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عمى بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كأف يتقبمو مني بعد رحمة بحث كجيد
مف َّ
أشكر اهلل مكالم كخالقي الذم ٌ
متكاصؿ تكممت بإنجاز ىذا البحث حيث سطرت ىذه الرسالة بالدمكع عمى ثرل كطف مغتصب ،نحمد اهلل
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
اهلل مف ال يشكر الناس)

(ركاه أحمد ( ،)7755كأبك داككد كالترمذم)

كايمانا بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ كتقديـ الشكر كاالمتناف ألصحاب المعركؼ فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ
كالثناء العظيـ لكؿ مف ساعد في إنجاح ىذه الرسالة كأخص بالذكر:
أستاذم كمشرفي الفاضؿ الدكتكر ىشاـ سميـ المغارم حفظو اهلل عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث
كمتابعتو بصدر كاسع مما ساعد عمى إخراجو بيذه الصكرة ،أسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء.
كما انني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة
الدكتكر  :إبراىيـ محمكد حبيب

مناقشان خارجيان

كالدكتكر  :عماد الديف محمد أبك رحمة

مناقشان داخميان

عمى تفضميـ بقبكؿ المناقشة ،كتكجيياتيـ التي أسيمت في إث ارئيا فجزاىـ اهلل خير الجزاء.
كأتقدـ بالشكر ال جزيؿ مف الدكتكر زكريا السنكار عمى تفضمو بمتابعة إعداد خطة الدراسة كتحديد
محاكرىا كفصكليا ،كارشادم في أكثر مف مكضع مف مكاضع الدراسة.
كما أتقدـ بالعرفاف كالتقدير إلى جامعة األقصى كأكاديمية اإلدارة كالسياسة التي شقت طريقيا رغـ
الصعاب حتى كصمت إلى مكانة عالية بتخريج أفكاج مف المتخصصيف لنيضة األمة اإلسبلمية
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي كزمبلئي بالعمؿ جميعا عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ لي حتى
أتممت بحثي ىذا.
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د

ممخص الدراسة
العالقات الدولية الصييونية ودورىا في إقامة دولة إسرائيؿ
اىتمت الدراسة بالعبلقات الدكلية الصييكنية ،كاقامة دكلة إسرائيؿ ،كىدفت إلى معرفة دكر العبلقات
الدكلية الحركة الصييكنية في قياـ دكلة إسرائيؿ كالعمؿ عمى تثبيتيا ،كدراسة كاقع الحركة في الدكؿ
األكركبية التي عممت عمى مساندة الحركة بجميع مراحؿ تأسيسيا .كقد استخدمت الدراسة مناىج متعددة،
منيا :المنيج الكصفي التحميمي ،كالمنيج التاريخي ،كالمنيج القانكني ،كنظرية التكازف.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ،مف أىميا:
 .1ىد ىرست الحركة الصييكنية أكضاع الييكد في العالـ ،كتعرفت إلى أثر المعتقد الديني فييـ ،كما درست
كحددت
البيئة الدكلية مف جميع جكانبيا ،فصاغت رؤيتيا نحك المستقبؿ بشكؿ كاضح منذ البدايةٌ ،
أىدافيا بدقة ،كسخرت كؿ ما أمكنيا مف طاقات الييكد ،كالدكؿ االستعمارية نحك تحقيقيا ضمف

برامج كاضحة كمتكاممة ،انسجمت جميعيا في خطة يم ٍح ىكمة

 .2استغمت الحركة الصييكنية رغبة الدكؿ االستعمارية في السيطرة عمى المشرؽ العربي بعد انييار
الدكلة العثمانية ،كاعاقة أية فرصة لتحكيؿ العرب إلى قكة كاحدة ،فأسيمت في فكرة عقد مؤتمر
كامبؿ (خبراء االستعمار) ،كشاركت فيو ،كنجحت في إقناع الدكؿ االستعمارية بأف يككف الييكد ىـ
الشعب الغريب الذم يمكف أف يسكف فمسطيف كيشكؿ حا انز بشريان يفصؿ بيف عرب آسيا كعرب
أفريقيا ،كيككف ذراعان لبلستعمار في ىذه المنطقة
 .3لعبت زعامات الدكؿ العربية في أكاخر القرف التاسع عشر ،كالنصؼ األكؿ مف القرف العشريف دك انر
كبي انر في خدمة الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية ،فأسيمت في ىزيمة الدكلة العثمانية ،كتكزيع
مناطؽ نفكذىا ،كتييئة الظركؼ ليجرة الييكد إلى فمسطيف
 .4لـ يترؾ المجاؿ أماـ المقاكمة الفمسطينية كالمتطكعيف العرب كالمسمميف مف أخذ دكرىـ في التصدم
لممستكطنيف الييكد ،مف بداية الصراع مع الصييكنية كحتى انتياء حرب عاـ 1948ـ ،كقد تـ
خداعيـ مرات عديدة مف البريطانييف أك بعض زعامات الدكؿ العربية
.
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كما تكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا:

 .1االستفادة مف انتشار الفمسطينييف في دكؿ عديدة مف العالـ؛ إليصاؿ الركاية الفمسطينية حكؿ
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي لمعالـ لكسب التعاطؼ الدكلي مع القضية الفمسطينية عمى المستكييف

الرسمي كالشعبي.

 .2تكحيد كتطكير األداء الدبمكماسي لحركات التحرر الكطني الفمسطيني ،كتكسيع العبلقات الدكلية ،في
إطار المصالح المشتركة مع دكؿ العالـ ،كفي ضكء القيـ الدكلية كحقكؽ اإلنساف ،كحؽ الشعكب في
تقرير المصير .كالتكسع في دراسة التجربة الدبمكماسية لمحركة الصييكنية كاالستفادة منيا في العمؿ

الدبمكماسي الفمسطيني

كقد جاءت الدراسة في أربعة فصكؿ ،عمى النحك التالي:

استعرضت تطكر عبلقات الحركة الصييكنية مع دكؿ غرب أكركبا
الفصؿ األوؿ :شمؿ ثبلثة أبحاث،
ي
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

عقد العديد مف االتفاقيات لمساعدتيـ في إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف.

الفصؿ الثاني :شمؿ ثبلثة أبحاث ،تناكلت العبلقات الدكلية الصييكنية كدكرىا في االستيطاف كاليجرة
ككيؼ استغمت ىذيف البنديف في تككيف عنصرم الدكلة األرض كالسكاف ،كدكرىا في قطع فمسطيف مف

بمدىا األـ الشاـ الكبرل كتحديد الحدكد لفمسطيف تمييدا إلقامة الدكلة.

الفصؿ الثالث :شمؿ ثبلثة أبحاث ،تناكلت فيو العبلقات الدكلية الصييكنية في تككيف كظائؼ الدكلة
األساسية لمدكلة كتككيف كظائؼ خدمات الدكلة الييكدية كتككيف نظاـ الحكـ كالقضاء لمدكلة رغـ كجكد

دكلة أخرل في البمد.

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

مف خبلؿ عدة متغيرات أدخمتيا عمى المجتمع الفمسطيني كالعربي ،ثـ استعرضت عبلقات الصييكنية في
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:
ز

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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المقدمة:
عاش الييكد في أكركبا في ظركؼ شديدة العزلة ،اختاركىا بأنفسيـ ،كلحؽ بيـ االضطياد ككانكا
تحكلت أحكاليـ إلى األفضؿ ،بعد أف دخمت أكركبا مرحمة القكميات ،كقسمت خارطتيا
أحد أسبابو ،ك ٌ
استنادان إلى المبدأ القكمي ،كالتي لـ تعرؼ سابقان سكل المبدأ الديني أساسان لمحكـ.
في منتصؼ القرف التاسع عشر ،بدأت جذكر الحركة الصييكنية ،كالتي كاف ىدفيا الرئيس إيجاد
كطف قكمي يجمعيـ كغيرىـ مف األكركبييف ،مستغمة ظاىرة الدكؿ القكمية التي انتشرت في أكركبا.
ىناؾ خمسة عكامؿ رئيسة ال غنى عنيا إلنجاز عممية تأسيس أية دكلة :الفكرة ،ك القيادة
المؤىمة ،كمجمكعة (أك شعب) مف البنائيف ،كالتنظيـ الفعاؿ ،كالبيئة الدكلية المبلئمة" (عبد الرحمف،
 ،)13 :1985تحققت الفكرة عبر عدد كبير مف ركاد الصييكنية ،الذيف نادكا بضركرة تجميع الييكد في
كطف قكمي خاص بيـ ،كظير عدد مف الزعماء الذيف قادكا الييكد نحك ىدفيـ ،كاف مف أشيرىـ ثيكدكر
ىرتزؿ ،كالشعب ىـ الييكد الذيف سعى قادة الحركة الصييكنية إلقناعيـ باليجرة إلى فمسطيف كاإلقامة
فييا ،ك انطمؽ التنظيـ قكيان في مؤتمر باؿ بسكيس ار عاـ 1897ـ ،كتكفرت البيئة الدكلية المبلئمة،
ككانت بحاجة لجيكد كبيرة الستثمار ما فييا مف مقدمات تخدـ مشركع الصييكنية.
نشطت تحركات الحركة الصييكنية عمى المستكل العالمي؛ إلقناع العالـ بضركرة إيجاد كطف
تبنت فكرة تكطيف ييكد
قكمي لمييكد ،كلـ تمبث الفكرة أف تبمكرت في المخططات االستعمارية ،حتى ٌ
اكركبا في فمسطيف ،ككثَّؼ ىرتزؿ ،في تمؾ المرحمة ،عبلقاتو الدكلية ،حيث عممت الحركة الصييكنية مع
العديد مف الدكؿ االستعمارية عمى تحقيؽ عناصر الدكلة (األرض ،كالشعب ،كالنظاـ السياسي) ،كذلؾ
بمنح امتيازات عدة لممستكطنيف الصياينة ،مكنتيـ مف السيطرة عمى كثير مف المصالح الحيكية في
فمسطيف ،كتزايد النشػاط الصييكني كتـ تشجيع ىجرة الييكد إلى فمسطيف عمى أكسع نطاؽ ،كتشجيع
كم ٍنح القركض لمييكد ،كما
انتقاؿ األراضي مف العرب إلى الييكد بالطرؽ المختمفة؛ كشراء األراضي ،ى
شجعت سمطات االنتداب تأسيس المؤسسات السياسية ،كالمنظمات العسكرية الصييكنية؛ تمييدان إلقامة
ٌ
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في ىذه الدراسة ،تسعى الباحثة لمكشؼ عف طبيعة العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية ،كالدكر
الذم لعبتو تمؾ العبلقات في إقامة دكلة إسرائيؿ ،كذلؾ ابتداء مف فكرة تجميع ييكد العالـ في فمسطيف،
كصكالن إلى إقامة الدكلة كتثبيت أركانيا.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
ظيرت الحركة الصييكنية دكف أف يتكفر ليا مقكمات إقامة الدكلة ،كأدرؾ قادة الحركة
الصييكنية ذلؾ ،فتحرككا في مسارات عديدة ،كاف مف أىميا تكطيد العبلقات مع الدكؿ االستعمارية؛
تمييدان لبلستفادة منيا كالتنسيؽ معيا لتحقيؽ ىدؼ الصييكنية في بناء كطف قكمي في فمسطيف ،كاستغمكا
حاجة الدكؿ االستعمارية لشعب غريب يتـ زراعتو في المنطقة العربية؛ إلحكاـ السيطرة عمييا ،فالتقت
كمرت الحركة الصييكنية بمراحؿ عديدة في عبلقاتيا الدكلية؛ لتحقيؽ
مصالح الطرفيف عمى الفكرة ذاتياٌ ،
عناصر الدكلة (الشعب ،كاألرض ،كالسمطة السياسية) عمى أرض فمسطيف ،كمف ىنا ،شعرت الباحثة
بضركرة التعرؼ إلى جيكد الحركة الصييكنية لتكطيد عبلقاتيا الدكلية كاالستفادة منيا.
كيمكف التعبير عف مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما دور العالقات الدولية لمحركة الصييونية في إقامة دولة إسرائيؿ؟
كتنبثؽ عنو األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في تيجير الييكد إلى فمسطيف (تحقيؽ ركف الشعب)؟
 .2ما دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في السيطرة عمى أرض فمسطيف (تحقيؽ ركف األرض)؟
 .3كيؼ أثرت العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في إيجاد السمطة السياسية كتكفير مقكمات الدكلة
(تحقيؽ ركف السمطة السياسية)؟
 .4كيؼ استطاعت الحركة الصييكنية استثمار عبلقاتيا الدكلية لبلعتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا؟
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أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الى:
 .1تقصي العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية حتى قياـ دكلة إسرائيؿ كتثبيتيا.
 .2التعرؼ إلى دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في تيجير الييكد إلى فمسطيف.
 .3الكشؼ عف دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في السيطرة عمى أرض فمسطيف.
تتبع دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في إيجاد السمطة السياسية كتكفير مقكمات الدكلة.
ٌ .4
 .5التعرؼ إلى دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية في االعتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا.

أىمية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة الى:
أوال :األىمية النظرية:
تتكقع الباحثة أف تسيـ الدراسة في اآلتي:
 .1اإلحاطة المعرفية بالعبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية.
 .2الكشؼ عف طبيعة التحالؼ بيف الحركة الصييكنية كاالستعمار الغربي.
تعزز المكتبة العربية ،كيستفيد
 .3تقديـ مادة نظرية في العبلقات الدكلية ،كالحركة الصييكنية ،يمكف أف ٌ
منيا القارئ كالباحث العربي.

ثانيا :األىمية التطبيقية:
تتكقع الباحثة أف تمعب الدراسة دك انر في اآلتي:
 .1كضع االستراتيجيات الفكرية كالثقافية التي تساعد عمى مكاجية المخططات االستعمارية.
 .2بناء العبلقات الدكلية لحركات التحرر الكطني الفمسطيني عمى أسس كاضحة ،تأخذ بعيف االعتبار
مدل التحالؼ بيف الدكؿ الغربية كالكياف الصييكني.
 .3االستفادة مف تجربة الحركة الصييكنية في بناء عبلقات دكلية تسيـ في حصكؿ الفمسطينييف عمى
حقكقيـ كتقرير مصيرىـ.
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مناىج البحث:
 .1المنيج التاريخي :كذلؾ لمراجعة كمناقشة المعمكمات كالحقائؽ التي تتضمنيا الكثائؽ كالسػجبلت
كالكتب كالدراسات كاألبحاث العممية حكؿ العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية ،كدكرىا في إقامة دكلة
إسرائيؿ.
 .2المنيج التحميمي :كذلؾ بغرض تفكيؾ المعمكمات كالحقائؽ التي يتـ الحصكؿ عمييا حكؿ العبلقات
الدكلية لمحركة الصييكنية ،كاعادة ربطيا ،كالبحث في طبيعتيا؛ لمكشؼ عف دكرىا في قياـ دكلة
إسرائيؿ.
 .3نظرية التوازف :حيث تساىـ في فيـ الدكر الذم تمعبو الحركة الصييكنية كالدكؿ االستعمارية في
البيئة الدكلية في إطار العبلقات المصمحية المتبادلة.
 .4المنيج القانوني :حيث تساىـ في معرفة مدل قانكنية دكلة إسرائيؿ في فمسطيف ،استنادا لتحميؿ
الخطكات اإلقامة متمثمة بالق اررات الدكلية التي قررت قياـ الدكلة.

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقؿ :العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية.
المتغير التابع :إقامة دكلة إسرائيؿ.
كيتفرع عنو عدة المتغيرات التالية:
 تيجير الييكد الى فمسطيف (ركف الشعب).
 السيطرة عمى أرض فمسطيف (ركف األرض/اإلقميـ).
 السمطة السياسية كالمقكمات الدكلية (ركف السمطة السياسية).
 االعتراؼ بإسرائيؿ كضماف استمرارىا.
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حدود الدارسة:
ىناؾ حديف ليذه الدارسة:
الحد الموضوع  :العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية كأثرىا عمى اقامة دكؿ االسرائيؿ.
الحد الزمني

 :التركيز عمى الفترة ( )1950 – 1882كىي الفترة الممتدة مف المؤتمر الصييكني
األكؿ ،كحتى اإلعبلف عف دكلة إسرائيؿ كحصكليا عمى عضكية األمـ المتحدة.

مصطمحات الدراسة:
 .1العالقات الدولية :ىي مجمكعة العبلقات االقتصادية كالسياسية كالقانكنية كاأليدكلكجية كالقانكنية
كالدبمكماسية بيف الدكؿ أك منظماتيا ،كبيف الطبقات األساسية كالقكل السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالحركات الشعبية المكجكدة عمى الساحة الدكلية"( .طشطكش.)12 :2010 ،
 .2الحركة الصييونية :ىي الحركة التي تيدؼ الى تجميع الييكد كاقامة كطف قكمي ليـ في
فمسطيف ،كتحكيؿ معتقدىـ الديني إلى برنامج سياسي( .المكسكعة الفمسطينية (.)64 :1984 ،)3
و
و
دائمة إقميمان معينان ،يتمتع بالشخصية المعنكية
بصفة
 .3الدولة :مجمكعة كبيرة مف األفراد ،تقطي يف
المستقمة ،كيحتكـ إلى نظاـ سياسي كاضح( .السمفي)22 :2011 ،

الدراسات السابقة
اطمعت الباحثة عمى أدلة الرسائؿ كاألبحاث العممية في الجامعات ،كاستفادت مف عدد مف
الدراسات العممية ،منيا:
 .1دراسة إيماف أبك خضكره ( :)2012المنظمات العسكرية واألمنية الصييونية في فمسطيف (-1897
)1920
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى الكقكؼ عمى العكامؿ المؤثرة في انشاء التنظيمات العسكرية
الصييكنية في الفترة ( .)1920–1897كتكمف أىميتيا في القاء الضكء عمى نشاط المنظمات العسكرية
كاألمنية الصييكنية في فمسطيف في ذلؾ الكقت المبكر .كاتبعت الدراسة المنيج التاريخي.
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كبير في نشر الركح القتالية كالعسكرية
دكر نا
تكصمت الدراسة إلى أف المفكريف الصياينة لعبكا نا
لدل الييكد ،مف خبلؿ آرائيـ كأفكارىـ ككتابتيـ المتطرفة.
كقد أكصت الدراسة باستخبلص العبر مف تاريخ المنظمات العسكرية كاألمنية الصييكنية،
كدكرىا في إقامة الدكلة الصييكنية ،كامكانيات االستفادة مف تمؾ التجربة في الكاقع الفمسطيني.
 .2دراسة عبد العزيز أبك عمياف( :)2012تطور األجيزة األمنية الصييونية ()1948-1897
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى تناكؿ العمؿ األمني لمنظمات صييكنية ثبلث ،ىي :البيمك،
كبارغيك ار ،كىاشكمير ،في الفترة ( .)1920-1904كتكمف أىميتيا في التعرؼ إلى األساليب التي
استخدمتيا األجيزة األمنية الصييكنية في الفترة ذاتيا .كقد اتبع الباحث المنيج التاريخي.
استنتج الباحث أف األجيزة األمنية الصييكنية سعت إلى تدريب عناصرىا في مجاؿ االستخبارات
مف خبلؿ دكرات نظرية كعممية عمى ارض الكاقع .كقد اىتمت بشكؿ كبير بدكر األمف في تييئة
الظركؼ لحرب عاـ  ،1948كتمكيف الصييكنية مف إحراز انتصار كبير.
كقد أكصت الدراسة بضكرة تطكير أداء أجيزة أمف المقاكمة الفمسطينية ،كاالستفادة مف تجربة
أجيزة األمف الصييكنية قبؿ قياـ الدكلة ،فضبلن عف ضركرة إعداد دراسات أمنية تدرس التطكر األمني
الصييكني بعد قياـ إسرائيؿ.
 .3دراسة ربا الزىار(" :)2011تطور االقتصاد الصييوني في فمسطيف (")1948-1882
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى الكقكؼ عمى مدل تطكر الصناعات الصييكنية كمجاالتيا في
فمسطيف حتى عاـ  ،1948كتكمف أىميتيا في التعرؼ عمى دكر الجانب االقتصادم في تقدـ كازدىار
الحركة الصييكنية في فمسطيف .كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي.
تكصمت الدراسة إلى أف كاردات الحركة الصييكنية خبلؿ الفترة ( )1948 -1918كانت أكثر
مف صادراتيا ،كلكنيا تغمبت عمى العجز في الميزاف التجارم الناتج عف ذلؾ ،مف خبلؿ تدفقات رؤكس
األمكاؿ التي جمبيا الكافدكف ،كالمؤسسات الصييكنية مف الخارج لفمسطيف ،فضبلن عف العكف الذم لقيتو
الحركة الصييكنية مف االحتبلؿ البريطاني.
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كقد أكصت بضركرة اىتماـ المراكز العممية بترجمة المصادر كالمراجع التي تناكلت الصراع
العربي الصييكني ،ككضعيا بيف يدم الباحثيف كصناع القرار ،فضبلن عف ضركرة اىتماـ الباحثيف
الفمسطينييف كالعرب بدراسة الحقبة التاريخية لمحركة الصييكنية.
 .4دراسة عمي مياني (" :)2010العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف "1936-1918
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى دراسة العبلقة البريطانية الصييكنية في المجاالت السياسية
كالعسكرية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،تمييدان إلقامة دكلة إسرائيؿ .كقد استخدـ الباحث المنيج
التاريخي.
ككاف مف أىـ ما تكصمت الدراسة ،أف المجنة الصييكنية التي أكفدتيا بريطانيا الي فمسطيف عاـ
 1918لعبت دك ار كبي ار في كضع حجر األساس لمكطف القكمي الييكدم في فمسطيف.
كقد أكصت الدراسة بالعمؿ عمى نشر الدارسات كاألبحاث العالمية الخاصة بالشأف الصييكني،
كتعميميا عمى الجامعات كمراكز الدراسات العممية.
 .5دراسة إسبلـ مقدادم (" :)2009العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف "1948 ،1936
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقات الصييكنية البريطانية في المجاالت
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في الفترة ( ،)1948-1936كتكمف أىميتيا في أنيا تتبعت العبلقات
السياسية الصييكنية البريطانية لمكاجية الثكرة الفمسطينية الكبرل ( .)1939-1936كقد استخدـ الباحث
ثبلثة مناىج ىي :المنيج التاريخي ،كالمنيج التحميمي ،كالمنيج المقارف.
ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة ،عمؽ التعاكف بيف الصياينة كالحكـ البريطاني
في مجاؿ االستخبارات ،حيث زكد الصياينة المخابرات البريطانية بمعمكمات عف الثكار الفمسطينييف في
الثكرة الفمسطينية الكبرل (.)1939-1936
كأكصت الدراسة بضركرة رجكع رجاؿ السياسة كالمفكريف الفمسطينييف كالعرب الميتميف بالصراع
مع الصياينة ،الى الدراسات األكاديمية ذات العبلقة ،كاالستفادة مف االستنتاجات السياسية كالعسكرية
كاالقتصادية لتمؾ الفترة؛ بيدؼ تحديد المسار السياسي القائـ.

8

 .6دراسة نياد الشيخ خميؿ (" :)2003دور بريطانيا في بمورة المشروع الصييوني "1917-1656
ىي دراسة نظرية ىدفت إلى إبراز دكر األكساط السياسية البريطانية في بمكرة المشركع
الصييكني ،كاقتصرت عمى دراسة عبلقة الحركة الصييكنية مع بريطانيا حتى عاـ 1917ـ .كقد استخدـ
الباحث المنيج التاريخي.
تكصمت الدراسة إلى أف ىرتزؿ انطمؽ لمعمؿ بقناعة راسخة بضركرة االعتماد عمى االستعمار
في إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف كالحفاظ عمى بقائيا كاستمرارىا ،كأف ما طرحو ىرتزؿ في كتابو ما ىك
اال تمخيص ألفكار الصياينة المسيحييف الذيف أطمقكا نداءات كثيرة إلقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف،
كذلؾ العتباريف :يتمثؿ أكليما في ككنيا تقع عمى طريؽ المستعمرات البريطانية في اليند ،كالثاني ييدؼ
إلى التخمص مف الييكد كاخراجيـ مف بريطانيا.
كقد أكصت الدراسة بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة تاريخ الصييكنية كعبلقتيا بدكؿ
العالـ المختمفة كمخططاتيا في ديار العرب كالمسمميف.
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الفجوة البحثية:
ـ

المشروع الصييوني "1917-1656

.

دراسة نياد الشيخ خميؿ" :دور بريطانيا في بمورة

1

الدراسة

نتائج الدراسة السابقة

اكجو االختبلؼ

انطمؽ ىرتزؿ لمعمؿ بقناعة راسخة تؤكد عمى ضركرة
االعتماد عمى االستعمار في خمؽ الدكلة الييكدية
كالحفاظ عمى بقائيا كاستمرارىا ،كما طرحو ىرتزؿ في
كتابو ما ىك اال تمخيص ألفكار الصياينة المسيحيف
الذيف اطمقكا نداءات كثيرة إلقامة كياف لمييكد في
فمسطيف كذلؾ العتباريف يتمثؿ أكليما في ككنيا تقع
عمى طريؽ المستعمرات البريطانية في اليند كاالعتبار
الثاني فييدؼ الى التخمص مف الييكد كاخراجيـ مف

اكجو االتفاؽ

اكجو االستفادة
لمدراسة الحالية

الفجكة البحثية

كبل الدراسات
تختمؼ في متغيرىا
المستقؿ

كاطارىا

الزمني،

كبعض

األىداؼ ،كبعض
مناىج

الدراسة

كحدكد الدراسة.

بريطانيا لككنيـ شعب منبكذ.

الثالث
مع

الدراسة

الحالية تيدؼ
الى

قياس

مساعدة بعض
الدكؿ االكربية
في بمكرة اقامة
الدكلة
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تتفؽ

مف

استفادت الباحثة في
الدكر التي قامت بو تيتـ ىذه الدراسة
بريطانيا في تحقيؽ بمناقشة
عناصر الدكلة قبؿ الصييكنية

العبلقات
في

االعبلف عف اقامة إقامة الدكلة كتثبيتيا
دكلة اسرائيؿ.

ـ

نتائج الدراسة السابقة

الدراسة

2

"1936-1918

الصييونية البريطانية في فمسطيف

دراسة عمي مياني" :العالقات

3

"1948 ،1936

الصييونية البريطانية في فمسطيف

دراسة إسبلـ مقدادم" :العالقات

.

.

اكجو االختبلؼ

اكجو االتفاؽ

اكجو االستفادة
لمدراسة الحالية

تختمؼ في متغيرىا خبلؿ عبلقاتيا
استفادت الباحثة مف
المستقؿ كاطارىا الدكلية.
تمكيف
الدراسة
لعبت المجنة الصييكنية التي اكفدتيا بريطانيا الي
الزمني ،كبعض
الحركة الصييكنية
فمسطيف عاـ  1918دك ار كبي ار في كضع حجر
األىداؼ ،كبعض
عبلقاتيا الدكلية في
األساس لمكطف القكمي الييكدم في فمسطيف
الدراسة
مناىج
بناء عناصر الدكلة
كحدكد الدراسة.
التعاكف الصييكني البريطاني كاضحا في مجاؿ
االستخبارات ،فقد البريطانيكف عناصر صييكنية ،كما
زكد الصياينة المخابرات البريطانية بمعمكمات عف
الثكار الفمسطينييف فقد كاف التنسيؽ األمني بينيما في
اشده
الفترة ( )1939-1936عمى ٌ

تختمؼ في متغيرىا
التابع

كاطارىا

الزمني،

كبعض

األىداؼ ،كبعض
مناىج

الدراسة

كحدكد الدراسة.
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استفادت الباحثة مف
الدراسة

تمكيف

الحركة

الصييكنية

عبلقاتيا الدكلية في
بناء عناصر الدكلة

الفجكة البحثية

ـ

فمسطيف ()1948-1882

.

دراسة ربا الزىار" :تطور االقتصاد الصييوني في

4

الدراسة

نتائج الدراسة السابقة

اكجو االختبلؼ
تختمؼ في متغيرىا

استكردت الحركة الصييكنية ما بيف (-1918
 )1948أكثر مما صدرت كتغمبت عمى العجز في
الميزاف التجارم الناتج عف ذلؾ ،مف خبلؿ تدفقات

المستقؿ كالتابع
كاطارىا الزمني،
كبعض األىداؼ،
كبعض مناىج

رؤكس األمكاؿ التي جمبيا الكافدكف ،كالمؤسسات

الدراسة كحدكد

الصييكنية مف الخارج لفمسطيف.

الدراسة

اكجو االتفاؽ

لمدراسة الحالية

دراسة كيؼ
تطكر
االقتصاد
الصييكني في
فمسطيف قبؿ
اقامة الدكلة
مف خبلؿ
عبلقاتيا
الدكلية.
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اكجو االستفادة

استفادت الباحثة
مف الدراسة تمكيف
الحركة الصييكنية
عبلقاتيا في تطكر
االقتصاد االسرائيمي
قبؿ اقامة الدكلة.

الفجكة البحثية

ـ

الصييونية في فمسطيف ()1920 -1897

.

دراسة إيماف أبك خضكرة :المنظمات العسكرية واألمنية

5

الدراسة

نتائج الدراسة السابقة

اكجو االختبلؼ

اكجو االتفاؽ

اكجو االستفادة
لمدراسة الحالية

كبل الدراستيف
تيدؼ لدراسة
تختمؼ في متغيرىا تطكر
لعب المفكركف الصياينة دك ار كبي ار في نشر الركح
القتالية كالعسكرية لدل الييكد المكجكديف في العالـ مف
خبلؿ آرائيـ كأفكارىـ ككتابتيـ المتطرفة.

المستقؿ

كاطارىا المنظمات

الزمني،

كبعض العسكرية

األىداؼ ،كبعض كاالمنية
مناىج

الدراسة الصييكنية مف

كحدكد الدراسة.

خبلؿ العبلقات
الدكلية لمحركة
الصييكنية
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استفادت الباحثة مف
الدراسة

تمكيف

الحركة

الصييكنية

عبلقاتيا في بناء
المنظكمة العسكرية
كاالمنية

إلسرائيؿ

قبؿ اقامة الدكلة .

