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فل�صطني حتت الحتالل الربيطاين 1948-1918

مقدمة:

وو�صطها  فل�صطني  جنوب  �حتالل  �لبيطانيون  �أمت 

يف  �لقد�ص  و�حتلو�   ،1917 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف 

�للنبي  �لبيطاين  �جلي�ص  قائد  وخطب   .1917/12/9

“و�الآن  قائالً:  بانت�صاره  حمتفالً  �لقد�ص  يف   Allenby

، وكاأن حملتهم على فل�صطني 
�نتهت �حلروب �ل�صليبية”1

مل  �ل�صليبية  �حلروب  وكاأن  �صليبية،  حملة  �آخر  كانت 

من  باأكرث  ذلك  قبل  �الأوروبيون  �صنها  �أن  منذ  تتوقف 

800 �صنة. ويف �أيلول/ �صبتمب 1918 �حتل �لبيطانيون 

�صمال فل�صطني، كما �حتلو� يف �أيلول/ �صبتمب - ت�رشين 

�الأول/ �أكتوبر 1918 �رشق �الأردن و�صورية ولبنان. ومنذ ذلك �لوقت فتحت بريطانيا 

�إقناع  ذلك  بعد  بريطانيا  و��صتطاعت  فل�صطني،  الأر�ص  �ملنظم  �لتهويد  م�رشوع  بالقوة 

مقابل  �صايك�ص-بيكو،  ن�صو�ص  يف  كما  فل�صطني  تدويل  م�رشوع  عن  بالتخلي  فرن�صا 

رفع بريطانيا لدعمها للحكومة �لعربية �لتي ن�صاأت يف دم�صق بزعامة في�صل بن �ل�رشيف 

ح�صني، حتى تتمكن فرن�صا من �حتالل �صورية.

وفرت بريطانيا لنف�صها غطاًء دولياً با�صت�صد�ر قر�ر من ع�صبة �الأمم يف 1922/7/24 

بانتد�بها على فل�صطني، ومّت ت�صمني وعد بلفور يف �صّك �النتد�ب، بحيث �أ�صبح �لتز�ماً 

ر�صمياً معتمد�ً دولياً. غري �أن فكرة �النتد�ب �لتي �بتدعتها ع�صبة �الأمم، كانت قائمة على 

��صتقاللها. وقد ت�صمن �صّك �النتد�ب  �ملنتدبة و�إعد�دها لنيل  �ل�صعوب  �أ�صا�ص م�صاعدة 

�ملنتدبة )بريطانيا( يف �الرتقاء مبوؤ�ص�صات �حلكم  �لدولة  نف�صه على فل�صطني م�صوؤولية 

يقف  �أال  يعني  وهذ�  فل�صطني.  �صكان  جلميع  و�لدينية  �ملدنية  �حلقوق  و�صيانة  �ملحلي، 

وعد بلفور يف نهاية �الأمر عائقاً يف وجه �أبناء فل�صطني �صّد �الرتقاء مبوؤ�ص�صاتهم و�إقامة 

دولتهم. وكان تنفيذ وعد بلفور يعني عملياً �الإ�رش�ر مب�صالح �أهل فل�صطني وحقوقهم، 

وتعطيل بناء موؤ�ص�صاتهم �لد�صتورية باجتاه �إقامة دولتهم. وقد ف�صلت بريطانيا د�ئماً 

�لتز�م �ل�صق �ملتعلق بوعد بلفور، و�أ�صمَّت �آذ�نها ومل حترتم �ل�صق �ملتعلق بحقوق �أبناء 

اللنبي • اإدم�ند 
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 من �ل�صكان عند بد�ية �الحتالل. ورمبا 
فل�صطني �لعرب �لذين كانو� يثلون نحو 2%92

نف�صها مبظهر  �إظهار  �لفل�صطينيني  �إيجاد ن�صو�ص متعلقة بحقوق  بريطانيا من  �أر�دت 

�ملطالبة  على  �لفل�صطينيني  وت�صجيع  و�ليهودي،  �لعربي  �لطرفني  بني  �لعادل  �حلكم 

بحيث  �أمامهم،  �ملنافذ  كافة  �إغالق  وعدم  “د�صتورية”،  مدنية  �أ�صاليب  وفق  بحقوقهم 

بالت�صويف  فيه  تقوم  �لذي  �لوقت  يف  ب�رشعة،  و�لثورة  �النفجار  درجة  �إىل  ي�صلون  ال 

�لقومي  �لوطن  تر�صيخ  لها  يتم  ريثما  و�ملماطلة، 

�ليهودي يف فل�صطني.

�لع�صكري  �حلكم  حتت  فل�صطني  بريطانيا  و�صعت 

حتى نهاية حزير�ن/ يونيو 1920، ثم حولتها �إىل �حلكم 

�صمويل  هربرت  �ل�صهيوين  �ليهودي  وعينت  �ملدين، 

�أّول “مندوب �صامٍ” لها على فل�صطني )1925-1920( 

على  ميد�نياً  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  تنفيذ  يف  �رشع  حيث 

�الأر�ص. وتابع �ملندوبون “�ل�صامون” �مل�صرية نف�صها، 

كان  �لتنفيذ  يف  وجناحاً  ودهاًء  �صوء�ً  �أكرثهم  �أن  غري 

�آرثر و�كهوب )Arthur Wauchope )1938-1931 حيث و�صل �مل�رشوع �ل�صهيوين 

يف عهده �إىل درجات خطرية.

اأواًل: تطور امل�سروع ال�سهيوين:

رهيبة،  موؤ�مرة  �لبيطاين  �الحتالل  حتت  فل�صطني  عا�صت  فقد  حال،  �أي  وعلى 

�صعو�  وومُ �أنف�صهم،  ْكم  وحمُ �لد�صتورية  موؤ�ص�صاتهم  بناء  من  فل�صطني  �أهل  رم  فحمُ

مطلقة.  �صالحيات  �ل�صامون  �ملندوبون  عطي 
مُ
و�أ �ملبا�رش،  �لبيطاين  �حلكم  حتت 

�لف�صاد،  و�صجعت  �لرزق،  وك�صب  �لعي�ص  �صبل  �لفل�صطينيني  على  بريطانيا  و�صيَّقت 

�أبناء فل�صطني ببع�صهم. ويف  �لعائلية و�لطائفية و�إ�صغال  و�صعت لتعميق �النق�صامات 

�ل�صكان(  من   %8( �ألفاً   55 من  �ليهود  عدد  فز�د  �ليهودية،  �لهجرة  �صجعت  �ملقابل 

1948. وبالرغم من �جلهود  �ل�صكان( �صنة  �ألفاً )31.7% من   646 �إىل   1918 �صنة 

يتمكنو�  مل  �ليهود  �أن  �إال  �الأر�ص،  على  للح�صول  �مل�صنية  �لبيطانية   - �ليهودية 

�إما  معظمها  كان   ،1948 بحلول  فل�صطني  من   %6 نحو  على  �صوى  �حل�صول  من 

• اآرثر واكه�ب
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لبنان  يف  يقيمون  كانو�  فل�صطينيني  غري  �إقطاعيون  باعها  �أر��ص ٍ �أو  حكومية،  �أر��ص ٍ

291 م�صتعمرة. �الأر��صي  �ليهود على هذه  و�صورية وغريها، وقد بنى 

 ويف �لوقت �لذي كانت �ل�صلطات �لبيطانية ت�صعى حثيثاً لنزع �أ�صلحة �لفل�صطينيني، 

�أو  ر�صا�صات  يلك  من  ل�صنو�ت  وت�صجن  بل  نارياً،  �صالحاً  يحوز  من  �أحياناً  وتقتل 

خنجر�ً �أو �صكيناً طويالً، فاإنها غ�ّصت �لطرف، بل و�صجعت �رّش�ً ت�صليح �ليهود الأنف�صهم، 

من  �أكرث   1948 حرب  �ندالع  مع  عددها  بلغ  وتدريبها،  ع�صكرية  قو�ت  وت�صكيلهم 

�الأرغون،  �آالف من  Haganah، وخم�صة  �لهاغاناه  �ألف مقاتل من  �ألف مقاتل )64   70

و�ألفني من �صترين... وغريها(، وهو عدد يبلغ �أكرث من ثالثة �أ�صعاف �جليو�ص �لعربية 

 ،1929 �صنة  �ليهودية  �لوكالة  �ليهود  و�أ�ص�ص   !!1948 حرب  يف  دخلت  عندما  �ل�صبعة 

و�لتي تولت �صوؤون �ليهود يف فل�صطني، و�أ�صبحت �أ�صبه بدولة د�خل دولة ملا متتعت به 

من �صالحيات و��صعة. و�أقام �ليهود موؤ�ص�صات �قت�صادية و�جتماعية وتعليمية �صخمة، 

)�له�صتدروت  �لعمال  �حتاد  فتاأ�ص�ص  �لقادمة،  �ليهودية  للدولة  قوية  حتتية  بنية  �صكلَّت 

�لظلم  فاإن  وهكذ�،   ...
3
1925 �صنة  بالقد�ص  �لعبية  �جلامعة  و�فتتحت   )Histadrut

و�لقهر و�ملحاباة كان �ل�صمة �الأبرز لال�صتعمار �لبيطاين لفل�صطني.

