لغات المحاكمة
ض التعقيدات كتأخر إصدار الحكم، إال هذا اإلجراء أدى إلى بع لكن" وقضائي طبريا وصفد

أن استخدام اللغة العبرية في القضاء كان فعلي وليس أكاديمي، بينما تبقى اللغة العربية هي 
 .(1)السائدة بين معظم قضاة المحاكم

مجلًسا إسالمًيا  م0290كما شكلت إدارة المندوب السامي في فلسطين في مارس 
ف اإلسالمية ومراقبتها وتدقيق الميزانية السنوية أعلى يشرف على إدارة شؤون األوقا

والمصادقة عليها وتعيين القضاة الشرعيين في المحاكم وتعيين المفتشين لها إلى جانب 
اهتمامه بشؤون المسجد األقصى ومسجد الصخرة المشرفة وجعلوا مركزه في مدينة القدس وقد 

والتي ) م0290مدينة القدس سنة تأسس بعد الثورات التي قام بها الشعب الفلسطيني في 
وخلفه في هذا المنصب أخوه الحاج أمين الحسيني مفتي القدس  (سيأتي الحديث عنها الحًقا

، باإلضافة إلى ذلك قام هربرت صموئيل بتعيين لجنة يرأسها السكرتير (2)م0299عام 
 .(3)رؤساء األحبارالقانوني مهمتها البحث في تنظيم محاكم األحبار اليهودية ونظام تعيين 

                                                             
 .042، 046المصدر نفسه، ص (  1)
 .92المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر،رفيق شاكر النتشه وآخرون، ( 2)
 .051، المصدر السابق، ص شرقي األردن وفلسطين وثائق وتقارير بريطانية عن(  3)
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فقد عينت اإلدارة المدنية العديد من الصهاينة في منصب  ،ما فيما يخص األمنأ
داري سيلفر وسلمون شيف وناتان : أمثالمساعد المفتش العام للشرطة  كولمان هين، وا 

وكانت  (2) (رجل 01081)وبلغ عدد رجال الشرطة  (1)كريمر وسلمون سوفر وأدولفي ليفز
قيادة البوليس تحت إشراف الضباط البريطانيين ويوجد في كل لواء وقضاء مدير بوليس 
بريطاني ومساعد مدير بوليس ومن ناحية أخرى لم يكن في القيادة العامة أي ضابط عربي 
وال مدير بوليس وال مساعد مدير بوليس وكان محرًما على غير ضباط البوليس البريطانيين 

للتدريب تحسن ( مدرسة)مع وجود كلية  (3) (ثالث نجوم)ى من رتبة رئيس حمل رتبة أعل
 .(4)على إثرها مستوى رجال الشرطة

التي سنفصل فيها ) م0290وقد تبلورت فكرة إنشاء جندرمة محلية بعد ثورة يافا عام 
يصل عددها إلى  (5)حيث أعلن هربرت صموئيل انه يفكر في تجنيد كتيبة جندرمة ( فيما بعد

مشاة ويتلقون راتًبا أعلى من راتب الشرطة  911راكب،  911منهم  (6)رجل 511ما يقارب 
ويكون تدريبهم على يد الضباط االنجليز ووظيفة تلك الجندرمة التدخل في حالة وقوع أعمال 

بدأ تجنيد المتطوعين واشترط صموئيل  م0290عام جويليةشغب وحماية حدود البالد، وفي 
البريطانية تم ن يكونوا من مواليد البالد، وبعد التشاور بين اإلدارة الصهيونية والسلطات أ

االتفاق على أن يكون ثلث الجندرمة من الصهاينة وثلث من العرب والثلث اآلخر من 
والتخفيض والطرد واالستقالة التعيين األقليات شركس وغيرهم، وتكون األمور المتعلقة بمسائل 

 .(7)قائد الجندرمة الرائد بيوشرتحت إشراف 

                                                             
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  1)
 .6، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  2)
 .91ص ، المرجع السابقحسني أدهم جرار، (  3)
 .6المصدر السابق، ص ، وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  4)
 .45، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  5)
 .6، المصدر السابق، ص وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  6)
 .26، 21، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  7)
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إنشاء حامية عسكرية وحرصت على تأمينها وبلغت تكلفتها  وقررت الحكومة البريطانية
وسمحت لليهود بإنشاء  (1)م0299حتى عام  0290جنيه مصري عام 4111111حوالي 

وزودتهم بالسالح ودربتهم على القتال في حين حضرت  (2) قوة عسكرية لحماية مستوطناتهم
حيث كان المسلم الذي يضبط معه مسدس  (3)فلسطين حمل السالح واستعماله أهاليعلى 

سنة وأحيانا باإلعدام، بينما كانت عملية تهريب السالح من طرف  05يحكم عليه بالسجن 
سمحت بريطانيا بإقامة الهجاناه وهي فرقة متطرفة  م0291وفي عام  (4)اليهود مقبولة
ونتيجة للسياسة البريطانية الصهيونية في فلسطين كان من الطبيعي أن ال  (5)تستخدم القوة

يسكن عرب فلسطين فقد كانوا أكثر إدراًكا للخطر المحدق بهم والذي يعرض مصالحهم 
في شكل مظاهرات واضطرابات  فانفجر شعورهم الوطني (6)للضياعومستقبلهم بل وكيانهم 

 (8)فشهدت فلسطين حراًكا سياسًيا واسًعا (7)دامية عبروا بها عن سخطهم على تلك السياسة
من خالل تشكل الجمعيات في المدن والقرى وعقد المؤتمرات الشعبية وتقديم العرائض 

 :عقد في القدس مؤتمر كبير وطالب المؤتمرون بـ م0291 جوان 95وفي  (9)واالحتجاجات
 .إلغاء وعد بلفور -
 ، حيث عبروا عن رفضهم لهاالنتداب الغاء -
 .قامة حكم ديمقراطي فيهاا  المطالبة باستقالل فلسطين و  -
 .ان تتحد مع البالد العربية األخرى  -

                                                             
 .6 ، المصدر السابق، صوثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين(  1)
 .48، المرجع السابق، ص التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرةمفيدالزيدي، (  2)
 .049، المصدر السابق، ص تاريخ القدسعارف العارف، (  3)
 .084، المرجع السابق، ص تاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل احمد ياغي، (  4)
 .48، المرجع السابق، ص والمعاصرةالتاريخ العربي بين الحداثة مفيدالزيدي، (  5)
 .984، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  6)
 .445، ص المرجع السابقزهية قدورة، (  7)
 .99، ص المرجع السابقحسان حالق، (  8)
 .984، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  9)
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وفي سائر إنجلترا وسافر منهم وفد إلى الغرب حاماًل هذه القرارات ولم يترك باًبا في 
أنحاء أوربا إال طرقه ولكنه وجد كل األبواب موصدة، ولكي يلهي هربرت صموئيل الشعب 
العربي عن هدفه األصلي فلسطين راح يضرب األحزاب الفلسطينية ببعضها البعض وخاصة 
في القدس، حيث أقال موسى كاظم باشا الحسيني من رئاسة البلدية ووضع مكانه راغب بك 

 .(1)النشاشبي
قام  أنعين الحاج أمين الحسيني في منصب المفتي بعد  م0290ي عام وف

البريطانيون بتزوير االنتخابات حيث جاء ترتيبه الرابع فيها وعينه أيًضا رئيًسا على المجلس 
اإلسالمي األعلى، وفي الوقت ذاته وجد حزب آخر عرف بالمعارضة يتزعمه راغب بك 

ي المعروفين بكراهيتهم وعدم ثقتهم بالمفتي، وقد النشاشبي ضم الكثيرين من مالك األراض
للحاج أمين الحسيني أقوى بكثير معارضته النشاشبي للكونيل التابع للوكالة اليهودية أن  ذكر

بدت للبعض أنها واقعية، فإن البعض سياسته من معارضته للصهاينة أنفسهم ورغم أن 
اآلخر اتهمه بالتعاون مع الصهاينة، وأنهم قبلوا عن طيب خاطًرا األموال اليهودية لمساعدة 
صحفهم وما يقومون به من أنشطة سياسية فضاًل عن أن معظم مالك األراضي من 

ب بك تورطوا في صفقات بيع األراضي لليهود كانوا من أتباع راغممن الفلسطينيين 
 .(2)النشاشبي ومن بينهم أفراد من أسرته

 ديسمبر 05وعقد المؤتمر الفلسطيني اجتماًعا لبحث التطورات المستجدة، وأرسل في 
برقية إلى عصبة األمم تضمنت رفض قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين،  م0291

 م0291ديسمبر 06وشكاوي من الحلفاء الذين نكثوا بوعودهم كما نددوا بوعد بلفور وفي 
أرسل المؤتمر الفلسطيني المنعقد في حيفا مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني تضمنت 

                                                             
 .045، المصدر السابق، ص تاريخ القدسعارف العارف، (  1)
شاكر إبراهيم، مكتبة مدبولي، د ط، القاهرة، : ، تر (9111-9191) محنة فلسطين: ،المطرودون جيلمور ديقيد(  2)

 .56، 51م، ص 0229
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تشكيل حكومة فلسطينية مسؤولة أمام مجلس نيابي وتضمنت المطالبة بالحرية واالستقالل و 
 .(1)المذكرة اإلشارة إلى أن المؤتمر الفلسطيني غير راٍض عن شكل اإلدارة الحالية

وفي بداية األمر لم تعبأ بريطانيا بهذه المظاهر السلمية لالحتجاج العربي مما أدى  
األيام ويتسع نطاقها حتى إلى نشوب اضطرابات عسكرية مسلحة أخذت تتطور على مر 

تولى تعبئتها مجموعة من الزعامات منهم موسى كاظم والحاج أمين  (2)أصبحت ثورة عارمة
 .(3)الحسيني

 .(4)بالقدس م0291 افريل 4ووقع أول اشتباك بين العرب والصهاينة في 
حيث كان افريل  01إلى  4وسميت بثورة العشرين أو ثورة البني موسى وامتدت من  

إلجراء احتفالهم  (5)القدس من المدن الفلسطينية األخرى الى المئات من الفلسطينيين قد قدموا 
في شكل مظاهرة كبيرة ضد الصهيونية وكانوا يحملون البنادق  (6)ي موسىبالتقليدي بالن

زدراه وألقى فيهم الحاج أمين الحسيني خطاًبا واظهر أحد اليهود اشمئزازه  أحد لألمر فلوث وا 
وهنا اصطف العرب جنًبا  (7)األعالم اإلسالمية فهجم عليه المتظاهرون وانهالوا عليه ضرًبا

وهاجم  (8)إلى جنب واليهود والجيش البريطاني إلى جنب وحاصرت القوات البريطانية المدينة
من العرب، وجرح  2هات عن استشهاد اجوهاجم العرب اليهود ومحالتهم، وأسفرت المو 

وتمثلت مطالب  (9)بريطانيين 1كما جرح  901وجرح حوالي  يهود 5، ومقتل 950
 :الفلسطينيين خاللها في

 االنتداباستقالل فلسطين ووحدتها مع سوريا ورفض  -
                                                             

 .99، 99، ص المرجع السابقحسان حالق، (  1)
 .984، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  2)
 .08، المرجع السابق، ص الفلسطينيةحقائق وثوابت في القضية صالح،  محـمدمحسن (  3)
 .21، ص المرجع السابقصالح صائب الجبوري، (  4)
 .942، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار، (  5)
 .62، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير، (  6)
 .942، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار، (  7)
 .62، ص المرجع السابقصالح مسعود أبو بصير، (  8)
 .942، ص المرجع السابقعبد الرحمن مصطفى نصار، (  9)
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 .(1)لكن السلطات البريطانية زجت بقادة التظاهرة في السجون  
وكانت  (2)يوًما  05حدثت اضطرابات أخرى في يافا استمرت  م0290 ماي 0وفي 

موجهة ضد اليهود ومستعمراتهم وواجهت بريطانيا هذه الثورة بقوات الجيش والبوليس بطريقة 
شخص 901، وجرح (من اليهود 41من العرب و 46)قتيل  25وأسفرت عن وقوع  (3)وحشية
 نوفمبر 9وتلتها اشتباكات أخرى في  (4) (من اليهود 048من العرب و 19)شخص 901

شر االضطرابات في أماكن أخرى من فلسطين في أوقات في القدس لتتوالى وتنت م0290
 .(5)وظلت مستمرة م0292مختلفة حتى عام 

 .(6)وعقب كل ثورة كانت بريطانيا ترسل لجنة للتحقيق في أسبابها
ومن هذه اللجان  (7)القضية الفلسطينيةوتمييع كان القصد منها تهدئة العرب الثائرين 