الفجكة البحثية

ـ

الدراسة

نتائج الدراسة السابقة

اكجو االختبلؼ

اكجو االتفاؽ

اكجو االستفادة
لمدراسة الحالية

كبل الدراستيف

الصييونية ()1948-1897

.

دراسة عبد العزيز أبك عمياف :تطور األجيزة األمنية

6

تيدؼ لدراسة
تختمؼ في متغيرىا تطكر االجيزة استفادت
سعت األجيزة األمنية الصييكنية عمى تدريب
عناصرىا في مجاؿ االستخبارات مف خبلؿ دكرات
نظرية كعممية عمى ارض الكاقع.

المستقؿ

كالتابع االمنية

مف الدراسة تمكيف

كبعض األىداؼ ،االسرائيمية في الحركة
كبعض

مناىج فمسطيف

الدراسة

كحدكد اقامة

الدراسة

مف
عبلقاتيا
الدكلية.
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الباحثة
الصييكنية

قبؿ عبلقاتيا في تطكر
الدكلة االجيزة االمنية قبؿ
خبلؿ اقامة الدكلة.

الفجكة البحثية

الفصؿ التمييدي
الحركة الصييونية وتحالفاتيا مع االستعمار

المبحث األوؿ :الصييونية والييود
المبحث الثاني :العالقات الدولية والحركات االستعمارية

15

مقدمة
ظير االستعمار أكاخر القرف التاسع عشر ،في ظؿ ضعؼ الدكلة العثمانية ،فساعد ذلؾ عمى
ىزيمتيا كالييمنة عمى العالـ العربي ،كقد تزامف ذلؾ مع تأسيس الحركة الصييكنية السياسية ،كالمناداة
بإخراج الييكد مف الدكؿ األكركبية إلى فمسطيف كتككيف كطف قكمي ليـ فيو كاستغمت الحركة
الصييكنية ظيكر الحركات االستعمارية ،كأبرزت المسألة الييكدية مع التحركات الدبمكماسية؛ إلقناع
اإلمبراطكريات عمى مساعدتيـ في إقامة دكلة الييكد ،كقد بدأ التنفيذ الفعمي لفكرة الييكد بعد مؤتمر
بازؿ ،كتأثرت الدكؿ األكركبية بالفكرة الييكدية بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف لتحقيؽ ىدفيف مشتركيف مع
الصييكنية :اليدؼ األكؿ كتمثؿ في انياء المشكمة الييكدية في أكركبا كتصديرىا لممنطقة العربية
كالثانية :تفتيت المنطقة العربية كىزيمة الدكلة العثمانية التي كانت تيدد أكركبا بالتكسعات اإلسبلمية،
لذلؾ ستتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ مبحثيف كىما كاالتي:
المبحث األكؿ :كيؼ استطاعت الصييكنية نشر الفكرة الييكدية كتبنييا كتجميع الييكد بحاخاماتيـ
كأغنياؤىـ عمى صعيد كاحد في إقامة الدكلة لمييكد في فمسطيف في الكقت التي حددتو الحركة
الصييكنية ألنو األنسب إلقامة الدكلة في فمسطيف حيث أف المتغيرات اإلقميمية تساعدىـ في تحقيؽ
أىدافيـ.
المبحث الثاني :كيؼ دخمت الصييكنية كمتغير جديد عمى الحالة االستعمارية لتحقيؽ الفكرة الييكدية
في إقامة الدكلة الييكدية ،ككيؼ استطاعت تشبيؾ الييكد في مراكزىـ مع قيادات القكل االستعمارية
لتنفيذ المخطط الصييكني مف خبلؿ االستعمار.
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المبحث األوؿ
الصييونية والييود

أوًال :أوضاع الييود التي ميدت لظيور الصييونية
ثانيا :الصييونية
ً
ثالثًا :عالقة الصييونية بالييودية
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مدخؿ
نادل الييكد بإقامة دكلة ليـ فبرزت بكتاباتيـ كتحركاتيـ االستيطانية في فمسطيف ،كعند تطكر المشكمة
الييكدية في أكركبا تصدرت الحركة الصييكنية بقيادة الييكد المشيد لحؿ المشكمة الييكدية في أكركبا،
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
عمى حميا باليجرة االستيطانية لفمسطيف ،كمع بركز االتجاىات الفكرية لمصييكنية كتككيف الجمعيات
في دكؿ العالـ مف خبلؿ تككيف الشبكات الييكدية لتحقيؽ مساعدة الدكؿ ليـ في إقامة الدكلة الييكدية،
ككحدت الصييكنية االتجاىات الفكرية لبلتجاىات الصييكنية كاقناع الحاخامات الييكدية لنشر فكرة
إقامة الدكلة بيف الييكد بالخطاب الييكدم الييكدم لتسيطر عمى ييكد العالـ في تعجيؿ إقامة الدكلة
قبؿ نزكؿ المسيح ،كاستفادت الصييكنية مف الجمعيات االقتصادية كالعسكرية كاألمنية كالثقافية بدعـ
الحركة الصييكنية بتأسيس الدكلة  ،كبذلؾ تككف الصييكنية حققت تجميع الييكد حاخاماتيـ كأغنياؤىـ
الرم العاـ الييكدم حكؿ الفكرة الصييكنية في إقامة الدكلة كتـ عقد مؤتمر بازؿ كالذم جمع كبار
ك أ
الييكد عمى انشاء دكلة لمييكد في فمسطيف كبدأت الخطكات العممية في تشبيؾ العبلقات الصييكنية
إلقامة الدكلة الييكدية.
سكؼ تناقش الباحثة في ىذا المبحث أكضاع الييكد في العالـ ،كأثر ذلؾ في ظيكر الصييكنية
كحركة جامعة تسعى إليجاد كطف لمييكد في فمسطيف.

أوًال :أوضاع الييود التي ميدت لظيور الصييونية
يمكف لممتابع أف يممح أثر البعد الديني الييكدم في الفكر الصييكني ،حيث استغؿ ركاد
الصييكنية األكضاع الصعبة التي كاف يعيشيا الييكد في دكؿ أكركبا؛ إلقناعيـ بضركرة البحث عف
كطف يجمعيـ جميعان ،كقد فضمكا أف تككف فمسطيف ىي ذلؾ الكطف ،حيث ساعدىـ في ذلؾ المعتقدات

الدينية التي ترل أف لمييكد حؽ في فمسطيف.

18

 .1الفكرة الييودية في استيطاف فمسطيف
مزكرة ،فالييكد يعتقدكا أنيـ
ترجع فكرة الييكد في استيطاف فمسطيف إلى أصكؿ دينية تكراتية ٌ
كتدعي ركايتيـ ،أف أكلئؾ
يكجدكا منذ نزكؿ التكراة في سيناء ،كأنيـ ينحدركف مف نسؿ أكلئؾ الييكدٌ .
الييكد احتمكا أرض كنعاف (فمسطيف) التي كعدىـ الرب بيا ،كأقامكا عمييا مممكتي داكد كسميماف.
كيعتقدكف أنيـ أيجمكا عنيا مرتيف؛ في القرف السادس قبؿ الميبلد ،كعاـ  70لمميبلد .كتمضي الركاية
الصييكنية في نسج البناء األسطكرم بالقكؿ :ارتحؿ الييكد في المنفى قرابة  2000عاـ مشتتيف في
مناطؽ كثيرة مف العالـ ،كخبلؿ تمؾ المدة الطكيمة ،قطف في أرض فمسطيف مجمكعات بشرية أتت إلييا

بالغزك (عبد الحميد .)36 :2015 ،كعندما خرج الييكد مف األندلس أكاخر القرف الخامس عشر،

تردد عمى ألسنة حاخاماتيـ ضركرة استيطاف فمسطيف
كتكزعكا بيف أكركبا كشماؿ أفريقياٌ ،
ٌ

(ىيكؿ ،)29 :2001،في حيف كاف بعض حاخامات الييكد يرفضكف ذلؾ إال عمى المخمٌص (الماشيح)

(الكيبلني.)33 :1997 ،

كفي نداء شبتام تسفي -حاخاـ ييكدم ادعى أنو المخمٌص -إلى الييكد عاـ  1798قاؿ:

(كعدد
"يجب العمؿ لتحقيؽ المشركع المقدس ،كاقامة مجمس ينتخبو الييكد المقيمكف خارج فمسطيف
ٌ
بمدا يقيـ فييا الييكد)؛ كاف ذلؾ المجمس يمكنو أف يبحث في اتخاذ الق اررات التي يراىا
خمسة عشر ن
اجبا عمى جميع الييكد ،أف يقبمكا تمؾ الق اررات كأنيا
مناسبة مف أجؿ العكدة إلى فمسطيف ،كيككف ك ن

قانكف ممزـ (.)1

كفي أكاخر القرف التاسع عشر ،فكر الييكدم مكسى حاييـ مكنتفيكر -كىك مف الييكد المتدينيف

األثرياء -بإنشاء شركة تتكلى زراعة األرض ،كتشجيع ييكد أكركبا عمى االنتقاؿ إلى فمسطيف ،التي

يجيا إلى نقؿ
كتبيا الرب ليـ ،حيث سيجدكف اآلبار كأشجار الزيتكف كالكركـ ،ككاف يأمؿ أف يكفٌؽ تدر ن
آالؼ الييكد إلى فمسطيف (.)2
كقد حذا العسكر المتدينكف حذك األثرياء؛ فألقى الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر محاضرة قاؿ
فييا" :إف استغبلؿ فمسطيف بأسرىا سكؼ يككف بمثابة عكدة إلى ذلؾ الرخاء كاالزدىار القديـ الذم

( )1نداء شبتام تسفي إلى الييكد عاـ .1798

( )2مذكرات مكسى حاييـ مكنتفيكر عف فمسطيف بتاريخ .1839/5/24
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عرفتو ىذه الببلد في عيد آبائنا ،كمف الكاجب تشجيع العكدة إلييا عف طريؽ التبرعات ( .)3كىذا ما

أكده برنامج جمعية أحباء صييكف

()4

الذم كضعو غكلد سميد ( ،)5كشجع عمى استعمار الييكد

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

 .2المشكمة الييودية في أوروبا
بدأت المسألة الييكدية في القرف الرابع عشر ،عندما استكطف الييكد بكلكنيا بدعكة مف ممكيا
تجمع الييكد في بكلكنيا ،التي كقعت تحت نفكذىـ االقتصادم،
"كازيمير األكؿ" ،الذم تأثر بنفكذىـ ،ف ٌ
كعندما تقاسمت بركسيا كركسيا بكلكنيا بينيما ،كاف نصيب ركسيا القسـ األعظـ مف ييكد بكلكنيا .كقد
جديدا في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر ،حيث جرت
بعدا
ن
أخذت كراىية الييكد في أكركبا ن
محاكالت استئصاليـ مف المجتمعات األكركبية ،باعتبارىـ قكة غريبة دخمت إلى تمؾ المجتمعات؛
كبسبب سيطرتيا عمى ثركات الببلد كالمراكز المالية الميمة فييا .كقد جعؿ ييكد الشرؽ مف أنفسيـ قكة
منفصمة عف الدكؿ التي يعيشكف فييا؛ مما سبب ليـ الكثير مف المشكبلت التي دفعتيـ بعد ذلؾ إلى
اليجرة إلى أكركبا الغربية (الغاردم .)21 :1969 ،كمف ىنا برزت المشكمة الييكدية ،كأصبحت عكامؿ
القمؽ تظير في مجتمعات شرؽ اكركبا ،كذلؾ لعدة أسباب (الغاردم( ،)15 :1969 ،نافع:1999 ،
:)23
أ .التكجس التقميدم مف كؿ ما ىك خارج الكنيسة ،كاعتبار الييكد فئة غريبة داخؿ أكركبا الكاثكليكية،
التي ترفض االعتراؼ بالخبلص الكنسي ،كتذكر بجريمة الييكد ضد المسيح.
كبير في األنشطة المالية الربكية ،بعد منعيـ مف
تكسعا نا
ب.دكر الييكد في تركيز الثركة ،كتكسعيـ
ن
االنتساب لمركابط التجارية كالحرفية ،التي كانت تحمؿ صفة دينية إلى جانب صفتيا النقابية.

( )3محاضرة الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر في محاضرة ألقاىا عاـ  1892عف فمسطيف الشرقية.

) (4مجمكعة مف الجمعيات الصييكنية التي نشأت في التجمعات الييكدية في ركسيا ابتداء مف العاـ  ،1881كعممت في
التحضير لعمميات ىجرة الييكد إلى فمسطيف كاقامة المستكطنات( .منصكر)15 :2009،

) (5الككلكنيؿ البرت إدكارد كليامسف غكلد سميد عسكرم بريطاني ابف ييكدم ،أدار مستعمرات الباركف ىيرش كأسس فرقة الشباف
الييكد ،كنظـ أحباء صييكف عمى أساس عسكرم لما ترأسيا عاـ  (.1895نفس الكثيقة)5

( )6برنامج جمعية أحباء صييكف في بريطانيا العظمي كايرلندا الذم كضعو غكلد سميد
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ت.تجمع الييكد في أحياء خاصة بيـ (الغيتكىات) ،كامتناعيـ عف االندماج؛ بسبب إيمانيـ بالتفكؽ،
كالخكؼ مف أف تغمرىـ المسيحية فينخرطكا بيا.
مثمت مكجات اليجرة الييكدية مف شرؽ أكركبا نقطة االنطبلؽ لممسألة الييكدية ،حيث لـ
يرغب الييكد المقيميف في دكؿ غرب أكركبا بقدكـ ييكد شرؽ أكركبا إلى الببلد التي يقطنكف فييا؛
خشية اف يؤدم ذلؾ إلى انزعاج شعكب أكركبا الغربية بسبب تضارب كالء الييكد الغربييف بيف كالئيـ
لببلدىـ ككالئيـ لييكد شرؽ أكركبا .كبذلؾ تككف التقت أفكار ييكد شرؽ أكركبا مع ييكد غرب أكركبا
عمى ضركرة حؿ المسألة الييكدية (ىيكؿ.)29 :2001،

 .3ربط المسألة الييودية بالفكرة الييودية
رغـ بركز المشكمة الييكدية في أكركبا ،إال إف فكرة حؿ المشكمة الييكدية جمعت بيف كبار
الييكد كالساسة االكركبييف ،كمف االمثمة عمى ذلؾ ما فعمو نابميكف ممؾ فرنسا ،الذم استفاد مف بعض
الظكاىر الييكدية مثؿ (ىيكؿ:)30 ،29 :2001 ،
أ .استعماؿ الظاىرة الكطنية في إيقاظ الكعي الييكدم ،كالتقاط فكرة المطالبة بكطف قكمي ييكدم
يجمعيـ فيو ،كيريحيـ كيريح أكركبا مف عبء مكجات اليجرة المتدفقة مف ييكد الشرؽ.
ب .المعب عمى الكتر الديني الييكدم؛ كدعـ فكرة أف تككف فمسطيف كطف الييكد المكعكد.
ت .إذا أينشئت الدكلة الييكدية برعاية فرنسية في فمسطيف ،فتمؾ نقطة بداية ميمة لخططيا
اإلمبراطكرية في قمب أمبلؾ الخبلفة العثمانية.
بدأ بعض الييكد بربط مشكمة الييكد باالستيطاف؛ لخدمة االستعمار ،حيث ألقى الككلكنيؿ
الييكدم كمكد رينييو ككندر محاضرة قاؿ فييا" :إف ييكد أكركبا الشرقية ىـ عنصر المستقبؿ بالنسبة
لبلستعمار ( .)7كعقد في لندف مؤتمر ييكدم سنة  1849انتيى إلى مطمبيف:
 إعبلف قبكؿ ييكد العالـ بالحماية اإلنجميزية ليـ حيثما كانكا.
 التكجو بالرجاء لمحككمة اإلنجميزية لتسييؿ استعمار الييكد لفمسطيف ،عمى نمط ما يحدث في
مناطؽ أخرل ،فقد كاف الييكد يطالبكف المعاممة بالمثؿ في فمسطيف (ىيكؿ.)56 :2001 ،

( )7محاضرة الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر في محاضرة ألقاىا عاـ  1892فمسطيف الشرقية.
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أسس ييكد ركسيا كبكلكنيا منظمة أحباء صييكف في القرف التاسع عشر ،كانتمى إلييا معظـ
ييكد ركسيا البارزيف ،كصارت تسعى لبلستيطاف في فمسطيف (عرابي ،)498 :2006 ،كدعا مكشيو
اليب ليمينبمكـ (أحد أعضاء المنظمة) زعماء الييكد في أكركبا الغربية لمتكسط كالضغط عمى الدكلة
العثمانية؛ لتسمح لمييكد باليجرة إلى فمسطيف ،كدعا إلى جمع مبمغ عشرة مبلييف ركبؿ؛ لشراء األرض
الفمسطينية؛ لتأميف استيطاف الييكد عمييا (محمكد.)95 :1984 ،
ما سبؽ يدؿ عمى أف الفكرة الييكدية راكدت المفكريف كالكتٌاب الييكد قركنان طكيمة ،لكنيا كانت

حبيسة صفاحات الكتب ،حتى ظير عيد االستعمار كزادت األطماع االستعمارية بالكطف العربي

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

ثانيا :الصييونية
ً

الصييكنية ىي حركة سياسية ييكدية ظيرت في كسط كشرؽ أكركبا في أكاخر القرف التاسع

عشر ،كقد ظيرت إرىاصات الحركة الصييكنية مف خبلؿ كتابات مجمكعة مف المفكريف الييكد
المتدينيف كالسياسييف ،كدعت الييكد لمرجكع لفمسطيف ،مستغمة الظركؼ االقتصادية كالسياسية
كاالجتماعية التي كاف يمر بيا الييكد في مختمؼ الدكؿ التي كانكا يعيشكف فييا ،كرفضت اندماج
الييكد في المجتمعات التي كانكا يعيشكف فييا ،كنادت بإنشاء دكلة في فمسطيف التي كانت ضمف
أراضي الدكلة العثمانية .كدعت إلى تحكيؿ المعتقد الديني إلى برنامج سياسي.

 .1نشأة الصييونية
ظيرت الصييكنية عمى شكؿ برنامج عمؿ في القرف التاسع عشر عمى يد ىرتزؿ ( ،)8كاستندت
إلى فكرة المسألة الييكدية كنقؿ الييكد إلى خارج أكركبا (بمخضر ،)66 :2006 ،كذلؾ مف خبلؿ
ؤمف لممستكطنيف مكطئ قدـ في فمسطيف (المسيرم ،1990 ،ـ.)6 :6
سعييا تكظيؼ دكلة استعمارية تى ٌ
كقد تكاصؿ ىرتزؿ مع العديد مف الشخصيات؛ لمتنظير لمصييكنية (تني ،)23 :2001 ،كتأثر عدد مف
( )8كلد بكدابست ،التربية كالتنشئة ألمانية ،كتعمـ في مدرسة تابعة لمجالية الييكدية ،صحفي نشيط كمطمع عمى المشكمة الييكدية
كانتشار مظاىر البلسامية في أكركبا ،كىك مؤسس الحركة الصييكنية كأعمف في المؤتمر الصييكني األكؿ عف رغبتو بامتبلؾ

فمسطيف بكاسطة الشرعية الدكلية( .الخطيب.)495 :2009،
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الممكؾ كالحكاـ األكركبييف بأفكاره ،كظيرت في كؿ مف ألمانيا كفرنسا كانجمت ار فكرة التعاكف مع الييكد
لمتكسع االستعمارم ،كتكطيف الييكد في فمسطيف لغايات اقتصادية كسياسية كاستعمارية (شكرم،1990 ،

ـ .)4 :6
لجأت الصييكنية إلى العمؿ الدعائي لتكجيو الييكد كغيرىـ ،كعممت دعايتيا عمى تحسيف
صكرتيا في أعيف الرأم العاـ الدكلي كالييكدم ،كدعـ جبية المؤيديف ،كمحاكلة اكتساب المعارضيف
بدرجاتيـ المختمفة أك تخفيؼ عدائيـ (الشرقاكم.)328 :2007 ،

 .2أىداؼ الصييونية
إف اليدؼ مف الصييكنية ليس مجرد استيطاف فمسطيف كاستغبلؿ شعبيا ،كما كاف ىدؼ
الحركات االستعمارية خبلؿ القرف الت ػ ػاسع عشر كبداية القرف العشريف في أفريقيا كآسيا ،فقد كاف ىدؼ
الصييكنية المعمف تيجير الشعب الفمسطيني ،كتفريقو كتجريده مف أمبلكو ،كاستبدالو بالمستكطنيف
الجدد ،كانكار كجكده كحقو بالبقاء في فمسطيف (Schoenman.1988:22).كيمكف اإلشارة إلى أىـ
أىداؼ الصييكنية فيما يأتي (باخربيو:)40 :2001 ،
أ .الدعكة لمصييكنية في العالـ ،خاصة لدل رجاؿ الحكـ كالساسة الذيف بيدىـ مقاليد األمكر.
ب .زرع الفكرة الصييكنية في أعماؽ الييكد حيثما كانكا ،كحمميـ عمى اعتناقيا كتحقيقيا.
ت .إغراء الدكؿ العظمى ،لبناء عبلقات مصمحية مع الصياينة الييكد ،إلقامة دكلة ليـ.
ث .طمأنة العالـ المسيحي عمى مستقبؿ األماكف المقدسة بفمسطيف ،كاشاعة سكء استخداـ العرب ليا،
كمناصرة الييكد إلقامة كطف قكمي فييا.
ج .البحث عف راية يتجند تحتيا الييكد في حربيا عمى الشعب الفمسطيني (دياب .)36 :2002،
ح .تجميع الييكد مف جميع أنحاء العالـ ،كتكطيد دعائـ دكلتيـ (عرابي.)521 :2006 ،
خ .بناء عبلقات مع دكؿ العالـ لتأميف سيطرة الييكد عمى فمسطيف ،كاالعتراؼ بدكلة مستقمة ليـ في
فمسطيف (غام كار)193 :1970،
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 .3االتجاىات الصييونية
مرت الصييكنية بعدة مراحؿ أدت إلى بركز االتجاىات الصييكنية المختمفة ،كقد أدل اختبلؼ
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:
أ .صييونية األثرياء والمندمجيف في الغرب مف الييود (التوطينييف)
ظير ىذا االتجاه بيف الييكد األثرياء المندمجيف في البمداف التي يقيمكف فييا ،ككاف ىدفيـ
إبعاد ييكد الشرؽ عنيـ .كلـ ينضـ أكلئؾ الييكد األثرياء إلى المشركع الصييكني إال بعد أف انغمست
الدكؿ األكركبية في مساعدة الصييكنية ،كقد تحكؿ ىؤالء إلى االتجاىات الصييكنية العمكمية
()9

كصييكنية الدياسبك ار (صييكنية الخارج) بعد كعد بمفكر ،ككاف مف قادتيا لكيس برانديز

(المسيرم،

 ،1990ـ.)253 :6
ب.صييونية استيطانية تسممية (عممية)
بدأ ظيكر ىذا االتجاه في صفكؼ ييكد شرؽ أكركبا ،كمف أكائؿ الدعاة لو الكاتب الركسي
الييكدم مكشيو ليب ليمينبمكـ ،كالطبيب الركسي الييكدم ييكدا بنسكر .كأكلى األفكار التي استندا إلييا
ىي فكرة الشعب المنبكذ .كيرل بنسكر ضركرة التخمص مف فكرة االنتظار اإلليي حتى يعكد المشياح
(المسيرم ،1990 ،ـ ،)255 :6كلحؽ بيا معظـ جماعات أحباء صييكف ،كتحكلت إلى ما يسمى
التيار العممي (بمخضر .)71 :2006 ،كىذا االتجاه ىك الذم اتخذ الخطكات العممية األكلى لتحقيؽ
االستيطاف ،كاتخذكا الزراعة كسيمة لتحقيقو (المسيرم ،1990 ،ـ .)250 ،243 :6كتصاعد نفكذ تيار
الصييكنية العممية إلى أف سيطر عمى الحركة الصييكنية في المؤتمر العاشر عاـ ( 1911غازم،
 ،)42 :2003ككاف مف أكثر التيارات التي شجعت عمى االستيطاف الفعمي في فمسطيف
(عابد.)549 :1990،

) (9أحد زعماء الصييكنية التكطينية ،كحقؽ برانديز معدالت عميا مف االندماج لمييكد مف اصؿ الماني في أمريكا ،كعيف رئسا
فخريا لمصييكنية في الفترة ) http://www.nakba.ps/criminal-details.php?id=12(.1921-1920
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ت.صييونية ثقافية أو روحية
الصييكنية الثقافية عبارة عف تيارات ثقافية داخؿ األحزاب كالحركات الصييكنية المختمفة،
أثرت عمى الييكد ،كأسيمت في تطكير الثقافة الييكدية ،كجندت العديد مف الصياينة لتنفيذ المشركع
الصييكني (المسيرم .)260 ،250 :1990 ،كقد تبنى ىذا االتجاه فكرة الدكلة المنشكدة التي يمكف
المناخ النفسي بيف الييكد ،كتقكية كعييـ مف خبلؿ
إقامتيا باستعماؿ الكسائؿ الدبمكماسية ،كتكفير ي
برنامج تثقيفي يعيد إلييـ ثقتيـ ،كيمكنيـ مف التحرر الركحي إلى جانب مسايرة تطكر العصر في
الحدكد التي تممييا الييكدية عف طريؽ تكفير الكسائؿ البلزمة إلقامة الدكلة ،كمف قادة ىذا التيار آحاد
ىاعاـ

()10

(الكيبلني.)75 :1997 ،

ث.الصييونية الدينية
الحركة الصييكنية الدينية ىي حركة معارضة لمتيار العمماني ،تحكلت إلى حزب سياسي باسـ
(ىمزراحي) عاـ  ،1902كاتخذت شعا نار ليا( :أرض إسرائيؿ ،لشعب إسرائيؿ ،بمكجب شريعة إسرائيؿ)،
كأف اتحاد الكياف الييكدم يككف فقط بتكجيو الفكر الييكدم نحك التكراة كفمسطيف ،باعتبارىما ركنيف

ميميف في تاريخ الييكد (منصكر.)293 :1987 ،
ج .الصييونية السياسية
برزت الصييكنية السياسية كأداة لكسب التأييد الدكلي مف أجؿ إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف،
كقكيت عندما كافؽ المؤتمر الصييكني األكؿ عمى برنامج بازؿ (الشريؼ .)8 :1985 ،كلـ تكف قيادة
التنظيمات الصييكنية في مرحمة ما قبؿ ىرتزؿ تدرؾ ضركرة االعتماد عمى اإلمبريالية لكضع المشركع
الصييكني مكضع التنفيذ ،كلكف ىرتزؿ أدرؾ ضركرة أف تسبؽ الجيكد االستيطانية جيكد دبمكماسية،
تيدؼ إلى تأميف الدعـ الغربي االستعمارم لممشركع الصييكني .كلقد رأل كايزماف

()11

باف تجعؿ

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

) (11كلد عاـ  1874في بيبلركسيا كىك عالـ كيمائي ،كمف زعماء الحركة الصييكنية كأكؿ رئيس إلسرائيؿ شارؾ في مؤتمرات
صييكنية مف المؤتمر الثاني كحتى الثاني كالعشريف( .منصكر.)511 :1987 ،
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الصييكنية السياسية المسألة الييكدية عالمية ،كجزء مف المشركع االستعمارم الغربي (المسيرم،
 ،1999ـ .)243 :6كمف أىـ أتباع الصييكنية السياسية ديفيد كلفسكف( ،)12كناحكـ سكككلكؼ(.)13
ح .الصييونية التصحيحية
ظيرت الحركة التصحيحية في بكلندا ،في أكساط الصييكنييف العمكمييف في منتصؼ
العشرينيات مف القرف العشريف ،في كقت كانت الساحة الييكدية البكلندية مميئة باالتجاىات كاألحزاب
السياسية العمالية .كقد تمكف التصحيحيكف مف تأسيس صحافة خاصة بيـ في بكلندا عاـ ،1928
كشقكا طريقيـ بقكة داخؿ التجمع الييكدم في بكلندا ،كحصمكا عمى دعـ مف العديد مف القادة الصياينة
في بكلندا .كقد رأل التصحيحيكف أنو ال مانع مف تحالفيـ مع حككمات السامية تريد التخمص مف
الييكد في بمدانيا( .أبك جميكـ .)41-40 :2011،كمف قادة الصييكنية التصحيحية ،كبلكنز يكسغ
جداليا ( ،)14كجابكتنسكي زئيؼ فبلديمير(.)15
خ .الصييونية التوفيقية
كانت الخبلفات بيف التيارات الصييكنية المختمفة مكجكدة قبؿ إنشاء المنظمة الصييكنية،
كظمت قائمة بعد إنشائيا ،كتمحكر الخبلؼ داخؿ الحركة الصييكنية خبلؿ عيد ىرتزؿ بيف تيارم
الصييكنية السياسية كالصييكنية العممية (الكيبلني.)42 :1997،
بادر كايزماف إلى نشر شعار (التكفيقية) في المؤتمر الصييكني الثامف ( 1907عابد:1990 ،
كعبر عف مفيكمو في افتتاح المؤتمر عندما قاؿ" :إف نشاطنا الدبمكماسي ميـ ،كلكف
ٌ ،)549
( ) 12زعيـ صييكني كثاني رؤساء المنظمة الصييكنية استقر في ككلكنيا بألمانيا كتخمى عف إيمانو بالييكدية األرثكذكسية ،كأكد
ليرتزؿ أىمية الجماىير الييكدية في شرؽ أكركبا إلنجاح فكرتو ،كأسس الصندكؽ االئتماف الييكدم( .المسيرم ،1999،ـ:6

.)244

) )13صحفي بكلندم ،كأحد قادة الحركة الصييكنية كالمؤرخ الرسمي ليا ،اىتـ بإحياء المغك العبرية ،ككاف لو أكبر األثر في تطكير
المغة العبرية ،شغؿ منصب السكرتير العاـ لممنظمة الصييكنية عاـ ( .1909المسيرم ،1999 ،ـ.)244 :6

) (14كاف مف األعضاء األكائؿ في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  ،1897تكلى تحرير جريدة (ىشيمكاح) عاـ  ،1902ىاجر
إلى فمسطيف  1919كأظير نشاطا كاسعا في لجنة المغة العبرية كعيف محاض ار لمغة كالتاريخ في الجامعة العبرية.