الهاغاناه 1948 • جن�د 
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ثانيًا: ظهور احلركة الوطنية الفل�سطينية:

�الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  من  �لفل�صطينيون  بها  خرج  �لتي  �الإنهاك  حالة  من  وبالرغم 

حتت  عام،  ب�صكل  �الإ�صالمي  و�لعامل  حولهم،  من  �لعربية  �لبالد  وقوع  من  وبالرغم 

�صطوة �ال�صتعمار ونفوذه، وبالرغم من �صعف �إمكاناتهم �ملادية، و�نعد�م �أدو�ت �ل�صغط 

يهودي  دعم  من  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  به  حظي  مبا  مقارنة  لديهم،  �ل�صيا�صي  و�لنفوذ 

�لكامل  �لتم�صك بحقهم  �لعظمى له، بالرغم من ذلك كله، فاإن  �لقوى  عاملي، ومن رعاية 

يف فل�صطني، و�الإ�رش�ر على ��صتقاللهم مهما كلف �لثمن، كانت �ل�صمة �الأبرز لن�صاطهم 

�ل�صيا�صي  �لن�صاط  متحور  وقد  �لبيطاين.  �الحتالل  فرتة  طو�ل  �جلهادي  �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني حول مطالب حمددة �أبرزها:

�إلغاء وعد بلفور ملا يت�صمنه من ظلم و�إجحاف بحقوق �الأغلبية �ل�صاحقة من �ل�صكان.  -

�إيقاف �لهجرة �ليهودية.   -

وقف بيع �الأر��صي لليهود.  -

�إقامة حكومة وطنية فل�صطينية منتخبة عب برملان )جمل�ص ت�رشيعي( يثل �الإر�دة   -

�حلقيقية �حلرة لل�صكان.

��صتقالل  �إىل  �لنهاية  يف  توؤدي  معاهدة،  لعقد  �لبيطانيني  مع  مفاو�صات  يف  �لدخول   -

فل�صطني. 

�لوطنية  �حلركة  ن�صاأت  �الأ�ص�ص  هذه  وعلى 

�الأول  موؤمترهم  �لفل�صطينيون  و�أقام  �لفل�صطينية، 

)�ملوؤمتر �لعربي �لفل�صطيني 1919/2/10-1/27( 

يف �لقد�ص، فرف�ص تق�صيم بالد �ل�صام وفق �مل�صالح 

�ال�صتعمارية، وعدَّ فل�صطني جزء�ً من �صورية )بالد 

�لوحدة  �صمن  �صورية  با�صتقالل  وطالب  �ل�صام(، 

�لعربية، وت�صكيل حكومة وطنية متار�ص �حلكم يف 

موؤمتر�ت  �صبعة  �لفل�صطينيون  عقد  وقد  فل�صطني، 

قيادة  يف  وبرز   .1928 �صنة  حتى  �لنوع  هذ�  من 

�حل�صيني  كاظم  مو�صى  �لفل�صطيني  للموؤمتر  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  �لوطنية  �حلركة 

 .1934 مار�ص  �آذ�ر/  يف  وفاته  حتى  �لوطنية  للحركة  �لر�صمية  �لزعامة  يف  ��صتمر  �لذي 

• م��شى كاظم احل�شيني
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�حلاج  ��صم  برز  �لفعلية  �لناحية  من  �أنه  غري 

�صنة  �لقد�ص  �أ�صبح مفتي  �لذي  �أمني �حل�صيني، 

�ل�رشعي  �الإ�صالمي  �ملجل�ص  ورئي�ص   ،1921

غد�  و�لذي   ،1922 �صنة  تاأ�صي�صه  منذ  �الأعلى 

�أهم قلعة للحركة �لوطنية و�لقوة �لد�فعة خلفها. 

�حلاج  �أ�صبح  �حل�صيني،  كاظم  مو�صى  وبوفاة 

نهاية  حتى  منازع  دون  فل�صطني  زعيم  �أمني 

�ال�صتعمار �لبيطاين �صنة 1948.

احلركة ال�طنية الفل�شطينية 1929-1918:

على   1929-1918 �لفرتة  خالل  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  ركزت 

وعد  عن  بالعدول  بريطانيا  �إقناع  وحماولة  �ل�صهيوين،  للم�رشوع  �ل�صلمية  �ملقاومة 

بلفور، وقد كان ال يز�ل لديها بقايا �أمٍل يف ذلك، خ�صو�صاً و�أن �لبيطانيني كانو� حلفاء 

قد  يكن  مل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أن  كما  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  خالل  ح�صني  �ل�رشيف 

عن  ف�صالً  هذ�،  فل�صطني.  يف  �لو�صع  على  خطرية  �أبعاد  ذ�ت  عملية  نتائج  �أية  بعد  حقق 

�ملكافئة  �لبديلة  �لو�صائل  يلكون  �لفل�صطينيني  �أن  ترى  تكن  مل  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن 

متلك  تكن  مل  نف�صها  �لقيادة  �أن  كما  �لبيطانيني.  على  �إر�دتهم  فر�ص  من  متكنهم  �لتي 

�أكرث عنفاً. ولعبت قلة �خلبة  �لعزية و�الإر�دة و�لتما�صك لتحدي �لبيطانيني بو�صائل 

�أ�صهم  و�لذي  و�لن�صا�صيبية(،  )�حل�صينية  �لقيادة  على  �لعائلي  و�لتناف�ص  �ل�صيا�صية، 

�أن هذ� مل  �إ�صعاف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية. غري  �لبيطانيون يف تاأجيجه، دوره يف 

من  �لفل�صطيني  �ملبدئي  �ملوقف  على  عام  ب�صكل  يوؤثر 

ومن  �لبيطاين،  و�ال�صتعمار  �ل�صهيوين  �مل�رشوع 

�ملطالب �ل�صيا�صية �لعامة للحركة �لوطنية.

ومن �لناحية �ل�صيا�صية، �أر�صلت �لقيادة �لفل�صطينية 

�لذي   ،1921 يوليو  متوز/  يف  لندن  �إىل  �الأول  وفدها 

 Winston �لتقى وزير �مل�صتعمر�ت ون�صتون ت�رش�صل 

�مل�صوؤولني، لكن جهوده مل تلق  Churchill وعدد�ً من 

اأمني احل�شيني • احلاج 

• ون�شت�ن ت�رش�شل
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�آذ�ناً �صاغية من �حلكومة �لبيطانية، و�إن كان جنح يف دفع جمل�ص �للورد�ت �لبيطاين 

باإ�صد�ر قر�ر برف�ص وعد بلفور. ومن جهة �أخرى، �أف�صل �لفل�صطينيون حماولة بريطانية 

لت�صكيل جمل�ص ت�رشيعي يف فل�صطني �صنة 1923 منزوع �ل�صالحية �لفعلية، وال يثل 

ب�صكل �صحيح �صكان فل�صطني. ولقيت زيارة بلفور لفل�صطني �صنة 1925 �حتجاجات 

عامة، ومتت مقاطعته، ونمُفذ �إ�رش�ب �صمل كل فل�صطني. ويف �ملوؤمتر �لفل�صطيني �خلام�ص 

�لتايل  �ليمني  �أق�صمو�  وطنياً  ميثاقاً  �ملوؤمترون  و�صع   1922/8/25-22 يف  �أقيم  �لذي 

على �اللتز�م به: “نحن ممثلي �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني يف �ملوؤمتر �لعربي �لفل�صطيني 

�خلام�ص �ملعقود يف نابل�ص، نتعهد �أمام �هلل و�لتاريخ و�ل�صعب على �أن ن�صتمر يف جهودنا 

�لر�مية �إىل ��صتقالل بالدنا، وحتقيق �لوحدة �لعربية بجميع �لو�صائل �مل�رشوعة، و�صوف 

.
ال نقبل باإقامة وطن قومي يهودي �أو هجرة يهودية”4

وخالل �لفرتة نف�صها )1918-1929( وقعت ثالث ثور�ت عبت ب�صكل قوي عن 

�لغ�صب �ل�صعبي �لعارم من �مل�رشوع �ل�صهيوين، غري �أنها وجهت غ�صبها �صّد �ليهود، 

وحاولت جتنب �لبيطانيني )ب�صبب �لعو�مل �مل�صار �إليها �صابقاً(، لكن �لدور �الأ�صا�صي يف 

قمع هذه �لثور�ت كان للبيطانيني. فكانت ثورة مو�صم �لنبي مو�صى يف 1920/4/10-4 

يف �لقد�ص �لتي �أدت �إىل مقتل خم�صة يهود وجرح 211 �آخرين، ومقتل �أربعة عرب وجرح 

من  �أجز�ء  و�صملت  يافا،  يف  �ندلعت  �لتي   1921/5/15-1 يف  يافا  وثورة  �آخرين؛   24

وجرح   48 قتل  بينما  يهودياً،   146 وجرح   47 مقتل  �إىل  و�أدت  فل�صطني،  �صمال 

73 عربياً؛ وثورة �لب�ق �لتي ت�صاعدت �أحد�ثها منذ 15 �آب/ �أغ�صط�ص و��صتمرت حتى 

للم�صجد  �لغربي  )�حلائط  �لب�ق  حائط  عن  دفاعاً  �مل�صلمون  خا�صها  وقد   ،1929/9/2