 :نذكر
بحجة وقوفها  م0291 فريلأوكانت أول لجنة ألفتها بريطانيا في : لجنة التحقيق العسكرية -

وتسمى  (8)على أسباب ثورة العرب ضد المهاجرين ومهاجمتهم لليهود في القدس وضواحيها
 .(9)أيًضا بلجنة بالين نسبة إلى رئيسها الجنرال بالين

وراء تعيينها الظهور أمام العرب بمظهر الحكم المخلص  من وكانت بريطانيا تأمل
هذه الحوادث، غير أن تقرير اللجنة المعزز باألسباب ألسباب والتظاهر بالتجاهل  البريء

فقد أوضح الجنرال بالين في  (10)واألدلة جاء صفعة لكل ادعائتها وفضح سياستها الخادعة

                                                             
 .951، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  1)
 .20، 21، ص المرجع السابقصالح صائب الجبوري، (  2)
 .985، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  3)
 .049السابق، ص ، المصدر تاريخ القدسعارف العارف، (  4)
 .90، ص المرجع السابقصالح صائب الجبوري، (  5)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  6)
 .984، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  7)
 .69، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  8)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  9)
 .64،69،صالمرجع السابقشفيق الرشيدات، (  10)



 الربيطاني على فلسطني االنتدابوفرض    نهاية اإلدارة العسكرية: الفصل الثالث                

- 111 - 

لمشروع الصهيوني وحملها هي والصهاينة تقريره أن السلطات البريطانية تعمل على خدمة ا
أسباب األحداث وانتقدها لدعمها لهم على حساب أصحاب األرض لذا قامت بإخفاء نتائج 

 .(1)التقرير ألنه يعرقل تنفيذ تصريح بلفور
بعد انكشاف سياسة بريطانيا ومؤامراتها سارعت إلى تشكيل لجنة جديدة عرفت باسم 

للتحقيق في االضطرابات التي وقعت في يافا  م0290 عامماي  1في  (2)لجنة هيكرافت
اللجنة  أنهتأكتوبر وفي  (3)وكانت برئاسة السيد توماس هيكرافت قاضي قضاة فلسطين

تحقيقاتها ورفعت تقريرها المفصل باألسباب والتوصيات إلى مجلس العموم فجاء هذا التقرير 
جراءاتها وأساليبها المنافية  ألعراف الدولية، ومما ورد للمبادئ واأيًضا إدانة لموقف بريطانيا وا 

رابات غير ونحن متيقنون بان ليس هناك دافع لوقوع االضط:" .... في مقدمة تقريرها ما يلي
 الشعور السائد في البالد ضد اليهود وهو ناشئ عن خطة الحكومة فيما يتعلق بالوطن

وان كره العرب للحكومة ... بأنفسناالقومي اليهودي وقد أكد لنا الكثيرون وتحقيقنا نحن 
للتهمة التي كان اليهود وال أسباب عن مساعدتها للسياسة الصهيونية ناشئ البريطانية 
 .(4)"إلى العرب بأنهم قد دبروا هذه االضطراباتيوجهونها 

لكن الحكومة البريطانية أهملت تقرير اللجنة وسايرت الصهاينة الذين حاولوا جعل 
 (5)التقرير لصالحهم

وقد أجمعت تقارير اللجان التي شكلتها الحكومة البريطانية في فلسطين أن األسباب الرئيسية 
 :ترجع إلىحدثت للثورات واالنتفاضات التي 

 .استياء أهل فلسطين من السياسة البريطانية المساندة للمشروع الصهيوني -
 .خوفهم من تأسيس دولة يهودية في أرضهم -

                                                             
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  1)
 .64، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  2)
 .1، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  3)
 .65، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  4)
 .1، ص السابقالمرجع إسالم جودت يونس مقدادي، (  5)
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 .رغبتهم مثل بقية العرب في االستقالل -
Iسخطهم لنكث بريطانيا لوعودها خالل الح ع  -

(1). 
رغم ما بدى عليه  ومن األشياء التي تثير االنتباه أن المندوب السامي هربرت صموئيل

يمانه بالوطن القومي اليهودي إال انه من زاوية أخرى برز كرجل شريف  من دعم للصهاينة وا 
وكفؤا في عمله، وحاول خالل الخمس سنوات التي قضاها أن يكون عاداًل مع العرب في 

ن ظهر متحيًزا فذلك ألنه كان مجبًرا على تكريس و  عد حدود السياسة البريطانية المرسومة وا 
بلفور، ومع هذا كله لم يكن محبوًبا من قبل الصهاينة الذين توقعوا منه الكثير كونه يهودًيا 

ن عليه التزامات للعرب لكونهم األغلبية في البالد، وبعد فترة زمنية أفكثيًرا ما كان يذكرهم ب
دافع عن العرب في مجلس اللوردات البريطاني معلًنا م  0296، 0291وبالضبط في عامي 

 .(2)معارضته إلقامة دولة يهودية في فلسطين
من تلتها وحري بنا في هذا المقام أن نذكر أيًضا انه بعد قيام اإلدارة المدنية وما 

اضطرابات وثورات حاولت خاللها بريطانيا أن تنتزع فلسطين من أحضان الفكرة العربية بكل 
ي أو اقتصادي يربط الفلسطيني سياستها وقوانينها هادفة إلى تمزيق كل رابط سياسي أو فكر 

بأخيه العربي، وعليه فثورة الشعب الفلسطيني ضد وعد بلفور والهجرة اليهودية وبيع األراضي 
جهادهم المستمر من أجل الزما مستمدة من قوة العرب جميًعا والذي وقوتها كانت مبادئها 

 .(3)فلسطين
 
 
 
 
 

                                                             
 .950، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  1)
 .95، ص المرجع السابقواصف عبوشي، (  2)
 .98، مكتبة اإلسكندرية، د ط، القاهرة، د س، ص الوحدة وقضية فلسطينناصر الدين النشاشبي، (  3)
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 مؤتمر سان ريمو وفرض االنتداب البريطاني: ثانيا
على حق بحصولها التي كانت بريطانيا تسعى لتحقيقها و األهداف لقد تكللت الجهود 

عن عصبة األمم وبإجماع دول الحلفاء في مؤتمر صادر االنتداب على فلسطين وذلك بقرار 
سان ريمو الذي أجحف حق العرب ضارًبا كل مطالبهم في مهب الريح، وهكذا تستمر 

فأكثر و السياسة البريطانية في دعم اليهود في إنشاء وطنهم القومي فاتحة لهم المجال أكثر 
 .وعودها لهمما جاء في صك االنتداب لدليل على إخالصها ووفائها بكل لعل 

وقبل التطرق إلى الحديث عن مؤتمر سان ريمو يستدعينا الوقوف على أصناف االنتداب 
الذي نص عليه ميثاق عصبة األمم وفقًا لما جاء في مادته الثانية والعشرون على النحو 

 :التالي
حيث  (1) (أ)ويطلق على االنتداب الخاص بها انتداب من فئة : أقاليم المرتبة األولى -

يطبق على األقطار األكثر تطوًرا واألوفر قابلية لالستفادة من التسهيالت والمساعدات التي 
وشملت الواليات التي كانت  (2)تقدمها لها الدول الوصية للوصول إلى إدارة شؤونها بنفسها

وأما  .خاضعة لإلمبراطورية العثمانية وتضم سوريا ولبنان وقد وضعتا تحت االنتداب الفرنسي
 .وضعت تحت االنتداب البريطانيفالعراق وفلسطين وشرق األردن 

ويشمل  (3) (ب)ويطلق على االنتداب الخاص بها انتداب من فئة : أقاليم المرتبة الثانية -
البلدان األقل تطوًرا من األولى والتي تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل إلى مرحلة تمكنها 

 .مت شعوب أواسط إفريقياوض (4)من االستغناء عن الوصاية

                                                             
 .906، ص المرجع السابقنصرمهنا،  محـمدفتيحة البنراوي، (  1)
، ديوان المطبوعات محاضرات ونصوص( :9111 -9191)تاريخ أوربا والواليات المتحدة عبد الحميد زوزو، (  2)

 .22م، ص 0228الجامعية، د ط، الجزائر، 
 .902، ص المرجع السابقنصرمهنا،  محـمدفتيحة البنراوي، (  3)
 .011،22، ص المرجع السابقعبد الحميد زوزو، (  4)
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حيث تقوم الدولة ( ج)ويطلق على االنتداب الخاص بها انتداب  :أقاليم المرتبة الثالثة -
المنتدبة بإدارتها كجزء من أقاليمها مع ضمان مصالح السكان المادية وحريتهم وتشمل إفريقيا 

 .الجنوبية الغربية
تؤدي الدولة المنتدبة مهمتها تحت  أنوجه تقرر  أكملولضمان تنفيذ االنتداب على 

خاصة هي اللجنة فحصه لجنة تتولى عصبة األمم فتقدم لمجلس العصبة تقريًرا سنوًيا رقابة 
الدائمة لالنتداب الدولية وتشير بما تراه الزًما لتحسين حال اإلقليم، كما تلفت نظر المجلس 

 .(1)دابإلى أية مخالفة من قبل الدولة المنتدبة فتخل بشروط االنت
بتنازل الدولة ما إو بحصول اإلقليم الم نتدب عليه على استقالله اما االنتداب لينتهي 

المنتدبة عن مهمة االنتداب أو إقالة هذه الدولة وا عفائها من مهمتها من قبل مجلس 
 .(2)العصبة

في مؤتمر تفقتا امن المعلوم أن كل من بريطانيا وفرنسا قد : م9191مؤتمر سان ريمو 
الصلح على تعديل اتفاقية سايكس بيكو فتنازلت فرنسا عن الموصل لبريطانيا ووافقت على 

 95وفي  (3)وضع فلسطين تحت سيطرة بريطانيا مقابل أن تطلق يد فرنسا في سوريا ولبنان
، ولم تحضر (4) (في ايطاليا)م انعقد المجلس األعلى للحلفاء في سان ريمو 0291افريل 

وسمح لليهود الصهاينة بالوصول للوفود المشاركة والتأثير  (5)المؤتمر هذا الواليات المتحدة
فيها بمساعدة فيض من البرقيات التي انهالت عليها من مختلف أرجاء المعمورة وكانت من 

 .(6)الصهيونيةاألهداف قبل أفراد وجمعيات يهودية متعاطفة مع 
الشرق األوسط ودراسة هل سيكون االنتداب  أوضاعوكان هدف المؤتمر هو دراسة  

بريطانًيا، وتم افتتاح جلسة المؤتمر على الساعة السادسة عشر من  أمعلى فلسطين دولًيا 
                                                             

 .902، ص المرجع السابقنصرمهنا،  محـمدفتيحة البنراوي، (  1)
 .949، ص 0، دار الهدى، د ط، بيروت، د س، جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي، ماجد نعمة وآخرون، (  2)
 .011، ص المرجع السابق: تيسير جبارة،(  3)
 .19، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  4)
 .011، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  5)
 .99، ص المرجع السابق، واصف عبوشي( 6)
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االنتداب على فلسطين من مسألة يطاليا، ووضع مشروعين حول إممثل  يوينتطرف رئيسه 
ن إقامة وطن قومي للشعب قبل الوفدين االنجليزي والفرنسي، وكان المشروع االنجليزي يتضم

يلحق ضرًرا بالحقوق  أنشأنه ال يمكن القيام بأي عمل من  بأنهعلًما  ،اليهودي في فلسطين
أو بالحقوق التي يتمتع بها  المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين

 .اليهود فضاًل عن وضعهم السياسي في الدول األخرى 
بمسؤولية إقامة ستضطلع أما المشروع الفرنسي فقد نص على أن الدولة المنتدبة 

وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين مع حفظ احترام الحقوق السياسية والمدنية والدينية 
الخاصة بالجماعات غير اليهودية في فلسطين فضال عن الحقوق التقليدية القائمة من دون 

 .(1)متع بها اليهود في الدول األخرى ومن وضعهم السياسيالنيل من الحقوق التي يت
الحكومة البريطانية إن : قائالً  اللورد كورزون وقد عبر وزير الخارجية البريطاني 

بواسطة السيد بلفور قد نشرت إعالًنا صريًحا يقطع وعود لليهود تتعلق بإقامة دولة فلسطين 
وأن .... طع لهم سيخذلون خذالًنا كبيًرا أبدًياالمستقبلية فإن لم يجد اليهود تكرًرا لتعهد ق

وأجابه ممثل "فضل هو تكرار إعالن السيد بلفور بالعبارات نفسها التي قبلته فيها الدول، األ
انه غير موافق تماًما على ما قاله كوزون طبًعا بريطانيا  فليب برتيلوالحكومة الفرنسية 