) (15مؤسس كزعيـ الحركة التصحيحية الصييكنية ،نادل بضركرة محاربة التكجيات البلسامية في ركسيا خاصة كفي أكركبا

عامة ،تكلى قيادة الكحدة رقـ  38في الجيش البريطاني لعاـ  ،1917ككاف مف الداعيف لتنفيذ ىجرة غير شرعية لمييكد نحك
فمسطيف ابتداء مف عاـ  ،1932كاقامة جيش عبرم داخؿ الجيش البريطاني (منصكر .)151 :1987،
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اإلنجازات الفعمية في فمسطيف ستزيده أىمية ،إذا استطعنا الدمج بيف المدرستيف الصييكنيتيف ،عندىا
نككف قد اجتزنا العقبة الرئيسية" .كقد كرر كاربكرغ الفكرة نفسيا في المؤتمر الصييكني العاشر عاـ
 ،1911تحت شعار الصييكنية المركبة (الكيبلني.)43 :1997 ،
جمع الفكر الصييكني التكفيقي بيف التيارات المختمفة ،حكؿ مبدأ كاحد ىك تأسيس الدكلة
الصييكنية كتضافرىا لخدمة المشركع الصييكني (الكيبلني .)75 :1997 ،ككاف لكؿ اتجاه صييكني
مؤسساتو التي تحاكؿ تحقيؽ األىداؼ الصييكنية االستيطانية ،كالتي تعبر عف نفسيا في مؤسساتيا،
مثؿ :اليستدركت ،كالمنظمات الحزبية االستيطانية ،كالجماعات العسكرية المختمفة ،كالياجاناة .كقد
كانت جميعيا تحت إطار صييكني كاحد ،يتمثؿ بالمنظمة الصييكنية كالككالة الييكدية (الدباغ،
 ،1984ـ.)65 :3

 .4الجمعيات الصييونية
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
العامميف ،تحت إطار تنظيمي كاحد لتنفيذ برامجيا دكف تأخير .كانتشرت في دكؿ العالـ؛ لتتـ السيطرة
عمى المقدرات المالية كاالقتصادية ،كتككيف مجمكعات ضاغطة تيؤثر عمى أصحاب القرار.
أ .ربط الجمعيات الصييونية بالفكرة الييودية
تأسست الجمعيات الصييكنية منذ القرف الثامف عشر؛ بيدؼ الحصكؿ عمى دكلة (عابد،
 ،)538 :1990كاتسع انتشارىا بعد اغتياؿ قيصر ركسيا عاـ  ،1881حيث ىدفت إلى جمع األمكاؿ؛
لشراء األراضي في فمسطيف كتكطيف الييكد فييا .كمف أمثمة ذلؾ ،جمعية زركبابؿ التي اسسيا بنسكر
()16

في أككرانيا عاـ (1883بمخضر ،)71 :2006 ،كجمعية "االستعمار الييكدم لفمسطيف" ،التي

ميمة شراء األراضي مف العرب ،كاعادة تكزيعيا عمى الييكد
تأسست عاـ ُّٖٖـ ،كأيككمت إلييا ٌ
المياجريف (الكعرم.)248 :2006 ،

)(16طبيب ركسي صييكني استيطاني كزعيـ جماعة أحباء صييكف ،كخدـ في الجيش الركسي أثناء حرب القرـ  ،1856كاقترح تكطيف الييكد
في كطف كاحد ،كتجكؿ في عكاصـ أكركبا لمدعكة لفكرتو بشأف الدكلة الصييكنية( .المسيرم،1999،ـ)219 :6
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كبعد فشؿ ىرتزؿ في الحصكؿ عمى فمسطيف مف السمطاف عبد الحميد الثاني ،تحرؾ إلى
تجمع مؤقتة
مصر عاـ 1902
ن
حامبل مشاريعو لدكلة ييكدية في فمسطيف ،أك الحصكؿ عمى محطة ٌ
ليـ في سيناء ،كاعتمد في اتصاالتو بالدرجة األكلى عمى عدد مف العائبلت الييكدية في اإلسكندرية،
كأسس جمعية صييكنية تدعك إلى مشاريعو بعد سفره ،ثـ تتكلى التركيج لمفكرة الصييكنية في مصر،
كظمت ىذه الجمعية كفركعيا نشيطة حتى قياـ الحرب العالمية األكلي عاـ ( 1914ىيكؿ:2001 ،
.)152
كما تـ تأسيس الجمعية الييكدية األمريكية عاـ  ،1906ككصؿ عدد أعضائيا إلى عشريف
انتشار ،باإلضافة إلى كبار مكظفي البمدية ،كأعضاء
نا
ألؼ أمريكي ،ككانت تضـ أكثر الصحؼ
جميعا ،رغـ
السمطات القضائية ،كرجاؿ المصارؼ كاألعماؿ ،كالحاخامات الييكد ،كغيرىـ .ككانكا
ن
اختبلؼ كجيات نظرىـ ،يسعكف لتحقيؽ ىدؼ كاحد ،ىك مساندة الييكد كمساعدتيـ خارج الكاليات

المتحدة بشتى الطرؽ ،كمنيا الطرؽ الدبمكماسية (جاؾ.)96 :2001 ،
كفي سنة  ،1920كعند انتشار المشكبلت الييكدية ،كىجرة ييكد شرؽ أكركبا إلى أمريكا،
لمرم العاـ األمريكي ،كاف ييدؼ لغرضيف ،ىما:
نامجا لتدريسو أ
نشرت الجمعية الييكدية األمريكية بر ن
الرم العاـ األمريكي ضد النازية بسبب
التعريؼ بالجيات المعادية لمييكد كالعمؿ عمى محكىا ،كتأليب أ
الحممة ضد الييكد كاعداميـ (جاؾ .)98 :2001 ،كفي عاـ  ،1940كانت ميمة الجمعية إعادة
تأىيؿ كتكطيف الييكد ،كاطبلؽ حرية ىجرتيـ إلى أمريكا (جاؾ.)99 :2001 ،
كقاـ التاجر الييكدم البارز "الباركف فيميكس منشة" بالدعكة إلى مؤتمر عاـ ،يضـ كؿ
كحدد أىدافو عمى النحك
الجمعيات الييكدية في مصر ،بحيث يخرج مف اتحادىا
جميعا تنظيـ كاحدٌ ،
ن
اآلتي (ىيكؿ:)152 :2001 ،
 تركيز االىتماـ عمى عممية إنشاء الكطف الييكدم في فمسطيف.
 جمع التبرعات لتنظيـ كمساعدة ىجرة منظمة إلى فمسطيف عف طريؽ مصر.
 العمؿ عمى إنشاء جامعة عبرية في فمسطيف ،كجمع التبرعات ليا.
 التحضير إلنشاء مركز طبي متقدـ في فمسطيف ،كجمع التبرعات لتنفيذه.
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ب .المنظمات المالية واالقتصادي لمصييونية
يمكف مبلحظة أف المنظمات الصييكنية تميزت بالتخصصية كسعة االنتشار .فقد كانت كؿ
منيا مسؤكلة عف ميمة محددة أككمت إلييا ،بحيث تتكامؿ فيما بينيا كتككف قادرة عمى خدمة المشركع
الصييكني في االبعاد المختمفة :االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالعسكرم ،كالسياسي ،كغيرىا  ...كيمكف
اإلشارة إلى ذلؾ فيما يأتي:
 المنظمات المالية واالقتصادي الصييونية
أيسست في القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف العديد مف الجمعيات الصييكنية ،ىدفيا
تقديـ المساعدة لمييكد في كؿ مكاف ،كتنمية المجتمعات الييكدية كاغاثتيا ،كالتدريب عمى الميف
المختمفة .كأيسست جمعيات في الفترة ذاتيا لتشجيع الممكية الفردية لؤلراضي الزراعية ،كايجاد طبقة مف
المزارعيف ،كتشجيع نشاط شركات الرىاف العقارية ،كارساء قكاعد البنية التحتية لبلقتصاد الصييكني
(الزىار .)21-20 :2011،كما أنشئ العديد مف البنكؾ كالشركات كالصناديؽ المالية كاالقتصادية؛
لدعـ اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف ،كمف أمثمة ذلؾ :جمعية األليانس (االتحاد الييكدم العالمي)،
كصندكؽ االئتماف الييكدم لبلستعمار ،كالصندكؽ القكمي الييكدم ،كشركة تطكير االراضي ،كجمعية
ىداسا ،كصندكؽ التيجير كاالعداد ،كصندكؽ التحرير ،كصندكؽ تأسيس فمسطيف (كيريف ىايسكد)،
مؤتمر في لندف عاـ
نا
كغيرىا (عبد الرحمف  .)48 :1982،كما عقد أصحاب البنكؾ في العالـ،
 ،1899ضـ العديد مف المؤسسات المصرفية مثؿ :مكرجاف شركاه (نيكيكرؾ) ،دريكسؿ كشركاه
(فيبلدلفيا) ،جرينفيؿ كشركاه (لندف) كغيرىا ،كقد قرركا في ذلؾ المؤتمر إنشاء احتكار عالمي تحت
إش ارؼ مؤسسة ركتشيمد ،بحيث يعمؿ بعد ذلؾ عمى خدمة الييكد (الحارتي.)277 :2001 ،
كقد نشأت مشركعات صناعية كنقؿ كمبلحة كتأميف؛ لضماف الدعـ المالي لممستكطنات ،كشؽ
الطرؽ ،كانشاء سكؾ الحديد (محمكد .)115 :1984 ،كعممت بعض الجمعيات عمى إيجاد الطبقة
العاممة مف المزارعيف كالصناعييف؛ لتيكيد األيدم العاممة ،كالمساعدة في تككيف العمكد الفقرم
لبلقتصاد الصييكني في فمسطيف ،ليككف نكاة لقياـ دكلة لمييكد (الزىار .)79 :2011 ،كقد عممت
معظـ تمؾ الجمعيات عمى تكريط الفبلح الفمسطيني بالقركض كالفكائد لدفقو إلى بيع ارضو بعد عدـ
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تمكنو مف تسديد تمؾ القركض في مكعدىا ،ثـ نقؿ تمؾ األراضي لممكية الييكد كالجمعيات الييكدية
(طربيف ،1990 ،ـ)998 :2؛ (عبد الرحمف .)48 :1982،
كفي السياؽ ذاتو ،أسست الصييكنية الجمعيات النسائية لجمع التبرعات كاألمكاؿ ،كارساليا
لمييكد في فمسطيف؛ لتحسيف األكضاع الصحية كالقياـ باألنشطة االجتماعية كالثقافية بيف النساء
الييكد ،كتشجيعيف عمى المشاركة الفعالة لدعـ المشاريع الييكدية ،كتعميؽ الفكرة الصييكنية (شمالي،
( )30 :2014نكرم.)39 :1986،
 المنظمات العسكرية واألمنية
اىتـ الحركة الصييكنية ،في أكاخر القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف ،بإيجاد قكة دفاع
لحماية المستكطنات ،تيتـ بشكؿ كبير بالعمؿ االستخبارم المنظـ .كبدأت الصييكنية خطتيا لنقؿ
السبلح إلى فمسطيف ،كتكزيعو عمى الييكد كتدريبيـ عمى استخدامو (شكرم .)15 :1990 ،كقد كانت
طبيعة تمؾ االنشطة كالمنظمات التي تمارسيا سرية ،كقد حددت ىدفيا بأف يككف الييكدم المياجر إلى
مسمحا ،قاد انر عمى حراسة المستكطنات كحمايتيا مف العرب (أبك خضكرة:2012 ،
فمسطيف كيقيـ فييا
ن
.)35
كأيسست قكاعد لمتدريب البحرم الصييكني في بعض الدكؿ ،مثؿ :إيطاليا كفرنسا كجنكب أفريقيا
كالكاليات المتحدة االمريكية (المسيرم ،1999 ،ـ ،)105 :7كقد أسيـ ذلؾ في تأسيس بعض
المنظمات العسكرية كاألمنية مثؿ :منظمة باغيكرا ،كلجيكف ىعفكداة (فيمؽ العمؿ) ،منظمة ىاشكمير
(الحارس) ،كالفيمؽ الييكدم ،إلى جانب الياجاناة كجناحيا الضارب (البالماخ) ،التي كانت أكبر
المنظمات العسكرية الصييكنية ،كالتي انشؽ عنيا منظمات ييكدية عسكرية اكثر تشددان مثؿ :إتسؿ
(اإلرغكف) ،كليحي (عصابة شتيرف)؛ بحيث كاف لمياجاناة كالمنظمات الصييكنية األخرل أكبر االثر

في ىزيمة الجيكش كالمقاكمة العربية كتحكيؿ معظـ فمسطيف إلى دكلة صييكنية عاـ ( 1948المسيرم،
.)158 :1982
كىكذا يتضح أنو كاف لمييكد دكر في تككيف الجمعيات كالمنظمات التي اىتمت باالستيطاف
قبؿ مؤتمر بازؿ الذم تأسست في إثره المنظمة العالمية الصييكنية ،كالتي أدركت أنو يجب االستفادة
مف الجمعيات كالمنظمات الصييكنية بجميع تخصصاتيا ،كأدركت كذلؾ أف العمؿ المنظـ كالمخطط لو

30

بإتقاف ،سيؤدم إلى إنجاح فكرة إقامة الدكلة .كتعتبر الجمعيات الييكدية كالصييكنية بمثابة الشبكة
العالمية التي تجمع ييكد العالـ عمى صعيد كاحد ،كىي العقد الصامت لمعمؿ الصييكني ،كالتكاصؿ مع
جميع الييكد في العالـ؛ مف أجؿ جمع التبرعات كالحصكؿ عمى السبلح ،كتغير الثقافة الييكدية لتأييد
إقامة الدكلة قبؿ نزكؿ المسيح.

 .5أعالـ الفكر الصييوني
لـ يكف ىرتزؿ ىك أكؿ مف نادل بكجكد كطف لمييكد؛ بؿ سبقو الكثير مف المفكريف ،كالحركات
الصييكنية الييكدية كالمسيحية ،كالذيف اىتمكا بالمسألة الييكدية ،كنادكا بالكتابة كالنشر ،أك بالتكاصؿ
مع األغنياء مف الييكد بضركرة تجميع الييكد في دكلة كاحدة.
كضع مفكرك الحركة الصييكنية نظريات ساىمت في إرساء دعائـ اليجرة الييكدية االستيطانية
كرسكا جيكدىـ لمدعكة لتنشيط االستيطاف ،كجذب اىتماـ الييكد في أكركبا ،ككاف
إلى فمسطيف ،فقد ٌ
آلراء القمعي ككاليشر في أكساط الفقراء الييكد األثر األكبر في دعـ االستيطاف الصييكني .كما دعا
مكتفيا بدعكة
بنسكر إلى تككيف قكة ييكدية فاعمة لبعث الكطف القكمي الييكدم ،بالتنسيؽ مع بريطانيا
ن
فقراء الييكد لميجرة لفمسطيف (محمكد.)97 :1984 ،
انتيخب المحامي لكيس برانديس عاـ  1914رئي نسا لممنظمة الصييكنية في أمريكا ،حيث حقٌؽ
نشاطنا ممحكظنا لممنظمة ،خاصة بعد الحرب العالمية األكلى ،لبناء دكلة ييكدية في فمسطيف (الحارتي،
.)281 :2001

ككاف ماكس نكردك الصييكني الينغارم المقيـ في باريس مف أكائؿ مف دعـ نظرية ىرتزؿ
الصييكنية ،كحضر المؤتمر الصييكني األكؿ الذم يعقد في باؿ عاـ  ،1897كأكد أف الشعب الييكدم
يعاني مف البؤس المادم في الشرؽ كالبؤس الركحي في الغرب (نكرم.)55 :1986 ،
كمف أىـ المفكريف كركاد الحركة الصييكنية :الحاخاـ ييكدا قمعي حاخاـ الطائفة الييكدية في
يكغسبلفيا ،تسفي ىيرش كاليشر حاخاـ الطائفية الييكدية بألمانيا ،مكسى ىس مف مؤسسي الصييكنية
العمالية في ألمانيا ،ليك بنسكر رئيس لجنة أكديسا في ركسيا ،بيريز سمكلينسكيف مف ركسيا ،مكشيو
ليمينبمكـ عضك في جمعية أحباء صييكف في ركسيا ،آشر غنزبرج ،دافيد كلفسكف أحد مؤسسي جمعية
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أحباء صييكف في ألمانيا ،اكتككربكرغغ طبيب ألماني ،حاييـ كايزمف رئيس الحركة الصييكنية بعد
مرحمة ىرتزؿ مف ركسيا ،ناحكمسككلكؼ (عكض ،1990 ،ـ.)849 :6
كضع أكلئؾ المفكركف األسس الفكرية كالعقائدية لمحركة الصييكنية ،ككانت مسؤكلة إلى حد
كبير عف دفع مكجات اليجرة الييكدية األكلى مف ركسيا إلى فمسطيف ،كساىمت في إرساء دعائـ
النزعة االستيطانية التكسعية لمعمؿ الصييكني في فمسطيف كالشرؽ العربي (محمكد.)97 :1984 ،

ثالثًا :عالقة الصييونية بالييودية
عمؿ ىرتزؿ في المحاماة كالصحافة ،كقد كاف عممو يمنحو االحتكاؾ بكثير مف القضايا
تخص المسألة الييكدية ،فساعده ذلؾ عمى االتصاؿ بالحككمات كأصحاب القرار في
الحساسة التي
ٌ
ألمانيا كالدكؿ األكركبية األخرل.
استكعب ىرتزؿ الظركؼ كدخؿ عالـ الحقائؽ السياسية ،كافتتح ىد ٍكىره بنشر بكتيب ،تحكؿ الحقان
صداء كبيرة بيف الييكد ،كاعتبر
إلى دستكر لمحركة الصييكنية ،كنشره بعنكاف "دكلة الييكد"؛ مما أثار أ
ن
نكعا مف الخياؿ السياسي (ىيكؿ.)67 :2001 ،
كثير منيـ أفكاره ن

 .1استراتيجية ىرتزؿ في استغالؿ المشكمة الييودية
تبمكرت استراتيجيات كأفكار العمؿ عند ىرتزؿ ،مستغبلن المسألة الييكدية فيما يأتي (ىيكؿ،

:)68 :2001

أ .عدـ دمج كؿ الييكد في المجتمعات األكركبية.
ب .اندماج أغنياء الييكد ،المقبكليف لدل المجتمعات األكركبية ،كعدـ ىجرتيـ خارج أكركبا.
ت .الييكد الفقراء القادمكف مف الشرؽ ،سيككنكف مصدر إزعاج كقمؽ لمييكد األثرياء الذيف استقركا في
غرب أكركبا.
ث .أغنياء الييكد في أكركبا الغربية ،يجب أف يدفعكا تكمفة ىجرة فقرائيـ خارج أكركبا.
ج .فمسطيف ىي المكاف الكحيد الذم يستطيع الييكد أف يذىبكا إليو؛ فمجرد ذكر اسميا يثير عند الييكد
ذكريات تاريخية تعمؿ عمى تحركيو.
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 .2الصييونية والالسامية

()17

استغمت الصييكنية فكرة معاداة الشعكب لمييكد ،التي أطمقت عمييا مصطمح البلسامية؛ لتحقيؽ
أىدافيا في انشاء الكياف الصييكني في فمسطيف ،كعممت عمى تأجيج نارىا كمما خمدت (ىاشـ،
 .)246 :2010كفي المؤتمر الصييكني الثالث المنعقد عاـ  ،1899فصؿ ماكس نكرداك

()18

الحمكؿ

الثبلثة الممكنة لممشكمة الييكدية كىي (نكرم:)56 :1986 ،
أ .التغيير الجذرم لمطبيعة اإلنسانية( .كىذا غير ممكف)
ييكدا( .كىذا غير ممكف أيضان)
ب .أف يتكقؼ الييكد في أف يصبحكا ن
لذلؾ ،فمـ فيـ بحاجة إلى الخيار الثالث ،كىك:
ت.تجميع الييكد في كطف تاريخي.
كتب رئيس البرلماف النمساكم الباركف جكىاف فكف خمكفسكي إلى ىرتزؿ" :إذا كاف قصدكـ
كىدؼ دعايتكـ االستفادة مف معاداة السامية؛ فإف في كسعكـ بمكغ اليدؼ ،كانني عمى يقيف تاـ أف مثؿ
ىذه الدعاية ستزيد مف معاداة السامية ،كبأنكـ تدفعكف الييكد إلى المذابح (غاركدم،)116 :1990 ،
كقد نادت الصييكنية بالعمف ،أف العداء لمسامية لدل شعكب أكركبا ىك الخطر الثابت كال خبلص منو،
إال بتجميع الييكد في دكلة تككف دكلتيـ في الخفاء ،فكانت الصييكنية تذكي نار العداء لمسامية كمما
خمدت ،كتقدـ الحجج الستمرارىا ،ككانت تعمـ أف العداء لمييكد ىك أفضؿ محرؾ لفصميـ عف
أكطانيـ ،كتيجيرىـ في الدكلة المقرر قياميا ،كيجدكف أف الصييكنية أفضؿ معيف ليـ لمتخمص مف
كطنا ليـ (ىاشـ.)286 :2010 ،
الييكد االندماجييف ،كتكجيييـ إلى بقعة خارجية تصبح ن
استطاعت الصييكنية التحالؼ مع كؿ أعداء السامية ،مف الفاشييف كالنازييف كغيرىـ؛ مف أجؿ
إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف كتكطيف ييكد العالـ فييا (ىاشـ.)283 :2010 ،

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

 ،1987ص)45

) )18طبيب ككاتب كمف زعماء الصييكنية كمف مؤسسييا ،عمؿ إلى جانب ىرتزؿ كاعتبر ساعده األيمف في الخطكات المصيرية
لتأسيس الصييكنية ،مارس مينة كتابة في الصحافة ،كنادل بضركرة ىجرة نصؼ مميكف ييكدم مف شرؽ أكركبا إلى فمسطيف

لدعـ الحركة االستيطانية الييكدية(.منصكر)477 :2009 ،
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 .3صناعة التداخؿ بيف الصييونية والفكرة الييودية
اعتمد الصياينة عمى قاعدة قكية مف الجماىير الييكد ،كاالستفادة مف خدماتيـ؛ فقدمكا أنفسيـ
منذ البداية لمعب دكر الكسيط بيف الدكؿ األكركبية كبيف الييكد لتجنيدىـ كتكطينيـ في المكاقع الميمة،
كتكجيكا لمجماعات الييكدية ،كمف ثـ تسممكا قيادتيا (المسيرم ،)110 :1982 ،كتبنت الصييكنية
العقيدة الييكدية ،بحيث خمقت في ذىف الكثيريف ترادفنا شبو كامؿ بيف الصييكنية كالييكدية ،كنجحت

في تطكير خطاب مراكغ سمح بتجنيد الييكد األرثكذكس (المسيرم ،2006 ،ـ.)2 :5

لـ تظير الصييكنية ،في بداية األمر ،بيف ييكد اليمف أك اليند أك المغرب ،كانما ظيرت بيف
ييكد العالـ الغربي في أكاخر القرف السابع عشر ،مع ظيكر التشكيؿ االستعمارم الغربي ،كبدايات
استيطاف اإلنساف الغربي في العالـ الجديد ،كظيرت في بداية األمر بيف مفكريف استعمارييف غير ييكد،
ثـ تبناىا بعض المثقفيف الييكد مف شرؽ أكركبا ككسطيا (المسيرم.)174 :2003 ،
عدادا كبيرة منيـ مف أجؿ
ارتكب الييكد الصياينة أبشع الجرائـ بحؽ الييكد أنفسيـ ،كقتمكا أ ن
مشركعيـ القكمي؛ ففي عاـ  1941عممكا عمى إثارة السخط عمى اإلنجميز الذيف قرركا انقاذ الييكد
الميدديف مف ىتمر ،كذلؾ باستضافتيـ في جزيرة مكريشيس ،كعند تكقؼ ناقمة البضائع الفرنسية باتريا،
التي كانت تنقميـ في ميناء حيفا يكـ  25ديسمبر  ،1949لـ يتردد الزعماء الصياينة مف جماعة
ييكديا كأفراد طاقـ الباخرة اإلنجميزم (ىاشـ :2010 ،
الياجاناة في تفجيرىا؛ مما أدل إلى كفاة 252
ن
.)308
رأت الجاليات الييكدية أف الفكرة الصييكنية خطر ييدد مكتسباتيا كحقكقيا ،فرفضت الطائفة
الييكدية في ميكنخ بشدة ،عقد المؤتمر الصييكني األكؿ في مدينتيا؛ مما دفع القائميف عميو لعقده في
مدينة باؿ السكيسرية (حمداف ،)46 :2007 ،كيشير ناحكـ غكلدماف  -رئيس المؤتمر الييكدم
العالمي  -في مذكراتو إلى قكة معارضة حركات اإلصبلح كاالندماج لمفكرة الصييكنية قائبل :كانت
الغالبية الساحقة لمييكد األلماف معادية لمصييكنية؛ ألف الييكد األلماف كانكا يفضمكف االنصيار في
المجتمع بشكؿ مطمؽ ،كيركم غكلدماف :إف ىذا العداء بمغ حد أف تكجو كفد ييكدم لمقابمة المسؤكؿ
عف غكلدماف في ك ازرة الخارجية األلمانية ،طالبيف فصمو مف العمؿ ألنو صييكني (حمداف:2007 ،
.)47
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حرص القادة الصياينة عمى بقاء عزلة الييكد عف الشعكب (الحارتي،)128 :2001 ،
كتباينت أفكار الصييكنية حسب الشخصيات ،فمنيـ مف رأل :الخبلص عف طريؽ المسيح المنتظر،
كمنيـ مف رأل كجكب الذكباف في مجتمع غير الييكد كنسياف الذاتية الييكدية ،كمنيـ مف رأل أف
اليجرة مف الببلد التي يعانكف فييا إلى بمداف أخرل ال تتعامؿ معيـ بعنصرية ،كمنيـ مف بحث في
فكرة االستيطاف كدعميا كانشاء الجمعيات ،كمنيـ مف أرم البقاء في أكركبا الشرقية كاالنضماـ
لمحركات الشعبية كالسياسية كاالقتصادية ،كتحقيؽ أغراضيـ مف خبلؿ الحككمات ،كمنيـ مف تمسؾ
بالتعاليـ التكراتية لنزكؿ المسيح .كىكذا تباينت مكاقفيـ عمى مبدأ متغير حسب مصمحة معتنقيو
(باخريبة.)21-19 :2001 ،
التناقض في الفكر الصييكني ىك محاكلة مف زعماء الصييكنية استغبلؿ الماضي لتدعيـ
قضية سياسة معاصرة (حسف ،)18 :1981 ،كاستيعاب الغالبية الساحقة مف ييكد العالـ في المنظكمة
الصييكنية مف خبلؿ الكسائؿ اآلتية (المسيرم:)115 :2003 ،
أ .تكاجد غالبية ييكد العالـ الغربي في الكاليات المتحدة؛ أدل لنجاح الصييكنية ،كالتي جعمت مف
نفسيا جزنءا مف االستراتيجية الغربية ،كاستكعبت الفائض البشرم الييكدم ،كحكلتو إلى كتمة بشرية
متماسكة تخدـ المصالح الغربية.
ب .نجحت الحركة الصييكنية في تيدئة ركع ييكد الغرب المندمجيف الذيف كانكا يعارضكف المشركع
الصييكني ،كطيرحت مفاىيـ كثيرة مثؿ" :صييكنية الدياسبكرا" أم صييكنية الييكدم الذم يكد أف
يؤيد الحركة الصييكنية دكف أف يياجر.

