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ٍينىا ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًفي اٍلًكتى  قىضى ميكًّا كى لىتىٍعميفَّ عي تىٍيًف كى اًب لىتيٍفًسديفَّ ًفي األىٍرًض مىرَّ
اسيكٍا ًخبلىؿى  (4)كىًبيرنا ـٍ ًعبىادنا لَّنىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًديدو فىجى مىٍيكي اء كىٍعدي أيكالىيمىا بىعىٍثنىا عى فىًإذىا جى

كىافى كىٍعدنا  ـي الٍ  (5)مٍَّفعيكالن الدِّيىاًر كى دىٍدنىا لىكي بىًنيفى ثيَـّ رى ـٍ كىأىٍمدىٍدنىاكيـ ًبأىٍمكىاؿو كى مىٍيًي كىرَّةى عى
ـٍ أىٍكثىرى  عىٍمنىاكي اء كىٍعدي  (6)نىًفيرناكىجى ٍف أىسىٍأتيـٍ فىمىيىا فىًإذىا جى ـٍ كىاً  ًإٍف أىٍحسىنتيـٍ أىٍحسىنتيـٍ أًلىنفيًسكي

ميكٍا اٍلمىٍسًجدى كىمىا دىخى  ًليىٍدخي ـٍ كى مىٍكٍا اآلًخرىًة ًليىسيكؤيكٍا كيجيكىىكي كٍا مىا عى ًلييتىبِّري ؿى مىرَّةو كى ميكهي أىكَّ
.(7)تىٍتًبيرنا

 (7-4)االسراء
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 أقدـ بحثي شكرا هلل الذم ىداني ليذا كما كنت الىتدل لكال أف ىداني اهلل 

 إلى رسكلي العظيـ الذم أمرنا بالجياد رفعة لؤلمة كنصرة لديف اهلل 

 دكلتي المتكالب عمييا مف أجؿ مشركعيـ الصييكني..... شامناإلى تراب الشاـ الكبرل بمدم ك 

 إلى المخمصيف كالمجاىديف الذيف جاىدكا بأمكاليـ كأنفسيـ مف أجؿ فمسطيف رغـ المؤامرات كالخيانات

 إلى الشيداء كضيكؼ اهلل الذيف ضحكا بدمائيـ مف أجؿ قضية اإلسبلـ كالمسمميف فمسطيف

 رحمو اهلل  الحبيب سطيف كالتضحية كالفداء ...... كالدمإلى الذم عممني حب اإلسبلـ كفم

 الحبيبة حفظيا اهلل لمبادئ الصحيحة .... أمي إلى مف عممتني الصبر كالمثابرة كاشربتني ا

 إلى الذم لـ يسكف عف مؤازرتي كتحمؿ الصعاب مف أجؿ إخراج البحث .... زكجي الغالي

لتفاؤؿ عنيـ ساعات كأياـ طكيمة كىـ ينظركف لؤلمؿ كاإلى أحباب قمبي كنكر عيني الذم تحممكا بعدم 
 ...... أكالدم األحباب محقائؽ المغيبةلمكصكؿ ل

الفمسطينية ......  إلى كؿ مف تحمؿ بعدم عنيـ كأحسف الظف بي تحسبا لمكصكؿ لحقائؽ تخدـ القضية
 ي األحباءنأخكاتي كأخكا

 إلى ركح الشيخ الجميؿ محمد صالح طو )أبك أيمف( 


 ي هذه األطروحةأهد
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بعد رحمة بحث كجيد  مني وأف يتقبمك أشكر اهلل مكالم كخالقي الذم مٌف عمىَّ بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع 
نحمد اهلل  حيث سطرت ىذه الرسالة بالدمكع عمى ثرل كطف مغتصب، متكاصؿ تكممت بإنجاز ىذا البحث

 .عزكجؿ عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى فيك العمي القدير

انطبلقا مف قكلو تعالى: )كمف يشكر فإنما يشكر لنفسو( كمف قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو سمـ )ال يشكر 
 (مكأبك داككد كالترمذ ،(7755)ركاه أحمد ) اهلل مف ال يشكر الناس(

يمانا بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ كتقديـ الشكر كاالمتناف ألصحاب المعركؼ فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ  كا 
 اء العظيـ لكؿ مف ساعد في إنجاح ىذه الرسالة كأخص بالذكر:كالثن

اهلل عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث الفاضؿ الدكتكر ىشاـ سميـ المغارم حفظو أستاذم كمشرفي 
 بيذه الصكرة، أسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء. وكمتابعتو بصدر كاسع مما ساعد عمى إخراج

 كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة كركما انني أتقدـ بخالص الش

      مناقشان خارجيان            حبيبمحمكد : إبراىيـ الدكتكر 

          مناقشان داخميان   أبك رحمة الديف محمد : عماد كالدكتكر 

 فجزاىـ اهلل خير الجزاء. ئياي إثرافتفضميـ بقبكؿ المناقشة، كتكجيياتيـ التي أسيمت عمى 

جزيؿ مف الدكتكر زكريا السنكار عمى تفضمو بمتابعة إعداد خطة الدراسة كتحديد كأتقدـ بالشكر ال
رشادم في أكث  ر مف مكضع مف مكاضع الدراسة.محاكرىا كفصكليا، كا 

كما أتقدـ بالعرفاف كالتقدير إلى جامعة األقصى كأكاديمية اإلدارة كالسياسة التي شقت طريقيا رغـ 
 اإلسبلميةبتخريج أفكاج مف المتخصصيف لنيضة األمة الصعاب حتى كصمت إلى مكانة عالية 

حتى  ليجميعا عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ  كزمبلئي بالعمؿ كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي
  أتممت بحثي ىذا.
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 ممخص الدراسة

 العالقات الدولية الصييونية ودورىا في إقامة دولة إسرائيؿ
قامة دكلة إسرائيؿ، كىدفت إلى معرفة دكر  العبلقات اىتمت الدراسة بالعبلقات الدكلية الصييكنية، كا 

تثبيتيا، كدراسة كاقع الحركة في الدكؿ  الحركة الصييكنية في قياـ دكلة إسرائيؿ كالعمؿ عمىالدكلية 
كقد استخدمت الدراسة مناىج متعددة،  يا.األكركبية التي عممت عمى مساندة الحركة بجميع مراحؿ تأسيس

 المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج التاريخي، كالمنيج القانكني، كنظرية التكازف.: منيا

 أىميا: كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، مف

دىرىست الحركة الصييكنية أكضاع الييكد في العالـ، كتعرفت إلى أثر المعتقد الديني فييـ، كما درست  .1
البيئة الدكلية مف جميع جكانبيا، فصاغت رؤيتيا نحك المستقبؿ بشكؿ كاضح منذ البداية، كحٌددت 

ة نحك تحقيقيا ضمف أىدافيا بدقة، كسخرت كؿ ما أمكنيا مف طاقات الييكد، كالدكؿ االستعماري
 برامج كاضحة كمتكاممة، انسجمت جميعيا في خطة ميٍحكىمة

استغمت الحركة الصييكنية رغبة الدكؿ االستعمارية في السيطرة عمى المشرؽ العربي بعد انييار  .2
عاقة أية فرصة لتحكيؿ العرب إلى قكة كاحدة، فأسيمت في فكرة عقد مؤتمر  الدكلة العثمانية، كا 

االستعمار(، كشاركت فيو، كنجحت في إقناع الدكؿ االستعمارية بأف يككف الييكد ىـ  كامبؿ )خبراء
الشعب الغريب الذم يمكف أف يسكف فمسطيف كيشكؿ حازان بشريان يفصؿ بيف عرب آسيا كعرب 

 أفريقيا، كيككف ذراعان لبلستعمار في ىذه المنطقة
كالنصؼ األكؿ مف القرف العشريف دكران  لعبت زعامات الدكؿ العربية في أكاخر القرف التاسع عشر، .3

كبيران في خدمة الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية، فأسيمت في ىزيمة الدكلة العثمانية، كتكزيع 
 مناطؽ نفكذىا، كتييئة الظركؼ ليجرة الييكد إلى فمسطيف

دكرىـ في التصدم لـ يترؾ المجاؿ أماـ المقاكمة الفمسطينية كالمتطكعيف العرب كالمسمميف مف أخذ  .4
ـ، كقد تـ 1948لممستكطنيف الييكد، مف بداية الصراع مع الصييكنية كحتى انتياء حرب عاـ 

 خداعيـ مرات عديدة مف البريطانييف أك بعض زعامات الدكؿ العربية

. 
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 كما تكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا: 
إليصاؿ الركاية الفمسطينية حكؿ  ؛العالـف دكؿ عديدة ماالستفادة مف انتشار الفمسطينييف في  .1

عمى المستكييف لكسب التعاطؼ الدكلي مع القضية الفمسطينية معالـ ل الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
 .الرسمي كالشعبي

تكحيد كتطكير األداء الدبمكماسي لحركات التحرر الكطني الفمسطيني، كتكسيع العبلقات الدكلية، في  .2
كة مع دكؿ العالـ، كفي ضكء القيـ الدكلية كحقكؽ اإلنساف، كحؽ الشعكب في إطار المصالح المشتر 

تقرير المصير. كالتكسع في دراسة التجربة الدبمكماسية لمحركة الصييكنية كاالستفادة منيا في العمؿ 
 الدبمكماسي الفمسطيني

 كقد جاءت الدراسة في أربعة فصكؿ، عمى النحك التالي:
أبحاث، استعرضتي تطكر عبلقات الحركة الصييكنية مع دكؿ غرب أكركبا شمؿ ثبلثة  الفصؿ األوؿ:

كجنكبيا كشرقيا كأمريكا كالدكؿ العربية ككيؼ استغمت الصييكنية ىذه العبلقات في اسقاط الدكلة 
العثمانية، كتكطيد العبلقات مع ىذه الدكؿ مف خبلؿ الشبكات الييكدية المكجكدة في الدكؿ، كالعمؿ عمى 

 د مف االتفاقيات لمساعدتيـ في إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف.عقد العدي
شمؿ ثبلثة أبحاث، تناكلت العبلقات الدكلية الصييكنية كدكرىا في االستيطاف كاليجرة  الفصؿ الثاني:

ككيؼ استغمت ىذيف البنديف في تككيف عنصرم الدكلة األرض كالسكاف، كدكرىا في قطع فمسطيف مف 
 ـ الكبرل كتحديد الحدكد لفمسطيف تمييدا إلقامة الدكلة.بمدىا األـ الشا
شمؿ ثبلثة أبحاث، تناكلت فيو العبلقات الدكلية الصييكنية في تككيف كظائؼ الدكلة  الفصؿ الثالث:

األساسية لمدكلة كتككيف كظائؼ خدمات الدكلة الييكدية كتككيف نظاـ الحكـ كالقضاء لمدكلة رغـ كجكد 
 .دكلة أخرل في البمد

كاليدنة كعمؿ  1948العبلقات الدكلية الصييكنية في حرب  شمؿ ثبلثة أبحاث، تناكلتالفصؿ الرابع: 
الصييكنية عمى تثبيت التكسع لمدكلة الييكدية، كالعكامؿ التي ساعدت الدكلة الييكدية عمى تبيت دكلتيا 

عبلقات الصييكنية في  مف خبلؿ عدة متغيرات أدخمتيا عمى المجتمع الفمسطيني كالعربي، ثـ استعرضت
الحصكؿ عمى مشركعية الدكؿ الييكدية كحصكليا عمى االعتراؼ العالمي بيا، استخدمت الباحثة أربع 

 مناىج كىي: المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي كنظرية التكازف، كالنيج القانكني.
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Abstract 
The international Zionist relations 

and their role in establishing the State of Israel 

 

The study focused on the international Zionist relations and the establishment of the 

State of Israel. The aim was to know the role of international relations in establishing 

the State of Israel and its stability. The study used several approaches; the descriptive 

analytical approach, historical methodology, legal approach, and balance theory. 

The researcher came out  with  a number of results, the most important of which are: 

1. The Zionist movement examined the status of the Jews in the world, knew the 

impact of their religious belief, studied the international environment in all its 

aspects, clearly soared its vision towards the future right from the start, defined its 

objectives accurately, and saved all the potentials of the Jews and colonial powers 

towards achieving the state within clear and integrated programs, all of which were 

integrated into a coherent plan. 

2. The Zionist movement made use of the desire of the colonial powers to control the 

Arab East after the collapse of the Ottoman Empire and looked to block any 

opportunity to turn the Arabs into one force. It contributed to the idea of holding 

the Campbell Conference, and participated in it. It succeeded to convince the 

colonial states that the Jews are the strange people who can inhabit Palestine and 

constitute a human possession separating the Arabs of Asia from the Arabs of 

Africa, and to be the arm of colonialism in this region 

3. The leaders of the Arab countries in the late nineteenth century and the first half of 

the twentieth century played a great role in serving the colonial countries and the 

Zionist movement. They contributed in the defeat of the Ottoman Empire, and in 

the distribution of its areas of influence and saved good chances for the emigration 

of Jews to Palestine 

4. The Palestinian resistance and the Arab and Muslim volunteers did not leave their 

role in confronting the Jewish settlers from the beginning of the conflict with 

Zionism until the end of the 1948 war. They were deceived many times by the 

British or some Arab leaders. 

The study also came out of  a number of recommendations, the most important of 

which are: 
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1. To benefit from the spread of the Palestinians in many countries all over world; to 

convey the Palestinian narrative about the Palestinian-Israeli conflict to gain 

international sympathy with the Palestinian issue at the official and popular levels. 

2. Unify and develop the diplomatic performance of the Palestinian national 

liberation movements and expand international relations within the framework of 

common interests with the countries of the world, and in light of international 

values and human rights, and the right of peoples to self-determination, and expand 

the study of the Zionist movement diplomatic experience and benefiting from it for 

the interest of the Palestinian diplomatic work. 

The study is of four chapters, as appears below:   

The first chapter reviewed the development of the relations of the Zionist movement 

with the countries of Western Europe, South and East, America and the Arab 

countries, and showed how Zionism made use of  these relations in overthrowing   the 

Ottoman Empire and  reinforcing relations with these countries through the Jewish 

networks available to help in establishing a Jewish state in Palestine. 

The second chapter dealt with the international Zionist relations and their role in 

settlement and immigration processes and how these two items were used to form the 

elements of the state; the land and the population, and its role in separating Palestine 

from its Greater Sham motherland and designing the borders of Palestine in 

preparation for /establishing the state. 

Chapter Three dealt with roles of the international Zionist relations  in   formulating 

the basic state functions, the formation of the functions of the services of the Jewish 

state, and the formation of the state system of government and justice despite the 

existence of another state in the country. 

Chapter Four dealt with international Zionist relations in the 1948 war and the truce 

and the work of Zionism on stabilizing the expansion of the Jewish state, and the 

factors that helped the Jewish state to settle its entity through several variables 

introduced to the Palestinian and Arab society, and then the chapter reviewed the 

relations of Zionism in obtaining the legitimacy and universal recognition to the 

Jewish state. 

The researcher used four approaches: the historical approach, analytical approach, 

balance theory, and the legal approach. 
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 :مقدمةال
 ككانكاضطياد تاركىا بأنفسيـ، كلحؽ بيـ االالييكد في أكركبا في ظركؼ شديدة العزلة، اخعاش 

خارطتيا  خمت أكركبا مرحمة القكميات، كقسمتبعد أف دإلى األفضؿ، لت أحكاليـ تحكٌ ك  أسبابو،أحد 
 كـ.التي لـ تعرؼ سابقان سكل المبدأ الديني أساسان لمحلمبدأ القكمي، ك إلى ا استنادان 

إيجاد الرئيس  دأت جذكر الحركة الصييكنية، كالتي كاف ىدفيامنتصؼ القرف التاسع عشر، بفي 
 ؿ القكمية التي انتشرت في أكركبا.كطف قكمي يجمعيـ كغيرىـ مف األكركبييف، مستغمة ظاىرة الدك 

القيادة  ية دكلة: الفكرة، كئيسة ال غنى عنيا إلنجاز عممية تأسيس أىناؾ خمسة عكامؿ ر 
مبلئمة" )عبد الرحمف، المؤىمة، كمجمكعة )أك شعب( مف البنائيف، كالتنظيـ الفعاؿ، كالبيئة الدكلية ال

الييكد في الذيف نادكا بضركرة تجميع  ،الفكرة عبر عدد كبير مف ركاد الصييكنية (، تحققت13: 1985
مف أشيرىـ ثيكدكر كاف ظير عدد مف الزعماء الذيف قادكا الييكد نحك ىدفيـ، مي خاص بيـ، ك كطف قك 
رة إلى فمسطيف كاإلقامة ىـ الييكد الذيف سعى قادة الحركة الصييكنية إلقناعيـ باليجكالشعب  ىرتزؿ،

، ية المبلئمةالبيئة الدكلتكفرت ك ـ، 1897في مؤتمر باؿ بسكيسرا عاـ قكيان  فييا، ك انطمؽ التنظيـ 
 .الصييكنية كانت بحاجة لجيكد كبيرة الستثمار ما فييا مف مقدمات تخدـ مشركعك 

كطف  إيجادبضركرة العالـ  إلقناععمى المستكل العالمي؛ لحركة الصييكنية اتحركات  نشطت
 ت فكرة تكطيف ييكدتبنٌ حتى كلـ تمبث الفكرة أف تبمكرت في المخططات االستعمارية،  ،قكمي لمييكد

عممت الحركة الصييكنية مع حيث ، عبلقاتو الدكلية ،المرحمةفي تمؾ  ،، ككثَّؼ ىرتزؿكركبا في فمسطيفا
كذلؾ )األرض، كالشعب، كالنظاـ السياسي(، العديد مف الدكؿ االستعمارية عمى تحقيؽ عناصر الدكلة 

الحيكية في مصالح مكنتيـ مف السيطرة عمى كثير مف ال ،لممستكطنيف الصياينةعدة امتيازات  بمنح
ىجرة الييكد إلى فمسطيف عمى أكسع نطاؽ، كتشجيع  كتـ تشجيع تزايد النشػاط الصييكنيفمسطيف، ك 

كما  ،انتقاؿ األراضي مف العرب إلى الييكد بالطرؽ المختمفة؛ كشراء األراضي، كمىٍنح القركض لمييكد
إلقامة  تمييدان  ؛ةسكرية الصييكنيالعكالمنظمات  المؤسسات السياسية،عت سمطات االنتداب تأسيس شجٌ 

 (40، 38 (:6)مج 2006، )المسيرم .بجميع عناصرىا الدكلة
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في ىذه الدراسة، تسعى الباحثة لمكشؼ عف طبيعة العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية، كالدكر 
 ،ي فمسطيفتجميع ييكد العالـ ف الذم لعبتو تمؾ العبلقات في إقامة دكلة إسرائيؿ، كذلؾ ابتداء مف فكرة

  .كصكالن إلى إقامة الدكلة كتثبيت أركانيا

 :وأسئمتيا مشكمة الدراسة
أدرؾ قادة الحركة كمات إقامة الدكلة، ك مق كف أف يتكفر لياظيرت الحركة الصييكنية د

مع الدكؿ االستعمارية؛  فتحرككا في مسارات عديدة، كاف مف أىميا تكطيد العبلقاتالصييكنية ذلؾ، 
كاستغمكا ، لتحقيؽ ىدؼ الصييكنية في بناء كطف قكمي في فمسطيف فادة منيا كالتنسيؽ معياتمييدان لبلست

 إلحكاـ السيطرة عمييا، فالتقت ؛حاجة الدكؿ االستعمارية لشعب غريب يتـ زراعتو في المنطقة العربية
لتحقيؽ لدكلية؛ اعبلقاتيا في الحركة الصييكنية بمراحؿ عديدة  تكمرٌ مصالح الطرفيف عمى الفكرة ذاتيا، 

شعرت الباحثة  ،كمف ىنا ،فمسطيف رضأعمى  كالسمطة السياسية( ،األرض، ك )الشعبعناصر الدكلة 
 . تفادة منيابضركرة التعرؼ إلى جيكد الحركة الصييكنية لتكطيد عبلقاتيا الدكلية كاالس

 كيمكف التعبير عف مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي:

 إقامة دولة إسرائيؿ؟ فيالصييونية لمحركة ية ما دور العالقات الدول

 كتنبثؽ عنو األسئمة الفرعية اآلتية: 

 (؟الشعب)تحقيؽ ركف  تيجير الييكد إلى فمسطيفالصييكنية في لمحركة ما دكر العبلقات الدكلية  .1
 )تحقيؽ ركف األرض(؟ فمسطيف في السيطرة عمى أرضالعبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية ما دكر  .2
العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في إيجاد السمطة السياسية كتكفير مقكمات الدكلة أثرت كيؼ  .3

 )تحقيؽ ركف السمطة السياسية(؟
 عتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا؟كيؼ استطاعت الحركة الصييكنية استثمار عبلقاتيا الدكلية لبل .4
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  البحث: أىداؼ
 ييدؼ البحث الى:

 لمحركة الصييكنية حتى قياـ دكلة إسرائيؿ كتثبيتيا. تقصي العبلقات الدكلية .1
 .تيجير الييكد إلى فمسطيفالتعرؼ إلى دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في  .2
 .فمسطيف دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في السيطرة عمى أرضالكشؼ عف  .3
 .سمطة السياسية كتكفير مقكمات الدكلةدكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في إيجاد ال تتٌبع .4
 عتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا.دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في اال التعرؼ إلى .5

 الدراسة: أىمية
 ترجع أىمية الدراسة الى:

 النظرية: أوال: األىمية

 الدراسة في اآلتي: تتكقع الباحثة أف تسيـ
 لية لمحركة الصييكنية.اإلحاطة المعرفية بالعبلقات الدك  .1
 .الكشؼ عف طبيعة التحالؼ بيف الحركة الصييكنية كاالستعمار الغربي .2
مادة نظرية في العبلقات الدكلية، كالحركة الصييكنية، يمكف أف تعٌزز المكتبة العربية، كيستفيد تقديـ  .3

 منيا القارئ كالباحث العربي.

  التطبيقية: ثانيا: األىمية

 الدراسة دكران في اآلتي:ب تتكقع الباحثة أف تمع
 .المخططات االستعماريةتساعد عمى مكاجية كضع االستراتيجيات الفكرية كالثقافية التي  .1
التحرر الكطني الفمسطيني عمى أسس كاضحة، تأخذ بعيف االعتبار  بناء العبلقات الدكلية لحركات .2

 مدل التحالؼ بيف الدكؿ الغربية كالكياف الصييكني. 
جربة الحركة الصييكنية في بناء عبلقات دكلية تسيـ في حصكؿ الفمسطينييف عمى االستفادة مف ت .3

 حقكقيـ كتقرير مصيرىـ. 
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 ىج البحث:امن
المعمكمات كالحقائؽ التي تتضمنيا الكثائؽ كالسػجبلت كمناقشة كذلؾ لمراجعة : التاريخي المنيج .1

ة الصييكنية، كدكرىا في إقامة دكلة العبلقات الدكلية لمحرك حكؿ العممية كاألبحاث كالدراسات الكتبك 
 إسرائيؿ.

لعبلقات كذلؾ بغرض تفكيؾ المعمكمات كالحقائؽ التي يتـ الحصكؿ عمييا حكؿ ا: المنيج التحميمي .2
عادة ربطيا، كالبحث في طبيعتيا؛ لمكشؼ عف الدكلية  دكرىا في قياـ دكلة لمحركة الصييكنية، كا 
 إسرائيؿ.

في  الحركة الصييكنية كالدكؿ االستعماريةم تمعبو الذ الدكر ـفي في تساىـحيث  :التوازف نظرية .3
 .المتبادلة المصمحيةة الدكلية في إطار العبلقات البيئ

حيث تساىـ في معرفة مدل قانكنية دكلة إسرائيؿ في فمسطيف، استنادا لتحميؿ  المنيج القانوني: .4
 كلة.التي قررت قياـ الد خطكات اإلقامة متمثمة بالقرارات الدكليةلا

 متغيرات الدراسة:

 العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية.المتغير المستقؿ:    

 .إقامة دكلة إسرائيؿالمتغير التابع:    
 كيتفرع عنو عدة المتغيرات التالية:

 .)تيجير الييكد الى فمسطيف )ركف الشعب 
 .)السيطرة عمى أرض فمسطيف )ركف األرض/اإلقميـ 
 ركف السمطة السياسية(.)الدكلية  السمطة السياسية كالمقكمات 
 .االعتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا 
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 حدود الدارسة:
 :الدارسة ليذه حديف ىناؾ

 .الصييكنية كأثرىا عمى اقامة دكؿ االسرائيؿلمحركة الدكلية  العبلقات : الموضوع الحد

المؤتمر الصييكني  ( كىي الفترة الممتدة مف1950 – 1882: التركيز عمى الفترة ) الزمني الحد
 األكؿ، كحتى اإلعبلف عف دكلة إسرائيؿ كحصكليا عمى عضكية األمـ المتحدة. 

 مصطمحات الدراسة:
ىي مجمكعة العبلقات االقتصادية كالسياسية كالقانكنية كاأليدكلكجية كالقانكنية العالقات الدولية:  .1

كالقكل السياسية كاالجتماعية كالدبمكماسية بيف الدكؿ أك منظماتيا، كبيف الطبقات األساسية 
 .(12: 2010 )طشطكش، ".كاالقتصادية كالحركات الشعبية المكجكدة عمى الساحة الدكلية

قامة كطف قكمي ليـ  لييكداالى تجميع التي تيدؼ ىي الحركة الصييونية: الحركة  .2 في كا 
 .(64 :1984، (3)المكسكعة الفمسطينية ) .لى برنامج سياسيإالديني معتقدىـ فمسطيف، كتحكيؿ 

 قطيفي بصفةو دائمةو إقميمان معينان، يتمتع بالشخصية المعنكيةتمف األفراد، عة كبيرة مجمك الدولة:  .3
 (22: 2011 )السمفي،. كيحتكـ إلى نظاـ سياسي كاضح، المستقمة

 الدراسات السابقة
مف  استفادت مف عددك ، العممية في الجامعاتكاألبحاث دلة الرسائؿ أعمى اطمعت الباحثة 

 ، منيا:الدراسات العممية

 -1897المنظمات العسكرية واألمنية الصييونية في فمسطيف )(: 2012خضكره )أبك دراسة إيماف  .1
1920) 

الكقكؼ عمى العكامؿ المؤثرة في انشاء التنظيمات العسكرية إلى ىدفت ىي دراسة نظرية 
كء عمى نشاط المنظمات العسكرية القاء الض في تياكتكمف أىمي (.1920–1897في الفترة )الصييكنية 

 كاتبعت الدراسة المنيج التاريخي. كاألمنية الصييكنية في فمسطيف في ذلؾ الكقت المبكر.
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ا في نشر الركح القتالية كالعسكرية ا كبيرن دكرن لعبكا ف الصياينة يالمفكر تكصمت الدراسة إلى أف 
 مف خبلؿ آرائيـ كأفكارىـ ككتابتيـ المتطرفة. ،لدل الييكد

 ،استخبلص العبر مف تاريخ المنظمات العسكرية كاألمنية الصييكنيةكقد أكصت الدراسة ب
 كامكانيات االستفادة مف تمؾ التجربة في الكاقع الفمسطيني. ،كدكرىا في إقامة الدكلة الصييكنية

 (1948-1897تطور األجيزة األمنية الصييونية ) :(2012)أبك عميافدراسة عبد العزيز  .2

 ،البيمكصييكنية ثبلث، ىي:  اتتناكؿ العمؿ األمني لمنظمنظرية ىدفت إلى ىي دراسة 
األساليب التي  إلىالتعرؼ  في تياكتكمف أىمي .(1920-1904في الفترة ) ،كىاشكمير ،كبارغيكرا

 منيج التاريخي.في الفترة ذاتيا. كقد اتبع الباحث الاستخدمتيا األجيزة األمنية الصييكنية 

تدريب عناصرىا في مجاؿ االستخبارات  سعت إلىألجيزة األمنية الصييكنية ا استنتج الباحث أف
. كقد اىتمت بشكؿ كبير بدكر األمف في تييئة نظرية كعممية عمى ارض الكاقع مف خبلؿ دكرات

 ، كتمكيف الصييكنية مف إحراز انتصار كبير.1948الظركؼ لحرب عاـ 

المقاكمة الفمسطينية، كاالستفادة مف تجربة  تطكير أداء أجيزة أمفكقد أكصت الدراسة بضكرة 
أمنية تدرس التطكر األمني إعداد دراسات أجيزة األمف الصييكنية قبؿ قياـ الدكلة، فضبلن عف ضركرة 

 .إسرائيؿالصييكني بعد قياـ 

 "(1948-1882تطور االقتصاد الصييوني في فمسطيف )" :(2011)الزىاردراسة ربا  .3

كمجاالتيا في ات الصييكنية الكقكؼ عمى مدل تطكر الصناعىي دراسة نظرية ىدفت إلى 
لتعرؼ عمى دكر الجانب االقتصادم في تقدـ كازدىار تيا في اكتكمف أىمي، 1948 يف حتى عاـفمسط

 كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي. الحركة الصييكنية في فمسطيف.

كانت أكثر ( 1948 -1918)ة تكصمت الدراسة إلى أف كاردات الحركة الصييكنية خبلؿ الفتر 
العجز في الميزاف التجارم الناتج عف ذلؾ، مف خبلؿ تدفقات رؤكس مف صادراتيا، كلكنيا تغمبت عمى 

، فضبلن عف العكف الذم لقيتو سات الصييكنية مف الخارج لفمسطيفاألمكاؿ التي جمبيا الكافدكف، كالمؤس
 الحركة الصييكنية مف االحتبلؿ البريطاني.
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اىتماـ المراكز العممية بترجمة المصادر كالمراجع التي تناكلت الصراع ت بضركرة كقد أكص
، ككضعيا بيف يدم الباحثيف كصناع القرار، فضبلن عف ضركرة اىتماـ الباحثيف العربي الصييكني

 الفمسطينييف كالعرب بدراسة الحقبة التاريخية لمحركة الصييكنية.

 "1936-1918الصييونية البريطانية في فمسطيف العالقات " (:2010) ميانيدراسة عمي  .4

ة السياسيالمجاالت لصييكنية في دراسة العبلقة البريطانية اىي دراسة نظرية ىدفت إلى 
المنيج  ة، تمييدان إلقامة دكلة إسرائيؿ. كقد استخدـ الباحثكالثقافي ةكاالجتماعي ةكاالقتصادي ةكالعسكري
  التاريخي.

 كفدتيا بريطانيا الي فمسطيف عاـأالمجنة الصييكنية التي أف  راسة،تكصمت الدكاف مف أىـ ما ك 
 دكرا كبيرا في كضع حجر األساس لمكطف القكمي الييكدم في فمسطيف. لعبت 1918

 ،العمؿ عمى نشر الدارسات كاألبحاث العالمية الخاصة بالشأف الصييكنيكقد أكصت الدراسة ب
 .لعمميةكتعميميا عمى الجامعات كمراكز الدراسات ا

 "1948، 1936العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف " :(2009) مقدادمدراسة إسبلـ  .5

التعرؼ عمى طبيعة العبلقات الصييكنية البريطانية في المجاالت إلى  ىي دراسة نظرية ىدفت
لعبلقات ا، كتكمف أىميتيا في أنيا تتبعت (1948-1936) في الفترةاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

استخدـ الباحث . كقد (1939-1936لفمسطينية الكبرل )االسياسية الصييكنية البريطانية لمكاجية الثكرة 
 .منيج المقارفكال ، كالمنيج التحميمي،التاريخيالمنيج ج ىي: ثبلثة مناى

كاف مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة، عمؽ التعاكف بيف الصياينة كالحكـ البريطاني ك 
في زكد الصياينة المخابرات البريطانية بمعمكمات عف الثكار الفمسطينييف  حيثفي مجاؿ االستخبارات، 
 .(1939-1936)الثكرة الفمسطينية الكبرل 

ركرة رجكع رجاؿ السياسة كالمفكريف الفمسطينييف كالعرب الميتميف بالصراع ضب كأكصت الدراسة
كاالستفادة مف االستنتاجات السياسية كالعسكرية  ،العبلقة كاديمية ذاتالى الدراسات األ ،مع الصياينة

 .بيدؼ تحديد المسار السياسي القائـ ؛كاالقتصادية لتمؾ الفترة
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 "1917-1656دور بريطانيا في بمورة المشروع الصييوني " :(2003) الشيخ خميؿدراسة نياد  .6

ة في بمكرة المشركع براز دكر األكساط السياسية البريطانيإلى إ تىدفىي دراسة نظرية 
استخدـ ـ. كقد 1917حتى عاـ  بريطانيا معالصييكنية عبلقة الحركة عمى دراسة  ت، كاقتصر الصييكني

 الباحث المنيج التاريخي.

 االستعماراالعتماد عمى بضركرة لمعمؿ بقناعة راسخة انطمؽ ىرتزؿ تكصمت الدراسة إلى أف 
رتزؿ في كتابو ما ىك ما طرحو ىكأف ، بقائيا كاستمرارىا كالحفاظ عمى دكلة لمييكد في فمسطيف إنشاءفي 

 ،في فمسطيف الدكلة الييكديةقامة طمقكا نداءات كثيرة إلأيف الذيف يفكار الصياينة المسيحاال تمخيص أل
، كالثاني ييدؼ يتمثؿ أكليما في ككنيا تقع عمى طريؽ المستعمرات البريطانية في اليند :كذلؾ العتباريف

 خراجيـ مف بريطانيا.ا  مف الييكد ك التخمص إلى 

بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة تاريخ الصييكنية كعبلقتيا بدكؿ كقد أكصت الدراسة 
 العالـ المختمفة كمخططاتيا في ديار العرب كالمسمميف.
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 اكجو االتفاؽ اكجو االختبلؼ نتائج الدراسة السابقة الدراسة ـ
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انطمؽ ىرتزؿ لمعمؿ بقناعة راسخة تؤكد عمى ضركرة 
االعتماد عمى االستعمار في خمؽ الدكلة الييكدية 
كالحفاظ عمى بقائيا كاستمرارىا، كما طرحو ىرتزؿ في 

حيف ما ىك اال تمخيص ألفكار الصياينة المسي كتابو
قامة كياف لمييكد في الذيف اطمقكا نداءات كثيرة إل

فمسطيف كذلؾ العتباريف يتمثؿ أكليما في ككنيا تقع 
عمى طريؽ المستعمرات البريطانية في اليند كاالعتبار 
الثاني فييدؼ الى التخمص مف الييكد كاخراجيـ مف 

 بكذ.بريطانيا لككنيـ شعب من

تختمؼ في متغيرىا 
طارىا  المستقؿ كا 
الزمني، كبعض 
األىداؼ، كبعض 
مناىج الدراسة 

 كحدكد الدراسة.

كبل الدراسات 
الثالث تتفؽ 
مع الدراسة 
الحالية تيدؼ 
الى قياس 
مساعدة بعض 
الدكؿ االكربية 
في بمكرة اقامة 
الدكلة مف 

استفادت الباحثة في 
قامت بو الدكر التي 

بريطانيا في تحقيؽ 
عناصر الدكلة قبؿ 
االعبلف عف اقامة 

 دكلة اسرائيؿ.

تيتـ ىذه الدراسة 
بمناقشة العبلقات 
الصييكنية  في 
 إقامة الدكلة كتثبيتيا
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 اكجو االستفادة
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انيا الي لعبت المجنة الصييكنية التي اكفدتيا بريط
دكرا كبيرا في كضع حجر  1918فمسطيف عاـ 

 األساس لمكطف القكمي الييكدم في فمسطيف

تختمؼ في متغيرىا 
طارىا  المستقؿ كا 
الزمني، كبعض 
األىداؼ، كبعض 
مناىج الدراسة 

 كحدكد الدراسة.

خبلؿ عبلقاتيا 
استفادت الباحثة مف  الدكلية.

الدراسة تمكيف 
الحركة الصييكنية 
عبلقاتيا الدكلية في 

 الدكلةبناء عناصر 
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التعاكف الصييكني البريطاني كاضحا في مجاؿ 
االستخبارات، فقد البريطانيكف عناصر صييكنية، كما 
زكد الصياينة المخابرات البريطانية بمعمكمات عف 

ألمني بينيما في الثكار الفمسطينييف فقد كاف التنسيؽ ا
 ( عمى اشٌده1939-1936الفترة )

تختمؼ في متغيرىا 
طارىا  التابع كا 
الزمني، كبعض 
األىداؼ، كبعض 
مناىج الدراسة 

 كحدكد الدراسة.

استفادت الباحثة مف 
الدراسة تمكيف 
الحركة الصييكنية 
عبلقاتيا الدكلية في 
 بناء عناصر الدكلة
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 اكجو االتفاؽ اكجو االختبلؼ نتائج الدراسة السابقة الدراسة ـ
 اكجو االستفادة
 لمدراسة الحالية

 الفجكة البحثية
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 -1918استكردت الحركة الصييكنية ما بيف )
( أكثر مما صدرت كتغمبت عمى العجز في 1948

الميزاف التجارم الناتج عف ذلؾ، مف خبلؿ تدفقات 
رؤكس األمكاؿ التي جمبيا الكافدكف، كالمؤسسات 

 الصييكنية مف الخارج لفمسطيف.

تختمؼ في متغيرىا 
ؿ كالتابع المستق

طارىا الزمني،  كا 
كبعض األىداؼ، 
كبعض مناىج 
الدراسة كحدكد 

 الدراسة

 

دراسة كيؼ 
تطكر 

االقتصاد 
الصييكني في 
فمسطيف قبؿ 
اقامة الدكلة 
مف خبلؿ 
عبلقاتيا 
 الدكلية.

استفادت الباحثة  
مف الدراسة تمكيف 
الحركة الصييكنية 
عبلقاتيا في تطكر 
االقتصاد االسرائيمي 

 ة الدكلة.قبؿ اقام
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 اكجو االتفاؽ اكجو االختبلؼ نتائج الدراسة السابقة الدراسة ـ
 اكجو االستفادة
 لمدراسة الحالية
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لعب المفكركف الصياينة دكرا كبيرا في نشر الركح 
القتالية كالعسكرية لدل الييكد المكجكديف في العالـ مف 

 خبلؿ آرائيـ كأفكارىـ ككتابتيـ المتطرفة.

تختمؼ في متغيرىا 
طارىا ال مستقؿ كا 

الزمني، كبعض 
األىداؼ، كبعض 
مناىج الدراسة 

 كحدكد الدراسة.

كبل الدراستيف 
تيدؼ لدراسة 

تطكر 
المنظمات 
العسكرية 
كاالمنية 

الصييكنية مف 
خبلؿ العبلقات 
الدكلية لمحركة 

 الصييكنية

استفادت الباحثة مف 
الدراسة تمكيف 
الحركة الصييكنية 
عبلقاتيا في بناء 

العسكرية المنظكمة 
كاالمنية إلسرائيؿ 

 .قبؿ اقامة الدكلة 
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 اكجو االتفاؽ اكجو االختبلؼ نتائج الدراسة السابقة الدراسة ـ
 اكجو االستفادة
 لمدراسة الحالية
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سعت األجيزة األمنية الصييكنية عمى تدريب 
عناصرىا في مجاؿ االستخبارات مف خبلؿ دكرات 

 نظرية كعممية عمى ارض الكاقع.

تختمؼ في متغيرىا 
ؿ كالتابع المستق

كبعض األىداؼ، 
كبعض مناىج 
الدراسة كحدكد 

 الدراسة

كبل الدراستيف 
تيدؼ لدراسة 
تطكر االجيزة 

االمنية 
االسرائيمية في 
فمسطيف قبؿ 
اقامة الدكلة 
مف خبلؿ 

عبلقاتيا 
 الدكلية.

استفادت الباحثة  
مف الدراسة تمكيف 
الحركة الصييكنية 
عبلقاتيا في تطكر 
 االجيزة االمنية قبؿ

 اقامة الدكلة.
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 تمييديالفصؿ ال

 لحركة الصييونية وتحالفاتيا مع االستعمارا 
 
 

 الصييونية والييود المبحث األوؿ:
 

 العالقات الدولية والحركات االستعمارية المبحث الثاني:
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 مقدمة  
ؾ عمى فساعد ذل الدكلة العثمانية، في ظؿ ضعؼ ،أكاخر القرف التاسع عشر ظير االستعمار

لمناداة تأسيس الحركة الصييكنية السياسية، كاكقد تزامف ذلؾ مع عمى العالـ العربي، ىزيمتيا كالييمنة 
ة إلى فمسطيف كتككيف كطف قكمي ليـ فيو كاستغمت الحركاألكركبية بإخراج الييكد مف الدكؿ 

إلقناع  ؛الدبمكماسية المسألة الييكدية مع التحركات ية ظيكر الحركات االستعمارية، كأبرزتالصييكن
بعد مؤتمر  بدأ التنفيذ الفعمي لفكرة الييكد كلة الييكد، كقددعمى مساعدتيـ في إقامة  اإلمبراطكريات

بازؿ، كتأثرت الدكؿ األكركبية بالفكرة الييكدية بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف لتحقيؽ ىدفيف مشتركيف مع 
ة الييكدية في أكركبا كتصديرىا لممنطقة العربية الصييكنية: اليدؼ األكؿ كتمثؿ في انياء المشكم

كالثانية: تفتيت المنطقة العربية كىزيمة الدكلة العثمانية التي كانت تيدد أكركبا بالتكسعات اإلسبلمية، 
 لذلؾ ستتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ مبحثيف كىما كاالتي: 

كتبنييا كتجميع الييكد بحاخاماتيـ المبحث األكؿ: كيؼ استطاعت الصييكنية نشر الفكرة الييكدية 
تو الحركة الكقت التي حدد لمييكد في فمسطيف فيكأغنياؤىـ عمى صعيد كاحد في إقامة الدكلة 

األنسب إلقامة الدكلة في فمسطيف حيث أف المتغيرات اإلقميمية تساعدىـ في تحقيؽ  الصييكنية ألنو
 أىدافيـ.

جديد عمى الحالة االستعمارية لتحقيؽ الفكرة الييكدية  المبحث الثاني: كيؼ دخمت الصييكنية كمتغير
، ككيؼ استطاعت تشبيؾ الييكد في مراكزىـ مع قيادات القكل االستعمارية في إقامة الدكلة الييكدية

  لتنفيذ المخطط الصييكني مف خبلؿ االستعمار.
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 وؿالمبحث األ 
 الصييونية والييود

 

 

 يدت لظيور الصييونيةأواًل: أوضاع الييود التي م
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 مدخؿ
نادل الييكد بإقامة دكلة ليـ فبرزت بكتاباتيـ كتحركاتيـ االستيطانية في فمسطيف، كعند تطكر المشكمة  

دية في أكركبا، الييكدية في أكركبا تصدرت الحركة الصييكنية بقيادة الييكد المشيد لحؿ المشكمة الييك 
فالتقت أفكار الييكد التي تريد االندماج  في دكليـ مع غيرىـ مف الييكد الذيف يرفضكف االندماج 
بتككيف دكلة لمييكد في فمسطيف، كتبنت الصييكنية السياسية إنياء مشكمة الييكد في أكركبا كالعمؿ 

كرية لمصييكنية كتككيف الجمعيات عمى حميا باليجرة االستيطانية لفمسطيف، كمع بركز االتجاىات الف
في دكؿ العالـ مف خبلؿ تككيف الشبكات الييكدية لتحقيؽ مساعدة الدكؿ ليـ في إقامة الدكلة الييكدية، 
قناع الحاخامات الييكدية لنشر فكرة  ككحدت الصييكنية االتجاىات الفكرية لبلتجاىات الصييكنية كا 

الييكدم لتسيطر عمى ييكد العالـ في تعجيؿ إقامة الدكلة إقامة الدكلة بيف الييكد بالخطاب الييكدم 
قبؿ نزكؿ المسيح، كاستفادت الصييكنية مف الجمعيات االقتصادية كالعسكرية كاألمنية كالثقافية بدعـ 

 ىـؤ كأغنياتجميع الييكد حاخاماتيـ  حققت الحركة الصييكنية بتأسيس الدكلة ، كبذلؾ تككف الصييكنية
تـ عقد مؤتمر بازؿ كالذم جمع كبار ك دم حكؿ الفكرة الصييكنية في إقامة الدكلة م العاـ الييك أكالر 

الييكد عمى انشاء دكلة لمييكد في فمسطيف كبدأت الخطكات العممية في تشبيؾ العبلقات الصييكنية 
 الييكدية. الدكلة إلقامة

يكر الصييكنية سكؼ تناقش الباحثة في ىذا المبحث أكضاع الييكد في العالـ، كأثر ذلؾ في ظ
 كحركة جامعة تسعى إليجاد كطف لمييكد في فمسطيف.

 أواًل: أوضاع الييود التي ميدت لظيور الصييونية
يمكف لممتابع أف يممح أثر البعد الديني الييكدم في الفكر الصييكني، حيث استغؿ ركاد 

ـ بضركرة البحث عف الصييكنية األكضاع الصعبة التي كاف يعيشيا الييكد في دكؿ أكركبا؛ إلقناعي
كطف يجمعيـ جميعان، كقد فضمكا أف تككف فمسطيف ىي ذلؾ الكطف، حيث ساعدىـ في ذلؾ المعتقدات 

 الدينية التي ترل أف لمييكد حؽ في فمسطيف.
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 فمسطيف استيطافالييودية في  ةالفكر  .1

عتقدكا أنيـ في استيطاف فمسطيف إلى أصكؿ دينية تكراتية مزٌكرة، فالييكد ي الييكدترجع فكرة 
كيجدكا منذ نزكؿ التكراة في سيناء، كأنيـ ينحدركف مف نسؿ أكلئؾ الييكد. كتٌدعي ركايتيـ، أف أكلئؾ 
الييكد احتمكا أرض كنعاف )فمسطيف( التي كعدىـ الرب بيا، كأقامكا عمييا مممكتي داكد كسميماف. 

لمميبلد. كتمضي الركاية  70كعاـ  كيعتقدكف أنيـ أيجمكا عنيا مرتيف؛ في القرف السادس قبؿ الميبلد،
عاـ مشتتيف في  2000الصييكنية في نسج البناء األسطكرم بالقكؿ: ارتحؿ الييكد في المنفى قرابة 

مناطؽ كثيرة مف العالـ، كخبلؿ تمؾ المدة الطكيمة، قطف في أرض فمسطيف مجمكعات بشرية أتت إلييا 
 أكاخر القرف الخامس عشر، ندلسمف األيكد اليج خر (. كعندما 36: 2015بالغزك )عبد الحميد، 

 مسطيففضركرة استيطاف  يـحاخاماتترٌدد عمى ألسنة  ،فريقياأكركبا كشماؿ أبيف  كتكٌزعكا
المخٌمص )الماشيح( ال عمى إ، في حيف كاف بعض حاخامات الييكد يرفضكف ذلؾ (29: 2001)ىيكؿ،

 .(33: 1997 )الكيبلني،

قاؿ:  1798إلى الييكد عاـ -كدم ادعى أنو المخٌمص حاخاـ يي-تسفي شبتام كفي نداء 
قامة مجمس ينتخبو الييكد المقيمكف خارج فمسطيف )كعٌدد  "يجب العمؿ لتحقيؽ المشركع المقدس، كا 
خمسة عشر بمدنا يقيـ فييا الييكد(؛ كاف ذلؾ المجمس يمكنو أف يبحث في اتخاذ القرارات التي يراىا 

يف، كيككف كاجبنا عمى جميع الييكد، أف يقبمكا تمؾ القرارات كأنيا مناسبة مف أجؿ العكدة إلى فمسط
 .(1) قانكف ممـز

كىك مف الييكد المتدينيف - حاييـ مكنتفيكر ، فكر الييكدم مكسىكاخر القرف التاسع عشرأفي ك 
بإنشاء شركة تتكلى زراعة األرض، كتشجيع ييكد أكركبا عمى االنتقاؿ إلى فمسطيف، التي -األثرياء 

بيا الرب ليـ، حيث سيجدكف اآلبار كأشجار الزيتكف كالكركـ، ككاف يأمؿ أف يكٌفؽ تدريجينا إلى نقؿ كت
  .(2) آالؼ الييكد إلى فمسطيف

كقد حذا العسكر المتدينكف حذك األثرياء؛ فألقى الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر محاضرة قاؿ 
ة إلى ذلؾ الرخاء كاالزدىار القديـ الذم : "إف استغبلؿ فمسطيف بأسرىا سكؼ يككف بمثابة عكدفييا

                                                           

 .    1798إلى الييكد عاـ  تسفينداء شبتام ( 1)
 .24/5/1839( مذكرات مكسى حاييـ مكنتفيكر عف فمسطيف بتاريخ 2)
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. كىذا ما (3) عرفتو ىذه الببلد في عيد آبائنا، كمف الكاجب تشجيع العكدة إلييا عف طريؽ التبرعات
، كشجع عمى استعمار الييكد (5) الذم كضعو غكلد سميد (4) أكده برنامج جمعية أحباء صييكف

 .(6) ، كنشر المغة العبريةلفمسطيف، عف طريؽ إقامة المستكطنات كتطكيرىا

 أوروباالمشكمة الييودية في  .2
 ممكياالييكد بكلكنيا بدعكة مف  عندما استكطف ،في القرف الرابع عشر الييكديةلة أالمسبدأت 
 االقتصادم،تحت نفكذىـ  تعالتي كق ،ع الييكد في بكلكنياتجمٌ ، فالذم تأثر بنفكذىـ ،"كازيمير األكؿ"
كقد  .نصيب ركسيا القسـ األعظـ مف ييكد بكلكنيا كاف ا،بينيم كسيا بكلكنيابركسيا كر  كعندما تقاسمت

حيث جرت  ،ا في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشرا جديدن بعدن في أكركبا كراىية الييكد  أخذت
 ؛المجتمعات تمؾ إلىقكة غريبة دخمت  ، باعتبارىـاستئصاليـ مف المجتمعات األكركبيةمحاكالت 

قكة  أنفسيـييكد الشرؽ مف  كقد جعؿ فييا. مى ثركات الببلد كالمراكز المالية الميمةع بسبب سيطرتياك 
إلى التي دفعتيـ بعد ذلؾ مما سبب ليـ الكثير مف المشكبلت  ؛منفصمة عف الدكؿ التي يعيشكف فييا

مؿ الييكدية، كأصبحت عكا المشكمةكمف ىنا برزت  .(21 :1969 )الغاردم، اليجرة إلى أكركبا الغربية
: 1999 )نافع،، (15: 1969 )الغاردم، ، كذلؾ لعدة أسبابمجتمعات شرؽ اكركبا فيتظير القمؽ 
23): 

 ،كركبا الكاثكليكيةأداخؿ  غريبة الييكد فئة اعتبارك  ،التكجس التقميدم مف كؿ ما ىك خارج الكنيسة. أ
 .ضد المسيح ة الييكدبجريمكتذكر  ،بالخبلص الكنسي االعتراؼترفض  التي

بعد منعيـ مف  ،المالية الربكيةاألنشطة ا في ا كبيرن تكسعن  يـكتكسع ،تركيز الثركة في ييكدال دكر. ب
 .جانب صفتيا النقابية إلىالتي كانت تحمؿ صفة دينية  ،لمركابط التجارية كالحرفية االنتساب

                                                           

 عف فمسطيف الشرقية. 1892( محاضرة الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر في محاضرة ألقاىا عاـ 3)
، كعممت في 1881الييكدية في ركسيا ابتداء مف العاـ مجمكعة مف الجمعيات الصييكنية التي نشأت في التجمعات  (4)

قامة المستكطنات. )منصكر، التحضير لعمميات  (15: 2009ىجرة الييكد إلى فمسطيف كا 
الككلكنيؿ البرت إدكارد كليامسف غكلد سميد عسكرم بريطاني ابف ييكدم، أدار مستعمرات الباركف ىيرش كأسس فرقة الشباف  (5)

 (5.) نفس الكثيقة1895عاـ  صييكف عمى أساس عسكرم لما ترأسيا الييكد، كنظـ أحباء
  ( برنامج جمعية أحباء صييكف في بريطانيا العظمي كايرلندا الذم كضعو غكلد سميد6)
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 ،ؽيمانيـ بالتفك إبسبب  ؛االندماجعف  امتناعيـك  بيـ )الغيتكىات(، خاصة ءحياأفي  تجمع الييكد. ت
 ينخرطكا بيا. ف المسيحية تغمرىـف أكالخكؼ مف 

حيث لـ  ،لة الييكديةأممسل الييكدية مف شرؽ أكركبا نقطة االنطبلؽمكجات اليجرة مثمت 
يرغب الييكد المقيميف في دكؿ غرب أكركبا بقدكـ ييكد شرؽ أكركبا إلى الببلد التي يقطنكف فييا؛ 

الغربية بسبب تضارب كالء الييكد الغربييف بيف كالئيـ  خشية اف يؤدم ذلؾ إلى انزعاج شعكب أكركبا
لببلدىـ ككالئيـ لييكد شرؽ أكركبا. كبذلؾ تككف التقت أفكار ييكد شرؽ أكركبا مع ييكد غرب أكركبا 

  .(29: 2001)ىيكؿ،عمى ضركرة حؿ المسألة الييكدية 

     المسألة الييودية بالفكرة الييوديةربط  .3
جمعت بيف كبار  ف فكرة حؿ المشكمة الييكديةإإال  ،دية في أكركبارغـ بركز المشكمة الييك 

 ممؾ فرنسا، الذم استفاد مف بعض نابميكفكمف االمثمة عمى ذلؾ ما فعمو الييكد كالساسة االكركبييف، 
 :(30، 29 :2001 )ىيكؿ،مثؿ  الييكدية الظكاىر

بكطف قكمي ييكدم المطالبة ة فكر  كالتقاط ،ييكدمال كعياليقاظ إظاىرة الكطنية في الاستعماؿ . أ
 .مكجات اليجرة المتدفقة مف ييكد الشرؽ ءكيريحيـ كيريح أكركبا مف عب يجمعيـ فيو،

 د.كطف الييكد المكعك  تككف فمسطيفكدعـ فكرة أف  ؛لمعب عمى الكتر الديني الييكدما. ب
ططيا فتمؾ نقطة بداية ميمة لخ ،ت الدكلة الييكدية برعاية فرنسية في فمسطيفئنشأي  إذا. ت

  .مبلؾ الخبلفة العثمانيةأمبراطكرية في قمب اإل
االستيطاف؛ لخدمة االستعمار، حيث ألقى الككلكنيؿ ربط مشكمة الييكد ببدأ بعض الييكد ب

الييكدم كمكد رينييو ككندر محاضرة قاؿ فييا: "إف ييكد أكركبا الشرقية ىـ عنصر المستقبؿ بالنسبة 
 :مطمبيفإلى انتيى  1849ر ييكدم سنة عقد في لندف مؤتمك  .(7) لبلستعمار

 نجميزية ليـ حيثما كانكالحماية اإلباعبلف قبكؿ ييكد العالـ إ. 
 عمى نمط ما يحدث في  ،فمسطيفل الييكد تسييؿ استعمارلنجميزية التكجو بالرجاء لمحككمة اإل

 .(56 :2001 )ىيكؿ، فمسطيففي لبكف المعاممة بالمثؿ اكاف الييكد يط ، فقدخرلأمناطؽ 

                                                           

 .فمسطيف الشرقية 1892الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر في محاضرة ألقاىا عاـ  ( محاضرة7)
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لييا معظـ إ كانتمى ،عشرصييكف في القرف التاسع  كد ركسيا كبكلكنيا منظمة أحباءأسس يي
كدعا مكشيو  ،(498: 2006 )عرابي، فمسطيف لبلستيطاف فيتسعى  كصارت ،ركسيا البارزيفييكد 
 )أحد أعضاء المنظمة( زعماء الييكد في أكركبا الغربية لمتكسط كالضغط عمى الدكلة ليمينبمكـاليب 

العثمانية؛ لتسمح لمييكد باليجرة إلى فمسطيف، كدعا إلى جمع مبمغ عشرة مبلييف ركبؿ؛ لشراء األرض 
 (.95: 1984الفمسطينية؛ لتأميف استيطاف الييكد عمييا )محمكد، 

، لكنيا كانت طكيمةقركنان المفكريف كالكتٌاب الييكد راكدت الفكرة الييكدية ما سبؽ يدؿ عمى أف 
االستعمارية بالكطف العربي  حتى ظير عيد االستعمار كزادت األطماع ،لكتبا حبيسة صفاحات

إلى أطماعيـ في فمسطيف مستفيديف لمكصكؿ فاستفاد الييكد مف تمؾ الحالة، كسعكا كفمسطيف خاصة، 
 لحؿ المشكمة الييكدية في أكركبا.مف الدعكة 

 ثانًيا: الصييونية
ت في كسط كشرؽ أكركبا في أكاخر القرف التاسع حركة سياسية ييكدية ظير الصييكنية ىي      

الحركة الصييكنية مف خبلؿ كتابات مجمكعة مف المفكريف الييكد  إرىاصاتظيرت كقد عشر، 
مستغمة الظركؼ االقتصادية كالسياسية  كدعت الييكد لمرجكع لفمسطيف، ،كالسياسييفمتدينيف ال

كرفضت اندماج  ،كؿ التي كانكا يعيشكف فيياكاالجتماعية التي كاف يمر بيا الييكد في مختمؼ الد
التي كانت ضمف عات التي كانكا يعيشكف فييا، كنادت بإنشاء دكلة في فمسطيف الييكد في المجتم

 . برنامج سياسي إلىتحكيؿ المعتقد الديني . كدعت إلى أراضي الدكلة العثمانية

 الصييونية شأةن .1
ت ستنداك  ،(8) ىرتزؿعمى يد  التاسع عشر ؿ في القرفبرنامج عم عمى شكؿ ةالصييكني ظيرت

مف خبلؿ  كذلؾ،(66: 2006 ،)بمخضر كنقؿ الييكد إلى خارج أكركبا ييكديةال المسألة فكرة إلى
. (6: 6، ـ1990 )المسيرم،في فمسطيف  قدـلممستكطنيف مكطئ  فؤمٌ تى تكظيؼ دكلة استعمارية سعييا 

كتأثر عدد مف ، (23: 2001 ،)تني ةصييكنيلم يرلمتنظ؛ مف الشخصيات العديدرتزؿ مع كقد تكاصؿ ى

                                                           

ية، كتعمـ في مدرسة تابعة لمجالية الييكدية، صحفي نشيط كمطمع عمى المشكمة الييكدية ( كلد بكدابست، التربية كالتنشئة ألمان8)
كانتشار مظاىر البلسامية في أكركبا، كىك مؤسس الحركة الصييكنية كأعمف في المؤتمر الصييكني األكؿ عف رغبتو بامتبلؾ 

 (. 495: 2009الخطيب،)فمسطيف بكاسطة الشرعية الدكلية. 
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الييكد  لتعاكف معة امترا فكر جفرنسا كانألمانيا ك ظيرت في كؿ مف بأفكاره، ك  الممكؾ كالحكاـ األكركبييف
، 1990 شكرم،) ستعماريةكاكسياسية  قتصاديةافمسطيف لغايات  كتكطيف الييكد في ،لمتكسع االستعمارم

 .(4: 6 ـ

تحسيف  عمى تيادعاي كعممتالييكد كغيرىـ، و يتكجلالعمؿ الدعائي لى إالصييكنية  لجأت
 جبية المؤيديف، كمحاكلة اكتساب المعارضيف دعـك  ،في أعيف الرأم العاـ الدكلي كالييكدم تياصكر 
 .(328: 2007 الشرقاكم،) ئيـتخفيؼ عدا كأالمختمفة  يـبدرجات

 داؼ الصييونيةأى .2
كما كاف ىدؼ  كاستغبلؿ شعبيا، فمسطيف استيطافاليدؼ مف الصييكنية ليس مجرد إف 

ىدؼ ، فقد كاف سياآفريقيا ك أفي  اسع عشر كبداية القرف العشريفػػػػالحركات االستعمارية خبلؿ القرف الت
بالمستكطنيف  كاستبدالو، كتفريقو كتجريده مف أمبلكو الفمسطيني،الشعب تيجير الصييكنية المعمف 

نكار ،الجدد كيمكف اإلشارة إلى أىـ  (Schoenman.1988:22) لبقاء في فمسطيف.ه كحقو باكجكد كا 
 : (40: 2001 )باخربيو،أىداؼ الصييكنية فيما يأتي 

 .األمكرمقاليد  ـبيدى الذيفرجاؿ الحكـ كالساسة لدل خاصة  ،الدعكة لمصييكنية في العالـ. أ
 تحقيقيا.ك  قياكحمميـ عمى اعتنا ،الييكد حيثما كانكا زرع الفكرة الصييكنية في أعماؽ. ب
 .ة ليـدكل قامةإل، لبناء عبلقات مصمحية مع الصياينة الييكد ،إغراء الدكؿ العظمى. ت
شاعة سكء استخداـ العرب ليا ،طمأنة العالـ المسيحي عمى مستقبؿ األماكف المقدسة بفمسطيف. ث  ،كا 

 . فييا قامة كطف قكميإلكمناصرة الييكد 
 (.36: 2002ا عمى الشعب الفمسطيني )دياب ،يبتحتيا الييكد في حر يتجند  البحث عف راية. ج
 (.521: 2006 )عرابي، كتكطيد دعائـ دكلتيـ ،جميع أنحاء العالـ مف تجميع الييكد. ح
في  ليـ مستقمة بدكلة العتراؼلتأميف سيطرة الييكد عمى فمسطيف، كاالعالـ دكؿ  بناء عبلقات مع. خ

 (193: 1970،)غام كارفمسطيف 
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 االتجاىات الصييونية .3
 

ت الصييكنية بعدة مراحؿ أدت إلى بركز االتجاىات الصييكنية المختمفة، كقد أدل اختبلؼ مر 
أىداؼ كبرامج كؿ اتجاه إلى التكامؿ في األفكار كالكسائؿ، ككصكؿ كؿ اتجاه منيا إلى أىدافو ضمف 

 الدكؿ التي نشأ فييا. كفيما يأتي أىـ االتجاىات الصييكنية:

 ف(ي)التوطيني في الغرب مف الييودصييونية األثرياء والمندمجيف . أ
ككاف ىدفيـ  األثرياء المندمجيف في البمداف التي يقيمكف فييا، الييكدبيف تجاه ىذا االظير 

. كلـ ينضـ أكلئؾ الييكد األثرياء إلى المشركع الصييكني إال بعد أف انغمست ييكد الشرؽ عنيـ بعادإ
ىؤالء إلى االتجاىات الصييكنية العمكمية  الدكؿ األكركبية في مساعدة الصييكنية، كقد تحكؿ

)المسيرم،  (9)كصييكنية الدياسبكرا )صييكنية الخارج( بعد كعد بمفكر، ككاف مف قادتيا لكيس برانديز
 .(253: 6، ـ1990

 صييونية استيطانية تسممية )عممية(. ب
لركسي بدأ ظيكر ىذا االتجاه في صفكؼ ييكد شرؽ أكركبا، كمف أكائؿ الدعاة لو الكاتب ا

، كالطبيب الركسي الييكدم ييكدا بنسكر. كأكلى األفكار التي استندا إلييا  الييكدم مكشيو ليب ليمينبمـك
ىي فكرة الشعب المنبكذ. كيرل بنسكر ضركرة التخمص مف فكرة االنتظار اإلليي حتى يعكد المشياح 

ت إلى ما يسمى كتحكل ،حباء صييكفأمعظـ جماعات  كلحؽ بيا(، 255: 6، ـ1990)المسيرم، 
لتحقيؽ العممية األكلى الخطكات  اتخذىذا االتجاه ىك الذم ك  .(71: 2006 )بمخضر، التيار العممي

كتصاعد نفكذ تيار  .(250، 243: 6، ـ1990 )المسيرم،لتحقيقو الزراعة كسيمة كاتخذكا  ،ستيطافاال
 ،)غازم 1911عاشر عاـ عمى الحركة الصييكنية في المؤتمر ال ف سيطرأالصييكنية العممية إلى 

 االستيطاف الفعمي في فمسطيفعمى  ، ككاف مف أكثر التيارات التي شجعت(42: 2003
 (.549: 1990)عابد،

 
 

                                                           

مف االندماج لمييكد مف اصؿ الماني في أمريكا، كعيف رئسا  االصييكنية التكطينية، كحقؽ برانديز معدالت عميأحد زعماء  (9)
 (http://www.nakba.ps/criminal-details.php?id=12 ).1921-1920في الفترة   لمصييكنيةفخريا 



 

25 
 

 صييونية ثقافية أو روحية. ت
 ،حزاب كالحركات الصييكنية المختمفةتيارات ثقافية داخؿ األ عبارة عفالصييكنية الثقافية   

لتنفيذ المشركع  كجندت العديد مف الصياينة ،ر الثقافة الييكدية، كأسيمت في تطكيأثرت عمى الييكد
يمكف  التي الدكلة المنشكدةقد تبنى ىذا االتجاه فكرة ك  .(260، 250: 1990 الصييكني )المسيرم،

مف خبلؿ كتقكية كعييـ  ،ناخ النفسي بيف الييكدتكفير المي ك  ،قامتيا باستعماؿ الكسائؿ الدبمكماسيةإ
مسايرة تطكر العصر في كيمكنيـ مف التحرر الركحي إلى جانب  ـ،ثقتي ييـإلعيد برنامج تثقيفي ي

، كمف قادة ىذا التيار آحاد الدكلةالحدكد التي تممييا الييكدية عف طريؽ تكفير الكسائؿ البلزمة إلقامة 
 .(75: 1997 )الكيبلني، (10) ىاعاـ

 الصييونية الدينية . ث
رضة لمتيار العمماني، تحكلت إلى حزب سياسي باسـ معاىي حركة دينية الصييكنية الحركة ال

لشعب إسرائيؿ، بمكجب شريعة إسرائيؿ(،  ،: )أرض إسرائيؿت شعاران ليا، كاتخذ1902)ىمزراحي( عاـ 
كأف اتحاد الكياف الييكدم يككف فقط بتكجيو الفكر الييكدم نحك التكراة كفمسطيف، باعتبارىما ركنيف 

 (.293: 1987 ،منصكر)ميميف في تاريخ الييكد 

 الصييونية السياسية. ج
 ،فمسطيفجؿ إقامة دكلة ييكدية في ألكسب التأييد الدكلي مف برزت الصييكنية السياسية كأداة 

كلـ تكف قيادة  .(8: 1985 )الشريؼ، كقكيت عندما كافؽ المؤتمر الصييكني األكؿ عمى برنامج بازؿ
ركرة االعتماد عمى اإلمبريالية لكضع المشركع التنظيمات الصييكنية في مرحمة ما قبؿ ىرتزؿ تدرؾ ض

الصييكني مكضع التنفيذ، كلكف ىرتزؿ أدرؾ ضركرة أف تسبؽ الجيكد االستيطانية جيكد دبمكماسية، 
باف تجعؿ  (11) تيدؼ إلى تأميف الدعـ الغربي االستعمارم لممشركع الصييكني. كلقد رأل كايزماف

                                                           

رة في أكساط الجاليات الييكدية، فيك يطرح تكفيقيا رفض الحضارة كالتربية العممانية المنتش عدـ( مفكر ييكدم طالب الييكد ب(10
 (425: 1987 بيف التقاليد الدينية كالحضارية كبيف العممانية في المجتمعات الييكدية في العالـ )منصكر،

في بيبلركسيا كىك عالـ كيمائي، كمف زعماء الحركة الصييكنية كأكؿ رئيس إلسرائيؿ شارؾ في مؤتمرات  1874كلد عاـ  (11)
 (.511: 1987 يكنية مف المؤتمر الثاني كحتى الثاني كالعشريف. )منصكر،صي
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لمية، كجزء مف المشركع االستعمارم الغربي )المسيرم، الصييكنية السياسية المسألة الييكدية عا
 .(13)، كناحـك سكككلكؼ(12)(. كمف أىـ أتباع الصييكنية السياسية ديفيد كلفسكف243: 6، ـ1999

 الصييونية التصحيحية . ح
في أكساط الصييكنييف العمكمييف في منتصؼ  ،ظيرت الحركة التصحيحية في بكلندا

في كقت كانت الساحة الييكدية البكلندية مميئة باالتجاىات كاألحزاب  مف القرف العشريف، اتيالعشرين
، 1928عاـ  صحافة خاصة بيـ في بكلندا . كقد تمكف التصحيحيكف مف تأسيسالسياسية العمالية

يد مف القادة الصياينة عـ مف العدعمى د طريقيـ بقكة داخؿ التجمع الييكدم في بكلندا، كحصمكا كاكشق
ريد التخمص مف ال مانع مف تحالفيـ مع حككمات السامية تأنو  أل التصحيحيكففي بكلندا. كقد ر 
كمف قادة الصييكنية التصحيحية، كبلكنز يكسغ (. 41-40: 2011)أبك جميكـ، الييكد في بمدانيا.

 .(15)، كجابكتنسكي زئيؼ فبلديمير(14) جداليا

 الصييونية التوفيقية . خ
 ،نشاء المنظمة الصييكنيةإمختمفة مكجكدة قبؿ الالصييكنية الخبلفات بيف التيارات  كانت

 كتمحكر الخبلؼ داخؿ الحركة الصييكنية خبلؿ عيد ىرتزؿ بيف تيارم ،نشائياإكظمت قائمة بعد 
 .(42: 1997)الكيبلني،الصييكنية السياسية كالصييكنية العممية 

: 1990 )عابد، 1907 الصييكني الثامف شعار )التكفيقية( في المؤتمرإلى نشر  كايزمافبادر 
كلكف  ،نشاطنا الدبمكماسي ميـ فإ: "في افتتاح المؤتمر عندما قاؿ ومفيكمر عف كعبٌ ، (549

                                                           

( زعيـ صييكني كثاني رؤساء المنظمة الصييكنية استقر في ككلكنيا بألمانيا كتخمى عف إيمانو بالييكدية األرثكذكسية، كأكد 12)
: 6، ـ1999ئتماف الييكدم. )المسيرم،ليرتزؿ أىمية الجماىير الييكدية في شرؽ أكركبا إلنجاح فكرتو، كأسس الصندكؽ اال

244.) 
تطكير في بر األثر ك( صحفي بكلندم، كأحد قادة الحركة الصييكنية كالمؤرخ الرسمي ليا، اىتـ بإحياء المغك العبرية، ككاف لو أ(13

 (.244: 6، ـ1999 . )المسيرم،1909عاـ  المغة العبرية، شغؿ منصب السكرتير العاـ لممنظمة الصييكنية
، ىاجر 1902، تكلى تحرير جريدة )ىشيمكاح( عاـ 1897كاف مف األعضاء األكائؿ في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ   (14)

 كأظير نشاطا كاسعا في لجنة المغة العبرية كعيف محاضرا لمغة كالتاريخ في الجامعة العبرية. 1919إلى فمسطيف 
كرة محاربة التكجيات البلسامية في ركسيا خاصة كفي أكركبا مؤسس كزعيـ الحركة التصحيحية الصييكنية، نادل بضر  (15)

، ككاف مف الداعيف لتنفيذ ىجرة غير شرعية لمييكد نحك 1917في الجيش البريطاني لعاـ  38عامة، تكلى قيادة الكحدة رقـ 
قامة جيش عبرم داخؿ الجيش البريطانيك ، 1932فمسطيف ابتداء مف عاـ  .(151: 1987)منصكر، ا 
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 ، عندىاالصييكنيتيفالدمج بيف المدرستيف  ذا استطعناإ ،أىميةاإلنجازات الفعمية في فمسطيف ستزيده 
عاـ  العاشرلمؤتمر الصييكني االفكرة نفسيا في كاربكرغ كقد كرر  ".العقبة الرئيسية نككف قد اجتزنا

 .(43: 1997 )الكيبلني، تحت شعار الصييكنية المركبة ،1911

الدكلة ىك تأسيس  مبدأ كاحد ، حكؿيارات المختمفةبيف التالتكفيقي  الفكر الصييكنيجمع 
. ككاف لكؿ اتجاه صييكني (75: 1997 )الكيبلني، خدمة المشركع الصييكنيل كتضافرىا الصييكنية
التي تحاكؿ تحقيؽ األىداؼ الصييكنية االستيطانية، كالتي تعبر عف نفسيا في مؤسساتيا،  مؤسساتو

مثؿ: اليستدركت، كالمنظمات الحزبية االستيطانية، كالجماعات العسكرية المختمفة، كالياجاناة. كقد 
اغ، كانت جميعيا تحت إطار صييكني كاحد، يتمثؿ بالمنظمة الصييكنية كالككالة الييكدية )الدب

 (.65: 3، ـ1984

 الجمعيات الصييونية .4
استثمرت الصييكنية التبايف في اىتمامات بعض الصياينة كاالتجاىات الصييكنية، فكجيت 
ذلؾ نحك تدعيـ مبدأ التخصص في الجمعيات كالمنظمات الصييكنية، ككظفت في كؿ جمعية ىيئة مف 

ر. كانتشرت في دكؿ العالـ؛ لتتـ السيطرة العامميف، تحت إطار تنظيمي كاحد لتنفيذ برامجيا دكف تأخي
 عمى المقدرات المالية كاالقتصادية، كتككيف مجمكعات ضاغطة تيؤثر عمى أصحاب القرار.

 ربط الجمعيات الصييونية بالفكرة الييودية . أ
 عابد،)دكلة الحصكؿ عمى بيدؼ  ؛الجمعيات الصييكنية منذ القرف الثامف عشر تأسست

 ؛جمع األمكاؿحيث ىدفت إلى  ،1881عاـ اغتياؿ قيصر ركسيا  بعد رىاانتشا كاتسع (،538: 1990
 الييكد فييا. كمف أمثمة ذلؾ، جمعية زركبابؿ التي اسسيا بنسكرراضي في فمسطيف كتكطيف شراء األل

، التي الييكدم لفمسطيف" "االستعمارجمعية ، ك (71: 2006 ر،)بمخض1883عاـ  أككرانيافي  (16)
عادة تكزيعيا عمى الييكد  ،العرب إلييا ميٌمة شراء األراضي مف تككمأي ك  ،ـُّٖٖعاـ  تأسست كا 

 .(248: 2006 الكعرم،) المياجريف

                                                           

، كاقترح تكطيف الييكد 1856ركسي صييكني استيطاني كزعيـ جماعة أحباء صييكف، كخدـ في الجيش الركسي أثناء حرب القـر  طبيب(16)
 (219: 6،ـ1999في كطف كاحد، كتجكؿ في عكاصـ أكركبا لمدعكة لفكرتو بشأف الدكلة الصييكنية. )المسيرم،
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 إلىكبعد فشؿ ىرتزؿ في الحصكؿ عمى فمسطيف مف السمطاف عبد الحميد الثاني، تحرؾ 
 ةع مؤقتمحطة تجمٌ الحصكؿ عمى ك أ ،دكلة ييكدية في فمسطيف مشاريعو لحامبلن  1902 عاـ مصر

 ،سكندريةالعائبلت الييكدية في اإلمف  دكلى عمى عداعتمد في اتصاالتو بالدرجة األك  ،في سيناءيـ ل
 ،ثـ تتكلى التركيج لمفكرة الصييكنية في مصر ،مشاريعو بعد سفره إلى تدعكجمعية صييكنية  كأسس

: 2001 )ىيكؿ، 1914عاـ  كليشيطة حتى قياـ الحرب العالمية األكظمت ىذه الجمعية كفركعيا ن
152). 

إلى عشريف  عدد أعضائياككصؿ  ،1906 عاـمريكية الجمعية الييكدية األكما تـ تأسيس 
عضاء أك  البمدية،كبار مكظفي باإلضافة إلى  ،الصحؼ انتشارن أكثر اتضـ كانت ك  أمريكي، لؼأ

رغـ  ،اككانكا جميعن  كغيرىـ. ،الييكد الحاخاماتك  ،عماؿكرجاؿ المصارؼ كاأل ة،القضائي اتالسمط
خارج الكاليات  كمساعدتيـ الييكدىك مساندة  كاحد، يسعكف لتحقيؽ ىدؼ نظرىـ،اختبلؼ كجيات 

  .(96: 2001 )جاؾ، الطرؽ الدبمكماسيةكمنيا  ،المتحدة بشتى الطرؽ

 ،مريكاأإلى كركبا أىجرة ييكد شرؽ ك  كعند انتشار المشكبلت الييكدية، ،1920 نةس كفي
 :ىما ،كاف ييدؼ لغرضيفاألمريكي، م العاـ ألتدريسو لمر  ابرنامجن ريكية الييكدية األمنشرت الجمعية 

بسبب  مريكي ضد النازيةم العاـ األأتأليب الر ك  ،كالعمؿ عمى محكىا ييكدلم ةالمعاديبالجيات  التعريؼ
ادة عإكانت ميمة الجمعية ، 1940في عاـ ك  .(98: 2001 ،جاؾ) عداميـا  الحممة ضد الييكد ك 

طبلؽ حرية ىجر  ،لييكدتأىيؿ كتكطيف ا  .(99: 2001 )جاؾ،مريكا أإلى  تيـكا 

يضـ كؿ  ،عاـمؤتمر  إلىبالدعكة  "فيميكس منشةالباركف "بارز ال ييكدمالتاجر القاـ ك 
ىدافو عمى النحك أدد كحٌ  ،ا تنظيـ كاحدبحيث يخرج مف اتحادىا جميعن  ،الجمعيات الييكدية في مصر

 (: 152: 2001 )ىيكؿ،اآلتي 

 نشاء الكطف الييكدم في فمسطيفإىتماـ عمى عممية تركيز اال. 
 ر.جمع التبرعات لتنظيـ كمساعدة ىجرة منظمة إلى فمسطيف عف طريؽ مص 
  كجمع التبرعات ليا ،نشاء جامعة عبرية في فمسطيفإالعمؿ عمى.  
  لتنفيذه كجمع التبرعات ،مركز طبي متقدـ في فمسطيف إلنشاءالتحضير. 
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 لمصييونيةقتصادي المنظمات المالية واال. ب
فقد كانت كؿ  كسعة االنتشار. بالتخصصيةتميزت  الصييكنية المنظماتيمكف مبلحظة أف 

بحيث تتكامؿ فيما بينيا كتككف قادرة عمى خدمة المشركع أككمت إلييا،  منيا مسؤكلة عف ميمة محددة
، كغيرىا ... كيمكف الصييكني في االبعاد المختمفة: االقتصادم، كاالجتماعي، كالعسكرم، كالسياسي

 اإلشارة إلى ذلؾ فيما يأتي:

  لصييونيةاالمنظمات المالية واالقتصادي 

ىدفيا  ،الصييكنيةالعديد مف الجمعيات  كمطمع القرف العشريف عشر تاسعسست في القرف الأي 
غاثتيا،ات الييكدية كتنمية المجتمع ،تقديـ المساعدة لمييكد في كؿ مكاف كالتدريب عمى الميف  كا 

يجاد طبقة مف ا  ك  ،مكية الفردية لؤلراضي الزراعيةلتشجيع الم ذاتيا سست جمعيات في الفترةأي ك  .لمختمفةا
رساء قكاعد البنية التحتية ف العقارية، ك تشجيع نشاط شركات الرىاك  ،المزارعيف  الصييكني قتصادلبلا 
 ؛قتصاديةكاالمالية كالشركات كالصناديؽ ال مف البنكؾ العديدكما أنشئ . (21-20: 2011)الزىار،

جمعية األليانس )االتحاد الييكدم العالمي(، كمف أمثمة ذلؾ:  ،ستيطاف في فمسطيفاليجرة كاالدعـ ل
كجمعية  ،تطكير االراضيكشركة  ،الييكدمصندكؽ االئتماف الييكدم لبلستعمار، كالصندكؽ القكمي ك 

، يس فمسطيف )كيريف ىايسكد(صندكؽ تأسك ندكؽ التحرير، كص ،ندكؽ التيجير كاالعدادكصىداسا، 
ا في لندف عاـ مؤتمرن ، صحاب البنكؾ في العالـ. كما عقد أ(48: 1982)عبد الرحمف ، كغيرىا
 دريكسؿ كشركاه ،(نيكيكرؾ) جاف شركاهر : مك المصرفية مثؿالمؤسسات  العديد مفضـ  ،1899

نشاء احتكار عالمي تحت إ كغيرىا، كقد قرركا في ذلؾ المؤتمرلندف( )جرينفيؿ كشركاه  ،)فيبلدلفيا(
 .(277: 2001 ،)الحارتي ، بحيث يعمؿ بعد ذلؾ عمى خدمة الييكدؼ مؤسسة ركتشيمدشراإ

كشؽ  ،ـ المالي لممستكطناتضماف الدع؛ لكتأميفصناعية كنقؿ كمبلحة  مشركعات كقد نشأت
طبقة ال عمى إيجاد كعممت بعض الجمعيات .(115: 1984 حمكد،)م نشاء سكؾ الحديدا  ك  ،الطرؽ

كالمساعدة في تككيف العمكد الفقرم  كالصناعييف؛ لتيكيد األيدم العاممة، العاممة مف المزارعيف
. كقد عممت (79: 2011 )الزىار،دكلة لمييكد نكاة لقياـ ليككف قتصاد الصييكني في فمسطيف، لبل

ارضو بعد عدـ  معظـ تمؾ الجمعيات عمى تكريط الفبلح الفمسطيني بالقركض كالفكائد لدفقو إلى بيع
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 تمكنو مف تسديد تمؾ القركض في مكعدىا، ثـ نقؿ تمؾ األراضي لممكية الييكد كالجمعيات الييكدية
  .(48: 1982)عبد الرحمف ، ؛(998 :2، ـ1990 ،طربيف)

رساليا ا  ك  ،مكاؿجمع التبرعات كاأللالجمعيات النسائية  كفي السياؽ ذاتو، أسست الصييكنية
كالثقافية بيف النساء  جتماعيةالاكضاع الصحية كالقياـ باألنشطة سيف األلتح ؛فمسطيففي لمييكد 
 )شمالي، كتعميؽ الفكرة الصييكنية الييكدية، عمى المشاركة الفعالة لدعـ المشاريع فكتشجيعي ،الييكد
 .(39: 1986)نكرم،( 30: 2014

  واألمنيةالمنظمات العسكرية 

دفاع بإيجاد قكة  كمطمع القرف العشريف، تاسع عشرالقرف ال اىتـ الحركة الصييكنية، في أكاخر
كبدأت الصييكنية خطتيا لنقؿ  .لمنظـا ستخبارماالالعمؿ تيتـ بشكؿ كبير بالمستكطنات،  لحماية

كقد كانت  .(15: 1990 )شكرم، يـ عمى استخداموكتدريبكتكزيعو عمى الييكد  ،السبلح إلى فمسطيف
الييكدم المياجر إلى يككف رسيا سرية، كقد حددت ىدفيا بأف طبيعة تمؾ االنشطة كالمنظمات التي تما

: 2012 العرب )أبك خضكرة، مف قادران عمى حراسة المستكطنات كحمايتيا ،امسمحن فمسطيف كيقيـ فييا 
35). 

فريقيا أكجنكب  فرنسايطاليا ك إ :ؿمث ،في بعض الدكؿ الصييكني لمتدريب البحرم دعكاق سستكأي 
، كقد أسيـ ذلؾ في تأسيس بعض (105: 7ـ ،1999، )المسيرم مريكيةالكاليات المتحدة االك 

لجيكف ىعفكداة )فيمؽ العمؿ(، منظمة ىاشكمير ك منظمة باغيكرا، المنظمات العسكرية كاألمنية مثؿ: 
، إلى جانب الياجاناة كجناحيا الضارب )البالماخ(، التي كانت أكبر الفيمؽ الييكدمك )الحارس(، 

لصييكنية، كالتي انشؽ عنيا منظمات ييكدية عسكرية اكثر تشددان مثؿ: إتسؿ المنظمات العسكرية ا
)اإلرغكف(، كليحي )عصابة شتيرف(؛ بحيث كاف لمياجاناة كالمنظمات الصييكنية األخرل أكبر االثر 

المسيرم، ) 1948في ىزيمة الجيكش كالمقاكمة العربية كتحكيؿ معظـ فمسطيف إلى دكلة صييكنية عاـ 
1982 :158 .) 

باالستيطاف  اىتمتكاف لمييكد دكر في تككيف الجمعيات كالمنظمات التي كىكذا يتضح أنو 
و يجب االستفادة كالتي أدركت أن ،المنظمة العالمية الصييكنيةالذم تأسست في إثره قبؿ مؤتمر بازؿ 

خطط لو أف العمؿ المنظـ كالمكذلؾ الجمعيات كالمنظمات الصييكنية بجميع تخصصاتيا، كأدركت  مف
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الشبكة كتعتبر الجمعيات الييكدية كالصييكنية بمثابة  .يؤدم إلى إنجاح فكرة إقامة الدكلةسبإتقاف، 
تكاصؿ مع كال ،العالمية التي تجمع ييكد العالـ عمى صعيد كاحد، كىي العقد الصامت لمعمؿ الصييكني

لتأييد غير الثقافة الييكدية تالسبلح، ك جمع التبرعات كالحصكؿ عمى ؛ مف أجؿ جميع الييكد في العالـ
 إقامة الدكلة قبؿ نزكؿ المسيح.

 أعالـ الفكر الصييوني .5
كالحركات  ؛ بؿ سبقو الكثير مف المفكريف،كطف لمييكدلـ يكف ىرتزؿ ىك أكؿ مف نادل بكجكد 

كاصؿ التبأك  ،، كنادكا بالكتابة كالنشرالذيف اىتمكا بالمسألة الييكديةك  ،الصييكنية الييكدية كالمسيحية
  ضركرة تجميع الييكد في دكلة كاحدة.مع األغنياء مف الييكد ب

نظريات ساىمت في إرساء دعائـ اليجرة الييكدية االستيطانية الحركة الصييكنية  كمفكر كضع  
ككاف  ،كجذب اىتماـ الييكد في أكركبا ،افكا جيكدىـ لمدعكة لتنشيط االستيطفقد كرسٌ  ،فمسطيف إلى

دعا كما  .في أكساط الفقراء الييكد األثر األكبر في دعـ االستيطاف الصييكني ركاليشك  القمعيآلراء 
ا بدعكة بالتنسيؽ مع بريطانيا مكتفين ، فاعمة لبعث الكطف القكمي الييكدمتككيف قكة ييكدية  إلىبنسكر 

 .(97: 1984 )محمكد، فقراء الييكد لميجرة لفمسطيف

ؽ حقٌ حيث  ،مريكاألممنظمة الصييكنية في  اسن رئي 1914عاـ  المحامي لكيس برانديس انتيخب
 الحارتي،) بناء دكلة ييكدية في فمسطيفل ،كلىخاصة بعد الحرب العالمية األ نظمة،لمما ا ممحكظن نشاطن 

2001 :281). 

مف أكائؿ مف دعـ نظرية ىرتزؿ  في باريسالمقيـ ماكس نكردك الصييكني الينغارم ككاف 
ف الشعب الييكدم أكد أك ، 1897عاـ قد في باؿ عي ني األكؿ الذم ر المؤتمر الصييك كحض ،الصييكنية

  .(55: 1986 )نكرم، الغربيعاني مف البؤس المادم في الشرؽ كالبؤس الركحي في 

حاخاـ الطائفة الييكدية في  الحاخاـ ييكدا قمعي الصييكنية: المفكريف كركاد الحركةأىـ مف ك 
مف مؤسسي الصييكنية  مكسى ىس، فية الييكدية بألمانياحاخاـ الطائ ، تسفي ىيرش كاليشريكغسبلفيا

مكشيو ، مف ركسيا بيريز سمكلينسكيف، رئيس لجنة أكديسا في ركسيا ليك بنسكر، العمالية في ألمانيا
أحد مؤسسي جمعية  دافيد كلفسكف ،غنزبرج ، آشرعضك في جمعية أحباء صييكف في ركسيا ليمينبمكـ
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رئيس الحركة الصييكنية بعد  كايزمفحاييـ  ،طبيب ألماني ربكرغغاكتكك ، أحباء صييكف في ألمانيا
  .(849 :6، ـ1990 )عكض، ، ناحكمسككلكؼمرحمة ىرتزؿ مف ركسيا

كضع أكلئؾ المفكركف األسس الفكرية كالعقائدية لمحركة الصييكنية، ككانت مسؤكلة إلى حد 
يف، كساىمت في إرساء دعائـ كبير عف دفع مكجات اليجرة الييكدية األكلى مف ركسيا إلى فمسط

 (.97: 1984النزعة االستيطانية التكسعية لمعمؿ الصييكني في فمسطيف كالشرؽ العربي )محمكد، 

 الصييونية بالييودية ا: عالقةثالثً 
عمؿ ىرتزؿ في المحاماة كالصحافة، كقد كاف عممو يمنحو االحتكاؾ بكثير مف القضايا 

فساعده ذلؾ عمى االتصاؿ بالحككمات كأصحاب القرار في ة، المسألة الييكدي التي تخٌص الحساسة 
 ألمانيا كالدكؿ األكركبية األخرل.

تحكؿ الحقان  ،كتيبببنشر  هرى كٍ كافتتح دى  ،لـ الحقائؽ السياسيةعا كدخؿالظركؼ  كعب ىرتزؿاست
 اعتبرك  ،لييكدكبيرة بيف ا صداءن أ مما أثار "؛ييكدالدكلة "نشره بعنكاف ة، ك دستكر لمحركة الصييكني إلى

 .(67: 2001 )ىيكؿ، ا مف الخياؿ السياسينكعن  فكارهأ كثير منيـ

 المشكمة الييوديةاستراتيجية ىرتزؿ في استغالؿ  .1
 ىيكؿ،)فيما يأتي  ، مستغبلن المسألة الييكديةىرتزؿ كأفكار العمؿ عند استراتيجيات تتبمكر 

2001 :68): 
 .بيةك كر الييكد في المجتمعات األعدـ دمج كؿ . أ
 كعدـ ىجرتيـ خارج أكركبا. ،المجتمعات األكركبية المقبكليف لدل ،غنياء الييكداندماج أ. ب
ثرياء الذيف استقركا في ييكد األلمزعاج كقمؽ إ مصدر فسيككنك  ،الييكد الفقراء القادمكف مف الشرؽ. ت

 .غرب أكركبا
 .أكركباف يدفعكا تكمفة ىجرة فقرائيـ خارج أيجب  ،كركبا الغربيةأغنياء الييكد في أ. ث
فمجرد ذكر اسميا يثير عند الييكد  ؛ليوإف يذىبكا أفمسطيف ىي المكاف الكحيد الذم يستطيع الييكد . ج

 .تعمؿ عمى تحركيو ذكريات تاريخية
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 (17) والالساميةالصييونية  .2
لتحقيؽ  ؛البلساميةمعاداة الشعكب لمييكد، التي أطمقت عمييا مصطمح استغمت الصييكنية فكرة 

 ،عممت عمى تأجيج نارىا كمما خمدت )ىاشـ، ك ء الكياف الصييكني في فمسطيفشاأىدافيا في ان
الحمكؿ  (18) نكرداك ماكسفصؿ  ،1899يكني الثالث المنعقد عاـ في المؤتمر الصي. ك (246: 2010
 :(56: 1986 )نكرم، كىي لممكنة لممشكمة الييكديةاالثبلثة 

 (. )كىذا غير ممكفاإلنسانيةالتغيير الجذرم لمطبيعة . أ
 )كىذا غير ممكف أيضان( .اف يصبحكا ييكدن أفي يتكقؼ الييكد أف . ب

 لذلؾ، فمـ فيـ بحاجة إلى الخيار الثالث، كىك:
 .تجميع الييكد في كطف تاريخي. ت

ذا كاف قصدكـ إ": ىرتزؿ إلىكتب رئيس البرلماف النمساكم الباركف جكىاف فكف خمكفسكي 
مثؿ أف نني عمى يقيف تاـ ا  ك  ،في كسعكـ بمكغ اليدؼ فإف ؛معاداة السامية االستفادة مفدعايتكـ  كىدؼ
، (116: 1990 )غاركدم، المذابح إلىنكـ تدفعكف الييكد أكب ،عاية ستزيد مف معاداة الساميةىذه الد
 ،ال خبلص منوك ىك الخطر الثابت ف العداء لمسامية لدل شعكب أكركبا أ ،العمفب ةنادت الصييكنيكقد 

ية كمما تذكي نار العداء لمسام ةالصييكنيفكانت  ،الخفاء دكلتيـ فيتككف  ع الييكد في دكلةال بتجميإ
فضؿ محرؾ لفصميـ عف أف العداء لمييكد ىك أ كانت تعمـك  ،الحجج الستمرارىاكتقدـ  ،خمدت

مف فضؿ معيف ليـ لمتخمص أ أف الصييكنية كيجدكف ،قياميا كتيجيرىـ في الدكلة المقرر ،طانيـك أ
 .(286: 2010 ،ىاشـ) ليـ اكطنن  لى بقعة خارجية تصبحإكتكجيييـ  ،الييكد االندماجييف

جؿ أمف  ؛كالنازييف كغيرىـ مف الفاشييف ،مع كؿ أعداء الساميةاستطاعت الصييكنية التحالؼ 
 .(283: 2010 ،ىاشـ) فيياإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف كتكطيف ييكد العالـ 

                                                           

مبلحقتيـ عمى يد الحككمات، كظير في الربع األخير مف القرف مصطمح متعارؼ عميو في أكركبا كىك كراىية الييكد ك  (17)
تحت عنكاف )انتصار الييكدية عمى المسيحية( )منصكر،  1879التاسع عشر مف خبلؿ كتاب نشره فمييمـ مار باأللمانية عاـ 

 (45، ص1987
األيمف في الخطكات المصيرية ( طبيب ككاتب كمف زعماء الصييكنية كمف مؤسسييا، عمؿ إلى جانب ىرتزؿ كاعتبر ساعده (18

لتأسيس الصييكنية، مارس مينة كتابة في الصحافة، كنادل بضركرة ىجرة نصؼ مميكف ييكدم مف شرؽ أكركبا إلى فمسطيف 
 (477: 2009 لدعـ الحركة االستيطانية الييكدية.)منصكر،
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 يةودالييالفكرة و صييونية صناعة التداخؿ بيف ال  .3
فقدمكا أنفسيـ  ؛ستفادة مف خدماتيـكاال، اعتمد الصياينة عمى قاعدة قكية مف الجماىير الييكد

، كبيف الييكد لتجنيدىـ كتكطينيـ في المكاقع الميمةلمعب دكر الكسيط بيف الدكؿ األكركبية منذ البداية 
يكنية الصي تبنتك  ،(110: 1982 المسيرم،) كمف ثـ تسممكا قيادتيا ،تكجيكا لمجماعات الييكديةك 

كنجحت ا شبو كامؿ بيف الصييكنية كالييكدية، بحيث خمقت في ذىف الكثيريف ترادفن  ،العقيدة الييكدية
  .(2: 5ـ، 2006 ،)المسيرمتطكير خطاب مراكغ سمح بتجنيد الييكد األرثكذكس  في

نما ظيرت بيف ا  ك  ،ك المغربأك اليند أبيف ييكد اليمف  ، في بداية األمر،الصييكنية لـ تظير
كبدايات  ،الغربيمع ظيكر التشكيؿ االستعمارم  ،كاخر القرف السابع عشرأييكد العالـ الغربي في 

 ،مر بيف مفكريف استعمارييف غير ييكدكظيرت في بداية األ ،نساف الغربي في العالـ الجديداستيطاف اإل
 .(174: 2003 ،المسيرم)ككسطيا كركبا أثـ تبناىا بعض المثقفيف الييكد مف شرؽ 

جؿ أمف  ـيكبيرة من اعدادن أقتمكا ك  ،نفسيـأبشع الجرائـ بحؽ الييكد أارتكب الييكد الصياينة 
قرركا انقاذ الييكد  نجميز الذيفثارة السخط عمى اإلإعممكا عمى  1941ففي عاـ  ؛مشركعيـ القكمي
 ،ة البضائع الفرنسية باترياناقم كعند تكقؼ ،مكريشيسفي جزيرة  باستضافتيـكذلؾ  ،الميدديف مف ىتمر
لـ يتردد الزعماء الصياينة مف جماعة ، 1949ديسمبر  25ي ميناء حيفا يكـ فالتي كانت تنقميـ 

: 2010 )ىاشـ ، نجميزمفراد طاقـ الباخرة اإلأا ك ييكدين  252دل إلى كفاة أمما  ؛الياجاناة في تفجيرىا
308.)  

الطائفة كحقكقيا، فرفضت  مكتسباتياييدد  خطر ف الفكرة الصييكنيةأالييكدية  رأت الجاليات
ما دفع القائميف عميو لعقده في م ؛عقد المؤتمر الصييكني األكؿ في مدينتيا ،بشدة الييكدية في ميكنخ

رئيس المؤتمر الييكدم  -كيشير ناحكـ غكلدماف  ،(46: 2007 مدينة باؿ السكيسرية )حمداف،
كانت  قائبل:ركات اإلصبلح كاالندماج لمفكرة الصييكنية في مذكراتو إلى قكة معارضة ح - العالمي

ف الييكد األلماف كانكا يفضمكف االنصيار في أل ؛الغالبية الساحقة لمييكد األلماف معادية لمصييكنية
ف تكجو كفد ييكدم لمقابمة المسؤكؿ أف ىذا العداء بمغ حد إ :كيركم غكلدماف ،المجتمع بشكؿ مطمؽ

: 2007 صييكني )حمداف، ألنومف العمؿ  طالبيف فصمو ،لمانيةلخارجية األعف غكلدماف في كزارة ا
47). 
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، (128: 2001 )الحارتي، عزلة الييكد عف الشعكب بقاءعمى القادة الصياينة  حرص     
طريؽ المسيح المنتظر، الخبلص عف  :منيـ مف رألف ،كنية حسب الشخصياتكتباينت أفكار الصيي

ف أ ألاف الذاتية الييكدية، كمنيـ مف ر ف في مجتمع غير الييكد كنسيالذكبا أل كجكبكمنيـ مف ر 
بحث في   تتعامؿ معيـ بعنصرية، كمنيـ مفخرل الأإلى بمداف اليجرة مف الببلد التي يعانكف فييا 

كركبا الشرقية كاالنضماـ أم البقاء في أيا كانشاء الجمعيات، كمنيـ مف ر فكرة االستيطاف كدعم
كمنيـ مف تمسؾ غراضيـ مف خبلؿ الحككمات، أكتحقيؽ  ،السياسية كاالقتصاديةة ك لمحركات الشعبي

 كىكذا تباينت مكاقفيـ عمى مبدأ متغير حسب مصمحة معتنقيو التكراتية لنزكؿ المسيح.بالتعاليـ 
 .(21-19: 2001)باخريبة، 

ـ ماضي لتدعياللة مف زعماء الصييكنية استغبلؿ محاك ىك التناقض في الفكر الصييكني 
ظكمة استيعاب الغالبية الساحقة مف ييكد العالـ في المنك  (،18: 1981 )حسف، قضية سياسة معاصرة
 :(115: 2003 ،المسيرم)الكسائؿ اآلتية الصييكنية مف خبلؿ 

الصييكنية، كالتي جعمت مف  ؛ أدل لنجاحتكاجد غالبية ييكد العالـ الغربي في الكاليات المتحدة. أ
كحكلتو إلى كتمة بشرية  الييكدم،استكعبت الفائض البشرم ك  ،يجية الغربيةا مف االستراتنفسيا جزءن 

 .متماسكة تخدـ المصالح الغربية
نجحت الحركة الصييكنية في تيدئة ركع ييكد الغرب المندمجيف الذيف كانكا يعارضكف المشركع . ب

ف أالذم يكد  م صييكنية الييكدمأ"صييكنية الدياسبكرا"  :رحت مفاىيـ كثيرة مثؿطي ك  الصييكني،
 .ف يياجرأيؤيد الحركة الصييكنية دكف 

عادت تفسير كثير مف المفاىيـ الدينية أف أب ؛نجحت الصييكنية في صيينة العقيدة الييكدية ذاتيا. ت
ال تحت قيادة الماشيح )المسيح إف كانت العكدة محرمة أفبعد  ؛خاصة فكرة العكدة ،الييكدية

 الماشيح. ا لمقدـ عدادن إكف العكدة كاالستيطاف في فمسطيف نو يمأفتي بعض الحاخامات أ ،المخمص(

 كاؿ الخطاب الصييوني مع الييوديةأش .4
 ،مف المشكمة الييكديةلخطاب مع الييكدية، حيث دخمت استخدمت الصييكنية التنكع في ا

ب ذىابالدعكة إلى ال اب مع الحاخامات الييكدطكتطكر الخعدـ االندماج مع دكليـ، ل كبدأت بالتدريج
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خطاب الييكد، كأخذت عدة اعتبارات  ةكبذلؾ استطاعت الصييكني ا لفترة المسيح.لفمسطيف استعدادن 
 (116: 2003 )المسيرم، بحسب اتجاىات الييكد كاآلتي:

 ،كسينقؿ مف المنفى إلى فمسطيف ،غيارا مف األا مكركىن ا مقدسن الييكد شعبن يصبح  :المتديفالييكدم . أ
 سيس دكلة ييكدية تطبؽ قكانيف الشريعة الييكدية.كتأ، استجابة لتحقيؽ العكدة

ليصبح  ؛كسيكطف في فمسطيف ،المنفي الطبقي فيسينقؿ بسبب تركيبو  :ثكرمالشتراكي االالييكدم . ب
 كالفبلحيف. العماؿ دكلة كلتأسيس ،كليطبع الييكدية ،تركيبو الطبقي عادم

أنو ك  ،في البقاء اريتوستمر ال ىالمنففالشعب الييكدم ينقؿ مف  :باليكية الييكديةالميتـ الييكدم . ت
 كىكيتو داخؿ دكلة ييكدية خالصة. ىك سيندمج كينصير 

ؿ الممؾ أفعندما س ،ياـخر األآعكدة الماشيح في  ف الصياينة يرفضكف فكرةأمف الكاضح 
يـ جاب الزعأ ،كاف اليزاؿ يتكقع عكدة الماشيح إذاعما  ،ىرتزؿ -إيطاليا ممؾ  -مانكيؿ الثالث أفيكتكر 

 ما في دكائرناأ ،كساط الدينيةالفكرة في األ نيـ يؤمنكف بيذهألمممؾ  االصييكني في حرج كاضح مؤكدن 
المفكر الصييكني  -كلنسكيف الفكرة مف كجكد، كيرل بيرتيس سم كاديمية المستنيرة فميس لمثؿ ىذهاأل

 إطارلعكدة في ف اأفيـ يركف  ،بعكدة الماشيح المخمص ف الصياينة ال عبلقة ليـأ - الركسي
 .(137: 2003 )المسيرم،اإلحبللي االستعمار االستيطاني 

 ىدلأفي حديث ظير جمينا  ،كمحاكلة انقاذ الييكد التناقض العميؽ بيف فكرة الدكلة الييكديةىذا 
 18ماـ المجنة التنفيذية الصييكنية في أ -نقاذ بالككالة الييكدية رئيس لجنة اإل - اسحؽ جرينباكـبو 

مكاؿ النداء الييكدم المكحد أ التبرع ببعضذا كاف مف الممكف إعما  ئؿنو سي إ فيو: قاؿ 1943 فبراير
ثمف مف كؿ الييكد في بكلندا، ككاف كايزماف أبقرة كاحدة في فمسطيف ف إ :جابتوإ فكانت ،الييكد إلنقاذ

ة ف المادا  ك  ،ابفيـ تر  ؛ف العجائز سيمكتكفإ :حينما قاؿ 1937كرة النفعية عاـ قد عبر عف نفس الف
 .(158: 2003 )المسيرم،. ثمف مف ييكد العالـأالبشرية الييكدية االستيطانية 

 الحاخامات الييودبالصييونية عالقة  .5
كنظمكا دكرات مستمرة  ،تسعى لتعجيؿ الخبلصبأنيا خامات المعارضكف لمصييكنية الحا تيـا

 أمكرمف عدة كد المعارضكف لمصييكنية كينطمؽ اليي ،لمصبلة عمى أبكاب القدس يندبكف فييا خرابيا
 (:205: 2005 )شريتح،
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إلى حركة عممانية تستغؿ  المفيكـ الدينيالحركة الصييكنية حكلت فكر الشعب الييكدم مف . أ
 المفاىيـ الدينية كالتكراتية ألىدافيا.

ألرضي كبدعكة الييكد لمعكدة إلى ا ،استبدلت الخبلص اإلليي بالخبلص الدنيكم الصييكنية الحركة. ب
  .المقدسة دكف انتظار المعجزة اإلليية

 البشرم.مف كعد بمفكر  الكعكد بإقامة الدكلة أخذتالحركة الصييكنية . ت
 ا.فمسطيف قسرن  إلىككنيا تدفع الييكد أينما كجدكا لميجرة  ،الحركة الصييكنية معادية لمسامية. ث
ألنيا لغة دينية يحـر استعماليا  ؛ةالحركة الصييكنية استعممت المغة العبرية المقدسة لؤلمكر الدنيكي. ج

 في الحياة اليكمية.
كعمى الرغـ مف معارضة بعض الحاخامات لمصييكنية، إال أف المفكريف الصياينة تكجيكا بقكة 

لمقياـ بأدكار معينة لخدمة لديف لرجاالت اا دكرن كقد رسمكا  ،دعاة الصييكنية السياسيةلمحاخامات؛ ككنيـ 
لة الييكدية الذم يقكؿ ىرتزؿ في كتابو الدك حيث  عض الحاخامات الييكدية،الصييكنية في ظؿ تعنت ب

جيكدىـ كطاقتيـ بتكريس  ،بنداء خاص إلييـسكؼ يقكـ الحاخامات كالذيف نتكجو ": 1896صدر عاـ 
"لف  ،الصبلة" رشاد مف فكؽ منابرظ كاإلعف طريؽ الكع ديغرسكنيا في نفكس الييك ، ك لخدمة فكرتنا

بقاء ىذه السمطات إكسكؼ نعمؿ عمى  ،سمطاتنا الركحية ة نزاعات ثيكقراطية لدليأنسمح  بظيكر 
 سب جناحتكا ،رغـ اتساع التنكعات الفكرية داخميا. ك (29: 1994 )الشامي، داخؿ الكنيس كالمعبد"
نساني يشترؾ في الحركة إفمسطيف كاحتياطي  إلىىجرة المتدينيف  عكاشجك مف الييكد المتدينيف 

كشريؾ في كؿ  ،كقد كاصؿ ىذا الجناح دكره في االتجاه نفسو داخؿ الدكلة الييكدية ،الصييكنية
كثير كالمزيد مف في فرض ال ؾ ذلمستغبلن  ،ت في اسرائيؿ منذ قياميااالئتبلفات الحككمية التي قام

 كفالحاخامات سيككنإف " :كيقكؿ ىرتزؿ .(35: 1994 حزاب العممانية )الشامي،التنازالت مف األ
: 2002 ا تحت سمطة الدكلة )جاركدم،كلكنيـ سيبقكف دائمن  ،طبقة نفخر بيا فيـ ؛منظمتي أعمدة
37).     

 مؤتمر بازؿ والتوجيات الصييونية وتحركاتيا .6
إنشاء كطف لمييكد  مف المؤتمر ف اليدؼأ ـ 1897اؿ المنعقد في سكيسرا عاـ قرر مؤتمر ب

 الخطط الصييكنية لتمثؿ الشعب الييكدم تمثيبلن  لتنفيذ ئتنشكأي  ،يحميو القانكف العاـ ،في فمسطيف
القرارات  بتيجير الييكد، كمنيا ما ينفذ كاالتفاقيات كالمعاىدات التي تتعمؽ  لتزاماتاالكتكقيع  ،اشرعين 
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 ،كتنظـ التجارة كاالقتصاد ،قطار العالـ، كتصفى ممتمكاتيـأؿ عمى التيجير لفمسطيف مف مختمؼ كيعم
يعمؿ ما مشاريع استيطانية، كمنيا  إلىكتحكيمو  ،نحاء العالـأيكد مف مختمؼ مع التبرعات مف اليكتج

رية لتعـ عمى كتطكير المغة العب ،كتمبية االحتياجات الدينية ،فمسطيف إلىعمى تشجيع اليجرة الييكدية 
  .(524: 2006 )عرابي،كرفع مستكل االستيطاف  ،راضي بعد شرائياالجميع، كامتبلؾ األ

مف مختمؼ الييئات  فمندكبك مدينة بازؿ بسكيسرا  الصييكني األكؿ فيالمؤتمر حضر 
: 1984 محمكد،)مر تا لممؤ ىرتزؿ رئيسن  تـ انتخابك  ،كالمنظمات كالجمعيات الصييكنية في العالـ

ككاف ىدؼ المؤتمر كضع حجر  صييكف،كتزعـ المؤتمر الذم اجتمع بو ثبلثمائة مف حكماء ، (113
كالحصكؿ  ،كالدخكؿ في مفاكضات سياسية ،تحت مظمة الدكؿ العظمي ي لمييكدساس لكطف قكماأل

لتحقيؽ اليدؼ  ة؛عمى ضمانات دكلية كاعتراؼ قانكني بالمشركع االستيطاني مف قبؿ الدكؿ الغربي
الييكدم كالثقافة  الكعيكتقكية كتنمية  ،ستيطاف بفمسطيف بالعماؿ الزراعيلتنمية اال ،الصييكني

نما كحدىما، إك التكراة أت قرارات المؤتمر ال مف التممكد كانطمق. (75-74: 2003رم، الييكدية )المسي
 .(75: 2003ليات المشركع الصييكني )المسيرم، آمكازيف القكل، كركز عمى المكازنات الدكلية ك مف 

  القرارات العمنية لمؤتمر بازؿ .7
اتخاذ  و:تصاصاتالصييكنية، كمف اخ السمطة التنفيذية لمحركةالصييكني يعتبر المؤتمر 

 ، كقد اتخذ المؤتمر األكؿ مجمكعة مف القرارات منيا:قة بالمكاقؼ الصييكنية كمخططاتياالقرارات المتعم
كيصبح الشعب  ،انشاء كطف قكمي لمشعب الييكدم يعترؼ بو مف الناحيتيف الرسمية كالقانكنية . أ

 .طيفف يككف ىذا الكطف فمسأعمى  ،مف االضطياد مأمففي  بإنشائوالييكدم 
 .االستفادة مف تنافس الدكؿ كمساعدتيا . ب
 فمسطيف في ةالصييكنيعمى تنفيذ مخططات  لئلشراؼالعالمية  ةالصييكنيانشاء الييئة  . ت

تشجيع االستعمار في فمسطيف بطريقة منظمة عف طريؽ تكطيف ، ك (130: 2001)الحارتي،
 المزارعيف كالحرفييف كالٌعماؿ الييكد. 

عف طريؽ الشركات المحمية كاالتحادات ،ـ كمساعدتيـ عمى اليجرة تنظيـ ييكد العالـ كتجميعي . ث
تقكية الشعكر الييكدم ، ك الٌعمالية في الحدكد التي تسمح بيا القكانيف المعمكؿ بيا في الببلد

 .كالضمير القكمي لدل الشعب الييكدم
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: 2011م،)الكعر فمسطيف القياـ بمساع تمييدية لمحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي بشرعية التكطيف في  . ج
79). 

 ،في التعامؿ مع المشكمة الييكدية ان جديد ان األكؿ نيج تعتبر إنجازات المؤتمر الصييكني
منيا حركة  جعؿ مما ،بعد انتياء أعماؿ مؤتمر بازؿلمحركة الصييكنية ب قٌكة سياسية كبيرة ااكتسك 

كبدأت التحركات  ،عالمية تناضؿ مف أجؿ تحقيؽ الحمـ الصييكني في إقامة الدكلة عمى أرض فمسطيف
العمنية مع الدكؿ األكركبية كالعربية مف أجؿ إقامة الدكلة، كاالعتراؼ العمني مف الدكؿ األكركبية 

قناع الييكد باليجرة كاالستيطاف بفمسطيف.  ،لحركة الصييكنيةبا  كا 
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 العالقات الدولية والحركات االستعمارية
 

 ةالعالقات الدوليأواًل: 
 

 بفمسطيف  وتصاعد االستعمار في القرف التاسع عشر واىتمام ثانًيا:
 

 العالقات الدولية لمصييونيةثالثًا: 
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 مدخؿ: 
كالتي  كاألمنية ، ةكالعسكري ةاالقتصادي منيا تأثرت العبلقات الدكلية الصييكنية بالعديد مف العكامؿ

تعددت ك ع الدكؿ األكركبية كالعربية، م يا في بناء منظكمة متكاممة مف العبلقات الدكليةتساعد
ظرية الكاقعية الن ، كرجحتنظرية التكسعية كالكاقعيةأىدافيا ما بيف ال لتحقيؽالنظريات التي استخدمتيا 

صكؿ لمك الشبكة الييكدية في العالـ كككنت ، بو الدكلي مفكر مف بريطانيا كاالعتراؼكعد ب النتزاع
بيف تكازف يا ، كاستطاعت خمؽ الالتي تخدم ترافات الدكلية بالقراراتنزع االع لتسييؿممراكز القيادية ل

في  السريعة إلدراكيا التحكالتك  ا،مكصكؿ ألىدافيفي المنطقة العربية لم االستعمارية القك أطماع 
الفكرة الييكدية  تربطحيث  بيـ؛عبلقاتيا عدة استراتيجيات لتكطيد استخدمت  السياسة االستعمارية

عمى جميع الجاليات كسيطرت  ،الزعماء الصياينة بتنظيـ عالمي تربطستعمارية، ك باألطماع اال
ضغط قكة  تككيفك تأميف االتصاؿ مع الدكؿ الغربية ل يا بالحركة الصييكنية تفي العالـ كدمج يكديةالي

أدركت الصييكنية  ينياإقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف، حعمى الدكؿ االستعمارية بتنفيذ كبيرة 
 يستطيعكا إقامة الدكلة الييكدية. فلالييكدية أنو مف غير التعاطؼ المسيحي الغربي 

بحث عف كيفية استغبلؿ الصييكنية الحالة االستعمارية في إدارة أىدافيا مستتحدث الباحثة في ىذا ال
 كتككيف رؤية عالمية في إقامة الدكلة الييكدية.

 : العالقات الدوليةأواًل 
 دولية تعريؼ العالقات ال .1

فضفاض، يشمؿ العبلقات القائمة بيف الدكؿ كالمنظمات مف غير  مفيكـالعبلقات الدكلية 
. (10: 2013الدكلية )االتحاد االكركبي( )كيمكينس،  كالمنظمات الجنسيات(،الدكؿ )الشركات متعددة 

ؿ حركات يرل" فردريؾ ىارتماف" بأف مصطمح العبلقات الدكلية يشمؿ كؿ االتصاالت بيف الدكؿ ككك 
 :2007حككمية )فرج،الكغير  الحككمية،المنظمات الدكلية  :مثؿ األخرل،كتشمؿ الكيانات  الشعكب،

مجمكعة العبلقات االقتصادية كالسياسية كالقانكنية ككرد أيضان أف العبلقات الدكلية ىي  .(55
اسية كاالجتماعية القكل السي ، كبيفالدكلية منظماتالكالدبمكماسية بيف الدكؿ أك  كلكجيةيكاأليد

 (.12: 2010كاالقتصادية كالحركات الشعبية المكجكدة عمى الساحة الدكلية" )طشطكش، 
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العمـ الذم يدرس مجمؿ عبلقات أشخاص ذلؾ : أما العمـ الذم ييتـ بالعبلقات الدكلية فيك
، كغير يةك عسكر أك دينية أك ثقافية أك اقتصادية أسكاء أكانت ذات صبغة سياسية  ،المجتمع الدكلي

 .(43 :2012)خمؼ،  ذلؾ

دراسة التفاعبلت الدكلية ك الربط بيف المتغيرات إذف، ىي المجاؿ الذم ييتـ بفالعبلقات الدكلية 
لدكلة مف شأنيا أف تترؾ أثاران خارج حدكد اكالتي في السمـ كالحرب، بيف أشخاص المجتمع الدكلي 

في  يف تمؾ الدكلة كباقي أشخاص المجتمع الدكليب كتؤثر في األنشطة كالتفاعبلت المتبادلة ،الكاحدة
 كغيرىا. ،السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كالثقافيةالمجاالت 

 أىداؼ العالقات الدولية  .2

ييدؼ أشخاص المجتمع الدكلي مف خبلؿ عبلقاتيـ الدكلية إلى تحقيؽ مجمكعة أىداؼ، مف 
 :أىميا

يجاد  الدكلية،حداث فيـ القضايا كاأللات السياسية سمكؾ األفراد كالجماع فيما يخصعامة المعرفة ال. أ كا 
 (13: 2010)طشطكش،  .الحمكؿ الممكنة ليا

 .لمدكؿ الخارجية اتالسياس فيالعكامؿ كالنشاطات التي تؤثر  دراسة. ب
 بناء التحالفات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية لحماية األمف القكمي لمجيات المتحالفة.. ت
 (33: 2014 خركف،آ)أـز ك  ص المجتمع الدكلي.تحقيؽ التكامؿ بيف أشخا. ث

 العالقات الدولية تطور .3
العبلقات  كارتبط تطكرمنذ القدـ، لمجتمع البشرم في اظيرت العبلقات الدكلية ككسيمة لمتفاىـ 

ا كتعتبر القكة ىدفن  المختمفة عمى مر العصكر. الذم ظير في المجتمعات بالتطكر السياسي كاالقتصادم
كميا ىذه ك  كالنجاح،األمف تحقيؽ الحرية ك الحصكؿ عمى  ا ما ينشدكفالبشر دائمن يث إف ميمان لمدكؿ، ح

 .(12 :2006 )النكرم، تحتاج إلى قكة مف أجؿ تحقيقياؼ داأى

في القرنيف التاسع عشر كالعشريف، أدت إلى نشكب ثكرات كحركب  اضطراباتكقد حدثت 
حداث مقترنة بالتطكرات في مجاؿ العمـك انيارت بسببيا امبراطكريات كنشأت أخرل، ككانت األ
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كالتكنكلكجيا. كبعد الحرب العالمية األكلى سعت الدكؿ إلى إيجاد قانكف دكلي يحكميا كيضمف ليا 
 (Sharp.2009:59-58المساكاة كالسيادة. )

، زىامييما رحمة كاف لكؿ م ،بعدة مراحؿمنذ القرف السابع عشر  تطكر العبلقات الدكلية مرٌ 
 تمؾ المراحؿ: كمف أىـ 

د بعض المبادئ يتحد، بغرض ىي الفترة التي بدأت فييا المؤتمرات الجماعيةالمؤتمرات:  مرحمة. أ
 (:14 :2006 ىـ المؤتمرات )النكرم،أكمف  ،تسير عمييا جميع الدكؿالتي العامة 

 فيو مبدأ المساكاة كمبدأ التكازف بيف القكل كمبدأ البعثات  : أقر1648اليا( فمؤتمر )كست
 لدبمكماسية.ا
  بعد ظيكر ركسيا كقكة ليا كذلؾ  ،كل مف جديدقالتكازف مبدأ  أكد عمى: 1815مؤتمر فيينا

 كزنيا كتأثيرىا.

كاف ك  ،الفترة ما بيف الحرب العالمية األكلى كالحرب العالمية الثانيةتقع في التنظيـ الدولي:  مرحمة. ب
مف حفظ األكقد ىدفت إلى  ،ؾ المرحمةتمىـ مبلمح أاألكلى انشاء عصبة األمـ بعد نياية الحرب 

 .كالسمـ العالمييف

 تكتميز  ،1945عمى ىيركشيما عاـ النككية القاء القنبمة ىذه المرحمة منذ بدأت  الذرة: مرحمة. ت
بما في ذلؾ الناحية العسكرية، كانتقاؿ مركز  ،بالتقدـ السريع في التقنية عمى اختبلؼ أنكاعيا

كقياـ منظمة األمـ  ،بية الى الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتيالسياسة الدكلية مف أكركبا الغر 
مف كالسبلـ في العالـ تضـ كؿ الدكؿ المستقمة لتعمؿ عمى حفظ األ ،المتحدة كمنظمة عالمية

 (.15-14 :2006 )النكرم،

 امؿ المؤثرة في العالقات الدوليةالعو  .4
 تتأثر العبلقات الدكلية بعكامؿ عدة، مف أىميا: 

تأثير مف  ولما ل ؛العبلقات الدكلية عمىاألكثر فاعمية في التأثير كيعتبر العامؿ : االقتصادي لعامؿا. أ
قدرة الدكلة عمى تقديـ المساعدات المادية ، كما إنو يعكس فراد كالدكؿعمى حياة المؤسسات كاأل

ثر كيظير أ .(57 :2014 أـز كاخركف،) كالمعنكية ألصدقائيا في السمـ كالحرب عمى حد سكاء
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كالقركض التي تقدميا الدكؿ الغنية  ،كالمنح المساعدات،مف خبلؿ  العبلقات الدكليةاالقتصاد في 
كحماية نفسيا. كبالتالي، فإف العامؿ االقتصادم  لمساعدتيا في تنمية مجتمعاتيا؛ لمدكؿ الفقيرة

ة كالخارجية، لدرجة يشكؿ مدخبلن لتحٌكـ الدكؿ الغنية بالدكؿ الفقيرة كالتأثير في سياساتيا الداخمي
 (.21-19: 2010)طشطكش، تصبح المساعدات أداة لبلبتزاز كالضغط السياسي 

تحديد طبيعة ا في كبيرن  ادكرن  تمعب ،القكة العسكرية بكافة عناصرىا البشرية كالمادية :العامؿ العسكري. ب
 :2014 ف،)أـز كاخرك سائدة مف قبؿ كفرض مفاىيـ كأكضاع جديدة لـ تكف  ،دكؿالالعبلقات بيف 

كيصبح ىذا العامؿ أكثر تأثيرنا عندما تككف الدكلة بحاجة إلى قكة عسكرية لحماية نفسيا،  .(65
 فتضطر لمخضكع لسياسات الدكؿ القكية التي تمدىا بالسبلح كعناصر القكة العسكرية األخرل

 (.31-30: 2010)طشطكش، 

ستراتيجية المحيطة بالدكلة، كالتي تتمثؿ كيمكف التعبير عنيا بالبيئة اال العوامؿ والظروؼ المحيطة: . ت
فإذا كانت األكضاع تعاني مف  ،الدكلة كأمنيااإلقميمية كالدكلية المؤثرة عمى استقرار العكامؿ ب

: 2010)طشطكش،  عمى الكضع كاالستقرار في المنطقةتنعكس  يانإف ؛زمات السياسية كاألمنيةاأل
89.) 

 نظريات العالقات الدولية  .5
فيـ مف خبلؿ ا، يات العبلقات الدكلية تجعؿ السياسة الدكلية أكثر كضكحن دراسة نظر إف 

العبلقات العديد مف النظريات التي تعمؿ عمى تفسير كالظركؼ المؤثرة، كقد ظير الجيات الفاعمة 
 :((Burchil. Linklater. 2001: 11الدكلية، منيا 

 دكؿ.نظريات تفسر قكانيف السياسة الدكلية كاألنماط الداخمية لم. أ
 مف خبلؿ الجيات الفاعمة. نظريات التنبؤ بالسمكؾ كفيـ العبلقات الدكلية. ب
 نظريات تحميؿ كاستخداـ مفاىيـ تكزاف القكل.. ت
 كتتدرج نظريات كمناىج العبلقات الدكلية بيف التقميدية كالمعاصرة، كما يأتي:  
 المناىج التقميدية . أ

  :مف خبللو يمكف ك  ،كاء التطبيقية أك النظريةس ،ىك مختبر العمكـ عامة التاريخالمنيج التاريخي
جمع المعمكمات البلزمة بعد ك  ،اا كمكانن كتحديد المشكمة زمانن  ،معرفة أحداث الماضي كتسمسميا
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المنيج التاريخي المرحمة قد صاحب . ك (52 :2012 خمؼ،) االطمئناف إلى دقة الكثائؽ التاريخية
ك أأسباب نجاح معرفة القدرة عمى  :حقؽ مزايا منياأنو يذلؾ  ؛عبلقات الدكليةالكلي مف تطكر األ

كالدكافع التي  السياسية، ، كيساعد عمى فيـ كيفية اتخاذ القراراتلمدكؿخارجية السياسات الفشؿ 
 .(14 :2010 ،)العقابي عنيا تكالنتائج التي تبمكر  أممتيا،

 الناحية القانكنية )العقابي،مف الدكلية العبلقات القانكني بتحميؿ المنيج يتـ ي: المنيج القانوني 
ك مكاثيؽ أك اتفاقيات أركز عمى العبلقات التي تنشأ بيف الدكؿ بمكجب معاىدات يك  ،(15 :2010

كتكافقو مع مبادئ كقكاعد  ،بيف التصرؼ الخاص لمدكؿ العبلقةييتـ بدراسة  ، كمادكلية محددة
 تأثيرىا عمى العبلقات الدكليةذلؾ بما في  ،ذات الطابع الدكلي القانكف كاالتفاقيات كالمعاىدات

 .(19 :2006 )النكرم،

 ليس ك ف السياسة الدكلية ىي صراع مستمر عمى السمطة، أترل ىذه النظرية : النظرية الواقعية
كيتقبؿ  .يستمـز التأىب لخكض الحرب كالعمنية متكاصمة،  ان حركبعمى ذلؾ الصرع ترتب تشرطان أف 

دكف كيشدٌ  ،ساسيةاأل االفتراضاتتمؾ  - اك ضمنين أا سكاء ظاىرين  -تباع المدرسة الكاقعية الحديثة أ
ا كالحفاظ عمى ا رئيسين  سياسين كدكر الدكلة بصفتيا فاعبلن  ،عمى ضركرة استمرار عممية بناء التحالفات

تقبؿ التحميؿ الكاقعي لممشاكؿ كمع ذلؾ فإف النظرية الكاقعية  (.10 :2013تكازف القكل )كيمكينسف، 
مفتكحة عمى مجمكعة كاسعة مف االحتماالت السياسية، كمعرفة العناصر ىي الدكلية، ك السياسية 

األكثر أىمية لمعبلقات الدكلية الكاقعة خارج النطاقات التكضيحية لمسياسة، حسب مقتضيات 
 (.: Donnelly . 2005  32)المرحمة 
 :(216 :2015 )عديمة، الكاقعية الجديدة بعدة افتراضات، منيا تفرد النظريةك 

 تتميز العبلقات الدكلية بالفكضى كالصراع المتكاصؿ. 
 (19) التحميؿ البنيكمتشكيؿ ألم نظرية لمعبلقات الدكلية دكف استنادىا إلى  ال يكجد.  
 .التغيرات الجذرية تقع عمى مستكل تكزيع القكة بيف الكحدات السياسية في النظاـ الدكلي 

 

                                                           

دراستيا كحميميا إلى عناصرىا المؤلفة دكف تدخؿ  التحميؿ البنيكم: منيج فكرم نقدم حيث ال يمكف دراستيا البنيكية إلى بعد (19)
 (http://www.saaid.net/feraq/mthahb/112.htmفكر المحمؿ كعقيدتو الخاصة. )نت، الندكة العالمية لمشباب: 
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 النظريات المعاصرة  . ب
  تأثيرنو حالة مف االستقرار النسبي المؤقت الذم يختؿ تحت أب ،التكازفيعرؼ  :توازف القوىنظرية 

التكازف ظاىرة . ف(20: 2010 طريؽ لظيكر تكازف مؤقت جديد )العقابي،الا مميدن  العكامؿ،بعض 
ا ذا كاف التكازف مبلزمن ا  ك  .الدكؿاختيار سياسي مف طرؼ  لةأكليس مس ،طبيعية مبلزمة لظاىرة القكة

 ،كتككف الحرب في بعض الحاالت أداة لخمؽ التكازف ،التكازف الختبلؿف الحرب مبلزمة إف ؛لمقكة
 ب،تجنب الحر امكانية اندالع الحرب كبيرة، كل تصبح، طراؼحد األألى إفعندما تميؿ كفة القكة 

 كالسبلـ،مف الذم يضمف تحقيؽ األ (،210: 2015 لى كضع التكازف )عديمة،إالعكدة  يجب
ف إف ،ض التكافؤ لبلضطراب بفعؿ قكة خارجيةتعرٌ كعند ، الدكليةكتطكر العبلقات كيضمف ازدىار 
ىناؾ ك  (.235 :2007 ،)فرججديد  تكافؤ خمؽك لأ إلعادة التكافؤ األصمي النظاـ يبدم ميبلن 

 :(10: 2003اكزافييو، مجمكعة مف الشركط يجب تكفرىا لتحقيؽ تكازف القكل، مف أىميا  )
 كؿ التي يمكف مقارنة بعضيا ببعض )قطبية متعددة(تكفر عدد كبير مف الد.  
 .السيطرة عمى القكل األخرل كتطكرات الكضع بكسائؿ خارجية كالتحالفات 
 .)امتبلؾ إرادة تغيير سريعة لمتحالؼ )تحالفات مرنة 
  أف تككف جاىزة لخكض الحرب لممحافظة عمى يجب القكل المؤمنة بمفيكـ الكضع القائـ

 المنظكمة الدكلية.

 تحميؿ كتفسير الظركؼ كالعكامؿ تعنى ىذه النظرية ب في السياسة الخارجية:صنع القرار  نظرية
مف  يكى ،(63 :2012خمؼ، ) كالمؤثرات التي ترتبط بصناعة القرار، كتؤثر عمى سمكؾ صانعيو

ات لعكامؿ كالمؤثر اكتيتـ بتحميؿ  ،ا في دراسة العبلقات الدكليةالتي تبلقي اىتمامن  النظرياتكثر أ
كترل أف القرارات السياسية يجب أف تأخذ بعيف االعتبار  .التي تحيط بكاضعي السياسة الخارجية

كتبحث في الكيفية التي تتفاعؿ بيا  .(20 :2010 قرار )العقابي،الاألطراؼ الفاعميف في بيئة 
 تعٌبرك  .جزء منو يتنعكس عمييا مف النظاـ الدكلي الذم ىتحيط بيا أك الدكؿ مع المؤثرات التي 

كم كؿ تتحك  ،تتخذىا الدكؿ في مكاقؼ معينة ،التفاعبلت عف نفسيا في صكرة قرارات خارجية
النكرم، حدد في النياية حركة الدكؿ في المجاؿ الخارجي )العناصر الرئيسية مف ثكابت كمتغيرات تي 

2006 :21  .) 
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  لتكصؿ لمقكانيف ابظرية ىذه النيدؼ ت: السياسي الدولي ومكوناتو الفرعيةنظرية تحميؿ النظاـ
مثمة أكمف  ،تتعمؽ بعكامؿ التكازف كاالختبلؿ ،لى استنتاجات عامةإكالنماذج المتكررة كالتكصؿ 

في  كنظاـ تعدد اتخاذ القرار ،كنظاـ القطبية الثنائية ،نظاـ تكازف القكل :النظـ السياسية الدكلية
 (.19 :2010 السياسة الدكلية )العقابي،

 ك كىمية، كاسناد أدكار أعمى تخيؿ كجكد أزمات دكلية حقيقية ىذه النظرية تقكـ  :نظرية المباريات
كمف الجكانب  .لعمؿ نطاؽ كاسع مف القرارات البديمة لحؿ األزمة ؛محددة لعدد مف األطراؼ

كاليجـك  ،كقضية الردع العسكرم ،التطبيقية في نظرية المباراة في السياسة الدكلية مفاىيـ المساكمة
 .(21، ص2010 كنزع السبلح كالحرب المحدكدة )العقابي، ،المفاجئ

 عمى أساس مفاده كجكد مؤسسات مركزية عالمية ليا تعتمد ىذه النظرية : نظرية الحكومة العالمية
ذلؾ مف إدارة العبلقات الدكلية لمنع كقكع الحركب الدكلية، كيتطمب يا ما يمكنٌ مف السمطة كالقكة 

التي تستطيع عف طريقيا سف القكانيف  ،مركزية السمطة القانكنيةإعطاء المؤسسات العالمية ال
نزع  يككفكاختصاصاتيا في مكضكع القكة، ك مف سيادة الدكؿ  النظرية الحدٌ كتتطمب  .كالتشريعات

 .(245 :2010 بإقامة سمطة دكلية إلخضاع الدكؿ لقرارتيا )العقابي، اسبلح الدكؿ مقترنن 

 عالقات الدولية التطبيقات الصييونية لنظريات ال
الذيف خمفكا ىرتزؿ حكؿ  كائؿ،كلى لمصييكنية بنكع مف الجدؿ بيف الركاد األالمرحمة األاتسمت 

كىك  ىرتزؿ،ليو إدعا  الذمكطريقة تنفيذ المخططات الصييكنية لتحقيؽ اليدؼ  ،يديكلكجيةالمبادئ األ
الصييكني عبارة عف اجتيادات لنشاط امرحمة ك  .رجاء العالـأقياـ كطف قكمي لمييكد المشتتيف في 

الكصكؿ إلى كالتي تحبذ  ،لبلختيار بيف النظرية التكسعية التي نادل بيا كؿ مف ىرتزؿ كجابكسنكي
كبيف النظرية التكتيكية المرحمية التي  ،الصييكنية باالعتماد عمى القكة العسكرية كالمالية لمييكد األىداؼ

ا لمكصكؿ كالتي تتخذ مف الكاقعية طريقن  جكريكف،بف يرفع شعارىا كؿ مف حاييـ كايزماف كديفيد 
الذم اعتبره  ،حاييـ كايزماف صؾ كعد بمفكر حينما انتزع الكاقعية،رجحت كفة النظرية كقد  ؤلىداؼ.ل

: 1995شريؼ، )الييكد لى اليدؼ االكبر لدكلة إالييكد عامة كالصياينة خاصة الطريؽ المميد 
244.) 
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  لفمسطينية: افي المسألة نظرية التوازف 
  :(9: 2006 )المسيرم، حالتيفكقد مرت في 

 العرب اتجاه موازيف القوى لصالحالحالة األولى: 
يكتشؼ ك  اإلدراؾ الكاقعي عند الصياينة،تدعـ  يامكازيف القػكل لصػالح العرب، فإنعندما تتجو  

 فتؤدم يبتغكنيا،ىية التي أك الرفاتحقؽ ليـ األمف  لف- اإلحبللية- االستيطانية المستكطنكف أف البنية
    .عكس الكاقعالصييكني، كتظير برامج سياسية تالعقؿ  إلى ترشيد

  الحالة الثانية: اتجاه موازيف القوى مع الصييونية
يصر ك  ،تدعـ اإلدراؾ الصييكني المتحيزفإنيا ، مكازيف القكل لصػالح الصياينةكعندما تتجو 

كالرفاىية التي يسعكف ليـ األمف يمكنيا أف تحقؽ  – حبلليةاإل- أف البنية االستيطانية المستكطنكف
ال يقؼ حائبلن دكف  ىامشي،يساىـ في تحكيؿ الكاقع التاريخي إلى شيء لتحقيقيا، كأف ذلؾ يمكف أف 

 .لمتعامؿ مع الكاقع امرشػدن  بكصفو ،الصييػكني البرنامج السياسػي دعـ

، لصالح الصييكنية مكازيف القكلاتجاه حدل يتالضعيؼ الذم ال العربي كبناء عميو، فإف كجكد 
ذاكالحكـ الذاتي،  ،الحقكؽكمنحو بعض معو إظيار التسامح  يقبؿ بيا، فمف الممكفك  ما رفض  كا 

صبح تك  حقيقي،فإنو يصبح مصدر خطر العربي الصييكنية، كسعى لمكصكؿ إلى تكازف قكل لصالحو؛ 
  .محاربتو ضركرية

 الصييونية لمحركة محددات العالقات الدولية .6
التي  ،المجتمع ركحنفصؿ عف تال تصكرات،  ةكؿ دكلة مف مجمكعالتكجيات السياسية لتنبثؽ 

عبلقاتيا بناء لدكلة في فسمكؾ ا .إلى المقكمات المعنكية فيو ،تمتد عبر المظير المادم المجرد
دراؾ صانع القرار ،يصدر عف قرار الخارجية دات التي . كىناؾ مجمكعة مف المحديرتبط بتصكر كا 

  يمكف أف تؤثر في ذلؾ، مثؿ:

ينسجـ مع قناعات كمبادئ تمؾ الدكلة، بما كؿ دكلة لى إالصييكنية نفسيا تقدـ : الفكرية قمباتالت. أ
 منطؽكتتحدث ب المعاصرة،ر عف العقائد السياسية نيا تعبٌ أفيي تدعي  ثابت، أكليس ليا مبد

مع الدكؿ االستعمارية عمى كتتحدث  الديمقراطييف،لى إكبمغة الديمقراطية  ،لى الشيكعيفإاالشتراكية 
حبلؿ جنس آخر مكانوبادة فيي جاىزة إل االستعمار،أعمى مراحؿ أنيا  كقد ساعد ذلؾ في  .جنس كا 
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 كالشيكعية،الرأسمالية حيث استفادت مف الدكؿ  ،في آف كاحد الصييكنية مف الشيء كضدهاستفادة 
 .(26 :1976)دياب، كالدفاع عنيا كجكدىا في تحقيؽ 

تسخير ييكد  اكعرض عمييمع دكؿ الغرب االستعمارية، ىرتزؿ  حيث تكاصؿ: الخطاب العالمي. ب
 .(71 :2003قامة الدكلة الييكدية )المسيرم، إالعالـ لخدمة االستعمار الغربي مقابؿ 

القاسـ المشترؾ بيف الصييكنية  ىيدبمكماسية،  معادلةاكتشؼ ىرتزؿ أىـ  :القاسـ المشترؾ. ت
سكؼ : "ما ينسجـ مع فكر الدكؿ األكركبية االستعماريةكذكر في كتابو الدكلة الييكدية تعمار، كاالس

كقاـ  .(39: 2002 ،)جاركدم "كسنككف حراس لمحضارة ضد البربرم آسيا،ا في مكاجية نبني حاجزن 
 ،الحضارة الغربية معيتـ مف خبللو تكقيع العقد  تنظيمي،بتأسيس المنظمة الصييكنية كإطار 

 (.15 :6، ـ1990 دخكؿ المشركع الصييكني حيز التنفيذ )المسيرم،لالصيغة الصييكنية  كفرض

مثمة الدبمكماسية الناجحة لكايزمف نقؿ مركز أفضؿ األمف : إف التحوالت الديناميكية بيف الدوؿ. ث
مؤرخ الحركة  - يركم الدكتكر "تايمر". كحصكلو عمى عكف بريطاني ،الصييكنية الى لندف

، بما بذكاءاتو مناقشكأدار  ،ف كايزمف قاـ بألفي مقابمة لمكصكؿ الى تصريح بمفكرأ - يةالصييكن
 .(49ص ،1969 )الغادرم،يتناسب مع كؿ سياسي عمى حدة، دكف أف ينسى لغة المصالح 

 بفمسطيف وتصاعد االستعمار في القرف التاسع عشر واىتمام ثانًيا:
ضعيفة، كبسط نفكذىا مف  أخرلدكلة قكية عمى  رةإف الحركة االستعمارية ظاىرة تيدؼ لسيط

كسمب ثركات الببلد المستعمرة، كتحطيـ كرامة الشعكب كافة، المجاالت  أجؿ استغبلؿ خيراتيا في
ثقافتيا  تدعي أفات السياؽ، كفي ذ .االستعمار ثقافة كتدمير تراثيا الحضارم كالثقافي، كفرض

لمدكؿ االستعمارية ىداؼ السياسية األكتتمثؿ  .الحضارة الكحيدة القادرة عمى نقؿ الببلد إلى مرحمة ىي
عمى سمـ القكل الدكلية، كتكسيع دائرة نفكذىا في  في التنافس عمى المراكز المتقدمة فرصيافي تحسيف 

 يجعميا أكثر قدرة عمى التحكـ في القرارات الدكلية كتكجيييا لصالحيا.؛ ما المحميالمجتمع الدكلي ك 

بيف مصر  ،تنبيت اإلمبراطكريات الغربية االستعمارية ألىمية مكقع فمسطيف االستراتيجي 
الذم ا لقياـ االتحاد بيف المشرؽ العربي كمصر منعن  ،لمغربقة كضركرة اخضاع ىذه المنط ،كببلد الشاـ

 بدايات القرف التاسع تشيدك  ،(29 :1989مف القكمي العربي )حسيف، يشكؿ مفتاح الدفاع عف األ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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يطانيا كؿ مف بر  شعكركبية في إطار المسألة الشرقية، كخاصة بعد بيف الدكؿ األكر  اا عنيفن صراعن 
ا انية التي خاضت حربن الدكلة العثم. كقد كقفت فرنسا كبريطانيا إلى جانب كفرنسا بتعاظـ قٌكة ركسيا

زاء الفشؿ العسكرم لركسيا، اضطرت إلى التكقيع اضركسن  عمى  ضٌد ركسيا كأسطكليا البحرم، كا 
عمى ضركرة احتراـ أمبلؾ الدكلة العثمانية،  اكالتي أٌكدت نصكصي ،ـُٖٔٓمعاىدة صمح باريس عاـ 

بالمقابؿ حققت سيحييف كحمايتيـ، براطكرية العثمانية بالحفاظ عمى حقكؽ رعاياىا الممقابؿ تعيد اإلم
  .(120 :2006 ثار خطيرة في المستقبؿ )الكعرم،آليا  ميمة، كافمكاسب استراتيجية  فرنسا كبريطانيا

المحظة المكاتية لتقسيـ  ترقبتالتي  ،الدكؿ الغربية طماعا ألككضع حدن ي، د عممحم رظي  
كقررت ، 1840كعقدت مؤتمر لندف عاـ  عمي،ضد محمد  ،تحالفت الدكؿ الغربيةقد ك  .لة العثمانيةالدك 
تغمغؿ النفكذ . ك (11-10 :لى تكقيع معاىدة لندف لتيدئة المشرؽ )صايغإفاضطر  ،جياز عميواإل
ستعمارية تنافست الدكؿ االك  ،الدكلة العثمانية ككالياتيا العربية إلىجنبي بعد ىزيمة محمد عمى، األ

كالنمسا كركسيا القيصرية عمى تمييد السبؿ لمسيطرة عمى  ،لمانياأك  ،كفرنسا ،بريطانيا :مثؿ ،الكبرل
 ،ةقامة قنصميات كمؤسسات ثقافية كدينيا  رض ك ألمتيازات كشراء ااالفمسطيف عف طريؽ الحصكؿ عمى 

ؼ سياسية كاستعمارية ىداأ تدفعيـ ،المنافسة الرأسماليكف الييكد المندمجكف في مجتمعاتيـ سيـ فيأك 
  .(60: 2011)الكعرم، كاقتصادية

، اتفقت الدكؿ الكبرل: بريطانيا، كفرنسا، كركسيا، عمى اقتساـ اإلمبراطكرية 1916كفي العاـ 
العثمانية، كنص االتفاؽ عمى أف تحصؿ ركسيا عمى القسطنطينية، كعمى ممرات البكسفكر، كعمى قسـ 

صؿ فرنسا عمى سكريا كالمكصؿ كعمى جزء مف جنكب األناضكؿ مف شرؽ األناضكؿ، كعمى أف تح
، أما بريطانيا فتحصؿ عمى بقية العراؽ، إضافة إلى مصر. كبقي الصراع الفرنسي فبما فيو اإلسكندريك 

 2004البريطاني عمى فمسطيف؛ ما أدل إلى اتفاقيما عمى كضعيا تحت إدارة دكلية )السماؾ، 
:111.) 