فل�صطني،  �أرجاء  كافة  �لثورة يف  �ليهودية، و�نت�رشت  �العتد�ء�ت  �ملبارك( �صّد  �الأق�صى 

�آخرين. ويف  �إىل مقتل 133 وجرح 339 يهودياً، وقتل 116 عربياً وجرح 232  و�أدت 

�إ�صابات  معظم  �أما  �لعرب،  �أيدي  على  �ليهود  �إ�صابات  معظم  حدثت  �لثالث  �لثور�ت 

�أمني �حل�صيني  �لقو�ت �لبيطانية و�ل�رشطة. وقد كان للحاج  �أيدي  �لعرب فوقعت على 

مفتي �لقد�ص دور �أ�صا�صي �رشرِّي يف ثورة مو�صم �لنبي مو�صى وثورة �لب�ق. �أما �لقيادة 

�إىل  و�َصَعت  بل  �ل�صلمية،  باالأ�صاليب  متم�صكة  ظلت  فقد  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �ل�صيا�صية 

تهدئة م�صاعر �لغ�صب و��صتيعابها. ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لثور�ت �لثالث قد �تخذت 

 .
5
طابعاً �إ�صالمياً �أ�صهم يف تاأجيح �مل�صاعر �لوطنية وتفجريها �صّد �مل�رشوع �ل�صهيوين
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احلركة ال�طنية الفل�شطينية 1939-1929:

�لعنيفة  �جلهادية  �ملقاومة  فيه  ت�صاعدت  لعقد  فاحتة  �صنة 1929  �لب�ق  ثورة  كانت 

يف  ذروتها  و�صلت  وقد  �صو�ء،  حّد  على  �لبيطاين  ولال�صتعمار  �ل�صهيوين  للم�رشوع 

�مل�رشوع  خطورة  تتكر�ص  �أخذت  فقد   .)1939-1936( �لكبى  �لفل�صطينية  �لثورة 

�لفرتة  خالل  يهودي  �ألف   152 من  �أكرث  هجرة  �إثر  خ�صو�صاً  �ل�صهيوين   - �ليهودي 

1930-1935، مما �صاعف عدد �ليهود �لذين كان عددهم يف منت�صف �صنة 1929 حو�يل 

156 �ألفاً، وكان �لكثري من �ملهاجرين �جلدد من �أملانيا، من رجال �الأعمال و�أ�صحاب �الأمو�ل 

و�لتجارة ومن �لعلماء �ملتخ�ص�صني. كما متكن �ليهود يف �لفرتة نف�صها )1935-1930( 

كميات  �ليهود  وهّرب  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  من  دومن  �ألف   229 على  �ال�صتيالء  من 

.
6
�صفت حالتان منها يف 1930/3/15، ويف 1935/10/16 �صخمة من �الأ�صلحة كمُ

�لوطني  و�لتفاعل  �ل�صيا�صي  �لن�صاط  بازدياد  �لثالثينيات  من  �الأول  �لن�صف  ومتيز 

مع �الأحد�ث، وتوجيه �لعد�ء ب�صكل مبا�رش وو��صع �صّد �ل�صلطات �لبيطانية باعتبارها 

وكان  �لفل�صطينية،  �الأحز�ب  �لفرتة  هذه  يف  وت�صكلت  بالء”.  كل  و�أ�صا�ص  �لد�ء،  “�أ�صل 
�ال�صتقالل” �أولها ظهور�ً يف �آب/ �أغ�صط�ص 1932، و�أ�صهم ب�صكل كبري يف توجيه  “حزب 
�لعد�ء �صّد بريطانيا، لكنه �َصعمُف منذ منت�صف 1933. �أما �حلزب �لعربي �لفل�صطيني 

�لذي ظهر يف �آذ�ر/ مار�ص 1935 فقد �أ�صبح �حلزب �ل�صعبي �الأول، وحظي بدعم �ملفتي 

�مل�صلمني،  �ل�صبان  نف�صها جمعيات  �لفرتة  ، ون�صطت يف 
7
�أمني( وبدعم �جلماهري )�حلاج 

حركة  مثل  جهادية  ع�صكرية  �رشية  تنظيمات  وتطورت  ون�صاأت  �لك�صفية.  و�حلركات 

�لقادر  عبد  بقيادة  �ملقد�ص”  �جلهاد  و“منظمة  �لق�صام،  �لدين  عز  بقيادة  “�جلهادية” 
�حل�صيني )و�الإ�رش�ف �ل�رشرِّي للحاج �أمني(، كما ظهرت جمموعات ثورية �أ�صغر دخلت 

يف �صد�مات مبكرة مع �ل�صلطة مثل “�لكف �الأخ�رش”.

بالو�صائل  حقوقهم  على  �حل�صول  يف  �أملهم  �لفرتة  هذه  يف  �لفل�صطينيون  َفَقَد  لقد 

نز�ل  ما  “كنا  قائالً:  �ملرحلة  تلك  على  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  وعلق  و�لقانونية،  �ل�صلمية 

�آالمنا  كل  عذ�بنا...  كل  �لزمن،  مع  ز�ل  ولكنه  �الأمل،  من  �صيء  على   1932 �صنة  حتى 

. و�أ�صارت مذكرة ملدير ق�صم �ملخابر�ت 
كانت تمُعدُّ بعناية، مل يكن �أمامنا غري �ل�صهادة”8

�لبيطاين و�الإد�رة  �النتد�ب  بال�صخط �صّد  �ملتز�يد  “�ل�صعور  �أن  �إىل  يف �رشطة فل�صطني 

ِملو� باأن بريطانيا �صوف حتقق 
َ
�أ�صبح �صائد�ً و�صط كل �لطبقات...، و�أن �لعرب، �لذين �أ

 .
لهم �لعدل، قد �أ�صيبو� بالياأ�ص”9
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�ملعادية  �لقناعات  تكري�ص  يف  �أ�صهم  وقد 

�لعربي  �لوفد  مهمة  ف�صل  و�نت�صارها  لبيطانيا 

كاظم  مو�صى  برئا�صة  لندن  �إىل  �لفل�صطيني 

�حل�صيني يف ربيع 1930. وعدم تنفيذ تو�صيات 

 John Hope Simpson جون هوب �صمب�صون 

خبري �الإ�صكان و�الأر��صي، �لذي كلفته �حلكومة 

فل�صطني،  يف  �لو�صع  بدر��صة  �لبيطانية 

توجد  ال  �أنه  دقيقة  در��صة  بعد  ��صتنتج  و�لذي 

للمهاجرين  �إعطاوؤها  يكن  �إ�صافية  ٍ �أر��ص 

�لو�صع  تفاقم  من  وز�د   .
10

وقفها �أو  �ليهودية  �لهجرة  بخف�ص  و�أو�صى  �ليهود، 

�الأبي�ص”  “�لكتاب  يف  �أعلنتها  �لتي  توجهاتها  تنفيذ  عن  �لبيطانية  �حلكومة  نكو�ص 

�إ�صد�رها  ثم  �ليهودية،  �لهجرة  ب�صبط  وعد  �لذي   1930 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

جتاه  بريطانيا  �لتز�مات  �أكد  �لذي   1931 فب�ير  �صباط/  يف  �الأ�صود”  “�لكتاب 
 .

11
�الأبي�ص �لكتاب  ما جاء يف  �ل�صهيوين، وم�صح عملياً  �مل�رشوع 

و��صتطاع �أبناء فل�صطني يف تلك �لفرتة �أن يجددو� �لبعد �لعربي و�الإ�صالمي لق�صية 

طوه. فنقلت �لتقارير يف �أيار/ مايو 1931 وجود خمطط ثوري جهادي  فل�صطني ويمُن�صرِّ

�صكيب  �الأمري  و�أن  و�صورية،  فل�صطني  وخ�صو�صاً  �لعربية  �لبالد  �إنقاذ  ي�صتهدف 

�أر�صالن )وهو �إ�صالمي لبناين( كان زعيم هذه �حلركة، وي�صرتك معه يف �ملخطط �حلاج 

�أمني �حل�صيني وموالنا �صوكت علي �لزعيم �لهندي �ملعروف. وكان على �ت�صال بزعماء 

يمُكتب  مل  �ملخطط  لكن  وم�رش.  و�ل�صام  و�لعر�ق  �لعربية  �جلزيرة  يف  �لعربية  �حلركات 

�لعام برئا�صة  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  �لقد�ص  �نعقد يف  . ويف 1931/12/17-7 
12

�لنجاح له 

�الإ�صالمي  �لبعد  بلد�ً، وتكر�ص فيه   22 �أمني �حل�صيني، وبح�صور مندوبني عن  �حلاج 

علماء  وح�رشه  �الإ�صالمي،  للعامل  مركزياً  هّماً  �أ�صبحت  �لتي  فل�صطني،  لق�صية 

�ل�صاعر  �لهندي  و�ملفكر  ر�صا،  ر�صيد  حممد  �ل�صيخ  مثل  كبى  �إ�صالمية  و�صخ�صيات 

�إقبال”، و�لزعيم �لهندي �صوكت علي، و�لزعيم �لتون�صي عبد �لعزيز �لثعالبي،  “حممد 
�صكري  �ل�صوري  و�لزعيم  �لطبطبائي،  �لدين  �صياء  �ل�صابق  �إير�ن  وزر�ء  ورئي�ص 