ت .نجحت الصييكنية في صيينة العقيدة الييكدية ذاتيا؛ بأف أعادت تفسير كثير مف المفاىيـ الدينية
الييكدية ،خاصة فكرة العكدة؛ فبعد أف كانت العكدة محرمة إال تحت قيادة الماشيح (المسيح
عدادا لمقدـ الماشيح.
المخمص) ،أفتي بعض الحاخامات أنو يمكف العكدة كاالستيطاف في فمسطيف إ ن

 .4أشكاؿ الخطاب الصييوني مع الييودية
استخدمت الصييكنية التنكع في الخطاب مع الييكدية ،حيث دخمت مف المشكمة الييكدية،
كبدأت بالتدريج لعدـ االندماج مع دكليـ ،كتطكر الخطاب مع الحاخامات الييكد بالدعكة إلى الذىاب
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استعدادا لفترة المسيح .كبذلؾ استطاعت الصييكنية خطاب الييكد ،كأخذت عدة اعتبارات
لفمسطيف
ن
بحسب اتجاىات الييكد كاآلتي( :المسيرم)116 :2003 ،
مكركىا مف األغيار ،كسينقؿ مف المنفى إلى فمسطيف،
مقدسا
شعبا
ن
أ .الييكدم المتديف :يصبح الييكد ن
ن
استجابة لتحقيؽ العكدة ،كتأسيس دكلة ييكدية تطبؽ قكانيف الشريعة الييكدية.
ب .الييكدم االشتراكي الثكرم :سينقؿ بسبب تركيبو الطبقي في المنفي ،كسيكطف في فمسطيف؛ ليصبح
تركيبو الطبقي عادم ،كليطبع الييكدية ،كلتأسيس دكلة العماؿ كالفبلحيف.
ستمرريتو في البقاء ،كأنو
ت .الييكدم الميتـ باليكية الييكدية :فالشعب الييكدم ينقؿ مف المنفى ال ا
سيندمج كينصير ىك كىكيتو داخؿ دكلة ييكدية خالصة.
مف الكاضح أف الصياينة يرفضكف فكرة عكدة الماشيح في آخر األياـ ،فعندما سأؿ الممؾ
فيكتكر أمانكيؿ الثالث  -ممؾ إيطاليا  -ىرتزؿ ،عما إذا كاف اليزاؿ يتكقع عكدة الماشيح ،أجاب الزعيـ
مؤكدا لمممؾ أنيـ يؤمنكف بيذه الفكرة في األكساط الدينية ،أما في دكائرنا
الصييكني في حرج كاضح
ن
األكاديمية المستنيرة فميس لمثؿ ىذه الفكرة مف كجكد ،كيرل بيرتيس سمكلنسكيف  -المفكر الصييكني
الركسي  -أف الصياينة ال عبلقة ليـ بعكدة الماشيح المخمص ،فيـ يركف أف العكدة في إطار
االستعمار االستيطاني اإلحبللي (المسيرم.)137 :2003 ،
جميا في حديث أدلى
ىذا التناقض العميؽ بيف فكرة الدكلة الييكدية كمحاكلة انقاذ الييكد ،ظير ن
بو اسحؽ جرينباكـ  -رئيس لجنة اإلنقاذ بالككالة الييكدية  -أماـ المجنة التنفيذية الصييكنية في 18
فبراير  1943قاؿ فيو :إنو يسئؿ عما إذا كاف مف الممكف التبرع ببعض أمكاؿ النداء الييكدم المكحد
إلنقاذ الييكد ،فكانت إجابتو :إف بقرة كاحدة في فمسطيف أثمف مف كؿ الييكد في بكلندا ،ككاف كايزماف
قد عبر عف نفس الفكرة النفعية عاـ  1937حينما قاؿ :إف العجائز سيمكتكف؛ فيـ تراب ،كاف المادة
البشرية الييكدية االستيطانية أثمف مف ييكد العالـ( .المسيرم.)158 :2003 ،
 .5عالقة الصييونية بالحاخامات الييود
اتيـ الحاخامات المعارضكف لمصييكنية بأنيا تسعى لتعجيؿ الخبلص ،كنظمكا دكرات مستمرة
لمصبلة عمى أبكاب القدس يندبكف فييا خرابيا ،كينطمؽ الييكد المعارضكف لمصييكنية مف عدة أمكر
(شريتح:)205 :2005 ،
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أ .الحركة الصييكنية حكلت فكر الشعب الييكدم مف المفيكـ الديني إلى حركة عممانية تستغؿ
المفاىيـ الدينية كالتكراتية ألىدافيا.
ب .الحركة الصييكنية استبدلت الخبلص اإلليي بالخبلص الدنيكم ،كبدعكة الييكد لمعكدة إلى األرضي
المقدسة دكف انتظار المعجزة اإلليية.
ت .الحركة الصييكنية أخذت الكعكد بإقامة الدكلة مف كعد بمفكر البشرم.
قسرا.
ث .الحركة الصييكنية معادية لمسامية ،ككنيا تدفع الييكد أينما كجدكا لميجرة إلى فمسطيف ن
ج .الحركة الصييكنية استعممت المغة العبرية المقدسة لؤلمكر الدنيكية؛ ألنيا لغة دينية يحرـ استعماليا
في الحياة اليكمية.
كعمى الرغـ مف معارضة بعض الحاخامات لمصييكنية ،إال أف المفكريف الصياينة تكجيكا بقكة
دكر لرجاالت الديف لمقياـ بأدكار معينة لخدمة
لمحاخامات؛ ككنيـ دعاة الصييكنية السياسية ،كقد رسمكا نا
الصييكنية في ظؿ تعنت بعض الحاخامات الييكدية ،حيث يقكؿ ىرتزؿ في كتابو الدكلة الييكدية الذم
صدر عاـ " :1896سكؼ يقكـ الحاخامات كالذيف نتكجو إلييـ بنداء خاص ،بتكريس جيكدىـ كطاقتيـ
لخدمة فكرتنا ،كيغرسكنيا في نفكس الييكد عف طريؽ الكعظ كاإلرشاد مف فكؽ منابر الصبلة"" ،لف
نسمح بظيكر أية نزاعات ثيكقراطية لدل سمطاتنا الركحية ،كسكؼ نعمؿ عمى إبقاء ىذه السمطات
داخؿ الكنيس كالمعبد" (الشامي .)29 :1994 ،كرغـ اتساع التنكعات الفكرية داخميا ،اكتسب جناح
مف الييكد المتدينيف كشجعكا ىجرة المتدينيف إلى فمسطيف كاحتياطي إنساني يشترؾ في الحركة
الصييكنية ،كقد كاصؿ ىذا الجناح دكره في االتجاه نفسو داخؿ الدكلة الييكدية ،كشريؾ في كؿ
مستغبل ذلؾ في فرض الكثير كالمزيد مف
االئتبلفات الحككمية التي قامت في اسرائيؿ منذ قياميا،
ن

التنازالت مف األحزاب العممانية (الشامي .)35 :1994 ،كيقكؿ ىرتزؿ" :إف الحاخامات سيككنكف

دائما تحت سمطة الدكلة (جاركدم:2002 ،
أعمدة منظمتي؛ فيـ طبقة نفخر بيا ،كلكنيـ سيبقكف ن
.)37
 .6مؤتمر بازؿ والتوجيات الصييونية وتحركاتيا
قرر مؤتمر باؿ المنعقد في سكيس ار عاـ 1897ـ أف اليدؼ مف المؤتمر إنشاء كطف لمييكد
تمثيبل
في فمسطيف ،يحميو القانكف العاـ ،كأينشئت لتنفيذ الخطط الصييكنية لتمثؿ الشعب الييكدم
ن

عيا ،كتكقيع االلتزامات كاالتفاقيات كالمعاىدات التي تتعمؽ بتيجير الييكد ،كمنيا ما ينفذ الق اررات
شر ن
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كيعمؿ عمى التيجير لفمسطيف مف مختمؼ أقطار العالـ ،كتصفى ممتمكاتيـ ،كتنظـ التجارة كاالقتصاد،
كتجمع التبرعات مف الييكد مف مختمؼ أنحاء العالـ ،كتحكيمو إلى مشاريع استيطانية ،كمنيا ما يعمؿ
عمى تشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كتمبية االحتياجات الدينية ،كتطكير المغة العبرية لتعـ عمى
الجميع ،كامتبلؾ األراضي بعد شرائيا ،كرفع مستكل االستيطاف (عرابي.)524 :2006 ،
حضر المؤتمر الصييكني األكؿ في مدينة بازؿ بسكيس ار مندكبكف مف مختمؼ الييئات
ئيسا لممؤتمر (محمكد:1984 ،
كالمنظمات كالجمعيات الصييكنية في العالـ ،كتـ انتخاب ىرتزؿ ر ن
 ،)113كتزعـ المؤتمر الذم اجتمع بو ثبلثمائة مف حكماء صييكف ،ككاف ىدؼ المؤتمر كضع حجر
األساس لكطف قكمي لمييكد تحت مظمة الدكؿ العظمي ،كالدخكؿ في مفاكضات سياسية ،كالحصكؿ
عمى ضمانات دكلية كاعتراؼ قانكني بالمشركع االستيطاني مف قبؿ الدكؿ الغربية؛ لتحقيؽ اليدؼ
الصييكني ،لتنمية االستيطاف بفمسطيف بالعماؿ الزراعي ،كتقكية كتنمية الكعي الييكدم كالثقافة
الييكدية (المسيرم .)75-74 :2003 ،كانطمقت ق اررات المؤتمر ال مف التممكد أك التكراة كحدىما ،إنما
مف المكازنات الدكلية كمكازيف القكل ،كركز عمى آليات المشركع الصييكني (المسيرم.)75 :2003 ،

 .7الق اررات العمنية لمؤتمر بازؿ
يعتبر المؤتمر الصييكني السمطة التنفيذية لمحركة الصييكنية ،كمف اختصاصاتو :اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالمكاقؼ الصييكنية كمخططاتيا ،كقد اتخذ المؤتمر األكؿ مجمكعة مف الق اررات منيا:
أ .انشاء كطف قكمي لمشعب الييكدم يعترؼ بو مف الناحيتيف الرسمية كالقانكنية ،كيصبح الشعب
الييكدم بإنشائو في مأمف مف االضطياد ،عمى أف يككف ىذا الكطف فمسطيف.
ب .االستفادة مف تنافس الدكؿ كمساعدتيا.
ت .انشاء الييئة الصييكنية العالمية لئلشراؼ عمى تنفيذ مخططات الصييكنية في فمسطيف
(الحارتي ،)130 :2001،كتشجيع االستعمار في فمسطيف بطريقة منظمة عف طريؽ تكطيف
العماؿ الييكد.
المزارعيف كالحرفييف ك ٌ
ث .تنظيـ ييكد العالـ كتجميعيـ كمساعدتيـ عمى اليجرة ،عف طريؽ الشركات المحمية كاالتحادات
العمالية في الحدكد التي تسمح بيا القكانيف المعمكؿ بيا في الببلد ،كتقكية الشعكر الييكدم
ٌ
كالضمير القكمي لدل الشعب الييكدم.
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ج .القياـ بمساع تمييدية لمحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي بشرعية التكطيف في فمسطيف (الكعرم:2011،
.)79
تعتبر إنجازات المؤتمر الصييكني األكؿ نيجان جديدان في التعامؿ مع المشكمة الييكدية،

قكة سياسية كبيرة لمحركة الصييكنية بعد انتياء أعماؿ مؤتمر بازؿ ،مما جعؿ منيا حركة
كاكتساب ٌ
عالمية تناضؿ مف أجؿ تحقيؽ الحمـ الصييكني في إقامة الدكلة عمى أرض فمسطيف ،كبدأت التحركات
العمنية مع الدكؿ األكركبية كالعربية مف أجؿ إقامة الدكلة ،كاالعتراؼ العمني مف الدكؿ األكركبية
بالحركة الصييكنية ،كاقناع الييكد باليجرة كاالستيطاف بفمسطيف.
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المبحث الثاني
العالقات الدولية والحركات االستعمارية
أوًال :العالقات الدولية
ثانيا :تصاعد االستعمار في القرف التاسع عشر واىتمامو بفمسطيف
ً
ثالثًا :العالقات الدولية لمصييونية
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مدخؿ:
تأثرت العبلقات الدكلية الصييكنية بالعديد مف العكامؿ منيا االقتصادية كالعسكرية كاألمنية  ،كالتي
ساعدتيا في بناء منظكمة متكاممة مف العبلقات الدكلية مع الدكؿ األكركبية كالعربية ،كتعددت
النظريات التي استخدمتيا لتحقيؽ أىدافيا ما بيف النظرية التكسعية كالكاقعية ،كرجحت النظرية الكاقعية
النتزاع كعد بمفكر مف بريطانيا كاالعتراؼ الدكلي بو ،كككنت الشبكة الييكدية في العالـ لمكصكؿ
لممراكز القيادية لتسييؿ نزع االعترافات الدكلية بالق اررات التي تخدميا  ،كاستطاعت خمؽ التكازف بيف
أطماع القكم االستعمارية في المنطقة العربية لمكصكؿ ألىدافيا ،ك إلدراكيا التحكالت السريعة في
السياسة االستعمارية استخدمت عدة استراتيجيات لتكطيد عبلقاتيا بيـ؛ حيث ربطت الفكرة الييكدية
باألطماع االستعمارية ،كربطت الزعماء الصياينة بتنظيـ عالمي ،كسيطرت عمى جميع الجاليات
الييكدية في العالـ كدمجتيا بالحركة الصييكنية لتأميف االتصاؿ مع الدكؿ الغربية كتككيف قكة ضغط
كبيرة عمى الدكؿ االستعمارية بتنفيذ إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،حينيا أدركت الصييكنية
الييكدية أنو مف غير التعاطؼ المسيحي الغربي لف يستطيعكا إقامة الدكلة الييكدية.
ستتحدث الباحثة في ىذا المبحث عف كيفية استغبلؿ الصييكنية الحالة االستعمارية في إدارة أىدافيا
كتككيف رؤية عالمية في إقامة الدكلة الييكدية.

أوًال :العالقات الدولية
 .1تعريؼ العالقات الدولية
العبلقات الدكلية مفيكـ فضفاض ،يشمؿ العبلقات القائمة بيف الدكؿ كالمنظمات مف غير
الدكؿ (الشركات متعددة الجنسيات) ،كالمنظمات الدكلية (االتحاد االكركبي) (كيمكينس.)10 :2013 ،
كيرل" فردريؾ ىارتماف" بأف مصطمح العبلقات الدكلية يشمؿ كؿ االتصاالت بيف الدكؿ ككؿ حركات
الشعكب ،كتشمؿ الكيانات األخرل ،مثؿ :المنظمات الدكلية الحككمية ،كغير الحككمية (فرج:2007،
 .)55ككرد أيضان أف العبلقات الدكلية ىي مجمكعة العبلقات االقتصادية كالسياسية كالقانكنية

كاأليديكلكجية كالدبمكماسية بيف الدكؿ أك المنظمات الدكلية ،كبيف القكل السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالحركات الشعبية المكجكدة عمى الساحة الدكلية" (طشطكش.)12 :2010 ،
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أما العمـ الذم ييتـ بالعبلقات الدكلية فيك :ذلؾ العمـ الذم يدرس مجمؿ عبلقات أشخاص
المجتمع الدكلي ،سكاء أكانت ذات صبغة سياسية أك اقتصادية أك ثقافية أك دينية أك عسكرية ،كغير
ذلؾ (خمؼ.)43 :2012 ،
فالعبلقات الدكلية إذف ،ىي المجاؿ الذم ييتـ بالربط بيف المتغيرات الدكلية كدراسة التفاعبلت
بيف أشخاص المجتمع الدكلي في السمـ كالحرب ،كالتي مف شأنيا أف تترؾ أثا انر خارج حدكد الدكلة

الكاحدة ،كتؤثر في األنشطة كالتفاعبلت المتبادلة بيف تمؾ الدكلة كباقي أشخاص المجتمع الدكلي في
المجاالت السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كالثقافية ،كغيرىا.
 .2أىداؼ العالقات الدولية
ييدؼ أشخاص المجتمع الدكلي مف خبلؿ عبلقاتيـ الدكلية إلى تحقيؽ مجمكعة أىداؼ ،مف
أىميا:
أ .المعرفة العامة فيما يخص سمكؾ األفراد كالجماعات السياسية لفيـ القضايا كاألحداث الدكلية ،كايجاد
الحمكؿ الممكنة ليا( .طشطكش)13 :2010 ،
ب.دراسة العكامؿ كالنشاطات التي تؤثر في السياسات الخارجية لمدكؿ.
ت.بناء التحالفات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية لحماية األمف القكمي لمجيات المتحالفة.
ث.تحقيؽ التكامؿ بيف أشخاص المجتمع الدكلي( .أزـ كآخركف)33: 2014 ،

 .3تطور العالقات الدولية
ظيرت العبلقات الدكلية ككسيمة لمتفاىـ في المجتمع البشرم منذ القدـ ،كارتبط تطكر العبلقات
بالتطكر السياسي كاالقتصادم الذم ظير في المجتمعات المختمفة عمى مر العصكر .كتعتبر القكة ىدفنا

دائما ما ينشدكف الحصكؿ عمى الحرية كتحقيؽ األمف كالنجاح ،كىذه كميا
ميمان لمدكؿ ،حيث إف البشر ن
أىداؼ تحتاج إلى قكة مف أجؿ تحقيقيا (النكرم.)12 :2006 ،
كقد حدثت اضطرابات في القرنيف التاسع عشر كالعشريف ،أدت إلى نشكب ثكرات كحركب
انيارت بسببيا امبراطكريات كنشأت أخرل ،ككانت األحداث مقترنة بالتطكرات في مجاؿ العمكـ
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كالتكنكلكجيا .كبعد الحرب العالمية األكلى سعت الدكؿ إلى إيجاد قانكف دكلي يحكميا كيضمف ليا
المساكاة كالسيادة)Sharp.2009:59-58( .
مر تطكر العبلقات الدكلية منذ القرف السابع عشر بعدة مراحؿ ،كاف لكؿ مرحمة ما يميزىا،
ٌ
كمف أىـ تمؾ المراحؿ:
أ .مرحمة المؤتمرات :ىي الفترة التي بدأت فييا المؤتمرات الجماعية ،بغرض تحديد بعض المبادئ
العامة التي تسير عمييا جميع الدكؿ ،كمف أىـ المؤتمرات (النكرم:)14 :2006 ،
 مؤتمر (كستفاليا)  :1648أقر فيو مبدأ المساكاة كمبدأ التكازف بيف القكل كمبدأ البعثات
الدبمكماسية.
 مؤتمر فيينا  :1815أكد عمى مبدأ تكازف القكل مف جديد ،كذلؾ بعد ظيكر ركسيا كقكة ليا
كزنيا كتأثيرىا.
ب.مرحمة التنظيـ الدولي :تقع في الفترة ما بيف الحرب العالمية األكلى كالحرب العالمية الثانية ،ككاف
انشاء عصبة األمـ بعد نياية الحرب األكلى أىـ مبلمح تمؾ المرحمة ،كقد ىدفت إلى حفظ األمف
كالسمـ العالمييف.
ت.مرحمة الذرة :بدأت ىذه المرحمة منذ القاء القنبمة النككية عمى ىيركشيما عاـ  ،1945كتميزت
بالتقدـ السريع في التقنية عمى اختبلؼ أنكاعيا ،بما في ذلؾ الناحية العسكرية ،كانتقاؿ مركز
السياسة الدكلية مف أكركبا الغربية الى الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي ،كقياـ منظمة األمـ
المتحدة كمنظمة عالمية ،تضـ كؿ الدكؿ المستقمة لتعمؿ عمى حفظ األمف كالسبلـ في العالـ
(النكرم.)15-14 :2006 ،

 .4العوامؿ المؤثرة في العالقات الدولية
تتأثر العبلقات الدكلية بعكامؿ عدة ،مف أىميا:
أ .العامؿ االقتصادي :كيعتبر العامؿ األكثر فاعمية في التأثير عمى العبلقات الدكلية؛ لما لو مف تأثير
عمى حياة المؤسسات كاألفراد كالدكؿ ،كما إنو يعكس قدرة الدكلة عمى تقديـ المساعدات المادية
كالمعنكية ألصدقائيا في السمـ كالحرب عمى حد سكاء (أزـ كاخركف .)57 :2014 ،كيظير أثر
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االقتصاد في العبلقات الدكلية مف خبلؿ المساعدات ،كالمنح ،كالقركض التي تقدميا الدكؿ الغنية
لمدكؿ الفقيرة؛ لمساعدتيا في تنمية مجتمعاتيا كحماية نفسيا .كبالتالي ،فإف العامؿ االقتصادم
يشكؿ مدخبلن لتح ٌكـ الدكؿ الغنية بالدكؿ الفقيرة كالتأثير في سياساتيا الداخمية كالخارجية ،لدرجة
تصبح المساعدات أداة لبلبتزاز كالضغط السياسي (طشطكش.)21-19 :2010 ،

كبير في تحديد طبيعة
دكر نا
ب .العامؿ العسكري :القكة العسكرية بكافة عناصرىا البشرية كالمادية ،تمعب نا
العبلقات بيف الدكؿ ،كفرض مفاىيـ كأكضاع جديدة لـ تكف سائدة مف قبؿ (أزـ كاخركف:2014 ،
تأثير عندما تككف الدكلة بحاجة إلى قكة عسكرية لحماية نفسيا،
 .)65كيصبح ىذا العامؿ أكثر نا
فتضطر لمخضكع لسياسات الدكؿ القكية التي تمدىا بالسبلح كعناصر القكة العسكرية األخرل
(طشطكش.)31-30 :2010 ،
ت .العوامؿ والظروؼ المحيطة :كيمكف التعبير عنيا بالبيئة االستراتيجية المحيطة بالدكلة ،كالتي تتمثؿ
بالعكامؿ اإلقميمية كالدكلية المؤثرة عمى استقرار الدكلة كأمنيا ،فإذا كانت األكضاع تعاني مف
األزمات السياسية كاألمنية؛ فإنيا تنعكس عمى الكضع كاالستقرار في المنطقة (طشطكش:2010 ،
.)89

 .5نظريات العالقات الدولية
كضكحا ،مف خبلؿ فيـ
إف دراسة نظريات العبلقات الدكلية تجعؿ السياسة الدكلية أكثر
ن
الجيات الفاعمة كالظركؼ المؤثرة ،كقد ظير العديد مف النظريات التي تعمؿ عمى تفسير العبلقات
الدكلية ،منيا ):)Burchil. Linklater. 2001: 11
أ .نظريات تفسر قكانيف السياسة الدكلية كاألنماط الداخمية لمدكؿ.
ب .نظريات التنبؤ بالسمكؾ كفيـ العبلقات الدكلية مف خبلؿ الجيات الفاعمة.
ت .نظريات تحميؿ كاستخداـ مفاىيـ تكزاف القكل.
كتتدرج نظريات كمناىج العبلقات الدكلية بيف التقميدية كالمعاصرة ،كما يأتي:
أ .المناىج التقميدية
 المنيج التاريخي :التاريخ ىك مختبر العمكـ عامة ،سكاء التطبيقية أك النظرية ،كمف خبللو يمكف
كمكانا ،كجمع المعمكمات البلزمة بعد
زمانا
ن
معرفة أحداث الماضي كتسمسميا ،كتحديد المشكمة ن
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االطمئناف إلى دقة الكثائؽ التاريخية (خمؼ .)52 :2012 ،كقد صاحب المنيج التاريخي المرحمة
األكلي مف تطكر العبلقات الدكلية؛ ذلؾ أنو يحقؽ مزايا منيا :القدرة عمى معرفة أسباب نجاح أك
فشؿ السياسات الخارجية لمدكؿ ،كيساعد عمى فيـ كيفية اتخاذ الق اررات السياسية ،كالدكافع التي
أممتيا ،كالنتائج التي تبمكرت عنيا (العقابي.)14 :2010 ،
 المنيج القانوني :ييتـ المنيج القانكني بتحميؿ العبلقات الدكلية مف الناحية القانكنية (العقابي،
 ،)15 :2010كيركز عمى العبلقات التي تنشأ بيف الدكؿ بمكجب معاىدات أك اتفاقيات أك مكاثيؽ
دكلية محددة ،كما ييتـ بدراسة العبلقة بيف التصرؼ الخاص لمدكؿ ،كتكافقو مع مبادئ كقكاعد
القانكف كاالتفاقيات كالمعاىدات ذات الطابع الدكلي ،بما في ذلؾ تأثيرىا عمى العبلقات الدكلية
(النكرم.)19 :2006 ،
 النظرية الواقعية :ترل ىذه النظرية أف السياسة الدكلية ىي صراع مستمر عمى السمطة ،كليس
شرطان أف تترتب عمى ذلؾ الصرع حركبان عمنية متكاصمة ،كال يستمزـ التأىب لخكض الحرب .كيتقبؿ

كيشددكف
ضمنيا  -تمؾ االفتراضات األساسية،
أتباع المدرسة الكاقعية الحديثة  -سكاء ظاىرنيا أك
ٌ
ن
ئيسيا كالحفاظ عمى
فاعبل
عمى ضركرة استمرار عممية بناء التحالفات ،كدكر الدكلة بصفتيا ن
سياسيا ر ن
ن
تكازف القكل (كيمكينسف .)10 :2013 ،كمع ذلؾ فإف النظرية الكاقعية تقبؿ التحميؿ الكاقعي لممشاكؿ

السياسية الدكلية ،كىي مفتكحة عمى مجمكعة كاسعة مف االحتماالت السياسية ،كمعرفة العناصر
األكثر أىمية لمعبلقات الدكلية الكاقعة خارج النطاقات التكضيحية لمسياسة ،حسب مقتضيات
المرحمة ( .)Donnelly . 2005 : 32
كتفرد النظرية الكاقعية الجديدة بعدة افتراضات ،منيا (عديمة:)216 :2015 ،
 تتميز العبلقات الدكلية بالفكضى كالصراع المتكاصؿ.
 ال يكجد تشكيؿ ألم نظرية لمعبلقات الدكلية دكف استنادىا إلى التحميؿ البنيكم (.)19
 التغيرات الجذرية تقع عمى مستكل تكزيع القكة بيف الكحدات السياسية في النظاـ الدكلي.

) (19التحميؿ البنيكم :منيج فكرم نقدم حيث ال يمكف دراستيا البنيكية إلى بعد دراستيا كحميميا إلى عناصرىا المؤلفة دكف تدخؿ
فكر المحمؿ كعقيدتو الخاصة( .نت ،الندكة العالمية لمشباب)http://www.saaid.net/feraq/mthahb/112.htm :
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ب .النظريات المعاصرة
 نظرية توازف القوى :يعرؼ التكازف ،بأنو حالة مف االستقرار النسبي المؤقت الذم يختؿ تحت تأثير
مميدا الطريؽ لظيكر تكازف مؤقت جديد (العقابي .)20: 2010 ،فالتكازف ظاىرة
بعض العكامؿ،
ن
مبلزما
طبيعية مبلزمة لظاىرة القكة ،كليس مسألة اختيار سياسي مف طرؼ الدكؿ .كاذا كاف التكازف
ن

لمقكة؛ فإف الحرب مبلزمة الختبلؿ التكازف ،كتككف الحرب في بعض الحاالت أداة لخمؽ التكازف،
فعندما تميؿ كفة القكة إلى أحد األطراؼ ،تصبح امكانية اندالع الحرب كبيرة ،كلتجنب الحرب،
يجب العكدة إلى كضع التكازف (عديمة ،)210 :2015 ،الذم يضمف تحقيؽ األمف كالسبلـ،

تعرض التكافؤ لبلضطراب بفعؿ قكة خارجية ،فإف
كيضمف ازدىار كتطكر العبلقات الدكلية ،كعند ٌ
ميبل إلعادة التكافؤ األصمي أك لخمؽ تكافؤ جديد (فرج .)235 :2007 ،كىناؾ
النظاـ يبدم ن
مجمكعة مف الشركط يجب تكفرىا لتحقيؽ تكازف القكل ،مف أىميا (اكزافييو:)10 :2003 ،
 تكفر عدد كبير مف الدكؿ التي يمكف مقارنة بعضيا ببعض (قطبية متعددة).
 السيطرة عمى القكل األخرل كتطكرات الكضع بكسائؿ خارجية كالتحالفات.
 امتبلؾ إرادة تغيير سريعة لمتحالؼ (تحالفات مرنة).
 القكل المؤمنة بمفيكـ الكضع القائـ يجب أف تككف جاىزة لخكض الحرب لممحافظة عمى
المنظكمة الدكلية.
 نظرية صنع القرار في السياسة الخارجية :تعنى ىذه النظرية بتحميؿ كتفسير الظركؼ كالعكامؿ
كالمؤثرات التي ترتبط بصناعة القرار ،كتؤثر عمى سمكؾ صانعيو (خمؼ ،)63 :2012 ،كىي مف
اىتماما في دراسة العبلقات الدكلية ،كتيتـ بتحميؿ العكامؿ كالمؤثرات
أكثر النظريات التي تبلقي
ن
التي تحيط بكاضعي السياسة الخارجية .كترل أف الق اررات السياسية يجب أف تأخذ بعيف االعتبار
األطراؼ الفاعميف في بيئة القرار (العقابي .)20 :2010 ،كتبحث في الكيفية التي تتفاعؿ بيا
تعبر
الدكؿ مع المؤثرات التي تحيط بيا أك تنعكس عمييا مف النظاـ الدكلي الذم ىي جزء منو .ك ٌ
التفاعبلت عف نفسيا في صكرة ق اررات خارجية ،تتخذىا الدكؿ في مكاقؼ معينة ،كتحتكم كؿ
العناصر الرئيسية مف ثكابت كمتغيرات تيحدد في النياية حركة الدكؿ في المجاؿ الخارجي (النكرم،
.)21 :2006
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 نظرية تحميؿ النظاـ السياسي الدولي ومكوناتو الفرعية :تيدؼ ىذه النظرية بالتكصؿ لمقكانيف
كالنماذج المتكررة كالتكصؿ إلى استنتاجات عامة ،تتعمؽ بعكامؿ التكازف كاالختبلؿ ،كمف أمثمة
النظـ السياسية الدكلية :نظاـ تكازف القكل ،كنظاـ القطبية الثنائية ،كنظاـ تعدد اتخاذ القرار في
السياسة الدكلية (العقابي.)19 :2010 ،
 نظرية المباريات :تقكـ ىذه النظرية عمى تخيؿ كجكد أزمات دكلية حقيقية أك كىمية ،كاسناد أدكار
محددة لعدد مف األطراؼ؛ لعمؿ نطاؽ كاسع مف الق اررات البديمة لحؿ األزمة .كمف الجكانب
التطبيقية في نظرية المباراة في السياسة الدكلية مفاىيـ المساكمة ،كقضية الردع العسكرم ،كاليجكـ
المفاجئ ،كنزع السبلح كالحرب المحدكدة (العقابي ،2010 ،ص.)21
 نظرية الحكومة العالمية :تعتمد ىذه النظرية عمى أساس مفاده كجكد مؤسسات مركزية عالمية ليا
يمكنيا مف إدارة العبلقات الدكلية لمنع كقكع الحركب الدكلية ،كيتطمب ذلؾ
مف السمطة كالقكة ما ٌ
إعطاء المؤسسات العالمية المركزية السمطة القانكنية ،التي تستطيع عف طريقيا سف القكانيف
الحد مف سيادة الدكؿ كاختصاصاتيا في مكضكع القكة ،كيككف نزع
كالتشريعات .كتتطمب النظرية ٌ
سبلح الدكؿ مقترننا بإقامة سمطة دكلية إلخضاع الدكؿ لق اررتيا (العقابي.)245 :2010 ،

التطبيقات الصييونية لنظريات العالقات الدولية
اتسمت المرحمة األكلى لمصييكنية بنكع مف الجدؿ بيف الركاد األكائؿ ،الذيف خمفكا ىرتزؿ حكؿ
المبادئ األيديكلكجية ،كطريقة تنفيذ المخططات الصييكنية لتحقيؽ اليدؼ الذم دعا إليو ىرتزؿ ،كىك
قياـ كطف قكمي لمييكد المشتتيف في أرجاء العالـ .كمرحمة النشاط الصييكني عبارة عف اجتيادات
لبلختيار بيف النظرية التكسعية التي نادل بيا كؿ مف ىرتزؿ كجابكسنكي ،كالتي تحبذ الكصكؿ إلى
األىداؼ الصييكنية باالعتماد عمى القكة العسكرية كالمالية لمييكد ،كبيف النظرية التكتيكية المرحمية التي
يرفع شعارىا كؿ مف حاييـ كايزماف كديفيد بف جكريكف ،كالتي تتخذ مف الكاقعية طريقنا لمكصكؿ

لؤلىداؼ .كقد رجحت كفة النظرية الكاقعية ،حينما انتزع حاييـ كايزماف صؾ كعد بمفكر ،الذم اعتبره
الييكد عامة كالصياينة خاصة الطريؽ المميد إلى اليدؼ االكبر لدكلة الييكد (شريؼ:1995 ،
.)244
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 نظرية التوازف في المسألة الفمسطينية:
كقد مرت في حالتيف (المسيرم:)9 :2006 ،
الحالة األولى :اتجاه موازيف القوى لصالح العرب
عندما تتجو مكازيف القػكل لصػالح العرب ،فإنيا تدعـ اإلدراؾ الكاقعي عند الصياينة ،كيكتشؼ
المستكطنكف أف البنية االستيطانية -اإلحبللية -لف تحقؽ ليـ األمف أك الرفاىية التي يبتغكنيا ،فتؤدم
إلى ترشيد العقؿ الصييكني ،كتظير برامج سياسية تعكس الكاقع.
الحالة الثانية :اتجاه موازيف القوى مع الصييونية
كعندما تتجو مكازيف القكل لصػالح الصياينة ،فإنيا تدعـ اإلدراؾ الصييكني المتحيز ،كيصر
المستكطنكف أف البنية االستيطانية -اإلحبللية – يمكنيا أف تحقؽ ليـ األمف كالرفاىية التي يسعكف
لتحقيقيا ،كأف ذلؾ يمكف أف يساىـ في تحكيؿ الكاقع التاريخي إلى شيء ىامشي ،ال يقؼ حائبلن دكف

دعـ البرنامج السياسػي الصييػكني ،بكصفو مرش نػدا لمتعامؿ مع الكاقع.