قد يكون من الخطأ تريد و لكن  القيام بما كانت حرة في المنتدبة العظمى بصفتها الدولة 
وضع اليهود في مقام يختلف عن مقام الجماعات األخرى الموجودة في فلسطين فهذا قد 

نوع من الدولة اليهودية التي من غير الوارد إقامتها في ذهن الحكومة  إقامةيتساوى مع 
 باتمن ميثاق العصبة التي تنص على مراعاة رغ 99وخرج المؤتمر رغم المادة  (2)الفرنسية

 (3) :الشعوب بجملة من القرارات وهي

                                                             
سمارة شايتال، دار النفائس، : ، تر (9199 -9191)دراسة تاريخية : فرنسا والمأساة الفلسطينيةفليب بريقوست، (  1)
 .016،011م، ص  9101، بيروت، 0ط
 .016المرجع نفسه، ص (  2)
 .981، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  3)



 الربيطاني على فلسطني االنتدابوفرض    نهاية اإلدارة العسكرية: الفصل الثالث                

- 111 - 

وضع كل األقاليم العربية الممتدة من البحر المتوسط حتى حدود الفرس تحت نظام 
االنتداب وقسم سوريا إلى أقسام خلق من بينها فلسطين ولبنان وترك الباقي لكي يحمل اسم 

هذه األقاليم على الدول الكبرى، فوضعت سوريا ولبنان ووزع سوريا ولكنه تم تقسيم العراق 
تحت االنتداب البريطاني، وأضافوا فوضعتا سي، وأما العراق وفلسطين تحت االنتداب الفرن

وكل هذه  (1)حاشية تذكر أن االنتداب على فلسطين سينفذ مع تطبيق تصريح بلفور
اإلجراءات كانت تتفق والتخطيط االستعماري الصهيوني الذي تمخض عن التحالف بين 

يا سوريا ولبنان لفرنسا حتى تتمكن هي االستعمار البريطاني والصهيونية، فقد تركت بريطان
 .(2)من السيطرة على مقدرات العراق واألردن وفلسطين حتى تفي بوعودها للصهاينة

وما ينبغي التنويه إليه أن هذه القرارات لم تعجب الرئيس األمريكي ولكنه اكتفى 
 .(4)وفي أوائل ماي نشرت قرارات مؤتمر سان ريمو (3)باالعتراض الشفوي 

ن الدول الكبرى قدمت أضربة صاعقة للشعوب العربية ألنه تبين عملًيا بوكانت 
أنها ستبقى متحدة فما بينها، كما ظنت مصالحها على مصالح وأماني الشعوب السورية التي 

عربي، وكانت ردود الفعل الفلسطينية تاج عليه الحال زمن الدولة العثمانية ولكن تحت ظل 
حقيقة ما سيترتب عليه تنفيذ تلك القرارات ولهذا قامت فئات  ينالفلسطينيلمعرفة أكثر بروًزا 

الفلسطيني باالحتجاج على تلك القرارات فاجتمعت الجمعية اإلسالمية المسيحية في الشعب 
الى  باإلضافة .م0291ماي  04القدس وقررت رعاية المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في 

 05ذلك قدمت بعض القوى السياسية الفلسطينية مذكرة إلى رئاسة المؤتمر السوري العام في 
اليقين بأن علم قرار مؤتمر سان ريمو هو الظلم كله وأننا نعلم : "ماي أشارت فيها إلى أن

بعد أن شأننا هذا القرار هو ليس بالقرار الذي كان يجب على مؤتمر الصلح أن يتخذه في 

                                                             
 .516، ص المرجع السابقجالل يحي، (  1)
 .981، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  2)
 .011، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  3)
 .91، ص المرجع السابقجالل يحي، (  4)
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حلفاء من الحسن ما عملنا وساعدناهم حتى على الدولة التركية التي تربطنا عملنا مع ال
ياها روابط متينة   .(1)"وا 

تقدم الوفد األمريكي إلى مجلس الحلفاء بمذكرة مفاجئة يطلب م 9191نوفمبر  91في  -
فيها أن يؤخذ رأيه في شروط االنتدابات بسبب اشتراك بالده في الحرب وقد انخدع شعب 

الحرية وتقرير المصير، غير أن األحداث لم لمصلحة نه أبهذا االعتراض وظنوا فلسطين 
تلبث أن كشفت عن حقيقة هذا االعتراض حيث رحبت بريطانيا بالطلب األمريكي ووافقت 
عليه وعرضت على الوفد األمريكي مشاريع االنتدابات ومشروع االنتداب على فلسطين، 

ادي في الدول وكان الموضوع األساسي الذي ناقشه الوفد األمريكي هو الموضوع االقتص
االقتصادية في البالد المنتدب عليها للمساواة فرصة إلعطاء المنتدب عليها وضرورة االتفاق 

لجميع الدول الم شتركة في عصبة األمم
(2). 

الصهيونية إلى السعي لدى الحركة  الحكومة البريطانية وسارعت وفي الوقت ذاته 
االنتداب يتضمن الخطوات عصبة األمم للحصول على تصديق رسمي دولي على صك 

، وقد وضعت مسودات صك االنتداب مشابهة لتصريح بلفور (3)الكفيلة بتنفيذ تصريح بلفور
بالتشاور السري بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية وبمعزل تام عن عرب 

 .(4)فلسطين
عصبة األمم م عرضت الحكومة البريطانية المشروع على 0291ديسمبر عام  8وفي 

للمصادقة عليه، وفي أوت قدمته بريطانيا إلى برلمانها فأدخل فيه تعديالت أخرى ولكنه واجه 
لكن الحكومة  ،(5)م0299جوان  90معارضة داخلية قوية حيث رفضه مجلس اللوردات في 

 .(6)أحالته إلى مجلس العموم الذي وافق عليه
                                                             

 .91، ص المرجع السابقحسان حالق، (  1)
 .14،19، صالمرجع السابقشفيق الرشيدات، (  2)
 .80،81، صالمرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  3)
 .914، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  4)
 .80،81، صالمرجع السابقعلي أكرم  فضل مهاني، (  5)
 .914، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  6)
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المنظمة لخصت تداب ولقد وقد تجاهلت موقف مجلس اللوردات من مشروع االن
أعطى المجلس موافقته على  حين: "جاء فيهكتبته الصهيونية ذلك الموقف في تقرير 

موافقة االنتداب كان ال يزال أمام االنتداب أن يعرض شكلًيا على مجلس العموم بهدف نيل 
أية  البرلمان عليه ويبدو من المعتقد طبًقا لنية الحكومة في الوقت الحالي انه لن تحدث

 .(1)"مناقشة بعد اآلن لنصوصه
قرار إنشاء الوطن األمريكيان م أيد مجلس الشيوخ والنواب 0299جوان  91وفي 

على منتدبة القومي اليهودي في فلسطين وبإقرار صك االنتداب واالعتراف ببريطانيا دولة 
ح فلسطين بعد أن أكد ضرورة قيام مباحثات مع بريطانيا لعقد معاهدة تضمن المصال

جويلية  04و 09وعلى إثر ذلك قامت في فلسطين في  ،(2)األمريكية في فلسطين مستقبالً 
م محاوالت لعرقلة مشروع الصك بكل السبل الدبلوماسية والسياسية الممكنة، فأضربوا 0299

عن العمل وقدموا احتجاجات رسمية وشعبية أمام الجهات المسؤولة وناشدوا حكام وملوك 
سقاطه في عصبة األمم ولكن كل األمة اإلسالمية أن يتدخلوا للعمل على عرقلة المشروع  وا 

 .(3)تلك الخطوات لم ت جد نفًعا أمام التعنت واإلصرار البريطاني
جويلية  94ومما زاد الطين بلة موافقة مجلس عصبة األمم على االنتداب في 

م على فلسطين، وذلك بضغط سياسي من قبل الحركة الصهيونية والتي طالبت 0299
من ميثاقها دون الرجوع إلى  99تلك الموافقة بموجب المادة  وكانت. (4)بحقوقها في فلسطين

بل ضد رأيهم الواضح الذي عبروا عنه أمام لجنة كينغ ( الشعب الفلسطيني)سكان البالد 
 92ووضع موضع التنفيذ في . (5)كراين وفي عرائضهم ومن خالل انتفاضاتهم المتكررة

                                                             
 .80،81، صالمرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  1)
 .14، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  2)
 .2، ص المرجع السابقإسالم جودت يونس مقدادي، (  3)

)4 ( 
Ammar Hijazi,  palestinian representation and the Struggle for Statehood, New York, 

2010, P 15.  
 .343، صالمرجع السابقعبد الوهاب الكيالي ،وماجد نعمة وآخرون، (  5)
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ليز واألمريكيين قد اشتركوا مع خبراء والمالحظ أن الصهاينة من االنج. (1)م0299سبتمبر 
والمستعمرات في لندن في وضع وصياغة صك االنتداب لتكون أحكامه  وزارتي الخارجية

م حتى 0202، واستمرت جهودهم نحو سنتين وذلك من مطلع عام (2)متماشية مع وعد بلفور
النهائي على صك أواخر العام التالي وقدمت خالل تلك الفترة عشرات الصيغ قبل االتفاق 

 .(3)االنتداب
ويعد الدستور االستعماري  .(4)ويتكون هذا األخير من مقدمة وثماني وعشرين مادة

ِكَمْت بموجبه فلسطين طوال فترة االنتداب البريطاني وما يلفت النظر  .(5)الصهيوني الذي ح 
أن من أسباب تأخر إقرار صك االنتداب محاولة تسوية المسألة السياسية العالقة في نطاق 

مشكلة الحدود السورية فسويت المصالح االستعمارية المتنافس عليها بين دول الحلفاء، 
بريطانيا وفرنسا وتقرر فصل شرقي األردن كما سوي الموقف مع أمريكا على بين الجنوبية 

 .(6)االقتصادية والثقافية في المنطقة( أمريكا)أساس اعتراف بريطانيا بمصالحها 
دول الحلفاء على إنشاء الوطن القومي بلفور و موافقة وقد أشير في المقدمة إلى وعد 

كما نصت الفقرة الثانية من المقدمة على ، (7)اليهودي ومسؤولية الدولة المنتدبة في إنشائه
الشعب اليهودي التاريخية بفلسطين وأسس إعادة بنائهم لوطنهم القومي في االعتراف بصلة 

 .(8)ذلك البلد، علًما أن هاتين الفكرتين قد خال منهما تصريح بلفور

                                                             
 .914، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  1)
 .52، ص المرجع السابقمسعود، محـمدجمال عبد الهادي (  2)
 .52، ص المرجع السابقعلي أكرم فضل مهاني، (  3)
 .80، المرجع السابق، ص الجذور التاريخية للقضية الفلسطينيةإسماعيل أحمد ياغي، (  4)
 .915، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  5)
 .915،914المرجع نفسه، ص(  6)
 .14، ص المرجع السابقشفيق الرشيدات، (  7)
 .80، المرجع السابق، ص الجذور التاريخية للقضية الفلسطينيةإسماعيل أحمد ياغي، (  8)
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( بريطانيا)أنه يكون للدولة المنتدبة : "ووردت في المادة األولى من صك االنتداب
وما يفهم من هذه المادة هو انفراد بريطانيا بكل  (1) ......"السلطة التامة في التشريع واإلدارة

 .السلطات لتسيير شؤون فلسطين دون إشراك الشعب الفلسطيني في ذلك
أن على الدولة المنتدبة على فلسطين أن تهيأ األحوال : "وتضمنت المادة الثانية

 وجاءت (2)"السياسية واإلدارية واالقتصادية فيها، مما يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي
والمالحظ  ( 3)المادة الثالثة أن على الدولة المنتدبة العمل على تشجيع االستقالل المحلي في

 .أن بريطانيا ربطت ذلك االستقالل في حدود ما يخدم مصالحها ودون المساس بمخططاتها
البريطانية المشورة لإلدارة بإسداء واعترفت المادة الرابعة بالوكالة اليهودية كهيئة عامة تقوم 

في فلسطين فيما يتصل بالشؤون االقتصادية واالجتماعية وغير ذلك من األمور التي من 
وهنا يتضح  (4)شأنها أن تؤثر في إقامة الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود فيها

لنا مدى التقارب البريطاني الصهيوني ودور بريطانيا الداعم والمساند لتنفيذ المشروع 
 .يونيالصه

أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن شيء : وحوت المادة الخامسة
 .(5)أو وضعه تحت حكومة دولة أجنبيةتأجيره من أراضي فلسطين أو 