�لقوتلي، ... وغريهم. و�صدرت �لعديد من �لقر�ر�ت �لعملية كاإن�صاء جامعة �إ�صالمية، 

 ،
13

�لبلد�ن... خمتلف  يف  لفل�صطني  جلان  وت�صكيل  �الأر��صي،  الإنقاذ  �رشكة  وتاأ�صي�ص 

• ج�ن ه�ب �شمب�ش�ن
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• �ش�كت علي• حممد ر�شيد ر�شا اإقبال • حممد 

الق�تلي • �شكري  الطبطبائي الدين  • �شياء  الثعالبي العزيز  • عبد 
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على  �لبيطانيني  و�إ�رش�ر  �ال�صتعمار،  حتت  �الإ�صالمي  �لعامل  بلد�ن  معظم  وقوع  لكن 

�إف�صال �أي من �مل�صاريع �لعملية �أدى �إىل تعطيل �لعمل مبعظم هذه �لقر�ر�ت. وتز�يد دور 

علماء �مل�صلمني �لفل�صطينيني بانعقاد موؤمترهم �الأول يف 1935/1/25، و�إ�صد�رهم فتوى 

بتحرمي بيع �الأر�ص لليهود، وتكفري من يرتكب ذلك، ثم قيامهم بحملة توعية كبى يف 

.
14

فل�صطني

ومن جهة �أخرى، فاإن �ملقاومة �جلهادية متثلت يف �لبد�ية يف منظمة �لكف �الأخ�رش، 

بعمليات  �أحمد طاف�ص، وقامت  فل�صطني بزعامة  �صمال  �لب�ق يف  �إثر ثورة  �لتي ظهرت 

�صّد �ليهود و�لبيطانيني، لكن �حلملة �لبيطانية �ملكثفة �صدها �أدت �إىل �لق�صاء عليها يف 

 .
15

�صباط/ فب�ير 1930، و�لقب�ص على زعيمها

 1933 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف 

�لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �صّعدت 

كبريتني  مظاهرتني  و�أقامت  معار�صتها، 

�لقد�ص يف 10/13، ويف يافا يف 10/27،  يف 

و�نطلقت  باأنف�صهم،  �لزعماء  فيها  �صارك 

�أما  �الأق�صى،  �مل�صجد  من  �الأوىل  �ملظاهرة 

من  �جلمعة  �صالة  بعد  فانطلقت  �لثانية 

يافا، و�أ�رشبت فل�صطني يف هذين �ليومني، 

وحاولت �ل�صلطات منع �ملظاهر�ت بالقوة، 

�إىل مقتل 35 وجرح 255 عربياً.  �أدى  مما 

عنفاً  وز�دت  �ملظاهر�ت  �ت�صعت  وقد 

�ل�صبع  وبئر  ونابل�ص  و�لقد�ص  حيفا  يف 

�ملزيد  ل�صقوط  �أدى  مما  وغريها؛  و�للد 

مدة  فل�صطني  و�أ�رشبت  �ل�صحايا،  من 

�لبيطانية  �ل�صلطات  و�عتقلت  �أيام.  �صبعة 

كاظم  مو�صى  و�أ�صيب  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  من  ثالثة  بينهم  فل�صطينياً،  زعيماً   12

�آذ�ر/  يف  تويف  �أنه  وذمُكر  �إثرها،  على  عليه  �أغمي  بكدمات  يافا  مظاهرة  �أثناء  يف  �حل�صيني 

.
16

مار�ص 1934 متاأثر�ً بهذه �الإ�صابة، وهو يف �لـ 81 من عمره

اأحداث  يف  املظاهرات  يقمع  االحتالل   •

1933 اأكت�بر  ت�رشين االأول/ 
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�أ�ص�صها  فقد  “�جلهادية”  حركة  �أما 

بجذورها  وتعود  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صيخ 

�إىل �صنة 1925. وهي حركة �رشية جهادية، 

�صعارها  وكان  منهجاً،  �الإ�صالم  �تخذت 

و�نت�رشت  ��صت�صهاد”  �أو  ن�رش  جهاد،  “هذ� 
�لعمال  بني  خ�صو�صاً  فل�صطني،  �صمال  يف 

رجل،   200 تنظيم  لها  و�أمكن  و�لفالحني، 

باالإ�صافة �إىل 800 من �الأن�صار. وقامت �رّش�ً 

بامل�صاركة �جلهادية يف ثورة �لب�ق، ثم نفذت 

من  �الأول  �لن�صف  خالل  �لعمليات  بع�ص 

ونزلت  نف�صها  عن  �أعلنت  لكنها  �لثالثينيات، 

�إىل �مليد�ن يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1935، و��صت�صهد �ل�صيخ �لق�صام و�ثنان من رفاقه 

يف  يعبد  �أحر��ص  معركة  يف  �ل�رشطة  مع  مو�جهة  �أول  يف 

1935/11/20. ومل تكن هذه نهاية �حلركة، فقد توىل 

ر�ئد  دور  لها  وكان  �ل�صعدي.  فرحان  �ل�صيخ  �لقيادة 

 .
17

عظيم يف �لثورة �لكبى )1939-1936(

ب�صبغة  ��صطبغت  فقد  �ملقد�ص  �جلهاد  منظمة  �أما 

وتركز  �أمني،  �حلاج  رعاية  ولقيت  وطنية،  �إ�صالمية 

تنظيمها يف �لقد�ص، بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني، وو�صل 

. و�صاركت يف 
18

عدد �أفر�دها �صنة 1935 �إىل 400 ع�صو

�لثورة �لكبى يف قيادة �لعمل يف مناطق �لقد�ص و�خلليل.

ثالثًاً: الثورة الفل�سطينية الكربى 1939-1936:

وقد  و�ملعا�رش.  �حلديث  فل�صطني  تاريخ  يف  �لثور�ت  �أعظم  من  �لكبى  �لثورة  كانت 

تفجرت يف 1936/4/15 على يد جمموعة ق�صامية بقيادة �ل�صيخ فرحان �ل�صعدي، قامت 

بني  متبادلة  غا�صبة  فعل  ردود  وح�صلت  �الأحد�ث،  تفاعلت  ثم  �ليهود.  من  �ثنني  بقتل 

�لعرب و�ليهود، و�أعلن �أبناء فل�صطني �الإ�رش�ب �لعام يف 20 ني�صان/ �أبريل، ومّت توحيد 

الق�شام الدين  • ال�شيخ عز 

القادر احل�شيني • عبد 
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�الأحز�ب �لعربية، وت�صكيل �للجنة 

)�لتي توىل رئا�صتها  �لعليا  �لعربية 

بنف�صه(  �حل�صيني  �أمني  �حلاج 

وقامت  �أبريل،  ني�صان/   25 يف 

�الإ�رش�ر  عن  باالإعالن  �للجنة 

�الإ�رش�ب  يف  �ال�صتمر�ر  على 

�لفل�صطينية  �ملطالب  حتقيق  حتى 

فل�صطينية  حكومة  �إن�صاء  يف 

منتخب،  برملان  �أمام  م�صوؤولة 

ومنع  �ليهودية،  �لهجرة  ووقف 

و��صتمر  لليهود.  �الأر��صي  بيع 

�الإ�رش�ب 178 يوماً )حو�يل �صتة 

يف  اإ�رشاب  اأط�ل  ليكون  �أ�صهر( 

التاريخ يق�م به �شعب باأكمله. 

عارمة  ثورة  �الإ�رش�ب  ور�فق 

تتوقف  ومل  فل�صطني،  كل  عّمت 

يف  �إال  �لثورة  من  �الأوىل  �ملرحلة 

ند�ء  على  بناء   ،1936/10/12

وتهيئة  �لعرب،  و�أمر�ء  ملوك 

�لو�صع  لتدر�ص   )Peel Commission بيل  )جلنة  بريطانية  ملكية  حتقيق  جلنة  لقدوم 

 ،1937 يوليو  متوز/  مطلع  يف  �للجنة  هذه  تو�صيات  �صدرت  وقد  تو�صياتها.  وتقدم 

و�قرتحت تق�صيم فل�صطني بني �لعرب و�ليهود. وقد �أدى ذلك �إىل تاأجيج م�صاعر �لثورة 

�للو�ء  �لبيطاين  للحاكم  �لق�صاميني  �غتيال  �لفا�صلة  بدئها  عالمة  وكانت  جديد،  من 

�جلليل لوي�ص �أندروز Louis Andrews يف 1937/9/26. وقامت �ل�صلطات �لبيطانية 

باإجر�ء�ت قمعية هائلة، وحلَّت �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى و�للجنة �لعربية �لعليا و�للجان 

�لقومية، وحاولت �عتقال �حلاج �أمني �لذي متكن من �لهرب �إىل لبنان يف منت�صف ت�رشين 

�الأول/ �أكتوبر 1937، حيث توىل قيادة �لثورة من هناك، لكنها جنحت يف �عتقال �أربعة 

.Seychelles من �أع�صاء �للجنة �لعربية �لعليا، و�أبعدتهم �إىل جزر �صي�صل

الفل�شطينية 1939-1936 • الث�رة 

العليا العربية  • اللجنة 
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 ،1938 �صيف  يف  قمتها  �إىل  �لثورة  و�صلت  وقد 

�لفل�صطيني  �لريف  على  �ل�صيطرة  يف  �لثو�ر  وجنح 

لفرت�ت  �ملدن  من  عدد  �حتالل  من  ومتكنو�  وقمُر�ه، 

ولو  �لبيطانية.  �ملدنية  �ل�صلطة  و�نهارت  حمدودة، 

�أن �الأمر �قت�رش فقط على مو�جهة بني �صعب حمتل 

�ن�صحابها  �إىل  �الأمر  �أدى  لرمبا  م�صتعِمرة،  و�صلطة 

�لطرف  وجود  ولكن  حقوقه.  �ل�صعب  و�إعطاء 

م�رشوعه،  وطبيعة  ونفوذه،  �ل�صهيوين   - �ليهودي 

عند  و�لعناد  �ملكابرة  من  ملزيد  د�ئماً  ت�صغط  كانت 

�لبيطانية  �ل�صلطات  ��صطرت  وقد  �لبيطانيني. 