ف بعض كبار أ ،كؿ رئيس لمدكلة الصييكنيةأ ،بكلندم حاييـ كايزمافالزعيـ الصييكني ال يرل
ىمية فمسطيف بالنسبة أقد أدرككا  ،كنابميكف ،كيكليكس قيصر ،كبرر األالقادة العسكرييف مثؿ االسكند

كانكا  حيث ،ليذا السبب كانكا مكاليف لمييكد في سياستيـ الخارجية بشكؿ ممحكظ ؛لخططيـ الشرقية
   .(95: 2003)المسيرم، في خدمتيـكأمكاليـ يؼ الييكد يرغبكف في تكظ
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المنافسة  التخمي عفك  ،السيطرة عمى فمسطيفبغرض  ،عمى الشرؽالدكؿ األكركبية كقد تنافست 
بأف يككف  كفلبايط يـأنٌ ذلؾ كالبركتستانت؛  ،كالكاثكليؾ ،بيف أصحاب المذاىب المسيحية الثبلثة الركـ

 كمنافستيـ. طمت مناظرتيـفإذا أعطيت القدس لمييكد ب ،س الشريؼالقد صاحب النفكذ فيكؿ منيـ 
أصحاب قدرات مالية كتجارية فيـ  ،الييكدتكسيع نطاؽ التجارة بيف الشرؽ كالغرب بكساطة كما يمكف 

 ،لمتجارة أصمح مدف األرض عكا كحيفا كصكر كصيدا كبيركت مف ساحؿ الشاـ: أٌف مدف كماعالية، 
حٌؿ المسألة الييكدٌية في ركسيا كألمانيا بما يساىـ في  ،كنيكيكرؾندف كمرسيميا تصبح مثؿ لكيمكنيا أف 

.(267: 2006 ،)الكعرمكفرنسا 

رغبة الكاليات العربية،  اكتحديدن  ،أحاطت بالسياسة الركسية تجاه ممتمكات الدكلة العثمانية
بريطانيا كفرنسا  التي عبرت  خؿ الدينيةكاالستفادة مف المدا ،لتخطيط لمعمؿ السياسي كالدبمكماسيبا

كتكٌجيت أنظار  (،122: 2006 )الكعرم، مف خبلليا كالنمسا كألمانيا إلى الكاليات الشامية كفمسطيف
الحصكؿ ك كالحصكؿ عمى المكاد األكلية لصناعاتيا،  ،ألمانيا إلى الشرؽ، بيدؼ تأميف أسكاؽ استيبلكية

تدخمت ألمانيا لمكساطة بيف ك األخرل، مارية األكربية الدكؿ االستع بيفعمى نفكذ سياسي يعٌزز مكقعيا 
يربط بيف الشرؽ كالغرب  اتصبح ألمانيا جسرن ل ؛لدكؿ األكركبيةاك  ،بحكـ صداقتيا معيا ،العثمانيةالدكلة 

 .(114: 2006 )الكعرم،

كتـ تحضير الجيكش سياسية، ك  بدكافع اقتصادية ،مف الغرب فك األكركبي كفستعمر المجاء 
األكركبية،  استغمت الصييكنية ىذه الفترة بالتكاصؿ مع الحككماتقد ك  ،العثمانيةى الدكلة مقضاء عمل

بحيث  ،كلتأسيس دكلة ييكدية مستقمة ،استعمار فمسطيف لمحصكؿ عمى كطف خاص بيـ كتحركت نحك
طماع االستعمارية مع الحركة كبذلؾ تككف التقت األ ،نحاء العالـأجذب الييكد مف تسيـ في 

 نية.الصييك 

 ثالثًا: العالقات الدولية لمحركة الصييونية
استغمت الصييكنية جممة المتغيرات الدكلية لخمؽ عبلقات متكازنة عمى المستكل الدكلي، يتـ 

في اتجاه مف خبلليا تحقيؽ أطماع الصييكنية، كتحركت عمى المستكل الدكلي باتجاىيف: االتجاه األكؿ 
رات الكطف العربي، كاالتجاه الثاني نحك الشبكات الييكدية االستعمارية التي تطمع في خيالدكؿ 

  الصييكنية في جميع أنحاء العالـ. العالمية، الستغبلليا لمضغط عمى دكليـ لتكحيد الفكرة
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 العالقات الدولية لمصييونية باتجاه الدوؿ االستعمارية  .1

تحقيؽ المكاسب. كالقكة قاؿ ىرتزؿ في كتابو الدكلة الييكدية: كؿ شيء يحتاج إلى قكة تدفعو ل
يجاد مف يحمي الفكرة مف الخطر ألف أمامنا الكثير  في إقامة الدكلة الييكدية ىي المسألة الييكدية، كا 
مف المصاعب. كلتحقيؽ ما نريد يجب االعتماد عمى الييكد أنفسيـ في صناعة الدبمكماسية السياسية، 

 (.   Herzl. 1943: 8-10كتنشيط الييكد الذيف يرغبكف في إقامة دكلة )

ككاف بف غكريكف يحرص  ،محصكؿ عمى كعد بقياـ كطف لمييكدلقادة الحركة الصييكنية سعى 
رسالة  ىرتزؿ ، كأرسؿ(22: 1999 الفرا،)كاالستيطاف براز مكضكع اليجرة عف إك  ،عف دكلةفي حديثو 

الذىاب نييف في عف رغبة الصييك  1896 ابريؿ 26في  - مممؾ ألمانيا - لفردريؾ دكؽ بادف األكبر
لى تمؾ الزاكية المنككبة باآلفات كالطاعكف إحامميف النظافة كالترتيب كتقاليد الغرب الراقية  إلى فمسطيف،

 .(543: 1990، عابد)الشرؽ مف 

: 2002 )دياب، ،االمبراطكر االلماني )كلياـ الثاني(ىرتزؿ قابؿ  ،كقبؿ انعقاد المؤتمر األكؿ
كعرض  ،(38: 2002 )جاركدم، ركة ذات العيد كالحماية األلمانيةالش اقترح عميو مشركعك  ،(19

 جؿ تخميصو مف االشتراكيةأماـ القيصر الدكر الذم تستطيع أف تمعبو الصييكنية مف أىرتزؿ 
ستحكؿ  أنياذلؾ  ؛لماف حركتنا بصدر رحب"سيستقبؿ الييكد األ: كقاؿ ،(39: 2002)جاركدم ، 

مف  اكعاد ىرتزؿ كالتقى عددن  ،(39: 2002 )جاركدم، "الشرقية ركباأك عنيـ التدفؽ الييكدم القادـ مف 
سألني عف األرض " :يا فكف ىكىنمكىي ككتب في يكمياتوكمف بينيـ مستشار ألمان ،لمافالمسؤكليف األ

سنطمب ما نحتاجو حسب ازدياد المساحة المطمكبة مف  :فكاف جكابو ،التي نريد الحصكؿ عمييا
)عابد،  "المستشار بأنو سيتـ شراء األرض مف مالكييا بالطرؽ القانكنية المياجريف، كطمئف ىرتزؿ

كطمب منو التكسط لدل السمطاف  ،القدساالمبراطكر االلماني غميكـ في  كقابؿ ىرتزؿ .(542: 1990
 الكساطةبتو باءت بالفشؿ لرفضو القياـ كالاكلكف مح ،فمسطيفا مف الحميد الثاني ليمنحو جزءن  عبد

 .(19: 2002 )دياب،

كتشجعاف السمطاف العثماني عمى  ،ىرتزؿقباف الجيكد التي يبذليا اكانت بريطانيا كفرنسا تر 
 ،لماني في سكريالمنفكذ األ أامتداد ، كتككفلمانياأتنجح الحركة الصييكنية بمساعدة  الرفض حتى ال
تكجو ك  .(599: 2006)عرابي،  لبنافعمى النفكذ الفرنسي في ك  ،عمى قناة السكيس اكتصبح خطرن 
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 ؛(33: 1982 أخفؽ في مسعاه )عبد الرحمف،ك قابؿ الصدر األعظـ حيث  ،القسطنطينيةلى إىرتزؿ 
إلقناع السمطاف عبد الحميد الثاني لمسماح لمييكد باالستيطاف في فمسطيف مقابؿ فؾ االزمة االقتصادية 

 .(67 :2005 )بمخضر،العثمانية الصعبة التي تمر بيا الدكلة 

كاقترح  البريطاني(، اتالى لندف كتـ مقابمة جكزيؼ تشامبرليف )كزير المستعمر  تحرؾ ىرتزؿ
: 2003ك قبرص )المسيرم، أاالمبراطكرية االنجميزية سيناء  ف يبحث عف أم دكلة داخؿأعمى ىرتزؿ 

 ىرتزؿكالتقى  ،كضركرة االتصاؿ بالخارجية البريطانية ،سيناءكاقنعو بالتركيز عمى شبو جزيرة  (،72
كلكنيا لـ  ؛ير الخارجية المكرد النسدكف الذم عرض عميو التكطيف في شبة جزيرة سيناء كالعريشبكز 

 كاجتمع كثيرة.ف المنطقة صحراكية كتحتاج لمياه أبسبب  ،مشجع غيرتنجح لصدكر تقرير مف المجنة 
ىرتزؿ  كفي نفس الكقت اتصؿ ،فريقيا الشرقيةأكغندا في أمرة أخرل مع تشمبرليف كعرض عيو  ىرتزؿ

كقابؿ كزير الداخمية الركسي فكف  ،كعرض عميو تكطيف الييكد في مكزمبيؽ ،فيينابالسفير البرتغالي في 
ماـ أككعده بدعمو  ،ىدفو تيجير الييكد طالما ،بميفيو ككعده بممارسة النشاط الصييكني في ركسيا

 عابد،تعمار الييكدم بركسيا )ككافؽ كزير المالية الركسي عمى فتح فركع لبنؾ االس ،السمطاف العثماني
  (.544: 6، ـ1990

إلنجميز بحماية افقد تعيد  ،المسألة استغبلؿ التنافس االستعمارم لمقكل الكبرلتستيدؼ 
قد ك  ،ابتداء مف أكغندا أك فمسطيف التي تقع عند مفترؽ طرؽ ثبلث قارات ،الطريؽ المؤدم الى اليند

بغداد  –برليف  اية مشركعمكسط، كتعيد لغميكـ الثاني بحاأل لماف في الشرؽىداؼ األأمع ذلؾ تعارض 
 .(38:، 2002 )ركجيو،االنجميز. كذلؾ ضد 

نو الرجؿ الكحيد أريقي سيسؿ ركديس يتحدث فييا عمى لى الجنكب األفإأرسؿ ىرتزؿ رسالة    
تضـ تـ إنشاء منظمة  ،تعمؽ بميمة استعمارية كأنو مف خبلؿ خمس مؤتمراتل الذم يمكف أف يساعده

تخضع لمصياينة كميـ ألمر كاحد كنظاـ كاحد كأف لدييـ منظمات بكؿ ل ،اآلالؼ في مختمؼ العالـ
 (.28: 2002 المغات الحضارية )جاركدم،

اييـ كايزمف رسالة أتـ حك  إنجمترا،لى إف اتجو ىرتزؿ أالصييكنية عمميا كمخططاتيا منذ  نظمت
تدرؾ أىمية االعتراؼ العالمي بيا، الصييكنية ت يأس مف فشميا أكؿ مرة، ككانينو لـ أىرتزؿ حيث 

قد ك  ،ني جعؿ المسألة الييكدية عالمية"أف الصييكنية السياسية تع" :حيث عبر كايزمف عف ىذا بقكلو
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كساعدتو ظركؼ الحرب العالمية  إنجمترا،انضـ بعض العناصر الصييكنية القيادية مع كايزمف في 
كسب كد بمفكر كزير ساعده في مما  ؛تصرؼ الحمفاءتحت ضعيا ابتكر مادة متفجرة ك بعد أف  ،كلىاأل

 (.48: 1969 )الغادرم، الخارجية البريطاني.

كاف منطؽ ، ك الدكؿ االستعماريةبعبلقاتيا  لتكطيداستراتيجيات استخدمت الصييكنية عدة        
كزاد عميو  ،ركبيةاألك كطمأنة القكل  ،غنياء الييكدأىرتزؿ الفكرم تحمؿ رسائؿ مبطنة ىدفيا طمأنة 

تقكـ عمى ثبلثة ية تتكجو لمدكؿ المحكرية لكي تساعده في بناء الدكلة الييكدية ك ىرتزؿ بخطة عمم
 محاكر:

 .سمية في فمسطيف كبكصفو خميفة المسمميفمحكر يتجو الى السمطاف صاحب الكالية اإل. أ
فة في بلث ممتمكات الخر إمحكر يتجو الى بريطانيا التي تقدمت نشيطة كقكية كسابقة لآلخريف نحك . ب

 .الشرؽ
أدركيا ىرتزؿ كاستكعبيا مف متابعتو لمسياسة  ،لى مصر العتبارات استراتيجيةإمحكر يتجو . ت

 (68 :2001 )ىيكؿ، .االمبراطكرية البريطانية كدراستو ليا

 1902سبتمبر  23كذكر في مذكراتو  الصييكني،أدراؾ ىرتزؿ الطبيعة االستعمارية لممشركع 
لشخصيات االستعمارية، كالتي لعبت دكرنا في السياسة االستعمارية، مثؿ: سيسؿ ردكس، أسماء بعض ا

 (.113: 1982المسيرم،)كالرئيس ركزفمت، كممؾ إنجمترا، كقيصر ركسيا 

نكا حريصيف نحك اإلمبراطكريات لمحصكؿ عمى كطف لمييكد، ككا تحركت الحركة الصييكنية         
كحؿ بعض المشكبلت التي  ،مساعدتيـ باألمكاؿطكريات مف خبلؿ عمى تكطيد العبلقة مع اإلمبرا

تكسع التزعج الدكؿ الكبرل، كبذلؾ نشأت كتكاممت الصييكنية في الغرب، كقامت الصييكنية مع 
كصيغ المشركع الصييكني بشأف فمسطيف، عمى غرار األساليب  ،كانتشاره في العالـ العربي ماالستعمار 

كالفرنسيكف، كاأللماف، كالركس، كاإليطاليكف، في مشاريعيـ الرامية لمتكسع  التي انتيجيا البريطانيكف،
اإلقميمي، كتكجيت الصييكنية إلى فمسطيف بنفس الطريقة كاألسمكب التي تكجو بيا االستعمار الحتبلؿ 

 .المنطقة العربية
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 إدراؾ الحركة الصييونية التحوالت في السياسة االستعمارية   .2
كىـ في أشد الحاجة  ،كبدكف قاعدة إقميمية يعممكف منيا ،جماىير ييكدية الصياينة بدكف كقؼ

لى الدعـ كالتأييد مف قكة استعمارية أكركبية تمدىـ بغطاء عسكرم كسياسي كاقتصادم لبناء إ
لى حؿ المسألة الييكدية إالتي تدعك  برزت نشاطات ىرتزؿك  ،(119 :2003 المسيرم،مستعمراتيـ )

كالسيادة الصييكنية عمى منطقة ما  ،ياسية كاالعتراؼ العمني مف قبؿ الدكؿعف طريؽ الضمانات الس
ممتمكات الدكلة العثمانية بدأت الصييكنية بتكظيؼ التكجو األكركبي تجاه  .(540 :6، ـ1990 )عابد،
مسيطرة عمى ل، كاالستفادة مف تكجيات الدكؿ األكركبية لتحقيؽ التصكر الصييكني اا عممين تكظيفن 

دكلة ييكدية بفمسطيف باألطماع قامة إارتبط تحقيؽ حمـ ك  ،(266: 2006 )الكعرم، احديدن فمسطيف ت
يتحقؽ المشركع الصييكني منذ كعد  أكبد ،كأدركت القكل االستعمارية قدرة الييكد عمى ذلؾ ،كركبيةاأل

بيرة التي بالتغيرات الكلقد تأثرت الصييكنية ك .(182: 2003 بمفكر بإنشاء كطف قكمي لمييكد )سبلمة،
  .(26: 1994 كركبا مع تقمص دكر الديف كازدياد المفاىيـ العممانية )الشامي،أحدثت في 

 العالقات الدولية الصييونية وتقوية المركز الييودي في الدوؿ األوروبية .3
  الصييونية والشبكات الييود في العالـ قبؿ مؤتمر بازؿ . أ

لجمع شمؿ الييكد الذيف يؤمنكف  ،كدائـكزم درؾ الزعماء الصياينة ضركرة قياـ تنظيـ قكل مر أ
مف خبلؿ انشاء منظمة قكية لتنمية  ،المبعثرةبالفكرة الصييكنية كبرنامجيا، كذلؾ لتكحيد طاقاتيـ 

 إلىلمعمؿ عمى تشجيع اليجرة  الضاغط،كتجعميـ قكة سياسية ليا ثقميا  ،الشعكر القكمي لدل الييكد
 . (40: 1982 )عبد الرحمف، لتحقيؽ أىدافيـ في إقامة الدكلة كجمع األمكاؿ ،فيياكاإلقامة  ،فمسطيف

- (1891-1821" )ليكف بنسكركتعرؼ ىرتزؿ عمى " ،الييكدكساط في أبدأ ىرتزؿ بتحركاتو 
 يكى ،اقتنع ىرتزؿ بأفكاره ،بعدد مف السياسييف كالعسكرييف الييكد كباحتكاكو- أحباء صييكف زعيـ

رض التي تفضؿ بتسمية األ ىيف فمسطيف كأ ،غندا أك حتى العريشرجنتيف أك أك عدـ جدكل اختيار األ
 .(235: 1995)شريؼ،   مف الييكددالن الشعب باإلسرائيمييف ب

كؿ كساط الشخصيات كالتجمعات الييكدية األكركبية قبؿ عقد المؤتمر األأتحرؾ ىرتزؿ بيف 
الذم أسس جمعية االستعمار  ،الييكدم الباركف ىيرش المميكنيركقابؿ  ،(84: 1999 )نافع، بعاميف

الييكدية بيدؼ استيطاف الييكد لؤلرجنتيف دكف نتيجة مثمرة، كالتقى مع عدد مف القادة البريطانييف 
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النائب الييكدم في مجمس العمكـ عف  1895مكنتاغك عاـ  (20)كالصييكنييف، كقابؿ السير صمكئيؿ
كالذم فكر  ،قابؿ الككلكنيؿ غكلدسميدبدل استعداده لبلنضماـ إلى لجنة ىرتزؿ، ك أك  ،حرارحزب األ

 . كقد(541: 1990المكسكعة الفمسطينية  عابد،)ف جؿ غزك فمسطيأباستئجار عدد مف السفف مف 
عمى ضركرة التكصؿ إلى خطط عممية لحؿ  كحثيـ ،األمكاؿ أصحابمع كبار  التواتصا ىرتزؿ أجرل
كقاـ بشرح كجية نظره لحؿ  ،ىيرشس دم الباركف مكريقابؿ ىرتزؿ  1895ففي عاـ  ؛لة الييكديةأالمس
ك أكانت فمسطيف أسكاء  ،رض كاسعة في أم بقعة في العالـأكذلؾ عف طريؽ شراء  ،الييكديةلة أالمس

 ،ا لمدخكؿ في مغامرات غير مأمكنةكلكف الباركف لـ يكف مستعدن  ،غيرىا إلنشاء دكلة ييكدية فييا
رجنتيف ا بمشركعو الرامي إلى تكطيف الييكد في األكن كبقي متمس ،كاعتبر مشركع ىرتزؿ مجرد كىـ كبير
 .(107: 1984 كتحكيميـ إلى شعب زراعي )محمكد،

قمية نجميزم اسرائيؿ زانجكيؿ لترتيب اجتماع مع قادة األاتصؿ ىرتزؿ بالركائي الييكدم اإل
ا يشبو تمامن  مكقؼ زانجكيؿكاف ك  ،1896كتمكف بالفعؿ مف عقد ىذا المقاء سنة  ،الييكدية في بريطانيا

كؿ كحضر المؤتمر الصييكني األ .تتطمب حبلن  الييكديةحيث رأل كبلىما أف المشكمة  ،مكقؼ ىرتزؿ
لكف رغبتو في التخمص مف المياجريف الييكد القادميف مف  ،بضركرة العمؿ لتحقيؽ الحؿ القتناعو

ليو عبارة عف كسيمة إبالنسبة فاالستعمار االستيطاني  ؛ركسيا إلى انجمترا كانت قكية كغير قابمة لمنقاش
-159: 2003 )الشيخ خميؿ،الجديد  كتذكيبيـ في التشكيؿ الحضارم الغربي ،لمتخمص مف الييكد

160.) 

كفي مقابمة ىرتزؿ األكلى  ا،كأىدافيعبلف تأييدىـ لمحركة الصييكنية إؿ ركتشيمد عف آتأخر 
ؿ آف يعرض مشركع ىرتزؿ مصالح أ عرب عف مخاكفو مفأ ،دم ركتشيمد عميد أسرة ركتشيمد ألدمكند

رتزؿ الحككمة ف ينبو مشركع ىأتخكؼ ركتشيمد مف ك  ،ركتشيمد المالية كمشركعاتو الخيرية لمخطر
. (46: 2007 فشالو )حمداف،ا  لقياـ بمضايقات لمشركع ركتشيمد ك سف قكانيف كا إلى أفتمج العثمانية،
كد قبؿ استمالة ركتشيمد اإلنجميزم في عاـ ينادم بتيديد حقيقي لكبار المتمكليف اليي ؿكاف ىرتز  

                                                           

في بريطانيا درس العمـك السياسية كاالقتصاد كىك سياسي بريطاني ييكدم الديانة اشغؿ منصب المندكب  1870كلد العاـ  (20)
السامي األكؿ عمى فمسطيف، تقرب مف الحركة الصييكنية خبلؿ الحرب العالمية األكلى كطالب حككمتو بأف تعمف عف قياـ 

 (.291،ص1987دكلة لمييكد في فمسطيف.)منصكر،
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ؿ ركتشيمد صكرة آف إ": طة حممة حكؿ ىذا المكضكع قائبلكنشر في يكمياتو خ ،الصييكنية إلى 1902
 .(114: 1990 )غاركدم، "خطبكطالخطر العالمي الذم يمثمو ىذا األي مكضكعية عف 

ف يكمؿ لو أمـ يسمح ليرتزؿ ف ،ر في عالـ الماؿما الباركف مكريس دم ىيرش الييكدم الكبيأ
نجاح مشركعو يبعث ا  ك  الحرب،جؿ أجعؿ الييكد أقكياء مف يتزؿ مفيكـ ىر  فيكرأم  ،شرح مشركعو

 إلىبؿ  ،خبلقيةأإلى المكضكع مف زاكية ف دم ىيرش لـ ينظر أككاضح  ،إلى حد كبيرعمى االشمئزاز 
زار كقد  (،46: 2007 )حمداف، إلييا.مصالح أرستقراطية ينتمي  ما يمثمو المشركع مف خطر مف

كصاحب كالتقى بالمكرد مئير ركتشيمد زعيـ الجالية الييكدية البريطانية  ،1902لندف عاـ ىرتزؿ 
 ك قبرصأكطيف الييكد في شبو جزيرة سيناء ا لتمنح المنظمة الصييكنية امتيازن بكاقنعو  كالماؿ،عماؿ األ

 .(544: 1990، المكسكعة الفمسطينية )عابد

جالية  197كعددىا  ،في العالـالسيطرة المطمقة عمى جميع الجاليات الييكدية مف  ىرتزؿتمكف 
لمتخطيط كالتنسيؽ لقياـ دكلة ؛ كاستطاع دمجيا مع الحركة الصييكنية (25: 2001 )تني،ييكدية 

ف القكل الغربية في عصبة األمـ أإلى يشير كايزماف في مذكراتو . (129: 2001 ييكدية )الحارتي،
خاصة في  ،الكبرليسيطركف عمى المناصب الحساسة بالدكؿ  الذيفنت كاقعة تحت تأثير الييكد كا

لحكميا  نجميزاإل نتدبنااكقد  ،إلقامة دكلة في فمسطيف كنا نسعى ،"نحف الييكد الصياينة :كقاؿ ،أمريكا
جميز ىـ الذيف نا كليس اإلفنحف الذيف سممنا فمسطيف لئلنجميز مؤقتن  ،مـكاستعنا في ىذا بعصبة األ

مع الدكؿ  تصاؿاالميف أدـ الصياينة الشبكات الييكدية لتاستخ. (334: 2001 )الحارتي، لنا" كىبكىا
 غربييف الذيف كانكا يشعركفف النازييف يعرفكف كزف المكبيات الصييكنية لدل القادة الإحيث  ،الغربية

-: 2006 ،بمخضر) ا بدكر الكسيطف القادة الصياينة كانكا يقكمكف جيدن ، كأتجاه ضغكطيـاالضعؼ ب
122). 

كأرغـ الفرد الييكدم العادم  ىرتزؿمر أكما  الييكدية،عمى كافة الجاليات الصييكنية سيطرت 
أف  ف يثبت بياأبمحاكالت يريد  ىرتزؿكقاـ . (26: 2001 جاؾ،الجيتك )خرل كراء أف يختفي مرة أ إلى
 كؿ مفأىرتزؿ  ككاف ،فمسطيفف يعكد ثمنو عمى ييكد أد لمانيا البأكفي  ،شتراؾ الييكد في ثكرة ركسياا

يككف ك  ،يحييفسكء التفاىـ بيف الييكد كبيف المسأكجد كبذلؾ  ،ادية لمساميةاصطبلح الركح المع استعمؿ
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 )جاؾ،متساكية حقكؽ  إلىب الدكؿ التي يقيمكف بيا لمكصكؿ غمأفشؿ كفاح الييكد في قد ذلؾ ب
2001 :26). 

 دية بدوليـ لخدمة الصييونية ربط الشبكات الييو  . ب
 ،كالتنسيؽ فيما بينيا تحت راية المنظمة الصييكنية الييكدية،لى تنظيـ المجتمعات إا ىرتزؿ دع  

خذت الدكؿ الكبرل تبحث في كأ ،براز الصييكنية عمى مسرح السياسة العالميةإكقاـ بدكر رئيس في 
: 1984 دعـ مصالحيا االستعمارية )محمكد،في  ااستخدامي مف مكفلي ؛مكانية التعامؿ معيا كحميؼإ

105).  

ف النازييف إحيث  الغربية،ف االتصاؿ مع الدكؿ ميأالييكدية لتاستخدـ الصياينة الشبكات 
بشيء مف الضعؼ تجاه  يعرفكف كزف المكبيات الصييكنية لدل القادة الغربيبف الذيف كانكا يشعركف

نسجت . (122: 2006 ر،ا بدكر الكسيط )بمخضكف جيدن ا يقكمف القادة الصياينة كانك أكما  ضغكطيـ،
إلنشاء الجمعيات  كدعـ ىذه الدكؿ بأفكار األكركبية،الحركة الصييكنية عبلقة ثابتة مع قيادات الدكؿ 

كحيث ينتج عف ىذا  ،المحميم العاـ أكفي الر  الييكدية،في في الجاليات كالنشاط اإلعبلمي كالتثقي
ككاف ليذه الدكؿ سفارات لدم الدكلة العثمانية كقنصميات  ،لشعبي كباضطرادالنشاط تكسيع دائرة الدعـ ا

ككاف بعضيا كفرنسا كركسيا كبريطانيا كالكاليات المتحدة قد انتزع مف الدكلة العثمانية  ،القدسفي 
 .(44: 2007 كحقكؽ حماية لرعاياىا )حمداف، ،المنطقةحقكؽ حماية طكائؼ مسيحية في 

عمؿ ك م كالسمطة كالسيطرة ألى مراكز الر إمريكية في الكاليات المتحدة األ بدأ التسمؿ الصييكني
 ،لتنميتوكاستمركا في العمؿ الحثيث  ،الببلدكتدخميـ في مقدرات  ،نفكذىـالصياينة عمى تثبيت دعائـ 

كقامكا بإنشاء كتدعيـ الجماعات الييكدية التي استيدفت السيطرة كالضغط عمى السياسات كمقدرات 
كاسسكا تنظيمات تمكيمية ألنشطة ىذه الجماعات  ،كسياسيةفي شكؿ منظمات خيرية كاجتماعية  ،الببلد

سست القكل الييكدية أ 1906كفي عاـ . ف الجمعات الييكدية العالميةكربطكا بينيا كبي ،الييكدية
كاشنطف كالتي اعترفت بيا  ،(مريكاألمانيا الى الكاليات المتحدة منظمة )لجنة ييكد أالمياجرة مف 

كتـ تكميؼ المسئكليف مف الييكد في الخارج بميٌمة  ،(279: 2001، )الحارتيركبا كممثؿ لمييكد أك ك 
كالحصكؿ عمى مكافقتيا عمى إحبلؿ الييكد عمى أم أرض مشتراه  ،االتصاؿ مع الحككمات األكركبية

القانكنية البلزمة تتكفر لدييا الصفة  ،أك شاغرة في فمسطيف، فقد تمثمت بإقامة شركة مقرىا لندف
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عفاء الييكد كممتمكاتيـ مف  ،ألنشطتيا كيتكفر ليا الماؿ البلـز إلدارة أعماليا، لتمكيؿ شراء األراضي كا 
 .(261: 2006 )الكعرم،األجانب الرسـك التي تفرضيا الدكلة العثمانية عمى أمبلؾ 

كصنع الشبكات  ،كنيةالصييف تبمكر الفكرة الييكدية كاتجاىاتيا لخدمة أ استطاعت الصييكنية
كي تتمكف مف الحصكؿ عمى المكافقة  ،الغربيةالييكدية العالمية لمكصكؿ ألصحاب القرار في الدكؿ 

قامة   كأف تحظي بالدعـ المادم كاالقتصادم كالسياسي.  ،الدكلةعمى االستيطاف كا 

 تالقي الصييونية المسيحية مع الصييونية الييودية . ت
األدبيات الييكدية التي تسربت الى صميـ العقيدة المسيحية كالتي تأثرت الصييكنية المسيحية ب

 (:34: 2004 تدكر حكؿ أمكر ثبلثة )السماؾ،
 أف الييكد ىـ شعب اهلل المختار كأنيـ يككنكف األمة المفضمة عمى كؿ األمـ.. أ
  .ا يربط الييكد باألرض المقدسة في فمسطيفليين إا ثمة ميثاقن . ب
في  أم بإعادة تجميع الييكد ؛السيد المسيح بقياـ دكلة صييكفربط االيماف المسيحي بعكدة . ت

 فمسطيف حتى يظير المسيح فييـ.
 ،ييكديةكصييكنية  ،مسيحيةصييكنية  :تبمكرت الفكرة الصييكنية كقسمت الى قسميف أساسيف

 .ا في أكاخر القرف التاسع عشرتالتق

الخارجية البريطاني المكرد أرسؿ القنصؿ البريطاني في القدس إلي كلياـ يكنج كزير  كقد
كىما  االعتبار،طرفاف ينبغي أخذىما في  سيدم،قاؿ فييا: "ىناؾ يا  14/3/1839بالمرستكف بتاريخ 

كالمسيحيكف  الييكد،كال شؾ يعتبراف نفسييما ليما ىدؼ إبداء رأييما في مستقبؿ األكضاع ىنا: ىـ 
 .(21) ليـالطبيعي البركتستانت، كاقترح أف تككف بريطانيا العظمى الحارس 

كتب أحد أنصار الصييكنية المسيحية تشارلز تشرشؿ رسالة الى المجمس  1841في العاـ 
يقكؿ لو فييا:" إف استعادة الييكد لكجكدىـ كشعب في فمسطيف أمر ميسكر إذا تكفر  لندف،الييكدم في 

 العالمي،دة عمى الصعيد طرح مكضكع العك  كباإلجماع، أنفسيـ،عامبلف اثناف أكليما: أف يتكلى الييكد 
ىذه الدعكة أكؿ تحريض مف  ىذا اليدؼ.تحقيؽ لكثانييما: أف تبادر القكل األكركبية الى دعميـ 

                                                           

  14/3/1839رسالة مف القنصؿ البريطاني في القدس إلي كلياـ يكنج إلى كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف بتاريخ  (21)



 

60 
 

الصييكنية المسيحية لقياـ الصييكنية الييكدية كتجميع القكل األكركبية كراء مشركع االستيطاف الييكدم 
 (.46: 2004 في فمسطيف )السماؾ،

مي الى الحضارة الغربية االستعمارية كفي جكىره مشركع لمساعدة المشركع الصييكني ينت
اف الصبغة  .عكدة الييكد الى جبؿ صييكفأكركبا عمى التخمص مف الفائض الييكدم تحت ذريعة 

األساسية الشاممة لمصييكنية صبغة نفعية سكاء اكانت مسيحية اك ييكدية، كعممكا بمساعدة ىرتزؿ 
 1897مكضع التنفيذ كالذم تجسد في المؤتمر الصييكني في بازؿ عاـ  كالذم كضع أفكاره الصييكنية
 (.199: 2005)شريتح، كتطبيقو عمى أرض فمسطيف.

ما نسميو الحؿ االستعمارم  نتاج- ـ غير ييكدمأا كاف ييكدين  سكاء-الفكر الصييكني إف 
عف طريؽ نقميـ خارج الذم يصدر عف كره الييكد كالرغبة في التخمص منيـ  ،الييكديةكركبا ألمسالة 

ثـ تكظيفيـ لصالح  ،كالجيكش()أم تصديرىـ مثمما تصدر السمع البائرة كرؤكس االمكاؿ  ؛العالـ الغربي
بحيث يتـ حؿ المسالة  ،االستراتيجيبسبب مكقعيا  ،فمسطيفمر عمى كقد استقر األ ،الغربيالعالـ 
الشرقية كتقسيـ الدكلة العثمانية  كالتخمص مف الفائض البشرم الييكدم في حؿ المسالة ،الييكدية

 (92: 2003 كتقسيـ العالـ الثالث. )المسيرم،

ساسية في منتصؼ ثـ حددت معالميا األ ،ييكديةفي تربة غير  األيدلكجية الصييكنية نبتت
ثـ تبنتو القيادات  ،لمييكدالقرف التاسع عشر عمى يد مفكريف صياينة غير ييكد يكنكف كراىية عميقة 

ففي بدايات القرف السابع عشر ظيرت الصييكنية غير الييكدية  ؛كاخر القرف التاسع عشرأفي الييكدية 
 .(93 :2003 )صييكنية االغيار كالصييكنية المسيحية( )المسيرم،

لى المفكريف إف يصؿ أقبؿ  ،ييكدتبمكر الفكر الصييكني عمى يد مفكريف استعماريف غير 
لصييكنية الغربية االستعمارية مف كره عميؽ لمييكدية كالييكد تنبع ىذه اك  ،السنيفالصياينة بعشرات 

 .(103 :2003 )المسيرم،

كلـ يكف حميـ المطركح مف  ،الييكد العممانييف مف- أساسنا-كاف مؤسسك الصييكنية السياسية 
 كقد تأثرت الصييكنية ،ليا سمات مفيكـ القكمية السائدة ،بؿ تأسيس لدكلة عصرية ؛لنظاـ قديـ حياءو إ

 المفاىيـ العممانية )الشامي،كركبا مع تقمص دكر الديف كازدياد أبالتغيرات الكبيرة التي حدثت في 
خذ يصبح أكثر حدة أف البعد السياسي الكامف لمفكر الصييكني بيف غير الييكد إ .(26: 1994
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فالتطكرات  ؛ك تطمع عاـأكلـ يعد الحؿ الصييكني مجرد فكرة  ،الرئيسيبؿ أصبح ىك البعد  ؛اكتحددن 
كالتي كانت قضية لدم العاطفييف ككتاب المقاالت  ،لمصييكنيةدت الى ظيكر خمفية جديدة أالسياسية 

ف الصييكنية لـ تعد فكرة ىامشية أك  ،السياسيصبحت قضية حقيقية مطركحة عمى المستكل أ ،دباءكاأل
 .(98 :2003 )المسيرم،

فقد كاف أكلئؾ  ؛رة عمى غير الييكدلتاسع عشر مقتصبقيت الصييكنية حتى منتصؼ القرف ا
كليس  يفعمكف ذلؾ بدافع شخصي ،الذيف اختاركا مناصرة الشعب الييكدم كحقو في العكدة إلى فمسطيف

لكف المبادئ الصييكنية األساسية كانت كاضحة المعالـ لدييـ، فيناؾ  ،بالتعاكف مع الشعب الييكدم
لقد أدرؾ بالمرستكف كرفاقو  ،عمى أمؿ العكدة إلييا طيفاالرتباط بفمسفكرة كحدة الشعب الييكدم، كفكرة 

لكف ما لبث  ،نيفكاستخدمكىما قبؿ أف ينسبيما الييكد ألنفسيـ بعشرات الس ،كمتا الفكرتيف فيالصييكني
النشاط الصييكني الييكدم  أكبد ،الثاني مف القرف التاسع عشر أف بدأكا التحرؾ الييكد في النصؼ

كمف أشير  ،الييكد في تمؾ الفترة أم بريطانيف مف بيف المفكريف الصياينة ، كلـ يكاخارج بريطاني
 كتسفي ىيرش كاليشر ،كييكدا القالعي ،ى ىسشمك  :ىؤالء المفكريف الذيف ذاع صيتيـ في تمؾ الفترة

 (.142: 2003 خميؿ، )الشيخ

كاف ع عشر، ك ني مف القرف التاسالصياينة الييكد إلى حيز الكجكد إال في النصؼ الثالـ يبرز 
فقد قاـ كؿ  ؛اا في تشجيع ىذه الجيكد، كأحيانن ا ميمن ككلياـ ىيكمر قد لعبا دكرن  كليفانتأمف لكرانس  كؿ

صكؿ عمى مكافقة الدكلة كلكرانس بمياـ رسمية إلسكاف الييكد في فمسطيف عبر الح كليفانتأمف 
ة ساىمتا في لفت أنظار الييكد إلى يضاؼ إلى ما تقدـ أف تصاعد الركح االستعمارية كالقكمي ،العثمانية

 .لثمث األخير مف القرف التاسع عشرإمكانية إقامة دكلة خاصة بيـ، كما فعؿ اإليطاليكف كاأللماف في ا
لكف الجيكد  ،كالمذابح ضد الييكد في أكركباكتـ تغذية ىذا التكجو لدل الييكد بسبب تصاعد المشاكؿ 

فردية، كلـ يكف مف بيف ىؤالء المفكريف أم ييكدم  االبن تى تمؾ المحظة بقيت محمية كغالييكدية ح
 بدأت المسيحية الصييكنية بشكميا االستعمارم االحتبللي أكالن ، ك (145: 2003 )الشيخ خميؿ، بريطاني
: 2005 بعادىا )شريتح،أكاف لو الخبرة بالمسالة الييكدية ك  مكعمى يد نابميكف بكنابرت الذ ،في فرنسا

فكاف القس  ،كطبلئع الحركة الصييكنية الكصؿ بيف حممة المشركع المسيحية كالذم لعب حمق ،(54
كلقد ساعد  ،1881شارؾ في جيكده لتشجيع تكطيف الييكد الركس في فمسطيف عاـ قد كلياـ ىمكر 

ىرتزؿ بنشاطاتو كىك يحاكؿ حشد القكل االكركبية كراء المشركع الصييكني في نياية القرف التاسع 
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ناخ لظيكر ف الصييكنية المسيحية كاف ليا دكر كبير في تييئة المي إ. (66: 1999 عشر )نافع،
 .(62: 2005 )شريتح، كمف ثـ إقامة الكياف الييكدم في فمسطيف ،الييكديةالصييكنية 

فانو كجد في تبني المشركع  المسيحية،إف تشمبرليف الصييكني لـ يكف مف غبلة الصييكنية 
كتـ  أكركبا،جريف الييكد مف ركسيا كركمانيا كمف بقية دكؿ شرؽ الصييكني كسيمة حؿ مشكمة الميا

لقاء تشمبرليف مع ىرتزؿ في لندف تعبيرنا عف تبلقي مصالح الصييكنية المسيحية مع الصييكنية 
قاعدة بيف  1914الييكدية في تطمعاتيما نحك األىداؼ المشتركة، كأرسى ىذا المقاء الذم تـ في العاـ 

 (.11: 2004السماؾ، )كايزماف آرثر بمفكر كحاييـ 

لى جبؿ إكتأخذ نفس الخطة لمعكدة  ،المسيحيةالصييكنية الييكدية تكمؿ الصييكنية إف 
 ،نقاذىـ لتككف دكلة ليـ في فمسطيف، كمف ناحية أخرلا  ف كاف ظاىرىا مصمحة الييكد ك ا  ك  ،صييكف

يج كنقميـ خارج العالـ كاف ييدؼ الغرب لتجميع الييكد بفمسطيف لمتخمص منيـ، بشكؿ عممي كممن
الغربي المسيحي، فيتحكؿ الييكد الى عنصر كظيفي نافع كمستكطنيف يعممكف لميمة تخدـ مصالح 

 (.10 :2005 )شريتح، ـاستمرارىبالدفاع عنيا كضماف الغرب كيقـك  ،الغرب
 المسيحية كالصييكنية الييكدية لعدة اعتبارات:الصييكنية العبلقة بيف كقد زادت 

  لصييكنية الييكدية انو مف غير تعاطؼ الغرب المسيحي في صنع القرار اتجاه المصالح أدركت ا
 المشتركة لف تككف دكلة لمييكد.

  ليا فائدة المسيحية الصييكنية ف عبلقتيا كتحالفيا مع الحركة أكجدت الحركة الصييكنية الييكدية
قكمي لمييكد. جاد كطف ضركرية إليرؤية الحركة المسيحية األصكلية ، حيث إف استراتيجية
 (.201: 2005 )شريتح،

كبذلؾ تككف الصييكنية المسيحية شاركت الصييكنية الييكدية في العمؿ عمى نفس النيج 
( أكؿ رئيس أمريكي يدعك 1848-1767كيعتبر الرئيس األمريكي جكف آدامز ) فمسطيف،باستعمار 

قامة حككمة مستقمة بقكلو: " كطنيـ،إلى استعادة الييكد  أتمنى أف أرل ثانية أمة ييكدية مستقمة في كا 
 (.71: 2005ييكذا" )شريتح، 

)المؤتمر الدكلي المسيحي مف أجؿ  1945عقد في كاشنطف عمى المستكل العالمي في نكفمبر 
دكلة مف أمريكا البلتينية، ككجو المؤتمر نداء إلى جميع حككمات العالـ  14فمسطيف(، كاشتركت فيو 
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لعكائؽ في طريؽ اليجرة إلى فمسطيف كشراء األراضي مف قبؿ الييكد، كطالب يطالب بإلغاء جميع ا
األمـ المتحدة بالعمؿ لتصبح فمسطيف كطننا لمييكد، كتككف دكلة ديمقراطية، كاتخذ المؤتمر تكصيات 

صدار المنشكرات الدعائية  كتكزيعيا،  باإلسبانيةتتعمؽ مباشرة بقضية الدعاية لممطالب الصييكنية، كا 
نشاء ككالة أنباء ييكدية، تخدـ جميع البمداف الناطقة كبث  البرامج عبر اإلذاعات المحمية كا 

قامة مركز إعبلمي في مدينتي مكسيكك ) المكسيؾ ( كمكنتفيديك )األكرغكام(. )شكرم،  باإلسبانية، كا 
1990 :81.) 

 خالصة الفصؿ التمييدي:
حركة الصييكنية السياسية لتتحرؾ استطاع الييكد تأسيس ذراع سياسي دبمكماسي كيتمثؿ بال

بيف الدكؿ االستعمارية لتحقيؽ إقامة الدكلة في فمسطيف، كتـ دعميا بكؿ المفكريف كالحاخامات الييكدية 
كتككيف األذرع الصييكنية كاالتجاىات الفكرية كالثقافية كاالقتصادية كاألمنية كالعسكرية لتستطيع أف 

ستغمت التنافس االستعمارم عمى المشرؽ العربي لتعرض تككف عناصر الدكلة مف خبلليا، حيث ا
نفسيا أنيا الميخمص  الكحيد لمدكؿ األكركبية مف االمتداد العثماني اإلسبلمي عمى الدكؿ األكركبية فتـ 
االتفاؽ مع الدكؿ االكربية لمتخمص مف الكحؼ اإلسبلمي مف خبلؿ السيطرة عمى المنطقة العربية 

 في أرجاء الدكلة العثمانية لمساعدة الييكد بتككيف عناصر الدكلة. كنشر القنصميات األكربية
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 مقدمة
عاش الييكد في جميع دكؿ العالـ، ككصمكا إلى مكاقع قيادية في دكؿ أكركبية عدة، كتـ 
معاممتيـ عمى الدرجة نفسيا كغيرىـ مف المكاطنيف، كفتحت ليـ المراكز االقتصادية كالتجارية، كأسسكا 

شركات الييكدية التي تخدـ أىدافيـ. كقد كانت أكركبا الميد األكؿ لممارسة أنشطتيـ الجمعيات كال
الثقافية كاالجتماعية، كمف ثـ السياسية، كفي تمؾ األثناء، كاف الييكد يطالبكف، بيف فترة كأخرل، بإقامة 

بية، أدت الحقان دكلة ليـ في فمسطيف. كعقدت الدكلة العثمانية العديد مف االتفاقيات مع الدكؿ األكرك 
إلى إضعافيا؛ ما زاد التنافس االستعمارم عمى تقسيـ تركة الدكلة العثمانية )الرجؿ المريض(. حينيا، 
شعرت الحركة الصييكنية أف الكقت قد حاف لمدخكؿ لممعترؾ السياسي، كتأسيس المنظمة الصييكنية 

لدكؿ االستعمارية بمركنة عالية، السياسية مف بعض الشخصيات الييكدية؛ ما مكنيا مف التحرؾ بيف ا
 األمر الذم أسفر عف إقناع تمؾ الدكؿ بضركرة إقامة كطف لمييكد في فمسطيف.

تحركت الحركة الصييكنية بيف االمبراطكريات المختمفة لمحاكلة إقناعيا العمؿ عمى حؿ          
إقامة المستكطنات، المسألة الييكدية، كفتح أبكاب ىجرة الييكد إلى فمسطيف، كمساعدتيـ عمى 

فاستجابت الدكؿ األكربية لممطالب الصييكنية، كقد ساعد عمى ذلؾ كجكد بعض الساسة الييكد في 
بيف الدكؿ األكركبية عمى المنطقة  فضبلن عف التنافس االستعمارمالمناصب القيادية لبعض الدكؿ، 

يا كأفريقيا كأكركبا، كتربط بيف قارتي العربية، كبالذات منطقة الشاـ، التي تعتبر مدخبلن لثبلث قارات، أس
آسيا كأفريقيا. كتمركز الييكد في فمسطيف، كبدأكا في تككيف عناصر الدكلة بمساعدة الدكؿ االستعمارية 
كجيات مساندة، كبريطانيا كجية أشرفت عمى تنفيذ لممشركع الصييكني. كتـ إصدار قكانيف كمراسيـ 

دكلة الييكدية في فمسطيف، كبذلؾ تككف المآرب االستعمارية قد دكلية أسيمت الحقان في تسييؿ إقامة ال
تحققت بكجكد الييكد كشعب غريب في قمب المنطقة العربية، كفي المكاف الذم يفصؿ بيف عرب أفريقيا 

 كعرب آسيا. 
في ىذا المبحث ستتناكؿ الباحثة العبلقات الصييكنية مع دكؿ غرب أكركبا كجنكبيا، كتتمثؿ 

يطاليا، ككيؼ استطاعت دكؿ غرب كجنكب أكركبا التأثير عمى الدكلة ببريطانيا كفر  نسا كألمانيا كا 
العثمانية كالعمؿ عمى اضعافيا. كفي المبحث الثاني سيتـ تناكؿ العبلقات الصييكنية مع دكؿ شرؽ 
 أكركبا كالكاليات المتحدة ككيؼ أثرت الحركة الصييكنية بتعاكنيا مع أكركبا عمى المنطقة العربية،
كادراجيا تحت التعاكف األكركبي الصييكني، كما سيتناكؿ المبحث الثالث االتفاقيات الصييكنية 

 األكركبية التي أسيمت في تحقيؽ إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف.
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 المبحث األوؿ
 العالقات الصييونية مع دوؿ غرب وجنوب أوروبا والدولة العثمانية

 
   الصييونية واألطماع االستعمارية في المنطقة العربيةات العالق أواًل:

 الصييونية البريطانيةالعالقات ثانًيا: 

    األلمانية الصييونية العالقاتثالثًا: 

 الفرنسيةالصييونية  العالقاترابًعا: 

 خامًسا: العالقات الصييونية اإليطالية
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 مدخؿ
رار، كانطبقت عمييـ القكانيف العثمانية نفسيا التي عاش الييكد في الدكلة العثمانية بأماف كاستق

طيبقت عمى المسمميف، كعند تعرض الدكلة العثمانية لبلستعمار األكركبي، استجابت الدكؿ االستعمارية 
مما أدل لمساعدة كؿ  ؛كتجمت مظاىر التنافس الدكلي عمى المنطقة لنداءات الييكد إلقامة دكلة ليـ،

ة الصييكنية، كبذلؾ تككف حققت إقامة حاجز بشرم لمقضاء عمى الدكلة الدكؿ االستعمارية لمحرك
 العثمانية؛ لتحقيؽ سيطرة االستعمار عمى الكطف العربي.

كتحرؾ االستعمار كالصييكنية لتفتيت الدكلة العثمانية مف الداخؿ؛ فحبككا المؤامرات السرية مع 
في منطقة الشاـ، كبدأكا بمساعدة  اسياسين  ادكرن  جمعية االتحاد كالترقي، كأخذ القناصؿ األكركبيكف

الييكد، كعممكا عمى تقكية االستيطاف كاليجرة كتكسيعيما مف خبلؿ القنصميات األكركبية، كفتحت تركيا 
كساعدتيـ عمى تغيير قكانيف اليجرة كشراء األراضي باالتفاؽ مع  لمييكد،اليجرة عمى مصراعييا 

 دكلة الييكدية بالتأسيس.القنصميات األكركبية، كبدأت معالـ ال

في ىذا المبحث نشأة العبلقات الصييكنية مع دكؿ غرب أكركبا كجنكبيا،  الباحثةستتناكؿ   
ككيؼ استطاعت الصييكنية الحصكؿ عمى مساعدة  مكاطنييا،كالتي كانت تحتضف الييكد كجزء مف 

دكليا لمحصكؿ عمى دعـ تمؾ الدكؿ في داخؿ فمسطيف، عبر القنصميات التي أسيمت أيضان في إقناع 
الصييكنية كاالعتراؼ بيا، حتى تمكنت مف االستحكاذ عمى فمسطيف كدكلة ليـ. كستتحدث الباحثة عف 
التحركات الصييكنية المكلبية في انتاج الفكر الصييكني مف الفكر الييكدم المنتشر في الغرب لتحقيؽ 

 المشرؽ العربي.إقامة الدكلة الييكدية ممزكجا بأىداؼ االستعمار بتفتيت 

  أوال: العالقات الدولية الصييونية واألطماع االستعمارية في المنطقة العربية

يجاد دكيبلت لؤلقميات، ككضعت  حرصت الدكؿ األكركبية عمى إضعاؼ الدكلة العثمانية كا 
كرة نظامنا يشجع قياـ مزيد مف التعصب الديني كالعرقي، كتناحرت الدكؿ األكركبية كبدأت التركيج لضر 

تنفيذ تطمعاتيا الرامية لمسيطرة عمى المشرؽ العربي؛ مما أدم لمتنافس بيف الدكؿ األكركبية. كمف 
 (: 108: 1978المتكقع أف تجني الدكؿ المتناحرة فكائد ميمة إذا تكافقت عمى )الحبلؽ، 

 .حؿ المسألة الشرقية كتنافس الدكؿ األكركبية عمى الشرؽ كالسيطرة عمى فمسطيف" 
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 لتنافس ببيف المذاىب المسيحية الثبلثة: الركـ كالكاثكليؾ كالبركتستانت؛ في الحصكؿ عمى إنياء ا
 النفكذ في القدس، كذلؾ بإعطاء القدس لمييكد.

 .تكسيع نطاؽ التجارة بيف المشرؽ كالمغرب بكاسطة الييكد، ككنيـ تجار ميرة 
 ."حؿ المسألة الييكدية في ركسيا كألمانيا كفرنسا 

البد مف إلقاء  العربية المنطقة في االستعمارية كاألطماع الصييكنية الدكلية بلقاتالعكلكي تتضح 
 الضكء عمى ما يأتي:

 موقؼ الدولة العثمانية مف الييود .1

حرصت عمى فتحت الدكلة العثمانية أبكابيا لميجرة الييكدية مف بداية القرف السادس عشر، ك 
ردكا مف طي  معاممتيـ بعد أفبحسف  زيد الثاني مرسكمان ، كأصدر السمطاف بايمعاممة الييكد معاممة طيبة
سمح ليـ حيث  (.1574-1566) أكٌجو في عيد السمطاف سميـ الثاني مأسبانيا، كبمغ النفكذ الييكد

السمطاف سميماف (. كما أصدر 28: 1978حبلؽ، ) حرية االشتغاؿ باألمكر االقتصادية كالمصرفيةب
، حيث كانت بالقرب مف بحيرة طبريابالسكف ييكدم  5000 اليحك يسمح ل 1540قرارنا عاـ  القانكني
مف  كقامت العديد مف االحتجاجات كالمظاىرات قكية. بالسمطافالييكدم  يكسؼ ناسي عبلقة

كظمت حياة الييكد  ،حد اليجكـ عمييـ في منطقة صفد إلىكصمت  ية،الييكداليجرة ضد الفمسطينييف 
 .(212 :2002 )دركيش، فمسطيفغير مستقرة في 

قادتيـ  اشتدت أطماع الييكد، كزاد حرصيـ عمى إقامة دكلة ليـ في فمسطيف، حيث كٌثؼ
لمتشاكر مع الييكد المقيميف فييا، تمييدنا لدعكة الييكد الذيف يقيمكف خارج  زياراتيـ إلى ببلد الشاـ،

نحك القناصؿ  كبدأت تحركات الييكد .(54 :1978 حبلؽ،)فمسطيف لبلنتقاؿ إلييا كاالستيطاف فييا 
الممؾ البريطاني في  إلى سفير 1840عاـ كتب بالمرستكف لزيادة اليجرة حيث  إستانبكؿكالسفراء في 

، فمسطيفإلى الييكد ىجرة سيككف لمسمطاف مصمحة كبيرة في تشجيع " :رسالة يقكؿ فييا إستانبكؿ
لميجرة  تشجيع ييكد أكركبا وطمب منيك  ،مؿ الفكرة إلى الحاكـ التركيككعده أنو سيح ،فييا كاالستقرار

 (. 151 :2003 سكسة،) "إلى فمسطيف

المصرفي الييكدم  -زاد طمع الييكد مف اليجرة إلى إقامة كطف قكمي؛ حيث طمب ركتشيمد 
مف السمطاف عبد الحميد إقامة كطف لمييكد في منطقة القدس، كذلؾ مف خبلؿ إقامة قرل  -الشيير
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تحدده الحككمة العثمانية، دكف أف يككف ىناؾ أم مانع لدل ييكدية خالصة في فمسطيف، في مكاف 
الييكد مف كجكد منازؿ في تمؾ القرل يقيـ فييا بعض المسمميف الفمسطينييف، كقد كعد ركتشيمد أف 
يمتـز الييكد القادمكف مف الخارج بقكانيف كنظـ الدكلة العثمانية المعمكؿ بيا في فمسطيف، كفي مقابؿ 

لمدكلة الديكف العمكمية بخصكص خدمات كتسييبلت كمف معو مف أثرياء الييكد  قدـ ركتشيمدسيذلؾ، 
مر سفراء الدكلة العثمانية في كاشنطف كبرليف كفيينا كباريس أك  ،بالطمرفض لسمطاف العثمانية، لكف ا

رساليا إشاط الييكد في الببلد األكركبية ، ككتابة التقارير المتعمقة بنتحركات الييكديةبتعقب ال ليو في كا 
عاقة ىجرتيـ إلى فمسطيف  ؛إستانبكؿ  :2002)دركيش،التخاذ ما يمـز لمتصدم ألطماع الييكد كا 

369). 

 التنافس االستعماري والحركة الصييونية: .2
في منتصؼ القرف  تمتعت الدكؿ االستعمارية باالمتيازات في مختمؼ مناطؽ الدكلة العثمانية

مسا، فرنسا، انجمترا، بركسيا، ركسيا، أسبانيا، السكيد، التاسع عشر، ككاف مف أىـ تمؾ الدكؿ: الن
(. كتناحرت الدكؿ األكركبية لبلستيبلء عمى فمسطيف، فقد 73: 1985حجر، )المتحدة كالكاليات 
أطماع ركسيا بكقكع فمسطيف عمى ممر مائي ىك البحر المتكسط، أما بريطانيا فقد رغبت ارتبطت 

ألمبلكيا في آسيا، في حيف رغبت فرنسا بتكسيع مجاالت  االستيبلء عمى فمسطيف ألنيا الطريؽ
 .(17: 1989نشاطيا التجارم كاالقتصادم )حجر، 

استحالة تحكليا  تكاكتشف ،مبريالياإل االستعمارم اإلطارفكرتيا داخؿ  الصييكنيةكضعت  
ؿ مشاكؿ ح يدؼب ،مصطمحاتيا تكاستخدم ة اإلمبرياليةبمغ تففكر  ليا،القكل  حقيقة دكف مساندة إلى

( ككصمت بعض القيادات 111: 1982 المجتمع األكركبي كتصديرىا لمشرؽ )المسيرم،الييكد في 
الييكدية لمراكز القرار في بريطانيا؛ مما أثر في قرارات بريطانيا نحك الدكلة العثمانية، حيث شجعت 

حياة الفمسطينية مف بريطانيا اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا؛ ما أثر في مجريات ال
الناحية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، كفي مكقؼ الدكلة العثمانية مف الييكد كالحركة الصييكنية 

 .(63: 1978)الحبلؽ، 

العسكرييف مثؿ يكليكس قيصر  القادةأف بعض كبار  :الزعيـ الصييكني حاييـ كايزماف رأل
مكاليف لمييكد ا ليذا السبب كانك  ؛النسبة لخططيـ الشرقيةأدرككا أىمية فمسطيف ب ،سكندر كنابميكفكاإل
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مف دكؿ  ةنفسيا لكؿ دكل الحركة الصييكنية قدمتف (،105: 1982 )المسيرم، في سياستيـ الخارجية
 إلىبمغة الديمقراطية  تحدثكت ،بمغة االشتراكية لركسيا تتحدثف المنطؽ كالمنيج الذم تؤمف بو،العالـ ب

كضده في كقت  الشيءاالستفادة مف  و، كاستطاعتعمي مراحمأنيا أ ت االستعمارأقنعك  ،الديمقراطييف
 عف كجكدىا كاكدافع ة إسرائيؿ،قامإعمى  ساعداك  االشتراكيةك سمالية أفقد اجتمع الضداف الر  ،كاحد

  .(26: 2002 )دياب،

إنجمترا مع  كاستقرت ،ا بألمانيافرنسا مركرن  الحركة الصييكنية مف الدكلة العثمانية إلى تحركت
كساعدىا في تحركاتيا عمبلء سريكف منتشركف في  ،(134: 1982المسيرم، ) ةثـ الكاليات المتحد

منح الدكؿ األكركبية ب (. كأثرت الصييكنية عمى قرار30: 2002)جاركدم، الكاليات المتحدة كأكركبا 
في األراضي  عمى النفكذبرل التنافس كالعداء بيف الدكؿ الك نياءالحؿ الكحيد إل ؛ ألنوفمسطيف لمييكد

  .(224 :2002المقدسة )دركيش،

 الحركة الصييونية وتحركاتيا في الدولة العثمانية:  .3

بإنشاء  ياتنفيذ أىدافلالمفتاح  لقناعتيا بأنيا الدكلة العثمانيةتحركت الحركة الصييكنية نحك 
عمف ىرتزؿ في خطابو أك  .(599 :2006 عرابي،)مف ممتمكاتيا  اجزءن ككنيا  ؛كطف لمييكد في فمسطيف

 عاـ ىا مع العثمانييفأأف اتصاالتو التي بد 1899لث عاـ ماـ المؤتمر الصييكني الثاأاالفتتاحي 
لتنفيذ خطتيا االستيطانية في فمسطيف  ؛عمى مكافقة الباب العالي حتى تحصؿف تستمر أيجب  ،1896

 .(122 :1984،)محمكد بحماية كرعاية السمطاف العثماني

كره عمى رعاية شيلمسمطاف عبد الحميد رتزؿ عبلقاتو مع الدكلة العثمانية بإرساؿ رسالة بدأ ى
كطمب منو تقديـ  ،كركبا المختمفةأفي دكؿ  الييكدغاثة بإالصييكنييف  كيخبره عف رغبةالييكد، 

ى في عظمة االمبراطكرية العثمانية كازدىارىا، كعرض عم المساعدة لمييكد، مما يؤدم إلى المساىمة
 ىرتزؿ حرص ،(601 :2006 )عرابي، زمات الداخميةلية لحؿ المشاكؿ كاألالسمطاف المساعدة الما

ييكدم مجرم يدعي  كدفع مبالغ كبيرة لرجاؿ الحاشية كاستعاف بمستشرؽو  ،مقابمة السمطافعمى 
 جحتن، ك االستخبارات البريطانية يعمؿ لصالحك تربطو بالسمطاف رابطة كثيقة أرمينيكس فامبيرم 

 ،1901في مايك  اا بارزن ا كصحفين ا ييكدين يرتزؿ بصفتو زعيمن السمطاف ل مقابمة فتمت ؛مساعي فامبيرم
كالحركة  تعرض لمكضكع اليجرةال عمى عدـطيمة المقابمة التي دامت ساعتيف  كحرص ىرتزؿ



 

71 
 

ا في ا خطيرن دن بمغ ح الذمالتدىكر المالي  إلدراكو لمدكلة العثمانية،المالية  كعرض المساعدة الصييكنية،
 (124-123  :1984 )محمكد، عرض عمى السمطاف خدمات الممكليف الييكدك  ،الدكلة العثمانية

ال إلـ يستطع مقابمة السمطاف ك  1902حتى  1896 مرات مفخمس  ستانةاالار ىرتزؿ ز 
نية لف ف االتصاالت كالمفاكضات مع الدكلة العثماأدرؾ ىرتزؿ أك  ،(313 :2002 مرتيف )دركيش،

م العاـ في جميع ألتأثير عمى الر كا ،العثمانيبترتيب البيت رغـ اإلغراءات الصييكنية ا، دم نفعن تج
تراؾ استنبكؿ حتى ال يحتاج الطمبة األ كانشاء جامعة في السمطاف، نحاء العالـ بما يتفؽ مع مصالحأ

كثر مف أاف صرح السمطكما إف  (115 :1982 باألفكار الضارة )المسيرم،كالتأثر أكركبا  إلىالسفر 
 ( 601 :2006 عرابي،)مف فمسطيف حتى مقابؿ المبلييف"  دمي عف شبر كاحالتخ أستطيعأني ال " :مرة

مانة أبعض  فأرسؿ ،ىداؼ الحركة الصييكنيةأمطاف عبد الحميد حقيقة شكككو في تبيف لمس
يساعدكف كانكا  مف المكظفيف الذيف لتكلي أمكر متصرفية القدس بدالن  ،السر الخاصة بو في قصره

ا كعيف رؤكؼ باشا كالين  ،رسؿ تكفيؽ بؾ الذم قاـ بتطبيؽ القكانيف بشدةأف ،الييكد عف طريؽ الرشكة
فترة  ؿقاـ بتجميد النشاط االستيطاني الصييكني خبلك  ،لمرشكةكال يستجيب ا  ذكين ف رجبلن لمقدس، ككا

عزؿ كالي ل مى السمطات العثمانيةع كسكار شتراكسأسفير الكاليات المتحدة  لذلؾ كمو، ضغط .كاليتو
بدل أرشاد باشا الذم  بالصدر األعظـ واستبدالفتـ  قؿ عداء لمصييكنية،أخر آكاستبدالو ب القدس،

 (.314 :2002 )دركيش، محاباتو لمصييكنية

في النياية، حيكت ضد السمطاف المؤامرات المتتالية مف الحركة الصييكنية كالدكؿ 
ظؿ حتى مكتو يدافع عف  السمطاف الذم كنفي ،الخبلفة اإلسبلمية قداففل االستعمارية؛ مما أدل

  (367 :2002 )دركيش، فييا. لييكدا مف تكطيفكيحذر فمسطيف 

 والترقي:جمعية االتحاد الحركة الصييونية و  .4
لميبلد الحركة الصييكنية السياسية، برغـ  ازمنين  اجاء ميبلد حركة االتحاد كالترقي مكاكبن 

ٌف المكقؼ العثماني مف إركتيف الصييكنية كالتركية، إاٌل اضح في رؤية كؿ مف الحاالختبلؼ الك 
، حيث كانت جمعية ة الصييكنيةجديدة أماـ الحرك آماالن يما، كقد شكؿ ذلؾ كٌحد بيف أىداف الحركتيف

-182 :2006 ،الكعرم) االتحاد كالترقي األساس األكؿ في إضعاؼ الدكلة العثمانية مف الداخؿ
183). 
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كانت الصييكنية ك ، ضد الدكلة العثمانيةقامت جمعية االتحاد كالترقي بدكر أساسي في الثكرة 
 .ة التركيةيمتشجيع الحركات القك ل ؛مكانت أكركبا تمدىا بالنفكذ اإلعبلمي القك بينما بالماؿ،  تمدىا
ـ سياسي مف يدعميـ تنظيا مف ضباط الجيش، عددن ضـ  تنظيـكالترقي بناء تطاعت جمعية االتحاد كاس

 :2002 )دركيش، ية ضد السمطاف لمقضاء عمى الدكلةجؿ القياـ بثكرة عسكر أتراؾ مف الشباف األ
. كما تمكنت جمعية االتحاد كالترقي مف الكصكؿ لممناصب القيادية، كأسيمت في سف العديد (295

عاـ باشا  صدر تصريح لطمعتتساىؿ تركيا مع الحركة الصييكنية. كما مف القكانيف التي أدت ل
 (190 :1984 )محمكد، يتضمف عدة بنكد أىميا: 1918

 تسامح تركيا مع مكاطنييا الييكد.. أ
 دارية المفركضة عمى االستيطاف الييكدم.زالة القيكد اإلإ. ب
 عاشة سكانيا.إتنسيؽ اليجرة الييكدية بحيث تككف ضمف حدكد امكانية الببلد عمى . ت
 لمييكد.ضماف الحرية الثقافية كالدينية كالركحية  . ث
  .ا كامبلن ا ذاتين مكانية منح الييكد حكمن إ. ج

كتضمنت  ،تصريح بمفكرنصت عمى تنفيذ معاىدة  1919بريطانيا كتركيا عاـ  بيفعقدت 
 (242: 2002 : )دركيش،اآلتيةالبنكد 

 فركع في إستانبكؿ كالبمداف االستعمارية األخرل.لو  ،تشكيؿ مجمس ييكدم دائـ في فمسطيف. أ
  .لبلستيطاف في فمسطيفيكدية اليتسييؿ اليجرة . ب
 رسمية في الببلد كفتح الجامعة العبرية. لغةجعؿ المغة العبرية . ت

  ثانيا: العالقات الصييونية البريطانية
فمسطيف؛ ففتحت فييا القنصميات لحماية الجاليات األكركبية، كما  بدأت األطماع البريطانية في

دت لميجرة كاالستيطاف الييكدم، كعممت عمى حماية تطكرت العبلقات البريطانية الصييكنية التي مي
  الجاليات الييكدية في فمسطيف.

 ات البريطانية نحو فمسطيفالتحرك .1
تطكرت العبلقات الركسية البريطانية بعد ظيكر ألمانيا كنجاحيا في غرس جذكر نفكذىا في 

كتبادلت بريطانيا كركسيا  الدكلة العثمانية، كبناء قكة بحرية قادرة عمى تحدم البحرية البريطانية،
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لبريطانيا التي كضعت حدنا ألطماع ركسيا في التكجو لممياه الدافئة )حجر،  ااالعتراؼ، ما يعد نجاحن 
1989 :104.) 

دراسة طبيعة ل ؛1831بفمسطيف عاـ  الجمعية الجغرافية الممكية البريطانيةبريطانيا  أسست
تخطيط الكتكلى بالمرستكف  ،(44: 1992 عبي،)الز  ضميا لمستعمراتيابرض التي ترغب كمناخ األ

كؿ أ 1838في العاـ  أنشأك  ،مسياسة الخارجية البريطانية عمى أساس كراثة اإلمبراطكرية العثمانيةل
ا ار كليـ يكنج صييكنين كتـ اختي الييكدم، استجابة إللحاح المكرد شافتسبرم ؛قنصمية لبريطانيا في القدس

كتكلت بريطانيا  .(44-43: 2000 )السماؾ، بريطانيا في القدس صؿكؿ نائب لقنأف ك ا ليكمسيحين 
كجزء مف فمسطيف في األراضي العثمانية ك  عشر لقرف التاسعمف االنصؼ األكؿ  حماية الييكد في

تمتعكا ، حيث عدد الييكد في القدس ؛ مما أدل الزدياد(44: 2007 رعايا الدكلة البريطانية )حمداف،
البحث عف  بحجة ،كركبية إلى األراضي العثمانيةاألبعثات كال تكالت اإلرساليات. كما بالحماية األجنبية

 (.223: 2002 ثار التاريخية )دركيش،اآل

كاقترح عمى السير مكنتفيكرم خمؽ منصب  فمسطيف،طالب تشرشؿ بإقامة دكلة ييكدية في 
ثؿ الييكد دبمكماسينا خاص لمعتمد بريطانيا لشئكف الييكد، كدعا إلى تككيف منظمة ييكدية خاصة تم

الدكلة األكركبية  د؛ ككنياحماية الييك ب التزاميابدت بريطانيا أك (. 164: 6ـ، 1999كسياسينا )المسيرم، 
الدكلة البريطانية  في الييكدية ةلفكر كتكلت الصييكنية تنمية اكتكجيا نحك المنطقة العربية،  كثر ظيكران األ

 (22): نت(2009)شحادة،  1905منذ عاـ 

 بريطانيا:في  شاط الصييونيالن .2
عمى بريطانيا القياـ بحممة  االمصالح الصييكنية، كأصبح لزامن  التقت المصالح البريطانية مع

. كقد (109: 2006 )الكعرم،مع الصييكنية  نجاز الخطط االستعمارية المشتركةإلمف اإلجراءات 
محاكالت بريطانيا ا، ظيرت مف خبلؿ صنع كجكد الييكد في المناصب القيادية أبعادان سياسية لبريطاني

يعمؿ عمى تثبيت دعائـ  ،بيإلنشاء كياف ييكدم في منطقة الشرؽ العر  1840المتكررة منذ عاـ 
 .(85: 1984 االستعمارم لتمزيؽ جسـ الدكلة العثمانية )محمكد، نفكذىا

                                                           

(22)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162436
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لييكد يا امع مكاطنيتعامؿ بريطانيا كمة اإلنجميزية مكنتاجك الحكككصؼ الكزير الييكدم في 
كالدكر الذم لعبكه في حياتنا العامة كمؤسساتنا، يجعؿ مف مكاطنينا الييكد : الحياة التي عاشيا فقاؿ

يككف قكاميا دكلة تككف فمسطيف بحيث في فمسطيف،  يـحقيـ أف تسعى الحككمة البريطانية لتكطين
 .(221: 2002 )دركيش، س كاالنجميز، كالركمانيكف كغيرىـالييكد الرك 

تفاد قناصؿ بريطانيا الذيف تعاقبكا عمى العمؿ في فمسطيف مف الجيكد الييكدية مف أجؿ كاس
إلى قنصؿ بريطانيا في  اارجية البريطاني بالمرستكف كتابن و كزير الخكجك  ،إقامة مزارع في فمسطيف

 كعرم،)ال اـ يدعكه فيو إلى تقديـ مساعدة لمييكد في إقامة خمسة مزارع ليـ كحمايتيُّٖٗعاـ  القدس
2006 :40.) 

(، كبدأت ُٖٔٓ – ُْٖٓ)استغمت الحركة الصييكنية ضعؼ الدكلة العثمانية بعد حرب القـر 
السياسة البريطانية مستفيديف مف قناصؿ الدكؿ  ككجيكاالتخطيط الدقيؽ لبلستيبلء عمى فمسطيف، ب

 )الكعرم، ة خطيرةككأدكات إعبلمي ،كمصادر معمكمات دقيقة ،ٌينكا في فمسطيفاألكركبية الذيف عي 
يجاد كياف سياسي كسعييا إل استغمت الصييكنية األطماع البريطانية بقناة السكيس،كما  .(37: 2006

بحيث أصبحت  ،كاالستيطاف تجاه قضية اليجرةا البريطانيالمكقؼ  ريؾحفي ت ،مكاؿ ليا في فمسطيف
 في منطقة الشرؽ العربي )محمكد، تتزايد مع تزايد النفكذ االستعمارم البريطاني ى فمسطيفلإاليجرات 
1984 :85). 

عف عمف أك  ،بدأت اتصاالت ىرتزؿ ببريطانيا خبلؿ انعقاد المؤتمر الصييكني الرابع في لندف
 )محمكد، 1900عاـ منذ نظرتيا الشمكلية لمعالـ ك  األىداؼ الصييكنية،بريطانيا عمؽ  استيعاب
البريطانية لكرد سكلزبرم بشأف إقامة دكلة  . كقد أرسؿ ىرتزؿ رسالة لرئيس الحككمة(128: 1984

يجاد طريؽ جديد إلى اليند كىك  ييكدية في فمسطيف يقترح عميو أف تسعى إنجمترا نحك التكازف الدكلي، كا 
الطريؽ األقصر إلنجمترا دكف أف تمـز نفسيا قرشنا كاحدنا، كيقصد بيذه الطريقة إنشاء دكلة ييكدية في 

تكفر الدعـ لمدكؿ الكبرل، كسيككف مف مصمحة إنجمترا بناء خط حديدم فمسطيف ليا استقبلؿ ذاتي، 
عبر فمسطيف، مف البحر المتكسط إلى الخميج العربي، كستجني مكاسب بدكف مصاريؼ كبدكف عمـ 

  (23)العالـ. ككانت الصييكنية تىعد ركسيا بخط إلى آسيا في الشماؿ، كسيككف لبريطانيا في الجنكب.

                                                           

 .1896( رسالة ىرتزؿ إلى رئيس الحككمة البريطانية، لكرد سكلزبرم بشأف إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف في ديسمبر (23
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عمى عشرة مبلييف عميؿ  بحصكلياعمى المشركع الصييكني إذا كافقت  عد ىرتزؿ بريطانياك ك 
خدمة تحت النشاط كسيضع كؿ كاحد منيـ نفسو يتسمكف باإلخبلص ك  ،نحاء العالـأسرم في جميع 

 .(118 :1982 الدكلة التي تقدـ العكف ليـ )المسيرم،

، كديعى إلى لندف ألكؿ مرة في دكائر الحككمة البريطانية الرسمية 1902ظير ىرتزؿ عاـ 
شاىدنا أماـ المجنة الممكية ليجرة الغرباء؛ لتقييد كمراقبة اليجرة األجنبية  175لممثكؿ ككاحد مف 

كالمستعمرات البريطانية، كقدـ ىرتزؿ لمجنة حبلن عممينا لممشكمة عمى أسس صييكنية، كتبني السياسيكف 
ككصمكا لرؤية كاحدة لتيجير الييكد إلى  را،البريطانيكف حجة ىرتزؿ لمحد مف اليجرة الييكدية إلنجمت

 (.104: 1985فمسطيف )الشريؼ، 
 ةا الخطشارحن  1914صديقو رئيس تحرير المانشيستر جاردياف عاـ  إلىكتب حاييـ كايزماف 

عمى كشجعت  ،كمستعمرة بريطانية ،إذا كقعت فمسطيف في دائرة النفكذ البريطانيبقكلو: " ةالصييكني
 ،ببلدف نكجد خبلؿ الثبلثيف سنة القادمة حكالي مميكف ييكدم في تمؾ الأنستطيع  ،فييا لييكدا تكطيف

  (20: 1977 )إمىاـ، اؿ لقناة السكيسيككنكف بمثابة حرس فعٌ 

كاصمت بريطانيا نشاطيا لمساعدة الييكد بالرسائؿ التي أرسميا سايكس بيكك إلى بعض زعماء 
كف أف يجنييا العرب بتعاكنيـ مع الييكد، كاجتمع يشرح الفكائد التي يم 1917العرب في نكفمبر 

، يطمب منو التحدث مع فيصؿ بشأف الييكد كالتعاكف معيـ؛ 1918ىكغارت بالممؾ حسيف في يناير 
فضبلن عف رسالة مارؾ سايكس إلى فيصؿ التي ينصح لو فييا بأف يتبع قادة العرب سياسة التفاىـ 

 (.94: 1991كالتعاكف مع الييكد )العمرم،

ة بالفترات الصييكنية كفقا لمظركؼ كالخصائص المتعمقك المصالح المشتركة بيف بريطانيا نمت 
قد كانت العبلقة ك يطانيا كحضكرىا العالمي، ، كالتي كانت منسجمة مع تعاظـ قٌكة بر التاريخية كمتغيراتيا

 .بيف بريطانية كالحركة الصييكنية ذات مٌيزة خاصة

 إلحداث التوازف الدولي الدولية ةالبريطانيالصييونية العالقات  .3
في أكائؿ القرف صداـ كبير نحك تتحرؾ  ،كانت مكازيف القكل كخطكط التحالفات الدكلية

حينيا  ،أنيى الخبلؼ بينيما 1904 كدم عاـ اتفاؽ فرنسا إلىك تكصمت بريطانيا حيث  ،العشريف
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 كتحالؼ سياسيكرية ضخمة قكة عسكبنت  ،لمانيا تطالب بمستحقاتيا في تكزيع المستعمراتأ خرجت
  .(79: 2001 )ىيكؿ، تركيا مع عسكرم جديدك 

أرسؿ السفير البريطاني جكرج بككناف في بتركجراد مذكرة إلى سازانكؼ كزير خارجية ركسيا 
تتضمف اآلتي: "تقرر حككمة بريطانيا إقامة دكلة ييكدية بفمسطيف، مع أف كثيريف مف  1916عاـ 

الصييكنية، رغـ كجكد عدد آخر شديد النفكذ مف جميع الدكؿ ستقدر االقتراح الييكد ال يكترثكف لمفكرة 
بكضع اتفاؽ يحقؽ آماؿ الييكد تحقيقنا كامبلن في فمسطيف، كلمكصكؿ لنتائج سياسية ىامة باالنتفاع مف 
الفكرة الصييكنية، يجب اجتذاب العناصر الييكدية في الشرؽ كفي الكاليات المتحدة إلى جانب 

بالمكافقة بشرط المحافظة عمى مصالح الكنيسة الركسية في  رسالةكرد الركس عمى ال (24)الحمفاء.
صبح الشرؽ األكسط داخبل أا لكزير الحربية البريطانية ك اعدن مس يف مارؾ سايكسعي ك  ،األراضي المقدسة
لة أإلى إنجمترا دكف البت في مستسميـ فمسطيف ك  اتفاقية سايكس بيكككانتيى األمر ب ،في اختصاصو

 (21: 1977 منح الييكد حؽ إقامة كطف في فمسطيف )إمىاـ،

كاتفقكا عمى  ،قد لقاء بيف مارؾ سايكس كىربكت صمكئيؿ كحاييـ كايزمف كىارم ساشرعي 
 دكف قيد، كرد سايكس يياإلاليجرة السماح ليـ بك  ،في فمسطيف ةرسميضركرة إعطاء الييكد صفة 

يعارضكف كفرنسا ما زالت سفركسيا مترددة كالعرب  ؛لب كمياحكؿ دكف تحقيؽ المطااالعتبارات التي تى ب
بيف  لقاءن كرتب سايكس  .ف تككف سكريا الكبرل كميا مف نصيبيا بعد الحرب بما فييا فمسطيفأترل 

، 1917فبراير  8في  لندففي جية فرنسا بمقر سكككلكؼ كزير خارجية ركسيا كجكرج بيكك كزير خار 
"، باإلضافة لضغط عمى فمسطيف بعد الحرب المشرفةتككف إنجمترا  أف تريد كنيةسكككلكؼ: الصيي فقاؿ

 ،الفرنسية الحككمةلمضغط عمى  ؛المالي ثقمياتدخؿ بكؿ أف ت سرة ركتشيمد الييكديةعمى أحاييـ كايزمف 
بإعبلف تأييد الحككمة  كامبكف سكرتير عاـ كزارة الخارجية الفرنسية بيانان سمـ لي فرنسا إلىسايكس  كسافر

 .(22: 1977 فرنسية لمطالب الصييكنية )إمىاـ،ال

كلى عاـ األعالمية الحرب القياـ  قبؿ عمى الشريؼ حسيف ممؾ الحجاز اتصؿ البريطانيكف
كتعيد الممؾ البريطاني  ،جانبيـ ضد الجيش التركي إلىتطكير مممكتو بمقابؿ القتاؿ ليمنحكه ؛ 1914

                                                           

تطبلع رأم الحككمة الركسية في ( مذكرة السفير البريطاني جكرج بككناف في بتركجراد إلى سازانكؼ كزير خارجية ركسيا الس(24
 .13/3/1916شأف استعمار الييكد لفمسطيف 
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دخمت ، ك (7: 1994 عربية كاالسبلمية )مصطفي،ا يجحؼ بالحقكؽ البأف ال يفعؿ في فمسطيف شيئن 
مير أشريؼ حسيف الحككمة البريطانية عف طريؽ معتمدىا السياسي في مصر في مفاكضات مع ال

كالتي تـ  ،1916 -1915 كاتبات حسيف مكماىكف عاـكدارت بينيما المكاتبات المعركفة باسـ م ،مكة
تراؾ في مقابؿ اعتراؼ بريطانيا باستقبلؿ الببلد العربية ف يقكـ العرب بالثكرة عمى األأاالتفاؽ فييا عمى 

كمف  ،اكمف ببلد فارس حتى خميج البصرة شرقن  ،شماالن  عربيأدنو حتى الخميج ال -مرسيف  مف منطقة
 كيتـ ،ا، كمف البحر المتكسط حتى سيناء غربن باستثناء عدف ايرة العربية جنكبن ز المحيط اليندم لمج

 .(346: 2003 )سبلمة، ة عربي عمى المسمميفعبلف خميفإاالتفاؽ عمى 

يكس ساسباب اتفاقية ألتشرح ليـ  ؛عربتتصؿ باألمراء ال لكيالبريطانية  الحككمةكتحركت 
الككماندك ذىب ك  ،تصريح بمفكرمع صدكر  تتكافقلتي كا، 1917 بيكك التي أذيعت نصكصيا عاـ

يبمغو رسالة تختص بمشركع سايكس  ىكجارت ممثبل لمكتب القاىرة لمقابمة الشريؼ حسيف في جدة
: فييا قاؿا عف المقابمة كتب الككماندك ىاجارت تقريرن ك  (.118: 2001)ىيكؿ،  تصريح بمفكربيكك ك 

تفرضو  صميةاف ىناؾ تعديؿ ثانكم في الخطط األك إذايتعمؽ بسايكس بيكك قاؿ الشريؼ حسيف  فيما"
فيما يتعمؽ حسيف الشريؼ  اقتنعك  ،ةف يعترؼ بمثؿ ىذه الضركر ضركرات الحرب فيك مستعد أل

المصالح الييكدية كالنفكذ تنامي كراح الككماندك ىكجارت يشرح لمشريؼ حسيف عف  ،تصريح بمفكرب
معيـ، فرد الشريؼ حسيف بالترحيب بالييكد التعاكف مف  حيث يمكف االستفادة في فمسطيف، الييكدم

 .(25)في كؿ الببلد العربية"

كحدىا دكف سائر  فمسطيفككضعت  ،نية بيف بريطانيا كفرنسا كركسياثماسمت اإلمبراطكرية العقي 
عزؿ فمسطيف عف باقي الكطف  إلىكىذه إشارة مبكرة ككاضحة  ،أجزاء الكطف العربي تحت إدارة دكلية

 ،1917ديسمبر  7في  كاستكلت قكات الحمفاء عمى بيت المقدس، (51 :2004 العربي )السماؾ،
ديسمبر سار الجنراؿ المنبي في  9كفي بريطاني، إلى قائد ي مفاتيح المدينة كسمـ رئيس البمدية العرب

 )إمىاـ، دارة عسكرية باسـ اإلدارة الجنكبيةإؼ كأعمف قياـ المدينة المقدسة بصحبة ممثمي قكات التحال
ة مستعدة لمنح بريطانيا إقامة قكاعد . تحدث ناحكـ جكلدماف قائبل: "إف الصييكني(22: 1977

                                                           

 .1917بيكك كمقابمة الشريؼ حسيف –تقرير عف مقابمة الككماندك ىكجارت ممثؿ مكتب القاىرة فيما يتعمؽ بسايكس   (25)
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% مف مساحة 65ييكدية عمى كبحرية كجكية في فمسطيف، مقابؿ اتفاؽ إلنشاء دكلة عسكرية 
 .(lvanov. 1970: 84فمسطيف" )

  لعوامؿ المساعدة في تبني بريطانيا االنتداب بمفردىا عمى فمسطيف:ا .4
التحركات الدكلية نحك فمسطيف جعمت بريطانيا تتكجو لبلنتداب عمييا لمتمييد إلقامة الدكلة 

الذم قطعتو بريطانيا عمى نفسيا، كقطع الطريؽ  تصريح بمفكركتنفيذنا ل ،ة بمساعي صييكنيةالييكدي
 ،)محمكد، كقد ساعد عمى ذلؾ حتى ال تكقؼ االتفاقيات الصييكنية البريطانية ؛عمى الدكؿ األكركبية

1984: 193-195). 
، ييكدم في فمسطيفتبني انشاء كياف سياسي  دعن ببلده ستضمفأف  ،كجد لكيد جكرج البريطاني. أ

ليككنكا كد فرنسا بما لدييـ مف إمكانيات تحريؾ ييكاستعداد الحركة الصييكنية  ،ليا الييكدكالء جذب 
 .ضغط عمى الحككمة الفرنسية كي تتخمي عف مطامعيا في فمسطيفقكة 

مما ييدد مصالحيا األلمانية، تخكؼ حككمة بريطانيا مف المساعي التي كانت تبذليا الحككمة . ب
ىدـ الجسكر بيف الحركة الصييكنية إلى فعمدت الحككمة البريطانية  ،لرئيسية في قناة السكيسا

 .كالحككمة األلمانية
اث في حدكر رئيس في التأثير عمى تطكر األف بإمكاف الييكد الركس القياـ بدأيا أدركت بريطان. ت

 .لركس مندرجكف تحت لكاء الصييكنيةف جميع الييكد اأركسيا ك 
فمسطيف كفد  إلىككصؿ  ،1918تحرؾ الييكد لتنفيذه في مارس  تصريح بمفكر كفكر صدكر

سرائيؿ سيؼ لمعمؿ كمجنة ارتباط بيف الييكد كالسمطة  ؛ييكدم يضـ كايزماف كجيمس دم ركتشيمد كا 
 .(52: 2004 العسكرية البريطانية )السماؾ،

 طانية الدولية:التناقضات البري
ت بتحقيؽ الكطف الييكدم، ككجدت نفسيا أماـ مطامع تصريح بمفكر كتعيد أصدرت بريطانيا

 :(93: 1991 العمرم،)كالتزامات متناقضة عمييا تسكيتيا كىي 
كىي  ،التي ستككف مف حصة فرنسا ،تريد أف تبقى في فمسطيف تتطمع منيا إلى باقي أقساـ سكريا. أ

لتبقى الجزيرة العربية  ؛منتظرة الفرصة التي تمكنيا مف إبعادىا عنيا ،غير مرتاحة مف كجكدىا فييا
 كميا تحت نفكذىا دكف أف يككف فييا جيب تحت سيطرة فرنسا.
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بقائيـ إلى جانبيا مستفيدة مف تضارب مصالحيـ بمطامع فرنسا في . ب القياـ بالتزاماتيا نحك الييكد كا 
لمتخمص  الكاليات المتحدةكاالستفادة مف النفكذ الذم أصبح ليـ في  ،كمنيا فمسطيف ،سكريا
 طتيـ مف تدكيؿ فمسطيف كجعميـ منتدبيف عمييا.بكاس

كالتي تتعارض مع اتفاقيا مع  ،تريد التممص مف التعيدات التي التزمت فييا لمعرب أصحاب الببلد. ت
 فرنسا بمعاىدة سايكس بيكك كمع التزاماتيا لمييكد.

 الصييونية األلمانية: ثالثا: العالقات
دىا عمى إقامة الدكلة، لكجكد عبلقة كثيقة بيف كأكؿ دكلة لتساعأللمانيا كجيت الصييكنية ت

كعممت ألمانيا الييكد في فمسطيف  كساعدتككجكد مصالح مشتركة بينيـ،  ،الدكلة العثمانية كاأللمانية
، كتكررت المقاءات األلمانية الصييكنية لمكصكؿ لحمكؿ حمايتيـ بضغط مف الحركة الصييكنيةعمى 

  أىدافيـ.مف خبلؿ الدكلة العثمانية لتحقيؽ 

 :عيا االستعماريةطماألمانيا و أ .1
رأت ألمانيا أف االتجاه إلى األناضكؿ العثماني ىك الكسيمة لحؿ مشكبلتيا االقتصادية، كبدأ 

، حيث زار االمبراطكر غميكـ الثاني امبراطكر 1890التقارب العثماني األلماني بالميداف الثقافي عاـ 
لسمطاف عبد الحميد، كأثنى عمى قياـ المانيا بإنشاء خطكط ـ، كأكرمو ا1898ألمانيا إستانبكؿ عاـ 

سكؾ حديدية تربط بيف المانيا كالدكلة العثمانية؛ لحؿ مشاكؿ الدكلة السياسية كالعسكرية )دركيش، 
2002 :326 .) 

بسبب التسييبلت التي حصمكا عمييا مف البنكؾ  ؛أدركت ألمانيا أىمية إقباؿ العثمانييف عمييا
مف  اا قكين لتكٌجو العثماني ترحيبن اانخفاض أسعار السمع األلمانية مقارنة باألكركبية، كالقى األلمانية، ك 

 رتاحتكك  ،كبخاصة في مجاؿ الصناعة العسكريةبقٌكة ميداف المنافسة األكركبية ألمانيا دخمت ك  ،ألمانيا
 ،طر التفكؾ كاالنييارلمدكلة العثمانية مف خ الكحيد نيا الحارس األميف كالمنقذبيع السبلح كظيرت كأ

كؿ مف  إلىقياـ اإلمبراطكر األلماني غميكـ الثاني بزيارة بعد قكة العبلقات األلمانية العثمانية  تزادك 
رحمة إلى فمسطيف ذركة العبلقات األلمانية تمؾ الكتعٌد ،  ـُٖٖٗاستنبكؿ كدمشؽ كبيركت كالقدس عاـ 

كبشكؿ خاص بريطانيا كفرنسا،  ،كبية في الدكلة العثمانيةلمصالح الدكؿ األكر  اكتحدين  كدليبلن  ،العثمانية
عمى امتياز بناء خط حديد بغداد كالذم رأت بريطانيا فيو خطران  ُٖٗٗصؿ البنؾ األلماني عاـ كح
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كىجمة اقتصادية كسياسية عمى مناطؽ النفكذ  ،داىمان كتثبيتان لمنفكذ األلماني في الدكلة العثمانية
 .(117-116 :2006 )الكعرم، ربيالبريطاني في الشرؽ الع

 :العالقات الصييونية األلمانية .2
سٌخر ك  ،مساعدة الييكدل اتكجين ، 1867-1807ما بيف بدل القنصؿ األلماني الثاني د. ركز أ         

في زمف  يـقٌدـ مساعدات جميمة لك  ،كتأميف حاجاتيـ المعيشية تيـأنشطة كفعاليات القنصمية لخدم
بيدؼ  ؛جبارة االقنصؿ األلماني بيياـ جيكدن  كبذؿ .ُٖٔٔذم عصؼ بفمسطيف عاـ الجذب الالقحط ك 

تحسيف األكضاع االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية لمييكد في القدس كحيفا؛ ففي رسالة بعث بيا قنصؿ 
سكف في مساعدة الرعايا الييكد عمى الل ايبذؿ جيكدن  ونأالخارجية األلمانية أٌكد فييا كزارة  إلىألمانيا 

ارتفع عدد الرعايا الذيف حتى ـ ُِٕٖكلـ يأت عاـ  ،يتيـ كرعايتيـلحما ؛القدس كاإلقامة الدائمة فييا
زيادة عف عدد الرعايا الذيف قدمت القنصميات األكلى حماية  950عمى الحماية األلمانية إلى  حصمكا
 (163-164: 2006 ،)الكعرم ليـ.

كي يقكـ باتصاالت  ؛لشرؽ فرصة مناسبة ليرتزؿصكب المانيا االستعمارم أاندفاع كاف 
كانشاء  االستيطانيينجح عف طريقيـ في تحقيؽ مشركعو  لعمو ،لمافكمفاكضات مع المسؤكليف األ

 ،شديد بالحضارة األلمانيةال وعرؼ عف ىرتزؿ إعجابفقد  .(117 :1984 الدكلة الييكدية )محمكد،
سيستفيد مف قكة أنو ني يدرؾ ككاف القيصر كيميمـ الثا ،يةإنشاء الدكلة الييكدية كمحمية ألمان كفكر في

 (115 :1982 المشركع الصييكني )المسيرم،ألمانيا ذا تبنت إ الرأسماؿ الييكدم

حاكؿ  ُٖٔٗففي عاـ  ،ا مساعدتيا في إقامة كياف ييكدم سياسيلمانيا طالبن أل تكجو ىرتزؿ 
ا بو الدكلة الييكدية مرفقن  تابفأرسؿ نسخة مف ك ؛األلماني بسمارؾىرتزؿ التقرب كالتكدد مف المستشار 
أضع بيف أيديكـ مشركعي حكؿ تأسيس دكلة "ككاف كرد فييا:  ،رسالة يمتمس فييا مشكرتو كمعكنتو

رادتكـ الحديدية تمكنتـ مف تكحيد  ،لتصرؼلممشكرة كاييكدية في فمسطيف  إذ إنكـ بقبضتكـ الفكالذية كا 
ذا ارتأيتـ ،ألمانيا المجزأة كاقعية مشركعي فستككف ىذه الدكلة مف أخمص حماة مصالحكـ في  كا 

كتقربت الصييكنية  .(117: 1984)محمكد، ىرتزؿا لطمب غير أف بسمارؾ لـ يحرؾ ساكنن  ،المنطقة
ا منو التكسط لدل السمطاف عبد ياـ االمبراطكر غميـك الذم قابمو ىرتزؿ في القدس طالبن ألمانيا أمف 

 (19: 2002 رض فمسطيف الذم رفض بدكره القياـ بذلؾ )دياب،أف ا مالحميد ليمنحو جزءن 
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بشأف إقامة دكلة ييكدية، بأنو لف  1896أكد ىرتزؿ أثناء مقابمتو لدكؽ بادف األكبر في ابريؿ       
يساء فيمو مف الييكد؛ فيظنكف أنو معادم لمسامية، إذا سمح بيجرة فئة مف الييكد إلى فمسطيف، كلف 

ذا األمر ألنيا لف تيتـ بالمسألة الييكدية كما تيتـ بيا الدكؿ األخرل التي يكجد بيا تيتـ ألمانيا بي
مشاكؿ مع الييكد، كأف الييكد في ألمانيا عددىـ قميؿ، كلف يؤثر تركيـ أللمانيا في الحالة االقتصادية، 

 (26) كفقد ىرتزؿ األمؿ في التعاكف مع ألمانيا

عمى استعداد كأنو  ،صييكنيالالقيصر لممشركع  تحمس ،تبمغونباء مف اكيمتبكرغ أتمقى ىرتزؿ 
ف انشاء محمية ييكدية في ىرتزؿ كفي ذىنو اقتراح يتضم فذىب ،لمقابمتو ضمف كفد صييكني

فقاـ بعرض مشركعو  ؛1898اكتكبر  18في  ستانةاالكف ىرتزؿ مف مقابمة القيصر في تم. ك فمسطيف
لمقياـ  استعداد الحركة الصييكنيةكبيف ىرتزؿ لمقيصر  ،األلمانيةاالستيطاني في فمسطيف تحت الحماية 

حزاب كي يتـ ابعادىـ عف األ فمسطيف؛بإخراج عناصر الشغب مف فقراء ييكد أكركبا كتكطينيـ في 
لكؼ مف الييكد سينضمكف ف مئات األأشؿ المشركع حيث مف فكحذر  ،االشتراكية كالنشاط الثكرم

  ،(119: 1984 )محمكد، كركباأمنتشرة في حزاب الثكرية الإلى األكبشكؿ مفاجئ 
عضاء الكفد أاستقبؿ ىرتزؿ كباقي ، ك 1898بر عاـ في الثاني مف نكفم القدسى ري القيص ؿكص
 كأعمف ،يكدم سياسي في فمسطيفيقامة كياف إال يستطيع تأييد أنو خبرىـ أك  مرة أخرل، الصييكني

ثمانية كتقدميا شريطة احتراـ السيادة العثمانية نعاش الدكلة العالمنيكض بالزراعة في فمسطيف لتأييده 
م أإلى استعداده لتأييد كلـ يتطرؽ  ،جاه الحركة الصييكنيةتكلـ يمتـز القيصر بأية كعكد ا ،كقكانينيا

 :1984 دارة العثمانية )محمكد،ف اإلامتيازات يحصؿ عمييا الييكد في فمسطيف كاستقبلؿ ذاتي ضم
120).  

نشاء الشركة إإلى ا يدعك رض ىرتزؿ عمى دكؽ بادف اقتراحن ع 1898في ديسمبر عاـ ك 
كضع الشركة تحت كاقترح  ،تككف مدينة برليف مركزىا الرئيسك  ،سكريا كفمسطيفألراضي الييكدية 

 .(121: 1984 )محمكد، حماية الدكؽ

                                                           

32/4/6896مقابلةهرتزلمعالدوقبادناألكبربشأندعمقٌصرألمانٌالقامةدولةٌهودٌة(26)
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 1908في عاـ  إستانبكؿكاستطاع فكتكر جاككبسكف رئيس مكتب المنظمة الصييكنية في 
مانيا، كتمكف عف طريؽ النفكذ األلماني كالصييكني مف مراقبة ما يحدث في فمسطيف، كسب ثقة أل

 (.381: 2002كتعاكف الدكنمة كألمانيا أدل لغضب بريطانيا التي كانت تؤيد الصييكنية )دركيش، 

كفي  ،ييكدمفائض بشرم  ىناؾلمانيا أكبر مف البلـز أم أف عدد الييكد في أم كايزماف رأ
مف ك  ،ظيرانيياكصؼ كبلتزكيف الييكد بأنيـ جسـ مغركس كسط األمـ التي يعيشكف بيف  ،نفسياالفترة 
الييكد في ألمانيا رغـ أف  (295: 2010 ،الييكد مف تماسكيـ القكمي )ىاشـ ف يحاربكا ضدأحقيـ 

كأراد كايزمف أف يعمؽ عمى النشاط االقتصادم كالتجارم الصحافة كالتجارة كالجامعات،  تسيطر عمى
: "ال الييكد يقدمكف أدمغتيـ كجيكدىـ لبلرتقاء بألمانيا كليس لمييكد." ذم تسببو الييكد في ألمانيا قائبلن
(lvanov.1970:45) 

 لدعـ القنصمي األلماني لمصييونيةا. 4
رغـ ، كلمكجكد الييكدم في فمسطيف لمحركة الصييكنية الدكلية تكاصؿ الدعـ القنصمي األلماني

( كظير 173: 2006 األلمانية بأٌف ال صمة ليا مع الحركة الصييكنية )الكعرم، تأكيد كزارة الخارجية
 (122: 1984 )محمكد، :أسبابلعدة االضطراب في المكقؼ األلماني الصييكني كذلؾ 

 .المكقؼ العثماني المعارض لممشركع الصييكني االستيطاني في فمسطيف. أ
 .يةتحفظات كزير الخارجية االلماني عمى الحركة الصييكن. ب
 .ك سكرياأمعارضة بريطانيا كفرنسا ألم تدخؿ الماني في فمسطيف . ت
الركح العدائية التي كاجيت بيا ركسيا التقارب االلماني العثماني كتصاعد خشيتيا مف كجكد مخطط . ث

  .سرم أللمانيا ييدؼ إلى مد نفكذىا عمى فمسطيف

  جؿ المشروع الصييونيأالعالقات الدولية األلمانية مف  .5
عرض ىرتزؿ عمى  ،الحج إلىفي طريقو  كىكلماني في إسطنبكؿ رتزؿ االمبراطكر األالتقي ى

 (40: 2007 )حمداف، :كىي منافعاالمبراطكر صفقة تبادؿ 
  .االمبراطكر في عداكتو لفرنسا مشاركة. أ
المرابكف الذيف يعممكف بيف الفبلحيف في مقاطعة ىيس  السيمالمانيا مف عناصر ييكدية أيص متخ. ب

 .لى فمسطيفبيجرتيـ إ
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باالشتراكية ك معادلة الصييكنية . ت  حزاب الثكرة أعاد الييكد عف كا 
بإنشاء شركة  ؛كفي المقابؿ طمب ىرتزؿ مف االمبراطكر حصكلو عمى مكافقة السمطاف العثماني

  .راضي كاالستيطاف في فمسطيفء األلشراتحت الحماية األلمانية عمى غرار ركديسيا 

طالما ظمت  :كقاؿ كرفض السمطاف، ،الحميدمطاف عبد المطالب لمس رض االمبراطكرع
رض المقدسة جزء مف مسؤكلية كاأل لمبيع،فاف فمسطيف لف تككف  ؛اةاالمبراطكرية قائمة كعمى قيد الحي

نحصار اىتماميـ في لماف اىتماميـ بالمشركع بسبب الكضع الدكلي كبسبب اكفقد األ ،الدكلة العثمانية
( كعند اجتماع القيصر بالسمطاف عبد 115: 1982 )المسيرم،فقط. طيف مسلماف في فالمستكطنيف األ

كلكنو  ؛معاناة الييكد كضركرة السماح ليـ باالستيطاف في فمسطيف إلىالحميد الثاني تطرؽ القيصر 
نتيجة تخكفو كتزايد شكككو  ؛ا كمعارضة مف السمطاففتكرن  لمسو استحالة في متابعة المكضكع بعد كجد

 .(119: 1984 ييكنية )محمكد،مف الحركة الص

كاف ىرتزؿ دائـ البحث عف مساعدة الدكؿ الكبرل لمحركة الصييكنية في تحقيؽ أىدافيا،  
فكاف أم لقاء مع رؤساء الدكؿ يحاكؿ التربيط مف خبلليـ بعبلقاتو مع دكؿ أخرل لتكسيع رقعة 

ف ركسيا مشغكلة إ :ىؿ لركسيا مخططات في فمسطيف، فأجابو: 1896 ىمكرسأؿ ىرتزؿ عبلقاتو. 
كتكاصؿ ىرتزؿ مع دكؽ بادف األكبر في ألمانيا كطمب منو مقابمة قيصر ركسيا،  ،بالشرؽ األقصى

كطمب منو أف يتكمـ مع دكؽ ىس الكبير في سانت بيترزبرغ عندما يحضر تتكيج قيصر ركسيا، كرد 
رة، كلكف حاكؿ مع ىس ربما ا إال كزراءه عند الضرك ف القيصر الركسي ال يقابؿ أحدن إ :عميو دكؽ بادف

 .(27) استطاع أف يضع كتابؾ بيف يديو

كانتخابيا  1926تطكرت العبلقات األلمانية الصييكنية بعد دخكؿ ألمانيا في عصبة األمـ عاـ 
اعترافيا  ، كترتب عمى العبلقات الصييكنية األلمانية،1926سبتمبر  24عضكنا دائمنا في مجمسيا، في 

عمى فمسطيف كبتصريح بمفكر كعممت عمى تعزيز عبلقاتيا بالقيادة الصييكنية؛ باالنتداب البريطاني 
اعتقادنا منيـ بأف تعاكنيـ مع الصييكنية قد يساىـ في كسب كد بريطانيا كالكاليات المتحدة كمساندتيما، 
تحكلت ألمانيا إلى مركز لمثقافة العبرية كأسست الصييكنية عددنا مف المدارس لتعميـ العبرية 

 (.134: 2013مراز،)ت
                                                           

23/4/1896مقابمة ىرتزؿ مع دكؽ بادف األكبر بشأف دعـ قيصر ألمانيا إلقامة دكلة ييكدية (27)



 

84 
 

 رابعا: العالقات الصييونية الفرنسية
حيث بدأت  ،أىدافياتحقؽ لالحركة الصييكنية الحاالت االستعمارية في الببلد العربية ت استغم
بعض أجزاء المشرؽ العربي، كمع ليا ب ةاستعماري اء الييكد مع فرنسا لكجكد أطماععبلقات أغني

الفرنسية عمى ببلد الشاـ اف يعمف نداء لمييكد  الكصايةقابؿ دخكليا مصر طمب الييكد مف فرنسا م
 بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف.

 اع االستعمارية الفرنسية بفمسطيفاالطم .1
عيد  إلىف عيد الصداقة بيف الدكلة العثمانية كفرنسا يعكد أيرل السمطاف عبد الحميد الثاني 

فرنسا  كاشتركت ،كلة أجنبية تعادم العثمانييفالذم أعمف أنو لف يتحالؼ مع أية د ،لكيس الرابع عشر
السمطاف عبد  االصبلحات التي نفذت في عيدمٌ ك  ،ا لمتحالؼ العثماني الفرنسيرمزن  ،في حرب القـر

عسكرية المدارس كالمعاىد الكتأثرت  ،فرنسا مفعبد العزيز ىي إصبلحات مستمدة  المجيد كالسمطاف
فكاف السمطاف  ؛صداقة الدكلة العثمانية أللمانياب قات مع فرنساسبب تدىكر العبللقد ك  ،النظاـ الفرنسيب

ف فسياستيـ غير يك ما الفرنسأعمميـ  لماف قـك شرفاء صادقكف مخمصكف فيف األأالعثماني يرل 
 (.214 :2002 )دركيش،. مستقرة

إلى كقت ترجع عبلقة فرنسا بفمسطيف ك  ،تيتـ بشؤكف فمسطيف أكركبيةأقدـ دكلة تعتبر فرنسا 
 تحتكر ، كا1566ف قبؿ السمطاف العثماني عاـ حصمت عمى امتيازات مقد ك ، كـ فرانسيس األكؿح

 كتزايد نفكذ. (213 :2002 رعاية المقدسات كحماية رجاؿ الديف المقيميف بالدكلة العثمانية )دركيش،
الييكد في  اؿ في تكطيفكانت أكثر دكلة أكركبية مييأة لممساىمة بشكؿ فعٌ حيث  ،في ببلد الشاـ فرنسا

لسعييا لمسيطرة عمى القسـ األكبر مف تجارة الشرؽ كالمكاقع االستراتيجية الكاقعة عمى طريقيا  ؛فمسطيف
  .(62 :1984 )محمكد،

كتيافت القنصؿ الفرنسي عمى بناء شبكة مف العبلقات االجتماعية مع العديد مف الزعماء في 
 ،)الكعرمرؤكؼ باشا مع القدس في خاصة لفرنسي كذ ابيدؼ ترسيخ النف ؛مف القدس كنابمس كيافا كؿو 

لدراسة المجاالت  ؛1865عاـ طيف لمتنقيب األثرم في فمسفرنسي س أكؿ مركز أس. كقد (95 :2006
  .(55: 2005 ،في األرض المقدسة )شريتحثرية كالطبكغرافية كالجيكلكجية كالعرقية األ
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ف التي أصدرىا زعماء فرنسا، كأشارت ؿ القكانيمف خبل ،اتضح مدل االىتماـ األكركبي بالييكد        
إقناع فرنسا بإنشاء مجمس بقاـ زعماء الييكد ك مساكاة الييكد بالفرنسييف أماـ القانكف، إلى  بكضكح
يسعى لدل الحككمة الفرنسية لمعمؿ عمى تحقيؽ رغباتيـ كأحبلميـ في إعادة بناء الدكلة  ؛ييكدم

مقابؿ  ،فمسطيفمنحيـ  االتفاؽ بيف الييكد كبيف نابميكف بكنابرتتـ ك  .(36 :2006 الييكدية )الكعرم،
ا لتحقيؽ انجمترا التي ساعدتيـ كثيرن  إلىكفي نفس الكقت اتجيكا  ،و السيادة ليضرب مصالح إنجمترامنح

كسيطركا عمى القكل الجديدة في إنجمترا كفرنسا كألمانيا بما يمتمككف مف أمكاؿ كتأثير كبير في  آماليـ،
 . (181 :1994 )يكسؼ، فة كدكر النشرالصحا

 ،إلقامة ككمنكلث ييكدم في فمسطيف ؛خطة سرية 1898عدت حككمة اإلدارة الفرنسية عاـ أ
ببث  تعيد الييكدكقد  ،فمسطيف احاؿ نجاح الحممة الفرنسية في احتبلؿ مصر كالمشرؽ العربي بما فيي

لتسييؿ أمر  يكفيرتادىا الجيش الفرنسناطؽ التي سزمات في المكاشعاؿ الفتف كاحبلؿ األ الفكضى
 .(13 :1984 احتبلليا )محمكد،

 النشاط الصييوني في فرنسا .2
 قدراتيـ إلىباإلضافة  ،ع الييكد في فرنسا بنفكذ كقدرة عمى التأثير في السياسة الفرنسيةتمتٌ 

 ةدم في القيادالييك  النفكذكقد تغمغؿ  ،(193 :1984 المالية المتغمغمة في االقتصاد الفرنسي )محمكد،
حممة نابميكف  فضبلن عف تمكيؿ ،لمشركعات الحككميةاكز الماؿ الييكدم امر كمكلت  ،األحزاب الفرنسيةك 

 تبادؿ المصالح إطاركفي  .ؽ نابميكف نداءه بإعادة احياء كطف الييكد في فمسطيفطبلإل ؛عمى مصر
 كظمت ،مبلحة كالسيادة الفرنسيةأصبح االستيطاف لحماية ال ،السكيسكبعد سيطرة بريطانيا عمى قناة 

. ككاف (43: 2007 طف بيكتات الماؿ الييكدية في مركز االىتماـ الييكدم )حمداف،فرنسا بصفتيا مك 
ا ييكد المغرب كخصكصن  ،األصؿا باألفكار الصييكنية في فرنسا الييكد العرب ا كتعمقن أكثر الييكد تشبثن 
 .(21 :1986 العربي )نكرم،

 ،الييكد الفرنسييف إلى تككيف مجمس يضـ جميع الطكائؼ كالفئات الييكدية دعا نابميكف زعماء
جؿ بناء كطف يجمع شمؿ أدارة الفرنسية مف ؽ مع حككمة اإلليعمؿ بالتنسي ،ا لومقرن  كيتخذ مف باريس

 إلى 1808عاـ فرنسا  ، كاستجاب زعماء الييكد، كقٌسمت(13 :1984 الييكد كينظـ حياتيـ )محمكد،
كيشرؼ عمييا مجمس يتككف مف حاخاـ أكبر يعاكنو حاخاـ  ،كؿ كاحدة منيا ألفي ييكدممناطؽ تضـ 
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أصبح ليـ كياف رسمي ك  ،كأقيـ مجمس مركزم في باريس ،آخر كثبلثة ييكد يتـ اختيارىـ باالنتخاب
سيطرت الحركة كقد  .(52 :1982 ،)المسيرم ككاف الحاخامات مندكبيف عف الدكلة ،داخؿ الدكلة
كذلؾ  ىـ،كتقاليد يـعمى تراث حافظلم يـدعتك  ،عمى الطكائؼ الييكدية ذات األصكؿ المختمفة الصييكنية

كإيجاد العمؿ  ،االجتماعيةالقياـ ببعض الميمات  إلىكما سعت  ،كاضحضمف تكتيؾ سياسي 
  .(32 :1986 كتعميـ المغة الفرنسية كلعب دكر الكسيط بيف الجالية كالسمطة )نكرم، ،لمعاطميف

ا مف بريطانيا إلقامة دكلة ييكدية في فمسطيف تحت الحماية الفرنسية قؿ حماسن أفرنسا  لـ تكف
سمكت في فرنسا ك  ،عالمية متكترةفي أجكاء  الحركة الصييكنية كترعرعت .(25 :1984 )محمكد،

  .(93 :1986 )نكرم، خرمأتارة كبالعنؼ تارة  باالنتيازيةتميز  ،اا خاصن طريقن 
كانتعشت الصييكنية أياـ  ،فرنسامع نياية القرف الثامف عشر في  ،نيةترسخت األفكار الصييك 

  .(77 :1985 امبراطكرية نابميكف الثالث عندما تجددت النشاطات االستعمارية )الشريؼ،

، 1919 - 1880مرحمة النشأة بيف األعكاـ بالنشاط الصييكني في أكساط ييكد فرنسا  مرٌ 
مف قبىؿ  اا كبيرن القت الصييكنية في فرنسا ترحيبن ك ، 1939 -1914كمرحمة التطكر بيف األعكاـ 

فرنسا مع ثمانينيات القرف  إلىالذيف بدأكا في الكصكؿ  ،باك المياجريف الييكد مف شرؽ ككسط أكر 
مارؾ  ،التاسع عشر، ك كاف قادة الحركة الصييكنية في فرنسا ىـ عمى التكالي: إسرائيؿ يفركيكيف

تميَّزت مرحمة التطكر بازدياد االىتماـ الميتبادىؿ بيف ، ك مف شرؽ أكركبا كزيؼ فيشر، ككميـكج ،ياربمكـ
 )كيكاف،كنمك العبلقة بيف الصياينة كالحركات المعارضة.  ،الحككمة الفرنسية كالحركة الصييكنية

 (28)نت( :2015

منذ عيد  ،البريطانيقامة دكلة ليـ لذات الغرض ا  ك  فمسطيف،في تكطيف الييكد  إلىرنسا ت فعس
في  مساعدةنيا في فمسطيف يفي نقؿ الجالية الييكدية مف فرنسا كتكط ألالذم ر  ،نابميكف بكنابرت

 .(183 :2003 كايجاد حاجز لعزؿ مصر عف ببلد الشاـ كسكريا )سبلمة، ،السيطرة عمى الشرؽ
ؿ ركديس كايزماف أكحيف س ،تككف الدكلة الصييكنية مف النمط المستقؿلالمخطط الصييكني  كىدؼ
رد كايزماف أف الفرنسييف ليسكا  ،اعتراضو عمى كجكد سيطرة فرنسية محضة عمى الدكلة الصييكنية عف

 يفرضكا عمييـ الركح الفرنسية أفكيحاكلكف  ،ا في شئكف المستكطنيفنيـ يتدخمكف دائمن إذ إ ،كاإلنجميز

                                                           
28http://www.wahdaislamyia.org/issues/158/mkiwan.htm 
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ستعمار ربط مكزيس ىيس االستيطاف كالتكسع الييكدم في إطار اال. ك (133 :1982 )المسيرم،
: بمشركع قناة السكيس اكاف ميتمن  كقد الفرنسي،كالتكسع األكركبي  تشككف  زلتـال )، حيث تحدث قائبلن

 ،الييكديةمة ميمة التحرير لتشمؿ األفرنسا  ، ستكسعالييكد في إقامة المستعمرات بمساعدةفي فرنسا 
 .(40 :2003 ،آلخر )غازملمؽ كؿ منيما ف الفرنسييف كالييكد قد خي أكيبدك 

تقكـ عمى  ،ا أجيزة كعناصر صييكنية ييكديةفرنس عممية التسمؿ الفكرم كالعاطفي فينفذ 
ييكدية لعالمية عمى استخداـ عناصر غير كتعمؿ الصييكنية ا ،تعبئة الجماىير الييكدية كغير الييكدية

 ،اعية في فرنساككسيط لنقؿ الفكر الصييكني المتغمغؿ في مختمؼ المياديف الثقافية كالسياسية كاالجتم
لخدمة المشركع  جانبيا إلىدبية كالفنية العالمية لصييكنية في استمالة الشخصيات األنجحت اك 

 (.27 :1986 )نكرم، الصييكني

 العالقات الصييونية اإليطالية خامسا:
في مطامعيا االستعمارية عف باقي الدكؿ األكركبية، فكانت مطامعيا في ليبيا  ايطاليا تاختمف

االستعمارية كالحركات ، كلكف أرادت بعض القكل فييما مـ يكف ليا أطماعفطقة الشاـ كمصر أما من
، فاستغمت تحرؾ الحركة الصييكنية باتجاىيا لتحقيؽ أطماعيا بينيـ لتبادؿ المنافعفيما التعاكف  العالمية

 االستعمارية.

 التوجو االستعماري إليطاليا .1
بيا باألسمكب الصييكني، كلما كجدت معارضة طمعت إيطاليا بإمكانية السيطرة عمى لي

السمطاف العثماني، أفرزت السياسية اإليطالية المحافؿ الماسكنية في الكاليات العثمانية، مف أجؿ إنياؾ 
مراتب كالكظائؼ في إيطاليا، تكصؿ الييكد إلى أعمى الالدكلة العثمانية كالقضاء عمى السمطاف ك 

 .(196-194: 1978)حبلؽ،  كزاتي كالجنراؿ اكتكلنغي كليمبكرجل فتصدر الييكد بعض الكزارات مثؿ

 ايطاليااألنشطة الصييونية باتجاه  .2
لتأسيس دكلة ييكدية في  1851كضع بندتك مكسكلينك اإليطالي الجنسية خطة في عاـ 

ب القدس كالشعفي كتابو  -كحث  ،فمسطيف أربع مراتزار ك  ،(153 :6ـ ،1999 فمسطيف )المسيرم،
قاـ بصياغة دستكر نظاـ حكـ ك  ،لة الييكدية في أكركباأمارة ييكدية كحؿ لممسإعمى إقامة  - العبراني
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 ،كيمنح حؽ االنتخاب ألكلئؾ المتكمميف بالعبرية ،حيث العبرية لغتيا الرسمية كالييكدية ديانتيا ،ئلمارةل
كتضمف االمارة حؽ  ،كلغير الييكد الذم يطمب ذلؾ ،مارةالييكدية لمذيف يستكطنكف اإل كتمنح الجنسية

 (.165 :6ـ ،1999 العمؿ كحرية التعبير كتشرؼ شركة قكمية عمى تكطيف الييكد فييا )المسيرم،

لتنفيذ  فياألكركبيالحصكؿ عمى تأييد المزيد مف الزعماء  1904حاكؿ ىرتزؿ في يكليك عاـ 
ف يبذؿ السفير أب ،حصؿ مف الممؾ االيطالي عمى كعدك  ،خططو مف خبلؿ العمؿ الدبمكماسي السياسي

كبعد  ،فمسطيف كاالستيطاف فييا بالذىاب إلىيطالي لدل الدكلة العثمانية مساعيو لمسماح لمييكد اإل
الذم رفض الخطط الصييكنية  بيكس العاشر ىرتزؿ في مقابمة البابا حجايطاليا نممؾ  ةميف مف مقابميك 

ماكف لبلستيطاف في األ ك تأييدىـأب بالييكد كشع االعتراؼكد لو استحالة أك  ،في استيطاف فمسطيف
ا في فمسطيف ككانت معارضة رفضو قبكؿ الييكد رسمين  االباب كأعمف .(131 :1984 المقدسة )محمكد،

 (346 :2002 )دركيش، تجاه المسيحية.ابسبب مكقؼ الييكد  االباب

 لممؾا بدلكأ ،مشركعو عرضك  1904يناير  23يؿ الثاني في قابؿ ىرتزؿ ممؾ إيطاليا عمانك 
انتظركا حتى يصبح  كقت، إلىة ألالمس "تحتاج قاؿ:ك فمسطيف  في الصييكني المشركع تعاطفنا مع

 كؿ شيء عميو الممؾفرد  الدخكؿ،الييكد ممنكعكف مف  :قائبلن ىرتزؿ  تذمر "،عددكـ ىناؾ نصؼ مميكف
رب كمرحمة عرض ىرتزؿ عمى الممؾ استيعاب الييكد في طرابمس الغ جتماعاالكفي  ،شيشغممكف بالب

 .(42 :2007 ،حمداف)فمسطيف  إلىعمى الطريؽ 

الحككمة اإليطالية تحدث فييا عف أىداؼ  إلى مكجو 1904فبراير  4كضع ىرتزؿ مذكرة في 
كركسيا،  كالنمسا االمانيا كبريطاني كذكر ،كاستعرض أسماء الدكؿ التي تناصره ،الحركة الصييكنية

مف ممؾ بالتماسو كختـ مذكرتو  ،الحركة الصييكنية إلىكؿ كشرح مظاىر المساعدات التي قدمتيا الد
شجعت ، ك إيطاليا أف يبذؿ مساعيو الحميدة لدل السمطاف عبد الحميد لقبكؿ االقتراحات الصييكنية

إيطاليا المشركع الصييكني كخاصة أف ليا مطامع استعمارية في ليبيا كيمكنيا استخداـ الصييكنية 
مشركع الصييكني، ككاف ال عو عمىظير تعاطؼ  ممؾ إيطاليا كشج، ك (48: 3ـ، 1998)الزغيبي، 

المحافؿ بسبب معارضة السمطاف عبد الحميد ليذه ؛ نزاع بيف السمطاف عبد الحميد كالسفير اإليطاليال
 ( 346 :2002 دركيش،)
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فأشار  ،ليصؼ المشركع الصييكني دبمكماسينا منطقنااستخدـ ك فيكتكر الثالث  مع ىرتزؿ اجتمع
ف أيريد  نابميكف كاف" :مؾ إيطاليافمسطيف، فرد عميو م إلىعكدة الييكد  إلىف نابميكف قد دعا أإلى 

كعاد البابا ليؤكد  ،(118 :1982 نحاء العالـ عمبلء لو )المسيرم،أيجعؿ الييكد المشتتيف في جميع 
ا في حكزة األتراؾ ككني "أعرؼ أف بأيدم المسمميف كقاؿ: كالبأف القدس يجب أف ال تككف بأيدم الييكد 

انتيى سيئ كيجب أف نتحممو، كلكف ال يمكف أف ندعـ الييكد في االستيبلء عمى األماكف المقدسة". ك 
ة أكثر منيا سياسية أك اقتصادية العتبارات ديني ؛بدكف نتائج إيجابية االجتماع البابكم الصييكني

 .(49 :3ـ، 1998)الزغيبي، 
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 لثانيالمبحث ا
 

 مع الواليات المتحدة األمريكية لدولية الصييونية العالقات ا
 وشرؽ أوروبا والدوؿ العربية

 

 مريكيةالعالقات الصييونية األ: أواًل 

 والبولندية العالقات الصييونية الروسية: ثانًيا

 اإلسالمية والعربية العالقات الصييونية مع الدوؿ: ثالثًا
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 مدخؿ
أبكاب  أغمقت إلى الكاليات المتحدة األمريكية بعدمايكدية مف شرؽ أكركبا تحركت اليجرة الي

كقد نجح الييكد في االستحكاذ عمى الرأم العاـ األمريكي كالككنغرس اليجرة مف دكؿ غرب أكركبا، 
كالحككمة األمريكية، كسيطركا عمى المراكز االقتصادية كالتجارية. كما أدت ىجرة ييكد شرؽ أكركبا 

ؽ منافسة بيف قكتيف كبيرتيف ىما ركسيا كالكاليات المتحدة األمريكية، ككاف إلى الكاليات المتحدة إلى خم
لتمؾ الدكلتيف نفس األطماع االستعمارية في المنطقة العربية. كقد استندت الصييكنية السياسية إلى كمتا 

لؾ الدكلتيف؛ ما أثر في زيادة تنافسيما لبلستجابة لمتطمبات كحاجات الحركة الصييكنية، خصكصان بذ
كؿ ما أمكف في سبيؿ إقامة كطف قكمي لمييكد. كاتفقت جميع الدكؿ المتنافسة عمى المشرؽ العربي مف 
خبلؿ االتفاقيات األكركبية العربية، كالتي عممت عمى إضعاؼ الدكلة العثمانية كتفتيت المنطقة العربية 

 كاالسبلمية عمى حد سكاء.

كلية الصييكنية مع الكاليات المتحدة األمريكية، ستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث العبلقات الد
ككيفية كصكؿ منتسبي الصييكنية لممناصب القيادية، كالتأثير عمى الرأم العاـ األمريكي. كفي الكقت 
نفسو، قدرة الصييكنية عمى استغبلؿ العبلقات الركسية المعادية لمدكؿ األكركبية، كالعمؿ عمى تيجير 

المتحدة كدكؿ غرب أكركبا، ككيؼ استطاعت رغـ التناقض في األيدكلكجية الييكد منيا إلى الكاليات 
األمريكية كالركسية مف الكصكؿ لدعـ الدكلتيف عمى إقامة الدكلة الييكدية. كسيتـ إلقاء الضكء عمى 
مدل تأثير دكؿ غرب أكركبا كدكؿ شرؽ أكركبا كالكاليات المتحدة عمى المنطقة العربية، كصناعة 

بلقات بيف الدكؿ العربية كالدكلة العثمانية لمكصكؿ ألىدافيـ االستعمارية. كما ستتعرض الشرخ في الع
الباحثة لعبلقات الحركة الصييكنية مع بعض الدكؿ العربية، مستعينة بما تمتمكو مف نفكذ مع ركسيا 

 كدكؿ غرب أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية. 

 مريكية : العالقات الصييونية األأواًل 
دكؿ تكجو الييكد لميجرة مف الييكنية األمريكية بعدة متغيرات، منيا: تأثرت العبلقات الص

مما ساعدىا عمى تحقيؽ  ؛الييكد عمى المراكز االقتصادية األكركبية إلى الكاليات المتحدة، كسيطرة
يكية، ميمتيا عمى ثبلث مستكيات: كسب تأييد الرأم العاـ، كالككنغرس األمريكي، كالحككمة األمر 

 كحققت أىدافيا بمساندة الكاليات المتحدة لمييكد في إقامة دكلة ليـ في فمسطيف.
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 نحو فمسطيف التحركات األمريكية .1
 جرت أكلى االتصاالت بيف الكاليات المتحدة كالمنطقة العربية، في المجاليف الثقافي كالتجارم

صمية بيف الدكلة العثمانية كالكاليات في بداية القرف التاسع عشر، كفي الكقت نفسو، نشأت عبلقات قن
، 1831، تطكرت الحقان إلى إنشاء سفارة أسيمت في عقد معاىدة بيف البمديف عاـ 1824عاـ  المتحدة

سمحت لسفف الكاليات المتحدة بالدخكؿ إلى البحر األسكد، إلى جانب حصكليا عمى بعض االمتيازات 
 . (130: 1985 حجر،) االقتصادية

فترة مف عاـ ال خبلؿ تبشيرية،ف بعثة يشرت ستنيات المتحدة عبلقتيا مع تركيا، فاستثمرت الكال
كقد القى ذلؾ استحسانان كبيران مف بقرار مف المجمس األمريكي لمبعثات الخارجية،  ،1900حتى 1850

ماـ مشاريع االستيطاف الييكدم في أالطريؽ الحركة الصييكنية، حيث استثمرت تمؾ البعثات في تمييد 
 ( 89: 2004 )السماؾ، .مسطيفف

 ، ضغطان قكل الضغط مف المبشريف كالبركتستانت كمف الصييكنييف كالييكد األمريكييف مارست
كثر فاعمية في المنطقة أمريكي أجؿ دكر أمف  ،مريكيةلمسؤكليف في الدكائر الحككمية األاكبيران عمى 

، الذم 1914فمسطيف كالييكد عاـ ضية بق، تطكر إلى اىتماـ خاص (91: 2004 ،)السماؾ العربية
كبعد أف  .متنقيب عف البتركؿ في منطقة النقبلسبعة امتيازات حصمت فيو الكاليات المتحدة عمى 

حماية الجالية الييكدية في  ةاألمريكيساىمت القنصمية  ،اندلعت الحرب بيف الحمفاء كالدكلة العثمانية
 .(2: 2011الفي،) المقيمة في فمسطيف

 الواليات المتحدة االمريكيةالييود في  .2
قبؿ أف يبدأ مئات عدد الييكد في الكاليات المتحدة األمريكية ستمائة ألؼ ييكدم  لـ يتجاكز

آالؼ الييكد اليجرة مف ركسيا كعمكـ أكركبا إلى الكاليات المتحدة؛ بسبب ما تعرضكا لو مف مبلحقة، 
. كمف (46: 2006 )زيتكف، ـ1881اـ ني عالقيصر ألكسندر الثا غتياؿفي ا ىـدكر  ؼانكشبعد أف 

 األرض المكعكدةالبلفت في تمؾ المرحمة أف الييكد الذيف ىاجركا إلى الكاليات المتحدة اعتقدكا أنيا 
(Cohen. 2003: 66.) ف الييكد أل ؛امريكي شديدن المنظمات الصييكنية مف البديؿ األ كظير قمؽ

ككاف ذلؾ يأخذ مف المشركع  ،اسرائيؿ المكعكدة ا بأنيانشرك  الكاليات المتحدةإلى الذيف سبقكا باليجرة 
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ا عف فكرة تخمكا تمامن  الكاليات المتحدة، في ذلؾ الكقت،إلى فالييكد الذيف ذىبكا  ؛الصييكني كال يعطيو
 .(164 :2001ىيكؿ، )كدعكا غيرىـ لنفس الفكرة  ،فمسطيف إلىالعكدة 

قضى عمى الحركات  اا فكرين ا اقتصادين ناخن كخمقت مي ة الييكد إلى الكاليات المتحدة، زادت ىجر 
كقد نجحت الصييكنية في  ،(72: 1882 )المسيرم،الداعية الندماج الييكد في دكليـ  االندماجية

يجاد نكع مف التماثؿ كالتجانس بيف الييكد  تالتغمغؿ في المؤسسا كاإلدارات كالييكؿ االقتصادم، كا 
فقد كاف مف الصعب عمى الييكد األمريكييف، الذيف بمغ  كمع ذلؾ، (.144: 2013األمريكييف )تمراز، 

، تبني أفكار صييكنيةالمنظمات فقط إلى ال الؼآثبلثة تعدادىـ نحك ثبلثة مبلييف ينتمي منيـ نحك 
 :(91: 2004 السماؾ،)الصييكنية، كذلؾ لعدة أسباب 

  .فييا يككنكا مكاطنيفأف مريكي ك بالمجتمع األ لبلندماجمريكييف تطمع الييكد األ. أ
 .دكات في يد الصييكنية السياسيةأف يككنكا أالحاخامات الييكد بعض رفض . ب
 .(Oiwane: 35)مريكييف فمسطيف ذات جاذبية لدل الييكد األ إلىلـ تكف فكرة اليجرة . ت

 النشاط الصييوني في الواليات المتحدة األمريكية .3
ي تعميؽ تكجو الحركة ركز معظـ ييكد العالـ في الكاليات المتحدة، ككاف لو األثر فت

أدركت الحركة الصييكنية ، كقد (96: 6، ـ 1999 )المسيرم، الكاليات المتحدةالصييكنية نحك 
كبيف المركز الييكدم الجديد في  ،كركبي الداعي إلى اليجرة لفمسطيفبيف المركز الصييكني األ التنافس

كأسيـ ذلؾ في  .ييكدم –صداـ ييكدم خشية الدخكؿ في  ، كتبنت استراتيجية التنازؿالكاليات المتحدة
: 2001كركبية )ىيكؿ،لمحركة الصييكنية األ ،بيف الحربيف ، ماديان كمعنكيان الكاليات المتحدةدعـ ييكد 

المشركع لخدمة قكة ك ييفمريكتحكيؿ الييكد األالحركة الصييكنية في أكركبا ، كبذلؾ استطاعت (165
كاقتصادم كعسكرم تأييد سياسي مريكية إلى قكة دعـ ك صييكني؛ ما أسيـ في تحكيؿ الحككمة األال

  (Cohen.2003.54) لمصييكنية.

ؾ الصياينة أىمية دعـ الكاليات المتحدة، كالتجمع الييكدم األمريكي لنجاح مشركعيـ؛ أدر 
شتراكس لدل الدكلة العثمانية  السفير األمريكيالشخصيات األمريكية المؤثرة، كالتقى باتجو ىرتزؿ نحك ف
نجاح المشركع الصييكني عف طريؽ اجؿ التدخؿ لدل الدكلة العثمانية مف أ حاكؿ مرات عديدةذم ال
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تقديـ العثمانييف، ك متابعة المساعي مع منو طمب ، كما (343: 2002 الحمبلت اإلعبلمية )دركيش،
 (50: 3، ـ1998)الزغيبي،  .المساعدة كالنصائح بشكؿ مستمر

ككأنو تكرار  الصييكنية،تصكير حمـ األمريكي ك م العاـ ألتأثير عمى الر اينة االصي حاكؿ
كاف خطر عدائي مف سك   رض جديدةأستيطاف في احركة ك ىجرة مف  ،مريكية الكبرلاأللمتجربة 
 )ىيكؿ،غيرىـ مف تحسينيا رض التي يعيشكف عمييا كيمنعكف ال يحسنكف استغبلؿ األ ،محمييف
م العاـ األمريكي، حيث تأسس مجمس الطكارئ فحصمت الصييكنية عمى تأييد الرأ ،(165: 2001

فرعنا في مناطؽ الكاليات المتحدة، كما أيسست لجنة فمسطيف األمريكية،  76الصييكني األمريكي مف 
كفي الكقت ذاتو، بذؿ الصياينة جيكدنا لكسب كد رجاؿ الصحافة ككسائؿ االعبلـ إلدراكيـ مدل 

األمريكي كقد أسيـ ذلؾ في تأييد الحككمة كالجميكر (. 15: 1967تأثيرىـ في الرأم العاـ )صفكة، 
 (Cohen. 2003: 81لقامة دكلة لمييكد في فمسطيف )

 ارئيسن  1914عاـ  زلكيس براندي عضك المحكمة العميا األمريكية المحامي انتخبا عندم
لحرب ة بعد الممنظمة خاص اا ممحكظن حقؽ نشاطن  الكاليات المتحدةلممنظمة الصييكنية العالمية في 

 إلىلمصييكنية مف ككبنياجف  ينقؿ المكتب الرئيس، حيث تـ (280: 2001كلى )الحارتي،العالمية األ
عدد الجمعيات المنتسبة أسيـ في زيادة لمنشاط الصييكني العالمي، ك  ا، كجعميا مركزن الكاليات المتحدة

كقد نجح برانديز . (1): نت(2015)أنكر،  جمعية 270 إلى 198االتحاد الصييكني األمريكي مف  إلى
في االحتفاظ بحياد المنظمة الصييكنية أثناء الحرب العالمية األكلى متبعنا السياسة األمريكية، كعندما 
قرر تعديؿ السياسة الصييكنية، اتصؿ بالرئيس كيمسكف الذم عبر عف تعاطفو مع الصييكنية، كاتصؿ 

المشركع الصييكني، كرتب الرئيس كيمسكف بالسفيريف الفرنسي كاالنجميزم في كاشنطف كعرض عمييما 
الجتماع بيف بمفكر كبرانديز الذم لعب دكرنا في حث الحككمة األمريكية عمى قبكؿ تصريح بمفكر. 

 (186: 6، ـ1999المسيرم،)

مف  143مف أعضاء مجمس الشيكخ ك 67لمصييكنية في انتماء الكاليات الـ ظيرت آثار تأييد 
 1922ذ مجمس الشيكخ كمجمس النكاب عاـ ااتخك  ،فمسطيف األمريكية أعضاء مجمس النكاب إلى لجنة

                                                           

(1)  http://www.sasapost.com/opinion/zionism-and-international-relations  


http://www.sasapost.com/opinion/zionism-and-international-relations
http://www.sasapost.com/opinion/zionism-and-international-relations
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يتـ اإلساءة لمحقكؽ  حيث البإلقامة كطف لمييكد في فمسطيف،  تأييد الكاليات المتحدة، قرارنا بمجتمعيف
حماية األماكف المقدسة  األخرل غير الييكدية في فمسطيف، معالمدنية كالدينية لممسيحيف كالطكائؼ 

 1942 عاـ أخرل مرةتمؾ اآلثار ظيرت كقد  .(1)الدينية كالمباني في فمسطيف بطريقة مناسبةكالمعابد 
 يطالب بإنشاء جيش ييكدم )صفكة، شخصية أمريكية معركفة ككقعكا تصريحان  1500عندما انضـ 

رساؿ األمكاؿ ييكدية في كضع قكة يمٌكنيا مف إأصبحت ككالة اليجرة الكما  ،(16: 1967
كأسس ببلكستكف منظمة "البعثة  .(183: 1983 لمييكد في كؿ قطر في العالـ )كار، كاالستعبلمات
لمتكقيع عمى عريضة تـ رفعيا عمالو الضغط عبر منظمتو أكؿ أككاف  ،جؿ إسرائيؿ"أالعبرية مف 

أعضاء الككنجرس كالقضاة كرجاؿ األعماؿ مف أمريكية شخصية  413لمرئيس األمريكي ضمت نحك 
 )السماؾ، .فمسطيفإقامة كطف ييكدم في تؤيد جميع أنحاء الكاليات المتحدة مف  ،كالصحافييف

2004 :59). 