كبناء عميو ،فإف كجكد العربي الضعيؼ الذم ال يتحدل اتجاه مكازيف القكل لصالح الصييكنية،
كيقبؿ بيا ،فمف الممكف إظيار التسامح معو كمنحو بعض الحقكؽ ،كالحكـ الذاتي ،كاذا ما رفض
العربي الصييكنية ،كسعى لمكصكؿ إلى تكازف قكل لصالحو؛ فإنو يصبح مصدر خطر حقيقي ،كتصبح
محاربتو ضركرية.

 .6محددات العالقات الدولية لمحركة الصييونية
تنبثؽ التكجيات السياسية لكؿ دكلة مف مجمكعة تصكرات ،ال تنفصؿ عف ركح المجتمع ،التي
تمتد عبر المظير المادم المجرد ،إلى المقكمات المعنكية فيو .فسمكؾ الدكلة في بناء عبلقاتيا
الخارجية يصدر عف قرار ،يرتبط بتصكر كادراؾ صانع القرار .كىناؾ مجمكعة مف المحددات التي
يمكف أف تؤثر في ذلؾ ،مثؿ:
أ .التقمبات الفكرية :تقدـ الصييكنية نفسيا إلى كؿ دكلة بما ينسجـ مع قناعات كمبادئ تمؾ الدكلة،
تعبر عف العقائد السياسية المعاصرة ،كتتحدث بمنطؽ
كليس ليا مبدأ ثابت ،فيي تدعي أنيا ٌ
االشتراكية إلى الشيكعيف ،كبمغة الديمقراطية إلى الديمقراطييف ،كتتحدث مع الدكؿ االستعمارية عمى
أنيا أعمى مراحؿ االستعمار ،فيي جاىزة إلبادة جنس كاحبلؿ جنس آخر مكانو .كقد ساعد ذلؾ في
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استفادة الصييكنية مف الشيء كضده في آف كاحد ،حيث استفادت مف الدكؿ الرأسمالية كالشيكعية،
في تحقيؽ كجكدىا كالدفاع عنيا (دياب.)26 :1976 ،
ب .الخطاب العالمي :حيث تكاصؿ ىرتزؿ مع دكؿ الغرب االستعمارية ،كعرض عمييا تسخير ييكد
العالـ لخدمة االستعمار الغربي مقابؿ إقامة الدكلة الييكدية (المسيرم.)71 :2003 ،
ت .القاسـ المشترؾ :اكتشؼ ىرتزؿ أىـ معادلة دبمكماسية ،ىي القاسـ المشترؾ بيف الصييكنية
كاالستعمار ،كذكر في كتابو الدكلة الييكدية ما ينسجـ مع فكر الدكؿ األكركبية االستعمارية" :سكؼ
حاجز في مكاجية آسيا ،كسنككف حراس لمحضارة ضد البربرم" (جاركدم .)39: 2002 ،كقاـ
نا
نبني
بتأسيس المنظمة الصييكنية كإطار تنظيمي ،يتـ مف خبللو تكقيع العقد مع الحضارة الغربية،
كفرض الصيغة الصييكنية لدخكؿ المشركع الصييكني حيز التنفيذ (المسيرم ،1990 ،ـ.)15 :6
ث .التحوالت الديناميكية بيف الدوؿ :إف مف أفضؿ األمثمة الدبمكماسية الناجحة لكايزمف نقؿ مركز
الصييكنية الى لندف ،كحصكلو عمى عكف بريطاني .يركم الدكتكر "تايمر"  -مؤرخ الحركة
الصييكنية  -أف كايزمف قاـ بألفي مقابمة لمكصكؿ الى تصريح بمفكر ،كأدار مناقشاتو بذكاء ،بما
يتناسب مع كؿ سياسي عمى حدة ،دكف أف ينسى لغة المصالح (الغادرم ،1969 ،ص.)49
ثانيا :تصاعد االستعمار في القرف التاسع عشر واىتمامو بفمسطيف
ً
إف الحركة االستعمارية ظاىرة تيدؼ لسيطرة دكلة قكية عمى أخرل ضعيفة ،كبسط نفكذىا مف
أجؿ استغبلؿ خيراتيا في المجاالت كافة ،كسمب ثركات الببلد المستعمرة ،كتحطيـ كرامة الشعكب
كتدمير تراثيا الحضارم كالثقافي ،كفرض ثقافة االستعمار .كفي ذات السياؽ ،تدعي أف ثقافتيا
ىي الكحيدة القادرة عمى نقؿ الببلد إلى مرحمة الحضارة .كتتمثؿ األىداؼ السياسية لمدكؿ االستعمارية
في تحسيف فرصيا في التنافس عمى المراكز المتقدمة عمى سمـ القكل الدكلية ،كتكسيع دائرة نفكذىا في
المجتمع الدكلي كالمحمي؛ ما يجعميا أكثر قدرة عمى التحكـ في الق اررات الدكلية كتكجيييا لصالحيا.
تنبيت اإلمبراطكريات الغربية االستعمارية ألىمية مكقع فمسطيف االستراتيجي ،بيف مصر
منعا لقياـ االتحاد بيف المشرؽ العربي كمصر الذم
كببلد الشاـ ،كضركرة اخضاع ىذه المنطقة لمغرب ،ن
يشكؿ مفتاح الدفاع عف األمف القكمي العربي (حسيف ،)29 :1989 ،كشيدت بدايات القرف التاسع
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اعا عنيفنا بيف الدكؿ األكركبية في إطار المسألة الشرقية ،كخاصة بعد شعكر كؿ مف بريطانيا
صر ن
قكة ركسيا .كقد كقفت فرنسا كبريطانيا إلى جانب الدكلة العثمانية التي خاضت حرنبا
كفرنسا بتعاظـ ٌ
ضد ركسيا كأسطكليا البحرم ،كازاء الفشؿ العسكرم لركسيا ،اضطرت إلى التكقيع عمى
ضركسا ٌ
ن
معاىدة صمح باريس عاـ ُٖٔٓـ ،كالتي أ ٌكدت نصكصيا عمى ضركرة احتراـ أمبلؾ الدكلة العثمانية،
مقابؿ تعيد اإلمبراطكرية العثمانية بالحفاظ عمى حقكؽ رعاياىا المسيحييف كحمايتيـ ،بالمقابؿ حققت

فرنسا كبريطانيا مكاسب استراتيجية ميمة ،كاف ليا آثار خطيرة في المستقبؿ (الكعرم:2006 ،

.)120

حدا ألطماع الدكؿ الغربية ،التي ترقبت المحظة المكاتية لتقسيـ
ظير محمد عمي ،ككضع ن
الدكلة العثمانية .كقد تحالفت الدكؿ الغربية ،ضد محمد عمي ،كعقدت مؤتمر لندف عاـ  ،1840كقررت
اإلجياز عميو ،فاضطر إلى تكقيع معاىدة لندف لتيدئة المشرؽ (صايغ .)11-10 :كتغمغؿ النفكذ
األجنبي بعد ىزيمة محمد عمى ،إلى الدكلة العثمانية ككالياتيا العربية ،كتنافست الدكؿ االستعمارية
الكبرل ،مثؿ :بريطانيا ،كفرنسا ،كألمانيا ،كالنمسا كركسيا القيصرية عمى تمييد السبؿ لمسيطرة عمى
فمسطيف عف طريؽ الحصكؿ عمى االمتيازات كشراء األرض كاقامة قنصميات كمؤسسات ثقافية كدينية،
كأسيـ في المنافسة الرأسماليكف الييكد المندمجكف في مجتمعاتيـ ،تدفعيـ أىداؼ سياسية كاستعمارية
كاقتصادية (الكعرم.)60 :2011،
كفي العاـ  ،1916اتفقت الدكؿ الكبرل :بريطانيا ،كفرنسا ،كركسيا ،عمى اقتساـ اإلمبراطكرية
العثمانية ،كنص االتفاؽ عمى أف تحصؿ ركسيا عمى القسطنطينية ،كعمى ممرات البكسفكر ،كعمى قسـ
مف شرؽ األناضكؿ ،كعمى أف تحصؿ فرنسا عمى سكريا كالمكصؿ كعمى جزء مف جنكب األناضكؿ
بما فيو اإلسكندريكف ،أما بريطانيا فتحصؿ عمى بقية العراؽ ،إضافة إلى مصر .كبقي الصراع الفرنسي
البريطاني عمى فمسطيف؛ ما أدل إلى اتفاقيما عمى كضعيا تحت إدارة دكلية (السماؾ2004 ،
.)111:
يرل الزعيـ الصييكني البكلندم حاييـ كايزماف ،أكؿ رئيس لمدكلة الصييكنية ،أف بعض كبار
القادة العسكرييف مثؿ االسكندر األكبر ،كيكليكس قيصر ،كنابميكف ،قد أدرككا أىمية فمسطيف بالنسبة
لخططيـ الشرقية؛ ليذا السبب كانكا مكاليف لمييكد في سياستيـ الخارجية بشكؿ ممحكظ ،حيث كانكا
يرغبكف في تكظيؼ الييكد كأمكاليـ في خدمتيـ (المسيرم.)95: 2003،

50

كقد تنافست الدكؿ األكركبية عمى الشرؽ ،بغرض السيطرة عمى فمسطيف ،كالتخمي عف المنافسة
بيف أصحاب المذاىب المسيحية الثبلثة الركـ ،كالكاثكليؾ ،كالبركتستانت؛ ذلؾ ٌأنيـ يطالبكف بأف يككف
كؿ منيـ صاحب النفكذ في القدس الشريؼ ،فإذا أعطيت القدس لمييكد بطمت مناظرتيـ كمنافستيـ.
كما يمكف تكسيع نطاؽ التجارة بيف الشرؽ كالغرب بكساطة الييكد ،فيـ أصحاب قدرات مالية كتجارية
أف مدف ساحؿ الشاـ :عكا كحيفا كصكر كصيدا كبيركت مف أصمح مدف األرض لمتجارة،
عالية ،كما ٌ
الييكدية في ركسيا كألمانيا
كيمكنيا أف تصبح مثؿ لندف كمرسيميا كنيكيكرؾ ،بما يساىـ في ح ٌؿ المسألة
ٌ

كفرنسا (الكعرم:2006 ،

 .)267

كتحديدا الكاليات العربية ،رغبة
أحاطت بالسياسة الركسية تجاه ممتمكات الدكلة العثمانية،
ن
بالتخطيط لمعمؿ السياسي كالدبمكماسي ،كاالستفادة مف المداخؿ الدينية التي عبرت بريطانيا كفرنسا
كتكجيت أنظار
كالنمسا كألمانيا إلى الكاليات الشامية كفمسطيف مف خبلليا (الكعرمٌ ،)122 :2006 ،
ألمانيا إلى الشرؽ ،بيدؼ تأميف أسكاؽ استيبلكية ،كالحصكؿ عمى المكاد األكلية لصناعاتيا ،كالحصكؿ
يعزز مكقعيا بيف الدكؿ االستعمارية األكربية األخرل ،كتدخمت ألمانيا لمكساطة بيف
عمى نفكذ سياسي ٌ
جسر يربط بيف الشرؽ كالغرب
الدكلة العثمانية ،بحكـ صداقتيا معيا ،كالدكؿ األكركبية؛ لتصبح ألمانيا نا

(الكعرم:2006 ،

.)114

جاء المستعمركف األكركبيكف مف الغرب ،بدكافع اقتصادية كسياسية ،كتـ تحضير الجيكش
لمقضاء عمى الدكلة العثمانية ،كقد استغمت الصييكنية ىذه الفترة بالتكاصؿ مع الحككمات األكركبية،
كتحركت نحك استعمار فمسطيف لمحصكؿ عمى كطف خاص بيـ ،كلتأسيس دكلة ييكدية مستقمة ،بحيث
تسيـ في جذب الييكد مف أنحاء العالـ ،كبذلؾ تككف التقت األطماع االستعمارية مع الحركة
الصييكنية.
ثالثًا :العالقات الدولية لمحركة الصييونية
استغمت الصييكنية جممة المتغيرات الدكلية لخمؽ عبلقات متكازنة عمى المستكل الدكلي ،يتـ
مف خبلليا تحقيؽ أطماع الصييكنية ،كتحركت عمى المستكل الدكلي باتجاىيف :االتجاه األكؿ في اتجاه
الدكؿ االستعمارية التي تطمع في خيرات الكطف العربي ،كاالتجاه الثاني نحك الشبكات الييكدية
العالمية ،الستغبلليا لمضغط عمى دكليـ لتكحيد الفكرة الصييكنية في جميع أنحاء العالـ.
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 .1العالقات الدولية لمصييونية باتجاه الدوؿ االستعمارية
قاؿ ىرتزؿ في كتابو الدكلة الييكدية :كؿ شيء يحتاج إلى قكة تدفعو لتحقيؽ المكاسب .كالقكة
في إقامة الدكلة الييكدية ىي المسألة الييكدية ،كايجاد مف يحمي الفكرة مف الخطر ألف أمامنا الكثير
مف المصاعب .كلتحقيؽ ما نريد يجب االعتماد عمى الييكد أنفسيـ في صناعة الدبمكماسية السياسية،
كتنشيط الييكد الذيف يرغبكف في إقامة دكلة (.) Herzl. 1943: 8-10
سعى قادة الحركة الصييكنية لمحصكؿ عمى كعد بقياـ كطف لمييكد ،ككاف بف غكريكف يحرص
في حديثو عف دكلة ،كعف إبراز مكضكع اليجرة كاالستيطاف (الفرا ،)22 :1999 ،كأرسؿ ىرتزؿ رسالة
لفردريؾ دكؽ بادف األكبر  -مممؾ ألمانيا  -في  26ابريؿ  1896عف رغبة الصييكنييف في الذىاب
إلى فمسطيف ،حامميف النظافة كالترتيب كتقاليد الغرب الراقية إلى تمؾ الزاكية المنككبة باآلفات كالطاعكف
مف الشرؽ (عابد.)543 :1990 ،
كقبؿ انعقاد المؤتمر األكؿ ،قابؿ ىرتزؿ االمبراطكر االلماني (كلياـ الثاني)( ،دياب:2002 ،
 ،)19كاقترح عميو مشركع الشركة ذات العيد كالحماية األلمانية (جاركدم ،)38: 2002 ،كعرض
ىرتزؿ أماـ القيصر الدكر الذم تستطيع أف تمعبو الصييكنية مف أجؿ تخميصو مف االشتراكية
(جاركدم  ،)39 :2002 ،كقاؿ" :سيستقبؿ الييكد األلماف حركتنا بصدر رحب؛ ذلؾ أنيا ستحكؿ
عددا مف
عنيـ التدفؽ الييكدم القادـ مف أكركبا الشرقية" (جاركدم ،)39 :2002 ،كعاد ىرتزؿ كالتقى ن
المسؤكليف األلماف ،كمف بينيـ مستشار ألمانيا فكف ىكىنمكىي ككتب في يكمياتو" :سألني عف األرض
التي نريد الحصكؿ عمييا ،فكاف جكابو :سنطمب ما نحتاجو حسب ازدياد المساحة المطمكبة مف
المياجريف ،كطمئف ىرتزؿ المستشار بأنو سيتـ شراء األرض مف مالكييا بالطرؽ القانكنية" (عابد،
 .)542 :1990كقابؿ ىرتزؿ االمبراطكر االلماني غميكـ في القدس ،كطمب منو التكسط لدل السمطاف
عبد الحميد الثاني ليمنحو جزنءا مف فمسطيف ،كلكف محاكالتو باءت بالفشؿ لرفضو القياـ بالكساطة
(دياب.)19 :2002 ،
ترقباف الجيكد التي يبذليا ىرتزؿ ،كتشجعاف السمطاف العثماني عمى
كانت بريطانيا كفرنسا ا
الرفض حتى ال تنجح الحركة الصييكنية بمساعدة ألمانيا ،كتككف امتدادأ لمنفكذ األلماني في سكريا،
خطر عمى قناة السكيس ،كعمى النفكذ الفرنسي في لبناف (عرابي .)599 :2006 ،كتكجو
نا
كتصبح
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ىرتزؿ إلى القسطنطينية ،حيث قابؿ الصدر األعظـ كأخفؽ في مسعاه (عبد الرحمف)33: 1982 ،؛
إلقناع السمطاف عبد الحميد الثاني لمسماح لمييكد باالستيطاف في فمسطيف مقابؿ فؾ االزمة االقتصادية
الصعبة التي تمر بيا الدكلة العثمانية (بمخضر.)67 :2005 ،
تحرؾ ىرتزؿ الى لندف كتـ مقابمة جكزيؼ تشامبرليف (كزير المستعمرات البريطاني) ،كاقترح
عمى ىرتزؿ أف يبحث عف أم دكلة داخؿ االمبراطكرية االنجميزية سيناء أك قبرص (المسيرم:2003 ،
 ،)72كاقنعو بالتركيز عمى شبو جزيرة سيناء ،كضركرة االتصاؿ بالخارجية البريطانية ،كالتقى ىرتزؿ
بكزير الخارجية المكرد النسدكف الذم عرض عميو التكطيف في شبة جزيرة سيناء كالعريش؛ كلكنيا لـ
تنجح لصدكر تقرير مف المجنة غير مشجع ،بسبب أف المنطقة صحراكية كتحتاج لمياه كثيرة .كاجتمع
ىرتزؿ مرة أخرل مع تشمبرليف كعرض عيو أكغندا في أفريقيا الشرقية ،كفي نفس الكقت اتصؿ ىرتزؿ
بالسفير البرتغالي في فيينا ،كعرض عميو تكطيف الييكد في مكزمبيؽ ،كقابؿ كزير الداخمية الركسي فكف
بميفيو ككعده بممارسة النشاط الصييكني في ركسيا ،طالما ىدفو تيجير الييكد ،ككعده بدعمو أماـ
السمطاف العثماني ،ككافؽ كزير المالية الركسي عمى فتح فركع لبنؾ االستعمار الييكدم بركسيا (عابد،
 ،1990ـ.)544: 6
تستيدؼ المسألة استغبلؿ التنافس االستعمارم لمقكل الكبرل ،فقد تعيد اإلنجميز بحماية
الطريؽ المؤدم الى اليند ،ابتداء مف أكغندا أك فمسطيف التي تقع عند مفترؽ طرؽ ثبلث قارات ،كقد
تعارض ذلؾ مع أىداؼ األلماف في الشرؽ األكسط ،كتعيد لغميكـ الثاني بحماية مشركع برليف – بغداد
كذلؾ ضد االنجميز( .ركجيو.)38: ،2002 ،
أرسؿ ىرتزؿ رسالة إلى الجنكب األفريقي سيسؿ ركديس يتحدث فييا عمى أنو الرجؿ الكحيد
الذم يمكف أف يساعده لتعمؽ بميمة استعمارية كأنو مف خبلؿ خمس مؤتمرات ،تـ إنشاء منظمة تضـ
اآلالؼ في مختمؼ العالـ ،ل تخضع لمصياينة كميـ ألمر كاحد كنظاـ كاحد كأف لدييـ منظمات بكؿ
المغات الحضارية (جاركدم.)28 :2002 ،
نظمت الصييكنية عمميا كمخططاتيا منذ أف اتجو ىرتزؿ إلى إنجمترا ،كأتـ حاييـ كايزمف رسالة
ىرتزؿ حيث أنو لـ ييأس مف فشميا أكؿ مرة ،ككانت الصييكنية تدرؾ أىمية االعتراؼ العالمي بيا،
حيث عبر كايزمف عف ىذا بقكلو" :أف الصييكنية السياسية تعني جعؿ المسألة الييكدية عالمية" ،كقد
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انضـ بعض العناصر الصييكنية القيادية مع كايزمف في إنجمترا ،كساعدتو ظركؼ الحرب العالمية
األكلى ،بعد أف ابتكر مادة متفجرة كضعيا تحت تصرؼ الحمفاء؛ مما ساعده في كسب كد بمفكر كزير
الخارجية البريطاني( .الغادرم.)48 :1969 ،
استخدمت الصييكنية عدة استراتيجيات لتكطيد عبلقاتيا بالدكؿ االستعمارية ،ككاف منطؽ
ىرتزؿ الفكرم تحمؿ رسائؿ مبطنة ىدفيا طمأنة أغنياء الييكد ،كطمأنة القكل األكركبية ،كزاد عميو
ىرتزؿ بخطة عممية تتكجو لمدكؿ المحكرية لكي تساعده في بناء الدكلة الييكدية كتقكـ عمى ثبلثة
محاكر:
أ .محكر يتجو الى السمطاف صاحب الكالية اإلسمية في فمسطيف كبكصفو خميفة المسمميف.
ب .محكر يتجو الى بريطانيا التي تقدمت نشيطة كقكية كسابقة لآلخريف نحك إرث ممتمكات الخبلفة في
الشرؽ.
ت .محكر يتجو إلى مصر العتبارات استراتيجية ،أدركيا ىرتزؿ كاستكعبيا مف متابعتو لمسياسة
االمبراطكرية البريطانية كدراستو ليا( .ىيكؿ)68 :2001 ،
أدراؾ ىرتزؿ الطبيعة االستعمارية لممشركع الصييكني ،كذكر في مذكراتو  23سبتمبر 1902
دكر في السياسة االستعمارية ،مثؿ :سيسؿ ردكس،
أسماء بعض الشخصيات االستعمارية ،كالتي لعبت نا
كالرئيس ركزفمت ،كممؾ إنجمترا ،كقيصر ركسيا (المسيرم.)113 :1982،
تحركت الحركة الصييكنية نحك اإلمبراطكريات لمحصكؿ عمى كطف لمييكد ،ككانكا حريصيف
عمى تكطيد العبلقة مع اإلمب ارطكريات مف خبلؿ مساعدتيـ باألمكاؿ ،كحؿ بعض المشكبلت التي
تزعج الدكؿ الكبرل ،كبذلؾ نشأت كتكاممت الصييكنية في الغرب ،كقامت الصييكنية مع التكسع
االستعمارم كانتشاره في العالـ العربي ،كصيغ المشركع الصييكني بشأف فمسطيف ،عمى غرار األساليب
التي انتيجيا البريطانيكف ،كالفرنسيكف ،كاأللماف ،كالركس ،كاإليطاليكف ،في مشاريعيـ الرامية لمتكسع
اإلقميمي ،كتكجيت الصييكنية إلى فمسطيف بنفس الطريقة كاألسمكب التي تكجو بيا االستعمار الحتبلؿ

المنطقة العربية.
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 .2إدراؾ الحركة الصييونية التحوالت في السياسة االستعمارية
كقؼ الصياينة بدكف جماىير ييكدية ،كبدكف قاعدة إقميمية يعممكف منيا ،كىـ في أشد الحاجة
إ لى الدعـ كالتأييد مف قكة استعمارية أكركبية تمدىـ بغطاء عسكرم كسياسي كاقتصادم لبناء
مستعمراتيـ (المسيرم ،)119 :2003 ،كبرزت نشاطات ىرتزؿ التي تدعك إلى حؿ المسألة الييكدية
عف طريؽ الضمانات السياسية كاالعتراؼ العمني مف قبؿ الدكؿ ،كالسيادة الصييكنية عمى منطقة ما
(عابد ،1990 ،ـ .)540 :6بدأت الصييكنية بتكظيؼ التكجو األكركبي تجاه ممتمكات الدكلة العثمانية
عمميا ،كاالستفادة مف تكجيات الدكؿ األكركبية لتحقيؽ التصكر الصييكني لمسيطرة عمى
تكظيفنا
ن
حديدا (الكعرم ،)266 :2006 ،كارتبط تحقيؽ حمـ إقامة دكلة ييكدية بفمسطيف باألطماع
فمسطيف ت ن

األكركبية ،كأدركت القكل االستعمارية قدرة الييكد عمى ذلؾ ،كبدأ يتحقؽ المشركع الصييكني منذ كعد
بمفكر بإنشاء كطف قكمي لمييكد (سبلمة .)182 :2003 ،كلقد تأثرت الصييكنية بالتغيرات الكبيرة التي
حدثت في أكركبا مع تقمص دكر الديف كازدياد المفاىيـ العممانية (الشامي:1994 ،

.)26

 .3العالقات الدولية الصييونية وتقوية المركز الييودي في الدوؿ األوروبية
أ .الصييونية والشبكات الييود في العالـ قبؿ مؤتمر بازؿ
أدرؾ الزعماء الصياينة ضركرة قياـ تنظيـ قكل مركزم كدائـ ،لجمع شمؿ الييكد الذيف يؤمنكف
بالفكرة الصييكنية كبرنامجيا ،كذلؾ لتكحيد طاقاتيـ المبعثرة ،مف خبلؿ انشاء منظمة قكية لتنمية
الشعكر القكمي لدل الييكد ،كتجعميـ قكة سياسية ليا ثقميا الضاغط ،لمعمؿ عمى تشجيع اليجرة إلى
فمسطيف ،كاإلقامة فييا ،كجمع األمكاؿ لتحقيؽ أىدافيـ في إقامة الدكلة (عبد الرحمف.)40 :1982 ،
بدأ ىرتزؿ بتحركاتو في أكساط الييكد ،كتعرؼ ىرتزؿ عمى "ليكف بنسكر" (- )1891-1821
زعيـ أحباء صييكف -كباحتكاكو بعدد مف السياسييف كالعسكرييف الييكد ،اقتنع ىرتزؿ بأفكاره ،كىي
عدـ جدكل اختيار األرجنتيف أك أكغندا أك حتى العريش ،كأف فمسطيف ىي األرض التي تفضؿ بتسمية
دال مف الييكد (شريؼ.)235 :1995 ،
الشعب باإلسرائيمييف ب ن
تحرؾ ىرتزؿ بيف أكساط الشخصيات كالتجمعات الييكدية األكركبية قبؿ عقد المؤتمر األكؿ
بعاميف (نافع ،)84 :1999 ،كقابؿ المميكنير الييكدم الباركف ىيرش ،الذم أسس جمعية االستعمار
الييكدية بيدؼ استيطاف الييكد لؤلرجنتيف دكف نتيجة مثمرة ،كالتقى مع عدد مف القادة البريطانييف
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()20

كالصييكنييف ،كقابؿ السير صمكئيؿ

مكنتاغك عاـ  1895النائب الييكدم في مجمس العمكـ عف

حزب األحرار ،كأبدل استعداده لبلنضماـ إلى لجنة ىرتزؿ ،كقابؿ الككلكنيؿ غكلدسميد ،كالذم فكر
باستئجار عدد مف السفف مف أجؿ غزك فمسطيف (عابد ،المكسكعة الفمسطينية  .)541 :1990كقد
أجرل ىرتزؿ اتصاالتو مع كبار أصحاب األمكاؿ ،كحثيـ عمى ضركرة التكصؿ إلى خطط عممية لحؿ
المسألة الييكدية؛ ففي عاـ  1895قابؿ ىرتزؿ الباركف مكريس دم ىيرش ،كقاـ بشرح كجية نظره لحؿ
المسألة الييكدية ،كذلؾ عف طريؽ شراء أرض كاسعة في أم بقعة في العالـ ،سكاء أكانت فمسطيف أك
مستعدا لمدخكؿ في مغامرات غير مأمكنة،
غيرىا إلنشاء دكلة ييكدية فييا ،كلكف الباركف لـ يكف
ن
كاعتبر مشركع ىرتزؿ مجرد كىـ كبير ،كبقي متمس نكا بمشركعو الرامي إلى تكطيف الييكد في األرجنتيف

كتحكيميـ إلى شعب زراعي (محمكد.)107 :1984 ،

اتصؿ ىرتزؿ بالركائي الييكدم اإلنجميزم اسرائيؿ زانجكيؿ لترتيب اجتماع مع قادة األقمية
تماما
الييكدية في بريطانيا ،كتمكف بالفعؿ مف عقد ىذا المقاء سنة  ،1896ككاف مكقؼ زانجكيؿ يشبو ن

حبل .كحضر المؤتمر الصييكني األكؿ
مكقؼ ىرتزؿ ،حيث رأل كبلىما أف المشكمة الييكدية تتطمب ن
القتناعو بضركرة العمؿ لتحقيؽ الحؿ ،لكف رغبتو في التخمص مف المياجريف الييكد القادميف مف
ركسيا إلى انجمت ار كانت قكية كغير قابمة لمنقاش؛ فاالستعمار االستيطاني بالنسبة إليو عبارة عف كسيمة