يقودها  �صخمة،  ع�صكرية  تعزيز�ت  �إر�صال  �إىل 

 ،Dill ديل  �أمثال  �لع�صكريني  بريطانيا  قادة  �أف�صل 

ومونتجمري   ،Haining وهيننج   ،Wavell وويفل 

فل�صطني  �حتالل  باإعادة  وقامت   .Montgomery

و�لدمار،  �لتنكيل  و�صائل  كل  م�صتخدمة  قرية،  قرية 

ذلك  يف  عظمى  قوة  �أكب  �إليه  تو�صلت  ما  و�أحدث 

�أمثال  �لثورة  قادة  من  كثري  و��صت�صهد  �لزمان. 

وعبد  �حلمد،  �ل�صالح  وحممد  �ل�صعدي،  فرحان 

ولذلك   .
19

درة �أبو  ويو�صف  حممد،  �حلاج  �لرحيم 

و�ل�صعف  �لرت�جع  من  حالة  من  �لثورة  عانت  فقد 

ال�شالح احلمد • حممد  ال�شعدي اأب� درة• فرحان  • ي��شف 

م�رشوع جلنة بيل 1937

مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية 

لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص.
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باالنطفاء  ��صتمرت  �لثورة  جذوة  �أن  غري   .1939 �أبريل  ني�صان/  منذ  خ�صو�صاً 

فاإن جمموع  �لبيطانية  �الإح�صائيات  وح�صب   .1939 �صنة  �أو�خر  حتى  �لتدريجي 

:
20

�لعمليات �لتي قام بها �لثو�ر خالل فرتة 1936-1939 كانت كما يلي

1939 1938 1937 1936 ال�شنة

952 4969 598 4076 جمم�ع العمليات

ذكرت �مل�صادر �لبيطانية �أنه قمُتل يف �ملرحلة �الأوىل من �لثورة من �ليهود 80 وجرح 

�لعرب  من  قتل  فيما   ،164 وجرح   35 �لبيطانية  و�ل�رشطة  �جلي�ص  من  وقتل   ،288

193 وجرح 803. وح�صب حممد عزة دروزة فاإن عدد قتلى �لعرب ز�د عن 750 وعدد 

�جلرحى ز�د عن 1500. �أما يف �ملرحلة �لثانية فح�صب دروزة فاإن �إ�صابات �ليهود كانت 

نحو 1500، ربعهم �إن مل يكن ثلثهم من �لقتلى، وهو قريب من �الإح�صائيات �لر�صمية 

�ليهودية، وَقدَّر �الإ�صابات يف �جلي�ص و�ل�رشطة �لبيطانية بـ 1800 قتيل وجريح، بينما 

.
21

َقدَّر قتلى �لعرب بثالثة �آالف وجرحاهم ب�صبعة �آالف

الرحيم احلاج حممد يق�د فريقاً من املجاهدين؛  • عبد 
ويف الزاوية العليا �ش�رة �شخ�شية له

اأحد عمليات  • تفجري قطار يف 

املجاهدين يف ث�رة 

1939-1936
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ومن جهة �أخرى، حاولت بريطانيا �إيجاد خمرج �صيا�صي، بينما كانت تقوم ب�صحق 

�لثورة، فقامت باإلغاء م�رشوع تق�صيم فل�صطني، و�أفرجت عن معتقلي �صي�صل، ودعت �إىل 

موؤمتر �ملائدة �مل�صتديرة يف لندن، بحيث حت�رشه وفود متثل �لفل�صطينيني و�ليهود وعدد�ً 

من �لبالد �لعربية. وقد ف�صل �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف �صباط/ فب�ير 1939، يف �لو�صول �إىل 

نتيجة حمددة. وهذ� مّهد �لطريق �أمام �لبيطانيني ليعلنو� وحدهم �حلل �لذي يرتاأونه، 

�حلكومة  فاأ�صدرت  �لطرفني.  ر�صى  عن  �لنظر  بغ�ص  �صينفذونه  �إنهم  قالو�  و�لذين 

�لبيطانية “�لكتاب �الأبي�ص” يف �أيار/ مايو 1939، �لذي �صّكل �إىل حّد ما ن�رش�ً �صيا�صياً 

للفل�صطينيني، فقد �أقرت بريطانيا ب�صكل حا�صم �أنه لي�ص من �صيا�صتها �أن ت�صبح فل�صطني 

و�ليهود  �لعرب  فيها  يقت�صم  م�صتقلة،  فل�صطينية  دولة  هو  تريده  ما  و�أن  يهودية،  دولة 

ع�رش  خالل  فل�صطينية  دولة  �إن�صاء  �إىل  �صعيها  بريطانيا  و�أعلنت  �حلكومية.  �ل�صلطة 

�ألفاً، وبعد  �صنو�ت، و�أن �لهجرة �ليهودية يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �لقادمة لن تزيد عن 75 

فل�صطني،  مناطق  بع�ص  يف  �الأر��صي  بيع  حظر  وقررت  �لعرب،  من  باإذن  �إال  نع  متمُ ذلك 

بينما يكون مقيد�ً يف مناطق �أخرى. ومل تو�فق معظم �لقيادة �لفل�صطينية على �مل�رشوع 

�أ�صا�صاً يف �لوعود و�لنو�يا �لبيطانية، والأنه ربط ��صتقالل فل�صطني  �لبيطاين؛ ل�صكرِّها 

مبو�فقة �ليهود وتعاونهم، كما �أنه مل َيِعد باإ�صد�ر عفو عام عن �لثو�ر، �أو �مل�صاحلة مع 

زعيم فل�صطني �حلاج �أمني. وفوق ذلك فاإن �لفل�صطينيني ر�أو� �أنه لي�ص من �حلكمة �ملو�فقة 

على  م�رّشة  بريطانيا  د�مت  وما  �لتنازالت،  بع�ص  يت�صمن  �لذي  �مل�رشوع  على  �ملبكرة 

بقوة  �ليهود  عار�ص  كما  جديتها.  مدى  بك�صف  كفيل  �لزمن  فاإن  حال،  �أي  على  تنفيذه 

.
22

وعنف �مل�رشوع �لبيطاين

رابعًا: التطورات ال�سيا�سية 1947-1939:

�لفل�صطينيون  ودخل  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  وقعت   1945-1939 �لفرتة  وخالل 

تلك �لفرتة وقد �أنهكت قو�هم، وت�صتت قيادتهم �ل�صيا�صية نتيجة �لثورة، و��صطر �حلاج 

�أمني �أن يهرب �إىل �لعر�ق يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1939، ثم هرب �إىل �إير�ن وتركيا ثم �إىل 

�أملانيا �لتي و�صلها يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1941، بعد �أن �صقط �حلكم �لوطني �ملعادي 

لبيطانيا يف �لعر�ق، �لذي كان للحاج �أمني دور رئي�صي يف �إقامته. وهناك مل يجد بمُّد�ً من 
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م�صودة  �إعد�د  ومّت  حلقوقهم،  �لعرب  نيل  �صبيل  يف  �الإجنليز،  �أعد�ء  �الأملان  مع  �لتعاون 

ت�رشيح ت�صمن تقدمي دولتي �ملحور )�أملانيا و�إيطاليا( كل م�صاعدة ممكنة للبلد�ن �لعربية 

�لتي حتتلها وت�صيطر عليها بريطانيا، و�العرت�ف با�صتقاللها، و�مل�صاعدة يف �لق�صاء على 

فكرة �لوطن �لقومي �ليهودي. غري �أن �الأملان �أ�رشُّو� على عدم �إ�صد�ر �لت�رشيح �إال بعد 

و�صول �لقو�ت �الأملانية �إىل منطقة �لقوقاز. 

�ل�صوفييتي  �ل�صفري  مع  �رشي  لقاء  يف 

 Ivan Maisky ماي�صكي  �إيفان  لندن  يف 

رئي�ص  عر�ص   ،1941 فب�ير  �صباط/  يف 

و�يزمان  حاييم  �ل�صهيونية  �حلركة 

مليون  تهجري   Chaim Weizmann

�إح�صار  �أجل  من  �أر�صهم  من  فل�صطيني 

�أوروبا  �رشق  من  يهودي  ماليني   5-4

بذلك،  تقرير�ً  �ل�صفري  و�أر�صل  مكانهم، 

�أحرونوت  يديعوت  جريدة  ك�صفته  �أن  �إىل  �أر�صيفها،  يف  �لرو�صية  �خلارجية  حفظته 

�لقد�ص،  جريدة  ون�رشته   ،1993 مايو  �أيار/  يف   Yedioth Ahronoth �الإ�رش�ئيلية 

وكذلك �لر�أي �الأردنية يف 1993/5/29.