شديد  مريكية لقاءن كركبية مع الحركة الييكدية األكاف لقاء الحركة الييكدية الصييكنية األ
ميمة كمتكاممة لخدمة المشركع  صفات كخصائص الحركتيف تمؾل كاف فقد ؛في تاريخ الييكد األىمية
 :(168: 2001 )ىيكؿ، ، منيايكنيالصي

الذيف  الرأسمالييفمف كبار  ةمجمكع كضمت ،مثقفة ابن خى كلى ني كركبية كانت بالدرجة األالصييكنية األ. أ
( في معظـ كالرأسمالييفف يككانت صمة الفريقيف )المثقف ،يفضمكف العمؿ بيدكء كمف كراء الستار

 .ك القاىرةأ إستانبكؿسبلطيف في انجمترا كال يرات فاخفية مع رؤساء الكز  ،حيافاأل
 كقادرة عمى ،ماـ النظرياتأا ال يتكقؼ عممين  ، تكجيياخرآمريكية كانت مف نكع األ ةالصييكني. ب

  .الجماىيرم المباشر التأثير
األكؿ  فيما بعد المستشار أصبحكالذم  ،الصييكني األمريكيالبرفسكر فيمكس فرانكفكرتر عد أ

مف الصياينة بمساعدة مجمكعة مف  ،يدة كثيقة االنتداب البريطانمسك  ،لمرئيس األمريكي ركزفمت
. (335 :2001 ،يالحارت)أكؿ مندكب سامي بريطاني عمى فمسطيف  السير ىربرت صمكئيؿ أىميـ

اني عمى فمسطيف كاألردف كسكريا عمى صؾ االنتداب الفرنسي البريطكقد كٌقعت الحككمة األمريكية 

                                                           

 .11/9/1922( مكافقة الكاليات المتحدة عمى إقامة كطف لمييكد في فمسطيف (1
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 .يا كفرنسا عمى حقكؽ اقتصادية متساكية معيما في الشرؽ العربيف حصمت مف بريطانكلبناف بعد أ
 (17: 7، ـ1999المسيرم، )

 مييودلاألمريكية  حمايةال .4
اىتمت الكاليات المتحدة األمريكية بحماية الييكد في جميع مناطؽ تكاجدىـ منذ كقت مبكر، 

 كيمكف التدليؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ المكاقؼ اآلتية: 

الذم تقاسمت فيو الدكؿ  1880عاـ ثناء انعقاد مؤتمر مدريد أ ،ي المشارؾبدم الكفد األمريكأ. أ
ىي ضماف  كاحدة،ا بقضية أساسية اىتمامن أبدل  العربي،األكركبية النفكذ كالييمنة عمى الكطف 

 . (90: 2004 )السماؾ، المغربية سبلمة كازدىار الجالية الييكدية في طنجة
بدكر كبير في تيسير نجاح لقاء ىرتزؿ  - شتراكس – تانةاآلسمريكي في الكزير المفكض األقاـ . ب

ا ضغكطن  سمار ك  ،ىميتو لمعالـ الغربيأبجدكل المشركع الصييكني ك  األخيرقناع إكحاكؿ  ،بالقيصر
مريكييف السماح لمييكد األك بعض االمتيازات الخاصة بالييكد  النتزاع ؛شديدة عمى الدكلة العثمانية

كلكف الحككمة العثمانية بالرغـ مف مكافقتيا الشكمية عمى  ،تيـ مبشريفعاممكا كالمسيحييف بصفف يي أ
 .(119: 1984 ،محمكدنيا أكعزت لمكظفييا بعدـ كضعيا مكضع التنفيذ. )أال إمنح االمتيازات 

تعاكنت الحككمة األمريكية ففرض الحمفاء حصارنا عمى المكانئ التركية أثناء الحرب العالمية األكلى، . ت
 ،يكنية بمساىمة مف المجنة الييكدية األمريكية بإرساؿ سفينة إغاثة مف المكاد الغذائيةالصيالحركة ك 

كغيرىا مف اإلمدادات الضركرية، لمييكد في فمسطيف لمحفاظ عمى المؤسسات الييكدية، كدعـ 
 .(Cohen. 2003: 35)صمكد المستكطنات في فمسطيف. 

كفي تمؾ ، 1917عاـ  مريكيةات المتحدة األلعقد معاىدة سبلـ منفردة مع الكالياستعدت تركيا . ث
 ،نفكذه لدم الرئيس كلسكفرئيس الحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة ديز نبرااألثناء كٌظؼ 

كالتكقؼ في جبؿ طارؽ حيث اجتمع  ،اتراؾ سرن لمقابمة الدبمكماسييف األإلى سكيسرا معو  وكاصطحب
عمى التزاـ مف الرئيس كلسكف بتأييد حينو  فيحصمت الحركة الصييكنية ، ك كايزمافمع  ؾىنا

 .(92: 2004 البريطاني )السماؾ،  تصريح بمفكر
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ا1941ىاريسكف عاـ إدارة الرئيس ت مقدٌ . ج بسبب سكء معاممة  ،إلى الحككمة الركسية ، احتجاجن
: 2004 )السماؾ، ،لحؿ مشكمة الييكد الركس داخؿ ركسيا مريكيأكؿ احتجاج ىك أككاف  ،الييكد
59). 

 ا وبولنداروسيمع كؿ مف العالقات الصييونية  انيا:ث
، حيث يتكاجد فييما أعداد كبيرة مف ييكد ييكنية بالعبلقة مع ركسيا كبكلندااىتمت الحركة الص

  ى النحك اآلتي:يمكف تكضيح ذلؾ عمالعالـ، ك 
 العالقات الصييونية مع روسيا .1

 تية:يمكف تناكؿ العبلقات الصييكنية الركسية في النقاط اآل
 االطماع الروسية بفمسطيف . أ

بينيما، ثر الحركب أ ىكعم العثمانية في القرف الثامف عشر، دكلةا ضد النشطن  ادكرن لعبت ركسيا 
باستقبلؿ شبو جزيرة القـر التي اعترؼ العثمانيكف بمقتضاىا  ،الدكلتاف معاىدة ككتشؾ قينارجي تكقع

كسمحكا لمحجاج  ،منشاط الركسي التجارم كالقنصميالعثمانية ل دكلةركسيا، كفتحت أبكاب ال إلىكضميا 
تزايد االىتماـ ك  ،(11-10: 1989، )حجر ماكف المقدسة في فمسطيفاأل إلىالركس بالكصكؿ 

رساليات التبشيرية اإل مف خبلؿ إرساؿ ،فمسطيف بشكؿ مستمر منذ مطمع القرف التاسع عشربالركسي 
 .(1984:34محمكد، )

 1914عاـ  ىاألكلالعثمانية مع اندالع الحرب العالمية ة كصمت ذركة العبلقات الركسي
فمسطيف إلى دخمت ، حيث أسيمت ركسيا في دعـ الدكلة العثمانية، ك (119: 2006 )الكعرم،

بشراء مساحات  كمفت القنصؿ الركسيك مكضحة رغبتيا كأحقٌيتيا في حماية المسيحييف األرثكذكس، 
لتككف تابعة لممؤسسات المسيحية  ،كالرممة ،كالناصرة ،يافاك  ،كبيت لحـ ،كاسعة مف األراضي في القدس

: أحدىما ميميفكالتي لعبت دكرييف  ،أنشطة متعددة  لمقنصمية الركسية في القدسبدأت ك  ،الركسية
جتماعية، كاآلخر تقديـ العكف كمساعدة متابعة شؤكف المسيحييف األرثكذكس التعميمية كاالقتصادية كاال

مف خبلؿ المساعدات التي قدمتيا ركسيا لتسييؿ  ،فمسطيف إلىبيجرتيـ مف ركسيا فيما يتعمؽ  ،لييكدا
ركسيا كجدت أٌف مصالحيا الحيكية في فمسطيف تمتقي مع مصالح  كبخاصة أفٌ  ،كانتقاليـ يـكصكل

  .(125: 2006 )الكعرم، .الحركة الصييكنية
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 الييود في روسيا . ب
كلما ضمت ركسيا  ،ئؿ القرف التاسع عشرفي أكا ةمحظكر لـ يكف في ركسيا جاليات ييكدية 

 دمككجدت نفسيا تضـ أكبر تجمع ييك  ،مف الييكد ةكبير  اء مف بكلندا ضمت معيا أعدادن أجزا
كنصؼ ييف مبل ةؿ سبعصأكربع مف ييف مبل ةربعبأ عددىـحيث قٌدر  ،(79: 1982 )المسيرم،
شبو بمستكطناتيـ أعات خاصة بيـ ناطؽ سكناىـ في تجمككاف الييكد في م ،نحاء العالـفي أمنتشريف 

سرعاف ما بدأت لكف ك  ،رعايا لركسياالييكد  أصبحكقد  .(72: 1984 الحالية في فمسطيف )محمكد،
فتحت  ، حيثركسيابفعؿ األكضاع الجديدة في  االقتصادية كاالجتماعية تتعرض ليزات كبيرة يـأكضاع

التي كاف  ،الصغيرة كالتجارة المحدكدة لحرؼااندثار  إلىدم في النياية أفاؽ استثمار صناعي كاسع آ
 .(73 :1984 )محمكد، .ييكد ركسيا يعتمدكف عمييا معظـ

 بسبب المشاكؿ الييكديةإلى فمسطيف اليجرة  إلى ييكد العالـ ميبلن  أكثركاف ييكد ركسيا 
ترحيب بالحركة الصييكنية  ، كقد حظيت(246: 2002 )دركيش، 1882 - 1881ة عاـ ركسيال

 ان مؤتمر  1902عاـ في ركسيا البيضاء نسؾ يعقد ىرتزؿ في مدينة محيث ييكد ركسيا،  فمعظيـ 
 ،يمثمكف شتى االتجاىات الفكرية كالسياسية في الحركة الصييكنية د،مف مندكبي الييك  500شيده 

لصييكنية، كمسألة ككاف في مقدمة المسائؿ التي نكقشت في المؤتمر، المذىب االشتراكي كعبلقتو با
 (45 :3ـ، 1998)الزغيبي،  عمار فمسطيفاست

، جميع القكانيف التي تقٌيد مف حرية الييكد، كفتحت 1917ألغت الحككمة الركسية المؤقتة عاـ 
ليـ جميع جكانب الحياة في ركسيا، كشغمكا المناصب اإلدارية، كحصؿ أربعة منيـ عمى عضكية 

لثكرية، كالمجاف المركزية في المنظمات مجمس الشيكخ، كما حصمكا عمى عضكيات في لجاف األحزاب ا
(Diky. 1967: 139 ككتب مراسؿ صحيفة ركبرت كيمتكف أف .)ا شغمكا مناصب قيادية  556 شخصن

 ( Diky.1967.163في جميع فركع اإلدارة الركسية )

كمف الجدير بالذكر أف مكقؼ الحككمة الركسية مف الييكد ال تقرره الصييكنية العالمية؛ 
كدكف قبؿ ظيكر الصييكنية السياسية، كأمر الييكد في ركسيا كغيرىـ مف الديانات األخرل، فالييكد مكج

فاألمر ال عبلقة لو باليجرة إلى فمسطيف، فإف ىجرة الييكد ال يقرره التمييز، كسماح ركسيا بيجرة 
الصييكنية، مبلييف مف الييكد إلى ببلد أخرل، كيعني ىدـ الدكلة داخمينا، كالدكلة مف تقرر ذلؾ كليس 
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كرغـ ذلؾ؛ فيي تحتاج لؤليدم العاممة لبناء المجتمع، رغـ أف الييكد عمميـ بالتجارة كاالقتصاد، 
كسماحيا ليـ باليجرة يعني كسر االقتصاد الركسي، كلكف إذا اتفؽ عمى ذلؾ  الييكد أنفسيـ، فسكؼ 

  تيكضع الحمكؿ لكي ال تيتز عركش ركسيا كتستفيد اقتصاديا بدؿ االنييار.

 النشاط الصييوني في روسيا . ت
 تورغبل ،خاصة قيصر ركسياك  ،اتصاالت كمفاكضات مع زعماء الدكؿ األكركبية أجرل ىرتزؿ

كعمى  ،)الدكلة الييكدية( يمتو كعرضيا في كتابوالقكية في إنشاء الدكلة الييكدية التي رسميا في مخ
نو لـ يكف يصرح إرض فمسطيف؛ إاٌل تككف عمى أس بأٌف الدكلة التي يريدىارتزؿ ى الرغـ مف قناعات

 . (265: 2006 بنكاياه بشكؿ مباشر )الكعرم،

لكسب  مياتيجية استخدمع المسؤكليف الركس ليست مجرد استرا ىرتزؿ إف طريقة تعامؿ
بية كالبرجكازية مبريالية األكرك يعكس مضمكف مصالح اإل ،ا لمحركة الصييكنيةا ثابتن نما مكقفن ا  ك  ىـ،رضا

. كقد (131 :1984 )محمكد، ة الصييكنية.كلصالح الحر لمعمؿ  عمى استعداد تي كانتال ،الييكدية
 طمأنة الحككمة محاكالن  ،مقابمة القيصر نيقكال الثاني لمحصكؿ عمى تأييده 1899ىرتزؿ عاـ  حاكؿ

الركسية حكؿ مستقبؿ األماكف المقدسة في فمسطيف، كذلؾ بكضعيا خارج نطاؽ الحكـ باتفاؽ جميع 
 :3، ج1998الزغيبي، كجكدىا تحت السيطرة العثمانية ) عمى اعتبار أف ىذا الخيار أفضؿ مفالقكل، 

44). 

 ،فمسطيف إلىلمكصكؿ  نيساعد يقكؿ: ان مقترحبالكزير الركسي فكنبميؼ كقدـ ىرتزؿ  تصؿا
ف الييكد ينضمكف أإلى ىرتزؿ "، كقد كاف ذلؾ متابعة لشككل كصمت الثكرة ضد حكـ القيصركستنتيي 

 ىجرةنحك  تسعى نياأالحركة الصييكنية طالما  تعاطؼ معكأف القيادة الركسية ست ،األحزاب الثكرية ىإل
ميص أكركبا كتخ ،ىرتزؿ ككايزمف المساعدة لضماف المصالح القيصرية في فمسطيفقدـ  كقد ،الييكد

لىلمانيا ك أـ نفس النداء لقيصر كقد ،الطبقة الضارة مف الييكد الشرقية كركسيا مف الفرنسي االستعمار  ا 
 ( (Schoenman .1988 .55.كالحكـ البريطاني

اركـ الييكد" "سنخمصكـ مف ثك  : لمكزير الركسي فكنبميؼمعاداة السامية قائبلن  ىرتزؿ استغؿ
كبدأت الحركة الصييكنية تقكـ بسمسمة مف االغتياالت عقب مؤتمر بازؿ  ،(83 :2002 )جاركدم،

كتـ اغتياؿ ، 1902  عاـ  زير الداخمية، كك 1901عاـ تربية كالتعميـ تـ اغتياؿ كزير الحيث  ،مباشرة
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 2001 )الحارتي، تـ قتؿ رئيس الكزراء 1904في عاـ ك ، 1903الحكاـ )بكجدا بكفيتش( عاـ  حدأ
:198). 

، قابؿ خبلليا بيميفيو كزير الداخمية 1903قرر ىرتزؿ القياـ بزيارة لركسيا، كتمت الزيارة عاـ 
 :بقكلومطمبو  ؿكلخص ىرتز  ،الييكد كالتخمص مف مشكبلتيـدفت الزيارة إلى تيجير ، كقد ىالركسي

يجرة الييكدية ، حتى يفتح فمسطيف لمالعثماني مع السمطاف تنامساعدلالجبللة تقدـ لحككمة صاحب أ
يذا كب ،تامةالسبلمة الف ليـ الذم يؤمٌ ك إدارة حكـ ذاتي، ضمف القانكف العاـ،  الييكد بشكؿ كاسع، كيمنح

يف مستعدة لقبكليـ، كيككف خبلص ييكد ركسيا طتخمك األراضي الركسية مف الييكد، بقدر ما ىي فمس
 :3، ج1998)الزغيبي،  اإلمبراطكر أف تحميا بأم شكؿ آخريمكف لحككمة  الييكد التي الكحؿ مشكمة 

 ،ي فمسطيفمادامت الصييكنية تحاكؿ تأسيس دكلة مستقمة ف" :كبالفعؿ صدر الكعد القيصرم .(46
ف أكتستطيع الصييكنية  ،ف تظؿ الحككمة الركسية تحبذ ذلؾأكتنظـ ىجرة الييكد الركس فمف المؤكد 
ركسيا في  عدد الييكدتخفيؼ لجراءات العممية اإلب عتذا سإ ،تعتمد عمى تأييد معنكم كمادم مف ركسيا

ت الثكرية الركسية كذلؾ عف الحركا ،بعاد العناصر الييكدية المستغمةا  ك  ،(105 :2003 ،المسيرم)
 :1984 )محمكد، .كدفعيـ لميجرة إلى فمسطيف ،بالعمؿ عمى ضـ ىذه العناصر إلى الحركة الصييكنية

129)  

لتسييؿ عممية  ؛كافقت الحككمة الركسية عمى بذؿ ما في كسعيا لمضغط عمى الباب العالي
اجريف الييكد تجمع عف طريؽ كتعيدت بتقديـ مساعدات مالية لممي ،اليجرة الييكدية إلى فمسطيف

كسمحت لممنظمات الصييكنية الركسية الممتزمة ببرنامج بازؿ  ،ضرائب تفرض عمى الييكد األغنياء
  .(42 :2007 )حمداف، .بمزاكلة نشاطاتيا

ا مع كصكؿ مكجة جديدة مف المياجريف الذيف قدمكا مف ا ميمن  تاريخين تحكالن  1905 شيد عاـ
جنب مع باقي الثكرييف  إلىا  مف مكاصمة النضاؿ في الكطف جنبن فبدالن ، 1905 عاـ ثكرة بعدركسيا 
قامة عدد مف بإ شرعكاك  ،مف االشتراكية الصييكنية ان غريب ان نكعشركا نفمسطيف لي إلى فركا ،الركس

بيدؼ خمؽ اقتصاد  ،قصاء المزارعيف الفمسطينييفإعف طريؽ  ،المشركعات الحرفية كالمزارع التعاكنية
  .(236 :1982)جاركدم،  نشاط طبقة عاممة ييكدية يعتمد عمى
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خماد الثكرات إكعرضت مساعدتيا عمى  ،األكضاع المتدىكرة في ركسيا استغمت الصييكنية
كىذا يدلؿ عمى مدل تكرط  ،المتتالية في سبيؿ مساعدتيـ عمى إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف

ة ركسيا ليـ في مساعدتيـ عمى اليجرة الييكدية إلى كاستجاب ،الصييكنية كالييكد في االحداث الركسية
بقاء الييكد األغنياء كأصحاب رؤكس األمكاؿ  ،فمسطيف، كاستجابة ركسيا عمى ىجرة العناصر الميممة كا 

س الماؿ الييكدم كتكسيعو في مناطؽ بعيدة عف أالركسية الصييكنية في تككيف ر  يدلؿ عمى المساعدة
كيستطيعكا المساعدة  ،لتككف األمكاؿ الييكدية في مأمف مف االنييارات ؛المناطؽ المستيدفة لبلحتبلؿ

تستطيع ركسيا بالمقابؿ،  ،االقتصادية لمدكلة الييكدية المكعكدة مف خبلؿ األمكاؿ الييكدية في ركسيا
 االستفادة مف التداكالت المالية الييكدية. 

 العالقات الصييونية البولندية .2
 لصييكنية البكلندية مف خبلؿ النقاط اآلتية:يمكف الحديث عف العبلقات ا

 الييود في بولندا . أ
كلمجمكعة مف العكامؿ الجغرافية كالتاريخية  ،خضعت بكلندا لمسياسة الخارجية لمدكؿ األكربية

، كقد كانت (207: 2011 )النعيمي، ككانت بمثابة حاجز بيف ركسيا كألمانيا كالنمساكاالقتصادية، 
ييكد بكلندا فييا  حيث تركز ،ييكدية مطمقة( منيا ذات أغمبية 88) ،ةمدينة بكلندي( 181تضـ )

مف التجار %( 100% ك 90في تمؾ المدف ما بيف )الييكد كشكؿ معتمديف عمى التجارة كعالـ الماؿ، 
 )شريتح، ( مصرفان في عمكـ بكلندا18كامتمؾ الييكد أك المسيحييف مف أصؿ ييكدم )كالحرفييف، 

2005: 58) 

 1807ية دمج أعضاء الجماعة الييكدية أك تحديثيـ مع دخكؿ نابميكف بكلندا عاـ بدأت عمم
الحقكؽ منح لتي طيبقت عمييـ في فرنسا ك بؽ عمييـ القرارات نفسيا اكطي  ،المدنية حقكؽالالذم منحيـ 

ف قدران كبيران مف المدف التي يسكنيا الييكد مضمت ركسيا ك   .(1)بمقدار استعدادىـ لبلندماجلمييكد 
 (11 :1986)الشامي،  .الة الييكدية معن أاألراضي البكلندية كالمس كبذلؾ تككف ركسيا ضمت، بكلندا

 

                                                           
(http://www.marefa.org/index.php)موقعالمعرفة .6
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 البولنديةالعالقات الصييونية  . ب
ككانكا  ،قكل األحزاب الصييكنية في العالـأييكنية الييكدية في بكلندا الص األحزابكانت 

لحركة الصييكنية جيكد احككمة البكلندية ال أيَّدتك  ،يحظكف بتأييد عناصر بكلندية مسيحية أصكلية
أكثر مف ثمانية  1902معيـ حتى عاـ قؿ ني ك  ،(59 :2005 )شريتح، فمسطيف بتيجير الييكد إلى

حممت اسـ بيت الكتب الييكدية ك  ،ا ليذا الغرض في القدسعدت خصيصن أالؼ كتاب إلى بناية آ
 (151 :2015 )الصيفي،

 إلنجازكجمعت الشباب المتفكقيف ، 1911اـ بكلندا حركة شباب صييكف ع أيسست في
العالمية  بيف الحربكتـ تيجير الييكد  ،(48 :2011 مشركعيا االستيطاني في فمسطيف )أبك حمبية،

أف بعد  ،ف بكلندا صارت المصدر األكؿ لممادة االستيطانية البشرية في فمسطيفأحتى  األكلى كالثانية،
ذكم التكجو  الشبابالصياينة ككاف معظـ المياجريف مف  ،الييكد مف ركسياىجرة منع الشيكعيكف 

 (112 :6ـ، 1999 )المسيرم، االستيطاني

إلى  الميقسمة األراضي البكلندية قيسمت بكلندا بيف ألمانيا كركسيا كركزت الصييكنية عمميا في
 كىما: قطاعيف

ألؼ  50لندا ال يتعدل : كاف عدد الييكد في القسـ األلماني مف بك الصييونية في القطاع األلماني -
لماف ككاف مكقفيـ مف كتأثركا بالفكر االندماجي السائد بيف الييكد األ ،في بداية القرف العشريف

 .لمانياأا كبشدة لخطكرة أفكارىـ عمى كضعيـ االجتماعي في الصييكنية معادين 
كلندا في نياية بمغ تعداد السكاف الييكد في القطاع الركسي مف بك  الصييونية في القطاع الروسي: -

كأغني مناطؽ بكلندا  ،اا اقتصادين القطاع متقدمن  ككاف ،مميكف نسمة 2القرف التاسع عشر حكالي 
كمكقفيـ مف  ،كمحطة ميمة بيف ركسيا القيصرية كباقي أكركبا، ا لمصناعة كالتجارةكمركزن  ،كركسيا

نيا كسيمة أنية عمى أساس ا ليا، ككانت السمطات الركسية ترحب باألفكار الصييك الصييكنية معادين 
كلمتخمص مف الفائض البشرم الييكدم  ،ناجحة لمكافحة األفكار االشتراكية كالثكرية

  .(111 :6ـ ،1999المسيرم،)
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غط الييكدم عمى الدكؿ االستعمارية مف بداية ضعؼ الدكلة العثمانية سببنا لظيكر كاف الض
أجؿ إقامة المستكطنات كتشجيع اليجرة الييكدية  التعاكف بيف الدكؿ األكركبية كالحركة الصييكنية مف

 بجميع األساليب، سكاء باالتفاقيات أك استخداـ العنؼ ضد الييكد ليتـ تيجيرىـ.

كىجرة الييكد قسرنا مف الدكؿ التي كانكا يعيشكف فييا يأتي ضمف تخمي الدكلة عنيـ كعف 
لؾ في الكصكؿ إلى إضعاؼ الدكلية االمتيازات المالية التي كانت تستفيدىا منيـ. كربما أسيـ ذ

العثمانية كتجزئة الدكلة اإلسبلمية، كالتي تشكؿ الخطر الحقيقي عمى الدكؿ الغربية، فكانت االستجابة 
لمييكد كالتعاكف معيـ مف قبؿ دكؿ أكركبا مكمبلن لما بدأتو الصميبية كالمسيحية ضد العالـ اإلسبلمي 

 كلكف بفعؿ ييكدم ىذه المرة.

 اإلسالمية والعربية لصييونية مع الدوؿلعالقات ااثالثا:  
لمانية في مشركع األلماف مع األتراؾ إلنشاء مراكز غكاصات كمحطات السمكية أشكىؿ 

فتحركت بريطانيا نحك  خطرنا عمى األطماع البريطانية، لطكؿ البحر األحمر األراضي التركية المحاذية
قناة في  حماية مشركعيالحسيف كالعرب، كحمفاء؛ الشريؼ مساعدة العرب، كنجحت في الحصكؿ عمى 

كقد تزامنت التحركات البريطانية مع  .(1)المساعدة بإخبلص إلى النياية ، كقدـ العربالسكيس كمصر
اتفاؽ يضمف تدفؽ الييكد  اع معيلتكقٌ  ،يجاد شخصية عربية رسمية مرمكقةسعي الحركة الصييكنية إل

النشاط الصييكني في  مرٌ ، حيث ا عف التيديد كالخكؼعية بعيدن فمسطيف كبناء مستكطناتيـ الزرا إلى
 :1994 )مصطفي، العربية  المنطقةفي  تطكر المشركع الصييكني تاعكسالبمداف العربية بمرحمتيف 

7( 

خبلؿ بيذلت  .حتى بداية الحرب العالمية األكلى: تمتد مف نياية القرف التاسع عشر ك المرحمة األولى
بغرض تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمشاريع االستيطاف  ؛تشكيؿ منظمات صييكنيةمساع لىذه الفترة 
فرع حركة أجكدات التي نشأت في المنطقة العربية في تمؾ المرحمة، كمف أبرز المنظمات  ،في فمسطيف

 ،المكابي في مصر نديةأك  ،كفرع الفيدرالية الصييكنية الفرنسية في المغرب ،صييكني في تكنس
  .في سكريا كلبناف الركاد حالكتسيـكجمعيات 

                                                           

 Fo 406/51{E 4025/4025/91}    696صمذكرةعنالمكتبالعربًوأهدافهوخدماته(1)
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اندمجت معظـ  .1948تصريح بمفكر كحتى قياـ دكلة إسرائيؿ : تمتد منذ صدكر المرحمة الثانية
ا لممنظمة الصييكنية العالمية يشرؼ عمييا لكيف في مصر لتشكؿ فرعن  ةالمنظمات كالجمعيات الصييكني

سمطات االنتداب البريطاني  ساعدتك لعراؽ كاكتفرعت عنيا عدة جمعيات في اإلسكندرية  ،كاسترك
كفي مصر تمثمت أنشطة المنظمات  ،إضفاء الصفة القانكنية عمى المنظمات الصييكنيةعمى 

 :6، ج1999 )المسيرم، .الصييكنية في تمكيؿ كتدريب الفيمؽ الييكدم المعركؼ باسـ فرقة البغالة
122 ) 

مقابؿ  ،ثبلث شخصيات صييكنية يف،تي كانت تحدث في فمسطمعترؾ التغييرات ال فيظير 
سعى كاستصدر تصريح  الذمكايزمف ك  كانت: حاييـعربية، الشخصيات الصييكنية ثبلث شخصيات 

 إلىالذم تكلى جمع الييكد كتيجيرىـ  ،رئيس المجمس الييكدم العالمي ناحـك جكلدماف :بمفكر، كالثاني
لتنفيذم لمككالة الييكدية في فمسطيف، المسئكؿ ا ىك ديفيد بف جكريكف :كالشخص الثالث ،فمسطيف

ككاف لكؿ كاحد منيـ مرجعية خارجية  ،كالياشمييفكالممكؾ العرب الثبلثة ممؾ مصر كممؾ السعكدية 
  (17 :2010)عبد الكريـ،  .ىي الراعية لو

 العالقات الصييونية المصرية .1
مصر إلى  في الييكد المقيميف كجذبتا لمحػركات الصييكنية، ا ممحكظن شيدت مصر نشاطن 

اليجرة  قبكؿك قاعدة لنشر الدعكة إلقامة دكلة لمييكد،  يمكف أف تككف مصر ، حيثالدعكة الصييكنية
محطة أساسية  مكثفة لمصر؛ باعتبارىابزيارات  قادة الصييكنية قاـك  الييكدية كاالستيطاف في فمسطيف.

لى أكركبا في القاىرة كاإلسكندرية،  في الييكديةلطائفة زعماء ا قابمكا ، كخبلؿ زيارتيـطريقيـ مف كا 
 .سياسييف مصرييف، كممثمي السمطات البريطانية قابمكاك 

 ةقاف، كاستطاعت أخذ مك م اتفاؽ بيف مصر كبريطانياأ حاكلت الصييكنية بشكؿ متكرر منع
كما سعى  .(55 :1969 )الغاردم، ـُّْٖعاـ  مستشفى ىداسا في البمدة القديمة بناءلمحمد عمي 

ا تعادؿ مساحة مائتي قرية، مع محمد عمى ، 1839عاـ  ،مكنتفيكرلييكدم حاييـ الزعيـ ا لمنحو أرضن
لمدة خمسيف عامنا، مقابؿ ربح يتراكح بيف عشرة كعشريف بالمائة مف ربح استثمار األرض
، كطمب (1)

                                                           
34/5/6829منمذكراتموسىحاٌٌممونتفٌورعنفلسطٌن(1)
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قامة مستكطنات عمييال ة كانتيت المحاكل ا،حصكؿ عمى امتياز استثمار منطقة الجميؿ في فمسطيف كا 
  (2006:77الكعرم، ) .انحسار نفكذ محمد عمى عف ببلد الشاـبعد بالفشؿ 

 ،لكي يقنعو بمنح تأييدهمع ىرتزؿ؛  مصطفى كامؿ زعيـ الحزب الكطنيالزعيـ المصرم  التقى
 أكؿ في بازؿ بدكبعد المؤتمر الصييكني األكبعد ذلؾ المقاء،  ،لمقضية المصريةكصحفي مشيكر، 
، كاستغؿ ىرتزؿ العبلقة مع (72 :2001ىيكؿ، )المصرم ي اتجاه المحكر طة فىرتزؿ حركتو النش

مصطفى كامؿ الثكرم لتشجيعو عمى التخمص مف االحتبلؿ البريطاني في مصر، كحينيا ستضطر 
بريطانيا أف تبحث عف بديؿ لقناة السكيس التي ستضيع منيـ بسبب الثكرة المصرية عمييا، كبذلؾ 

 .(1) انييفتصبح فمسطيف مناسبة لمبريط

بمشركع استيطاف  اكتفىك  ،فمسطيف إلىلمشركع اليجرة الكثيفة  ان مستعدمصر  إلىجاء ىرتزؿ 
كذىب ىرتزؿ فزار منطقة العريش كالكدياف المحيطة  ،يرتكز عمى العريش كيتسع منيا ،كبير في سيناء

رض أمساحة  يرتأج إلىييدؼ الذم  ،مشركعو عفكالتقى الخديكم عباس حممي الثاني كتحدث  ،بيا
 تأجيرىااقترح ك  ،اعتبرىا ىرتزؿ منطقة تجمع كتركيزك  ،ا حكؿ العريش مربعن قدرىا ستمائة كثبلثكف ميبلن 

 :2001 )ىيكؿ، تككف  تحت حماية الحككمة البريطانيةك  ،ممنظمة الصييكنية لمدة تسع كتسعيف سنةل
73). 

 اموىتمكأخبرىـ باحيرات الميرة، ؿ سعكد في البآالممؾ فاركؽ كالممؾ عبد العزيز  ركزفمت التقي
ال بعد إلف يتـ  كلكف بالنسبة ليجرة الييكد اسمن حا كأف ىناؾ قرارنا إلى فمسطيف، بمكضكع اليجرة الييكدية

 .(21 :2010 التشاكر مع العرب )عبد الكريـ،

 المممكة العربية السعوديةبالعالقات الصييونية  .2
كتكسيع  ،بإحكاـ مف أجؿ اسقاط الدكلة العثمانية أكلى الدكؿ التي لعبت الدكر السعكديةكانت 

 ،لممؤامرات الصييكنية كالبريطانية عمى حد سكاء، كقد استجابت في ذلؾ أطماعيا في الدكؿ العربية
 كحققت ما تريد الدكؿ االستعمارية مف غير أف تحقؽ رغبتيا بإقامة دكلة عربية كبرل.  

 

                                                           
34/2/6897(مقتطفاتمنمذكراتهرتزلعنلقائهبمصطفىكامل(1
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 نيةالجيش العربي إلسقاط الدولة العثما تشكيؿ . أ
تشاكر ضابط المخابرات البريطاني ليتشماف مع الممؾ فيصؿ حكؿ كجكد عناصر يمكف 
االستفادة منيا كتجنيدىا، مكجكدة لدل قكات الشريؼ في معسكرات األسرل في بريطانيا، كتكجو 
ليتشماف برفقة ضابطيف عربييف إلى المعسكرات ليقكـ بالتجنيد، كسمـ المجمكعة لضابط بريطاني لنقميـ 

 ،جند األسرل المتطكعيف المأخكذيف مف جميع مسارح العمميات. كما عممكا عمى ت(1)لى مصر لتدريبيـإ
تستخدـ لتدريب اتأليؼ كحدة مقاتمة جيدة بحيث يتـ  .كالمرتزقة مف عدف كمف المتطكعيف العرب

شراؼ حت المساعدة الشريؼ حسيف أك العمميات العامة في الببلد العربية، كيقكدىـ ضابط عربي ت
 15أسير حرب يضاؼ إلييا  200ضابط بريطاني كآخر فرنسي، كتككف القكة بحجـ كتيبة، مف 

  .(2)رجبلن سيتـ اختيارىـ، كتككف ميمتيا التدريب 17ضابطان مف بغداد ك

حيث  (3)العربية بدكف تأخيرالقكة كافؽ المندكب السامي السير ريجنالد كينغيت عمى تشكيؿ 
، كعدف، كالعرب المقيمكف في مصر، كجزر القمر مصر،ك الحرب،  مف: معسكرات أسرل تتككف

، 1800العراؽ كاليند مف ، ك 6000عدف كجزر القمر مف ، ك 3000مف مصر بحيث يشارؾ كالعراؽ، 
كقد ينتظركف في مصر،   ان ضابط 21جندم ك 200، كان جندي 117ا، ضابطن  51ترسؿ العراؽ عمى أف 

العسكرية عمى فرنسا كالسمطة التي ستستخدـ تككف التكمفة عمى الخطة عمى أف فيصؿ  كافؽ األمير
 .(4)الفيمؽ

لخدمة تحت مف يرفض امنيـ كاف كصمت السرية العربية كأقامت في معسكر اإلسماعيمية، ك 
 450ك ان ضابط 62بمغ عددىـ لى قكات الشريؼ حسيف مباشرة، سمطة أجنبية، كيرغبكف في االنضماـ إ

، كبدأ مكقفيـ يؤثر في اآلخريف، فأرسمت كزارة الخارجية البريطانية (5)مف ذكم الرتب األخرل ان جندي
                                                           

 FO 371/6238 [E 218، ص  15/5/1917لندف بتاريخ  –برقية مف السير ريجنالد كينغيت )القاىرة( إلى كزارة الخارجية  (1)
1251] 

 FO 371/3043 219ص 25/5/1917مصر إلى كزارة الحربية البريطانية بتاريخ  –( برقية مف القيادة العامة (2
3)  FO (10982)371/3043 220ص  28/5/1917مصر بتاريخ  –( برقية مف كزارة الحرب إلى مقر القيادة العاـ 

 222ص 2/6/1917اىرة( إلى كزارة الخارجية البريطانية بتاريخ برقية مف السير ريجنالد كينغيت )المندكب السامي الق  (4)
FO 371/3043  

 FO 227، ص1917سبتمبر  30الرممة إلى كزارة الخارجية لندف بتاريخ  –برقية مف ريجالند كينغيت  (5)
371/3043(188929) 
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ريخيـ كأف مف مصمحتيـ القتاؿ إلى جانب ارسالة لمسرٌية العربية تبمغيـ تطمئنيـ، كتذكرىـ بأمجادىـ كت
. فاستجاب الضباط لمرسالة البريطانية، كبذلؾ تككف جميع (1)البريطانييف ألف ذلؾ سيخدـ ببلدىـ

قد انتيت كتشكؿ الفيمؽ بصكرة جيدة، كزار الشيخ فؤاد الخطيب كنكرم السعيد بؾ السرية،  المشاكؿ
 . (2)كأرسمت قكة مف الفيمؽ لبلنضماـ لفيصؿ إلزالة الشككؾ في نكايا البريطانييف

لندف نقؿ السرية العربية إلى العقبة كالعمؿ عمى إببلغ الحككمة طمبت كزارة الخارجية في 
، كالعمؿ عمى أخذ الترتيبات مع الجنراؿ المنبي لتدريبيـ بإشراؼ ضباط (3)كافقتيامالفرنسية كطمب 

 .(4)بريطانييف الستخداميـ عند الحاجة، أك في مسرح العمميات البريطانية ضد الدكلة العثمانية

 العثمانية الدولةتكويف دولة عربية بعيدة عف . ب
كتكسيعيا بحيث تشمؿ سكريا تطكير مممكتو  إلىيطمح الشريؼ حسيف ممؾ الحجاز كاف 

 ،حرب العالمية األكلى اتصؿ البريطانيكف ليمنحكه الفرصةالكعندما بدأت  .الكبرل كمناطؽ عربية أخرل
 ،(7 :1994 ،)مصطفىيـ ضد الجيش التركي بإلى جانعبلنو خميفة لممسمميف مقابؿ كعده بالقتاؿ بإ
ة العثمانية في نشبت الثكرة العربية ضد الدكل ثر الكعكد العربية البريطانية كمراسبلت مكماىكفأعمى ك 

 إلىكمنيا انتقؿ  باالستيبلء عمى الحجاز، الذم ككنتو بريطانيا قاـ الجيش العربيك  ،1916صيؼ عاـ 
كاستكلى االنجميز عمى العريش  ،كفي نفس الكقت بدأ اليجكـ شرؽ قناة السكيس ،ريحا كدمشؽأالعقبة ك 

يزم عمى فمسطيف في الزحؼ االنجم أكبد، 1917ي يناير عاـ كعمى رفح ف ،1916في ديسمبر عاـ 
 1917كالقدس في ديسمبر عاـ  الذم سرعاف ما استكلى عمى بئر السبع كغزة، 1917خريؼ عاـ 

ا بيف سرن  كانت اتفاقية سايكس بيكك التي كعمى أثر ىذه التحركات عقدت .(347 :2003 )سبلمة،
 :2006 )الحارتي، 1917نكفمبر  2في بمفكر  ريحتص ، كصدر1916بريؿ أإنجمترا كفرنسا في 

633). 

                                                           

 FO  228ص 1917كتكبر أ 9(  برقية مف كزارة الخارجية إلى السير ريجنالد كينغيت مف السير مارؾ سايكس (1
371/3043)) 

 FO 230ص 1917أكتكبر  16لندف بتاريخ  –القاىرة إلى كزارة الخارجية  –برقية مف السير ريجنالد كينغيت  (2)
371/3043(198709) ) 

   FO 371/3043 (214131) 233، ص   1917نكفمبر  9برقية مف كزارة الخارجية لندف إلى المكرد برتي باريس بتاريخ   (3)
 .237ص 1917نكفمبر  30القاىرة إلى كزارة الحربية لندف بتاريخ  –برقية مف السير ريجنالد كينغيت  (4)
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كصمت برقية إلى الممؾ حسيف مف المعتمد البريطاني بجدة، يخبره بيا أف الجنراؿ المنبي دخؿ 
. (2)، فرد عميو: إف ىذا النبأ يستمـز الفخر العظيـ(1)1917ديسمبر  9القدس بعدما استسممت في 

فيصؿ إلى فمسطيف سيعقد الكضع بيف العرب كالييكد، كأف  ءجيكاتفقت اإلدارة البريطانية عمى أف م
، كقاـ الجنراؿ المنبي (3)كجكده في العقبة ضركرم نظرنا لمعمميات العربية في الشماؿ خكفنا مف االنييار

الصييكنية  تخفيؼ العداء العربي تجاهل ،بعقد لقاء جمع كايزماف كاألمير فيصؿ 1918يكنيك عاـ  4في 
 .(36: 2010 كطف لمييكد في فمسطيف )مياني،إقامة  كتسييؿ عممية

كىك  ،ثناء الحربألكرانس العرب صديؽ األمير فيصؿ  اعتمد البريطانيكف في اتصاالتيـ عمى
 وا لفيصؿ كظمو في كؿ تحركاتكاف مرافقن  ؛ حيثا في التشكيو كالتزكيرا خطيرن لعب لكرانس دكرن الذم 

الترجمة في المقاببلت التي كاف يجرييا في بريطانيا، كحضر ككاف يقكـ بعممية  ،كتصريحاتو كمكاقفو
لخص ك  ،ا بالمغة اإلنجميزيةعد نصن أك  ،مير فيصؿت المقاء الثاني بيف كايزمف كاأللكرنس منسؽ االتصاال

ف تصريح بمفكر ىك أك  ،فمسطيف إلىتحقيؽ اليجرة الييكدية  إلىمطالب الحركة الصييكنية الداعية 
 (11 :1994 )مصطفي، .كنظاـ حكميا فساس لدستكر فمسطياأل

ف بمعاكنة لكرنس عف طريؽ السكيس كالعقبة كاجتمع بفيصؿ في مقره في مكقع كايزم قد ذىبك 
قناع فيصؿ بحسف نكايا الييكد كالفكائد التي يمكف أف ، كاجتيد كايزمف إل1918يكنيك  4بتاريخ  كىيده

  (.95: 1991تفاؽ معيـ )العمرم، يجنييا مف التفاىـ كاال

يزمف مع كتصادؽ كا ،سة حصر االتصاؿ باألمير فيصؿ فقطانتيجت القيادة الصييكنية سيا
دعـ الصييكنييف جميع المطالب مقابؿ  ،يقبؿ فيصؿ بالبرنامج الصييكنيف أكاتفقا عمى  ،األمير فيصؿ

يقيمكف  ا في فمسطيفرضن ألمنح الييكد ، عمى استعدادفيصؿ ككاف أماـ الحككمة البريطانية، العربية 
 ( بيف الطرفيف يفي كضع األسس لبلتفاؽ المستقبمنجحت بذلؾ تككف بريطانيا قد ك . اا ذاتين فكقيا حكمن 

 .)10 :1994 ،يمصطف

 

                                                           

1) )FO 686/37) 315،ص1917ديسمبر  13( برقية مف المعتمد البريطاني في جدة بالنيابة إلى الممؾ حسيف بتاريخ. 
 315ص  13/12/1917ريخ برقية مف الممؾ حسيف إلى المعتمد البريطاني في جدة بتا (2)
3) )FO 371/3061) 316ص 14/12/1917( برقية مف السير ريجنالد ك بنغيت القاىرة إلى خارجية بريطانيا  بتاريخ 
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 1919وايزمف  -اتفاقية األمير فيصؿ  . ت
جرل اتصاالتو بالحركة أك  ،لكسب مكقؼ شخصي يف؛مصياينة كالبريطانيل فيصؿ األمير تكدد
مؤتمر  إلىكعضك الكفد الصييكني  ،زعيـ الحركة في الكاليات المتحدة لىإبعث رسالة ك  ،الصييكنية

مكافقة فيصؿ عمى ما كرد في نص كممة  إلىتشير ، 3/3/1919لصمح فيمكس فرانكفكرتر بتاريخ ا
 .(13 :1994 )مصطفي، الكفد الصييكني في المؤتمر

)فيصؿ ككايزمف(،  رفيفبيف الطؽ ااتفكقد أدت االتصاالت كالكساطات في النياية إلى إبراـ 
 :(1)كقد نص االتفاؽ عمى

الدكلة العربية كفمسطيف النكايا الحسنة لمكصكؿ لتأسيس ككاالت عربية  تيسكد عبلقات كالتزاما -
 كييكدية في بمد كؿ منيما.

تحديد الحدكد النيائية بيف الدكؿ العربية كفمسطيف مف قبؿ لجنة لإتماـ مشاكرات مؤتمر السبلـ  -
 ينيا مف قبؿ الطرفيف. يتفؽ عمى تعي

الحككمة  دلتنفيذ كعتتخذ جميع اإلجراءات عند انشاء دستكر إدارة فمسطيف، لتقديـ الضمانات  -
 .2/11/1917البريطانية المؤرخ في 

اليجرة إلى فمسطيف عمى مدل كاسع كبأقصى سرعة الستقرار  اتخاذ جميع اإلجراءات لتشجيع -
 راعة الكثيفة.المياجريف عف طريؽ اإلسكاف الكاسع كالز 

ترسؿ المنظمة الصييكنية لفمسطيف لجنة مف الخبراء لتقكـ بدراسة اإلمكانيات االقتصادية كتقدـ  -
 ا عف أحسف الكسائؿ لمنيكض بيا.تقريرن 

 .المشكبلت بيف الفريقيف تحكؿ إلى الحككمة البريطانية لمتحكيـ -

 ردنيةالعالقات الصييونية األ  .3
عمى تعزيز تمؾ بريطانيا  حرصتك  ،عبلقة حميمةييكنية جمعت الممؾ عبد اهلل كالحركة الص

ثـ  ،برعاية كاحتضاف بعض العرب ،لمساعدة المياجريف الييكد عمى االستيطاف في فمسطيف ؛العبلقات
 ؛الممؾ العربي خير معيف ليا يكجدت الحركة الصييكنية فك  .يـعبلف كطف لإتمكيف المياجريف مف 

                                                           

  .1919زمفايك ( اتفاقية فيصؿ (1



 

110 
 

درات ببعض القالذم طمع بتعزيز قدراتو لممؾ عبد اهلل ا طماعكتبلقى ذلؾ مع أ ،مانيياأتحقيؽ ل
    ) 17 :1994 )مصطفي، .مممكتو إلىضـ جزء مف فمسطيف ك العسكرية 

 : (1)استعدت بريطانيا إلقامة دكلة عربية في شرؽ األردف يحكميا قائد عربي بشرطيف 
 عدـ الدخكؿ بمشاكؿ مع الفرنسييف.. أ
 أال يتنازع بشأف فمسطيف.. ب

ممكان األمير عبد اهلل عيف بمكجبو  ،بمرسكـ بريطانيشرؽ األردف  ر ذلؾ، نشأت إمارةفي إث
ماـ المندكب السامي البريطاني في أ الن ئك ظؿ لسنكات طكيمة مسك  ،لمممكة األردنية الياشميةعمى ا
المستعمرات البريطاني في  عدة لقاءات مع كنستكف تشرشؿ كزيرر األمير عبد اهلل حضك  .القدس
ك نحك أف سكريا أسكاء منيا ما كاف نحك فرنسا بش ،البريطانية الدكلية لتزاماتاالـ ار احتبتعيد ك ، القدس

 .(77 :2007ف فمسطيف )حمداف،أالصييكنييف بش

اف، كاجتمع خمس مرات مع كايزم 1922عبد اهلل بف الحسيف لندف أكاخر عاـ الممؾ زار 
ا عمى فمسطيف كشرؽ األردف، لقاء اعترافو كتعيده ميرن أبو  ف تعترؼ المنظمة الصييكنيةأ عميواقترح ك 

 ية أعضاء اإلدارة الصييكنيةا لدل أكثر لقي االقتراح حماسن ك  ،في فمسطيف لمييكدنشاء كطف إبتسييؿ 
. كبدأت تحركات األمير عبد اهلل ليثبت لمبريطانييف إخبلصو، كطمب منيـ (315 :2011 ،)أبك جميكـ

 .(2)مساندنا لمجيش البريطاني في تحركاتو في المنطقة العربية االىتماـ بالجيش األردني ليككف

 والسورية العالقات الصييونية المبنانية .4
إلى عاـ  يعكد تاريخ العبلقات الصييكنية مع عدد كبير مف الشخصيات المبنانية كالماركنية

ث بحي جانبيـ، إلى جانبكجكد كياف صييكني  إلى ةمتحمسحيث كانت تمؾ الشخصيات  ،1920
عبلميةأية كثقافية ك مكماسية كاقتصادبتنسج معو عبلقات د يـ جع؛ ما شف الصياينة ليـأاطمك  .منية كا 
ما م ؛قطار العربيةد جار منفتح كغير عدائي كبقية األكجك  إلىنيـ يطمحكف أل ؛عمى مساعدة المكارنة

ا حدكدن  سطيففمالتي جعمت ل ،1937الصادر عاـ  شادة بتقرير لجنة بيؿاإل إلىدفع بف غكريكف 
المؤتمر الصييكني العشريف في مدينة زكريخ  و أماـخطابكقد أكد عمى ذلؾ في  ،مشتركة مع لبناف

                                                           

 218،ص13/1/1921مذكرة مف كزير الخارجية البريطانية حكؿ المفاكضات مع فيصؿ  (1)
(2) FO 686/35)282، ص 16/8/1917مير عبد اهلل إلى كيمسف بتاريخ (   كتاب مف األ  
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 ،كؿ لكجكدىامنذ اليـك األ ،ليا احميفن  ان ف الدكلة الييكدية سكؼ تجد في لبناف جار : "إبقكلو 29/7/1917
 )مصطفي،نا لنية الحسنة مع جيرانالتعاكف الكامؿ كا نناؿك  ،كسع عممنانكلى لكسكؼ نممؾ الفرصة األ

1994: 36). 

مٌر كايزماف مف مصر في طريقو إلى فمسطيف، كاجتمع بعدد مف الزعماء  1918كفي أبريؿ 
السكرييف كالفمسطينييف؛ بقصد تيدئتيـ عند كصكلو لمقدس، حيث ألقى خطابنا طمأنيـ فيو عف نكايا 

 (.94: 1991الصييكنييف الطيبة نحك العرب )العمرم، 

فمسطيف اثنيف مف رجاؿ الكنيسة الماركنية، اجتمعا  إلى 1935أرسؿ البطريرؾ الماركني عاـ ك 
ف تككف أمسيحي مقابؿ  فإلى كطبحاييـ كايزمف كتـ االتفاؽ بيف الطرفيف لمعمؿ عمى تحكيؿ لبناف 

 .(39 :1994 مصطفي،) اا ييكدين ا قكمين فمسطيف كطنن 

الكجكد الصييكني في  ، كظير1919 عاـ مؤتمر الصمحكانعقد  ،الحرب العالمية األكلى انتيت
غير رسمية مف مصر كتكنس كغيرىا  ةما الكجكد العربي فكاف يقتصر عمى كجكد كفكد عربيأ ،المؤتمر

ما الكفد الرسمي الكحيد أ .ببلدىاجاءت تطالب بحؽ تقرير المصير في  ،مف األقطار العربية المستعمرة
قبكلو رفضت رنسا لكف ف ،الممؾ فيصؿ بف الشريؼ حسيفيرأسو  الذم كافالذم حضر المؤتمر فيك 

تصار الحمفاء في الشاـ في ان كبيره  دكره لو كىك الحميؼ الذم كاف  ،في المؤتمر كمندكب عف العرب
خراج األ كصكركا لو  ،تصريح بمفكر و الييكد الصياينة كحاكلكا إقناعو بالمكافقة عمىكتمقف .تراؾ منياكا 

 :2006 )عرابي، لبعض المشرديف مف الييكد أممج ارة عف كعد انساني إليجادنو عبأالكعد عمى 
642.) 

عمى مجرل السيطرة البريطانية الكاممة بإحكاـ شبو الجزيرة العربية في  مكراأل كقد سارت
ات العربية السيطرة عمى كؿ الحمق، حيث أدل ذلؾ إلى التخطيط لما سيحدثاألمكر، بما في ذلؾ 

 ،بف راشد في حائؿكابف سعكد في نجد، اك  ،كعبد اهلل في األردف ،ؿ في مكةفيصفكاف ، كاممة
. لخدمة الصييكنية في إقامة الدكلة الييكدية كميا حمقات مكصكلةك كصمكئيؿ في القدس، 

((Beckerman. 2013: 100. 

 مفتكحة لنشاطكانت الدكلية في ضكء ما تـ عرضو في ىذا المبحث، يمكف القكؿ أف الساحة 
الكبير في أكركبا  اكنفكذى ،انتشار الشبكات الييكدية في العالـ عمى ذلؾ؛ ساعدقد ك  كنية،الصيي
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رغـ  ،كلكال مقاكمة السمطاف عبد الحميد إلغراءات الصييكنية كافشاؿ مخططاتيـ .كخاصة بريطانيا
 لبدأ انشاء الدكلة الييكدية منذ مطمع القرف العشريف. ،الحاجة الماسة لؤلمكاؿ

في أف العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية  lvanov ((1970: 119احثة تتفؽ مع كما إف الب
 قد ارتكزت إلى مرتكزات عدة، منيا: 

القاعدة كقد استخدمكا فئة األثرياء المكاليف لمدكؿ األكركبية، كمعظميـ مف : القادة الصياينة .1
لفكرم كالسياسية لتمؾ ، بغض النظر عف االنتماءات االجماىيرية الييكدية في جميع البمداف

الييكد المعارضيف لمصييكنية، بالخداع النفسي الجماىير. فضبلن عف أف قادة الصييكنية تعاممكا مع 
 ، كدعكىـ لعدـ التياكف، كضركرة التفكير في المستقبؿ.كالثقافي

ات حككملحشد التعاطؼ كالدعـ لمييكد مف جميع حيث بذؿ الصياينة جيكدان ىائمة  :النداء المتكرر .2
المنظمات معتمديف عمى خطاب المظمكمية. كقد ساعدىـ في ذلؾ سعة انتشار شعكب العالـ، ك 

الكاليات االسكندفانية، ك الدكؿ ك فرنسا، ك بريطانيا، ك  ،الصييكنية في الكاليات المتحدة األمريكية
بالمزاعـ كربط الدعاية الصييكنية ، بخبراء الحرب النفسيةكما إنيـ استعانكا  .البلتينية المتحدة

 .التاريخية بأحقية الييكد بفمسطيف
: حيث استغؿ الصياينة قدرات الييكد المالية، كسيطرتيـ عمى كثير مف مرافؽ المجاؿ االقتصادي .3

 التجارة كالصناعة، كالمصارؼ، لتحقيؽ مآربيـ، كدعـ خططيـ كبرامجيـ.
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 لثالثالمبحث ا
 

 لمتمييد االتفاقيات األوروبية الصييونية
 ة الدولة الييوديةإلقام 

 
 1905لسنة  مؤتمر كامبؿ بنرمافالصييونية و : أواًل 

  بيكو –اتفاقية سايكس الصييونية و : ثانًيا

 تصريح بمفورالصييونية و : ثالثًا

 الصييونية في الحرب العالمية األولى والثانية رابًعا:
 وصؾ االنتداب البريطانيالدولية الصييونية  :خامًسا

 (1946) أمريكي –النجمو االتفاؽ ا سادًسا:
 عالف بمتيمورإالصييونية ومؤتمر  سابًعا:
 وبريطانيا الواليات المتحدةالصييونية والتوازنات الدولية بيف  :ثامًنا
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 مدخؿ
تعزيز الفكرة ساىمت في تطكرت العبلقات الصييكنية الدكلية كتبمكر التطكر بعدة اتفاقيات 

الدكؿ األكربية في الحرب العالمية األكلى كالثانية متناحرة عمى  ككقفتكاقع،  إلىالصييكنية كتحكيميا 
المنطقة العربية، كلعبت الحركة الصييكنية دكران في إيجاد تكازف دكلي جديد؛ يحفظ ما حققتو الصييكنية 
مف إنجازات عمى أرض فمسطيف، كرغـ الخبلؼ بيف دكؿ أكركبا إال إنيا كقفت مكحدة الستمرار الحركة 

 ة في المنطقة العربية؛ إلقامة الدكلة الصييكنية. الصييكني
في لممغتصب الييكدم  الحؽفي ىذا المبحث االتفاقيات األكركبية التي أعطت  ناكؿسنت

ا مف مؤتمر كامبؿ الذم عمؿ عمى تجزئة المنطقة العربية تو عمى الشعب الفمسطيني، بدءن طك س ممارسة
 العثمانية،، كاضعاؼ الدكلة تصريح بمفكركاصدار  ،ا بسايكس بيكككمركرن  ،ليسيؿ السيطرة عمييا

دخاؿ الكاليات المتحدة لممنطقة العربية في الحرب العالمية األكلى كالثانية؛ بريطانيا  انتدابك  لفمسطيف، كا 
خراج بريطانيا مف المشيد الدكلي لتثبيت الدكلة الييكدية.  إلحداث تكازف دكلي جديد كا 

 و مؤتمر لندفأ 1905لسنة  مؤتمر كامبؿأًوال: الصييونية و 
ليو السير إا دعبعد أف ، 1907كاستمر حتى عاـ  ا،سرن  1905عاـ كامبؿ )لندف( عقد مؤتمر 

مف الدكؿ ذات المصالح  ،كامبؿ بنرماف رئيس الكزارة البريطانية لتشكيؿ جبية استعمارية مكحدة
مداف المستعمرة مف خطر تخكؼ البالمؤتمر عكس  كقد ،(155: 2003 سكسة،) المتكافقة في العالـ
اشترؾ في ك  .كاحتماالت التغيرات المنتظرة ،مستقبؿ الشعكب المستعمرةكبحث  ،المنافسة األلمانية
كجاءت نتائج المؤتمر  ،كالبرتغاؿ ،فرنسا ،بمجيكا ،ىكلندا ،سبانياأ ،يطالياإ ،انجمترا :المؤتمر كؿ مف

 ( 44: 2007 ،حمداف) لصالح الحركة الصييكنية خالصة
كصؿ المؤتمر إلى أف مصدر الخطر الحقيقي عمى الدكؿ االستعمارية يكمف في المناطؽ ت

العربية مف الدكلة العثمانية؛ ألنيا تتسـ باليقظة السياسية، كالكعي ضد التدخؿ األجنبي كاليجرة 
مي كالفني الييكدية، كتتكفر فييا عكامؿ قكة ككحدة التاريخ كالمغة كالثقافة كاليدؼ، كانتشار التقدـ العم

: 1978كالثقافي، كالتي ستكجو ضربة قاسمة لمدكؿ االستعمارية، فيما لك تمكنت مف التكحد. )الحبلؽ، 
كتقدـ المقترحات كالتكصيات  ،دراسة الكضع القائـلتأليؼ لجنة ك الدكؿ عمى التعاكف  اتفقت(، ك 223
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فات القائمة في عبلقاتيا الخبل رغـ تنسيؽ العمؿ بينياك  ،المشتركة ضماف استمرار نمك المصالحل
 (156: 2003 سكسة،) .السياسية

 
 :تياآل عمى، كقد أكد المؤتمركف 1907أصدر المؤتمر تكصياتو عاـ 

بقاء شعبيا عمى ما ىك عميو  ،المنطقة كتأخرىا تجزئةعمى الدكؿ ذات المصالح المشتركة  تعمؿ .1 كا 
 .مف تفكؾ كتأخر كجيؿ

قامة حاجز بشرم قكم كغريب يحتؿ الجسر البرم ،سيكمفريقي عف الجزء اآلفصؿ الجزء األ  .2  كا 
كعمى  المنطقةفي بحيث يشكؿ  ،المتكسط ا بالبحرا معن مكيربطي ،يربط أكركبا بالعالـ القديـ الذم

 (159: 2003 مقربة مف قناة السكيس قكة صديقة لبلستعمار كعدكة لسكاف المنطقة. )سكسة،
مع رض فمسطيف أعمى  حاجز بشرممى إقامة ع يةاالستعمار  الدكؿاتفقت كبناء عميو، فقد 

نجميز عمى النظرية التي برىف كد الخبراء اإلأ" :كارؿ برككماف قاؿك  االستعمار اإلنجميزم فييا،تزامف 
: 2001 )الحارتي، .سكريةفي ال مف قاعدة إف التحكـ في مصر ال يتـ أ كىي ،التاريخ عمى صكابيا

325) 
 منظمة الصييكنية العالمية الذم خمؼ ثيكدكر ىيرتزؿحضر المؤتمر ديفيد كلفسكف رئيس ال

خضر لمسياسة بمثابة الضكء األ ككاف المؤتمر،مع الحركة الصييكنية بريطانيافتحالفت  ؛(1)نت
ف استمرارية النفكذ ؤمٌ كانشاء نكاة استعمارية تي  ،البريطانية كالحركة الصييكنية في انتزاع فمسطيف

 )صامرم، يا لتمزيؽ أكصاؿ المنطقة العربيةبريطانيا خططرسمت ك  ،االستعمارم في المنطقة
في فمسطيف الييكد سار االستعمار البريطاني كالصييكنية العالمية لتأسيس دكلة ك  ،(13 :2013
         (160 :2003 )سكسة،

اشتركت الدكؿ األكربية مف غرب أكركبا في مؤتمر لندف، كذلؾ مف خبلؿ دراسة المنطقة 
نقاط القكة كالضعؼ كالتعرؼ عمى العكامؿ المساعدة إلنجاح االستعمار كتفتيت الكطف العربية كمعرفة 

عمى العربي، كاستغبلؿ الدكؿ األكركبية لممنطقة العربية، كتقسيـ القارات كالدكؿ لمتمكف مف السيطرة 
طبلؽ العناف لمدكؿ  ضعاؼ الشعكبلالمطمقة، كا   .بلستفادة العظمى مف االقتصاد كالتجارة كا 

                                                           

 akhbarelbalad.net/ar/1/2/1475 رسالة الممؾ عبد اهلل لغمكب عف القدس(1(

http://akhbarelbalad.net/ar/1/2/1475
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 الحرب العالمية األولىالعالقات الصييونية في يا: ثان
ف الييكد يتدفؽ المياجر ب كالثانية،ألكلى استمر المشركع الصييكني في ما بيف الحرب العالمية ا      
بخطى ثابتة ساركا ك  ،بكليسكتككيف ال ، كبناء المؤسسات كالدكائر،المستكطنات اءكبن ،فمسطيف إلى

رض أعمى  افكجكدىـ أصبح كاقعن  ؛يس أكثرمر مجرد كقت كلاأل ضحيأك  ،عبلف دكلتيـإاتجاه 
 (18 :2010. )عبد الكريـ، ، كال يمكف تجاىؿ أثرىـ كنشاطيـفمسطيف
بسبب المؤامرة العالمية التي حاكيا  ،تكتبلت مجابية لبعضيا إلىانقسمت الدكؿ األكركبية        

عمى المكقؼ  لمسيطرصبح اأك  ،ستارال كراءالخيكط الذم كاف يشد جميع  ،مجمع حكماء صييكف
)غام أكركبا المنظمات الخفية التابعة لسادة الماؿ مف الييكد المنتشرة في قمب  تساعدك  ،العالمي
 تستيدفكا عند قياـ الحرب العالمية األكلي، نشطت االمبريالية االستعماريةحينما  ،(170: 1971كار،

ماؿ آنفكذىـ  كدخكؿ فمسطيف في إطار ،انتصار الحمفاءكبما تضمنتو مف احتماؿ  ،إعادة اقتساـ العالـ
 ،كالمناطؽ المجاكرة كالسيطرة عمييا ،الصييكنييف المستعصية عمى التحقؽ في التكسع داخؿ فمسطيف

 بما في الحرب ىداؼ الصييكنيةحدد األ ،حاييـ كايزماف الذم تزعـ الصييكنية بعد الحرب عبرحيث 
 (43: 1997)الكيبلني، يمي:

 .انتصار الحمفاء ضركرة- أ
 .قامة انتداب بريطاني في فمسطيفإ- ب
 .ماـ ىجرة مميكف ييكدمأفتح الباب بمساعدة االنتداب - ت
  .انتياء االنتداب بعد سيطرة الصييكنية عمى مقدرات فمسطيف- ث

اختفاء عدد مف الشخصيات البارزة عف المسرح إلى الحرب العالمية األكلى  ندالعاأدل   
كمقتؿ  ،في كؿ مكاف نتشرالحرب ت كجعؿ ،العاـم أم أصاب الر ديد الذياج الشيالك  ،األكركبي

 ،-الكاليات المتحدة رئيس-كاغتياؿ الرئيس ماكينمي  ،كاغتياؿ الممؾ اإليطالي ىيرت ،إمبراطكر النمسا
 ،رة الحرباكالذم فجرت شر  ،كاغتياؿ ممؾ البرتغاؿ ،ر ركسيا الفرانداف سرجيكسصكاغتياؿ عـ قي

عندما قتؿ كلى ك  .(171: 1970)غام كار، كزكجتودرؽ فرانسكا كلى العيد النمساكم اغتياؿ االرشيك 
كانجمترا كفرنسا مف  ،لمانيا كالنمسا مف جانبأقامت الحرب بيف  1914راييفك عاـ عيد النمسا في س

كرجحت  األكركبية،ؾ كؿ الدكؿ شممت الحرب بعد ذلك  ألمانيا،إلى جانب خر، كانضمت تركيا آجانب 
 فعرضت عمى إنجمترا كفرنسا ؛فرصةكانتيزت الحركة الصييكنية ال ،مركؿ األألمانيا في الحرب أكفة 
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ف يعد الحمفاء الييكد بمنح فمسطيف أإلى جانبيا عمى شرط تضمف ليا دخكؿ الكاليات المتحدة الحرب 
 (62: 2012)عبد الحميد، .كطنا ليـ

القسـ إلى قسميف:  نفسياكقسمت رب العالمية، كاستغمت الحركة الصييكنية التحالفات الدكلية في الح
خر مؤيد كالقسـ اآل ،كليختيايـأللمانيا كدكؿ الكسط بقيادة اكتك كاربكرغ كارثكر ىنتكو  كؿ مؤيداأل

 (187: 1984)محمكد، .لبريطانيا كدكؿ الحمفاء بقيادة كايزمف الركسي
 والحمفاء بالحرب العالمية األولىالحركة الصييونية  .1

مريكي إلى القاضي األرساؿ رسالة بالشيفرة إلكس كحاييـ كايزمف كسكككلكؼ ير سايالس اتفؽ 
ف الحككمة أإلخباره  ب ؛- صييكنية في نيكيكرؾمرئيس لجنة الطكارئ االحتياطية ل -ىبرانديز 

مقابؿ تحالؼ الييكدية العالمية مع  ،فمسطيف إقامة كطف ليـ في مساعدة الييكد عمى  ريدالبريطانية ت
قد  الكاليات المتحدةكلـ تكف  ،إلى جانب الحمفاء الكاليات المتحدةكانضماـ الصييكنية في  ،انيابريط

الحرب  إلىعـ فكرة انضماـ الكاليات المتحدة يدبخمؽ تيار قكل  كعدت الصييكنيةك  ،دخمت الحرب بعد
كالكاليات  بدأت المنظمات الصييكنية في انجمترا، حينيا (184: 1970بجانب بريطانيا )غام كار،

نشاء دكلة ييكدية في إكبدأت تؤيد فكرة  ،طماع الصييكنيةأدة تقكـ بمناكرات سياسية لتحقيؽ المتح
  (43: 2001)جاؾ،. فمسطيف

خارجيتيا  آرثر جيمس بمفكر كزير 1917بريؿ عاـ أأرسمت الحككمة البريطانية في الخامس مف 
ف أا بببلغيـ رسمين ا  ك  يةمريكية الييكدألمصارؼ البلتصاؿ بممثؿ ال ؛مريكيةإلى الكاليات المتحدة األ

إلى جانب  الكاليات المتحدةمقابؿ تعيدىـ بإدخاؿ  ،الحككمة البريطانية ستتبني مشاريعيـ الصييكنية
 ،مريكية الحرب إلى جانب الحمفاءعند دخكؿ الكاليات المتحدة األك ، (63: 2012)عبد الحميد، الحمفاء

رجحت كفة الحمفاء في الحرب كقبض الصياينة ، حاب المصارؼ الييكدعمى رغبة الصياينة كأص بناءن 
: 2012)عبد الحميد،2/11/1917 تصريح بمفكركلي بإصدار الثمف قبؿ نياية الحرب العالمية األ

63).        
 ،ىربرت صمكئيؿ عمى المكرد غرام كزير خارجية بريطانيا قضية انشاء دكلة ييكدية عرض        

عمى  حصكؿكضكع مستقبؿ الثارة مإف " إ :كرد في المذكرةك  ،يا كالكاليات المتحدةة بريطانبمساعد
يتسبب اختبلؼ الدكؿ الكبرل في صعكبة تخصيص فمسطيف لدكلة ك  ،فمسطيف أمر كشيؾ الكقكع
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ف تقـك أ إنجمتراالضركرم عمى  مفك  ،تطمعات الييكد لتحقيؽ ؛متاحة صبحتة أكلعؿ الفرص ،بعينيا
 (191 :1984)محمكد، ".الدكلة اءنشإبدكر رئيس في 

التي كانت ال تغيب  إمبراطكرتييـاستمرت بريطانيا في خدمة الصييكنية العالمية حتى ضاعت      
 ،جانب الحمفاء إلىالحرب  يبعد دخكؿ الشريؼ حسيف بف عمك (، 23: 2002، الشمس )دياب عنيا

نيا لف تعارض أكأعمنت  ،لتنازالتتقديـ ا إلىكتكلي طمعت باشا الحكـ سارعت الدكلة العثمانية 
ي الببلد تحت الحكـ قف تبألحكـ الذاتي عمى اا مف كمنحيـ قسطن  ،فمسطيفاستيطاف الييكد في 

 .(190: 1984)محمكد، .العثماني
 

 ولىفي الحرب العالمية األ  األلمانية العالقات الصييونية- أ
عف  يظيركلـ  ،لمانيةالحككمة األبقيت االتصاالت مستمرة طيمة الحرب بيف الصياينة ك           

 ،نشاء كياف سياسي لممستكطنيف الييكد في فمسطيفإلماني كاضح كمستقر تجاه أكقؼ االتصاالت م
لمانيا الدبمكماسي في أنفكذ  تكفير الحماية البلزمة لممستكطنيف مف خبلؿفي كنجحت الصييكنية 

ييد الكاليات ككسب تأ، صادية مع الييكدلمانيا في المحافظة عمى مصالحيا االقتأرغبة ك  ،ستانةاال
كبدأت  ،النشاط الصييكني في فمسطيف الكثير مف اىتماميا كرعايتيا يمريكية التي كانت تكلالمتحدة األ

ألنيا ترل فييا  ؛قامة كياف سياسي عمى شكؿ دكلة ييكدية تحت السيادة العثمانيةإلمانيا ترل في أ
 ،العربي الح دكؿ الكسط في منطقة الشرؽصلمدفاع عف م عمى الصعيد العسكرم ضركرة استراتيجية

  (189: 1984)محمكد، .لقكمييف العرب مع بريطانياة كتحالؼ اانيية العثمتكتر العبلقات العربمما زاد 
، 1916 عاـ في أكائؿ مانيا بالحركة الصييكنية لفشميا في جبيات القتاؿألتزايد اىتماـ 

بقائيا بعيدة عف الحرب، ك أإلى جانبيا مف كسب الكاليات المتحدة بمعكنة الحركة الصييكنية  كحاكلت
لحماية المستكطنيف  ؛لماف في فمسطيف كسكرياإلى القناصؿ األلمانيا بإصدار تعميمات سرية أكسارعت 

لمانيا بتصريح مشترؾ تصدره مع الدكلة أف الصييكنية طالبت أال إ كالمحافظة عمى ممتمكاتيـ، ،الييكد
لمانيا لـ تستطع تمبية ىذا المطمب بحجة أكلكف  الصييكنية،فيما مع األىداؼ يعمناف تعاط ،العثمانية

 (Weltman.1961:256) .المعارضة العثمانية
بادرت الحركة الصييكنية باالنضماـ لمقكتييف الدكلتيف المتنازعة عمى الدكلة العثمانية، كذلؾ لخمؽ 

تتضرر عبلقاتيا بالدكؿ األكركبية المتنازعة، كتضع التكازف الدكلي مف أجؿ مصمحتيا، كمف غير أف 
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قكتيا مع الفريؽ المنتصر كدكف أف تخسر الفريؽ المنيـز لتحقيؽ ما ترمي إليو مف إقامة الدكلة 
الييكدية، كمع سقكط الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى تركت فمسطيف في حالة فراغ سياسي 

دارم، مما أدل لتحقيؽ األىد  اؼ الصييكنية التي رسمت بسيكلة.كا 

 بيكو –اتفاقية سايكس ثالثا: الصييونية و 
عندما عييف مارؾ سايكس مساعد لكزير الحربية البريطانية بدأت  تحركاتو إلى العاصمة 

ذلؾ ألف ركسيا كانت مترددة، كالعرب سيعارضكف االتفاقية، كفرنسا  الركسية إلقناعيا باتفاقية سايكس؛
سكريا الكبرل كميا، كبدأت الصييكنية مساعييا لحؿ العقبات التي تكاجو تنفيذ الحمـ ما زالت تريد 

حيث عيقد في منزؿ مكسى جاستر الييكدم لقاء بيف مارؾ سايكس كىربكت  الصييكني في فمسطيف،
صمكئيؿ كحاييـ كايزماف كىارم ساشر، كاتفقكا عمى ضركرة إعطاء الييكد الصفة الرسمية لفمسطيف، 

بإباحة اليجرة، كحمت الصييكنية مشكمة ركسيا بالمكافقة عمى مبدأ إقامة ىيئة دكلية تشرؼ  كطالبكا
عمى األماكف المقدسة، ككافقت ركسيا عمى االتفاقية بشرط المحافظة عمى مصالح الكنيسة الركسية في 

 ( 21: 1977األراضي المقدسة.)إمىاـ، 
التسميـ ليا عمى أف يتـ  ،الشرؽ العربي بعاد ركسيا عف فمسطيف كباقيإنجحت بريطانيا بذلؾ 

خراج إفي كلكف بريطانيا فشمت  ،كلة العثمانيةدالشمالية مف ال جزاءطماعيا في الدردنيؿ كالبسفكر كاألبأ
جزاء المتبقية مف كا، كاألطماع الفرنسية مقابؿ منح بريطانيا مينائي حيفا كعائرة األدفمسطيف مف 
. ارة دكلية يككف لفرنسا دكر أساسي في تحديد مبلمحيادإاتفؽ عمى كضعيا تحت فمسطيف، ك 
  (192 :1984)محمكد،

الخاصة بتقسيـ البمداف التابعة  1916 مارس 9في  بيكك- تـ تكقيع اتفاقية سايكس
نشاء إدارة دكلية في إكنصت االتفاقية عمى  ،دكؿ الحمفاءمناطؽ نفكذ ل إلىلئلمبراطكرية العثمانية 
ف يكضع أعمى  مكة،كممثمي شريؼ  ،التشاكر مع ركسيا كباالتفاؽ مع الحمفاء فمسطيف يعيف شكميا بعد

 :1990)عابد، .تككف حيفا ميناء لتجارة فرنسا كمستعمراتياعكا تحت السيطرة البريطانية، ك ميناء حيفا ك 
551) 

 8بقيت فرنسا مصرة عمى رأييا في أف يككف نصيبيا الشاـ الكبرل فرتب سايكس لقاء في 
بمقر  -كزير خارجية فرنسا  -كجكرج بيكك  -كزير خارجية ركسيا  -بيف سكككلكؼ  1917فبراير 

السفارة الفرنسية بمندف، كقاؿ سكككلكؼ: الصييكنييف يعتقدكف أنو مف الميـ جدنا لمصالحيـ أف تشرؼ 
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إنجمترا عمى فمسطيف بعد الحرب، كنجح سكككلكؼ في كسب جكرج بيكك؛ لكف بقي ليكسب ثقة الكزارة 
مف اقناع تمكف حاييـ كايزمف ك  ،1917ارس في م باريس سكككلكؼ مع سايكس إلىفرنسية، كسافر ال
 فكذىا كثقميا المالي لمضغط عمى الحككمة الفرنسية ك،بضركرة التدخؿ بكؿ ن ،سرة ركتشيمد الييكديةأ

خارجية سكرتير عاـ كزارة ال - فكافقت فرنسا عمى المطالب بالضغط الصييكني حيث سمـ جكؿ كامبكف
-22: 1977)إمىاـ،  الفرنسية لمطالب الصييكنية.ا بإعبلف تأييد الحككمة بيانن  لسايكس - الفرنسية

23) 
تي تتضمف المطالب خبلؿ محادثات سايكس بيكك الصيغة النيائية ال سكازنكؼ تقدم

ييا مف لإيمنح الييكد حرية اليجرة ك د، لمييك  نيا كطفأ" االعتراؼ بفمسطيف عمى  كىي: الصييكنية،
كمنح براءة لشركة ييكدية كالسماح  ،كالمدنيةكيتمتعكف بكافة الحقكؽ القكمية كالسياسية  ،جميع البمداف

خرجت اتفاقية ك  .ا بالمغة العبرية"كاالعتراؼ رسمين  ،محميةنشاء حككمة كا   ،لمسكاف الييكد في البمد
 صب مفكض الخارجية الركسيةيشغؿ من كالذم-أصدر "تركتسكي" ك سايكس بيكك لمعمف كلـ تعد سرية، 

كتـ  ية،الركسباإلفراج عف االتفاقيات السرية المحفكظة في قسـ المحفكظات بكزارة الخارجية  أكامره-
: 2014 :قنيبي) السرية.فاقيات تر غاردياف البريطانية نشرت االتسككانت صحيفة المانش ،نشرىا
109-110)  

األمير  إلىكلي في ببلد الشاـ جماؿ باشا برسكؿ األأرسؿ القائد العثماني أثناء الحرب العالمية 
 ،ليعممو باتفاقية سايكس بيكك لعقد صمح بيف العرب كاألتراؾ ؛فيصؿ االبف األصغر لمشريؼ حسيف

منو الرجكع لمدكلة كطمب  ،اقتساـ الكاليات العربية العثمانية ره مف كعكد الحمفاء التي ترمي إلىكحذ
كطمب مف ابنو األمير  ،حسيف رسالة جماؿ باشا غضب كلكنو لـ يكافؽ تسمـ الشريؼ كحيفالعثمانية، 

المندكب السامي البريطاني في  إلىرسؿ رسالة أك  ،فيصؿ الرد عمى جماؿ باشا بتأييده كدعمو لمحمفاء
ريطانية بفجاء رد الحككمة ال ، التفاقية سايكس بيككا عاجبلن ا منو تفسيرن " طالبن كينغيتمصر "ريجنالد 

، (111: 2014،)قنيبى يؤثر، كسيمنح العالـ العربي االستقبلؿ أف ذلؾ ال، المكرد بمفكرعف طريؽ 
كتمكف الحمفاء مف تقسيـ اإلمبراطكرية العثمانية فيما بيف ركسيا كبريطانيا كفرنسا، ككضعت فمسطيف 

أعطت  تحت إدارة دكلية، ككانت اتفاقية سايكس بيكك في أحد جكانبيا ىي ما تريده الصييكنية، كلقد
  (115: 1985فمسطيف ىكية جغرافية ألكؿ مرة في التاريخ الحديث. )الشريؼ،
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تكاثفت األطماع االستعمارية في المنطقة العربية كخاصة منطقة الشاـ، كاختمفت الدكؿ 
العظمي في غرب أكركبا، كالمتمثمة بػػػػػ فرنسا كبريطانيا كشرؽ أكركبا بركسيا، كاختمفكا بطريقة التقسيـ 

صرار فرنسا عمى الشاـ كميا، حيث دخمت الحركة الصييكنية بيني ـ، كقسمت منطقة الشاـ كالعراؽ، كا 
مطالبة دكؿ الحمفاء إلقامة دكلة لمييكد، فكافقت جميع األطراؼ عمى إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف، 

عبلف االنتداب لفرنسا كبريطانيا عمى سكريا كلبناف كالعراؽ، ككانت اتفاقي بيكك بمثابة حجر سايكس  ةكا 
األساس لتقسيـ المنطقة العربية إلى دكيبلت لزرع الدكلة الييكدية بينيـ كليسيؿ إقامتيا كاستمراريتيا 

 كالعمؿ عمى تقسيـ ببلد العرب.
 تصريح بمفور: العالقات الصييونية و رابعا

 تصريح بمفورتحركات الصييونية لمحصوؿ عمى  .1
الكاتب  -" سكككلكؼ احكـالحركة الصييكنية متمثمة بػػػػ "نبعد اتفاقية سايكس بيكك بدأت         

تكلى مطالبة فييا  ،1916ابريؿ12 ة فيالبريطاني بتقديـ مذكرة إلى كزارة الخارجية -كالصحفي الييكدم 
مة لممصالح البريطانية، الدكلة مف خدمات جمي لما ستحققو ،ييكدية في فمسطيف بريطانيا إقامة دكلة

حينما تكلى لكيد جكرج  ،صاغية اآذانن  ييكدية في فمسطيف تجد مؤيدة إلقامة دكلةال األصكاتكبدأت 
أصدرت ، ك (192: 1984)محمكد، ا لمخارجيةرن يبمفكر كز  كعييف ،1916اسة الكزارة في ديسمبر رئ

نشاء إلا تصريحن  1917الحككمة البريطانية عمى لساف كزير خارجيتيا "آرثر جميس بمفكر" في نكفمبر 
المكرد ركتشيمد زعيـ الطائفة الييكدية اإلنجميزية يقكؿ:  إلىككجو التصريح  ،كد في فمسطيفكطف لميي
  :زعيـ الطائفة الييكدية البريطانية "المكرد ركتشيمد"عزيزم 
 أماني الييكد التصريح المتضمف عطفيا عمى  ،ليكـ باسـ جبللة الممؾإف أنقؿ أ يسرني"      

 كزارة كأقرتو:كلقد عيرض عمى ال كالصييكنية،
 غايةتبذؿ سك  ،في فمسطيف لمييكدكطف  تأسيس إلىبللة الممؾ تنظر بعيف العطؼ ف حككمة ج"إ 

التي تتمتع بيا الطكائؼ غير بالحقكؽ المدنية كالدينية  عمى أف ال ينتقصلتحقيؽ اليدؼ،  ؛ىادجي
الييكد في البمداف الييكدية المقيمة في فمسطيف، كال الحقكؽ أك الكضع السياسي الذم يتمتع بو 

ا بالتصريح" بمفكر  إلىركتشيمد  كرد (1)األخرل"، كسأككف ممتننا إذا ما أحطتـ االتحاد الصييكني عممن
الصيغة  أرسؿبإمكاني  أصبحا كر: أخيرن ػػػػػػػػػ: عزيزم السيد بمفجاء فييا 1917سبتمبر 18رسالة في 

                                                           
.6967نوفمبر3تصرٌحبلفورمنوزارةالخارجٌةالبرٌطانٌةفً(1)
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 االتحادبإببلغ  سأقكـ ،ا إيجابيان ا ردن شخصين  ذا تمقيت مف حككمة صاحب الجبللة كمنكـإف ،التي طمبتيا
  (331: 2001)الحارتي،. ليذا الغرض عكتو خصيصان يتـ دأف خاص ال ناالصييكني في اجتماع

كقامت  ،تحدث بيا الييكديبمختمؼ المغات التي  نص تصريح بمفكر بإصدارقامت بريطانيا 
كسيا حيث كانت تقكـ الطائرات كخاصة ر  ،بتكزيعو بأقصى سرعة عمى شتى التجمعات الييكدية

البريطانية بإسقاط المنشكرات المتضمنة نص الكعد عمى مراكز تجمعات الييكد، كسارع الزعماء 
جؿ خمؽ مكقؼ أقصى جيكدىـ مف ألبذؿ  ،مبلئيـ المكجكديف في ركسياالصياينة بإرساؿ البرقيات لز 

 اسي في فمسطيفيطانييف بإنشاء كياف سيقناعة البر  تزداداد في تأييده كدعمو لبريطانيا، ك ييكدم متح
 ،ا كالكاليات المتحدة كركسيامف فرنسا كألمانيكؿ تأييد عمى الحصكؿ  كباستطاعتيـ ،يحقؽ ليـ فكائد

 ( 195: 1984حركة الصييكنية )محمكد،لميا كالء نكضم
 كلكنيا ،(23: 1990)الفرا، لـ تكف بريطانيا منتدبة عمى فمسطيف عند إعبلف تصريح بمفكر

بتسييؿ تحقيؽ المشركع كسرعاف ما  تكتعيد ،في فمسطيف ةالييكدي الدكلةتعاطفيا مع مشركع ب تكجيت
كىك  ،ما ينص عميو برنامج بازؿكثر أكاعتبر كايزمف في حكزتو  ،ت الحمفاءتـ مصادقتو مف حككما

كاؿ حكاأل ،رض لمييكد كتكفير الفرص لخمؽ الظركؼأف تصبح أف فمسطيف يجب أاعتراؼ العالـ ب
دكلة تحظى بثقة  إلىكتفكيض االنتداب عمى فمسطيف  ،طيففمس إلىضركرية كالمبلئمة إلعادة الييكد ال

ا عمى كاف مبنين  تصريح بمفكرف أ 1927اعترؼ كايزماف عاـ ، (552: 6، ـ1990الييكد التامة )عابد،
 ؛صييكنيةيكد لمحركة الكأنو كاف يرتعد خشية أف تسألو الحككمة البريطانية عف مدل تأييد الي ،اليكاء

 (110: 1982،)المسيرم .ف الييكد ضدنا ككنا نقؼ عمى جزيرة صغيرةأفيي كانت تعمـ 
كجكدىا لتأسيس  الذم عبر عميو الييكد؛كاف بمثابة الجسر  حركة الصييكنيةلم الدعـ البريطاني     

نو ستقكـ دكلة ليـ عمى ، فتحركت بريطانيا عمى صعيديف: األكؿ الييكد؛ لتخبرىـ بأعمى أرض فمسطيف
أرض فمسطيف كالثاني: لمدكؿ االستعمارية؛ لتضمف االعتراؼ بتصريح بمفكر كتحقيؽ الكعد، كتخفيؼ 

 االعتراض العالمي عمى قياـ الدكؿ الييكدية.
 تصريح بمفورالعالقات الصييونية البريطانية لموافقة الواليات المتحدة األمريكية عمى   .2

 "لكيد جكرج" صدكر تصريح بمفكر ممثمة برئيس كزرائيا بعد ية سارعت الحككمة البريطان
إف الزعماء ": ؿفقا ؛عمى إصدار تصريح بمفكر ،يضاح المبلبسات التي حممت حككمة ببلدهإل

 ؛لمييكد في فمسطيف دكلةإنشاء نو إذا أخذ الحمفاء عمى عاتقيـ أ ،اا أكيدن يكنييف قطعكا لنا كعدن الصي
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ضية كتأليبيـ لمعاضدة ق ،كسعيـ إليقاظ عاطفة الييكد في كافة أنحاء العالـفإنيـ سيعممكف كؿ ما في 
محصكؿ لصدكر تصريح بمفكر  في حيف سعت الحركة الصييكنية بعد ،كقد بركا بكعكدىـ" ،الحمفاء

كركسيا  ،مريكيةالكاليات المتحدة األ ةحككمك  ،كافقت الحككمة الفرنسيةف ،عمى مكافقة الدكؿ الكبرل
يطاليا ك   (114: 2014،)قنيبى. 1918 عاـ عمى تصريح بمفكر اليابافكا 
 مريكيةلبلتصاؿ بممثمي المصارؼ األ ؛الكاليات المتحدة إلىبمفكر كفدت الحككمة البريطانية أ

ا تتبني رسمين سف الحككمة البريطانية أإلببلغيـ ب ؛1917بريؿ أ 5 كركتشيمد كزير خارجية بريطانيا
ابؿ تعيدىـ بإدخاؿ الكاليات كذلؾ مق ،(177: 1970)غام كار، مشاريعيـ المتعمقة بالصييكنية

يكنيك  7بيا إلى فرنسا في كلى كتائأككصمت  ،جانب الحمفاء إلىالمتحدة الحرب 
 ( 329: 2001،الحارتي).1917
 ،1917سبتمبر  4ففي  ؛المقترح تصريح بمفكرييا بأبريطانيا مف الكاليات المتحدة ر  طمبت      
ننا نتعرض لمضغط إلعبلف عطؼ عمى الحركة "إالككلكنيؿ ىاكس يقكؿ:  إلىيؿ المكرد سيس أرسؿ

كاف رئيس  ذاإنؾ قادر عمى التأكيد بصكرة غير رسمية أذا شعرت إ لؾ كسأككف شاكران  ؛الصييكنية
نني أكافؽ عمى الصيغة التي اقترحيا إد كيمسكف عمى رسالة ىاكس بقكلو" كر  ،اإلعبلفالجميكرية يؤيد 

ت ككافق ،عرض عمى الرئيس األمريكي كيمسكفك  بيا،خبرتيـ أاذا  اسأككف ممتنن  صييكني،الجانب ال
كعند صدكر تصريح بمفكر أعمف  (3: 2011قبؿ نشره.) الفي، ل الكعدعمى محتك الكاليات المتحدة 
ف األمـ الحميفة قررت كضع أعتقد أ :قاؿ كيمسكف" 1918ففي  ،ميومكافقتو عتأييده ك  الرئيس كيمسكف

: 2011)الطكيؿ،الشعب األمريكي.ك  ةحككمالاألساس لمدكلة الييكدية في فمسطيف بتأييد تاـ مف  حجر
93 ) 

)دياب،  تصريح بمفكرعمى  الكاليات المتحدةنجحت االستراتيجية الصييكنية في انتزاع مكافقة 
تحدة كالتكافؽ لمكاليات الم المسيحية كالمصالح االستراتيجية ةالصييكنيعكس التكافؽ بيف ك  (69: 1976
أيد  (59: 2004،)السماؾ  تصريح بمفكرعمى  كالككنجرسبيض ة البيت األمكافق إلى أدم الذم

 - ارجيةرئيس لجنة العبلقات الخ - مبادرة مف السيناتكر ىنرم كابكت لكدجمريكي الككنجرس األ
قامة كطف إكية تؤيد مرياألف الكاليات المتحدة أا جاء فيو صدر بيانن أك  ،1922تصريح بمفكر في يكنيك 

تصريح با لمشركط التي يتضمنيا كعد الحككمة البريطانية كالمعركؼ كفقن  ،في فمسطيف لمييكد
ا عمى معن  1922سبتمبر21مجمس النكاب كالشيكخ األمريكييف كافؽ ك  (60: 2004)السماؾ،بمفكر
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بحت الكاليات المتحدة صأك  ،منيما ؿلممكافقة المنفردة لك تأكيديةكخطكة  كصؾ االنتداب  تصريح بمفكر
: 2013تمراز،) اا مشتركن مريكين أا ك نين بريطا اصبح كعدن أة بريطانيا في تنفيذ الكعد الذم مريكية شريكاأل

دم مف خبلؿ الييك مريكي بالكطف األ االلتزاـمريكي ككدرك كلسكف قاعدة س األرسي الرئي، كأ(146
ؿ الرؤساء الذيف جاؤكا بعده كخاصة ركزفمت صبح ىذا االلتزاـ مف ثكابت كأك  ،التزامو بتصريح بمفكر

 (63 :2004)السماؾ، .كرتركماف
شير: أؿ صدكر تصريح بمفكر بخمسة قب ف التأييد األمريكي لمصييكنيةكايزمف عيقكؿ حاييـ 

 مناديف بجميكرية ييكدية ،فقرركا شكؿ الدكلة التي ستقكـ ،مريكيكفصدقاؤنا األأمضى "
مريكي كيمسكف كتب الرئيس األ، 1919مؤتمر السبلـ في باريس اد انعققبؿ ك  ،(93: 2011)الطكيؿ،

قدـ لكـ أف أنو مف الضركرم أتصكر بألـ : " يقكؿ الكاليات المتحدةحد زعماء المنظمة الصييكنية في أل
ف الدكؿ الحميفة مع حككمتنا كشعبنا متفقة أنني مقتنع بإ ؛جديدة عف التزامي بتصريح بمفكرتأكيدات 

كتبيا مذكرة  يكجاء ف، (289: 2001)الحارتي،الييكدم ساس الككمنكلث أيف فمسط كضععمى 
مؿ ؽ الععم راقبت باىتماـكيمسكف إلى الحاخاـ ستيفف كايز يبمغو فييا مكافقتو عمى تصريح بمفكر: " 

كاغتنـ الفرصة  ،طانيةعمى طمب الحككمة البري بناءن  ،ماف في فمسطيفز البناء الذم قامت بو لجنة كايك 
مريكية نية في الكاليات المتحدة األحسست بو نتيجة تقدـ الحركة الصييك أبر عف االرتياح الذم عألي 

قصارل جيدىا لتسييؿ تحقيؽ كبذليا  ،البريطانية الحككمةمنذ اعبلف بمفكر باسـ  ،كالدكؿ الحميفة
ييكد في كالدينية لغير الم عمؿ يمحؽ األذل بالحقكؽ المدنية أعمى عدـ القياـ ب كحرصيا ،اليدؼ
قررت كبعد ذلؾ  ،(60: 2004خرم )السماؾ،أؽ الييكد ككضعيـ السياسي في دكؿ ك حقك أ ،فمسطيف

ف تككف أك  ،بريطانيا باالنتداب عمى فمسطيفلكا تعيدك  ،الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا ،اءدكؿ الحمف
 تصريح بمفكركس عك  ،(93: 2011)الطكيؿ، حككمتيا مسئكلة عف كضع تصريح بمفكر مكضع التنفيذ

لمتحالؼ في زمف الحرب، فترابطت الدكؿ األكركبية في سبيؿ تحقيؽ المنفعة لكؿ دكلة. الممحة حاجة ال
(( Beckerman.2013.109  
 الصييونية العربية عمى تصريح بمفورالعالقات . 3

لتي ليا عبلقة تحقؽ تصريح بمفكر كتـ االعتراؼ فيو مف الدكؿ العربية الصديقة لبريطانيا، كا        
حميمة مع الحركة الصييكنية، مما سيؿ ميمة بريطانيا في إنشاء األسس األكلى لدكلة الييكد في 
فمسطيف، كبعد التكاتؼ العربي البريطاني عمى الدكلة العثمانية استجابت لمتطمبات الصييكنية مدعكمة 
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يتضمف  1918عاـ  رتصريح بمفك بعد صدكر  صدر تصريح لطمعت باشا، وبقرارات مف بريطانيا
      (190: 1984)محمكد، التالي:
 .تسامح تركيا مع مكاطنييا الييكد- أ
 .إزالة القيكد اإلدارية المفركضة عمى االستيطاف الييكدم- ب
  .عاشة سكانياإتنسيؽ اليجرة الييكدية بحيث تككف حدكد إمكانية الببلد عمى - ت
  .ضماف الحرية الثقافية كالدينية كالركحية لمييكد- ث
  .ا كامبلن ا ذاتين انية منح الييكد حكمن إمك- ج

ف كايزماف حصؿ أجاء في مذكرات بف جكركيف تكالت االعترافات العربية بتصريح بمفكر حيث 
تصريح يعترؼ فيو فيصؿ ب 1919يناير  3بصداقتو مع األمير فيصؿ بف الحسيف عمى اتفاؽ بتاريخ 

 ،فمسطيفك األردف كالعراؽ  ؛مأ ،في الشرؽ أتنشالتي سالدكؿ العربية عد بأحسف العبلقات بيف كيى  ،بمفكر
 - عضك الكفد الصييكني -القاضي الييكدم فيمكس فرانكفكرتر  إلىرسمو أفيصؿ ذلؾ بخطاب  كعزز
 (333: 2001،الحارتياالتفاؽ. )كلكف الشعب العربي رفض ىذا  ،بفرنسا فرساممؤتمر  إلى

 ية الثانيةلمالحرب العاالعالقات الدولية الصييونية في  خامسا:
ككاف  ،الحركة الصييكنية السياسيةمخبلفات بيف الفاشيف ك لالحرب العالمية الثانية ميدت    

لصييكنية السياسية حتى سمطاف ا كازدياد ،النازيةف تنتيي بتدمير أالمخطط المرسكـ ليذه الحرب 
 ،العالمية الثانيةاندلعت الحرب ، ك (20: 1990 كار، )غام في فمسطيف لييكدقامة دكلة اإتتمكف مف 

لمانيا كؿ منيما ييمٌني الشعكب المستعمرة بالحرية كاالستقبلؿ أراح الحمفاء كدكؿ المحكر بقيادة ك 
ككضعكا كؿ ثقميـ  لمييكد،ككجدت الصييكنية  فرصتيـ إلنشاء كطف  ،خراآل كيحرضيا عمى العدك

ـ كعممكا في القكات المسمحة في خريف بقضيتيفأقنعكا اآل ،اإلعبلمي كاالقتصادم كمضكا لتحقيؽ حمميـ
ف الييكد قدمكا لمحمفاء عمى مدل سنكات الحرب ما يقدر بمميكف جندم أركتشيمد  كتحدث ،دكؿ الحمفاء

بعد انتياء الحرب طكاقـ مف الضباط كالجنكد كخبرة عسكرية مييكد ككاف لكانكا تحت السبلح،  ييكدم
، كالفيمؽ الييكدم الذم كاف يحارب كجيش اةات الياجانذا أضيفت لقك إ اخصكصن  ،ال يستياف بيا

  (19 :2010)عبد الكريـ،. نظامي بجانب الحمفاء
متعاطفة مع اإلمبراطكرية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة "كنستكف تشرشؿ" ت كان      

عبد ) ا غير ييكدمكاف صييكنين حيث تعاطؼ تشرشؿ مع الييكد ليس لو حدكد ك  ،ماني الييكدأ
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انتياج خطتيف  إلىعقاب الحرب العالمية الثانية أاتجيت السياسة الصييكنية في ك  (21: 2010الكريـ،
 ىاتاف الخطتاف كانتا:ك  ،ىدفياتحقيؽ قادر عمى ف المناخ الدكلي أيقنت أف أد لمعمؿ بع
 (78: 1969)الغاردم،

 .تشجيع غير محدكد لميجرة الييكدية مف الخارج- أ
  تر العبلقات داخؿ فمسطيف.لتك تشجيع غير محدكد - ب

المتحدة إلى الكاليات  تقدـ ،ة في الحرب العالمية الثانيةنقطة التحكؿ الكبرل المتمثم حددت    
كييف ليتمر لمضغط عمى مريفي تجنيد كتكجيو عداء الييكد األ نجحت بريطانيا، ك المعركة ضد ىتمر

با كالحركة كرك أانجمترا ييكد  استخدمتيا حين أكركبا،خرل في أالحرب مرة مريكي ليرضى بالمجتمع األ
إلى لقاء حميـ بيف المركزيف بدكره  حيث قاـ الكاليات المتحدة،الصييكنية كجسر اتصاؿ مع ييكد 

زاد النشاط الصييكني  ،(165: 2001)ىيكؿ،مريكي في الحركة الصييكنية كالييكدية كركبي كاألاأل
يمو مف كانتقؿ مركز تمك  ،نيكيكرؾ إلىقيادتو مف جينيؼ  جيكده في الكاليات المتحدة كانتقؿ مركز كركز

 (283: 2001)الحارتي، رككفمر بعد الحرب العالمية الثانية.ؿ آؿ ركتشيمد إلى آ
الكاليات المتحدة األمريكية أف مكازيف القكل في العالـ  حركة الصييكنيةماـ الأا كاف كاضحن 

ك أسكاء مف الناحية االقتصادية  ،الـقمة الع سكؼ تخرج مف الحرب العالمية الثانية متربعة عمى
ككاف عمى الحركة  ،بما في ذلؾ سمطة رسـ خرائط ما بعد الحرب ،ك التأثير الدكلي الكاسعأ ،العسكرية

ككانت كسيمتيا التي طرحت  ،ف ترتب نفسيا ليذه الحقيقة الجديدة الحاكمة في عالـ متغيرأالصييكنية 
الدكلة قامة إالجسر الذم يعبر عميو مشركع  الكاليات المتحدةكف ييكد ف يكأ اا كمنطقين نفسيا تمقائين 

 (167: 2001)ىيكؿ،.الكاليات المتحدةحضف  إلىحضاف أكركبا أفي فمسطيف مف  ةالييكدي
لتحقيؽ مطامعيا بالتركيز عمى الدكؿ الكبرل  ؛استغمت القيادة الصييكنية الحرب العالمية الثانية

 ستخسر منصبياف بريطانيا إف ؛في حالة كسب الحمفاء الحرببف غكريكف م أر ك  ،كالكاليات المتحدة
سرعت في عممية أمف العكامؿ التي ك  ،مكقع قيادة العالـ إلىدكلة كبرم كستدفع الكاليات المتحدة ك

مريكية بكصفيا أضخـ كأغني طائفة في ازدياد نفكذ الطائفة الييكدية األ الكاليات المتحدة،إلى التحكؿ 
 .مريكيةإلى االعتماد عمى االمبريالية األاالعتماد مف االمبريالية البريطانية ك  ،لصييكنيةالحركة ا

 (5 :2011الفي،)
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 نكفمبر 18ألكؿ مرة في  في المنطقة العربيةت فكرة التعاكف االقتصادم بيف بمداف كطيًرحى 
ي لندف، لمتباحث في اجتماع بيف ممثميف عف كزارتي الخارجية األميركية كالبريطانية ف كعقدـ، 1943

بعد انتياء الحرب  كالييمنة عمييا ،مديف في المنطقةلضماف مصالح الب لممنطقة العربية،تسكية كضع 
مذكرة   - أحد تبلمذة حاييـ كايزماف -رنست بيرجماف آ أعٌد الييكدم األميركي د.ك  ،العالمية الثانية

كالقائمة عمى ىجرة الييكد  ،ر الخطة األميركيةجكىألنيا  ؛قدميا لبلجتماع، كيمثِّؿ فييا تيكيد فمسطيف
قامة  إلى لتككف حجر  ؛قاعدة صناعية متطكرة إلىفييا، كتحكيميا  الدكلة الييكديةفمسطيف العربية كا 

حسيف  .)المنطقة العربية يات المتحدة األميركية فيالزاكية في المشاريع كالمخططات المستقبمية لمكال
،1997: 113) 

سياسة  كتمخصت الدكلة الييكدية،عبلف بناء بإ الحاسمةمعركتيا صييكنية الحركة ال دخمت
مقاكمة الكتاب األبيض عف طريؽ تجاكز قيكده عمى ل ؛العالمية الثانيةالقيادة الصييكنية خبلؿ الحرب 

 الييكدية،قياـ الدكلة  إلىف تؤدم الحرب أكقد تكقع بف جكركيف  ناحية،ضي مف كانتقاؿ األرا ،اليجرة
تي بالدكلة أست لثانيةقد جاءت بتصريح بمفكر فالحرب اكلى كانت الحرب العالمية األ إذايقكؿ  فكاف

 .(240: 1980الرحمف، عبد). الييكدية
 :2001)ىيكؿ، عمى الساحة الدكلية بعد الحرب العالمية الثانية جاىزة ألدكارىا: قكتيفبرزت 

187) 
عطتيا مكاردىا االقتصادية كطاقاتيا العسكرية حؽ أك  ،مريكيةالمتحدة األ قكة الكاليات األكلى:القكة  .1

حيث كاف  ،كؿ ما جذب انتباه الكاليات المتحدة عبر البحارأ حيث أف المنطقة العربية ،قيادة العالـ
بدت عممية انقضاض مباشر لمشركات ككأنيا جيش يستكلى ك  ،عنصر الجذب الرئيسي مكارد البتركؿ

 عمى غنائـ الحرب.
السياسي في  التأثير مراكزشدت كؿ امكانياتيا سكاء عمى  كالتيالحركة الصييكنية  :ةالقكة الثاني .2

 ، كاقترببناء القكة المسمحةك االستيطاف ك  رض فمسطيف بحركة اليجرةأعمى ك  الكاليات المتحدة،كركبا ك أ
دافيد سيـ ألييكدية كعمى ر درؾ قادة الداخؿ في الككالة اأك  ،تعداد الييكد في فمسطيف مف نصؼ مميكف

في  بالدكلة الييكديةال إتتحقؽ كركبا لف أيجرة الكبيرة التي ينتظركنيا مف ف مكجات الأ ،بف جكركيف
  فمسطيف.
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 وصؾ االنتداب البريطانيالدولية العالقات الصييونية سادسا: 
ا قاـ مستشارك الرئيس في قسـ االستخبارات الممحؽ بالبعثة األمريكية لمفاكضات السبلـ، حينم      

مف  ،ـ، سمـ مستشارك الرئيس سمسمة مف التكصيات1919تـ افتتاح مؤتمر الصمح في باريس عاـ 
اقتراح إقامة دكلة ييكدية مستقمة، كتحت اإلشراؼ البريطاني، كأصبحت تمؾ التكصية مف برنامج  :بينيا

تكضع  عمى أف ،(145: 2013عمؿ الكفد األمريكي كالرئيس كيمسكف كالسياسة األمريكية )تمراز،
كتعمؿ عصبة األمـ المتحدة عمى تحقيقيا عف طريقيف إجرائييف  ،رفاىية الشعكب تحت نظاـ االنتداب

 (310: 1: القسـ العاـ، ـ1984المكسكعة الفمسطينية، ) ىما:
مف عيد عصبة األمـ عمى أف يتـ اختيار  22إجراء عاـ: ىك نظاـ االنتداب ذاتو، كنصت الفقرة - أ

التي يمكف أف تقكـ بيذه الميمة بسبب مكاردىا كتجاربيا كمركزىا  ،دكؿ الراقيةالدكلة المنتدبة مف ال
 الجغرافي.

كالتي يشترطيا مجمس العصبة  ،إجراء خاص: االلتزامات المحددة التي يتضمنيا صؾ االنتداب- ب
لضماف حسف قياميا بكاجبيا نحك رفاىية كتقدـ شعكب األقاليـ المكضكعة  ؛عمى الدكلة المنتدبة

 النتداب.تحت ا
سارعت الحككمة البريطانية كالمنظمة الصييكنية بالسعي لدل عصبة األمـ لمحصكؿ عمى 

 1920قد في الذم عي  ،عمى فمسطيف بعد مكافقة مؤتمر ساف ريمك امكافقة دكلية عمى انتداب بريطاني
 تفقت فرنسااحيث  (123: 2014،عمى تصريح بمفكر كمشركع فرض االنتداب عمى فمسطيف، )قنيبي

نجمترا عمى   بتنفيذ تصريح بمفكر دكف بريطانيا كتمتـز ،ف تككف فمسطيف تحت االنتداب البريطانيأكا 
ككافقت دكؿ الحمفاء  (259 :2010غمبية سكاف فمسطيف )ىاشـ ،أيشكمكف  العرب فأمع  ،العرب عمـ

 ،ريطانياالكبرل عمى أف تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف تنفيذ التصريح الذم أصدرتو حككمة ب
المكسكعة الفمسطينية، ) .1917نكفمبر2كأقرتو الدكؿ الكبرل لصالح إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف  

  (311: 1: القسـ العاـ، ـ1984
 ،الصييكنية كزعماء الييكد المنظمةصؾ االنتداب باالتفاؽ مع  الحككمة البريطانية كضعت

مع سكتير المكرد  كضع نص صؾ االنتداب كلىتحيث  ،مريكي بنياميف ككىيفالييكدم األ كمف بينيـ
عمى نصكصو  تكافقكاك  ،كضع صؾ االنتدابكتـ  ،البريطانية ةكيرزكف كزير الخارجي

تأخرت في عمى صؾ االنتداب، إال أنيا  الكاليات المتحدةكرغـ مكافقة  ،(48 :2002)الحسيني،
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تكقعو كسكريا مدة سنتيف، كلـ  ردفعمى صؾ االنتداب الفرنسي البريطاني عمى فمسطيف كاأل تكقيعال
)المسيرم،  ةالعربي منطقةحصؿ مف بريطانيا كفرنسا عمى حقكؽ متساكية معيما في التبعد أف  إال

ظؿ الرئيس األمريكي متردد، بشأف إخضاع فمسطيف كسكرية ككؿ إلى حكـ الدكؿ ك  ،(5 :2006
ع الحككمة األمريكية بشأف االستعمارية، كلك عف طريؽ االنتداب، كدخمت بريطانيا بمفاكضات م

فمسطيف، كنص ىذا االتفاؽ عمى اعتراؼ الكاليات المتحدة باالنتداب البريطاني عمى فمسطيف، مقابؿ 
: القسـ 1984المتحدة في المنطقة. )المكسكعة الفمسطينية  لمكالياتضماف إنجمترا لممصالح التجارية 

 (80: 1ـالعاـ، 
دكف استشارة  ،فمسطيف تحت االنتداب البريطانيكضع ل 1922عصبة األمـ عاـ  تاجتمع  

ف أنو يجب أالتي تنص عمى  ،مف عيد عصبة األمـ 22مخالفة بذلؾ المادة ك  ،الشعب الفمسطيني
كضع رفاىية الشعب  22تقضي المادة ك  ،الشعكب المقاـ األكؿ في اختيار الدكلة المنتدبة تيككف لرغبا
كلـ تقـ  ،لتقكـ بأمانة االنتداب ؛تـ اختيارىا بكاسطة  الشعبالتي ي ،الدكلة المنتدبة برعايةكمصالحو 
 باالنتداب عمى فمسطيف، كبعد فترة اعترؼ 24/7/1922يكـ  عصبة األمـ قررتبذلؾ، ك بريطانيا 

دارة اإللغت كأ ،مقرىا لمقدس ت حككمة االنتدابنقم ، حيث 1929االنتداب بالككالة الييكدية عاـ 
كشجعت  ،ا كأكؿ مندكب ساـ ليا في فمسطيفكعينت ييكدين  ،رة العسكريةاإلدا ياحمت محمك  ،مدنيةال

)ىاشـ  بريطانيا اليجرة الصييكنية بصكرة غير شرعية فارتفعت نسبة السكاف الييكد في فمسطيف
،2010: 259) 

الصمػػة التاريخيػػة  مشػػركع صػػؾ االنتػػداب البريطانػػي عمػػى فمسػػطيف اعتمدت عصبة األمـ في
يجػػاد حػػؿ لممسػػألة الييكديػػة خػػارج الػػدكؿ الغربيػػة،  ،مييػػكد بفمسػػطيفيفة لالمز  الصػػؾ حككمػػة كيكمؼ كا 

كاسػػتيطاف المياجريػػف الييػػكد فػػي  ،تسػػييؿ اليجػػرةب؛ سػػكاء دكلة لمييكداالنتػػداب مسػػؤكلية ضمػػاف إنشػػاء 
كسػػابيـ الجنسػػية، كالتعامػػ فمسطيف ؿ مػػع الييكد كشػػركاء فػػي الشػػؤكف االقتصاديػػة كاالجتماعيػػة كا 

 كصػػؾ االنتػػداب تصريح بمفكرأنكػػر ك كاإلضافػػة القانكنيػػة التػػي سػػاىمت فػػي تممػػؾ األرض،  ،كالعسػػكرية
    (27: 2015)عبد الحميد،لمفمسطينييف. الحقػػكؽ الكطنيػػة 

كمكافقة  ،تصريح بمفكرشير فييا إلى أاضافة إلى مقدمة  ،ةماد 28احتكل صؾ االنتداب عمى 
ـ، حيث كاف مف ضمف  1919أكفدت لجنة كنج كريف عاـ  حيث دكلة لمييكد،نشاء إدكؿ الحمفاء عمى 
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دارة لجنة دكلة دينية تككف بإشراؼ الدكلة الكصية كعصبة إتكصياتيا كضع األماكف المقدسة تحت 
           .     (23: 2013)صامرم، .األمـ
جميع الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف كضع الببلد في أف  ،تنص المادة الثانية مف صؾ االنتداب       
كتككف مسؤكلة عف صيانة  ة،الييكدي الدكلةنشاء إتضمف كأف  ،قتصاديةاالدارية ك اإلسياسية ك الحكاؿ األ

ترؼ الدكلة المنتدبة بككالة ييكدية كييئة المادة الرابعة تعك  ،الحقكؽ المدنية كالدينية لجميع سكاف فمسطيف
التي تؤثر في ك كالتعاكف في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية  ،دارة فمسطيفإعمكمية إلسداء المشكرة إلى 

المادة السادسة تسيؿ حككمة االنتداب ىجرة الييكد ك  ،كمصالح السكاف الييكد في فمسطيف الدكلةنشاء إ
كالمادة  ،ميريةراضي األحشد الييكد في األك عاكف مع الككالة الييكدية كتشجع بالت ،حكاؿ مبلئمةأفي 

عبد ) .ا ليـالسابعة تسيؿ اكتساب الجنسية الفمسطينية لمييكد الذيف يتخذكف فمسطيف مقامن 
 (27-26: 2015الحميد،

   1946 أمريكي –االتفاؽ االنجمو سابعا: 
 –تعاكف في تككيف لجنة تحقيؽ أنجمك دعت الحككمة البريطانية حككمة الكاليات المتحدة لت

أمريكية مشتركة، لمساعدتيا في حؿ مشكمة فمسطيف المعقدة، كحؿ مشكمة اليجرة الييكدية، ككضع 
ييكدم لمدخكؿ 100.000أمريكية، ككاف مف بيف تكصياتيا قبكؿ -تقرير لجنة التحقيؽ األنجمك

د كصكليـ، كأرسؿ الخبراء إلى لندف في لفمسطيف، كتسييؿ الطرؽ كالكسائؿ لنقميـ كاالعتناء بيـ عن
 .(1)إلجراء تدابير السفر الفعمي 1946يكنيك 

كجدت بريطانيا أف التدخؿ األمريكي سيتيح ليا التخمص مف االنتداب البريطاني الذم حققت 
إرساؿ لجنة تحقيؽ  14/11/1945لمصييكنية الغرض منو، فاقترحت عمى لساف كزير الخارجية بيفف 

أمريكية مشتركة، تككف الرئاسة فييا دكرية لبحث مسألة ييكد أكركبا، كاستعراض مشكمة  –إنجميزية 
دد عمؿ المجنة باآلتي:  فمسطيف كحي

كاالقتصادية كاالجتماعية في فمسطيف، كتأثيرىا عمى اليجرة كاالستيطاف  ةفحص األحكؿ السياسي- أ
 الييكدم.

 لذيف يكدكف اليجرة إلى فمسطيف.فحص حالة الييكد في األقطار األكركبية، كتقدير عدد ا- ب

                                                           
 أمرٌكٌة-،لجنةاألنجلو6946أكتوبر4تالمتحدةاألمرٌكٌة)ترومان(فًتصرٌحرئٌسالوالٌا(1)
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سماع آراء الشيكد مف ممثمي العرب كالييكد بشأف مشكبلت فمسطيف كعبلقاتيا بأحكاؿ الييكد، كتقديـ - ت
، 1984المكسكعة الفمسطينية، )التكصيات لحككمتي بريطانيا كالكاليات المتحدة لمعالجة المشكبلت. 

 (319: 1العاـ، ـ ـالقس
مريكية مسكدة اقتراح جديد يقضي بكضع فمسطيف تحت كصاية دكلية قدمت كزارة الخارجية األ

 عف المقترح بفعؿ الضغطكتـ التراجع  ،يتفاكض خبلليا الطرفاف لمتكصؿ إلى حؿ ،لمدة خمسة أعكاـ
  (71 :2015)عبد الحميد، .الذم مارسو المكبي الصييكني عمى الرئيس األمريكي ىارم تركماف

 ييونية ومؤتمر اعالف بمتيمورالصالدولية العالقات : ثامنا
، ككاف 1942حتى مؤتمر بمتيمكر  1879تدرجت الحركة الصييكنية مف مؤتمر بازؿ عاـ          

شعارىا إقامة الدكلة الييكدية، فكانت قكة الصييكنية كصمت إلى أعمى المستكيات السياسية كالعبلقات 
االنتداب البريطاني حتى تتدرج لمكصكؿ الدكلية مع الدكؿ الكبرل، كاستطاعت نزع تصريح بمفكر ك 

إلقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف، كالتي يظير جمينا بتكحيد الصفكؼ الييكدية بجميع الدكؿ، كامتزجت 
الصييكنية بكؿ تفرعاتيا بيذا المؤتمر، كالذم يعد أخطر مف تصريح بمفكر حيث بدأ العد التنازلي 

 إلقامة الدكلة الييكدية.
ؽ صغير في دفنكىك "بمتيمكر"  في الكاليات المتحدةكركبا ك ألصييكنية في كؿ التنظيمات االتقت       

كركبية مع الصييكنية امتزاج الصييكنية األ ، 1942مايك سنة  11-9ا بيف در لو فيمنيكيكرؾ قي 
شركع الم تككيفثـ  ،كف مف االثنتيف قكة كاحدة كراء مشركع الدكلة الييكدية في فمسطيفاألمريكية لتكٌ 

 :2001مريكية )ىيكؿ،الكاليات المتحدة األ كىيتحت رعاية كحماية القكة الجديدة البازغة في العالـ 
 في يـ ممثبلن قكل حاـ لأعبلف بمتيمكر إمنذ  الكاليات المتحدةفي  الصييكنيةقادة ، ككسب (168

ة الييكد المتمسكيف حيث قضت المنظمة الصييكنية العالمية عمى معارض ،مريكيةالكاليات المتحدة األ
بلف بمفكر كاع ،فحسب  كد في فمسطيفدكلة لمييكلـ تعد تطالب بإقامة  إسرائيؿ،بالتراث الركحي ألنبياء 
 .صبحت تطالب بإنشاء دكلة ييكدية تشمؿ كؿ فمسطيفأبؿ  ؛الحربؿ الصادر في فترة ما قب

 (33 :1982)جاركدم، 
كحضر حاييـ  الكاليات المتحدة،با ك كرك أمؤتمر بمتيمكر ستمائة شخصية مف  شاركت في 
مريكييف فكرة كاممة ف يعطكا لمييكد األأككاف عمييـ  ،كناحكـ جكلدماف ،كدافيد بف جكركيف ،كايزماف

مريكييف عدد كبير مف الرجاؿ كحضر مف الييكد األ ،عما تحقؽ في المشركع الصييكني منذ بدايتو
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اسرائيؿ "يكف جيمماف" ك " لكيس ليبسكس" كل كبينيـ " رزيف في الحياة العامة في الكاليات المتحدةاالب
عمنيا كسط حممة أاتخذ المؤتمر مجمكعة قرارات ، ك اباىيمؿ سيمفر" كغيرىـ"جكلدشتايف" كالحاخاـ 

مف  أكركبافي  ما حققتو ةالصييكنيلحركة ، كأعمنت ا(169 :2001ية كثيفة )ىيكؿ،عبلمية كسياسإ
كضع قكائـ بناء مشركع الدكلة حتى قياـ الحرب العالمية  إلى مفكرتصريح ب إلىاالستيطاف  إلىاليجرة 
لمدكلة الييكدية  عدمما يي  ،ييكدية في مياديف القتاؿيالؽ الفيشيد بجيد الأف  المؤتمر كلـ ينس ،الثانية

 (169: 2001)ىيكؿ،.ا ال ينازع في صياغة عالـ ما بعد الحربالمنتظرة حقن 
 ف" إ :يقكؿ بإعبلففي المادة الثانية منو  أفبد ؛إلى حديث المستقبؿ انتقؿ بياف بمتيمكر بعده       
ف إف ؛كفي ظؿ النظاـ العالمي الجديد العالمية الثانية، الحرب انتياء بعد أسينش ادن ديج اا عالمين نظامن 

مضى ك  لمييكد، دكلةكتحقؽ ذاتيا بقياـ  تتأكدف أالبد  ،فمسطيف رضأالصمة بيف الشعب الييكدم كبيف 
مف  أكثر الكاليات المتحدةبؿ القريب يتحمؿ مسئكليتيا ييكد ىداؼ لممستقأف المؤتمر يحدد ثبلثة بيا

 (169 :2001)ىيكؿ، غيرىـ:
 .ك دكليأم قيكد يضعيا طرؼ محمي أالييكد دكف  ـماأ فمسطيفبكاب اليجرة في أ. فتح 1
ت مادية كسياسية عف طريؽ مساعدا ،نشاء الدكلةإكرة مساعدة المجتمع الصييكني في . ضر 2 

 .كعسكرية كافية لتحقيؽ ىذا المطمب
قيادتو دكف  ا مف بناء العالـ الديمقراطي الجديد الذم ستككف. اعتبار الدكلة الييكدية المنتظرة جزءن 3 

  .دة االمريكيةحمنازع لمكاليات المت
ر في بمتيمك فندؽ عقدت لجنة الطكارئ األمريكية لمشؤكف الصييكنية في المؤتمر الطارئ ب

نية كالذم عرؼ ببرنامج صادؽ المجتمعكف عمى برنامج الحركة الصييك ، 1942نيكيكرؾ في مايك 
دكلة  بإقاموكطالب  ،لغائوإ إلىكدعا  ،1936رفض الكتاب االبيض الذم صدر في مايك ك  ،بمتيمكر
ة ييكدية قك  بتأليؼكما طالب  ،كتحكيؿ الككالة الييكدية صبلحية ترتيب اليجرة كاالستيطاف ،ييكدية

 .(5 :2011)الفي، .عممياعسكرية تحارب تحت 
 رتقدمت الككالة الييكدية إلى الحككمة البريطانية تطالب فييا بالمكافقة عمى برنامج بمتيمك       
 ، كأصدر البياف كيتضمف ما يأتي: 22/5/1945

 .اإلعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية في فمسطيف كاممة كغير منقكصة 
 لة اليجرة الييكدية إلى فمسطيف لمككالة الييكدية.إيبلء مسأ 



 

133 
 

 .الحصكؿ عمى قرض دكلي لتمكيؿ ىجرة المميكف األكؿ مف المياجريف الييكد 
 في  ةدفع تعكيضات ألمانية إلى الشعب الييكدم مف أجؿ إعمار كمصادرة جميع األمبلؾ األلماني

 لمصمحة االستيطاف الصييكنية.
 ية لخركج الييكد الراغبيف في اليجرة إلى فمسطيف كعبكرىـ في البمداف تكفير المرافؽ الدكلية المجان

 (1) المعنية في الطريؽ إلييا.
 الواليات المتحدة وبريطانيا العالقات الصييونية والتوازنات الدولية بيفتاسعا: 

 ،كبريطانيا بخصكص الكضع في فمسطيف الكاليات المتحدةبيف  1924عاـ  كقعت اتفاقية
ف يككف أمقابؿ  لفمسطيف،انتداب بريطانيا  عمى الكاليات المتحدةالمعاىدة عمى مكافقة ككانت تنص 

كتنص  ،مـعضاء عصبة األأقكؽ كاالمتيازات التي يتمتع بيا لمكاليات المتحدة كمكاطنييا كؿ الح
ات بتأسيس المؤسس الكاليات المتحدةكحرية  ،مريكياأل االتفاقية عمى ضمانات كافية لمصالح الرأسماؿ

 (4 :2011)الفي، .الدينية كالثقافية كغيرىا
كؿ شقاؽ بيف أ كافحيث  ،قات الصييكنية البريطانيةشيدت الثبلثينات مرحمة جديدة في العبل
 ،1930ض أكتكبر تاب باسفيمد األبيكبسبب صدكر  ؛زعماء الحركة الصييكنية كالحككمة البريطانية

كاستقاؿ معو عدد مف  ،الة الييكدية كالمنظمة الييكديةثره كايزمف مف رئاسة الككأكالذم استقاؿ عمى 
صدار إ تكلى مالككلـ كزير المستعمرات، عندما (149: 1980)عبد الرحمف، كبار زعماء الصياينة

 ةكبإقامة دكل ،تعيد بإيقاؼ اليجرة الييكدية بعد خمس سنكاتك  ،1939بيض في مايك الكتاب األ
عندما  ،1945بيض في نكفمبر ف الكتاب األعبلإ عفانيا بريط، كتخمت فمسطينية خبلؿ عشر سنكات

اليجرة لغت تقييدات اليجرة كخاصة أك  ،انقبلب في السياسة البريطانية ككاف ىذا ،أصدرت تصريح بيفف
 .(81 :2009)صالحية، مف بكلندا.

كامكانية  ،مكريدىا مقاليد األب بريطانيا كانت ،1939كر الكتاب االبيض في عاـ عند صد
جعؿ  ،1939بيض لعاـ صدكر الكتاب األ عندك  ،رض فمسطيفأكنية عمى خمؽ الحقائؽ الصيي تسييؿ

كقؼ اليجرة الييكدية  إلىبيض دعا ف الكتاب األأل ؛لمتركيز عمى الكاليات المتحدة الصياينة يعكدكف
مى ا معينة ليجرة الييكد ككاف مكقؼ بريطانيا لمحفاظ ععدادن أكحدد  ،فمسطيف لمدة خمس سنكات إلى

                                                           
1) .397: 22/5/19450مذكرة مف الككالة الييكدية لمحككمة البريطانية تطالب فييا المكافقة عمى برنامج بمتيمكر كاالعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية (  
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كاستجابت الكاليات المتحدة  ،لمانياأيطاليا ك إخاصة المنافسة مع  ،كليةا عف تكازنات دكتعبيرن  ،مصالحيا
كالتقرب المؤقت  ،تيدئة العربك  ،ككسر محاكالت بريطانيا ،لرغبة الصياينة في تركيز االعتماد عمييا

 ة .بقك  المنطقة العربيةتدخؿ الميداف في  الكاليات المتحدة كبدأت ،منيـ
  (4: 2011،الفي)

 إلىكانضـ  ،قاـ الييكد في العالـ بحممة عنيفة ضد بياف الحككمة البريطانية في كتابيا األبيض        
فشجعكا  ،الجمسة كبار االستعمارييف البريطانييف أمثاؿ سمسفي كتشيمبرليف كبكلدكيف كتشؤشؿ كايمرم

مف كؿ مكاف عمى  ،البرقيات تـ ارساؿ الكثير مفك  ،المزدكج ـااللتزاكضربكا عمى نغمة  ،كتاب باسفيمد
ذلؾ  ؿكدل ،جنيؼ ثار دىشة لجنة االنتداب الدائمة فيآمما  ،كدكائر عصبة االمـ البريطانيةالحككمة 

فدعت  ؛لمضغط البريطانيةكسرعاف ما استجابت الحككمة  ،عمى مدل تنظيـ الحركة الصييكنية العالمية
برئاسة  ،ليذا الغرض التقتخاصة  كزاريةكنييف لمتفاكض مع لجنة ء الصييا مف الزعماكايزمف كنفرن 

كانتيت المفاكضات الصييكنية كتراجع ماكدكنالد  ،كزير الخارجية مكرسكف كسكرتيره مالككلـ ماكدكنالد
  (149: 1980)عبد الرحمف، .عما جاء في كتاب باسفيمد األبيض

ف أال إ ،دف الكصكؿ إلى حؿمؤتمر في لن حاكلت الحككمة البريطانية عف طريؽ عقد
كحضره العرب  ،كافقت بريطانيا عمى قياـ دكلة ييكدية في فمسطيف إذاال إ ،حضكرهت رفض الصييكنية

أعمنت  ،كلما انتيى المؤتمر عمى ىذا النحك ،فمسطيفب بمعر لكشفكا فقط عف مخطط إبادة الييكد ك 
كحيف انعقد  ،(264 :2010ة )ىاشـ،ككضعيا بيف يد االمـ المتحد ،إنجمترا نفض يدىا مف المشكمة

في نيكيكرؾ  مريكية لمشؤكف الصييكنية في فندؽ بمتيمكرطارئ الذم عقدتو لجنة الطكارئ األمؤتمر ال
 ،رنامج بمتيمكركالذم عرؼ بب ،صادؽ المجتمعكف عمى برنامج الحركة الصييكنية، 1942في مايك 

دكلة ييكدية  بإقاموكطالب  ،لغائوإى إلكدعا ، 1936بيض الذم صدر في مايك كرفض الكتاب األ
قكة ييكدية عسكرية  بتأليؼكما طالب  ،كتحكيؿ الككالة الييكدية صبلحية ترتيب اليجرة كاالستيطاف

 .(5: 2011)الفي،.تحارب تحت عمميا
، حيث ألقت 1946زاد الصراع بيف البريطانييف كالحركة الصييكنية في فمسطيف؛ ففي يكنيك 

القبض عمى عدد كبير مف المقاتميف الييكد انتقامنا مف جماعة الييكد األرغكف، تحت  ةالقكات البريطاني
قيادة مناحيـ بيغف؛ ألنيـ قامكا بتفجير فندؽ الممؾ داكد في القدس، ككانت قاعدة لؤلمانة العامة 
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ا  91كالقيادة العسكرية كفرع لمشرطة الجنائية، كقتؿ فييا  ةالبريطاني طاني بري 28مف العرب  41شخصن
 (Toronto.2006:6)ييكدم.  17
رئيس  - اتمي"الحككمة البريطانية بزعامة "كميمنت  فأب 1946البريطانية سنة  الكثائؽتكحي القراءة    

رئيس  - حككمة المحافظيف بزعامة "تشرشؿ عفا ا يختمؼ نكعن ين أفمسطيف ر  في ترل -الكزراء العمالي 
ماـ "بيفف" عدة اعتبارات تظير أككاف  ،يتو الجامحةرت عنو صييكنكالذم اشتي -الكزراء السابؽ 

 (207: 2001)ىيكؿ، تصرفاتو:كاضحة في 
البمداف العربية  ألكضاعيصؿ إلى تسكية  أف كزير الخارجية البريطاني يريد قبؿ الحسـ في فمسطيف- أ

 باألسيؿبيفف  بدأ البريطاني،ككميا تحت النفكذ  ،ردف كالعراؽ كمصربالتحديد األ كىي ،المحيطة بيا
 ،قبؿ البت النيائي في مكضكع الدكلة الييكدية في فمسطيف ،البمداف الثبلثة فأفي ش باألصعبكينتيي 

الفمسطينية سكؼ  ةفاف المشكم ؛قبؿ تسكية العبلقات مع شرؽ االردف كمع العراؽ كمع مصر نشأتذا إ
مشكمة عكيصة باالتصاؿ  الثبلثة مع البمدافكتجعؿ المفاكضات المنتظرة  ،كسع منوأتتداخؿ بما ىك 

 .كالتشابؾ
ضع تك  ،االقتحاـبطريؽ  المنطقة العربية، الكاليات المتحدة دخكؿرنست بيفف تفادم خطر إ يريد - ب

 ،االعتراضفاذا حاكلت  ،مريكيةأمستسممة لمقادير  ككأنياالحككمة البريطانية العمالية في صكرة تبدك 
التي خرجت مف الحرب  ،مر ال تتحممو بريطانياأك كى ،العبلقات الخاصة بيف البمديف قد يؤثر عمى

 أعباؤىا.مريكية تعكض أطامعة في مساعدات 
في يد  األمكر ترؾال يريد أنو المتحدة  تالكاليارنست بيفف نفكذ الحركة الصييكنية الصاعد في إ يرل- ت

 تتـأف ييكدية كخشى مف الدكلة ال ،المنطقة العربيةيعتقد بخبرتيا في قضايا  كال ،المتحدةالكاليات 
مما  أكبرا يعطييا كضعن ك الدكلة الييكدية عمى كؿ فمسطيف  كحصكؿ ، ةبريطاني تمريكية كليسأبرعاية 

  .تكازناتقامة ما تراه مف إالتي كانت مستقرة عمى التقسيـ بحيث تظؿ في يدىا فرصة  ،تريده بريطانيا
يد لقياـ دكلة دكر إنجمترا في التمي فأانتياء الحرب العالمية الثانية بعد رأت الحركة الصييكنية 

كمف  ػة،قبة في سبيؿ قياـ الدكلة الييكديصبح عأككجكد إنجمترا في فمسطيف  ،ييكدية قد انتيي
بعد خاصة  ،مريكيةإلى الكاليات المتحدة األالضركرم انتقاؿ رعاية المشركع الصييكني مف إنجمترا 

كحزبو الديمقراطي في  -فما كاف نجاح تركماف ،مريكي تركماف بالمشركع الصييكنيضماف الرئيس األ
شكمت  ،كنتيجة لذلؾ ،نفقيا الييكدأليتـ باألمكاؿ الباىظة التي  1945مريكية سنة ئاسة األانتخاب الر 
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 ،لممشكمة الفمسطينية حؿ إليجاد؛  1946مريكية في نكفمبر أ ةنجمترا لجنة انجميزيا  الكاليات المتحدة ك 
جاءت  ؛لذا ،المجنة العمؿ عمى تحقيؽ المصالح الصييكنية في فمسطيفككاف اليدؼ مف تشكيؿ ىذه 

كحرية انتقاؿ االراضي مف  ،كفتح باب اليجرة ،ف فمسطيف ستككف دكلة ييكديةأقرارات ىذه المجنة عمى 
 (264 :2010)ىاشـ، الييكد إلىالعرب 

 خالصة الفصؿ األوؿ
العربي؛ ليحققكا أطماعيـ كسمب منذ آالؼ السنيف يتربصكف بالمشرؽ  الدكؿ االستعمارية
عمى الحالة االستعمارية إلقامة الدكلة الييكدية في  المتغير الجديد الذم دخؿ خيرات الببلد، كمع دخكؿ

فمسطيف، تحركت الصييكنية كاستغمت الحالة االستعمارية إلقناع الدكؿ بمساعدتيا لتحقيؽ أىدافيا في 
حسب أىداؼ الدكؿ االستعمارية كما تريد تحقيقو، كلكف المشرؽ العربي، كطرحت الصييكنية ما تريد 

المست الحركة التضارب في آراء الدكؿ، ككانت تستغؿ مكافقة بعض الدكؿ لتحقيؽ ما تريد في الدكؿ 
الممتنعة في التعاكف مع الصييكنية، كاستغمت الصييكنية نفكذىا في المراكز القيادية لدفع الدكؿ في 

لتنافس االستعمارم لمساعدتيـ لتحقيؽ أطماعيا في المشرؽ العربي، مساندتيـ، فاستطاعت خمؽ ا
حركة لمبسبب معاكنة الدكؿ االستعمارية  ،كعدـ االستقرار بالفكضىأصبحت فمسطيف ميددة ك 

أدت الحماية القنصمية إلى تكسيع ك  ،كاضعاؼ سمطة الكالة مف الدكلة العثمانية ،كالييكد الصييكنية
الييكد  األكركبيكف ساعدفعف طريؽ القنصميات  ،بفمسطيفكاالستعمارم  ماالقتصادكتعزيز التغمغؿ 

؛ فاستجابت الدكؿ مع فبكاسطة القنصميات صار بعضيـ يسيطر عمى ثركات الببلد ،اا فشيئن شيئن 
الصييكنية، كعممت عمى مساندتيا كحثت القناصؿ األكركبييف عمى مساعدة الييكد في فمسطيف، عمى 

مساعدة المياجريف الييكد لتحقيؽ األمف ليـ، كعقدت االتفاقيات لمحصكؿ الحصكؿ عمى األراضي ك 
  عمى الدكلة الييكدية الشرعية الدكلية.

 لممنطقة العربيةخطكط نظاـ جديد  كضعتك  ،نحك المنطقة ةاألمريكيالكاليات المتحدة كتقدمت 
 ةالصييكنيالقكة  ع كصكؿم تكافقتلممنطقة العربية ك قكتيا  كدخمت إلزاحة بريطانيا،ا ضغكطن  مارستك 

كالمنطقة العربية، كلكف الدكلة الييكدية ال تستطيع االستغناء عف دكلة حامية مكاقع القرار االمريكي  إلى
 ليا كلمشركعيا الصييكني في المنطقة العربية.

 ىناؾ ثبلث حقائؽ يمكف رصدىا مف خبلؿ قراءة دقيقة ليذه االحداث: 
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بالكامؿ مف أنصار قياـ دكلة ييكدية في مريكية رئيسيا كحككمتيا الكاليات المتحدة األ أصبحت. 1 
كالتي مريكية ف السياسة األأريؽ، كربما مع ادراكيا لكؿ المصاعب التي تنتظرىا عمى الط ،فمسطيف
 بريطانيا.بكاممو عف  العالـ العربي كرثت

امرات، التي تضعؼ القرار بأجكاء مف المؤ  لؤلمـا مف الجمعية العامة صبح قرارن أمسطيف فتقسيـ  . 2
 العربي كتنفيذ القرار الصييكني.

كؿ الكسائؿ لتغطية مكاقفيـ في تبحث عف مصمحتيا كمصالح عركشيا، كقد استخدمت العرب قادة  . 3 
 .المؤامرة الكبرل عمى العالـ االسبلمي كخاصة فمسطيفمكاجية 

 دارة بيف الدكؿ االستعمارية الكاليات المتحدة مكاف الصأخذ الحركة الصييكنية  أدركت.  4
الصييكنية بديناميكية سريعة بيف الدكؿ  كالتحكالت السريعة لقيادة الكاليات المتحدة لمعالـ، كتحركت  

 . في كسط العالـ العربي مف غير أف يتحرؾ ساكننا كتأخذ الصدارة المنتصر،لتستقر باستقرار 
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 الثانػػػػػيؿ ػػػالفص

 
 واليجرةالصييونية في االستيطاف العالقات الدولية 

 

 العالقات الدولية الصييونية في االستيطافدور المبحث األوؿ: 

 العالقات الدولية الصييونية في اليجرة دور المبحث الثاني: 

 في تحديد حدود الدولةالعالقات الدولية الصييونية دور المبحث الثالث: 
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 مقدمة
تمزيؽ الدكلة العثمانية كالسيطرة عمييا، الستعمارية للصييكنية األطماع ااستغمت الحركة ا 

شيد العالـ في تمؾ الفترة تقمبات ك ، العالمية مييأة لبلستيطاف الييكدمفكانت المتغيرات اإلقميمية ك 
مما سيؿ لمصييكنية حركات سريعة بيف  ؛القكة العالميةكتحكالت استراتيجية متسارعة، مدعمة ب سياسية

فدخمت الحركة الصييكنية بيف الدكؿ المتناحرة عمى أنيا  ؛ناحرة عمى المنطقة العربيةالدكؿ األكربية المت
الحؿ لجميع المشاكؿ بيف الدكؿ العظمي، فساعدت كؿ الدكؿ األكركبية الحركة الصييكنية عمى تحقيؽ 
ا. العنصر األكؿ مف عناصر الدكلة، كىك استمبلؾ األراضي في فمسطيف إلقامة الدكلة الييكدية عميي

بدأ االستيطاف الييكدم قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية، كما استغؿ الييكد الحركات حيث 
االستعمارية في منطقة الشاـ كبدأكا بحركة االستيطاف مف خبلؿ الدكؿ الكبرل كأغنياء الييكد، فتحركت 

خبلؿ الضغكط  الحركة الصييكنية إلى الدكؿ االستعمارية المتناحرة عمى المنطقة العربية، مف
الصييكنية عمى الدكؿ األكربية، كاثارة المشكبلت، حيث بدا كأف الييكد أصبحكا عالة عمى الدكؿ 
األكركبية، كتصدرت الحركة الصييكنية إلنياء المشكبلت بيف الييكد كدكليـ في أكركبا، عمى أنيا 

ـ القنصمية تيجير الييكد المخمص لممشكبلت األكربية الييكدية، فطمبت الدكؿ األكركبية مف بعثاتي
كالحصكؿ عمى األراضي التي تريدىا لمييكد، كبذلؾ تككف الحركة سيطرت عمى المكقؼ األكركبي مف 
خبلؿ الشخصيات  الييكدية المكجكدة في المراكز القيادية في الدكؿ األكركبية، لمضغط مف أجؿ 

قدت العديد مف االتفاقيات لتحديد مساعدة الصييكنية عمى تحقيؽ أىدافيـ في اليجرة كاالستيطاف، كع
مف أراضييـ كاستيبلء الييكد  فكترسيـ الحدكد، مف خبلؿ قرار التقسيـ الذم ساعد عمى طرد الفمسطينيي

 عمييا .