وذكر في المادة السادسة من صك االنتداب أن على حكومة فلسطين االنجليزية أن تسهل 
وتنشط باالتفاق مع الهيئة اليهودية استقرار هجرة اليهود إلى فلسطين في أحوال مناسبة 

 .(6)اليهود في األراضي األميرية واألراضي الموات المطلوبة لألعمال العمومية

                                                             
 .098، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  1)
 .08، المرجع السابق، ص  والمعاصرتاريخ فلسطين الحديث رفيق شاكر النتشه وآخرون، (  2)
 .08، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  3)
 .980، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  4)
 .98، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  5)
 .84، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  6)
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وعهدت المادة السابعة لإلدارة البريطانية سن قانون للجنسية يتضمن نصوص تسهل اكتساب 
 .(1)لهمالجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاًما دائًما 

التي كان يتمتع بها األجانب و الحصانات أن كل االمتيازات : وأشارت المادة الثامنة
في السابق في عهد الدولة العثمانية غير نافذة في فلسطين خالل فترة االنتداب، ولكن تعاد 

 .هذه االمتيازات برمتها بانتهاء أجل االنتداب
الدولة المنتدبة تكون مسؤولة عن جعل وعرجت المادة التاسعة من صك االنتداب أن 

النظام القضائي في فلسطين يرعى الحقوق للفلسطينيين واليهود على حد سواء كما يضمن 
احترام األحوال الشخصية والدينية لمختلف الطوائف، وتكون إدارة األوقاف تحت سلطة 

 .(2)المسؤولين عنها
المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر أن تكون المعاهدات : وجاء في المادة العاشرة

الدول األجنبية فيما يخص تسليم المجرمين مراعية األحوال في فلسطين إلى أن يتم عقد 
 .(3)اتفاقات خاصة بذلك

نصت على اتفاق الحكومة مع الجمعية الصهيونية على : أما المادة الحادية عشر
كذلك وضع نظام و أوجبت د الطبيعية استثمار األعمال والمنافع العامة وترقية مرافق البال

 .(4)لألراضي يتفق مع تشجيع المهاجرين الستغالل أحسن لتك األراضي
انه يعهد إلى الدولة المنتدبة باإلشراف على عالقات : وبنيت المادة الثانية عشر

فلسطين الخارجية ولها الحق في إصدار الموافقة على القناصل الذين تعينهم الدول األجنبية، 
 .(5)ولها الحق في حماية الفلسطينيين في الخارج بواسطة سفرائها وقناصلها

                                                             
 .980، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  1)
 .909،900، صالمرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  2)
 .968، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  3)
 .92، ص المصدر السابقعزة دروزه،  محـمد(  4)
 .909، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  5)
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وأوضحت المادة الثالثة عشر انه على الدولة المنتدبة المحافظة على األماكن 
المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين وضمان الوصول إليها وحرية العبادة مع 

تدبة مسؤولة أمام عصبة األمم دون سواها عن كل ما المحافظة على األمن وتكون الدولة المن
 .(1)يتعلق بذلك

على مسؤولية الدولة المنتدبة في الفصل في الحقوق  08 -05 -04واشتملت المواد 
 .(2)الدينية وكفالة الحرية الدينية للجميع، مع الحفاظ على األماكن المقدسة

االنجليزية والعبرية والعربية اللغات على أن تكون : ونصت المادة الثانية والعشرون 
الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في 

 (وكذلك كل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية )فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية
(3). 

 (4)الحق بموافقة عصبة األممأما المادة الخامسة والعشرون فقد أعطت الدولة المنتدبة 
تعطل تنفيذ أي بند من بنود صك االنتداب ترى انه غير قابل للتطبيق في  أوترجئ  أن

لإلستزادة ينظر ).(5)المنطقة الواقعة بين نهر األردن شرًقا والبحر األبيض المتوسط غرًبا
 (1الملحق رقم 
من التناقضات لذلك نه احتوى على الكثير أرس لمواد صك االنتداب يدرك اإن الد

 :فهو باطل قانونًيا وتاريخًيا ومنطقًيا وذلك لعدة اعتبارات
إدارة وحكم أي بلد ما ترجع إلى  أنمن ميثاق عصبة األمم تنص على ( 99)أن المادة  -

العرب هم أصحاب البالد لم يؤخذ برأيهم لهذا فهو باطل وان  أنرغبات سكانه، وبما 
عليهم لكن عرب فلسطين لم يختاروا ن الدولة المنتدبة أصحاب األرض هم الذين يختارو 

                                                             
 .091،098، صالمرجع السابقتيسير جبارة، (  1)
 .918، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  2)
 .980، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  3)
 .918، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  4)
 .949، ص المرجع السابقعبد الوهاب الكيالي وماجد نعمة وآخرون، (  5)
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الجمعية الصهيونية هي التي اختارتها، وكأنها هي التي تمثل الشعب و إنما بريطانيا 
 (1)فلسطين للعرب قبل مجيء اليهودألن الفلسطيني، كما أن الصك باطل قانونًيا وتاريخًيا 

عكس ما أشارت إليه مقدمته في تأكيدها على الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي 
 .(2)بفلسطين واتخاذها أساًسا إلنشاء وطنهم القومي فيها

 99والفقرة الرابعة من المادة ( 91)من معاهدة لوزان والمادة ( 08)بحكم المادة إنه 
نها تنص نًصا صريًحا على أن المناطق من ميثاق العصبة والتي إذا تفحصناها لوجدنا ا

و إن يحق لشعوبها أن تطالب باالستقالل  ربالتي انسلخت عن الدولة العثمانية بسبب الح
تعين دولة عظمى منتدبة عنها تساعدها في ذلك، أن لم تستطع القيام بذلك وحدها يحق لها 

إصدار ميثاق العصبة شعًبا  فلو طبقنا هذا األمر على فلسطين لقلنا أن اليهود لم يكونوا يوم
من الشعوب التابعة لإلمبراطورية العثمانية، وما كانوا شعًبا في القطر الفلسطيني بأي شكل 

 .(3)من األشكال
كما انه لم يرد في الصك أي نص أو عبارة تدل على االعتراف باستقالل فلسطين 

 .(4)العمدي ألي ذكر لحكومة فلسطينوا غفاله فضاًل عن تجاهله 
ماهون التي وعدت بريطانيا بموجبها منح استقالل العرب حسين مك التفاقيةوهذا خرق 

 .(5)بعد الحرب
وقد تجاهل صك االنتداب األكثرية العربية التي لم يأت ذكر لوضعها وحقوقها إال 

بينما أصر على ترديد عبارة الشعب اليهودي واإلصرار على  (6)بشكل منقوص جًدا وعرضي

                                                             
 .091، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  1)
 .911، ص السابقالمرجع مظفر األدهمي،  محـمد(  2)
 .096، ص المرجع السابقتيسير جبارة، (  3)
آثر االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية على القدس وفًقا ألحكام القانون دين أبو السعود، ال خلدون بها(  4)

 .92م، ص  9112، د د ن، د ط، القدس، الدولي
 .911، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  5)
 .911المرجع نفسه، ص (  6)
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علًما أن  (1)اليهودإلدعاءات بأنهم طوائف وهذا دعم وتأكيد  على وصف عرب فلسطين
من مجموع السكان فحين يمثل  % 21يفوق عددهم  عرب فلسطين كانوا وقت صدور الصك

 .(2) % 01اليهود 
من الناحية السياسية والتعامل وا غفالها كما تعمد صد االنتداب إهمال مدينة القدس 

دون اإلشارة إليها أو ذكرها باالسم واكتفى كما هو ثابت في  معها انطالًقا من أهميتها الدينية
مضمون النص التأكيد على وجوب حماية جميع األماكن المقدسة وكيفية إدارتها وسبل 
ضمان الوصول إليها األمر الذي يؤكد التعمد البريطاني في طمس مظاهر السيادة 

 .(3)الفلسطينية على المدينة لمصلحة اليهود
بذلك وثيقة تلزم و عدت لمطالبها  اركة الصهيونية صك االنتداب تنفيذواعتبرت الح

 .(4)الذي اعتبر عطًفا بتنفيذها عكس وعد بلفوربريطانيا 
الذي يلفت النظر أن عصبة األمم كان جدير بها أن ال تزج بنفسها في و األمر 

على حين صادقت أداة طيعة في خدمة االستعمار والصهيونية تكون دروب الصهيونية وال 
صك االنتداب وما تضمنه من أحكام جائرة على عرب فلسطين، كان لها األثر السيئ 

وكان لصدور صك االنتداب ردود فعل عنيفة  (5)كتشريد الكثير منهم وتحويلهم إلى الجئين
حيث شهدت معظم المدن الفلسطينية  (6)في األوساط العربية عامة والفلسطينية خاصة

 .(7)اضطرابات ومظاهرات، فقد احتج الوفد الفلسطيني في لندن على قرار االنتداب

                                                             
 .89، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  1)
 .911، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  2)
 .92، ص المرجع السابقخلدون بها الدين ابو السعود، (  3)
 .916، ص المرجع السابقمظفر األدهمي،  محـمد(  4)
 .89،89، صالمرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  5)
 .46، ص المرجع السابقحسان حالق، (  6)
 .22، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون، (  7)
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فأرسل رئيسه كاظم الحسيني إلى مجلس عصبة األمم في جنيف رفضه لصك 
 (1)االنتداب كما بعث باحتجاجات مماثلة إلى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا

نه تلقى برقية من اللجنة التنفيذية تدعوه إلى قطع المفاوضات مع الحكومة البريطانية ولك
والعودة إلى فلسطين، لكن الحكومة البريطانية استمرت في سياستها الموالية للصهيونية 

م 0299جوان  99في  (2)ومخادعة العرب بتهدئتهم من خالل إصدارها ألول كتاب أبيض
فلسطين، وعلى السياسة العامة التي تعتزم الحكومة البريطانية الذي اشتمل على دستور ل

وأكدت فيه حق الشعب اليهودي في  (3)إتباعها وقد بنتها على أساس االنتداب وتصريح بلفور
 .(4)في التواجد في فلسطين وزيادة الهجرة اليهودية

كما منحت فلسطين بعض مؤسسات الحكم الذاتي تدريجًيا بإقامة مجلس تشريعي 
من  01من اليهود و 9عضو من اإلنجليز و 00ويتكون من  (5)مؤلف من أعضاء منتخبين

على أن يعاد النظر في حالة البالد فإذا أسفر  (6)العرب تحت رئاسة المندوب السامي
االختيار عن تقدم النظم الدستورية أعطي نواب الشعب المنتخبون سلطات أوسع، لكن الوفد 

ما تضمنه  م0299جوان  06إلى وزارة المستعمرات البريطانية في في مذكرته فند الفلسطيني 
الكتاب األبيض كما طالب الوفد بتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام برلمان منتخب من 

 .(7)جميع سكان البالد على اختالف أديانهم

                                                             
 .46، ص المرجع السابقحسان حالق، (  1)
وهو عبارة : ، الكتاب األبيض22السابق، ص ، المرجع تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون، (  2)

تطلق على مجموعة من الوثائق التي تتضمن تقارير السياسة البريطانية فيما يتصل بموضوع ما والتي تقوم الحكومة 
انظر جاك تني، المرجع 0292 -0299بتقديمها إلى البرلمان، وصدر منها في شأن فلسطين ستة كتب في الفترة من عام 

 .49السابق، ص 
 .42، ص المصدر السابقالحاج أمين الحسيني، (  3)
 .22، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصررفيق شاكر النتشه وآخرون، (  4)
 .448، ص المرجع السابق ،زهية قدورة(  5)
 .41، المرجع السابق، ص التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة ،مفيدالزيدي(  6)
 . 441،448،صالمرجع السابق ،قدورةزهية (  7)
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م وألقى فيه الوفد 0299أوت  99لي عقد المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس يوم 
ن لندن نتائج تقريره، كما درس المؤتمر جميع األوضاع الناتجة عن موقف الحكومة العائد م

رفض دستور فلسطين ومقاطعة انتخابات : قرارات أهمهاعدة البريطانية وسياستها متخًذا 
 .(1)المجلس التشريعي

ووضع المؤتمر أول  (2)كما رفض تشكيل وكالة عربية على غرار الوكالة اليهودية
 نحن: "ميثاق وطني للحركة الوطنية الفلسطينية وأقسم جميع األعضاء على االلتزام به قائلين

أمام هللا واألمة والتاريخ أن نواصل المساعي المشروعة لتحقيق نقسم ممثلي فلسطين 
ريطانيا ، إال أن ب(3)"االستقالل واالتحاد العربي ورفض الوطن اليهودي والهجرة الصهيونية