وعلى �أي حال، فاإن �حلاج �أمني ��صتفاد عملياً من وجوده هناك يف �ل�صعي لتكوين 

مئات  بالفعل  تدرب  وقد  �لعربية،  �جلن�صيات  من  �الأملان  يد  على  ب  مدرَّ عربي  جي�ص 

 ،1943/11/2 يف  �إن�صائه  عن  ر�صمياً  �أعلن  �لذي  �جلي�ص  هذ�  �صمن  �لعرب  �ل�صبان 

�ألف   30 نحو  ليبيا  يف  برِّئ  وخمُ و�لذخائر،  �خلفيفة  �الأ�صلحة  من  بالكثري  �الأملان  ه  ومدَّ

. لكن �نت�صار �لبيطانيني وحلفائهم يف �حلرب، 
قطعة �صالح ال�صتخد�مها م�صتقبال23ً

�حلاج  على  �لفرن�صيون  وقب�ص  �صعوبة.  �أكرث  حاٍل  يف  وقيادتهم  �لفل�صطينيني  و�صع 

�إىل  فجاأة  وو�صل   ،1946 يونيو  حزير�ن/  يف  �لهرب  ��صتطاع  �أن  لبث  ما  لكنه  �أمني، 

وتاألفت  وعر�صها،  �لبالد  طول  يف  �لزينات  “فاأقيمت  �الأفر�ح  فل�صطني  وعمَّت  م�رش، 

ز�ل  ما  �لتي  �لهائلة  �ل�صعبية  على  دلَّ  مما   
عظيم”24 �رشور  �لنا�ص  و�صمل  �ملو�كب، 

بها.  يتمتع  �ملفتي 

اإيفان ماي�شكيحاييم وايزمان
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�لدول  جامعة  من  بقر�ر   1946/6/12 يف  لفل�صطني  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  وتاألفت 

�ملمثلة  �لر�صمية  �لهيئة  و�أ�صبحت  رئا�صتها،  توىل  �أمني  �حلاج  عاد  وعندما  �لعربية، 

للفل�صطينيني. لكن م�صاكل �حلاج �أمني مع حكومتي �الأردن و�لعر�ق �أ�صعفت قدرته على 

�لعمل و�ملناورة، هذ� ف�صالً عن وجوده يف م�رش �لتي كانت ال تز�ل حتت بع�ص �أ�صكال 

�لنفوذ �لبيطاين.

ومن جهة �أخرى، ��صتغلت �حلركة �ل�صهيونية ما حدث لليهود خالل �حلرب �لعاملية 

و�أوروبا  �أملانيا  يف  لهم  حدث  ما  وتهويل  �ملبالغة  �إىل  و�صعو�  كبري�ً،  ��صتغالالً  �لثانية 

�ل�رشقية، ك�صباً للعو�طف و�الأن�صار، موؤكدين �أنه ال يوجد 

�إقامة  �صوى  لنجاتهم  بديل  ال  و�أنه  حلمايتهم،  �آمن  مكان 

�ل�صهيونية  �حلركة  لت  وحوَّ فل�صطني.  يف  �لقومي  وطنهم 

مركز تركيزها �إىل �لقوة �لعظمى �ل�صاعدة �لواليات �ملتحدة، 

 ،1942 �صنة   Biltmore بلتمور  موؤمتر  منذ  خ�صو�صاً 

و�لديوقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  دعم  على  وح�صلو� 

 .1939 مايو  �أيار/  يف  �الأبي�ص  �لبيطاين  �لكتاب  باإلغاء 

ل�صدة   Harry Truman ترومان  هاري  �صعد  وعندما 

يف  وطلب  �ل�صهيونية،  على  �أكب  عطفاً  �أظهر  �حلكم 

رئي�ص   Clement Attlee �أتلي  كليمنت  من   1945/8/31

فل�صطني.  �إىل  يهودي  �ألف   100 �إدخال  بريطانيا  وزر�ء 

و�صعى �ليهود �إىل جتهيز �أنف�صهم ع�صكرياً، و�صارك 26 �ألفاً 

من يهود فل�صطني يف �لوحد�ت �ليهودية يف �جلي�ص �لبيطاين 

منظمة  يف  �أع�صاء  معظمهم  وكان  �لعاملية،  �حلرب  خالل 

نو�ة  جعلتهم  ع�صكرية،  خبة  ��صتفادو�  حيث  �لهاغاناه، 

�لدولة �ليهودية �ملنتظرة. وهاجر �إىل فل�صطني خالل �لفرتة 

1939-1945 نحو 92 �ألف يهودي، كما متكن 61 �ألفاً �آخرين من �لهجرة خالل �لفرتة 

�ألف دومن  �لفرتة 1939-1947 على نحو 270  �ليهود خالل  1946-1948، وحاز 

من �الأر��صي، و�أن�صاأو� 73 م�صتعمرة جديدة خالل �لفرتة 1940-1948. ويف جو من 

�ل�صغط �ليهودي - �الأمريكي، و�ل�صعف �لعربي، قام �لبيطانيون بالتخلي ر�صمياً عن 

• هاري ترومان

اأتلي • كليمنت 
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�لكتاب �الأبي�ص يف �لبيان �لذي �أ�صدره وزير �خلارجية 

�رن�صت بيفن Ernest Bevin يف 1945/11/14. ودعا 

للتحقيق  �إجنلو-�أمريكية  جلنة  ت�صكيل  �إىل  �أي�صاً  �لبيان 

�أدخل  مما  تو�صياتها،  وتقدمي  فل�صطني،  ق�صية  يف 

�الأمريكان ب�صكل مبا�رش يف �لق�صية، وقد �أو�صت �للجنة 

�صنة 1946 بهجرة 100 �ألف يهودي، وبحرية �نتقال 

.
25

�الأر��صي وبيعها لليهود

يف  �ملتحدة  �الأمم  من  بريطانيا  طلبت  عندما  دولياً  بمُعد�ً  فل�صطني  ق�صية  و�تخذت 

1947/4/2 �إدر�ج �لق�صية �صمن جدول �أعمالها. ثم ت�صكلت جلنة حتقيق دولية خا�صة 

من  �نتهت  وقد  عنه.  تقرير  وتقدمي  �لو�صع  لدر��صة   )UNSCOP )�ن�صكوب  بفل�صطني 

و�صع تقريرها يف 1947/8/31، ون�ّصت تو�صياتها �ملتحيزة على:

�إنهاء �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني.  -

تق�صيم فل�صطني �إىل دولتني م�صتقلتني عربية ويهودية، مع و�صع �لقد�ص حتت و�صاية   -

.
26

دولية

�لدول  قررت   ،1947/10/15-7 يف  وعاليه   ،1947/9/6 يف  �صوفر  موؤمتر  ويف 

الأهل  و�صالح  رجال  من  �ملعونة  وتقدمي  �لدولية،  �للجنة  �قرت�حات  مقاومة  �لعربية 

فل�صطني، و�تخاذ “�حتياطات ع�صكرية”، وتنظيم �لعمل �لع�صكري. 

• ارن�شت بيفن

يتعار�ص  كان  يهودية  بدولة  �ل�صهاينة  مطالبة  “�إن 
ب�صكل تام مع كل مبادئ �لقانون �لدويل و�لتاريخ �حلديث”.

�لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة  رئي�ص  جولدمان،  ناحوم   >
1956-1968 يف مقاله:

 Nahum Goldman, “The Psychology of Middle East Peace,”
Foreign Affairs magazine, October 1975, p. 114.
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�أ�صدرت   1947/11/29 ويف 

قر�رها  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

فل�صطني  بتق�صيم   181 رقم  �مل�صوؤوم 

وحاز  ويهودية،  عربية  دولتني  �إىل 

ودعم  �أمريكي  ب�صغط  �لثلثني  �أغلبية 

رو�صي قوي. و�أعطى �لقر�ر %54.7 

�ليهودية  للدولة  فل�صطني  �أر�ص  من 

للدولة  و%44.8   ،)
2
كم  14400(

 %0.5 ونحو   )
2
كم  11780( �لعربية 

ملنطقة �لقد�ص.

متلك  �لكبى  �لقوى  تكن  ومل 

�أغلبية �لثلثني، وكاد يف يوم 26 ت�رشين 

ت�صويت،  يحدث  �أن  نوفمب  �لثاين/ 

لكن  �لتق�صيم،  م�رشوع  ل�صقط  مّت  ولو 

ل  �أجَّ �لب�زيل  مندوب  �جلمعية  رئي�ص 

و�الأمريكان  �ليهود  وقام  �جلل�صة. 