لمتخمص مف الييكد ،كتذكيبيـ في التشكيؿ الحضارم الغربي الجديد (الشيخ خميؿ-159 :2003 ،
.)160
تأخر آؿ ركتشيمد عف إعبلف تأييدىـ لمحركة الصييكنية كأىدافيا ،كفي مقابمة ىرتزؿ األكلى
ألدمكند دم ركتشيمد عميد أسرة ركتشيمد ،أعرب عف مخاكفو مف أف يعرض مشركع ىرتزؿ مصالح آؿ
ركتشيمد المالية كمشركعاتو الخيرية لمخطر ،كتخكؼ ركتشيمد مف أف ينبو مشركع ىرتزؿ الحككمة
العثمانية ،فتمجأ إلى سف قكانيف كالقياـ بمضايقات لمشركع ركتشيمد كافشالو (حمداف.)46 :2007 ،
كاف ىرتزؿ ينادم بتيديد حقيقي لكبار المتمكليف الييكد قبؿ استمالة ركتشيمد اإلنجميزم في عاـ

( )20كلد العاـ  1870في بريطانيا درس العمكـ السياسية كاالقتصاد كىك سياسي بريطاني ييكدم الديانة اشغؿ منصب المندكب

السامي األكؿ عمى فمسطيف ،تقرب مف الحركة الصييكنية خبلؿ الحرب العالمية األكلى كطالب حككمتو بأف تعمف عف قياـ

دكلة لمييكد في فمسطيف(.منصكر،1987،ص.)291
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 1902إلى الصييكنية ،كنشر في يكمياتو خطة حممة حكؿ ىذا المكضكع قائبل" :إف آؿ ركتشيمد صكرة
مكضكعية عف الخطر العالمي الذم يمثمو ىذا األيخطبكط" (غاركدم.)114 :1990 ،
أما الباركف مكريس دم ىيرش الييكدم الكبير في عالـ الماؿ ،فمـ يسمح ليرتزؿ أف يكمؿ لو
شرح مشركعو ،كرأم في مفيكـ ىرتزؿ يجعؿ الييكد أقكياء مف أجؿ الحرب ،كانجاح مشركعو يبعث
عمى االشمئزاز إلى حد كبير ،ككاضح أف دم ىيرش لـ ينظر إلى المكضكع مف زاكية أخبلقية ،بؿ إلى
ما يمثمو المشركع مف خطر مف مصالح أرستقراطية ينتمي إلييا( .حمداف ،)46 :2007 ،كقد زار
ىرتزؿ لندف عاـ  ،1902كالتقى بالمكرد مئير ركتشيمد زعيـ الجالية الييكدية البريطانية كصاحب
امتياز لتكطيف الييكد في شبو جزيرة سيناء أك قبرص
نا
األعماؿ كالماؿ ،كاقنعو بمنح المنظمة الصييكنية
(عابد ،المكسكعة الفمسطينية .)544 :1990

تمكف ىرتزؿ مف السيطرة المطمقة عمى جميع الجاليات الييكدية في العالـ ،كعددىا  197جالية
ييكدية (تني)25 :2001 ،؛ كاستطاع دمجيا مع الحركة الصييكنية لمتخطيط كالتنسيؽ لقياـ دكلة
ييكدية (الحارتي .)129 :2001 ،يشير كايزماف في مذكراتو إلى أف القكل الغربية في عصبة األمـ
كانت كاقعة تحت تأثير الييكد الذيف يسيطركف عمى المناصب الحساسة بالدكؿ الكبرل ،خاصة في
أمريكا ،كقاؿ" :نحف الييكد الصياينة ،كنا نسعى إلقامة دكلة في فمسطيف ،كقد انتدبنا اإلنجميز لحكميا
كاستعنا في ىذا بعصبة األمـ ،فنحف الذيف سممنا فمسطيف لئلنجميز مؤقتنا كليس اإلنجميز ىـ الذيف
كىبكىا لنا" (الحارتي .)334 :2001 ،استخدـ الصياينة الشبكات الييكدية لتأميف االتصاؿ مع الدكؿ
الغربية ،حيث إف النازييف يعرفكف كزف المكبيات الصييكنية لدل القادة الغربييف الذيف كانكا يشعركف
جيدا بدكر الكسيط (بمخضر- :2006 ،
بالضعؼ اتجاه ضغكطيـ ،كأف القادة الصياينة كانكا يقكمكف ن
.)122
سيطرت الصييكنية عمى كافة الجاليات الييكدية ،كما أمر ىرتزؿ كأرغـ الفرد الييكدم العادم
إلى أف يختفي مرة أخرل كراء الجيتك (جاؾ .)26 :2001 ،كقاـ ىرتزؿ بمحاكالت يريد أف يثبت بيا أف
اشتراؾ الييكد في ثكرة ركسيا ،كفي ألمانيا البد أف يعكد ثمنو عمى ييكد فمسطيف ،ككاف ىرتزؿ أكؿ مف
استعمؿ اصطبلح الركح المعادية لمسامية ،كبذلؾ أكجد سكء التفاىـ بيف الييكد كبيف المسيحييف ،كيككف
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بذلؾ قد فشؿ كفاح الييكد في أغمب الدكؿ التي يقيمكف بيا لمكصكؿ إلى حقكؽ متساكية (جاؾ،
.)26 :2001
ب .ربط الشبكات الييودية بدوليـ لخدمة الصييونية
دعا ىرتزؿ إلى تنظيـ المجتمعات الييكدية ،كالتنسيؽ فيما بينيا تحت راية المنظمة الصييكنية،
كقاـ بدكر رئيس في إبراز الصييكنية عمى مسرح السياسة العالمية ،كأخذت الدكؿ الكبرل تبحث في
إمكانية التعامؿ معيا كحميؼ؛ ليمكف مف استخداميا في دعـ مصالحيا االستعمارية (محمكد:1984 ،
.)105
استخدـ الصياينة الشبكات الييكدية لتأميف االتصاؿ مع الدكؿ الغربية ،حيث إف النازييف
يعرفكف كزف المكبيات الصييكنية لدل القادة الغربيبف الذيف كانكا يشعركف بشيء مف الضعؼ تجاه
جيدا بدكر الكسيط (بمخضر .)122 :2006 ،نسجت
ضغكطيـ ،كما أف القادة الصياينة كانكا يقكمكف ن
الحركة الصييكنية عبلقة ثابتة مع قيادات الدكؿ األكركبية ،كدعـ ىذه الدكؿ بأفكار إلنشاء الجمعيات
الرم العاـ المحمي ،كحيث ينتج عف ىذا
كالنشاط اإلعبلمي كالتثقيفي في الجاليات الييكدية ،كفي أ
النشاط تكسيع دائرة الدعـ الشعبي كباضطراد ،ككاف ليذه الدكؿ سفارات لدم الدكلة العثمانية كقنصميات
في القدس ،ككاف بعضيا كفرنسا كركسيا كبريطانيا كالكاليات المتحدة قد انتزع مف الدكلة العثمانية
حقكؽ حماية طكائؼ مسيحية في المنطقة ،كحقكؽ حماية لرعاياىا (حمداف.)44: 2007 ،
الرم كالسمطة كالسيطرة كعمؿ
بدأ التسمؿ الصييكني في الكاليات المتحدة األمريكية إلى مراكز أ
الصياينة عمى تثبيت دعائـ نفكذىـ ،كتدخميـ في مقدرات الببلد ،كاستمركا في العمؿ الحثيث لتنميتو،
كقامكا بإنشاء كتدعيـ الجماعات الييكدية التي استيدفت السيطرة كالضغط عمى السياسات كمقدرات
الببلد ،في شكؿ منظمات خيرية كاجتماعية كسياسية ،كاسسكا تنظيمات تمكيمية ألنشطة ىذه الجماعات
الييكدية ،كربطكا بينيا كبيف الجمعات الييكدية العالمية .كفي عاـ  1906أسست القكل الييكدية
المياجرة مف ألمانيا الى الكاليات المتحدة منظمة (لجنة ييكد أمريكا) ،كالتي اعترفت بيا كاشنطف
بميمة
كأكركبا كممثؿ لمييكد (الحارتي ،)279 :2001 ،كتـ تكميؼ المسئكليف مف الييكد في الخارج
ٌ

االتصاؿ مع الحككمات األكركبية ،كالحصكؿ عمى مكافقتيا عمى إحبلؿ الييكد عمى أم أرض مشتراه
أك شاغرة في فمسطيف ،فقد تمثمت بإقامة شركة مقرىا لندف ،تتكفر لدييا الصفة القانكنية البلزمة
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ألنشطتيا ،كيتكفر ليا الماؿ البلزـ إلدارة أعماليا ،لتمكيؿ شراء األراضي كاعفاء الييكد كممتمكاتيـ مف
الرسكـ التي تفرضيا الدكلة العثمانية عمى أمبلؾ األجانب (الكعرم.)261 :2006 ،
استطاعت الصييكنية أف تبمكر الفكرة الييكدية كاتجاىاتيا لخدمة الصييكنية ،كصنع الشبكات
الييكدية العالمية لمكصكؿ ألصحاب القرار في الدكؿ الغربية ،كي تتمكف مف الحصكؿ عمى المكافقة
عمى االستيطاف كاقامة الدكلة ،كأف تحظي بالدعـ المادم كاالقتصادم كالسياسي.
ت.تالقي الصييونية المسيحية مع الصييونية الييودية
تأثرت الصييكنية المسيحية باألدبيات الييكدية التي تسربت الى صميـ العقيدة المسيحية كالتي
تدكر حكؿ أمكر ثبلثة (السماؾ:)34 :2004 ،
أ .أف الييكد ىـ شعب اهلل المختار كأنيـ يككنكف األمة المفضمة عمى كؿ األمـ.
لييا يربط الييكد باألرض المقدسة في فمسطيف.
ب .ثمة ميثاقنا إ ن
ت .ربط االيماف المسيحي بعكدة السيد المسيح بقياـ دكلة صييكف؛ أم بإعادة تجميع الييكد في
فمسطيف حتى يظير المسيح فييـ.
تبمكرت الفكرة الصييكنية كقسمت الى قسميف أساسيف :صييكنية مسيحية ،كصييكنية ييكدية،
التقتا في أكاخر القرف التاسع عشر.
كقد أرسؿ القنصؿ البريطاني في القدس إلي كلياـ يكنج كزير الخارجية البريطاني المكرد
بالمرستكف بتاريخ  1839/3/14قاؿ فييا" :ىناؾ يا سيدم ،طرفاف ينبغي أخذىما في االعتبار ،كىما
كال شؾ يعتبراف نفسييما ليما ىدؼ إبداء رأييما في مستقبؿ األكضاع ىنا :ىـ الييكد ،كالمسيحيكف
البركتستانت ،كاقترح أف تككف بريطانيا العظمى الحارس الطبيعي ليـ (.)21
في العاـ  1841كتب أحد أنصار الصييكنية المسيحية تشارلز تشرشؿ رسالة الى المجمس
الييكدم في لندف ،يقكؿ لو فييا ":إف استعادة الييكد لكجكدىـ كشعب في فمسطيف أمر ميسكر إذا تكفر
عامبلف اثناف أكليما :أف يتكلى الييكد أنفسيـ ،كباإلجماع ،طرح مكضكع العكدة عمى الصعيد العالمي،
كثانييما :أف تبادر القكل األكركبية الى دعميـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ .ىذه الدعكة أكؿ تحريض مف

) (21رسالة مف القنصؿ البريطاني في القدس إلي كلياـ يكنج إلى كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف بتاريخ 1839/3/14
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الصييكنية المسيحية لقياـ الصييكنية الييكدية كتجميع القكل األكركبية كراء مشركع االستيطاف الييكدم
في فمسطيف (السماؾ.)46 :2004 ،
المشركع الصييكني ينتمي الى الحضارة الغربية االستعمارية كفي جكىره مشركع لمساعدة
أكركبا عمى التخمص مف الفائض الييكدم تحت ذريعة عكدة الييكد الى جبؿ صييكف .اف الصبغة
األساسية الشاممة لمصييكنية صبغة نفعية سكاء اكانت مسيحية اك ييكدية ،كعممكا بمساعدة ىرتزؿ
كالذم كضع أفكاره الصييكنية مكضع التنفيذ كالذم تجسد في المؤتمر الصييكني في بازؿ عاـ 1897
كتطبيقو عمى أرض فمسطيف( .شريتح.)199 :2005،
ييكديا أـ غير ييكدم -نتاج ما نسميو الحؿ االستعمارم
إف الفكر الصييكني -سكاء كاف
ن
لمسالة أكركبا الييكدية ،الذم يصدر عف كره الييكد كالرغبة في التخمص منيـ عف طريؽ نقميـ خارج
العالـ الغربي؛ (أم تصديرىـ مثمما تصدر السمع البائرة كرؤكس االمكاؿ كالجيكش) ،ثـ تكظيفيـ لصالح
العالـ الغربي ،كقد استقر األمر عمى فمسطيف ،بسبب مكقعيا االستراتيجي ،بحيث يتـ حؿ المسالة
الييكدية ،كالتخمص مف الفائض البشرم الييكدم في حؿ المسالة الشرقية كتقسيـ الدكلة العثمانية
كتقسيـ العالـ الثالث( .المسيرم)92 :2003 ،
نبتت األيدلكجية الصييكنية في تربة غير ييكدية ،ثـ حددت معالميا األساسية في منتصؼ
القرف التاسع عشر عمى يد مفكريف صياينة غير ييكد يكنكف كراىية عميقة لمييكد ،ثـ تبنتو القيادات
الييكدية في أكاخر القرف التاسع عشر؛ ففي بدايات القرف السابع عشر ظيرت الصييكنية غير الييكدية
(صييكنية االغيار كالصييكنية المسيحية) (المسيرم.)93 :2003 ،
تبمكر الفكر الصييكني عمى يد مفكريف استعماريف غير ييكد ،قبؿ أف يصؿ إلى المفكريف
الصياينة بعشرات السنيف ،كتنبع ىذه الصييكنية الغربية االستعمارية مف كره عميؽ لمييكدية كالييكد
(المسيرم.)103 :2003 ،
أساسا -مف الييكد العممانييف ،كلـ يكف حميـ المطركح مف
كاف مؤسسك الصييكنية السياسية  -ن
إ و
حياء لنظاـ قديـ؛ بؿ تأسيس لدكلة عصرية ،ليا سمات مفيكـ القكمية السائدة ،كقد تأثرت الصييكنية
بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في أكركبا مع تقمص دكر الديف كازدياد المفاىيـ العممانية (الشامي،
 .)26 :1994إف البعد السياسي الكامف لمفكر الصييكني بيف غير الييكد أخذ يصبح أكثر حدة
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كتحددا؛ بؿ أصبح ىك البعد الرئيسي ،كلـ يعد الحؿ الصييكني مجرد فكرة أك تطمع عاـ؛ فالتطكرات
ن
السياسية أدت الى ظيكر خمفية جديدة لمصييكنية ،كالتي كانت قضية لدم العاطفييف ككتاب المقاالت
كاألدباء ،أصبحت قضية حقيقية مطركحة عمى المستكل السياسي ،كأف الصييكنية لـ تعد فكرة ىامشية
(المسيرم.)98 :2003 ،
بقيت الصييكنية حتى منتصؼ القرف التاسع عشر مقتصرة عمى غير الييكد؛ فقد كاف أكلئؾ
الذيف اختاركا مناصرة الشعب الييكدم كحقو في العكدة إلى فمسطيف ،يفعمكف ذلؾ بدافع شخصي كليس
بالتعاكف مع الشعب الييكدم ،لكف المبادئ الصييكنية األساسية كانت كاضحة المعالـ لدييـ ،فيناؾ
فكرة كحدة الشعب الييكدم ،كفكرة االرتباط بفمسطيف عمى أمؿ العكدة إلييا ،لقد أدرؾ بالمرستكف كرفاقو
الصييكنييف كمتا الفكرتيف ،كاستخدمكىما قبؿ أف ينسبيما الييكد ألنفسيـ بعشرات السنيف ،لكف ما لبث
الييكد في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر أف بدأكا التحرؾ ،كبدأ النشاط الصييكني الييكدم
خارج بريطانيا ،كلـ يكف مف بيف المفكريف الصياينة الييكد في تمؾ الفترة أم بريطاني ،كمف أشير
ىؤالء المفكريف الذيف ذاع صيتيـ في تمؾ الفترة :مكشى ىس ،كييكدا القالعي ،كتسفي ىيرش كاليشر
(الشيخ خميؿ.)142 :2003 ،
لـ يبرز الصياينة الييكد إلى حيز الكجكد إال في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،ككاف
أحيانا؛ فقد قاـ كؿ
كؿ مف لكرانس أكليفانت ككلياـ ىيكمر قد لعبا نا
ميما في تشجيع ىذه الجيكد ،ك ن
دكر ن
مف أكليفانت كلكرانس بمياـ رسمية إلسكاف الييكد في فمسطيف عبر الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة
العثمانية ،يضاؼ إلى ما تقدـ أف تصاعد الركح االستعمارية كالقكمية ساىمتا في لفت أنظار الييكد إلى
إمكانية إقامة دكلة خاصة بيـ ،كما فعؿ اإليطاليكف كاأللماف في الثمث األخير مف القرف التاسع عشر.
كتـ تغذية ىذا التكجو لدل الييكد بسبب تصاعد المشاكؿ كالمذابح ضد الييكد في أكركبا ،لكف الجيكد
البا فردية ،كلـ يكف مف بيف ىؤالء المفكريف أم ييكدم
الييكدية حتى تمؾ المحظة بقيت محمية كغ ن
بريطاني (الشيخ خميؿ ،)145 :2003 ،كبدأت المسيحية الصييكنية بشكميا االستعمارم االحتبللي أكنال

في فرنسا ،كعمى يد نابميكف بكنابرت الذم كاف لو الخبرة بالمسالة الييكدية كأبعادىا (شريتح:2005 ،
 ،)54كالذم لعب حمقة الكصؿ بيف حممة المشركع المسيحي كطبلئع الحركة الصييكنية ،فكاف القس
كلياـ ىمكر قد شارؾ في جيكده لتشجيع تكطيف الييكد الركس في فمسطيف عاـ  ،1881كلقد ساعد
ىرتزؿ بنشاطاتو كىك يحاكؿ حشد القكل االكركبية كراء المشركع الصييكني في نياية القرف التاسع
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المناخ لظيكر
عشر (نافع .)66 :1999 ،إف الصييكنية المسيحية كاف ليا دكر كبير في تييئة ي
الصييكنية الييكدية ،كمف ثـ إقامة الكياف الييكدم في فمسطيف (شريتح.)62 :2005 ،
إف تشمبرليف الصييكني لـ يكف مف غبلة الصييكنية المسيحية ،فانو كجد في تبني المشركع
الصييكني كسيمة حؿ مشكمة المياجريف الييكد مف ركسيا كركمانيا كمف بقية دكؿ شرؽ أكركبا ،كتـ
تعبير عف تبلقي مصالح الصييكنية المسيحية مع الصييكنية
نا
لقاء تشمبرليف مع ىرتزؿ في لندف
الييكدية في تطمعاتيما نحك األىداؼ المشتركة ،كأرسى ىذا المقاء الذم تـ في العاـ  1914قاعدة بيف
آرثر بمفكر كحاييـ كايزماف (السماؾ.)11 :2004 ،
إف الصييكنية الييكدية تكمؿ الصييكنية المسيحية ،كتأخذ نفس الخطة لمعكدة إلى جبؿ
صييكف ،كاف كاف ظاىرىا مصمحة الييكد كانقاذىـ لتككف دكلة ليـ في فمسطيف ،كمف ناحية أخرل،
كاف ييدؼ الغرب لتجميع الييكد بفمسطيف لمتخمص منيـ ،بشكؿ عممي كممنيج كنقميـ خارج العالـ
الغربي المسيحي ،فيتحكؿ الييكد الى عنصر كظيفي نافع كمستكطنيف يعممكف لميمة تخدـ مصالح
الغرب ،كيقكـ الغرب بالدفاع عنيا كضماف استمرارىـ (شريتح.)10 :2005 ،
كقد زادت العبلقة بيف الصييكنية المسيحية كالصييكنية الييكدية لعدة اعتبارات:


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

 كجدت الحركة الصييكنية الييكدية أف عبلقتيا كتحالفيا مع الحركة الصييكنية المسيحية ليا فائدة
استراتيجية ،حيث إف رؤية الحركة المسيحية األصكلية ضركرية إليجاد كطف قكمي لمييكد.
(شريتح.)201 :2005 ،
كبذلؾ تككف الصييكنية المسيحية شاركت الصييكنية الييكدية في العمؿ عمى نفس النيج
باستعمار فمسطيف ،كيعتبر الرئيس األمريكي جكف آدامز ( )1848-1767أكؿ رئيس أمريكي يدعك
إلى استعادة الييكد كطنيـ ،كاقامة حككمة مستقمة بقكلو" :أتمنى أف أرل ثانية أمة ييكدية مستقمة في
ييكذا" (شريتح.)71 :2005 ،
عقد في كاشنطف عمى المستكل العالمي في نكفمبر ( 1945المؤتمر الدكلي المسيحي مف أجؿ
فمسطيف) ،كاشتركت فيو  14دكلة مف أمريكا البلتينية ،ككجو المؤتمر نداء إلى جميع حككمات العالـ
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يطالب بإلغاء جميع العكائؽ في طريؽ اليجرة إلى فمسطيف كشراء األراضي مف قبؿ الييكد ،كطالب
كطنا لمييكد ،كتككف دكلة ديمقراطية ،كاتخذ المؤتمر تكصيات
األمـ المتحدة بالعمؿ لتصبح فمسطيف ن
تتعمؽ مباشرة بقضية الدعاية لممطالب الصييكنية ،كاصدار المنشكرات الدعائية باإلسبانية كتكزيعيا،
كبث البرامج عبر اإلذاعات المحمية كانشاء ككالة أنباء ييكدية ،تخدـ جميع البمداف الناطقة
باإلسبانية ،كاقامة مركز إعبلمي في مدينتي مكسيكك ( المكسيؾ ) كمكنتفيديك (األكرغكام)( .شكرم،
.)81 :1990
خالصة الفصؿ التمييدي:
استطاع الييكد تأسيس ذراع سياسي دبمكماسي كيتمثؿ بالحركة الصييكنية السياسية لتتحرؾ
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
تككف عناصر الدكلة مف خبلليا ،حيث استغمت التنافس االستعمارم عمى المشرؽ العربي لتعرض
المخمص الكحيد لمدكؿ األكركبية مف االمتداد العثماني اإلسبلمي عمى الدكؿ األكركبية فتـ
نفسيا أنيا ي
االتفاؽ مع الدكؿ االكربية لمتخمص مف الكحؼ اإلسبلمي مف خبلؿ السيطرة عمى المنطقة العربية
كنشر القنصميات األكربية في أرجاء الدكلة العثمانية لمساعدة الييكد بتككيف عناصر الدكلة.
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الفصؿ األوؿ

العالقات الدولية لمحركة الصييونية

المبحث األوؿ :العالقات الصييونية مع دوؿ غرب وجنوب أوروبا والدولة العثمانية
المبحث الثاني :العالقات الدولية الصييونية األمريكية وشرؽ أوروبا والدوؿ العربية
المبحث الثالث :االتفاقيات األوروبية الصييونية
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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

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

دكلة ليـ في فمسطيف .كعقدت الدكلة العثمانية العديد مف االتفاقيات مع الدكؿ األكركبية ،أدت الحقان
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

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

تحركت الحركة الصييكنية بيف االمبراطكريات المختمفة لمحاكلة إقناعيا العمؿ عمى حؿ

المسألة الييكدية ،كفتح أبكاب ىجرة الييكد إلى فمسطيف ،كمساعدتيـ عمى إقامة المستكطنات،
فاستجابت الدكؿ األكربية لممطالب الصييكنية ،كقد ساعد عمى ذلؾ كجكد بعض الساسة الييكد في

فضبل عف التنافس االستعمارم بيف الدكؿ األكركبية عمى المنطقة
المناصب القيادية لبعض الدكؿ،
ن

مدخبل لثبلث قارات ،أسيا كأفريقيا كأكركبا ،كتربط بيف قارتي
العربية ،كبالذات منطقة الشاـ ،التي تعتبر
ن
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

دكلية أسيمت الحقان في تسييؿ إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كبذلؾ تككف المآرب االستعمارية قد

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

ببريطانيا كفرنسا كألمانيا كايطاليا ،ككيؼ استطاعت دكؿ غرب كجنكب أكركبا التأثير عمى الدكلة
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

المبحث األوؿ
العالقات الصييونية مع دوؿ غرب وجنوب أوروبا والدولة العثمانية
أوًال :العالقات الصييونية واألطماع االستعمارية في المنطقة العربية
ثانيا :العالقات الصييونية البريطانية
ً
ثالثًا :العالقات الصييونية األلمانية
ابعا :العالقات الصييونية الفرنسية
ر ً
خامسا :العالقات الصييونية اإليطالية
ً
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مدخؿ
عاش الييكد في الدكلة العثمانية بأماف كاستقرار ،كانطبقت عمييـ القكانيف العثمانية نفسيا التي
طيبقت عمى المسمميف ،كعند تعرض الدكلة العثمانية لبلستعمار األكركبي ،استجابت الدكؿ االستعمارية
لنداءات الييكد إلقامة دكلة ليـ ،كتجمت مظاىر التنافس الدكلي عمى المنطقة؛ مما أدل لمساعدة كؿ

الدكؿ االستعمارية لمحركة الصييكنية ،كبذلؾ تككف حققت إقامة حاجز بشرم لمقضاء عمى الدكلة
العثمانية؛ لتحقيؽ سيطرة االستعمار عمى الكطف العربي.
كتحرؾ االستعمار كالصييكنية لتفتيت الدكلة العثمانية مف الداخؿ؛ فحبككا المؤامرات السرية مع
سياسيا في منطقة الشاـ ،كبدأكا بمساعدة
دكر
جمعية االتحاد كالترقي ،كأخذ القناصؿ األكركبيكف نا
ن
الييكد ،كعممكا عمى تقكية االستيطاف كاليجرة كتكسيعيما مف خبلؿ القنصميات األكركبية ،كفتحت تركيا
اليجرة عمى مصراعييا لمييكد ،كساعدتيـ عمى تغيير قكانيف اليجرة كشراء األراضي باالتفاؽ مع
القنصميات األكركبية ،كبدأت معالـ الدكلة الييكدية بالتأسيس.
ستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث نشأة العبلقات الصييكنية مع دكؿ غرب أكركبا كجنكبيا،
كالتي كانت تحتضف الييكد كجزء مف مكاطنييا ،ككيؼ استطاعت الصييكنية الحصكؿ عمى مساعدة
تمؾ الدكؿ في داخؿ فمسطيف ،عبر القنصميات التي أسيمت أيضان في إقناع دكليا لمحصكؿ عمى دعـ
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
إقامة الدكلة الييكدية ممزكجا بأىداؼ االستعمار بتفتيت المشرؽ العربي.
أوال :العالقات الدولية الصييونية واألطماع االستعمارية في المنطقة العربية
حرصت الدكؿ األكركبية عمى إضعاؼ الدكلة العثمانية كايجاد دكيبلت لؤلقميات ،ككضعت
نظاما يشجع قياـ مزيد مف التعصب الديني كالعرقي ،كتناحرت الدكؿ األكركبية كبدأت التركيج لضركرة
ن
تنفيذ تطمعاتيا الرامية لمسيطرة عمى المشرؽ العربي؛ مما أدم لمتنافس بيف الدكؿ األكركبية .كمف
المتكقع أف تجني الدكؿ المتناحرة فكائد ميمة إذا تكافقت عمى (الحبلؽ:)108 :1978 ،
" حؿ المسألة الشرقية كتنافس الدكؿ األكركبية عمى الشرؽ كالسيطرة عمى فمسطيف.
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 إنياء التنافس ببيف المذاىب المسيحية الثبلثة :الركـ كالكاثكليؾ كالبركتستانت؛ في الحصكؿ عمى
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".
كلكي تتضح العبلقات الدكلية الصييكنية كاألطماع االستعمارية في المنطقة العربية البد مف إلقاء
الضكء عمى ما يأتي:
 .1موقؼ الدولة العثمانية مف الييود
فتحت الدكلة العثمانية أبكابيا لميجرة الييكدية مف بداية القرف السادس عشر ،كحرصت عمى
معاممة الييكد معاممة طيبة ،كأصدر السمطاف بايزيد الثاني مرسكمان بحسف معاممتيـ بعد أف طيردكا مف

أكجو في عيد السمطاف سميـ الثاني ( .)1574-1566حيث سمح ليـ
أسبانيا ،كبمغ النفكذ الييكدم ٌ
بحرية االشتغاؿ باألمكر االقتصادية كالمصرفية (حبلؽ .)28 :1978 ،كما أصدر السمطاف سميماف
ار عاـ  1540يسمح لحكالي  5000ييكدم بالسكف بالقرب مف بحيرة طبريا ،حيث كانت
القانكني قرنا
عبلقة يكسؼ ناسي الييكدم بالسمطاف قكية .كقامت العديد مف االحتجاجات كالمظاىرات مف
الفمسطينييف ضد اليجرة الييكدية ،كصمت إلى حد اليجكـ عمييـ في منطقة صفد ،كظمت حياة الييكد
غير مستقرة في فمسطيف (دركيش.)212 :2002 ،
اشتدت أطماع الييكد ،كزاد حرصيـ عمى إقامة دكلة ليـ في فمسطيف ،حيث كثٌؼ قادتيـ