 ركة الصييكنية، مع مختمؼ الدكؿدكر العبلقات الدكلية لمحفصؿ ستتناكؿ الباحثة في ىذا ال
تأسيس دكلة إسرائيؿ، كىي: االستيطاف، كاليجرة، إلنجاح كتدعيـ جكانب ثبلثة أسيمت في نجاح 

 كتحديد حدكد الدكلة.
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 المبحث األوؿ
 

 العالقات الدولية الصييونية في االستيطافدور 
 

 : الييود واالستيطافأواًل 

 موقؼ الدولة العثمانية مف االستيطاف  ا:ػػػػً ثاني

 الحركة الصييونية واالستيطاف ا: ػػػػً ثالث

 البعثات القنصمية األوروبية في االستيطافدور   ا:ػػػػرابعً 

 مريكية في االستيطافالعالقات الصييونية األدور  ا:خامسً 

 العالقات الصييونية البريطانية في االستيطافدور  ا:سادسً 

 العالقات الصييونية الفرنسية في االستيطافدور  ا:ػػسابعً 

 في االستيطاف ةاأللماني ةالعالقات الصييونيدور   ا:ػػػػً ثامن

 الروسية في االستيطاف ةالعالقات الصييونيػػًا: دور تاسع

 فالصييونية العربية في االستيطا العالقاتدور   ا:عاشرً 
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 مدخؿ
بدأ االستيطاف الييكدم في فمسطيف قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية التي ميدت 

اف؛ لذلؾ اعتمدت الصييكنية عمى لبلستيطاف المنظـ، كتصدت الدكلة العثمانية لحركة االستيط
القنصميات األكركبية المكجكدة في فمسطيف لتمميؾ الصياينة األراضي، كحصمت القنصميات األكركبية 
عمى مساحات كاسعة مف األراضي بيدؼ عمؿ مشاريع تخدـ فكرة الصييكنية، كبعد أف احتمت بريطانيا 

 القكانيف التي تخدـ مصالح الصييكنية.فمسطيف سيطرت عمى األراضي الزراعية مف خبلؿ إصدار 

استفادت الدبمكماسية الصييكنية مف مساندة الدكؿ االستعمارية في مساعدتيا عمى تحكيؿ 
األراضي مف أمبلؾ العرب إلى الييكد كاالستيطاف فييا، سكاء عف طريؽ القكانيف البريطانية التي نقمت 

األراضي مف العرب المبنانييف كالسكرييف، أك عف ممكية األراضي لدكلة االنتداب، أك عف طريؽ شراء 
طريؽ إرىاب العرب كطردىـ مف ببلدىـ، كؿ ىذه الطرؽ أدت إلى استمبلؾ الصياينة األرض كبناء 
المستكطنات كمؤسسات الدكلة التي ستقاـ عمييا الدكلة الييكدية، كبذلؾ تككف الحركة الصييكنية حققت 

 االقميـ.العنصر األكؿ مف إقامة الدكلة كىك 

الصييكني في  مرت حركة االستعمارأخذت ظاىرة االستيطاف أبعادنا إقميمية كدكلية، حيث 
منيا مشركع ، ككاف ََُٗعاـ  كانتيتاالستيطاف غير المنظـ  بمرحمتيف: األكلى: مرحمةفمسطيف 

أخذ الييكد حينما ؛ 1900 مرحمة االستيطاف المنظـ كتبدأ عاـ :كالثانية اكليفانت،مكنتفيكرم كمشركع 
األجيزة  الييكد، كعممت عمى تأيسيسبتأييد كحظي  الكاضحة،ببرنامج استعمارم استيطاني لو أىدافو 

متعددة منيا االستيطاف المدني كاالستيطاف  أشكاالن  ستيطاف كالذم أخذاال كاألدكات لدعـ عممية
 الزراعي.

الصييكنية، مع مختمؼ الدكؿ ستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث دكر العبلقات الدكلية لمحركة 
 في إنجاح االستيطاف الييكدم في فمسطيف كتدعيمو.
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 أواًل: الييود واالستيطاف
برزت التحركات الدكلية لبلستيطاف الييكدم في فمسطيف عندما أرسؿ كزير الخارجية البريطاني 

ؿ فييا: "إف ييكد أكركبا رسالة يقك  11/8/1840المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ عاـ 
يمتمككف ثركات كبيرة، كأم قطر يختاره الييكد ليستكطنكا فيو سيحصؿ عمى فكائد كثيرة مف الثركات 

 استيطاف الييكد في حدكد الدكلة العثمانية إال بصدكر قانكفالتي سيجمبيا الييكد معيـ، كلف ينجح 
 جاه السمطافمى انتشار ركح الصداقة اتسيعمؿ ع الستمبلؾ األراضي، كاستيطاف الييكد في فمسطيف

 (1)ييكد العالـ جميع كالحككمة التركية مف
الستيطاف ا لمتمييد لعممية ، كبدأكاحالة تقيقر المسمميف في أكاخر العيد العثماني الييكد استغؿ 

 حيث أسس ييكدا الكمعي (47: 2004 ،)السماؾ ـ1865مف خبلؿ بعثات االستكشاؼ منذ عاـ 
، كطمب مف أغنياء الييكد تقديـ العكف لتكفير الحماية لممستكطنيف 1871ار القدس عاـ جمعية استعم

بية لمضغط عمى الدكلة العثمانية؛ لمسماح ك الييكد في فمسطيف، كاستخداـ نفكذىـ لدل الحككمات األكر 
 .(17: 2012شمالة ،أبك )لمييكد باليجرة كاالستيطاف 

ككانت  ،فمسطيففي  يراضأات طائمة لشراء جمع تبرعات كمساىمبسرة ركتشيمد أبدأت 
: 2001 )ىيكؿ، الزراعية في المشرؽ لؤلراضي استثماريةمؤسسة  لعممية االستيطافالكاجية الظاىرة 

اعى حركة تبأـ نظٌ فقد  ،Richion le Zionباسـ  1882مستعمرة قرب يافا عاـ أكؿ  ئتنشأ حيث (62
باسـ جمعية دعـ  تراؼ رسمي مف الحككمةعمى اع ؛ لمحصكؿفي جمعيات حب صييكف في ركسيا

حيث بمغ عدد المستكطنات  (42: 1969 )الغاردم، ةالحرفييف الييكد في فمسطيف كسكريالزراعييف ك 
كاف عدد ك  (7: 2010 ،)العيمة كشاىيفمستكطنة  اثناف كعشركف – 1889ا عاـ كتحديدن  –الييكدية 

 ج :2001الؼ فداف )ىيكؿ، آر مف خمسة كثأال يممككف  شخص، الؼآالييكد في فمسطيف ثمانية 
مكاقع ذات ال الييكد عمى إقامة المستكطنات في قبلع محصنة عمى التبلؿحرص ك  (18: 2
كتزكيدىا بأبراج مراقبة كأسكار عسكرية، لئلشراؼ عمى المناطؽ العربية لبلطبلع عمى  ،ستراتيجيةاال

  (19 :2003 )غازم، .تحركاتيـ العسكرية

                                                           

المرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ بخصكص تكطيف الييكد في فمسطيف عاـ مذكرة كزير الخارجية البريطاني، المكرد ب (1)
11/8/1840. 
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ـ كحتى بداية عاـ  1840أنكاع منذ عاـ بعدة  تيطاف الييكدم في فمسطيفاالس سارت عممية
 (73: 2006 )الكعرم،ـ كىي:  1914

استيطاف  كمحاكلةتشٌكؿ مرحمة ابتدائية جرت خبلليا محاكالت كثيرة كمنعزلة  المنعزؿ: االستيطاف. أ
 نطقة.  مباشرة بالنشاط االستعمارم األكركبي في الم كارتبطالمناطؽ في فمسطيف،  بعض

ـ عشية  ُُْٗـ كاستمٌرت حتى بداية عاـ  ُِٖٖاالستيطاف المياجر: مرحمة متقٌدمة بدأت عاـ . ب
بيدؼ بناء  ،اندالع الحرب العالمية األكلى، كتمٌثمت بالقياـ بمجمكعة ىجرات منظمة إلى فمسطيف

 . التأسيس لمدكلة الييكدية االستيطانية سيقـك بياالمؤسسات التي 

كؿ أف االستيطاف الييكدم في فمسطيف نكدل بو كبرز قبؿ ظيكر الصييكنية كبذلؾ يمكف الق
السياسية كظيكره في الفكر الييكدم، حيث أشرؼ عمى عممية االستيطاف أثرياء الييكد كتـ دعمو 

 كاالىتماـ بو كتككيف الجمعيات لجمع الماؿ كشراء األرض في فمسطيف.

 فالعثمانية مف االستيطاموقؼ الدولة ثانًيا: 
طاف الييكدم في فمسطيف لحؿ المشكمة الييكدية في اقناع السمطاف باالستيحاكؿ الييكد 

أكركبا، عمى أف يككف االستيطاف قانكنيا لتسييؿ عممية اليجرة كاالستيطاف كستقكـ المنظمة الصييكنية 
ف، فتحرؾ منح الييكد كطف بفمسطيرفض السمطاف المقترحات الصييكنية الداعية إلى بكضع القكانيف، ف
بشكؿ مكثؼ؛ ألخذ الشكؿ القانكني لبلستيطاف متعاكف مع الدكؿ األكركبية الكبرل لزعماء الصييكنية 

  (120: 2012 )أبك شمالة،بفمسطيف 

 القراراتذ ااتخ محاكلتيا رغـ عجزت الدكلة العثمانية عف الكقكؼ في كجو المد االستيطاني،  
صدار القكانيف لمنع نقؿ األراضي لمييك  كاستمرت القنصميات ، كلمقنصميات األكركبية الداعمة لمييكد دكا 

 :التي تمثمت في تسريب األراضي لمييكد كاآلتياألسباب ك إلى الييكد،  األراضي الفمسطينية تسريبب
بشراء  بما يجرم مف اتفاقيات بيف الييكد كالقنصميات األكركبيةلـ تكف الدكلة العثمانية عمى كعي  .1

راضي الفمسطينية بدعـ مف المستثمريف األجانب كقناصؿ الدكؿ مساحات شاسعة مف األ
فقد كاف لقانكف بيع األراضي لؤلجانب دكر ميـ في بداية انتقاؿ األراضي بصكرة  ؛األكركبية

 ( 105: 2012 ،أبك شمالة)ـ. 1867 عاـ قانكنية إلى المستثمريف األكركبييف
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االستانة كجكدىـ في  عبر ،لدل الباب العالي رةالمستمسفراء الدكؿ األكركبية كمتابعاتيـ  تدخبلت .2
(، لمحصكؿ عمى فرمانات تمكنيـ مف استغبلؿ األراضي الزراعية، إلقامة 249: 2006 )الكعرم،

 (.134: 2012 ،. )أبك شمالةمستكطنات صييكنية عمييا
 حتى عاـ السمطاف عبد الحميد الثاني في العيد العثماني، مرحمةمر االستيطاف بمرحمتيف 

فكانت كؿ  1917حتى عاـ  ثـ جمعية االتحاد كالترقي ،جمعية تركيا الفتاة ةسيطر مرحمة ك  ،ـ1908
 : (25-20 :2009)صالحية، مرحمة تتميز عف األخرل باآلتي 

 :خصبة لقناصؿ الدكؿ األكركبيةفترة  عيد السمطاف عبد الحميد الثاني كما قبموكاف : المرحمة األولى
كتسييؿ  ،دكرىـ في بسط الحماية عمى الييكدتمثؿ ك  ،كفرنسا ،كالنمسا ،نياكألما ،كبريطانيا ،ركسيا

كممارسة الضغط عمى السمطة  ،لى سفرائيـ في إستانبكؿإكانتقاؿ األراضي كالمجكء  ،اإلقامة كاالستيطاف
 كالتعميمات.كااللتفاؼ عمى القكانيف كالمكائح  ،إلتماـ الصفقات المتعمقة باألراضي؛ العثمانية

بتاريخ سيطرت جمعية تركيا الفتاة حيث  كالترقي،كاالتحاد  ،الفتاة: عيد جمعيتي تركيا مة الثانيةالمرح
زعماء الييكد التغيير  أدرؾك  ،شراء األراضي كتأسيس المستكطناتب لمييكد سمحتك  ،23/7/1903

كأصبح  ،كلةانفردت جمعية االتحاد كالترقي بالسيطرة التامة عمى الدك  ،الذم أصاب الدكلة العثمانية
 ) البرلماف العثماني الذم أسسو السمطاف عبد الحميد الثاني(، المبعكثافلمييكد ممثمكف في مجمس 

الييكدية، حيث درسكا في مدرسة األليانس  الذيفا مف بعض العسكرييف كلقيت الحركة الصييكنية عطفن 
  .قادكا االنقبلب عمى السمطاف العثماني

حتى  1913 عاـ في أكتكبر لمييكد تممؾ األراضي عف القيكدتحاد كالترقي رفعت حككمة اال
ـ 9000ـ عمى مساحة كرشميأحياء مثؿ قكمبانية بيت نشئ خبلليا عدد مف األأك ، 1914 عاـ مارس
لى حي نسيـ يافي إإضافة ، 1914كبيت يسرائيؿ عاـ ، 1911 عاـ كبيت سعدكف، 1910 عاـمربع 

(، كتجاكب المسؤكلكف األتراؾ مع الدكائر 26 :2009خارج السكر مقابؿ باب العمكد )صالحية، 
البريطانية كالصييكنية لتقديميـ الرشاكل، كأصدر رشيد باشا متصرؼ القدس عدة قرارات مخالفة 
لمقكانيف العثمانية، كتحايؿ عمييا؛ لمصمحة الييكد الذيف يحممكف جكازات سفر أجنبية، كأرسؿ رسالة 

ب السماح لممياجريف الييكد بتممؾ األراضي كتشييد البناء، كلكف طمبو لكزارة الداخمية في إستانبكؿ يطم
 ( 208: 1978الحبلؽ، )رفض. 
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 ثالثًا: الحركة الصييونية واالستيطاف

كترحيؿ  ،ليياإكتيجير الييكد  في فمسطيف،الييكدم  االستيطافعمى أىمية  ت الصييكنيةشدد
 غازم،)بتة ككمركز لمييكدية العالمية ثا ةيكديي ةاستيطانيفمسطيف إلى قاعدة  كتحكيؿ ،العرب منيا

ترخيص أك براءة سياسية أك مكافقة حككمية مف  ، كتحركت الصييكنية لمحصكؿ عمى (18: 2003
االتفاؽ  ما تـالدكؿ الكبرل بعد مف فمسطيف، مدعكمنا باالستيبلء عمى حقنا قانكنينا اتمنحيل ؛بعض الدكؿ

 العثماني عبد الحميد، لمقابمة السمطاف ىرتزؿ انطمقت جيكدفكحمايتيا،  عمى مساعدة الحركة معيا
لمدكلة  يف العاـمقابؿ إصبلح كضع الدى  ،االتصاؿ بالمسئكليف العثمانييف لمحصكؿ عمى البراءةك 

كاالتصاؿ بيـ  ،طكر ألمانيا كممؾ ايطالياإمبرا مقابمةمع الحرص الدائـ ليرتزؿ عمى  العثمانية،
إلنجاح عممية االستيطاف  كألمانيا كالنمسا كالمجر كركسيا بار في بريطانياكمفاكضة كزراء كمسئكليف ك

: 2007 ،الشرقاكمالدكلي. )إلى المستكل  المسألة الييكديةنقؿ ىرتزؿ استطاع  كبذلؾ. في فمسطيف
325). 

كالذيف ، في فمسطيف ةييكدية المكجكدمف استيعاب األيدم العاممة الالحركة الصييكنية  تتمٌكن
ستيطاف الزراعي لمييكد االحيث كاف ، لمتأسيس لمعمؿ الزراعي ،بكسائؿ شتىإلى فمسطيف  كصمكا
السياسية في أنشطتيا  ى االستيطافعتمدت الحركة الصييكنية عمفقد ا ،اا ىامن ا أيديكلكجين طرحن 

في  الصييكني ياالستعمار االستيطان فتبمكر ،(70 :2006 ،الكعرم)كالعسكرية لمتمييد لمدكلة 
 (17: 2003 )غازم، مراحؿ: أربعف مف خبلؿ فمسطي

 .فمسطيف إلى الييكدتيجير  .1
 في فمسطيف. بناء المستعمرات الييكديةك االستيطاف  .2
 العرب.استخداـ اإلرىاب كالمجازر الجماعية لترحيؿ  .3
 العربية،رض كالمقدسات األ كالسيطرة عمى كاالحتبلؿ،اشعاؿ الحركب العدكانية لتحقيؽ التكسع  .4

 دكلينا. معترؼ بيا  ييكديةدكلة  إلى تكطناتالمسكتحكيؿ 

لكلبية متصاعدة. كىي فكرة  التفاعؿ بيف الدبمكماسية كاالستيطاف في حركةأكجدت الصييكنية 
 (327: 2007 ،الشرقاكم) :نيجيةمعمى خمسة مبادئ  تنطكم
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سبقيا عمؿ ا إذ ات الدكلية إالياالتفاقعمى المساعدة الدبمكماسية ال يقدر ليا النجاح في الحصكؿ  .1
حجة تقكل يصبح االستيطاف  ؛ لكيتعميـكال ستعمار،كااليجرة، مف الفي فمسطيف  مممكس

 المفاكضيف.
 .كاالقتصادم الصييكني في محتكاه المادم االستيطاف يضععف الدبمكماسية الناجحة إطار  نتجي .2
اضي الحصكؿ عمى األر الصييكنية في  تساعد التي السياسية،ات ياالتفاق الحصكؿ عمى .3

 الثابتة.اإلنجازات الفعمية لبلستيطاف رىف 
ات يممطالبة باتفاقلتخمؽ أكضاعنا جديدة لكي ؽ اإلنجازات العممية باالتفاقات السياسية الدكلية، الحإ .4

 .تقدـ لمحركة الصييكنية شركطنا أفضؿك جديدة، 

مف تحقيؽ  تتمكنك  كاالستيطاف،ماسي المزاكجة بيف العمؿ الدبمك تمكنت الحركة الصييكنية مف 
كتبعيا  األساس الذم تـ االستناد إليو،مفكر محدكدة قبؿ االنتداب البريطاني، كيعد كعد ب إنجازات
قرار دكليكاسع مخطط في ظؿ ضمانة قانكنية كتحت إشراؼ دكلة عظمى  استيطاف  )الشرقاكم، .كا 
 ،في فمسطيف ةيا مف عناصر إقامة دكلة الييكدا رئيسين االستيطاف عنصرن شكؿ حيث  (327: 2007

قامة الكياف االستيطاني فييا كتزكيده باستمرار  ،باعتباره كسيمة عممية تيدؼ إلى تيكيد فمسطيف كا 
 .(20: 2003 )غازم، بالعنصر البشرم لتقكية طاقاتو العسكرية كاالقتصادية كالبشرية

ليس ىدفنا ف االستيطاف إـ: " 1943 في عاـ ةلمياجاناالقيادة القطرية  رئيسقاؿ مكشيو سنية 
ا كسيمة االستيبلء وفي حد ذات مستكطنات  إلقامةالسعي السياسي عمى فمسطيف، ك  فحسب، بؿ أيضن

 استخداميا مكاقعك أك بالقرب منيا أك حكليا، ، فمسطيفلعبرية سكاء كسط المراكز السياسية كاالقتصادية 
كالقدرة عمى الدفاع الفعاؿ  داحية السيطرة العسكرية عمى البمطبكغرافية مشرفة أك مكاقع رئيسية مف ن

ف كانت أىميتيا االقتصادية قميمةايعن  .(17: 2010، )العيمة كشاىيف ، كا 

باشرت الحركة الصييكنية االستيطاف في فمسطيف بطريقة منظمة بعد مؤتمر بازؿ حيث أسست 
تكسع كالقكة العديد مف المؤسسات الصييكنية كالشركات لشراء األراضي الفمسطينية كالسيطرة عمييا بال

كاستخدمت الصييكنية االستيطاف لتزكيد المنطقة المستيدفة بالعنصر البشرم كتحقيؽ الركف األكؿ مف 
عناصر الدكلة، حيث استخدمت الصييكنية عبلقاتيا مع الدكؿ االستعمارية كاستغبلؿ حالة االستعمار 
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دافيا في السيطرة عمى فمسطيف عمى أنيا تخدـ المصالح االستعمارية، كلكف في الحقيقة أنيا تحقؽ أى
 لتحقيؽ أطماع الييكد العالمية.

 البعثات القنصمية األوروبية ودورىا في االستيطافدور رابًعا: 
شيدت فمسطيف نشاطنا قنصمينا ممحكظنا في شراء األراضي، كتمميكيا لمرعايا األجانب، كتـ 

لقدس عف تمميؾ األراضي عمى صفحات إحدل الصحؼ الصادرة في ا 1862 عاـاإلعبلف رسمينا 
لؤلجانب، حيث أصدر الباب العالي قرارنا آخر سمح بمكجبو لكافة الرعاية األجانب في فمسطيف بشراء 
أراضي، كبناء بيكت عمييا مقابؿ دفع ضرائب مثؿ باقي السكاف ككاف القرار لو أبعاد إيجابية عمى 

لقنصمية لبلستيطاف مما أدل لتطكره كدعمت البعثات ا (103: 2012أبك شمالة، ) 1868عاـ  الييكد
ٌما انسجامن  ابتكجيو مباشر مف دكليـ كتطبيقن  إٌما كنمكه،  ع عبلقات صداقة ربطت بيفم السياساتيا، كا 

 حضكرىا في التأسيس لبناء الدكلة أسست ألدكار كاف لياالتي بدكرىا ك  ،البعثات القنصمية كالييكد
  .(136-135 :2006 ،الكعرم)فمسطيف الييكدية في 

كاستنادنا لنظاـ االمتيازات؛ سيمت عمميات االستيطاف الصييكني في بداية عيدىا، كسيمت 
دخكؿ الييكد األجانب مف مكاطني دكليـ، كمساعدتيـ عمى استمبلؾ األراضي كالحصكؿ عمى الرخص 

ساندة مالييكد  ( فمقى70: 2012الضركرية؛ لتأميف إقامة األبنية كالمنشآت كالمستكطنات )الشريؼ، 
، يـ كعقاراتيـ لصالح بعض السماسرةببيع أراضي الذيف سعكا إلقناع أصحاب األمبلؾالقناصؿ  مف
في المحكمة الشرعية  كسجمتكالناصرة،  في مناطؽ عكا كحيفاعبر ككاالت ألراضي الزراعية شراء ال

األراضي شراء ب الييكد، كنجح الحجج كالبيكعات لممكاطنيف بصرؼ النظر عف جنسياتيـ كأعراقيـعكا 
سعييـ  في اجيكدن  تبذل يةالييكدات أٌف الحاخامشجيعية، ك تكالعقارات مف المكاطنيف بإغراءات ككسائؿ 

 .  (278-276: 2006 ،الكعرم) لكسائؿ كاألساليب المتاحةا لمسيطرة عمى األراضي بشتى

تخداـ كاس ،فمسطيف اليجرة كاالستيطاف في حركة إنجاحعممت القنصميات األكركبية عمى 
 (251 :2006 ،الكعرم) محاكالت عديدة لتثبيت االستيطاف الييكدم تمثمت في:

ضعاؼ  ،بأساليب عديدة ،نجح قناصؿ الدكؿ األكركبية .1   العربية  جذكة المقاكمةفي إحباط كا 
 .لبلستيطاف الييكدم
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دكلة الضغط مف أجؿ تخفيؼ القيكد التي فرضتيا ال لدفع باتجاهاقناصؿ الدكؿ األكركبية  كٌحد .2
معتبريف اإلجراءات العثمانية مخالفة لشركط االمتيازات  ،مف الييكد العثمانية عمى رعايا ركسيا

 فييا.كتبرير إقامتيـ  لتبرير كصكليـ إلى فمسطيف الييكد حافظكا عمى جنسياتيـ شكبلن أٌف ك  األجنبية،
 ،ا خبيثن رشاكم استغبلالن لم استغؿ القناصؿ األكركبيكف فساد الجياز اإلدارم كتقٌبؿ مكظفي الدكلة  .3

منيا إلقامتيـ كلشرائيـ األراضي، كاستفادكا  ؛الرافضة لمييكد القرارات كالفرمانات العثمانية كاتجاكز ك 
خبلء سبيؿ الييكد الذيف  ،معاقبة المقاكميف في مبلؾ الناس أك يخالفكف األنظمة كالقكانيف أ سرقكاكا 

  المعمكؿ بيا.
كاستيدفكا مكاجية التعميمات العثمانييف، سمكب التحايؿ عمى ية أمارس قناصؿ الدكؿ األكركب

تمكنكا مف إدخاؿ أعداد كبيرة مف الييكد فمسطيف، ك الرسمية في منع الييكد مف الكصكؿ كاإلقامة في 
حماية التي منح الييكد شيادات الك شراء األراضي؛  أقامكا فييا كساعدكىـ فيك يف، فمسط إلىالمياجريف 

 قادميف مف ركسيا كبكلندا كمنطقة لييكد نحك فمسطيفا ، كأقبؿكالتكٌطف كشراء األرض اإلقامةليـ  كفرت
  .(270-269 :2006 ،الكعرم)كغيرىا مف الدكؿ األكركبية  البمقاف

ارتكز النشاط القنصمي األكركبي عمى السيطرة عمى األراضي الفمسطينية كالتحايؿ عمى 
تصادية، كتحكيؿ النشاط القنصمي كتركيزه عمى فمسطيف، كعممت القكانيف العثمانية لمسيطرة كالييمنة االق

الصييكنية عمى تحكيؿ األطماع االستعمارية لخدمة المشركع الييكدم في فمسطيف، مما جعؿ الدكؿ 
األكركبية اليد المساعدة ليـ في العالـ، كعمؿ االستعمار عمى إضعاؼ الدكلة العثمانية لتيديد الدكؿ 

كاستغمت الصييكنية الخبلؼ االستعمارم كدخكليا كمتغير جديد يحقؽ األىداؼ األكربية باستمرار، 
 االستعمارية.

 مريكية في االستيطافالعالقات الصييونية األدور : خامًسا
مستكطنة  كأنشأكا، 1814منذ عاـ  لتكطيف الييكد في فمسطيف مريكيةانطمقت الدعكات األ 

نجيميف أمريكييف عاـ  القنصؿ األمريكي في القدس كاردكريكف كقاـ ، 1850زراعية ضمت ييكدا كا 
كؿ بعثة مسيحية أمريكية لبلستيطاف في أامت حيث ق ،سبتأسيس مستكطنة زراعية في منطقة القد

 شخصية دينية 70مستكطنة بمشاركة  أقيمتك ، 1867عاـ  اا أمريكين ا انجيمين يسن سق 150فمسطيف مع 
تأسست الجمعية األمريكية الستكشاؼ فمسطيف،  1870. كفي عاـ (76 :2011 )الطكيؿ، 1868عاـ 
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: 2006الكعرم، )كتكلت الجمعية تدريب الييكد عمى األعماؿ الزراعية تمييدنا لميجرة إلى فمسطيف 
79.)  

خراج مف عمى القكانيف العثمانية الاحتجت أمريكا  تي صدرت بخصكص اليجرة الييكدية، كا 
مريكي كال يحؽ لمدكلة العثمانية منعو مف شراء ريكي ىك أيـ، بحجة أف الييكدم األمقامتانتيت مدة إ

المساعدة ف ك مريكيف األك المبشر  قدـ حينماك  (7 :2011 الزىار،)ضي كاالستيطاف في فمسطيف ااألر 
 ،ةالصييكنيمريكية مينكر ممتمكاتيا الكاسعة لمنفعة المستكطنات كىبت المبشرة األ ،الييكدممياجريف ل

مستعمرة زراعية ييكدية  بإنشاءمريكي كريسكف قاـ القنصؿ األك  رائيؿ،إسمكفيو كخاصة مستكطنة 
  .(35 :1984 )محمكد، 1852عاـ  لتدريب المياجريف الييكد عمى شؤكف الزراعة كاالنتاج الزراعي

 ،ف انجيمييف أمريكييفمستكطنة زراعية ييكدية ككطٌ  القنصؿ العاـ القس كردر جريسكفأنشأ 
كتكالت حركات االستيطاف بتمكيؿ مف  ،1870عاـ  دية مسيحية انجميزيةكييكد بدعـ مف مؤسسة ييك 

 .(57 :2004 مؿ إلى الغرب مف يافا )السماؾ،فقامت مستكطنة جبؿ األ ؛عماؿ أمريكييفأرجاؿ 

 العالقات الصييونية البريطانية في االستيطافسادًسا: دور 
ضغط لكي ت خاصة،بريطانية عامة كالالحماية األجنبية  ستخداـ كرقةتحركت الصييكنية ال

 مارستك  ،سسات االستيطانيةكبناء المؤ  ،مسماح ليا بشراء األراضي كالعقاراتلعمى الدكلة العثمانية 
قناع السمطاف بتشجيع الييكد إلبالمرستكف  عمى الحككمة البريطانية كرئيسيا الضغط الصييكنية
اكف حككمة االنتداب تعل ؛لمستكطناتعدد ا حيث ارتفع (86 :2011 )الكعرم، في فمسطيف لبلستيطاف

بف  قاؿك  ا،ب أراضييـ كزرع المستكطنيف فييالحركة الصييكنية لطرد الفمسطينييف كسم البريطاني مع
خركج القكات  كطنة ييكدية ميما كانت بعيدة قبؿف: "إف العرب لـ يدخمكا كلـ يحتمكا أية مستغكريك 

 .(7 :2010، )العيمة كشاىيفعربية عدة مكاقع  الياجاناةف، بينما احتمت البريطانية مف فمسطي

 بريطانيا واالستيطاف في فمسطيف .1
ميف طريؽ العبكر اآلمف لميند الميددة مف ، لتستطيع تأبريطانيا باالستيطاف بفمسطيف تماىت

مت بريطانيا اق، حيث (63 :1985 )الشريؼ، ، كالتي بمكرت بالمنافسة األكركبيةقبؿ فرنسا كركسيا
عاـ  لجنة فنية بقيت فييا ست سنكات فأرسمت ،ستيطاف الييكد في فمسطيفال ة عمميةدراس بإجراء
 ، (61 :2011 )الكعرم، الجنكب إلىراضي فمسطيف مف الشماؿ أمسحت خبلليا حيث  ،1871
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 ، حيث سمح 1849عاـ  نجح مكنتفيكرم في الحصكؿ عمى فرماف مف السمطاف عبد المجيد
ستانة لممرة الثانية كف نتيجة تدخؿ بريطانيا بعد مقابمة السمطاف في االتمك  ،لمييكد بشراء بعض األراضي

يا حي ـ عميقالقدس خارج سكر المدينة القديمة، كأرض في االحصكؿ عمى فرماف، لشراء قطعة أ مف
 (، كتمكف مكنتفيكرم مف شراء أراضي عمى باب يافا46 :1984 د،محمك ) سكني ييكدم في فمسطيف

 18000السفير البريطاني لدل الباب العالي، ككانت قطعة األرض عبارة عف ، كتدخؿ لو 1855عاـ 
عاـ  متر مربع، ك تـ كضع حجر األساس لبناء أكؿ حي استيطاني ييكدم عرؼ باسـ كيـر مكشيو

، كسكف عدد مف الييكد الحي الييكدم الجديد بالمناصفة بيف السفارديـ كاالشكناز )أبك شمالة،  1855
2012 :130.) 

كتشجيعيـ عمى  ،بكاب فمسطيف ليجرة الييكدأبريطانيا في الكسط العربي بفتح  ت سياسيةىدف
ككف عازؿ يحجز مصر عف سكريا كيمنع لقاءىما في تل؛ مف المستعمرات االستيطانية انشاء شبكة

 .(41: 2001 الزاكية االستراتيجية الحاكمة )ىيكؿ،

قدس كخاصة القنصمية البريطانية في بمساعدة القنصميات الغربية في ال نشطت الصييكنية
حيث تدخؿ قناصؿ بريطانيا  ،(47: 1984 البحث عف أراضي جديدة الستصبلحيا كشرائيا )محمكد،

تمبؿ مكر  يكالدكؿ الكبيرة في اإلشراؼ عمى معامبلت شراء كبيع األراضي، كتدخؿ القنصؿ البريطان
يف، كالتي ىدفيا مساعدة الييكد في شراء بتثبيت ممكية جمعية مرسمي الكنيسة اإلنجميزية في فمسط

 (.142: 2006)الكعرم،  فاألراضي مف الفمسطينيي

مع  التفاكض كليفنتاإلى عيد رئيس الكزراء البريطاني دزرائيمي ككزير خارجيتو المكرد سالزبرل 
 الحصكؿ عمى كليفنتامحصكؿ عمى مكافقتو عمى تكطيف الييكد بفمسطيف، كحاكؿ لالسمطاف العثماني 

تأشيرة دخكؿ الييكد مف السمطاف، كالقسيس انكميكاني ممحؽ السفارة البريطانية في فيينا كليـ ىشمر نظـ 
 كاالستيطافجؿ اليجرة أمف  صييكنينا انظـ في فيينا مؤتمرن ك  فمسطيف، إلىعممية تيجير الييكد الركس 

 .(46 :2004 السماؾ،) 1882 عاـ

إلعطاء الييكد  ؛ظفي حككمة االنتداب الصياينةثفت الحركة الصييكنية جيكدىا كجندت مك ك
ىدفيا تحديد ممكية كؿ ة، كأنشأت بريطانيا إدارة دكلالحؽ امتياز استغبلؿ األراضي التي اعتبرت أمبلؾ 

الزراعية مف  انتزاع األراضي إلىأرض لبلستيبلء عمييا، كعمدت اإلدارة البريطانية منذ البداية 
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األراضي التي  لغت جميع القكانيف كنظـ ممكيةالييكد المياجريف، كأإلى كنقؿ ممكياتيا المكاطنيف، 
  .(26 :2013 ثناء حكميـ )صامرم،كضعيا العثمانيكف أ

 فترة االنتداب الستيطافلخدمة االعالقات الصييونية البريطانية  .2
 : 18) استخدمت الصييكنية عدة استراتيجيات لشراء األراضي خبلؿ فترة االنتداب كىي:

Dajani. 2005) 
 انشاء ككاالت كمنظمات لغرض االستيبلء عمى األراضي كالتعاكف مع االستعمار.. أ
 االىتماـ بنكع األرض مساحتيا حسب أصكؿ الشراء.. ب
 الكصكؿ لضمانات مع بريطانيا لضماف السياسات كاألنظمة المتعمقة بشراء األراضي. . ت

تقيـ المستعمرات لطاني مف سمطات االنتداب البري كتأييدبدعـ  ةالصييكنيخذت الحركة أ
 بمساعدةياسة سمب األراضي العربية س اتبعت حيث ،(19 :2003 )غازم، الييكدية في فمسطيف
كبعض ضعاؼ النفكس  االقطاعية المبنانيةف بعض العائبلت شراء األراضي م، ك االنتداب البريطاني

 .(18: 2003 ازم،)غلمسيطرة عمى األرض.  العسكريةالقكة كاستخدمت أيضا  ،يفالفمسطينيمف 

سمطة  كبعدما سيمت ،% مف األراضي الزراعية2 اليحك  االنتداببدء  كاف يمتمؾ الييكد مع
% مف 30مؾ ما يزيد عف كنتيـ مف تمم األراضي بكؿ السبؿ الممكنة عمىاالنتداب حصكليـ 

ككنو قبؿ ؿ ما كانكا يممبالمستعمرات الييكدية التي بمغت أربعة أمثا مميءصبح النقب كأ األراضي،
 .(337: 2001،الحارتي) االنتداب

 االستيطافاالنتداب البريطاني بشأف األراضي قوانيف  .3
؛ ألنو عنصر ميـ لكضع الحجر األساسي قدمت بريطانيا مساعدتيا لمسيطرة عمى األرض

ا ، مم، كاستخدمت الطرؽ الممتكية بتغيير القكانيف العثمانية المتبعة في فمسطيفلتككيف مؤسسات الدكلة
قامة المدف كالمستكطنات كالمشاريع االقتصادية كالمدارس  أدل لتسييؿ السيطرة عمى األراضي كا 
كالمركز الصحية لتككيف جميع أركاف الدكلة، كسنعرض القكانيف التي تـ إصدارىا مف قبؿ حككمة 

 االنتداب البريطاني كىي كاآلتي:
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ف لنقؿ األراضي بعد شيريف مف : أصدر صمكئيؿ أكؿ قانك 1920انوف انتقاؿ األراضي عاـ ق. أ
الذم حظر التصرؼ في  1918عاـ سارم المفعكؿ تعيينو، حيث ألغى قانكف انتقاؿ األراضي 

األمكاؿ المنقكلة، كتـ تأسيس دائرة الطابك عمى أساس نقؿ األراضي مف العرب، كاعترض العرب 
جبارىـ عمى بيع أراضييـ لمصياينة  بأسعار قميمة )الزىار، عمى القانكف؛ ككنو جاء إلفقارىـ كا 

2011 :100.) 

أصدره المندكب السامي لمبت في ممكية األراضي كالمنازعات : 1921 قانوف محاكـ األراضي عاـ. ب
الناشئة عنيا، كأعطى المحاكـ سمطة األمر بتسجيؿ األراضي، كتحديد الحدكد في دائرة الطابك 

الحككمة غير األميرية، كيقتصر دكرىا كالفصؿ بالنزاعات القائمة عمى األراضي المشاع، كأراضي 
( كأصدرت قانكف األحراج؛ 20: 2011 عجكة،)عمى نزع الممكية كخاصة في األراضي المرىكنة 

امتدادا لمقانكف البريطاني الذم سنتو سمطات االنتداب في فمسطيف، كصدر لممرة األكلى في عاـ 
 (.87: 1العاـ، ـ : القسـ1984)المكسكعة الفمسطينية،  1926، كعدؿ عاـ 1925

: أصدرت حككمة االنتداب قانكف تنظيـ المدف، كشكمت لجنة 1921قانوف تنظيـ المدف عاـ . ت
مف القانكف المذككر المجنة  22مركزية لئلشراؼ عمى األبنية كتنظيـ المدف، كأعطت المادة 

ة، كتمكنت المركزية الحؽ في نزع ممكية األراضي كالمباني المقامة عمييا؛ بيدؼ المنفعة العام
مف نسؼ الحي العربي في مدينة يافا، بحجة تكسيع  1936يكنيك عاـ  19حككمة االنتداب في 

، كشردت  220المدينة، كىدمت   (.101: 2011 أسرة عربية )الزىار، 450منزالن

لقانكف ا نيأصدرت سمطة االنتداب البريطا :1943قانوف استمالؾ األراضي لمصالح العاـ . ث
كسف القانكف  (،339: 2001 ،الحارتيالعاـ )جؿ الصالح أممكية مف ال العقارم الذم يجيز

المندكب السامي البريطاني في فمسطيف ىاركلد مكمايكؿ، كنيشر في الكقائع الفمسطينية العدد 
، ككانت الغايات العامة لئلدارة البريطانية تحقؽ أىداؼ الصييكنية 10/12/1943بتاريخ  1305

المكسكعة ) مادة، كأىـ ما تضمنو 26ة في فمسطيف، كيقع القانكف في في إقامة الدكلة الييكدي
 :(212-ا211: 1: القسـ العاـ، ـ1984الفمسطينية 

  .يستممؾ أية أرض استمبلكنا مطمقنا 
  .يممؾ حؽ التصرؼ بتمؾ األرض، أك استعماليا لمدة محدكدة مف الزمف 
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 ،أك أم حؽ مف الحقكؽ األخرل  يستممؾ أم حؽ مف حقكؽ االرتفاؽ في تمؾ األرض أك عمييا
 فييا أك عمييا.

  أعطي القانكف لممندكب السامي كمستخدميو كعمالو حؽ القياـ بمسح األرض كدخكليا كالحفر
 بتربتيا.

   ينظفكا األرض المنكم استمبلكيا، كيخططكا كيعممكا حدكدىا، أك يقكمكا باألشغاؿ التي يراد القياـ
 عمييا. 

بمدية كالقركية الييكدية، التي تأسست في فمسطيف في عيد االنتداب استغؿ القانكف المجالس ال
البريطاني، كضمت إلييا آالؼ الدكنمات مف األراضي العربية لبناء المستعمرات كالبيكت لممياجريف 

 الجدد؛ إلقامة المرافؽ كالمؤسسات الصييكنية.
سيمت استقراراىـ في ك  لييكد،االفمسطينية لممياجريف راضي دارة البريطانية انتقاؿ األسيمت اإل

 (357 :2003 ،سبلمة) كمنيا:مختمفة  ساليبأ كاتبعت اعية،الزر راضي األ

 راضي البكر لمييكد معتمدة عمى المادة السادسة دارة البريطانية مساحات شاسعة مف األمنحت اإل
تجزئة  آثاركمف  ،راضي المكاتميرية كاألراضي األحشد الييكد في األ كشجعت ،مف كثيقة االنتداب

مف  ،كظيكر جنسيات عربية منفصمة في تمؾ المنطقة ،لمدكلة العثمانية بعةالممتمكات العربية التا
 الببلد،جانب غائبيف عف أيعتبركف  أصبحكاك راضي في فمسطيف أ يتممككفالذيف سكاف سكريا كلبناف 

 .مبلكيـ إلى الحككمة كمنيا إلى الييكدأكانتقمت 
 ك مصرفية تقدـ االئتماف أكلـ يجدكا جية حككمية  ،ع الضرائبرب عف دفعجز كثير مف المبلؾ الع

راضي العرب كشرائيا أتكقيع الحجز عمى كثير مف  إلىأدم ك  ،الييكدسكم  ،الزراعي الضركرم
 .بكاسطة الييكد

  راضي ية كثير مف األا لقانكف نزع الممكية العامة بانتزاع ممكقامت حككمة االنتداب بفمسطيف كفقن
 العامة. بحجة استبلميا لممرافؽ  لمعرب

 عبد الحميد،)محركة الصييكنية ل التي احتمكىا نقؿ ممكية األرضباالنتداب البريطاني  ساىـ
 ،دكنـ عمى شكؿ امتيازات ألؼ 180ة يكنيالصي، حيث نقمت حككمة االنتداب لمحركة (53: 2015

دكنـ  ألؼ 120كتـ شراء  ،قيسارية الرمميةكامتياز كثباف  ،كامتياز البحر الميت ،الحكلة امتيازات :مثؿ
ألؼ دكنـ مف أخصب  175كقدـ ىربرت صمكئيؿ ، (55: 2015 مف الكنائس المختمفة )عبد الحميد،
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أراضي الدكلة عمى الساحؿ بيف حيفا كيافا ىدية لمصييكنييف، كأتبعيا بدفعة مف أراضي النقب، 
% مف مجمكع 58ف كربع مف الدكنمات، أم كتكررت ىباتو مف األراضي الساحمية الخصبة نحك مميك 

حتى يتمكنكا  مميكف دكنـ 2.1؛ فأصبح بيد الصييكنييف 1948األراضي التي يمتمكيا الصييكنييف سنة 
 .(180: 1: القسـ العاـ، ـ1984مف إقامة كيانيـ )المكسكعة الفمسطينية 

لـ يتمكنكا  ،ة االنتدابالرغـ مف الجيكد الصييكنية البريطانية لمحصكؿ عمى األراضي فتر كعمى 
ك أراضي أ ،ما أراضي حككميةأمعظميا ، ك 1948% مف فمسطيف بحمكؿ 6.5 إال عمىالحصكؿ مف 

 مستعمرة 291راضي كبني الييكد عمى األ ،يقيمكف في لبناف كسكرية ،ففمسطينييقطاعيكف غير إباعيا 
 .(8 :21 ، ع2012 ،)مركز الزيتكنة

 الفرنسية في االستيطافالعالقات الصييونية دور : سابًعا
 مماتصادية مف خبلؿ نشاطاتيا السياسية كاالق دكرنا ميماالبعثات القنصمية الفرنسية لعبت 
حيث  .(155 :2006 ،الكعرم) مف االستيطاف في فمسطيف الييكدية كتمكينيـ اليجرةساعد في بدء 

سو النائب عف أتر ، 1860عاـ  االتحاد اإلسرائيمي العالمي"" األليانس"منظمة باسـ " فرنسا فيتشكمت 
 ،(24 :2007 ،)حمداف كاتصؿ بالسمطاف عبد العزيز  ،1866عاـ  "أدكلؼ كريمييو"البرلماف الفرنسي 

دكنـ مف أراضي قرية يازكر القريبة مف  2600 راستئجال 1868عاـ لمحصكؿ عمى فرماف عثماني 
أطمؽ عمييا اسـ مدرسة ك  ،ة في فمسطيفلمصياين كؿ مدرسة زراعيةأقامت عمييا أك  ،اعامن  99يافا لمدة 

 ،نكاع الزراعة التي تستجيب لياأبيدؼ تحضير الدراسات البلزمة عف تربة فمسطيف ك  ،"مكفيو إسرائيؿ"
يدىـ بالخبرة الضركرية إلنشاء المستكطنات ك كتز  ،كتدريب الصياينة الكافديف عمى العمؿ الزراعي

 .(6: ،2011 الزراعية )الزىار،

قناصؿ فرنسا شراء  ة مفحاكلكبيرنا، م دكرنا قٌدمتك  ،مف نشاطياية الفرنسية القنصمت كٌسع
مف الرعايا الفرنسييف ىـ بحاجة لشراء أراض إلقامة مصالح  اكبحجة أٌف عددن  ،أراضو تحت أسمائيـ

افا فميير كاف قنصؿ فرنسا في ي حيثإلى الييكد؛ اقتصادية كدينية عمييا، ثـٌ سربت ىذه األراضي 
 كأصبحت ،كباعيا ألشخاص ييكد ،اشترل مف الفبلحيف سدس قرية الخضيرة كة سفف فرنسيةككيؿ شر 

في  ُْٖٖنصؿ الفرنسي عاـ باع ابف نائب القك  ،ُٕٖٗعاـ  مف مستكطنة الخضيرة ااألراضي جزءن 
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اية آالؼ دكنـ مف أراضي قرية قطرة في قضاء الرممة، كأقيـ عمييا مستكطنة في ني يافا مساحة ثبلثة
 ، (150: 2006 )الكعرم، عرفت باسـ غديرة ،ـالعا

 :2012 أبك شمالة،) في أمريف بارزيف ىما: 1914كحتى  1882نشط الفرنسيكف ما بيف 
82) 

 شراء األراضي كمساعدة الييكد في زراعتيا كتشجيرىا كفبلحتيا. .1
 رساليات الدينية التبشيرية لدعـ الكجكد الفرنسي في المنطقة. إقامة المراكز كاإل .2

 ،السمطاتاصؿ القناصؿ الفرنسيكف تدخبلتيـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في حياة ك 
 ؛بكاسطة القناصؿ شراء األراضيكمساعدتيـ عمى  ،بيجرة الييكد إلى فمسطيف اا ممحكظن كأبدكا اىتمامن 

اتيف ككانت لي ،كالرممةكفي مدينتي المد  ،قنصميةأقاـ الفرنسيكف ليـ في يافا ك  ،لصالح الييكد
 :2006 )الكعرم،كالبضائع القنصميتيف رسالة خاصة تتعمؽ بالبعد االقتصادم كمراقبة حركة السمع 

152).  

 في االستيطاف ةاأللماني ةالعالقات الصييونيدور : ثامًنا
 ،لمانية في فمسطيفأمستعمرات  بإنشاءات مف القرف التاسع عشر يلماف في نياية الستينألا أدب

في القرف السابع عشر كحركة  تأسستالتي  ،ةاأللمانيغالبيتيا جمعية الييكؿ  تأسيسعمى  أشرؼك 
ر القانكف العثماني ك صد بعد 1869باشرت الجمعية نشاطيا االستعمارم عاـ ك  ،لمانيةأإصبلحية دينية 
مستعمرة  أنشئتك  ،جزاء الدكلة العثمانيةأحؽ التممؾ في كافة ب لؤلجانب سمحالذم ك  ،1867عاـ 

لماف اف مف بينيـ مجمكعة مف الييكد األك ،ا مف المستعمريفضمت عددن  يالتك  ،في حيفاالييكميف 
مستكطنات في نشطت جمعية الييكؿ األلماني في العمؿ إلقامة بعض الك ، (34: 1984)محمكد،

 (.79: 2006)الكعرم،منطقتي يافا كحيفا 

عيـ جمعية تامبؿ كافؽ السمطاف عبد العزيز عمى طمب قدمو رجؿ ييكدم، يدعي ىكفماف ز 
ـ، كتكجو ىكفماف إلى حيفا، 1868عاـ  لتأسيس مستكطنة ييكدية ألمانية في األراضي المقدسة

بدأت مجمكعات مف  1869كمناطؽ أخرل لبلطبلع كالتخطيط لبلستيطاف الييكدم، كفي عاـ 
يافا، كاسكف الميجريف الييكد تأتي لفمسطيف كاستقرت في حيفا، كقاـ ىكفماف بشراء أراضي في القدس ك 



 

156 
 

: 2012فييا المياجريف األلماف مف الييكد الذيف أسسكا قرية صاركنة في قضاء يافا )أبك شمالة، 
108.)  

جيكد  أية أيد الصييكني،عضاء الكفد أاستقبؿ ىرتزؿ ك ك القدس  مجنية األلماني كصؿ القيصر
ادة العثمانية في نكفمبر شريطة احتراـ السي ؛جؿ النيكض بالزراعة في فمسطيفأيقـك بيا الييكد مف 

لقاء  ،خدمة المصالح األلمانيةبالييكد  قياـ عميو كعرض ىرتزؿ ، (120: 1984 محمكد،) 1898عاـ 
 .(39 :2003 لمانية لممستعمرات الييكدية )غازم،تكفير الحماية األ

أبدل القناصؿ األلماف نشاطنا نحك مساعدة الييكد، كساعدت العبلقات الحسنة لمقناصؿ مع 
لحاخامات الييكد لخدمة الييكد، كتأميف حاجاتيـ المعيشية، كبذلكا الجيكد لتحسيف الخدمات الصحية، ا

كالتعميمية، كالثقافية لمييكد، كقامكا بجيكد دبمكماسية مع الباب العالي لمسماح لمييكد بشراء األراضي في 
عة حماية مصالح الرعايا فمسطيف، كعمؿ القناصؿ عمى تعزيز الكجكد الصييكني في فمسطيف تحت ذري

 ةالييكد، الذيف يحممكف الجنسية األلمانية، كتمتعت المنظمة الصييكنية بتسييبلت كزارة الخارجي
الخاصة بيا  ةاأللمانية، لمحصكؿ عمى كثائؽ السفر كاستعماؿ الحقائب الدبمكماسية كالخدمات التمغرافي

 ( . 132: 2013 )تمراز،

ية عبلقات تعاكف كثيقة مع سكاف المستكطنات الييكدية لمانسكاف المستعمرات األ أقاـ
ما زاد مف م ،الخبرات كالمساعدات في مجاالت الزراعة كالتجارة كالحرؼ الصناعية كاكتبادل ،المجاكرة
 كرغبتيما في التنسيؽ فيما بينيما لمكاجية أم خطر عربي ييدد كجكدىما ،معاداتيما لمعربك تعاكنيما 
 .  (34: 1984 )محمكد،

أقامت ألمانيا مستعمرات دينية كاقتصادية ليا في حيفا، كشجع القناصؿ األلماف عمى إقامة 
ـ، كأصر الير تسيفكس أحد زعماء الييكمييف ىكفماف 1868المستعمرات األلمانية في فمسطيف عاـ 

كىارديج عمى إقامة أكؿ مستعمرة ألمانية في حيفا، حيث اشتممت عمى بيكت بسفح جبؿ الكرمؿ 
سة، كزينت المستعمرة بعبارة ييكدية باأللمانية ) تنساني عيني إف نسيتؾ يا قدس(، كتـ شراء كمدر 

المزيد مف األراضي في حيفا كيافا مستفيديف مف قانكف تممؾ األجانب، كساعد قناصؿ ألمانيا كنكابيـ 
ت في زراعة في القدس كحيفا كيافا عمى إقامة المستعمرات األلمانية، كانشغؿ سكاف تمؾ المستعمرا



 

157 
 

األراضي؛ إال أف القناصؿ عززكا الكجكد الييكدم تحت ذريعة حماية المصالح الييكد الذيف يحممكف 
 (.167-165: 2006الجنسية األلمانية) الكعرم، 

برفقة ميسمر األلماني يافا، كقاـ بشراء مستعمرة أمريكية أطمؽ  -اإلنجيمي زالمياء-زار المبشر
بيتنا، سكنت فييا طائفة دينية أمريكية، كاشترل األلماف  19تككف مف عمييا اسـ )قرية آدمز(، كت

، حيث تمتيا مجمكعة مف المستعمرات  14حكالي  1871الييكميكف المستعمرة بالتدريج عاـ  منزالن
 :(168: 2006 الكعرم،)األلمانية منيا 

 الييكميكف أقيمت عمى قطعة ارض بيف يافا كتؿ أبيب، اشتراىا األلماف  :تعمرة ساركنامس. أ
 ـ.1872أقيمت شماؿ غرب محطة القطارني خارج حدكد يافا  :مستعمرة ريفايـ. ب
 ـ. 1892أقيمت ما بيف يافا كتؿ أبيب عاـ  :مستعمرة فالياال. ت
 .1902لماف عاـ أقاميا المستعمركف األ :مستعمرة فيميمما. ث

نية، كسماح االحككمة األلمانية لجميع نشاطات الحركة الصييكنية في األراضي األلم سيمت
ألمانيا  إلىلمككالة الييكدية بإرساؿ خبراء صياينة مف فمسطيف  ُّٓٗ عاـ مايكالجستابك في شير 

مف التجارب  ااستفاد الييكد كثيرن ، حيث (52 :2012)حيدر، لتحضير الييكد لمعيش في المستكطنات
فمسطيف في مجاؿ الزراعة لكنقؿ التكنكلكجيا  ،خبراتيـ في الزراعةك مانية في إقامة المستعمرات األل

الذيف تجاكزكا صبلحياتيـ  صمياألمانيا مف خبلؿ قيصرىا، كقنا كقدمتكالشؤكف االجتماعية،  كالصناعة
كبذلؾ كمتينة مع المستعمريف األلماف،  ،عبلقات طيبة عة لمييكد مف خبلؿ السماح بإقامةخدمات كاس

كتنامييا  لييكديةلنشكء المستعمرات ا اميدكا كثيرن ألمانيا بكجو عاـ المستعمرات األلمانية كقناصؿ تككف 
 .(171: 2006 الكعرم،)بحسب مبدأ القكة 

سمحت ك  الصييكنية،المؤسسات  تكدعم الصييكنية، اتبتشجيع النشاط الدكلة األلمانية تقام
 ،)ىاشـالصييكنية  مجبلتالبممارسة جميع أنشطتيا مف تعميـ كتدريب عمى االستيطاف كنشر  لمييكد
2010 :294). 

 الروسية في االستيطاف ةالعالقات الصييونيدور : تاسًعا
تمكف األجانب مف شراء األراضي بكاسطة المترجميف كالقناصؿ كأبناء الطكائؼ المسيحية مف 
رعايا الدكلة العثمانية، كاشترل مستشار قنصؿ ركسيا جميع األراضي في منطقة رأس الميداف قرب باب 
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قنصميتيا في القدس عاـ  ركسيا(، افتتحت 105: 2012ة ذىبية )أبك شمالة، لير  1000الخميؿ بمبمغ 
التي تؤىؿ  ،كراؽ كالمستندات الثبكتيةفي األ دكف االىتماـ بالتدقيؽ لمييكدمنحت حمايتيا ، حيث 1842

 ركسي،صؿ أكثير مف الييكد ممف ىـ ليسكا مف ال إلىكامتدت الحماية الركسية  ،لحمايةاصاحبيا ليذه 
مريكية ىكلندا كالكاليات المتحدة األكقد حذت قنصميات  ،قامتيـ غير شرعية في المنطقةإكانت  كممف

ة الييكد عمى االستقرار كتممؾ كمف قبميا الفرنسية كالبريطانية في مساعد ،حذك القنصمية الركسية
 .(33: 1984 )محمكد، راضي في فمسطيفاأل

     االستيطافالعالقات الصييونية العربية في دور عاشرًا: 
جمعت بيف الممؾ عبد اهلل تأثرت الحككمات العربية بالسياسة البريطانية نحك فمسطيف حيث 

كالحككمة البريطانية عبلقة حميمة منذ بداية الثبلثينيات، نتجت عنيا عبلقة حميمة مشابية بيف الممؾ 
بإنشاء عبلقات؛ لمساعدة عبد اهلل كالحركة الصييكنية العالمية؛ فبريطانيا كانت حريصة كمعتمدة 

المياجريف الييكد عمى االستيطاف في نقاط محددة مف فمسطيف، كلضماف احتضاف بعض العرب 
خطكات عقب ( حيث شيدت الحركة االستيطانية 18: 1994الحركة الصييكنية كمشركعيا )مصطفى،

 :نحك المنطقة العربية كىي كاآلتي ـ َُْٖانتياء أعماؿ مؤتمر لندف عاـ 
محمد عمي باشا عاـ لمحصكؿ عمى  مع-زعماء الحركة الصييكنية  أحد-لة مكنتفيكرم محاك   .1

قامة مستكطنات عميي ،فمسطيفامتياز استثمار منطقة الجميؿ في  المحاكلة بالفشؿ بعد ، كانتيت اكا 
 .(77 :2006 ،الكعرمالشاـ )انحسار نفكذ محمد عمي عف ببلد 

بتمكيؿ مف الصندكؽ القكمي الييكدم الذم  ي فمسطيفف شراء مساحات مف األراضي مف المكاطنيف  .2
ف األراضي التي يشترييا الصندكؽ ال يجكز أنشائو عمى إكالذم نص قرار  ،1901 تـ إنشاؤه عاـ

كال يحؽ  إسرائيؿ،رض أالتي يشترييا الصندكؽ تعتبر مف  األراضيك  ،لغير الييكد تأجيرىا أك ،بيعيا
االرىاب غراء إلى اإلالمكاطنيف بالبيع كافة الكسائؿ مف  عإلقناا كاستخدمك  ،ف يعمؿ فييا غير الييكدأ

 .(339: 2000، )الحارتي

ليـ دكر  ، ككاف 1922-1921ندف سنكات رشؿ في لفي الكفد الفمسطيني تشأعضاء  فاكض
بيع أراضييـ  يريدكفككاف كبار المبلكيف العرب ، بيع األراضي لمحركة الصييكنية في فمسطيف في

 ا،ا مرتفعة جدن سعارن أاألراضي مف الييكد كانكا يعرضكف ف مشترل أكالحقيقة  ،اكبيرة جدن  باحبأر الخصبة 
 حيث عزز  ،العمفنيا تستنكر البيع في أمع  ،راضيفي بيع األ متكرطة زعامة الكفد الفمسطينيككانت 
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نفسي  تأثيرككاف لو  ،االستيطانية كقاعدة انطبلؽ لممشركع مف داخؿ فمسطيف البؤراألرض بيع 
 ،نية حكؿ العبلقة باألرضاالدعاءات الصييك  تكعزز  ،كمعنكم سمبي عمى الشعب الفمسطيني

)عبد  لممشركع التصدماستخدـ مف قبؿ الطبقات الحاكمة العربية لتبرير تقاعسيا في حيث  ؛كاألخطر
   (54- 53: 2015 الحميد،

سرة الشباف أ باسـجمة مسكالتي كانت  الؼ دكنمن أ بأربعيفالمصدرة لمييكد راضي قدرت األ
ء كفا ؛مف محكمة مركزية نابمس بأمر 1929 عاـ بريؿأطرحت لممزاد العمني في حيث  ،البيركتية

مايك  27مست كسجمت باسمو في تراىا الكبرف الكايشا البيركتية، حيث سرة الشبافألبعض الديكف عمى 
ما بيف  إلىراضييـ أكا مف ف ينتقمأاالنتدابية مف عرب كادم الحكارث كطمبت السمطة ، 1929

، رضعف األ إلجبلئيـالعرب في ذلؾ حيمة  ألكر  ،لتشغيميـ في تعبيد الطرؽ ؛المستعمرات الييكدية
 الييكد إلىدكنـ  ألؼ 230ؿ سرسؽ كتبمغ مساحتيا آبيع خمس قرل تابعة لقضاء صفد يممكيا حيث 

 .(181: 1980 ،)عبد الرحمف

، حيث أكد 1937كني في مقره في بكركي بداية مارس التقى الياىك ايبلت البطريرؾ المار 
البطريرؾ بأممو أف يمتقي ليكف بمكـ الييكدم كرئيس الحككمة الفرنسية عند كصكلو فرنسا ألنو سيعمف 
أمامو عف تأييده لمصييكنية كلممشركع الييكدم في فمسطيف، حيث القى البطريرؾ خطابا كبارؾ 

بناء عمى خطة  -أنو إذا قامت دكلة ييكدية في فمسطيف   االستيطاف الييكدم في فمسطيف،  كأكد
فيجب أف ال يككف أم حاجز بيف الدكلة الييكدية كلبناف؛ ليزداد  -التقسيـ التي تعدىا لجنة بيؿ الممكية

التعاكف الكثيؽ بيف الييكد كالمسيحييف في جميع المجاالت االقتصادية كالتربكية كالثقافية كالسياسية 
 (.39 :1994)مصطفى، 

، كالتقي 1938يناير10في - صاحب جريدة الحديث المبنانية-التقى ساسكف إلياس حرقكش 
، كأشار لعبلقتو الكدية معو طالبنا 1938مارس  27خير الديف األحدب الذم ترأس الحككمة المبنانية 

ة )مصطفى، مكافقتو الرسمية كرئيس لمحككمة المبنانية عمى االستيطاف في حانيتا قرب الحدكد الشمالي
1994 :44 .) 

ثرياء كبار المبلؾ عرب كفمسطينيكف حتى أفندية أشراء األراضي عزب كبيرة يمتمكيا بدأت 
كحتى العاـ  ،جمالي األراضي الفمسطينيةإ% مف 5اشترت المؤسسات الصييكنية ك  ،1937العاـ 
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 ،حة الببلدمسا إجمالي% مف 11كانت المؤسسات تمتمؾ  ،عف تقسيـ الببلد اإلعبلفلدل  1947
% مف مساحة 10راضي الدكلة البالغة أكنقمت جميع  ،عمرة زراعية ككيبكتسمست 291قامت عمييا أ

 ،1947لؼ نسمة العاـ أ 630كبمغ عدد السكاف الييكد  الييكد، إلىمف سمطة االنتداب  ،فمسطيف
يدنة التي ات اليبرمت اتفاقأ 1949كفي العاـ  ي،راض% مف مساحة األ55يـ قرار التقسيـ خصص ل

% مف مساحة 78 الدكلة الييكديةراضي ألتصبح مجمكع  ؛راضي خارج التقسيـتضمنت ضـ األ
مبلؾ الغائبيف الذيف صكدر أمف خبلؿ قانكف  لفمسطيفالكبرل  التأميـكبدأت عممية  ،فمسطيف االنتدابية

حة التي اسمف الم 3.5يف بقكا في كطنيـ سكل الذ الفمسطينيكلـ يبؽ بحكزة  ،بمكجبو نحك مميكني دكنـ
 .(50: 2015 )عبد الحميد،الدكلة الييكدية تسيطر عمييا 

 (232: 1978)الحبلؽ، تألؼ البائعكف في فمسطيف مف الفئات اآلتية:
 المبلؾ الغائبكف كمعظميـ مف األسر المبنانية مثؿ: سرسؽ كتكيني كبناف كمدكر كغيرىـ. .1
لمزاد العمني، مف أراضي الفبلحيف العاجزيف الحككمة العثمانية كانت تبيع األراضي عف طريؽ ا .2

 عف الدفع.
المبلؾ الفمسطينيكف مف العائبلت المسيحية مثؿ كساب، ركؾ كخكرم، رضا، كغيرىـ مف  .3

 . اعييف مف المسمميف باعكا األراضي مف أفندية صفد كالرممةاالقط

 أسماءبفي الناصرة قائمة  كالتي تصدر 1997نشرت صحيفة فصؿ الماؿ في أكاخر عاـ 
- 1918الفترة مف راضييـ في أ ةالصييكنيممف باعكا المنظمات  ،المشيكريف فالفمسطينييبعض 
 -حدب ف خير الديف األإ :ككشفت معمكمة تقكؿ ،مف عيد االنتداب بريطانيةثيقة لك  كاستندت ،1945

لياس ارجي، كمراد دانا، كا، كميشاؿ سكجكزؼ خديج ،كصفي الديف قدكرةك   -رئيس كزراء لبناني
بتاريخ  راضي في جنكب لبناف كفمسطيف كبيعيافي بيركت شركة لشراء األسسكا أ ،الحاج
ر يـك الشركة في عددىا الصاد لؼ باء الدمشقية فضحت أريدة جحيث أف  ،19/8/1935
 ،راضي لمحركة الصييكنيةلمبلؾ المبنانييف الذيف باعكا األا رمف كبا 10عف  تككشف، 7/8/1937

 .(53: 2015 )عبد الحميد،أيضا.  مبلؾ سكرييف قامكا بالبيعسماء أ 3ككذلؾ 

استمرت عمميات الرشكة كالتسرب كشراء األراضي كالممتمكات مف المتمكليف المبنانييف في 
 ،( 251: 1978أمبلكيـ الكائنة في بيت لحـ كأـ العمد بأسماء مستعارة كلجنسيات أكركبية )الحبلؽ، 
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ن ،مف المالكيف العربمميكف دكنـ  1.550شراء حيث تـ   كحكالي ،شاء معظميا مف مبلكيف كباركا 
عممية انتقاؿ حيازة كممكية ، إف ذكم المكارد المتكسطة كالمحدكدة لفبلحيفدكنـ مف ا ألؼ 500

مف مساحة  6.4لـ تتجاكز عاـ  100يكنية خبلؿ اليد الصي إلىمف اليد العربية الفمسطينية  األراضي
  . (55 :2015 )عبد الحميد، فمسطيف

، منذ أف كطئت أقداـ الحقيقة الثابتة كالدائمة التي الزمت االستيطاف الصييكني في فمسطيف
كبالرغـ مف الحركب  ،حالة حرب دائمة مع الفمسطينييففي تعيش  ،كؿ مياجر صييكني الببلدأ
ف ىذا لـ يؤد أفاقيات المؤقتة، إال ك االتمتكررة التي تقطعيا فترات اليدف، أك كقؼ إطبلؽ النار، أال

 .(209: 1986 الشامي،)ا في حالة السبلـ كلك مؤقتن  كفجعؿ الصياينة يعيش إلىعمى االطبلؽ 

كحتى 1917كلة كاف يعد منذ عاـ د إنشاءالعربي الذم كاف يقبؿ استيطاف الصياينة دكف إف 
دكلة الييكدية كقرار ا بعد ذلؾ التاريخ، كمف كاف يقبؿ إنشاء ال، كلكنو أصبح متطرفن ربعينيات معتدالن األ

ا، كلكف بعد إنشاء الدكلة أصبح مثؿ ىذا الشخص متطرفن  ،معتدالن ا عد عربين يكاف  1948التقسيـ عاـ 
 .(9 :2006 )المسيرم،. الييكداالعتداؿ العربي ىك الرضكخ لدكلة  أصبححتى 

 : 21) 1947-1882بيانات شراء األراضي والمستوطنات الييودية المقدرة في فمسطيف خالؿ عاـ 
Dajani. 2005) 

األرضي المممككة  الفترة الزمنية
 2كـ

إجمالي المشتريات 
 2كـ

ما تـ شراؤه مف 
الصندكؽ القكمي 

 الييكدم

 عدد المستكطنات

 - - 25-22 25-22 1882منذ 
1883-1900 218-221 196 - - 
1901-1919 418 200 25 7/29(1919) 
1920-1922 557-594 139 72 - 
1923-1935 1232 675 371 94/64(1934) 
1936-1939 1358-1533 126 478-464 153/76(1939) 
1940-1945 1506-1731 75 813-758 193/79(1944) 
1946-1947 1734 226 933 - 

 (1944)272 758-933 1557-1659 1731-1734 المجمكع
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، 143.000نيا كبمغ إجمالي سكا ،مستكطنة ييكدية 272كاف ما ال يقؿ عف  1944 عاـ قبؿ

 174.6دكنـ حكالي ألؼ  174.600كمنحت حككمة االنتداب البريطاني لمييكد حقكؽ االمتياز عمى 
ا كفقن  ،كىذا يفسر التناقض بيف مجمكع األراضي المممككة لمييكد كمجمكع المشتريات ،مف األرض 2كـ

 اني في فمسطيف.عمى النشاط االستيطكيدلؿ  ،ألحكاـ االنتداب البريطاني كاليجرة الييكدية

ترل الباحثة أف الصييكنية استخدمت جميع نفكذىا في جميع أنحاء العالـ لمكصكؿ ألصحاب 
القرار كالحككمات لتكسيع عممية االستيطاف في فمسطيف بداية مف عيد القناصؿ األجانب مركرا 

بطرد أصحابيا  باالنتداب البريطاني كالعبلقات الصييكنية العربية كاستطاعت بالحصكؿ عمى األراضي
 بممارسة اإلرىاب الصييكني ضد السكاف األصمييف لتحقيؽ العنصر األكؿ كىك األرض.
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 المبحث الثاني

 

 يجرةالعالقات الدولية الصييونية في الدور 
 

 : الييود واليجرةأواًل 

 واليجرةالصييونية الحركة  ا:ثانيً 

 موقؼ الدولة العثمانية مف اليجرةا: ثالثً 

  البعثات القنصمية األوروبية في اليجرة دور ا:رابعً 

 العالقات الصييونية االمريكية في اليجرةدور ا: خامسً 

 العالقات الصييونية البريطانية في اليجرةدور  ا:سادسً 

 ات الصييونية األلمانية في اليجرةدور العالقا: سابعً 

 العالقات الصييونية الفرنسية في اليجرةدور  ا:ثامنً 

 لعالقات الصييونية الروسية في اليجرة ادور ا: تاسعً 

 ةالصييونية العربية في اليجر العالقات دور  عاشرًا:
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 مدخؿ
تزامنت اليجرة مع الحركة االستيطانية في فمسطيف، كقبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية   

الييكد زادت  ما زادت نسبة المشاكؿ األكركبية معمكعمى الساحة الدكلية، فكاف ىناؾ تناسب طردم؛ ف
نسبة اليجرة، فكانت اليجرة تتحرؾ باتجاىييف، االتجاه األكؿ إلى الدكؿ األكركبية كأمريكا، كاالتجاه 

تـ الضغط عمى الدكؿ األكركبية لتكجيو اليجرة إلى فمسطيف، كتحركت الحركة كقد اآلخر إلى فمسطيف، 
يكدية إلى فمسطيف، فساعدت القنصميات لتحقيؽ اليجرة الي ؛الصييكنية عمى جميع المستكيات في العالـ

كتسمؿ الييكد إلى فمسطيف األكركبية بأكامر مف دكليـ بتسييؿ اليجرة الييكدية كحمايتيـ في فمسطيف، 
مف خبلؿ القنصميات أك عف طريؽ التسمؿ الغير شرعي، كبذلؾ تككف الحركة الصييكنية حققت 

 .العنصر الثاني مف عناصر الدكلة كىك العنصر البشرم

 الييود واليجرة: أواًل 
، ككجكد مشكمة مع الييكد في أكركبا ىاجر الييكد مف الدكؿ األكركبية بحجة المسألة الييكدية

مت في المنطقة العربية، مما أدل الختفاء جميع المشكبلت حيث  تبمكرت المشكبلت في أكركبا، كحي
ت ة جميع الدكؿ األكركبية التي أصبحبمساند ،األكركبية الييكدية، كنتج عنيا دكلة ييكدية في فمسطيف

 كة.صديقة بعد أف كانت عد

 المسألةتصاعد ل كذلؾ ؛1882 عاـ منذا ككثافة ا أكثر تنظيمن خذت اليجرة الييكدية تتخذ طابعن أ
اليجرة جراءات لمنع مت السمطات العثمانية بعدد مف اإلقاعمى أثر ذلؾ؛ ك  ،الييكدية في ركسيا

در عدد الييكد في فمسطيف قي ك  ،(7: 21 ، ع2012،الزيتكنة  مركزطيف )االستيطاف الييكدم في فمسك 
 :% مف مجمكع السكاف، كتمركزكا في المناطؽ الحضرية مثؿ5في نياية القرف التاسع عشر أقؿ مف 

لـ ك  ،مف أكركبا الشرقية المياجريف معظـحيث كاف  ،(Dajani. 2005 : 13)كالخميؿ  ،طبريا، القدس
ك أكلـ يكف كعد بمفكر  ،قع طبلئع الغزكة الصييكنيةفي الكا بؿ كانكا ؛الجئيفك أيككنكا مياجريف 

عمى اليجرة صبغة الشرعية الدكلية  إضفاء إلىال مف الكسائؿ التي سعت إاالنتداب البريطاني 
 . (65 :1997 )الكيبلني، كاالستيطاف

اء عف طريؽ سك  األساليب؛فمسطيف مستخدميف شتى لكصكليـ ل مضنية ابذؿ الييكد جيكدن 
يأتكف مف مكانئ مختمفة داخؿ حيث كانكا  ،قناصؿ الدكؿ القادميف منياتشجيع ك  السفر،تزكير جكازات 
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ازداد سرنا  صمكا بكساطة السففكحينما ك ،  - امف مصر خصكصن  -أك عف طريؽ البر ،صناديؽ خشبية
عدياتيـ عمى أمبلؾ التي أقامكىا، كت مستكطناتال عدد مف خبلؿ عددىـ، ككاف يظير كصكؿ الييكد

نجح الييكد في التأسيس إلقامة دكلتيـ مف قناصؿ الدكؿ األكركبية، ك  دعـ كمؤازرةحيث القكا  ،اآلخريف
جراءاتاستمبلؾ األراضي رغـ ؛ ك الكسائؿ بشتىككطنيـ   ،الكعرمالدكلة العثمانية ) عف قكانيف كا 
2006: 282) . 

 :ثانًيا: الصييونية واليجرة
فنسجت خيكط عبلقاتيا مع جميع األساليب لتجميع الييكد في فمسطيف،  الصييكنية استخدمت

الدكؿ األكركبية لمتعاكف معيا لتيجير الييكد إلى فمسطيف، كعممت عمى خمؽ المشكبلت مع الدكؿ، 
ات البمشفية، أك المحارؽ النازية، حيث كانت مقدرة الحركة الصييكنية عمى الحؿ كالضغط سكاء بالثرك 

كركبية فائقةن جدنا، حيث حركت جميع الدكؿ االستعمارية لمساعدتيا نحك اليجرة إلى عمى الدكؿ األ
 فمسطيف كطرد سكانيا.

سبيؿ إلنقاذ حياتيـ سكل  ماميـأحتى ال يككف  ؛أنفسيـ ييكدالد الصييكنية عف إرىاب لـ تتردك 
عمى أساس  فمسطيف إلى الييكديةاليجرة  بدأت(، حيث 9 :1997فمسطيف )الكيبلني، إلىاليجرة 
 1948حتى عاـ  1882اليجرة مف  بياالمراحؿ التي مرت  متقسك  لحؿ مشكمتيـ مع أكركبا، سياسي

 :لخمس ىجرات

سر محدكدة أمعظميـ  ييكدم، ألؼ 25كقد جاء فييا حكالي  :(1903-1882) اليجرة األكلى  .1
 االمكانيات مف ركمانيا كركسيا.

لحركة الصييكنية السياسية، كالتي بعد قياـ ا تحركت اليجرة :(1918-1904) اليجرة الثانية  .2
ربعيف أالمياجريف فييا نحك  دبمغ عدقد ك  ،طيفعمى اليجرة كاالستيطاف في فمس قامت باإلشراؼ

مريف الذيف جندتيـ ككانكا مف الشباف المفمسيف المغا ،كركمانياجاء معظميـ مف ركسيا  ،الفن أ
حداث التي تعرض ليا دفعت األك  ،(147: 1997جيزة االستعمارية )الكيبلني،الصييكنية كاأل

: 2011المضي في تيجير المزيد مف الييكد )ابك حمبية، إلى الصياينة في ركسيا كشرؽ أكركبا
83.) 
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بمعدؿ ثمانية  نسمة، ألؼ 35بمغ عدد المياجريف فييا حكالي  :(1923-1919اليجرة الثالثة )  .3
عداد صغيرة مف أ إلىضافة إ كبكلكنيا،انيا ميـ مف ركسيا كركممعظ جاءكا ،االؼ مياجر سنكين آ

 مانيا كالكاليات المتحدة.أللتكانيا ك 
مياجر  ألؼ 89المكجة نحك  ىذه فمسطيف في ىاجر إلى :(1932-1924اليجرة الرابعة )  .4

 .مف نصفيـ مف بكلكنيا كأكثر ،بناء الطبقة الكسطيأمعظميـ مف كاف  ييكدم،
 215اليجرة نحك ىذه المياجريف الذيف قدمكا في  عددبمغ  :(1939-1933اليجرة الخامسة ) .5

 ؛لمانياأالحكـ في  إلىبكصكؿ النازية  كركبا التي تأثرتأقطار كسط أجاء معظميـ مف  ،لفان أ
 (.147 :1997ألؼ مياجر )الكيبلني، 45الفترة نحك تمؾ  فياجر منيا كحدىا خبلؿ

 تي تعرضت ليا المنافسة األكركبية،االقتصادية النتيجة مباشرة لؤلزمة  اليجرة الييكدية كانت
قتصادية في الكاليات المتحدة االكالسياسات البكلندية المناىضة لمييكد، كمع تطبيؽ نظاـ الحصص 

 (.83 :2011بكحمبية،أدفعت الييكد إلى اليجرة )

ألسباب سياسية ك  ؛اليجرة الييكدية بعد تأسيس الصييكنية السياسية مف قبؿ ىرتزؿكثفت 
سطكرة الييكد غير قابميف أمنيا  ،ساطيرقيدة الصييكنية المؤسسة عمى جممة مف األعلنشرىا الك 

كاستفادت الصييكنية مف األكضاع  ،(141: 1990ة السامية )غاركدم،اسطكرة معادأك  ،لبلندماج
ب كال حسيب يفأدخمت جماعات كبيرة مف المياجريف دكف رق ،الثانيةالعالمية كظركؼ الحرب العالمية 

نقؿ ل ،أكركبا  في د مف جمعيات كمنظمات كشركات ييكديةيعدالس يتأسبعد  (82 :2009)صالحية،
 ،اضي الزراعيةاألر  ثي المنظماتمبعك  بعد شراء ،فمسطيف إلىالجماعات الييكدية الميجرة مف أكطانيا 

 .(46 :، )نصيراتلييكد عمييا االمياجريف لتكطيف كأنشئت المستعمرات عمييا 

زعماء  أحد-فريدماف  إلى رسالة-نيكيكرؾلكب في  سسة ككىيفمؤ  ممثؿ-كتب يعقكب 
مريكا أالممكف تحقيؽ مساعدة بريطانيا ك  صبح مفأ قد": فييا جاء 1917 عاـ سبتمبر في-الصييكنية

مانة بيا بعد الحصكؿ عمى ض كاليستقر  ؛فمسطيف إلىجرة مستمرة كاسعة النطاؽ لمبدء بي لمييكد؛ كفرنسا
 إقامة كطف لمييكد.ا لتبرير ا كافين في فمسطيف مقدارن  الييكد نما يبمغ عددكذلؾ حي الكبرل،الدكؿ 

  (.330 :2001 ،الحارتي)
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خططت الصييكنية كالييكدية لبناء عبلقات دكلية مع الدكؿ االستعمارية لمساعدتيا في اليجرة 
مييـ لمتعاكف الييكدية إلى فمسطيف، لذلؾ عممت عمى خمؽ أزمة باليجرة الداخمية األكركبية لتضغط ع

قناع العالـ  معيـ لتيجير الييكد، كتككيف قاعدة جماىيرية في فمسطيف؛ ليككف ليـ مبرر في االستمرار كا 
الغربي أف فمسطيف كانت ليـ يكمنا ما، لذلؾ؛ قررت خمؽ المزيد مف المشكبلت الييكدية حتى يتعاطؼ 

 الغرب معيـ، كيعمؿ عمى حؿ مشكبلتيـ باليجرة إلى فمسطيف. 

 : موقؼ الدولة العثمانية مف اليجرة ثًاثال
 بدأت تحركات الحركة الصييكنية نحك الدكؿ العظمى لتحقيؽ عنصر السكاف في فمسطيف،
حيث كاف القناصؿ األجانب مف الييكد ىـ مف يقكمكا بالضغط عمى الدكلة العثمانية لتحقيؽ اليجرة 

 ة في فمسطيف.الييكدية إلى فمسطيف مف خبلؿ عمميـ بالقنصميات األكركبي

أرسؿ ىرتزؿ رسالة لمسمطاف عبد الحميد يقكؿ فييا: "يرغب الييكد في عرض قرض متدرج مف 
عشريف مميكف جنيو إسترليني، حيث يتعمؽ النمك التدريجي لؤلمكاؿ، بالنمك التدريجي لميجرة، كيتـ 

المياجركف  متابعة سير العمؿ، كتكضع خطة اليجرة في اجتماعات تعقد في القسطنطينية، كيعطى
دارة العدؿ في األرض التي تقرر  االستقبلؿ الذاتي المضمكف بالقانكف الدكلي في الدستكر كالحككمة كا 
: " إف اإلمبراطكرية العثمانية ليست ممؾ لي  ليـ، كرفض السمطاف عبد الحميد مطالب ىرتزؿ قائبلن

ا ما فقد يحصمكف عمييا بدكف مقابؿ، فميحتفظ الييكد بببليينيـ في جيكبيـ، فإذا قسمت اإلمبراطكرية يكمن 
 .(1)كلف يحدث التقسيـ إال عمى أجسادنا"

، قكانيف جديدة تقضي بمنع الييكد دخكؿ فمسطيف 1898أصدر السمطاف عبد الحميد في عاـ 
بكقت محدد الييكد لفمسطيف بزيارة  سمحتالقكانيف  إال أفكتؤكد عمى رفضيا لبلستيطاف الدائـ، 

بينما تشددت  ،شديدة مف القنصميات األجنبيةكلقيت القكانيف معارضة   ،(207: 1978)الحبلؽ، 
نطاكيا مف أفقامت بمنع نائب قنصؿ بريطانيا في منطقة  ،جؿ تنفيذ القكانيفأالحككمة العثمانية مف 

تعيد النظر في أف عمى اإلمبراطكرية العثمانية " نوأأعمنت بريطانيا ك  ،ادخكؿ فمسطيف باعتباره ييكدين 
كقدمت الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة  ،نسافألنيا تتعارض مع حقكؽ اإل ؛نظمة المطركحةاأل

                                                           

(  رسالة ىرتزؿ لمسمطاف عبد لحميد يعرض عميو فييا قرضا ماليا في مقابؿ تشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف (1
25/8/1896 
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احتجت عمى معاممة تركيا لؤلجانب الذيف يقيمكف في ك  ،العديد مف االحتجاجات ضد الحككمة العثمانية
تنفيذ القرارات  كعمى الرغـ مف تشدد الحككمة العثمانية في ،أراضييا كخضكعيـ لمحاكـ الدكلة العثمانية

 لالرشاك ك عف طريؽ مساعدة القناصؿ األكركبييف  فمسطيفلف الييكد كانكا يتسممكف أال إ
 (.341 :2002)دركيش،

 (120 :2012 ،)أبك شمالةمسارات اليجرة الييودية إلى فمسطيف:  .1
 فع التغاضيك  العثمانية، القكانيف كتجاىؿ الشرعية، غير كاإلقامة الييكدية اليجرات استمرار. أ

 .اليجرة منع عمى القائميف قبؿ مف القادميف، كشكؼ في المياجريف تسجيؿ
ممكية  نقؿ في كالمساعدة اليجرة، دعـ في ميـ بدكر القدس في بيةك األكر  القنصميات قياـ. ب

 االمتيازات. نظاـ مستغميف األراضي،
كقد     اليجرة. لحركة القكية معارضتو يؤكد مما القكانيف، بإصدار الحميد عبد السمطاف استمرار. ت

يف عي (، حينما 182 :2006)الكعرم، النشاط الصييكني كتسارع خبلؿ فترة االتحاد كالترقيتعاظـ 
في مستكطنة  بخطك  ،ا لميجرة الييكديةمؤيدن  ،1912 عاـا عمى القدس لباني متصرفن ميدم بؾ األ
ف الحككمة ألناس مف يذيعو بعض ا بما- شؾ كال-نكـ سمعتـ " إ :الييكد بقكلو اخاطبن معيكف قارة 
ا ف جيدن ك تراؾ متأكدكنحف األ صحيح،مر غير األ اكىذ ضدىـ،كتسعى  ،ا الصييكنييفتعارض دائمن 

فيي  ؛جدادىـأبائيـ ك آنما جاءكا ألنيا ببلد ا  ك  ،ف الييكد لـ يحضركا ليذه الببلد لغايات سياسيةأ
 (.26 :2009)صالحية،  "عزيزة عمييـ مقدسة عندىـ

رسؿ كفد مف الحككمة كأ ،عقد مؤتمر لكزاف إلى 1922عاـ ة أنقرة المؤقتة دعا الحمفاء حككم
 تركيا؛ إلىالذم فتح لمييكد باب اليجرة  ،كمعو حاخاـ الييكد حاييـ ناحكـ سو عصمت النكنكأعمى ر 

نيا كممثؿ الحمفاء خارجية بريطا كزير- ليككنكا بالقرب مف فمسطيف كتفاكض الكفد مع المكرد كيرزكف
ا صياينة فمماذا ال نككف جميعن  ىكذا، الصييكنية إذا كانت :يرزكفكأعمف ك  ،- الصمحفي شركط 
 ؟! (308 :2002)دركيش،

 (257 :2006 )الكعرم، :موجات اليجرة الييودية الستمراراألسباب التي أدت  .2
 لمحركة الصييكنية. ا كمساندةالنشاط القنصمي الكاسع الذم أبداه قناصؿ الدكؿ األكركبية دعمن . أ
 .دكر اإليجابي الذم أبداه العثمانيكف الجدد تجاه دعـ النشاط الصييكنيال. ب
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 .فساد جياز اإلدارة العثماني. ت
رفض الدكلة العثمانية لميجرة الييكدية، راجعة لمبادئيا اإلسبلمية، كالتي ترفض تسميـ جزء مف الدكلة . ث

عب مع الصياينة اإلسبلمية لؤلعداء، كلكف مع ضعؼ الدكلة كتبديؿ المكظفيف بدأكا بالتبل
كالبريطانييف في تغيير القكانيف كالسماح ليـ بالدخكؿ لفمسطيف، مما أدل لحبس الخميفة في مدينة 

 ييكدية، حتى ال يستطيع محاربة األعداء كالخائنيف.
 
 البعثات القنصمية األوروبية في اليجرةدور : رابًعا

فمسطيف تحت حماية الدكؿ  إلىنجحت الحركة الصييكنية في تمرير عدد كبير مف الييكد 
المحاكالت كتدعيميا بكسائميـ  الدكؿ، كساعد قناصؿ الدكؿ في تعزيز اباعتبارىـ رعاي ؛األكركبية
لتدخؿ مف  ،مريكيةكركبية كاألالمصالح األ حيث، استغمت الصييكنية (69 :2006 )الكعرم، المختمفة

 أىدافيـيحقؽ  ألنو ىجراتيـ المتتالية؛الييكد في القكم االستعمارية خبلليا إلى فمسطيف، كساعدت 
بدأت بإرساؿ مكجات منظمة ك  ؛تنفيذية مما دفعيـ لخطكات االستعمارية حسب الركاية الصييكنية ليـ،

  .(184 :2003 )سبلمة، .رضياأكمستكطنيف بيا كمقيميف عمى  ؛مف المياجريف الييكد لفمسطيف

 يحمؿ ككاف بعضيـ ،رف التاسع عشرفمسطيف خبلؿ الق إلىييكد كصمت أعداد كبيرة مف ال
برغـ  ،أعداد الييكد في فمسطيف مما أدل لتزايد، دكليـكيمتمككف حماية قناصؿ  ،جنسيات ببلدىـ

أ لجك  ،تحت ضغط القناصؿمف أجؿ ىجرة مكثفة تسييبلت  كمينح الييكد المفركضة،اإلجراءات 
، إاٌل أٌف قناصؿ الدكؿ اكاليكناف كبكلندفرض إجراءات لمنع ىجرة الييكد مف دكؿ ركسيا  إلى العثمانيكف
ط الفرمانات العثمانية المتتالية في الحد مف اليجرة احب، كتـ إ(274 :2006 )الكعرم،اإلجراء رفضكا 

برز دكر القنصميف البريطاني لمدكلة العثمانية، حيث كطرد اليجرة غير الشرعية  ،كاستمبلؾ األراضي
العصابات الصييكنية قامت ك  ،فمسطيف إلىتيريب الييكد ركا ب، كاستم(45 :2007مريكي )حمداف،كاأل

 . (152 :1980 ،)عبد الرحمف .مراكز العمميات في أكركبا كالعالـ الغربيمف بتزكير شيادات اليجرة 

تماـ عمميات دخكليـ كمف  ،فمسطيف إلىستمرار تدفؽ الييكد المارس القناصؿ دكرىـ بفاعمية  كا 
ـٌ إقامتيـ كتكطينيـ  يجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا كالصعكبات العمؿ عمى إك ليـ، يـ العكف كتقدث

مف  المحمييفسكاء كاف ذلؾ بالنسبة لعبلقاتيـ مع السكاف  ،كاإلشكاليات التي تعترض طريقيـ
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كتذليؿ  ،البيعأك مساعدتيـ في إتماـ الصفقات العقارية كعمميات  ،مستكطناتيـأك حماية  ،الفمسطينييف
 .(275 :2006 ،الكعرمعراقيؿ يمكف أف تقؼ في طريقيـ. ) أية صعكبات أك

 مريكية في اليجرةالعالقات الصييونية األدور ا: خامسً 
التنافس  دادكاز  كالمنطقة العربية، مريكية أكاخر العيد العثماني تجاه فمسطيفالسياسة األ بدأت

التدخؿ لدل  ستانةاآلـ في يكيكف بالتعاكف مع سفرائيمر كحاكؿ القناصؿ األ ،بيف الدكؿ األكركبية
كبدأ صدكر القرارات  ،السمطات العثمانية لكقؼ القرارات التي تحد أك تمنع ىجرة الييكد لفمسطيف

عف طريؽ السفير األمريكي  القرارات كقفتحيث أي  ،1888 عاـكاستمرت حتى  ،1884 العثمانية عاـ
لمتأثير عمى الحككمة  ،ي كالبريطانيبمساعدة كؿ مف السفير الفرنسك  ،في إسطنبكؿ "أكسكار شتراكس"

ييف الرعايا األمريكييف كالبريطان ال سيماإللغاء بعض القرارات التي تمنع ىجرة الييكد لفمسطيف  ،التركية
تزايدت أعداد الييكد المقيميف بطريقة فرمانية كغير حيث  ،(85 :2012 ،كالفرنسييف الييكد)أبك شمالة

  .(42 :الحماية األمريكية )نصيراتكأغمبيـ تحت  ،َُٖٗعاـ  فرمانية

اىتمت اإلدارة األمريكية بالشئكف الييكدية في فمسطيف، كعممت عمى تسييؿ أمكرىـ مف خبلؿ 
مريكي ركزفمت كزارة سند الرئيس األتعييف بعض الشخصيات التي تؤيد الحركة الصييكنية، حيث أ

كؿ كزير ييكدم في أككاف  ،- مريكاأأعضاء لجنة ييكد  أحد -كسكار شتراكس أإلى العمؿ كالتجارة 
، (280 :2001 )الحارتي، ب اليجرة مف ضمف اختصاصات كزراتوكشئكف مكت ،مريكيةالحككمة األ

بالضغط عمى الحككمة العثمانية إللغاء  ستانةاالكاستمر "شتراكس" مع سفراء بريطانيا كفرنسا في 
ف استطاع حمؿ السمطات العثمانية عمى نجحت جيكده حيك  ،التي تحد مف اليجرة الييكديةالقكانيف 

 قؿ عداء لمصييكنييف )أبك شمالة،أخر آكاستبدالو بكاؿ  ،باشا مف منصبو عزؿ كالي القدس رؤكؼ
2012: 85) . 

مبلحقة المسؤكليف العثمانييف ك  ،عداد كبيرة مف الييكدأحماية عمى مريكية القنصمية األ ركزت
اـ العديد مف المبشريف األمريكييف بتقديـ المساعدات كق ،الببلد بطرؽ غير شرعية ىـدخمك ل ليـ
 ،فمسطيف إلىتحدة  اليجرة الييكدية الكاليات الم ككجيت ،(35 :1984 )محمكد، ممياجريف الييكدل

ىاجر مف  ،بعةكفي اليجرة الرا ،استجابة لممنظمات الصييكنية لببلدىـ،بالدخكؿ  ـلسماح ليكرفضت ا
عمى مجرد تأييد كعد  أمريكا لـ تقتصرك  ،(147 :2013 م )تمراز،الؼ ييكدآأربعة  حكالىأمريكا 
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نسخة مف ىرتزؿ  إلىببلكستكف  كبعث الصييكنية،متجاكب مع لحث الييكد  بؿ عممت عمى ؛بمفكر
حثو عمى ك  ؛رض فمسطيفألالييكد اغتصاب تتحدث عف  ،ع خاصةمقاط إلىالعيد القديـ يشير فييا 

مارس ك  ،السمطاف العثماني عمى قبكؿ تكطيف الييكد في فمسطيف كحث يجرة لفمسطيف،مل دعكة الييكد
كقنصؿ الكاليات المتحدة  - ليك كاالس -تحدة في اسطنبكؿ سفير الكاليات الممع ساسي أبشكؿ  هدكر 

 .(62 :2004 )السماؾ، ؛ لتشجيع اليجرة كحماية الييكد- دكيف كاالسأ -في القدس 

عمى رئيس  كامتد تأثير الصييكنية مع الييكد، اخطن المحاكلة إليجاد  1933ركزفمت عاـ  أبد
بكاب فمسطيف أفتح ك  ،عرؼ باسـ المكبي الصييكنيك  ،عضاء الككنجرسأ كبعض ،الكاليات المتحدة

مريكي قرار المؤتمر الصييكني الذم عقد تبنى الككنجرس األك  ،(171 :2001 لميجرة الييكدية )ىيكؿ،
جؿ أجيدىا مف  لتحدة بمكجبو بذؿ قصار ا تتعيد الكاليات الماتخذ قرارن حيث  ،1942 عاـ في نيكيكرؾ

حتى يتمكف  ،رىاماميـ الستعماأالفرصة  كإلتاحة ،لييا بحريةإماـ الييكد لمدخكؿ أ بكاب فمسطيفأفتح 
ـ عدد كبير مف قدكقد  ،(63: 2004 ييكدية )السماؾ،دكلة  إلى فمسطيف تحكيؿمف  دالييك 

 إلىىجرة غير محدكدة  إلىيدعك  امشركعن  كقرركا ،1944مريكي عاـ لككنجرس األفي االشيكخ كالنكاب 
ينص عمى ضركرة بذؿ  ،ا باإلجماعقرارن  1945 عاـ ديسمبر في اتخذ الككنجرس األمريكيك  ،فمسطيف

ماـ اليجرة أاب في فمسطيف لفتح أبكاب فمسطيف الكاليات المتحدة مساعييا الحميدة لدل سمطات االنتد
 .(241 :1980 ،حمفالييكدية )عبد الر 

، كقرر باإلجماع: أف "الكاليات المتحدة 1945ديسمبر  19اجتمع الككنجرس األمريكي يكـ 
األمريكية تحبذ إنشاء كطف لمييكد في فمسطيف، كىـ بحاجة لذلؾ ألنيـ أصبحكا ببل كطف، كعميو يجب 

الييكد إلى فمسطيف قد السماح حاالن لمائة ألؼ الجئ ييكدم إضافي بالدخكؿ لفمسطيف، حيث أف تدفؽ 
أدل لتحسف أحكاليا الزراعية كالمالية كالصحية كاالقتصادية، كاتفؽ الرئيس األمريكي كرئيس كزراء 
بريطانيا عمى تعييف لجنة تحقيؽ أمريكية انجميزية مشتركة لدراسة أكضاع فمسطيف بالنسبة لمشكمة 

 .(1)اليجرة الييكدية ككضعيـ في أكركبا 

 

 
                                                           

 1945ديسمبر  19يكدية ( قرار لمككنجرس األمريكي يدعك لفتح أبكاب فمسطيف لميجرة الي(1
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 القات الصييونية البريطانية في اليجرةالعدور ا: سادسً 

ارجية البريطاني كزير الخ كجوبدأت التحركات الدكلية نحك تيجير الييكد إلى فمسطيف عندما 
عكف كمساعدة كليـ يكنج التقديـ لـ يدعكه  ُّٖٗقنصؿ بريطانيا في القدس عاـ ل ابالمرستكف كتابن 

 آخر اابن كت، ككجو (185 :2006 ،الكعرم) يكد،ة اليحمايالعمؿ عمى قامة خمسة مزارع ك إل ؛لمييكد
إلقناع السمطاف بإباحة ىجرة الييكد، كأنو سيككف مفيدنا  1841 عاـ إستانبكؿ قنصؿ بريطانيا فيل

لمسمطاف إذا أغرل الييكد المبعثركف في أكركبا كأفريقيا بالذىاب كالتكطف في فمسطيف، مع االعتماد 
 .         (1)ةىـ إلى الباب العالي عف طريؽ السمطات البريطانيعمى حماية بريطانيا، كينقمكا شكاكا

في بريطانيا الكجكد الصييكني في فمسطيف، كساعدتيا  لتأسيسالقٌكة الحركة الصييكنية  نحتمي 
فمسطيف، كاضعة أماميا كؿ التسييبلت لتحقيؽ  إلىتفعيؿ عمميات اليجرة الييكدية  إلىجيكدىا الرامية 
حينما بدأت اليجرة الييكدية الرسمية األكلى  ،ـ ُِٖٖت األطماع مع بداية عاـ تزايدك ىذا الطمكح، 

تزايدت أعداد الييكد المقيميف ك  ،(109 :2006لفمسطيف بدعـ كمساعدة مف قناصؿ بريطانيا )الكعرم،
بريطانيا ، كاىتمت (42:)نصيرات َُٖٗبطريقة فرمانية كغير فرمانية تحت الحماية البريطانية عاـ 

ماـ أقطع الطريؽ ، حينما (128 :1984محمكد، لييا )إ ةممياجريف الييكد الركس المتجيلد حؿ بإيجا
السماؾ، قمية ييكدية في فمسطيف تطمب الحماية البريطانية )أكتككيف  ،إلى بريطانياىجرة الركس 

2004: 110).   

عاـ  يكديةاليجرة اليالحككمة البريطانية برئاسة جيمس بمفكر لجنة ممكية لدراسة  شكمت
كجكده ىرتزؿ  استغؿك  ،المجنة ماـأبشيادتيـ لئلدالء مع بعض الشخصيات، ىرتزؿ  كاستيدعي ،1902

كخاصة جكزيؼ تشمبرليف  ،لندف فرصة سانحة إلجراء اتصاالت مباشرة مع المسؤكليف البريطانييففي 
ففي الفترة الكاقعة بيف  ،جكلكيد جكر  ،كزير المستعمرات كالمكرد النسداكف كزير الشؤكف الخارجية كبمفكر

إلقامة  توتييئك  ،مف الييكد كبر عددأتجميع ل ،مف المشاريع اتبني تشمبرلف عددن  1905-1902عامي 
نشاء كياف سياسي ييكدم في منطقة إكيرم تشمبرلف  بريطانيا،مصالح خدمة لك  ،كياف سياسي ليـ

الدعـ المالي  كالحصكؿ عمىت نفكذىا تثبيل ؛يضمف لببلده كجكد قكة مالية ،خاضعة لمنفكذ البريطاني
                                                           

(1) رسالة كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في استانبكؿ بشأف إقناع السمطاف بإباحة ىجرة الييكد  
1841فبراير   
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معظـ المؤسسات المالية الييكدية تتخذ مف العاصمة ألف  ؛بريطانيا التكسعية الييكدم لمشاريع
 . (129 :1984 )محمكد، ليا البريطانية مقران 

 اليجرةفي ية باالنتداب البريطاني العالقات الصييوندور  .1

، الصييكنيقٌكة البلزمة لتأسيس الكجكد حرصت بريطانيا عمى منح الحركة الصييكنية ال
أماميا كؿ  تضعك فمسطيف، ك لتفعيؿ عمميات اليجرة الييكدية  إلىكساعدتيا في جيكدىا الرامية 

بدأت اليجرة الييكدية الرسمية ك  ،ـُِٖٖمع بداية عاـ  أطماعيازايدت تك  ،أطماعيـالتسييبلت لتحقيؽ 
 :2006 ،الكعرم) كخاصة البريطانيةؿ األكركبية بدعـ كمساعدة مف قناصؿ الدك  ،األكلى لفمسطيف

109).  

مع الحركة الصييكنية لتفي  لمتنسيؽ كىدفت ،غنائـ الحرب مفا بريطانيا بفمسطيف جزءن  قبمت
اء عربي يكافؽ عمى اليجرة عبلف بمفكر تكفير غطإفكانت النقمة الثانية لبريطانيا بعد  ،بما تعيدتو ليا

شراؼ إتحت المنظمة الصييكنية  بدأتك  ،(9 :1994 ا )مصطفي،فمسطيف الستيطانيل ييكديةال
ألؼ مياجر  280فمسطيف  إلى حيث ىاجر ،جمب المياجريفك  ،راضيبشراء األاالنتداب البريطاني 
ؼ أل 400بنحك قدر عدد ييكد فمسطيف  1936 عاـنياية كفي  ،1936- 1918ييكدم في المدة بيف 

)مركز  1948لفا لسنة أ 650 المياجريف ليصؿ ييكدزاد عدد الك  ،(40 :2001 ييكدم. )جاؾ،
 . (21:8ع، 2012 الزيتكنة،

لـز أك  ،إلى فمسطيفاالنتقاؿ  د في أكركباييك ال ساعد كالذمصدر صمكئيؿ قانكف اليجرة أ
 لكصكؿ الييكد لفمسطيف،ساليب جميع األت كتبن ة الييكد،ليجرة كحمايا ؿبتسيي البريطانية الحككمة

، كذلؾ كمو (103 :2002 فمسطيف )دياب، إلىطريؽ ىجرة العرب كغير الييكد بؿ كؿ العراقي تكضعك 
 كاعتمدت ،نيا حدت مف اليجرةأتذيع كخاصة في األكساط العربية بحككمة االنتداب في فمسطيف ك 
الذيف ت الفنية العالية كالخبراء كالكفاءا ،عماؿ مف الييكدياسة تقضي بالسماح لدخكؿ رجاؿ األس

ألؼ في السنة بمعدؿ ألؼ كؿ  12بحيث ال تزيد أعدادىـ عف  ،طكر كتقدـ الببلدسيسيمكف في ت
 ،األؼ سنكين  75 إلىا ألؼ مياجر سنكيى  12كتجاكزت بريطانيا أرقاـ األذكنات التي حددتيا ب  ،شير

بينما كانت بريطانيا تغض الطرؼ  ،عممت المنظمة الصييكنية سياسة التسريب كالتيريب كالتبلعبك 
  .(80 :2009 صالحية،عف ذلؾ )
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مف مييكد الفاريف ل بالنسبة يطاني،البر سمطات االنتداب مع اتفقت ك  ؛الحركة الصييكنيةنشطت 
البلسامية في  اظإيقلتكجيييـ إلى فمسطيف، كعممت الحركة الصييكنية عمى  لمانياأفي  ةالنازي المشاكؿ

داد كبيرة منيـ تقتنع بالدعاية الصييكنية عأكبدأت  ،فعـ الخكؼ بيف الييكد ؛معظـ بمداف أكركبا الشرقية
 (. 164 :1980 الرحمف،)عبد فمسطيف  إلىالتي نجحت في تحكيؿ أنظارىـ 

 كية البريطانية في اليجرة الييوديةالعالقات األمريدور  .2

الكتاب األبيض  ىاصدكر ل بريطانياقد تتعارض مع الصييكنية أدرؾ بف جكركيف أف المصالح 
 عمى تفعيؿ بف جكركيفكسعى  ،الييكديةكد عمى شراء األراضي كاليجرة القي تحدد، حيث 1939

عممو صؿ كايزماف اكك  ،مريكيةيد مف تأييد الكاليات المتحدة األككسب المز  ،الييكد األمريكييف
  .(:Prior. 1999 19) بريطانيا ضدالدبمكماسي في الحرب 

بيض لمعاـ لتراجع عف الكتاب األلحمميا ا ؛ممارسة الضغط عمى بريطانيابركزفمت  قاـ الرئيس
بدأ الثقؿ السياسي ينتقؿ مف بريطانيا ك  ،فمسطيف إلىنص عمى تحديد اليجرة الييكدية كالذم  ،1939

تكجو اثناف مف زعماء الحركة  1944مارس  9يـك كفي  ،(63 :2004 )السماؾ، الكاليات المتحدة إلى
اعبلنو  تـخرجا كمعيما تصريح ك  ،بيضي البيت األ"فرانكميف ركزفمت " ف مقابمة الرئيس إلىالصييكنية 

ف الحاخاميف الدكتكر ستيفف كايز إ :جاء فيو ،(180 :2001 بيض )ىيكؿ،عند مدخؿ البيت األا رسمين 
كقد  ،قاببل الرئيس ركزفمت اليكـ - ممثميف عف الحركة الصييكنية الفمسطينية -كالكتكر اباىيمؿ سيمفر 

ا عمى الكتاب الصادر الحككمة االمريكية لـ تكافؽ مطمقن  لي عمى لسانو : "البياف التا صرح ليما بإعبلف
 لفتح ف الرئيس ركزفمت يعمف عف سعادتوإ ،فمسطيف إلىكالذم حدد ىجرة الييكد  ،1939في لندف سنة 

مريكي بعطؼ عميؽ كالشعب األ مريكيةالحككمة األ كتنظر  ،ماـ البلجئيف الييكدأأبكاب فمسطيف 
 .(1)يكديةبالمسألة الي

الحركة نجحت بعد ركزفمت، حيث  12/4/1945 ىارم تركماف األمريكية تكلى الرئاسة
عمى  تركمافكاقترح  ،البلجئيف الييكد في أكركبا مع بعطفو كالذم تميزمع الرئيس تركماف الصييكنية 

لى فمسطيف، لمنظر في اليجرة الييكدية إ نكميزية مشتركةإمريكية ألجنة  رئيس كزراء بريطانيا تأليؼ

                                                           

 181ص1944مارس 9نص طبقا لبرقية لككالة ركيتر صادرة مف كاشنطف في يـك   (1)
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لمسماح بيجرة مئة  ؛يزيةنجمكاإلمريكية متكاصؿ عمى الحككمتيف األبشكؿ  الصييكني كاستمر الضغط
 .(78 :1969 فمسطيف )الغاردم،ل لؼ ييكدمأ

 ،1945مايك  24مريكي تركماف رسالة إلى تشرشؿ رئيس كزراء بريطانيا في رسؿ الرئيس األأ
عمى اليجرة الييكدية  1939بيض لسنة ريطانيا بكاسطة الكتاب األفييا برفع القيكد التي فرضتيا بييذىكر 

، كضغطت أمريكا عمى بريطانيا بالمشركع الذم قيدـ لمككنغرس (6 :2011 إلى فمسطيف )الفي،
ا بمبمغ ) ( دكالر لفكرة قبكؿ مائة ألؼ 3.750.000.000األمريكي، كالذم درس منح بريطانيا قرضن

الككنغرس إلى تيديد بريطانيا بعرقمة القرض، ككاف لتيديدىـ أثره  ييكدم إلى فمسطيف، كعمد أعضاء
  (.19: 1967الفعاؿ في ارغاـ بريطانيا عمى التراجع كاتخاذ مكقؼ أكثر تأييدنا لمصييكنية )صفكة، 

أعمنت ك  ،لمضغط األمريكي الصييكني المتزايد 1945 عاـ رضخت الحككمة البريطانية
مشتركة لمبحث في الكتشكيؿ لجنة انجمك أمريكية  ،اليجرة الييكدية ماـأاستمرار فتح أبكاب فمسطيف 

فزارت  ،1946بدأت المجنة ميمتيا في مطمع عاـ ك  ،طيف الستيعاب مياجريف ييكد جددإمكانيات فمس
 ،(241 :1980 ،)عبد الرحمففمسطيف  إلىكبعض الدكؿ العربية ثـ انتقمت  األكركبيةبعض البمداف 

 : آلتيةت فكرية كحازمة لتحقيؽ المطالب الصييكنية االمجنة إجراءا كاتخذت

 السماح الفكرم لمائة ألؼ ييكدم بدخكؿ فمسطيف.. أ
 ك تغييره.أ 1939ب األبيض عاـ الغاء الكتا. ب
مريكية يؤكد عزميما عمى تأييد ي بريطانيا كالكاليات المتحدة األإعبلف مشترؾ مف قبؿ حككمت. ت

األىداؼ األساسية لكعد بمفكر كاالنتداب عمى بشأف فمسطيف يتماشى مع  ،اتخاذ خط سياسي
 فمسطيف.

 .(1)كمسؤكليتيمامصالح البمديف  السياسة المعمنة عمى ضكءتنفيذ  تشكيؿ لجنة مشتركة لمبحث في. ث

أغسطس  3 إلىيكليك 17 مف استغمت الحركة الصييكنية انعقاد "مؤتمر بكتسداـ" بألمانيا
ماف كرئيس كزراء تشرشؿ البريطاني كالرئيس حضر المؤتمر الرئيس األمريكي ترك ، ك ـ 1945

الحركة الصييكنية الرئيس األمريكي باستخداـ نفكذه إلزالة القيكد عف اليجرة  تالسكفياتي ستاليف، كطالب

                                                           

أمريكية بشاف  -ية األمريكية إلى الرئيس األمريكي تركماف تتعمؽ بتشكيؿ المجنة األنجمكنص رسالة لجنة الطكارئ الصييكن (1)
 .400ص3/10/1945فمسطيف كاليجرة الييكدية 
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مف أجؿ المكافقة عمى المذكرة التي تقدمت بيا  ،كممارسة الضغط عمى الحككمة البريطانية ،الييكدية
أسيس دكلة ييكدية في كالتي طالبت بيا باإلعبلف الفكرم عف ت ،1945مايك  22الككالة الييكدية في 

كالحصكؿ عمى قرض دكلي لتمكيؿ ىجرة المميكف األكؿ مف المياجريف  ،كغير منقكصة مةفمسطيف كام
لمانيا في فمسطيف كنقميا أكمصادرة أمبلؾ  ،عمار فمسطيفإجؿ أكدفع التعكيضات األلمانية مف  ،الييكد
نو يجب البحث في مؤتمر السبلـ بمشاركة الدكؿ أالحككمة البريطانية عمى الطمب  تردقد ك  ،لمييكد

 (.151 :2013 العظمي ) تمراز،

 ،1945عاـ  ككمة الكاليات المتحدةا مف فكؽ كؿ الكزارات كاإلدارات في حمرن أصدر تركماف أ
ؿ آلممؾ عبد العزيز ليو اإكبعث  ،فمسطيف إلىلؼ ييكدم باليجرة أو قرر السماح لمائة أنيعمف فيو 

 ، كالذم كافحصؿ عميو مف سمفو ركزفمتالذم تعيد مسعكد رسالة يستغرب فييا ىذا القرار المناقض ل
كرد  ،فمسطيف قبؿ االتصاؿ بالعرب كطرؼ معنى مباشرة باألزمة يتـ أم قرار بخصكص لف :مقتضاه

 .(200 :2001 لتعيد )ىيكؿ،اكجكد مثؿ ىذا برؼ تنو ال يعأب االرئيس تركماف رسمين 

 ،البريطانيةالضغط عمى الحككمة ب تبدأتغيرت السياسية الصييكنية تجاه بريطانيا حيث 
تفجير ك  ،الجسكر كالطرؽ الممغكمة األرجكففجر حيث  1946 يكليك 22في  فندؽ الممؾ داككد تر فجك 

ؿ ممغكمة رسائحيث تعتبر احدة تـ تفجير عشريف مميى، كفي ليمة ك  ،السفارة البريطانية في ركما
 100.000لمحككمة البريطانية، كجعؿ بريطانيا بحؿ مف المؤسسة العسكرية الصييكنية شرط لقبكؿ 

 20كاقترحت القيادة الصييكنية خطة التقسيـ. ) ،قبؿمياجر ييكدم عمى ما تـ االتفاؽ عميو مف 
Prior. 1999:).  

ؿ عمى تكسيع اليجرة كترتيب دكرنا تنفيذينا، حيث كانت تعم دكر بريطانيا في اليجرةلقد كاف 
المستكطنات داخؿ فمسطيف، جنبنا إلى جنب مع الحركة الصييكنية، ككؿ التجاكزات عممت بيا 
بريطانيا، كالتي تمس باألمف الفمسطيني كتجردىـ مف ممتمكاتيـ لتحقيؽ الدكلة الييكدية، اعترضت 

 ليجرة كىذا يفسر باتجاىيف كىي:بريطانيا في سنكات محددة اليجرة الييكدية، كأرادت أف تحد مف ا

  االتجاه األكؿ: خركج بريطانيا مف المأزؽ العربي، كالضغكطات التي تمارس ضدىـ داخؿ فمسطيف
بالثكرات المتتالية، أك االعتراض العربي عمى عدـ التزاـ بريطانيا بتعيداتيا التي ألزمت نفسيا 

 أماميـ.
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  ظيار أمريكا بأنيا تقؼ بجانب االتجاه الثاني: تنفيذ السياسة الصييكنية في التكازنات الدكلية، كا 
الصييكنية لمتخفيؼ عف بريطانيا بالضغكطات عمييا، كتدكير الدكر مف بريطانيا إلى أمريكا أماـ 

 الرأم العاـ العربي كاألكركبي.

  العالقات الصييونية األلمانية في اليجرةدور ا: سابعً 
 ىجرة الييود مف ألمانيا .1

عاـ  فمسطيف قادىا ىكفماف الييكدم األلماني إلىالقياـ بحركة ىجرة  إلىيا سعى ييكد ألمان
ـ في الحصكؿ عمى ترخيص مف السمطاف ُٖٖٔكجعميا مغمفةن بغبلؼ ديني، حتى نجح عاـ ،1860

ييكدٌية ألمانية، تبل ذلؾ سمسمة مف قكافؿ المياجريف مف  بإنشاء أكؿ مستكطنة زراعية ،عبد العزيز
 فمسطيف كتقيـ حكؿ حيفا كقضائيا، كشرعت في شراء األراضي كالعقارات إلى تصؿ ،الييكد األلماف

 .(242: 2006 )الكعرم،

أرسؿ ىرتزؿ رسالة إلى دكؽ بادف الكبير يقترح عميو فييا طريقة غير عمنية ليجرة الييكد، 
ي في سكريا ، كفتحت فركع لمشركة الييكدية لؤلراض1898تحت الحماية األلمانية بتدرج كنظاـ في عاـ 

كفمسطيف، كاف مركزىا في ألمانيا، كتتصؼ بقانكف مدني، كطمبت ألمانيا مف الحككمة التركية أف تبطؿ 
قانكف منع اليجرة، ككضع االستيطاف تحت الحماية األلمانية كتحت رعاية القانكف الدكلي في مرحمة 

 .(1)أخرل، كربما يككف ذلؾ نكعنا مف حمايةو ألمانيةو كانجميزيةو معنا

 النازيةالعالقات الصييونية  .2

، المسألة الييكدية في ألمانيانتيجة  ؛ـ1933 عاـ كائؿأفي مف ألمانيا  زدادت اليجرة الييكديةا
 دكلة في 31، كنظرنا لذلؾ؛ اجتمعت (31 :2013 )صامرم، إلى فمسطيففياجر عدد كبير منيـ 

الصييكني كحؿ كحيد  عرض الكفد، ك 1938 عاـ لمانياألمناقشة استيعاب البلجئيف مف  ،يفيافإمؤتمر 
،  حيث كانت الصييكنية تعتبرىـ (44 :1982إلى فمسطيف )جاركدم، لؼ ييكم أ 200ممكف نقؿ 

كركبيكف كمعظميـ مف المتعمميف أفكميـ  إعبلنيا،تقكـ عمييا الدكلة عند التي صالحة الخامة المف 
ك  1944 عاميا ا كبيرن لصييكنية جيدن المنظمات ا بذلت ك، خبراء في مجاالت كتخصصات متعددةكال

                                                           

 15/12/1898( رسالة ىرتزؿ إلى دكؽ بادف الكبير يعرض فييا مخططو الجديد الستيطاف فمسطيف (1
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كطانيـ أ ف عكدتيـ إلىأب ؛لخدمة الدكلة الييكدية كتثبيت اعتقادىـ ؛عدادىـ كتأىيميـإفي  1945
البلجئيف مف بكلندا كالمجر ك  ،فالمشاعر ضدىـ ما زالت حادة ؛انيالمأحتى بعد ىزيمة  ،مستحيمة

، ة الدكلة الصييكنيةع عمميـ كمكاىبيـ في خدمجاىزيف لكض ،كتشيككسمكفاكيا كانكا مستعديف لميجرة
 فرؽ حراسة المستعمرات الصييكنيةكتككنت ، في المستكطنات في فمسطيف الحاميات العمالية سستتأك 

مسئكؿ االتصاؿ بيف الصياينة كالسمطات األلمانية  (1)كاف ركدلؼ كاستنر .(225 :2001)ىيكؿ، 
 :2001 )الحارتي، األلمانية رز المتعاكنيف مع السمطةبأكاستنر مف  يعتبرك  ،تعاكف مع ايخمافبالك 

كالنازييف حتى كصؿ إلى درجة العبلقة المباشرة التي ربطتو  رزاد التعاكف النازم بيف كاستن، ك (258
بإرساؿ  ،1914كنجحت جيكده حينما سمح النازيكف عاـ  ،لمانيا عدة مراتأفزار كاستنر  ،بأيخماف
ف يسكد اليدكء بيف أفي سبيؿ  ،حد معسكرات االعتقاؿ إلى فمسطيفأمف ا ييكدين 1386ا ثـ ييكدين  318

قنع الييكد أنر قد نفذ ما يخصو مف الصفقة حيف تف كاسأكيبدك  ،بادةالييكد المرحميف إلى معسكرات اإل
 كأ ،خرل يستقركف فيياأماكف أنيـ ذاىبكف في الكاقع إلى أب ،بادةالذيف تقميـ القطارات إلى معسكرات اإل

شحف  يفنو مف المستحيؿ عمى النازيأكثمة نظرية تقكؿ  ،يـ في طريقيـ إلى معسكرات تدريب مينينأ
  .(163 :2003 )المسيرم، المؤلفة مف الييكد دكف تعاكف القيادات الصييكنية اآلالؼىذه 

تنص عمى  ،تيرف لمحككمة األلمانيةبعد الحرب العالمية الثانية أرسمتيا جماعة شكتشفت كثيقة اي 
كتذكر الكثيقة كجكد  في ألمانيا، لة الييكديةأكىك شرط مسبؽ لحؿ المس ،مف أكركبا جبلء الييكدإ

لمانيا كلميجرة أيعيا لمنشاط الصييكني داخؿ كتعبر عف تشج ،مصالح مشتركة بيف النازييف كالصييكنية
عبرم في المجاؿ لؾ المانيا الجديدة كالفك ألبيف  كتؤكد الكثيقة ضركرة التعاكف  ،فمسطيف إلىالصييكنية 

 ،إدانة الدعايات المعادية أللمانيا إلىما دفع الصياينة ، م(307 :2010 ،ىاشـ ) السياسي كالعسكرم
مطالبيف  ،عمى مصالحيـ المشتركة انية في جميع أنحاء العالـ، حفاظن كتدابير مقاطعة البضائع األلما

عمى جميع المنظمات  تفضيؿ قكات النخبةك بالتعاكف النشط بيف الحركة الصييكنية كالنظاـ النازم، 
نحكا األخرل غير الصييكنية أك االندماجية لمتعامؿ معيا، فمعظـ المسؤكليف الصياينة األلماف مي 

                                                           

ي ركمانيا كالمجر، كشخصية قيادية في حزب المابام ترأس مف ركدكلؼ كاستنر ىك أحد زعماء الحركة الصييكنية ف(1) 
المنظمات الشبابية الصييكنية، ك ترأس تحرير بعض المجبلت الصييكنية، ككاف نائب رئيس المنظمة الصييكنية في المجر،  

النازية لتحقيؽ اىدافو كقد كأصبح مسئكالن عف اليجرة الييكدية مف بكلندا كتشيككسمكفاكيا كقاـ باالتصاؿ بالمخابرات المجرية ك 
: 2003زادت محاكالت اليجرة الييكدية بعد االحتبلؿ النازم في اطار تبادؿ المياجريف الييكد في مقابؿ البضائع  )المسيرم،

163.) 
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 لتسييؿ أنشطتيـ الصييكنية في فمسطيف ؛ألمانيا مف السمطات األلمانية إلىكدخكؿ  تأشيرات خركج
 .(45 :2012 )حيدر،

نو ال يكجد أم تناقض بيف أ - في جيتك كارسك حيث تكاجد - يييكنصالسجؿ حاييـ كاببلف 
 ككمتاىما ترل ،يجرةال إلىفكمتاىما تيدؼ  ؛لة الييكديةأكالنازييف لمعالـ فيما يخص المس رؤية الصياينة

 كايزماف يفضؿ، حيث (291 :2010 ،ىاشـاألجنبية )الييكد ال مكاف ليـ في الحضارات 
" كقد كمؼ كايزماف ، د ضاعتف يرل فمسطيف قأعمى  ،الماف جميعن د األ" أف ييمؾ الييك  كماينرتزىاجف

 )الشريؼ، فمسطيف. إلىالنازييف تساعد الييكد األلماف عمى اليجرة  صفقة معف يعقد أب زىاجفكماينرت
1985: 168.) 

 المساعي الدولية لوضع الحموؿ لمسألة الييود في ألمانيا .3

ألف معظـ البمداف لـ تكف  خبلؿ الثبلثينيات؛ صعبةكانت ىجرة الييكد مف ألمانيا معقدة ك  
ا مقاكمة مف الطبقة المتكسطة، ؛ ذلؾ ألنيـ بيا أماـ تدفؽ المياجريف الييكدراغبة في فتح أبكا كأيضن

لمتخمص مف  األمثؿ الحركة الصييكنية الحؿ كقدمت ،فمسطيف إلىمغادرة كطنيـ ألمانيا ف األلما الييكد
الصييكنية كالنازية كبذلؾ تككف المكاف األمثؿ ليجرة الييكد، ألنو  ،فمسطيفركا لبأف يياج الييكد األلماف

خبلؿ السنكات الخمس األكلى مف  كخاصة، حققت أىدافيـ بتيجير الييكد مف ألمانيا إلى فمسطيف امعن 
 .(47 :2012 ،حيدرالنازم )الحكـ 

كتحت اسـ  ،دارة الصياينةإف لسمطتيـ كتحت قاـ النازيكف بعمؿ تشكيبلت مف الييكد الخاضعي
لمانيا أالييكد النازحيف مف ك  ،دتيـابإك أ ،فمسطيف إلىتيجير الييكد  كميمة المجالس ،المجالس الييكدية

 تبينما ذىب، %  8.5لـ يذىب منيـ لفمسطيف سكل  1941حتى عاـ  1935في الفترة مف عاـ 
% فقط 2 شخص؛كستيف را سكل لسبعة كلـ تسمح انجمت ،االتحاد السكفيتي إلى% 75الغالبية العظمي 

لييا إ% فقط باليجرة 7 ؛لمانيأ لؼ ييكدمأ 182سمحت الكاليات المتحدة لعدد ك  ،ليياإبالدخكؿ 
 .(253 :2001 )الحارتي،

برغبتو في تحقيؽ حؿ نيائي في أقرب كقت  1940يكنيك  24بمغ )ىايدريش ريبنتركب( في أ       
لحؿ المشكمة العالمية المتمثمة في  ؛التيجير ىإلمكاف االعتماد عم:" لـ يعد باحيث كتب قائبلن  ،ممكف

أصبح مف ك  ،لمانياأا في األرضي الخاضعة لسيطرة حالين كجكد نحك ثبلثة مبلييف كربع المميكف ييكدم 
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نر كبراند كممثميف تبـر كاسكأ ،(153: 1982حؿ اقميمي نيائي )جاركدم،  إلىالضركرم التكصؿ 
صفقة مع ىتمر أجريت كباالتفاؽ مع بف جكركيكف  ،بمكافقة كؿ القيادات الصييكنيةك  ،لمككالة الييكدية

 ،الؼ شاحنة عسكرية لمجبية الشرقيةآكف ييكدم في مقابؿ امداده بعشرة عمى مبادلة ممي ،1944عاـ 
 :2001 مريكا )الحارتي،أنجمترا ك إلمانيا كبيف أبراـ معاىدة سبلـ منفرد بيف إجؿ أباستخداـ نفكذىـ مف ك 

258).  

 وتأثيرىا عمى الصييونية العالمية ىعفاراه ةاتفاقي .4

تزكيده بعدد كبير مف ك  ،ىـ فترة في تاريخ المستكطف الييكدم في فمسطيفأ هراافترة اليعفتعد 
كبمغ عدد الييكد األلماف الذم  ،س الماؿ البلـز لمبنية التحتيةأكبر  ،ضاء المادة البشرية المطمكبةأع

، 52.300بمكجب االتفاقية نحك  1942ك 1941ف في الفترة الكاقعة بيف عامي فمسطي إلىىاجركا 
 6.529ككاف بينيـ  ،فمسطيف خبلؿ الفترة نفسيا إلى% مف مجمكع المياجريف الييكد 25كيشكمكف 

ة الكسطى بناء الطبقأمياجر مف  6700ك ،ة ضخمة لممستكطفضافة اقتصاديإيمثمكف  ،ارأسمالين 
كفي عاـ ، (303 :2010 طباء كالمحاميف كالميندسيف كالصناعييف )ىاشـ،األالمثقفة غالبيتيـ مف 

االستيطاف الزراعية "، ك فاقية بيف مدير شركة في تؿ أبيب "ساـبدأت المفاكضات حكؿ االت ُِّٗ
في  ينريش ككلؼ""، كتـ التكقيع عميياككىيف""، كقنصؿ ألمانيا العاـ في القدس ""ى الصييكنية ""حانكتيا

  .(47 :2012 ")حيدر،1933كنيكاألكؿ ي

بمغ ذ إ فمسطيف، إلىالصياينة لممساعدة في تيجير الييكد ك  كقعت معاىدة اليعفراه بيف النازييف
 نسبة تعتبرك  ،1938-1933بعد تكقيع المعاىدة  الفن أ 15نيا كحدىا لماأعدد الييكد الذيف ىاجركا مف 

 حيث أغمقت إلى فمسطيف،فكرة تيجير الييكد  كظؿ النازيكف يدافعكف عف ،عالية اليجرة مف ألمانيا
 .(323 :2010 ،)ىاشـالييكد بكابيا في كجو المياجريف أالدكؿ الغربية 

اتفاقية  حيث ارتبطت ،يدكلكجية المشتركة بيف الصياينة كالنازييفرضية األتيجير الييكد ىك األ
مقابؿ  مف الدكؿ األكركبية، يةلمانيا الناز أاينة بخرؽ الحصار االقتصادم عمى ىعفاراه بقياـ الصي

عرض القادة الصياينة خرؽ ك  ،لمانياأيد لييكد اعتراؼ النظاـ النازم بالمنظمة الصييكنية كممثؿ كح
لتعاكف ا أكبد ،لمانياأ اشية في العالـ تحاكؿ فرضيا عمىالمقاطعة التي كانت جميع القكل المناىضة لمف

يقـك أم ييكدم ك  ،بيب كبالترك في برليفأفي تؿ  اهىعفار شركتا  تأسست، ك 1933االقتصادم في عاـ 
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ك مصرؼ أ ،يرغب في اليجرة بإيداع مبمغ جنيو استرليني كحد ادنى في مصرؼ فاسرماف في برليف
مكاطنيف الييكد الراغبيف في م لتكدع أمكاالن حيث  ،(25-24 :2002 جاركدم،) فاربكرج في ىامبكرج

 ،مكاؿالييكدية بشراء بضائع بقيمة األ ك الككالةألصييكنية تقـك المنظمة اك  ،بنكؾحد الأي اليجرة ف
نو رأسماؿ أف السيؿ تصنيفو عمى مما يجعؿ م ،تقكـ المنظمة بدفع مبمغ مف الماؿ لممياجر الييكدمك 

ة اادلؼ ييكدم بمقتضي معأ 60قد ىاجر حكالي لك  ،فمسطيف تحت نسبة الرأسمالييف ودخكل تيسر
  .(162 :2003 )المسيرم، 1939- 1933اليعفراه بيف عامي 

ا مف المساعي كالمخططات الصييكنية كاالستعمارية انطبلقن  ؛بدأت الصييكنية بتيجير الييكد
 كلعب ،عقاب استيبلء النازية عمى الحكـ فيياألمانيا في أكتصاعدت اليجرة مف  ،إلى فمسطيف

 ة المجتمع الييكدم )غازم،كبمكر  ،ساسي في انجاح االستيطافلماف الدكر األف الييكد األك المياجر 
 ،ركمانيا كبمغاريا إلىلمانية عبر نير الدانكب أا عبلمن أبقكارب تحمؿ الييكد  كىيجر، (19 :2003

 ،مف المياجريف250قتؿ ك  ،فجرت الياجاناة السفينةك  ،منعت سمطات االنتداب السماح ليـ بالدخكؿك 
إلى فمسطيف دخمكا أإستانبكؿ ك  إلىحممكا  1944كبعد سنة  ،جزيرة مكريشيكس إلىبعد الباقي أك 

 .(81 :2009 )صالحية،بالقطارات 

التيجير  عممية لممشكبلت التي كاجيت حمكالن 1938-ُّّٗعاـ هاليعفارااتفاقية  قدمت
لتصبح قادرة عمى  فمسطيف؛تكسيع نفكذ الييكد االقتصادم في فمسطيف، كتجييز ك الصييكنية اليادفة 

، ت في بقاء رأس الماؿ في ألمانياكتمثؿ أىـ تمؾ المشكبل ،متمكاتيـاستيعاب المياجريف الييكد مع م
الحركة الصييكنية تعاني ، ك خارج ألمانيا إلىالييكد الذيف يريدكف اليجرة مف نقؿ أمكاليـ معيـ كمنعت 

السابقيف كانكا مف الييكد الركس الذيف ال يممككف مكارد  معظـ المياجريفك  ،مف قمة المكارد المالية
 .(47 :2012 حيدر،) خاصة

كيكدع  ،مارؾ ألماني 25000فمسطيف إلىأتاحت االتفاقية الفرصة لكؿ ييكدم يرغب باليجرة        
آالت زراعية  Reich bankفي برليف، كبالمقابؿ تشترم شركة  َََُٓ يتراكح ما بيفمف الماؿ  مبمغنا

 إلىاؿ المكدع، كحيف يصؿ الييكدم فمسطيف بما يعادؿ قيمة الم إلىكتنقميا  ،كمعدات عسكرية ألمانية
أداة لتسكيؽ  إلىكتحكلت المنظمة الصييكنية  ،فمسطيف يقبض ما دفعو في برليف بالجنيو الفمسطيني

كتمكنت ألمانيا مف كسب مبالغ  ،البضائع األلمانية، كساىمت في حؿ أزمة النظاـ النازم االقتصادية
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فمسطيف، التي  إلىالتي أحضرىا الييكد الميجريف معيـ مف القطع األجنبي بكساطة بيع السمع األلمانية 
التجارة الخارجية شجعتيا كزارة االقتصاد األلمانية ككسيمة لتحييد مقاطعة السمع األلمانية كدعـ 

فمسطيف، كتقديـ الخدمات  إلىالييكد كرؤكس أمكاليـ مف ألمانيا  تأسيس شركة عامة لنقؿك  ،األلمانية
  .(48 :2012 حيدر،ليـ ساعة كصكليـ إلييا )

نيا مع الحركة الصييكنية النازية نجاح االستيطاف الييكدم في فمسطيف عف طريؽ تعاك خدمت 
كقاـ  ،فمسطيف إلىا لمانيا النازية لتيجيرىـ سرن أكتسخير إمكانيات  ،لمانيا كأكركبا مف الييكدألتنظيؼ 
سبب مياراتيـ المينية كالتعكيضات ب ،فمسطيفلماف بخمؽ المجتمع الييكدم االستيطاني في الييكد األ

 . (20 :2003 )غازم، لمانيةألمانيا بشكؿ بضائع أليـ  التي دفعتيا

  ،أحد أىداؼ الحككمة األلمانية كالحركة الصييكنيةك ،إلى فمسطيف د األلمافييك الىجرة ظيرت 
ية دكؿ المشرؽ فتحت أبكاب بقك مف حؿ لؤلزمة االقتصادية األلمانية، الحركة الصييكنية ما قدمت لً 

برز السمات التي تتميز بيا اليجرة الييكدية في ، كأ(51 : 2012 )حيدر،األلمانية أماـ البضائع 
 ،كليس كمينة كصاحب حؽف يدخمكىا كأ ،فمسطيف إلىلمانيا أمف  تدفؽ المياجريف ،اتيالثبلثين

كؿ الحزب الضعؼ بعد كص إلىفازدادت حصتيا ، % 6.26لمانيا مف شيادات اليجرة أنصيب ك 
 :1980 الرحمف،ماف يتأىبكف لمنزكح مف ببلدىـ )عبد لخذ الييكد األأك ، 1933إلى الحكـ سنة النازم 
فمسطيف في سنكات ما بيف  إلىييكدم رأسمالي  ألؼ 60لمانيا في تسييؿ ىجرة أساىمت ك  ،(164

 إلىي حكلت جمالي المبالغ التإكبمغ  ،لمانيأمف نصؼ مميكف ييكدم  أكثرمف بيف  1939- 1933
دكالر  4004190000أم ما يقارب  ؛يجنيو فمسطين 801000000 اليحك مانية لمبالغ األمف الفمسطيف 

جنيو  1350م بمعدؿ أ ؛رض فمسطيفأىداؼ الصييكنية عمى كاستخدمت في تنفيذ األ ،مريكيأ
  .(131 :2006 فمسطيني لكؿ مياجر ييكدم )بمخضر،

تقنع الفرنسييف بالمعطيات العممية لمصراع ضد أف  ،مساميةحاكلت الدعاية األلمانية المعادية ل
كعممت  ،معيد دراسات المسائؿ الييكدية بإشراؼ البركفسيكر كبلسيف 1941أنشئ في عاـ ك  ،الييكد

ف الييكد الفتتاح معرض بعنكا ؛لؼ فرنؾأ 200عمى تخصيص  1941ة في سبتمبر السفارة األلماني
كذلؾ طبقا لؤلىداؼ  ،زاء الييكدإرع الكراىية في نفكس الفرنسييف ز المحاكالت كالغرض مف  ،في فرنسا

 1941قدمت في عاـ بذلؾ؛ فمقد أ لـ تكتؼ الصييكنية العالميةك  ،المرسكمة بيف الصياينة كالنازييف
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 :1986 ارتكبيا رجاؿ الحركة االجتماعية الثكرية )نكرم، ،عمى تفجير سبعة معابد ييكدية في باريس
66). 

 العالقات الصييونية الفرنسية في اليجرة ر دو ا: ثامنً 
 مف خبلؿ مؤسسات فاعمة تشكمت منذ القرف التاسع عشر )نكرم،بفرنسا الصييكنية أيسست 

ساعد في بدء  اا ييكدين ية كاالقتصادية كالتبشيرية حضكرن خبلؿ نشاطاتيا السياس، كركزت (83 :1986
  .(155 :2006 ،الكعرم) في فمسطيفاليجرة كتمكيف الييكد 

حديف في التعامؿ مع  كا ذسبلحن  تستخدما ، كالتيالصييكنيةتعاكنت الحككمة الفرنسية مع 
فقد دعمت  ؛كؿ األكضاع غير الطبيعة التي كانت تسكد آنذاؾ إلىمستندة  ،العربيالمغرب  ييكد

 ،الصييكنيكانجاح قضية االستيطاف  ،فمسطيف إلىجؿ تيجير ييكد المغرب العربي أاالستعمار مف 
 إلىدمج الييكد المغربة بالجالية الفرنسية عف طريؽ ترحيميـ  ، األكلى:بمرحمتيفكمرت عمميات تيجير 

 .(89-88 :1986 فمسطيف )نكرم، إلىكالثانية تيجيرىـ مف فرنسا  ،فرنسا

 ككاصؿ القناصؿ الفرنسيكف تدخبلتيـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في حياة السمطات
شراء ك إرساء قكاعد ليـ، كمساعدتيـ عمى  ،فمسطيف إلىبيجرة الييكد  اا ممحكظن دكا اىتمامن كأب العثمانية،
 ،في مدينتي المد كالرممةك  قنصمية،في يافا  فالفرنسيك أقاـ ك  ،بكاسطة القناصؿ لصالح الييكد األراضي

لبضائع ككانت لياتيف القنصميتيف رسالة خاصة تتعمؽ بالبعد االقتصادم كمراقبة حركة السمع كا
  .(152 :2006 )الكعرم،

 الفرنسييفالدعاية الصييونية وىجرة الييود 

منيا مجمة صييكف التي كانت عبارة عف  ،ساىمت في عمميات اليجرة مجبلت كصحؼ عديدة
كمجمة الصدل الصييكني  ،ككاف يرأسيا كيديرىا الفرنسي بيرنار الزار ،لمانيةأترجمة فرنسية لمجمة 
ف االتجاىات الصييكنية أكمف المعركؼ  ،كمجمة المشعؿ يرأسيا جاؾ بيار ،كريؾيرأسيا ألكسندر مارم

جؿ أالصييكنية في تركيج دعايتيا مف  كارتكزت ،المتنكعة تجمعت في االتحاد الصييكني في فرنسا
تحاكؿ اعطاءىا التبرير التاريخي  ،فمسطيف عمى أسس معينة إلىدفع الييكد الفرنسييف لميجرة 

اإلسرائيمية المتتالية  ةكالحركب العربي ،ككست الحرب العالمية الثانية لخمؽ دكلة إسرائيؿكالمنطقي ىكلك 
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كؿ ىذه العكامؿ جعمت ييكد فرنسا في كضع  ،فريقيا كالحككمات العربيةأكالتناقضات بيف ييكد شماؿ 
 (82-81 :1986 )نكرم، لعمميات اليجرة. قابؿ لمتأثير

لؼ ييكدم ىاجر أ 30ما يقارب  1945في فرنسا منذ عاـ نتيجة لمدعاية الصييكنية القائمة 
كما ساىـ المؤتمر الييكدم العالمي فرع فرنسا كالصندكؽ االجتماعي الييكدم المكحد في  ،فمسطيف إلى

جؿ اليجرة أمارسيميا مف  نكلكز، نانسي، ليؿ :مثؿ ،لكاسعة في محافظات عديدةحمبلت التكعية ا
نياية الحرب العالمية الثانية اتسع التكزيع الجغرافي الييكدم في  كمنذ ،(80 :1986 لفمسطيف)نكرم،

فريقيا الشمالية نحك أكمف  ،الكسطى نحك باريس كذلؾ بفعؿ حركات اليجرة السرية مف أكركبا ،فرنسا
 الدكلة الييكدية، إلىعممت الصييكنية عمى تيجير غالبية أكلئؾ النازحيف  1948ففي عاـ  ؛مارسيميا
 .(82 :1986 ؿ ما قدمتو ليا النازية مف خدمات في التعبئة كالدعاية )نكرم،كمف مستفيدة 

 ا: العالقات الدولية الصييونية الروسية في اليجرة تاسعً 

تصاعد  عمى أثر 1882 عاـ ا ككثافة مفتنظيمن  أكثرا خذت اليجرة الييكدية تتخذ طابعن أ
منيـ  حيث ىاجر أكركبا،ا ركسيا كشرقي صن صمية خصك كترككا بمدانيـ األ ركسيا،الييكدية في  مسألةال

نتج تحكؿ جذرم عمى  األحداث،تحت تأثير (، ك 7 :21 ع، 2012 ،)مركز الزيتكنة الفن أ 55لفمسطيف 
 ،الكعرم) كجو باتجاه فمسطيفتخٌط اليجرة الييكدية التي كانت باتجاه الكاليات المتحدة األمريكية لت

2006: 246).  