مبختلف  جنحت  حممومة  بحملة 

�ملوؤيدة،  �الأ�صو�ت  زيادة  يف  �لو�صائل 

�أمريكا  ممثلي  زوجات  ��صتلمت  فقد 

َمرت حكومة هايتي، �لتي 
َ
�أملا�ص ومعاطف فرو ثمينة. و�أ �لالتينية هد�يا كثرية معظمها 

كانت قد �صوتت �صّد �لتق�صيم، مندوبها بالت�صويت معه، بعد �أن وعدتها �أمريكا بامل�صاعدة 

�القت�صادية. و��صتخدم رجل �الأعمال �الأمريكي روبرت ناثان Robert Nathan نفوذه 

�إن  �القت�صادي ل�رش�ء �صوت جو�تيماال، وهّددت �رشكة فاير�صتون ليبرييا �قت�صادياً 

�لفليبني ل�صغوط �صديدة، وتدخل رئي�ص  �لتاأييد، وتعر�صت  �إىل  مل تتحول من �المتناع 

تقرير  مّت  �لقذرة  �الألعاب  هذه  ووفق  �لقر�ر.  على  باملو�فقة  مندوبه  فاأمر  جمهوريتها، 

م�صري �أحد �أقد�ص و�أطهر �لبقع يف �الأر�ص. تمُرى ما هو �ملنطق يف �أن يتقرر م�صري �صعب 

م�صلم و�أر�ص مقد�صة بناء على �أن زوجة فالن من �أمريكا �لالتينية ح�صلت على طقم �أملا�ص 
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�أو معطف فرو!! �أو الأن ليبرييا تخ�صى نفوذ �رشكة �أمريكية!! ويف يوم 1947/11/29 

فاز قر�ر �لتق�صيم باأغلبية 33 مقابل 13 و�متناع ع�رشة.

ملزمة،  قر�ر�ت  لي�صت  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

�لذي  لالأ�صا�ص  خمالف  نف�صه  و�لقر�ر  نف�صها.  �ملتحدة  �الأمم  مو�ثيق  �صمن  حتى 

بنف�صها.  م�صريها  وتقرير  �حلرية  يف  �ل�صعوب  حقوق  من  �ملتحدة  �الأمم  عليه  قامت 

هذ�،  ��صتفتاوؤه.  وال  ��صت�صارته  تتم  مل  باالأمر  �أ�صا�صاً  �ملعنِّي  فل�صطني  �صعب  �إن  ثم 

 %55 نحو  �إعطاء  من  �لقر�ر  تف�صيالت  ت�صمنته  �لذي  �لفا�صح  �لظلم  عن  ف�صالً 

وال  �ل�صكان  من   %31.7 متثل  مهاجرة  دخيلة  يهودية  الأقلية  فل�صطني  �أر�ص  من 

�الأر�ص. 6% من  �أكرث من  متلك 

تط�ر اأعداد ال�شكان يف فل�شطني حتت االحتالل الربيطاين

ال�شنة
اليه�دالعرب

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

191860000091.6550008.4

1948139000068.364600031.7

تط�ر ن�شبة ملكية االأرا�شي يف فل�شطني حتت االحتالل الربيطاين

اليه�د )%(العرب )%(ال�شنة

1918982

1948946

�مل�صهورين،  �الأمريكيني  �ليهود  من  قليالً  عدد�ً  “�أريد 
�صيء،  كل  علموين  و�لذين  �أحرتمهم.  �لذين  �أولئك  خ�صو�صاً 

وعلى  �لعامل  على  �لكذب  لنرتك  ويقولو�  يقفو�  �أن  �أريدهم 

�أعطينا  لو  حتى  �رشقناها.  لقد  فل�صطني،  �رشقنا  لقد  �أنف�صنا، 

�لفل�صطينيني حكماً ذ�تياً، �أو تقرير م�صري، �أو �ل�صفة �لغربية، 

�أو دولة فل�صطينية، فاإننا ال زلنا ن�رشق معظم �أر�صهم، فلنبد�أ 

على �الأقل بقول �حلقيقة”.

< �لكاتب �ليهودي رون ديفيد Ron David، كتاب العرب واإ�رشائيل 

للمبتدئني Arabs & Israel for Beginners، �ص 210.
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خام�سًا: حرب 1948 وانعكا�ساتها:

يف  �أعباءها  فل�صطني  �أبناء  وحتمل  �لتق�صيم،  قر�ر  �صدور  فور  �حلرب  �ندلعت  وقد 

�لعربية  �لدول  رف�صت  �إذ  �ملتطوعني،  من  حمدود  عدد  مب�صاعدة  �الأوىل،  �ل�صتة  �الأ�صهر 

�إر�صال جيو�صها �إىل �أن تخرج بريطانيا 

يف 1948/5/15. و�صّكل �لفل�صطينيون 

جي�ص �جلهاد �ملقد�ص بقيادة عبد �لقادر 

�حل�صيني، كما �صّكلت �جلامعة �لعربية 

�لبالد  متطوعي  من  �الإنقاذ”  “جي�ص 
�أبناء  عانى  وقد  و�الإ�صالمية.  �لعربية 

�لعربي  �لدعم  هز�لة  من  فل�صطني 

ماأ�صاوية،  لدرجة  و�لعتاد  بال�صالح 

�ليهود  �إثارة قلق  ومع ذلك متكنو� من 

�الأمر  وو�صل  طويلة،  فرتة  ورعبهم 

�جلدي  للتفكري  �ملتحدة  بالواليات 

�آذ�ر/  يف  �لتق�صيم  فكرة  عن  بالرت�جع 

مار�ص 1948. وحتى دخول �جليو�ص 

من  �لفل�صطينيون  متكن  �لعربية 

�أر�ص  من   %82 نحو  على  �ملحافظة 

يف  �ملريع  �لنق�ص  من  بالرغم  فل�صطني 

باليهود، وبالرغم من  كل �صيء قيا�صاً 

تعاون �لبيطانيني، يف �أثناء �ن�صحابهم، 

مع �ليهود.

وقد مثّل دخول �جليو�ص �لعربية �ل�صبعة ق�صة ماأ�صاة �أخرى، فلم يزد عدد مقاتليها 

جمتمعة عن 24 �ألفاً مقابل �أكرث من 70 �ألف يهودي، وعانت من �صعف �لتن�صيق بينها، 

وجهلها باالأر�ص، ومن �أ�صلحتها �لقدية و�لفا�صدة، و�صغل بع�صها �أنف�صهم بنزع �أ�صلحة 

�لفل�صطينيني بدالً من ت�صليحهم، كما عانى بع�صها من �صوء قياد�ته، ف�صالً عن �أن �أحد 

�ال�صتقالل  عن  وف�صالً  بريطانياً.   45 �لكبار  �خلم�صني  �صباطه  بني  كان  �جليو�ص  هذه 
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�حلديث لبع�ص �لدول �لعربية، وقلة خبة جيو�صها، فاإن بع�ص هذه �لدول كان ال يز�ل 

�لقوة  ميز�ن  يو�صح  �لتايل  و�جلدول   .
27

�لبيطاين �ال�صتعماري  �لنفوذ  حتت  عملياً 

�لع�صكرية �لعددية بني �لطرفني �لعربي و�ل�صهيوين:

الق�ات اليه�دية 

)باالألف(

الق�ات العربية 

)باالألف(

60 12
مرحلة ما قبل دخ�ل اجلي��س العربية )كان�ن االأول/ دي�شمرب 

1947 - اأيار/ ماي� 1948(

67 21 املرحلة االأوىل من القتال )عند دخ�ل اجلي��س العربية(

106 40 املرحلة الثانية من القتال )عند نهايات احلرب(

نحو  هائلة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �ل�صعوب  و�أبناء  فل�صطني  �أبناء  حما�صة  كانت  لقد 

�إحباط  عامل  كانت  و�جليو�ص  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  ولكن  و�لت�صحية،  و�لبذل  �جلهاد 

كبرية  بجهود  م�رش  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �صارك  فقد  �ملثال  �صبيل  وعلى  كبري.  وف�صل 

البنا •  ال�شيخ ح�شن 

يف  �لبنا  ح�صن  �ل�صهيد  وتطوع  فل�صطني،  الإنقاذ 

�آالف  �أكتوبر 1947 بدماء ع�رشة  ت�رشين �الأول/ 

�حلكومة  لكن  للمعركة.  �أوىل  كدفعة  �الإخو�ن  من 

من  ومنعتهم  عليهم،  �خلناق  �صيّقت  �مل�رشية 

�ل�صفر �إال ب�صكل حمدود جد�ً. ومع ذلك فاإن �ملئات 

وقامو�  �ملعارك،  يف  �مل�صاركة  ��صتطاعو�  �لذين 

�العتقال  م�صريهم  كان  بطولية،  باأدو�ر  فيها 

حلُّ  ومّت  م�رش،  �إىل  عودتهم  قبل  و�ل�صجون 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني قبل �أن تنتهي �ملعارك يف 

كانون �الأول/ دي�صمب 1948، وقامت �ملخابر�ت 

نف�صه  �لبنا  ح�صن  باغتيال  �مل�رشية 

توقيعها  قبيل   ،1949/2/11 يف 

�تفاقية �لهدنة مع �لكيان �ل�صهيوين. 

من  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �صارك  كما 
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�الأردن و�صورية و�لعر�ق ليمثلو� �صورة و�صيئة لالندفاع �ل�صعبي للت�صحية و�جلهاد. 

وهذ� ال يقلل من قيمة �لبطوالت �لتي قدمها �الآخرون، �أمثال رجال �جلهاد �ملقد�ص. هذ� 

نحو  وم�صاركة  بل  �الإنقاذ،  جي�ص  يف  �لعرب  من  �لكثري  م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة 

�أبناء  �آملت  �لتي  �مل�صاهد  من  وكان  فل�صطني.  عن  دفاعاً  �حلرب  هذه  يف  بو�صنياً   250

فل�صطني �أن تقوم بع�ص �جليو�ص �لعربية بنزع �أ�صلحة �لفل�صطينيني بدالً من ت�صليحهم!! 