ودعمها لليهود الذين . (4)مضت في حكم فلسطين حكًما مطلًقا دون أن يكون ألهل البلد رأي
الذين تابعوا نشاطهم في فتح المدارس ونشر اللغة العبرية واستمرار الهجرة وتشريد المزارعين 
العرب والعمال وامتألت الدوائر الحكومية باليهود وأدت هذه الحالة إلى قيام ثورات 

 (1لإلستزادة ينظر الملحق رقم ).(5)أخرى 
م 0299وزير المستعمرات البريطانية سنة  (6)ونستون تشرشلويتجلى موقفها في رد 

إن الحكومة البريطانية ال تسمح : "على شكوى عرب فلسطين ومطالبتهم باالستقالل فقال
بوضع دستوري في فلسطين يحول دون تنفيذ عهد خطير قطعته بريطانيا على نفسها ويتمثل 

                                                             
 .22، المرجع السابق، ص تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر ،رفيق شاكر النتشه وآخرون (  1)
 .41، المرجع السابق، ص التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة ،مفيدالزيدي(  2)
 .22السابق، ص ، المرجع تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر ،رفيق شاكر النتشه وآخرون (  3)
 .441، ص المرجع السابق ،زهية قدورة(  4)
 .41، المرجع السابق، ص التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة ،مفيدالزيدي(  5)
اسمه الكامل ونستون ليونارد سبنسر تشرشل وهو شخصية حكومية سياسية ( 0285 -0614: )تشرشل ونستون  السير(  6)

أثناء الحرب العالمية الثانية اشتهر بخطبه الحماسية ونكاته الالذعة، تقلد الكثير من المهام  بارزة ورئيس وزراء بريطانيا
العسكرية كجندي بالهند وكوبا والسودان ثم مراسالحربًيا وانتخب نائب حزب المحافظين، وأصبح مساعد سكرتير دولة 

وبعد الحرب العالمية الثانية  أصبح رئيس  (0201 -0216)ثم عين وزيًرا للتجارة  0215لشؤون المستعمرات في عام 
: للحكومة وكان صهيونًيا داعًما إلقامة دولة إسرائيل ومتحمًسا لزيادة استعمار بريطانيا لبلدان أخرى، له عدة مؤلفات أهمها

يهودية في نظر تاريخ الشعوب الناطقة باالنجليزية وله مذكراته عن الحرب العالمية، الثانية، انظر دل كارنييف، اليهود وال
 .49،49،تركي ظاهر، المرجع السابق، ص069شعوب العالم، ص 
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ألن ذلك يحول دون  في تصريح بلفور، وال توافق على تأليف حكومة وطنية في هذه المرحلة
 .(1)وفاء بريطانيا بوعدها للشعب اليهودي

ولعل ما يمكن قوله أن االنتداب كان ضربة صاعقة من قبل بريطانيا والمجتمع 
أن صك نقول وليس من المبالغة في شيء أن  (2)الدولي بحق الشعب الفلسطيني والعربي

تدبيًرا يعد لزاوية في تهويد فلسطين كما أن فصلها عن بالد الشام حجر ااالنتداب كان 
 .(3)الصهيونيةو الحركة استعماريا صهيونيا يخدم مصالح بريطانيا 

سخرتها عصبة األمم لترجمة الممارسات  (4)ويعد االنتداب كذلك مظلة قانونية ودولية
فهو ال يهتم إال  (5)انونيةالدولية والبريطانية من خالل بنود زعم أنها صيغت بأساليب ق

ن وعليه فاالنتداب كان بمثابة فترة (6)إداريا ويكونهم سياسًياو يقويهم باليهود ينميهم اقتصاديا 
فترة الحمل التي تشكل فيها الجنين اإلسرائيلي بعدما توفرت له أسباب النجاح وعوامل 

 .(7)القوة

                                                             
 .981، ص المرجع السابقمحمود حسن صالح منسي، (  1)
 .41، ص المرجع السابقحسان حالق، (  2)
 .89، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  3)
 .949، ص السابقالمرجع عبد الوهاب الكيالي وماجد نعمةوآخرون، (  4)
 .41، ص المرجع السابقحسان حالق، (  5)
 .89، ص المرجع السابقمسعود،  محـمدجمال عبد الهادي (  6)
 .96، ص المرجع السابقفيشر،  وهاينزا(  7)
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:خاتــمةال  

 :دراستنا وتحليلنا لهذا الموضوع يمكن أن نستخلص النتائج اآلتيةمن خالل 
 جعلها ملتقى ( إفريقيا، آسيا، أوروبا)موقع فلسطين وسط قارات العالم الثالث  إن

القوافل التجارية، وجسًرا يربط بريطانيا بمستعمراتها السيما الهند، كما شكلت فلسطين 
 .بوابة وخًطا دفاعًيا مكنتها من الحفاظ على مصالحها في قناة السويس

  صرارهم على العودة إلى فلسطين يستند إلى روايات تاريخية إن ارتباط اليهود وا 
مشبعة بالعاطفة الدينية، ففلسطين بالنسبة لهم هي تلك األرض التي نشا وترعرع فيها 
أبنائهم وفيها نزل عليهم وحي ربهم فبشروا به فانتشرت بذلك ديانتهم، ورغم شتات 

ين إلى اليهود وتفرقهم في أرجاء المعمورة، إال أن شعورهم المشحون بالحب والحن
 .يفتر ولم يتزعزع بل ظل راسًخا في أفكارهم وجوارحهمفلسطين لم 

  الكثير من التناقضات فكيف تمنح دولة  سيقف علىإن المتصفح لمضمون وعد بلفور
أرًضا ال تملكها ولم يصبح لها سلطان عليها بعد إلى شعب ال يستحقها ويزعم بحقه 

مشيًرا إليه بأنه طوائف غير يهودية، على حساب الشعب العربي الفلسطيني، فيها، 
ويعد هذا محاولة من قبل بريطانيا لطمس حقوق ذلك الشعب واستئصاله من أرضه 

 .وزرع اليهود محله
  كن وليد الصدفة، يإن نجاح رغبة بريطانيا في السيطرة وبسط نفوذها على فلسطين لم

نما كان سياسة محكمة التخأ طيط، ومبنية ومبرمجة و أمًرا ساقته الظروف واألقدار وا 
على الخداع والنفاق والمماطلة من خالل استغاللها لظروف العرب وتحرضيهم على 
يهامهم  الثورة والتمرد على الدولة العثمانية، التي ارتبطوا بها ردًحا طوياًل من الزمن وا 
بأنها ستخلصهم من االستبداد والنير العثماني بمنحهم استقالاًل ذاتًيا إلقامة كيان 

دارة شؤونهم  .سياسي وا 
 إلى جنب مع بريطانيا وساندتها أيما  الت جنبتلوال رماح العرب وسيوفهم التي قا

 .مساندة لما تمكنت من دخول فلسطين
  إن إصرار بريطانيا على جعل فلسطين منطقة دولية وفق معاهدة سايكس بيكو، وهذا

 .اذ على فلسطينحتى تقف حجر عثرة أمام أي محاولة استعمارية دولية لالستحو 
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  عملت بريطانيا على إيفاد اليهود بتشجيع هجرتهم إلى فلسطين، حتى تخلق منهم قوة
تكون حائاًل بين مصالحها في قناة السويس ومصالح فرنسا في سوريا، ألنه ليس من 

كما أن  صالحها أن تسيطر فرنسا على فلسطين وبالتالي تشكل تهديًدا لمصالحها، 
العرب وتفكيك وحدتهم القومية، وهذا ما يتجسد فعاًل اليوم على ضرب من مصلحتها 

 .أرض الواقع
  إن الُمكر والخداع البريطاني لم يتوقف وتجلى أكثر في مؤتمر الصلح الذي كان من

يراعي حقوق العرب بما فيهم الشعب الفلسطيني، لكنه على العكس من  أنالُمفترض 
حينما تماطلت بريطانيا في تنفيذ مطالب  ذلك نجده قد عزز الموقف الصهيوني أكثر،
 .لواء عربي يتزعمه األمير فيصلالعرب والمتمثلة في االستقالل والوحدة تحت 

  إن ما َعزز الوجود الصهيوني أكثر فأكثر هو قيام اإلدارة العسكرية االنجليزية التي
أخذت على عاتقها مهمة إدارة شؤون البالد إذ حافظت على بعض التنظيمات 

عثمانية، وفي الوقت ذاته استحدثت البعض اآلخر منها مستعينة في ذلك باليهود ال
الذين قدمتهم على رأس المناصب العليا في البالد حينما عينت على دائرة الهجرة 

موال، وعملت على مديرا يهوديا، وكذا فعلت في ميدان التعليم حيث أغدقت عليه باأل
كننا نجدها ُتحرم ذلك على العرب الفلسطينيين اللغة العبرية وتوسيع نطاقها، ل نشر

حتى يظلوا جاهلين وتبقى زمام أمورهم تحت سلطته، بل وعملت كذلك على تعيين 
 .المدراء والضباط والمساعدين وحققت جل مطالبهم

  وجد فيها اليهود، وهذا إال و مؤسسة في ظل اإلدارة العسكرية ألم تبق دائرة حكومية
سهم في كنف الوطن القومي فوتكوينهم حتى يحكموا أنفسهم بأن إلعدادهمكخطوة أولى 

 .اليهودي المراد تأسيسه
  رغم رضوخ اإلدارة العسكرية للمطالب الصهيونية إال أنها لم تسلم من كيدهم إْذ أرادوا

تسييرها كيفما شاءوا فتصدَّى رجاالتها لذلك فدبت بينهما العداوة مما جعل الحكومة 
 .موقَف الحكم فاستبدلت اإلدارة العسكرية بأخرى مدنيةالبريطانية تقف 

 ا يدل على التحُيز البريطاني لليهود هو تعيين مندوب ساٍم متعصب للصهيونية ومم
هو السير َهربرت صموئيل، الذي عمل على خدمة األغراض الصهيونية بتهيئة 

 .تالظروف لتحقيقها فاستكمل ما بدأته اإلدارة العسكرية في شتى المجاال
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 ة بريطانيا جريمتها في حق الشعب الفلسطيني عندما حصلت من عصب ولقد ختمت
انتدابها على فلسطين، وبالتالي اقتالعها من  األمم وباإلجماع على قرار رسمي

أحضان البالد العربية ليتم تسليمها في نهاية المطاف إلى اليهود الذين عاثوا فيها 
 .فسادا ومازالوا كذلك حتى اآلن

  يطانيا لم تكل في مواصلة وفائها بوعودها لليهود فضمنت وعد بلفور في صك إن بر
االنتداب حسبما أماله عليها الصهاينة متجاهاًل أصحاب األرض وأماكنها المقدسة 

 .والتي أهمها مدينة القدس، لتبقى المطالب العربية مجرد حبر على ورق 
 أليدي بل راحوا يعقدون إن العرب عامة والفلسطينيين خاصة لم يقفوا مكتوفي ا

المؤتمرات ويؤسسون الجمعيات ويقومون بالثورات واالنتفاضات ومنها ثورات العشرين 
التي لم تتوقف منذ ذلك الحين، وها نحن اليوم نشهد مسيرة نضال الشعب الفلسطيني 
بكل فئاته في سبيل الحرية التي سقط ألجلها الكثير من الشهداء الذين سقوا أرض 

 .مائهم ومازالوا كذلكفلسطين بد
  سيتمكن الفلسطينيون  يوما ما من ازالة دولة االحتالل واستعادة األرض  فهل

 .؟ والمقدسات
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ررررررررررررررررررررررررر01:حلق رقم امل

 (1)ررنيــــــةرفحلسطــــخاقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 10حسني أدهم جرار، المرجع السابق، ص  - (1)
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ررررررررررررررررررررررررررررررررر:ر02:حلق رقم امل

(1)روـــــــسربيكسايكرةرـــــاتفاميرةرــــخاقط
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(1) 

حمد صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، المرجع السابق، ـمحسن م -

 .23ص
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ررررررررر00:حلق رقم امل

ر(1)9191فربايررر00مذكرةروفدراملنظمةرالصهيونيةرإىلراجملحلسراألعحلىرملؤمتررالصحلحربباقيسررررررر
 

 :أعد المذكرة وايزمان وسكولوف ويوششكين واندريه سبير طالبت المذكرة باآلتي

فلسطين واالعتراف بحق اليهود في إعادة إقامة  االعتراف بالحق التاريخي لليهود في -10
 في فلسطينوطن قومي لهم 

إقامة حدود معينة لفلسطين على أن تضم الجزء الجنوبي من لبنان وجبل حرمون والعقبة  -10
 .و األردن

 وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني -10

 االعتراف بوعد بلفور والعمل على تحقيقه -10

 لفلسطينتسهيل االستعمار اليهودي  -15

 إقامة مجلس تمثيلي ليهود فلسطين -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) - 

  .281 تيسير جبارة، المرجع السابق، ص
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ر00:رحلق رقم امل

مرهرجمحلسراألم ريفرلندنريومرأصكراالنتدابرالفحلسطيينرالذيروضعتهربريطانياركدولةرمنتدبةرو
 (1)ر20/00/9122

من عهد جمعيةة األمةم علةى  00كانت دول الحلفاء الرئيسية قد اتفقت تنفيذا لنصوص المادة  لما
أن تعهةةد إلةةى دولةةة منتدبةةة تختارهةةا الةةدول المةةذكورة فةةي إدارة شةةنون فلسةةطين التةةي كانةةت تابعةةة 

 .للسلطنة العثمانية ضمن الحدود التي تعينها الدول المذكورة

وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسنولة عن تنفيةذ  ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد
و صةةادقت عليةةه  10/00/0101التصةةريا الةةذي صةةرحت بةةه حكومةةة جيلةةة ملةة  بريطانيةةا فةةي 

الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي مع البيةان الجلةي بةأن ال يفعةل 
تع بها الطوائف غير اليهوديةة المقيمةة فةي فلسةطين شيئا يضر الحقوق المدنية و الدينية التي تتم

 .اآلن وال الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البيد األخرى 

ولمةةا كةةان ذلةة  اعترافةةا بالصةةلة التاريخيةةة التةةي تصةةل الشةةعب اليهةةودي بفلسةةطين والبواعةة  التةةي 
 .تبع  على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تل  البيد

نةت دول الحلفةاء اختةارت الحكومةة البريطانيةة لتكةون الدولةة المنتدبةة لفلسةطين و لمةا كةان ولما كا
صةة  االنتةةداب لفلسةةطين قةةد صةةيص فةةي النصةةوص التاليةةة و عةةرأل علةةى مجلةةس جمعيةةة األمةةم 

 .لموافقته عليه

ولمةةا كانةةت الحكومةةة البريطانيةةة قةةد قبلةةت االنتةةداب علةةى فلسةةطين وتعهةةدت بتنفيةةذ  بالنيابةةة عةةن 
 :ة األمم طبقا للنصوص والشروط التاليةجمعي

                                                             
(1) - 

 371-362ص السابق، المصدر دروزه، عزة مـحمد

  

 



 ثـــــــــــالبح  حــــــــــــــــــــــــقمال            

 

- 050 - 

المتقدمةةة الةةذكر تةةنص علةةى أن درجةةة السةةلطة والسةةيطرة أو ا دارة التةةي ( 00)ولمةةا كانةةت المةةادة 
تكةون للدولةةة المنتدبةةة إذا لةةم يةةتم االتفةةاق عليهةةا بةةين أعضةةاء جمعيةةة األمةةم يةةنص علةةى ذلةة  نصةةا 

 :ه ونصوصه بما ياتيصريحا فالمجلس بعد تأييد االنتداب المذكور يحدد شروط

يكةةون للدولةة المنتدبةة السةةلطة التامةة فةي التشةةريع وا دارة إال حية  أقيمةت لهةةا  - :المادة  اوللا 
 .حدود في نصوص ص  االنتداب هذا

داريةةةة  - :الماادة  الندة ااا  تكةةون الدولةةة المنتدبةةةة مسةةنولة عةةن جعةةةل الةةبيد فةةي أحةةةوال سياسةةية وا 
اليهةةودي كمةةا جةةاء فةةي ديباجةةة هةةذا الصةة  وترقيةةة أن مةةة  واقتصةةادية تكفةةل إنشةةاء الةةوطن القةةومي

الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميةع سةكان فلسةطين بقطةع الن ةر عةن األجنةاس 
 .واألديان

يجب على الدولة المنتدبة أن تنشط االسةتقيل المحلةي علةى قةدر مةا تسةما بةه  -: المدة  الندلن 
 .األحوال

يعترف بهيئةة يهوديةة صةالحة كهيئةة عموميةة لتشةير وتعةاون فةي إدارة فلسةطين  - :المدة  الرابع 
فةةي الشةةنون االقتصةةادية واالجتماعيةةة وغيةةر ذلةة  ممةةا يةةنثر فةةي إنشةةاء الةةوطن القةةومي اليهةةودي 
ومصةةالا السةةكان اليهةةود فةةي فلسةةطين وتسةةاعد وتشةةتر  فةةي ترقيةةة الةةبيد تحةةت سةةيطرة حكومتهةةا 

هيونية هةةي هةةذ  الهيئةةة المنصةةوص عنهةةا فيمةةا تقةةدم مةةا دامةةت دائمةةا ويعتةةرف بةةان الجمعيةةة الصةة
الدولةةة المنتدبةةة تةةرى أن ن امهةةا وتأليفهةةا يجعينهةةا صةةالحة والئقةةة لهةةذا ال ةةرأل وعلةةى الجمعيةةة 
الصهيونية أن تتخذ ما يلزم مةن التةدابير بعةد استشةارة الحكومةة البريطانيةة للحصةول علةى معونةة 

 .طن القومي اليهوديالذين يب ون المساعدة في إنشاء الو 

تكةةةون الدولةةةة المنتدبةةةة مسةةةنولة عةةةن عةةةدم التنةةةازل عةةةن شةةةيء مةةةن أراضةةةي  - :المااادة  السدم ااا 
 .فلسطين أو تأجير  أو وضعه تحت حكم دولة أجنبية
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علةةى حكومةة فلسةطين مةةع كفالةة عةدم إلحةاق الضةةرر بحقةوق جميةع طوائةةف  - :المادة  ال دة ا 
ن فةةةي أحةةةوال مناسةةةبة، وتنشةةةط باالتفةةةاق مةةةع الهيئةةةة األهةةةالي أن تسةةةهل هجةةةرة اليهةةةود إلةةةى فلسةةةطي

اليهوديةةةة المشةةةار إليهةةةا فةةةي المةةةادة الرابعةةةة اسةةةتقرار اليهةةةود فةةةي األراضةةةي الزراعيةةةة ومةةةن جملتهةةةا 
 .األراضي المدورة واألراضي البور غير المطلوبة لألعمال العمومية

تضةةةمن نصوصةةةا يترتةةةب علةةةى حكومةةةة فلسةةةطين أن تسةةةن قانونةةةا للجنسةةةية ي - :المااادة  ال ااادبع 
 .بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما على الرعوية الفلسطينية

إن امتيةةةازات األجانةةةب وفةةةي جملتهةةةا المحةةةاكم القنصةةةلية وحمايةةةة القنصةةةليات  -: المااادة  الندمةااا 
 ورعاياها وهي التي كان األجانب يتمتعون بها بحكم االمتيازات أو العةرف فةي السةلطنة العثمانيةة
التكةةون نافةةذة فةةي فلسةةطين ولكةةن متةةى انتهةةى اجةةل االنتةةداب فةةان هةةذ  االمتيةةازات برمتهةةا أو مةةع 
التعةةديل الةةذي يكةةون قةةد تةةم االتفةةاق عليةةه بةةةين الةةدول صةةاحبة الشةةأن باسةةتثناء الةةدول التةةي  ةةةل 

 .تعود إلى العمل بها فورا 0100رعاياها يتمتعون باالمتيازات المذكورة في أول أوت سنة 

الةةدول المنتدبةةة مسةةنولة عةةن كفالةةة الن ةةام القضةةائي الةةذي ينشةةأ فةةي فلسةةطين  -: التد ااع الماادة  
ن ضةةمانته تمةةام الضةةمان الحتةةرام األحةةوال الشخصةةية وعةةللحقةةوق القضةةائية لألجانةةب والةةوطنيين، 

سيما إدارة األوقاف طبقا للشريعة الدينية وشةروط  والمصالا الدينية لجميع الشعوب والطوائف وال
 .الواقفين

تكةةون المعاهةةدات المبرمةةة بةةين الدولةةة المنتدبةةة وسةةائر الةةدول األجنبيةةة بشةةأن  - :الماادة  العدةاار 
تسةةليم الرعايةةا األجانةةب المطلةةةوبين فةةي فلسةةطين مرعيةةةة إلةةى أن تعقةةد اتفاقةةةات خاصةةة بةةذل  فةةةي 

 .فلسطين

هةور تتخذ حكومة فلسةطين جميةع التةدابير اليزمةة لصةون مصةالا الجم - :المدة  الحدة   عةر 
فةةي مةةا لةةه عيقةةة بترقيةةة الةةبيد ويكةةون لهةةا السةةلطة التامةةة لتةةدبير مةةا يلةةزم لوضةةع يةةد الحكومةةة أو 
سةةةيطرتها علةةةى مةةةورد مةةةا مةةةن مةةةوارد الةةةبيد الطبيعيةةةة أو األعمةةةال والمصةةةالا والمنةةةافع العموميةةةة 
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يةةة التةةي الموجةةودة أو التةةي سةةتوجد فيمةةا بعةةد فيهةةا بشةةرط مراعةةاة العهةةود الدوليةةة التةةي تقبلتهةةا الدول
م حاجةات الةبيد ءتقبلتها الدولة المنتدبة علةى نفسةها  وعليهةا أيضةا أن توجةد ن امةا لألراضةي يةي

مةع مراعةةاة أمةةور أخةرى منهةةا المنةةافع التةي تةةنجم عةةن تشةجيع إكثةةار المهةةاجرة واسةت يل أع ةةم مةةا 
لمةادة الرابعةة يستطاع من األرأل ويجوز  دارة البيد أن تتفق مع الهيئة اليهوديةة المةذكورة فةي ا

و تستثمر بشروط ا نصاف والعدل واألعمال والمصةالا العموميةة وترقةي مرافةق أعلى أن تجري 
نمةةةا يشةةةترط فةةةي هةةةذ   الةةةبيد الطبيعيةةةة حيةةة  ال تتةةةولى الحكومةةةة هةةةذ  األمةةةور مباشةةةرة بنفسةةةها وا 

رة فائدة معتدلةة و مباشأاالتفاقات أن ال تتجاوز األرباح التي توزعها الهيئة القائمة بالعمل مباشرة 
لرأس المال و كل ما يزيد من هذ  الفائدة يستخدم لما فيه نفع البيد على الوجه الذي توافق عليه 

 .حكومتها

يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على عيقةات فلسةطين الخارجيةة وحةق  -:المدة  الندة   عةر 
ة وللدولةة المنتدبةة الحةق أيضةا فةي أن إصدار البراءات إلى القناصل الةذين تعيةنهم الةدول األجنبية

 .تشمل رعايا فلسطين وهم في خارج بيدهم بحماية سفرائها وقناصلها

تتقلةةد الدولةةة المنتدبةةة كةةل التبعةةة المختصةةة باألمةةاكن المقدسةةة والمبةةاني  -:الماادة  الندلناا  عةاار 
الوصةول إلةى  والمواقع الدينية في فلسطين وهذا يشمل المحاف ة على الحقةوق الموجةودة وضةمان

األمةةةاكن المقدسةةةة والمواقةةةع الدينيةةةة وحريةةةة العبةةةادة مةةةع المحاف ةةةة علةةةى مقتضةةةيات األمةةةن العةةةام 
واآلداب وتكةةون الدولةةة المنتدبةةة مسةةنولة أمةةام جمعيةةة األمةةم دون سةةواها عةةن كةةل مةةا يتعلةةق بةةذل  

مةا تةرا   بشرط أن ال تحول نصوص هذ  المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة البيد علةى
هةذ  الةدول الزمةةا لتنفيةذ نصةوص هةةذ  المةادة وبشةرط أن ال يفسةةر شةيء فةي هةةذا االنتةداب تفسةةيرا 

و التةةدخل فةةي إدارة األمةةاكن المقدسةةة أيخةةول الدولةةة المنتدبةةة سةةلطة التعةةرأل لألمةةي  ا سةةيمية 
 .ا سيمية ذات االمتيازات الدائمة

جنةةةة خاصةةة لةةةدرس وتعيةةين الحقةةةوق والةةةدعاوى تنلةةةف الدولةةة المنتدبةةةة ل -:الماادة  الرابعااا  عةااار 
المتعلقةةةة باألمةةةاكن المقدسةةةة والحقةةةوق والةةةدعاوى التةةةةي تخةةةتص بةةةالطوائف الدينيةةةة المختلفةةةة فةةةةي 
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فلسةةةطين ويعةةةرأل األسةةةلوب الةةةذي يتبةةةع فةةةي تعيةةةين هةةةذ  اللجنةةةة وتأليفهةةةا وو ائفهةةةا علةةةى مجلةةةس 
 .ن غير موافقة المجلسجمعية األمم ليوافق عليه وال تعين اللجنة وال تقوم بو ائفها م