قاـ ىرتزؿ بمقابمة فكف بميفيو كزير الداخمية الركسي حيث م الكعد الركسي القيصر تمثؿ 
عمى تصريح يعبر عف  ، لمحصكؿ1901 عاـ المعادم لمييكد بتفكيض مف المؤتمر الصييكني الخامس

: مادامت تحدث فييا قائبلن إلى ىرتزؿ  رسالة فكف بميفيوككجو  القيصرم،صدر الكعد ك  الركس،نكايا 
ف تظؿ أفمف المؤكد  ،كتنظيـ ىجرة الييكد الركس فمسطيف،مستقمة في  الصييكنية تحاكؿ تأسيس دكلة

تخفيؼ لعمى تأييد معنكم كمادم مف ركسيا  االعتمادكتستطيع الصييكنية  ذلؾ،الحككمة الركسية تحبذ 
كافقت الحككمة الركسية بعد  .(105 :2003 ،المسيرم) كتيجيرىـ إلى فمسطيف. في ركسيا عدد الييكد

ىرتزؿ كبميفيو عمى بذؿ كؿ ما في كسعيا لمضغط عمى الباب العالي لتسييؿ عممية  المحادثات بيف
جمع عف تي  الييكد،كتعيدت ركسيا بتقديـ مساعدات مالية لممياجريف  فمسطيف،اليجرة الييكدية إلى 
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كالسماح ببقاء المنظمات المخمصة مف المجتمعات  األغنياء،طريؽ ضرائب تفرض عمى الييكد 
 .(130: 1984محمكد، ركسية )الصييكنية ال

المياجريف الذيف قدمكا مف ا مع كصكؿ مكجة جديدة مف ا ميمن  تاريخين تحكالن  1905شيد عاـ
ا إلى جنب مع باقي الثكرييف  مف مكاصمة النضاؿ في الكطف جنبن فبدالن ، 1905 عاـ أحداثثر أركسيا 
قامة عدد مف إشرعكا في ك  ،فمسطيف المحممكف بإرث الثكرة الميزكمة إلى الييكدفر  ،الركس

بيدؼ خمؽ اقتصاد ك  ،المشركعات الحرفية كالمزارع التعاكنية عف طريؽ اقصاء المزارعيف الفمسطينييف
تدفؽ ك  ،مف االستعمار التقميدم إلى االستيطاف البشرم كانتقؿ ،يعتمد عمى نشاط كطبقة عاممة ييكدية

، )جاركدم يف ليتـ تثبيتيـ في فمسطيفكالحرؼ كالم راضياأل كفرت الصييكنية ليـك  ،فك المياجر 
1982 :236.) 

الييكد في كضع  كلـ يؤثر عمى ،الركسنصؼ مميكف مف الييكد  إلىتيجير عدد يصؿ تـ 
ب حينما ممقيميف باألراضي الركسية تحت الط أكثرمميكف كنصؼ المميكف كربما  اليحك  بقيك  ركسيا،

. حيث كاف زعماء الحركة الصييكنية الركسية (188 :2003 )سبلمة، يسمح ليـ باليجرة إلى فمسطيف
يطالبكف القنصؿ البريطاني في القدس بالتدخؿ مف أجؿ إتماـ التسييبلت في إحداث محطة لمقكارب في 

لتسييؿ اليجرة، كاقترح القنصؿ تأسيس دكلة ييكدية لتحقيؽ اليجرة  فيافا، كجعميا تحت إدارة األكركبيي
جرت محاكالت لتيريب ك (، 209: 1978قيؽ ذلؾ إال بالماؿ )الحبلؽ، كاالستيطاف الفعمي، كال يمكف تح

 ،ىـ مشاكؿ المكساد الماؿأككانت  ،سيا الكسطي عبر إيراف عف طريؽ )بارجيبلد(آييكد بكلندا مف 
 ،كتكجيت )ركث كميجر( إلى مصر ،لذلؾ تكجو الياىك غكلكمب قائد الياجاناة إلى الكاليات المتحدة

كاستطاعت االستعانة بأحد ضباط االستخبارات الفرنسية في  ،اإلسكندريةكنجحت في ميمتيا في 
كاستعممت حقيبتيا الدبمكماسية ككسيمة االتصاؿ الرئيسة مع قيادة المكساد في مصر  ،الشرؽ األكسط
 (. 197 :2012)أبك عمياف، 

 الصييونية العربية في اليجرةدور العالقات ا: عاشرً 

الدكؿ العربية بعدما أسست لقكاعد االستيطاف كاليجرة كاتفقت تحركت الحركة الصييكنية نحك 
 مع الدكؿ األكركبية لتكميؿ المؤامرة إلقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف.
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، 1919ر يناي 3 في عقدت اتفاقية بيف األمير فيصؿ كحاييـ كايزمف بخصكص فمسطيف
يع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف عمى نو يجب اتخاذ جميع اإلجراءات لتشجكنصت المادة الرابعة عمى أ

كالزراعة  ،الستقرار المياجريف في األرض عف طريؽ اإلسكاف الكاسع ،كبأقصى سرعة ،مدل كاسع
 .(1)مع المحافظة عمى حقكؽ الفبلحيف كالمزارعيف المستأجريف العرب ،الكثيفة

 اليجرةالعالقات الصييونية اليمنية في دور  .1

إلى كبداية القرف العشريف كانت الحركة الصييكنية منيمكة  في أكاخر القرف التاسع عشر 
لـ يمنعيا مف تكجيو جزء مف اىتماميا لتيجير ك  ،فمسطيف إلىلتيجير ييكد أكركبا الشرقية  ؛أقصى حد

)صمكئيؿ اليعزر بف  1911ييكد البمداف العربية عامة كييكد اليمف خاصة، كأكفد مكتب فمسطيف عاـ 
اعدة الحاكـ اإلنجميزم في يجيد المغة العربية، كاستطاع يافينمي بمس ككافليمف إلى ا ،باركش يافينمي(

 إلىمحطة أساسية ليجرة ييكد اليمف  إلىتحكلت عدف ك  لتيجير ييكد اليمف ؛ع دائرة نشاطاتويكست عدف
فمسطيف، ككانت نتائج رحمة  إلىكؿ سفينة لمجمكعة مف الييكد أ تغادر ك  ،لمدينةفمسطيف عبر ميناء ا

سس مكتب في عدف يعمؿ بنشاط بدعـ مف أفمسطيف، ك  إلىييكدم يمني  1500افينمي تيجير ي
 ،)أبك جبؿ  ـ.1919 عاـ لحتيا ا يمنين ييكدين  4234كاستطاع اقتبلع  ،السمطات البريطانية في عدف

1999: 168).  

ـ براىاا  ك  ،غركشكف اغركنسكي :اليمف برئاسة كؿ مف إلىرساؿ بعثة جديدة إقررت المجنة 
مر الذم ساعدىـ عمى التفاىـ مع السمطات األ ،ت معركفة باإلنجميز في فمسطيفصبل كليما ،طبيب

الككالة  كاعتمدتمف البعثة، أضمانات مف جانب سمطات اليمف حكؿ ميف ألت ،اإلنجميزية في عدف
ف نظاـ بي ،السمطات اإلنجميزية في عدف التي قامت بوعمى الدكر التنسيقي  -بعيد لحد  -الييكدية 

كصمت  ،21/3/1930عدف بتاريخ  إلىكصدر كتاب تعييف البعثة  ،الحكـ في اليمف كأعضاء البعثة
ا االتصاالت كالمقاءات مع رجاؿ السمطة االنجميز كزعامة الطائفة الييكدية في عدف البعثة كباشرت فكرن 

ا ا أرسمت تقريرن يكمن  جراء عدة لقاءات مع القنصؿ األمريكي في عدف، كبعد ثبلثة عشرإ، كتمكنت مف 
-170 :1999 ،)أبك جبؿكىي  المياـ التي انجزتيا خبلؿ المدة الككالة الييكدية بالقدس تضمف إلى

179 :) 
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 في عدف كمحيطيا القادميف مف مدف كقرل شماؿ اليمف كجنكبو. مييكدتسجيؿ كامؿ ل 
  دف.فراد مف أعضاء المكتب الصييكني في عأتشكيؿ لجنة ىجرة محمية مف ثمانية 

لتسييؿ ىجرة الييكد  ؛فمسطيف ساعدت السمطات اإلنجميزية في مصر إلىعند تيجير الييكد 
جبرائيؿ  -ككيؿ الككالة في بكرسعيد  ، حيث قاـحيث باشرت عمميا ،بكرسعيد إلىاليمنييف مف عدف 

يكدية في شعار الككالة اليإكبعد  ،مدينة القنطرة إلىلنقميـ  ؛السفينة إلىبصحبة ضابط مصرم  - ليفي
 .القدس لمتحرؾ في القطار كاستقباليـ في محطة المد

مرة عمف عشريف مست أكثرقامت في فمسطيف أكانت الككالة الييكدية قد  ،1943مع نياية عاـ 
كاعتمدت الككالة عمى الدعـ المتنامي ليا مف جانب  ،يمنية عبر مكتب عدف كالمساعدات البريطانية

بإقامة معسكر  ،كبمساعدة القنصؿ األمريكي في عدف كالسمطات البريطانية ،مريكيةالكاليات المتحدة األ
-183 :1999 )أبك جبؿ،عثماف كنقطة أخرل في قرية الشيخ  ،لبلجئيف الييكد في حاشد صحراكية

184). 

 كاستأجرت ،ة نقؿ ييكد اليمف مف عدفمريكية الييكدية ميملجنة التكزيع األ 1948عاـ  أيككمت
كالتي أشرفت عمى نقؿ مياجريف ييكد مف  ،أالسكامريكية شركة الخطكط الجكية األ المجنة طائرات مف

 .(187 :1999 ىمية الصينية )أبك جبؿ،باف الحرب األإالصيف كىكنغ ككنغ 

 دور العالقات الصييونية المصرية في اليجرة .2

صحؼ كلت الأك  ،فمسطيف إلىالمصرية في منح التيسيرات لميجرة الييكدية  السمطاتساىمت 
كأحيانا ، يافاأحيانا في مياه  ،الييكدالمصرية بأخبار يكمية عف ضبط مراكب مصرية تقـك بتيريب 

كارتفعت أصكات الصحؼ الصييكنية في مصر  ،(165 :1980 ،)عبد الرحمف أخرل في مياه غزة
ترتب تف أالتي لـ تقدر بادئ االمر النتائج الخطيرة التي مف الطبيعي  ،ماكدكنالدتندد بمكقؼ حككمة 

 .(166 :1980 ،إلى فمسطيف )عبد الرحمفعمى كقؼ اليجرة الييكدية 

كلي تحاكؿ قياـ الحرب العالمية األبعد عداد كبيرة مف المياجريف الييكد مف ركسيا أبدأت 
كمفت الجالية الييكدية فييا ك  ،سكندريةاإل إلىمرت بتحكيؿ ىؤالء المياجريف كأ ،فمسطيف إلىالكصكؿ 

بمغ عدد الييكد  1915 كفي شير ديسمبر ،ار سكارس( باستقباؿ المياجريف كرعايتيـكرئيسيا )إدج
 إلىكقررت السمطات البريطانية تسييؿ دخكليـ  ،امياجرن  11.277ميناء االسكندرية  إلى كاالذيف كصم
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كامر بفتح معسكر استقباؿ كبير ليـ في كصدرت األ المصرم، كافؽ السمطاف كرئيس الكزراءك  ،مصر
 نبئ بدالالت ليا معنىتتكلت الجالية الييكدية في مصر تنظيمو بطريقة ك  ،القبارم باإلسكندرية منطقة
 :(152 :2001)ىيكؿ،

 .كانت ىناؾ دركس مكثفة لتعميـ المغة العبرية كالتاريخ الييكدم. أ
 .لعاب الرياضيةكانت ىناؾ عممية تدريب عسكرم مستمرة اتخذت في البداية شكؿ األ. ب
 .قاـ بيا دعاة كبار الصياينة صييكنية،تعبئة كانت ىناؾ عممية . ت

ا عف طريؽ الحدكد الفمسطينية برن  فمسطيف،حركة تيريب الييكد إلى  1934نشطت في عاـ 
ا-كعف طريؽ البحر  المشتركة،السكرية كالمبنانية  تأتي مف مصر تحمؿ  كانت-المراكب  كخصكصن

 .(164 :1980 ،)عبد الرحمف ا كبيرة مف ييكد مصر كاليمفعدادن أ

 ،1936يكنيك  10بيف كايزمف كفيصؿ كما نشرتيا جريدة "التايمز" البريطانية في اتفاؽ  كقع
فمسطيف عمى  إلىسكؼ تتخذ جميع اإلجراءات البلزمة لتشجيع ىجرة الييكد " :ة منوكتنص المادة الرابع

مة مستكطنات يتـ تكطيف المياجريف الييكد في األرض مف خبلؿ إقا ،يمكفنطاؽ كاسع، كبأسرع ما 
كتقدـ ليـ المساعدات  ،العربكسكؼ تصاف حقكؽ المزارعيف كالسكاف  ،األرض ؿكتكثيؼ استغبل ،ليـ

 .(12 :1994 لتطكير اقتصادىـ )مصطفي،

كفي مقابؿ ذلؾ  ،عمى تأييد الييكد لو في مكقفو مع االنجميزالحصكؿ صدقي باشا  حاكؿ
 ألؼباشا استعداده لمتسامح فيو ىك خمسيف  عرض صدقيك  ،فمسطيف إلىييكدية اليجرة ال تسييؿ

كاف عمى  أفندمف الحاخاـ حاييـ ناحكـ أمع  ،ا لساسكفكلـ يكف ذلؾ مرضين  ،فمسطيف إلىمياجر 
، (227 :2001)ىيكؿ،  استعداد لبذؿ نفكذه لتسييؿ قبكؿ الككالة الييكدية في فمسطيف بيذا العرض

كنشرت صحيفة  ،كبمعاكنة البحارة المصرييف ،ةفمسطيف عف طريؽ السفف المصري إلىالييكد  كىربت
لييكد الذيف يتجاكزكف المكانئ المصرية عمى ا دخكؿ  ،ة كزارة الداخمية المصريةمكافق أاالتحاد نب

في الفترة التي تقيـ خبلليا  ،المكانئ المصرية إلىبالنزكؿ  ،فمسطيف إلىفي طريقيـ  ،البكاخر البحرية
 .(165 :1980 ،الرحمفاخر في ىذه المكانئ )عبد البك 
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 في اليجرة بمداف المغرب العربيدور العالقات الصييونية مع  .3

قؽ مشركعيا القاضي لكي تح ؛الحركة الصييكنية اجتماعات لمسامية في الجزائر نظمت
عماؿ العنؼ في القسطنطينية أكعمت  ،ك عمى األقؿ بتييئة عقكليـ لميجرةأ ،الجزائرييف بترحيؿ الييكد
بغية  ،ا في استعمار بمداف المغرب العربيا كبيرن لعبت الصييكنية دكرن ، ك (55 :1986رم،ككىراف )نك 

 :1986جنب مع المسمميف )نكرم، إلىا الييكدية التي كانت تعيش بأماف جنبن  عمى الطكائؼ التأثير
 باف صعكد الفاشية كاحتبللياإالصدمة التي ىزت الطائفة الييكدية في بمداف المغرب العربي  ،(92

التي تحركت في اتجاه اقناع الييكد  ،ك التعاطؼ مع الحركة الصييكنيةأدفعت الييكد لبلنخراط  ،فرنسا
كقد اقنعت الحركة الصييكنية كبار التجار  ،رض الميعاد فمسطيفأما عدا  ،كافة البمداف معادية ليـ فَّ أب

كتكلت الككالة الييكدية  ،يادحساس باالغتراب كاالضطكما عمقت لدييـ اإل ،كالبرجكازييف الييكد بذلؾ
كييكد المغرب العربي المتعاطفكف  ،فمسطيف إلىعمميات تيجير الييكد العرب مف بمداف المغرب العربي 

 .(97 :1986 مع الصياينة )نكرم،

مريكييف في زيارة إلسرائيؿ إلى مجمكعة مف األتحدث بف غكريكف  1949اغسطس  31في 
ألؼ  900 ، يكجد في الدكلةكلكننا ال نزاؿ في بداية الطريؽ ،دكلة ييكديةنشاء إلقد حققنا حممنا ب :قائبلن 

لميمة الممقاة عمى عاتقنا في المستقبؿ ىي جمب اك  ،خارج ببلدىـ الييكدبينما ال تزاؿ غالبية  ،ييكدم
 .(110 :1982)جاركدم،  لمدكلة الييكديةكؿ الييكد 

 (1000)تقريب السكاف ألقرب  1946-1919ستيبلء عمييا )ما قبؿ الجدكؿ يبيف اليجرة الييكدية كاألراضي التي تـ اال
(20: Dajani.2005) 

 1946 1944 1942 1939 1935 1931 1922 1919قبؿ  ـ
 - 7.8 4.1 61.9 16.4 2.2 14.5 -   (x1000اليجرة الييكدية )

 57.7 (x1000الييكد ) نسبة
9.7% 

83.8 
12.8% 

174.6 
18.0% 

355.2 
28.6% 

445.5 
31.0% 

484.4 
31.2% 

553.6 
32.6% 

608.2 
33.0% 

 نسبة العرب 
(x1000) 

533.0 
90.3% 

565.3 
87.2% 

792.2 
82.0% 

886.4 
71.4% 

989.7 
69.0% 

1069.0 
68.8% 

1144.4 
67.4% 

1237.3 
67.0% 

 590.0 649.0 966.8 1241.6 1435.1 1553.5 1698.0 1845.6 (x1000)المجمكع )
 650.0 االستيطاف الييكدم )األرض(

2.46% 
781.2 
2.96% 

1201.5 
4.56% 

1392.4 
5.29% 

1495.2 
5.68% 

1551.0 
5.89% 

1577.0 
5.89% 

1585.4 
6.02% 
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%( مف مجمكع 12)84.660حكالي 1914قدرت المصادر العثمانية السكاف الييكد في عاـ 
 ،مؿكيرجع ذلؾ لعدة عكا ،1919ك 1914، كىذا يدلؿ عمى االنخفاض العددم بيف عامي 689.000

ا لنمك السكاف المسمميف كالمسحييف العرب التيجير كاألكبئة، أك الحرب العالمية األكلى، أك نظرن  :منيا
ا لمبيانات البريطانية، بيف كيرجع لمزيادة الطبيعية، أما زيادة الييكد ترجع لميجرة الييكدية لفمسطيف، كفقن 

% فقط 4ك خبلؿ الزيادة الطبيعيةمسمميف مف كاف نمك السكاف ال % 96كاف زيادة  ،1944ك 1922
 مف خبلؿ اليجرة الييكدية.

% مف األراضي، 7كتممؾ فقط  ،% مف إجمالي السكاف31.8حكالي 1948شكؿ الييكد عاـ 
 % مف ىذه النسبة مممككة لمصندكؽ القكمي الييكدم.53ككانت 

 السمطاف كالحككمةالحظت الباحثة أف اإلدارة العثمانية الفاسدة المرتشية، كالتي خالفت قرارات 
 المسممة في العديد مف القرارات أدل إلى أف: 

 ساىـ في تردم أكضاع الفبلح، كسيؿ عمميات بيع األراضي  سكرم كالفمسطينياالقطاع المبناني كال
 لممياجريف الييكد.

  الزعامات العربية المتفاعمة مع البريطانييف كالصياينة لتحقيؽ المكاسب السياسية ضد الدكلة
  .تظير معارضة حركة اليجرة الييكدية يانية كالتالعثم

يؽ الدكلة لتحقيؽ أىدافيا في تمز الدكؿ االستعمارية ساعدت الحركة الصييكنية بجميع األساليب 
 .االسبلمية
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 تحديد الحدود لمتمييدالعالقات الدولية الصييونية في 

 إلقامة الدولة 

 

 ونية في ترسيـ الحدودالعالقات الصيي: أواًل 

 العالقات الصييونية وتقسيـ فمسطيف ا:ثانيً 

 العالقات الصييونية والتيجير القسري لمفمسطينييفا: ثالثً 
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   مدخؿ
مثمت الشاـ كحدة سياسية كاحدة بالعيد العثماني كاإلسبلمي عمى مر العصكر، كتككنت مف 

، كأدل ضعؼ الدكلة العثمانية لتقاسـ الشاـ باتفاقية أربع مناطؽ كىي: األردف كسكريا كلبناف كفمسطيف
سايكس بيكك بيف بريطانيا كفرنسا، كدخؿ عمى القكل االستعمارية متغير جديد يطالب بفمسطيف ليقيـ 

تحصينات  األمف، كتقييـ دكلة ييكدية، فسمـ االنتداب جزءنا مف فمسطيف لمييكد، كي تستطيع تحقيؽ
دىا ، لتييئ نفسيا إلقامة دكلة ليـ، فطالبت الصييكنية بالمزيد مف كحماية اقتصاعسكرية دفاعية، 

األراضي إلقامة المستكطنات حتى تتسع لممياجريف، كخضعت فمسطيف لمتقسيـ، كالمتمثمة بعدة 
اتفاقيات دكلية لتحديد مساحة لمدكلة الييكدية، كجزأت الشاـ بقرار التقسيـ لتككف بدايةن بكضع الحجر 

الييكدية، كرسمت الخارطة لفمسطيف بما يتناسب مع األطماع المائية كالبرية حسب األساسي لمدكلة 
مصمحة الييكد، كلتكسيع الدكلة بما يتناسب مع عدد المياجريف الييكد، ىيجر الفمسطينييف مف باقي 

حديد أرضيـ لتككف األغمبية السكانية لممياجريف الييكد، كتكسيع األراضي التي يسكنيا الييكد، كلـ يتـ ت
 حدكد الدكلة الييكدية كميا لغاية اآلف طمعنا في زيادة مساحة األرض التي تحتميا الصييكنية.  

 دولية الصييونية في ترسيـ الحدودالعالقات ال أواًل:
قامة فمسطيف الكبرل مع إفكرة  1897كؿ عاـ المؤتمر الصييكني األتبني ديفيس ترتيش منذ 

في  طالبفي فمسطيف كالببلد المجاكرة ليا، ك  قامة الدكلةإلبرنامج يتضمف ا فأب اككتب مطالبن  ،ىرتزؿ
نيا جزء مف إبؿ  ،اا عصرين ا جغرافين شكؿ مفيكمن ف فمسطيف ال تي أ اذاكرن  ،المؤتمرات الصييكنية بذلؾ

كبيركت كسكريا كمنطقة سيؿ  ،الدكلة الييكدية القدس داخؿ فمسطيف كعميو؛ يجب أف تشمؿ ،سكريا
ـ ل، ك 1906مف ببلد الشاـ قبؿ عاـ  يتجزأال  اجزءن فمسطيف كانت ف .(341: 2003)سبلمة،العريش 

حيث  ،ترسيـ الحدكد في القسـ الجنكبي مف فمسطيفر بيتغي ، كطرأتكف ىناؾ حدكد سياسية لفمسطيف
 (338: 2003)سبلمة،كالياتيا  إحدلفمسطيف  الدكلة العثمانية باعتبار عمى ابريطاني ضغطت

ففي  لتنفيذ المشركع الصييكني كالضغط عمى بريطانيا النشط ىاكنية دكر الحركة الصييبدأت 
رسمت  حيث ،كمصرممت بريطانيا عمى تركيا اتفاقية ترسيـ الحدكد بيف الدكلة العثمانية أ 1906العاـ 

خميج  إلىكعينت خط الحدكد مف تؿ الخرائب في رفح عمى شاطئ البحر  ،كفمسطيفالحدكد بيف مصر 
 اشترت جمعيات صييكنية 1912-1911كفي االعكاـ  ،اتقريبن كبخط مستقيـ  ،العقبةطابا عمى خميج 
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االتفاؽ مع بك  كرـكلكف المندكب السامي لكرد ك  ،المصريةفي منطقة رفح كالعريش ية ييكدجماعات ك 
 .(15: 1970)غام كار،كزارة الخارجية رفض تسجيميا فأبطمت تمؾ الصفقات 

 شار فيياأ ،عضاء الكزراء البريطانييفأكزيع مذكرة عمى بت 1915ؿ في عاـ قاـ ىربرت صمكي
ا حتى الحدكد المصرية كتمتد جنكبن  ،جبؿ لبناف المستقمة متصرفيةيي تحدكد فمسطيف حيث تنأف تبدأ 
حيث شكمت  (341: 2003)سبلمة، ردف حتى خط حديد الحجازتشمؿ شرقي األك  ،التركية

كؿ مف بريطانيا كفرنسا  كانت كقد لفمسطيف،السياسية رئيسي في تخطيط الحدكد الدكر المستكطنات ال
مع المطالب الصييكنية بدفع الحدكد  اانسجامن ك  ،جؿ تكسيع حدكد انتدابيا في فمسطيف كلبنافأتعمؿ مف 

لكف ك  ،كفار جمعادممثؿ  ،مستعمرات المطمة في منطقة الجميؿالاحتج البريطانيكف بكجكد  ،شماالن 
 .(557: 1990منطقة ضمف حدكد فمسطيف)عابد،ال في إبقاءت الصييكنية نجح

لى إتي تقدمت بيا المنظمة الصييكنية الك  1919فبراير  3في تضمنت المذكرة الرسمية 
بلعتراؼ بحؽ الييكد التاريخي في فمسطيف كتثبيت حدكد ل الصمح بفرسام رلمؤتم األعمىالمجمس 
عمى أف تضـ الجزء الجنكبي مف لبناف  الدكلة الييكدية التي ستقاـ،كتضمنت المذكرة حدكد  ،فمسطيف

 :تيعمى النحك اآل، ككزعت (1) كجبؿ حرمكف كالعقبة كاألردف

كتتبع خطكط تقسيـ المياه عند سفكح تبلؿ  ،بيض قرب صيدا عند نقطة عمى البحر األشماالن  . 1 
 متجو ،يـلى البئر المكازية لخط التقسيـ بيف حكض كادم القرف ككادم التإناف مف جسر الكركاف بل

مف بيت  لى الغربإثـ  حرمكف،قي كالغربي لجبؿ الشيخ متبعة التقسيـ بيف المنحدريف الشر ك ا جنكبن 
كتنتيي عند خميج  ،ا متبعة خط تقسيـ مياه نير الفينة غربي سكة حديد الحجازكتتجو شرقن  ،جف

 .االعقبة متفقة مع الحدكد في الجنكب مع الحدكد المصرية كالبحر المتكسط غربن 
 ؛در مياىيانيارىا كمصاأف تسيطر عمى أك  البحر،يف منافذىا الطبيعية عمى ف تككف لفمسطأيجب  . 2 

بحيث ال يكفي ضماف مكارد المياه التي تغذم  ةالمتاحتتكقؼ عمى مكارد المياه  فالحياة االقتصادية
 .بؿ يجب التمكف مف المحافظة كالسيطرة عمييا ؛الببلد

 .الشيخ عف الببلد فيي المصدر الحقيقي لممياه . ال يمكف فصؿ منطقة جبؿ3 

                                                           

 1919فبراير  3األعمى لمؤتمر الصمح بباريس مذكرة كفد المنظمة الصييكنية إلى المجمس   (1)
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قامة ا  ردف ك كاالنتقاؿ عبر األ ،الزراعة تكثيؼجؿ أكير المكانئ عمى خميج العقبة مف . يجب تط4  
 .(342: 2003)سبلمة،. الببلدمكانئ حرة تمر بيا 

اير قد في باريس في ينفي مؤتمر السبلـ الذم عي  كؿ مف بريطانيا كالحركة الصييكنية شارؾ
الكفد الصييكني عف ثؿ مى ك  ،عف بريطانيا رئيس الكزراء لكيد جكرج كآرثر بمفكركتمثؿ  ،1919عاـ 

كؿ فمسطيف كغكر شرؽ  كشممت الخريطة دكلة الييكد،لعرض خريطة تكضح مساحة  ،حاييـ كايزماف
ديد كالقنيطرة السكرية بحدكد بمحاذاة خط سكة ح ،لى صيدا كصكر إاألردف كجنكب لبناف كصكالن 

كأثناء انعقاد المؤتمر  بباريس بذؿ الييكد محاكالت قكية مع  ،(162 :2012الحجاز )أبك شمالة ،
يطاليا كالكاليات المتحدة كبريطانيا لتكسيع رقعة فمسطيف، لتشمؿ األراضي التي تنبع منيا  زعماء فرنسا كا 

 (.54: 1969عمي،)ركافد نير األردف، كالتي يمر فييا نير الميطاني في لبناف 

إلى ديفيد لكيد جكرج  19/12/1919رفع كايزمف باسـ المنظمة الصييكنية العالمية بتاريخ 
 ،تتضمف رفض الصييكنية المطمؽ لخطكط الحدكد الشمالية لفمسطيف ،رئيس الحككمة البريطانية رسالة

" أف مستقبؿ كأكد كايزمف في رسالتو: ،كالتي تـ تعيينيا مف بريطانيا كفرنسا في اتفاقية سايكس بيكك
كتستمد مكارد المياه مف منحدرات  ،فمسطيف االقتصادم يعتمد عمى مكارد مياىيا لمرم كالقكل الكيربائية

ليذه الطمبات كلقد استجاب الحمفاء   ،كمف نير الميطاني ،كمف منابع حكض األردف ،جبؿ حرمكف
 (.143 :1الحدكد )المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، جكعدلكا 

بيف فرنسا  1920ديسمبر 23ا التفاقية تفي الحركة الصييكنية عف حدكد فمسطيف كفقن لـ تك
كؿ ىذا المسطح العذب  إلدخاؿ ؛لذلؾ حرصت انجمترا عمى تعديؿ الحد عند بحيرة طبرية، كانجمترا

رسمتو أكيظير ذلؾ مف الخطاب الذم  يكنية،الصيضمف فمسطيف بما يتفؽ مع مصمحتيا كمصمحة 
 :كىي الفرنسيلى )نيككمب( رئيس كفدىا مف الجانب إرات كزارة المستعم

 الحدكد،كانجمترا عمى جانبي  ساعمؿ تنازالت بسيطة متكازنة لكبل الطرفيف )سكريا كفمسطيف( كفرن .1
 .كادخاؿ كؿ بحيرة طبرية ضمف فمسطيف

ترا كبذلؾ عممت انجم ،قطاع الجنكبيالفي  مع بريطانيا لترتيب الحدكدسمحت الحككمة الفرنسية  .2
ىداؼ الصييكنية لتحقيؽ األ ؛كضمف فمسطيف ،دني نير اليرمكؾ تحت سيطرتياأف يككف أعمى 

 (412: 2003سبلمة،) الكيرباءفيما يتعمؽ بتخزيف المياه لمرم كتكليد 
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  .1920 عاـ التعديبلت البلزمة التفاقية بعد اجراء كدالحد تكقيع معاىدة .3

المنتدبة  كفرنسا ،يا باعتبارىا تحتؿ فمسطيفبيف بريطان 1922الحدكد الشمالية عاـ رسمت 
بما فييا  ،امربعن كميك مترا  27.027صبحت مساحة فمسطيف السياسية أ ؛كبناء عميو سكريا،عمى 

لمبحر  دكنـ( 525.000منيا ) ،ادكنمن ( 704.000المسطحات المائية التي تغطي مساحة قدرىا )
بات . ك (338: 2003)سبلمة، ( دكنـ14.000ىا )كالباقي مكزع بيف بحيرة طبريا بمساحة قدر  ،الميت

 لمدكلةلماء بتقرير الحدكد المؤقتة اكدكر خبراء  الييكدم،ىمية المياه في رسـ حدكد الكياف أمف الكاضح 
ف المؤسسيف الحقيقييف لمدكلة : إقاؿ ثالصييكني ىرتزؿ حي لمكضكع الحدكدشار أ حينما ،المزعكمة
 .(59: 1992)الزعبي، .ندسك المياهلقديمة الحديثة ىـ ميالييكدية ا

كرسمت  ،مارة عبد اهلل بف الحسيفإ اقيمت عمييأك  1922عاـ  ردفشرؽ األ فصمت بريطانيا 
لى بمدة إمف نقطة تقع عمى بعد كيمك متريف مف كادم عربة  أبحيث تبد ،مارة مع فمسطيفحدكد اإل

ردف حتى التقاء نيرم األ ،ردفكنير األكيمر الخط الذم يصؿ بينيما كادم عربة كالبحر الميت  ،العقبة
ظؿ زعماء الصييكنية ك  ،كيسير مف ىناؾ عبر مركز نير اليرمكؾ حتى الحدكد السكرية ،كاليرمكؾ
ف اتفاؽ سايكس بيكك يقسـ أمف  األمريكيمرئيس رفعكا شككل لك  ،لى تعديؿ الحدكد الشماليةإيسعكف 
 نير الميطاني ف تشمؿ فمسطيف شماالن أب كمطالبة ،طبيعيةمحدكد التاريخية كالضركرات الل فبلن اغتم ،الببلد

 .(343-342: 2003سيمي الجكالف كحكراف )سبلمة، كشرقان  ،كمساقط المياه حرمكف

 :(1) بخصكص الحدكد الثاني خبلصة تقرير الككنت برنادكت قدـ

مطاتيا تمارس سك  ،ف يعترؼ العالـ العربي أنو أصبح في فمسطيف دكلة ييكدية ذات سيادةيجب أ .1
 غير منقكصة في جميع األراضي.

 يجب تنفيذ حدكد الدكلة اإلسرائيمية بما نص عميو مشركع التقسيـ الذم أقرتو الجمعية العمكمية. .2
 .لى األراضي العربية بما فييا مدينتا المجدؿ كالفالكجةتضـ منطقة النقب إ- أ
ف تخرجا مف لمتيف ينبغي أي مف المد كالرممة الى الشماؿ ثـ الشماؿ الشرقيمتد مف الفالكجة إ- ب

  .أراضي الدكلة الييكدية

                                                           

1948برنادكت الثاني تقرير (1)
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  .لى الدكلة الييكديةالجميؿ برمتيا إتضـ منطقة - ت
عمى أف تطبؽ عمى الطرفيف  ،ينبغي أف تعيف الحدكد عمى أساس الكحدة الجغرافية كالجنسية .3

 نكفمبر. 29بالتساكم دكف تقيد بالحدكد التي عينيا قرار 
بكاسطة اتفاؽ مشترؾ بيف العرب كالييكد  ،لييكدية كالمنطقة العربيةتعييف الحدكد ما بيف الدكلة ا .4

 عمى يد منظمة األمـ المتحدة.
 ثـ لمعمؿ عمى تكثيؽ يجب تعييف مجمس فني مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة لتعييف الحدكد أكالن  .5

  العبلقات ما بيف الدكلة الييكدية كالعرب. 

قد في ديسمبر حكؿ فمسطيف البريطاني المنع في برنامج حزب العماؿ 1944في مؤتمر عاـ 
باالتفاؽ مع سكريا كشرؽ  ،تكسيع الحدكد الراىنة أف نقكـ بدراسة إمكانية " كأف عمينا فعبلن جاء فيو: 

لنيؿ  ،مريكية كاالتحاد السكفياتيكيتكجب عمينا السعي لدل حككمتي الكاليات المتحدة األ ،األردف
 .(1)في فمسطيف كدعميا التاـ في إطار التنفيذتعاطفيما الكامؿ مع ىذه السياسة 

لى إقامة دكلة ييكدية عمى الخطكط التي عدـ تأييد أم إجراء ال يؤدم إالمكقؼ األمريكي تمثؿ 
، يضـ فييا الجميؿ األعمى مبادلةك اقترحت تسكية حدكدية ، ك 29/11/1947  لعاـ (181)رسميا قرار

الحالة عمى مكافقة الييكد، كعندما سأؿ "ىندرسكف" كيجب الحصكؿ في ىذه  ،لى الدكلة الييكديةإ
ذ يمكنيا إ فائدة استراتيجية لبريطانيا بتمثيؿالبريطانييف في ضـ النقب إلى الممؾ عبد اهلل، كاعتبر ذلؾ 

 (.66: 2007جرادة،)لى شرؽ األردف الحصكؿ عمى ميناء غزة كطريؽ برم إمف 

لة ؛ لتأليؼ لجنة لمنظر في مسأنتدبة البريطانيةعقدت دكرة استثنائية بناء عمى طمب السمطة الم
 حدكد الدكلة الييكدية:الثاني عف  كجاء في الجزء ،التقسيـ

تحد القطاع الشمالي الشرقي مف الدكلة الييكدية )الجميؿ الشرقي( مف الشماؿ كالغرب الحدكد 
طبريا ككؿ مقاطعة المبنانية، كمف الشرؽ حدكد سكريا كشرؽ األردف، كيضـ كؿ حكض الحكلة كبحيرة 

                                                           

383: 1944برنامج حزب العماؿ )الشؽ المتعمؽ بفمسطيف( الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر ((1
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بيساف، حيث يمتد خط الحدكد إلى قمة جباؿ الجمبكع ككادم المالح، كيمتد الجزء الييكدم مف السيؿ 
 .(1)الساحمي مف نقطة بيف ميناء القبلع كالنبي يكنس في مقاطعة غزة، كيضـ مدينتي حيفا كتؿ أبيب

كاألردف كمصر، كضـ عمؿ ىربرت صمكئيؿ عمى دفع حدكد فمسطيف كتكسيعيا باتجاه سكرية 
يجاد منافذ بحرية جديدة عمى خميج العقبة  المزيد مف األراضي الخصبة كالسيطرة عمى مصادر المياه، كا 

(، كبعث ىربرت صمكئيؿ إلى كزير 64: 2009كالبحر األحمر كالمحيط اليندم  )صالحية،
لنصؼ الشرقي مف بحيرة المستعمرات البريطاني، أنو جرل تبادؿ مناطؽ في كادم اليرمكؾ األدنى مع ا

، كأضيفت إلى سكرية، كأبمغت 1922ك1920كمنطقة الحكلة، كاقتطعت منطقة محصكرة بيف حدم 
فرنسا بتنفيذ االتفاقيات؛ أم امتبلؾ شاطئ بحيرة طبرية، كسمخ مثمث نير اليرمكؾ، أما اتفاقيات الحدكد 

المبنانية  –ة في الحدكد السكرية قري 22، أسفرت عف تقسيـ 1924الشمالية، كالشمالية الشرقية سنة 
الفمسطينية، ككسع الحد الشرقي الفمسطيني إلى نير األردف كالبحر الميت كخميج العقبة ككادم عربة، 
ككاف ذلؾ أكبر الخدمات كالمنافع التي أنجزىا ىربرت صمكئيؿ؛ لضماف قياـ الدكلة الييكدية المرتقبة 

كمصادر مائية كفيرة، كمنافذ بحرية  ية، مف أراضو خصبة،القابمة لمحياة بمكاردىا كمصادرىا الطبيع
 (. 66: 2009)صالحية،

رفض تكضيح  كالنيج السائد ،يتـ التكسع بعد ذلؾ في الحركب حتىحدكد الدكلة  يحدد،لـ 
)مركز  مر الكاقع كتنشيط االستيطافع النيج القائـ عمى فرض سياسة األم االحدكد السياسية تماشين 

 ،خريطةالدكلة حدكد معينة عمى لمال تككف أعمى  ام مستقرن أكاف الر  ،(50 :21ت  ،2012،الزيتكنة 
عيف بياف يي اإلعبلف ف يصاحب أعبلف قياميا دكف إـ الحديث يجرم كؿ دكلة في العالأ تككفلعميا 

 .(233 :2001)ىيكؿ،  يطبقيا عمى الكاقعرض ك األ الخطكط عمى

سؤكلية كؿ مف بريطانيا كفرنسا في م 1948-1833كضحت كثائؽ سجبلت حدكد فمسطيف 
رسـ الخريطة الجديدة لفمسطيف، كالتي شارؾ في مفاكضات كاتفاقيات، حددىا الجنراؿ المنبي، كالجنراؿ 
يكنج، كىربرت صمكئيؿ، كماينرتزىاجف، كالضابط السياسي لمقكات في مصر، كالسير دكجبلس فككس، 

يرزكف، إضافة إلى السير سايكس، كالمسيك جكرج كالمسيك ميت كالؼ، كالجنراؿ كبليتكف، كالمكرد ك

                                                           

 سطيف.التكصية بخطة لتقسيـ فم 1947نكفمبر  29)الدكرة الثانية( بتاريخ 181قرار الجمعية العامة رقـ ( (1
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، كتـ االتفاؽ 23/12/1920البريطاني بتاريخ  –بيكك الفرنسي، كصدر عف المجاف الميثاؽ الفرنسي 
عمى الحدكد السياسية بيف بريطانيا كفرنسا في مناطؽ انتدابيما، ككقعت المعاىدة مف قبؿ ىاركنج أكؼ 

 (.65: 2009)صالحية، جكرج ليج ممثبلن لمجميكرية الفرنسيةبنشيرست ممثبلن لممحكمة المتحدة ك 

ترل الباحثة أف الصييكنية استغمت االنتداب البريطاني كالفرنسي في رسـ الخريطة الجغرافية 
لفمسطيف، حيث اقتطعت فمسطيف مف الشاـ الكبرل كأدخمت كؿ مصادر المياه داخؿ الدكلة الحدكد 

ركتيـ االقتصادية، كالسيطرة عمى المنافذ البحرية لمتحركات الداخمية الييكدية ليتمكنكا منيا، كزيادة ث
كالخارجية كتعطي مساحة لمدكلة المرتقبة التجارة الحرة عف طريؽ البر كالبحر كسيطرتيا عمى المنافذ 

ير تقييد أك تدخؿ مف الدكؿ المجاكرة، رغـ االنتداب البريطاني البحرية لتضمف ليـ االستمرارية مف غ
كالفرنسي عمى المنطقة المجاكرة إال أنيا كانت تعطي الييكد المحميات الطبيعية كمصادر المياه داخؿ 
الدكلة الييكدية كىذا داللة عمى أف المخطط االستعمارم لمدكؿ المجاكرة لفمسطيف كاف في صالح 

ة إلقامة الدكلة الييكدية. لذلؾ تعتبر المساحة لفمسطيف التي كجدت عمى الخريطة الصييكنية العالمي
العالمية مزيفة كأنيا حسبت حسب األطماع الصييكنية في فمسطيف، فتـ اقتطاع جزء مف األردف كلبناف 

بر كسكريا كمساحة فمسطيف الحقيقية تأتي ضمف الشاـ الكبرل كلـ يتـ تحديد حدكد سابقة في الدكلة كتع
 الحدكد الفمسطينية مع الدكؿ المجاكرة مزيفة.

 العالقات الدولية الصييونية وتقسيـ فمسطيف ثانًيا: 
بعد أف حققت الصييكنية اليجرة الييكدية كاالستيطاف كتقسيـ فمسطيف مف بمدىا األـ الشاـ 

فمسطيف، بكجكد الييكد في  الدكلي يتـ االعتراؼبدأت بالتحرؾ الصييكني نحك تقسيـ فمسطيف؛ ل
حداث ك   إقميـالييكد ضمف بكجكد تراؼ الدكلي االعضمف عممية تقسيـ فمسطيف بيف الييكد كالعرب ليك ا 

 لمتمييد لئلعبلف عف إقامة الدكلة الييكدية.  معيف

 قرار التقسيـ لصييونية األمريكية البريطانية و العالقات ا .1

الييكدم في  مكنتاجك إدكيفؿ قا ،1917أكتكبر  4في  البريطانية مجمس كزراء الحرباجتمع 
نتيي بطرد السكاف الحالييف، كتساءؿ المكرد يف مشركع إنشاء دكلة ييكدية سإ :مجمس الكزراء البريطاني

دخاؿ الييكد في مكانيـ، كيرزكف كيؼ سيتـ التخمص مف األغمبية الحالية لمسكاف،  اقترح تأميف فكا 
كزراء كقرر مجمس  ،لسياسة األفضؿ لطرد العربكتعتبر ا ،في فمسطيف كالعرب حقكؽ متساكية لمييكد
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يجب تقديمو بشكؿ سرل لمرئيس كيمسكف كقادة الحركة الصييكنية  إعبلف التقسيـأف مشركع  ،الحرب
(12 Prior.1999:.)  

بعقد اجتماعات سرية مع أعضاء لجنة بيؿ، حيث التقى حاييـ قامت الحركة الصييكنية 
سرنا في مدرسة البنات  1937د ككببلند" في فبراير مف عاـ ككايزماف مع عضك لجنة بيؿ "ريجالن

الزراعية في مكشاؼ نيبلؿ، كركزت محادثات كايزماف مع ككببلند عمى إقناعو لتقسيـ فمسطيف إلى 
نشاء الدكلة الييكدية، كقد تحدث كايزماف ككببلند  دكلتيف، كتـ اقناع "ككببلند" بتنبي فكرة التقسيـ، كا 

الييكدية المقترحة ال يمكف ليا أف تتحقؽ مع كجكد االنتداب في فمسطيف، كالعرب قائبل:" إف الدكلة 
يخشكف مف أف نقكـ باالستيبلء عمى جميع فمسطيف، كبدالن مف أف نككف أقمية في فمسطيف، نككف 

 .(280: 2012أغمبية. )أبك شمالة، 

ـ، تأثر القرار األمريكي تحركت الحركة الصييكنية نحك أمريكا لتبدأ تحركاتيا نحك عممية التقسي
 14كبدأت التحركات األمريكية، حيث أرسؿ الرئيس األمريكي تركماف إلى الحككمة البريطانية في 

مشركعنا لتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف، كالتي تقدـ بيا ناحكـ غكلدماف أحد زعماء  1946أغسطس 
بإنشاء دكلتيف ييكدية كعربية  الككالة الييكدية، كالذم كافؽ الرئيس تركماف عميو، كنص االقتراح

 (. 154: 2013)تمراز،

كجدت بريطانيا ضالتيا، كنقمت بريطانيا بصكرة رسمية طمبيا إلى األمـ المتحدة؛ إلجراء نقاش 
: 2012حكؿ مصير فمسطيف بسبب عدـ قدرتيا عمى التكصؿ إلى حؿ يرضي األطراؼ )أبك شمالة ،

دراج قضية فمسطيف في جدكؿ إتحدة ألمـ المارتير طمبت بريطانيا مف سك 1947بريؿ إفي ك  ،(301
سميت لجنة  مف األمـ المتحدة تشكيؿ لجنة تحقيؽكتـ  ،عماؿ الجمعية العامة في دكرتيا العاديةأ

خرل حداىما لمعرب كاألأ ،يـ فمسطيف كانشاء دكلتيفسكاقترحت في التقرير الذم أعدتو تق ،فمسطيف
دراسة الكضع أمريكا كبريطانيا لمف المجاف ت األمـ المتحدة أرسم (246: 1980لمييكد )عبد الرحمف ،

 لتقسيـ فمسطيف التخاذ مبادرات ؛كاالستماع لكجيات النظر الفمسطينية كالييكدية كالعربية ف،في فمسطي
    .(17 :1994)مصطفى،

المتحدة  لؤلمـقرار الجمعية العامة  صدارإ 1947 عاـكاخر أ في البريطانيةعمنت الحككمة أ
اتيا قك  إال أف تسحبماـ الحككمة البريطانية أيعد نو لـ إف ،لى دكلة عربية كدكلة ييكديةإقسيـ فمسطيف بت
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نيا تكصيات المجنة ؿ كفد بريطابً قى  ،(235: 2001)ىيكؿ،  الدكليلتنفيذ قرار المجتمع  ؛مف فمسطيف
السكفيتي قبكليما  تحدة كاالتحادعمنت كؿ مف حككمتي الكاليات المأك المتحدة، مـ الخاصة في األ

 .(56-55: 2001)جاؾ،التقسيـ.  لمشركع

كىك ما عبر  ،مريكيةؽ لو مثيؿ عمى كزارة الخارجية األا لـ يسبمارس الرئيس تركماف ضغكطن 
كاف عمى المسئكليف  ،بيضمباشر مف البيت األ بأمر" :عنو نائب كزير الخارجية "سامنر كيمز" بقكلو

غمبية البلزمة لضماف الحصكؿ عمى األ ؛الغير مباشرالضغط المباشر ك كجو أبكؿ  االستعانة فاألمريكيي
، كطالب المسؤكلكف األمريكيكف أف يمارسكا نفكذىـ (228: 1982 جاركدم،) خبلؿ التصكيت النيائي

مف أجؿ إقناع الحككمات األخرل بالتصكيت عمى التقسيـ بأمر مباشر مف الحككمات )الشريؼ، 
كقؼ  1947ديسمبر عاـ  18ممؤامرات ففي ل عمى الخطة مجاالن  أتاح التصكيت(، ك 140: 1985

كقاؿ ما جرل في جمعية  ،ماـ الككنجرسأالمؤامرات  رس األمريكي لكرانس سميث فذكرعضك الككنج
لى إف يصكت ثمثا األصكات أمف تصكيت عمى التقسيـ كاف البد  األمـ المتحدة خبلؿ االجتماع السابؽ

  . (266 :2010،ىاشـ)عيد التصكيت مرتيف كأ ،جانب القرار لممكافقة عميو

كاستخدمت القكة عمى كؿ مف: ىايتي، اليبيريا، كالصيف  لمضغط،دكؿ التعرض مندكبك 
كالحبشة، كاليكناف، كالفمبيف، كالذيف أبدكا معارضتيـ لمتقسيـ، كألقكا أماـ الجمعية العمكمية خطابنا في 

قضية تتعمؽ بمصالحيا الحيكية مما جعميا تتراجع عف  معارضة التقسيـ، كلكح لكؿ دكلة بالتيديد في
مكقفيا، كالضغط عمييا لتأييد التقسيـ أك االمتناع عف التصكيت، باستثناء اليكناف التي بقيت عمى رأييا 

ا مريكية ضغكطن الكاليات المتحدة األ مارست كقد .(19: 1967)صفكة،  برفض التقسيـ كصكتت ضده
 ،كجاءت نتيجة التصكيت لصالح قرار تقسيـ فمسطيف ،في التصكيت عمى أعضاء الكفكد المشاركة
بينما امتنعت عشر دكؿ عمى التصكيت  دكلة،ا، كعارضتو ثبلثة عشر بأغمبية ثبلثة كثبلثيف صكتن 

 (.128: قنيبي)

مريكية في ى لساف ممثؿ الكاليات المتحدة األجاء عمك  التقسيـ،عبلف رسمي بقبكؿ قرار كاف اإل
ف الكاليات المتحدة كانت تدعـ الخطط الصييكنية أأم  ؛1947كتكبر أ 11ة في مـ المتحداأل

% 55بمكجب ىذا القرار حصؿ الصياينة عمى نسبة  ،(8: 2011كالبريطانية لتقسيـ فمسطيف )الفي،
  .(127 :2014قنيبي،مف األراضي الفمسطينية )
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 خطةرم تركماف عمى الكاليات المتحدة عمى أحدث خطة لمتقسيـ، ككاف تأييد ىا مكافقة
% مف األراضي، حيث ستضـ تسع مناطؽ فرعية فييا، 7ؾ الييكد ال تتعدم التقسيـ، حيث كانت أمبل

تـ تعييف تسعة دكائر فرعية أدناه، كقد كما ىك مبيف  كالتي كاف العرب يسكنكف فييا بشكؿ ممحكظ
 كجزء مف الدكلة الييكدية كفقا لمخطط الصييكنية األمريكية.

-1945بيانات الخرائط التي أعدتيا األمـ المتحدة عمى ممكية األرض كالسكاف في مناطؽ جنكب فمسطيف ( 3جدكؿ ) 
1946(Dajani.2005.26) 

األراضي المممككة  المنطقة
 الفمسطينية

مجمكع األراضي 
 الفمسطينية

األراضي الييكدية 
 الصييكنية

 األراضي العامة

 %14 %2 %62 %4 القدس
 %4 %1 %99 %96 الخميؿ

 %85 %1 %99 %15 بئر السبع

 %21 %4 %98 %75 غزة
 %9 %14 %78 %77 الرممة
 %1 %1 %100 %99 راـ اهلل

 %14 %39 %29 %47 يافا/تؿ أبيب
 %13 %1 %100 %87 نابمس
 %5 %17 %83 %78 طكلكـر
 %16 %1 %100 %84 جنيف
 %22 %34 %70 %44 بيساف

 %20 %28 %84 %52 الناصرة
 %23 %35 %53 %42 حيفا
 %11 %38 %67 %51 طبريا
 %10 %3 %96 %87 عكا
 %14 %18 %87 %68 صفد

في  ستنسحبنيا أك  ،انيا غير قادرة عمى تنفيذ التقسيـ سممين أعمنت بريطانيا بعد قرار التقسيـ أ
 ،ةال بالقك إف التقسيـ ال يمكف تنفيذه أ يةمريكاأل اإلدارةلذلؾ شعر رجاؿ  ؛المكعد المحدد مف فمسطيف

قدـ مارشاؿ كزير  ،1948فبراير  12مف القكمي في كفي اجتماع مجمس األ ،لذلؾكأنيـ غير مستعديف 
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لى الجمعية إعادة القضية ا  لغاء التقسيـ ك إ محددة كىى:  ريكي مذكرة تتضمف احتماالتماأل الخارجية
طمبت  ،1948ر فبراي 17مف في كعندما اجتمع مجمس األ ،العامة لممراجعة كتطبيؽ التقسيـ بالقكة

كعندىا تقدمت  ،المجنة الخماسية المكمفة بتطبيؽ قرار التقسيـ بتككيف قكة عسكرية دكلية لتنفيذ القرار
 مف كتكقيع ىدنة بيف العرب كالييكد بدالن  ،لغاء التقسيـإت المتحدة بمشركع قرار يدعك الى الكاليا

ؽ السممية كقد كافؽ شكمة الفمسطينية بالطر مسطيف حتى يتـ حؿ المفببريطانيا بالبقاء  تكناشد ،تقسيـال
 .(18: 2011)الفي، باإلجماع ياألمريكمف عمى القرار مجمس األ

أكصت لجنة بؿ بكجكب تبادؿ السكاف بيف المنطقتيف العربية كالييكدية، كفي حاؿ تطبيؽ 
عدد  التبادؿ، يتضح أنو لف يككف سكل عممية إجبلء لمعرب فقط عف أراضييـ كبيكتيـ، كذلؾ ألف

الييكد في القسـ العربي لـ يزد عمى بضعة آالؼ، كما أف أراضييـ لـ تزد عف مائة ألؼ دكنـ، كأما 
العرب في القسـ الييكدم بمغ عددىـ نصؼ السكاف أم ثبلثمائة ألؼ مكاطف أم يممككف ثبلثة أضعاؼ 

جاءت ك  (،284: 2012أبك شمالة،)األمبلؾ الييكدية، كمقدارىا ثبلثة مبلييف كربع مميكف دكنـ 
في الدكلة  29/11/1947ا لقرار التقسيـ بتاريخ األكثرية الساحقة لبلجئيف العرب مف مناطؽ تقع كفقن 

المكسكعة )كذلؾ يشكؿ خطر استبداؿ دائـ لبلجئيف العرب بتدفؽ مف المياجريف الييكد  ،الييكدية
 (.3 :4ـالفمسطينية، القسـ العاـ، 

لة ريطانية لتأليؼ لجنة لمنظر في مسأالسمطة المنتدبة الب عقدت دكرة استثنائية بناء عمى طمب
 كجاء في الجزء األكؿ عمى انياء االنتداب: التقسيـ كاالنتداب ،التقسيـ

 1948 عاـ غسطسأال يتأخر عف ب عمى فمسطيف في أقرب ممكف عمى أينتيي االنتدا 
  لتدريجف تجمك القكات المسمحة التابعة لمسمطة المنتدبة عف فمسطيف باأيجب 
  تنشأ في فمسطيف الدكلتاف المستقمتاف العربية كالييكدية كالحكـ الدكلي الخاص بمدينة 

 .(1) القدس

فرح الصياينة بصدكر قرار التقسيـ؛ ألف الدكلة الييكدية ستقاـ كفؽ القانكف الدكلي، كرغـ عدـ 
كؽ الدينية كالتاريخية، قناعتيـ بحجـ الدكلة المقترحة، كلـ يعكدكا بحاجة القتصار حجتيـ عمى الحق

يقكؿ المؤرخ اإلسرائيمي إيبلف بابو:" كاف الجانب األىـ كالذم حصؿ عميو الصياينة في األمـ المتحدة 
                                                           

 التكصية بخطة لتقسيـ فمسطيف  1947نكفمبر  29)الدكرة الثانية( بتاريخ 181قرار الجمعية العامة رقـ   (1)
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أبك )ىك الشرعية الدكلية، كلـ ييتمكا كثيرنا بالحدكد، كلف يتكقفكا عف التفكير بكيفية طرد الفمسطينييف 
 (. 302: 2012شمالة،

داعـ لمحركة الصييكنية باتخاذ الرؤساء األمريكييف الثبلثة )كيمسكف، جاء المكقؼ األمريكي ال
ميمة مرتبطة بالمشركع الصييكني، كالذم تمثؿ بكعد بمفكر كاليجرة  تكركزفمت كتركماف( ثبلثة قرارا

قامة الدكلة الييكدية، كفكرة طرد العرب الفمسطينيي مف كطنيـ مف أجؿ إقامة  فالييكدية، كقرار التقسيـ كا 
 دكلة الييكدية.ال

 قرار التقسيـ و الصييونية واالتحاد السوفيتي عالقة  .2

ف أكرغـ  ،سيا االتحاد السكفيتيأكعمى ر  االشتراكية،مجمكعة الدكؿ  عمى مشركع التقسيـ كافقت
 ةالعربيممنطقة لا الكاليات المتحدة ا مف االستراتيجية التي رسمتيمشركع التقسيـ بفمسطيف كاف يمثؿ جزءن 

فقد كاف تبرير الكتمة االشتراكية لمكقؼ التأييد الذم اتخذتو تجاه تقسيـ  ،ب العالمية الثانيةر حبعد ال
كتأثر  ،منو أفضؿ ف تكازنات القكل ال تحتمؿ حبلن أك  ،فمسطيف ينحصر في اعتباره الحؿ الكحيد المتاح

: 1980 )عبد الرحمف ،ا مماثبلن فاتخذ مكقفن  ؛اليسار المصرم بمكافقة االتحاد السكفيتي عمى قرار التقسيـ
260). 

شراؼ عمى التقسيـ بمعرفة األمـ ميمتيا اإلك  ،نص قرار التقسيـبناء عمى  لجنة خماسية شكمت
كلـ  ،نمارؾ: تشيككسمكفاكيا، كبكليفيا، كباناما، كالفمبيف، كالدفؽ قرارىا ضمت المجنة كؿ مفكك  ،المتحدة

سكل تمييد لتقديـ العكف العسكرم د السكفياتي لى عضكيتيا بإصرار االتحاإيكف ضـ تشيككسمكفاكيا 
كككنت األمـ  ،(85: 1969)الغاردم،كاالستقرار سباب الحياة أكمنح الدكلة الجديدة كؿ  ،سرائيؿإلى إ

تككنت مف السكيد ككندا كأستراليا كاليند كبيرك  أخرل، لجنة تحقيؽ دكلية 1947 عاـ في مايك المتحدة
 ،كمفتيا ببحث القضية الفمسطينية ،كركجكامأا كجكاتيماال كيكغكسبلفيا ك كىكلندا كايراف كتشيككسمكفاكي

بينما قاطعيا قادة  ،فالصييكنييلى شيادات القادة إكقد زارت المجنة فمسطيف كاستمعت  ،كايجاد حؿ ليا
 .(260: 1980الحركة الكطنية الفمسطينية )عبد الرحمف ،

بطاؿ إفي محاكلة  األمـ المتحدة إلى المختمفة أساليبو الكفد السكفييتي رئيساستخدـ غراكميكك
كب الككالة الييكدية ندلى مإ كاالستماعتبني الصييكنية ، ك مفمجمس األ ـماأالعكدة عف قرار التقسيـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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مشركع عادؿ  وألن ؛يؤيد مشركع التقسيـ ف االتحاد السكفيتيأكد أك  ،بوحقكؽ كمطالب شعب ؤيتوليبدم ر 
 .(88: 1969ماؿ الشعب الييكدم )الغاردم،آيحقؽ 

 العالقات الصييونية األلمانية وقرار التقسيـ  .3

كالمفكض األلماني في  ُّٕٗف في فمسطيتمقت السفارة األلمانية في لندف كالقنصؿ األلماني 
عبر فييما عف مخاكؼ ألمانيا مف فكرة تقسيـ  ،فكف نكرث التيف مف كزير الخارجية األلمانيبغداد رس
مكانية خمؽ دكلة ييكدية فييا ،فمسطيف إف قياـ دكلة ييكدية أك كياف سياسي " :تقكؿ الرسالة األكلى،  كا 
لف ف مصمحة ألمانيا، عمى اعتبار أف الدكلة في فمسطيف ليس م ،الييكد تحت االنتداب البريطاني يقكده

ستمنحيـ قكةن إضافية شبيية بما تمنحو دكلة الفاتيكاف بالنسبة  تحتضف كؿ ييكد العالـ، كلكنيا
كرد في الرسالة  بينما ."كما تقدمو مكسكك مف دعـ بالنسبة لمشيكعية العالمية ،لمكاثكليكية السياسية

مف حؿ كؿ  إلى أف تنتيي، مف مصمحة ألمانيا العظمى أف يبقى الييكد مشتتيف في الكاقع إف " :الثانية
 .(53: 2012)حيدر،"جزء يتعمؽ بالقضية الييكدية في ألمانيا

 ،فييازدياد عدد الييكد ا عمى اسمبن مما يؤثر فمسطيف دكيؿ تمف حذر القنصؿ األلماني العاـ 
لـ كضع التجارة األلمانية في أيدم الييكد،  اليعفراهفاؽ إف ات إمكانية إنشاء الدكلة الييكدية، كقاؿعمى ك 

الصييكنية في فمسطيف مف  دعـ أىداؼك  التجارة العممة الصعبة التي يحتاجيا االقتصاد األلماني، تقدـ
 (53: 2012)حيدر، شأنو أف يجعؿ العرب أعداء أللمانيا الجديدة

قيادة قكات النخبة المبلـز ت لمانية، كعبر ثار احتماؿ إنشاء دكلة ييكدية قمؽ كزارة الخارجية األآ
أف  ،االعتبار عف ىذا القمؽ بقكلو: " عمينا االنتباه كاألخذ بعيف ُّٕٗ عاـ يناير ة فيفالتر ىينريش

 ،بيا مستكيات ال يمكف التنبؤ قياـ دكلةن ييكديةن في فمسطيف سيزيد مف نفكذ الييكد في العالـ إلى
التي ستتمكف مف العمؿ  ،الييكدية نفكذ المنظمات كيزيد ،جرة الييكديةلمي استصبح مدينة القدس مركزن ك 

 اليعفراهاأللمانية بأف اتفاؽ  تكافؽ بيف السمطات حصؿك  ،الدبمكماسية كتقكية كجكدىا عف طريؽ القنكات
 .(54: 2012)حيدر، إنشاء دكلة ييكدية كسيؿ إمكانية ،الصياينة في فمسطيفعزز مكقؼ 

 قرار التقسيـالفرنسية و قات الصييونية العال .4

عرض مشركع تقسيـ فمسطيف عمى المجنة الخاصة التي كانت تمثؿ أعضاء الجمعية العامة 
ؿ التصكيت حتى يكتأج ،استنكفت فرنسا عف التصكيت عميو 25/11/1947في ك  ،لؤلمـ المتحدة
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كانت  التي ،ككاف الغرض الحقيقي إتاحة الفرصة لمضغكط الصييكنية األمريكية ،28/11/1947
ربعة كعمد الكفد الفرنسي إلى طمب تأجيؿ التصكيت أ ،تجرم عمى بعض الكفكد المعارضة لممشركع

كبذلؾ  ،29/11/1947كنجح طمب التأجيؿ كالتي غيرت مكقفيا لصالح التصكيت في  ،كعشريف ساعة
، 1984نية، أسيمت فرنسا في إنشاء الدكلة الييكدية عمى التراب العربي الفمسطيني )المكسكعة الفمسطي

 .(449: 3القسـ العاـ ،ـ

قميتيا كتتضمف أما أ ،لى دكلتيف عربية كييكديةإتقسيـ فمسطيف  بأكثريتياقررت المجنة الدكلية 
يرافيند ممثمي ال قرت كأ ،ثنائية القكمية اتحادية الشكؿ لى إقامة دكلةإفقد دعت  كيكغكسبلفيا، كا 

غمبية األلى مشركع إكىك يستند  ،1947نكفمبر  29ي الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار التقسيـ ف
 .(260: 1980)عبد الرحمف ،

 قرار التقسيـ فيالعالقات الصييونية العربية دور  .5

استناد الحركة الصييكنية عمى دكلة عربية لتمكيف نفسيا مف قرار التقسيـ كاالعتراؼ بو مف 
الدكلة الييكدية في فمسطيف، كيبعدىا عف  دكلة عربية لتسييؿ عممية استقباؿ العرب اإلعبلف عف قياـ

عبلف الدكلة الييكدية.    التصادـ العسكرم كخصكصا عند انسحاب بريطانيا مف فمسطيف كا 

 قرار التقسيـ  فيالعالقات الصييونية وبالد الشاـ دور  . أ

م زعيـ عربي بالحؽ عمى اعتراؼ مف أ أنو يجب عمييا الحصكؿ أدركت الحركة الصييكنية
، العسكرم صطداـااليبعد خطر ل عبد اهلل  كتفاىـ مع الممؾ لى اتفاؽإمكصكؿ حرصت لك  ،الييكدم
لمكقكؼ عمى  عبد اهلللى الممؾ إتكجو مسؤكؿ القسـ العربي في الككالة الييكدية الياىك ساسكف حيث 

، ألنيا كانت ترفض دكلة فمسطينية ؛كشجعت الككالة الييكدية مكقفو فمسطيف،يو بخصكص مكضكع أر 
الممؾ عبد  سارعك  ،(19: 1994)مصطفي، مممكتولى إتقسيـ الببلد كضـ القسـ العربي  قترحت عميوكا

لى إلتي جاءت كالتقى لجنة كىيد البريطانية ا ،كطرح مشركعو الخاص قرارات التقسيـاهلل الستغبلؿ 
 ،سطينيةاحدة ييكدية كأخرل فملى دكلتيف ك إتقسيـ فمسطيف إمكانية مف لمتحقؽ  ؛1938فمسطيف عاـ 

 كلكنيا اعتذرت عف مناقشتو ألنو خارج اختصاصيا ،عمييا الممؾ عبد اهلل مشركعو كعرض
 ،مندفل األردني تكفيؽ أبك اليدل كزيرخبلؿ زيارة ال 1948 فبرايرفي ك  ،(17 :1994)مصطفى،

 ،سيـحسب مشركع التق ،عطى بيغف مكافقتو عمى احتبلؿ الجيش األردني القسـ العربي في فمسطيفأ
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ف الممؾ عبد اهلل حكؿ استمرار المساعدات البريطانية لشرؽ أمر الذم طماأل ،ذلؾ بعد انتياء االنتدابك 
 .(20: 1994)مصطفى، ىدافو في فمسطيفأالدعـ االستراتيجي لتحقيؽ  ؿكحك  ،األردف

تـ استعداد عند ككف قادة الطائفة الماركنية عمى أف يالماركني أ طمب دكؼ مف البطريرؾ
إبقاء حدكد متكاصمة مشتركة بيف الدكلة الييكدية  ، بحيث يحافظ عمى مبدأطة تقسيـ فمسطيفتحديد خار 

كالسعي لدل حككمة فرنسا لكي تبذؿ  ،ال تككف ىناؾ مناطؽ إسبلمية تفصؿ بيف البمديف، عمى أكلبناف
لة كؿ ما في كسعيا لمتأثير عمى الحككمة البريطانية بخصكص الحدكد المشتركة بيف لبناف كالدك 

 .(39 :1994مصطفى،)الييكدية حيف قياميا 

 قرار التقسيـ في العالقات الصييونية السعودية دور  . أ

بدأت التحركات الصييكنية تحصؿ عمى نتائج مممكسة مف تحركاتيا نحك الزعماء العرب حيث 
زيز كتقدـ عبد الع ،العرب سيخضعكف لتقسيـ فمسطيف إذا فرضتو بريطانيا أفالممؾ عبد العزيز  أعمف

، (56: 1977)إمىاـ، ،باقتراح لممكافقة بتسميـ فمسطيف كميا لمييكد مقابؿ استقبلؿ الببلد العربية كميا
لبريطانيا  قاؿ عبد العزيز لتشرشؿ رئيس كزراء بريطانيا: سأظؿ أنا كذريتي مف بعدم دعامة كبرمك 

في  ، كميما فعمتعميوفمكالكـ لـ أحصؿ عمى ما حصمت  ،سي فضمكـ عمىَّ كحميفتيا أمريكا، كلف أن
نني أكرر مكافقتي بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف عمى أال  ،خدمتكـ فمف أرد لكـ بعض جميمكـ عمٌى، كا 

كاتفؽ مع ال تفسد الخطة  تقكـ ضجة حكؿ مناصرتي لكـ كمكافقتي عمى إقامة الدكلة الييكدية، لكي
 (.61 :1977)إمىاـ،ذلؾ مذيمة ببعض الشركط ركزفمت عمى 

 قرار التقسيـ فيالعالقات الصييونية المصرية دور  . ب

 ؛بدل استعداد الحككمة المصريةألمقاء اثناء ىذا أنو أ ،الياىك ساسكف عف صدقي باشانقؿ 
ف الممؾ فاركؽ كاف عمى عمـ بما إساسكف ف لما قالو اكطبقن  ،قامة دكلة ييكديةكا  كؿ تقسيـ فمسطيف لقب
كايزماف في  حاييـكبيف بمة بيف الممؾ فاركؽ ممقال مناسب ظيكر مناخ ينتيز فرصةك  باشا،و صدقي يقكل

 .(227: 2001)ىيكؿ،  قصر عابديف

ف تقدـ أدكف  بالرفض،متحدة ال لؤلمـكقرار الجمعية العامة  التقسيـ قابمت الدكؿ العربية مشركع
بية )عبد بؿ اكتفت برفع شعار فمسطيف عر  ،كالمحميةك حؿ يتفؽ مع تكازنات القكل العالمية أم بديؿ أ

  .(260: 1980الرحمف ،
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كلـ تنسحب كىذا يعني تخاذؿ الحككمات العربية  ،الدكؿ العربية في ىيئة األمـ المتحدةمازالت 
ففي المناطؽ الييكدية  ؛بسككتيا، كالتقسيـ تـ تنفيذه رغـ صدكر قرار مف الحككمة البريطانية بإلغائو

 ،ربي يقكـ بحكـ عرفي تتكاله الييئات المقاكمةكفي الجزء الع ،تكجد قكات ييكدية مسمحة كبمديات
لتقسيـ ىي البداية كليست النياية حيث كاف قرار التقسيـ تتكيجا لنجاحات الحركة الصييكنية خطكط اك 

 كاثبات شرعية مشركعيا في اقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف عمى حساب سكانيا األصمييف.

      تيجير القسري لمفمسطينييفة في الالدوليالعالقات الصييونية دور ثالثًا: 

بدأت الحركة الصييكنية االستعداد لمسيطرة عمى فمسطيف، بعد أف كطنت نفسيا في جزء مف 
أرض فمسطيف باالعتراؼ الدكلي بأحقيتيا بإقامة دكلة ليـ حسب قرار التقسيـ، كاطمأنت بأنو لف يقؼ 

كاء الدكؿ الغربية أك الدكؿ العربية، فتحركت نحك في كجييا أم مف الدكؿ التي اعترفت بقرار التقسيـ س
لمئات مف دمرت اك ، كترحيميـ لمدكؿ العربية كتذكيبيـ لينسكا قضيتيـ بمدىـ،تيجير الفمسطينييف مف 

لتحديد الدكلة مع الصمت الدكلي كالعربي كالتعاطي مع قرارات األمـ المتحدة كمجمس  القرل الفمسطينية،
 .االمف

 التيجير الفمسطينيفكر الصييوني و ال .1

" سنسعى  فقاؿ: 1895 عاـ في يكنيكب فمسطيف ترحيؿ عر كتب ىرتزؿ في يكمياتو عف فكرة 
 ،ليياإالببلد التي ينتقمكف  مف خبلؿ تدبير الكظائؼ ليـ في ،الحدكدلتيجير السكاف المعدكميف عبر 

سكانيا  مف مسطيفف اخبلءك  ،(77: 2003)سبلمة، "فمسطيفي فم عمؿ أمف القياـ ب ـسنمنعيكلكف 
المشركع  ريبطك  ،غكريكفلى بف إ كصكالن ك  ،ىيرتزؿا في الفكر الصييكني منذ ثيكدكر األصمييف كاف خيارن 

خططنا زمنية متعاقبة  كضعك  ي،قصائا مف النكع اإلاستعمارن  ، ككاففمسطيف باستعمارني الصييك 
 .(63: 2015)عبد الحميد،لتيجير الفمسطينييف 

 ،العشريفماـ المؤتمر الصييكني أترحيؿ الشعب الفمسطيني في خطابو فكرة  غكريكفطرح بف 
 ف العرب عف أراضينو "مف خبلؿ اقتراح ترحيؿ السكاإ :كقاؿ، 1937 عاـ الذم انعقد في زيكريخ في

 التقي بف غكريكف فيك  ،(49: 2003)غازم، الييكدمتكسيع رقعة االستيطاف ل، أك قسرناا طكعن  فمسطيف
جابكتنسكي بكجكب ترحيؿ  أقنعوالذم  ،دكارد نكرمافإم األمريكي الثرم بالييكد 1939 عاـ
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 لى العراؽإ فلمفمسطينيي االختيارمكحاكؿ نكرماف اقناع بف غكريكف بالترحيؿ  ،فالفمسطينيي
 .(55: 2003)غازم،

 ،1940سرائيؿ في عاـ إقبؿ قياـ دكلة  كاضح حتى بشكؿفكرة تيجير الفمسطينييف ثيرت أ
بالنسبة  اف يككف كاضحن أ ينبغي:" قائبل  -مدير الصندكؽ القكمي الييكدم -ؼ فيتز" كتب "يكسحيث 
كليست ىناؾ كسيمة  ،ا لناالعرب فسكؼ يككف كافين  ف غادرإف فمسطيف،و ال مكاف لشعبيف في نألنا 

لركزفمت كلقادة الدكؿ  ف نكضحأكيجب  ،م قريةأفي  أثرفبل يبقى ليـ  ا،خرل غير ترحيميـ جميعن أ
ذا ،اما غادرىا العرب جميعن  إذا خالية لف تككف فمسطيفف أديقة بالص لى الشماؿ إتسعت الحدكد ا ما كا 

 .(234 :1982 جاركدم،) لى الشرؽ باتجاه مرتفعات الجكالفا  ك  ،عمى طكؿ نير الميطاني

 ، لمشكمة تممؾ الييكد لؤلراضحبلن  ، ألنيابفكرة ترحيؿ الفمسطينييف ز"يكسؼ فايت" اقتنع
س المجنة الثانية أر تك  ،كظمت فكرة الترحيؿ مسيطرة عميو ،غمبية السكانية ليـ في فمسطيفاأل كلتحقيؽ

في  كشارؾ في تيجير عدد مف القرل العربية ،ا لتنفيذىاعدت خططن أك  ،التي شكمتيا الككالة الييكدية
 ،1948ك 1947معارؾ عامي  دتكجد ،1941 عاـ ردف في مارسمنطقة مرج ابف عامر ككادم األ

كنجح  ، اليجرة الجماعية لمفمسطينييفكتنفيذ  راضيصة لتنفيذ خططو لبلستيبلء عمى األالفر  مما ىيئ
 (.79: 2003ماكف متفرقة )سبلمة،أيدـ القرل العربية في ب ، حيث قامتفي انشاء لجنة لمترحيؿ

 قافيناركزنا ثتككف مقاـ الصياينة بطرد العرب بطرؽ مختمفة لتكطيف الييكد في فمسطيف خاصة، ل
كأف يؤسس الييكد دكلة يمارسكف مف خبلليا سيادتيـ كمشاركتيـ في صنع القرار كالتاريخ،  ،لييكد العالـ

مف أرضيـ جزء مف الرؤية االستيطانية، كال تزاؿ السمة  فكتككف الدكلة خالصة ليـ، كطرد الفمسطينيي
حددت حيث  (،43: 2007ادة، جر )األساسية لبلستعمار الصييكني في فمسطيف، استعمارنا إحبللينا. 

 : كىيأىدافيا  الصييكنيإقرار برنامج بمتيمكر  بعدالمنظمة الصييكنية في فمسطيف الككالة الييكدية ك 

 .دكلة ييكدية ذات سيادة تشمؿ فمسطيف كربما شرؽ األردف. أ
 .لى العراؽ في كقت الحؽإترحيؿ سكاف فمسطيف العرب . ب
 .(57: 2003التنمية كالسيطرة االقتصادية )غازم، ياديفمقيادة ييكدية لمشرؽ األكسط بأكممو في . ت

رض مف المبلؾ االقطاعييف غير شراء األلتيجير الفمسطينييف، بط االستعمارم المخطتمثؿ 
 ،لى طرد الفبلحيف الفقراء مف األراضيإ لدأ ، ممالى فمسطيفإتدفؽ اليجرة الييكدية كب ،المقيميف
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برنادكت" الذم كتب في تقريره  زمة كىك الككنت "فكلؾاأللمعالجة  ؛اا دكلين مـ المتحدة كسيطن عينت األك 
برياء مف األالعرب ف يمنع الضحايا أساسية لؤلمـ المتحدة لممبادئ األ اسيككف خرقن : " كؿ قائبلن األ

ف يحؿ أمر الذم ييدد بكىك األ ،لى فمسطيفإما يستمر تدفؽ المياجريف الييكد بين ،لى ديارىـإالعكدة 
كفي اليكـ التالي اغتيؿ ،  1948سبتمبر 16عد ىذا التقرير كفي ك ، لى فمسطيفإالييكد المياجريف 
ثناء كجكدىما في الجزء الذم يحتمو الصياينة مف مدينة أرنادكت مع مساعده الفرنسي سيركث الككنت ب

 . (230: 1982القدس )جاركدم ، 

 فالمخططات المقترحة لترحيؿ الفمسطينيي .2
 عاـ في "بكخميؿ جكشكاه" الصييكني الركسي الداعية اقترح: 1911 بوخميؿ جوشواه خطة. أ

 فمسطيف لجنة أماـ ذلؾ ككاف كالعراؽ، سكرية شماؿ إلى فمسطيف عرب ترحيؿ مشركع 1911
 الحركة لقادة مطمب إلى األمر تحكؿ كقد بازؿ، في المنعقد العاشر الصييكني لممؤتمر التابعة

 ألؼ عاـ باريس في الصمح مؤتمر انعقاد أثناء بريطانيا ماسي كال األكركبية، الدكؿ مف الصييكنية
 .(1) 1919عشر  كتسعة كتسعمائة

أثناء محادثات خاصة بينو  فقدـ كايزماف خطة لترحيؿ الفمسطينيي: 1930خطة وايزمف لمترحيؿ . ب
كبيف الكزراء كالمسؤكليف البريطانييف، كاقترح عمى كزارة المستعمرات أف يمنح قرض قدره مميكف 

يرة فمسطينية، تجمع مف أصحاب رؤكس األمكاؿ الييكد، مف أجؿ تكطيف جماعات الفبلحيف ل
في إمارة عبد اهلل في شرؽ األردف، كتـ رفضو مف الحككمة البريطانية برئاسة رمزم  فالفمسطينيي

: 1991ماكدكنالد، كأخفقت خطة كايزمف لنقؿ المزارعيف إلى شرؽ األردف كالعراؽ )مصالحة، 
12.) 

صيغة   1937طرح نكرماف في عاـ : 1934إلى العراؽ  فإدوارد نورماف لترحيؿ الفمسطينيي خطة . ت
 فجديدة لخطتو، كالتي تعد مف أىـ الخطط الصييكنية لمترحيؿ، حيث كاف ييدؼ ترحيؿ الفمسطينيي

إلى العراؽ، ككضع خطتو عمى أساس الدمج بيف تيجير الييكد إلى فمسطيف كالترحيؿ اإلجبارم 
ف فمسطيف، كاقترح نكرماف أف تككف خطتو عمى عدة مراحؿ، اإلعداد كاإلمكانيات المادية، لمعرب م

كالمفاكضات السرية مع ممثمي المنظمة ككزارة المستعمرات البريطانية، كالحككمة العراقية كأمريكا، 

                                                           
1)https://www.palinfo.com/news/2010/6/6
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حيـ كسعى نكرماف لبلتصاؿ بالحككمة البريطانية؛ لمتعاكف مف أجؿ تنفيذ الخطة حيث تتماثؿ مصال
قناع الحككمة العراقية بفكرة الطرد مقابؿ مبالغ  رساؿ خبراء إلى العراؽ، كا  مع مصالح بريطانيا، كا 

إلى العراؽ دكف جكازات سفر أك تأشيرات دخكؿ، كمنحيـ الجنسية  فمالية، كدخكؿ الفمسطينيك 
ي الخطة، كربط العراقية خبلؿ عاـ مف السكف، كبذؿ نكرماف مجيكدنا إلقناع الحككمة األمريكية بتبن

نكرماف المشركع بخطة األىداؼ الحربية األمريكية، كطمب مف الحككمة األمريكية االتصاؿ عمى 
ناشد  1945الحككمة العراقية؛ لمكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ نقؿ عرب فمسطيف إلى العراؽ، كفي عاـ 
كأرسؿ رسالة نكرماف الرئيس األمريكي ىارم تركماف لحؿ المسألة السياسية مف خبلؿ الترحيؿ، 

فبلح فمسطيني  750.000أخرم إلى الرئيس األمريكي، يخبره أف نتائج الدراسات، إمكانية استيعاب
 (.216-211: 2013في العراؽ ال تتضمف أم صعكبات عممية )تمراز،

عينت الحككمة البريطانية لجنة ممكية برئاسة المكرد بيؿ في آب  :لجنة بيؿ وتيجير الفمسطيني. ث
 :(46: 2003)غازم ، لصييكنية في تضميف تقرير لجنة بيؿ مطمبيفكنجحت ا ،1936

 قامة دكلة ييكدية  .تقسيـ فمسطيف كا 
  ف تحقؽ لمييكد اليجرة كاالستيطاف أكعمى دكلة االنتداب البريطاني في فمسطيف  ،العربترحيؿ

مى مما يجعؿ ذلؾ مف المستحيؿ عمى بريطانيا القياـ بو كالحفاظ ع ،كالتقسيـ كترحيؿ العرب
  .مصالحيا في البمداف العربية

الدكلة الييكدية المقترحة  ، تحديدناأصبح تقرير لجنة بيؿ حجر الزاكية لكؿ مطالب الصييكنية
منيا، كطرحت قيادة الحركة  قسرنا فكمكقعيا كترابط ترابيا، إضافة إلى طرد السكاف الفمسطينيي

كتشكؿ شبو اجماع بيف  ،ؿ العربية مف جديدإلى الدك  قسرنا فالصييكنية فكرة طرد العرب الفمسطينيي
ا )تمراز، األحزاب الصييكنية في فمسطيف عمى الطرد كحؿ جذرم لمشكمة األرض كالديمكغرافيا معن 

ككرر  ،عبلف عف تقرير لجنة بيؿاإلفي مكاقفو االستعمارية بعد  غكريكفتمادم بف ك  ،(118: 2013
 .(49: 2003 )غازم، يقوكجكب الترحيؿ االجبارم لمعرب كاالستعداد لتطب

ليركج لفكرة ترحيؿ  1937 عاـ كصؿ بف غكريكف إلى لندف في مايك :1937 غوريوف بف مذكرة  . ج
غكر( -العرب، كساىـ بف غكريكف في ترتيب لقاءات بيف ركتبرغ كزير المستعمرات )كمبسي

ندك  أرما–كاالتصاالت، كبينو كبيف البرفسكر ككيبلنك، كالممكؿ الصييكني النشيط جيمس 
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كركتشيمد، كاألمير عبد اهلل الذم كاف في لندف، كأبدل مكافقة عمى مقترحات الككالة الييكدية، 
كحسب قكؿ بف غكريكف: سنعرض عمى العراؽ عشرة مبلييف جنيو فمسطيني في مقابؿ إعادة تكطيف 

 (.43-41: 2007جرادة، مائة ألؼ عائمة عربية مف فمسطيف إلى العراؽ )
 ،كؿ لجنة لترحيؿ الفمسطينييفأ 1937 عاـ شكمت الككالة الييكديةلترحيؿ العرب:  كمةش  المجاف الم  . ح

 ،كبحثت المجنة ثبلثة مكاقؼ مختمفة مف الترحيؿ ،ا لمجنة ترحيؿ السكافكعينت يعقكب تاىكف رئيسن 
ف الدكؿ العربية المجاكرة أكدكا عمى أك  ،كالى العراؽ ،كالى سكرية ،الترحيؿ الى شرؽ األردف :كىى

األكلى تعالج الشؤكف المالية  ،شكمت لجنة الترحيؿ لجنتيف فرعيتيفك  ،ستكعب عممية ترحيؿ السكافت
تضمنت خطة ك  ،كالثانية تجمع المعمكمات المتعمقة بالسكاف العرب كممكية األرض ،كاالجرائية
كاقترح  ،لؼ عائمة مف الفبلحيف الفمسطينييف خارج حدكد دكلة الييكد المزمع اقامتياأ (26الترحيؿ )

ف تككف بريطانيا عمى استعداد لممساىمة في تكفير األمكاؿ البلزمة لشراء األراضي في أألفريد يكنيو 
 .(53: 2003)غازم،لترحيؿ الفمسطينييف عمييا.  شرؽ األردف كالبمداف االخرل المجاكرة لفمسطيف

مف  ،العاممة العبريةاقترح سكسكيف أف نقؿ العرب بالجممة يحؿ مشكمة اليد : 1937خطة سوسكيف   . خ
خبلؿ التخمص مف اليد العاممة العربية في القطاع االقتصادم، كالتخمص مف المنتكجات العربية 

ا يتكجيكف إلى شرؽ األردف، كيتـ بناء قرل كبيرة ا كييكدن ا، كاقترح تشكيؿ لجنة تضـ عربن األرخص ثمنن 
أك  ،ترحيميا بنحك أربعيف ألؼ عائمةفي شرؽ األردف، كقٌدر سكسكيف عدد العائبلت العربية الكاجب 

جنيو فمسطيني، كاألمكاؿ التي ستنفؽ عمى امتبلؾ  200كقدر تكمفة كؿ عائمة  ،عربي 250.000
األرض، ستجعؿ مف األمير عبد اهلل مميكنيرا، كقدرت تكمفة المشركع اإلجمالية بنحك عشرة مبلييف 

% 10ا مف األفندية، كالمشتراة قسرن % لؤلرض 10ك ،% منيا إلى جيب عبد اهلل40جنيو، ييدفع 
 ،لمصاريؼ العممية العامة، كالباقي لتكطيف المرحميف، كأف تتكفؿ الحككمة البريطانية بتكاليؼ الترحيؿ

جبارم ترحيؿ اإلمخطة سكسكيف لكتركزت  ،(305: 2011باالشتراؾ مع الدكلة الييكدية )أبك جميكـ ،
قامة الدكلة  ر األرض البلزمة لبلستيطاف الييكدملتكفي ،لى الدكؿ العربيةإلمشعب الفمسطيني  كا 

سرائيمية    .(50: 2003)غازم،اإلو

عربي إلى الدكؿ العربية، ككاف ال يؤمف 100.000: اقتراح ركبيف ترحيؿ تصور روبيف لمترحيؿ . د
بترحيؿ الفرد؛ بؿ يؤمف بترحيؿ قرل كاممة، كأف تتبني شركة التنمية مستكطنات في شرؽ األردف، 

 مشركعو عمى:كاشتمؿ 
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 .يجب أف يستند الترحيؿ إلى اتفاقية مع البريطانييف كمع الدكؿ العربية 
 .ا لشركة التنمية إلعادة تكطيف المرحميف العرب في شرؽ األردف  تقدـ الحككمة البريطانية قرضن

 .(40: 2007جرادة، )
خصيات حظيت خطة بف خكريف بمكافقة كتأييد الش ة الياىو بف حورويف لترحيؿ العرب:خط. ذ

األمريكية البارزة، كمف بينيـ الرئيس األمريكي ىربرت ىكفك، الذم اجتمع معو الياىك في مايك 
، كالذم نشر في صحيفة نيكيكرؾ تايمز، ككاف لو تأثير عمى الرأم العاـ األمريكي، كتقبؿ 1943

مة كالفرات، مف كطنيـ، حيث دعا لمتركيج لزراعة المناطؽ الميجكرة بيف دج ففكرة طرد الفمسطينيي
 (.218: 2013ليكفر حافزنا ليجرة العرب كتكطيف الييكد بدالن منيـ )تمراز،

 فالعالقات الدولية الصييونية في تيجير الفمسطينيي .3

سعت الصييكنية إليجاد شركاء غربييف في الدكائر الحاكمة األمريكية كالبريطانية، كالببلد 
مسطينييف، كعشية الحرب العالمية الثانية أرسؿ بف العربية؛ لمساعدة الييكد في مشاريع ترحيؿ الف

، ك ضغط  الكفد 1939 عاـ غكريكف كفدنا صييكنينا مف الكاليات المتحدة إلى مؤتمر سانت جيمس
قرارنا  بمناصرة  يالصييكني مف كراء الستار لترحيؿ العرب، كتبني مؤتمر حزب العماؿ البريطان

، كمما جاء في النص: " فميشجع العرب عمى الخركج 1944 عاـ الصييكنية في األكؿ مف ديسمبر
بينما يتكالى دخكؿ الييكد، كليعكض عمى الفمسطينييف مقابؿ أراضييـ، كليكف تكطينيـ في مكاف آخر 
ا بعناية كممكالن بسخاء، كيجب النظر في إمكاف تكسيع الحدكد الفمسطينية القائمة حالينا، كذلؾ  منظمن

 (44: 2007جرادة،)ؽ األردف. باالتفاؽ مع مصر كسكريا كشر 

  :(55-54: 2003)غازم، نقطتيفا لمترحيؿ الطكعي عمى رثر ركبيف مشركعن آكضع ك 

 .الترحيؿ عمى اتفاقية مع البريطانييف كمع الدكؿ العربية استناد. أ
 .ميف في شرؽ األردفتكطيف المرحى  إلعادةا لشركة تنمية قرضن  ةالبريطانيالحككمة  تقدـ. ب

اجتماعنا برفقة مكشي شاريت، كسانت جكف فيمبي، بيدؼ اقناع الممؾ  1939عقد كايزماف عاـ 
عبد العزيز ابف مسعكد، باتخاذ مكاقؼ لجانب المشركع الصييكني في فمسطيف، كعرض فيمبي خبلؿ 

ا إلقامة كطف لمييكد كتضمف القتراح )تمراز،  (:166: 2013االجتماع اقتراحن
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 تترؾ فمسطيف بأسرىا لمييكد.. أ
الذيف يترككف ديارىـ في أماكف أخرل عمى نفقة الييكد،  فع العرب الفمسطينييتكطيف جمي. ب

 تحت تصرؼ الممؾ السعكدم. فكتخصيص مبمغ عشريف مميكف جنيو إسترليني لعممية التكطي

كرحب كايزماف باالقتراح، كتبنت الحككمتيف البريطانية كاألمريكية تنفيذ المشركع، يقكـ فيمبي 
د لمحصكؿ عمى مكافقتو، كبذلؾ يككف نجح كايزماف في كسب تأييد الرئيس بإقناع الممؾ ابف سعك 
 .إلقامة دكلة ييكدية 1940األمريكي ركزفمت عاـ 

استمرت الحركة الصييكنية في التأثير عمى أصحاب القرار كبرز ىذا كاضحا عند انعقاد 
 كجاء فيو: "كؿ فمسطيف ح ،في برنامج حزب العماؿ البريطاني المنعقد 1944 عاـ ا في ديسمبرمؤتمرن 

كض العرب بسخاء ثمف نشجع الييكد عمى دخكليا، كلتعك  فمنشجع العرب عمى الخركج مف فمسطيف،
مساحات لدييـ العرب ك  يؿ،في أم مكاف آخر حسنة التنظيـ، ككريمة التمك  أراضييـ، كتسييؿ إقامة ليـ

   .(1) لمساحة الصغيرة مف فمسطيفكليس ليـ أف يطالبكا بإبعاد الييكد عف ىذه ا ،شاسعة مف األراضي

لترحيؿ  ؛شرعكا بتنفيذ خطة دالت ،ألؼ جندم مف الياجاناة 25دربت القكات البريطانية 
مف كالنظاـ نتداب بأنيا لـ تعد مسؤكلة عف األكالتي كانت عمى عمـ بيا، كأعمنت سمطة اال فالفمسطينيي

ا، مف كالنظاـ كالقانكف كمين أدم إلى انييار األ جعت قكاتيا عف الريؼ كالمدف مماكترا ،العاـ في فمسطيف
ا فكتكغرافية عنيا ككانكا قد استخرجكا نسخن  ،كلقد زكد البريطانيكف القيادة الصييكنية بصككؾ الممكية

ف يحمكا الناس ككعدكا بأ ،ياكنمتمكيمف األسمحة التي كانت  فقبؿ إتبلفيا، كجردكا السكاف الفمسطينيي
  (69-68: 2015)عبد الحميد،مف اليجمات الصييكنية 

قامت عناصر مف الياجاناة كايتسؿ كليحي بيجكـ عمى الحي العربي في طبريا، كقتمكا عددنا 
أماـ القكات البريطانية، كأعمنكا منع التجكؿ كأمركا بيدنة ثبلث أياـ، كفي اليكـ الثالث،  يفمف الفمسطيني

ينة، كتدخؿ اإلنجميز مرة أخرل فنصحكا حيث ىاجمت القكات الصييكنية كتمكنت مف احتبلؿ المد
مف حيفا، كنقؿ بعضيـ  فالعرب بالرحيؿ، ككفركا السيارات لتنقميـ إلى شرؽ األردف، كطيرد الفمسطينيك 

                                                           

 (1) .383، ص1944برنامج حزب العماؿ )الشؽ المتعمؽ بفمسطيف( الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر    
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بكاسطة القكارب البريطانية، كآخركف بالشاحنات البريطانية إلى الناصرة كنابمس كلبناف، كشجع 
 (. 253-250: 2013البريطانيكف األىالي عمى النزكح )تمراز،

مف العكدة إلى ببلدىـ، أك  فكاف المكقؼ الفرنسي مؤيدنا لمبدأ تمكيف البلجئيف الفمسطينيي
 11/12/1948الصادر في الدكرة الثالثة بتاريخ  194التعكيض ليـ، كفقنا لقرار الجمعية العامة 

  (.449: 3، القسـ العاـ، ـ 1984)المكسكعة الفمسطينية،

 فلصييونية في توطيف الفمسطينييالعالقات الدولية ا .4

كبمكرت الحركة الصييكنية  ،رحيؿ بالقكةال جبار الشعب الفمسطيني عمىإالقادة الصياينة  قرر
بية األخرل لى شرؽ األردف كالبمداف العر إبالقكة  فالفمسطينييبكجكب ترحيؿ  ،1937مكقفيا في عاـ 

يذية حاس ركتتبيرغ عضك الييئة التنفطمب كايزماف مف بن، (49: 2003)غازم،المجاكرة لفمسطيف 
لى إة مفصمة لترحيؿ الشعب الفمسطيني خط أف يعد ،كيرباء فمسطيف ركةكمؤسس ش ،لمككالة الييكدية

مسؤكليف ك  ،كزارة المستعمرات البريطانية لىإكقدميا كايزماف  ،طةعد ركتتبيرغ الخأك  ،ردفشرؽ األ
 ركتتبيرغتابع ، ك لى شرؽ األردف كالعراؽإالعرب ترحيؿ ل ايدعك فيي، 1930بريطانييف عاـ ككزراء 

كتخصيص نصؼ أراضي  ،اتصاالتو إلقامة شركة في شرؽ األردف لترحيؿ الفمسطينييف كتكطينيـ فييا
 . (46 -45: 2003)غازم، الييكدالشركة لممستكطنيف 

بف  كطرح ،لمتابعة حؿ مشكمة البلجئيف ؛1938 عاـ اجتمعت الييئة التنفيذية لمككالة الييكدية
كيطرح عمييـ  ،مع الدكؿ العربية المجاكرة لمييكد، كعرض فييا أنو سيناقشيادكلة  إلقامةغكريكف خطة 

ف كجو ب، ك لى الدكؿ المجاكرةإ فمسطيفلعماؿ العرب مف لة الترحيؿ الطكعي لممزارعيف كالفبلحيف كاأسم
"سنعرض : جاء فييارسالة  1938ـ لى المجنة التنفيذية الصييكنية عاإغكريكف زعيـ الككالة الييكدية 

العراؽ،  إلى رض فمسطيفأسرة عربية مف أ ألؼئة اجؿ تكطيف مأعمى العراؽ عشرة مبلييف جنيو مف 
تابع الصياينة ك   ،كمف المؤكد انيا لف تكره المبلييف ،كبرأتحتاج الستيطاف عربي  العراؽألف 

ا مشركعن  1940رح جكف فيمبي في عاـ كط ،مف كطنو فمسطيف الفمسطينيبترحيؿ الشعب  ـاقتراحاتي
ممؾ اعطاؤىا ل ،مميكف إسترليني 20مقابؿ  يؿ:لمترحكيتمخص مشركعو  ،اييـ كايزمافلمترحيؿ عمى ح

قامة كحدة عربية يككف ىك إلييكدية المساعدة تقديـ الك  ،األسمحة، كمساعدتو بالحصكؿ عمى السعكدية
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-54: 2003)غازم،السكاف كد كتككف خالية مف لى الييإالغربية  فمسطيفرض أـ يتسمك رئيس ليا، 
55) 

ا دعا فيو إلى ترحيؿ الفمسطينيي 1941 عاـ قدـ كايزماف في يناير لشرؽ األردف  فاقتراحن
كالعراؽ، خبلؿ اجتماع مع السفير السكفياتي في لندف بعد الحرب العالمية الثانية، كاقترح ترحيؿ نصؼ 

 (.  166: 2013في فمسطيف )تمراز، مميكف عربي، سيمنح بتكطيف مميكني ييكدم

 ،كافؽ الزعماء الصياينة في المؤتمر الصييكني العشريف عمى كجكب ترحيؿ الشعب الفمسطيني
بعث بف ف ؛(50: 2003)غازم، كخاصة فيما يتعمؽ بالترحيؿ االجبارم،كلكنيـ اختمفكا حكؿ الكسيمة 

 ،التفكير حتى النياية"يجب  :يياقاؿ ف 1942 عاـ لى مكشي شاريت مف كاشنطفإلة غكركريف برسا
الجنراؿ األمريكي باتريؾ  كأرسؿ ،كلف نستطيع البقاء بالمشاركة ،ك لمعربأف يككف لنا أما إفيذا البمد 

ف القادة الصياينة مصممكف عمى أ الرسالة تتضمنك  ،1943ركزفمت عاـ لالممثؿ الشخصي  رليىك 
: 2003لى العراؽ )غازم،إ فالفمسطينييكترحيؿ  عمى كافة األراضي الفمسطينية ،إقامة دكلة ييكدية

56-57). 

رئيس سكريا  كأبدم ،ردفالجئ فمسطيني في األ ألؼا لتكطيف مائتي كاف الممؾ عبد اهلل مستعدن 
مكف تعديؿ حدكد سكريا أا ذكا   ،الجئ فمسطيني في سكريا ألؼحسني الزعيـ استعداده لتكطيف ثبلثمائة 

ا لمحضر لقاء القائـ باألعماؿ كطبقن  ،لى بحيرة طبرية لسكرياإحكلة بحيث تضـ منطقة ال إسرائيؿ،مع 
 ل مصريكف لد لـ ،باشابراىيـ عبد اليادم إالمستر باترسكف مع رئيس الكزراء  ،مريكي في القاىرةاأل

  (24 :2 ج، 2001ىيكؿ، ) .عداد مف البلجئيف فيياأبالسكاف مف تكطيف  دديمانع رغـ ازدحاميا الش

ف إسرائيؿ بلعبعد إ-تشرد عدد كبير مف الفمسطينييفأنو في حاؿ ، زيز لركزفمتتعيد عبد الع
صحراء الكاقعة بيف الككيت الكحفر آبار جكفية في  عدد كبير في شركة أرامكك بتشغيؿ-في فمسطيف 

ا معكـ في كؿ شيء ن، أف ينقمكا بذكر الفتنة، كقاؿ: كأفبالرغـ مف مخاكفو مف الفمسطينيي ،كالسعكدية
 .(58: 1977يكـ القيامة )إمىاـ،لى إ
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 خالصة الفصؿ الثاني:

طالب الييكد بإقامة الدكلة الييكدية كاالستيطاف الييكدم قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية، كلما 
رأت الظركؼ السياسية في العالـ مييأة لتقسيـ العالـ العربي، تحركت نحك الدكؿ االستعمارية 

سطيف، كأظيرت ليـ أنيا تستطيع تقديـ المساعدات المالية لمساعدتيا بإقامة دكلة ليـ في فم
كاالقتصادية كالمعمكماتية، لخدمتيـ في الحصكؿ عمى المنطقة العربية مف الدكلة العثمانية، كىزيمة 
المسمميف كالسيطرة الكاممة عمى ثركات الببلد العربية، فأنشأ الييكد الحركة الصييكنية السياسية 

ب القرار في المركز القيادية األكركبية، فسعت لتحقيؽ عنصرم األرض لتستطيع الكصكؿ ألصحا
كاالنساف عف طريؽ الدكؿ األكركبية كالقنصميات األكركبية، كعممت عمى إثارة المشكبلت مع الدكؿ 
األكربية، كخاصة ركسيا كألمانيا كي تحقؽ اليجرة الييكدية مف الببلد المتقدمة اقتصادينا، كلتستطيع 

مف ىذه الببلد لكي تستفيد منيـ في إقامة الدكلة، كالندماج بعض الييكد في دكليـ عممت  سحب الييكد
عمى إثارة المشكبلت في كؿ مف ركسيا كألمانيا كىى الفئة الييكدية المستيدفة، فحصمت عمى العديد 
مف االتفاقيات مع بعض الدكؿ األكركبية، فضغطت الحركة الصييكنية الستمبلؾ فمسطيف فتمت 

مكافقة عمى اقتطاع فمسطيف مف ببلد الشاـ الكبرل، كحددت الحدكد مع فرنسا كبريطانيا؛ فأصبحت ال
فمسطيف دكلة مستقمة عف دكلة الشاـ الكبرل، كجزأت الدكلة ألربع دكؿ، شرؽ األردف كفمسطيف كلبناف 

نتداب  كالذم كسكريا بعد أف كانت دكلة كاحدة، كباتفاؽ الدكلة االستعمارية حصمت بريطانيا عمى اال
ميدت بجميع القكانيف كاالمتيازات، كطرد السكاف العرب مف فمسطيف كتحكيميـ لمدكؿ العربية، كذلؾ 
لتحقيؽ عنصرم األرض كاالنساف، كرسمت خريطة فمسطيف الحالية بالمساحة المزيفة التي استكلت 

 عمييا الحركة الصييكنية مع الدكؿ االستعمارية.
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 الثالثالفصؿ 
 

 القات الدولية الصييونية في تحقيؽ النظاـ السياسيالع
 

 لمدولة الوظائف األساسية تكوين فيالعالقات الدولية الصييونية  :المبحث األوؿ
 

 لمدولة وظائؼ الخدماتتكويف العالقات الدولية الصييونية في المبحث الثاني: 
 

 والقضاء لمدولة كـالعالقات الدولية الصييونية في تكويف نظاـ الحالمبحث الثالث: 
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 مقدمة
تكجد ىيئة حاكمة  كانما يجب أف ،اا معينن ال يكفي لنشأة الدكلة كقياميا كجكد شعب يسكف إقميمن  

كتمارس الحككمة سمطتيا كسيادتيا  ،الشعب مف شراؼ عمى اإلقميـ كمف يقيمكف عميوتككف ميمتيا اإل
كتمارس  ،كتحافظ عمى كجكدىاا، قكانيني راـباحت فرادلزاـ األإبحيث تصبح قادرة عمى  ؛باسـ الدكلة

 أىدافيا.كظائفيا لتحقيؽ 
عبلف االنتداب البريطاني بدأت الصييكنية في تككيف نظاميا السيا  سي،كمنذ إعبلف كعد بمفكر كا 

الصييكنية  تبمساعدة الدكؿ العظمي، كمد كككنت القكة الكامنة مف الجيش لمسيطرة عمى الببلد
كككنت القكل ضمف سمسمة مف الحركب مع دكؿ الحمفاء،  ،باألسمحة كتدريب الجيش الصييكني

بة عمى البكليسية لحفظ األمف لممستكطنات، حيث استغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية مع الدكلة المنتد
 تسميح ىذه القكل لمتحقيؽ األمف لمييكد.

سيطرت الحركة الصييكنية مف خبلؿ اإلدارة المدنية كالعسكرية البريطانية عمى تككيف  
االقتصاد الييكدم كبناء المؤسسات االقتصادية، كاعتماد السياسية الخارجية مع الدكؿ األخرل في 

ممؤسسات التعميمية كالثقافية كالصحية، كسيطرت عمى عمميات التجارة الخارجية، كتسممت الصييكنية ل
منظكمة المكاصبلت كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية التي كانت تحت السيطرة البريطانية، كبجيكد 
الحركة الصييكنية مع الدكؿ االستعمارية استطاعت أف تسيطر عمى مصادر المياه مف األردف كسكريا 

 اسية لمدكلة االسرائيمية كتككيف شركات الكيرباء.كلبناف، كتضعيا ضمف الخارطة السي
ة كتييئة الببلد إلقامة ار د، كعممت عمى تيكيد اإلة البريطانية العديد مف الييكدار دعينت اإل 

ج، حيث تككنت مؤسسات الدكلة، ية كالسمطة لمييكد بالتدر ار د، حيث بدأت بتسميـ اإلالدكلة الييكدية
ثـ تدرجت حتى كصمت لتككيف  ،ستكطنات إلى مجمس الدكلة المؤقتكتدرجت مف الجمعية المنتخبة لمم

إقامة  لتسميط الضكء عمىالكنيست، كالمجنة التنفيذية لمككالة الييكدية تحكلت إلى الحككمة، ككؿ ذلؾ 
حيث ساعدت في التكاصؿ الدكلي إلقناع العالـ بأحقية  ،الدكلة الييكدية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ

، حيث ككنت ثـ االعتراؼ الدكلي بالدكلة الناشئة الحديثة ،تجمب التعاطؼ العالميالييكد بفمسطيف، ك 
الصييكنية تفاعبلن غريبنا بيف البيئتيف الداخمية كالخارجية لمعبلقات الصييكنية الدكلية مع الدكؿ 

 .العظمى
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
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 المبحث األوؿ

  تكويف العالقات الدولية الصييونية في

 لمدولة الوظائؼ األساسية

 

 اًل: تكويف الدولة أو 

 الصييونية والتمييد إلقامة الدولة الييودية ثانًيا:

 العالقات الدولية الصييونية وتكويف الجيش الييودي ثالثًا:

 العالقات الدولية الصييونية في تكويف المعدات العسكرية رابًعا:

 العالقات الدولية الصييونية في حفظ األمف الصييوني خامًسا:
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 مدخؿ
اني كمساعدة بعض الدكؿ كظائؼ الدكلة مف خبلؿ االنتداب البريط قت الصييكنيةحق 

األكركبية، حيث تـ إنشاء الفيمؽ الييكدم في الجيش البريطاني كجيكش الحمفاء كتعميـ الييكد عمى 
الفنكف العسكرية، كذلؾ مف خبلؿ الحرب العالمية األكلى كالثانية. كعممت الصييكنية عمى تككيف 

مف األسمحة العسكرية كالطائرات كاألسمحة الثقيمة كالخفيفة، مف خبلؿ شرائيا مف الدكؿ منظكمة 
 األكركبية، أك تقديـ المساعدة المباشرة بإيجاد منظمة مف األسمحة الخفيفة كالثقيمة.

العمؿ األمني  حيث بدأ ،اىتـ الصياينة بإيجاد قكة دفاع لحماية المستكطنات الصييكنيةكما 
كتككنت األجيزة األمنية الصييكنية كبمساعدة االنتداب  ،يجرة الصييكنية إلى فمسطيفمع بداية ال
حيث اتبعت العديد مف القكاعد األمنية عمى جميع المستكيات، كأقيمت العديد مف األجيزة  ،البريطاني

لجمع المعمكمات عف السكاف العرب  ؛االستخبارية كبالتعاكف مع بعض الدكؿ األكركبية كالعربية
 كنية.كالسمطات التركية كتقديميا لممخابرات البريطانية كالصيي

 أواًل: تكويف الدولة
 إنشاء الدولة .1

مف حيث البساطة  ،لدكلة مجمكعة مف القكاعد األساسية، كالتي تحدد شكؿ الدكلةاتحكـ 
األفراد حقكؽ  كالتركيب كتبيف نظاـ الحكـ، كالسمطة العامة كعبلقاتيا ببعضيا كبأفراد الدكلة، كتقرر

 تنشأ الدكؿ بإحدل الطرؽ اآلتية:كحرياتيـ المختمفة. ك 
الدكلة البسيطة، ىي الدكلة التي تنشأ مف عناصر قديمة نتيجة تفكؾ أك انحبلؿ بعض الدكؿ . أ

(، كتككف السيادة فييا غير مجزأة كليا دستكر كاحد، كحككمة 500 :2014الرمبلكم،)القائمة، 
 (.109 :1969ليمة،)ارجية دكف أف تشاركيا حككمة أخرل. كاحدة تدير شئكنيا الداخمية كالخ

الدكلة المركبة: كىي مجمكعة دكؿ اتحدت لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، فالدكلة المركبة تقكـ عمى . ب
أساس اتحاد دكلتيف أك أكثر، مع خضكع الدكلة الداخمة في االتحاد لسمطة مشتركة، كتتكزع 

 (.111 :1969ليمة،)المككنة ليا. سمطات الحكـ في الدكلة المركبة عمى الدكؿ 
 تنشأ الدكلة بالتفكؾ كما حدث في نشكء الدكؿ المستقمة بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي.. ت

المتعمقة بحقكؽ الدكؿ ككاجباتيا، تنشأ الدكلة عند تكفر  1933كفؽ معاىدة مكنتيفيديك لعاـ 
 عناصر تككينيا األربعة اآلتية:

 .اإلقميـ بحدكده المعرفة دكلينا 
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 لشعب الذم يعيش عمى أرض لزمف طكيؿ بدكف انقطاع.ا 
 .السمطة أك الحككمة التي تتكلى ممارسة السيادة في الداخؿ كالخارج نيابة عف الدكلة 
 .القدرة عمى إقامة عبلقات طبيعية مع الدكؿ األخرل 
  .(.500: 2014الرمبلكم،)السيادة. كعنصر السيادة ليس عميو إجماع بيف فقياء القانكف الدكلي 

 وظائؼ الدولة .2
 تنقسـ كظائؼ الدكلة إلى كظائؼ أساسية ككظائؼ ثانكية:

 ،عماؿ التي تنحصر في سعي الدكلة لممحافظة عمى سبلمة الدكلةكىي األ أواًل: الوظائؼ األساسية:
 كتشمؿ:

 تداء خارجي عف طريؽ إقامة الجيكش.كتأميف الدكلة كرعاياىا مف أم اع ،كظيفة الدفاع الخارجي- أ
قد لتحقيؽ األمف كحماية المكاطنيف أنفسيـ كأمكاليـ مف أم اعتداء  ؛ألمف الداخميكظيفة ا- ب

 مف كالشرطة.، كالذم يقتضي إقامة قكات األلو فيتعرضك 
بإقامة القضاء لمفصؿ بيف المنازعات التي تنشأ بينيـ.  ؛فرادتحقيؽ العدؿ بيف األ- ت

 .(102 :2011)الخطيب،
 عناصر الدولة  .3

"أف الدكلة تكجد عندما يستقر شعب عمى إقميـ معيف في ظؿ  ني أكبنيايـيرل البرفسكر البريطا
 ضمف التعريؼ أربعة عناصر متميزة، كتتمثؿ بالشعب، كاإلقميـ، كالحككمة،يت .سيادة"الذات  احككمة لي

 السيادة.ك 
ا في الدكلة، كيقصد بالشعب مجمكع السكاف المقيميف في أساسني ايمثؿ الشعب عنصرن  الشعب:- أ

اتفاؽ بيف  يكجدك  كيرتبط أفرادىا بعكامؿ مشتركة، مثؿ: المصير المشترؾ، كالتاريخ، كالمغة، ع،المجتم
القانكنييف عمى حد أدنى لعدد السكاف، لعدـ تكافر عناصر الدكلة في المجتمعات الصغيرة، كينكر 

 :2011،)الخطيب القانكنيكف تكافر عناصر الدكلة في األقاليـ الصغيرة الكاقعة تحت االستعمار.
18). 

يتمثؿ اإلقميـ في المساحة الجغرافية التي يعيش عمييا أفراد الشعب الكاحد، كالدكلة  اإلقميـ )األرض(:- ب
تحتاج إلى منطقة جغرافية معينة تمارس فييا سيادتيا، كالدكلة اإلقميمية تقكـ عمى عنصريف: فرض 

 قاليـ في الحجـ كما تتراكح شعكبيا.السبلـ في الداخؿ، كالدفاع عف اإلقميـ في الخارج، كتتراكح األ
 (.23: 1984)فرانكؿ،
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كييقصد بيا قدرة الدكلة عمى التصرؼ بحرية كاستقبلؿ في شئكنيا الداخمية كالخارجية، كمقيدة  السيادة:- ت
في سيادتيا الداخمية بمبادئ القانكف الطبيعي كحقكؽ األفراد األساسية، كمقيدة في سيادتيا الخارجية 

(. كتعني سيادة الدكلة عدـ خضكعيا لسمطة أخرل سكاء 39: 1969ت الدكلية. )ليمة،بقرارات الييئا
 (.56: 2011الخطيب،)في الداخؿ أك الخارج. 

كيرل البعض أف الدكلة تقكـ بمجرد تكافر العناصر الثبلثة ليا، كاالعتراؼ ال يعني أكثر مف 
مدكلة، كعف طريؽ االعتراؼ تستطيع اعتراؼ الدكؿ األخرل بالحدث االجتماعي، كأف االعتراؼ منشئ ل

(. كاالعتراؼ ال ينشئ 26: 1984فرانكؿ،)الدكلة الحصكؿ عمى ىكيتيا كعضك في المجتمع الدكلي. 
نما يقرر كجكدىا. كاالمتناع عف االعتراؼ، كعدـ االعتراؼ ييعٌد عمبلن عدائينا ضد  الدكلة مف العدـ، كا 

 (.37: 1969الدكلة الجديدة )ليمة،
 اء الدولةنظريات إنش .4
كمف ثـ تدرجت في ربطيا بيف  ،لى اهللإمصدر السمطة  النظريةترجع ىذه النظريات الدينية:  - أ

لى إف يحقؽ خطكة ألمعقؿ اإلنساني  وا بالقدر الذم يتيح فيسمطة الدكلة كاإلرادة اإلليية تدرجن 
 االماـ.

فراد ة األدار نشأت إلكقد  ،نسافف الدكلة مف صنع اإلأترل ىذه النظرية النظريات التعاقدية:  - ب
ف الدكلة مف أا، ك فراده لسمطة عميأالذم يخضع  ،اا في ظؿ المجتمع المنظـ سياسين كالعيش معن 
نسبة كبيرة مف المفكريف ف أك  ،ك مفركضة بالقكةأما تككف اختيارية اتفاقية أفيي  ،نسافصنع اإل
 فراد.قامت باالتفاؽ االختيارم بيف األ ف الدكلةأيسممكف ب

حداث التقارب إطكر طكيؿ في تأسيمت ىذه النظرية في مجمميا بعد تطور التاريخي: نظرية ال - ت
يجاد الترابط بيف  كأنيا تشتمؿ عمى مجمكعة كاسعة مف العكامؿ التي  ،فراد الجماعة البشريةأكا 
كىناؾ  .كالسياسية ،كالدينية ،كالثقافية ،كاالجتماعية ،العكامؿ االقتصادية :مثؿ ،تتفاكت في كجكدىا

مف غيرىا  شمكالن  أكثرألنيا  ،في تفسير نشأة الدكلة النظريات قبكالن  أكثرف يعد ىذه النظرية مف م
 .(23-20ص ،2004مف النظريات )الخزرجي،

بؿ ىما أساس أم نظاـ  ،ف القير كالقكة ىما أساس نشأة الدكلةأتؤمف ىذه النظرية ب القوة:نظرية  - ث
كتدؿ الحركب التي كانت  ،مستمر مع بعضيا حيث كانت الجماعات األكلية في صراع ،سياسي

برز مقكمات نشأة أتنشب بيف العشائر كالقبائؿ في المجتمعات عمى صحة ىذه النظرية، كمف 
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لى استخداـ القكة إفيي بحاجة  ،عف القكة كالسيطرة ىمس الدكلة فإنيا ال تتخسَّ ؤ عندما تي ف ،الدكلة
 .(60 :2011)الخطيب، ىي مف صنع القانكف. الدكلة تفكان ،اا كخارجين لتفرض سيادتيا داخمين 

 الدولة الكاممة السيادة والناقصة .5
: ىي الدكلة التي ال تخضع في إدارة شئكنيا الداخمية كالخارجية لرقابة أك الدولة الكاممة السيادة- أ

ا في الداخؿ كالخارج، كتككف مطمقة الحرية في كضع دستكرىا ىيمنة مف دكلة أخرل، مستقمة تمامن 
 .و كاختيار نظاـ الحكـ، كاختصاصيا الدستكرم كامبلن كتعديم

ال تتمتع باالختصاصات األساسية لمدكلة، كذلؾ نتيجة خضكعيا  يىي الت ناقصة السيادة:الدولة - ب
تككف مقيدة ما ا لدكلة أجنبية عنيا أك تبعيتيا لييئة دكلية تقكـ مشاطرتيا بعض االختصاصات، كغالبن 

بسبب تدخؿ دكلة أخرل في شئكنيا المختمفة، كالدكؿ  ؛كشئكنيا الداخميةالحرية في شئكنيا الدستكرية، 
 ،اا قائمن ا دكلين شخصن  ، كتيعدٌ التي تكضع تحت الحماية، كتحت االنتداب أك الكصاية، كالدكؿ المستعمرة

 لة الحامية كالدكلة المحمية تيعدٌ كيترتب عمى ذلؾ أف العبلقة بيف الدك  ،ا مف الدكلة الحاميةكليست جزءن 
 ،خرلالعاـ، كتستطيع الدكلة المحمية أف تعقد معاىدات مع الدكؿ األ مف عبلقات القانكف الدكلي

 .(174 :1969ليمة،) بشرط أال تتعارض مع معاىدة الحماية
أنشئ نظاـ االنتداب الدكلي بمقتضى ميثاؽ عصبة األمـ، كغرضو الدولة الموضوعة تحت االنتداب:  - ت

تركيا بعد الحرب العالمية األكلى )العراؽ، سكريا، لبناف، فمسطيف،  كضع األقاليـ التي انتزعت مف
شرؽ األردف(، كنص الميثاؽ عمى عدة صكر لبلنتداب تختمؼ باختبلؼ مدل تقدـ الشعكب التي 
ستكضع تحت االنتداب، بحيث يككف لكؿ إقميـ كضع خاص يتفؽ مع حالتو، كالدكلة المنتدبة تضع 

قع تحت االنتداب، كتشرؼ إشرافنا فعمينا عمى كضع الدستكر، ألىميتو النظاـ األساس لمببلد التي ت
 .(180 :1969لمدكلة المنتدبة )ليمة، 

 النظاـ السياسي .6
"قانكف السمطة السياسية التي تحدد السمطة  يرل بريمك األستاذ الفرنسي أف الدستكر ىك: الدستور: - أ

 ".السياسية كتنظـ انتقاليا كمزاكلتيا في الدكلة
 لدستكر مف أىداؼ السمطة، كىي:ينبثؽ ا

 .تكفير الحماية كاألماف لممجتمع، كصيانة مقكماتو كدعائـ أمنو 
  .تكفير كضماف األمف الخارجي لممجتمع كالدكلة 
  (.282-280: 2004الخزرجي، )تحقيؽ التنمية كالتقدـ العممي، كتحقيؽ سمك مكانة كرفعة الدكلة 
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 مكانة الدستور - ب
ات أجيزة الدكلة، كيرسـ اإلجراءات التي يتعيف سمككيا إلى تقييد ممارسة يضع الدستكر الحدكد لتصرف

السمطة في إطار الدستكر، فإف الجياز التنفيذم يظؿ دائمنا في حدكد األطر الدستكرية، كالجياز 
القضائي ينزؿ لحكـ الدستكر، ككجكد الدستكر أيا كاف نظاـ حكـ الدكلة يجعؿ ممارسة السمطة مقيدة 

كككنو عقدنا اجتماعينا اقتصادينا ثقافينا،  اللتزاـ القائميف عمى السمطة بأحكاـ الدستكر، غير مطمقة!
مككناتو األساسية تمثؿ مقكمات الدكلة الحديثة، كمسئكلية كؿ مكاطف تحتـ عميو تعمـ حقيقة صناعة 

-283: 2004الدساتير، كالبد مف مكافقة الشعب عمى كافة بنكد عقد تأسيس الدكلة. )الخزرجي ،
284) 

كيقصد بالحككمة مجمكع السمطات الدستكرية لمدكلة، كتشمؿ: السمطة التشريعية كالسمطة : الحكومة - ت
: 2011التنفيذية كالسمطة القضائية، كتقسـ الحككمات إلى حككمة ممكية كحككمة جميكرية )الخطيب،

طة عمى اعتراؼ يمـز حصكؿ السمبؿ ال يكفي كجكد سمطة يخضع ليا األفراد بكجكد دكلة، (، ك 195
فراد، كصاحب السمطة ىي الدكلة كلة كتأسيس السمطة مرتبط برضى األاألفراد بيا كقبكليـ، فقياـ الد

مف يمثمكف الشعب، مكتتألؼ الحككمة  .(27 :2011المككنة مف الحكاـ كالمحككميف )الخطيب،
 :1984)فرانكؿ،  .ككؿ دكلة تدير شؤكنيا الخارجية عف طريؽ حككماتيا ،كيحكمكف بقانكف الببلد

23). 
: 2011: إف غالبية األحزاب السياسية الكبيرة تتمقى دعمنا مالينا مف شركات معينة، )النعيمي،األحزاب - ث

(، فاألحزاب السياسية في الماضي لـ تكًؿ االىتماـ الكافي بالشؤكف الخارجية، الىتماميا عمى 228
فس فيما بينيا بعممية صنع القرار في السياسة الداخمية، أما في الكقت الحاضر فقد أخذت تتنا

(، كال تيعٌد السياسة الخارجية نقطة أساسية في برنامجيا 308: 2011السياسة الخارجية )النعيمي،
 (.313: 2011السياسي فحسب، بؿ كسيمة ميمة لكسب األعضاء كالمؤيديف ليا )النعيمي،

ا عمى السمطة، كككف كما يجب التمييز بيف الحاالت التي يككف فييا الحزب السي    اسي قابضن
الحزب في المعارضة السياسية، فإف دكرىا يتحدد أساسنا كفقنا لطبيعة النظاـ السياسي، فالدكؿ التي 
تأخذ بنظاـ الحزب الكاحد، ال يكجد معارضة سياسية لو، كالدكؿ التي تأخذ بنظاـ الحزبيف أك نظاـ 

: 2011النعيمي،)ريعية ألغراض دعائية. تعدد األحزاب؛ فإف المعارضة تستخدـ المجالس التش
308.) 
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يعتبر االنتخاب طبقنا لمبدأ سيادة الشعب حقنا كليس كظيفة لكؿ كاحد، إذا استكفى  االنتخابات: - ج
يؤدم إلى عدـ جكاز تقييد بشركط مالية، أك عممية، أك ثقافية، كالذم الشركط التنظيمية العامة، مما 

 (.53: 2011. )الخطيب،االقتراع العاـيسكد مبدأ سيادة األمة كالذم يسكد 
، كأىـ ا لمظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لكؿ دكلةتعددت نظـ االنتخابات تبعن كقد 

 النظـ االنتخابية:
 .نظاـ االنتخاب المباشر كاالنتخاب غير المباشر 
 .نظاـ االنتخاب الفردم كاالنتخاب بالقائمة 
 لتمثيؿ النسبي.نظاـ االنتخاب باألغمبية كنظاـ ا 
  .(.315: 2011الخطيب، )نظاـ تمثيؿ المصالح كالميف 

كعميو فإف الحركة الصييكنية بعبلقاتيا قد أسست لعناصر الدكلة قبؿ إعبلف الدكلة كلكف ىؿ إسرائيؿ 
 تعتبر دكلة كىذا ما سنتحدث عنو في البند التالي:

 : الصييونية والتمييد إلقامة الدولة الييوديةثانًيا
ألف العالـ  إقامة دكلة لمييكد، مستحيؿال مف ليسىرتزؿ في كتابو "الدكلة الييكدية" أنو  تحدث

لمحصكؿ عمى ة الصييكنية كستككف الدكؿ ميتمة لمساعد ،شيد عممية اتصاؿ سريعة مع الدكؿ
مؿ ستقكـ جمعية الييكد في العك ة الييكدية، ككسيتـ تنفيذ الخطة مف خبلؿ جمعية الييكد كالشر  ،السيادة

كتنظـ التجارة  ،ستعمؿ عمى تحقيؽ المصالح التجارية يةفي مجاالت العمـك كالسياسة، كالشركة الييكد
يجاد األسكاؽ ،كالتبادؿ التجارم في البمد الجديد، كستقكـ ببناء الطرؽ كالجسكر كالتمغراؼ كالعمؿ  ،كا 

خمؽ تة القكل األكركبية، كسكجمعية الييكد ستعمؿ لكضع نفسيا تحت حماي ،عمى تنظيـ المياه كاألنيار
الستفادة الدكؿ المجاكرة مف الدكلة الييكدية. كالشركة الييكدية ستككف شركة مساىمة تخضع إلى  اجكًّ 
-Herzl.1943:27مقكانيف كحماية اإلنجميز، كالمركز الرئيس سيككف في لندف. لنجميز كخاضعة اإل

31)). 
التخطيط كالغصب كعممت عمى  ف،فمسطيالغصب الجزئي ل سرائيؿ دكلتيا عمىإمت اقأ
مف الناحية  ليوإكالذم تستند  ،لى قرار التقسيـإ دتاستنالغصب المرحمي تمت أف أبعد ك  ،المرحمي
كاستندت اسرائيؿ في قانكنية ، ساس الشرعي كالقانكنيكفي ذات الكقت ىك األ ،ة في قيامياالقانكني
تزاميا بتنفيذ تعيداتيا المنصكص عمييا بقرار ا بالمـ المتحدة مشركطن سرائيؿ في األإقبكؿ ك قياميا 
 .(218: 2003)سبلمة، التقسيـ
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فمسطيف، حيث ييكدية في ال كقد اتبعت الصييكنية عدة خطكات رئيسة لمبدء لتأسيس الدكلة
 :(95 :1985الشريؼ،) ،(74 :2006الكعرم،) باشرت بعدة خطكات، كىي:

لتحايؿ، أك السيطرة بقكة دية، أك امف خبلؿ عمميات الشراء العا ،السيطرة عمى األرض- أ
 السبلح.

 رصد ردكد األفعاؿ لمسكاف األصمييف، كمدل حجـ كمستكل تصٌدييـ لممشركع.- ب
 . ككضع حمكؿ صييكنية ليا كسياسينا،ا ا كاجتماعين التفاعؿ مع المتغيرات الداخمية اقتصادين - ت
 القياـ ببناء المؤسسات التي تحتاجيا الدكلة.- ث
عف طريؽ إنفاؽ مبمغ مف الماؿ حتى إذا ما  ،ممستأجريف كالفبلحيفجعؿ األرض ذات قيمة ل- ج

 .ثـ تأجيرىا لمستأجريف ييكد بشكؿ دائـ كبأجكر ثابتة ،تحسنت أحكاليا
قامة المصانع كالمشاريع االقتصادية التي تعمؿ عمى - ح تكجيو رأس الماؿ الستغبلؿ األرض كا 

 بناء البنية التحتية لمدكلة.
بحيث تتمكف مف  ،جعؿ البمد في كضع مناسب لمدفاع العسكرمتكجيو المصانع كغيرىا ل- خ

 حتى تستطيع الدفاع عنيا.  ،المحافظة عمى استقبلليا كالحفاظ عمى الكينكنة الييكدية
القكات البريطانية القدس في أكؿ مف  كبدأ التخطيط كالتنفيذ لتأسيس عناصر الدكلة مع دخكؿ 
، حيث استبدلت اإلدارة المدنية 1920م حتى عاـ ، كأخضعت فمسطيف لمحكـ العسكر 1917ديسمبر 

بالحكـ العسكرم، كمنذ مصادقة عصبة األمـ عمى صؾ االنتداب البريطاني خضعت فمسطيف لبلنتداب 
 1920نشرت جريدة األىراـ في يناير ، حتى تـ اإلعبلف عف الدكلة الييكدية، فقد 1948لغاية سنة 

تخاذ مشركعات كتنفيذ أكامر حككمتي إلنشاء كطف عف ىربرت صمكئيؿ "إني ذاىب إلى فمسطيف ال
 (.84 :1968قكمي لمييكد في فمسطيف" )أبك بصير،

كاف  حيث 1944ديسمبر  في امة لحزب العماؿ البريطاني مؤتمرن عقدت المجنة التنفيذية العا    
سطيف إلى باإلجماع بتحكيؿ فم ااتخذ المؤتمر قرارن ك أخطرىا في تاريخ الحزب، مف أعظـ المؤتمرات ك 

خراج سكانيا العرب منيا إلى األقطار المجاكرة، كقد اشترؾ ممثمك الحزب في الحككمة  دكلة ييكدية، كا 
كجكنز( في مؤتمر  ،افجكبي ،كمكريسكاف ،كدالتكف ،فجكبي ،اتمي :االئتبلفية القائمة بالحكـ )مثؿ

السكي أحد كبار رجاؿ  كما اشترؾ في المؤتمر ىاركلد ،ككافقكا عمى قراره بشأف فمسطيف ،الحزب
كلـ تعترض الحككمة البريطانية عمى ذلؾ  ،اف لو أثر كبير في تكجيو المؤتمرالعماؿ، كىك ييكدم، كك
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كرحبت الصحافتاف البريطانية  ،القرار، كىك ما يؤكد اتفاؽ جميع األحزاب البريطانية عمى ذلؾ المبدأ
 .(19:، د.ت)الحسيني .سطيفلقضية فم كاألمريكية بقرار المؤتمر كاعتبرتاه خير حؿٌ 

كجكد نيضة في التقنية الحديثة حيث ساعد  ،مف نجاح فكرة إقامة الدكلة اكاف الكقت جزءن كقد 
بسرعة عبر البحار كخطكط السكؾ الحديدية  الصياينة حتاجيالبكاخر الكبيرة التي تحمؿ ما  ككجكد

(Herzl.1943: 12)،  التي  اإلمكاناتنفسيـ بكؿ أييز ف الييكد مف تككيف ذاتيـ كتجيتمكمما ساعد
مـ المتحدة لبلعتراؼ مف كىيئة األمكافقة مجمس األ كضمنت ،مر السيطرة عمى فمسطيفأتسيؿ عمييـ 

المتحدة  مـاذ قرار مف الجمعية العامة لؤلخلى اتإسعت الحككمة البريطانية ك  ،إسرائيؿدكلة  بإقامة
 ،سرائيؿإمف االنسحاب عف قياـ دكلة  التاليي اليكـ عمف فليي  ،عمى فمسطيف يالبريطاناالنتداب  إلنياء

 .(2010:101سرائيؿ )نزاؿ، إلى جيش رسمي لدكلة إكتـ تحكيؿ المنظمات العسكرية الصييكنية 
 الجيش الييودي تكويفثالثًا: الصييونية و 
 ـ) أم قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية1870نشاء قكة ييكدية مسمحة لعاـ تعكد فكرة إ

ذم انعقد في بازؿ كمؼ المؤتمر الصييكني ال، ك (2010:19)مياني، ،ة المستكطناتبيدؼ حماي (
كالتي تشمؿ في ذلؾ الحيف  ،حقيبة الدفاع يمؤسسي حزب المابام تكل أحدكريكف غديفيد بف  1889

حيث  ،كريكفغجنة تنفيذية ائتبلفية برئاسة بف قاـ المؤتمر بتعييف لك  الياجاناة،المسؤكلية عف حركة 
 ،عسكرية ةفي ميمتو تشكيؿ قك  كريكفغكركز بف  ،شبو بالحككمة الييكدية المؤقتةأ فيما بعد صبحتأ

 ،سمحة كالعتاد البلـز لخكض تمؾ الحربكجمع ليا األ ،العسكرية المكارد تأىيؿحيث عمؿ عمى 
 .(43 :19 ع ،2011،)مركز الزيتكنةالبريطاني سرائيؿ كمكعد انتياء االنتداب إقياـ  إلعبلفا استعدادن 

ر بيجف حتى حضر "جابكتنسكي" قبؿ انتظ 1939شير سبتمبر  خبلؿ انعقاد مؤتمر كارسكك 
العممية ثـ الصييكنية الصييكنية بدأت مف خبلؿ الصييكنية  مقي كممتو، كقاؿ: إف الحركةف يأ

 لعسكرية، التي ستندمج في نياية األمر كالصييكنيةنيـ يقفكف عمى مشارؼ الصييكنية االسياسية، كأ
لى إيجاد دكلة فمسطينية تتمتع ي كجو الخطط البريطانية الرامية إا فنو يجب الكقكؼ فكرن السياسية، كأ

 .(29 :بأغمبية عربية )مذكرات بيغف
 تكويف الجيش الصييونيو  الصييونية .1

 ،عناصر ةكريكف ثبلثغتكميفيا إلى دافيد بف  قيادة المشركع الييكدم الصييكني كالتي تـٌ  ضمت
 كىي:
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إٌف شعكر الصياينة بضركرة إيجاد قكة دفاع ذاتية لحماية المستكطنات، كحماية : ةلياجاناقوة ا- أ
الييكد بالمدف الفمسطينية المختمطة؛ بسبب التغيرات الكبرل التي حدثت في فمسطيف فترة االحتبلؿ 

اف البريطاني ليا، كتبديؿ السمطات فييا، كتبديؿ المنظكمات اإلدارية كالسياسية داخؿ االستيط
 (،283: 2012الصييكني، كؿ تمؾ األسباب سرعت في إنشاء منظمة الياجاناة. )أبك خضكرة،

حيث قاـ جابكتنسكي كركتنبرغ بالتقرب مف السمطات البريطانية، فقد كانت تطمب بشكؿ متكرر 
بمنح الياجاناة الصفة القانكنية كتزكيدىا باألسمحة، مبينة خطكرة اليجمات العربية المحتممة عمى 

(، كبمكافقة حككمة االنتداب البريطاني نمت قكاتيا حتى أصبحت 119: 2010الصياينة )مياني،
تسير في تنظيميا كتدريبيا كتسميحيا كتقسيميا اإلدارم كالجغرافي عمى غرار النظـ المتبعة في 
الجيكش النظامية، كأصبح لمياجاناة مصانع حربية تنتج األسمحة الصغيرة كالذخيرة، كأصبح ليا 

 (.48: 1968فركع في معظـ دكؿ العالـ تضـ العديد مف الييكد في العالـ )عبد المنعـ،
ضمف محاكالت الحركة  ،ثناء الحرب العالمية األكلى: أنشئ الفيمؽ الييكدم في أالفيمؽ الييودي- ب

ف ييكد العالـ جزء مف تحالفيـ، كقامت عائمة ركتشيمد بالدعـ المالي إلقناع الحمفاء أ الصييكنية
العالمية الثانية  معارؾ الحربكخبلؿ  م عمى عبلقة مع القكة البريطانية،و، كظؿ الفيمؽ الييكدل

شارؾ الفيمؽ في عمميات عسكرية في العديد مف المعارؾ التي جرت في أفريقيا كأكركبا، كالذم 
ير الخبير البريطاني األش عمى القتاؿ ىك الجنراؿ أكدر كنجيدرب ضباط كجنكد الفيمؽ الييكدم 
كالتي تدار في عزلة عف بقية  ،قيادة الفيمؽ الييكدم لندفمقٌر في حرب الكحدات الخاصة، ككاف 

سبتمبر  20تشكيبلت الجيش البريطاني، كأعمف كنستكف تشرشؿ رئيس الكزراء البريطاني يكـ 
"إف حككمة صاحب الجبللة قررت أف  في بياف بثتو ىيئة اإلذاعة البريطانية جاء فيو: 1944

كسكؼ يشارؾ عمى ىذا األساس في  ،ا بذاتوا قائمن عسكرين  يمؽ الييكدم سكؼ يصبح تشكيبلن الف
 .(78-77 :2002)ىيكؿ، عمميات يكمؼ بيا".

 عدة مياـ:لمفيمؽ الييكدم  اء الحرب العالمية األكلى أيككؿبعد انتيك 
  عد الحرب، مع ة التي تجمعكا فييا بعمى ترحيؿ البلجئيف الييكد مف المعسكرات المؤقتاإلشراؼ

ككانت األكامر صدرت لمفيمؽ مف لندف كتؿ أبيب في نفس  ،لى فمسطيفالتأكيد أنيـ ذاىبكف إ
 الكقت.

 كسميت "سرايا االنتقاـ" تعتقؿ كتقتؿ مف استطاعت الكصكؿ  ،تحرؾ سرايا مف الفيمؽ الييكدم
 (.80 :2002إلييـ مف األلماف كغير األلماف، مف العسكرييف كغير العسكرييف. )ىيكؿ،
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: كىـ الذيف استجابكا لنداء الييود الذيف كانوا يخدموف في جيوش أوطانيـ األصمية العسكريوف- ت
ييف الييكد الذيف التحقكا بجيكش ، ككاف حجـ العسكر القيادات الصييكنية القاطنيف في فمسطيف

الجيكش  كطانيـ في الحرب العالمية الثانية، حيث كاف العدد اإلجمالي لمعسكريف الييكد في كؿأ
 :يأتيصمية كما ببلدىا األكتكزع عمى جيكش  ،كثبلثمائة ألؼ جندم االمتحالفة مميكنن 

 .(81 :2002ىيكؿ،)
 600 .ألؼ جندم ييكدم في الجيش األمريكي 
 500 تي.يألؼ جندم ييكدم في الجيش السكفي 
 70 .ألؼ جندم ييكدم في الجيش البريطاني كقكات الككمنكلث الكاقعة تحت قيادتو 
 15  ألؼ جندم ييكدم ضمف القكات البكلندية الحرة التي حاربت تحت قيادة حككمة بكلندا

 .المنفىفي 
ا" ما نصو: 1948ديسمبر  15ف في يكمياتو في يك كر كقد كتب بف غ تتعمؽ  تمقيت أرقامن

كانكا في  60ا: بينيـ ضابطن  529بضباط الخارج كالذيف يخدمكف في جيشنا، عدد الضباط اإلجمالي 
مف  9مف بكلندا،  فمف ركسيا، كضابطا 36كمف الجيش البريطاني،  273كىناؾ  ،الييكد الفرقة

مف  9كمف ركمانيا،  9مف أمريكا، ك 11كمف المجر،  فضابطاك مف تشيككسمكفاكيا،  18 النمسا،
ىكلندا كبمجيكا كاليكناف، كضابط مف ف مف كؿ امف التفيا، كضابط 3مف إيطاليا، ك 4جنكب أفريقيا، ك

حيث كاف  ،مف دكؿ متعددة جنراالن  35مف االرجنتيف ككندا كسكيسرا كأستراليا كسكريا،  مف كؿ
العسكريكف القادمكف يحممكف خبرات كتخصصات ميمة في التخطيط المباشر كالبعيد المدل لمعمميات، 

أداء  كفي الحرب النفسية كالكيماكية كالبيكلكجية، كفي االتصاالت كفؾ الشفرات، كفي كسائؿ رفع كفاءة
 (83: 2002ىيكؿ،)المدرعات كالطيراف كالبحرية كالقكات الخاصة. 