كما كان من �مل�صاهد �لتي �آملت �جلندي �لعربي �أن ي�صلّم �أ�صلحة قدية �أو فا�صدة تنفجر 

�أحياناً يف وجهه عندما ي�صتخدمها!!.

ومتكنت   ،1948/5/14 م�صاء  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �ل�صهيونية  �حلركة  �أعلنت 

من   %77 نحو  على  �ال�صتيالء  ومن  �لعربية،  �جليو�ص  هزية  من  �حلرب  نهاية  مع 

قد قررت  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  كانت  فقد  �لفل�صطينية،  �لناحية  �أما من  فل�صطني.  �أر�ص 

فل�صطني،  من  بريطانيا  �ن�صحاب  عن  �لناجت  �لفر�غ  مللء  فل�صطينية  حكومة  �إن�صاء 

�أبريل  وني�صان/  مار�ص،  �آذ�ر/  �أ�صهر  خالل  بذلك  �لعربية  �حلكومات  الإقناع  و�صعت 

قامت   1948/9/23 ويف  جدوى.  دون  ولكن   ،1948 مايو  �أيار/  �الأول من  و�لن�صف 

اإ�رشائيل” “دولة  اإعالن قيام  • ديفيد بن ج�ري�ن يقراأ 
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يف  فل�شطني”  عم�م  “حك�مة  باإعالن  �لهيئة 

وقد  �لباقي.  عبد  حلمي  �أحمد  برئا�صة  غزة 

�الأردن(  عد�  )ما  �لعربية  �حلكومات  �أقّرت 

ل�رشعيتها،  وتاأكيد�ً  باحلكومة.  و�عرتفت  ذلك 

�لعربية  و�لهيئة  فل�صطني  عموم  حكومة  قامت 

يف  فل�صطيني  وطني  جمل�ص  �إىل  بالدعوة  �لعليا 

غزة يف 1948/10/1 برئا�صة �حلاج �أمني. وقد 

دولة  و�إقامة  فل�صطني،  ��صتقالل  �ملوؤمتر  �أعلن 

حرة ديوقر�طية ذ�ت �صيادة، بحدودها �لدولية 

�لبيطاين.  �الحتالل  �أثناء  يف  عليها  �ملتعارف 

فل�صطني  عموم  حلكومة  �لثقة  �ملجل�ص  ومنح 

حلمي  �أحمد  برئا�صة  وزر�ء  ع�رشة  من  �ملكونة 

.
28

عبد �لباقي

وعندما حاولت حكومة عموم فل�صطني ممار�صة �صالحياتها يف قطاع غزة، تدخلت 

�لقاهرة، و�أجبت عدد�ً من  �إىل  بالقوة  �أمني �حل�صيني  �مل�رشية، فنقلت �حلاج  �ل�صلطات 

رئي�ص  �أكرهت  �أن  لبثت  ما  ثم  �لقاهرة.  �إىل  غزة  مغادرة  على  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء 

�لعربية  �حلكومات  ورف�صت  م�رش.  �إىل  �النتقال  على  فل�صطني  عموم  حكومة  و�أع�صاء 

قو�ت  و�إنهاء  حّل  مّت  كما  فل�صطني،  عموم  حكومة  �أ�صدرتها  �لتي  باجلو�ز�ت  �العرت�ف 

حاكم  بتعيني  �مل�رشية  �ل�صلطات  وقامت  �لعليا،  �لعربية  للهيئة  �لتابعة  �ملقد�ص  �جلهاد 

.
29

�إد�ري على “�ملناطق �خلا�صعة لرقابة �لقو�ت �مل�رشية”، �أي قطاع غزة

�ل�صهيونية   - �ليهودية  �لع�صابات  قيام   1948 حلرب  �ملبا�رشة  �لنتائج  من  وكان 

حو�يل  بالقوة  د  رِّ )�رشمُ �أر�صهم  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من   %58 حو�يل  بت�رشيد 

800 �ألف من �أ�صل مليون و390 �ألفاً( �إىل خارج �الأر�ص �لتي �أقام �ليهود عليها كيانهم، 

ر  ودمَّ نف�صها.  �ملحتلة  �الأر�ص  د�خل  يف  �أخرى  مناطق  �إىل  �آخرين  �ألفاً   30 �رشَّدو�  بينما 

�ل�صهاينة 478 قرية من �أ�صل 585 قرية كانت قائمة قبل �حلرب، و�رتكبو� 34 جمزرة 

خالل حرب 1948 مبدنيني فل�صطينيني يف �أثناء عملية �لتهجري، وكان من �أ�صهرها مذبحة 

دير يا�صني يف 1948/4/9 �لتي �عرتف �ل�صهاينة �أنف�صهم بقتلهم وذبحهم لـ 254 رجالً 

 .
و�مر�أة وطفال30ً

• اأحمد حلمي عبد الباقي رئي�س
حك�مة عم�م فل�شطني
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�لن�صيج   1948 حرب  مزقت  لقد 

لل�صعب  و�القت�صادي  �الجتماعي 

يف  م�رشد�ً  نف�صه  وجد  �لذي  �لفل�صطيني، 

�أربع  طو�ل  بالده  يف  ��صتقر  �أن  بعد  �لعر�ء، 

على  وكان  ما�صية.  �صنة  وخم�صمائة  �آالف 

ليدفع  ويمُدمر  يمُذبح  �أن  �مل�صلم  �ل�صعب  هذ� 

�ليهود،  جتاه  �الأوروبيني  حماقات  ثمن 

قوى  لرغبات  تنفيذ�ً  يمُطرد  �أن  عليه  وكان 

�حلركة  مع  �ملتعاطفة  �لدولية  �ال�صتكبار 

بنَْو�  �لذين  �ل�صهاينة  يكن  ومل  �ل�صهيونية، 

�لفل�صطينيني  دماء  من  بحر  على  كيانهم 

و�آالمهم ومعاناتهم لي�صعرو� باالإثم �أو وخز 

�ل�صمري، وكان �أوىل بهم �أن ي�صت�صعرو� معاناة �الآخرين، ب�صبب ما يدَّعونه من �لظلم �لذي 

حاق باليهود، و�لذي �أقامو� �لدنيا ومل يقعدوها ب�صببه، ومل يكونو� قد �صمدو� جر�حهم 

 Moshe Dayan بعد من مذ�بح �الأملان، ومن “ال�صامية” �لرو�ص. ويعرتف مو�صيه ديان

�لذي توىل منا�صب رئا�صة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ووز�رة �لدفاع ووز�رة �خلارجية، 

بناوؤها  يتم  مل  �لبالد  هذه  يف  و�حدة  يهودية  قرية  هناك  “لي�صت  �أنه  باالآثار،  عاملاً  وكان 

. �إنه �الإجر�م �ملنظم مع �صبق �الإ�رش�ر و�لرت�صد، ومل ي�صفع 
فوق موقع لقرية عربية”31

للكيان �ل�صهيوين �أن �الأمم �ملتحدة 

حتى  قر�ر�ً   120 من  �أكرث  �تخذت 

�أر�صهم،  �إىل  �لالجئني  بعودة  �الآن 

نحو  �إىل  عددهم  و�صل  و�لذي 

�أبناء  من  �ألفاً  و250  ماليني  �صتة 

�صنة  يف   ،1948 �ملحتلة  فل�صطني 

2011، ف�صالً عن �أكرث من مليون 

و�لقطاع  �ل�صفة  �أبناء  من  �آخرين 

حمرومون من �لعودة �إليهما.

الفل�شطينيني �شنة 1948 • تهجري 

• مذبحة دير يا�شني
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ال  �أنه  بيننا  فيما  و��صحاً  يكون  �أن  “يجب 
مكان يف هذ� �لبلد ل�صعبني. فبعد �أن يتم نقل �لعرب، 

�صتكون �لبلد و��صعة مبا يكفي لنا. �إن �حلل �لوحيد 

�الأقل �جلزء  �أو على  �إ�رش�ئيل،  �أر�ص  �أن تكون  هو 

لي�ص  عرب...  دون  فل�صطني[  ]يعني  منها  �لغربي 

هناك حٌل �آخر.

للم�صكلة  جو�باً  جاءت  �ل�صهيونية  �لفكرة  �إن 

�ليهودية يف �أر�ص �إ�رش�ئيل؛ �إن �لتفريغ �لكامل للبلد من كل غري �ليهود وت�صليمها 

لل�صعب �ليهودي هو �حلل”.

�لقومي  �ل�صندوق  يف  )�الأر�ص(  �ال�صتيطان  ق�صم  مدير   Yosef Weitz ويتز  يو�صف   >

يف  و�ملحفوظة  و1941/3/20،   1940/12/20 يف  مذكر�ته  يف  كتب  ح�صبما  �ليهودي، 

�الأر�صيف �ل�صهيوين �ملركزي (CZA) حتت رقم A246/7. نقالً عن:

 Nur Masalha, The Expulsion of the Palestinians (USA: Institute for

Palestine Studies, 1993), pp. 131-132.

•  ي��شف ويتز

• تهجري الفـل�شطـينيني �شنة 1948
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