تمييدا لدعكة الييكد الذيف يقيمكف خارج
زياراتيـ إلى ببلد الشاـ ،لمتشاكر مع الييكد المقيميف فييا،
ن
فمسطيف لبلنتقاؿ إلييا كاالستيطاف فييا (حبلؽ .)54 :1978 ،كبدأت تحركات الييكد نحك القناصؿ
كالسفراء في إستانبكؿ لزيادة اليجرة حيث كتب بالمرستكف عاـ  1840إلى سفير الممؾ البريطاني في
إستانبكؿ رسالة يقكؿ فييا" :سيككف لمسمطاف مصمحة كبيرة في تشجيع ىجرة الييكد إلى فمسطيف،
كاالستقرار فييا ،ككعده أنو سيحمؿ الفكرة إلى الحاكـ التركي ،كيطمب منو تشجيع ييكد أكركبا لميجرة
إلى فمسطيف" (سكسة.)151 :2003 ،
زاد طمع الييكد مف اليجرة إلى إقامة كطف قكمي؛ حيث طمب ركتشيمد  -المصرفي الييكدم
الشيير -مف السمطاف عبد الحميد إقامة كطف لمييكد في منطقة القدس ،كذلؾ مف خبلؿ إقامة قرل
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ييكدية خالصة في فمسطيف ،في مكاف تحدده الحككمة العثمانية ،دكف أف يككف ىناؾ أم مانع لدل
الييكد مف كجكد منازؿ في تمؾ القرل يقيـ فييا بعض المسمميف الفمسطينييف ،كقد كعد ركتشيمد أف
يمتزـ الييكد القادمكف مف الخارج بقكانيف كنظـ الدكلة العثمانية المعمكؿ بيا في فمسطيف ،كفي مقابؿ
ذلؾ ،سيقدـ ركتشيمد كمف معو مف أثرياء الييكد خدمات كتسييبلت بخصكص الديكف العمكمية لمدكلة
العثمانية ،لكف السمطاف رفض الطمب ،كأمر سفراء الدكلة العثمانية في كاشنطف كبرليف كفيينا كباريس
بتعقب التحركات الييكدية ،ككتابة التقارير المتعمقة بنشاط الييكد في الببلد األكركبية كارساليا إليو في
إستانبكؿ؛ التخاذ ما يمزـ لمتصدم ألطماع الييكد كاعاقة ىجرتيـ إلى فمسطيف (دركيش:2002،
.)369

 .2التنافس االستعماري والحركة الصييونية:
تمتعت الدكؿ االستعمارية باالمتيازات في مختمؼ مناطؽ الدكلة العثمانية في منتصؼ القرف
التاسع عشر ،ككاف مف أىـ تمؾ الدكؿ :النمسا ،فرنسا ،انجمترا ،بركسيا ،ركسيا ،أسبانيا ،السكيد،
كالكاليات المتحدة (حجر .)73 :1985 ،كتناحرت الدكؿ األكركبية لبلستيبلء عمى فمسطيف ،فقد
ارتبطت أطماع ركسيا بكقكع فمسطيف عمى ممر مائي ىك البحر المتكسط ،أما بريطانيا فقد رغبت
االستيبلء عمى فمسطيف ألنيا الطريؽ ألمبلكيا في آسيا ،في حيف رغبت فرنسا بتكسيع مجاالت
نشاطيا التجارم كاالقتصادم (حجر.)17 :1989 ،
كضعت الصييكنية فكرتيا داخؿ اإلطار االستعمارم اإلمبريالي ،كاكتشفت استحالة تحكليا
إلى حقيقة دكف مساندة القكل ليا ،ففكرت بمغة اإلمبريالية كاستخدمت مصطمحاتيا ،بيدؼ حؿ مشاكؿ
الييكد في المجتمع األكركبي كتصديرىا لمشرؽ (المسيرم )111: 1982 ،ككصمت بعض القيادات
الييكدية لمراكز القرار في بريطانيا؛ مما أثر في ق اررات بريطانيا نحك الدكلة العثمانية ،حيث شجعت
بريطانيا اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا؛ ما أثر في مجريات الحياة الفمسطينية مف
الناحية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ،كفي مكقؼ الدكلة العثمانية مف الييكد كالحركة الصييكنية
(الحبلؽ.)63 :1978 ،
رأل الزعيـ الصييكني حاييـ كايزماف :أف بعض كبار القادة العسكرييف مثؿ يكليكس قيصر
كاإلسكندر كنابميكف ،أدرككا أىمية فمسطيف بالنسبة لخططيـ الشرقية؛ ليذا السبب كانكا مكاليف لمييكد
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في سياستيـ الخارجية (المسيرم ،)105 :1982 ،فقدمت الحركة الصييكنية نفسيا لكؿ دكلة مف دكؿ
العالـ بالمنطؽ كالمنيج الذم تؤمف بو ،فتحدثت بمغة االشتراكية لركسيا ،كتحدثت بمغة الديمقراطية إلى
الديمقراطييف ،كأقنعت االستعمار أنيا أعمي مراحمو ،كاستطاعت االستفادة مف الشيء كضده في كقت
الرسمالية كاالشتراكية كساعدا عمى إقامة إسرائيؿ ،كدافعكا عف كجكدىا
كاحد ،فقد اجتمع الضداف أ
(دياب.)26 :2002 ،
مركر بألمانيا ،كاستقرت مع إنجمت ار
نا
تحركت الحركة الصييكنية مف الدكلة العثمانية إلى فرنسا
ثـ الكاليات المتحدة (المسيرم ،)134 :1982 ،كساعدىا في تحركاتيا عمبلء سريكف منتشركف في
الكاليات المتحدة كأكركبا (جاركدم .)30 :2002 ،كأثرت الصييكنية عمى قرار الدكؿ األكركبية بمنح
فمسطيف لمييكد؛ ألنو الحؿ الكحيد إلنياء التنافس كالعداء بيف الدكؿ الكبرل عمى النفكذ في األراضي
المقدسة (دركيش.)224 :2002،
 .3الحركة الصييونية وتحركاتيا في الدولة العثمانية:
تحركت الحركة الصييكنية نحك الدكلة العثمانية لقناعتيا بأنيا المفتاح لتنفيذ أىدافيا بإنشاء
كطف لمييكد في فمسطيف؛ ككنيا جزنءا مف ممتمكاتيا (عرابي .)599 :2006 ،كأعمف ىرتزؿ في خطابو
االفتتاحي أماـ المؤتمر الصييكني الثالث عاـ  1899أف اتصاالتو التي بدأىا مع العثمانييف عاـ
 ،1896يجب أف تستمر حتى تحصؿ عمى مكافقة الباب العالي؛ لتنفيذ خطتيا االستيطانية في فمسطيف
بحماية كرعاية السمطاف العثماني (محمكد.)122 :1984،
بدأ ىرتزؿ عبلقاتو مع الدكلة العثمانية بإرساؿ رسالة لمسمطاف عبد الحميد يشكره عمى رعاية
الييكد ،كيخبره عف رغبة الصييكنييف بإغاثة الييكد في دكؿ أكركبا المختمفة ،كطمب منو تقديـ
المساعدة لمييكد ،مما يؤدم إلى المساىمة في عظمة االمبراطكرية العثمانية كازدىارىا ،كعرض عمى
السمطاف المساعدة المالية لحؿ المشاكؿ كاألزمات الداخمية (عرابي ،)601 :2006 ،حرص ىرتزؿ

عمى مقابمة السمطاف ،كدفع مبالغ كبيرة لرجاؿ الحاشية كاستعاف بمستشر و
ؽ ييكدم مجرم يدعي

أرمينيكس فامبيرم تربطو بالسمطاف رابطة كثيقة كيعمؿ لصالح االستخبارات البريطانية ،كنجحت
بارز في مايك ،1901
كصحفيا نا
ييكديا
عيما
ن
ن
مساعي فامبيرم؛ فتمت مقابمة السمطاف ليرتزؿ بصفتو ز ن
كحرص ىرتزؿ طيمة المقابمة التي دامت ساعتيف عمى عدـ التعرض لمكضكع اليجرة كالحركة
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خطير في
نا
الصييكنية ،كعرض المساعدة المالية لمدكلة العثمانية ،إلدراكو التدىكر المالي الذم بمغ ح ندا
الدكلة العثمانية ،كعرض عمى السمطاف خدمات الممكليف الييكد (محمكد)124-123 :1984 ،
زار ىرتزؿ االستانة خمس مرات مف  1896حتى  1902كلـ يستطع مقابمة السمطاف إال
مرتيف (دركيش ،)313 :2002 ،كأدرؾ ىرتزؿ أف االتصاالت كالمفاكضات مع الدكلة العثمانية لف
الرم العاـ في جميع
نفعا ،رغـ اإلغراءات الصييكنية بترتيب البيت العثماني ،كالتأثير عمى أ
تجدم ن
أنحاء العالـ بما يتفؽ مع مصالح السمطاف ،كانشاء جامعة في استنبكؿ حتى ال يحتاج الطمبة األتراؾ
السفر إلى أكركبا كالتأثر باألفكار الضارة (المسيرم )115 :1982 ،كما إف السمطاف صرح أكثر مف
مرة" :أني ال أستطيع التخمي عف شبر كاحد مف فمسطيف حتى مقابؿ المبلييف" (عرابي)601 :2006 ،
تبيف لمسمطاف عبد الحميد حقيقة شكككو في أىداؼ الحركة الصييكنية ،فأرسؿ بعض أمانة
بدال مف المكظفيف الذيف كانكا يساعدكف
السر الخاصة بو في قصره ،لتكلي أمكر متصرفية القدس ن

اليا
الييكد عف طريؽ الرشكة ،فأرسؿ تكفيؽ بؾ الذم قاـ بتطبيؽ القكانيف بشدة ،كعيف رؤكؼ باشا ك ن

ذكيا كال يستجيب لمرشكة ،كقاـ بتجميد النشاط االستيطاني الصييكني خبلؿ فترة
لمقدس ،ككاف ن
رجبل ن
كاليتو .لذلؾ كمو ،ضغط سفير الكاليات المتحدة أكسكار شتراكس عمى السمطات العثمانية لعزؿ كالي
القدس ،كاستبدالو بآخر أقؿ عداء لمصييكنية ،فتـ استبدالو بالصدر األعظـ رشاد باشا الذم أبدل
محاباتو لمصييكنية (دركيش.)314 :2002 ،
في النياية ،حيكت ضد السمطاف المؤامرات المتتالية مف الحركة الصييكنية كالدكؿ
االستعمارية؛ مما أدل لفقداف الخبلفة اإلسبلمية ،كنفي السمطاف الذم ظؿ حتى مكتو يدافع عف
فمسطيف كيحذر مف تكطيف الييكد فييا( .دركيش)367 :2002 ،
 .4الحركة الصييونية وجمعية االتحاد والترقي:

زمنيا لميبلد الحركة الصييكنية السياسية ،برغـ
اكبا
ن
جاء ميبلد حركة االتحاد كالترقي مك ن
االختبلؼ الكاضح في رؤية كؿ مف الحركتيف الصييكنية كالتركية ،إالٌ إ ٌف المكقؼ العثماني مف

آماال جديدة أماـ الحركة الصييكنية ،حيث كانت جمعية
كحد بيف أىدافيما ،كقد شكؿ ذلؾ ن
الحركتيف ٌ
االتحاد كالترقي األساس األكؿ في إضعاؼ الدكلة العثمانية مف الداخؿ (الكعرم-182 :2006 ،
.)183
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قامت جمعية االتحاد كالترقي بدكر أساسي في الثكرة ضد الدكلة العثمانية ،ككانت الصييكنية
تمدىا بالماؿ ،بينما كانت أكركبا تمدىا بالنفكذ اإلعبلمي القكم؛ لتشجيع الحركات القكمية التركية.
عددا مف ضباط الجيش ،يدعميـ تنظيـ سياسي مف
كاستطاعت جمعية االتحاد كالترقي بناء تنظيـ ضـ ن

الشباف األتراؾ مف أجؿ القياـ بثكرة عسكرية ضد السمطاف لمقضاء عمى الدكلة (دركيش:2002 ،

 . )295كما تمكنت جمعية االتحاد كالترقي مف الكصكؿ لممناصب القيادية ،كأسيمت في سف العديد
مف القكانيف التي أدت لتساىؿ تركيا مع الحركة الصييكنية .كما صدر تصريح لطمعت باشا عاـ
 1918يتضمف عدة بنكد أىميا( :محمكد)190 :1984 ،
أ .تسامح تركيا مع مكاطنييا الييكد.
ب.إزالة القيكد اإلدارية المفركضة عمى االستيطاف الييكدم.
ت.تنسيؽ اليجرة الييكدية بحيث تككف ضمف حدكد امكانية الببلد عمى إعاشة سكانيا.
ث .ضماف الحرية الثقافية كالدينية كالركحية لمييكد.
كامبل.
ذاتيا ن
حكما ن
ج .إمكانية منح الييكد ن
عقدت بيف بريطانيا كتركيا عاـ  1919معاىدة نصت عمى تنفيذ تصريح بمفكر ،كتضمنت
البنكد اآلتية( :دركيش)242 :2002 ،
أ .تشكيؿ مجمس ييكدم دائـ في فمسطيف ،لو فركع في إستانبكؿ كالبمداف االستعمارية األخرل.
ب.تسييؿ اليجرة الييكدية لبلستيطاف في فمسطيف.
ت.جعؿ المغة العبرية لغة رسمية في الببلد كفتح الجامعة العبرية.
ثانيا :العالقات الصييونية البريطانية
بدأت األطماع البريطانية في فمسطيف؛ ففتحت فييا القنصميات لحماية الجاليات األكركبية ،كما
تطكرت العبلقات البريطانية الصييكنية التي ميدت لميجرة كاالستيطاف الييكدم ،كعممت عمى حماية
الجاليات الييكدية في فمسطيف.
 .1التحركات البريطانية نحو فمسطيف
تطكرت العبلقات الركسية البريطانية بعد ظيكر ألمانيا كنجاحيا في غرس جذكر نفكذىا في
الدكلة العثمانية ،كبناء قكة بحرية قادرة عمى تحدم البحرية البريطانية ،كتبادلت بريطانيا كركسيا
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حدا ألطماع ركسيا في التكجو لممياه الدافئة (حجر،
االعتراؼ ،ما يعد
نجاحا لبريطانيا التي كضعت ن
ن
.)104 :1989
أسست بريطانيا الجمعية الجغرافية الممكية البريطانية بفمسطيف عاـ 1831؛ لدراسة طبيعة
كمناخ األرض التي ترغب بضميا لمستعمراتيا (الزعبي ،)44: 1992 ،كتكلى بالمرستكف التخطيط
لمسياسة الخارجية البريطانية عمى أساس كراثة اإلمبراطكرية العثمانية ،كأنشأ في العاـ  1838أكؿ
صييكنيا
قنصمية لبريطانيا في القدس؛ استجابة إللحاح المكرد شافتسبرم الييكدم ،كتـ اختيار كليـ يكنج
ن

مسيحيا ليككف أكؿ نائب لقنصؿ بريطانيا في القدس (السماؾ .)44-43 :2000 ،كتكلت بريطانيا
ن
حماية الييكد في النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر في األراضي العثمانية كفمسطيف كجزء مف
رعايا الدكلة البريطانية (حمداف)44 :2007 ،؛ مما أدل الزدياد عدد الييكد في القدس ،حيث تمتعكا
بالحماية األجنبية .كما تكالت اإلرساليات كالبعثات األكركبية إلى األراضي العثمانية ،بحجة البحث عف
اآلثار التاريخية (دركيش.)223 :2002 ،
طالب تشرشؿ بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،كاقترح عمى السير مكنتفيكرم خمؽ منصب

دبمكماسيا
خاص لمعتمد بريطانيا لشئكف الييكد ،كدعا إلى تككيف منظمة ييكدية خاصة تمثؿ الييكد
ن

كسياسيا (المسيرم ،1999 ،ـ .)164 :6كأبدت بريطانيا التزاميا بحماية الييكد؛ ككنيا الدكلة األكركبية
ن
األكثر ظيك انر كتكجيا نحك المنطقة العربية ،كتكلت الصييكنية تنمية الفكرة الييكدية في الدكلة البريطانية
()22

منذ عاـ ( 1905شحادة :2009 ،نت)

 .2النشاط الصييوني في بريطانيا:
اما عمى بريطانيا القياـ بحممة
التقت المصالح البريطانية مع المصالح الصييكنية ،كأصبح لز ن
مف اإلجراءات إلنجاز الخطط االستعمارية المشتركة مع الصييكنية (الكعرم .)109 :2006 ،كقد
صنع كجكد الييكد في المناصب القيادية أبعادان سياسية لبريطانيا ،ظيرت مف خبلؿ محاكالت بريطانيا
المتكررة منذ عاـ  1840إلنشاء كياف ييكدم في منطقة الشرؽ العربي ،يعمؿ عمى تثبيت دعائـ
نفكذىا االستعمارم لتمزيؽ جسـ الدكلة العثمانية (محمكد.)85 :1984 ،

) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162436(22
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ككصؼ الكزير الييكدم في الحككمة اإلنجميزية مكنتاجك تعامؿ بريطانيا مع مكاطنييا الييكد
فقاؿ :الحياة التي عاشيا مكاطنينا الييكد كالدكر الذم لعبكه في حياتنا العامة كمؤسساتنا ،يجعؿ مف
حقيـ أف تسعى الحككمة البريطانية لتكطينيـ في فمسطيف ،بحيث تككف فمسطيف دكلة يككف قكاميا
الييكد الركس كاالنجميز ،كالركمانيكف كغيرىـ (دركيش.)221 :2002 ،
كاس تفاد قناصؿ بريطانيا الذيف تعاقبكا عمى العمؿ في فمسطيف مف الجيكد الييكدية مف أجؿ
كتابا إلى قنصؿ بريطانيا في
إقامة مزارع في فمسطيف ،ككجو كزير الخارجية البريطاني بالمرستكف ن
القدس عاـ ُّٖٗ ـ يدعكه فيو إلى تقديـ مساعدة لمييكد في إقامة خمسة مزارع ليـ كحمايتيا (الكعرم،
.)40 :2006
استغمت الحركة الصييكنية ضعؼ الدكلة العثمانية بعد حرب القرـ (ُْٖٓ – ُٖٔٓ) ،كبدأت
بالتخطيط الدقيؽ لبلستيبلء عمى فمسطيف ،ككجيكا السياسة البريطانية مستفيديف مف قناصؿ الدكؿ
األكركبية الذيف يعٌينكا في فمسطيف ،كمصادر معمكمات دقيقة ،ككأدكات إعبلمية خطيرة (الكعرم،
 .)37 :2006كما استغمت الصييكنية األطماع البريطانية بقناة السكيس ،كسعييا إليجاد كياف سياسي
مكاؿ ليا في فمسطيف ،في تحريؾ المكقؼ البريطاني اتجاه قضية اليجرة كاالستيطاف ،بحيث أصبحت
اليجرات إلى فمسطيف تتزايد مع تزايد النفكذ االستعمارم البريطاني في منطقة الشرؽ العربي (محمكد،
.)85 :1984
بدأت اتصاالت ىرتزؿ ببريطانيا خبلؿ انعقاد المؤتمر الصييكني الرابع في لندف ،كأعمف عف
استيعاب بريطانيا عمؽ األىداؼ الصييكنية ،كنظرتيا الشمكلية لمعالـ منذ عاـ ( 1900محمكد،
 .)128 :1984كقد أرسؿ ىرتزؿ رسالة لرئيس الحككمة البريطانية لكرد سكلزبرم بشأف إقامة دكلة
ييكدية في فمسطيف يقترح عميو أف تسعى إنجمت ار نحك التكازف الدكلي ،كايجاد طريؽ جديد إلى اليند كىك
احدا ،كيقصد بيذه الطريقة إنشاء دكلة ييكدية في
الطريؽ األقصر إلنجمت ار دكف أف تمزـ نفسيا قر نشا ك ن
فمسطيف ليا استقبلؿ ذاتي ،تكفر الدعـ لمدكؿ الكبرل ،كسيككف مف مصمحة إنجمت ار بناء خط حديدم

عبر فمسطيف ،مف البحر المتكسط إلى الخميج العربي ،كستجني مكاسب بدكف مصاريؼ كبدكف عمـ
العالـ .ككانت الصييكنية تىعد ركسيا بخط إلى آسيا في الشماؿ ،كسيككف لبريطانيا في الجنكب.

()23

) )23رسالة ىرتزؿ إلى رئيس الحككمة البريطانية ،لكرد سكلزبرم بشأف إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف في ديسمبر .1896
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ككعد ىرتزؿ بريطانيا إذا كافقت عمى المشركع الصييكني بحصكليا عمى عشرة مبلييف عميؿ
سرم في جميع أنحاء العالـ ،يتسمكف باإلخبلص كالنشاط كسيضع كؿ كاحد منيـ نفسو تحت خدمة
الدكلة التي تقدـ العكف ليـ (المسيرم.)118 :1982 ،
كدعى إلى لندف
ظير ىرتزؿ عاـ  1902ألكؿ مرة في دكائر الحككمة البريطانية الرسمية ،ي
شاىدا أماـ المجنة الممكية ليجرة الغرباء؛ لتقييد كمراقبة اليجرة األجنبية
لممثكؿ ككاحد مف 175
ن
عمميا لممشكمة عمى أسس صييكنية ،كتبني السياسيكف
كالمستعمرات البريطانية ،كقدـ ىرتزؿ لمجنة ن
حبل ن
البريطانيكف حجة ىرتزؿ لمحد مف اليجرة الييكدية إلنجمترا ،ككصمكا لرؤية كاحدة لتيجير الييكد إلى

فمسطيف (الشريؼ.)104 :1985 ،
شارحا الخطة
كتب حاييـ كايزماف إلى صديقو رئيس تحرير المانشيستر جاردياف عاـ 1914
ن
الصييكنية بقكلو" :إذا كقعت فمسطيف في دائرة النفكذ البريطاني ،كمستعمرة بريطانية ،كشجعت عمى
تكطيف الييكد فييا ،نستطيع أف نكجد خبلؿ الثبلثيف سنة القادمة حكالي مميكف ييكدم في تمؾ الببلد،
(إماـ)20 :1977 ،
يككنكف بمثابة حرس ٌ
فعاؿ لقناة السكيس ى
كاصمت بريطانيا نشاطيا لمساعدة الييكد بالرسائؿ التي أرسميا سايكس بيكك إلى بعض زعماء
العرب في نكفمبر  1917يشرح الفكائد التي يمكف أف يجنييا العرب بتعاكنيـ مع الييكد ،كاجتمع
ىكغارت بالممؾ حسيف في يناير  ،1918يطمب منو التحدث مع فيصؿ بشأف الييكد كالتعاكف معيـ؛
فضبلن عف رسالة مارؾ سايكس إلى فيصؿ التي ينصح لو فييا بأف يتبع قادة العرب سياسة التفاىـ
كالتعاكف مع الييكد (العمرم.)94 :1991،

نمت المصالح المشتركة بيف بريطانيا كالصييكنية كفقا لمظركؼ كالخصائص المتعمقة بالفترات
قكة بريطانيا كحضكرىا العالمي ،كقد كانت العبلقة
التاريخية كمتغيراتيا ،كالتي كانت منسجمة مع تعاظـ ٌ
ميزة خاصة.
بيف بريطانية كالحركة الصييكنية ذات ٌ
 .3العالقات الصييونية البريطانية الدولية إلحداث التوازف الدولي
كانت مكازيف القكل كخطكط التحالفات الدكلية ،تتحرؾ نحك صداـ كبير في أكائؿ القرف
العشريف ،حيث تكصمت بريطانيا كفرنسا إلى اتفاؽ كدم عاـ  1904أنيى الخبلؼ بينيما ،حينيا
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خرجت ألمانيا تطالب بمستحقاتيا في تكزيع المستعمرات ،كبنت قكة عسكرية ضخمة كتحالؼ سياسي
كعسكرم جديد مع تركيا (ىيكؿ.)79 :2001 ،
أرسؿ السفير البريطاني جكرج بككناف في بتركجراد مذكرة إلى سازانكؼ كزير خارجية ركسيا
عاـ  1916تتضمف اآلتي" :تقرر حككمة بريطانيا إقامة دكلة ييكدية بفمسطيف ،مع أف كثيريف مف
الييكد ال يكترثكف لمفكرة الصييكنية ،رغـ كجكد عدد آخر شديد النفكذ مف جميع الدكؿ ستقدر االقتراح
كامبل في فمسطيف ،كلمكصكؿ لنتائج سياسية ىامة باالنتفاع مف
بكضع اتفاؽ يحقؽ آماؿ الييكد تحقيقنا ن
الفكرة الصييكنية ،يجب اجتذاب العناصر الييكدية في الشرؽ كفي الكاليات المتحدة إلى جانب

الحمفاء.

()24

كرد الركس عمى الرسالة بالمكافقة بشرط المحافظة عمى مصالح الكنيسة الركسية في

اعدا لكزير الحربية البريطانية كأصبح الشرؽ األكسط داخبل
األراضي المقدسة ،ك يعيف مارؾ سايكس مس ن
في اختصاصو ،كانتيى األمر باتفاقية سايكس بيكك كتسميـ فمسطيف إلى إنجمت ار دكف البت في مسألة
(إماـ)21 :1977 ،
منح الييكد حؽ إقامة كطف في فمسطيف ى
يعقد لقاء بيف مارؾ سايكس كىربكت صمكئيؿ كحاييـ كايزمف كىارم ساشر ،كاتفقكا عمى
ضركرة إعطاء الييكد صفة رسمية في فمسطيف ،كالسماح ليـ باليجرة إلييا دكف قيد ،كرد سايكس
باالعتبارات التي تىحكؿ دكف تحقيؽ المطالب كميا؛ فركسيا مترددة كالعرب سيعارضكف كفرنسا ما زالت
لقاء بيف
ترل أ ف تككف سكريا الكبرل كميا مف نصيبيا بعد الحرب بما فييا فمسطيف .كرتب سايكس ن

سكككلكؼ كزير خارجية ركسيا كجكرج بيكك كزير خارجية فرنسا بمقر في لندف في  8فبراير ،1917

فقاؿ سكككلكؼ :الصييكنية تريد أف تككف إنجمت ار المشرفة عمى فمسطيف بعد الحرب" ،باإلضافة لضغط
حاييـ كايزمف عمى أسرة ركتشيمد الييكدية أف تتدخؿ بكؿ ثقميا المالي؛ لمضغط عمى الحككمة الفرنسية،
كسافر سايكس إلى فرنسا ليسمـ كامبكف سكرتير عاـ ك ازرة الخارجية الفرنسية بيانان بإعبلف تأييد الحككمة

(إماـ.)22 :1977 ،
الفرنسية لمطالب الصييكنية ى

اتصؿ البريطانيكف عمى الشريؼ حسيف ممؾ الحجاز قبؿ قياـ الحرب العالمية األكلى عاـ
1914؛ ليمنحكه تطكير مممكتو بمقابؿ القتاؿ إلى جانبيـ ضد الجيش التركي ،كتعيد الممؾ البريطاني
) )24مذكرة السفير البريطاني جكرج بككناف في بتركجراد إلى سازانكؼ كزير خارجية ركسيا الستطبلع رأم الحككمة الركسية في
شأف استعمار الييكد لفمسطيف .1916/3/13
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شيئا يجحؼ بالحقكؽ العربية كاالسبلمية (مصطفي ،)7 :1994 ،كدخمت
بأف ال يفعؿ في فمسطيف ن
الحككمة البريطانية عف طريؽ معتمدىا السياسي في مصر في مفاكضات مع الشريؼ حسيف أمير

مكة ،كدارت بينيما المكاتبات المعركفة باسـ مكاتبات حسيف مكماىكف عاـ  ،1916 -1915كالتي تـ
االتفاؽ فييا عمى أف يقكـ العرب بالثكرة عمى األتراؾ في مقابؿ اعتراؼ بريطانيا باستقبلؿ الببلد العربية
شماال ،كمف ببلد فارس حتى خميج البصرة شرقنا ،كمف
مف منطقة مرسيف  -أدنو حتى الخميج العربي
ن

جنكبا باستثناء عدف ،كمف البحر المتكسط حتى سيناء غرنبا ،كيتـ
المحيط اليندم لمجزيرة العربية
ن
االتفاؽ عمى إعبلف خميفة عربي عمى المسمميف (سبلمة.)346 :2003 ،

كتحركت الحككمة البريطانية لكي تتصؿ باألمراء العرب؛ لتشرح ليـ أسباب اتفاقية سايكس
بيكك التي أذيعت نصكصيا عاـ  ،1917كالتي تكافقت مع صدكر تصريح بمفكر ،كذىب الككماندك
ىكجارت ممثبل لمكتب القاىرة لمقابمة الشريؼ حسيف في جدة يبمغو رسالة تختص بمشركع سايكس
ير عف المقابمة قاؿ فييا:
بيكك كتصريح بمفكر (ىيكؿ .)118 :2001 ،ككتب الككماندك ىاجارت تقر نا
"فيما يتعمؽ بسايكس بيكك قاؿ الشريؼ حسيف إذا كاف ىناؾ تعديؿ ثانكم في الخطط األصمية تفرضو
ضركرات الحرب فيك مستعد ألف يعترؼ بمثؿ ىذه الضركرة ،كاقتنع الشريؼ حسيف فيما يتعمؽ
بتصريح بمفكر ،كراح الككماندك ىكجارت يشرح لمشريؼ حسيف عف تنامي المصالح الييكدية كالنفكذ
الييكدم في فمسطيف ،حيث يمكف االستفادة مف التعاكف معيـ ،فرد الشريؼ حسيف بالترحيب بالييكد
في كؿ الببلد العربية"(.)25
قيسمت اإلمبراطكرية العثمانية بيف بريطانيا كفرنسا كركسيا ،ككضعت فمسطيف كحدىا دكف سائر

أجزاء الكطف العربي تحت إدارة دكلية ،كىذه إشارة مبكرة ككاضحة إلى عزؿ فمسطيف عف باقي الكطف
العربي (السماؾ ،)51 :2004 ،كاستكلت قكات الحمفاء عمى بيت المقدس في  7ديسمبر ،1917
كسمـ رئيس البمدية العربي مفاتيح المدينة إلى قائد بريطاني ،كفي  9ديسمبر سار الجنراؿ المنبي في
(إماـ،
المدينة المقدسة بصحبة ممثمي قكات التحالؼ كأعمف قياـ إدارة عسكرية باسـ اإلدارة الجنكبية ى

 .)22 :1977تحدث ناحكـ جكلدماف قائبل" :إف الصييكنية مستعدة لمنح بريطانيا إقامة قكاعد