يجب على الدولة المنتدبةة أن تتحقةق أن الحريةة الدينيةة التامةة و حريةة  -:المدة  السدم   عةر 
القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحاف ة على الن ام العةام واآلداب و يجةب 

و الل ةةة أو الةةدين أنس أن ال يكةون هنةةا  تمييةز مةةن أي نةةوع كةان بةةين سةكان فلسةةطين بسةةبب الجة
وأن ال يحةةرم شةةخص مةةا مةةن دخةةول فلسةةطين بسةةبب اعتقةةاد  الةةديني فقةةط ويجةةب أن ال تحةةرم أي 
طائفة كانت من حق المحاف ة على مدارسها وتعلةيم لبنائهةا بل ةتهم إذا كةان ذلة  مطابقةا لشةروط 

 .التعليم العمومية التي قد تفرضها الحكومة

لةة المنتدبةة مسةنولة عةن القيةام بمةا تقتضةيه المحاف ةة علةى تكةون الدو  - :المدة  ال دة   عةر 
الن ام العام والحكم المنت م من ا شراف على الهيئات الدينية والخيرية التي لجميع المذاهب فةي 
فلسةةطين فةةرذا روعةةي هةةذا الشةةرط ال يجةةوز أن تتخةةذ تةةدابير فةةي فلسةةطين  عاقةةة أعمةةال مثةةل هةةذ  

 .و جنسيتهأو عضو فيها بسبب دينه أبأي ممثل لها  و ا جحافأو التعرأل لها أالهيئات 

يجةوز لحكومةة فلسةطين أن تةن م علةى قاعةدة اختياريةة القةوات اليزمةة  - :المدة  ال دبع  عةار 
للمحاف ةةةة علةةةى السةةةلم والن ةةةام والةةةدفاع عةةةن الةةةبيد أيضةةةا بشةةةرط أن تكةةةون تحةةةت إشةةةراف الدولةةةة 

غةةةراأل أخةةةرى غيةةةر ا غةةةراأل ذ  القةةةوات ألالمنتدبةةةة ولكةةةن ال يجةةةوز  دارة فلسةةةطين اسةةةتخدام هةةة
عدا هذ  األغراأل ال يجةوز  دارة فلسةطين  المعينة فيما تقدم إال بموافقة الدولة المنتدبة، وفي ما

و جويةةة وال أن تبقيهةةا عنةةدها ولةةيس فةةي هةةذ  المةةادة مةةا يمنةةع أو بحريةةة أأن تجمةةع قةةوات عسةةكرية 
تكون للدولة المنتدبة في فلسطين ويحق للدولة إدارة فلسطين من االشترا  في نفقات القوات التي 

المنتدبةةة فةةي كةةل وقةةت أن تسةةتخدم طريةةق فلسةةطين وسةةككها الحديديةةة وموانئهةةا لحركةةات القةةوات 
 .المسلحة ونقل الوقود والمهمات

يجب على الدولة المنتدبة أن تكفل عدم التحيز فةي فلسةطين ضةد رعايةا  - :المدة  الندمة  عةر 
فةةي جمعيةةة األمةةم وفةةي جملةةة ذلةة  الشةةركات المنلفةةة بحسةةب قةةوانين تلةة  أي دولةةة تكةةون عضةةوا 
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الدولة إذا قيسوا برعايا الدولة المنتدبة أو أي دولة أجنبية كانت في األمور المتعلقة بالضرائب أو 
التجارة أو الميحة أو تعاطي الصنائع أوالمهن و في معاملة السفن التجارية أو الطيارات األهلية 

ن ال يكون هنا  تحيز في فلسطين ضد عةروأل يكةون منشةنها فةي بلةد مةن بلةدان وكذل  يجب أ
و تكون مرسلة إليها، وتطلق حرية مرور المتاجر الترانزيت عبر البيد المشمولة أالدولة المذكورة 

باالنتةةداب بشةةروط عادلةةة ومةةع مراعةةاة مةةا تقةةةدم وسةةائر شةةروط صةة  االنتةةداب هةةذا يجةةةوز  دارة 
رة الدولة المنتدبة الضرائب والرسوم الجمركية كما ترا  ضةروريا وأن تتخةذ فلسطين أن تفرأل برشا

مةةن التةةدابير مةةا ت نةةه صةةالحا لزيةةادة ترقيةةة المةةوارد الطبيعيةةة فةةي الةةبيد وصةةون مصةةالا السةةكان 
ويجوز لها أن تعقد برشارة الدولة المنتدبةة اتفاقةا جمركيةا خاصةا مةع أي دولةة كانةت أميكهةا كلهةا 

 .0100األسيوية أو شبه جزيرة العرب سنة  داخلة في تركيا

تحةاف  الدولةة المنتدبةة بالنيابةة عةن إدارة فلسةطين علةى كةل اتفةاق مةن  -: المدة  التد اع  عةار 
االتفاقةات الدوليةة العامةة المعقةودة حتةى اآلن والتةي قةةد تعقةد بموافقةة جمعيةة األمةم فيمةا بعةد جهةةة 

و تتعلةةق بالمسةةاواة التجاريةةة أأو االتجةةار بالمخةةدرات  االتجةةار بةةالرقيق واالتجةةار بالسةةيح والةةذخيرة
وحرية المرور الترانزيت والميحة والطيران وبالمواصةيت البريديةة والبرقيةة واليسةلكية والملكيةات 

 .األدبية والفنية والصناعية

تعةةةاون الدولةةةة المنتدبةةةة بالنيابةةةة عةةةن إدارة فلسةةةطين فةةةي تنفيةةةذ كةةةل سياسةةةة  - :المااادة  العةااارل  
كة تقررهةةا جمعيةةة األمةةم لمنةةع انتشةةار األمةةراأل وفةةي جملتهةةا أمةةراأل النباتةةات والحيوانةةات مشةةتر 

 .ومكافحتها بقدر ما تسما به األحوال الدينية واالجتماعية وسواها

تضةع الدولةة المنتدبةة وتنفةذ فةي السةنة األولةى مةن تةاريذ تنفيةذ هةذا  - :المدة  اللاحة  لالعةرل  
ر والعاديةات ينطبةق علةى األحكةام اآلتيةة ويكةون هةذا القةانون ضةامنا االنتداب قانونا خاصا باآلثةا

لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية األمم المساواة في المعاملةة فيمةا يتعلةق بالحفريةات والتنقيبةات 
 .األثرية

 0111كل ما ينتج عن البشر أو صنعهم قبل سنة " العاديات " يجب أن يفهم من كلمة 
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لعاديات يجب أن يكون أجدر بالتشجيع منه بالتهديد ويجب على كل شخص ن التشريع لحماية اإ
يكتشةف أثةةرا بةدون حصةةول علةى ا ذن المةةذكور فةةي الفقةرة الخامسةةة أن يعلةم السةةلطة ذات الشةةأن 

 .باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه

ما لم تعةدل هةذ  السةلطة ال يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إال لمصلحة السلطة ذات الشأن 
 .عن امتيكه وال يمكن إخراج شيء من العاديات من البيد إال برذن من تل  السلطة

كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمدا أو إهماال يجب أن يجازى جةزاء يحةدد مقةدار  
 .آنئذ

ال  غرم المخالف ب رامة ممنوع كل حفر أو تنقيب  يجاد العاديات إال برذن السلطة ذات الشأن وا 
 .مالية

توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية منقتا أو دائما فةي األراضةي التةي تحةوي فائةدة تاريخيةة 
 .أو أثرية

ال تعطةةى الرخصةةة بةةرجراء لحفريةةات إال ألشةةخاص يقةةدمون أدلةةة كافيةةة علةةى خبةةرتهم فةةي اآلثةةار 
 .مة ماأماء وعلى الدولة المنتدبة لدى إعطاء الرخصة أن ال  تستثني عل

يمكةةن اقتسةةام محصةةول التنقيةةب بةةين األشةةخاص الةةذين أجةةرو  والسةةلطة ذات الشةةأن بالنسةةبة التةةي 
تعينهةةا هةةي فةةرذا تعةةذر االقتسةةام ألسةةباب علميةةة يعطةةى للمكتشةةف تعةةويأل عةةادل بةةدل قسةةم مةةن 

 .محصول التنقيب

سةمية فةي فلسةطين فكةل تكون االنكليزية والعربية والعبرية الل ات الر  - :المدة  الندة   لالعةرل  
 .عبارة أو كتابة بالعبرية تكرر بالعربية

عنةد كةل طائفةة مةن ( األعيةاد)تعتةرف إدارة فلسةطين باأليةام المقدسةة  -:المدة  الندلن  لالعةرل  
 .طوائف فلسطين كأيام راحة مشروعة ألفراد تل  الطائفة
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األمةم تقريةرا سةنويا يرتةاح إليةه تقةدم الدولةة المنتدبةة لمجلةس جمعيةة  - :المدة  الرابعا  لالعةارل  
المجلس عن التدابير التي اتخذت في أثناء السةنة لتنفيةذ شةروط صة  االنتةداب وترسةل نسةذ مةن 

 .جميع األن مة والقوانين التي تسن أو تصدر في أثناء السنة مع التقرير

أو  يحةةق للدولةةة المنتدبةةة بسةةماح مجلةةس جمعيةةة األمةةم أن تنجةةل - :الماادة  السدم اا  لالعةاارل  
توقف تطبيق ما ترا  من هذ  الشروط غير مطابق لألحوال المحلية الحاضرة فةي األقسةام الواقعةة 
بين نهر األردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر األمر وأن تضةع مةن التةدابير  دارة 

مةةواد هةةذ  األقسةةام مةةا تةةرا  ميئمةةا لتلةة  األحةةوال بشةةرط أن ال يعمةةل عمةةل يكةةون مخالفةةا لشةةروط ال
 (.01و 00و 05)

توافق الدولة المنتدبة على انه إذا وقع نزاع ما بينها و بين عضو  - :المدة  ال دة   لالعةرل  
آخةةر فةةي جمعيةةة األمةةم يتعلةةق بتفسةةير شةةروط صةة  االنتةةداب وتطبيقهةةا يعةةرأل هةةذا النةةزاع علةةى 

د جمعيةة األمةم المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنصةوص عنهةا فةي المةادة الرابعةة عشةرة مةن عهة
 .إذا لم يتم حله بالمفاوضات

يلةةزم اخةةذ موافقةةة جمعيةةة األمةةم عةةن كةةل تعةةديل فةةي شةةروط صةة   - :الماادة  ال اادبع  لالعةاارل  
 االنتداب

يتخةذ مجلةةس جمعيةة األمةم مةةن التةدابير فةي حالةةة انتهةاء االنتةةداب  -: المادة  الندمةاا  لالعةارل  
المخول بموجب هذا الص  للدولة المنتدبة ما يرا  ضروريا لصون استمرار الحقوق المكتسةبة فةي 

واستمرار احترام حكومةة فلسةطين االحتةرام التةام للعهةود التةي أخةذتها إدارة ( 31ل  31) المدةتي  
 .د االنتداب وفي جملة حقوق المو فين في المعاش والمكافأةفلسطين على عاتقها في عه
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ررررر00:حلق رقم امل

 (1)20/02/9122يرـــذيةربرفضراالنتدابرفــنداءرالحلجنةرالتنفي

 

 :إلى األمة الكريمة

بيةةة ال المةةة التةةي أثبةةت لنةةا الةةزمن عنةةد و فلسةةطين عربيةةة و سةةتبقى عربيةةة رغةةم المعاهةةدات األور  
 .ورق باليةالتصفية قصاصات 

 إن مستقبل فلسطين رغم تصريا بلفور ومعاهدة سان ريمو

إن المعاهةةدات واالتفاقةةات والتصةةاريا المبنيةةة علةةى الباطةةةل تةةذوب بتةةأثير أنفةةاس الوطنيةةة الحقةةةة 
 الصادقة

إن بعةةأل الطوائةةف التةةي انفصةةلت بعةةد الحةةرب  : "مةةايلي 00جةةاء فةةي ن ةةام جمعيةةة األمةةم المةةادة 
عةةن االمبراطوريةةة العثمانيةةة قةةد وصةةلت الةةى درجةةة فةةي معةةالم الوطنيةةة يجةةب االعتةةراف لهةةا معهةةا 
باالسةةتقيل مبةةدئيا علةةى أن تقةةدم لهةةا دولةةة منتدبةةة االرشةةادات االداريةةة والمسةةاعدات الماليةةة بينمةةا 