 ،الؼ مف المرتزقةاآلكركبية كمف الكاليات المتحدة الحركة الصييكنية مف الدكؿ األ جمبتكقد 
 لياجاناةاكالتحقت  ،لى فمسطيفإكلى مف الكاليات المتحدة كحدىا أالؼ جندم كدفعة آخمسة ككصؿ 
 .(10: 2011)الفي،

 العالقات الصييونية األمريكية في تكويف الجيش الصييونيدور انًيا: ث
بإنشاء كتيبة ييكدية في عاـ  ليـ السماحبحاكؿ الصياينة بزعامة ركتنبرغ إقناع الكاليات المتحدة 

رماة الممؾ بقيادة  -39كحممت اسـ كتيبة  1918، حيث أقيمت الكتيبة الييكدية في يناير 1915
: 2010جندم مف الكاليات المتحدة )مياني، 6500ارغكليف، كبمغ عدد المتطكعيف المقدـ اليعازر م
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 ، كافقت الحككمة األمريكية فيالعالمية األكلى كبعد دخكؿ الكاليات المتحدة األمريكية الحرب .(24
كالمتطكعيف مف كندا، كاألرجنتيف،  ـ عمى تشكيؿ كتيبة أخرل مف الييكد األمريكييف،1918يناير عاـ 

بك أ) "39ؽ عمييا اسـ "الكتيبة كأيطم ،ركتنبرغك  جند فييا دافيد بف غكريكف، كيتسحاؽ بف تسفي،كت
 :2012ا مف الرئيس كلسكف المكافقة عمى: )أبك خضكرة،كطمب ركتنبرغ رسمين  ،(105 :2011حمبية،
109) 

 قياـ كتيبة عبرية متحدة، كعدـ تفريؽ الييكد بيف الكتائب.- أ
 عمى جبية فمسطيف فقط. التجنيد مف أجؿ المشاركة- ب
 تككف المغة العبرية لغة التدريب، كالمغة الرسمية لمكتيبة.- ت
 .كافة الشعارات الخارجية كرمكز الكتيبة مثؿ العمـ كالشعار، تككف عبرية- ث

 ،مريكييف ممف شارككا في الحرب العالمية الثانيةألى ضباط إقيادة القكات الصييكنية  استندت
نشائيا سبلح إياـ مف أسرائيؿ بعد إ لمر الذم جعؿ لداأل ؛مريكاأا ك كركبأاستقدمت طياريف مف ك 

مف مائة طائرة  أكثرلى إقميمة  أشيرف ارتفع عددىا بعد ألـ تمبث ك  ،ربعيف طائرةأالطيراف تبمغ قكتو 
 .(11-10: 2011)الفي، حربية

مما ساعد  ؛ازدياد عدد المتطكعيف الييكد في الجيش البريطاني 1944شيدت الفترة عاـ كقد 
لكاء  إلنشاءككاف ىذا مقدمة  ،عمى البدء في استخداـ الفيمؽ الييكدم في نياية الحرب العالمية الثانية

العديد مف  التحؽ ـ1948يناير كفي  ،(241: 1980)عبد الرحمف ، .كامؿ بمباركة أمريكية ييكدم
كىك ضابط - يرشكرفـ حاكؿ جاؾ ى1948، كفي مارس الياجاناةإلى جانب  األمريكيأفراد الجيش 

تجنيد ضابط في  -ابكالية أالبام مكنتجكمرمجكية في قاعدة غنتر ال في الخدمة الفعمية يخدـ في
كقاؿ ىيرشكرف، في  ،ا مع القكات الييكدية المحاربة في فمسطيفاستخبارات سبلح الجك ليصبح طيارن 

لككنو غير ييكدم، لكف  مع الجيش الييكدم اه، أف الضابط ال يمكنو أف يخدـ طيارن معرض تفسير 
كاليدؼ ىك خطؼ طائرة  ،في أحد أسمحة الجك العربية االترتيبات الضركرية ستتخذ كي يمتحؽ طيارن 

كلـ تكف العركض  ،أك طائرة شحف مع المؤف كالمعدات، كالطيراف بيا إلى أقرب قاعدة ييكدية مقاتمة
ا قبؿ كخصكصن  ،ـ1949ـ ك 1948سنتي ا عمى مثؿ ىذه الدرجة مف الغرابة كاإلثارة، لكف خبلؿ جميعن 

اآلالؼ مف العسكرييف األمريكييف في تجنيد  حاكلت الحركة الصييكنية السرية الدكلة الييكديةإعبلف 
 تخبارات األمريكية ىذا التطكر باىتماـ كبير"االس كقد تابع مسئكلك ،كأكركبا الكاليات المتحدة

 .(42: 2011)الفي،
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مؽ الييكدم كتدريبو، ىذا داللة عمى مكافقة أمريكا عمى إقامة الدكلة استجابت أمريكا إلقامة الفي
الييكدية ما قبؿ كعد بمفكر، مما ساعد الدكلة اإلسرائيمية عمى كجكد جيش مدرب كضباطا كطياريف 
حيث تابعت ىذا التطكر في تككيف الجيش باىتماـ بالغ ألنو المرتكز األساسي في نجاح إقامة الدكلة 

 احيا في تثبيتيا في المنطقة العربية.الييكدية كنج
تحركت الحركة الصييكنية بطريقة منظمة في تككيف الجيش بيف الدكؿ كبنفس الفترة الزمنية 
ليي داللة عمى العمؿ المنظـ بيف الشبكات الييكدية في الدكؿ المستيدفة في مساعدة الحركة 

 تككيف الجيش كتدريبو.  ةالصييكني
 لصييونية البريطانية في تكويف الجيش الصييونيقات االعالثالثًا: دور 

يشارؾ في  كقاـ بطرح فكرة إيجاد فيمؽ ييكدماجتمع جابكتنسكي مع عدة كزراء بريطانييف، 
بك أ) طرد األتراؾ مف فمسطيف، كيرابط فييا لحماية الييكد مف ىجمات محتممة قد يشنيا العرب عمييـ

 .(104: 2011حمبية،
 120السماح بانضماـ  ، فقررتـ1916عاـ  اجة لدعـ مالي كمعنكمكانت بريطانيا في حكقد 

 9ي كانضـ ليا جابكتنسكي ف ،فشكمكا سرية منفصمة ،في مقاطعة لندف 20إلى الكتيبة  اا ييكدين عنصرن 
ـ؛ فقاـ جابكتنسكي بحممة إعبلمية يدعك فييا لبلنضماـ لمفيمؽ 1917تشريف أكؿ )أكتكبر( عاـ 
اييكنية رفضت المشركع، كأعمنكا معارضة الفيمؽ، الييكدم، لكف الحركة الص ، ألنيا تريده ييكدينا خالصن

اسـ كتيبة  طمؽ عميوأك  ،(104: 2011بك حمبية،أ) قررت بريطانيا تغيير اسـ الفيمؽ إلى الفيمؽ العبرمف
ثـ  ،يبيـ في بريطانيا كمصركتـ تدر  ،مف ييكد ركسيا فيكجاء معظـ المجند ،حممة ابنادم الممكية

 .(104: 2011بك حمبية،أردف )لى فمسطيف كعممت في نابؿ كغكر األإجيت تك 
ثـ تكجو "مكسى قطاكم" رئيس الطائفة الييكدية في مصر إلى مقابمة الجنراؿ "ماكسكيؿ" القائد 

، كطمب السماح بتشكيؿ كتائب ييكدية تدخؿ ضمف إطار 1916في يكليك  العاـ لمقكات البريطانية
الذم كاف يستعد لمزحؼ عمى األتراؾ في فمسطيف كالشاـ، ككافؽ الجنراؿ كرتب جيش الجنراؿ "المنبي" 

ليذه الكتائب الييكدية فرصة لتمحؽ بالجيش البريطاني، كأف يضعكا نجمة داكد عمى مقدمة قبعاتيـ 
مف  العالمية األكلى ثناء الحربكايزمف في أ تمكفك  (،153: 2001لتميزىا أنيا كتائب ييكدية )ىيكؿ،

ككانت تمؾ الفرقة الييكدية ىي  ،لى جانب الحمفاءيطانية بتطكير فرؽ ييكدية تقاتؿ إالحككمة البر قناع إ
كقد أصبح ذلؾ العمـ عمـ دكلة إسرائيؿ  ،ككاف ليذه الفرقة عمميا المستقؿ ،نكاة جيش إسرائيؿ

 (.170 :2003)سكسة،
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زاء مف المناطؽ التابعة جأكلى باحتبلؿ ثناء الحرب العالمية األأفي قامت قكات الحمفاء ثـ 
 ،كفمسطيف ،كلبناف ،سكريا :ىي ،عدة دكؿ كمنيا دكلة الشاـ التي قسمكىا ،الباب العالي ةإلمبراطكري
مف الجيش البريطاني التي ككنيا جابكتنسكي الييكدم ككانت  38كقد اشتركت الفرقة  ،ردفكشرؽ األ

كما كانت ضمف  ،تراؾيطانيا ضد األكميا مف المتطكعيف في مكقعة جاليبكلي الكبرل في صفكؼ بر 
 كقد كانت الكتيبة تتمقى .(238: 2001نبي عند دخكليا لفمسطيف )الحارتي،مال يالبريطانقكات القائد 

كاستمرت التدريبات  ،التدريبات العسكرية في معسكر القكات البريطانية في القاىرة بمنطقة حميمة الزيتكف
ككاف لكتيبة  ،البنادؽ، كالحركات الرياضية كالعسكريةبلرماية عمى امدة ثبلثة أشير، كتدرب العناصر 

 (105-104: 2012: )أبك خضكرة، كثيقة تأسيس تضمنت اآلتي 38
تأسيس كتيبة عبرية في اإلسكندرية، تضع نفسيا تحت مسؤكلية حككمة إنجمترا، لتشارؾ في - أ

 السيطرة عمى فمسطيف.
منيـ لممشاركة في  ةمتطكعكف بانتخاب ثبلثتأسيس لجنة تأسيسية عمى رأس الكتيبة، يقكـ ال- ب

 قيادتيا.
 كؿ متطكع عميو القىسىـ أف يقدـ كامؿ طاقتو لمتضحية مف أجؿ السيطرة عمى فمسطيف.- ت

قيادة  تحت 1918في فبراير  لى فمسطيفإمف ىذه الفرقة الييكدية  ىكلطبلئع األلصمت اك ثـ 
: 2001المسدسة )الحارتي، ةالصييكنيييا النجمة افعة راية ييكدية عمر الككلكنيؿ البريطاني )باستركف( 

238). 
 اتقريرن  1937كقدمت لجنة التحقيؽ الممكية في عاـ  ،لحقت اإلدارة البريطانية الييكد بجيشياثـ أ

كقكة  الفن أب كمجيز لمقتاؿ كيساندىـ أربعكف الؼ مقاتؿ مدر آالة الييكدية تستطيع تجنيد عشرة ف الككأب
 (،the Jewish brigade)نت إنجمترا في جيشيا فرقة ييكدية باسـ ككَّ  1914كفي عاـ  ،احتياطية

 1946نة التحقيؽ الممكية في عاـ ثبتت لجأكقد  ،سرائيميمجيش اإلصبحت فيما بعد نكاة لأكىي التي 
 .(335: 2001،)الحارتي جبارية كطنية لمدة سنةإف الككالة الييكدية قررت خدمة أ

 ،ـ خبليا خاصة بيا داخؿ حركة الشباب الييكدم البكلنديةرجكف" بتنظيأجماعة " ثـ قامت
التعاكف مع قامت الجماعة معسكرات لمتدريب العسكرم في بكلندا بفي سكيسرا، كأ اا سياسين كفتحت مكتبن 

كبذلؾ يتـ حؿ  ،الؼ مف الييكد بالسفف لمقتاؿ في فمسطيفالجيش البكلندم الذم أغرتو فكرة مئات اآل
 .(28 :بكلندا )مذكرات بيغف المشكمة الييكدية في
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كقد اتخذت اإلدارة العسكرية البريطانية مف القدس مقرنا ليا، كبادرت ىذه اإلدارة إلى فتح أبكاب 
فمسطيف لميجرة الصييكنية، كتسييؿ أمر استيبلء الصييكنييف عمى أراضي الببلد، كسمحت لمجنكد 

ني بالمجيء إلى فمسطيف مسمحيف بأسمحتيـ الييكد الميسرحيف الذيف كانكا يعممكف في الجيش البريطا
أبك الخفيفة، كسمحت بإنشاء نكادو كجمعيات كمؤسسات كمنظمات صييكنية سرية شبو عسكرية )

(. كقد كضعت اإلدارة العسكرية ىدفنا لتييئة فمسطيف بالتدريج كطننا لمييكد، كقد 170: 2012شمالة،
كحرصت عمى محاباة الصييكنية، فكاف مف كبار أبقت معظـ الدكائر اإلدارية في العيد العثماني، 

المكظفيف كجميعيـ بريطانيكف كتسعة مف الييكد، كعينت مف العرب الذيف جاؤكا مع الجيش البريطاني 
مف خارج فمسطيف، كشكَّؿ الييكد أغمبية اإلدارة العسكرية التي بدكرىا لـ تطبؽ أنظمتيا اإلدارية عمى 

 (.172: 2012أبك شمالة،تتمتع بمجالس مستقمة ) المستكطنات الييكدية، بؿ جعمتيا
كقد اقترح بف غكريكف عمى يتسحاؾ بف تسفي محاكلة إقامة كحدة عسكرية صييكنية لحماية 
القدس، ككافؽ الحاكـ العسكرم التركي في القدس زكي بيو اقتراحيما، رغـ اشتراطيما أف تككف تمؾ 

م مكاف آخر لمحرب، بؿ تبقى بصفتيا ميميشيا عممية الكحدة مف المتطكعيف المحمييف، كال ترسؿ إلى أ
 (.61: 2012أبك خضكرة،)في القدس. 

كانت الحرب العالمية  1939كفي أثناء انعقاد المؤتمر الصييكني الحادم كالعشريف في جنيؼ 
الثانية كشيكة الكقكع، فتكجو حاييـ كايزمف إلى لندف كعرض عمى رئيس الحككمة البريطانية كضع 

قكل البشرية كالكفايات الفنية الصييكنية تحت تصرؼ الحككمة البريطانية؛ الستخداميا في جميع ال
الصراع المقبؿ، كأنشأت الككالة الييكدية مكتبنا لتسجيؿ المتطكعيف الييكد، كدعت ييكد فمسطيف إلى 

اتمة التطكع في صفكؼ القكات البريطانية، كركزت الصييكنية جيكدىا عمى إنشاء كحدات ييكدية مق
إلى رئيس الحككمة البريطانية طمبنا بتشكيؿ قكتيف  1940مستقمة، فقدـ بف غكريكف ككايزماف عاـ 

عسكريتيف: إحداىما مف ييكد فمسطيف، كالثانية مف الييكد المقيميف في الببلد األخرل، كفي 
-3، منيـ كافقت الحككمة البريطانية عمى إنشاء قكة مقاتمة ييكدية مف عشرة آالؼ رجؿ 13/9/1940
، كأعمنت مكافقتيا عمى إنشاء 1942آالؼ مف ييكد فمسطيف، كتـ تأجيؿ تشكيؿ ىذه القكة حتى  4

 (.54: 4كتائب مشاة ييكدية لمخدمة. )المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ـ 
ثـ ضاعفت الصييكنية مساعييا كضغكطيا، حتى أذاعت الحككمة البريطانية في 

يو تشكيؿ القكة الييكدية، كما طالبت بو القيادة الصييكنية، كبعد أف أخذ بياننا تعمف ف 20/9/1944
تشرشؿ مكافقة ركزفمت رئيس الكاليات المتحدة األمريكية، كقد جاء في البياف قرار الحككمة البريطانية: 
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رية "قررت الحككمة البريطانية تمبية طمب الككالة الييكدية بتشكيؿ لكاء ييكدم مف أجؿ المشاركة العسك
الفعالة، كستككف الكتائب الييكدية في الفكج الفمسطيني أساس تشكيؿ لكاء المشاة، كيجرم التدريب حالينا 
مف أجؿ إرساؿ القكات إلى مسرح العمميات، كما يجرم إعداد القكات المساندة عمى أساس الكحدات 

 .(1)از القرار كتنفيذهالفمسطينية المكجكدة، كتقكـ الكزارة بالتفاكض مع الككالة الييكدية إلنج
كقد عممت الحككمة البريطانية عمى إنشاء لكاء ييكدم يشترؾ في العمميات الحربية، كيعتبر 
كحدة قتالية مستقمة ليا عمميا الخاص، كتشكؿ المكاء الييكدم التي كانت جزءنا مف القكات البريطانية 

طريؽ المكاء، كالذم بمغ عدده في فمسطيف، ككاف كؿ فكج مؤلفنا مف خمس سرايا، ككاف يدار عف 
خمسة آالؼ رجؿ في مصر، ثـ رحؿ إلى إيطاليا حيث أكمؿ تدريبو كالتحؽ بالقكات البريطانية المقاتمة 
في أكركبا، فاشترؾ في القتاؿ في شمالي إيطاليا، ثـ في ىكلندا كبمجيكا، كبعد انتياء الحرب العالمية 

ييكدم، فعاد أكثر ضباطو كجنكده إلى فمسطيف، كالتحقكا الثانية حٌمت الحككمة البريطانية المكاء ال
بالياغاناه كالمنظمات الصييكنية العسكرية، كشكَّمكا جزءنا ميمًّا مف قكات االحتبلؿ الصييكنية، ثـ مف 

 (.55: 4الجيش اإلسرائيمي. )المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ـ
الصييكنية إلى انتياز الفرصة لتشكيؿ قكات كعند اندالع الحرب العالمية الثانية أسرع زعماء 

 عمى: 1942ييكدية تقاتؿ إلى جانب الحمفاء، كتستخدـ في إقامة الدكلة الييكدية، ككافقت بريطانيا عاـ 
  مستقمة لمخدمة في المنطقة العربية. إنشاء كتائب ييكدية 
  ييكدم إلى شرطة المستعمرات الييكدية.  2500إضافة 
 ترؾ بالعمميات الحربية ضمف إطار الجيش البريطاني.إنشاء لكاء ييكدم يش 
 ف أكثر م ؽكىكذا التح ،الككالة الييكدية جميع ييكد العالـ التطكع في قكات الحمفاء دعكة

 ثبلثيف ألؼ ييكدم بيذه القكات.
الحصكؿ عمى جيش ييكدم بعيد عف التحالفات تحاكؿ كانت الصييكنية في كؿ األكقات كقد 

حيث أرسمت برقية مف المجمس األمريكي لمييكدية إلى كزراء الخارجية  ،الجيش بية في بناءك األكر 
حيث ناشدكا المسؤكليف العسكرييف كالمدنييف  ،ا عمى تشكيؿ الفرقة الييكديةكالبحرية األمريكييف احتجاجن 

تيار أف ينتبيكا بأف قرار الحككمة البريطانية ستتألؼ مف فرقة ييكدية تحت عمـ ييكدم، لذلؾ سيتـ اخ
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التسمية الدقيقة بالفرقة الصييكنية كالعمـ الصييكني، كذلؾ ألف األمريكييف مف أتباع الديانة الييكدية 
 .(1)كرايتيـ ىي الراية األمريكية المعركفة ،ا كال يزالكف في القكات المسمحة األمريكيةكانكا دكمن 

كالعكامؿ العسكرية البلزمة كبذلؾ تكفرت لمصييكنية بانتياء الحرب العالمية الثانية العناصر 
كأصبح لجيشيا فرؽ مدربة كمسمحة كخبرات عسكرية جديدة  ،إلنشاء الجيش فكر إعبلف قياـ الدكلة

كضباط تمقكا المعرفة العسكرية كالفكر العسكرم االستراتيجي، كطرؽ القيادة العسكرية كالتخطيط 
ألؼ  50ء الحرب العالمية الثانية كأصبح حجـ القكات حجـ القكات الصييكنية بعد انتيا ،العسكرم
ا كتـ إنشاء الجيش اإلسرائيمي رسمين  ،ككانكا مكزعيف عمى المنظمات العسكرية الصييكنية ،عسكرم

 كىي: ،ا مف القرارات التنفيذيةكأصدر بف غكريكف عددن  ،26/5/1948بالقانكف الذم صدر يـك 

  الجيش.إنشاء القكات البرية كالبحرية كالجكية التي يتألؼ منيا 
 .تنفيذ التجنيد اإلجبارم 
  .اعتبار إنشاء أية قكة مسمحة أخرل أك االحتفاظ بيا خارج إطار الجيش أمرنا محظكرنا

 (129-128: 2)المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ج
 ،ا مف الييكد في كرش الجيش البريطاني كمطاراتو كثكناتوا كبيرن كضعت حككمة االنتداب عددن ثـ 

 ؛دت األلكؼ مف شباب الييكدكجنَّ  ،كظائؼ الرئيسة كالفنية كحراسة المعابر كالمستكدعاتكخاصة في ال
كاعتمدت بعض المصانع الييكدية إلنتاج المتفجرات  ،فسمحتيـ كدربتيـ كشاركتيـ في العمميات الحربية

 كالذخائر كسائر االحتياجات العسكرية مع المعكنة المالية الكافية.
مبت بريطانيا الجنراؿ كينجبييت البريطاني خبير حرب جكاست ،ش رسميكبذلؾ أصبح لمييكد جي

، ككمفتو بتدريب منظمة العصابات الذم كاف يقكد القكات البريطانية ضد عصابات المبليك كبكرما
 (276: 1968أبك بصير، )الييكدية.  الياجاناة

الكبرل ادماج  التدرج في تككيف الجيش الييكدم حيث طمبت مف الدكؿ الصييكنيةاستطاعت 
الييكد في جيكشيـ كتدريبيـ كمف ثـ بدأت بتككيف الفيالؽ الييكدية كتدريبيا كادخاليا إلى فمسطيف مع 
الجيش البريطاني ليأخذكا مكاقعيـ العسكرية عمى أرض المعركة الحقيقية في فمسطيف، كتـ تككيف 

رة بتككيف القكة العسكرية لمكاجية أم األجيزة العسكرية تحت الحماية البريطانية كبدأت في تنفيذ المؤام

                                                           

ا عمى تشكيؿ الفرقة (1 ( برقية رئيس المجمس األمريكي لمييكدية إلى كزراء الخارجية كالبحرية األمريكييف احتجاجن
 .266ص 36/9/6944الييكدية 
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حرب قادمة عمى األراضي الفمسطينية كلمكاجية المقاكمة كالثركات الشعبية كالتي ستقاكـ إقامة الدكلة 
 الييكدية في فمسطيف.

 في تكويف المعدات العسكرية الدولية الصييونيةالعالقات دور رابًعا: 
تستطيع أف تحمي كي حة كالمعدات الحربية؛ تحركت الحركة الصييكنية نحك تككيف األسم   

نفسيا مف الحركب القادمة أك تحركات المقاكمة الفمسطينية عمى المستكطنات الييكدية، فبدأت 
بتيريب األسمحة سكاء عف طريؽ البحر أك البر أك الببلد المجاكرة، لتستطيع تككيف ترسانة حربية 

 لحماية دكلتيا المقبمة في الكسط العربي.
الدكؿ الغربية كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة كالحركة الصييكنية بمؤسساتيا المالية الصييكنية مع  بذلت

كالتي  ،األسمحة الحربية المتطكرة، كترسيخ القاعدة التكنكلكجيةجؿ ترسيخ أا جبارة مف كالصناعية جيكدن 
مف خبلؿ  ،النفكذ الصييكنيدة زيالكالىا لما تمكف الكياف الصييكني مف القياـ باعتداءاتو المتكررة  ك 

دارة المناصب في اإل ىعمألى إكتسمؿ  ،كالثقافية كالدينية كاالجتماعية كاالقتصاديةمنظماتو السياسية 
الدكؿ  كلـ تكتؼً  ،س الماؿأكتمتمؾ الصييكنية ىذه القدرة مف خبلؿ امتبلكيا سمطة ر  ،السياسية الفرنسية

 ،خرلليات األجيزة الحربية كمختمؼ اآللصييكني بالمعدات كاألاد الكياف امدإستعمارية في الغربية اال
 (115 :1986)نكرم، .سمحة المعقدةنتاج األإعممية  تطمبيامدتو بالخبرات العممية التي بؿ 

إما مف الييكد أنفسيـ مف خبلؿ  ،استخدمت الصييكنية كسيمتيف في الحصكؿ عمى األسمحة  
 كركبية:أك مف الدكؿ االستعمارية األ ،التيريب
 الحصوؿ عمى السالح عف طريؽ التيريب .1

كالمحتكية  ،اكتشفت السمطات الجمركية في حيفا الخزائف الحديدية الكاردة ألشخاص مف الييكد  
عمى مقدار كبير مف األسمحة النارية كالمسدسات كالذخيرة، كأف الييكد كالصياينة يعممكف عمى جمب 

فمسطيف، كذلؾ لتسميح الييكد كلممساعدة في تشكيؿ الحركات  مكىا إلىاألسمحة بطرؽ غير قانكنية كدخٌ 
 .(1) ليقكمكا بمياجمة العرب بشكؿ منظـ ؛شبو العسكرية

 ،نيا أدكات كمكاد زراعيةأضبطت كمية مف األسمحة مع المياجريف عبر ميناء حيفا عمى كقد   
مت الحككمة سيٌ  1927ـ كفي عا ،كاستمرت عمميات تيريب األسمحة دكف اىتماـ الحككمة البريطانية

كتكزع عمى  ،كتيرب إلى القدس ،عمميات تيريب األسمحة، فكانت تصؿ إلى ميناء حيفا ةالبريطاني
 1928-1922 عامي رجاؿ الياجاناة حيث المؤسسات الصييكنية، كحصمت الياجاناة خبلؿ الفترة بيف

                                                           

 .6922 احتجاج المجنة التنفيذية لمؤتمر السيدات العربيات عمى تيريب الييكد لمسبلح (1)
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. 1948لتيريب عشية حرب عمى بعض األسمحة الميربة مف المستكدعات األمريكية، كزادت عمميات ا
 (242: 2012أبك شمالة، )

 الحصوؿ عمى األسمحة عف طريؽ الدوؿ االستعماري .2
بمحاكلة قاـ بيا أحد الصياينة كيدعى  1948عاـ  في لندفيفيد تقرير مف السفارة األمريكية 

يرىا إلى مخازف األسمحة البريطانية الفائضة كتصد إدكارد كرايسمر لشراء مائة ألؼ بندقية حربية مف
مميكف رصاصة، كقدرت  300فمسطيف، باإلضافة إلى  الكاليات المتحدة، كمف ثـ إعادة تصديرىا إلى

ا بيذه الكميات ييكد فمسطيف تفكقن كمنحت األسمحة المستكردة  ،قيمة ىذا الطمب بعشرة مبلييف دكالر
 نكع األسمحة التي استكردىا، ككاف يثير قمؽ االستخبارات األمريكية، كىك المنطقة العربيةفي  اعسكرين 

في  كالمستكدع ، كىي مف مخازف األسمحة الفائضةالمنطقة العربيةاإلسرائيميكف أك حاكلكا استيرادىا إلى 
برككسؿ بتقارير متبلحقة  كقد بعث الممحؽ العسكرم األمريكي في ،أكركبا بعد الحرب العالمية الثانية

كف المتبادؿ اعتبمجيكا لمفي مكتب ال حيث أفاد ـ،1948ك جيش، في أبريؿ كمايك كيكنيإلى استخبارات ال
المؤف التابعة لمجيش األمريكي كالمكجكدة  بعضكاف يطالب بتصريح فيما يتعمؽ بسياسة بيع كالذم 

  (45: 2011)الفي، .لدل المكتب إلى القكات الييكدية في فمسطيف
بمجيكية  استعداد شركة بتقرير عف 1948في يكنيك بعث الممحؽ العسكرم األمريكي كقد   

الكقت ذاتو،  كفي ،نصؼ مجنزرة إلى فمسطيف 64عربة مصفحة أمريكية ك 26دبابات ك 10لتصدير 
مستكدع ألماني  طمب الممحؽ العسكرم البمجيكي في كاشنطف نماذج مف مخزكنات المعدات السامة مف

سكرم األمريكي الع قبلئؿ أرسؿ الممحؽلمذخيرة السامة تـ االستيبلء عميو في بافاريا بألمانيا، كبعد أياـ 
المنطقة، عمى أف القكات  عف كجكد دالئؿ مكثكؽ بيا، في تؿ أبيب كأماكف أخرل في افي القاىرة تقريرن 

ككصؿ ( 46: 2011،)الفي الييكدية كانت تستعد الستخداـ الغاز لميجكـ عمى مراكز السكف العربية.
كأفرغت حمكلتيا بسبلـ في  ،لتي تحمؿ األسمحة كالمتفجراتإلى فمسطيف العديد مف البكاخر األمريكية ا

 (51: 1990)التؿ، .1948عاـ 
المتفجرة في يناير  (ف تيأتي )رطؿ مف مادة  65.000عمى كمية تقدر بنحك  ثرعي كما 

لى إمتجية  ،عمى متف شاحنة عمى رصيؼ ميناء نيكجيرسي في الكاليات المتحدة تحمؿ ،1948
لى إعربة مصفحة نصؼ مجنزرة  13 تكصم 1948مارس  ، كفيياجاناهالفمسطيف لحساب منظمة 

ـٌ بريؿ أفي ، ك عربة 50كجزء مف صفقة قكاميا  ،ةمف الكاليات المتحد الياجاناه قطعة  25كصكؿ ت
 (74: 2015)عبد الحميد، .متف الباخرة ريزكريكتيك مىبيب عألى تؿ إمدفعية مف الكاليات المتحدة 
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 مف اكداسن أتاركة  ،انسحابيا مف فمسطيف 1948في مايك طانية أعمنت الحككمة البريكقد 
نجميزية قبؿ ات اإلكسممت السمط ،في يد العصابات الصييكنيةكالتي كقعت  ،سمحة كالذخائراأل

بريطانيا باعت  1948في يناير ك ( 10: 2011)الفي، .مصييكنيةل احيفا كياف ءانسحابيا مينا
 (74: 2015)عبد الحميد، .از )أكستير(طائرة مف طر  20في فمسطيف  لمصييكنية

مايك  24في  االشتراكية:المعمكمات حكؿ صفقات السبلح مف الدكؿ عف يبلف بابيو إيتحدث 
أرسمتيا الكتمة  ،ممـ 45تسمـ الجيش اإلسرائيمي شحنة كبيرة مف مدافع جديدة مف عيار  1948

ف أك  ،الدكؿ العربية المكجكدة في فمسطيففي حيازتو مدفعية ال مثيؿ ليا عند  فأصبح ،الشيكعية الشرقية
سمحة الذم فرضتو كحظر األ الصفقة،سرائيمي كاف لو دكر في ترتيب عقد ىذه الحزب الشيكعي اإل

لى إرساؿ األسمحة إلى إكبادرت الكتمة السكفيتية  ،بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة عمى الدكؿ العربية
التطيير العرقي  عماؿأتجاىؿ االتحاد السكفيتي ك األكلى، سرائيمية ثناء الحرب العربية اإلفي أإسرائيؿ 

، كتـٌ 1948مايك نيا مراقبك األمـ المتحدة عماؿ التي دكَّ تمؾ األ ،شكاؿ الكحشيةشع األأبالتي مكرست ب
 ،في فمسطيف هالياجانالى إ تاصمكك  ،ف الثانية كالثالثة مف األسمحة التشيككسمكفاكيةيالدفعتإرساؿ 

: 2015)عبد الحميد، .قطعة مف الرصاصمبلييف  6بندقية ك 1200رشاش ك 5000عمى  تاشتمماك 
75-76) 

بف  1947ديسمبر  11العسكرية في أبمغ الميندس حاييـ سالفيف أحد مؤسسي الصناعات كقد 
 250نتاج إنفس الشير يتـ في ك  ،رشاش يدكم 200تصنيع مف كريكف أنيـ سينتيكف خبلؿ أسبكع غ

أطناف  5ألؼ قنبمة ميمز، كسيحصمكف مف أمريكا عمى  60ستف )رشاش يدكم( ك 5000ألؼ طمقة ك
كنصؼ مف بمستيد، كسيصؿ مف إيطاليا ثبلثة أطناف كربع أطناف  بمستيد، كمف إيطاليا عمى ثبلثة

T.N.T  (49: 1993)بف غكريكف ، .ا مف نفس المادةطنًّ  250)ديناميت(، كسيصؿ مف أمريكا 
كالسيما  ،لفرنسية المتعاقبة تأييد الدكلة اإلسرائيمية كتزكيدىا باألسمحةتابعت الحككمات اكما  

، القسـ 1984أصبحت ممكليا الرئيس بيذا المجاؿ، )المكسكعة الفمسطينية،  ىحت ،الطائرات الحربية
مف فرنسا في  كقطع مدفعية لمياجاناهثبلث طائرات محممة بأسمحة  تصم( حيث ك 449: 3العاـ، ج

ا في مجاؿ بناء المفاعؿ ا كاسعن منين أا ك ا عسكرين فرنسا دعمن  الدكلة قدمتعبلف إكبعد  ،1948مايك عاـ 
 1947ي ديسمبر فك  .نتاج القنابؿ النككية بعمـ مبكر مف الكاليات المتحدةإكبدء  ،النككم في ديمكنا

ة. لؤلسمحلى اتفاؽ مع شركة سككدا عمى صفقة كبرل إفي تشيككسمكفاكيا  الياجاناهمبعكثك تكصؿ 
 (75-74: 2015)عبد الحميد،
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صفقة تشيكية بمغ مجمكع الدفعات نظير عمى  1948في يناير كما اتفؽ مبعكثك الياجاناه  
مدفع رشاش  5000بندقية ك 24.500اشتممت األسمحة المشتراة عمى  ،دكالر 12.280.000الصفقة 
ككصمت باخرة ، يةلمانأميسر شميت  25عتاد ك قطعةمميكف  54مدفع رشاش متكسط ك 200خفيؼ ك
لى إمف العتاد  قطعةمبلييف  5مدفع رشاش خفيؼ ك 200بندقية ك 4500حاممة  1948بريؿ أنكرا في 

لى إا ا رشاشن مدفعن  40بندقية ك 200الطائرات  إحدلمتف عمى كصؿ ك  ،حيفا مف سميت في يكغسبلفيا
 (75: 2015)عبد الحميد، هلمياجاناقاعدة جكية تابعة 

لياىك ساخاركؼكر غفي جمسة مع بف ك   1947في  (1)يكف كمكنيا مردكر، كيسرائيؿ غاليمي، كا 
 مميمترات، 9بنديقية ألمانية، كربع مميكف طمقة  170، كمف إيطاليا شارش 500إرساؿ  تـٌ 
، كاشتركا إضافة إلى ذلؾ نصؼ مميكف طمقة (مف مختمؼ القطع الصغيرة )المسدسات 300.000ك

 ،$(15.000أطناف بميستيد ) 3.5ك ،$(26.000) .ف.تأطناف مف ت 3.5$(، ك37.000صغيرة )
 (.53: 1993،بف غكريكف)$ 100.000، كطمبية جديدة ذخيرة $ خزانات2000ك

، 11/12/1947تحدث ييكدم أرزم منسؽ السبلح في الكاليات المتحدة االمريكية بتاريخ كقد 
طائرات  3قد اشترل بأسعار غير باىظة، كلك أنو يمكف الحصكؿ عمى طائرات مف جميع األنكاع 

باإلضافة إلى  ،$5000تكمفة كؿ كاحدة منيا  ،ذات المحركيف  c-46ككنستيميشف، كعشر طائرات 
 (.54: 199ف،ك $. )بف غكري20.000-10.000كتكمفة الككنستيميشف  ،$5000تصميح بقيمة 

ككانت  ،1949حتى خريؼ  1947مدادات التشيككسمكفاكية بغزارة منذ صيؼ ثـ تكاصمت اإل
ساسية في صمكد العصابات الصييكنية، حيث قدمت يكغسبلفيا العكف في تسييؿ نقؿ السبلح لمدكلة أ

مف خبلؿ السماح ليـ باستخداـ مطار "نيسكؾ" في مكنتنيغرك لنقؿ الطائرات ، 1948الييكدية عاـ 
قبؿ نقميا ككاف يسمح لمطياريف الييكد بالتدريب عمى الطائرات في المطار  ،إلييـ في عمميات متكاصمة

كسمحت بكلندا لمحركة الصييكنية بتدريب ييكد بكلندا عمى السبلح قبؿ ىجرتيـ  ،لمدكلة الييكدية
 (243: 2014. )سكيداف،لبللتحاؽ بالجيش الييكدم

، بعد مصادقة الحككمة الييكدية عمى أمر إقامة الجيش 26/5/1948ع بف غكريكف في كقَّ كما 
 كقد نص األمر عمى اآلتي:

 
                                                           

نشط في إيطاليا كالكاليات المتحدة كمساعد سالفيف في  6948ساخاركؼ مف قدامى نشيطي شراء السبلح، في سنة  (1)
 (52: 6992الصناعات العسكرية. )بف غكركيف،
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 جيش كيشكؿ مف أسمحة البر كسبلح البحر كسبلح الجك.يقاـ ال .1
 يحظر إقامة أك االحتفاظ بأية قكة مسمحة خارج إطار الجيش. .2
 كزير الدفاع مسئكؿ عف تنفيذ األمر. .3
 .(1)1948يطمؽ عمى ىذا األمر اسـ جيش الدفاع اإلسرائيمي لعاـ  .4

تـٌ مساعدة الييكد عمى ، ك تككف الجيش اإلسرائيمي عمى مساعدة الدكؿ األكركبية كتدريبو 
مف خبلؿ الجيكش األكركبية، كبذلؾ كصمت نقطة البداية أنو تـ اإلعبلف عف  تككيف الجيش

كلكف لكحظ أف معظـ األسمحة تـ شراؤىا مف الدكؿ كأف عممية الدعـ  الجيش كالبدء بالتنفيذ،
ألكركبية بإقامة المجاني يكاد ال يذكر كىذا يدلؿ عمى اف الصييكنية ىي مف اثرت عمى الدكؿ ا

الدكلة، لك أف الدكلة الييكدية ىي يد االستعمار في المنطقة العربية لمدت الدكلة بالسبلح 
مجانا كعف طريؽ التبرعات ليا كلكف الدكلة الييكدية دفعت ثمف السبلح لكؿ دكلة كانت 

 تحصؿ منيا عمى السبلح.
 نيف الصييو القات الدولية الصييونية في حفظ األمالعخامًسا: 

استغمت الصييكنية العبلقات القكية مع المحيط العربي، كأسست أكؿ مكتب أمنى استخبارم 
في مدينة القدس، كعمؿ المكتب عمى جمع المعمكمات األمنية عف الداخؿ الفمسطيني،  1918عاـ 

مستعديف لبيع أراضييـ، كمعمكمات عف عرب  فكجمب معمكمات عف األراضي المترككة كعف فمسطينيي
كا في االعتداء عمى الييكد، كتطكر أداء المكتب االستخبارم، كأصبح يكجو الجنكد كأفراد الشرطة شارك

 (210: 2012داخؿ الجيش كالشرطة البريطانييف. )أبك شمالة،
قامة عبلقات مع أعضاء شرطة   كما استطاعت الصييكنية تجميع الشباب الييكدم حكليـ، كا 

برية، كجمعت السبلح بكاسطتيـ لحماية مستكطنات الجميؿ طبريا الصياينة، كأعضاء الكتائب الع
، ككاف االىتماـ بالمؤتمر حكؿ 1919يكنيك  19األعمى كاألسفؿ، حيث عقد مؤتمر ىاشكمير بتاريخ 

كيفية استغبلؿ القانكف لتعزيز األمف الصييكني لمدفاع عف المستكطنات، باإلضافة لمكتائب كالشرطة 
 (235-234: 2012)أبك خضكرة ، كالحفاظ عمى أمف المستكطنات.

كما سمحت اإلدارة العسكرية بإنشاء حرس خاص لممستكطنات الييكدية، كبقي األمر سارم 
تـ تدريب  1936المفعكؿ في زمف اإلدارة المدنية، ككاف كالء الشرطة الييكد لمصييكنية، فخبلؿ أحداث 

( حيث التحؽ 87: 2009ت. )الزاممي،ييكدم ليككنكا مف أفراد الشرطة؛ ليدافعكا عف المستكطنا 3000
                                                           

 .626.ص6948/ 36/5قرار ديفيد بف غكريكف رئيس كزراء إسرائيؿ بإقامة جيش الدفاع اإلسرائيمي:  (1)
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عناصر ىاشكمير بالشرطة البريطانية عندما سيطرت القكات البريطانية عمى الجميؿ، كجند البريطانيكف 
عددنا مف الصياينة لمعمؿ في أمف الشرطة، كشارؾ الصياينة في الشرطة البريطانية في طبريا، كتـ 

ف القيادة الصييكنية في طبريا أك مف لجنة تجنيد الصياينة مف الجميؿ في الشرطة بتكصية م
المستكطنات الصييكنية، حيث كانت شرطة طبريا مسؤكلة عف أمف الجميؿ، كحرصت ىاشكمير عمى 

 (232،231: 2012أف يشعر الشرطي باألماف كالتكجو إليو عند الحاجة. )أبك خضكرة،
تعييف شرطة صياينة  1918في نياية  ةكما اقترح ييكشع أيزنبرغ عمى السمطات البريطاني 

حسب عدد المستكطنات، كتككف التغطية المالية عمى البريطانييف، كلكف الحاكـ العسكرم البريطاني 
آرثر مكني رفض االقتراح لعدـ كجكد ميزانية، كلكف السمطة البريطانية عينت في القدس عددنا مف 

ف لمضباط اإلنجميز، كفكر شمكئيؿ الشباب الصياينة لمخدمة في األمف، مراسميف بيف المكاتب كمرشدي
ىفتر في استغبلؿ ىاشكمير التجنيد في الشرطة البريطانية المتبلؾ السبلح، كطالب رفاقو في منظمة 
ىاشكمير بالبدء بجمع السبلح في المستكطنات، كأف عمييـ إحضار األسمحة مف المعسكرات البريطانية 

 (233-232: 2012. )أبك خضكرة، لمعامميف في الفيمؽ الييكدم كالشرطة البريطانية
بطمب إلى حككمة االنتداب  1936تقدمت الككالة الييكدية عند اندالع الثكرة الفمسطينية عاـ   

تطالب فيو بتجنيد عدد مف رجاؿ الشرطة الخاصة لدعـ الشرطة الصييكنية، كاستجابت السمطات 
 25اطؽ التي يتيددىا الخطر، كفي البريطانية لمككالة الييكدية بإعطاء رخص كأسمحة بمختمؼ المن

ٌند عشرات مف الخفراء مف مختمؼ المستكطنات ككاف ليـ زم خاص، كأطمؽ عمييـ اسـ  1936مايك  جي
"شرطة المستكطنات العبرية"، كبعد انتياء اإلضراب طرحت السمطات البريطانية بقاء األسمحة في أيدم 

تكطنات شرط تسميـ األسمحة غير الشرعية، الصياينة، كبقي ثبلثة آالؼ غفير بأسمحتيـ في المس
 (173: 2011تسميـ األسمحة. )أبك حمبية،  ةكرفضت الصييكني

 ،ضد العرب 1945في عاـ  صدرتياأالتي  قكانيف الطكارئ السمطات البريطانية استخدمت  
في  بما ،جميع حقكؽ المكاطنيف كالذم يجيز لمحاكـ العسكرم فرض قيكد عمى 124كمف بينيا القانكف 

 منطقةالجيش فرض حظر التجكؿ عمى  أعمفذا إف ،مفـ في التنقؿ بدعكل الحفاظ عمى األذلؾ حقي
الحاكـ  ال بتصريح مفإرضو أفي التكجو لمعمؿ في  عربي الحؽ ألمال يصبح  ؛منيةأالعتبارات 
 (238: 1982، )جاركدم .العسكرم
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ف مف الحككمة رطة عييٌ ش رسالة سرية إلى شمكمك ركزنشتايف ضابط (1)أرسؿ عامكسثـ  
طمقة، 100كيككف مع كؿ جندم بندقية ك ،شخص 500مفادىا أنو سيتـ إنشاء حرس مف  ،البريطانية

كمسدس، كسيكضعكف في تصرؼ قيادة شرطة تؿ أبيب، ييمنع عمييـ الكقكؼ عمى حدكد يافا، كلكؿ 
 بف غكريكفيافا. ) الشرطة مسدس كاحد، كسيككف رجاؿ الشرطة مسؤكليف عف أمف حدكدمف أفراد  10
بف ) .رجؿ كامرأة 4500لـ يصؿ عدد المجنديف في ميمات األمف كافة  رغـ ذلؾ (52: 1993،

 ( 28 :1993،غكركيكف
قامت الجالية الييكدية األمريكية بدكر كبير في مساعدة الصييكنية كدعميا في مختمؼ المجاالت 

ات السبلح التي اشترتيا الصييكنية مف العسكرية كالسياسية، كقدمت األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ صفق
أكركبا الشرقية، خاصة األسمحة التشيكية التي لعبت دكرا خطيرا كىك جدا في تسميح العصابات 

الصييكنية في الحرب. يقكؿ رابيف: " إف األسمحة التي جاءتنا مف تشيككسمكفاكيا لكالىا لما انتصرت 
 (40: 2011إسرائيؿ، كال حتى بالحرب" )الفي،

ت الصييكنية عبلقاتيا لمحفاظ عمى أمف المستكطنات كالمناطؽ المحيطة بالحارات الييكدية مف بن
خبلؿ االنتداب البريطاني كتـ تدريبيـ عمى العديد مف كسائؿ األماف، حيث فكرت بكسائؿ الردع 
 كتخكيؼ العرب، كعينت السمطة البريطانية عددا مف الشباب الصياينة الييكد لمخدمة في األمف،

مراسميف بيف المكاتب كمرشديف لمضباط االنجميز، لتككيف منظكمة متكاممة في تحركاتيـ، كمراقبة 
تحركات المقاكمة الفمسطينية لتأميف الييكد مف ضربات المقاكمة، ككصكؿ الييكد إلى مستكل األمف 

 ف.كتككيف الجيش ليك تحدم لمكاقع العربي كاإلسبلمي بقياـ كياف ييكدم إحبللي في فمسطي
 

  

                                                           

ف كىك أحد ضباط الفرقة الييكدية المقاتمة، مارس ميمات اتصاؿ بيف الحككمة كالشرطة، انضـ عامكس بف غكريك  1
 (.53: 6992فيما بعد إلى شرطة إسرائيؿ. )بف غكريكف ،



 

243 
 

 
 

 
 

 المبحث الثاني
 العالقات الدولية الصييونية في وظائؼ الخدمات

 
 

 العالقات الدولية الصييونية في تكويف االقتصاد الييودي في فمسطيف: أوالً 

 التعميـ والثقافةالعالقات الدولية الصييونية في بناء  ا:ثانيً 

 الصحية العالقات الدولية الصييونية في بناء الرعاية ا:ثالثً 

 واالتصاالت لمكاصبلتاالعبلقات الدكلية الصييكنية في بناء منظكمة  ا:رابعً 

 العالقات الدولية الصييونية في بناء منظومة المياه والكيرباء ا:خامسً 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 مدخؿ
نت الحركة الصييكنية مف خبلؿ مكجات اليجرة كمساعدة الدكؿ العظمى في تككيف كظائؼ ككٌ 

عمى  شتمبلن حيث نشأ كتطكر االقتصاد الصييكني م ،الخدمات كاألساسات األكلى لبناء الدكلة الييكدية
كركز الصياينة عمى حرفة الزراعة في  كالصناعية كالتجارية كالخدماتية. العديد مف المياديف الزراعية

، كتطكرت الصناعة كتكفير األمكاؿ مف خبلؿ الدعاية تككيف االقتصاد معتمدة عمى المستكطف الييكدم
بيف ألمانيا كالحركة الصييكنية في الصييكنية كمعاكنة الحككمات األكركبية. كأسيمت اتفاقية ىعفاراه 

العديد مف المزايا االقتصادية، كتمقت الحركة الصييكنية مساعدات ضخمة مف العديد مف المصادر 
 الخارجية كالتي تركزت في الكاليات المتحدة األمريكية كألمانيا كالجباية الييكدية.

مراكز البحثية كالمراكز الثقافية، اىتـ الصياينة بإنشاء المؤسسات التعميمية، إضافة إلى الكما 
حيث استندت الصييكنية لبلنتداب البريطاني إلقامة المؤسسات التعميمية كالبحثية كالثقافية كالجامعة 

حتى قامكا العبرية، كما أف تـ اإلعبلف عف إقامة الدكلة كانت الصييكنية كبمساندة الدكؿ االستعمارية 
امكا مؤسسات عالية المستكل في جميع الخدمات التعميمية كأق ،ببناء جياز تعميمي بشتى مراحمو

، حيث اعتمدت الصييكنية عمى المناىج العممية األلمانية، كسممت ألمانيا كؿ مقدراتيا لممستكطنيف
 .التعميمية مف المدارس لمحركة الصييكنية كجزء مف التعكيضات األلمانية

بية في تنظيـ ك البريطاني كالدكؿ األكر  شكمت الحركة الصييكنية باالعتماد عمى االنتدابثـ 
حيث ظير التنسيؽ كالتعاكف بيف االنتداب كالحركة  ،سعاؼ كالعياداتكاإلالمراكز الصحية كالمستشفيات 

 .الصييكنية في تطكير المؤسسات الصحية
كتـ تسميميا لمحركة  ،أقيمت السكؾ الحديدة كخطكط المكاصبلت مف خبلؿ الدكؿ األكركبيةثـ  
لمانيا بتعيداتيا بتسميـ السكؾ الحديدية كجزء مف التعكيضات لمحركة أمثؿ التزاـ  ،نيةالصييك 

الصييكنية، كباع الجيش البريطاني كاإلدارة المدنية البريطانية السكؾ الحديدة كخطكط المكاصبلت 
ربية لمحركة الصييكنية، كاستكلت الصييكنية عمى مصادر المياه مف خبلؿ االتفاقيات الصييكنية الع

كاستغبلؿ مصادر المياه لتكليد  ،كبمساعدة االنتداب البريطاني كالفرنسي مف الدكؿ العربية المجاكرة
كضـ المكارد المائية كالتي تتمثؿ بنير األردف كالبحر الميت كنير الميطاني لمدكلة  ،الطاقة الكيربائية

 الييكدية.
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يثاؽ العصبة أف االنتداب غايتو ( مف م22لقد تقرر بناءن عمى قرار عصبة األمـ المادة )
حضارية لرقي الشعكب الخاضعة لسيادة بعض الدكؿ، كبناء عمى القرار تدخمت بريطانيا في مرافؽ 
الحككمة بعد الحرب العالمية األكلى، ككضعت نفسيا كالييكد في التحكـ في المرافؽ العامة مع 

 المكظفيف الذيف كانكا في الحككمة العثمانية.
لقنصؿ البريطاني العاـ الييكد في مختمؼ مجاالت حياتيـ اليكمية؛ مف أجؿ أف ساعد اكما  

لذيف تعاقبكا يضمف مساعدتيـ في البقاء، كفي تكفير الراتب الشيرم المناسب لو. كمف أبرز القناصؿ ا
في التدٌخؿ  اا خطيرن لعب دكرن الذم كاف القنصؿ جيمس فف  1845بعد يكنج  .عمى كظيفة قنصؿ عاـ

كما السكاف الفمسطينييف خبلؿ فترة عممو كقنصؿ بريطاني نفكذه الشخصي، كحٌبو لمييكد،  في شئكف
القنصمية كفركعيا كككبلء تنشيط عمؿ  عمىفي الببلد فترة طكيمة في أثناء مككثو جيمس فف  عمؿ

في كنكابيـ، كصٌمـ عمى تدعيـ النفكذ البريطاني، كبسط السيطرة السياسية كالنفكذ العسكرم  القناصؿ
ييكد، ىذا إلى جانب المسيحييف ك المسمميف ك التدخبلتيـ في شؤكف المكاطنيف كالطكائؼ كالسكاف 

 (140: 2006)الكعرم، .اىتمامو بالصراعات الداخمية كتنشيطيا كدفعيا بقٌكة
قامت الحككمة البريطانية بتنشيط مجاالت الصحة كالزراعة كالتجارة كاالتصاالت، كاستجابت  

الحككمة البريطانية، )لتغييرات، كأظيرت بريطانيا الدخكؿ في فترة االزدىار كالتطكر. فمسطيف مع كؿ ا
ككاف  ،ب الجيش البريطاني مف المدف كالقرل قبؿ شير مف انتياء االنتداباانسح( كعند 7: 2000

تسمـ الصياينة مف قكات ثـ المكاقع البريطانية حاؿ االنسحاب منيا،  كفدخميف ك الصياينة المسمح
الؼ مف الطرؽ المعبدة، كعدة مكانئ آكثبلثة  ،مبني حككمي، كخمسيف محطة قطار 2700نتداب اال

 :2012)أبك شمالة، .يمة المميئة باألسمحة كالذخيرة كقطع الغيارممف المكاقع العسكرية ال 37بحرية، ك
309) 
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 أواًل: العالقات الدولية الصييونية في تكويف االقتصاد الييودي في فمسطيف
الحركة الصييكنية األسس االقتصادية لممجتمع الييكدم في عيد االنتداب البريطاني عامي  ستأس
( كتتطكر االقتصاد الييكدم ببناء المصانع كتككيف المنظكمة التجارية الداخمية 1917-1948)

 كالخارجية ككاف التطكع بمثابة العامكد الفقرم لمنشاط االقتصادم ليذه المؤسسات.
 الدولة مؤسساتالحصوؿ عمى األمواؿ لبناء ولية الصييونية في العالقات الد .1

 ،الستغبلؿ مكارد الببلد ؛كف لدييا مكارد ماليةي تفمس كلـالعالمية المنظمة الصييكنية  كادت
كالعمؿ  فمسطيف إلىكما كاف مف العسير العثكر عمى ييكد بأعداد كافية ممف يريدكف اليجرة 

ا مريكأييـ كايزماف في مفاكضات مع ييكد كدخؿ حا مسطيف،عمى دعـ االقتصاد الييكدم في ف
ليستطيع جمع  قامة كتككيف الككالة الييكدية لفمسطيفإكنجح في  ،بكاسطة "لكيس مارشاؿ"

 (40 :2001. )جاؾ،األمكاؿ مف الييكد في الدكؿ األخرل
 المساعدة المالية مف الجاليات الييودية في أوروبا وأمريكا - أ

مريكية بدكر كبير في مساعدة الصييكنية كدعميا في مختمؼ يكدية األقامت الجالية الي  
 ،في أمريكا 1939أسست لجنة الجباية المكحدة عاـ كما  (40: 2011،الفي)ية المجاالت االقتصاد

حيث جمعت ثبلثة مف قيادات الجالية الييكدية كالحركة الصييكنية في أمريكا، كاستخدـ النداء المكحد 
حممة  665ا، كجمع أمكاؿ الرفاىية، مف خبلؿ ا محمين اتحادن  229ؿ، كجمع التبرعات في جباية األمكا

ا متخصصة إلمكانية االستفادة مف المناسبات الييكدية في جباية األمكاؿ، مستقمة كمشتركة، كعيف لجانن 
د ظيكر عدد مف المنظمات التي تقكـ بجمع التبرعات مف الييك مع كأرسؿ بعثات لمخارج، كتزامف ذلؾ 

: 2016لييكدية. )الفرا، انشاء الدكلة ، كجمع األمكاؿ لتحقيؽ إبشكؿ منتظـ، لصالح الصييكنية كدعميا
88 -89) 

كما استطاعت الصييكنية االستفادة مف الدعاية لجمع األمكاؿ مف الجاليات الييكدية األمريكية،  
في سنة  مريكا عف كطنيـأنفقكىا في الدعاية لفصؿ ييكد أ ،رمميكف دكال 25جمعت الصييكنية حيث 
مية صكطانيـ األأف أك  ،كحدىا فمسطيفال إا ال كطف ليـ ف ييكد الدنيا جميعن ألكي يشعر العالـ ب ،1948

لكاليات مريكا عف كطنيـ في اأف فصؿ ييكد أك  ،ى يعيشكف فيوال منفن إف ليست التي يعيشكف فييا اآل
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مف االقتصاد الييكدم األمريكي في دعـ الدكلة  ، كيستفيدكاالصميمةمريكية المتحدة كعف تقاليدىـ األ
 (70 :2001جاؾ،)الييكدية. 

 ،ثناء الحربأفي الكاليات المتحدة  مف استمر الدعـ المالي الكبير مف الجاليات الييكديةكقد 
في تيريب السبلح كالمياجريف  أسيـنو أخاصة  ،لة الحرب الصييكنيةآحاسـ في تمكيؿ  ككاف لو دكر

حيث  (31-30: 2011)الفي، .اجة لتجنيدىـ في الحرببحالصييكنية  التي كانتا مف شرؽ أكركب
مميكف دكالر مف بنؾ  100بقرض بمبمغ  1949بدأت المساعدات المالية مف الحككمة األمريكية عاـ 

،  .ككاف معظـ المساعدات عمى شكؿ قركض ،االستيراد كالتصدير  (31: 2014)القـر
 طفبلن  27مع تحطـ طائرة تقؿ  1949لييكدية في النركيج عاـ بدأ التعاطؼ مع الدكلة اكقد 

حيث تحطمت الطائرة  ،كانكا قادميف مف النركيج لممشاركة في مخيـ تدريبي ،ا مف شماؿ أفريقياييكدين 
كأصبحت قصة مساعدة الدكلة الييكدية  ،ال طفؿ كاحدإمنيا  كلـ ينجي  ،قرب أكسمك بسبب الضباب

بناء "كيبكتس" لكتـ تخصيص ىذه األمكاؿ  ،ت جمع التبرعات كاألمكاؿمع حمبل ،عاـالرأم القضية 
 (179: 2014)أبك سيؼ،  .داخؿ الدكلة الييكدية يحمؿ اسـ النركيج

 استغالؿ التعويضات األلمانية في دعـ الدولة الييودية - ب
تعاني بدأت التحركات الصييكنية نحك التعكيضات األلمانية لتستطيع سد العجز المالي التي كانت 

منو، فاستغمت المشكمة الييكدية كمحارؽ النازييف المصطنعة مف الحركة الصييكنية كالنازييف لتطمب 
 التعكيضات.

طمب غكلدماف مف أديناكر مستشار ألمانيا االتحادية الغربية تعكيضات تقدـ لمدكلة الييكدية عف 
ة التي استكلت عمييا ألمانيا، كتقديـ األركاح التي أزىقتيا النازية، كعف األمكاؿ كالممتمكات الييكدي

ف لو ف مف أكركبا الكسطى كالشرقية، كبيَّ ميـ قادمك المساعدات لتكطيف المياجريف الييكد، فمعظ
مسؤكلية الشعب األلماني عف المذابح كالممتمكات الييكدية، فكافؽ أديناكر ككانت النتيجة تقديـ ستيف 

كمميار  دكالرعشر سنكات كمبمغ ألؼ كخمسمائة مميكف  مدل مميار دكالر عمى 60ؼ مميكف دكالر، أل
 (559: 2004ا. )عرابي،دكالر تقدـ فكرن 
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 العالقات الدولية الصييونية في بناء المؤسسات االقتصادية .2
 التجارة والصناعة - أ

كيعكد ذلؾ إلى المادة  ،اكضع صمكئيؿ المبنات األكلى في تنمية ثركة الييكد كتمكينيـ اقتصادين  
مف صؾ االنتداب التي تنص عمى أف بريطانيا تتعيد بأف تجعؿ فمسطيف في كضع سياسي الثانية 

كاقتصادم كاجتماعي صالح إلنشاء كطف قكمي لمييكد، فاختار صمكئيؿ الخطكات األكلى لبناء الييكد 
اقتصادينا كتمكينيـ مف فمسطيف، كتسميميـ األراضي، كسمَّميـ المشركعات الميمة، منيا: امتياز 

 (100-99: 1968رباء لتقكية الييكد اقتصادينا كجني األرباح الكبيرة العائدة عمييـ. )أبك بصير، الكي
كخبلؿ فترة اإلدارة العسكرية البريطانية في فمسطيف كمع زيارة كفد البعثة الصييكنية برئاسة  

فمسطيف مف خبلؿ أككؿ إلييا إرساء القكاعد األساسية لبناء الدكلة الييكدية في  1918حاييـ كايزماف 
اإلدارة العسكرية، ككجيت رؤكس األمكاؿ الييكدية التي ترد إلى فمسطيف مف الخارج لبلستثمار في 

 1936مميكف جنيو فمسطيني حتى نياية  80المشاريع الزراعية كالصناعية، كقدرت األمكاؿ بحكالي 
 (176: 2009الزاممي،)مما أدل إلى تكسع كبير في ميداف الزراعة كالصناعة. 

، حيث أيسست دائرة التجارة كالصناعة، 1920كقد استممت اإلدارة المدنية مياميا في يكليك  
ككانت مياميا استشارية فتعطي تكصياتيا في الشؤكف االقتصادية كالصناعية، كالعمؿ عمى زيادة 

قامة تعاكف بيف الدائرة كالغرؼ التجارية التي تأسست في المدف الكبر  شراؾ النشاط الصناعي، كا  ل، كا 
الدائرة مع دكائر الحككمة بصكرة أكبر، كزيادة عدد المياجريف الييكد إلى فمسطيف كجمبيـ رؤكس 
األمكاؿ، حيث تطكرت عدة صناعات في الببلد لتكافؽ أذكاؽ المياجريف كتمبية احتياجات الجيش 

: 2016الزاممي،البريطاني؛ مما أدل إلى انتعاش الصناعات المحمية كتنكعيا لسد حاجات السكؽ. )
 1920كعند إنشاء اإلدارة المدنية تكلت ضمف نشاطاتيا القسـ التجارم، كفي شير نكفمبر  (177

تكلت مسؤكلية ككاجبات شراء جميع لكاـز مستكدعات الدكلة، كتكلت مسؤكلية إنشاء المكانئ كجيكلكجية 
 (65: 2000األرض كتطكير المصادر المعدنية. )الحككمة البريطانية، 

ذركتو، حيث  1924-1920د بمغ تأسيس المعامؿ كالمصانع الييكدية في فمسطيف سنة كق 
أيسس ستة كخمسكف  1929-1925عامبلن، كخبلؿ الفترة بيف  1515أينشئ خمسكف معمبلن تستكعب 

عماؿ، ككاف معظـ المصانع الحديثة ييكدية كمكجينا نحك التقدـ الصناعي،  1204معمبلن يعمؿ فييا 
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كف الييكد األلماف متمرسيف في مختمؼ الصناعات، كتدربكا في ببلد متقدمة في مجاؿ ككاف المياجر 
الصناعة، كقدـ االنتداب كؿ الدعـ البلمحدكد كالتسييبلت البلزمة لمصناعة الييكدية، كمنحتيا الحماية 

سيطر  مف خبلؿ التشريعات التي سنَّتيا، كالمتمثمة في االمتيازات كالحماية الجمركية، كمف خبلليا
 (177: 2009الييكد عمى الصناعة في فمسطيف. )الزاممي،

المندكب السامي المكاء بمكمر عمى المياه، يستعممكنيا بحريَّة، كينظمكنيا، ز اىتماـ تركَّ كقد  
كلمدة  1921كيستكلكف عمييا. كمنح المندكب السامي لمشركة امتيازنا مطمقنا باستعماؿ المياه منذ عاـ 

أف يشمؿ: "مياه نير األردف كحياضو، كيشمؿ مياه نير اليرمكؾ، كجميع ركافد نير  سبعيف عامنا، عمى
األردف كحياضو الكائنة تحت إشرافو، أك مراقبة المندكب السامي، كبمكجب االتفاؽ اإلنجميزم الفرنسي 

عمى أف جميع مياه نير األردف كحياضو كركافده كمياه نير اليرمكؾ  23/12/1920المعقكد في 
 (101: 1968ده خارج حدكد الببلد لتكليد الكيرباء مف تمؾ المياه. )أبك بصير،كركاف

كما سمَّـ المكرد بمكمر امتياز استثمار البحر الميت الذم قدرت كنكزه بأربعة عشر مميار جنيو، 
عامنا، كتقدر ثركة البحر  75كحرر كعقد بيف المندكب السامي كبيف الييكدييف نكفكسكي كطكلكخ لمدة 

ت مف أمبلح البكتاس بألفي مميكف طٌف، كمف بركميد المغنيسيكـ بتسعمائة مميكف طف، عدا المي
 (103: 1968الكميات اليائمة مف ممح الطعاـ كالفكسفات. )أبك بصير،

إلى لكيس فرنش مدير  1931عيدت حككمة حزب العماؿ البريطاني برئاسة ماكدكنالد كقد  
بأف يدرس التدابير التي مف شأنيا كضع مشاريع  ،ت البريطانيةالتحسيف كالعمراف في كزارة المستعمرا

كرصدت الحككمة البريطانية  ،مكضع التنفيذحيث كاف  ،1930التنمية الكاردة في تقرير سمبسكف سنة 
مميكف جنيو لميمة فرنش كما سيتبعيا مف تنفيذ خطة زيادة إنتاج األراضي في فمسطيف عمى  2.5مبمغ 

 (452: 3، القسـ العاـ، ج1984)المكسكعة الفمسطينية،  .كلىمدل السنكات الخمس األ
كأصبحكا القكة كالمحرؾ القتصاد  ،سبابياأاينة سيطرتيـ عمى مصادر الحياة ك أحكـ الصي  
نتداب كحككمة اال ،بيف المنظمة الصييكنية كالككالة الييكدية مف جية فقد كاف التعاكف كامبلن  ؛فمسطيف

البنكؾ كالمصارؼ في كافة مدف  تنشأحيث  ،مريكا مف جية أخرلأك كبيكتات الماؿ في أكركبا 
 تمف ماكس بنسيكن سسو كؿ  الذم أ ،بيبأالبنؾ األمريكي الفمسطيني في تؿ ككاف أىميا  ،فمسطيف
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قاما في تؿ أكانا قد ىاجرا ك  ،مريكي مف شيكاغكألكفتسي كىك سحؽ جبرم ا  مريكي مف كميفبلند ك أكىك 
 (83 :2009)صالحية، .جؿالرىانات العقارية الطكيمة األفي كاختص البنؾ  ،بيبأ

لمانيا أمحرؾ لفمسطيف مف  600حضار إ ر تـٌ خبلؿ الثبلث سنكات األخيرة لمقرف التاسع عشك 
 (43: 2011)الزىار، لصالح الصياينة. نجمتراا  ك 

 طار االقتصادي والزراعي والصناعيالتجارة الخارجية في اإل - ب
 الصادرات 

قائمة صادرات القطاع الييكدم في فمسطيف، كشكمت  1939ماس عاـ تصدرت صادرات ال 
% مف مجمؿ 24.7، كاستحكذت عمى 1950معظـ الصادرات الصناعية لمدكلة الييكدية عاـ 

لنقؿ المياجريف الييكد مف بمجيكا،  1938الصادرات السمعية، كيرجع قكة الصناعة التي تمتد إلى عاـ 
مارية كرعاياىا الييكد عمى الدكؿ المنتجة لمماس في أفريقيا، حيث كاستفادت مف سيطرة الدكؿ االستع
كفقنا لمعبلقة بيف االنتداب البريطاني كفمسطيف، كاستكعبت  1949استمرت حركة الصادرات عاـ 

% مف صادرات الدكلة الييكدية السمعية، خاصة الحمضيات التي لـ تفرض عمييا 53.7بريطانيا 
ستكعبت أسكاؽ الحمفاء الجزء األكبر مف الصادرات السمعية، إذ استحكذت بريطانيا رسكمنا جمركية، كا
%، في حيف كاف الجزء 17%، ثـ الكاليات المتحدة ككندا نسبة 21.5أسكاؽ أكركبا الغربية عمى 

مف مجمؿ الصادرات السمعية.  7.8األصغر مف نصيب إفريقيا كآسيا كأكركبا الشرقية 
 (574 -572: 2014)عاشكر،
، كذلؾ ألىمية األسكاؽ 1949اىرة تصاعد القيمة لمصادرات بمعدالت كبيرة منذ عاـ ميزت ظ 

الخارجية لديمكمة االقتصاد كحؿ مشكمة فائض اإلنتاج، التي الزمتو بسبب زيادة اإلنتاج بمعدالت أكبر 
 ،ييكديةمف االحتياج المحمي، إذ تكسع اإلنتاج عمى شكؿ قفزات ارتبطت باليجرة الييكدية إلى الدكلة ال

، حيث بمغت كزيادة القكة اإلنتاجية الناتجة عف تدفؽ المعكنات كالمكارد مف الخارج ،كارتفاع عدد العماؿ
كتصدرت السمع الزراعية كالمنتجات الصناعية الغذائية عمى  .مميكف$ 28.5 1949الصادرات عاـ 

% مف مجمؿ 63.5ا يقارب صادرات الدكلة الييكدية في السنكات األكلى إلنشاء الدكلة، حيث شكمت م
الصادرات، ألف طبيعة االقتصاد الزراعي الفمسطيني الذم سيطرت عميو الدكلة الييكدية، كاستحكذت 

% مف صادرات الدكلة الييكدية 47.2الحمضيات عمى النسبة األكبر مف اإلنتاج الزراعي، إذ شكمت 
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% 9.3حيكانية كالصناعات الغذائية ، بينما شكمت المحاصيؿ الزراعية األخرل كالمنتجات ال1950عاـ 
 (571-570: 2014مف إجمالي الصادرات لمعاـ نفسو. )عاشكر،

 الواردات 
كاستيراد الحبكب كالدقيؽ مف ألمانيا كالنمسا  1920تجمت ظاىرة الزيادة في الكاردات عاـ 

ندا، كاألشغاؿ األسترالي، كاستيراد شحنات كبيرة مف الخشب مف بكلندا كركمانيا كتشيككسمكفاكيا كفنم
المعدنية كاألنابيب كاألدكات الصحية كمعدات التمديدات مف ألمانيا، كالببلط مف فرنسا كألمانيا، 

: 2000الحككمة البريطانية، )كاألسمنت مف ألمانيا كدكؿ أكركبية أخرل، كاألثاث المنزلي مف النمسا. 
67) 

ات مما تنتجو الصناعة اردلك لى زيادة الضرائب عمى اإريطانية عمدت السمطات البكما  
كؿ ذلؾ لتشجيع  ،عفاء الضرائب كالرسكـ عما تحتاجو الصناعة الييكديةإك ألى تخفيض ا  ك  ،الييكدية
 (102: 2002دياب،) .الييكديةمصانع الكحماية 

تتمثؿ شركة الصادرات كالكاردات دعما لمحركة االقتصادية الييكدية في فمسطيف، كضماف االقتصاد    
ؿ األزمات التي يمكف أف تمر بيا، كأف تمر بيا، كأف مستقبؿ العبلقات بيف الدكؿ تخضع الييكدم لك

كتتأثر بمدل تطكر العبلقات االقتصادية الدكلية، حيث أثرت اليجرة الييكدية مف الدكؿ بمساعدة حركة 
 التجارة الخارجية لمدكلة الييكدية كتأسيس قكاعد متينة لمعبلقات االقتصادية.

 الجمارؾ 
َـّ  افتتاح مركز جمارؾ في حيفا عند تشكيؿ اإلدارة العسكرية لفمسطيف، حيث كانت جمارؾ  ت

الكاردات تيجمع عمى األعداد التي سكؼ تمٌر مركرنا بدمشؽ، كجعمت الجمارؾ التي تقدـ مف الميناء، 
السامييف كجعمت منو طريؽ مريح لمستكردم البضائع األجنبية، كتـ تكقيع اتفاقية جمارؾ بيف المندكبيف 

، كنصت االتفاقية عمى أف يتـ دفع جمارؾ البضائع 1921أغسطس  25لكؿ مف سكريا كفمسطيف في 
المارة مركرنا عبر ميناء حيفا إلى سكريا، حيث تخضع الجمارؾ في البمد المرسمة إلييا البضائع بمكجب 

يطرة البريطانية شركط االتفاقية، كأعمف ميناء حيفا منطقة حرة، كأصبحت المناطؽ الخاضعة لمس
كالفرنسية معنا كالتي تـ تسميميا لمصياينة عند انتياء االنتداب البريطاني عف فمسطيف. )الحككمة 

  (43-42: 2000البريطانية،
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 والثقافة الييوديةالتعميـ منظومة : العالقات الدولية الصييونية في بناء ثانًيا
بعبلقتيا الدكلية حيث تعطي انطباعا عف  التعميـ كالثقافة منظكمة ميمة في استمرارية الدكلة

مستكل التعميـ، كلو أىمية في التبادؿ الثقافي بيف الشعكب كالدكؿ، حيث كاف لمحركة الصييكنية 
كمفكرييا كبدعـ مف سمطات االنتداب البريطاني كألمانيا دكرا في نجاح تأسيس المؤسسات التعميمية 

ث انتيجت الركة الصييكنية في المسيرة التعميمية بالتعميـ كالتحضير لركف ميـ في الدكلة الييكدية، حي
االلماني، كتمثؿ التعميـ بالنسبة لمصييكنية السبلح الفعاؿ لتكجيو الييكد قكاعد الكالء لمحركة الصييكنية 

 . كمشركعيا بإقامة الدكلة الييكدية
                                  تكويف المؤسسات التعميمية لصالح الصييونية .1

أصدر السمطاف العثماني عبد العزيز فرماننا يقضي بإعطاء الييكد قطعة أرض، مككنة مف   
الصيفي، )دكنـ، بيدؼ إنشاء مدرسة زراعية عمييا؛ لتعميـ أيتاـ الييكد الميف الزراعية.  2600
شراؼ كدعـ مف المجتمعات 58: 2015 ( حيث تمثؿ التعميـ الييكدم بمؤسسات دينية ييكدية كا 

األكركبية، التي كاف رعاياىا تقييـ في فمسطيف بمساعدة كمنح مف األثرياء. )الحككمة 
 (.88: 2000البريطانية،
ة لمييكد حري أطمؽقاـ صمكئيؿ بإخضاع المدارس العربية إلشراؼ مفتشيف بريطانييف، بينما   

 .ميزيةكاإلنجالعربية لى جانب إقرت لغتيـ العبرية لغة رسمية أف أبعد  ،التعميـ كاستقبلؿ المدارس
جنيينا  60.125مبمغ  1922خيصص مف مكازنة حككمة االنتداب عاـ كما ك  (184 :2012،حسيف)

مصرينا لمساعدة المدارس غير الحككمية، ككانت غالبية المدارس الييكدية مف األطفاؿ، كأعطى القسـ 
شريطة إبقاء دائرة  1921 األكبر مف المبمغ لممدارس الييكدية، كتـ تعييف مفتش ييكدم في يناير
% مف مجمكع السكاف، 11التعميـ عمى اطبلع بشؤكف التعميـ الييكد، كرغـ أف نسبة الييكد ال تتعدل 

فقد تركز األطفاؿ الييكد في المدارس، كالمؤسسة الصييكنية كمؤسسة الييكد، مثؿ اتحاد جمع 
فؽ التعميـ ألغمب األطفاؿ الييكد. المؤسسات الييكدية كالصييكنية، بحث تككف قادرة عمى تكفير مرا

 (92-91: 2000)الحككمة البريطانية، 
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زادت أعداد المدارس كالمعمميف بعد الحرب العالمية األكلى بشكؿ كبير، بمساعدة المندكب  
السامي، إليصاؿ منظكمة التعميـ العبرم إلنشاء الدكلة الييكدية كصرؼ مساعدات مالية مف سمطة 

 (38: 2015الصيفي،)بالمدارس الييكدية كمدارس حككمية. االنتداب كاالعتراؼ 
لغة التعميـ في  تككف بتأسيس جمعية تعميمية، كأسست العديد مف المدارس، بحيثنجح الييكد  

كمف البلفت أٌف ىذه  باأللمانية. التي أقامتيا الجمعية المغة العبرية، بينما دٌرست المكاد العممية ارسالمد
أدارت شبكة مف المدارس الييكدية، ككاف  حيث ة،لمانياأل يةقنصمالت بدعـ الجمعية كبرت كتعاظم

ية بإنشاء معيد نظمة الصييكنية العالمقياميا بمساعدة الم آخر أشكاؿ الدعـ األلماني ليذه الجمعية
 اكىك مسئكؿ كمعتمد عممين  ،يعمؿ حتى الساعة زاؿكال  "،التخنيكف"يدعى  لمعمكـ التطبيقية في حيفا عاؿو 

، حيفاكضع حجر األساس ليذه الجمعية في مدينة  1912كفي عاـ  العمكـ كالتكنكلكجيا. في مجاؿ
مساندة ليذه  يث تكلى القياـ بحممةح ،نائب القنصؿ األلماني في حيفا الير لمكيتفيد ىارديج كشارؾ

نية كتحت مفيكمو جمعية ألما الجمعية كأرسؿ تقاريره إلى حككمتو حكؿ عمؿ الجمعية باعتبارىا حسب
 (175: 2006، الكعرم) الرعاية األلمانية.

أسيـ القناصؿ االلماف في تعزيز الكجكد الصييكني في فمسطيف عف طريؽ تقديـ المساعدة  
: 2012المادية مف الكنيسة االلمانية بإقامة مدارس لمصياينة بمستكييف عاؿ كابتدائي )أبك خضكرة، 

إلى الككالة الييكدية لتديرىا، كاتفؽ الصياينة مع حككمة ( كسممت ألمانيا المدارس التي بنتيا 67
االنتداب أف تترؾ ليـ الحرية التامة في إدارة مدارسيـ، مقابؿ عدـ مطالبتيـ الحككمة بميزانية محددة 
سنكينا، ككافقت عميو الحككمة، فأدارت الصياينة مدارسيـ بخطط استراتيجية تصنع جيبلن يناسب إنشاء 

 ( 35: 2015،الصيفي)دكلتيـ. 
إقامة ىذه المدرسة بتبرع  كتـ، 1931مدرسة زراعية عاـ كىى  ،خضكرمتأسست مدرسة ثـ  

ألؼ جنيو إسترليني لحككمة  140مالي كبير خمفو الثرم الييكدم البريطاني السير أليس كدكرم بقيمة 
بيف حككمة بيدؼ إقامة مدرسة زراعية في فمسطيف، ككقع نزاع  ،االنتداب البريطاني في فمسطيف

إقامة مدرستيف بنفس  سير محتكل كصية السير كدكرم، كتـاالنتداب كبيف الككالة الييكدية حكؿ تف
 ،1934االسـ كاحدة لمييكد كاحدة لمعرب، كانطمقت العممية التعميمية في مدرسة كدكرم الييكدية عاـ 
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يا فيككانت تدرس  ،ي مباشرةحككمة االنتداب البريطانعمييا ككانت الدراسة بيا لمدة عاميف، كأشرفت 
 (.225: 1987القيـ االستيطانية كاألمنية. )منصكر،

 الحكوميةالمدارس غير  .2
دعمت الحككمة البريطانية الييكد بإنشاء مدراس صناعية كفنية، مثؿ: معيد البيزاليؿ في   

الصناعات القدس، تحت إشراؼ اإلدارة الييكدية كمدارس الصناعة في حيفا، كتعتبر الحرؼ في مجاؿ 
، 1936المعدنية بالغة األىمية لمييكد الىتماميـ بالصناعة، ثـ أنشئت في حيفا المدرسة الصناعية 

 (206: 2009ككاف يرأسيا مكظؼ بريطاني. )الزاممي،
 التعميـ العالي  .3

 معيد حيفا التقني - أ
ف ييعٌد أكؿ معيد صناعي لمصياينة، يقع عمى جبؿ الكرمؿ في حيفا، أنشئ لتأىيؿ نخبة م 

الميندسيف التقنييف كالميندسيف المعمارييف؛ لئلسياـ في إنشاء الدكلة، كقاـ بالتنسيؽ مع المدراس 
التكنكلكجية في ألمانيا كشرؽ أكركبا، لتطكير المستكطنات الصييكنية، كأشرؼ عمى المعيد االنتداب 

المعيد. كتمكف البريطاني، كشاركت مؤسسة عزرا األلمانية كالدعـ الركسي لممساعدة في إنشاء 
إلى  1922اليستدركت مف شراء المعيد مف سمطات االنتداب البريطاني، كنقؿ مسؤكلية المعيد عاـ 

الصندكؽ الذم أشرؼ عمى إكماؿ بنائو، كما لعبت سمطات االنتداب البريطاني دكرنا كبيرنا في دعـ 
كس األمكاؿ إلى فمسطيني، المعيد كتقديـ المنح كالتبرعات، كما سيمت السمطات البريطانية دخكؿ رؤ 

 (73-71: 2015الصيفي،) لممجاالت التعميمية كالبحثية.
جنيو إسترليني،  10.000كقد أسيـ الدعـ المالي المقدـ مف حككمة االنتداب البريطاني بقيمة 

فأقيمت المدرسة التكنكلكجية التابعة لممعيد، كافتتحت الكمية التكنكلكجية بيدؼ تخريج الميندسيف 
، 1938بيف لمعمؿ الصناعي في فمسطيف، كتعاكنت سمطة االنتداب مع الككالة الييكدية عاـ المطمك 

كما تـ افتتاح الكمية المائية كالبحرية، ككانت مياـ الكمية تقديـ الدكرات في المبلحة، كاليندسة البحرية، 
عداد كالمياـ البلسمكية، كصناعة السفف؛ لتييئة مكظفيف صياينة لمقياـ بالمبلحة كالت جارة عبر البحر، كا 

 (74: 2015كادر ميـٌ يككف أساس سبلح البحرية الصييكنية. )الصيفي، 
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 الجامعة العبرية- ب
 ككاف الييكد ،1925في عاـ اىتمت الصييكنية بالتعميـ العالي عمى تأسيس الجامعة العبرية 

برية كالثقافة عنشر المغة ال ككاف لعمميـ األثر الفعاؿ في ،استكممكا حمقات التعميـ في عيد االنتداب قد
باتفاقية  ت( كالتي ألحق3:47ـ، 1990)الدباغ،  .كأقيمت الجامعة العبرية عمى جبؿ سككبس ،الييكدية

جؿ أمف  ،لعرب كالييكد في منطقة القدسمعقكدة بيف القادة ا التي كانت 7/7/1948جبؿ سككبس في 
لجامعة العبرية كمستشفى ىداسا كأكجستا كتشمؿ ىذه المنطقة ا ،نزع السبلح مف منطقة جبؿ سككبس

كيتكلى البكليس المدني العربي كالييكدم الحراسة  ،كذلؾ لحماية ىذه المنطقة ؛فكتكريا كقرية العيسكية
كيرفع عمـ األمـ المتحدة عمى المباني الرئيسة، كعمى عدـ استخداـ  ،شراؼ مندكب األمـ المتحدةإتحت 

 .(1)المنطقة قاعدة لمعمميات الحربية
 صييونية في تثبيت الثقافة الييوديةالعالقات ال .4

اف رئيس كك ،مرىا لقياـ الدكلة الييكدية في فمسطيفأنت الحركة الصييكنية في عجمة مف كا 
 "إسرائيؿ"،ا عمى اختيار اسـ الدكلة م استقر مبكرن أككاف الر  ،ماميا ككراءىاأالكاليات المتحدة بنفسو 

كسطيا نجمة داكد، سفؿ رقعة بيضاء تتأك  ىعمأزرؽ كف األمخطاف مف الا عمى رسـ عمميا استقر مبكرن ك 
سفمو يشيراف أمى العمـ ك أعزرؽ فالخطاف بالمكف األ ؛شارة كتمقكا الرسالةفمسطيف فيمكا اإل ييكدحيث إف 

كنير الغرب  ،ر الشرؽ الكبير كىك الفراتين :رض المكعكدة بينيماالنيريف الكبيريف المذيف تقع األ لىإ
 (233: 2001)ىيكؿ،  .النيؿبير كىك الك

، المغة العبرية كىيال أ ،ديني التاريخي عند الييكدالرمكز التي ترتبط بالكعي ال أحدف حيث إ
كالذم ال  ،ا لنجاحياا حتمين ككاف شرطن  ،انجازات الحركة الصييكنية أحدحياء المغة العبرية إكاف  فقد

ا مف كؿ المراحؿ التاريخية التي سسن أالعبرية الحديثة  قد استكعبت المغةف ،الؼ كممةآيتجاكز ثمانية 
 ى،الكسط كمرحمة العصكر ،كالمرحمة التممكدية ،المرحمة الخاصة بالعيد القديـ :مرت بيا المغة العبرية

 .دبيةؿ الصكر األكؿ صكر االستخداـ المغكم التي ظيرت في كبكما استعاف  ،جياؿ الجيتكأمرحمة ك 
 (69: 1994الشامي،)

                                                           

(1) .7/7/1948: اتفاقية جبؿ سككبس   
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ا ىذه المغة تمثؿ تحدين  حيث كانت ،لمانيةاأل بالمغةكلى ة المؤتمرات الصييكنية األلغ تكان
كنشب ما يسمي حرب المغة في المستكطف  ،لة لغة الكطف القكميأحينما نكقشت مس ،لمعبرية احقيقين 

ي ثناء بحثو البلىث عف قكة استعمارية تتبنفي أف ىرتزؿ أكلعمو ليس مف قبيؿ الصدفة  ،الصييكني
عجاب كتزخر مذكرات ىرتزؿ بعبارات اإل ،لمانياأمر لقيصر ئ األدطاني تكجو في بامشركعو االستي

معرفتو  مف خبلؿ تصؿ فكرتو في أفف جكلدماف يرل حؽ ىرتزؿ إبؿ  ،تيايشادة بركسيا كبعبقر كاإل
 (153: 2003)المسيرم، .لمانيةبالفكر كالحضارة األ

ا في الفيمؽ الييكدم عاـ حرب العالمية األكلى جندين بعد انتياء الدخؿ بف غكريكف القدس  
كاتخذ مف مدينة القدس نقطة  ،ـ مع جيكش الحمفاء، حيث أقاـ ىناؾ في المدينة مع "بف تسفي"1918

، كتشجيع كالترجمةفقد استغؿ كجكده في المدينة المقدسة في الكتابة،  ،النطبلؽ نشاطاتو الصييكنية
قامة المستكطناتاالستيطاف، كتنظيـ العماؿ الز   ،حياء المغة العبريةا  ك  ،نشاء المؤسساتا  ك  ،راعييف، كا 

 ،كثر مف خمسة عشر مقاالن أككتب بف غكريكف  ،افة العبرية كالصييكنية في أكساط الييكدعبر نشر الثق
جؿ تأسيس ألجمع التبرعات مف  ىسعك  ،تناكلت جميعيا مبادئ الحركة الصييكنية كنشر الثقافة العبرية

كقد استعاف  بف غكريكف  في مقاالتو بالمكتبة الكطنية الصييكنية  ،ييكدم قكم في فمسطيف "يكشيؼ"
عممت اإلدارة الصييكنية عمى إدراج المغة العبرية في كما  (65: 2012)أبك شمالة ، في القدس.

 (233 :2012)أبك خضكرة،البريطاني. الشرطة كالتي كانت مدعكمة مف الحاكـ العسكرم 
في تثبيت اليكية الييكدية في  1920-1918بعثة الصييكنية خبلؿ السنكات نشطت الكما 

طانية ة البريار دكمة اإلحككطباعتيا في المعامبلت الرسمية لمف خبلؿ إضافة المغة العبرية  ،فمسطيف
شراؼ عمييا كتعديؿ قكانيف كاإل ،كفتح المزيد مف المدارس الييكدية ،كثائؽالكعمى العممة كالشيادات ك 

حرص حيث  (64: 2009)صالحية، .كغيرىا مف األمكر الحياتية لممياجريف الييكد ،رة كاإلقامةاليج
بجمع الكممات أمر ك ف لغة الجيش الصييكني الجديد، يحياء المغة العبرية كتكك إكريكف عمى غبف 

 3000كجمع  ،بما في ذلؾ الرتب العسكرية ،ف تستخدـ كاصطبلحات عسكريةأالعبرية التي يمكف 
 (183 :1986)الشامي ، .كؿ قامكس عبرم عسكرمأكككنت  ،برية تصمح لممجاؿ العسكرمع كممة

"المغات اإلنجميزية كالعربية كالعبرانية تككف  :مف صؾ االنتداب عمى أف 22المادة  تنصٌ كقد 
دة كرغـ ش ،ىي المغات الرسمية، ككؿ عبارة أك نقش عمى الطكابع كالنقد يكتب بالعربية كيعاد بالعبرانية"



 

257 
 

ىذه المادة التي تجب أف تتساكل لغة أقمية ضئيمة ال تتكمـ بيا إال أقمية، ككانت تتحمؿ حككمة فمسطيف 
أ.ل( كممة )نفقات باىظة، حيث أخذت تكتب كتنقش عمى عمـك ما تكتب كتنقش عميو حرفي 

 .(1)"باالستينا" العبرية داللة كممة إسرائيؿ
 الصحية بناء الرعاية: العالقات الدولية الصييونية في اثالثً 

شكؿ االنتداب المؤسسات كالمراكز الصحية، كأعيد افتتاح المؤسسات الطبية الخيرية، فقد كاف 
األمريكية الصييكنية، كالصميب  تعمؿ: جمعية اإلسعاؼ كاإلنعاش السكرية الفمسطينية، كالكحدة الطبية

األحمر األمريكي. كقاـ االنتداب بتنظيـ المستشفيات كالعيادات كاإلسعافات، كتضمنت جمعية اإلسعاؼ 
السكرية الفمسطينية، كجمعية بعثة الكنيسة، كالبعثة االسكتمندية، كجمعية ييكد لندف، كالبعثة المعمدانية، 

يكنية ىداسا كالتي تساعد نشاطات عدة كتعمؿ عمى تطكير كبقيت الكحدة الطبية األمريكية الصي
تشرؼ عمى عدد مف المستشفيات  1919الصحة في فمسطيف، ككانت جمعية الصميب األمريكية سنة 

دارة جمعيات األيتاـ. )الحككمة البريطانية،   (100-99: 2000كا 
عاكف كاضح بيف حدث تغير بعد الحرب العالمية األكلى في كضع الطٌب، حيث ظير تنسيؽ كت

الحككمة البريطانية كالحركة الصييكنية، مما أسيـ في تطكير مؤسسات القطاع الصحي لمصياينة في 
فمسطيف، ككانت في بدايتيا عمى شكؿ مؤسسات خيرية، حتى إف مستشفى ىداسا في القدس أصبحت 

السمطات البريطانية  المركز الطبي األكؿ في ذلؾ الكقت، إلسياميا في القضاء عمى المبلريا، كأنشأت
مع المؤسسات الطبية الصييكنية في فمسطيف منظكمة الطب الكقائي لمعالجة األمراض، كالقضاء عمى 

% مف ميزانيتيا لمعبلج الطبي، كالطب الكقائي، كتركزت 10األكبئة، كخصصت الحككمة حكالي 
 (114: 2015)الصيفي، الجيكد في المدف التي تركز فييا الصياينة، مثؿ: حيفا، كالقدس، كيافا.

 االتصاالتو  المكاصبلت منظكمة : العبلقات الدكلية الصييكنية في بناءرابعنا
 المواصالت .1

كاممة قطاعات ال إدارةنظمة كأت المكانئ آمنشك ة يلحديدالسكؾ ابتسميـ نيا بتعيداتيا لماالتزمت أ
حيث  (42: 1982 جاركدم،) ، كالتي تمثمت بالتعكيضات األلمانية.ةلمصييكنيمف الصناعة كالزراعة 

ـٌ االستيبلء عمى كامؿ سكؾ الحديد في فمسطيف مف قبؿ اإلدارة المدنية، كتـ تشغيميا دكف أم خسائر  ت
                                                           

 45ص 66/5/6937تقرير المجنة التنفيذية إلى لجنة االنتداب في عصبة األمـ بتاريخ  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
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اطرات سكؾ الحديد، كشاركت دائرة األشغاؿ العامة في برنامج إنشاء الطرؽ مالية، كتـ شراء عدد مف ق
 (10: 2000الحككمة البريطانية،)كالصيانة. 

عماؿ حصؿ رجؿ األك  ،1856عاـ  إقامة خط حديدم يصؿ يافا بالقدسكما طرحت بريطانيا 
 ،اعامن  71ط لمدة متياز الخعمى ا 1888 عاـ الييكدم العثماني يكسؼ نافكف مف الحككمة العثمانية

شركة فرنسية أسست باسـ "شركة الخطكط الحديدية العثمانية لفيما بعد بمبمغ مميكف فرنؾ  وكقد باع
 1916كمع بداية عاـ ، 1892ا في سبتمبر كتـ افتتاح الخط رسمين  ،ليافا كالقدس كتمديداتيا الفرنسية

لى رفح إكتـ تكصيؿ السكة  ،المصرية قاـ الجيش البريطاني ببناء سكة حديد في القنطرة عمى األراضي
قررت بريطانيا احتبلؿ فمسطيف تـ عندما  1917كفي مارس عاـ  .لى ىناؾ عبر العريشإلنقؿ الجنكد 

بريطاني بإصبلح كقاـ الجيش ال ،يصاليا حتى حيفاإتـ  1918كفي عاـ  ،كماؿ بناء السكة حتى المدإ
 (55: 2011)الزىار، العالمية األكلى. الحرب ؿالتركية المكجكدة التي أنشئت قب السكؾ الحديد
باع الجيش البريطاني اإلدارة المدنية االنتدابية لمخطكط الحديدية التي تقع ضمف األراضي كقد 
حيث  (565: 2المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ج)لمحركة الصييكنية.  1920اـ في ع الفمسطينية

)الحككمة  اإلدارة المدنية في فمسطيف ثبلث مجمكعات:كاف يقسـ نظاـ السكؾ الحديدية عند قياـ 
 (204: 2000البريطانية، 

المحطات كالخطكط الرئيسة التي كضعيا الجيش البريطاني، كالتي تمتد مف القنطرة إلى قناة السكيس، - أ
 عبر صحراء سيناء إلى الحدكد التي تمر في رفح كلغاية حيفا.

عكد في األصؿ لشركة فرنسية، كاف عرض الخط كتحكؿ إلى يافا القديمة، كالتي ت–سكة حديد القدس - ب
 طريؽ رئيسة مف قبؿ الجيش البريطاني.

الخطكط التي احتميا البريطانيكف، كالمككنة مف خط سكة حديد الحجاز، كالكاقعة في فمسطيف مف عاـ - ت
ناء ، كأعيد تركيب الخط الكاصؿ بيف المد كيافا بخط أساس عمى يد السمطات العسكرية، كب1920

تـ تحكيؿ اإلشراؼ عمى سكؾ حديد فمسطيف  1920عمى طمب مف اإلدارة المدنية، كفي أكتكبر 
 لئلدارة المدنية، كبقي الجزء مف القنطرة إلى رفح بيد الجيش البريطاني.

ا نحت الحركة الصييكنية بمكجبيا منفذن مي حيث  ،تسكيات االستعمارية عمى المنطقةفرضت الثـ 
 (49: 2011)الكعرم،. 1924 عاـ قبةا عمى خميج العبحرين 
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 االتصاالت  .2
 ،أقدمت قنصميات الدكؿ األكركبية في فمسطيف عمى فتح مكاتب بريد ليا في القدس كيافا كحيفا

كبسبب معارضة الدكلة العثمانية قامت بإقفاؿ جميع المكاتب األجنبية مع بدء الحرب العالمية األكلى، 
اتب، استخدمكا مكاتب البريد األجنبية قبؿ الحرب كالمكاتب كمع ازدياد حاجة الصياينة لتمؾ المك

الياتؼ ألكؿ مرة  داب البريطاني عمى فمسطيف، كأدخؿاالنت سيطرة لحيف ،أثناء الحربفي العثمانية 
 (55:، 2011ألغراض عسكرية. )الزىار، 1919عاـ 

معيـ، ككانت عندما غادرت السمطات العثمانية فمسطيف غادر جميع مكظفي البرؽ كالبريد ك 
دخاؿ تحسينات عمى جيش البريطاني لالنتيجة قياـ ا كذلؾ باستخداـ  ،الخدمات المدنيةبالسيطرة عمييا كا 

ة ار دالبرؽ كالبريد مف اإلميندسيف عسكرييف لخدمات البريد، كعندما تسممت اإلدارة المدنية مصمحة 
مف  يـ لـ يككنكا عمى قدر عاؿو أن رغـ ؿ،ممف المكظفيف المؤىميف متكفرنا لمع العسكرية كاف عدد

ككانت اإلجراءات  ،التدريب، كنظمت خدمات البريد بتقسيـ فمسطيف إلى مقاطعتيف شمالية كجنكبية
 ،كاألنظمة المتبعة حسب نظاـ البريد البريطاني، كتسممت اإلدارة المدنية نظاـ مقاسـ شامؿ مف الجيش

فة كخدمة االتصاالت البلسمكية في السفف في كجد اتصاالت برقية ما بيف المدف الكبرل كاككانت ت
 (172: 2000عرض البحر متكفرة عف طريؽ مصر. )الحككمة البريطانية، 

 ،نقص عالمي في معدات كأجيزة الياتؼ مف كؿ األنكاعىناؾ ة المدنية كاف ار دكمع ابتداء اإل
ى كصكؿ أقصى زاد عدد المشتركيف في البداالت في القدس كيافا كحيفا كعم 1921كخبلؿ عاـ 

ككصمت نسبة  ،كصدرت أكامر بشراء أجيزة مف تصميـ مناسب لتحؿ محؿ المقاسـ القديمة ،سعتيا
الحصكؿ في ف معظـ البنكؾ كالتجار يرغبكف ، ألالمكالمات الدكلية مقارنة بالمحمية أكبر في فمسطيف

لصييكنية كخدمة الييكد ، كتـ تحكيؿ كؿ تمؾ المقاسـ لمحركة اعمى أجيزة الياتؼ في مكاتبيـ كفركعيـ
 (176: 2000الحككمة البريطانية، ). في تحقيؽ أىدافيـ

 : العالقات الدولية الصييونية في بناء منظومة المياه والكيرباءاخامسً 
ا في الفكر االستراتيجي الصييكني منذ ا ميمن مكقعن استحكذ التفكير عمى االستيبلء عمى المياه 

قامت الحركة الصييكنية بإحضار الخبراء كالمجاف العممية حيث دية، البدء في التفكير بالدكلة الييك 
خبلؿ القرف التاسع عشر لدراسة المكارد المائية في فمسطيف، كمدل االستفادة مف مياه نير األردف 
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انخفاض البحر الميت عف البحر المتكسط، كما يتضح أف االىتماـ بسبب  ،لتكليد الطاقة الكيربائية
ألف معظـ مصادر  بشكؿ كبير عمى المناطؽ المتاخمة لمحدكد الشمالية لفمسطيف، الصييكني انصبٌ 

ذلؾ ل ؛المياه التي تغذم فمسطيف تنبع مف سكريا كلبناف، حيث يقع نير الميطاني في األراضي المبنانية
 .كبيرة لتكسيع الحدكد الشمالية لبلستحكاذ عمى منابع المياه ابذلت الحركة الصييكنية جيكدن 

 ،1850عاـ  بيف البحر المتكسط كالبحر الميت نشاء قناة تصؿإفكرة عمى الصياينة  ؿعم 
قت اكر  ،حمرككصؿ البحر الميت بالبحر األ ،لى البحر الميتإكتصؿ  ف،مف حيفا في فمسطيأ تبدحيث 

 ،بيض المتكسط كالميتفكتب يتحدث عف قناة تصؿ البحر األ ،فكرة قناة البحريف الصييكني ىرتزؿ
ني حد مكظفي سمطات االنتداب البريطاأل ميزية مقاالن جننشرت صحيفة التايمز اإل 1/6/1920 كبتاريخ

ف تككف جميع أكىك  ،صفحات جريدتكـ ىذا االقتراحف اقترح عمى أاسمحكا لي ب :في فمسطيف يقكؿ
كالغرض  ،مف سطح بحر الركـ البحر المتكسط داخؿ فمسطيف مستكاىا أقؿردف التي راضي كادم األأ

عمى حفر  رأمقر الاستذ إ ،ر الميت بمياه بحر الركـيف كالبحردغراؽ كادم األإاالقتراح تسييؿ مف 
، االمشركع كالتي تعكد بالفائدة عمى البريطانييف حصرين  كحدد المقاؿ مزايا ،لى زرعيفإترعة مف حيفا 

 :كعٌدد المزايا بعدة نقاط
عدد  كىذا يقمؿ مف ،بلد مف غارات الجيراف الشرقييفكتحمي الب ،اا بديعن طبيعين  احدًّ  عتبرالقناة ت إف. 1

 .مفالجنكد البلزميف لممحافظة عمى األ
 .لى غرض نافعإراضي فمسطيف المضرة بالصحة أمف  ا. يحكؿ كثيرن 2
 .لى حيفاإقؿ مف الداخؿ تستخدـ بكاسطة بديعة لمن ،ميبلن  180. يككف طكؿ البحيرة 3
 .لو عبلقة مباشرة بالبحر مرفأمف  مياؿأ 10تككف مدينة القدس عمى بعد  .4
 (129: 1992)الزعبي، .ردف في خمس سنكاتكادم األ تمؤل ،قدـ مربع 1200. ترعة مساحتيا 5

عندما أكفدت بريطانيا بعثة فنية خاصة، كاف  ،1871عاـ ىتماـ بالمياه كمشاريع الرم اال زاد 
ككاصمت عمميا ست سنكات في  ،معظـ أعضائيا مف الييكد لدراسة كؿ ما يتعمؽ بالماء كالتربة

االستنتاجات التي تكصمكا ك كتعددت الدراسات عمى استيعاب الكافديف الصياينة، فمسطيف لمعرفة قدرتيا 
فمسطيف  ألف ؛لى فمسطيفإاه المبنانية كالسكرية يتصب بمجمميا حكؿ تحكيؿ مجرل الم كانتك  ،ليياإ

 ،مميكف نسمة 15لى إا كبعدد قد يصؿ كالييكد معن  العربات مائية كبيرة تمكنيا مف استيعاب ذات إمكان
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لى المناطؽ التي تتحكـ في منابع إكتكجو استقرارىـ  ،لى فمسطيفإ ييكدذ ذلؾ الكقت بدأت ىجرة الكمن
يفاد إطمبت الحركة الصييكنية مف الحككمة البريطانية  1903كفي عاـ  ،المياه كاألراضي الخصبة

كلتحقيؽ  ،لى أراضي النقبإلسحب المياه  اتمييدن  ،لى سيناءإر النيؿ اسة إمكانية سحب مياه نيلجنة لدر 
ا عامن  99منحو استغبلؿ أراضي سيناء لمدة ليع اتفاؽ مع الحككمة البريطانية ذلؾ حاكؿ ىرتزؿ تكق

ف المشركع يؤثر عمى سياسة التكسع الزراعي في ألكف بريطانيا رفضت ذلؾ بحجة  ،ديدقابمة لمتج
 (36 :2011)الزىار، مصر.

يطاليا  1919أثناء انعقاد مؤتمر الصمح  بباريس بذؿ الييكد محاكالت قكية مع زعماء فرنسا كا 
كالكاليات المتحدة كبريطانيا لتكسيع رقعة فمسطيف، لتشمؿ األراضي التي تنبع منيا ركافد نير األردف 

ـ المنظمة رفع كايزمف باس( حيث 54: 1969عمي،)كالتي يمر فييا نير الميطاني في لبناف. 
لحككمة البريطانية رسالة إلى ديفيد لكيد جكرج رئيس ا 19/12/1919الصييكنية العالمية بتاريخ 

كالتي تـ تعيينيا مف بريطانيا  ،رفض الصييكنية المطمؽ لخطكط الحدكد الشمالية لفمسطيفتتضمف 
القتصادم يعتمد عمى ف مستقبؿ فمسطيف اإ" كأكد كايزمف في رسالتو: ،كفرنسا في اتفاقية سايكس بيكك

كتستمد مكارد المياه مف منحدرات جبؿ حرمكف كمف منابع حكض  ،مكارد مياىيا لمرم كالقكل الكيربائية
كعدلكا بالحدكد بما يتفؽ مع الرغبات  ،كلقد استجاب الحمفاء ليذه الطمبات، األردف كمف نير الميطاني"

 (143 :1)المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ج الصييكنية.
دخؿ المياه إالبد مف  :تقكؿ فيو 1918لى مؤتمر عاـ إبمذكرة الحركة الصييكنية كما تقدمت 

كمنابع نير  ،مجرل نير الميطانيمثؿ:  ،الضركرية لمرم كالقكل الكيربائية ضمف حدكد فمسطيف
اصة عكاصـ نشطت الصييكنية في الغرب كخحيث  (96: 1992)الزعبي، .كثمكج جبؿ الشيخ ،ردفاأل
كتب ف ،ا ذات كفرة مائيةرضن أ مراد إقامتياتشمؿ حدكد دكلتيا الل لمضغط عمييـ ،مثؿ لندف لحمفاء،ا

ىمية الميطاني أجاء فييا: تدرككف  30/10/1920خ بريطانيا بتاري خارجيةحاييـ كايزمف رسالة لكزير 
 ،اجدن  ريف حاف صيؼ فمسطأك  ،ردف كاليرمكؾ لف تفي بحاجاتياجميع مياه األ ألف ،الكبرل لفمسطيف

 ،األعمىف يؤمف المياه لرم الجميؿ أالميطاني ىك المصدر الذم يمكنو  فكأ ،كتبخر المياه سريع ككثير
. استقبلؿ اقتصادم فمسطيفردف كاليرمكؾ لف يككف لف مياه الميطاني كاألحرمت فمسطيف م اذإف

 (51: 1992)الزعبي،
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لتسكية مجرل نير "كيشكف"، كالذم ينبع مف كقد بذلت حككمة االنتداب البريطاني جيكدنا كثيرة  
جباؿ الناصرة كيصب في الشماؿ الشرقي مف جنكب حيفا إلى الجنكب الشرقي مف مدينة حيفا إلى 
الجنكب الشرقي مف الميناء، كىك نير قميؿ الماء ينقطع مجراه في الصيؼ، حيث نالت شركة ييكدية 

ا كركافد، كأقامت عند مصبو ميناء بحرينا يصمح  امتياز النير مف الحككمة البريطانية، كأنشأت لو حكضن
 (30: 1969عمي،)لرسك سفف الصيد الصييكنية. 

تعرضت مدينة القدس لمشكمة خطيرة تتعمؽ بنقص المياه لكجكد نشاط ممحكظ لمبناء كقد 
 25صدر ىربرت صمكئيؿ أحتياجات ذلؾ النشاط كاستمراريتو ميف اأكلضماف ت ،المدينة الصييكني في

نا السير أ :كأصدر أمرنا ،عمف في الجريدة الرسميةأ ،رطاسأعرؼ بقانكف ينابيع  فقانك  1925 يكما
( مف 2بمقتضي السمطة المخكلة لي في المادة ) ،ىربرت لكيس صمكئيؿ المندكب السامي لفمسطيف

بيع ينا ف يأخذ المياه الجارية مفأقد خكلت مجمس بمدية القدس ل ،1925قانكف ينابيع ارطاس لسنة 
ف يستعمؿ ىذه المياه المكجكدة في خزانات مياه البمدية أك  ،مرمف تاريخ األ اشيرن  12دة رطاس لمأرية ق
 (96: 2011)الزىار،. حكاـ القانكف المذككر في جميع األحكاؿأمع مراعاة  ،مكجكدة في برؾ سميمافال

ردف ككدام ألت تكليد كيرباء عند ممتقى نير اقامت شركة كيرباء فمسطيف بتدشيف محطا 
قبؿ ىيئة مريكية بريطانية مف أعطيت شركة ييكدية أي ك  ،1929اليرمكؾ في جسر المجامع في عاـ 

بي عبيدة أرض غكر أكحاكؿ الييكد شراء ، مبلح كالمعادف مف البحر الميتاالنتداب حؽ استخراج األ
راعت لجنة التقسيـ  مابين ،ردفكاقعة عمى الضفة الشرقية لنير األرض الشكنة الأالجراح كمساحة مف 

 ـ الصييكني بفيٌ كقد قى  ،عطاء الييكد مناطؽ ذات مياه مطرية كجكفية كبيرةإالممكية برئاسة المكرد بيؿ 
 .لى الدكلة الييكديةإكدية ذا انتقمت األإ  سيماكال ،مشركعيا جيد :تقرير لجنة التقسيـ بقكلو غكريكف
ا مف امتيازن  1929بريؿ عاـ أب البريطاني في منحت حككمة االنتداحيث  (54- 53: 1992)الزعبي،

مبلح البحر ألكؾ كىك بريطاني األصؿ الستخراج كىك ييكدم ركسي كتكماس تك  ،مكئير نكفكمسكي
ف يككف االمتياز سارم المفعكؿ ابتداء مف يناير أشركة البكتاس الفمسطينية عمى كتـ تسجيؿ  ،الميت
 (96: 2011)الزىار، .1930عاـ 
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 غ لممياه والكيرباءمشروع روتنبر 
كلكف سمطة االنتداب ماطمت بالمكافقة  ،بالكيرباء امدينة حيف إلنارةتقدـ فؤاد بؾ سعيد بمشركع 

لمييكدم  المشركعمنح المندكب السامي البريطاني في فمسطيف  1926عاـ  ففي ،عمى المشركع
يرباء بيد كعربية لتكليد المضمكنو منح امتياز استثمار المكارد المائية ال ،الركسي "بنحاس ركتبرغ"

ف يككف مردكد ىذا االمتياز الربح الناتج عف بيع الكيرباء لمييكد أعمى  ،س ماؿ ييكدمأعاممة عربية كر 
قنية حكاضيما كبناء السدكد كمد األأردف ككادم اليرمكؾ كفركعيما ك كاالستفادة مف مياه كادم األ ،فقط

راضي البلزمة لممشركع مثؿ استمبلؾ األ ،نفيذ المشركعا لتككؿ ما يراه ضركرين  ،كتغيير مجرل النير
 م مشركع يتعارض مع مضمكفأفبلح عربي يقيـ  ألممقابؿ تعكيض بسيط كعدـ دفع تعكيض 

كمسح  (52: 1992الزعبي،) .طمؽ يد الييكد الستخراج كاستخداـ المياه العربيةأك  ،االمتياز مستقببلن 
ا عمى ا ليذا المشركع فإف مياه األردف تعتبر كقفن كطبقن  ،1928أراضيو بداخؿ الحدكد األردنية سنة 

: 1969)عمي، األردف بالمحافظة عميو زمف السمـ.كال يحؽ لؤلردف االستفادة منو، كتعيدت  ،المشركع
61) 

الييكدية استغبلؿ نير االردف كركافده كحكضو  ركتنبرغلى منح شركة إسارعت بريطانيا  
انفراد الييكد في تكليد القكل  كنص االمتياز عمى ،لقكة الكيربيةاليرمكؾ كالعكجا لتكليد ا كنيرم

مبلح البحر الميت أكمنحتيـ استخراج  ،ردفنحاء شرؽ األأالكيربائية كتكزيعيا في فمسطيف كمعظـ 
ا لمياىيـ البلزمة لمشاريع تكليد خزانن  اامتياز جعؿ بحيرة طبريعطتيـ أك  ،سنة 75كمعادنو لمدة 

احتكار  كاشتمؿ ىذا االمتياز عمى شرط استغبلؿ نير العكجاء كعمى .(102: 2002)دياب، .الكيرباء
نقطة  ىـأف تنفيذ ذلؾ المشركع ىك أكبيع كتكزيع الكيرباء لبلستيبلؾ؛ كقد اعتبرت الحركة الصييكنية 

 ذلؾ لما ترتب عميو االىتماـ بالزارعة كتجييز ،لى الكاقعإؿ فكرة الكطف القكمي تنطمؽ منيا لتحكي
 (27: 2013)صامرم، .ارعيف الييكد لبلستيطاف في فمسطيف طكاؿ فترة االنتداب البريطاني عميياز مال

 1944مشروع لودر ميمؾ عاـ 
عاـ  الذم حضر إلى فمسطيف "ؾر ميملكدالخبير االمريكي " مريكيةكزارة الزراعة األ تفكم 
" عمى شؽ قناة تصؿ ؾر ميملكد"كد أكبعد دراسة مستفيضة  ،ة في فمسطيفلدراسة الجممة المائي 1938

 ،ردف لسقاية كسط فمسطيف كجنكبيانفذ مشركع تحكيؿ مياه نير األأ ذإ ،البحر المتكسط بالميت
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ثناء في أك  ،ناة البحريفذا تـ مشركع قإف تقاـ أيد الطاقة الكيربائية التي يمكف لمشاريع تكل باإلضافة
سممت لو مذكرة كقعيا  1948ية عاـ كمريمتحدة األسرائيمي لمكاليات الاإل زيارة كزير خارجية الكياف

بيض المتكسط بالبحر عماؿ مشركع البحر األأ ةبضركرة مباشر  تطالبك  ،ثبلثمائة ميندس كفني ييكدم
 (67: 1969عمي،). الميت

بمشركع  1944نانية عاـ لى الجيات المبإالميتمة بالمياه تقدمت الشركات الييكدية كما 
لى فمسطيف مقابؿ تزكيد المدف إكتحكيؿ الفائض  ،ييا نير الميطانيبما ف ،نافالستغبلؿ جميع مياه لب

 ،الستغبلؿ مياه فمسطيف كالمياه المجاكرةكتضمف مشركع "لكدر ميمؾ"  ،المبنانية بالماء كالكيرباء
 :(1)كخبلصتو

 األردف.. االستيبلء عمى نير 1 
 .رضيا لمزراعةأكاستغبلؿ  ،. تجفيؼ بحيرة الحكلة2 
ا مف كثر انخفاضن أ كىي ،رض فمسطيف الشماليةألى إ وكتحكيم ،ء عمى نير الميطانياالستيبل. 3 

ية عرابة البطكؼ في شماؿ مدينة الناصرة ر قامة بحيرة اصطناعية في سيؿ قا  ك  ،نانيةبالماألراضي 
 .منقبلقنية لنقؿ الفائض أا لمد شبكة تمييدن  ،الفمسطينية

 .الزراعة مناطؽ الجنكبية مف فمسطيف فيالنقب كال ء. ضركرة استثمار صحرا4
 . بيض المتكسط بالبحر الميتقامة قناة تصؿ البحر األإ. 5 

كأكد أف بمشركعو يكمف استغبلؿ منخفض كادم األردف استغبلالن كامبلن لؤلراضي؛ مما سيمٌكف 
عربي في  1800000الصياينة مف استيعاب أربعة مبلييف ييكدم مف أكركبا، باإلضافة إلى 

 .(2)مسطيفف
، كبعد انتياء الزيارة بعث المكرد 19/4/1949زار المكرد صمكئيؿ ممؾ األردف بتاريخ كما 

كالذم كاف رئيس مجمس  ،ك اليدل رسالة حكؿ مشركع ركتنبرغبصمكئيؿ إلى رئيس الحككمة تكفيؽ أ
حب يا صا ،عماف-"فخامة رئيس حككمة مممكة شرؽ األردف الياشمية جاء في الرسالة: ،دارتوإ

مسائؿ  ثمة حينما شرفني جبللة الممؾ شرؽ األردف كاستقبمني في الشكنة كسألني عما إذا كاف ،الفخامة
                                                           

 6944لكدر ميمؾ عاـ مشركع (1)
 6944( مشركع لكدر ميمؾ عاـ (2
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ني أرغب في عرضيا، فأجبت بأنني حضرت إلى فمسطيف بصفتي مديرن  ا لشركة كيرباء فمسطيف، كا 
العربي  كىى إعادة محطة تكليد الكيرباء التي تسمميا الجيش ،أرغب في عرض مسألة عاجمة كممحة

عادتيا إلى الشركة 14/5/1948 في جسر الجامع منذ  .(1)"كا 
 (70: 1992،الزعبي: )مريفألة المائية تترؾ في ألممس الصييونيةستراتيجية اال
 .مثؿ لياكاالستغبلؿ األ ،1948. االعتماد عمى مخزكف المياه في فمسطيف حدكد 1
 لمصييكنية،لى فائدة مائية إلعرب يؤدم الصياينة صعكبة قياـ أم مشركع بالتعاكف مع ا أدرؾ. 2

قة المائية مف يد الدكؿ يجاد ظركؼ سياسية كعسكرية بغاية سحب الكر إكلذلؾ ركز الصياينة عمى 
فقد كضعت دراسات لتقنيف  1948ما لجية استغبلؿ المكارد المائية في فمسطيف حدكد أ ،العربية

 لممياه.ا كن قؿ استيبلأالمياه عف طريؽ استخداـ طرؽ رم  استيبلؾ
 ىي: ،ساسيةأسرائيؿ ثبلث جيات إتيتـ بالمسالة المائية في كما 

 سرائيمي بتاريخعبلف دكلة الكياف اإلإالمؤسسات المائية بعد  أقدـكتعد مف  المياه:لجنة  .1
 14/5/1948. 

االقتصادية لممشاريع المائية  الجدكل. مؤسسة نحاؿ: متخصصة بالتخطيط المائي كدراسة 2 
س ماليا أىـ في ر اكيس ،1852سست عاـ أكقد  ،الجديدة كالبحث عف المصادر المائية ،ةالمستقبمي

سرائيمية % كالحككمة اإل24العالمية بنسبة  % كالككالة الييكدية24الصندكؽ القكمي الييكدم بنسبة 
 .%52بنسبة 

 ،النحاؿ تساىـ في تنفيذ كمتابعة المشاريع المائية المخططة مف قبؿ مؤسسة مككركت:. مؤسسة 3
مياه ك استغبلؿ أال عف طريقيا إ ،بارم ترخيص لحفر اآلأتيبلؾ المياه كمنع كتقكـ بتنظيـ عممية اس

لكؿ  %33سبة س ماليا الصندكؽ القكمي الييكدم كالككالة الييكدية بنأكيساىـ في ر  ،رانيالسدكد كاأل
كيرتبط عمؿ المؤسسات  ،...سرائيميةدفعو الحككمة اإلس ماؿ ىذه الشركة تأ% مف ر 34كنسبة  ،منيما

الدفاع كمعيد الدراسات  كزارةالزراعة ككزارة المالية  كزارةت مع عمؿ مكرك  جنة المياه كنحاؿالمائية "ل
 (63: 1992)الزعبي، .االستراتيجية

                                                           

 .72،ص 35/4/6949شركة كيرباء فمسطيف  ((1
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 ،رض العربيةعمى سرقة المياه كاأل الصييكنيةالمتحدة دكر كبير في مساعدة  كاف لؤلمـكقد 
لى عدـ متابعة إسرائيؿ إلى االعتراؼ بكجكد إفمف لجنة التقسيـ  ،لبعض الدكؿ عمييا القكم لمتأثيرا نظرن 
الخاص بالسماح لمعرب  1948( لعاـ 194مـ المتحدة رقـ )( مف قرار األ11مضمكف الفقرة ) تنفيذ

 يفالفمسطينيقامة إتسييؿ بغاية  ،8/8/1948لى تشكيؿ ككالة الغكث بتاريخ إلى فمسطيف إبالعكدة 
برئاسة السيد "غكردف  1949مـ المتحدة فيؽ الدكلية المنبثقة عف األك لى لجنة التإفمسطيف  خارج
حيث كانت تتطمع  ،ثماف مياه نير الميطانيأة عا يعادؿ سبلبناف تقديمن  ىالتي اقترحت عم ،كبلب"

 (67: 1992)الزعبي، .لى حدكد يقع نير الميطاني ضمنياإسرائيؿ إ
في ركدس بيف لبناف كاألردف كسكريا كمصر كبيف الييكد، حرص كبعد عقد اتفاقيات اليدنة 

الييكد عمى ضماف السيطرة عمى مصادر مياه األردف كركافده، كعمى الرغـ مف شركط اليدنة 
كأحكاميا، فإف الييكد شرعكا في تجفيؼ بحيرة الحكلة كشؽ القنكات فييا لتحكيؿ مياه نير األردف إلى 

سيؿ عرابة البطكؼ في شمالي فمسطيف شماؿ الناصرة، ككاصؿ الييكد بحيرة اصطناعية يحفركنيا في 
 أعماليـ بالرغـ مف المقاكمة التي أبداىا السكاف العرب في المنطقة  

ككنت الحركة الصييكنية مع الدكؿ األكركبية المنظكمة االساسية في السيطرة عمى فمسطيف 
كة الصادرات كالكاردات كبنت المنظكمة مف خبلؿ التككيف االقتصادم كبناء عبلقات  قكية في حر 

التعميمية كالثقافية كالصحية، كاستطاعت مف خبلؿ عبلقاتيا مع االنتداب البريطاني كالفرنسي بناء 
منظكمة كاسعة بالسيطرة عمى المياه كبناء مكلدات الكيرباء، كذلؾ تككف دكلة الييكد كضعت االسس 

 في بناء الدكلة الييكدية.الرئيسية في بناء كظائؼ الخدمات األساسية 
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 المبحث الثالث
 العالقات الدولية الصييونية في تكويف

 سياسي واإلعالـنظاـ الال
 
 

 العالقات الصييونية وتكويف السمطة التنفيذية :أوالً 

 ية والبرلمافالتشريعالعالقات الصييونية في تكويف الييئات  ا:ثانيً 

نشاء تنظيـ يالعالقات الدولية الصييونية ف ا:ثالثً   والمحاكـ القضاء وا 

 العالقات الصييونية في تكويف الصحافة والدعاية الصييونية إلقامة الدولة ا:رابعً 
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 مدخؿ
تضامنت الحركة الصييكنية مع االنتداب البريطاني في تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ الصييكنية 

نتداب البريطاني تنفيذ المخطط إلقامة اإلدارة كالسمطة بالتدريج، حيث طمبت الحركة الصييكنية مف اال
الدكلة الييكدية كتعييف الييكد في المناصب العميا في اإلدارة المدنية كمؤسسات الدكلة، كتحكلت المجاف 
الصييكنية إلى حككمة في طكر التككيف، كقامت باإلشراؼ عمى المجاف االقتصادية كالثقافية كالصناعية 

ييكنية، كعممكا عمى تككيف المجمس الكطني كالذم تحكؿ بالتدريج كالعبلقات الخارجية لمحركة الص
لمكنيست اإلسرائيمي، كأعمنت أمريكا في حاؿ انسحاب بريطانيا مف  فمسطيف أف الجياز الحاكـ لدكلة 

عبلف الدكلة الييكدية.  الييكد سيقكـ بتسميـ المسئكلية كا 
طاني تككيف الجياز الكقائي كالحكـ كما استطاعت الحركة الصييكنية كبمساعدة االنتداب البري

المحمي، حيث عينت ييكدينا عمى بمدية القدس كحيفا كيافا كتؿ أبيب، كغيرت في المناصب كاليياكؿ 
كالمناصب اإلدارية، كعممت الصييكنية مع اإلدارة البريطانية عمى تغيير القكانيف السارية في الببلد بما 

 ة.يخدـ الحركة الصييكنية في إقامة الدكل
كقد اعتمدت الصييكنية عمى الصحافة كالدعاية كأداة لتركيج أفكارىا كخدمة المشركع 
الصييكنية في إقامة الدكلة، حيث استخدمت العديد مف المجبلت كالجرائد العالمية في بٌث كنشر 
أفكارىا، حيث كانت كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلقامة مثؿ اليجرة كاالستيطاف كالتقسيـ كغيره في نشر 

 فكارىـ المجبلت العالمية، لتكصيؿ أفكارىـ لمعالـ كتسييؿ االعتراؼ الدكلي بالدكلة الييكدية.أ
 أواًل: العالقات الصييونية وتكويف السمطة التنفيذية

كىك ينتيج  ،النظاـ السياسي اإلسرائيمي مبني مف الناحية النظرية عمى مبدأ فصؿ السمطات   
ة عمى ثقة السمطة السمطة التنفيذيمطات، بحيث يجب حصكؿ ذج البريطاني في فصؿ السمنيج النمك 

كمكفكلة بالقانكف األساسي اإلسرائيمي،  ،بفرعييا الديني كالمدني مستقمة السمطة القضائيةالتشريعية، كأف 
 (15: 2011)صالح،  .(1)كىك المككف الرئيس في دستكرىا غير المصنؼ

 
                                                           

ليس لدل إسرائيؿ دستكر مكتكب كيتـ االستعاضة عف ذلؾ بالقكانيف األساسية شبو الدستكرية كيمكف إضافة قكانيف   (1)
 (15: 2011أساسية جديدة )صالح، 
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 العالقات الصييونية في تكويف اإلدارة المدنية .1
القاعدة التي تتبع عادة في إدارة الببلد التي تحتميا الجيكش العسكرية ىي المحافظة عمى الحالة 

حداث أم تغيير جكىرم في قكانيف الببلد أك في طريقة تطبيقيا، حتى تقكـ في الببلد ، كتجنب إالراىنة
ارة مدير عاـ يتمقى كانت اإلدارة العسكرية في فمسطيف ىيئة عسكرية تعمؿ تحت إد كقدحككمة دائمة، 

 (244: 1991سطة القائد العاـ. )الدباغ، اأكامره مف القائد األعمى الجنراؿ المنبي بك 
االنتداب البريطاني في تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ الييكد  ت الحركة الصييكنية بالتعاكف معتسمسم

االعتراؼ بككالة ييكدية  اإلدارة كالسمطة بالتدريج، حيث نصت المادة الرابعة مف صؾ االنتداب عمى
مناسبة، كتعتبر كييئة عامة غرضيا تقديـ المشكرة لئلدارة الفمسطينية كالتعاكف معيا في شتى المسائؿ 
االقتصادية كاالجتماعية، كغيرىا مف المسائؿ التي قد تؤثر في قياـ الدكلة الييكدية كمصالح السكاف 

المدنية، كلكي تساعد في إنماء الببلد كتشترؾ فيو،  الييكد في فمسطيف، كتخضع دائمنا لسيطرة اإلدارة
كتعتبر المادة المذككرة أف المنظمة الصييكنية ىي الككالة، التخاذ الخطكات بعد التشاكر مع حككمة 

 .(1)االنتداب التي تضمف تعاكف جميع الييكد الراغبيف في المساعدة عمى إقامة الدكلة الييكدية
عممت الحركة الصييكنية عمى تثبيت كجكدىا  1918يف عاـ بعد سيطرة بريطانيا عمى فمسط

في فمسطيف، ككتب كايزمف إلى المكرد كيرزكف كزير خارجية بريطانيا يؤكد لو أف تغمغؿ عدد مف الييكد 
ككشؼ كايزماف عمى أف المنظمة الصييكنية أعدت قكائـ  ،البريطانييف في اإلدارة مرغكب فيو بشدة

كسممت إلى كزارة الخارجية البريطانية، كعممت ، يع مستكيات اإلدارةبالمرشحيف الجاىزيف في جم
 ،لى اإلدارة المدنية، كحكلت فمسطيف مف الحكـ العسكرم إالحككمة البريطانية عمى تنفيذ المخطط

كعيف الييكد في المناصب  ،ا لفمسطيفا سامين كعينت ىربرت صمكئيؿ البريطاني الصييكني مندكبن 
 (43: 2010 )مياني، ثمث مجمكع المكظفيف.حيث مثمكا  ،المرمكقة

 مففكانت المناصب العميا  ،فلسيطرة المكظفيف البريطانيي خضع الجياز اإلدارمكقد   
 (139: 2016)الزاممي، .امكظفن  737حكالي  1947كبمغ عدد المكظفيف البريطانييف عاـ  ،البريطانييف

، كتـٌ 1948تابعة لمككالة الييكدية قبؿ عاـ تككنت مؤسسات الدكلة مف المؤسسات االستيطانية الحيث 
تغيير أسمائيا، فالجمعية المنتخبة تحكلت إلى مجمس الدكلة المؤقت، ثـ أصبحت الكنيست عاـ 
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، ثـ إلى مجمس 1948، كالمجنة التنفيذية لمككالة الييكدية تحكلت إلى الحككمة المؤقتة عاـ 1949
ائيمي، كنجحت الدكلة الصييكنية في السيطرة عمى الكزراء، كتحكلت الياجاناه إلى الجيش اإلسر 

المؤسسات الرئيسة، مثؿ: التنظيمات العسكرية، كمكاتب العمؿ، كممتمكات البلجئيف الفمسطينييف، 
، 1999مف الخارج. )المسيرم، تدفقتكالسيطرة عمى جياز التعميـ، كاحتكار تكزيع المكارد المالية التي 

 (223: 7ـ
ـٌ    الدكائر التالية: المالية، كالسياسية، كاألمانة العامة، كاالقتصاد،  لييكديةالككالة ا أسستث

كاليجرة كاالستيطاف، كالعمؿ، كالدكائر الفنية، كاإلسكاف، كالبحر كالصيد، كالتجارة كالصناعة، كالصحافة 
 ،ات الصييكنيةإنشاؤىا في المؤتمر  التي أيقرَّ  ةكاألنباء، كالنقؿ كالمكاصبلت، إلى جانب المؤسسات الكبير 

 (82: 2011)الزىار،. كالتي تشرؼ عمييا الككالة بشكؿ مباشر
ا فمسطيف بالتدريج لتصبح كطنن  حيث ىيأت ،ا لياة العسكرية البريطانية ىدفن ار دكقد كضعت اإل 

يد العثماني كاحتفظت كقد أبقت عمى معظـ الدكائر اإلدارية التي كانت قائمة في الع ،اا ييكدين قكمين 
فكاف مف كبار المكظفيف  ؛نيا حرصت عمى المبالغة في محاباة الصييكنية، إال أفيفظك الم بكثير مف

مف  فعيٌ حيث  ،لى العرب المؤىميف المراكز التنفيذية، كلـ يسند إتسعة مف الييكدك  ،يعيـ بريطانيكفمكج
مف كاف معظميـ مف العرب الذيف جاؤكا مع الجيش البريطاني حيث  ،في مناصب استشارية العرب

غمبية اإلدارة العسكرية التي بدكرىا لـ تطبؽ أنظمتيا اإلدارية عمى كد أؿ الييشكَّ ك  ،خارج فمسطيف
 (171: 2012)أبك شمالة ، بؿ جعمتيا تتمتع بمجالس مستقمة. ،المستكطنات الييكدية القائمة

ت كمنذ كطئ فمسطيف،ية في ف ميمتو ىي إنشاء حككمة ييكدأجاء ىربت صمكئيؿ كىك متأكد ب 
 االجياز مكظفن كؿ دائرة مف دكائر ىذا  رأسكأقاـ عمى  ،احككمين  ازن أقاـ جيا ، حيثفمسطيف قداموأ
كاف يتألؼ في البداية مف المندكب  اتنفيذين  اس ىذا الجياز مجمسن رأ، كعمى امسيحين  كأ اييكدين  انجميزين إ

ذا كقد كاف الغرض مف ى .لمعدالة ثالثك  ،كاحد لمداخمية، ككاحد لممالية ة كزراء:كثبلثة كتاب كىـ بمثاب
 ة.الييكدي الدكلة إلنشاء اكاقتصادين  ،اين تشريعك  ،اعسكرين ك ا، سياسين ك  ا،دارين إالتنظيـ تييئة فمسطيف 

 معركفيف، كجعؿ ةيدم صياينأرات القضاء كاليجرة كالتجارة في داإككضع  (22: 2013،صامرم)
 ميزية في فمسطيف، كما كضع مكاردجنلعربية كاإلالى جانب المغتيف إالمغة العبرية لغة رسمية ثالثة 
كلقد ساعد في   ،كمنحيـ التسييبلت كاالمتيازات ،يدم الييكد الصياينةأالثركة الرئيسة كاستغبلليا في 
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الذم اختاره مف  ،1916تنفيذ ىذه السياسة نائبو نكرماف بنتكيتش ممثؿ اتحاد الصييكنييف بمندف عاـ 
ككاف الرئيس الفعمي لمجياز القضائي المشرؼ عمى تنفيذ  ،القكانيف رية سفِّ كترؾ لو ح ،غبلة الصييكنية
المحتميف متفقكف مع الييكد عمى  ميزجنف اإلأا آخر عمى ء تعييف صمكئيؿ برىانن القكانيف. كقد جا

 (183: 2012)حسيف،  .عطاء فمسطيف كميا طابع الحكـ الييكدم منذ بداية الحكـ المدنيإ
ة ار دعف مستقبؿ اإل ىاة العربية كاستبعادفي نزع الصف البريطانية ةالصييكني نجحت المؤامرةكقد  

كشرع  ،باشرت بريطانيا في تنفيذ ميمتياك  ،كفازت في كضعيا تحت االنتداب البريطاني ،في فمسطيف
ة كفي تييئة ار دالمعركؼ في عممية تيكيد اإل الصييكنيالمندكب السامي البريطاني ىربرت صمكئيؿ 

نجميز ك مف اإلألييكد اف جميع رؤساء الدكائر الحككمية مف فعيَّ  ؛قياـ الكطف القكمي الييكدمالببلد ل
لى صييكنييف إانيف كدائرتي التجارة كالمياجرة عداد القك ا  ـ دائرة التشريع ك ، كسمَّ ةلمصييكنيالمتعصبيف 

 ،شئكف التعميـ كالمعارؼمدارسيـ ك  بإدارةعمف استقبلؿ الييكد أك  ،كاعتبر العبرية لغة رسمية ،كفيفمعر 
يدم أفي كف العرب ؤ بينما حصر كؿ ش ،ة شئكف الييكدر ادإالتنفيذية في  ةالصييكنيالمجنة  وكشاركت

 (101: 2002اب ،ي)د. نجميزالمكظفيف الييكد كاإل
عطت بعض الصبلحيات لمصييكنية، حيث أك  ،فمسطيف في ت سمطة االنتداب الحكـمارسكما  

ية قاـ الييكد مؤسسات اقتصادكأ ،لما تمتعت بو مف صبلحيات كاسعةاخؿ دكلة شبو بدكلة دكاف الحكـ أ
ـٌ  ،بنية تحتية قكية لمدكلة الييكدية القادمة كامكشكَّ  ،كاجتماعية كتعميمية ضخمة  ،س اتحاد العماؿيسأتكت

 (9 :21ع ،2012ة،)مركز الزيتكن. 1925كافتتحت الجماعة العبرية بالقدس سنة 
ـٌ   : "إف الصييكنية قد قائبلن ـ 1943مارس  كدم بف غكريكف في تؿ أبيب فيلييخطب الزعيـ اث

ف الييكد ال يستغنكف عف أم قسـ  تصبحأك  ،انتيت مف كضع خطتيا النيائية فمسطيف دكلة ييكدية، كا 
 (18:)الحسيني". مف فمسطيف، حتى قمـ الجباؿ كأعماؽ البحار

كقامت باإلشراؼ  ،ة في طكر التككيفلى حككمتحكلت المجاف الصييكنية في فمسطيف إكقد  
حيث أيسس  ،الشئكف االستيطانية كاالقتصادية كالثقافية لمتجمع االستيطاني الييكدم في فمسطيف عمى
دارة كطنية لحككمة الدكلة المرتقبة،  1947عاـ  مجمس كطني ليككف بمنزلة برلماف لمدكلة الصييكنية، كا 

َـّ اإلعبلف عف الدكلة، كانتقمت  كثير مف الصبلحيات التي كانت مف اختصاص المنظمة إلى عندما ت
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الحككمة المؤقتة، مثؿ: الدفاع، كالداخمية، كالخارجية، كالمالية، كالمكاصبلت، كالتجارة، كالصناعة. 
 (325-324: 6ج، 1999)المسيرم،

كما كصمت برقية مف القنصؿ العاـ األمريكي في القدس كاسكف إلى كزير الخارجية البريطاني، 
كيتضمف نص التصريح الذم صدر عف المؤتمر الصييكني العاـ: "لقد قررنا اعتمادنا عمى السمطة 
المخكلة لمحركة الصييكنية كبتأييد الشعب الييكدم بأسره، كأنو فكر انتياء االنتداب كالحكـ األجنبي في 

 .(1)فمسطيف؛ فإف الجياز الحاكـ لمدكلة الييكدية سكؼ يقكـ كيتكلى المسئكلية
ا طبيعة النظاـ الذم كثيرن  ال تيـٌ  ،ا ال يممكوالمكرد بمفكر كىك يمنح الصياينة بمدن د صرَّح كق

ف يظؿ النفط في متناكؿ أساس ىك فاألمر األ ،كسطتفظ بنفط الشرؽ األقامتو لكي نحإيتعيف عمينا 
 (16 :1982 جاركدم،) .يدنا

ـٌ   كالتي  ،سرائيؿإمة الظؿ في مي حكك لية ما سآ 1948شكمت الحركة الصييكنية في مارس ث
مـ المتحدة حيف ككانت الجمعية العامة لييئة األ ،مايك مف السنة نفسيا في عمف عنيا بشكؿ رسميأ
ف أب ،ا عمى كؿ مف الدكلتيف الييكدية كالعربيةلزامن إمشركع تقسيـ فمسطيف ضمنتو  29/11/1947قرت أ

سيعمؿ  الكطنيف المجمس أاستقبلؿ الدكلة عبلف إتقكـ كؿ منيما بكضع دستكر حديث، كبذلؾ كرد في 
ف تقـك ىيئات دستكرية منتخبة بصكرة نظامية بممارسة عمميا كفؽ دستكر أا عمى ا مؤقتن بكصفو مجمسن 

عبلف عمدت الككالة لى ذلؾ اإلإا كاستنادن  ،1948كتكبر أكؿ مف قبؿ األ تأسيسيةتتكلى كضعو جمعية 
لصياغة مشركع  ؛مف القانكنييف برئاسة ليك ككىيفلى تشكيؿ لجنة إ 30/11/1947الييكدية في 
 (8( ص2011)19)مركز الزيتكنة رقـ . حيف انعقادىا التأسيسيةف يعرض عمى الجمعية أدستكر عمى 
عمنت الككالة الييكدية قياـ دكلة كحككمة أك  ،1948مايك سنة  15انتيى االنتداب في كقد 

" رئيس لمحككمة كمعو "مكسى شارتكؾ كؿأكريكف غفيد بف ف دييِّ كعي  ،االنتداب ثر انتياءإ عمى إلسرائيؿ
 (56: 2001)جاؾ، .ا لمدكلةكحاييـ كايزماف رئيسن  ،ا لمخارجيةكزيرن 

 
 

                                                           

، كثيقة رقـ 6948أبريؿ  33برقية مف القنصؿ العاـ األمريكي في القدس كاسكف إلى كزير الخارجية نيكيكرؾ  (1)
 (.343: 867ف3348-4/26
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 العالقات الدولية الصييونية في تكويف الحكـ المحمي )البمديات( .2
ت حكا باستمرار إدارتيا كما كانكسم ،1917نجميز كضع البمدية يكـ احتبلليـ سنة ر اإللـ يغيٌ 

كذلؾ عف طريؽ مجمس بمدم، أربعة مف العرب كاثناف مف الييكد، ينتخبكف مف  ،عيد العثمانييف يف
ككاف حاكـ المدينة يعيف الرئيس مف بيف األعضاء، كقد درجكا عمى أف  ،دافعي الضرائب مف السكاف

د أعضاء زاد عد 1926ا، كبمكجب قانكف البمديات الذم سنتو الحككمة البريطانية عاـ يككف مسممن 
في مف ستة، خمسة مف المسمميف كثبلثة مف المسيحيف كأربعة مف الييكد، ك  الن دا بعضكن  12البمدية إلى 

كبمكجبو أصبح عدد األعضاء المسمميف أربعة عدلت الحككمة البريطانية القانكف السابؽ  1934عاـ 
خر مف المسيحيف لييكد كاآلىما مف اف كالييكد ستة، كبدأت بتعييف نائبيف لمرئيس أحدكالمسيحيف اثني

 كعندما تكفي ،1944ا، كاستمرت الحككمة البريطانية عمى ذلؾ حتى عاـ عمى أف يككف الرئيس مسممن 
. ا لبمدية القدسف ييكدم رئيسن ككانت ىذه أكؿ مرة يعيٌ  ،نت نائبو الييكدم مكانوالرئيس المسمـ عيَّ 

 (203-202: 1991)الدباغ،
لة الييكدية يتكقؼ عمى كجكد المكارد المائية لتحقيؽ الخدمات كما كتب ىرتزؿ: إف كجكد الدك 

( كأخذ بعض الييكد بتكصية ىرتزؿ، حيث حضر إلى منطقة بئر السبع 39: 1992لشعبيا. )الزعبي،
 (50: 1992عدد مف الييكد المتدينيف باحثيف عف الماء في المنطقة. )الزعبي، 1911عاـ 

جريت انتخابات لعشريف مجمسا، ككانت الحككمة كضع قانكف البمديات مكضع التنفيذ، كأ
تركت إدارة االنتداب البريطاني البريطانية تراه خطكة لتحسيف العبلقات بيف الييكد كالعرب، كما 

لمصييكنييف حرية مطمقة في تككيف نظاـ شامؿ لبلستقبلؿ المحمي في مناطؽ المستعمرات، كفي عاـ 
نت مف حيث الماؿ كعدد السكاف في الدرجة الثانية كجدت خمسة مجالس محمية صييكنية كا 1937

بعد البمديات األربع الكبرل: القدس كحيفا كيافا كتؿ أبيب، ككانت بمدية تؿ أبيب ىي البمدية الكحيدة 
 (127-126: 1: القسـ العاـ،ج1984لمدينة سكانيا كميـ مف الييكد. )المكسكعة الفمسطينية 

 ستة ألكية: 1939ذ يكليك كقد قسمت إدارة االنتداب فمسطيف من
لكاء الجميؿ: ككاف في أقصى شماؿ فمسطيف قرب الحدكد المبنانية السكرية، كمركزه مدينة - أ

الناصرة، كيتألؼ مف خمسة أقضية، ىي: عكا، كبيساف، كالناصرة، كصفد، كطبريا، كتركَّز 
 االستيطاف في ىذا المكاء لخصكبة تربتو كتكافر مصادر المياه.
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 تألؼ مف مدينة حيفا فقط، كتركَّز الصياينة في جبؿ الكرمؿ كسيؿ ابف عامر.لكاء حيفا: كي- ب
، - ت لكاء نابمس: مركزه مدينة نابمس، كيتألؼ مف ثبلثة أقضية، ىي: نابمس، كجنيف، كطكلكـر

 ككاف الييكد في ىذا المكاء أقمية.
، كأريحا، لكاء القدس: مركزه مدينة القدس، كيتألؼ مف ثبلثة أقضية، ىي: القدس كبيت لحـ- ث

 كراـ اهلل، كتركز االستيطاف الصييكني في القدس الشرقية.
، ىما: يافا، كالرممة، كفي ىذا المكاء تقع مدينة فلكاء الٌمد: مركزه مدينة يافا، كيتألؼ مف قضائيي- ج

تؿ أبيب، كيكجد الكثير مف المستكطنات في ىذا المكاء، كتفكؽ عدد الصياينة عف العرب في 
لخصكبة التربة كتكفر المياه، كأىمية المكقع أثر في جذب االستيطاف إلى ىذا  ىذا المكاء؛ كذلؾ

 المكاء.
المكسكعة )لكاء غزة: مركز المكاء مدينة غزة، كيتألؼ مف قضائييف، ىما: غزة، كبئر السبع. - ح

 (129-128: 1: القسـ العاـ، ج1984الفمسطينية 
السامي بناءن عمى تكصية مف الحاكـ لممندكب  1921كما يسمح قانكف المجالس المحمية لسنة 

اإلدارم، بمنح سمطة ليذه القرل، مف خبلؿ تشكيؿ مجمس محمي، يككف قادرنا عمى فرض ضرائب، 
كيمارس بعض الحقكؽ الحككمية المحمية، كفي النظاـ ينٌص عمى تشكيؿ مجمس محمي يحٌؿ محٌؿ 

ة إلى الضرائب التي تفرضيا البمدية، كيككف المجمس المحمي مؤىبلن لفرض بعض الضرائب، إضاف
البمدية، كيمارس حقكؽ البمدية ذاتيا كصبلحيتيا، كيستطيع المجمس المحمي أف يشٌكؿ في إحدل 
شراؼ البمدية التي  الضكاحي أك األحياء بعد مكافقة البمدية كالمحافظ، كيبقى المجمس تحت سيطرة كا 

 (27: 2000تقدـ ميزانية سنكية ليا. )الحككمة البريطانية،
 ثانًيا: العالقات الصييونية في تكويف الييئات التشريعية والبرلماف

 العالقات الصييونية في تكويف الكنيست .1
الكظيفة األساسية لمكنيست ىي إصدار القكانيف كمراجعتيا بحسب ما تقتضيو الضركرة، كلو 

ككمة، كانتخاب كظائؼ إضافية، تتمثؿ في: اتخاذ القرارات المتعمقة بالسياسات، كمراجعة أداء الح
لجنة دائمة كىى: لجنة الكنيست، كلجنة الماؿ، كلجنة  12رئيس الببلد كمراقب الدكلة، كلمكنيست 

االقتصاد، كلجنة الدفاع كالعبلقات الخارجية، كلجنة الداخمية كالبيئة، كلجنة اليجرة كاالستيعاب 
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ء، كلجنة العمؿ كالرفاه كالصحة، كالشتات، كلجنة التربية كالتعميـ ، كلجنة الدستكر كالقانكف كالقضا
: 2011)صالح،  كلجنة شؤكف مراقبة الدكلة، كلجنة العمـ كالتكنكلكجيا، كلجنة النيكض بمكانة المرأة.

17-18) 
تشكيؿ مجمس استشارم يتمثؿ  1920يكليك  9كقد أعمف المندكب السامي بمناسبة تعيينو في  

دارية حكؿ مسائؿ التشريع كقضاياه، كفي أكتكبر مف سكاف فمسطيف، كذلؾ الستشارتو في الشئكف اإل
 4مكظفنا كعشرة أعضاء غير رسمييف:  11عقد المجمس االستشارم أكؿ جمساتو، كيتألؼ مف  1920

 (83-82: 2000ييكد. )الحككمة البريطانية، 3مسيحييف، ك 2مسمميف، 
بيف المندكب  كما يعتبر السكرتير العاـ أعمى مكظؼ إدارم في الحككمة ككاسطة االتصاؿ 

السامي كالدكائر المدنية، كمع تكسع أعماؿ الحككمة، اتسعت دائرة السكرتاريا، كظؿَّ يرأسيا مكظؼ 
عمى مساعد السكرتير العاـ كتسعة مكظفي سكرتاريا مساعديف،  1937كاحد، كاشتممت الدكائر عاـ 

مكية باختيار مكظفيف لدييـ كسبعة بريطانييف، ككاحد ييكدم، كعربي، كرئيس كتبة، كطالبت المجنة الم
خبرة كافية في األعماؿ اإلدارية، لكي ال تصبح في حالة عزلة، كلتدرؾ ما يحيد بيا مف صعكبات، 
كطالبت المجنة الممكية بإعطاء تماريف كدكرات لممكظفيف الجدد، ككضع المكظفيف تحت التجربة، كأف 

التاريخ الييكدم كاالنتداب البريطاني كما ينطكم يككنكا ممميف بالمغة العربية كالعبرية كتاريخ فمسطيف ك 
 (137: 2016الزاممي،)عميو. 

ككاف المجنة ال تصادؽ عمى أم نظاـ تشريعي قبؿ مكافقة كمصادقة المجمس االستشارم 
كسكرتير الدكؿ لشؤكف المستعمرات، كتكزع المحاضر عمى صحؼ فمسطيف كبعض الصحؼ التي 

تٌمت المصادقة عمى العديد مف األنظمة كالقكانيف كاألنظمة الرئيسة تطبع في المممكة المتحدة كمصر، ك 
 (87: 2000قانكننا كأنظمة لمدكلة. )الحككمة البريطانية،  28كالجكىرية عددىا 

كؿ قرت في الكنيست األأأىـ القكانيف التي ، ك 1948مايك أقيـ أكؿ برلماف في إسرائيؿ في كما  
كقانكف التعميـ  ،كقانكف الخدمة العسكرية ،قانكف الراية كالرمزك  ،لةقانكف مراقب الدك ك  ،النتقاؿقانكف ا

كقانكف عائبلت الجنكد الذيف سقطكا في الحركب  ،كقانكف العكدة ،مبلؾ الغائبيفأكقانكف  ،لزامياإل
)مركز . عضاء الكنيستأكقانكف حصانة  ،مساعدييـكقانكف محاكمة النازييف ك  ،ةاإلسرائيميكالمعارؾ 
 (29، 19 : ع2011،الزيتكنة 



 

276 
 

شارؾ فيو عدد  حيث ،ا في التاريخاستثنائين  ك عمبلن ألـ يكف معجزة  -إذنا– قياـ دكلة إسرائيؿف
كاستغبللو  ،هءبنا النمسا تمتكأ ،لمانياأكساىـ في تمكيمو  ،سسوأ ت إنجمترافقد كضع ،مف الدكؿ

 ،ف يتـ بجيد الييكد كحدىـأكاف لو ف ىذا المشركع االستيطاني ما إكعميو ف ؛مريكيةالكاليات المتحدة األ
 (378: 2010)ىاشـ، .بفضؿ المعكنات الغربية كسكء السياسة العربية نما تـٌ إ

مر لى مؤتإ 1917مف كعد بمفكر  يكني،الصيكانت بريطانيا ىي الراعي الرسمي لممشركع كقد 
إقامة كالدماء في نجح الصياينة بالنار ك  .لى الكاليات المتحدةإلتتحكؿ الرعاية  ،1942بمتيمكر 
 ،م العاـ العالمي لصالح ىذا المشركعأكنجحكا في كسب الر  ،رض فمسطيفأالصييكني عمى  المشركع

. في السياسة الدكلية ليذا المشركع التأثيرالدكؿ العظمي كالدكؿ ذات  تأييدكنجحكا في كسب 
 (275: 2010)ىاشـ،

مى األراضي الفمسطينية صفحة نشاء دكلة إسرائيؿ عإلى إحداث التي أدت تعتبر األكما 
جؿ مناطؽ النفكذ أكمف  ،جؿ إعادة تقسيـ العالـأمف  ،لمدكؿ االستعمارية الحادٌ  االعتداءكاضحة مف 

حققت الحركة الصييكنية حيث  (254 :2010)ىاشـ، .دنىزيز المكاقؼ في الشرؽ األكسط كاألكتع
 :العالمية بمساعدة الدكؿ االستعمارية

  الديمغرافيةأم القاعدة  ،ديةمكجات اليجرة الييك. 
 تحقيؽ القاعدة الجغرافية :أم ،كتيكيدىا ،كاالستيبلء عمييا ،مصادرة األراضي الفمسطينية. 
 كتبل  ،تحقيؽ القاعدة السياسية كالعسكرية :أم ،إقامة الدكلة االستيطانية العدكانية كالتكسعية

. مؿ عمى ترسيخ كجكدىا كتقكيتياكالع ،ذلؾ االعتراؼ الدكلي بالدكلة االستيطانية الييكدية
 (24: 2003)غازم،

 والمحاكـ القضاء وانشاء تنظيـ ثالثًا: العالقات الدولية الصييونية في
 النظاـ القضائي .1

 اكاف مككنن  بؿ ،النظاـ القضائي في عيد االنتداب سمطة قضائية مستقمة في فمسطيفلـ يكف 
القضاة البريطانيكف المناصب العميا في  احتؿى القضاء الفمسطيني، حيث مف ىيئات مفركضة عم

كحتى عضكية المحكمة  ،ابتداء مف قاضي القضاة إلى محكمة الجنيات الكبرل ،الجياز القضائي
كخبلؿ االنتداب البريطاني كانت إدارة القضاء مكمفنا بيا مكظؼ بريطاني  (98: 2009الزاممي،) العميا.



 

277 
 

محؿ كزارة العدؿ العثمانية، كيقكـ بميمة إدارة المحاكـ  يحمؿ لقب الضابط األعمى لمقضاء، كالذم حؿَّ 
كسجبلت األراضي، إضافة إلى عممو مستشارنا قانكنينا لممدير اإلدارم، كأنشئت محاكـ البداية في كؿ 

: 2000مف يافا، كالقدس، كتتككف مف رئيس بريطاني كعضكيف فمسطينييف. )الحككمة البريطانية،
144) 

 التنظيمية لممحاكـ ءاتغيير اليياكؿ واألسم .2
بمكجب مرسـك دستكر  ،كالمناصب التي كانت سائدة في مرحمة االنتداب تغٌيرت بعض األسماء

: 73، جاء في المادة 1922فمسطيف لسنة  " بإدارة العدك حككمة فمسطيفستبدؿ عبارة ""ت مف المرسـك
المحكمة النظامية ذات "، كالعسكرمك حاكـ المكاء أك الحاكـ المدير العاـ أب "المندكب السامي"، كالمحتمة

 (5: 2008جامعة بيرزيت،) .المحكمة العسكرية أك القاضيب "الصبلحية
مف النظاـ عف تأليؼ المحاكـ العسكرية أنو يشكؿ القائد العاـ،  12جاء في المادة كقد 

أعمى،  رتبة ضابط أكبمحكمة عسكرية مف رئيس  كالمحاكـ العسكرية التي يراىا ضركرية، كتؤلؼ كؿ  
 .كمف ضابطيف آخريف مف أية رتبة كانت، كيتـ تعييف الرئيس كالضابطيف بإمضاء القائد العاـ

 (84: 2009)الزاممي،
َـّ تشكيؿ دكائر المالية  كما بدأت اإلدارة العسكرية في تنظيـ دكائر اإلدارة في فمسطيف، فت

َـّ تعييف الكابتف باركف حا كمنا عسكرينا عمى الناصرة في كالشؤكف العامة كالتجارة كالعدؿ، كت
، كتعاقب عمى الناصرة خبلؿ أسبكعيف ثبلثة حكاـ عسكرييف مؤقتيف، كأحضر قاضي 23/10/1918

القدس ليرتب دائرة العدلية، كعٌيف لكؿ دائرة خبير إلدارة شؤكنيا، كعمؿ الجنراؿ مكني عمى تنظيـ 
دارية في أربعة أقساـ إدارية، كىيؾ قضاء اإلجراءات اإلدارية دكف إجراء تغييرات في عدد األقساـ اإل

القدس، كيافا، كالمجدؿ، كبئر السبع، ثـ خفض عدد األلكية إلى عشرة، كقسمت ثبلث درجات، منيا 
: 2009ضابطنا معظميـ بريطانيكف. )الزاممي،  59حاكـ عسكرم بريطاني، كيساعد الحكاـ العشرة 

106) 
ا الصياينة كاسمو نكرماف بنتكيتش سكرتيرن تعييف أحد غبلة عمى عمؿ ىربرت صمكئيؿ كقد 

، تكلى كضع القكانيف كاألنظمة، ككاف طكاؿ العشرينيات يطمع الصياينة عمى ا )النائب العاـ(قضائين 
القكانيف الجديدة، كىي في تعداد المسكدات، كاستغؿ منصبو في إصدار التشريعات الخاصة باألراضي، 
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ندىاـ ديدز سكرتيرنا إلدارة فمسطيف )النائب األكؿ(، ككانت لتمكف الصياينة السيطرة عمييا، كعيف ك 
 (44: 2010مياني،)األعكاـ الثبلثة األكلى أكثر حسمنا إلرساء أسس الدكلة الييكدية. 

فكانت ميمتيا حؽ التصرؼ  1921أما دار الحاخامات التي أكجدىا االنتداب البريطاني عاـ 
كىي مصدر السمطات في قضايا األحكاؿ  ،كاإلرثالمطمؽ فيما يتعمؽ بمسائؿ الزكاج كالطبلؽ 

. شكنازية كالسفارديـمجمس الديني حاخاـ مف الطائفة اإلالشخصية، كيترأس دار الحاخامية كال
 (438 :2)المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ـ

 تحقيؽ مصمحة االنتداب والصييونيةالتغيير في القوانيف ل .3
كقت جميع اإلجراءات القائمة أماـ أية محكمة عسكرية  يجكز لمقائد العاـ أف يكقؼ في أم 

، كيعفى المتيـ مف اإلجراءات المتخذة بحقو، كلكف ال يصؿ إلى درجة البراءة، حيث  بشأف أم جـر
مف النظاـ أنو: "ال يجكز ألم حاكـ صمح أك ضابط مف قكات  16ذكرت مذكرات القبض مف المادة 

إللقاء القبض عمى أم شخص". إذا كانت جريمتو تستكجب  جبللتو أك مأمكر بكليس أف يصدر مذكرة
ـٌ اعتقالو مف قبؿ البكليس، كجريمتو تستكجب المثكؿ أماـ محكمة عسكرية،  أماـ محكمة عسكرية إذا ت

 (85: 2009الزاممي،)كال يؤخذ إلى حاكـ الصمح. 
انكف صدر ق 1939-1936نجميز سنة الثكرة الفمسطينية ضد الييكد كاإلعندما تعاظمت ك 

ت المادة الثانية أنو يجكز لممندكب السامي "أف فنصٌ  ،1936لسنة  27تشكيؿ المحاكـ المؤقت رقـ 
يأمر بتطبيؽ أحكاـ القانكف عمى محاكمة القضايا الجزائية الناشئة عف الحكادث أك اضطرابات كرد 

" بإصدار أحكاـ بإقامة محاكـ عسكرية مخكلة  1936، كعٌيف المندكب السامي في ذكرىا في المرسـك
حكمنا  58أصدرت المحاكـ العسكرية  1938اإلعداـ. كنتيجة ىجكـ العرب عمى الييكد كحتى نياية 

ـٌ استبداؿ نظاـ المحاكـ لسنة  ليحٌؿ  1937باإلعداـ إلى جانب أحكاـ كثيرة بالسجف مدل الحياة، كت
القانكف عف ، حسب ما ذكرت المادة السادسة مف 1939محمو قانكف سمطات الطكارئ لسنة 

 (83: 2009المحاكمات السرية. )الزميمي،
عدد مف القكانيف كأنظمة الطكارئ لمجابية التحركات  صدرخبلؿ فترة االنتداب البريطاني أي ك  

لى إسكاء بالنسبة  ،اكتخكؿ ىذه القكانيف الحاكـ العسكرم صبلحيات كاسعة جدن  ،الفمسطينية الشعبية
الداعية األسماء عبلف إمة تتمكف السمطات العسكرية كدكف ألنظككفؽ ىذه ا ،ك الممتمكاتأاألشخاص 
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قامة كاإل ،كمنع التجكؿ ،كمصادرة الممتمكات ،غبلؽ المناطؽا  ك  ،خاصشلى ذلؾ مف تكقيؼ األإ
كالقيكد عمى حرية االجتماع  ،لى الببلدإكمنع العكدة  ،كالطرد خارج الببلد ،كتحديد حرية التنقؿ ،الجبرية

: 1997الكيبلني،) .عبلف الدكلة عمى الشعب الفمسطينيإبيؽ ىذه القكانيف بعد تط كتـٌ  .كالصحافة
155) 
 العالقات الصييونية في تكويف المحاكـ .4

ـٌ إجراء تغيير عند نقؿ اإلدارة العسكرية إلى المدنية، يتعمؽ بالمغات التي يجب استخداميا في   ت
العربية لمبث في لممحاكـ، ككات الدعاكل  المحاكـ، كقد ألغي استخداـ المغة التركية، كأصبحت المغة

كغيرىا تصدر بالعربية كاإلنجميزية كالعبرية، حسب شخصية المخاطب كجنسيتو كلغتو، كيسمح لمييكد 
استخداـ العبرية لغة لمقضاء، ككنكعو مف االعتراؼ بالمغات الرسمية الثبلث لمببلد، التي أعمنيا المندكب 

 ميزية كالعبرية في المحاكـ القانكنية، حيث يرأس محكمة القدس قاضو السامي، كتـ تحديد ممارسة اإلنج
 (149-814: 2000ا. )الحككمة البريطانية، ا كآخر ييكدين ا مسممن عضكن  كتضـٌ  ،بريطاني
، كأصبح رئيس دارة القضاءإل 1920ة المدنية التي أسست في يكليك ار داإلكقد خيصصت  

كانت التعديبلت الكحيدة في تنظيـ ك لقانكني لئلدارة المدنية، ة العسكرية كالسكرتير اار دالقضاء في اإل
ضافة نائب الرئيس ، كا  كتغير رئيس العدؿ ليحؿ محمو رئيس محكمة االستئناؼ ،المحاكـ المدنية

فمعظـ رؤساء المحاكـ  (147: 2000)الحككمة البريطانية،  كبريطاني الجنسية كعضك إضافي لمسمـ.
 (98: 2009ؿ الييكدم. )الزاممي،كانكا مف اإلنجميز ذكم األص

 محكمة االستئناؼ - أ
 ،كثبلثة أعضاء فمسطينييف ،رئيس بريطاني :كتتككف الدرجة األكلى مف ،نشئت في القدسأي 

 ،كييكدم، كلممحكمة الحؽ في االستماع إلى االستئنافات الكاردة مف محاكـ البداية ،كمسيحي ،كمسمـ
، كاحتفظت قضاة المحاكـ في القضايا المتعمقة باألراضيكمف  ،في كؿ مف الشؤكف المدنية كالجنائية

اإلدارة العسكرية إضافة إلى المحاكـ المدنية بسمسمة مف المحاكـ العسكرية المككنة مف ضباط 
 (146-142: 2000الحككمة البريطانية، )بريطانييف. 
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 سالميةاإلالمحاكـ غير  - ب
شراؼ اإلدارة إتحت  ،كصايافي شئكف المجتمع مف زكاج كطبلؽ ك  البتٌ كمف مياميا 

مكتب القضاة التابع لممحاكـ ؿ البريطانية، كتنفيذ المحاكمات التي تقكـ بيا المحاكـ الدينية مف خبل
ف مف إسطنبكؿ يٌ كالذم عي  ،كانت سمطة األحبار التي تعترؼ اإلدارة العثمانية بػ )حاخاـ باش(ك الدينية، 

ت اإلدارة العسكرية بأعماؿ الحاخاـ باش الذم أرسؿ عمى تكصية مف الييكد في فمسطيف، كقام بناءن 
كقاـ  ،كنصب عدد مف األشخاص أنفسيـ رؤساء لؤلحبار ،خبلؿ الحرب إلجراء انتخابات لممكتب

ر الييكدية كنظاـ حبارتير القانكني لمبحث في محاكـ األالمندكب السامي بتعييف لجنة برئاسة السك
شكنازيـ عمى ف مف األحبار السفارديـ كاإلكف مف رئيسيار يتكتعييف رؤساء األحبار، كانتخب مجمس أحب

ثؿ محكمة االستئناؼ كاعترؼ بيذا المجمس الذم يم .كمستشاريف اثنيف ،كستة أعضاء أحبار ،التكالي
مطة الدينية كاعترؼ االنتداب عمى أنو الس ،حبار لممجتمع الييكدم في المدف كالقرلبيف محاكـ األ

 (158-157: 2000الحككمة البريطانية، المسؤكلة عف الييكد. )
 العالقات الصييونية في تكويف السجوف .5

في تعميماتيا  تمف السجكف المركزية في القدس كعكا، كأكضح اأنشأت اإلدارة العسكرية عددن  
ككضعت ترتيبات بشأف  ،مف حيث كجبات الطعاـ ،أكضاع القائميف عمى السجف كأكضاع المسجكنيف

ذا كانت في حدكد ستة أشير تنفذ في سجف القدس، أما إذا كانت العقكبة أكثر تنفيذ مدة السجف، فإ
كبعد انتقاؿ الحكـ لئلدارة المدنية ، فتنفذ في السجكف البريطانية في مصر، ككاف لمسجكف مكازنة خاصة

، كاف يكضع السجناء المخالفكف لمقانكف في السجكف المركزية في القدس كعكا، إلى جانب 1920عاـ 
يافا، حيث ميزت سمطات االنتداب بيف  ف إضافييف لمجرائـ األخبلقية كالسجكف المحمية فيسجني

المعتقميف العرب كالييكد مف خبلؿ المعاممة الخاصة لممعتقميف الييكد، كذلؾ بضغط مف الحركة 
، فنصت المادة 1947الصييكنية عمى إدارة السجكف، فصدر نظاـ المعاممة الخاصة في السجكف لعاـ 

ثانية: "تمنح معاممة خاصة بمقتضى النظاـ لكؿ سجيف تكعز المحكمة بمنحو مثؿ ىذه المعاممة. ال
فمعظـ رؤساء المحاكـ كانكا مف اإلنجميز ذكم األصؿ الييكدم، لذلؾ كانكا يمنحكف الييكد المعاممة 

 (100-96: 2009الخاصة في السجكف. )الزاممي،
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 الدعاية إلقامة الدولة الييوديةالعالقات الدولية الصييونية في رابًعا: 
كتقـك  ،لتحقيؽ االقتناع بالفكرة الصييكنية اية الصييكنية إلى صناعة تكتؿ قك[؛تسعى الدع 

عمى أساس التبلعب بالعكاطؼ لمحصكؿ عمى القناعة لمحصكؿ عمى االعتراؼ العالمي بإنشاء الدكلة 
لتحقيؽ أىداؼ الحركة الصييكنية،  الييكدية في فمسطيف، حيث أدركت الصييكنية أىمية الدعاية

 ةكخاطبت الشعكب حسب مستكياتيـ االجتماعي ،فاستخدمت أساليب اإلعبلـ لخدمة أطماعيـ
 حسب تكجياتيـ الفكرية. ك كاالقتصادية، 

كما اىتمت الصييكنية في الصحافة في أكاخر القرف الثامف عشر، كازداد االىتماـ بصدكر  
اني مف القرف التاسع عشر، كتزامنت معيا ظيكر الصحؼ الصحؼ في الخارج في النصؼ الث

الصييكنية داخؿ التجمع االستيطاني الصييكني في فمسطيف، فقد عبر الحاخاـ الييكدم راشك ركف في 
خطاب لو عف اىتماـ الييكد باإلعبلـ، جاء فيو: "إذا كاف الذىب قكتنا األكلى لمسيطرة عمى العالـ، فإف 

 (2: 2015قكتنا الثانية". )الشاعر،الصحافة ينبغي أف تككف 
 االستراتيجية التعبوية اإلعالمية الصييونية

 ،ا إلقامة الدكلة الييكديةالمنظمات الصييكنية بشكؿ مقنف في مختمؼ المراحؿ سعين  استخدمت
م ؿ حكـ ىتمر أللمانيا كتعبئة الرأمف خبلك  ،كذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ االضطياد النازم لمييكد

( حيث عارض ليمينبمكـ 405: 1990)سكيد، .ح فكرة إنشاء كطف لمييكد في فمسطيفالعالمي لصال
مفاىيمو كآرائو؛ بيدؼ كضع حؿ  عمى بمكرة ، كعمؿ جاىدناىجرة الييكد إلى أكركبا الغربية كأمريكا

لممسألة الييكدية مف خبلؿ مقاالت كاف ينشرىا في الصحافة الركسية الييكدية أك يترجميا لمعبرية، 
عمى شكؿ كراس، بعنكاف "حكؿ بعث الييكد عمى  1884كؿ المقاالت كأعاد طباعتيا عاـ  كجمع

 (94: 1984،محمكدأرض آبائيـ". )
 ،عبلـ في الحركبىمية الدعاية كاإلألى فمسطيف إكائؿ الذيف تكافدكا المستكطنكف األ كقد أدرؾ 
في دكلتنا عمى  عبلـقاـ اإلأ"لقد  :وبقكل ،الدكلة تأسيسـ في بلعىمية اإلألى إكريكف غديفيد بف  فأشار

ف تصبح حقيقة أقبؿ  ،حصكؿ عمى مشركعيتيا الدكلية كجدارة كجكدىالمتحرؾ يف أكاستطاع  ،الخارطة
 فعمي.لى كياف إحبلـ كتخطيطات كىياكؿ أف تنتقؿ مف مجرد أكقبؿ  ،رضكاقعية عمى األ

 (22: 2010النيرب،)
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مستشارنا لممنظمة الصييكنية،  1921ايزمف عاـ كما عٌيف ليكنارد شتايف مف قبؿ حاييـ ك  
عادة تنظيـ شبكة مخابرات صييكنية، كتشكيؿ حزب عربي  كميمتو دراسة الكضع في فمسطيف، كا 
معتدؿ إلضعاؼ الجمعية اإلسبلمية المسيحية، كالتي كانت تقكـ بحمبلت كاسعة ضد األطماع 

ـٌ تأسيس الجامعة الكطنية اإلسبلمية عاـ  بتمكيؿ صييكني، كبدأ بالعمؿ عمى  1921الييكدية، فت
 المحاكر اآلتية:

  صدار بيانات بالعربية تشرح النكايا اتصاالت مع الصحافة العربية لشرح المكقؼ الصييكني، كا 
 السميمة لمييكد.

 .إقامة عبلقات مع بعض الكجياء الفمسطينييف كالعرب 
  أميرنا عمى فمسطيف كشرؽ األردف، التفاكض مع األمير عبد اهلل كدعمو مالينا كسياسينا بكصفو

 (16- 15 :1994مصطفى،)مقابؿ اعترافو كتعيده بتسييؿ إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف. 
ا لممكتب المكحد المنبثؽ عف الككالة الييكدية في بداية ف حاييـ كالفاريسكي مديرن عيٌ كما 

، ككضع المكتب المكحد راؼ عميوفانفردت الدائرة السياسية لمككالة الييكدية في إدارتو كاإلش ،1931
كىك الحصكؿ عمى معمكمات بصكرة  ،كشمؿ بعض األىداؼ الصحافية ،قامتو برنامج مكسععند إ

منتظمة حكؿ ما يحدث في صفكؼ العرب في الصحافة العربية في المؤسسات كاألحزاب كالجماعات 
ـٌ ك  ،لببلد العربية المجاكرةكأقيمت عبلقات مع الصحافة العربية في فمسطيف كا ،العربية في فمسطيف ت

تزكيدىا بالمكاد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المكتب المكحد المتعمقة بجمع المعمكمات عف العرب كالتجسس 
كأنشأ المكتب المكحد  ،عمييـ كاستقطاب كتنظيـ عمبلء عرب مف فمسطيف كالببلد العربية األخرل

 ( 166: 2012)أبك عمياف، .ا أطمؽ عميو خدمة المعمكماتبداخمو جيازن 
كمع بداية اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف بدأت محاكالت الصييكنية إلقامة جياز دعائي  

ارتكز عمى الصحافة اليكمية بصكرة خاصة، ككاف في مقدمة أىداؼ ذلؾ إيجاد لغة مشتركة بيف جمكع 
حافة الصييكنية المستكطنيف الصياينة الذيف قدمكا إلى فمسطيف مف مختمؼ أقطار العالـ، كحاكلت الص

اصطناع القكاسـ المشتركة بيف المستكطنيف الصياينة في فمسطيف، كتنمية االرتباط باألفكار الصييكنية 
مف أىـ القكاسـ المشتركة التي كظفتيا الصحافة لصير المياجريف الصياينة في فمسطيف. )مقدادم، 

2009 :260) 
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 أطمؽسبكعية أجريدة  أنشأك  ،ةالصييكني ىداؼ الحركةأىمية الدعاية لتحقيؽ أأدرؾ ىرتزؿ كقد 
"يجب  :فتتاحيتياكجاء في ا ،ـ1897ث مف حزيراف كؿ منيا في الثالصدر العدد األ ،عمييا "دم كلت"

. ميما كانت ديانتيـ" ئيـ،عداأمييكد يستعمؿ ضد ل اا كسبلحن ف تككف درعن أعمى ىذه الجريدة 
دار قكة لكبية )قكتو الضاغطة( بقكلو: في ككاف ىرتزؿ يتعمد إظيار مق( 12-11: 2010،النيرب)

 ، إنجمترا لدينا أصدقاء مسيحيكف ال عدَّ ليـ، سكاء في الصحافة أك في الكنيسة كفي مجمس العمـك
 (198: 2005كعندنا سبعة كثبلثكف نائبنا يقكمكف بالدعـ كالمساندة لمصييكنية. )شريتح،

لمجبلت في بمداف المغرب صدار الصحؼ كاإساىمت في ك  ةالصييكنيأشرفت الحركة ك 
رسمي باسـ سمطات االحتبلؿ الالناطؽ شبو  ىيك  ،1948-1889منيا النشرة التكنسية  ،العربي

 ،كىى جريدة غبلة االستعمارييف الفرنسييف 1946- 1892كتكنس الفرنسية ، الفرنسي في تكنس
 ،غرب العربيشتات الييكد في بمداف الم لى لِـّ إكأصدرت بعض الصحؼ كالمجبلت التي تدعك 

كمنذ انعقاد بازؿ سار المخطط ( 94: 1986)نكرم، .الكياف الصييكنيإرساء لى إة التكجو ركر كض
(13: 2010)النيرب، .الدعائي لمصياينة في اتجاىات متنكعة

التي كاف يصدرىا الصندكؽ القكمي الييكدم  1916سرائيؿ في عاـ إ تسر أنشرت مجمة كقد 
بؿ مع الزمف خطكة  ،جداد دفعة كاحدةباء كاألرض اآلأال نريد امتبلؾ  )إننا :جاء فيو مقاالن  باأللمانية

 (341: 2003)سبلمة، .خطكة حسب استعداد فمسطيف كمبلءمتيا الستيعابنا"
، كفي عاـ 1939كقد جندت الصحافة الصييكنية ضد الكتاب األبيض الذم أصدرتو بريطانيا عاـ 

ا كشكمت لجنة عرفت باسـ لجنة الرد، كيتـ بمكرة مكقؼ كقفت الصحؼ الصييكنية مكقفنا مكحدن  1942
مكحد لمصحؼ الصييكنية لمكاجية سياسة االنتداب كالبحث عف طرؽ مشتركة لتجاكز الرقابة 
البريطانية، كتكلت المجنة نقؿ التعميمات مف الحركة الصييكنية لمختمؼ الصحؼ الحزبية كالدينية 

 (264: 2009، )مقدادمالصييكنية ليتـ نشرىا لمجميكر. 
 توظيؼ الصحافة خارج فمسطيفالعالقات الصييونية في 

لعب مؤيدك الصييكنية في أكركبا دكرنا ميمنا في الصحافة لمتركيج لمفكرة الصييكنية، ككاف  
نشرت لو صحيفة ككار ترلي ريفيك مقاالن مككننا مف ثبلثيف  1939منيـ المكرد شافتسبرم، ففي عاـ 

يكد، لخص فكرتو عف العكدة الييكدية كعبر عف اىتمامو بالجنس العبرم، صفحة عف دكؿ كآماؿ الي
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كعارض فكرة الخبلص كالدمج بحجة أف الييكد سيبقكف غرباء في كؿ مكاف إال فمسطيف. 
 (4: 2015)الشاعر،

كما لعبت الصحافة البريطانية كخاصة صحيفة المانشستر غاردياف دكرنا ميمنا في الدعكة 
في فمسطيف، كتبياف فكائده االستراتيجية كالسياسية بالنسبة لبريطانيا، ككانت تدكر لبلستيطاف الييكدم 

حكؿ إظيار الصمة الكثيقة بيف فكرة الدكلة الييكدية في فمسطيف كمصالح اإلمبراطكرية البريطانية، 
ككاف يؤكد في مقاالتو باستمرار عمى أف الييكد ىك الفئة الكحيدة المييأة الستعمار فمسطيف. 

 (191: 1984محمكد،)
تكزيع مكاد دعائية  كدية، كتـٌ في كزارة الخارجية البريطانية فرع خاص لمدعاية اليي كقد استحدث 

انية كؽ األراضي األلمبي إلى القدس، كنشرت المنشكرات فمجاليات الييكدية في العالـ بعد ذىاب المنل
في جزء مف  ابن ك ككاف مكت ،ا الكسطىعمى الجنكد الييكد في جيكش أكركبككزعت كتيبات  ،كالنمساكية

الحمفاء  يلمييكد، كستعط ايجب أف تككف فمسطيف كطنن " :الرسائؿ ساعة الخبلص الييكدم كصمت
حيث لقي كعد بمفكر صدنل كبيرنا كاستحساننا في  (:Prior.1999 15. )"أرض فمسطيف لمييكد

 (110: 2005الصحافة البريطانية. )شريتح،
لصحؼ الصييكنية عقب صدكر قرار صٌؾ االنتداب البريطاني عمى كقد ازداد دافع تطكر ا
، حيث جاء فيو اعتراؼ رسمي بالمغة العبرية كمغة رسمية في 1922فمسطيف مف عصبة األمـ عاـ 

 (41: 2015)الشاعر، فمسطيف، مما شكَّؿ حافزنا لمصياينة في فمسطيف إلصدار صحؼ خاصة بيـ.
كسمحت  ،ا لمصحافة الصييكنيةت السمطات البريطانية دعمن خبلؿ فترة االنتداب البريطاني قدمك 

كمحاكلة  ،كلمتأثير عمى الفمسطينييف ،بإصدار صحؼ ناطقة مف بالمغة العربية لتنافس الصحؼ العربية
 ،كعممت الصحؼ عمى تسكيؽ الدعاية الصييكنية ،لى فمسطيفإتغيير مكاقفيـ مف اليجرة الصييكنية 
إف إقامة الدكلة الصييكنية يأتي " :كيؽ الدعاية الصييكنية القائمةبحيث تعمؿ تمؾ الصحؼ عمى تس

ف سكاف المنطقة العرب لف يككف أماميـ إال االستفادة ا  ك  ،ركح الحضارة في الشرؽ كبثٌ  ،لرفعة المنطقة
ة الصييكنية مف خبلؿ الصحؼ التي كحاكلت الصحاف ".في حاؿ تعاكنكا مع المشركع الصييكني

م العاـ الفمسطيني باستيعاب فكرة الدكلة الييكدية ييكنية بالمغة العربية إقناع الرألحركة الصيا اأصدرت
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مف خبلؿ أقبلـ الصييكنية التي تكتب بالعربية مف بيف المستشرقيف الذيف يعرفكف  ،في فمسطيف
 (265: 2009)مقدادم،  لعربية الشرقية.ااألعراؼ كالعادات 

ييكدية خالصة كمجبلت أسبكعية كشيرية تصدر بالمغة  كما أنشأ الييكد في فرنسا جرائد يكمية 
، إلى جانب الصحؼ الفرنسية األخرل التي كانت 36الفرنسية، كبمغ عدد الجرائد كالمجبلت الييكدية 

تدعـ الفكرة القضية الصييكنية، كاتجو الييكد في فرنسا لمسيطرة عمى الصحافة عمى غرار بريطانيا، 
في الصحؼ الفرنسية بمساعدة المميكنير الباركف ركتشيمد في أفكاره كفرضكا رؤساء تحرير كمحرريف 

 (8: 2015الصحفية. )الشاعر، وكأطركحات
كمع بداية القرف العشريف تطكرت الحركة الصييكنية االشتراكية في أكركبا الشرقية، كمع تمؾ  

، كاف أىميا ظيكر التطكرات داخؿ التجمعات الييكدية ظيرت تطكرات مف الناحية الثقافية كالفكرية
الصحافة الصييكنية في دكؿ شرؽ أكركبا، كتحديدنا في ركسيا إضافة إلى استخداـ المغة العبرية، كقد 

 حافظت تمؾ الصحؼ عمى:
 نقؿ أخبار العالـ لمييكد بالمغة العبرية. .1
 الحفاظ عمى الترابط بيف الييكد كفمسطيف كالمغة العبرية. .2
 (9: 2015كاليشكؼ الييكدم فيو. )الشاعر،التركيز عمى نقؿ أخبار مف فمسطيف  .3

استخدمت الصييكنية الصحافة في نشاطيا داخؿ تركيا؛ لمعمؿ عمى إسقاط السمطنة كما 
منيا جابكتنسكي الذم أرسؿ مف خبلؿ  ،العثمانية، كقد لعب ذلؾ الدكر شخصيات صييكنية كثيرة

لصحؼ تديرىا الحركة الصييكنية ليشرؼ عمى شبكة مف ا ،صحيفة ركسية كاف يعمؿ بيا إلى األستانة
 (6: 2015)الشاعر، .1908عقب صدكر قانكف الصحافة في الدكلة العثمانية بمكجب دستكر عاـ 

كقد قاـ أحد المستشاريف الييكد لقيصر النمسا فرانس يازيؼ بإقناعو بتزكيد أحد الييكد   
جمب المطابع لمتجمعات المياجريف لفمسطيف بأحدث مطبعة أنتجت في أكركبا، كبعد ذلؾ تكالى 

: 2009)مقدادم،  السكانية الييكدية في فمسطيف؛ األمر الذم أدل إلى ازدىار الصحؼ العبرية.
261) 

كقد أجمعت الصحؼ الييكدية عمى التجنيد لخدمة الحركة الصييكنية كمساعدتيا عمى إقامة 
 الدكلة الييكدية في فمسطيف، كركزت الصحؼ عمى:
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  الصييكنية إلى فمسطيف.الدعكة لتكثيؼ اليجرة 
 .مساندة الييكد في البناء كالسكف في أية بقعة في فمسطيف 
  رفع شعار العامؿ العبرم مف أجؿ تكريس اعتماد الكجكد الصييكني عمى نفسو، كليس عمى

 (262: 2009)مقدادم، األغيار. 
امة الدكلة كقد نجحت الدعاية الصييكنية في استخداـ الصحافة العالمية في تمرير مشركع إق 

الييكدية عمى التراب الفمسطيني، حيث استغمت اإلمكانات التي يمتمكيا اإلعبلـ العالمي كلغة الكبلـ 
حتى تصؿ لمرأم العاـ في العالـ، كتككيف رؤية كاضحة لكي تقؼ دكؿ العالـ كتعترؼ بكجكدىا في 

 كدية. كسط العالـ العربي، كيتـ حمايتيـ مف أم اعتداء عند إعبلف الدكلة اليي
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 خالصة الفصؿ الثالث
شٌكمت العبلقات الدكلية الصييكنية عنصرنا ميمنا في بناء جسكر التعاكف بيف الحركة 
الصييكنية كالدكؿ األكركبية، حيث استطاعت الحركة الصييكنية مف تككيف رؤية كاضحة إلقامة النظاـ 

كالتعميمية كالصحية كالبيئية لتصؿ لكؿ  السياسي الصييكني، كتشكيؿ المجاف العسكرية كاالقتصادية
مرافؽ الدكلة، حيث كانت الدكلة المنتدبة بالدرجة األكلى في تنفيذ السياسة الصييكنية في تككيف مرافؽ 
الدكلة، فقد كانت تمثؿ دكلة داخؿ دكلة، كاستمدت الحركة الصييكنية القكة مف الدكلة األكربية المساندة 

األسمحة كالعبلقات العسكرية، ألنو عنصر ميـٌ في استدامة الدكلة  لمحركة الصييكنية في تشكيؿ
الييكدية في فمسطيف، فاستغمت المتغيرات الدكلية عمى الساحة العالمية؛ لتؤمف التدريب العسكرم 
لمجيش الييكدم داخؿ الجيكش األكركبية، ألنيـ كانكا جزءنا مف المنظكمة األكركبية، كاستغؿ الصياينة 

لحككمات مف خبلؿ الييكد المكجكديف في أنظمة الحكـ األكركبية، كاستطاعكا في مدىـ في عبلقاتيـ با
رساؿ البعثات األكركبية العممية لمساعدة الصييكنية  تككيف العديد مف المؤسسات الصحية كالتعميمية، كا 

ف الحركة في تككيف عناصر الدكلة مف األنظمة السياسية كالعسكرية كالتعميمية كالصحية، كبذلؾ تكك 
الصييكنية بعبلقتيا الممتدة مف إنشاء أنظمة الحكـ ليتـ تسميميا ليـ بشكؿ رسمي عند انتياء االنتداب 

 البريطاني.
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 الرابعالفصؿ 

 واالعتراؼ الدولي بيا دولة اسرائيؿتثبيت أركاف 
1940-1950 

 

 العالقات الدولية الصييونية في الحرب واليدنةالمبحث األوؿ: 

 صييونيةالعالقات الدولية الصييونية بتثبيت الدولة الالثاني: المبحث 

 ومشروعية الدولة واالعتراؼ الدوليالعالقات الدولية الصييونية المبحث الثالث: 
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 مقدمة
نياء االنتداب إكعمى الرغـ مف  ،كعد بمفكر كعممت عمى تنفيذهتصريح أعمنت بريطانيا  

نت سمحتيا لخدمة الصييكنية في إقامة الدكلة، فعيَّ أضباطيا ك أنيا تركت  إال ؛كانسحابيا مف فمسطيف
 رئيس أركاف الجيش العربي كضباطو مف البريطانييف، فمف حارب ضدٌ  ،باالتفاؽ مع الممؾ عبد اهلل

، كىذا يدلؿ عمى مؤامرة كبرل الدكلة التي أعمنكا عف قياميا داركا الحرب ضدأنفسيـ مف أالصياينة ىـ 
 كالذم ثبت أنو قائـ عمى ا قائمة، عمى عكس الكاقع فمسطيني عمى أف ىناؾ حربن حيكت عمى الشعب ال

، كأعمنت الصييكنية كبريطانيا كأمريكا كالدكؿ العربية المقيدة الصييكنيةتثبيت كتكسيع رقعة الدكلة 
كسحب أسمحتيـ بحجة اليدنة  ،نحاء فمسطيفأانات عمى مطاردة المقاكمة في كؿ بالمعاىدات كالخي

 إلنقاذ الييكد مف أيدم المقاكمة. ؛كاف يتـ اإلعبلف عنيا التي

ىا ديقك  ،عدـ إقامة دكلة فمسطينية حرةبعد قرار التقسيـ كقفت الصييكنية عثرة أماـ العالـ عمى 
المزعكمة، فعممت عمى ردع المحيط العربي حتى ال تعكد الحركب  ـا عمى دكلتيف خكفن ك المجاىد

لتأميف نفسيا مف  ؛ بالمنطقة العربية المجاكرة الحدكدمصيف، فكسعت الحقيقية عمييا مف العرب المخ
 .ضربات المقاكمة

كالعمؿ  ،استغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية مع الدكؿ األكركبية كالعربية لتعزيز األمف لدكلتيـ
حتى  ،نت مجمكعات مضادة لممقاكمة مف الفمسطينييف أنفسيـعمى استقرارىا في المنطقة العربية، فككَّ 

دكلة إسرائيؿ قائمة فتستمر بالخديعة كتفريقيـ بعدة اتجاىات فكرية متناقضة لمعمؿ عمى تثبيت نفسيا، 
 يا كقت أطكؿ.ئاع كالمراىنة عمى بقاعمى التزييؼ كالخد

بكجكد  ةخت الصييكنية عمى جميع المستكيات العالمية عمى أف ثقافة تقدـ العالـ مرىكنرسَّ كما 
لتبقى مستمرة بالدعـ  ؛العربية، مع محاكلتيا المستمرة لنزع االعترافات الدكلية إسرائيؿ في المنطقة

الدكلي كتككف آمنة مف ضربات المقاكمة، فمف ساعد إسرائيؿ في إقامة الدكلة ىك مف اعترؼ بكجكدىا 
كضغط عمى دكؿ العالـ باالعتراؼ الدكلي بيا، كتسمسمت االعترافات مف الدكؿ األكركبية بضغط مف 

رغـ  ،كتمؿ حسب رأييـ االعتراؼ القانكني بالدكلة المزعكمةيل ؛ريكا كبريطانيا كالحركة الصييكنيةأم
ا كمنبكذة عمى صعيد اإلقميـ الذم ال تعترؼ الشعكب المجاكرة الدكلة الييكدية باطمة قانكنين  ذلؾ إال أف

كانخراط الييكد في  ،كبيةليا، فعمميات الدعـ الدائـ لمييكد مف الجاليات الييكدية في الدكؿ األكر 
 .القيادات العالمية ىي مف تسند إسرائيؿ في قياميا كاستمراريتيا
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 المبحث األوؿ

 

 العالقات الدولية الصييونية في الحرب واليدنة
 

 1948العالقات الدولية الصييونية والجيوش العربية التي خاضت الحرب عاـ : أوالً 

 الحربية في العالقات الدولية الصييون ثانًيا:

 العالقات الدولية الصييونية في اليدنة ا:ثالثً 
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 مدخؿ

أصدرت خبلؿ ذلؾ أعمنت بريطانيا إنياء االنتداب عمى فمسطيف كغادرت منطقة االنتداب، ك 
ف، ك كالفمسطيني األمر الذم عارضو العرب ؛كعربية ،ييكدية :بتقسيـ فمسطيف لدكلتيف ااألمـ المتحدة قرارن 

 حدكد فمسطيف كظيرت الجيكش العربية عمى، الحربية تظير في داخؿ فمسطيف تكشاكبدأت المنا
 .فمسطيف نظاميةالالجيكش غير  تدخمك 

لمحككمة  اا غير مستقمة، فكاف الجيش األردني خاضعن كانت الجيكش العربية جيكشن كقد 
ال تستطيع  كانتحيث البريطانية، أما الجيش المصرم كالعراقي فكانا خاضعيف لممعاىدات مع بريطانيا 

 ،عيد االنتداب الفرنسي مفالحراؾ لمدفاع عف فمسطيف، أما الجيش السكرم كالمبناني فكانا خارجيف 
، باإلضافة لمتحركات المشبكىة  افكال يممك ،اضعيفن  ماحيث كاف أداؤى العتاد كاألسمحة كالتدريب البلـز

 ،المجاىديف كالشرفاء في الجيكش لمجيش األردني بقيادة الجنراؿ البريطاني كمكب في تطكيؽ عمؿ
 ؛كتسميميا لمييكد  كتثبيت األراضي العربية ،تكسيع الدكلة الييكديةلمحاكلة منو كالدفاع عف الييكد 

% مف مساحة 7مساحتيا  ي عندما أعمنت عف دكلتيا لـ تتعدَّ كالت ،لتكسيع مساحة الدكلة الييكدية
 فمسطيف الكمية.

نظامية الغير الالجيكش  أف إال ؛مرة مف الجيش العربي كضعفوالخيانات المستمف رغـ كعمى ال
في كؿ مرة  وإال أن ؛ككانت تدار دفة المعركة لصالح العرب ،شرسة مع الييكد اخاضت حربن  كظيرت 

كيحاصر عمميـ  ،األسمحة منيـ عمى سحب ؿكيعم ،يظير ليـ الجنراؿ كمكب رئيس الجيش العربي
 مسطيف.في طرد الييكد مف فكيقيد حريتيـ في جيادىـ المقدس 

نجاح الجيكش غير النظامية في محاصرة الييكد في المستكطنات كأماكف إقامتيا  كعندما بدأ
بدأت المؤامرة الكبرل تظير عمى الساحة الدكلية كالعربية، بإعبلف اليدنة كتكقيؼ  ؛كخاصة القدس

 الحرب، كالتي كانت تسير بيدفيف متكازييف:

 ؛مى إعطاء الييكد فرصة لترتيب البيت الداخمي كاستيراد األسمحة المتطكرةالعمؿ ع :اليدؼ األكؿ
 .عمى الحرب المدارة ةسيطر اللتستطيع 

بالتعاكف مع الجيش  ،كتثبيت األراضي التي تـ السيطرة عمييا ،كاليدؼ الثاني: تكسيع الدكلة الييكدية
 العربي برئاسة كمكب.
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ف اتفاقيات إنياء الحرب، حيث عربية المجاكرة، كا  نة مع الدكؿ الكانتيت الحرب بإعبلف اليد
كاحتمكا المزيد  ،قرار التقسيـ الباطؿ، كتـ تكسيع الدكلة الييكدية اليدنة لـ تستطع أف تعطي العرب حؽٌ 

كبذلؾ خرجت  ،مع الدكؿ العربية المجاكرة ةككقعت اليدن ،كانتيت الحرب ،مف األراضي بحجة اليدنة
 :الصييكنية بانتصاريف

 .كؿ: تثبيت الدكلة الييكديةاأل

 كالثاني: كقؼ إطبلؽ النار مع الدكؿ المجاكرة.

 1948لعربية التي خاضت الحرب عاـ الجيوش ا أواًل:
شا غير مستقمة، فالجيش األردني كاف خاضعنا لمسيطرة البريطانية   كانت الجيكش العربية جيكن

ا خاضعيف لبنكد معاىدتيف مع بريطانيا، حيث عتادنا كقادةن كضباطنا، أما الجيش المصرم كالعراقي فكان
فرضت عمى قكل البمديف العسكرية تحكمنا بريطانينا شامبلن، ككاف الجيش السكرم كالمبناني خارجيف مف 

 عيد االنتداب الفرنسي، ككاف أداؤىـ ضعيفنا كقميمي العتاد كالخبرة.

ا فاسدنا، كألح الضباط كألح الضباط المصريكف في طمب السبلح، كأعطاىـ ممكيـ فاركؽ سبل حن
، 1945السكريكف في طمب الذخيرة عمى األقؿ القديـ الذم تركتو القكات الفرنسية عند انسحابيا عاـ 

كلكف الحرب انتيت عمى فمسطيف مف غير أف يتحقؽ مطمبيـ، كقمصت بريطانيا مف كميات األسمحة؛ 
فأصبح الجيش  (318: 1968عبدالمنعـ، لـ ينقصو السبلح أك الذخيرة. ) -برأييا–ألف الجيش العربي 

العربي المدافع عف فمسطيف تحت السيطرة االستعمارية التي شرعت إقامة الدكلة الييكدية، كمف ىنا 
قسميف: جيكش نظامية، كجيكش شبو نظامية. كىى  1948نستطيع تقسيـ الجيكش التي دخمت حرب 

 كاآلتي:
 الجيوش النظامية .1

 لبريطانيا بقيادة كموبالجيش األردني  - أ

فرقة بريطانية تعسكر في قمب  تككف الجيش العربي تحت السيطرة البريطانية المباشرة، فكاف
: 1990)التؿ،كالسماح لمييكد بإقامة دكلتيـ. الجيش مف فمسطيف سحب لتسييؿ عمميةالعالـ العربي، 

26.) 
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كب، كالذم فكانت قكات الجيش العربي تحت قيادة ضابط إنجميزم ىك الجنراؿ جكف باجكت جم
عينو الممؾ عبد اهلل بمنصبو، ككاف يعتمد إدارينا عمى الجيش البريطاني اعتمادنا كمينا، كاعتمد اعتمادان 

 (701: 2006عرابي،)كمينا عمى القكات الجكية البريطانية مف أجؿ الدعـ المالي. 

در باسـ الممؾ كلتسييؿ الميمة البريطانية في قيادة الجيش العربي كانت األكامر العسكرية تص 
عبد اهلل، كينفذىا القائد البريطاني في الجيش العربي فتراكمت المكائد عمى فمسطيف، كتخمى جمكب عف 

ضابطنا كبيرنا يحممكف  48المد كالرممة كسحب منيما الجيش العربي، كبمغ عدد الضباط البريطانييف 
 (.393: 1968،أبك بصيرلبريطانيا )رتبنا في الجيش األردني كيحتفظكف بالكالء 

ـٌ تكزيع األسمحة المدفعية كالمدرعات الثقيمة كالخفيفة جميعيا عمى الكتائب التي يقكدىا  ت
الضباط اإلنجميز، كىي الكتائب المككنة مف جنكد البدك كالتي تعتبر أقدـ كأقكل الكتائب في الجيش 

ة بما في ذلؾ المدرعات األردني، ككانت مسمحة كراكبة ىي كجنكدىا في سيارات بمغ عددىا لكؿ كتيب
أكثر مف مائة عربة، بينما لـ تصرؼ لمكتائب التي يقكدىا العرب سكل عدد قميؿ مف السيارات التي لـ 

 (242: 1968يتجاكز عدد أصابع اليد. )عبد المنعـ، 

 ،كاف الييكد يعرفكف كؿ جندم يتـ قيده في عماف عف طريؽ كزارة الحربية البريطانية نفسيا 
)التؿ،  .أسيا شنكيؿ الييكدم الذم يعرؼ عف الجيش العربي أكثر مف الممؾ عبد اهللالتي كاف ير 

1990 :86) 

عيَّف كمكب الضباط العرب المنتميف لمقضية الفمسطينية بعيدنا عف أسرار القيادة كمخابراتيا، 
ت مف رفح حيث نقؿ الضابط العربي عبد اهلل التؿ لحراسة القكافؿ التي كانت تنقؿ الذخائر كالتجييزا

إلى عماف عف طريؽ القدس، حيث أرسمو كمكب كقاؿ لو: "عند استبلمكـ الكظيفة الجديدة في القكافؿ 
 أرجك أف تتقيدكا بما يأتي:

 .ال يجكز االشتباؾ مع الييكد كالتعرض ليـ بشكؿ مف األشكاؿ 

 لتي تردكـ ال يجكز االشتراؾ في أم اشتباؾ بيف العرب كالييكد، كتجنبكا المركر مف المناطؽ ا
 .(1) االخبار عف كجكد المعارؾ

                                                           
67موجهةلعبدهللاالتلمنالفرٌقكلوب،ص6/4/948-9/4/765قٌادةالجٌشالعربًالج(1)
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نجميز مع الييكد بعدة مكاقع، عندما ىاجـ الجيش العربي مستعمرة جيشر، ككادت تآمر اإلكما 
المستعمرة تسقط بيد المجاىديف، لكال اتصاؿ الممؾ عبد اهلل بابنو طبلؿ كيخبره أف المندكب السامي 

ألنيا تحمي العرب  ؛تسمـ القمعة ذات المكقع الخطيركعرض العسكريكف عمى كمكب أف ي ،"كفى" :يقكؿ
ألنو يعمـ الخطة العامة بعدـ احتبلؿ أم نقطة  ،كلكف كمكب رفض العرض ،الذيف يسكنكف المنطقة

 (22: 1990كاقعة في الدكلة الييكدية حسب قرار التقسيـ. )التؿ،

 الجيوش العراقية - ب

سيئة كغير  توكانت حالك  ،بداية الحربمف خمسة آالؼ مقاتؿ في  اكاف الجيش العراقي مؤلفن 
مف المستجديف الذيف لـ يكممكا التدريب في مراكز تدريب الجيش، كلـ يتـ تدريبيـ كا كان، ك لمحرب مستعد

عمى قتاؿ الكحدات الخاصة كحرب العصابات التي كانت تستخدميا القكات الصييكنية، كقد جرل 
بلستخداـ المضاد لمدبابات بعد االشتباؾ األكؿ مع لإلحاؽ بعض الضباط العراقييف بالجيش األردني 

الصييكنييف، كلـ تحصؿ القكات العراقية عمى الخرائط الكافية لمستعمرات الييكد، كلـ يتكفر الكقت 
-245: 1968)عبد المنعـ، .الكافي لتدارؾ نقص المعمكمات بسبب الحالة السياسية التي تسكد الببلد

247) 

 والمبناني الجيش السوري - ت

إال أنيا مف الناحية العسكرية لـ تكف عمى استعداد  ،نقاذ فمسطيفإانت سكريا مصممة عمى ك
عف منطقة الغكر المحاذية  كاف مسئكالن ك منطقة الجيش السكرم كاسعة كصعبة لمغاية،  فكانتلمقتاؿ، 

عة عمى الكاق "مسادة"لمحدكد األردنية، كنجح الجيش السكرم بمعاكنة المناضميف في احتبلؿ مستعمرة 
بعد  اكاف مكشكفن ك  ،الضفة الغربية لنير األردف، حينما تـ انتياء الحرب كالجيش يعمؿ في منطقة الغكر

يمة مف ضربات مكىذا ما كاف يرمي لو كمكب لحماية المكاقع الييكدية ال ،انسحاب الجيش العراقي
كاشتبؾ مع الييكد  ،فمسطينيةا حدكد ببلده، كتكغؿ داخؿ الحدكد الالمقاكمة، كظؿ الجيش المبناني حامين 

: 1968عبد المنعـ،)كلـ يقـ الجيش المبناني بأعماؿ كبيرة  لقمة عدده كعتاده.  ،في معارؾ محمية كثيرة
249-250). 
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 الجيوش شبو نظامية .2

 جيش الجياد المقدس- أ

كتألؼ جيش الجياد المقدس بقيادة  ،قرار التقسيـب فمسطيف بالدفاع عف كطنيـ بعد ثار عر 
 9/12/1947الحسيني حتى تاريخ نجح ( ك 208: 1994الشييد عبد القادر الحسيني، )يكسؼ، البطؿ

، بف غكريكف) عمى يافا كحيفا كالقدس نشاطيا كارتكز ،في إنشاء منظمات في أنحاء الببلد كافة
(. ككاف المناضمكف يعتمدكف في تزكيدىـ بالذخائر كالمؤف عمى الييئة العربية العميا، 45: 1993
رت األسمحة كالذخائر مف الببلد العربية، ككاف المجاىدكف يدافعكف تارة كيياجمكف تارة، ككانكا كاشت

يحاربكف الييكد، كيعرضكف أنفسيـ لطعف القكات البريطانية ليـ مف الخمؼ كالتي عممت عمى حماية 
لخبرة مف قادة كساعد عبد القادر الحسيني عدد مف المشيكد ليـ بالبسالة كا (،3: 1990الييكد )التؿ، 

المناطؽ في فمسطيف كأكثرىـ مف الذيف تدربكا عسكرينا في العراؽ كبعضيـ في ألمانيا، كساعدىـ عدد 
 (251: 1968مف الضباط السكرييف كالعراقييف. )عبد المنعـ،

كانت المصادر المختمفة التي اعتمد عمييا الجياد المقدس لتأميف السبلح سكاء بالشراء أك 
عربية متعددة، مما أدل إلى عدـ تكحيد السبلح كالعتاد؛ األمر الذم أضعؼ القكة التبرع مف دكؿ 

المجاىدة، كبرزت المشاكؿ اإلدارية لمتمكيف بالذخيرة كقطع الغيار إلى جانب ضعؼ الجياز الفني 
كرغـ التحديات الصعبة  (253: 1968المختص بالتخزيف كالتكزيع كالصيانة كاإلصبلح. )عبد المنعـ، 

كانت تكاجو القكات المجاىدة في القدس، إال أف القكات المجاىدة مف الجياد المقدس كقكات التي 
المجاىديف مف الجيات األخرل كالضابط العربي عبد اهلل التؿ تـ االتفاؽ عمى تكحيد الجيكد لمدفاع 

 6عيار عف فمسطيف، فكزعت السرية المساندة التي تـ تشكيميا بسرعة عجيبة مف فئة الياكف كمدافع 
بكصة كفئة مدرعات في مكاقع ميمة برأس العمكد كجبؿ الطكر.  7/3أرطاؿ كمدفعي ىاكزر عيار 

 (103: 1990التؿ،)

 كتائب اإلخواف المسمميف - ب

بلؾ الييكد كأخذ أمكاليـ في كثير مف مدف المنطقة ع كتائب اإلخكاف المسمميف بيدـ أمقاـ أتبا
ا بانسحاب الدكؿ العربية مف كطالبكا عمنن  ،صميات األمريكيةالعربية، حيث ىاجمكا دكر المفكضيات كالقن

األمـ المتحدة، مما اضطر الييكد بمطالبة مجمس األمف بإرساؿ قكة دكلية لتنفيذ مشركع التقسيـ الذم 
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كلية لمكاجية رجاؿ اإلخكاف المسمميف دبإرساؿ القكات ال المتحدة، ككاف اليدؼ األساس أقرتو األمـ
شكَّؿ اإلخكاف الكتائب العسكرية لتنفيذ ميمتيا، ككمؼ بالميمة محمكد لبيب، كانتبيت ، حيث ا لكجوكجين 

بريطانيا لمدكر الذم سكؼ تمارسو الكتائب اإلخكانية، كأنيا سكؼ تقمب خطط البريطانييف كالصييكنية 
ي كتفشؿ سياستيـ في فمسطيف، فبدأت محاربة حركة اإلخكاف عمى أنيا الحركة الكحيدة التي تتناف

 .(20-19: 1951أىدافيا مع الصييكنية كاالستعمار )الشريؼ،

طمب اإلخكاف مف حككمة النقراشي السماح بإدخاؿ فكج مف المجاىديف؛ ليرابط في الجزء 
الشمالي مف صحراء النقب، فرفضت الحككمة الطمب كأصرت عمى عدـ السماح ليـ بذلؾ، مما اضطر 

عممية إلى سيناء، فكافقت حككمة النقراشي بعد إلحاح  بعضيـ إلى طمب السماح ليـ بالقياـ برحمة
شديد، كذىبت تمؾ المجمكعات لسيناء ثـ تسممت منيا إلى فمسطيف سرًّا، كلحقت بيا مجمكعات أخرل 

 (24: 1951تسممت بطرؽ أخرل. )الشريؼ، 

كعمى الرغـ مف أف الحككمة المصرية كقفت في كجو اإلخكاف في حربيـ ضد الييكد؛ إال أنيـ 
 حققكا إنجازات عديدة في جيادىـ، كىي كاآلتي:

 .المشاركة الفعالة كالقكية مف قبؿ اإلخكاف المسمميف في حرب فمسطيف 

  عكست مشاركة اإلخكاف في حرب فمسطيف حقيقة كبيرة ككضكح رؤية اإلخكاف لطبيعة الصراع الدائر
 .(1) في فمسطيف ككيفية الخركج منو

 جيش اإلنقاذ - ت

نت الجامعة الع لجنة مف الفريؽ طو باشا الياشمي كالمكاء إسماعيؿ صفكت  1948ربية عاـ ككَّ
باشا كفكزم القاكقجي، ككاف الجيش مككننا مف الببلد العربية المختمفة، باإلضافة إلى جنسيات أخرل 
مف األتراؾ كاليكغسبلفييف كاأللماف كبعض اإلنجميز، حيث كانكا يتدربكف في سكريا، كلقد عيرؼ عف 

الغاتو عف قكتو كقدرتو العسكرية كاستخفافو كاستيزائو بقكات الييكد عبلكة عمى االنتصارات الجيش مب
الكىمية التي كاف يذيعيا، ككانت أسمحة الجيش قميمة كفاسدة في عدد كبير منيا، ككاف ييسمـ ألفراد 

                                                           

 (1) (: االخكاف المسممكف الحرب عمى فمسطيف1951الشريؼ كامؿ )ر:انظ  
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عمى الكتيبة الكاحدة عدة بنادؽ كرشاشات مف عيارات كأنكاع مختمفة؛ مما يصعب عمى الحصكؿ 
غيارات لو، كلقد كاف تشكيؿ جيش اإلنقاذ بكضعو المادم كالمعنكم سببنا مف األسباب الرئيسة التي 

 (264: 1968أدت إلى كقكع احتبلؿ فمسطيف. )عبد المنعـ، 

 1948 الحربا: العالقات الدولية الصييونية في ثانيً 
الخارجية آتشيسكف  اجتمع في البيت األبيض ىارم تركماف رئيس الكاليات المتحدة ككزير

كمساعد الكزير لكفيت ككبلرؾ كميفكرد كديفيد نايمز كماثيك ككنيممي مف مستشارم الرئيس في البيت 
األبيض كاثناف مف خبراء كزارة الخارجية، حيث بدأ الرئيس اجتماعو كالتالي: "بدأ الرئيس االجتماع 

مايك، حيث ركَّز كبلمو عمى  15كادعى أنو شديد القمؽ عمى ما يمكف أف يحدث في فمسطيف يكـ 
مايك حيف جاء المستر ماشى شرتكؾ مندكب الككالة الييكدية حيث قاؿ: إف كزير  8كقائع يكـ السبت 

المستعمرات البريطاني السير آرثر كريتش جكنز أخبره رسمينا بأف الممؾ عبد اهلل ممؾ األردف سكؼ 
ة لمعرب في فمسطيف، حيث رأل كزير مايك إلى األجزاء العربية المخصص 15يدخؿ بجيشو يكـ 

المكاصبلت البريطاني أف ىذا التعيد مف الممؾ عبد اهلل يمكف االطمئناف إليو، ألف الجيش األردني 
يقكده ضباط بريطانيكف كتمكلو الحككمة البريطانية، كأف ىناؾ صفقة يمكف ترتيبيا بيف الممؾ عبد اهلل 

كؼ يدخؿ األجزاء العربية مف فمسطيف تاركنا لمييكد ممكية الباقي كالككالة الييكدية، كأف الممؾ عبد اهلل س
 .(1)مف فمسطيف"

كقبؿ انتياء االنتداب كاف الجيش البريطاني كبمعاكنة القناصؿ األكربييف يحاصركف القدس مف 
 1800جميع الجيات؛ ليقؼ حائبلن بيف العرب كالييكد كيعممكف عمى حماية الييكد، حيث كاف عددىـ 

ي القدس، ككاف اإلنجميز يمكلكف الييكد المحاصريف طكاؿ األشير الثبلثة التي سبقت جبلء ييكدم ف
اإلنجميز، كأدخمكا الذخائر كاألسمحة مع قكافؿ المؤف التي كانت تصؿ إلى القدس القديمة تحت الحراسة 

المقاكمة طكاؿ  اإلنجميزية دكف أف يسمح لمعرب بالتفتيش، فكاف لو األثر لتمكيف الييكد كاالستمرار في
 (111: 1990المدة. )التؿ،

باستثناء مدينة حيفا التي  1948مايك 15أعمف اإلنجميز أنيـ سيتخمكف عف االنتداب في 
، شعر اإلنجميز ضعؼ مكقؼ الييكد باالستيبلء عمى بعض 1948أغسطس  1سيجمكف عنيا في 

                                                           
أمرٌكاوالجٌشاألردنً.6948/ماٌو63بتارٌخ5-6348وثٌقةرقم(1)
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، ثـ 24/4/1948ا مدينة يافا في ، كسممك 21/4/1948البمداف، فسارعكا بتسميـ مدينة حيفا لمييكد في 
مدينة صفد كمدينة طبريا كمعسكرات القكات البريطانية بما تحكم مف أسمحة كذخائر كمخازف 
كمستكدعات، فانيالت مدفعية الييكد التي تسممكىا مف اإلنجميز عمى المناطؽ العربية إرىابنا كتدميرنا؛ 

 (209 :1994مما أجبر سكانيا العرب مف اليرب منيا. )يكسؼ،

كما اتبع اإلنجميز خطة عسكرية تمكف الصياينة مف السيطرة عمى أكبر قدر ممكف مف 
األراضي الفمسطينية، فبدأكا بالجبلء عف تؿ أبيب كالمناطؽ التي يسكنيا الييكد كالمناطؽ القريبة مف 

مثؿ المطارات  تجمعات الييكد، ليتـ تسميـ الييكد الحكـ في المناطؽ كاالستيبلء عمى المنشآت العسكرية
كمستكدعات األسمحة، ككانت تسمـ أجيزة الحكـ إلى مندكبيف مف قبؿ الككالة الييكدية، كظؿ اإلنجميز 
محتميف المناطؽ العربية يحكمكنيا حكمنا عسكرينا صارمنا كمباشرنا إلى آخر يكـ في االنتداب، كيمنعكف 

ف دخكؿ المتطكعيف العرب الذيف تسميح العرب كيصادركف األسمحة التي كانت ترسؿ ليـ كيقاكمك 
 (.388: 1968أبك بصير،فمسطيف. )حضركا مف الدكؿ العربية لنصرة المجاىديف في 

قبؿ الحرب بيكـ كاحد أنو يرغب في االجتماع بقائد  14/5/1948ك أعمف كمكب باشا بتاريخ 
كاجتمع مع القادة  الفرؽ كقادة األلكية كالكتائب، فصدرت األكامر لصغار الضباط بالعكدة لكحداتيـ،

كبدأ يشرح األسباب التي جعمت الجيش العربي يتجو إلى نابمس كيتحاشى المركر بالقدس، كأىـ 
 األسباب التي ذكرىا كىي كاآلتي:

 مكافقة جامعة الدكؿ العربية عمى استثناء القدس مف خطط الجيكش العربية. .1

 الدكؿ األجنبية.كجكد ىدنة بيف العرب كالييكد في القدس، يشرؼ عمييا قناصؿ  .2

الكضع السياسي لمقدس كاحتماؿ جعميا دكلية؛ مما يمنع الجيش العربي مف االقتراب منيا.  .3
 (78: 1990)التؿ،

بدأت الحرب العربية الصييكنية، بمشاركة  1948مايك  15كبعد إعبلف الدكلة الييكدية في 
كنية، كقسمت فمسطيف إلى جيكش األردف كمصر كسكريا كالعراؽ كلبناف ىجكمنا عمى القكات الصيي
 مناطؽ، جعمت كؿ منطقة في مسؤكلية أحد الجيكش العربية ككانت كاآلتي: 
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المنطقة الشمالية المحاذية لمبناف كسكريا في مسؤكلية الجيش السكرم كالمبناني كجيش اإلنقاذ،  .1
 كتشمؿ كؿ ما بيف رأس الناقكرة كطبريا حتى حدكد المنطقة العراقية.

تبدأ مف حدكد الجيش السكرم في طبريا إلى منطقة الخميؿ جنكبنا، كمف المنطقة الكسطى،  .2
 مسؤكلية الجيش العراقي.

المنطقة الجنكبية كتمتد مف منطقة الخميؿ حتى الساحؿ غربنا، مسؤكلية الجيش المصرم  .3
 كالسعكدم.

ؾ تمتقي جيكش سكريا كلبناف كالعراؽ في حيفا، كيمتقي جيشا مصر كاألردف في تؿ أبيب، كتتر  .4
 (81: 1990الجيكش العربية تزحؼ عمى فمسطيف." )التؿ،

دكف أية معمكمات عف العدك، بؿ كانت  1948مايك  15كقد دخمت الجيكش العربية في 
غالبية تمؾ الجيكش تقاتؿ في أرض تجيؿ طبيعتيا كطريقة القتاؿ فييا، ككاف الفيمؽ األردني ىك األكفأ 

ت قيادة الجنراؿ البريطاني "جمكب"، رغـ ذلؾ أحرزت مف حيث التدريب كالتسميح، كلكنو كاف تح
الجيكش العربية بفضؿ الشرفاء منيـ كالشرفاء مف جيش اإلنقاذ كالحركات المجاىدة مف الجياد المقدس 
كحركة اإلخكاف المسمميف عدة نجاحات في بداية الحرب، كالتي كادت تحكؿ الدفة لصالحيـ ضد 

يكا شعرتا بالخطر فسارعتا إلى دفع مجمس األمف الدكلي إلى الييكد، كلكف حككمتي بريطانيا كأمر 
 (18-17: 2008كامؿ، )كلمدة شير كامؿ.  1948يكليك  8إصدار قرار بفرض اليدنة بدءنا مف يكـ 

كلـ تكف الكتائب في الجيش العربي كالتي ترأسيا اإلنجميز تتعرض لممستعمرات الييكدية، 
عممية حربية ضد الييكد، أما الكتائب العربية فقامت بكاجباتيا  كترتكز في مناطؽ عربية، كلـ تقـ بأية

، ألف قائد المكاء إنجميزم، كلكف الكتيبة السادسة كالتي كانت تحت قيادة عبد  الدافعية كلـ تقـ بأم ىجـك
اهلل التؿ كانت مختمفة عف بقية الكتائب، حيث كاف ليا الشرؼ بمقاتمة الييكد تحت سمع حككمة 

ث قتمت ما يزيد عف األلؼ مف الييكد كجرحت ما يزيد عف األلؼ، كحطمت معنكيات االنتداب، حي
كأسرت مف الييكد ما يزيد عف ستمائة، نصفيـ مف كفار عصيكف  الييكد كأرغمتيـ عمى االستسبلـ؛

كالباقي مف القدس نفسيا، لكال اليدنة التي فرضت عمييـ، لتغيرت مكازيف القكل في تمؾ المرحمة. 
 (187: 1990)التؿ،
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، كتبيف ذلؾ مف خبلؿ الصييكنية ةخدمكمكب في تكزيع الجيش العربي ل كانت سياسةكقد 
 :اآلتي

 نشاءات كاليندسة طكاؿ فترة اليدنة في كط األمامية، كاكتفى بحشد فئة اإلتجاىؿ كمكب تحصيف الخط
 المسمح. سمنتاإللتبنى خنادؽ كاستحكامات مف  ؛تؿ الرادار

  كجاءت  حسب المستجدات السياسية كالعسكرية، العسكرية لمجيش العربي تغيير في الخطةلـ يتـ
كمنطقة القدس ليا قائداف، عربي الحرب في مرحمتيا الثانية ككتائب الجيش مكزعة عمى الجباؿ 

نجميزم، ككؿ كاحد مربكط بمرجعية مختمفة، كلـ تصدر أكامر حربية أك تعميمات تبيف األىداؼ ا  ك 
 (233-232: 1990)التؿ، .يتجدد القتاؿ

 كات اإلنقاذ المكجكدة في القدس سحب القكات األردنية مف فمسطيف، كأقنع كمكب الممؾ بسحب ق
 (.238: 1990، )التؿ خراج فكج الحسيف كرجكعيـ لدمشؽ.عادتيا لسكريا، كأصدر الممؾ أكامره إلا  ك 

يث كما عمؿ كمكب عمى تيميش الضباط العرب بحضكر المفاكضات بيف كمكب كالييكد، ح
إلى مقر قيادة عبد اهلل التؿ في أريحا كؿ مف كمكب باشا كالسيد حمد  15/5/1948حضر في صباح 

الفرحاف سكرتير الحككمة كالميجر كككر رئيس فرع الحركات الحربية بقيادة الجيش العربي، كلـ يكمفو 
كمكثكا في ضيافة كمكب بالذىاب معيـ رغـ أنو القائد المسؤكؿ عف أريحا كىك القطاع المفاكض عميو، 

 الييكد ساعتيف، كمركا عمى عبد اهلل التؿ ليخبركه أنيـ اتفقكا مع الييكد عمى اآلتي:

 "تجريد المنطقة مف األسمحة، إال ما يسمح بو مف الفريؽ األردني المفاكض كىي: .1

 طمقة لكؿ بندقية. 100بندقية ألمانية ك 30- أ

 المقررة.أربعة رشاشات ألمانية كعشرة رشاشات ستف كذخيرتيا - ب

يحرس المنطقة بكليس ييكدم ينتخب مف غير أفراد العصابات كيسمـ لو السبلح المذككر أعبله بقصد  .2
 الحراسة فقط.

جندينا كضابطنا في كاليو  30يشرؼ الجيش العربي عمى حراسة المنطقة بأف يضع مفرزة عددىا  .3
 لتساعد عمى منع تعديات العرب عمى المنطقة.

 ييكدية المكجكدكف في المنطقة إلى تؿ أبيب بالطائرات.ينقؿ أفراد العصابات ال .4
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 يتسمـ الجيش العربي األسمحة الزائدة عف المصرح بو كيسمـ مقابميا كصبلن يحتفظ بو الييكد. .5

تمكف المنطقة تحت إشراؼ الجيش العربي، كيسمح لمييكد بشراء مكاد غذائية ضركرية ليـ مف  .6
 األسكؽ العربية.

ة كاحدة يكمينا، عمى أف يحضر لممطار الضابط العربي ليتأكد مف أف الطائرة يسمح بنزكؿ طائرة ييكدي .7
 ال تحمؿ شيئنا ممنكعنا.

 يسمح لضابط مف قيادة الجيش العربي بزيادة المنطقة في أم كقت يشاؤكف. .8

 .(1)"18/5/1948تبدأ االتفاقية اعتبارنا مف الساعة الثامنة صباح  .9

الكتيبة  حيث بدأت ،اعتداء عمى المؤسسات الصييكنية أم كاف كمكب كالممؾ عبد اهلل يمنعكف 
كاف القصؼ بقنابؿ  كقدالثالثة بقيادة عبد اهلل التؿ بقصؼ ىداسا كالجامعة العبرية عمى جبؿ سككبس، 

معو قنصؿ أمريكي في القدس ا، كتكاصؿ قاـ بالعمؿ سرًّ . ك كمدافع المدرعات 7/3الياكف كالياكزر عيار
مؾ ككمكب عف طريؽ القنصمية البريطانية، كاتصؿ الممؾ عبد اهلل مساء نو تكاصؿ مع المكادعى أ

لمنع التعدم عمى المستشفى كالجامعة كتجنب االحتكاؾ بمنطقة ىداسا  ؛عبد اهلل التؿب 24/5/1948
فض الش تسميـ ف يتصؿ مع الش قائد المدفعية اإلنجميزم، كر العبرية، فصرح الممؾ عبد اهلل بأ كالجامعة
 (159: 1990)التؿ، .تحت القيادة اإلنجميزية لمدافع كأنيا ستبقىعبد اهلل ا

عبلقة الككالة الييكدية مع الممؾ عبد اهلل في األردف دائمة، سكاء مع مكشى شرتكؾ أك  كانت
، ككاف 1948مايك  12جكلدا مائير كالتي عرضت مقترحات الككالة الييكدية كذلؾ كاف في تاريخ 

 (254: 2001ىيكؿ،) مقترحاتيا كاآلتي:المقاء في بيت الممؾ كقدمت 

 أف يعمف الممؾ الصمح مع الييكد، كال يرسؿ بجيشو إلى فمسطيف. .1

 أف يرسؿ الممؾ عبد اهلل كالينا ليحكـ القسـ العربي مف فمسطيف بحسب قرار التقسيـ. .2

 تقبؿ الككالة الييكدية ضـٌ القسـ العربي مف فمسطيف إلى التاج الياشمي. .3

                                                           
 96انتقالالمفاوضاتإلىكالٌه،ص1




 

302 
 

د اهلل أال يحدث صداـ بيف جيشو كبيف الجيش الييكدم، كأف يقؼ الجيشاف كقد تعيد الممؾ عب
 التي رسميما التقسيـ، كقبمت جكلدا مائير رأل الممؾ كأخذت عميو التعيد.

 تمكيف الدولة الييودية في فمسطيفالحرب و  العرب أسباب خسارة

 عدـ تكحيد القيادة العربية كخمؽ قيادة مشتركة. .1

 ية تحت سيطرة اإلنجميز كاألمريكاف الذيف أكجدكا الدكلة الييكدية.كقكع نظـ الحكـ العرب .2

 دخكؿ القكل االستعمارية العربية في المعركة إلى جانب الييكد كاالنحياز التاـ. .3

 (211: 1994)يكسؼ،

، بعدما قبمت جامعة الدكؿ العربية بإعبلف كقؼ إطبلؽ 1948مايك  29كقد تكقؼ القتاؿ في 
بيع إثر التدخبلت الدكلية، كدعا مجمس األمف جميع الحككمات كالسمطات المعنية النار لمدة أربعة أسا

أف تتعيد بأال يدخؿ رجاؿ محاربكف إلى فمسطيف في فترة كقؼ إطبلؽ النار، كتمنع استيراد أك تصدير 
 .(1)مكاد حربية مف أك إلى فمسطيف

ـٌ استئناؼ  ، كبنشاط دبمكماسي القتاؿ مف دكف أف يحقؽ أم ىدؼ مف طرد الصياينةكقد ت
مكثؼ انتيت الحرب العربية بتكقيع اتفاقيات اليدنة بيف كؿ مف مصر كسكريا كاألردف كلبناف كبيف 

العرب كالييكد مشركع برنادكت الذم  رفضحيث ( 37: 1989حسيف،). 1949الدكلة الصييكنية عاـ 
فض العرب، كرفضت الدكؿ كضعو أكاخر أياـ اليدنة األكلى، كطمب تمديد اليدنة؛ فكافؽ الييكد كر 

مع  9/7/1948العربية تمديد اليدنة دكف أف تعدؿ عمى الخط الحربي بفمسطيف، كانتيت اليدنة في 
صمت الجيش العربي بقيادة كمكب، حيث أرسؿ برقية لمكتيبة السادسة بقيادة عبد اهلل التؿ كالتي كانت 

"مف قاد المكاء الرابع إلى  :(2)ة اآلتيتعمؿ بإخبلص لتحرير القدس كحتى آخر جندم، كجاء في البرقي
ما يمي: كصمني مف  9/7/1948تاريخ  1/1قائد الكتيبة السادسة، مكتكـ كمستعجؿ جدنا الرقـ ج/

                                                           
ٌع.والدعوةإلىوقفالعملٌاتالعسكرٌةلمدةأربعةأساب6948ماٌو39بتارٌخ52/6948وثٌقةقراررقم((1

 .6948ٌولٌو9منكلوبرئٌسالجٌشالعربًللكتٌبةالسادسة6/6(وثٌقةرقمج/3)
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ا عقد في نيكيكرؾ تقرر بو أف عصابة األرغكف تقكـ بيجـك في منطقة القدس  القيادة أف اجتماعنا خاصن
 انتبيكا. أرجك العمـ". 10/7/1948-8بلء عمييا بيف لمحاكلة افتتاح البمدة القديمة بقصد االستي

كما كتعتبر الكثيقة داللة عمى تحبيط معنكيات الكتائب العربية التي كانت تحارب بإخبلص 
ـٌ إرساؿ  ضد الييكد، كالتي كانت تكجع الييكد بعدة عمميات متكررة، كلحفاظ أمف الييكد في القدس، كت

 كد لممعركة، كأف العرب لف يستطيعكا ىزيمتيـ.ىذه الرسالة لتبيف مدل جاىزية اليي

كنجح الجنكد بمساعدة عدد  ،العالمي المد مطاركب ببقاء بعض المجاىديف لحماية سمح كمكقد 
فمدينة المد كالرممة ال تبعداف  قميؿ مف الجيش العربي في االحتفاظ بالمطار طكاؿ أياـ الحرب األكلى،

رنا، ثـ سحب كمكب أكثر الجيش العربي كالمناضميف عف تؿ أبيب أكثر مف خمسة عشر كيمك مت
كالمجاىديف مف الجياد المقدس، كذلؾ إلرادة اإلنجميز تسميـ منطقة المد كالرممة لمييكد لؤلسباب اآلتية: 

 (249: 1990)التؿ،

نظرنا لضيؽ الدكلة الييكدية مف تمؾ الناحية الخطيرة التي تقع فييا أكبر مدينة ييكدية )تؿ أبيب(  .1
 ي ال تبعد عف حدكد القسـ العربي أكثر مف خمسة عشر كيمك مترنا.الت

 لكشؼ ميمنة الجيش المصرم كتيديده بطريؽ غير مباشر. .2

 تسميـ المدينتيف، ألنيما مف معاقؿ سماحة المفتي. .3

 السيطرة عمى المنطقة الممتدة مف تؿ أبيب إلى القدس كيزيد عرضيا عف عشرة كيمك مترات. .4

 العربي الذم كاف يشعر بالقكة كييدد تؿ أبيب كالقدس.لتحطيـ أعصاب الجيش  .5

كقد سممت المد كالرممة لمييكد بمساعدة الجيش البريطاني كعمبلئو مف حكاـ األردف. كتتمخص 
 (259: 1990)التؿ، نتائج التسميـ بما يأتي:

 كدية."قضى تسميـ منطقة المد كالرممة لمييكد؛ ألف الخطر العربي ييدد تؿ أبيب أكبر مدينة يي .1

استكلى الييكد عمى مطار المد العالمي الثميف مف غير أف يصيبو تمؼ أك تخريب، كاستكلكا عمى  .2
 محطة المد لمسكؾ الحديدة، كىي ممتقى الخطكط كأكبر محطة لمسكؾ الحديدية في فمسطيف.
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 استكلى الييكد عمى مدينتيف مف أكبر مدف فمسطيف العربية، كاستكلكا عمى أكثر مف عشريف قرية .3
كبيرة كخمسيف قرية صغيرة، بما فييا مف خيرات كثركات منقكلة قدرت بعشرة مبلييف مف الجنييات 

 ىدية لمدكلة الييكدية.

ـٌ االستيبلء عمى أكثر مف  .4  ألؼ دكنـ مف أخصب أراضي فمسطيف. 750ت

 ازداد الضغط عمى القدس، بعد أف تحررت قكات الييكد في المد كالرممة كعززت بالقكات بالقدس. .5

 ربح الييكد سياسينا، ككاف المفتاح األكؿ لسياسة األمر الكاقع التي يتبعيا الييكد أماـ الغرب".  .6

  اليدنةا: اتفاقيات ثالثً 
ف تحصؿ عمى مزيد عمى الدكؿ العربية مبدأ التقسيـ، بؿ استطاعت أ اتفاقيات اليدنةلـ تفرض 

رفض الصياينة  قرار التقسيـ، حيثمف المناطؽ التي كانت مخصصة لمدكؿ العربية المقترحة حسب 
، كتعممكا بحجج كمعاذير أف يبقكا محصكريف في داخؿ الحدكد اإلقميمية التي نجمت عف اتفاقيات اليدنة

كقامكا بعدة عمميات عدكانية كاحتمكا المزيد مف األراضي الفمسطينية، كانتيت  ،منتيكيف اليدنة لمتكسع
 اليدنة الدائمة في ركدكس مع الدكؿ العربية المجاكرة: الحرب بتكقيع الدكلة الييكدية اتفاقيات

  1949فبراير عاـ  24مصر في. 

  1949 عاـ مارس 13لبناف في. 

  1949بريؿ عاـ أ 3األردف في. 

  (77-76: 3، ج1998)الزغيبي،  .1949يكليك عاـ  20سكريا في 

 اليدنة األولى .1

التي ك  ،تضـ مائة ألؼ ييكدم القدس أركع صكر النجاح في الزحؼ العربي، فمقد كانت تمثم
ف عمى رأس العيف ة مف جميع الجيات، كسيطر المجاىدك ، كانت محاصر تمثؿ الركح المقدسة لمييكد

سيطرت فقد  تكفي؛ا عمى الماء بالمدينة كالتي كانت ال دن اكحرمت جمكع الييكد مف الماء، كاعتم
ـٌ المدافع، ك  المقاكمة العربية عمى حصر القدس مف جميع الجيات، ككسط دكمٌ  ؽ الخناؽ عمى يتضيت

في الحرب كتتحكؿ دفة الحرب لصالحيـ  كاف ينتصر أكاد العرب ك  (405: 1968)أبك بصير، .الييكد
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لى إمف الدكلي لى دفع مجمس األإ احستا بالخطر كسارعتأمريكا أكلكف حككمتي بريطانيا ك  ،د الييكدض
 (18 :2008كامؿ،) .ة شيركلمد 1948يكليك  8ا مف صدار قرار بفرض اليدنة بدءن إ

كحينما أيقنت بريطانيا أف الييكد قرب أجميـ كلـ يمًض عمى دخكؿ الجيكش العربية إلى 
فمسطيف أكثر مف أسبكعيف، سارعت بريطانيا لنجدة الييكد تمبية الستغاثة كبار الصييكنييف الذيف 

مندكب البريطاني لمجمس األمف نشطكا إلقناع االنجميز كاألمريكاف بخطكرة الكضع في فمسطيف، فتقدـ ال
باقتراح لكقؼ القتاؿ، كاستخدمت بريطانيا نفكذىا لمتأثير في جميع أعضاء  1948في آخر شير مايك 

 ،فمسطيففي  لجنة ىدنة بإقامة مف قرارصدر عف مجمس األ( ك 201: 1990التؿ،)مجمس األمف. 
مجمس  ألعضاءكنة مف ممثميف مف يقيـ لجنة ىدنة لفمسطيف مكف مجمس األأفي ىذا القرار  كجاء
، كطمب مف المجنة أف تقدـ تقريرنا إلى رئيس مجمس األمف في القدس متفرغكف مف الذيف ليـ قناصؿاأل

خبلؿ أربعة أياـ بخصكص نشاطيا كتطكر الكضع، كيبقى مجمس األمف عمى عمـ دائـ بمجريات 
 .(1)األمكر

قب اقر مجمس األمف أمرن كما أ  امة ىدنة في منطقة القدس بتاريخ إيقاؼ إطبلؽ النار كا 
جحاؼ بحقكؽ دعك جميع الحككمات كالسمطات دكف إ"إف مجمس األمف ي جاء فيو: ،22/5/1948

عف أم عمؿ عسكرم عدائي في فمسطيف، كأف تصدر  كمطالب كمركز األطراؼ المعنية، كأف تكؼٌ 
ث يصبح نافذ المفعكؿ في مدل أكامرىا بإيقاؼ إطبلؽ النار إلى قكاتيا العسكرية كالشبو عسكرية، بحي

بتكقيت نيكيكرؾ، كيدعك لجنة اليدنة كجميع  1948مايك  22ست كثبلثيف ساعة، بعد منتصؼ ليؿ 
قرار ىدنة في مدينة القدس . كعميو دعا (2)األطراؼ المعنية أف تعطي األكلكية المطمقة لممفاكضات كا 

 :مجمس األمف إلى ىدنة إليقاؼ الحرب تحت الشركط اآلتية

دعك كؿ الحككمات كالسمطات المعنية إلى أف تأمر بإيقاؼ جميع أعماؿ العنؼ المسمح لمدة أربعة ن- أ
 أسابيع.

  تدخؿ رجاالن محاربيف إلى فمسطيف مفتتعيد بأال سمطات المعنية إلى أفندعك جميع الحككمات كال- ب
اليمف في فترة  كأشرؽ األردف، أك ، أك سكرياالعربية السعكدية، أك لبناف، أك العراؽ، أك مصر، 

 كقؼ إطبلؽ النار.
                                                           

 387إقامةلجنةهدنةلفلسطٌن،جلسةرقم6948ابرٌل32بتارٌخ48/6948قراررقم((1
.33/5/6948قرارمجلساألمنبأمرإٌقافإطالقالناروإقامةهدنةفًمنطقةالقدس(2)
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ندعك جميع الحككمات كالسمطات المعنية أف تمنع مف استيراد أك تصدير مكاد حربية مف أك إلى - ت
اليمف  كأ ،شرؽ األردفأك ، أك سكرياالعربية السعكدية، أك لبناف، أك العراؽ، أك مصر، أك فمسطيف، 

 .(1) أثناء فترة إطبلؽ النار

لى الكسيط الدكلي في فمسطيف إشراؼ عمى تنفيذ اليدنة مف ميمة اإلككؿ مجمس األكما أى 
كقد عرض االتحاد السكفياتي في  ،الذم سبؽ كانتدبتو األمـ المتحدة ليذه الميمة ،الككنت برنادكت

ف بألى كضع قرار اليدنة مكضع التنفيذ إف يتكصؿ برنادكت أكقبؿ  1948السادس مف حزيراف عاـ 
ف يقدـ لو مراقبيف عسكرييف سكفيات أثـ عرض  ،ياتية لردع المعتديف العربيمده بقكة عسكرية سكف

  (90 :1969الغاردم،) .مف اليدنة كانسحاب العرب الغزاةأيشرفكف عمى ضبط 

دعا الككنت برنادكت مندكب األمـ المتحدة مندكبيف مف العرب كالييكد لمتفاكض لكضع حؿ 
: 1990قترحات لحؿ المشكمة تتضمف اآلتي: )التؿ،كضع م 1948لممشكمة الفمسطينية، كفي يكنيك 

222) 

"تعييف خطكط المناطؽ العربية كالييكدية عف طريؽ إجراء مفاكضات بيف العرب كالييكد تحت - أ
إشراؼ كسيط دكلي. كبعد االتفاؽ عمى خط الحدكد الرئيس؛ تشكؿ لجنة مشتركة يدخميا مراقبكف مف 

 نيائينا.ىيئة األمـ، كيعيد إلييا بتخطيط الحدكد 

 ييضـٌ النقب أك جزء منو لممنطقة العربية.- ب

 ييضـي غربي الجميؿ أك جزء منو لممنطقة الييكدية.- ت

ييضـٌ القدس إلى المنطقة العربية، عمى أف يككف لمجالية الييكدية فييا بمدية مستقمة استقبلالن ذاتينا، - ث
 كتتخذ التدابير البلزمة لحماية األماكف المقدسة.

 ضع يافا.يعاد النظر في ك - ج

يعتبر ميناء حيفا بما فيو منطقة معامؿ تكرير البتركؿ ميناء حرًّا، كيعتبر مطار المد منطقة حرة - ح
 كذلؾ.

                                                           
 .39/5/694،622(الصادرعنمجلساألمنٌدعوإلىوقفالعملٌاتالعسكرٌةألربعةأسابٌع،بتارٌخ52قراررقم)((1
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يقاـ اتحاد بيف العرب كالييكد ميمتو النيكض بالمصالح االقتصادية المشتركة، كالقياـ بالمشركعات - خ
بالمشركعات التي مف شأنيا التي مف شأنيا النيكض بالمصالح االقتصادية المشتركة، كالقياـ 

 النيكض بالببلد، كتنسيؽ السياسة الخارجية كالتدابير الخاصة بالدفاع المشترؾ.

لمفريقيف أف يباشرا اإلشراؼ التاـ عمى شئكنيما الخاصة بما في ذلؾ العبلقات الخارجية، عمى شرط - د
 أف تتماشى ىذه العبلقات مع القكاعد التي يفكضيا نظاـ االتحاد.

ليجرة مف اختصاص كؿ مف الفريقيف؛ شريطة أف يككف لكؿ منيما الحؽ بعد انقضاء عاميف تعتبر ا- ذ
عادة النظر في سياسة اليجرة التي يتبعيا الفريؽ اآلخر".  عمى إقامة االتحاد، كا 

يكنيك ظفر مجمس األمف باتفاقية مف العرب كاإلسرائيمييف عمى ىدنة لمدة شير كاحد،  11كفي 
رىقنا، مف الناحية االستراتيجية يجنى العرب أقؿ المزايا، في حيف يتكقع الييكد ككاف كبل الجانبيف م

كصكؿ األفراد كالمؤف مف الخارج، كازادت التعبئة بشكؿ كبير مف المتطكعيف العسكرييف الييكد مف 
الخارج، ككصؿ عددىـ إلى ستيف ألؼ جندم صييكني، ككصمت آالؼ األطناف مف المعدات الحربية، 

 (36: 1995شريؼ،)ف تشيككسمكفاكيا الشيكعية. معظميا م

ل إلى مما أدٌ  ؛يكليك تجددت االشتباكات بيف المصرييف بقيادة محمد نجيب كالييكد 8في ك 
التحرؾ مف الككنت "برنادكت" مبعكث مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة لمتكسط بشأف فمسطيف 

يكليك، فإف كقؼ إطبلؽ النار سيبقى دكف تحديد  18كلمتفاكض عمى كقؼ إطبلؽ النار لممرة الثانية في 
ا لمسبلـ ا تفصيمين أعطى مف جانبو مخططن  1948سبتمبر  26كفي تقرير إلى مجمس األمف في  ،زمف

بمقتضاىا تكضع صحراء النقب تحت حكـ الييكد كالتي خصصيا قرار األمـ  ،في األراضي المقدسة
كتدكيؿ مدينة  ،ا إلسرائيؿالذم كاف مخصصن  ،األدنىالمتحدة بالتقسيـ لمعرب كتعكيض العرب بالجميؿ 

سرائيؿ كبعد يكـ اغتاؿ الييكد الككنت "برنادكت"  ،كعارض كبل الجانبيف التقرير ،القدس بيف األردف كا 
 (30 :2008كامؿ،) في القدس.

 توقيع اتفاقية اليدنة في رودوس .2

ة الدائمة التي كقع عمييا ذىب الكفداف األردني كالييكدم إلى ركدس، كنظمت اتفاقية اليدن 
 ، كاتفقكا عمى الشركط اآلتية: 1949أبريؿ  3الطرفاف في الساعة السابعة 
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اتفقكا عمى عدـ االلتجاء إلى القكة العسكرية في تسكية قضية فمسطيف، كعدـ استخداـ القكات  - أ
 المسمحة البرية كالبحرية كالجكية في تيديد المدنييف.

كالتي تمت المكافقة عمييا: عدـ حصكؿ  1948نكفمبر  16الصادر في تنفيذنا لقرار مجمس األمف  - ب
 أم مف الفريقيف عمى امتيازات عسكرية كسياسية خبلؿ كقؼ إطبلؽ النار.

ـٌ اإلعبلف عف ىدنة برية كبحرية 1948نكفمبر  16عمبلن بقرار مجمس األمف الصادر بتاريخ - ت ؛ ت
رم أك عمؿ معادو ضد القكات العسكرية أك شبو كجكية مف تاريخ االتفاقية، كال تقكـ بأم عمؿ عسك

 العسكرية ضد الفريؽ اآلخر أك ضد المدنييف أك المنطقة التي يسيطر عمييا الفريؽ اآلخر.

حدكد الدكلة الييكدية: يبدأ الخط مف الشماؿ في منطقة بيساف التي بقيت بأيدم الييكد، كيسير غربنا - ث
قرية زبكبا، ثـ ينحدر إلى الجنكب مف طكلكـر إلى آخذنا جزءنا مف أراضي طكباس حتى يصؿ إلى 

كيعطي الخط لمييكد، كالطريؽ  قمقيمة، كتبقى ىاتاف المدينتاف مع العرب بعد تجريدىما مف أرضييما،
الرئيسة بيف طكلكـر كقمقيمية كخط السكة الحديد، كيسير الخط جنكبنا إلى الشرؽ قميبلن إلى قرية 

يسير الخط إلى جنكبي القدس منحرفنا نحك الشرؽ مف بيت بدركس كيصؿ إلى مدينة القدس، ك 
 .(1)جبريؿ جنكبي الخميؿ حتى يصؿ الى البحر الميت

تبعتيا فترة كجيزة مف  ،11/7/1948 نجح مجمس األمف في فرض ىدنة ألربعة أسابيع فيكقد 
أخرل إلى أجؿ القتاؿ الكاسع، ثـ ىدنة إلى أجؿ غير مسمى تبعتيا فترة مف القتاؿ الكاسع، ثـ ىدنة 

غير مسمى، فرضت تحت التيديد بالعقكبات االقتصادية، كأدل إلى طرد المصرييف مف معاقميـ 
فأتاحت االتفاقيات لمدكلة  ،1949إلى عقد اتفاقيات اليدنة الدائمة عاـ  ةالرئيسة، كدامت اليدنة المؤقت

شطت المكائد األمريكية نحيث  (702: 2006عرابي،) .الحتفاظ باألراضي التي احتمتيااالييكدية 
كاإلنجميزية كفرضت اليدنة عمى العرب، كنشطت العصابات الييكدية ضد القكات المصرية الفقيرة 

 ،مى الييكد أياـ اليدنة مف أكركبا كأمريكاعمدادات العسكرية ، بينما انيالت اإللؤلسمحة كالذخائر
 بيب بحجة األكامر العسكرية.أمف تؿ  اكيمك مترن  12كامتنعت القكات العراقية التي كانت عمى بعد 

 (210: 1994يكسؼ،)
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كنطؽ الكفد األردني بمساف كمكب  1948مايك  25كما اجتمعت المجنة السياسية في عماف في 
رئيس الكفد األردني كالذم ادعى أف الجيش العربي ال يستطيع االستمرار في الحرب لنقص كبير في 

دل بانسحاب شرؽ األردف مف الجامعة العربية إذا لـ تقبؿ اليدنة الذخائر كالمعدات، كىدد تكفيؽ أبك الي
في فمسطيف، حيث كانت تقديرات الدكؿ العربية أف انسحاب األردف يسبب مشكبلت صعبة كانسحاب 

: 1990العراؽ تضامننا مع األردف، كانصاعت الدكؿ لتيديدات األردف ككافقت عمى اليدنة. )التؿ،
203.) 

 اليدنة الثانية .3
أصدر بتاريخ ييا فمسطيف، حيث مع مجمس األمف الدكلي لدراسة الحالة التي كصمت إلاجت 

حاء فمسطيف لمدة كفي جميع أن ،ا يفرض بمكجبو اليدنة في القدس دكف قيد كال شرطقرارن  15/7/1948
يا فعمت ذلؾ ألنيا كانت منقسمة عمى نفس ثبلثة أياـ، كقبؿ العرب كالييكد اليدنة، كلكف الدكؿ العربية

كمكب لمجيش العربي مف اسي، كتعجز عف اإلصبلح العسكرم الذم كاف يقكده تتخبط في الجيؿ السي
 .قبمكا اليدنة ألنيـ خشكا أف يكحد العرب قيادتيـ كيحاربكا بجد كعـزفأجؿ حماية الييكد، أما الييكد 

 (290: 1990)التؿ،

 ،إلى حككمة شرؽ األردف ـ قنصؿ عاـ أمريكا في القدس برقية مرسمة مف حككمتوسمَّ كما 
ف حككمة الكاليات عمى التالي: "إكنصت  ،18/7/1948كسممت لمقائد عبد اهلل التؿ في صباح 

المتحدة في غاية االنزعاج بسبب تطكر الحكادث الجارية في فمسطيف، كىي تأمؿ أف تجد حككمة شرؽ 
بو الساعة  سطيف، عمى أف يعمؿلجيات في فماألردف تتعاكف في تنفيذ أمر كقؼ النار المقترح لجميع ا

جكاب  السادسة بعد الظير حسب التكقيت المحمي، كسيسرنا أف ننقؿ لكزارة الخارجية األمريكية أم
 .(1)"رسالوترغب حككمة شرؽ األردف في إ

مما يدلؿ عمى  ؛كجيت الحككمة األمريكية اىتماميا كاستعممت نفكذىا، لتثبيت اليدنة الثانيةكقد 
 السيطرة عمييا. د الييكد، كفرض اليدنة مف أجؿ إنقاذ الييكد كتثبيت المدف التي تـٌ خطكرة الكضع عن
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، كتجكلكا عمى الخطكط األمامية في 19/7/1948ثـٌ جاء رئيس المراقبيف األمريكاف بتاريخ 
كفد القدس مف أجؿ تنظيـ الخرائط البلزمة لميدنة، كتـ االجتماع بالكفد العربي برئاسة عبد اهلل التؿ، كال

الييكدم برئاسة شاتيؿ، في دير السرياف بالقرب مف باب العمكد لتكقيع خرائط اليدنة التي نظميا 
المراقبكف، كقد كانت خطكط اليدنة مماثمة لخطكط اليدنة األكلى ما عدا التغيير الذم طرأ في منطقة 

الييكد؛ إال أنيا باءت مشيـر في القدس، كحاكؿ الييكد كالمراقبكف إدخاؿ مشيـر لخطكط اليدنة لصالح 
بالفشؿ، ككقع اجتماع آخر في جنب القدس بيف الكفد المصرم كالكفد الييكدم بحضكر المراقبيف، حيث 
تـ تكقيع خرائط القدس، كاجتمع العسكريكف مف الطرفيف تحت إشراؼ المراقبيف ككقعكا خرائط في جميع 

 (296: 1990ف. )التؿ،الجبيات التي تبيف الحزاـ الفاصؿ بيف الطرفيف المتحاربي

بعد أف كصمتيـ اإلمدادات الكفيرة، كاعتدكا عمى  1948أكتكبر  14كقد خرؽ الييكد اليدنة في 
القكات المصرية جنكب فمسطيف، كاستمرت المعارؾ متقطعة بيف الييكد كالقكات المصرية كبيف القكات 

حثات اليدنة مع الييكد في حيف قبمت مصر االشتراؾ في مبا 1949يناير  7العربية األخرل، حتى 
سمـ قائد الجيش األردني  1949ركدس، ثـ تبعتيا الدكؿ العربية كعقدت معاىدات اليدنة، كفي مارس 

الجنراؿ اإلنجميزم جمكب لمييكد الجزء الجنكبي مف النقب كالذم يقع رأسو الجنكبي عمى خميج العقبة 
في آسيا عف الكطف العربي في أفريقيا. عند قرية أـ الرشراش المصرية، كتـ فصؿ الكطف العربي 

 (210: 1994يكسؼ،)

 ، كطمب مف عبد اهلل التؿ بحضكر1948 نكفمبر 30النار حتى  كقد ظمت القدس تحت مرمى
اجتماع يعقده المراقبكف الدكليكف كيحضره مندكبكف عف الجيش العربي كعف الييكد لبلتفاؽ عمى إيقاؼ 

جاء 1948نكفمبر  27مس األمف، كتسمـ عبد اهلل التؿ رسالة في بناء عمى أكامر مج ،القتاؿ في القدس
"مف أجؿ إيقاؼ الرمي في منطقة القدس، فإف الرقابة الدكلية كلجنة اليدنة القنصمية التابعة  فييا:

اإلسرائيمي،  شجياللمجمس األمف ندعككـ كأربعة مف أركاف حربكـ، لبلشتراؾ في مباحثات مع ممثمي 
االتفاؽ عمى  ، كتـٌ 1949نكفمبر  28 ا مف صباحة في الساعة العاشرة صباحن كذلؾ في دار الحككم

 .(1)ككضعت الخرائط التي تبيف المناطؽ الييكدية كالمناطؽ العربية ،كقؼ القتاؿ
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الصييكنية ألكامر مجمس األمف كلـ ينفذكا ما صدر عف مجمس األمف بكقؼ  لـ تصغً كما 
كىممكا عمى الفقرة التي تنص عمى ، 1948نكفمبر  16، ك1948أكتكبر  19القتاؿ في النقب بتاريخ 

جراء مفاكضات مباشرة أك غير مباشرة، كأصركا عمى البدء بالمفاكضات قبؿ أف يتزحزحكا مف أم إ
مكقع كصمت إليو أقداميـ، كلـ تخفيـ تيديداتيـ، كتمكيحيـ بفرض عقكبات عمييـ، كمساندة الرئيس 

 (410: 1990)التؿ، نيـ في جميع المكاقؼ. نية كيدافع عتركماف بمساندتيـ عبل

 1948نكفمبر  14كالنصؼ  ةكرد في النشرة الرسمية في تؿ أبيب في الساعة التاسعكما  
قؼ مكقؼ المعارض المتحدة كي ي أرسؿ تركماف تعميماتو إلى الكفد األمريكي في ىيئة األمـاآلتي: "

نصياع لسحب جيكشيا مف النقب، كأال حتى لك رفضت اال ،عند بحث فرض العقكبات عمى إسرائيؿ
يفرض في ىيئة األمـ تعديؿ ما، ما لـ تكافؽ عميو دكائر إسرائيؿ، كأكعز إلى الكفد بأف يطمب مف ىيئة 
األمـ االعتراؼ بدكلة إسرائيؿ، كلذلؾ فمف يككف إلصدار العقكبة أم صفة رسمية ما دامت أمريكا ال 

 .(1)تكافؽ عميو"

ارنا بكقؼ إطبلؽ النار كىدنة في فمسطيف لمدة نصؼ عاـ بتاريخ كقد أصدر مجمس األمف قر 
، قبمو المصريكف كالدكؿ العربية، كبدأت المحادثات عف طريؽ كسيط األمـ المتحدة 1948ديسمبر  29

سرائيؿ في جزيرة ركدس في يناير  ، ككاف الكسيط "رالؼ بانش" األمريكي، كبإصراره 1949بيف مصر كا 
رائيميكف معنا في جناحو بالفندؽ، كبدأت المناقشات المباشرة بيف الفريقيف، اجتمع المصريكف كاإلس

 كتكصمكا لآلتي:

اتخذت االتفاقية اليدنة عمى أساس استمرار الخطكط العسكرية، كتبقى النقب في أيدم إسرائيؿ، - أ
باستثناء ساحؿ قطاع غزة كالذم كاف تحت السيطرة المصرية، كتبقى مدينة العكجة كما جاكرىا 

سرائيؿ في  فبراير في  24منزكعة السبلح تحت إشراؼ األمـ المتحدة، ككقعت المعاىدة بيف مصر كا 
 (42: 1995حفؿ ساده الكٌد المشترؾ. )شريؼ،

صممت الدكلة الييكدية الحصكؿ عمى النقب لمكصكؿ إلى البحر الميت كاستثمار البكتاس، - ب
مع أفريقيا كآسيا، كيعتبر النقب المجاؿ  كالكصكؿ إلى خميج العقبة؛ ألنيا تعتبر مفتاح التجارة

ا بأف النقب يشكؿ نصؼ مساحة فمسطيف، كأىـ  الحيكم الستيعاب الفائض مف المياجريف، عممن
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جسر برم يربط مشرؽ العرب بمغربيـ، كفي كقكعو بيد الييكد ينقطع أم اتصاؿ برٌم بيف جناحي 
  (695: 2006الكطف العربي في آسيا كأفريقيا. )عرابي،

مع مصر كاألردف كسكريا كلبناف  1949ا نٌصت اتفاقية اليدنة العامة التي كقعت في سنة كم
عمى أف جميع مكقعييا سينيكف الحرب كيحترمكف خطكط اليدنة لحيف استبداليا بحدكد دائمة. 

( حيث جاء المستر شرتكؾ مندكبنا عف الككالة الييكدية لمقابمة كزير الخارجية 48: 1995)شريؼ،
ي؛ كذلؾ لمترتيب بيف الييئة العربية العميا كبيف الككالة الييكدية لكقؼ العمميات الفدائية في األمريك

فمسطيف أك التكصؿ إلى ىدنة، كقاؿ المستر شرتكؾ: إنو مستعد ألف يكصي الككالة الييكدية بقبكؿ 
 ىدنة بالشركط اآلتية:

 "الكقؼ الكامؿ لكؿ العمميات العسكرية.- أ

 سمحة التي تسممت إلى فمسطيف مف أراضو مجاكرة.سحب جميع العناصر الم- ب

 قياـ نظاـ لمرقابة عمى الحدكد تككف لو القدرة عمى منع أم تسمؿ.- ت

أف تحتفظ الككالة الييكدية لنفسيا بالحؽ في مقاكمة أم عمؿ ترل مف شأنو اإلضرار بيذه - ث
 .(1)اليدنة.

ة لدل األمـ المتحدة السفير كقد كصمت برقية مف المندكب الدائـ لمكاليات المتحدة األمريكي
أكستف إلى كزير الخارجية البريطاني يقكؿ فييا: "عقد بركسكاكر رئيس المجنة الييكدية األمريكية 
اجتماعيف مع فكزم بؾ المندكب المصرم في مجمس األمف، كالذم أصبح نائبنا لرئيس الجميكرية 

ة تشجيع اتصاالت بيف العرب كالييكد في كرئيس الكزراء، ككاف فكزم بؾ خبلؿ االجتماعيف متقببلن فكر 
فمسطيف بيدؼ ترتيب ىدنة تيسر ترتيب األحكاؿ فكر انتياء االنتداب البريطاني، كقاؿ لفكزم بؾ: إنو 
مخكَّؿ مف القاىرة كفي الغالب مف الجامعة العربية بأف يجمس مع كسطاء كممثميف ييكد لبحث المكقؼ 

 .(2)كمو بدكف تعيد نيائي مف جانبو"
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ا حرص الييكد عمى استغبلؿ كؿ دقيقة مف اليدنة لتغيير مكازيف القكل لصالحيـ، كبعد كم
انتياء اليدنة كاف الييكد قد نجحكا في استعادة زماـ لمبادرة سياسينا كعسكرينا، ثـ بدأكا في حرب 

لمرة، استنزاؼ لمجيكش العربية كؿ عمى حدة؛ فقد عادت الحرب ثانية، ككاف الييكد ىـ البادئيف ىذه ا
فنفذكا ضربة جكية مفاجئة لمطار العريش في مصر كىك المطار الذم كاف يعتمد عميو الجيش 
المصرم، ألف بقية المطارات كانت خاضعة لبريطانيا، ثـ أعقب قصؼ جكم لتجمعات الجيش البرم 

 (18: 2008كامؿ، )في قطاعات القتاؿ؛ مما أدل إلى حالتي الفكضى كاالرتباؾ. 

رة الثالثة بمعارؾ متفرقة إلى أف أصدر مجمس األمف قراره الثالث بإيقاؼ عادت الحرب لمم
الحرب نيائينا، بعد أف فشمت كؿ الجيكد العربية في إجبلء الييكد عف األراضي التي احتمكىا في 

 (19: 2008فمسطيف. )كامؿ، 

 والفنييف لزيادة التفوؽ العسكري الييودي خالؿ اليدنة األسمحةاستيراد  .6

  األسمحة والذخائراستيراد 

كأخذ الييكد يستكردكف األسمحة كالذخائر مف جميع  ،فرضت اليدنة مف كسيط األمـ المتحدة
كاستغمكا الشخصيات في المصالح الحككمية، كاستطاعكا الحصكؿ  ،يساعدىـ عمبلؤىـك  ،أنحاء العالـ

ف كمنيا إلى القدس، حنكىا إلى فمسطيشك  ،نجميزية الصنعإكىى  رطبلن  25عمى مدافع ثقيمة مف عيار 
كاستطاعكا شراء عشرات اآلالؼ مف البنادؽ كالرشاشات كذخيرتيا مف بريطانيا كأمريكا كآالؼ األطناف 
 ،مف المكاد المتفجرة مف أمريكا، كأسيمت دكؿ أكركبا الكسطى بنصيب كافر في نجدة الدكلة الييكدية

كاستكردكا المئات مف مدافع الياكف كمدافع  كباعت بكاخر عديدة محممة باألسمحة األلمانية مع ذخيرتيا،
 (228: 1990الصكاريخ كالمدافع الصغيرة مف بريطانيا كأمريكا. )التؿ، ،

ليا ييكد الكاليات المتحدة مكَّ  ،عقدت الدكلة الييكدية صفقة أسمحة مع تشيككسمكفاكياكما 
كشراء صفقة مف الطائرات  إضافة إلى األسمحة التي حصمكا عمييا مف الجيش البريطاني، ،مريكيةاأل

الحربية البريطانية الجاثمة في المطارات العسكرية في فمسطيف، كلدييا سبلح جكل استأجرت لو 
 (695: 2006حيف بعد الحرب العالمية الثانية. )عرابي،طياريف مف الطياريف األكركبييف المسرَّ 
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  والخبرات الفنية والعسكريةاستيراد الطائرات والدبابات 

الدكلة الييكدية بالطائرات المقاتمة كقاذفات القنابؿ كالدبابات الثقيمة  مدِّ بأمريكا كبريطانيا أخذت 
كىى  ،( ذكات األربع محركات46دل الييكد طائرات ثقيمة مف نكع )بلكالخبراء العسكرييف، كأصبح 

شراؼ الحككمة ا  تيريبيا بدكف عمـ ك  كالتي ال يمكف ،ييا الحككمة األمريكيةمالطائرات التي تشرؼ ع
مريكية، كاستكرد الييكد خبراء عسكرييف لقيادة مريكية كعمى رأسيـ تركماف رئيس الحككمة األاأل

دارة دفة العمميات. )التؿ، انتيزت الحركة الصييكنية فرصة تعاطؼ االتحاد ك  (228: 1990الطائرات كا 
 ،تي بالمكافقةياالتحاد السكفي، كطمبت منيـ تقديـ السبلح ليا، فأسرع 1948تي معيا في فترة يالسكفي

 ،كتدفؽ السبلح التشيكي مف تشيككسمكفاكيا كالخبراء كالفنيكف العسكريكف خبلؿ ىدنة األربعة أسابيع
 (556: 2006)عرابي، .كاستفادكا مف سبلحيا كخبرائيا في تثبيت الكياف الصييكني

 ر السياسية والعسكرية ليدنة رودسثااآل

  مباحثات ركدس ىي ذات طابع عسكرم ال تفسر أعماليا بأنيا حرصت مصر عمى تأكيدىا بأف
 اعتراؼ كلك ضمنينا بإسرائيؿ.

  أىدر قرار التقسيـ، فظيرت الدكلة الييكدية فقط كلـ تظير الدكلة العربية المقابمة، كقسـ ما تبقى مف
 أراضييا بيف إسرائيؿ كمصر كاألردف طبقنا التفاقيات اليدنة.

 سرائيؿ بمثابة انفراج سياسي إلسرائيؿ، مكنتيا مف إقامة  عقد اتفاقيات اليدنة بيف الدكؿ العربية كا 
 (51: 1995عبلقات دبمكماسية مع كثير مف الدكؿ التي كانت مترددة مف قبؿ. )شريؼ،

  ا مف فمسطيف، بزيادة كاحد كعشريف في منحت االتفاقيات لدكلة الييكد ثمانية آالؼ ميؿ مربع تقريبن
 (43: 1995شريؼ،)مـ المتحدة في قرار التقسيـ. المائة عما خصصتو األ
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 لثانيالمبحث ا

 

 العالقات الدولية الصييونية بتثبيت الدولة الييودية
 

  العالقات الدولية في التوسع الصييوني لحماية الدولة الييودية :أواًل 

 العالقات الدولية الصييونية في المحافظة عمى أمف الدولة الييودية ا:ثانيً 

   المفاوضاتالعالقات الدولية الصييونية لتثبيت مبدأ  ا:ثالثً 

 في البالد العربية  توطيف الالجئيفالعالقات الدولية الصييونية ل ا:رابعً 
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 دخؿم

عبلف  تثبيت تغيرت معالـ المنطقة العربية بعد   إقامة ب كعد بمفكراتفاقية سايكس بيكك كا 
تكسيع ل صييكنيةال ت، سعصييكنيةيدنة بيف العرب كالكتثبيت ال 1948بعد انتياء الحرب ك  ،سرائيؿا

ة الدكلة الييكدية في كتحقيؽ االعتراؼ مف الدكؿ األكربية كالعربية بشرعي يا،تثبيت قياما كلدكلتي
، إقامة دكلة فمسطينية الصييكنية عمى جميع االتجاىات كي تقؼ عثرة أماـ تحركتفمسطيف، لذا فقد 

ردع المحيط العربي حتى ال تعكد المنطقة  عمى اعتمدتقد ف ،يكديةتثبيت الدكلة الي كالعمؿ عمى
كضعت إسرائيؿ حيث تمثؿ القكة التي تستطيع ىزيمة إسرائيؿ،  أنياذلؾ  ؛المجاكرة لما كانت عميو

مصمحتيا  كتثبيتكرسمتيا عمى نطاقات كاسعة لتأميف الحدكد كتعزيز األمف اإلسرائيمي  ،خطكط دكلتيا
كدخمت المنطقة  ،كسعت في دكلتيا بحدكد التقسيـحيث معيش بسبلـ، لة العربية طقكدكلتيا في المن

 لتكطيف لمسعيمريكا أكاتفقت مع بريطانيا ك  ،رةلمدكؿ المجاك  ميجرة إياىـك  الفمسطينييف طاردة ،العربية
ى كاف ىذا مف أىـ العكامؿ التي ساعدت إسرائيؿ عمقد ك  ،ليياإفي الببلد التي ىاجركا  الفمسطينييف

مف أزعزع حتى ال يت ،الميجريف إلى ببلدىـ الفمسطينييفعدـ رجكع  لضمافتثبيت نفسيا في المنطقة 
كفرضت مساحة لفمسطيف لـ تكف عمى الخريطة  ،ا الحدكد مع الدكؿ العربيةإسرائيؿ، ككسعت أيضن 

 .إلييـتسمؿ المقاكمة  لمنعلتمكيف الحدكد الطبيعية كادخاليا إلى دكلتيـ المزعكمة  ؛العربية

ت عمى ممفع ؛الدكلةاستغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية كالدبمكماسية لممحافظة عمى أمف 
ع ز تـ تطكيؽ الكتائب المجاىدة كنك ي عف القضية الفمسطينية، تحجيـ عمؿ الحككمات العربية لمتخم

مة عمى طرة سيطرة كاممسي - بزعامة كمكب -كانت بريطانيا  كقدسبلحيـ بحجة اليدنة باستمرار، 
كاستطاعت  ،كتنزع السبلح مف المقاكمة ،األراضي لمدكلة الييكدية عيتكسكتعمؿ عمى  ،الجيش العربي

طانية كالعثمانية كاإلسرائيمية يتحافظ عمى مؤسسات الدكلة البر  أفية بعبلقتيا مع الممؾ عبد اهلل الصييكن
داب البريطاني كالدكلة العثمانية، كلـ لتثبت دكلتيا المزعكمة عمى أنقاض ما تبقى مف االنت ؛في آف كاحد

حركات عمى ك  ،ت عمى صناعة شبكات التجسس عمى الدكؿ العربيةممبؿ ع ؛تكتفي الصييكنية بذلؾ
تنجح كي خمص مف كؿ مف يحارب دكلتيـ ، كللمتك  ،بلحقتيا بشكؿ مستمرملمتبعاتيا ك  ؛المقاكمة

 ؛ت مبدأ المفاكضات اإلسرائيمية العربيةالصييكنية في السيطرة عمى المنطقة بشكؿ كامؿ سعت لتثبي
إلرباؾ المكقؼ الفمسطيني  ؛مضادة لممقاكمة اككنت فرقن قد ، ك تسمـ مف أم حرب في المنطقة ضدىـل
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 بمعايير عدة دكلتيـمريكا، كثبتت أكفي مقدمتيا بريطانيا ك  ،يةأماـ العالـ بالتعاكف مع الدكؿ األكرب
 كىى: 

  .عمى حساب العرب تكسيع الدكلة الصييكنية :أواًل 

 .عممت عمى المحافظة عمى أمف الدكلة كمؤسساتيا :اثانيً 

 .: عممت عمى تثبيت مبدأ المفاكضاتاثالثً 

     تكطيف البلجئيف الفمسطيني في الدكؿ التي قبمت أف تستقبميـ في ببلدىـ بالتعاكف مع الحركة  ا:رابعً 
 الصييكنية كالدكؿ االستعمارية.

 الصييوني لحماية الدولة الييوديةولية في التوسع قات الد: العالأواًل 

مر السيطرة أالتي تسيؿ عمييـ  اإلمكاناتنفسيـ بكؿ أف الييكد مف تككيف ذاتيـ كتجييز تمك
لذا فقد  ،إسرائيؿدكلة  بإقامةمـ المتحدة لبلعتراؼ مف كىيئة األمكافقة مجمس األ مفتضك  ،عمى فمسطيف

عمى  البريطانياالنتداب  إنياءب لؤلمـ المتحدةار مف الجمعية العامة اذ قر ختالسعت الحككمة البريطانية 
يؿ المنظمات العسكرية كتـ تحك  ،قياـ دكلة اسرائيؿك  ،نسحابلبل التاليليعمف في اليـك  ؛فمسطيف

كىى مرحمة  ،لى فمسطيفإكدخكؿ الجيكش العربية  ،ة اسرائيؿدكللدل لى جيش رسمي إالصييكنية 
: 2010)نزاؿ، لى حرب معمنة إة االسرائيمية مف حرب غير معمنة ت العربيالمكاجيافييا تحكلت 

101). 

ديد الكاجبات مريكية في تحكركبية لنظيرتيا األاأل الصييكنيةىـ مقكالت الحركة أكانت 
، كعندما كعد بمفكرمف خبلؿ الدكلة  بقياـ كركبا استطاعكا الحصكؿ عمى كعدأف ييكد إ :المستقبمية

تكممكا الطريؽ بتحقيؽ ىدفيف ف يسأمريكا أييكد  كمفت الصييكنية ؽ الدكلة الييكدية،أكشكت عمى تحقي
ددا  بكضكح كىما: حي

  تأكيد كتثبيت قياـ الدكلة 

 فمف الممكف لمطرؼ  ؛تحقيؽ اعتراؼ العرب بقياميا باعتبار ذلؾ ىك الضماف الشرعي الكحيد لبقائيا
لكف ذلؾ ال يحقؽ ليذا المراد  ،ا يريدهعن ا كاقمرن أمنو  األضعؼطرؼ الف يفرض عمى أقكل األ
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ا عميو ف كاف مفركضن ا  نما تستقر حيف يقدـ الضعيؼ اعترافو باألمر الكاقع حتى ك ا  ك  ،شرعيتو
 .(167: 2001)ىيكؿ،

أرسؿ الممؾ عبد اهلل بف الحسيف ممؾ األردف صديؽ الصييكنية برسالة إلى محمكد باشا فيمي 
عارض فييا قياـ دكلة فمسطينية، كقد جاء في  1948س عاـ النقراشي رئيس كزراء المصرم في مار 

الرسالة: " إننا نخشى عمى سبلمة بمدنا كمركزىا مف أية دكلة ضعيفة قد تككف في فمسطيف، كتينسب 
 -إلى العرب فتضعؼ عمى البقاء أك يستحكذ عمييا الييكد، أننا تفادينا في أف يتسبب ىؤالء بحركاتيـ 

ستجر إلى ما فيو انحبلؿ عصمة الجامعة العربية كاتحادىا، كأقكؿ  -معو  كأعنى أميف الحسيني كمف
 (.227:2014إنني سأحارب ىؤالء حيثما كانكا كما أحارب الييكد أنفسيـ )قنيبى، 

 

المشركع الصييكني دكلتو بالقكة المسمحة،  ةقامبعد إتغيرت الخريطة اإلقميمية لممنطقة العربية، 
تعزز كجكدىا، كتحكلت قاعدة القكة، إلى قاعدة ردع لتحقيؽ غرضيف ة يتبنى عميو قاعدة قك حيث 

 رئيسيف:

 .ردع المحيط العربي حكؿ إسرائيؿ لعدـ إعادة المنطقة عمى ما كانت عميو 

 كبيذا المنطؽ رفض دافيد بف جكريكف كضع دستكر  ،كدفع حدكد الدكلة ،تكفير الفرص لمتكسع
د الدكلة ىي المسافة التي يستطيع أف يصؿ إلييا حدك  حيثلمدكلة، كذلؾ يتطمب تحديد الحدكد، 

 ( 175: 2002السبلح اإلسرائيمي. )ىيكؿ،

 دكدىا عمى نطاقات متعددة كمتكسعةالدكلة الصييكنية خطكطيا كرسمت ح تكضع

 .حدكد الدكلة: تتمدد باستمرار مع مدل كصكؿ قكة جيشيا 

 سكاء كاف الخطر قريبا منيا أك  حدكد األمف: تتسع لتشمؿ لمتصدم ألم خطر ييدد أمف مستقبميا
 بعيدا عنيا.

  لى تكسيع مكاردىا بمصادر المياه كمكارد البتركؿ كأسكاؽ التجارة كخطكط إحدكد مصالحيا: تتطمع
 (223 :2001المكاصبلت كحرية االنتقاؿ كالسفر. )ىيكؿ،
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خمية كالتي كانت التكسع بالحدكد الدا األكلى:بدأت إسرائيؿ بالتكسع بعد قرار التقسيـ بطريقتيف:  
التكسع بالحدكد مع الدكؿ المجاكرة حيث استطاعت  كالثانيةضمف الحدكد العربية حسب قرار التقسيـ، 

 أف تستحكذ عمى المياه كالحدكد الطبيعية التي في الببلد المجاكرة كمكضحة كاآلتي:

 1948بالحدود الداخمية خالؿ وبعد حرب  توسعال .1

م العاممكف مف أر ك  ،مشركع التكسع الصييكنيلف فرصة نادرة أتاح تطبيؽ االنتداب عمى فمسطي
الصييكنية ماـ الحركة أ اأصبح الطريؽ مفتكحن حيث  ،لفي عاـأنيـ لـ يحظكا بمثميا منذ أجؿ المشركع أ

بكاب تمؾ أف كادت تسد في كجييا جميع أبعد  ،سيطرة عمى فمسطيف مف الداخؿمل ،لممرة األكلى
لى بناء المؤسسات إ كصكالن ك  ،قامة المستعمراتا  راضي ك كاستمبلؾ األمف اليجرة  ابدءن  ،السيطرة

 (45 :1997)الكيبلني، .نشاءقيد اإلالضركرية لدكلة في 

سيطرت عمى الجزء قد ك  ،بتكسع إسرائيؿ خارج حدكد التقسيـ عاـ1948انتيت حرب  
كؿ العربية، المخصص لمدكلة الييكدية بمكجب قرار التقسيـ، كاحتمت مناطؽ جديدة مخصصة لمد

لى إ 1949بمكجب خطكط اليدنة في عاـ  خاصة منطقة الجميؿ كالنقب، ككصمت مساحة إسرائيؿ
ا بالمئة مف مساحة فمسطيف الكمية، كالضفة الغربية ألحقت قانكنين  77.4كيمك متر مربع أم  20.700

 (40 :1989ا فقط بصكرة مؤقتة. )حسيف،كقطاع غزة لمصر إدارين  ،ا باألردفكادارين 

الذم كاف يخاطبيـ  سرائيميبيف كفكد العرب كالكفد اال ،كانت المفاكضات جارية في ركدس
بميجة المنتصر في سبيؿ خمؽ ىدنة دائمة مع كؿ جكلة عمى حدة، كيفرض عمى بعضيـ قبكؿ حدكد 

 (413: 1968)أبك بصير، .كيقتطع مساحات جديدة لمدكلة الييكدية ،ظالمة

ية الدفاع عف فمسطيف ككانت الفاجعة الكبرل بالتكسع الييكدم تسممت الحككمات العربية مسئكل
 مميكف دكنـ ضمكىا إلى ما كاف بحكزتيـ: 17كاستكلى الييكد عمى أكثر مف  ،العربيةعمى األراضي 

 ا.ألؼ دكنـ تقريبن  950صفقة المد كالرممة كفييا استكلى الييكد عمى - أ

 ا.كنـ تقريبن د 12.875.000صفقة النقب كفييا استكلى الييكد عمى - ب

 ا.كفييا استكلى الييكد عمى مميكني دكنـ تقريبن  ،كالغربي ،الشرقي :صفقة الجميميف- ت
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ا كأغمبيا مف أراضي المثمث دكنـ تقريبن  1.675.000كاستكلى الييكد عمى  ،كركدسصفقة الشكنة - ث
يث ح ؛كاف في حكزة الييكدمميكف دكنـ كنضيؼ ما  17العربي كمنطقة الجميؿ، كمجمكع الصفقات 

ما  ،امميكف دكنـ، كبقي بأيدم العرب خمسة مبلييف دكنـ تقريبن  21بأيدم الييكد  امجمكع م أصبح
 (415: 2014يسمى بالضفة الغربية كقطاع غزة في الجنكب. )أبك بصير،

ف الجبية أك  ،ت نفكذ مباشر مع الجيش األردنيمد تحيش العراقي قد جي جف الأاطمئف الييكد 
كفشؿ  ،يش المصرم في النقبكجيكا أكبر جيدىـ لجبية الجك  ،حرؾ ضدىـالعراقية الميمة لف تت

 ،أمريكا كبريطانيا مساعدةأنيـ مطمئنيف لذلؾ  ؛مف في ردع العدكاف كلـ يكترث الييكد لومجمس األ
ـي ف تأكحاكلت مصر   مف كالعكدة لخطكطقرارات مجمس األ الحتراـ ؛الييكدى  كصؿ صكتيا ليرغـ العال

جندم  800فسحب كمكب  ،لفرض األمر الكاقع عمى خميج العقبة تحركت قكات الييكدإال أف ، التقسيـ
جندم، كاحتمكا منطقة النقب التي  300 قدر عددىايقيـ، كزحؼ الييكد في قكة عربي مدرب مف طر 

ككاف ذلؾ في  ،بما في ذلؾ ميناء أـ الرشراش )ايبلت( عمى الخميج ،كانت تحمييا القكات األردنية
 (.412: 1968أبك بصير،.)1948مارس

مع تكاطؤ  سرائيميةبادرت الدكلة اال ،المتحدةبإشراؼ األمـ  1949 عاـ بعد عقد ىدنة ركدس 
ا في جغرافية التكسع ا جديدن فرسـ االحتبلؿ خطن  ،كاحتمت العقبة ،النقببريطاني إلى غزك جنكب 

ا كامتدادن  ،بة كالبحر األحمرعتبر العقبة جسر الى خميج العقالعرب، كت الصييكني عمى حساب جغرافية
 (116: 2004الى المحيط اليندم. )السماؾ،

 ،يا تعتبر نفسيا حرة في العمؿ ضد القكات المصريةنلؤلمـ المتحدة أ سرائيميةاالأعمنت الدكلة 
كسحب الصياينة جميع قكاتيـ مف جميع  ،(281: 2016بسبب رفض مصر البدء بالمفاكضات )بدر،

اطمأنكا أنو لف تيب لنجدة الجيش المصرم، كقامكا بيجـك مفاجئ  أف ف، بعدمناطؽ القتاؿ في فمسطي
كخرؽ  ،أف الجيش المصرم اعتدل عمى قكاتيـ - كعادتيـ – كادعكا ،عمى طكؿ الجبية الجنكبية

مما حمميـ عمى رد االعتداء، كلكف خطتيـ كانت مدبرة كعف سابؽ تصكر كتصميـ لتكسيع  ؛اليدنة
كضرب الييكد اليدنة بعرض الحائط، كأراد االنجميز تسميـ النقب  ،مكبة مف النقبدكلتيـ بالمساحة المط

اتخاذ مكقؼ المتفرج مف أم اعتداء تقكـ بيا القكات بليـ، كأمركا عمبلؤىـ في األردف كالعراؽ 
 كمنعكا الذخيرة كاألسمحة عف مصر كذلؾ لؤلسباب اآلتية: ،الصييكنية
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 ب الغني بالمكارد الطبيعية.لتكسيع دكلة الييكد، كاحتبلؿ النق 

 .لتقسيـ العالـ العربي اإلسبلمي إلى قسميف تفصؿ بينيما الدكلة الييكدية 

 ؛إلحراج مصر كارغاميا مف طمب المساعدة اإلنجميزية كاظيارىا أماـ العالـ بمظير الضعيؼ 
 لتتخذ ذريعة بالبقاء في منطقة القتاؿ.

  ريف ليـ.لتيديد مصر مباشرة بعد أف يصبح الييكد مجاك 

 ،(408: 1990لكسر شككة العرب التي تتمثؿ بزعامة مصر. )التؿ 

 صفتيا أكبر الدكؿ مصر عمى البدء بمفاكضات حكؿ اتفاؽ اليدنة مع الدكلة الييكدية، ب حمؿ
 (281: 2016كتسير البمداف الشقيقة بمسارىا. )بدر، العربية

مصر عمى البدء في إلزاـ  حققت الدكلة الصييكنية نتيجة سياسية ميمة لصالحيا، تمثمت
، 1949 عاـ كحققت اتفاؽ ىدنة مف الجانبيف كقع في ركدكس ،نياء الحربإجؿ أبمفاكضات معيا مف 

 (282: 2016)بدر، .كتـ ضـ النقب كمو لمدكلة الصييكنية كاخبلء الفالكجة باستثناء قطاع غزة

شممت جبؿ كالتي  (1) الحراـة اتفقت لجنة اليدنة األردنية مع المجنة الييكدية عمى تقسيـ منطق 
المكبر الذم يعتبر منطقة دكلية، كصار أغمبو مف نصيب الييكد، كيشتمؿ عمى الكمية العربية 

كدار المندكب السامي، كقرية بتير أصبحت في القسـ العربي مع أنيا عربية،  ،لمزراعةكمستعمرة 
 د عمميا لؤلسباب االتية:كتجاكزت المجنة حدك  ،الييكدمكيقابميا قرية الكلجة مع القسـ 

  ككقعت الخرائط فقط. ،بالتقسيـا ا خطين المجنة لـ تكقع اتفاقن 

 المتحدة.ؼ ىيئة األمـ ار االجتماع لـ يكف تحت اش 

 (2) جبؿ المكبر منطقة دكلية كليست منطقة حراـ تقسـ بيف العرب كالييكد. 

 

 

                                                           
هولفظٌطلقعلىمنطقةمتنازععلٌهاطرفانولنهمالٌرٌدوناحتاللهابسببالخوفأوالشك(1)

.552 :6949ابرٌل32األردنٌٌنوالٌهودبتارٌخالتنازلعنمنطقةجبلالمكبربٌن(2)
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 1948لدوؿ العربية خالؿ وبعد حرب بالحدود مع ا توسعال .2

جاء فييا:" عمينا أف  1941ايفيد بف غكريكف الخارجية البريطانية في مذكرة سرية عاـ خاطب د 
ا لمبناف المسيحي، البد أف نككف مف جية جيرانن  ،نتذكر أنو مف أجؿ قدرة الدكلة الييكدية عمى البقاء

: 1989كمف جية أخرل أراضي النقب القاحمة، كمياه األردف كالميطاني مشمكلة داخؿ حدكدنا")حسيف،
مع زعماء فرنسا  األكلى،ا كبيرة بعد انتياء الحرب العالمية بذؿ زعماء الصياينة جيكدن حيث  ،(126

يطاليا كالكاليات المتحدة األمريكية القتطاع فمسطيف مف مجمكع األراضي المبنانية كالسكرية تبارىا عكا ،كا 
لتشمؿ األراضي التي  ؛دىا الشماليةا، كسعكا إلقناعيـ بتكسيع حدك كجغرافين  اكحدة مستقمة عنيا سياسين 

 (26: 1969)عمي، .كالتي يمر فييا نير الميطاني ،تنبع منيا ركافد األردف

فاستثمركا مياىيا  ؛كتنازؿ عنيا لمصياينة ،لحقت سبع قرل حدكدية لبنانية باالنتداب البريطانيأ
د مف مرتفعاتيا الجبمية، كىذه كأقامكا نقاطا عسكرية عمى عد ،كاستغمكا أراضييا الخصبة بقكة االحتبلؿ

كأقامكا عمييا  ،القرل ىي: ىكنيف، آبؿ القمح، قدس، المالكية، تربيخا، صمحا، النبي يكشع
 (103 :1989. )حسيف،1948كتعرض أىميا لمطرد كالمذابح عاـ  ،المستكطنات

تي دمرت كال ،كالمكجكد معظميا في سيؿ الحكلة ،ألحقت القرل المبنانية باالنتداب البريطانيك 
ليقيمكا عمييا مستعمرات استيطانية صييكنية كىي: الناعمة، الخالصة، الخصاص، دفنة،  ؛1948عاـ 

الدكارة، الزكؽ الفكقاني، الزكؽ التحتاني، الزكية، المنصكرة، لزازة، الصالحية، خاف الدكير، شككة، 
-106:، 1989ية. )حسيف،حانكت، إقرت، كفر برعـ كالتي تـ تشريد أىميا لحماية الحدكد اإلسرائيم

107.) 