ن يكةةةون اختبةةةار هةةةذ  الطوائةةةف للدولةةةة تصةةبا بحالةةةة يمكنهةةةا معهةةةا االسةةةت ناء عةةةن ذلةة  ويجةةةب أ
 ".المنتدبة أساسا معتبر

 0100جويليةة  05فرذا داست جمعية األمم قرارها هذا بتصديقها على ص  انتداب فلسةطين فةي 
وهو يناقأل هذا القرار أصي وفرعا فتعلم أن جمعية األمم هي هيئة يهةون عليهةا ال ةاء تصةديقها 

                                                             

 .011ص السابق، المرجع والمعاصر، الحديث فلسطين تاريخ وآخرون، النتشة شاكر رفيق - 1
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قرارهةةا برجليهةةا وهةةو حةةق، والةةذي يةةدوس الحةةق بقةةوة علةةى صةة  االنتةةداب وهةةو  لةةم كمةةا داسةةت 
 .الباطل اولى أن يدوس الباطل بقوة الحق

ن اتمام تصديق عصبة االمم لص  االنتداب في الخامس عشةر مةن شةهر جويليةة إلهذا فاذا قلنا 
حيةاء نةه يكةون ضةربة معينةة، بةل ضةربة تزيةد األأالمقبل هو ضربة كبرى على القضية في نعنةي 

ن يكةةون لنةةةا مةةةن أوات موتةةةا، فةةاذا كةةةان العةةةالم باسةةر  يشةةةهد لنةةةا اليةةوم بالحيةةةاة، فيجةةةب حيةةاة واالمةةة
 .مصيبة تصديق االنتداب حياة جديدة

وال ينطبق هذا المثل الصحيا علةى ( انما المصاعب مدارس النجاح)جاء في االمثال االنجليزية 
مة كانطباقه على فلسطين فان مصيبة تصريا بلفور وضعت فينا حياة جديةدة ومصةيبة معاهةدة أ

سان ريمو ربطتنةا بةالعروة الةوثقى، فةاذا حلةت علينةا مصةيبة عصةبة االمةم فيجةب ان تزيةد حركتنةا 
 .انت اما واتحادنا توثيقا

عةت عنةا مصةيبة فاذا لم تصدق جمعية االمم ص  انتداب فلسطين فةذل  احةرى بهةا وتكةون قةد رف
ن أن خةةاب ال ةةن فيهةةا وصةةدقت عليةةه فيجةةب ا  ن تميتهةةا و إكبةةرى كةةان يمكةةن ان تةةنخر قضةةيتنا ال 

لةةى صةةالحنا فلةةنلف  الصةة  لفةة  النةةواة، ونثةةابر علةةى دفاعنةةا الةةوطني المقةةدس إتنقةةل تلةة  المصةةيبة 
 .صلبأرادة ا  مضى و أبمهمة اعلى وعزم 

 داخةةل وممثلينةةا  ة، نةةدعو لجاننةةا وجمعياتنةةافةةالى درء هةةذ  المصةةيبة قبةةل حلولهةةا بةةالطرق المشةةروع
ال بةةةالطرق إالحةةق الصةةريا ال ينةةال )مةةة بمبةةدأ حركتنةةا الوطنيةةة وهةةو الةةبيد وخارجهةةا ولنةةذكر األ

 فلنسر عليها وهللا والحق والعالم بجانبنا( المشروعة

 .00/10/0100لسان العرب 

 

ر
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 :بيبليوغرافية البحث -
 :المصادر: أوال -
 كريمالالقرآن  -
ابن األثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم مـحمد بن مـحمد بن عبد الكريم بن عبد  .1

أبي الفداء : ، تح1، الكامل في التاريخ، مج(هـ 036ت )الواحد الشيباني الجزري 
 .1891، بيروت، 1عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، ط

، بيروت، 2السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية، مؤسسة الرسالة، ط .2
1818. 

، القدس، 5، مطبعة المعارف، ط1العارف عارف، المفصل في تاريخ القدس، ج .3
1888. 

 .، القاهرة، دس2طالعارف عارف، تاريخ القدس، دار المعارف،  .4
الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي : ابن كثير .5

عبد هللا عبد المحسن التركي، : ، تح1، البداية والنهاية، ج(هـ 114ت )الدمشقي 
 .دار هجر، دط، دب، دس

ناصر الدين : تاريخ حركة العرب القومية، تر: انطونيوس جورج، يقضة العرب .0
 .1891، لبنان، 9إحسان عباس، دار العلم للماليين، ط األسد،

الحريري سعد علي، األخبار السنية في الحروب الصليبية، الزهراء لإلعالم العربي،  .1
 .1895، دب، 3ط

: الحسيني الحاج أمين، أسباب كارثة فلسطين، أسرار مجهولة ووثائق خطيرة، تقديم .9
 .هشام عوض، دار الفضيلة، دط، القاهرة، دس

منذ أول غزو يهودي حتى أخر غزو : ن ظفر اإلسالم، تاريخ فلسطين القديمخا .8
 .1891، بيروت، 3، دار النفائس، ط(م1358م، .ق 1226)صليبي 
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، المكتبة المصرية، 1عزة، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، ج مـحمد دروزه .16
 .1858د ط، بيروت، 

ل جامع للقضية العربية في ربع قرن، تاريخ مفص: سعيد أمين، الثورة العربية الكبرى  .11
 .، مكتبة مدبولي، دط، القاهرة، دس1مج

 .1881، دمشق، 3مـحمد حرب، دار القلم، ط: مذكرات السلطان عبد الحميد، تر .12
: ،تح(هـ 201ت )مسلم ،الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري  .13

 .2663، د ب، 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط
النشاشبي ناصر الدين، الوحدة وقضية فلسطين، مكتبة اإلسكندرية، دط، القاهرة،  .14

 .دس
 .هرتسل ثيودور، الدولة اليهودية، ددن، دط، دب، دس .15
تقرير الحكومة البريطانية عن : وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين .10

مـحمد عبد : ، تر1، ج1821كانون األول  1826إدارة فلسطين في الفترة من تموز 
، دب، 1الكريم محافظه، سعيد الخواجه، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، ط

2666. 
شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي : ياقوت الحموي  .11

 .1811، دار صادر، بيروت، 5، 4، 2، معجم البلدان، مج(هـ 220ت )البغدادي 
 :المراجع: ثانيا
 :باللغة العربيةالمراجع  -أ
أبو السعود خلدون بها الدين، أثر االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية  .1

 .2668على القدس وفًقا لألحكام القانون الدولي، ددن، دط، القدس، 
احمد حسن : أبوبصير صالح مسعود، جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن، تقديم .2

 .1809 ، دب،1الباقوري، موقع الفسطاط، ط
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المنهج والوقائع، دار أيلة، : األدهمي مـحمد مظفر، تاريخ الوطني العربي الحديث .3
 .2616دط، عمان، 

عرض ونقد، :آل عمر مـحمد بن علي بن مـحمد، عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين  .4
 .، دب، دس1مكتبة الملك فهد، ط

ة تحليلية للقضية البار مـحمد علي، القدس والمسجد األقصى عبر التاريخ، مع دراس .5
 .2662الفلسطينية، الدار السعودية، د ط، المملكة العربية السعودية، 

البرغوثي عمر صالح، طوطح خليل، تاريخ فلسطين، مكتبة الثقافة الدينية، دط،  .0
 .القاهرة، دس

رؤية جديدة في  :بيات فاضل مهدي، دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني .1
 .2663، بيروت، 1ضوء الوثائق والمصادر العثمانية، دار المدار اإلسالمي، ط

قراءة إسالمية في التاريخ الحديث : بيومي زكريا سليمان، العرب بين القومية واإلسالم .9
 .2662، القاهرة، 1والمعاصر، دار القاهرة، ط

هشام : فلسطين، تقديم تني جاك، األخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة البتالع .8
 .عواض، دار القنصلية، دط، القاهرة، دس

 .1889، األردن، 1جبارة تيسير، تاريخ فلسطين، دار الشروق، ط .16
دراسة (: 1188 -1046)الجبوري أحمد حسين عبد، القدس في العهد العثماني  .11

 ، األردن،1، دار الحامد، ط2سياسية عسكرية إدارية اقتصادية اجتماعية ثقافية، ج
2611. 

الجبوري صالح صائب، محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية، المركز  .12
 .2614، بيروت، 1العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ط

جرار حسني أدهم، شعب فلسطين أمام التأمر البريطاني والكيد الصهيوني  .13
 .، دار الفرقان، دط، األردن، دس(1838 -1826)
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يم عبد هللا عبد الرزاق، تاريخ أوربا من النهضة حتى الجمل شوقي عطاهللا، إبراه .14
 .2666الحرب الباردة، المكتب المصري، دط، القاهرة، 

 -1819)حافظ مـحمد يعقوب، نظرة جديدة إلى تاريخ القضية الفلسطينية  .15
 .1813، بيروت، 1بحث سوسيولوجي، دار الطليعة، ط(: 1841

، 1منشورات الحلبي الحقوقية، طحسين خليل، التاريخ السياسي للوطن العربي،  .10
 .2612لبنان، 

حسين مـحمد عبد، تاريخ الشرق األوسط الجديد والقديم في موازين العرب واليهود  .11
دراسات تاريخية تحليلية : والقوى العظمى في العالم ودور الواليات المتحدة األمريكية

 .2611، دب، 1نقدية، دار الراية، ط
وثائق ومراسالت تنشر : مرات العربية والدوليةحالق حسان،  فلسطين في المؤت .19

 .1889للمرة األولى، روائع مجدالوي، دط، األردن، 
من الغزو العثماني إلى نهاية : حلمي محروس اسماعيل، تاريخ العرب الحديث .18

 .1881الحرب العالمية األولى، مؤسسة شباب الجامعة، دط، دب، 
إلعالم العربي، د ط، مصر، حمودة أيمن، صالح الدين محرر القدس، مركز ا .26

2662. 
، 1الخراشي سليمان بن صالح، كيف سقطت الدولة العثمانية؟، دار القاسم، ط .21

 .الرياض، دس
الخولي حسن صبري، فلسطين بين مؤامرات الصهيونية واالستعمار، المجلس  .22

 .1809األعلى للشؤون اإلسالمية، دط، الجمهورية العربية المتحدة، 
القدس عبر العصور، دار كنوز المعرفة العلمية، دط، عمان، رباح إسحاق، تاريخ  .23

2668. 
ومصيًرا، مركز دراسات الوحدة .... وعبرة.... الرشيدات شفيق، فلسطين تاريخا .24

 .1881، بيروت، 1العربية، ط
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من ظهور البرجوازية األوروبية : رمضان عبد العظيم، تاريخ أوروبا والعالم الحديث .25
، 2، ج1818إلى تسوية فرساي  1915سوية مؤتمر فينا من ت: إلى الحرب الباردة

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، دب، دس
الزغيبي أحمد بن عبد هللا إبراهيم، العنصرية اليهودية وأثارها في المجتمع  .20

 .1889، الرياض، 1، مكتبة العبيكان، ط1اإلسالمي والموقف منها ج
محاضرات (: 1845 -1814)يات المتحدة زوزو عبد الحميد، تاريخ أوروبا والوال .21

 .1880ونصوص، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، الجزائر، 
الزيدي مفيد، التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة، دار أسامة، دط، األردن،  .29

2611. 
زين العابدين شمس الدين نجم، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار الميسرة،  .28

 .2611، األردن، 1ط
سمور زهدي عبد المجيد، تاريخ العرب المعاصر، الشركة العربية المتحدة بالتعاون  .36

 .2669مع جامعة القدس المفتوحة، دط، القاهرة، 
السيد محمود، تاريخ اليهود القديم والحديث، مؤسسة شباب الجامعة، دط،  .31

 .2664اإلسكندرية، 
وأحكامه الفقهية، خصائصه العامة : شبير مـحمد عثمان، بيت المقدس وما حوله .32

 .1891، الكويت، 1مكتبة الفالح، ط
شعث شوقي، أضواء على التراث الحضاري في فلسطين، اتحاد الكتاب العرب،  .33

 .2660دط، دمشق، 
منذ فجر التاريخ حتى سنة : شوفاني إلياس، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي .34

 .1880، لبنان، 1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1848
رؤية إسالمية، : محسن مـحمد، حقائق وثوابت في القضية الفلسطينيةصالح  .35

 .2616تقديم مـحمد عمارة، مؤسسة فلسطين للثقافة، دط، دب، 
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سلسلة دراسات منهجية في القضية : صالح محسن مـحمد، فلسطين .30
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