سرائيؿ بتاريخ  ، احتفظت الدكلة الييكدية 23/3/1949بعد تكقيع اتفاقية اليدنة بيف لبناف كا 
بمساحات كاسعة مف األراضي المبنانية تابعة لعدد مف القرل الحدكدية، كبذلؾ جرل تخطيط جديد 

إلى نحك كيمك متريف في أدنى نقطة،  لمحدكد المبنانية، كتقدمت إسرائيؿ باتجاه مجرل نير الميطاني،
كجرىا الى  ،لمسيطرة عمى مياه المنطقة ؛كأقامت مستكطنة "مسكاؼ عاـ" بالقرب مف المنارة

 ( 109 :1989المستكطنات اإلسرائيمية في شماؿ فمسطيف. )حسيف،

ف ىذه االتفاقيات تشكؿ خطكة نحك تحقيؽ أمف الدكلة الصييكنية أغكريكف اعتبر بف 
ؿ ار مف المنطقة العربية المجاكرة، كتقكم مركز الدكلة في جزء مف العالـ، كثبتت سياسة التجاىكاالستقر 
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ة إلى التنازؿ عف المكاسب جالعسكرية اتجاه الحدكد دكف الحا ياباتجاه الفمسطينييف، كثبتت مكاس
 (285: 2016)بدر،كطنيـ. الديمغرافية بكاسطة طرد الفمسطينييف مف 

في محاكلة لضـ أراضي جديدة  20/7/1949ية اليدنة المكقعة مع سكريا خرقت إسرائيؿ اتفاق
كقامت  ،بتنفيذ مشركع تجفيؼ بحيرة الحكلة 1950خاصة المناطؽ المنزكعة السبلح، فشرعت عاـ 

مما أدل الى فرض السيطرة العسكرية  ،بمصادرة أراضي المزارعيف العرب كطردىـ مف ديارىـ
 (.65: 1989ا لضميا الى الكياف الصييكني. )حسيف،تمييدن اإلسرائيمية عمى تمؾ المناطؽ 

 ةاإلسرائيميلمحافظة عمى أمف الدولة ا: العالقات الدولية الصييونية في اثانيً 

 لمتخمي عف القضية الفمسطينيةتحجيـ الحكومات  .1

حيث انكشؼ األمر يـك  ،الجيش العراقي انتظر العالـ العربي المفاجآت التي كاف يتكقعيا مف
كلـ يمتد حدكد التقسيـ، كلـ  ،منطقة عربية اأنيذلؾ  ؛الجيش العراقي أقدامو في المثمث العربي كطد

يشتبؾ مع الييكد في أية معركة جدية طكاؿ مدة الحرب في المرحمة األكلى، باستثناء اليجكـ المعاكس 
، لقد كانت 2/6/1948احتمكىا في قد كاسترد فيو جنيف التي كاف الييكد  ،الذم قاـ بو فكج عراقي

كضعت الحركة الصييكنية حيث  (190: 1990)التؿ، ،نكد العراقييفالمعركة مشرفة لمضباط كالج
كقد إلرغامو عمى الخركج مف فمسطيف إذا أصر عمى البقاء في المثمث،  ؛خطة تطكيؽ الجيش العراقي

 ،لخركج مف فمسطيفبعث ساسكف برسالة مطكلة إلى الممؾ يشرح فييا تطكيؽ الجيش العراقي إلرغامو ا
   تي:ككرد في الرسالة اآل

 .تبدأ القكات الييكدية بمناكشة الجيش العراقي في المثمث في اليـك الذم تعينكنو جبللتكـ" 

 ة لمجيش الييكدم في غكريساف.تحتشد القكات الرئيس 

 تقطع ك  ،كتحتؿ المرتفعات التي تسيطر عمى طريؽ نابمس، (1) تزحؼ القكات مف بيساف إلى الجفتمؾ
 خط االنسحاب عف الجيش العراقي.

 أريحا، لئبل  –القدس -تمنع حككمة شرؽ األردف الجيش العراقي مف االنسحاب عف طريؽ راـ اهلل
 يضرب القكات الييكدية المرابطة في الجفتمؾ أك يطكقيا.

                                                           
-الجفتكقلعةحصٌنةتقععلىملتقىطرٌقبٌسان1 بقواتخفٌفةومركزهاهامألنها–ارٌحا نابلسوكانالجٌشالعراقًٌتمركزفٌها

(.6992:535تؤمنخطرجعةللجٌشالعراقً)التل،
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 ال بأس مف أف تقع مناكشات بيف القكات األردنية كالييكدية لمتغطية. 

 ا االنسحاب مف فمسطيف بدكف قيد كال راقي أنو كقع في الطكؽ سيطمب حتمن عندما يدرؾ الجيش الع
 (1)شرط" 

كعميو قابؿ  ،شخصية عربية في المفكضية األردنية بمندفل تـ تسميمياكلـ تصؿ الرسالة لمممؾ ك 
طمعت الحككمة عما يجرم كراء الستار مف مؤامرات اك  ،لى العراؽإكطار األمير زيد  ،السفير العراقي

 (526: 1990)التؿ،  .ا باالنسحاب مف فمسطيفذت الحككمة قرارن كاتخ

بيا الكفد األردني حؽ  كمؼت ،1949مارس30بنش برقية بتاريخ أرسمت الحككمة العراقية إلى 
تعارض التسميـ بمطالب الييكد في المثمث، كسحب حيث كانت العراؽ، كغيرت سياستيا التكمـ باسـ 
 التخاذ أية خطكة تتعمؽ بقضية ا كامبلن الحككمة األردنية تفكيضن  ض، ثـ فك فاقي مف فمسطيالجيش العر 

المثمث دكف استشارة حككمة العراؽ التي لـ تعد تيتـ بما يجرم بفمسطيف، ألف سبلمة العراؽ كجيشيا 
 (523: 1990أىـ مف كؿ شيء. )التؿ،

لعربية في مايك تقدـ الجيش المصرم لمساعدة الجيكش ا 15حينما دخمت الجيكش العربية في 
كنصفيـ مف الجيش المصرم، كلـ  ،نصفيـ مف الجيش العربي ،، كأصبح فييا مائة جندم(2) عرطكؼ
عمى القتاؿ بضعة أياـ حتى فكجئت القكات المصرية بانسحاب الجيش العربي بسبب األكامر  يمض

مف  اخسر أحدن كسيممت لمييكد دكف أف ي االنسحابالكاردة مف عماف، كلـ يكف أماـ الجيش المصرم إال 
(، حيث ظير تردد الحككمة المصرية متمثبلن 267: 1990)التؿ، أك يطمقكا طمقة كاحدة ،جنكدىـ

 مف دخكؿ الحرب ضد الييكد لعدة متغيرات كىي: -رئيس كزراء مصر  -بالنقراشي باشا 

  خكفو مف أف يؤثر اشتراؾ مصر في مثؿ ىذه العمميات عمى قضيتيا المطركحة عمى األمـ
 ة، كقد عرضيا بنفسو عمى مجمس األمف طالبنا جبلء القكات البريطانية عف ببلده.المتحد

                                                           

.525: 6949ارس/(تطوٌقالجٌشالعراقًلالنسحابمنفلسطٌنم(1
2) بابالواد فًطرٌق وهًتتحكم متراتجنوببابالواد، كٌلو ستة علىمسٌرة تقع عربٌة عرطوفقرٌة وتؤلف–( بٌتجبرٌن

:6992حصنامنٌعاٌتمبهتطوٌقالقدس،وتعتبرقلعةحصٌنةللبولٌس،تمركزبهاالجٌشالعربًقبلخروجاإلنجلٌزمنفلسطٌن)التل،

366)



 

325 
 

  القكات المصرية ليست مسمحة أك مجيزة بطريقة كافية، فإف اشتراكيا في أم عمميات في فمسطيف
سكؼ يككف ببل أثر، مما شكؿ مخاكؼ عند النقراشي أف تمحؽ ىزيمة بالجيش المصرم عمى أيدم 

 الييكد.

 قراشي ظيكر الجيكش العربية عف حماية الفمسطينييف، مما يؤدم إلى اإلضرار بإيماف خكؼ الن
 (1)الشعب الفمسطيني بانتمائو العربي. 

بما قاـ بو الجيش  فخرا تبريع ،كضعفو في التسميح ،حداثة الجيش السكرم في الخدمة كالتدريب
يتة لمقضاء عمى الجيش كانت مبرغـ قمة العدد كضعؼ العدة، كمف يطمع عمى الخطة المدبرة التي 

الممؾ عبد كؿ مف: حضره حيث  ،19/5/1948في اجتماع  مخطة المدبرة ل لقد تـ التحضيرالسكرم، 
كرئيس أركاف  ،كاألمير عبد اإللو ،كعزاـ باشا ،كالشيخ بشارة الخكرم ،كفخامة شكرم القكتمي ،اهلل

كعبد القادر  ،عف الجيش المصرمكاألميراؿ صبكر  ،كطو الياشمي ،الجيش العراقي صمح صائب
طمب شكرم القكتمي أف تنفذ خطة الجيش السكرم التي كضعيا كقد الجندم عف الجيش العربي، 

فيتـ عزؿ جميع  ؛ليحتؿ العفكلة كيتصؿ بالقكات العراقية في جنيف ؛لمدخكؿ مف بنت جبيؿ إلى الناصرة
 الخطة كأصر عمى ارساؿ الجيش السكرم المستعمرات الييكدية الكاقعة في الغكر، رفض الممؾ عبد اهلل

إلى المنطقة الخطيرة سمخ كطبرية المميئة باستحكامات الحرب العالمية الثانية حيث قاؿ الممؾ عبد اهلل: 
ثـ يزحؼ إلى تؿ أبيب". فمقد كانت منطقة  ،ساعة 48"اطمئنكـ بأف الجيش العربي سيحتؿ القدس في 

)التؿ،  .ا رغـ قسكة المكقؼحسنن  كف الجيش السكرم أبمى ببلءن الجيش السكرم كاسعة كصعبة لمغاية كل
1990:191-192) 

 حجيـ المقاومة ومطاردة المقاوميفت .2

استطاعكا  إال أنيـفمسطينية ضد الييكد، صعكبة الكصكؿ لؤلسمحة لمساندة المقاكمة الرغـ 
 الحصكؿ عمى األسمحة مف مصدريف:

                                                           
:36/4/6948(برقٌةمنالسفٌراألمرٌكًفًالقاهرة)بنكنًتاك(إلىوزٌرالخارجٌةاألمرٌكًحولدخولقواتمصرٌةإلىفلسطٌن(1

624. 
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كباألمكاؿ التي كصمت مف الييئة  ،ف داخؿ كطنيـاشترل الفمسطينيكف بأمكاليـ التي جمعكىا م- أ
مدت المقاتميف في حيفا كيافا كالقدس كبقية الجيات بما أمكف الحصكؿ عميو حيث  ،العربية العميا

 مف سبلح كعتاد.

مياجمة بعض القطارات كالمعسكرات البريطانية لبلستيبلء عمى كميات مف األسمحة، ككانت كميات - ب
المدف كالقرل في مختمؼ أنحاء فمسطيف، ليشارؾ الجميع في الدفاع كفي األسمحة تكزع عمى سكاف 

 ( 331: 1968اليجكـ. )أبك بصير،

أسست سمطات االنتداب البريطاني بالتعاكف مع كتـ مطاردة المقاكميف في كؿ االتجاىات حيث 
كحتى  1936ف الياجاناة لممساعدة في قمع االنتفاضات الفمسطينية التي قامت في فمسطيف في الفترة م

  (139: 7، ـ1999)المسيرم، 1939

غبلؽ الحدكد الفمسطينية السكرية بالتعاكف مع قكات االحتبلؿ إلبريطاني احكـ الجيش أ 
كبذلؾ تكقفت المساعدات العسكرية التي كانت تأتي لثكار فمسطيف مف سكرية  ،الفرنسي في سكرية

ية إلى الجنراؿ جمكب قيادتيا العمم ـيسمت كأحكمت عمى جميع المنافذ عند (128 :2014، قنيبى)
صدر أمر الممؾ عبد اهلل بإلغاء منظمة الجياد المقدس الفمسطينية كجميع القكل حينما أاإلنجميزم، 

لغاء جيش اإلنقاذ المؤلؼ مف المتطكعيف كطمب إلغاء الييئة العربية العميا لفمسطيف،  التابعة ليا، كا 
كؿ ما يتعمؽ بببلدىـ ك  ف عف ميداف الجياد كالسياسة،يككضعت خطة محكمة إلبعاد الفمسطيني

بعث عبد القادر الحسيني قائد الجياد كترتب عمى ذلؾ عندما  (12 :الحسينيكمستقبميـ كحياتيـ. )
المقدس في منطقة القدس بمذكرة إلى األميف العاـ لمجامعة العربية، يحممو فييا المسؤكلية عف ىزيمة 

استشيد القائد الحسيني لفقداف  7/4/1948سبلح، كفي اليكـ التالي جنكده لعدـ مدىـ بالعكف كال
 (1) السبلح.

بدأت الدكؿ العربية تدريب الشباب الفمسطيني في معسكر بالقرب مف دمشؽ، فتقدـ الجنراؿ  
معارضة تسميح الفمسطينييف كتدريبيـ معتبرة ب بمذكرة إلى جامعة الدكؿ العربية كبليتكف باسـ بريطانيا

ؿ غير كدم، ألف بريطانيا ما زالت مكجكدة، كتـ تسريح الشباب الفمسطينييف كسحبكا أسمحتيـ أنو عم
قكات  كانت القيادة اإلنجميزية تركز كؿ قكاىا لسحب السبلح مفحيث  (312: 1968)أبك بصير،
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الشغؿ بعاد العرب عف الحرب إأفراده عف جك المعركة، حيث كاف  بعادا  الجياد المقدس الفمسطيني ك 
لشاغؿ لقيادة كمكب كالخطة التي سارت عمييا الجيكش العربية، فمـ تكد تدخؿ فمسطيف حتى باشرت ا

 (415: 1968)أبك بصير،  .بحؿ المنظمات العسكرية كنزعت السبلح تدريجيا مف المجاىديف

كاف كمكب يتحكـ بالجيش العربي، حيث كاف يقكـ بتغييرات بالضباط، بيف فترة كأخرل حسب 
عرؼ عبد اهلل التؿ قائد الكتيبة السادسة المكمفة بمنطقة القدس، باإلخبلص لمرحمة حيث ما تقضيو ا

ا لحممي باشا المكمؼ بتشكيؿ ا لمقدس خمفن ا عسكرين صدر قرار بتعيينو حاكمن حينما لمقضية الفمسطينية، 
ىك  :المنصب الحككمة الفمسطينية مف قبؿ جامعة الدكؿ العربية، كيقكؿ التؿ: المقصكد مف تعييني ليذا

كاف يحيكيا االنجميز إلبعادم عف قيادة  تيا، ككصمتني أنباء المؤامرة الئين ابعادم عف الجيش العربي نيا
كالحاؽ  ،كسعييـ إللحاؽ الكتيبة السادسة بقائد المكاء اإلنجميزم جكلدم ،القكات العربية في القدس

لمدفعية التي يقكدىا االنجميز، كأرسمت قيادة رطؿ، التي كانت بأمر الكتيبة إلى قيادة ا 18المدافع عيار 
 ،الييكدم كالعرب ،كرئيس المراقبيف في الجانبيف ،ا إلى رئيس لجنة اليدنة في القدسا رسمين الفرقة كتابن 

كال يكجد شيء اسمو قائد القكات  ،تنبئيـ فيو أف الككلكنيؿ جكلدم مسؤكؿ عف جميع ما يتعمؽ بالقدس
 ( 355: 1990العربية.)التؿ،

ا عمى ا خاطفن شف الييكد ىجكمن  ، كقدب البريطانيكف مف مدينة حيفا إلى منطقة المرفأاانسحعند  
 1948ابريؿ 20العرب كاستكلكا عمى مراكزىـ، كتمكف الييكد مف احتبلؿ حيفا، حيث دعا االنجميز في 

 ،يالك يمكف قب لما كانت شركط الييكد الىدنة بينيما، ك  رساءإلى اجتماع عقد بيف العرب كالييكد إل
كمنيا تسميـ جميع الميمات العسكرية العربية مف سيارات حربية كأسمحة كأدكات كمعدات القتاؿ خبلؿ 

عبلف نظاـ منع  ،مايك 15لى الجيش الييكدم في لتسمـ إ ،ثبلث ساعات إلى الجيش البريطاني كا 
الدباغ، ث عف السبلح. )تفتش خبلليا المنازؿ العربية بقصد البح ،التجكؿ لمدة أربع كعشريف ساعة

 (544: 7، ج 1991

اعترضت جيات رسمية عديدة مف الدكؿ العربية، لتكفير كميات مف السبلح لشعب فمسطيف، 
محسف البرازم كزير الخارجية السكرية في مذكراتو:"  كذكرككجيت الماؿ كالسبلح عمى لجنة الجامعة، 

نصؼ مميكف جنيو خبلؿ أياـ قميمة لممجاىديف عندما تبرع الشعب العربي في المممكة السعكدية بنحك 
كليس  ،، تدخؿ المسئكلكف العرب طالبيف تحكيؿ المبمغ إلى الجامعة العربية1947الفمسطينييف عاـ 
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لمييئة العربية الفمسطينية التي ألفتيا الجامعة كتكلت قيادة الجياد في فمسطيف، كحيف تقرر في الرياض 
ت مف السبلح كالذخائر بكاسطة المفتي باعتباره رئيس الييئة حكؿ مد المجاىديف الفمسطينييف بكميا

 مف ارسالو  إلى المجنة العسكرية بدمشؽ بدالن  لىإتـ إرسالو  لحاح المسئكليف العربإتحت ك  ،السبلح
 ( 333: 1968)أبك بصير، المجاىديف.

اإلنقاذ مف  قاـ االحتبلؿ فكر انتياء اليدنة األكلى باحتبلؿ الجميؿ األسفؿ، كانسحب جيش
الجميؿ األسفؿ إلى خطكط دفاع جديدة في كسط الجميؿ حتى الحدكد المبنانية، ككقعت كارثة المد 

 تجردك  ،االنسحاب مف المد كالرممة فجأةأمر الجنراؿ كمكب قائد الجيش األردني قكاتو  حيث ؛كالرممة
سبلحيا بحجة اليدنة، مع قكات الجياد المقدس المرابطة في مطار المد كمحطة السكؾ الحديدية مف 

ى سقكط المدينتيف كسقكط عشرات الكعد بإرجاعيا بمجرد انتياء اليدنة، كلكنو أخمؼ كعده، كأدل إل
 (696: 2006المحيطة بيما بأيدم الدكلة الييكدية. )عرابي، لر الق

ء كقاتمت الييكد قبؿ مجي ،بدأ الممؾ عبد اهلل محاربة قكات الجياد المقدس التي حممت السبلح
استعاف باإلنجميز لمطاردة المجاىديف في جميع المناطؽ تحت السيطرة ك الجيش العربي لفمسطيف، 
التي كاف عمى رأسيا البطؿ عبد اهلل التؿ، كاستعمؿ الضباط االنجميز في  ،العربية عدا منطقة القدس

 : أتيما يكأىـ االعتداءات المدبرة  ،الجيش العربي لبلشتباؾ مع المجاىديف الفمسطينييف

 وراـ اهلل تجريد المقاومة في بيت لحـ - أ

استخدـ الميجر لككت اإلنجميزم لمقضاء عمى المقاكمة كتجريد الفمسطينييف مف السبلح 
بعض قكات الجيش  1948نكفمبر  10قاد الميجر لككت في تاريخ حيث كابعادىـ عف المعركة، 

الميجر لككت إلى السرية  ـرم، كتقدكطكؽ مقر الجياد المقدس المبلصؽ لقيادة الجيش المص ،العربي
ا عمى قكات قضي كمكب نيائين  1949كفي أكاخر ابريؿ ، ا تسميـ أسمحتيا كمعداتياالفمسطينية طالبن 

ا في منزؿ قائد شرطة لغمن  1949كضع مجيكؿ في يناير ، ك ياد المقدس كاستكلى عمى أسمحتياالج
ا كمكب ذريعة لمبطش في الجياد المقدس، ا مف منزلو، فاتخذىراـ اهلل محمكد اليباب، كنسؼ جزءن 

كاجتمع مع الزعماء كالقادة مف الجيش العربي، كتحدث كمكب أف كراء الحادث الجياد المقدس، كاقترح 
حؿ الجياد المقدس كمصادرة أسمحة المجاىديف الفمسطينييف في جميع مناطؽ فمسطيف المحتمة مف 

ا اقتراح كمكب، كأبرز رسالة مكجية مف الممؾ ر مؤيدن قبؿ الجيش العربي، كأبرز الحاكـ العاـ عمر مط
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عبد اهلل يكصيو بضركرة القضاء عمى الجياد المقدس، كتـ تأييد كمكب كؿ مف في االجتماع إال عبد 
:" إف األدلة تشير أف قائد الشرطة براـ اهلل يعتبر مف المصكص في اهلل التؿ كالذم تحدث قائبلن 

مف أياـ االنتداب، كىك شريؾ ألغمب المصكص في فمسطيف  فمسطيف، كتاريخو معركؼ في يافا
فحاكلكا القضاء عميو، كال أعتقد أف الجياد المقدس مسؤكؿ عف قتمو كانتيى االجتماع مف غير أف 

 كامبلن  بعد فشؿ اجتماع كمكب في راـ اهلل، جيز كمكب لكاءن ك يتخذكا قرار بحؽ الجياد المقدس". 
طكؽ المكاء  1949يناير  18قيادة الجياد المقدس، كفي فجر  لمياجمة قرية صغيرة يرابط فييا

في حمى  كاككنيأنيـ لجأكا إلى بيت لحـ لذلؾ  ؛بيا أم جندم فمـ يجد ،كاقتحميااألردني القرية 
القكات المصرية، كنقمت البشائر لمممؾ عبد اهلل عف نجاح العممية كالقضاء عمى الجياد المقدس في 

 (.366-365: 1990منطقة راـ اهلل. )التؿ، 

  تجريد القدس مف السالح- ب

بعث القائد عبد القادر الحسيني قائد الجياد المقدس في منطقة القدس بمذكرة إلى األميف العاـ  
، كفي نفس (1) ـ مدىـ بالعكف كالسبلحجنكده لعد لمجامعة العربية، يحممو فييا المسؤكلية عف ىزيمة

القدس مف السبلح بعد أف كمفيا الكسيط الدكلي االتصاؿ  سعت لجنة اليدنة القنصمية لتجريدالكقت 
تجريدىا مف السبلح، كاتصمت لجنة اليدنة القنصمية ل ؛إليجاد حؿ لمشكمة القدس بالعرب كالييكد

بالسمطات األردنية حكؿ تجريد القدس مف السبلح، فكافقت الحككمة األردنية عمى المقترح بأكممو، 
 س مف السبلح كىي كاالتي: ككتب مبلحظات بشأف تجريد القد

 ح مؤقتة، كال تؤثر عمى الحؿ النيائي لمقدس.بلف الس" التسكية التي يستيدفيا التجريد م 

  ،إف حدكد المنطقة المجردة ألسباب تتعمؽ بالسبلمة، كلكي تشمؿ األماكف المقدسة اليامة في المنطقة
 يجب أف تشمؿ مساحة أكسع مف منطقة البمدية.

  غير العسكرية سكؼ يسمح بيا لمييكد تحت مراقبة مختمطة، عربية كدكلية كييكدية.المكاد الضركرية 

  تحت التجريد مف السبلح يدير العرب منطقتيـ، كالييكد منطقتيـ كتدبر األمـ المتحدة المصالح
 المشتركة كالكيرباء كالماء كالتميفكف كالمجارم.
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 اكية، بحراسة األمف في المنطقتيف، كيقكـ يقـك البكليس عربي كييكدم بأعداد متساكية كأسمحة متس
 ـ المتحدة بحماية الحدكد بيف المنطقتيف.محرس األ

 ف يعكد العرب كالييكد إلى ألة الطبيعية بقدر اإلمكاف بمعنى ح يعني الرجكع إلى الحابلالتجريد مف الس
 بيكتيـ.

  المنطقة التي يريدكف أصحاب األمبلؾ غير العربية كغير الييكدية الكاقعة عمى الحدكد يختاركف
 االنضماـ الييا.

  ا.أمبلؾ الحككمة السابقة الكاقعة عمى الحدكد تحتميا األمـ المتحدة مؤقتن 

  يجب إعادة األمكاؿ المنقكلة كالمنيكبة أك التعكيض عنيا كخاصة في المناطؽ التي احتمت بدكف
 (1) قتاؿ.

النظر في  1948يكليك  3ية يكـ الفرعية السياس ا في اجتماعو بالمجنةكاقترح الكسيط شفكين 
 (2) تجريد منطقة ميناء حيفا، كمنطقة مصانع تكرير البتركؿ كمصافو مف السبلح.

تقديـ المساعدات البلزمة لسماسرة  ،فمسطيفعمـ كمكب لجميع الكحدات في كبناء عمى ذلؾ، 
محة الزمة لمجيش كالذيف نشرىـ في فمسطيف لشراء جميع أنكاع األسمحة، بحجة أف ىذه األس ،السبلح
 (232: 1990)التؿ، العربي.

كانت النزاعات التي تدار بيف الجيش األردني كالمتطكعيف مف اإلخكاف المسمميف في مدينة 
الخميؿ، حيث كانت قكة مف الجيش األردني تحتؿ الخميؿ، كتتخذ مف مركز البكليس فييا قيادة لمييكد، 

كز، كأراد المتطكعكف أف يرفعكا عمميـ فمنعيـ األردنيكف ككانت ىذه القكة ترفع عمميا عمى سارية المر 
بحجة أف المدينة تقسـ بيف المصرييف كاألردنييف، كاستغؿ كمكب المكقؼ أسكأ استغبلؿ، كأخذ يحرض 

 (56: 1951الحككمة األردنية عمى المصرييف، كعمى نكايا مصر ضد األردف. )عبد المنعـ،
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 يةلمحافظة عمى مؤسسات الدولة الييودا .3

عقدت اتفاقية بيف القادة العرب كالييكد في منطقة القدس مف أجؿ نزع سبلح منطقة سككبس، 
بشكؿ يحفظ أمف مؤسسات الدكلة الييكدية مف ىجمات 1948تمكز  7بعاء كبدأ تنفيذىا في يكـ األر 

 المقاكمة، كتـ تحديد المنطقة اآلمنة كاآلتي:

دة حتى تنتيي المرفقة مف اختصاص األمـ المتح ف تككف حماية المنطقة المحددة عمى الخريطةأ"- أ
ـ مستشفى ىداسا سك تعقد اتفاقية جديدة، كتشمؿ المنطقة األماكف المعركفة باأاألعماؿ العدكانية 

كالجامعة العبرية كأكجستا فكتكريا كقرية العيسكية، كتقبؿ األمـ المتحدة االشتراؾ في تكقيع الكثيقة 
 بيف في منطقة القدس كرئيس لجنة اليدنة، لضماف سبلمة المنطقة.باإلنابة عف طريؽ كبير المراق

بيف مباني أكجستا فكتكريا  ،الرئيسةياردة عمى طكؿ الطريؽ  200تنشأ منطقة حراـ تمتد حكالي - ب
كتنشأ مراكز أخرل لمتفتيش  ،الطريؽبما يبلئميا مف مراكز التفتيش عمى طرفي  ،العبريةكالجامعة 

عف طريؽ  ،الرئيسةف يككف دخكؿ المنطقة مف الطريؽ أيكافؽ الجميع عمى المنطقة المحمية، ك  ؿحك 
مراقب األمـ المتحدة، كتعتبر جميع المحاكالت األخرل لدخكؿ  التي يسيطر عمييامراكز التفتيش 

 ا غير مشركع.المنطقة غزكن 

مـ المتحدة، تحت اشراؼ مندكب األ ،في منطقتو كؿه  ،يتكلى البكليس المدني العربي كالييكدم الحراسة- ت
ة، كينسحب جميع أفراد القكات المسمحة مف الطرفيف مع ألمـ المتحدة عمى المباني الرئيسكيرفع عمـ ا

 عتادىـ ككؿ ماال يحتاج إليو مراقب األمـ المتحدة.

كأال تياجـ أك يدخميا أحد بطريقة  ،يكافؽ الجانباف عمى عدـ استخداـ المنطقة قاعدة لمعمميات الحربية- ث
 عة.غير مشرك 

ا يسبؽ ا خطين في حالة انسحاب الجيش العربي مف المنطقة، يجب أف يتمقى مراقب األمـ المتحدة تبميغن - ج
 لكضع تدابير لتنظيـ اتفاؽ جديد." ؛االنسحاب بمدة كافية

 التكقيع عف األردف الزعيـ نكرماف الش

 التكقيع عف الييكد الككلكنيؿ شالتيؿ
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 (1) اقبيف الدكلييف نيمز برانسكف".كبير المر -عف لجنة اليدنة جاف نكفينز 

 الدولة الييوديةمف أشبكات التجسس لحماية صناعة  .7

يشارؾ  ،شبكات تجسسإلنشاء  1949منذ عاـ  ةا مركز كدن بذلت االستخبارات اإلسرائيمية جي
فييا عدد مف الييكد المبنانييف، كتعمؿ عمى جمب المعمكمات عف الجيش المبناني كالنشاطات العربية في 

 .(136: 1989ناف، كأكضاع األقطار العربية المجاكرة )حسيف،لب

نقؿ رادار بتاريخ  عمى فريدماف كسائؿ لمتجسس حيث عمؿ استخداـ عممت الصييكنية عمى
ميؿ، لكف ال يمكف استخدامو  900مف المد إلى القدس كىك ذك دائرة استطبلعية مداىا 13/1/1948
يابن الطائرات ذىابن  كذلؾ بسبب أزيز يكمينا؛ساعات  الثبلثفي  ا، كىك الجياز الكحيد في البمد كتابع ا كا 

 (.127: 1993،بف غكركيكف) الباىظلكزارة الطيراف البريطانية، كالتي رفضت شراؤه لثمنو 

ا عمى التجسس عمى المكالمات الياتفية لممقاكمة، كمدل التنسيؽ  كما عممت الصييكنية أيضن
إننا نتنصت : -22/12/1947 بتاريخ - قاؿ ابف غكريكفحيث بيف المقاكميف في الجيات المختمفة، 

لحسينيف(، كاتضح مف كالدكتكر الخالدم كالحزب العربي)ا ،مكالمات ىاتفية لمييئة العربية العميا عمى
ككاف المفتي  ،تشاكراف مع الييئةتال ك  ،يافا كحيفا تنسيؽ مع الييئة العربية العميا نو ال يكجدأالمكالمات 
مف دكف كساطة الييئة  يمات فيما يتعمؽ بيما، إلى أشخاص مف الدرجتيف الثانية كالثالثة،يصدر التعم
أف كبير األمناء طمب منو إصدار  :في إحدل المكالمات الياتفية بمغ الخالدم المفتيك  ،أك معرفتيا

عمى بقاء إذ يجب اإل ،كأضاؼ الخالدم أنو لف يسارع إلى إصدار المنشكرات ،منشكر بكقؼ النشاطات
بيف العمميات  إف الييئة العميا تبحث عف كسيمة لمتنسيؽ :كاسترسؿ بف غكريكف ،كقد ىنأه المفتي ،التكتر

كفي يافا  ،القدس مف أعضاء الييئة العربية: الخالدم كالغكرم كأحمد الحمبي ييكجد فحيث ، في البمد
كفي  ،لجنة قكمية عمميةكؿ كاحد منيـ  بكيعمؿ إلى جان ،حيفا معيف الماضي كفي ،رفيؽ التميمي

بف غكركيكف . )ىي الييئة العربية العميا، كتعتبر ىذه كجماؿ الحسيني في أمريكا ،مصر يقيـ المفتي
،1993 :76) 

                                                           

 .6948ٌولٌو7اتفاقٌةساٌكسبٌكوبٌنقادةالعربوالٌهود .1





 

333 
 

 العالقات الدولية الصييونية لتثبيت مبدأ المفاوضات ثالثًا: 
يعتبر  ت مع العرب ألنوسعت الحركة الصييكنية مف خبلؿ عبلقاتيا أف تثبت مبدأ المفاكضا

نجاحا لمحركة الصييكنية ألنيا أرغمت خصميا بأف يجمس معيا عمى نفس الطاكلة لتتداكؿ قضية ال 
التفاكض المباشر مع االحتبلؿ اعترافا  ريحؽ ليا النقاش فيو ألنو مغتصب لحقكؽ اآلخر كيعتب

 بشرعيتيا في التفاكض عمى شيء ال تممكو في األصؿ.

 في باريساألردنية تفاوض الييود  الحكومة - أ

كانت االجتماعات بيف الممؾ كالحككمة األردنية بالييكد قبؿ خركج االنجميز مف فمسطيف،  
كحككمتو بقنصؿ بمجيكا  في القدس، كقرركا  1948في أكاخر شير سبتمبر  كاجتمع الممؾ عبد اهلل

مي قبكؿ نصيحتو بإيفاد مندكب رسمي لمفاكضة الييكد في باريس سرنا، كعيف عبد الغني الكر 
لممفاكضات مع الييكد، خاصة أنو متزكج مف ييكدية كلو أخ قتؿ في فمسطيف التيامو بالتجسس 

ألمـ المتحدة في الييكدم الذم ذىب لبلشتراؾ بدكره با لمييكد، فأكفدتو إلى باريس لبلتصاؿ بالكفد
ع الييكد باريس، حيث اشترؾ كزيراف أردنياف في لندف كباريس مع عبدالغني الكرمي، في مفاكضات م

كعمى رأسيـ الياس ساسكف صديؽ الممؾ عبد اهلل، كاستمرت المفاكضات شير كنصؼ، ككانت الرسائؿ 
التفاكضية تصؿ لمممؾ عبد اهلل باستمرار كما يجرم في باريس، أعطيت لمممؾ كلحككمتو في باريس 

ف األردف لباريس أكؿ إشارة سرية عف احتماؿ اعتداء الييكد عمى المصرييف في النقب، كأرسؿ جكاب م
 (345: 1990التؿ،)بكعد قاطع باتخاذ مكقؼ الحياد كعدـ التدخؿ في أم حرب ضد الييكد. 

 7تاريخ  2.00التقطت برقية الساعة مفاكضات بيف الييكد كممؾ األردف، حيث استمرت ال
 جاء فييا:" أرسؿ الصحفيكف األجانب في إسرائيؿ البرقيات الصحفية إلى الخارج 1948نكفمبر 

ت مف صمح بيف إسرائيؿ كالعرب كيقكلكف إف مركز ىذه المحادثات أتيؤكدكف فييا قياـ محادثات لم
عماف إلى إحدل المدف الفرنسية كمف المنتظر أف يعرج عمييا شرتكؾ في طريقو إلى باريس كأف سفره 

 (1) األخير ذك عبلقة بيذه المحادثات".

                                                           

سرائيؿ بتاريخ  محادثات (1)     .345: 1948/ 7/11صمح بيف العرب كا 
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سرائيؿ إ:" عممت حككمة 10/11/1948ريخ بتا 7:15أذاعت نشرة األخبار العبرية الساعة 
يخبره  - رئيس جميكرية لبناف -أف الممؾ عبد اهلل أرسؿ برقية إلى بشارة الخكرم  ،مف مصادر عميا

فييا أف الحالة في فمسطيف حرجة تتطمب إجراء مفاكضات مباشرة مع الييكد، ككشؼ الستار في تؿ 
م عمى فترات متقطعة منذ سبعة أشير كأف أبيب أف المفاكضات بيف العرب كالييكد كانت تجر 

سرائيؿ"  . (1) مفاكضات تجرم بيف شرؽ األردف كا 

تاريخ  7:15التقط رسائؿ تكضح سير عممية المفاكضات بيف الييكد كالعرب الساعة ك 
جاء فييا:" ذكر في باريس أف الياىك ساسكف مدير دائرة الشرؽ األكسط لحككمة  11/11/1948

ريس مع ممثؿ الممؾ عبد اهلل، كذكرت ككالة يكنايتد برس أف الممؾ عبد اهلل أجاب إسرائيؿ اجتمع في با
إنو قرر إعادة السبلـ إلى  :إجابة غامضة عمى سؤاؿ صحفي حكؿ صحة كجكد مفاكضات سممية قائبلن 

 (2) فمسطيف".

رسالة جاء فييا:"  22/11/1948بتاريخ  7:15كقد نشرت األخبار العبرية الرسمية الساعة 
مف رسميان في مقر حككمة إسرائيؿ في تؿ أبيب أف المحادثات الرسمية تدكر االف بيف إسرائيؿ أع

كبعض الدكؿ العربية، كأنيا تتقدـ بنجاح مع أف المحادثات ال تدكر حكؿ السمـ النيائي، كلكنيا ستؤدم 
ؿ السبلـ، كما إلى عقد ىدنة دائمة بيف العرب كالييكد، كصرح بنش أف المحادثات خطكة كبيرة في سبي

 (3)أعمنت أكساط الكفد اإلسرائيمي في باريس أف األمكر سائرة عمى ما يراـ.

اجتمع الييكد كالحككمة األردنية لكضع الصيغة النيائية التفاقية المثمث، كالتي عقدت بعد 
، كبناء عمى طمب الممؾ تحرؾ 1949مارس  29عكدة الكفد األردني كالييكدم مف ركدكس بتاريخ 

 الييكدم بحراسة الجيش، كحضر مف الجانب األردني: الكفد

  الممؾ عبد اهلل 

 تكفيؽ أبك اليدل رئيس الحككمة 

 سعيد المفتي كزير الخارجية 

                                                           

.345: 10/11/1948( نشرة االخبار العبرية عف المفاكضات بيف العرب كالييكد (1
.346: 66/66/6948وثٌقةتمالتقاطهاتؤكداستمرارٌةالمفاوضاتبٌنالعربوالٌهود((2

 .346: 33/66/6948المفاوضاتبنجاحبٌنالعربوالٌهودوثٌقةتعلنعنتقدم(3) 
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 محمد الشنقيطي كزير المعارؼ 

 فبلح المدادحة كزير العدلية 

 حمد الفرحاف سكرتير الحككمة 

 احمد صدقي الجندم رئيس كفد ركدس 

 عمى أبك نكار عضك كفد ركدس 

 الميجر كككز رئيس فرع الحركات الحربية 

 شككت الساطي الطبيب الخاص 

حضر عف الجانب الصييكنية كبعد رفض بف غكريكف طمب الممؾ بالحضكر لمجمسة ألنو ليس مف 
 المفاكضيف:

 الدكتكر ايتاف ككيؿ الخارجية 

 بريجادير ياديف كرئيس العمميات الحربي 

 ركبيف شيمكح رئيس كفد ركدس 

 ( 530: 1990ي مف كزارة الخارجية )التؿ،ميجر ىاراكاب 

 كجو كبلمو اليتافألردنية كتكمـ تكفيؽ أبك اليدل، ك انعقدت الجمسة بيف الييكد كالحككمة اكقد 
رحب بقدكمكـ، إذا ذكرنا الماضي نجد كيؼ أ" أكممكـ باسـ حككمة المممكة األردنية ك  :الييكدم قاؿ فيو

شرة كانت مدينة القدس القديمة، كمحاكلة قكاتكـ االستيبلء تكرط األردف في الحرب، كاألسباب المبا
، كما عدا ذلؾ لـ تقع معارؾ مف اشتباكنا فعمياعمييا، مما أدل إلى اشتباؾ الجيش العربي مع جنكدكـ 

طيف كال يتعداه، طرفنا، كسياستنا األصمية ىي أف يقؼ الجيش العربي عمى حدكد القسـ العربي مف فمس
 ،كلـ يكف ىنالؾ ميؿ لمحرب، لكال االنجراؼ مع سياسة الدكؿ العربية المجاكرة ليا ،كلـ يتعده بالفعؿ

لتي اليدنة الدائمة ا أف كالمشكمة الحاليةكلمتغطية فقط، كنرغب مف قمكبنا أف نصؿ لتسكية كصؿ دائـ، 
شركع عمينا، كحككمة صاحب الجبللة ترل كجكب التقيد بم تطالبكف فييا بتغيير الحدكد قد تككف صعبة

 التقسيـ كفيو تقسيـ المنطقة إلى:
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 منطقة داخمة حسب المشركع بدكلتكـ 

 .1منطقة داخؿ حسب المشركع لنا أم القسـ العربي)) 

 كخاطب الممؾ عبد اهلل ايتاف:

 ((2" إف مصالحنا متشابكة، كنحف جيراف شئتـ أـ أبيتـ، فبل تحرجكا الحككمة كتحرجكني".

 رد إيتاف عمى الممؾ:

ة يجب أف تككف عمى أساس متيف ال تشكبو شائبة في المستقبؿ كمف األسس التي ستجعؿ " إف الصداق
صداقة إسرائيؿ باألردف قكية، ىي تسكية مشكمة المثمث بما يرضي إسرائيؿ كيؤمف سبلمتيا كطمأنينة 
ف حككمة تؿ أبيب تريد أف تيدئ الرأم العاـ الثائر عمى الكضع في المثمث كيطالب في  شعبيا، كا 

ف طمبات إسرائيؿ في المثمث ال تقبؿ المساكمة، كال يمكف التنازؿ عف شيء ك رب لتسكية المشكمة، الح ا 
منيا، ألف الخبراء العسكرييف أكصكا بيا كحد أدنى لتأميف سبلمة الدكلة الييكدية، إف سبلمة إسرائيؿ 

 .(3) فاؽ الميمة"ىي ما يطالب بو الكفد الييكدم بالدرجة األكلى، كمتى تأمنت المطالب سيتـ االت

بيف الفريؽ األردني كالفريؽ  1949مارس 30تـ عقد االتفاؽ بالمفكضات المطكلة في ليمة 
يتاف، كتردد الممؾ عمى قاعة المفاكضات يبلطؼ الكفد الييكدم، كحاكال تقريب  الييكدم ما عدا الممؾ كا 

الجندم إلى ركدكس حامبلن كجيات النظر بيف الفريقيف، كتـ التنازؿ عف منطقة المثمث، كعاد صدقي 
 . (535: 1990نسخة مف االتفاقية لدمجيا في معاىدة ركدكس )التؿ،

 تكويف فرؽ مضادة لممقاومة إلرباؾ الموقؼ الفمسطيني أماـ العالـ - ب

ال قاعدة )كعندما أشتعؿ لييب الثكرة، قررت بريطانيا كالحركة الصييكنية  ُّٕٗفي تمكز عاـ 
ا اتفقتا مع راغب النشاشيبي كفخرم النشاشيبي عمى تشكيؿ قكات فمسطينية ، لذ(يفؿ الحديد اال الحديد

كتـ دعميا كتمكيميا كتسميحيا مف قبؿ السمطات  ،كالتي أسمكىا بفرؽ السبلـ ،مف أجؿ محاربة الثكار
حيث أستدعي فخرم عبد  ،ا، كىذا ما تـيكنية بتسميحيا أيضن البريطانية، كما شاركت الحركة الصي

                                                           

 .29/3/1949:532( كضع الصيغة النيائية التفاقيات المثمث (1
 .29/3/1949:532( االعتراؼ الضمني مف الممؾ عبد اهلل (2
 . 533: 29/3/1949( عدـ التنازؿ الييكدم عف المثمث (3
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كما طمبكا  ،منطقة جنيف كما حكليافي  جؿ قيادة فرؽ السبلـأمشؽ مف قبؿ اإلنجميز مف ادم مف دالي
كىـ جماعة مف الدركز عمى رأسيـ أسعد كنج الدرزم  ،ف يحضر عمبلء ليـ ليشارككه في ميمتوأ

كقائد لمكاء الدركز  ُْٖٗكشكيب كىاب، كشكيب كىاب ىذا ىك الذم عينتو جامعة الدكؿ العربية عاـ 
كقد منحت ركاتب مرتفعة لممشتركيف ،  مع العصابات لصييكنيلمكاء كامبلن كتحكؿ با ،ش اإلنقاذفي جي

التقى فخرم عبد اليادم مع أحد مسؤكلي الككالة الييكدية أبا حكشي؛ حيث قاؿ  ، حيثفي ىذه الفرؽ
األراضي كأنو ضد قانكف بيع  ،لذا يجب الصمح معيـ ؛لو عبد اليادم أنو يعرؼ قكة الييكد كمبادئيـ

 (1) . : نت(2011)الكليدم، الجديد كما ال يمكف تجاىؿ كجكد ستمائة ألؼ ييكدم في فمسطيف

، حيث 1939كبدأت محاصرة الفمسطينييف في المفاكضات بشكؿ فعاؿ في مؤتمر لندف عاـ 
مىثؿ الكفد الفمسطيني في المؤتمر جماؿ الحسيني، كمثؿ الكفد الصييكني حاييـ كايزمف، حيث لعبت 

لجية المفاكضة العربية كالفمسطينية بدكر المطالب بالحقكؽ الفمسطينية أكثر منو أف يككف أساسنا فاعبلن ا
في الدفاع عف قضية سمبت بيا كؿ الكرامة العربية، مع إصرار الصييكنية عمى إقامة الدكلة الييكدية 

 ( .64: 2009كانكار الحقكؽ الفمسطينية )مقدادم،

نية كالفمسطينييف في نفس المؤتمر الذم يميد لطاكلة المفاكضات بينيـ كقد كاف التقاء الصييك  
خطكة أدت لضعؼ المكقؼ الفمسطيني المفاكض، حيث إف بريطانيا كالصييكنية في تمؾ الفترة كانتا 

 تعمبلف إلقامة الدكلة الييكدية ككضع الفمسطينييف في مكقؼ المفاكض.

 ف الالجئيفتوطيرابًعا: العالقات الدولية الصييونية ل

الدكؿ الغربية باالتفاؽ مع الدكلة الييكدية عمى تصفية قضية البلجئيف عف طريؽ  عممت
كتيدؼ  ،تكطينيـ، كضغطت الدكؿ الغربية عمى الدكؿ العربية لقبكؿ تكطيف الفمسطينييف بدكليـ

ة لقبكؿ المزيد أك الدكؿ المييأ ،مشركعات تكطيف البلجئيف إلى استقرارىـ في المناطؽ التي يقيمكف فييا
 مف المياجريف.

الجماعي مف فمسطيف ىك نتيجة مباشرة لمعدكاف  فاتيمت الدكلة الييكدية أف فرار الفمسطينيي
العربي اآلتي مف الخارج، كلك رضخت الدكؿ العربية إلنشاء دكلة إسرائيؿ لنشأت درجة مف السمـ 

                                                           
1))https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=882862%D9%8B
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ب مف فمسطيف بسبب الحرب التي أشعميا تيجير العر فإف كاالزدىار لينعـ الييكد كالعرب عمى السكاء، 
   (1) العرب ضد الييكد.

 مشروع بالندفورد .1

لى الجمعية العامة إتقريره  1951ديسمبر  11قدـ مستر فكرد مدير ككالة لغكث الدكلية في 
لؤلمـ المتحدة في ضكء تكصيات لجنة مستر كبلب، كطمب المكافقة عمى ميزانية السنكات الثبلث 

البلجئيف في  دمجعمى أف يصرؼ منيا مبمغ مميكف دكالر عمى مشركعات  ،ف دكالرمميك  250بمقدار 
الدكؿ العربية، كمبمغ خمسيف مميكف دكالر لمساعدتيـ عمى إيجاد المساكف كنقميـ مف المعسكرات 

يجاد مشركعات صناعية كزراعية، كذلؾ تمييدن   ا إلنياء قضية البلجئيف كتصفيتيا. كا 

 المشروع األمريكي .2

لى األمـ المتحدة في عاـ إ ةمريكية ككبار الساسة في أمريكا مذكر عض زعماء الكنيسة األقدـ ب
مميكف  800قدرت تكاليفو  ،تشمؿ مشركع لتكطيف البلجئيف الفمسطينييف في الببلد العربية ،1951
ة مميكف دكالر لتنمية المكارد بكساطة لجن 500كالباقي  ،مميكف لتكطيف البلجئيف 300منيا  ،دكالر

عمى أف تدعي الدكؿ العربية التبرع بأرض  ،تستخدـ مكارد المياه كالكيرباء بأنيار األردف كدجمة كالفرات
 لكؿ أسرة مف البلجئيف. 

عكدة البلجئيف إلى فمسطيف، كاقترحكا إقامة مشركعات عمى  كاالزعماء األمريكييف عارضلكف 
كعمى  ،دجمة كالفرات لمصمحة سكرية كالعراؽ كعمى نير ،نير األردف لمصمحة األردف كالدكلة الييكدية

نير الميطاني لمصمحة لبناف، كاشترطكا في مشركعيـ أف تحدد الدكؿ العربية كخاصة سكريا كالعراؽ 
% مف أراضيو 20ال إالمناطؽ قميمة السكاف التي تيسر إسكاف البلجئيف فييا، الف العراؽ ال تستغؿ 

جئ فمسطيني كبإمكانيـ استيعاب ثبلثة أرباع مميكف ال ،افمميكف فد 30الصالحة لمزراعة كمساحتيا 
 .(78-77 :1969عمى، )

 

 

                                                           

676: 1/8/1948رد الحككمة اإلسرائيمية المؤقتة عمى اقتراح الكسيط برنادكت المتعمؽ بعكدة البلجئيف الفمسطينييف  (1)
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 مشروع كيف: .3

قدـ المشركع بصكرة سرية مستر كيف اإلنجميزم مدير الككالة المساعد، كاقترح عمى األمـ 
كمتيـ، ا لمدكؿ العربية، كيترؾ أمر البلجئيف لمعرب لحؿ مشمميكف دكالر نقدن  300المتحدة أف تقدـ مبمغ 

ألؼ الجئ مف غزة كفمسطيف إلى  100كنقؿ القسـ األكبر مف الجئي لبناف إلى سكريا كنقؿ نحك 
كبذلؾ تتخمص األمـ المتحدة مف مشكمة البلجئيف كتحميؿ العرب مشكمتيـ  ،األردف كالعراؽ كليبيا

 ( .78: 1969)عمي،
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 الدولي بإقامة إسرائيؿ العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ 

 ومشروعية الدولة واالعتراؼ الدولي

 

 

 : العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بإسرائيؿأواًل 

 سرائيؿ وحمايتياإا: العالقات الدولية الصييونية الخارجية ورفع مكانة ثانيً 

 ا: المشروعية القانونية إلقامة إسرائيؿ واالعتراؼ الدولي بياثالثً 
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 مدخؿ

كاف اليدؼ األكؿ لمسياسة الخارجية الصييكنية أف تصبح دكلة إسرائيؿ مكجكدة في العالـ 
ببقاء دكلة إسرائيؿ  - إلى حد كبير -ط تبكضركرة عالمية، كترسخ أف سبلـ العالـ كتقدمو مر 
ييكنية حيث عززت الص ،كفي كؿ المجاالت ،كالمحافظة عمييا، كتثبيت كجكدىا عمى جميع المستكيات

كتفتيت المنطقة المجاكرة ليا لتستطيع البقاء مع  ،ثقافة تقدـ العالـ بكجكد إسرائيؿ في المنطقة العربية
 االعتراؼ العالمي بيا.

تطكر إعبلف دكلة إسرائيؿ لقياـ حككمة مؤقتة تستطيع التكاصؿ مع العالـ الخارجي؛ لتثبيت 
ة ضغكطات كبيرة عمى الدكؿ لمتأثير عمييـ االعتراؼ الدكلي بيا، حيث مارست الحركة الصييكني

باالعتراؼ بالدكلة الجديدة، فاعترفت األميركتيف بيا، حيث تسمـ الرئيس األمريكي تركماف طمبنا رسمينا 
مف ممثؿ الككالة الييكدية عمى أف يعترؼ بالدكلة فكر اإلعبلف عنيا، كسارع االتحاد السكفيتي إلى 

، كأقامت االعتراؼ الكامؿ كالقانكني بدكل ة إسرائيؿ؛ فكانت أكؿ دكلة تعترؼ بإسرائيؿ اعترافنا كامبلن
فرنسا عبلقات دبمكماسية كاممة مع الدكؿ الييكدية، فكانت مف أكائؿ الدكؿ التي اعترفت بإسرائيؿ، 
كرغـ أف بريطانيا ساعدت بشكؿ كبير عمى إقامة الدكلة، إال أنيا تأخرت في االعتراؼ بالدكلة الييكدية 

ط مف الكاليات ، كتسمسمت االعترافات مف الدكؿ األكركبية بضغ1950 عاـ ؿ السفراء حتىكتباد
كبريطانيا كالحركة الصييكنية، ليكتمؿ حسب رأييـ االعتراؼ القانكني بالدكلة المزعكمة،  المتحدة

فيتي ىما كتتابعت تحركات الدكلة الييكدية لتقبؿ عضكنا في األمـ المتحدة، فكانت أمريكا كاالتحاد السك 
مف أسستا لقبكؿ الدكلة الييكدية في األمـ المتحدة، كبدأ الضغط األمريكي عمى الدكؿ التي ترفض 
التصكيت باإلضرار بمصالحيا المشتركة معيا، كبذلؾ اكتمؿ النصاب بضـ الدكلة الييكدية لتحكز 

القانكنية كاالعتراؼ عضكية رسمية في األمـ المتحدة، كلكف ىؿ نشأة الدكلة الييكدية في المشركعية 
الدكلي تشكؿ الطبيعة التأسيسية ألم دكلة طبيعية، فمقد كاف عبلقة إعبلف الدكلة الييكدية باألرض 
كعدد السكاف مف الييكد فيو خمؿ كبير، حيث مارست العصابات الييكدية تيجير السكاف األصمييف، 

عتبر لذيف لـ يعيشكا في فمسطيف، كتكمصادرة األراضي الفمسطينية، كاستبداليـ بالمياجريف الييكد ا
فيي لـ تعمف حدكدىا الرسمية  ؛االحدكد السياسية إلسرائيؿ كاحدة مف أكثر األمكر المثيرة لمجدؿ عالمين 

، حيث اكتسبت األرض بعد قرار التقسيـ بالقكة عف طريؽ الحرب 1948بالكامؿ منذ إنشاءىا عاـ
االفتقار لئلعبلف عف حدكدىا الرسمية، كيعتبر قياـ كالتكسع، كالتي لـ تخضع لشركط قياـ الدكلة ك 
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الدكلة الييكدية ظاىرة شاذة في القانكف الدكلي العاـ، حيث ال تتكفر فييا أم مقكمات لمدكلة؛ بؿ ىي 
عصابات أقامت لنفسيا حامية لتقيـ عمييا كتحمي نفسيا فقط، كتعتبر دخيمة عمى المنطقة العربية 

ثقافتيـ كجنسيتيـ، كال يجمع بينيـ إال رابط ديانتيـ، كىذ ال يكفى أف تقاـ دكلة كالتي يسكنيا أفراد تتنافر 
ليـ ، فالدكلة الييكدية باطمة قانكنينا كمنبكذة عمى صعيد اإلقميـ الذم ال تعترؼ الشعكب المجاكرة ليا، 

في القيادات  فعمميات الدعـ الدائـ لمييكد مف الجاليات الييكدية في الدكؿ األكركبية كانخراط الييكد
 العالمية ىي ما تسند إليو إسرائيؿ في قياميا كاستمراريتيا.

 أوال: العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بإسرائيؿ

عند اكتماؿ عناصر إقامة الدكلة سعت الحركة الصييكنية بالتعاكف مع أمريكا لمضغط عمى  
ارجية لمدكؿ تتطمب اعترافا لتستطيع نسج عبلقات الدكؿ لبلعتراؼ بالدكلة الناشئة ألف السياسة الخ

لمتبادؿ الدبمكماسي كالقنصمي كالتجارة الخارجية كلتسييؿ عمميات الدعـ المالي كاالقتصادم مما يشكؿ 
 عبلقات قكية كاعترافا دكليا بالدكلة لممارسة حقكقيا الدكلية.

 يميةعالف عف قياـ الدولة اإلسرائالعالقات الدولية الصييونية واال .1

الحصكؿ عمى كي تسيؿ مييكد لجمعية  إنشاء يجب اقترح ىرتزؿ لنجاح إقامة دكلة لمييكد، 
حيث  ،(49: 2004الدكؿ المستقمة بيا كسمطة إلقامة الدكلة. )الرفكع، مف الييكد، ك  عدد كبيراعتراؼ 

عدة بيت أثر عمؿ الجمعية عمى السياسة الخارجية إلسرائيؿ في كقت إعبلف الدكلة، كعممت عمى تث
 أكلكيات لسياستيا الخارجية كىي كاآلتي:

 الحفاظ عمى كجكد الدكلة اإلسرائيمية كتعزيز أمنيا.- أ

تأميف الدعـ االقتصادم كالحفاظ عمى العبلقات االقتصادية كالتجارية بيف الدكؿ، بيدؼ تعزيز النمك - ب
 كتخفيض العجز في ميزاف المدفكعات.

دكؿ األخرل كتشجيع اليجرة كالتبرعات كاالستثمار في الدكلة تعزيز العبلقة بالجاليات الييكدية بال- ت
 . (349: 2014اإلسرائيمية )أبك دقة،

 15انتيي تطكر القضية إلى اعبلف دكلة إسرائيؿ فكر انسحاب القكات البريطانية في صباح 
ف كقياـ حككمة مؤقتة فييا، كما لبث أف اعترؼ بيا الرئيس ىارم تركماف بعد دقائؽ م 1948أيار 
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 ذلؾ ؛اكقد جاء االعتراؼ األمريكي مبتكرن  ،ا كامبلن ا قانكنين قياميا عمى أساس األمر الكاقع، كليس اعترافن 
كصكف كحدة فمسطيف ككضعيا  ،أف الجمعية العامة ما زالت تبحث المشركع األمريكي بإلغاء التقسيـ

 .(88: 1969م،تحت الكصاية المؤقتة ريثما تستقر األمكر فييا كييدأ االضطراب )الغارد

نص إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ عمى أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في التاسع كالعشريف مف 
أقرت مشركع إقامة دكلة ييكدية في أرض فمسطيف، كطالبت الجمعية العامة سكاف  1947نكفمبر سنة 

مـ المتحدة يعطي الحؽ فمسطيف مف الييكد باتخاذ الخطكات البلزمة لتنفيذ القرار، حيث إف اعتراؼ األ
ف إسرائيؿ مستعدة لمتعاكف مع ككاالت األمـ المتحدة كممثمييا عمى تنفيذ قرار  لمييكد إقامة دكلة ليـ، كا 

، كستتخذ الخطكات الكفيمة لتحقيؽ الكحدة االقتصادية إلسرائيؿ 1947نكفمبر29الجمعية العامة في 
 .(1)بكامميا 

الييكدية في كاشنطف إلى الرئيس األمريكي ككزير خارجيتو كأرسؿ إلياىك ايبشتيف ممثؿ الككالة 
يقكؿ فييا:" لقد أعمف عف قياـ دكلة إسرائيؿ كجميكرية مستقمة بالحدكد التي أقرتيا الجمعية العمكمية 
لؤلمـ المتحدة، ككيمفت الحككمة المؤقتة بالقياـ بحقكؽ ككاجبات الحككمة لحفظ القانكف كالنظاـ داخؿ 

حياؿ األمـ األخرل  ياتقـك إسرائيؿ بالتزاماتأف كلحماية الدكلة ضد أم اعتداء خارجي ك  ،حدكد إسرائيؿ
 .(2)ا لمقانكف" في العالـ طبقن 

كيشارككا في  ،كطالب الييكد مف العرب في فمسطيف عند إعبلف الدكلة أف يحافظكا عمى السبلـ
المساكاة كالتمثيؿ المناسب في جميع بناء الدكلة اإلسرائيمية عمى أساس المكاطنة التامة القائمة عمى 

مؤسسات الدكلة المؤقتة كالدائمة، كما طالبكا جميع الدكؿ المجاكرة كشعكبيا عارضيف السبلـ كحسف 
قامة ركابط التعاكف كالمساعدة المتبادلة مع الييكد، كأنيـ عمى استعداد لئلسياـ بنصيبيا في  الجكار كا 

 .(3)عربية بأجمعيا الجيد المشترؾ مف أجؿ تقدـ المنطقة ال

  دت عمى إقامة الدولة اإلسرائيميةىناؾ ثالث حقائؽ ساع

إف الكاليات المتحدة األمريكية رئيسيا كحككمتيا أصبحت بالكامؿ مف أنصار قياـ  :الحقيقة األكلى- أ
مع ادراكيا لكؿ المصاعب التي تنتظرىا عمى الطريؽ، كربما اف السياسة  ،دكلة ييكدية في فمسطيف

                                                           
64/5/6948:668(نصإعالنقٌامدولةإسرائٌل(1

 .64/5/6948(رسالةالٌاهواٌبشتٌنإلىالرئٌساألمرٌكًووزٌرخارجٌتهبإعالنقٌامإسرائٌل(2
64/5/6948:668نصإعالنقٌامدولةإسرائٌل((3
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لـ تمبث أف اكتشفت أىمية منطؽ ك  ،رث الشرؽ األكسط بكاممو عف بريطانياإية قد آؿ إلييا األمريك
 نابميكف كبعده بالمرستكف في أفضمية عزؿ مصر عف سكريا.

 29ا مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة صدر يكـ ا نافذن إف تقسيـ فمسطيف أصبح قرارن  :الحقيقة الثانية- ب
حيث المقر  ،جكاء أشبو ما تككف عاصفة اجتاحت "ليؾ ساكس"كفي أ ،181برقـ  1947نكفمبر 

الدكؿ في الجمعية العامة إلى صنكؼ مف  كتعرض مندكب فقد ،المؤقت لؤلمـ المتحدة في نيكيكرؾ
 حيث بدت أنيا ال تقاـك كاستيدفت تكفير أغمبية كافية لممكافقة عمى قرار التقسيـ. ،الضغط

لفترة كانكا بالفعؿ شبو عراة مف كؿ الكسائؿ لتغطية مكاقفيـ ف العرب في ىذه اإ :الحقيقة الثالثة- ت
في مكاجية الترابط األكركبي الصييكني، كبعد أسابيع قميمة مف صدكر قرار التقسيـ بدأ العالـ العربي 

كقد ( 235-234: 2001فقد تماسكو كقكتو )ىيكؿ،  قد أشبو ما يككف بجسد كبير عاجز عف الحركة
الدماء في إقامة المشركع الصييكني في فمسطيف، كنجحكا في كسب الرأم نجح الصياينة بالنار ك 

العاـ العالمي لصالح المشركع الصييكني، كنجحكا في كسب تأييد الدكؿ العظمي كالدكؿ ذات التأثير 
 ( .275: 2010في السياسة الدكلية )ىاشـ،

 العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بالدولة اإلسرائيمية .2

 ،مارست الحركة الصييكنية الضغكطات الكبيرة عمى الدكؿ االستعمارية ليتـ االعتراؼ فييا 
فتدرجت باالعتراؼ بالدكؿ التي ساعدتيا بإقامة الدكلة ثـ تـ التأثير عمى الدكؿ األخرل باالعتراؼ عمى 

ييكد رغـ أف بعض الدكؿ عارضت مشركع تقسيـ فمسطيف بيف ال ،الدكلة التي أقيمت في فمسطيف
 كالعرب.

 الدولة الييوديةاألميركتيف واالعتراؼ ب  - أ

ا مف ممثؿ الككالة الييكدية في ا رسمين طمبن  1948مايك 14تسمـ الرئيس األمريكي تركماف يكـ 
كأنو يأمؿ االعتراؼ السريع مف  ،الدكلةأنو سيتـ اإلعبلف عف إقامة  عمى-إبشتايف  إلياىك- كاشنطف

سكدة الطمب قد خمت مف اسـ إسرائيؿ الذم لـ يكف متفؽ عميو لدل الدكلة األمريكية، حيث كانت م
الحركة الصييكنية حتى كتابة الطمب الذم أعده خبراء صياينة، ليكتب بخط اليد اسـ الدكلة )إسرائيؿ( 

   (.    281: 2016)الفرا، 
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رم المستر كبلرؾ كميفكرد في االجتماع الذم كاف منعقد في البيت األبيض برئاسة ىا حدثت
أف يعطي  كبلرؾ كميفكرد الرئيس تركماف طالبحيث " تي: تركماف رئيس الكاليات المتحدة كأكضح اآل

كفي رأيو أف  ،مايك 15اعترافو الرسمي لمدكلة الييكدية في فمسطيف فكر انتياء االنتداب البريطاني يكـ 
حيث استجاب  ،(1)ييكدية"الكاليات المتحدة يجب أف تسبؽ االتحاد السكفيتي في االعتراؼ بالدكلة ال

مايك  15كاعترؼ بقياـ دكلة إسرائيؿ مع اقتراب مكعد نياية االنتداب في  ،الرئيس األمريكي تركماف
تمقى تركماف رسالة مف كايزماف يبمغو فييا تشكيؿ الحككمة المؤقتة لمدكلة اإلسرائيمية في كقد ـ،  1948

 ،يات المتحدة كتعترؼ بأحدث ديمقراطية في العالـأف تبادر الكالفييا: مايك، يقترح  15منتصؼ ليمة 
دقيقة مف إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ كانت الكاليات المتحدة أكؿ حككمة تعترؼ بدكلة إسرائيؿ  12كبعد 

 . (20: 2011،الفي)

حيث  ،مكقفيا االستعمارم إلقامة قاعدة لحماية المصالح األمريكية الكاليات المتحدةجندت 
 ،خاصة كأف النجاحات العسكرية لمييكد قد بددت مخاكؼ الرئيس األمريكي ،ؿ أىميةال يق اكانت سببن 

كتمثؿ  ،كعسكرية ،كاقتصادية ،سياسية :كقد بدأت سياسة تركماف أثناء الحرب تعمؿ في عدة اتجاىات
 ؛كقد قاـ بتنفيذ سياستو ،رجمياأغداؽ المساعدات عمى الدكلة اإلسرائيمية حتى تقؼ عمى إا في أيضن 
كرفعت التمثيؿ الدبمكماسي معيا إلى درجة سفارة في  ،ااعترفت الكاليات المتحدة بإسرائيؿ قانكنين  ثحي

الذم  ،مميكف دكالر مف بنؾ االستيراد كالتصدير األمريكي 100ا بمبمغ كقدمت قرضن ، 1949يناير 
 .(32: 2011،يساىـ في تمكيؿ جزء مف التجارة الخارجية األمريكية باسـ التطكير االقتصادم)الفي

لمصمحة قرار  1947، كصكتت عاـ 1949مايك  11اعترفت كندا بإسرائيؿ في فمسطيف عاـ 
أما مكقؼ المكسيؾ في األمـ  ،(72: 2014، لقياـ دكلتيف عربية كييكدية )سبلمة،181التقسيـ رقـ 

عضكية صكتت لصالح قبكؿ  بعد ذلؾ كلكنيا ،فقد امتنعت عف التصكيت عمى قرار التقسيـ ؛المتحدة
 . (74: 2014)سبلمة، 1950إسرائيؿ في األمـ المتحدة في يناير عاـ 

صكتت إلى جانب قرار تقسيـ فمسطيف قد  - كليست كميا -كانت غالبية دكؿ أمريكا البلتينية 
، كلكف قامت بدكف استثناء باالعتراؼ بالدكلة الييكدية، كلكف سرعة االعتراؼ كانت متفاكتة بيف بمداف 

المجمكعة األكلى تضـ الدكؿ التي اعترفت بالدكلة  ،ـ االعتراؼ ضمف ثبلث مجمكعاتكت ،القارة

                                                           
353المفاوضاتالسرٌةبٌنالعربوإسرائٌل،:6948ماٌو63بتارٌخ5-6348وثٌقةرقم(1)
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 ،ا بعد إعبلنيا كىي: غكاتيماال، كأكركغكام، كفنزكيبل، كنيكاراغكا، كبنما، كككستاريكااالسرائيمية فكرن 
نيكاف، كىي: الدكمي1948كالمجمكعة الثانية تضـ الدكؿ التي اعترفت بالدكلة الييكدية بعد سبتمبر 

أعمنت اعترافيا عند النقاش حكؿ انضماـ فقد المجمكعة الثالثة  ، أماكالسمفادكر، كىندكراس، كباراغكام
و كىي: تشيمي، كاألرجنتيف، كالبرازيؿ، كبكليفيا، ئأك أثنا 1949 عاـ الدكلة الييكدية لؤلمـ المتحدة في

مية دبمكماسية لمدكلة الييكدية في القارة إككادكر، كككلكمبيا، كككبا، كىاييتي، كبيرك. كأقيمت أكؿ ممث
، كأقيمت أكؿ قنصمية 1949البلتينية كالرابعة في العالـ في مكنتيفيديك، عاصمة أكركغكام في ديسمبر
رجنتيف في تؿ أبيب في العاـ لمدكلة الييكدية في بكينكس أيرس، عاصمة األرجنتيف، كأكؿ قنصمية لؤل

 (.83-82: 2014)تمحمي،  ذاتو

 ي واالعتراؼ بالدولة اإلسرائيميةد السوفيتاالتحا - ب

 -فكاف بذلؾ أكؿ دكلة  ؛سارع االتحاد السكفيتي إلى االعتراؼ الكامؿ كالقانكني بدكلة إسرائيؿ
في حيف ظؿ االعتراؼ األمريكي بيا دكف  ، غير منقكصا كامبلن تعترؼ بإسرائيؿ اعترافن  - ال ثانييا

 . (89: 1969غاردم،)ال ـزبلاالعتراؼ السكفياتي كأقؿ مف ال

 ية واالعترافات بالدولة الييوديةالقارة األوروب - ت

سخرت بريطانيا كؿ جيكدىا إلقامة الدكلة الييكدية، كلكف تأخر اعتراؼ بريطانيا بالدكلة 
ككاصؿ  1950ابريؿ  7 فيتبادؿ السفراء تـ ك  ، لكنيا لـ تقؼ في كجو الدكلة الجديدة،افعمين الييكدية 

مما أدل  1950كتـ تبادؿ السفراء عاـ  ،معيـالطيبة  العبلقات- رحيميـ لمندف دبع-رجاؿ االنتداب 
 . (132: 2014إلى تعميؽ العبلقات )أبك سيؼ،

ككانت مف أكائؿ الدكؿ التي  ،أقامت فرنسا عبلقات دبمكماسية كاممة مع الدكلة الييكدية
 1949مايك  11ككمة الفرنسية في قبؿ مركر ذكرل إعبلف الدكلة السنكية قامت الحفاعترفت بإسرائيؿ، 

كبذلؾ أسيمت فرنسا مع مف أسيـ  ،(134: 2014بإعبلف عبلقات دبمكماسية كاممة معيا )أبك سيؼ،
ـ، عف 1949إنشاء الدكلة الصييكنية عمى أرض فمسطيف، كتأكد ذلؾ عندما أعمنت في يناير  في

عمى مصالح فرنسا في فمسطيف، كمف ثـ بمحافظة إسرائيؿ  ابدكلة إسرائيؿ، كالذم جاء مشركطن اعترافيا 
في السفارة الفرنسية في بيركت، كأكؿ سفير لفرنسا في  اكار جيكف" الذم كاف يشغؿ مستشارن عيف "أد

 (.5: 2009إسرائيؿ )عدكاف،
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كيقؼ خمؼ المكقؼ  ،فمسطيفكانت اليكناف مف الدكؿ الثبلث عشر التي عارضت خطة تقسيـ 
 - ؽ أثينا عمى مكاطنييا اليكنانييف الذيف يعيشكف في البمداف العربيةىما قم :اليكناني سبباف رئيساف

، كمصالحيا في حماية مكانة الكنيسة األرثكذكسية اليكنانية كبطاركتيا في - ا في مصركتحديدن 
 اإلسكندرية كحمب كالقدس. 

فقد  ؛ليكناف، أما ا1950يناير مف العاـ  19ا إال في لـ تعترؼ إيطاليا بالدكلة الييكدية قانكنين 
أقامت  1949ا عاـ ا مف إيطاليا، فبعد أف اعترفت بالدكلة الييكدية كاقعين قررت أف تككف أكثر حذرن 

ف إلـ تعترؼ إسبانيا كالبرتغاؿ بالدكلة الييكدية بشكؿ فعمي، حيث بينما ، 1952عاـ معيا عبلقات 
 أكثر مف الدكؿ الييكدية الناشئة )أقامت عبلقات دبمكماسية مع الدكؿ العربية ، 1948أسبانيا في العاـ 

Arturo Marzano – Marcella Simoni ،2014 :158-159). 

كاعترفت بالدكلة الييكدية بعد أربعة أياـ مف ، 1947كسمكفاكيا قرار التقسيـ عاـ أيدت تشيك
كلـ يستغرؽ األمر أسابيع حتى أقامت معيا عبلقات دبمكماسية كاممة في  ،18/5/1948إعبلنيا في 

أقامت دكؿ منطقة  ،كليك مف العاـ ذاتو، إال أف يكغكسبلفيا امتنعت عف التصكيت، كلكف بشكؿ عاـي
 .(244: 2014كسط أكركبا كشرقيا عبلقات دبمكماسية مع الدكلة الييكدية فكر تأسيسيا )سكيداف،

كفتحت قنكات االتصاؿ السياسي ، 1948احتفظت ركمانيا بعبلقات دبمكماسية مف يكليك  
اعترفت ألبانيا بالدكلة الييكدية عاـ ك ، 1948حيث اعترفت بمغاريا بالدكلة الييكدية في ديسمبر  ؛معيا

، رغـ كجكد أقمية ييكدية خبلؿ الحرب العالمية الثانية إال أف المسمميف األلباف أنقذكا جيرانيـ  1949
 .  (247: 2014كقامكا بتخبئتيـ خبلؿ تفتيش النازييف عنيـ )سكيداف، ،الييكد

كلكف بعد تكقيع مصر كلبناف عمى اتفاقيات اليدنة  ،1947عارضت تركيا مشركع التقسيـ عاـ 
اعترفت تركيا بشكؿ رسمي بالدكلة الييكدية كأكؿ دكلة إسبلمية، حيث ك  ،1949مع الدكلة الييكدية في 

دية عمى حافظت تركيا كالدكلة الييك  فقداعتبرت ىذه الخطكة بمثابة طعنة في ظير العالـ العربي، 
عبلقات كصبلت سرية في المرحمة األكلى إلقامة الدكؿ الييكدية، حيث كانت اجتماعات دكرية كؿ 
ستة شيكر لتبادؿ المعمكمات كالمعطيات كالتحميبلت كالسياسية خاصة بيف رؤساء االستخبارات 

 (.261: 2014العسكرية في البمديف )مصطفى،

 



 

348 
 

 ييوديةيا واالعترافات بالدولة الدوؿ ومناطؽ آس - ث

، كجاء االعتراؼ الصيني بالدكلة الييكدية 1948اعترفت الصيف الكطنية بعد قياـ إسرائيؿ عاـ 
كالتي  ،(1950-1927في كقت كانت فيو الحرب األىمية الصينية محتدمة بيف الكطنييف كالشيكعييف )

نب الصيف انتيت بانتصار الماكييف كىركب الكطنييف إلى تايكاف، كبالرغـ مف كقكؼ الغرب بجا
الكطنية إال أف الدكلة الييكدية فاجأت العالـ باالعتراؼ الرسمي بجميكرية الصيف الشعبية ضمف 

 . (291: 2014استراتيجيات كمصالح محددة )يكسؼ،

 يؾ واالعترافات بالدولة الييوديةاستراليا ونيوزلندا والباسيف - ج

 لقبكؿ دكرا فٌعاالن  يمعبك  ،عمى قرار تقسيـ فمسطيف (بنعـ)كانت استراليا أكؿ بمد يصكت 
 - أكؿ دكلة بالعالـ -سترالية اعترفت الحككمة االقد عضكية الدكلة الييكدية في ىيئة األمـ المتحدة، ك 

 مخاطبنا - كزير خارجية استراليا -بشكؿ كامؿ كشرعي بعد ساعات قميمة مف قياميا، كقاؿ إيفات 
إف األرضية القانكنية  :ضكية الدكلة الييكديةالجمعية العمكمية لييئة األمـ المتحدة حكؿ قبكؿ ع

 ،(1947)قرار تقسيـ فمسطيف  1947إلسرائيؿ حصينة، فيي تعتمد عمى قرار الجمعية العمكمية عاـ 
قياـ الدكلة الجديدة كاالعتراؼ بيا كعضك في ىيئة األمـ، كما أف حدكد أرض إسرائيؿ قد لالذم ييدؼ 

إما مف  ،لحدكد يجب أف تبقى إلى أف يجرم عمييا تعديؿ، كىذه ا1947رسخت مف خبلؿ قرار عاـ 
أك مف خبلؿ اتفاؽ إسرائيؿ كالدكؿ األخرل كالشعكب ذات الصمة المباشرة"  ،خبلؿ ىيئة األمـ

 ( .444: 2014)القزؽ،

لخمؽ دكلة ييكدية فييا، كبعد جدؿ كبير دار  1947أيدت نيكزلندا قرار تقسيـ فمسطيف عاـ 
التي كانت مترددة في االعتراؼ بالدكلة الييكدية، أعمنت نيكزلندا اعترافيا في بينيا كبيف بريطانيا 

، 11/5/1949، كصكتت إلى جانب عضكية الدكلة الييكدية في ىيئة األمـ المتحدة في 29/1/1949
 (.470: 2014)القزؽ، بمكماسية معياكأقامت عبلقات د
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 مكانة اسرائيؿ وحمايتيا  ثانيا: العالقات الدولية الصييونية الخارجية ورفع

 ؿ إسرائيؿ عضوا في األمـ المتحدةالعالقات الدولية الصييونية وقبو .1

فرضت  1949مايك  11ففي  ؛كضعت اسرائيؿ نفسيا منذ البداية فكؽ القكانيف الدكلية كافة
كفقا الكاليات المتحدة األمريكية متمثمة بالمكبي الصييكني عمى األمـ المتحدة قبكؿ عضكية اسرائيؿ 

 :تييفاآل طييالشر 

 عدـ المساس بكضع القدس.- أ

 .(226: 1982احتراـ الحدكد التي عينيا قرار التقسيـ )جاركدم، - ب

الدكلتاف  ىما 2/12/1948سكفيتي في جمسة الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد ال كانت
قية الدكؿ األعضاء في متحمستيف لمتكصية بقبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة، أما ب المتاف كانتا فقط

أف قبكؿ إسرائيؿ سابؽ ألكانو، كقرر مجمس األمف التصكيت عمى القبكؿ، فقد  :فقد كاف رأييا ،المجمس
صكتت الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كأككرانيا كاألرجنتيف كككلكمبيا، كعارضتو سكرية كامتنعت 

بطمب جديد  1949كتقدمت إسرائيؿ في فبراير بمجيكا ككندا كفرنسا كبريطانيا كالصيف عف التصكيت، 
 ،كعند إجراء االقتراع ،4/3/1949لقبكليا في األمـ المتحدة، كعرض المكضكع عمى مجمس األمف في 

) األرجنتيف، كندا، الصيف، ككبا، فرنسا، النركيج، أككرانيا،   :أعضاء إلى جانب قبكليا 9صكت 
كامتنعت بريطانيا عف  ،كعارضت مصر القبكؿ ،ريكيةاالتحاد السكفيتي، كالكاليات المتحدة االم

 . (240-239، 1)المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، ج (التصكيت

في حيف عارضتو  ،دكلة ىذا القرار 37كأيدت  ،ا في األمـ المتحدةتقرر أف تقبؿ إسرائيؿ عضكن 
لبناف، باكستاف، المممكة أفغانستاف، بكرما، مصر، الحبشة، اليند، إيراف، العراؽ،  كىي: دكلة 12

ا مف كىكذا أصبحت إسرائيؿ بدءن  ،كامتنعت تسع دكؿ عف التصكيت ،العربية السعكدية، سكرية، اليمف
: القسـ العاـ، 1984العضك التاسع الخمسيف في األمـ المتحدة )المكسكعة الفمسطينية  11/5/1949
 .(240، 1ج

أقدمت ىذه الدكؿ عمى حيث  ،تحدةالمصكتت دكؿ أكركبا الشرقية األعضاء في األمـ  
كأقامت معيا عبلقات دبمكماسية كاقتصادية  ،15/5/1948بعد إعبلف قياميا في  بإسرائيؿ االعتراؼ
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 :مثؿ ،بسبلح بعض الدكؿ 1948كحاربت إسرائيؿ في عاـ  ،كاجتماعية كثقافية كعسكرية
عمى قرار الجمعية  1949عاـ صكتت ىذه الدكؿ في األمـ المتحدة في ك كبكلكنيا،  ،كتشيككسمكفاكيا

 .(322، ص1: القسـ العاـ، ج1948ا فييا )المكسكعة الفمسطينية العامة بقبكؿ إسرائيؿ عضكن 

مستعينة باألمـ المتحدة كبمناخ  ،مييمنةاستطاعت الصييكنية السياسية أف تفرض نفسيا كقكة 
 .(28: 1982ريكية )جاركدم، الصراعات الدكلية كبالتأييد المطمؽ مف جانب الكاليات المتحدة االم

 تثبيت العالقات الصييونية العربية لحماية الدولة الييودية .2

تضمف ثبلثة بنكد: )بف  الذم 16/6/1948الحككمة اإلسرائيمية برنامجيا السياسي في  أعمنت
 (412: 1993غكركيكف،

 أمف إسرائيؿ.- أ

 قياـ دكلة لمييكد.- ب

 عربي.-حمؼ ييكدم- ت

كىي األردف كالعراؽ  ،سكية ألكضاع البمداف العربية المحيطة بياإلى ت الكصكؿبريطانيا  ىدفت
نيا كانت كميا تحت النفكذ البريطاني كفؽ ترتيبات أبرمت إحيث  ،كمصر حسب القرارات الصييكنية

 كفؽ ما يأتي: 1948قبؿ حرب 

 كىك تحت الحماية البريطانية. 1922ا عميو سنة شرؽ األردف منذ تنصيب عبد اهلل أميرن - أ

 ا بمسافة قصيرة مف الحماية.كىي عبلقة أكثر تقدمن ، 1930اؽ مرتبط بمعاىدة سنة العر - ب

 .1936كمصر مرتبطة بمعاىدة - ت

أف يبدأ باألسيؿ كينتيي باألصعب في شأف البمداف الثبلثة قبؿ البت النيائي  ،كاف تقدير بيفف
قبؿ تسكية  قياتعدة اتفا بريطانيا كالصييكنية عقدت حيثفي مكضكع دكلة لمييكد في فمسطيف، 

ألف لتكبيؿ الدكؿ بالعبلقات الثبلثة باالتفاقيات؛  ؛العبلقات مع شرؽ األردف كمع العراؽ كمع مصر
كما كاف الضغط  ،(207-206: 2001)ىيكؿ،  نية سكؼ تتداخؿ بما ىك أكسع منياالمشكمة الفمسطي
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صر كسكريا كاألردف كلبناف عاـ األمريكي كراء فرض اتفاقيات اليدنة الدائمة التي كقعتيا إسرائيؿ مع م
 .(75: 2005)سيسالـ ، 1949

لكي يطمب مف  ؛زيارة تركماف رئيس أمريكال ذىب شرتكؾ أكؿ كزير خارجية لدكلة إسرائيؿ
أك أم تكسيع جديد عمى  ، دكف تمبية الطمبات الييكدية في المستقبؿالممؾ عبد اهلل أال يقؼ حائبلن 

 .(1)يف حساب القسـ العربي الباقي مف فمسط

كأدلى لمصحفييف يكـ كصكلو بتاريخ  إلى أمريكا أكؿ كزير لمخارجية االسرائيمية كصؿ شرتكؾك 
: " إف إسرائيؿ لف في خطابوحيث جاء  ،بالحصكؿ عمى تأييد الحككمة األمريكية 1949مارس  18

ف احتبلؿ القكات اإلسرائيمية لمنطقة  الساحؿ تتخمي عف شبر كاحد مف األراضي التي احتمتيا، كا 
ف ىيئة األمـ المتحدة أعطتيا لنا، كنحف نعتبرىا ك الفمسطيني مف العقبة، يجب أال يثير أية دىشة،  ا 

فإف إسرائيؿ تطمب إسكاف البلجئيف في خارج  ؛ا ال يتجزأ مف دكلة إسرائيؿ، أما مشكمة البلجئيفجزءن 
ا، كيؤدم إلى عراقيؿ ية تقريبن مف العرب إلى دكلة أصبحت اآلف كميا ييكد اكبيرن  احدكدىا، أم ضـ عددن 

ف إسرائيؿ مستعدة  باحتبلليا،كثيرة. أما شرؽ األردف فإف إسرائيؿ ال ترل نفسيا ممزمة باالعتراؼ  كا 
ف  لمتعاكف االقتصادم التاـ مع دكلة عربية مستقمة تماـ االستقبلؿ، كال تكافؽ عمى مثؿ ىذا التعاكف، كا 

 .(2) طمبات بالتعكيضات الحربية" - قيات الصمحع اتفاعند تكقي -إسرائيؿ ستقدـ لمدكؿ العربية 

، عمى أساس  1947ديسمبر31قتصادم عف الكضع في ىكركفيتش لندف في االخبير التحدث 
المحادثات مع كريتش كزير المستعمرات كمارتف مساعد نائب كزير المستعمرات كلكيس جكنز مف 

تحدثكا عف كضع الدكلة بعد انياء االنتداب عف دائرة الشرؽ األكسط كغيرىـ ك  –المفكضية االمريكية 
فقاؿ: في رأم كزارة الخارجية أف ابف مسعكد معتدؿ، كنكرم السعيد مف العراؽ يؤيد االتفاؽ مع  فمسطيف

 ،ريد الحؿ الكسطتالييكد عمى أساس التقسيـ، كيبحثكف عف صبلت في مصر، إذ يكجد فييا تيارات 
لحكاـ في العالـ العربي إلى حؿ كسط كلكف القكل الجماىيرية في كيمكف التكصؿ مع القكل المسيطرة كا

ال حاجة إلى قكة دكلية، إذ إف القميؿ  كزير الخارجية بيفف يعتقد أفك " ،المفتي باندفاعالشرؽ تسير كراء 
جكنز يعتقد أف ىناؾ خطر حرب عصابات طكيمة -مف الدكؿ المجاكرة سيجازؼ بحرب، لكف كريتش

                                                           

 .39/2/6949:527(إسرائٌلتطلبمنأمرٌكاأنتنسقمعاألردنعدمالوقوفامامالتوسعاتالٌهودٌة(1

 .68/2/6949:527كفًالوالٌاتالمتحدةاالمرٌكٌة،(وثٌقةلقاءصحفًلشرتو(2
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القتصادية كليس مف النزاىة أف األمـ المتحدة تتخمي عف الييكد، كطمب مف مجمس ستدمر قكة الييكد ا
ا في مجمس الكزراء حيث أرسمت رسائؿ الكزراء مساعدة الييكد كتسييؿ التقسيـ، كترؾ كبلمو انطباعن 

ذا حدث اضطرابات فإف كؿ الباالعتداؿ كضبط النفس  الى الدكؿ العربية، ينصح  21منذ  عبلقاتكا 
 (1)صبح في خطر. ت 1921سنة 

برئيس الكزراء  - مستشار الشئكف العربية في الككالة الييكدية -اجتمع إلياىك ساسكف 
كاجتمع بعدد مف القيادات المصرية كمف بينيـ محمكد فيمي النقراشي  ،المصرم إسماعيؿ صدقي باشا

كعدد مف  ،- لمصريةزعيـ المعارضة ا - كاجتمع مع مصطفي النحاس ،ا لمكزراءباشا الذم كاف رئيسن 
ككاف ىدفو مف تمؾ التحركات أف يقدـ  ،كنقؿ عدة رسائؿ لمممؾ فارؽ ،كبار مكظفي كزارة الخارجية

لمممؾ كلمف ييمو أف ييسمع مف المصرييف كؿ التأكيدات عف حسف نكايا الككالة الييكدية في فمسطيف 
 . (217-216: 2001تجاه مصر كشعبيا )ىيكؿ، 

 امة الدولة واالعتراؼ الدولي بياقانونية إلقا: المشروعية الثالثً 

يشكبلف الطبيعة التأسيسية  ،طبيعة نشأة الدكلة الييكدية كالفكر الصييكني الخاص بالنشأةإف 
 فيذيف العنصريف يؤسساف لعبلقات الدكلة الصييكنية مع غيرىا مف الدكؿ. ؛لمدكلة الييكدية

 لسكاف مف الييودباألرض وعدد ا سرائيميةعالقة إعالف الدولة اال .1

، 1948مايك  14عندما أعمف ديفيد بف غكريكف قياـ الدكلة الييكدية عمى أرض فمسطيف في 
فمسطيف أكثر مف في % ، كلـ يكف تعداد الييكد 6لـ يكف الييكد يممككف مف أرض فمسطيف سكل 

 % مف مجمكع السكاف العرب، كيحممكف جكازات سفر فمسطينية، كيعيشكف عمى أرض اسميا32
 ،فمسطيف، كعندما كضعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة خطة التقسيـ سميت )خطة تقسيـ فمسطيف(

، كالعدد المتكاجد منيـ فمسطيف مئات السنيف بدكف انقطاع كلـ يكجد شعب ييكدم عاش عمى أرض
% بسبب اليجرة الييكدية مف مختمؼ أنحاء العالـ خبلؿ الخمس كعشريف سنة مف زمف االنتداب 32

 .البريطاني

ذا أخضعنا نشكء دكلة الييكد إلى المعايير المعمكؿ بيا لنشكء الدكؿ كفقن   ا لمقانكف الدكلي مف كا 
، نجد أف دكلة الييكد افتقرت إلى 1933حيث تككيف عناصر الدكلة في معاىدة مكنتيفيديك لعاـ 

                                                           
تتحدثعنالتوازناتاإلقلٌمٌةلحماٌةإسرائٌلمنالدولالعربٌة.26/63/6947وثٌقةبتارٌخ(1)
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مى أرض اإلقميـ فترة كاستمرارية كجكده ع ،الشعب :عنصريف أساسييف مف عناصر تككيف الدكلة، كىما
 . (501-500: 2014طكيمة كبدكف انقطاع )الرمبلكم،

 ودبالحد سرائيميةعالقة إعالف الدولة اال .2

ا لمعاىدة مكنتيفيديك تكفرىا لقياـ الدكلة كفقن الكاجب الحدكد العنصر الثاني مف العناصر تعتبر 
كلة، كالدكلة الييكدية ىي الدكلة ، كالحدكد التي تعيف المجاؿ الجغرافي لييمنة سيادة الد1933لعاـ 

كتصر عمى أف تبقي حدكدىا مفتكحة، كتتغير الحدكد  ،ا مع دكؿ الجكارالكحيدة التي لـ تعرؼ حدكدن 
عف طريؽ التكسع باألعماؿ الحربية كالممارسات العدكانية، كاكتسبت األرض بعد قرار التقسيـ بالقكة 

 ؛ء الدكلة الييكدية إلى المعايير الطبيعية كالدكليةعف طريؽ الحرب لتكسيع الحدكد، إذا اخضعنا نشك 
 (. 501: 2014عدـ تعريؼ حدكدىا )الرمبلكم،لمشركط األساسية لقياـ الدكلة لفإنيا تفتقر 

 عمى فمسطيف وعد بمفوروتصريح مشروعية االنتداب البريطاني  .3

 ىك بمثابة كالذم- مف ميثاؽ عصبة األمـ المتحدة 22 يستمد نظاـ االنتداب قكاعده مف المادة
صؾ االنتداب ال يتألؼ مع نظاـ  لكف، 1922يكليك  24أقرتو العصبة في  كالذم-صؾ االنتداب 
 في مخالفتيف كىي:   ذلؾ االنتداب كيظير

غايتيا تسييؿ رقي الشعكب  ،مف ميثاؽ العصبة أف االنتداب رسالة حضارية 22اعتبرت المادة - أ
كعيف صؾ االنتداب عمى فمسطيف  ،اا كاجتماعين ليا سياسين لعدـ اكتما ،الخاضعة لسيادة بعض الدكؿ

ع عف بحدكد السمطة كالرقابة كاإلدارة، كتطكير ثقافة السكاف كانماء الثركات فيو كحفظ السمـ كالدفا
عندما منحت السمطة المنتدبة أكسع  ،ىداؼؾ االنتداب خالفت ىذه األالبمد، كالمادة األكلى مف ص
 يع كاإلدارة كالتمييز بيف السكاف.الصبلحيات في نطاؽ التشر 

 1917نكفمبر  2تبنت المادة الثانية مف صؾ االنتداب كعد بمفكر الذم تعيدت فيو بريطانيا في - ب
 تية:كيعتبر كعد بمفكر باطؿ لؤلسباب اآل ،لمييكدبإقامة كطف قكمي 

 السيادة ، فكانت كقت صدكر الكعد تحت 1917ـ الـ يكف لبريطانيا أم صمة قانكنية بفمسطيف ع
 العثمانية.
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  صؾ انتداب بريطانيا عمى فمسطيف حدث بعد صدكر الكعد، كقانكف االحتبلؿ الحربي ال يجيز
عبلف بريطانيا بأكثر مف مناسبة أف ىدفيا مف  لدكلة االحتبلؿ التصرؼ باألراضي المحتمة، كا 

 . (132: 1990االحتبلؿ ىك تحرير فمسطيف مف السيطرة العثمانية )المجذكب،

 ا مف ا دكلين كعد بمفكر يعتبر كعد اتفاقي، فالكعد صدر مف جانب كاحد، كىك ليس تصرفن ح تصري
، كال تصريححؽ التصرؼ كااللتزاـ في محؿ الالناحية القانكنية، ألنو مشركط بصدكره ممف يممؾ 

أنو مكجو إلى الباركف ركتشيمد كىك مف رعايا الحككمة ذلؾ ا، ا دكلين ا قانكنين يعتبر الكعد تصرفن 
، كالمكرد بمفكر مسؤكؿ بريطاني كال يممؾ حؽ التعاقد باسـ دكلتو ةاإلنجميزية كليس شخصية دكلي

 . (187: 2009)صداقة،

  ،يتناقض حيث الكعد يتناقض مع بعض المكاد الكاردة في ميثاؽ عصبة األمـ أك صؾ االنتداب
 مع المادة العشريف مف الميثاؽ التي تنص عمى:

بأف ىذا الميثاؽ يمغي كؿ االلتزامات أك  - كؿ فيما يعنيو - يقركف" إف جميع أعضاء العصبة 
ا بعدـ عقد أية التزامات أك اتفاقات مماثمة االتفاقات الدكلية المتعارضة مع أحكامو، كيتعيدكف رسمين 

ذا كاف أحد األعضاء قد تقيد، قبؿ دخمكه العصبة، بالتزامات متعارضة مع أحكاـ  في المستقبؿ، كا 
 ميو اتخاذ التدابير الفكرية لمتخمص منيا." الميثاؽ، فع

 بكعد بفكر، بؿ عمدت إلى تييئة كؿكاف عمى بريطانيا أف تمتـز بيذا النص كتمغي التزاميا 

نشاء كياف صييكني )المجذكب،  .  (133: 1990الظركؼ لدعـ الحركة الصييكنية كا 

 التقسيـمشروعية قرار  .4

 قرار التقسيـ اجراء غير قانوني - أ

مف ميثاؽ عصبة األمـ عمى تقسيـ األقاليـ إلى ثبلث فئات بالنسبة إلى مدل  22ة نصت الماد
كالتي  ،فشمؿ االنتداب مف درجة )أ( الكاليات التي كانت خاضعة لئلمبراطكرية العثمانية ،تقدـ الشعكب

، ا كدكؿ مستقمة تحتاج إلى إرشادات الدكؿ الراقيةيصح معو االعتراؼ بيا مؤقتن ما بمغت مف الرقي 
األقاليـ كتشمؿ كاالنتداب مف درجة )ب( تشمؿ أقاليـ كسط أفريقيا كشرقيا، كاالنتداب مف درجة )ج( 

 .(133: 1990المتخمفة في المحيد اليادم كجنكب غرب أفريقيا )المجذكب،
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يتبلءـ كاألفكار  ،تطبيؽ نظاـ جديد غير نظاـ االنتداببفكر الحمفاء في الحرب العالمية الثانية 
مف  77كنصت المادة  ،كأطمقكا عمى النظاـ الجديد اسـ: نظاـ الكصاية الدكلي ،لتحرريةلمبادئ ا

الميثاؽ عمى أف ىذا النظاـ يمكف أف يطبؽ عمى ثبلث فئات مف األقاليـ منيا األقاليـ التي تخضع اآلف 
درجة )أ( قد ؿ نياية الحرب العالمية الثانية كانت جميع األقاليـ الخاضعة لبلنتداب مف بلبلنتداب، كق

استقمت )العراؽ كاألردف كلبناف كسكريا( باستثناء إقميـ فمسطيف ، كرفض قسـ كبير مف الفقياء الدكلييف 
فالفقيو كمسف رأل أف األمـ المتحدة لـ  ؛فكرة خبلفة األمـ المتحدة لعصبة األمـ فيما يتعمؽ باالنتداب

داب، كأف نظاـ الكصاية لـ يحؿ محؿ نظاـ تخمؼ العصبة في الحقكؽ المتعمقة بالببلد الخاضعة لبلنت
 .  (134: 1990االنتداب بصكرة آلية )المجذكب،

ىميا أ ،ماف لممكافقة عمى مشركع الكصايةمريكي ترك ىناؾ عدة عكامؿ دفعت الرئيس األ
ذ كاف يعتقد إ ،كسطألالتنافس الحاد مع الكتمة الشرقية بقيادة االتحاد السكفيتي عمى النفكذ في الشرؽ ا

كحتى ال  ،كسطية الستنزاؼ الحمفاء في الشرؽ األستشاركه السياسيكف كالعسكريكف بكجكد سياسة سكفيتم
 .(19: 2011مريكا التأثير في أكركبا بإرساؿ جيشيا الى فمسطيف )الفي،أتفقد 

 القرار بسبب انعداـ حرية التصويتبطالف  - ب

فييا مختمؼ أساليب الضغط تـ بطريقة استعمؿ  التقسيـالتصكيت عمى قرار مشركع قرار إف 
، 1947نكفمبر  25كاإلكراه كاإلرىاب المعنكم، فالتصكيت عمى مشركع القرار في المجنة الخاصة في 

كتـ تأجيؿ الجمسة قبؿ حمكؿ السادسة كالنصؼ مساء بدعكل عدـ تكفر الكقت، كيدلؿ عمى كجكد 
ت فرنسا بطمب تأجيؿ االجتماع نكفمبر سارع 28مناكرة تيدؼ إلى كسب المزيد مف الكقت، كفي جمسة 

: 1990متذرعة بالحاجة عمى االطبلع عمى مبلبسات القضية الفمسطينية )المجذكب،  ،ساعة 24
141). 

عمى شديدة  اكمارست ضغكطن  ،نشطت الصييكنية العالمية كاستعانت بنفكذ الكاليات المتحدة
نة جلتي امتنعت عف التصكيت في الما ا فميبيريالدكؿ كالكفكد إلكراىيا عمى تغيير مكاقفيا، فمثبلن 

 الخاصة، ككعدت بالتزاـ المكقؼ نفسو في الجمعية العامة، نكثت بكعدىا كصكتت إلى جانب مشركع
، كذلؾ بسبب ضغط شركة "فايرستكف" لممطاط عمى الحككمة، كغيرت ىايتي بسبب تمقي رئيس التقسيـ

سبب التغيير ك  ،فمبيف مف مكقفياالغيرت حككمتيا مكالمة ىاتفية مف بعض المتمكليف األمريكييف، ك 



 

356 
 

يعكد إلى أف الككنغرس األمريكي كاف يبحث في سبعة مشاريع قكانيف تتعمؽ بالمساعدات المالية لمفمبيف 
 . (141: 1990)المجذكب، 

أماـ الككنغرس  1947ديسمبر  18في  -لكرنس سميث  - اعترؼ عضك الككنغرس األمريكي
كقاؿ: لنسترجع ما حدث في الجمعية العامة  ،كيت في خطة التقسيـبأف مناكرات دنيئة سبقت التص

قرار يتطمب أكثرية الثمثيف إلقراره، كأجؿ الخبلؿ االجتماع الذم سبؽ التصكيت عمى التقسيـ، لقد كاف 
التصكيت مرتيف، كفي أثناء ذلؾ تعرض مندكبك ثبلث دكؿ صغيرة )ىايتي كليبريا، كالفمبيف( لضغط 

ا كانت حاسمة ككافية الستكماؿ أكثرية الثمثيف، عمما بأف ىذه الدكؿ كانت تعارض ألف أصكاتي ؛شديد
كبعض المكاطنيف  األمريكاف،لمسؤكلكف المندكبكف كاالضغكط التي مارسيا عمييـ  حيث مثمتالتقسيـ، 
نو مف شأ ،ا لمرضىا مفسدن يعتبر في القانكف الدكلي المعاصر عيبن حيث ا"،  ذميمن شكؿ عمبلن  األمريكييف

 . (142: 1990إبطاؿ المعاىدات كالقرارات )المجذكب،

 ؿ إسرائيؿ عضوا في األمـ المتحدةمشروعية قبو .5

 ـ المتحدة،معف االعتراؼ بالدكلة الصييكنية عضكا في األ تالدكؿ العربية كامتنع اعترضت 
رير يتعارض مع صؾ االنتداب الذم يتضمف تقك في فمسطيف يعتبر غير شرعي،  قياميا كدكلة ألف

ف أف قبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة يعني ك مصير شعب فمسطيف عمى أرضو، كاعتبر الفقياء الغربي
االعتراؼ بيا مف قبؿ الدكؿ األعضاء فييا، بينما ترل منظمة األمـ المتحدة كغيرىا مف المنظمات أنيا 

لجديدة ال تدخؿ في لة االعتراؼ بالدكلة اأف مسأس احتراـ سيادة الدكؿ األعضاء، ك تقكـ عمى أسا
 .(125: 2009نما تقع ضمف االختصاص الكطني لمدكؿ األعضاء )صداقة،ا  اختصاصيا، ك 

ال يعتبر قبكؿ دكلة جديدة عضك في منظمة دكلية عالمية خاصة مف قبيؿ االعتراؼ الضمني 
عد ي مـ المتحدة لمدكؿ األعضاء ف قبكؿ األأل ؛التي ترفض ىذا االعتراؼ ،ألعضاءمف قبؿ الدكؿ ا

بمثابة اعتراؼ بالدكلة العضك عمى مستكل المنظمة فقط، دكف أف ينطكم عمى اعتراؼ كؿ دكلة عمى 
عمى أساس أف قرار اعتراؼ دكلة بدكلة أخرل أك بحككمة أك بأية كاقعة كانت مف  ،حدة بالعضك الجديد

 ،ة عالميةتمارسو بمحض إرادتيا كحريتيا عمى قبكؿ دكلة أخرل في منظمك  ،خصائص سيادة الدكلة
 . (124: 2009دليؿ عمى عدـ االعتراؼ بيا )صداقة، يعتبر
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 4كصدر القرار في ،ا في األمـ المتحدةكصى مجمس األمف بقبكؿ إسرائيؿ عضكن أ
 ،إف مجمس األمف قد تمقى كنظر في طمب إسرائيؿ الدخكؿ في عضكية األمـ المتحدة :1949مارس

كبناء عمى ذلؾ  ،االلتزامات التي يتضمنيا الميثاؽ حيث قرر أف إسرائيؿ قادرة كعازمة عمى تنفيذ
 (1) يكصي الجمعية العامة بقبكؿ إسرائيؿ لعضكية األمـ المتحدة

  لدولة الييوديةالقانوف الدولي العاـ وقياـ ا .6

يعتبر قياـ الدكلة الييكدية ظاىرة شاذة في القانكف الدكلي العاـ، إذ ال يتكفر لدييا أم مقكمات 
 دتيا مبادئ القانكف كاآلتي:الدكلة، كما حد

بؿ إنيا في بعض  ؛ال تسير حدكدىا عمى األصكؿ الطبيعية المتعارؼ عمييا كنير أك بحر أك جيؿ- أ
 أجزائيا تمر كسط قرية لتقسميا قسميف.

فمياىيا قميمة كأرضيا كمناجميا شحيحة،  ؛ال تتكفر ليا المكارد االقتصادية التي تكفي سكانيا- ب
عشر  ثةلقركض كالتعكيضات األلمانية ضمف ليـ الدعـ لمدة ثبلادات ك فباتت تعيش عمى المساع

 ا.عامن 

  عمى اإلقميـ.تعيش الدكلة الييكدية كسط جيراف أعداء ليا بصفتيا دخيبلن - ت

كال يجمع بينيـ اال رابطة الديف كىي  كتجانسيا،يسكنيا أفراد مف آفاؽ األرض تتنافر في ثقافاتيا - ث
  .(22: 1968لخكلي،ي إلقامة دكلة )ارابطة ال تكف

 العوامؿ المساعدة في إقامة الدولة الصييونية .7

ألف الحالة السياسية اعتراىا الغمكض  ،المكقؼأخطأت القيادات العربية قبؿ قياـ الدكلة بتقدير 
في المكاقؼ السياسية، كألف الحركة الصييكنية كالدكؿ االستعمارية أجادكا إدارة المكاقؼ السياسية مف 

  السياسية الدكلية: ييا حيث ظير ذلؾ في المكاقؼلعرب فغير إدخاؿ ا

 تراجع الكاليات المتحدة االمريكية عف تأييدىا لقرار التقسيـ كفرض كصاية دكلية عمى فمسطيف.- أ

  .تراجع أمريكا عف تأييدىا لقرار التقسيـ كالكصاية كاعترافيا بالدكلة الصييكنية- ب

                                                           
التوصٌةبقبولإسرائٌلعضوافًاألممالمتحدة.6949مارس4بتارٌخ69/6949وثٌقةقراررقم(1)
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ا عمى تنفيذ التقسيـ في الجزء المخصص لمدكلة رن المكقؼ البريطاني المتآمر الذم كاف يعمؿ س- ت
 الييكدية في أثناء اليدنة كالحرب.

  (264: 2016اعتراؼ االتحاد السكفيتي بالدكلة الصييكنية مجرد قياميا )بدر،- ث

 خبلصة الفصؿ الرابع:

عمى الرغـ مف إنياء بريطانيا انتدابيا إال أنيا سيطرت عمى الجيش العربي، كذلؾ مف خبللو 
، بأف تككف قيادة الجيش العربي مف عـ المالي كالعسكرم، كالتعاكف مع ممؾ األردف الممؾ عبد اهللالد

البريطانييف، سكاء القيادة العامة لمجيش، أك الضباط البريطانييف الذيف تكلكا مناصب قيادية في الجيش 
ة كالمدرعات الثقيمة الخفيفة، العربي، كقد استحكذ الجيش العربي بقيادة البريطانييف عمى األسمحة المدفعي

أما الكتائب التي يقكدىا العرب فكانت مجردة مف األسمحة الثقيمة كصرفت ليا بعض البنادؽ الخفيفة، 
حيث تـ منع الضباط العرب مف االشتباؾ مع الييكد كالتعرض ليـ، ككانت الكتائب التي يقكدىا الضباط 

ربية، كالعمؿ عمى تكسيع الدكلة الييكدية، كدخمت الحرب البريطانييف تساعد الييكد بتسميميـ المدف الع
كفاعمية، إال أف الجيش العربي كاف يتصدل ليا  ةالجيكش الغير نظامية كالتي أدارت المعركة بكفاء

بمعاركيا ضد الييكد، كمنعت عنيـ األسمحة كقطع الغيار البلزمة لممعركة، فدخمت الكتائب المجاىدة مف 
خكاف المسمميف، لكف المؤامرة كانت أكبر مما يتكقعيا المجاىدكف، حيث تدخؿ مصر متمثمة بحركة اال

مجمس االمف كاألمـ المتحدة بإيقاؼ الحرب مف خبلؿ اليدف المتكررة، كالتي كاف كقعيا عمى المجاىديف 
شديد كذلؾ بكقؼ الجياد في فمسطيف كااللتزاـ بقرارات األمـ المتحدة، كقد التزمت الحككمات العربية 
بسحب المجاىديف مف أرض المعركة، كفسح المجاؿ لمدكلة الييكدية بممارسة عمميا بتكسيع مناطؽ 
االحتبلؿ، كتثبيت الدكلة الييكدية كتحقيؽ االعتراؼ الدكلي بيا، كمف أكلكيات المحافظة عمى تثبيت 

طاردة دكلتيا عممت عمى تحجيـ الحككمات، لمتخمي عف القضية الفمسطينية كتحجيـ المقاكمة كم
المقاكميف كتجردييـ مف األسمحة، استغؿ الصييكنية األكضاع المتأزمة في الدكؿ العربية المجاكرة، كحالة 
ترتيب الكضع الداخمي ليا بعد انسحاب البريطانييف كالفرنسييف منيا كتثبيت الممؾ عبد اهلل ممكنا عمى 

لتيا بيف الدكؿ العربية، كعممت عمى األردف، استخدـ الصياينة مبدأ المفاكضات لتستطيع أف تستمر دك 
ارباؾ المكقؼ الفمسطيني بتشكيؿ قكات فمسطينية مف أجؿ محاربة المقاكمة كالثكار، كتيربت الصييكنية 

 كالدكلة الصديقة ليا مف قضية البلجئيف، كعممت عمى ابرازىا كمشكمة تيدد أمف إسرائيؿ أماـ العالـ.
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عمى الحصكؿ عمى  الكاليات المتحدةبريطانيا ك  صييكنية بمساعدةاستطاعت الحركة الكقد 
مارستو أمريكا  ذمكتـ التأثير عمى قرارات الدكؿ مف خبلؿ الضغط ال ،االعترافات الدكلية بقياـ دكلتيـ

كالحركة الصييكنية عمى قرار التقسيـ كعمى االعتراؼ بإسرائيؿ عضك في األمـ المتحدة، كتحكؿ 
اؼ الدكؿ األمريكية كاألكركبية بيا عمى تثبيت الدكلة الييكدية مف كاعتر  ،برنامج إسرائيؿ بعد قياميا

خبلؿ الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كتككيف حمؼ ييكدم عربي، كمف خبلؿ قراءة المشركعية القانكنية 
نيا أك  ،ا بكعد بمفكر كتقسيـ فمسطيفمف سايسؾ بيكك مركرن  ،لمدكلة الييكدية بجميع مراحميا التككينية

كأف  ،اا كعسكرين ا كاقتصادين بؿ مجرد مغتصبات قائمة بذاتيا سياسين  ؛ؿ عمى إسرائيؿ دكلةباطمة كال تدل
محاكلة  ،االعترافات الممزكجة باإلكراه كالممزكجة بتيديد المصالح ما ىي إال مؤامرة فكر بيا الييكد

لتككيف  ،كساعدتيـ الصييكنية المسيحية عمى ذلؾ ،ما يسمى أرض الميعادفي تثبيت أنفسيـ لمنيـ 
كعدـ تيديدىـ في قعر  ،كاضعاؼ اإلسبلـ كأىمو ،تحالؼ ييكدم مسيحي لمسيطرة عمى الدكؿ اإلسبلمية

 كغزتيـ في ببلدىـ لنشر اإلسبلـ في كؿ بقاع األرض. ،بيتيـ كما فعمت الدكلة العثمانية
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 العامة الخاتمةأواًل: 

في البداية لـ تتجاكز خطكاتيـ ك نادم الييكد منذ سنيف طكيمة بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف، 
بعض الحاخامات الييكدية، كمع ظيكر االستعمار عمى المنطقة العربية، مكاقؼ الكتب كالمجبلت، ك 

قامة دكلة ييكدية في فمسطيف، فرفضت في قاـ الييكد بتأسيس الصييكنية السياسية التي تبنت فكرة إ
البداية فكرة اندماج الييكد في دكليـ التي يعيشكف فييا، مما أدل إلى ىجرات ييكدية مف دكلة أكركبية 
إلى أخرل، كظيكر أزمة في المنطقة، لذلؾ اتجو ىرتزؿ نحك الدبمكماسية، كصناعة عبلقات دكلية قكية 

قامة دكلة لمييكد، كبذلؾ يككف قد قضى عمى أزمة اليجرة الييكدية مع الدكؿ األكركبية، ثـ طرح فكرة إ
 بيف الدكؿ األكركبية.

ـ اتضح جميان اليدؼ األكبر لمصييكنية في إقامة دكلة ييكدية لمييكد 1898كفي مؤتمر بازؿ 
لمشعب الييكدم الى فمسطيف، كشراء  مف تيجيرفي فمسطيف، كاتجيت األمكر نحك عمؿ منظـ 

 ذا أصبح الييكد كتمة كاحدة، تجمعيـ فكرة كاحدة، رغـ اختبلؼ كتنكع اتجاىاتيـ.أراضييا. كىك

لـ تتكافى الصييكنية يكمان لتحقيؽ ىدفيا األسمى، كليس غريبان عمييا أف تستخدـ  ،في الحقيقة
غطى جميع أذرعيا السياسية، كاالقتصادية، العسكرية كاألمنية، اإلعبلمية كغيرىا، كصكالن ليدؼ مي 

أنيا المنقذ األقكل كالكحيد لمدكؿ كنفسيا الصييكنية أظيرت  ،كمف ىنا .لمجميع بكجو االستعماريظير 
الييكدم في أكركبا، كمساعدتيـ في تفتيت المنطقة العربية  تعمارية بالتخمص أكالن مف الفائضاالس

 كاإلسبلمية ثانيان، يميو السيطرة عمييا كضماف تكسعات كبرل فييا.

بالمؤامرات   -التي تحتضف الييكد كتعامميـ معاممة طيبة  -العثمانية  كتـ اسقاط الدكلة
الصييكنية، كزادت تحركات اليجرة كاالستيطاف، كتحركات استعمارية أخرل لكضع حجر األساس لبناء 
الدكلة الييكدية في فمسطيف، كاتفقت الحركة الصييكنية كالدكؿ االستعمارية عمى جعؿ بريطانيا أداة 

 بمفكر بحكميا المسيطرة عمى معظـ الدكؿ العربية، لتسييؿ ميمة إقامة الدكلة الييكدية.  تنفيذ لكعد

بريطانيا المعبة ما بيف المساىمة في إنشاء الدكلة الييكدية،  كبيف تنكيـ العرب  أجادت
ف باالتفاقيات التي كبمتيـ عند إعبلف الدكلة كما زالت تكبميـ. فميس أخطر عمى دكلة ما مف الخمط بي

المكر كالقكة. ثـ بدأكا في تحقيؽ عناصر الدكلة كاحدان تمك اآلخر،  فككنكا شعبان ييكديان، كرسمكا حدكدان 
، كلـ يغفمكا عف تدعيـ تحركاتيـ بقرارات األمـ -سكريا الكبرل  -لفمسطيف بعزليا عف دكلتيا األـ 
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التقسيـ الذم أقرتو األمـ المتحدة المتحدة، كمجمس األمف، كالكاليات المتحدة األمريكية، كشكمكا قرار 
بدعـ مف الدكؿ األكركبية، ثـ قامكا بتيجير الفمسطينييف مف القسـ الييكدم لمقسـ العربي بمساعدة 

 بريطانيا، كىكذا حتى حققكا  عنصرم السكاف كاألرض، كرسـ الحدكد.

الخارج، ثـ قامت الحركة الصييكنية بتمكيف مؤسسات الدكلة كتأميف الببلد مف الداخؿ ك 
 األمنية، تـكاىتمت بإنشاء الجيش كتحقيؽ األمف بإيجاد قكة لحماية المستكطنات، كتككيف األجيزة 

تككيف االقتصاد الصييكني، كبناء منظكمة التعميـ كالصحة كالمكاصبلت كاالتصاالت، إضافة إلى 
لؾ تككيف السمطة التنفيذية ذ تميمنظكمتي المياه كالكيرباء. باالعتماد عمى عبلقاتيا الدكلية الخارجية، 

كالقضائية كالمحاكـ كالييئات البرلمانية، إضافة الى الصحافة التي تستخدـ سبلح اإلعبلـ المضاد 
 لممقاكمة كتثبيت الدكلة الييكدية.

كؿ ذلؾ بمساعدة الدكؿ األكركبية التي يترأس مراكزىا القيادية شخصيات ييكدية كبرل، كأيضان 
مات العربية كاألجنبية، كالضغط المباشر كالغير مباشر لمحصكؿ عمى بالتعاكف مع بعض الحكك 

اعترافات دكلية، كىكذا اكتممت خيكط المؤامرة: أخفكا سر السياسة، كأتمكا قكاعد المعبة، بتككيف دكلة 
 ييكدية عمى أرض فمسطيف.
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 ثانياً: النتائج

 على المستوى الحركة الصهيونية 

ة ييكدية بعد تقسيـ بكلندا بيف ركسيا كألمانيا حيث برزت المشكبلت زادت قناعة الييكد بإقامة دكل .1
الييكدية في ىاتيف الدكلتيف، فأسس الييكد الصييكنية السياسية لتسييؿ الدكر الدبمكماسي مع 

 الدكؿ األكركبية. 
دىرىست الحركة الصييكنية أكضاع الييكد في العالـ، كتعرفت إلى أثر المعتقد الديني فييـ، كما  .2

رست البيئة الدكلية مف جميع جكانبيا، فصاغت رؤيتيا نحك المستقبؿ بشكؿ كاضح منذ البداية، د
كحٌددت أىدافيا بدقة، كسخرت كؿ ما أمكنيا مف طاقات الييكد، كالدكؿ االستعمارية نحك تحقيقيا 

 ضمف برامج كاضحة كمتكاممة، انسجمت جميعيا في خطة ميٍحكىمة.
 الدكؿ إلقناعلمحركة الصييكنية عبلقات الدكلية تكسيع الميمان في  دكران الحركة الصييكنية لعبت  .3

، مستفيدة مف القدر الكبير مف المصالح المشتركة بينيا كبيف الدكؿ مييكد في فمسطيفلبإقامة دكلة 
 االستعمارية.

ربط الشبكات كقد ساىمكا في  ،الدكؿكثير مف مراكز القرار في إلى بعض القيادات الييكدية كصؿ  .4
التي ميدت الحركة الصييكنية في تككيف كدعـ كتنفيذ القرارات الدكلية  كاساعدك ، لييكدية بدكليـا

 لكجكد إسرائيؿ.
أسيمت الحركة الصييكنية في تعميؽ مشكمة الييكد في أكركبا الشرقية، بجيد مباشر منيا، أك  .5

تمؾ الببلد مف بالتعاكف مع دكليـ، كقد كاف اليدؼ مف ذلؾ خمؽ ظركؼ طاردة، تييئ لتخميص 
 الييكد، كدفعيـ لميجرة إلى فمسطيف.

استغمت الحركة الصييكنية رغبة الدكؿ االستعمارية في السيطرة عمى المشرؽ العربي بعد انييار  .6
عاقة أية فرصة لتحكيؿ العرب إلى قكة كاحدة، فأسيمت في فكرة عقد مؤتمر  الدكلة العثمانية، كا 

و، كنجحت في إقناع الدكؿ االستعمارية بأف يككف الييكد كامبؿ )خبراء االستعمار(، كشاركت في
ىـ الشعب الغريب الذم يمكف أف يسكف فمسطيف كيشكؿ حازان بشريان يفصؿ بيف عرب آسيا كعرب 

 أفريقيا، كيككف ذراعان لبلستعمار في ىذه المنطقة.
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إقامة كطف حصمت الحركة الصييكنية، في كقت مبكر، عمى كعكد جازمة مف الدكؿ االستعمارية ب .7
قكمي لمييكد في فمسطيف، كتذليؿ كؿ العقبات لمحصكؿ عميو، فكاف تحركيا منذ البداية في 

 مسارات كاضحة، كنحك ىدؼ كاضح.
شرعت الحركة الصييكنية، بالتعاكف مع الدكؿ االستعمارية كافة، في التييئة إلقامة إسرائيؿ، بشكؿ  .8

ة: السيطرة عمى األرض، كجمب الييكد متدرج كمنتظـ، كقد ميدت نحك ذلؾ في مسارات ثبلث
 المياجريف مف أنحاء العالـ، كتأسيس أجيزة الدكلة كمؤسسات كنظاميا السياسي.

مف االستفادة مف التناقضات بيف الدكؿ االستعمارية، كنجحت في الحركة الصييكنية تمكنت  .9
 ،ى مراحؿ االستعمارأعم استغبلؿ القطبيف الرئيسيف )ركسيا كأمريكيا(، كقٌدمت نفسيا كمرحمة مف

 ( في إقامة إسرائيؿ.الرأسمالية كاالشتراكيةفحصمت عمى مساعدة الضديف )
 ،عد بمفكرك ك  ؛سايكس بيككؿ، ك بتكصيات مؤتمر كام :مفإسرائيؿ  إلنشاءت كؿ المراحؿ التي مرٌ  .10

 ان انكنيقكميا باطمة  ،عضكا في األمـ المتحدة إسرائيؿكقبكؿ ، كقرار التقسيـ ،كاالنتداب البريطاني
كراه الشعب الفمسطيني.مى االستعماراعتمدت عنيا أل؛ كأخبلقيان    ، كا 

 على المستوى المنطقة العربية 

اتفاقية سايكس بيكك كانت سببا قكيا إلقامة الدكلة الييكدية كذلؾ لتقسيـ منطقة الشاـ الكبرل،  .1
عطاء فمسطيف لمييكد بكعد بمفكر بعد االتفاقية بعاـ فقط.  كا 

كنية ببناء نكاة ليا في المنطقة العربية، تعتمد عمييا في تكسعيا، كتسييؿ عمميات قامت الصيي .2
اليجرة الييكدية، فأكؿ ما بدأت بشريؼ مكة حيث تحركت أمريكا كبريطانيا كالحركة الصييكنية 
لممنطقة العربية مف خبلؿ ركزفمت كالممؾ فاركؽ ككايزماف الصييكني كالممؾ عيد العزيز آؿ 

 طت أيضان بحركات التحرر المصرية لذات اليدؼ.سعكد، كانخر 
كانت االتفاقيات البريطانية الصييكنية مع الدكؿ المحيطة بفمسطيف، مثؿ: مصر كاألردف، سكريا  .3

كلبناف، العراؽ كالسعكدية؛ بمثابة قيد ليا يسيطر عمى تحركاتيا؛ ليتـ إقامة الدكلة الييكدية 
 خيانة سرية منيا.بمساعدتيا سكاء أكاف بالحيمة عمييا أك ب

، فاستغمت بريطانيا أسرل الحركب معيا، كقامت عمى تدريبيـ في مصر عمى يد ضباط بريطانيي .4
مع عمـ الحككمة المصرية، كباالتفاؽ مع المممكة السعكدية، ليككنكا ذراعان آخر ليا في اسقاط 

 الدكلة العثمانية. 
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، كالنصؼ األكؿ مف القرف العشريف دكران لعبت زعامات الدكؿ العربية في أكاخر القرف التاسع عشر .5
كبيران في خدمة الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية، فأسيمت في ىزيمة الدكلة العثمانية، 

 كتكزيع مناطؽ نفكذىا، كتييئة الظركؼ ليجرة الييكد إلى فمسطيف.
الحيا كأىكائيا، بقيت زعامات الدكؿ العربية خاضعة البتزاز الدكؿ االستعمارية، جريان كراء مص .6

كاستجابت إلمبلءات االستعمار كالحركة الصييكنية، بقصد أك بدكف قصد، طيمة الفترة التي امتدت 
مف إسقاط الدكلة العثمانية، كحتى اإلعبلف عف دكلة إسرائيؿ، كلـ يكف دكرىا كأداؤىا يتناسباف مع 

كحي بتعاكنيا مع حجـ المصيبة التي حمت بالعرب عامة كالفمسطينييف خاصة، في مشيد ي
 االستعمار كالحركة الصييكنية.

لـ يترؾ المجاؿ أماـ المقاكمة الفمسطينية كالمتطكعيف العرب كالمسمميف مف أخذ دكرىـ في  .7
ـ، 1948التصدم لممستكطنيف الييكد، مف بداية الصراع مع الصييكنية كحتى انتياء حرب عاـ 

 عامات الدكؿ العربية.كقد تـ خداعيـ مرات عديدة مف البريطانييف كبعض ز 
، كاممة اإلرادة كالسيادة، فقد كاف الجيش 1948التي خاضت حرب عاـ لـ تكف الجيكش العربية  .8

األردني تابعان مباشرة لمبريطانييف، كالجيش المصرم كالعراقي خاضعان التفاقيات مكبمة مع 
في ضياع فمسطيف بريطانية. كما كانت إمكاناتيا ضعيفة كتدريباتيا محدكدة. كقد أسيـ ذلؾ 

 كتيجير شعبيا، كىزيمة الجيكش العربية أماـ جيش الحركة الصييكنية.
تـ تيجير الفمسطينييف الي الدكؿ العربية  سعكدية كمصر عمى قرار التقسيـ. كقدكافقت األردف كال .9

 .يجيرالمالية لعمميات التالتكمفة كالصييكنية  اتفاؽ مع الحككمات العربية، كتبنت بريطانيا كأمريكاب
أتقنت الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية فف التفاكض مع العرب كحركات المقاكمة،  .10

ـ، ما أسيـ في تغيير مكازيف 1948كاستطاعت التكصؿ إلى اليدنة عدة مرات خبلؿ حرب عاـ 
الحركة  مثابة انفراج سياسي كعسكرم مكفالقكل لصالح الجيش الصييكني، كقد كانت اليدنات ب

 ـ.1948ة مف االنتصار في حرب عاـ الصييكني
تثبيت مبدأ المفاكضات بيف دكلة الييكد كالعرب، مما سيؿ عمى الييكد تثبيت الدكلة الييكدية  .11

كتأمينيا مف الدكؿ المجاكرة كعممت الحركة الصييكنية مع الحركات االستعمارية تحجيـ الحككمات 
 مع االحتبلؿ.بالمعركة لكحدىـ  فلمتخمي عف فمسطيف كترؾ الفمسطينيي
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 على المستوى الدولي

يع الدكؿ االستعمارية تبيف أف الحركة الصييكنية استغمت الحالة االستعمارية كتحركت بيف جم .1
إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف، كاتضح أيضان أف ركسيا كبريطانيا، أمريكا لمساعدتيا عمى 

يطاليا،  ماعات في لبناف كمصر كالعراؽ كسكريا السعكدية كاألردف كبعض الجك كفرنسا، ألمانيا كا 
 ىي مف ساعدت عمى قياـ الدكلة بطرؽ مباشرة.

، كاستمبلؾ األراضي عممت القنصميات األكركبية عمى مساعدة الييكد في اليجرة كاالستيطاف .2
خصكصان أف كثير مف الدكؿ اختارت قناصميا، في الفترة العثمانية أك البريطانية، مف الييكد. كما 

 .كمؤسساتيا لمييكد فكر انتياء االنتداب البريطاني يانصميات عمى تحكيؿ كؿ ممتمكاتعممت الق
كأسيمت في تعديؿ شاركت كؿ مف بريطانيا كفرنسا في عممية قطع فمسطيف عف الشاـ الكبرل،  .3

دخاؿ المحميات الطبيعية مف البحيرات كاألنيار داخؿ الدكلة المستيدفة فمسطيف لتمييد حدكدىا،  كا 
 إلييا. ضمف الحدكد كالمميزات التي يسعكف لدكلة الييكدية،إقامة ا

اليجرة المكثفة مف الييكد الى أمريكا أسست لكاقع ييكدم جديد أدل لسيطرة الييكد عمى المكاقع  .4
السياسية فييا؛ مما ساىـ في إحداث تكازف دكلي مف كجية نظرىـ، بحيث تككف الدكلة الكبرل 

؛ ساعدىـ مف جية اخرل اـ، كأيضان اعتماد الييكد عمى بريطانيالمسئكلة عف دكلتيـ كالحاضنة لي
 في تنفيذ قرارات إقامة الدكلة الييكدية.

مف الجيش الييكدم، مثؿ: أمريكا كركسيا كبريطانيا كبكلندا؛  فيأسيمت كثير مف الدكؿ في تكك  .5
الحربيف مداد بالسبلح، كالتدريب، كما شارؾ آالؼ الييكد إلى جانب تمؾ الدكؿ في خبلؿ اإل

 .جنراالن  35ضابطان ك 530العالميتيف األكلى كالثانية، في فرؽ خاصة، كاف مف بينيـ نحك 
سٌمحتيـ كبير مف الييكد في الجيش البريطاني كالمطارات كالمعابر ك  ان كضعت حككمة االنتداب عدد .6

النتداب العسكرية كالسبلح الخاص باالمكاقع قامت بتسميميـ لممشاركة في العمميات الحربية، ك 
 .بعد انسحاب االنتداب مف فمسطيفالبريطاني 

ككنت الحركة الصييكنية اقتصادىا مف خبلؿ الدعـ البريطاني كالتعكيضات األلمانية كمف الييكد  .7
كأسيمت بريطانيا في إيجاد بيئة مناسبة نما فييا االقتصاد الييكدم، حيث في أمريكا كأكركبا. 

الكاليات المتحدة ككندا كأفريقيا دكؿ أخرل مثؿ: سكاؽ أاستكعبت السكؽ الفمسطيني المحمي ك 
 ، كىذا كموألمانيا كالنمسا كأستراليا كبكلندا كركمانيا كتشيككسمكفاكيا كفنمندا كفرنساك كأكركبا الشرقية 
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مما ساعد الحركة الصييكنية عمى مد خطكط التعاكف بينيما كبيف كالدكؿ  ؛قبؿ إعبلف الدكلة
 األخرل.

كتـ  ،األكركبيةكالدكؿ صييكنية المؤسسات التعميمية بإشراؼ كدعـ مف المجتمعات ككنت الحركة ال .8
اعتماد المغة العبرية في مدارسيـ، كقامت الحركة الصييكنية بالتنسيؽ مع المدارس التكنكلكجية في 
ألمانيا، كشرؽ أكركبا لتطكير المستكطنات الصييكنية، كما ساعدتيا ركسيا في إنشاء المعاىد 

 كالبحثي. في دعـ المجاؿ التعميمي امية، كبريطانيالتعمي
ساعدت بريطانيا الحركة الصييكنية في بناء منظكمة الصحة كمنظكمة المكاصبلت كاالتصاالت،  .9

مف خبلؿ كساعدىا في ذلؾ أيضا المانيا حيث تعيدت بتسميـ سكؾ الحديد كمنشآت المكانئ 
 التعكيضات األلمانية.

تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ اإلدارة كالسمطة بالتدريج عمى يكنية ساعدت بريطانيا الحركة الصي .10
لمييكد، ككضعت إدارة االنتداب إدارات القضاء كاليجرة كالتجارة بأيدم الصياينة، كأدخمت المغة 

 .العبرية لغة ثالثة في فمسطيف
ف ، كككٌ تركت بريطانيا لمصياينة حرية مطمقة في تككيف نظاـ شامؿ مف البمديات كالحكـ المحمي .11

ككضعت اإلدارة  ،المندكب السامي البريطاني مجمس استشارم حكؿ مسائؿ التشريع كالقضاء
العسكرية البريطانية السجكف المركزية كسممتيا لمحركة الصييكنية حيث كاف معظـ رؤساء المحاكـ 

 مف االنجميز ذك األصكؿ الييكدية.
إسرائيؿ لـ تشارؾ بشكؿ مباشر في حرب  لكحظ اف الدكؿ األكركبية التي ساعدت عمى إقامة دكلة .12

حيث اف القكات البريطانية كاألمريكية زجت نفسيا في القكات العربية التي كانت  1948عاـ 
 متصدرة المعركة بقيادات بريطانية.

ركسيا  ، كدعمتمريكية عمى األمـ المتحدة قبكؿ عضكية إسرائيؿفرضت الكاليات المتحدة األ .13
ككندا، ا كعضك رسمي. ثـ تبعتيا دكؿ أكركبا كاستراليا راؼ الدكؿ بيالقرار األمريكي في اعت

ت مارسفي حيف  ف الدكؿ تحت ضغط أمريكي كبريطاني.كغيرىا مكالمكسيؾ كاالتحاد السكفيتي، 
 ،الضغط عمى الدكؿ التي عارضت انضماـ إسرائيؿ كعضك في األمـ المتحدة الكاليات المتحدة

 .مريكية معياقطع العبلقات األ كأيا بمصالحيا االقتصادية تكىدد
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 ثانيا: التوصيات
كضع خطة استراتيجية كطنية عمى تكحيد سكريا الكبرل كرفض اتفاقية سايكس بيكك؛ ألنيا   .3

الطريؽ لتحرير فمسطيف، كقطع الطريؽ عمى االحتبلؿ إلقامة دكلة ييكدية كبرل مف النيؿ إلى 
 الفرات.

كمقارنتيا بمعايير حركات التحرر كمعرفة الحركات العمؿ عمى دراسة الحركات الفمسطينية  .4
عبلف مقاطعتيا لكقكفيا بجانب االحتبلؿ كاضعاؼ  المتعاكنة كنبذىا مف المجتمع الفمسطيني، كا 

 المقاكمة الفمسطينية كمحاربة االنقساـ الفمسطيني برجكع الشعب ألحضاف المقاكمة.
حكـ اإلسبلمي ألنيا البكابة لمدكلة الال تخرج مف أالمحافظة عمى األراضي السكرية عمى يجب  .5

الييكدية اك البكابة لتحرير فمسطيف كلف تحرر فمسطيف بدكف تحرير الشاـ حسب اتفاقية سايكس 
بيكك )البداية مف حيث بدأت المؤامرة( تكحيد المقاكمة عمى مستكل الشاـ الكبرل لمسيطرة عمى 

 االتفاقيات الدكلية كالعمؿ عمى انييارىا 
- ألمانيا كالدكلة العثمانية )االتحاد كالترقي(لكحظ تكاتؼ بلقات األلمانية العثمانية حيث دراسة الع .6

في الحرب العالمية األكلى بعد سقكط عبد الحميد -العثمانيةأسسيا االستعمار في الدكلة  التي
في  الثاني، كىذا يمـز تحميؿ كجمع معمكمات بشكؿ أكبر عف ىذه الفترة لمعرفة مدل تآمر ألمانيا

 كسقكط الدكؿ العثمانية. إقامة الدكلة الييكدية
دراسة جذكر عائمة آؿ سعكد حيث ىي مف كانت مسيطرة عمى المممكة السعكدية متمثمة بالممؾ  .7

فيصؿ كاألردف المتمثمة بالممؾ عبد اهلل كىي التي ساىمت بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف كيجب 
إذا ألغكا االعتراؼ بالدكلة الييكدية كاالعتراؼ أف  الحذر في التعامؿ مع ىاتيف الدكلتيف إال

 فمسطيف لممسمميف كالفمسطينييف.
دراسة حركات التحرر التي كانت في فترة االنتقاؿ مف االحتبلؿ البريطاني لمدكؿ العربية كتـ انياء  .8

االحتبلؿ كبقيت ىذه الحركات متصدرة المكقؼ في الدكؿ العربية مما أدل لبلعتراؼ بالدكلة 
 لييكدية فيما بعد.ا
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ككضع كثيقة تحرير يتفؽ عمييا حيث تعتمد  دمج الفصائؿ الفمسطينية جميعيا في إطار كاحد .9
، ضمف برنامج كطني يمٌكف الفمسطينييف مف الدفاع عف قضيتيـ، كالسعي عمييا حركات المقاكمة

  ف إمكاناتيـ كافة.نحك تحرير فمسطيف مستفيديف م
إليصاؿ الركاية الفمسطينية حكؿ  ؛العالـدكؿ عديدة مف ينييف في االستفادة مف انتشار الفمسط .10

عمى لكسب التعاطؼ الدكلي مع القضية الفمسطينية معالـ ل الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
 .المستكييف الرسمي كالشعبي

تكحيد كتطكير األداء الدبمكماسي لحركات التحرر الكطني الفمسطيني، كتكسيع العبلقات الدكلية،  .11
إطار المصالح المشتركة مع دكؿ العالـ، كفي ضكء القيـ الدكلية كحقكؽ اإلنساف، كحؽ  في

الشعكب في تقرير المصير. كالتكسع في دراسة التجربة الدبمكماسية لمحركة الصييكنية كاالستفادة 
 منيا في العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني.

لصديقة، بسحب االعتراؼ بإسرائيؿ ككف مطالبة األمـ المتحدة عبر الدكؿ العربية كاإلسبلمية كا .12
 االعتراؼ بيا كاف مشركطان، كككنيا لـ تمتـز بشركط العضكية في األمـ المتحدة.

التمسؾ بحؽ الشعب الفمسطيني بالمقاكمة بجميع أشكاليا، حتى إنياء االحتبلؿ، مع األخذ بعيف  .13
بيا القضية، كتفعيؿ العمؿ االعتبار انتقاء شكؿ المقاكمة الذم يتناسب مع المرحمة التي تمر 

الدبمكماسي الفمسطيني مع دكؿ العالـ كافة لتأكيد ىذا الحؽ انسجامان مع القانكف الدكلي كمقررات 
 األمـ المتحدة، كالمؤسسات الدكلية ذات الصمة.

إدارة الصراع المسمح مع إسرائيؿ في ضكء القانكف الدكلي، كالحذر مف القبكؿ بالتيدئة أك اليدنة  .14
 تككف الشركط كاضحة، مع تكفر الضمانات اللتزاـ إسرائيؿ بيا. دكف أف

العمؿ الجاد عمى إقامة مؤسسات الدكلة الفمسطينية كتفعيميا، في المجاالت كافة، كالتأثير عمى  .15
 الدكؿ الصديقة كدكؿ العالـ كافة لضماف بقائيا كحؽ مف حقكؽ الشعب الفمسطيني. 

مية كالدكلية الحالية، إلى إنو يجب البحث عف آلية رغـ صعكبة العكدة في ظؿ الظركؼ اإلقمي .16
محكمة تمكف البلجئيف الفمسطينييف مف العكدة، معتمديف عمى قرارات الشرعية الدكلية بيذا 

 .ككضع خطة مبرمجة لعكدة البلجئيف الخصكص
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العمؿ عمى تحييد الدكؿ األكركبية بام معركة قادمة مع االحتبلؿ كعدـ السماح ألم عنصر  .17
بالدخكؿ في القكات المسمحة كالتي تعمؿ عمى تحرير األراضي الفمسطينية، كأما الدكؿ  أجنبي

العربية التي عممت عمى إقامة الدكلة الييكدية كتثبيتيا عدـ االشتراؾ في الحركب اال اذا الغت 
 جميع االتفاقيات العربية الييكدية لتنقية الصؼ المجاىد مف العمبلء كالمندسيف.

كنية تيتـ بجمع الكثائؽ التي تؤكد تكاطؤ بعض دكؿ العالـ، في التمييد لقياـ تكميؼ جية قان .18
إسرائيؿ، كتمكيف الييكد مف اليجرة غير الشرعية إلى فمسطيف، كاالستيطاف فييا، كمطالبة تمؾ 

 الدكؿ باالعتذار لمشعب الفمسطيني، كرفع قضايا ضدىا.
ؿ دكلة مف دكؿ العالـ التي ساعدت إعداد دراسات معمقة حكؿ عبلقة الحركة الصييكنية بك .19

الصييكنية عمى إقامة إسرائيؿ كتيجير الشعب الفمسطيني. لمتعرؼ إلى دكر تمؾ الدكؿ بشكؿ 
 مفصؿ.

مخاطبة النصارل كحثيـ كاستثارة الغيرة في قمكبيـ عمى المقدسات كاألرض المقدسة العمؿ عمى  .20
 المسيحية.رؤية دبمكماسية فمسطينية لمدكؿ لمتفريؽ بيف الساسة الييكد كالساسة المسيحيف كلتككيف 

المطالبة مف الدكؿ اإلسبلمية بسحب االعتراؼ بالدكلة الييكدية كعدـ التعامؿ معيا كخركجيا مف  .21
 .باستخداـ الدبمكماسية الشعبية المنطقة العربية
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