) (25تقرير عف مقابمة الككماندك ىكجارت ممثؿ مكتب القاىرة فيما يتعمؽ بسايكس –بيكك كمقابمة الشريؼ حسيف .1917
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عسكرية كبحرية كجكية في فمسطيف ،مقابؿ اتفاؽ إلنشاء دكلة ييكدية عمى  %65مف مساحة
فمسطيف" (.)lvanov. 1970: 84
 .4العوامؿ المساعدة في تبني بريطانيا االنتداب بمفردىا عمى فمسطيف:
التحركات الدكلية نحك فمسطيف جعمت بريطانيا تتكجو لبلنتداب عمييا لمتمييد إلقامة الدكلة
الييكدية بمساعي صييكنية ،كتنفي نذا لتصريح بمفكر الذم قطعتو بريطانيا عمى نفسيا ،كقطع الطريؽ
عمى الدكؿ األكركبية؛ حتى ال تكقؼ االتفاقيات الصييكنية البريطانية ،كقد ساعد عمى ذلؾ (محمكد،

.)195-193 :1984
أ .كجد لكيد جكرج البريطاني ،أف ببلده ستضمف عند تبني انشاء كياف سياسي ييكدم في فمسطيف،
جذب كالء الييكد ليا ،كاستعداد الحركة الصييكنية تحريؾ ييكد فرنسا بما لدييـ مف إمكانيات ليككنكا
قكة ضغط عمى الحككمة الفرنسية كي تتخمي عف مطامعيا في فمسطيف.
ب .تخكؼ حككمة بريطانيا مف المساعي التي كانت تبذليا الحككمة األلمانية ،مما ييدد مصالحيا
الرئيسية في قناة السكيس ،فعمدت الحككمة البريطانية إلى ىدـ الجسكر بيف الحركة الصييكنية
كالحككمة األلمانية.
ت .أدركت بريطانيا أف بإمكاف الييكد الركس القياـ بدكر رئيس في التأثير عمى تطكر األحداث في
ركسيا كأف جميع الييكد الركس مندرجكف تحت لكاء الصييكنية.
كفكر صدكر تصريح بمفكر تحرؾ الييكد لتنفيذه في مارس  ،1918ككصؿ إلى فمسطيف كفد
ييكدم يضـ كايزماف كجيمس دم ركتشيمد كاسرائيؿ سيؼ؛ لمعمؿ كمجنة ارتباط بيف الييكد كالسمطة
العسكرية البريطانية (السماؾ.)52 :2004 ،
التناقضات البريطانية الدولية:
أصدرت بريطانيا تصريح بمفكر كتعيدت بتحقيؽ الكطف الييكدم ،ككجدت نفسيا أماـ مطامع
كالتزامات متناقضة عمييا تسكيتيا كىي (العمرم:)93 :1991 ،
أ .تريد أف تبقى في فمسطيف تتطمع منيا إلى باقي أقساـ سكريا ،التي ستككف مف حصة فرنسا ،كىي
غير مرتاحة مف كجكدىا فييا ،منتظرة الفرصة التي تمكنيا مف إبعادىا عنيا؛ لتبقى الجزيرة العربية
كميا تحت نفكذىا دكف أف يككف فييا جيب تحت سيطرة فرنسا.
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ب .القياـ بالتزاماتيا نحك الييكد كابقائيـ إلى جانبيا مستفيدة مف تضارب مصالحيـ بمطامع فرنسا في
سكريا ،كمنيا فمسطيف ،كاالستفادة مف النفكذ الذم أصبح ليـ في الكاليات المتحدة لمتخمص
بكاسطتيـ مف تدكيؿ فمسطيف كجعميـ منتدبيف عمييا.
ت .تريد التممص مف التعيدات التي التزمت فييا لمعرب أصحاب الببلد ،كالتي تتعارض مع اتفاقيا مع
فرنسا بمعاىدة سايكس بيكك كمع التزاماتيا لمييكد.
ثالثا :العالقات الصييونية األلمانية:
تكجيت الصييكنية أللمانيا كأكؿ دكلة لتساعدىا عمى إقامة الدكلة ،لكجكد عبلقة كثيقة بيف
الدكلة العثمانية كاأللمانية ،ككجكد مصالح مشتركة بينيـ ،كساعدت ألمانيا الييكد في فمسطيف كعممت
عمى حمايتيـ بضغط مف الحركة الصييكنية ،كتكررت المقاءات األلمانية الصييكنية لمكصكؿ لحمكؿ
مف خبلؿ الدكلة العثمانية لتحقيؽ أىدافيـ.
 .1ألمانيا وأطماعيا االستعمارية:
رأت ألمانيا أف االتجاه إلى األناضكؿ العثماني ىك الكسيمة لحؿ مشكبلتيا االقتصادية ،كبدأ
التقارب العثماني األلماني بالميداف الثقافي عاـ  ،1890حيث زار االمبراطكر غميكـ الثاني امبراطكر
ألمانيا إستانبكؿ عاـ 1898ـ ،كأكرمو السمطاف عبد الحميد ،كأثنى عمى قياـ المانيا بإنشاء خطكط
سكؾ حديدية تربط بيف المانيا كالدكلة العثمانية؛ لحؿ مشاكؿ الدكلة السياسية كالعسكرية (دركيش،
.)326 :2002
أدركت ألمانيا أىمية إقباؿ العثمانييف عمييا؛ بسبب التسييبلت التي حصمكا عمييا مف البنكؾ
قكيا مف
لتكجو العثماني
األلمانية ،كانخفاض أسعار السمع األلمانية مقارنة باألكركبية ،كالقى ا ٌ
ترحيبا ن
ن
بقكة ميداف المنافسة األكركبية كبخاصة في مجاؿ الصناعة العسكرية ،كاحتكرت
ألمانيا ،كدخمت ألمانيا ٌ
بيع السبلح كظيرت كأنيا الحارس األميف كالمنقذ الكحيد لمدكلة العثمانية مف خطر التفكؾ كاالنييار،

كزادت قكة العبلقات األلمانية العثمانية بعد قياـ اإلمبراطكر األلماني غميكـ الثاني بزيارة إلى كؿ مف
كتعد تمؾ الرحمة إلى فمسطيف ذركة العبلقات األلمانية
استنبكؿ كدمشؽ كبيركت كالقدس عاـ ُٖٖٗـ،
ٌ
كتحديا لمصالح الدكؿ األكركبية في الدكلة العثمانية ،كبشكؿ خاص بريطانيا كفرنسا،
كدليبل
العثمانية،
ن
ن

كحصؿ البنؾ األلماني عاـ ُٖٗٗ عمى امتياز بناء خط حديد بغداد كالذم رأت بريطانيا فيو خط انر
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داىمان كتثبيتان لمنفكذ األلماني في الدكلة العثمانية ،كىجمة اقتصادية كسياسية عمى مناطؽ النفكذ
البريطاني في الشرؽ العربي (الكعرم.)117-116 :2006 ،

 .2العالقات الصييونية األلمانية:
سخر
أبدل القنصؿ األلماني الثاني د .ركز ما بيف  ،1867-1807تكجينا لمساعدة الييكد ،ك ٌ
قدـ مساعدات جميمة ليـ في زمف
أنشطة كفعاليات القنصمية لخدمتيـ كتأميف حاجاتيـ المعيشية ،ك ٌ

جيكدا جبارة؛ بيدؼ
القحط كالجذب الذم عصؼ بفمسطيف عاـ ُٖٔٔ .كبذؿ القنصؿ األلماني بيياـ
ن
تحسيف األكضاع االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية لمييكد في القدس كحيفا؛ ففي رسالة بعث بيا قنصؿ
جيكدا لمساعدة الرعايا الييكد عمى السكف في
ألمانيا إلى ك ازرة الخارجية األلمانية أ ٌكد فييا أنو يبذؿ
ن
القدس كاإلقامة الدائمة فييا؛ لحمايتيـ كرعايتيـ ،كلـ يأت عاـ ُِٕٖـ حتى ارتفع عدد الرعايا الذيف
حصمكا عمى الحماية األلمانية إلى  950زيادة عف عدد الرعايا الذيف قدمت القنصميات األكلى حماية
ليـ( .الكعرم)163-164 :2006 ،
كاف اندفاع ألمانيا االستعمارم صكب الشرؽ فرصة مناسبة ليرتزؿ؛ كي يقكـ باتصاالت
كمفاكضات مع المسؤكليف األلماف ،لعمو ينجح عف طريقيـ في تحقيؽ مشركعو االستيطاني كانشاء
الدكلة الييكدية (محمكد .)117 :1984 ،فقد عرؼ عف ىرتزؿ إعجابو الشديد بالحضارة األلمانية،
كفكر في إنشاء الدكلة الييكدية كمحمية ألمانية ،ككاف القيصر كيميمـ الثاني يدرؾ أنو سيستفيد مف قكة
الرأسماؿ الييكدم إذا تبنت ألمانيا المشركع الصييكني (المسيرم)115 :1982 ،
طالبا مساعدتيا في إقامة كياف ييكدم سياسي ،ففي عاـ ُٖٔٗ حاكؿ
تكجو ىرتزؿ أللمانيا ن
ىرتزؿ التقرب كالتكدد مف المستشار األلماني بسمارؾ؛ فأرسؿ نسخة مف كتاب الدكلة الييكدية مرفقنا بو

رسالة يمتمس فييا مشكرتو كمعكنتو ،ككاف كرد فييا" :أضع بيف أيديكـ مشركعي حكؿ تأسيس دكلة
ييكدية في فمسطيف لممشكرة كالتصرؼ ،إذ إنكـ بقبضتكـ الفكالذية كارادتكـ الحديدية تمكنتـ مف تكحيد
ألمانيا المجزأة ،كاذا ارتأيتـ كاقعية مشركعي فستككف ىذه الدكلة مف أخمص حماة مصالحكـ في
ساكنا لطمب ىرتزؿ (محمكد .)117 :1984،كتقربت الصييكنية
المنطقة ،غير أف بسمارؾ لـ يحرؾ
ن
طالبا منو التكسط لدل السمطاف عبد
مف ألمانيا أياـ االمبراطكر غميكـ الذم قابمو ىرتزؿ في القدس ن
الحميد ليمنحو جزنءا مف أرض فمسطيف الذم رفض بدكره القياـ بذلؾ (دياب)19 :2002 ،
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أكد ىرتزؿ أثناء مقابمتو لدكؽ بادف األكبر في ابريؿ  1896بشأف إقامة دكلة ييكدية ،بأنو لف
يساء فيمو مف الييكد؛ فيظنكف أنو معادم لمسامية ،إذا سمح بيجرة فئة مف الييكد إلى فمسطيف ،كلف
تيتـ ألمانيا بي ذا األمر ألنيا لف تيتـ بالمسألة الييكدية كما تيتـ بيا الدكؿ األخرل التي يكجد بيا
مشاكؿ مع الييكد ،كأف الييكد في ألمانيا عددىـ قميؿ ،كلف يؤثر تركيـ أللمانيا في الحالة االقتصادية،
كفقد ىرتزؿ األمؿ في التعاكف مع ألمانيا

()26

تمقى ىرتزؿ أنباء مف اكيمتبكرغ تبمغو ،تحمس القيصر لممشركع الصييكني ،كأنو عمى استعداد
لمقابمتو ضمف كفد صييكني ،فذىب ىرتزؿ كفي ذىنو اقتراح يتضمف انشاء محمية ييكدية في
فمسطيف .كتمكف ىرتزؿ مف مقابمة القيصر في االستانة في  18اكتكبر 1898؛ فقاـ بعرض مشركعو
االستيطاني في فمسطيف تحت الحماية األلمانية ،كبيف ىرتزؿ لمقيصر استعداد الحركة الصييكنية لمقياـ
بإخراج عناصر الشغب مف فقراء ييكد أكركبا كتكطينيـ في فمسطيف؛ كي يتـ ابعادىـ عف األحزاب
االشتراكية كالنشاط الثكرم ،كحذر مف فشؿ المشركع حيث أف مئات األلكؼ مف الييكد سينضمكف
كبشكؿ مفاجئ إلى األحزاب الثكرية المنتشرة في أكركبا (محمكد،)119 :1984 ،
القدس في الثاني مف نكفمبر عاـ  ،1898كاستقبؿ ىرتزؿ كباقي أعضاء الكفد
كصؿ القيص ير
ى
الصييكني مرة أخرل ،كأخبرىـ أنو ال يستطيع تأييد إقامة كياف ييكدم سياسي في فمسطيف ،كأعمف
تأييده لمنيكض بالزراعة في فمسطيف النعاش الدكلة العثمانية كتقدميا شريطة احتراـ السيادة العثمانية
كقكانينيا ،كلـ يمتزـ القيصر بأية كعكد اتجاه الحركة الصييكنية ،كلـ يتطرؽ إلى استعداده لتأييد أم
امتيازات يحصؿ عمييا الييكد في فمسطيف كاستقبلؿ ذاتي ضمف اإلدارة العثمانية (محمكد:1984 ،
.)120
احا يدعك إلى إنشاء الشركة
كفي ديسمبر عاـ  1898عرض ىرتزؿ عمى دكؽ بادف اقتر ن
الييكدية ألراضي سكريا كفمسطيف ،كتككف مدينة برليف مركزىا الرئيس ،كاقترح كضع الشركة تحت
حماية الدكؽ (محمكد.)121 :1984 ،

)(26مقابلةهرتزلمعالدوقبادناألكبربشأندعمقٌصرألمانٌالقامةدولةٌهودٌة 6896/4/32
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كاستطاع فكتكر جاككبسكف رئيس مكتب المنظمة الصييكنية في إستانبكؿ في عاـ 1908
كسب ثقة ألمانيا ،كتمكف عف طريؽ النفكذ األلماني كالصييكني مف مراقبة ما يحدث في فمسطيف،
كتعاكف الدكنمة كألمانيا أدل لغضب بريطانيا التي كانت تؤيد الصييكنية (دركيش.)381 :2002 ،
أرم كايزماف أف عدد الييكد في ألمانيا أكبر مف البلزـ أم ىناؾ فائض بشرم ييكدم ،كفي
الفترة نفسيا ،كصؼ كبلتزكيف الييكد بأنيـ جسـ مغركس كسط األمـ التي يعيشكف بيف ظيرانييا ،كمف
حقيـ أف يحاربكا ضد الييكد مف تماسكيـ القكمي (ىاشـ )295 :2010 ،رغـ أف الييكد في ألمانيا
تسيطر عمى الصحافة كالتجارة كالجامعات ،كأراد كايزمف أف يعمؽ عمى النشاط االقتصادم كالتجارم
قائبل" :الييكد يقدمكف أدمغتيـ كجيكدىـ لبلرتقاء بألمانيا كليس لمييكد".
الذم تسببو الييكد في ألمانيا ن

()lvanov.1970:45

 .4الدعـ القنصمي األلماني لمصييونية
تكاصؿ الدعـ القنصمي األلماني لمحركة الصييكنية الدكلية كلمكجكد الييكدم في فمسطيف ،رغـ
بأف ال صمة ليا مع الحركة الصييكنية (الكعرم )173 :2006 ،كظير
تأكيد ك ازرة الخارجية األلمانية ٌ
االضطراب في المكقؼ األلماني الصييكني كذلؾ لعدة أسباب( :محمكد)122 :1984 ،
أ .المكقؼ العثماني المعارض لممشركع الصييكني االستيطاني في فمسطيف.
ب.تحفظات كزير الخارجية االلماني عمى الحركة الصييكنية.
ت.معارضة بريطانيا كفرنسا ألم تدخؿ الماني في فمسطيف أك سكريا.
ث.الركح العدائية التي كاجيت بيا ركسيا التقارب االلماني العثماني كتصاعد خشيتيا مف كجكد مخطط
سرم أللمانيا ييدؼ إلى مد نفكذىا عمى فمسطيف.
 .5العالقات الدولية األلمانية مف أجؿ المشروع الصييوني
التقي ىرتزؿ االمبراطكر األلماني في إسطنبكؿ كىك في طريقو إلى الحج ،عرض ىرتزؿ عمى
االمبراطكر صفقة تبادؿ منافع كىي( :حمداف)40 :2007 ،
أ .مشاركة االمبراطكر في عداكتو لفرنسا.
ب .تخميص ألمانيا مف عناصر ييكدية السيما المرابكف الذيف يعممكف بيف الفبلحيف في مقاطعة ىيس
بيجرتيـ إلى فمسطيف.
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ت .معادلة الصييكنية كاالشتراكية كابعاد الييكد عف أحزاب الثكرة
كفي المقابؿ طمب ىرتزؿ مف االمبراطكر حصكلو عمى مكافقة السمطاف العثماني؛ بإنشاء شركة
تحت الحماية األلمانية عمى غرار ركديسيا لش ارء األراضي كاالستيطاف في فمسطيف.
عرض االمبراطكر المطالب لمسمطاف عبد الحميد ،كرفض السمطاف ،كقاؿ :طالما ظمت
االمبراطكرية قائمة كعمى قيد الحياة؛ فاف فمسطيف لف تككف لمبيع ،كاألرض المقدسة جزء مف مسؤكلية
الدكلة العثمانية ،كفقد األلماف اىتماميـ بالمشركع بسبب الكضع الدكلي كبسبب انحصار اىتماميـ في
المستكطنيف األلماف في فمسطيف فقط( .المسيرم )115 :1982 ،كعند اجتماع القيصر بالسمطاف عبد
الحميد الثاني تطرؽ القيصر إلى معاناة الييكد كضركرة السماح ليـ باالستيطاف في فمسطيف؛ كلكنو
فتكر كمعارضة مف السمطاف؛ نتيجة تخكفو كتزايد شكككو
كجد استحالة في متابعة المكضكع بعد لمسو نا
مف الحركة الصييكنية (محمكد.)119 :1984 ،
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
عبلقاتو .سأؿ ىرتزؿ ىمكر  :1896ىؿ لركسيا مخططات في فمسطيف ،فأجابو :إف ركسيا مشغكلة
بالشرؽ األقصى ،كتكاصؿ ىرتزؿ مع دكؽ بادف األكبر في ألمانيا كطمب منو مقابمة قيصر ركسيا،
كطمب منو أف يتكمـ مع دكؽ ىس الكبير في سانت بيترزبرغ عندما يحضر تتكيج قيصر ركسيا ،كرد
أحدا إال كزراءه عند الضركرة ،كلكف حاكؿ مع ىس ربما
عميو دكؽ بادف :إف القيصر الركسي ال يقابؿ ن
استطاع أف يضع كتابؾ بيف يديو (.)27
تطكرت العبلقات األلمانية الصييكنية بعد دخكؿ ألمانيا في عصبة األمـ عاـ  1926كانتخابيا
دائما في مجمسيا ،في  24سبتمبر  ،1926كترتب عمى العبلقات الصييكنية األلمانية ،اعترافيا
عضكا ن
ن
باالنتداب البريطاني عمى فمسطيف كبتصريح بمفكر كعممت عمى تعزيز عبلقاتيا بالقيادة الصييكنية؛
اعتقادا منيـ بأف تعاكنيـ مع الصييكنية قد يساىـ في كسب كد بريطانيا كالكاليات المتحدة كمساندتيما،
ن
عددا مف المدارس لتعميـ العبرية
تحكلت ألمانيا إلى مركز لمثقافة العبرية كأسست الصييكنية
ن

(تمراز.)134 :2013،

)(27مقابمة ىرتزؿ مع دكؽ بادف األكبر بشأف دعـ قيصر ألمانيا إلقامة دكلة ييكدية
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رابعا :العالقات الصييونية الفرنسية
استغمت الحركة الصييكنية الحاالت االستعمارية في الببلد العربية لتحقؽ أىدافيا ،حيث بدأت
عبلقات أغنياء الييكد مع فرنسا لكجكد أطماع استعمارية ليا ببعض أجزاء المشرؽ العربي ،كمع
دخكليا مصر طمب الييكد مف فرنسا مقابؿ الكصاية الفرنسية عمى ببلد الشاـ اف يعمف نداء لمييكد
بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف.
 .1االطماع االستعمارية الفرنسية بفمسطيف
يرل السمطاف عبد الحميد الثاني أف عيد الصداقة بيف الدكلة العثمانية كفرنسا يعكد إلى عيد
لكيس الرابع عشر ،الذم أعمف أنو لف يتحالؼ مع أية دكلة أجنبية تعادم العثمانييف ،كاشتركت فرنسا
عيدم السمطاف عبد
رمز لمتحالؼ العثماني الفرنسي ،كاالصبلحات التي نفذت في
في حرب القرـ ،نا
ٌ
المجيد كالسمطاف عبد العزيز ىي إصبلحات مستمدة مف فرنسا ،كتأثرت المدارس كالمعاىد العسكرية
بالنظاـ الفرنسي ،كلقد سبب تدىكر العبلقات مع فرنسا بصداقة الدكلة العثمانية أللمانيا؛ فكاف السمطاف
العثماني يرل أف األلماف قكـ شرفاء صادقكف مخمصكف في عمميـ أما الفرنسيكف فسياستيـ غير
مستقرة( .دركيش.)214 :2002 ،
تعتبر فرنسا أقدـ دكلة أكركبية تيتـ بشؤكف فمسطيف ،كترجع عبلقة فرنسا بفمسطيف إلى كقت
حكـ فرانسيس األكؿ ،كقد حصمت عمى امتيازات مف قبؿ السمطاف العثماني عاـ  ،1566كاحتكرت
رعاية المقدسات كحماية رجاؿ الديف المقيميف بالدكلة العثمانية (دركيش .)213 :2002 ،كتزايد نفكذ
فعاؿ في تكطيف الييكد في
فرنسا في ببلد الشاـ ،حيث كانت أكثر دكلة أكركبية مييأة لممساىمة بشكؿ ٌ
فمسطيف؛ لسعييا لمسيطرة عمى القسـ األكبر مف تجارة الشرؽ كالمكاقع االستراتيجية الكاقعة عمى طريقيا
(محمكد.)62 :1984 ،
كتيافت القنصؿ الفرنسي عمى بناء شبكة مف العبلقات االجتماعية مع العديد مف الزعماء في

و
كؿ مف القدس كنابمس كيافا؛ بيدؼ ترسيخ النفكذ الفرنسي خاصة في القدس مع رؤكؼ باشا (الكعرم،

 .)95 :2006كقد أسس أكؿ مركز فرنسي لمتنقيب األثرم في فمسطيف عاـ 1865؛ لدراسة المجاالت
األثرية كالطبكغرافية كالجيكلكجية كالعرقية في األرض المقدسة (شريتح.)55 :2005 ،
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اتضح مدل االىتماـ األكركبي بالييكد ،مف خبلؿ القكانيف التي أصدرىا زعماء فرنسا ،كأشارت
بكضكح إلى مساكاة الييكد بالفرنسييف أماـ القانكف ،كقاـ زعماء الييكد بإقناع فرنسا بإنشاء مجمس
ييكدم؛ يسعى لدل الحككمة الفرنسية لمعمؿ عمى تحقيؽ رغباتيـ كأحبلميـ في إعادة بناء الدكلة
الييكدية (الكعرم .)36 :2006 ،كتـ االتفاؽ بيف الييكد كبيف نابميكف بكنابرت منحيـ فمسطيف ،مقابؿ
كثير لتحقيؽ
منحو السيادة ليضرب مصالح إنجمت ار ،كفي نفس الكقت اتجيكا إلى انجمت ار التي ساعدتيـ نا
آماليـ ،كسيطركا عمى القكل الجديدة في إنجمت ار كفرنسا كألمانيا بما يمتمككف مف أمكاؿ كتأثير كبير في
الصحافة كدكر النشر (يكسؼ.)181 :1994 ،
أعدت حككمة اإلدارة الفرنسية عاـ  1898خطة سرية؛ إلقامة ككمنكلث ييكدم في فمسطيف،
حاؿ نجاح الحممة الفرنسية في احتبلؿ مصر كالمشرؽ العربي بما فييا فمسطيف ،كقد تعيد الييكد ببث
الفكضى كاشعاؿ الفتف كاحبلؿ األزمات في المناطؽ التي سيرتادىا الجيش الفرنسيكف لتسييؿ أمر
احتبلليا (محمكد.)13 :1984 ،
 .2النشاط الصييوني في فرنسا
تمتٌع الييكد في فرنسا بنفكذ كقدرة عمى التأثير في السياسة الفرنسية ،باإلضافة إلى قدراتيـ

المالية المتغمغمة في االقتصاد الفرنسي (محمكد ،)193 :1984 ،كقد تغمغؿ النفكذ الييكدم في القيادة
مركز الماؿ الييكدم المشركعات الحككمية ،فضبلن عف تمكيؿ حممة نابميكف
كاألحزاب الفرنسية ،كمكلت ا
عمى مصر؛ إلطبلؽ نابميكف نداءه بإعادة احياء كطف الييكد في فمسطيف .كفي إطار تبادؿ المصالح
كبعد سيطرة بريطانيا عمى قناة السكيس ،أصبح االستيطاف لحماية المبلحة كالسيادة الفرنسية ،كظمت
فرنسا بصفتيا مكطف بيكتات الماؿ الييكدية في مركز االىتماـ الييكدم (حمداف .)43 :2007 ،ككاف
كخصكصا ييكد المغرب
أكثر الييكد تشبثنا كتعمقنا باألفكار الصييكنية في فرنسا الييكد العرب األصؿ،
ن
العربي (نكرم.)21 :1986 ،
دعا نابميكف زعماء الييكد الفرنسييف إلى تككيف مجمس يضـ جميع الطكائؼ كالفئات الييكدية،
مقر لو ،ليعمؿ بالتنسيؽ مع حككمة اإلدارة الفرنسية مف أجؿ بناء كطف يجمع شمؿ
كيتخذ مف باريس نا
كقسمت فرنسا عاـ  1808إلى
الييكد كينظـ حياتيـ (محمكد ،)13 :1984 ،كاستجاب زعماء الييكدٌ ،

مناطؽ تضـ كؿ كاحدة منيا ألفي ييكدم ،كيشرؼ عمييا مجمس يتككف مف حاخاـ أكبر يعاكنو حاخاـ
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آخر كثبلثة ييكد يتـ اختيارىـ باالنتخاب ،كأقيـ مجمس مركزم في باريس ،كأصبح ليـ كياف رسمي
داخؿ الدكلة ،ككاف الحاخامات مندكبيف عف الدكلة (المسيرم .)52 :1982 ،كقد سيطرت الحركة
الصييكنية عمى الطكائؼ الييكدية ذات األصكؿ المختمفة ،كدعتيـ لمحافظ عمى تراثيـ كتقاليدىـ ،كذلؾ
ضمف تكتيؾ سياسي كاضح ،كما سعت إلى القياـ ببعض الميمات االجتماعية ،كإيجاد العمؿ
لمعاطميف ،كتعميـ المغة الفرنسية كلعب دكر الكسيط بيف الجالية كالسمطة (نكرم.)32 :1986 ،
حماسا مف بريطانيا إلقامة دكلة ييكدية في فمسطيف تحت الحماية الفرنسية
لـ تكف فرنسا أقؿ
ن
(محمكد .)25 :1984 ،كترعرعت الحركة الصييكنية في أجكاء عالمية متكترة ،كسمكت في فرنسا
خاصا ،تميز باالنتيازية تارة كبالعنؼ تارة أخرم (نكرم.)93 :1986 ،
طريقنا
ن
ترسخت األفكار الصييكنية ،مع نياية القرف الثامف عشر في فرنسا ،كانتعشت الصييكنية أياـ
امبراطكرية نابميكف الثالث عندما تجددت النشاطات االستعمارية (الشريؼ.)77 :1985 ،
مر النشاط الصييكني في أكساط ييكد فرنسا بمرحمة النشأة بيف األعكاـ ،1919 - 1880
ٌ
كبير مف ىقبؿ
حيبا نا
كمرحمة التطكر بيف األعكاـ  ،1939 -1914كالقت الصييكنية في فرنسا تر ن

المياجريف الييكد مف شرؽ ككسط أكركبا ،الذيف بدأكا في الكصكؿ إلى فرنسا مع ثمانينيات القرف
التاسع عشر ،ك كاف قادة الحركة الصييكنية في فرنسا ىـ عمى التكالي :إسرائيؿ يفركيكيف ،مارؾ

تبادؿ بيف
الم ى
ياربمكـ ،كجكزيؼ فيشر ،ككميـ مف شرؽ أكركبا ،كتميَّزت مرحمة التطكر بازدياد االىتماـ ي
الحككمة الفرنسية كالحركة الصييكنية ،كنمك العبلقة بيف الصياينة كالحركات المعارضة( .كيكاف،
()28

 :2015نت)

سعت فرنسا إلى تكطيف الييكد في فمسطيف ،كاقامة دكلة ليـ لذات الغرض البريطاني ،منذ عيد
نابميكف بكنابرت ،الذم رأل في نقؿ الجالية الييكدية مف فرنسا كتكطينيا في فمسطيف مساعدة في
السيطرة عمى الشرؽ ،كايجاد حاجز لعزؿ مصر عف ببلد الشاـ كسكريا (سبلمة.)183 :2003 ،
كىدؼ المخطط الصييكني لتككف الدكلة الصييكنية مف النمط المستقؿ ،كحيف سأؿ ركديس كايزماف
عف اعتراضو عمى كجكد سيطرة فرنسية محضة عمى الدكلة الصييكنية ،رد كايزماف أف الفرنسييف ليسكا
دائما في شئكف المستكطنيف ،كيحاكلكف أف يفرضكا عمييـ الركح الفرنسية
كاإلنجميز ،إذ إنيـ يتدخمكف ن
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(المسيرم .)133 :1982 ،كربط مكزيس ىيس االستيطاف كالتكسع الييكدم في إطار االستعمار
قائبل( :ال زلتـ تشككف
كالتكسع األكركبي الفرنسي ،كقد كاف
ميتما بمشركع قناة السكيس ،حيث تحدث ن
ن
في فرنسا بمساعدة الييكد في إقامة المستعمرات ،ستكسع فرنسا ميمة التحرير لتشمؿ األمة الييكدية،
كيبدك أف الفرنسييف كالييكد قد يخمؽ كؿ منيما لآلخر (غازم.)40 :2003 ،
نفذ عممية التسمؿ الفكرم كالعاطفي في فرنسا أجيزة كعناصر صييكنية ييكدية ،تقكـ عمى
تعبئة الجماىير الييكدية كغير الييكدية ،كتعمؿ الصييكنية العالمية عمى استخداـ عناصر غير ييكدية
ككسيط لنقؿ الفكر الصييكني المتغمغؿ في مختمؼ المياديف الثقافية كالسياسية كاالجتماعية في فرنسا،
كنجحت الصييكنية في استمالة الشخصيات األدبية كالفنية العالمية إلى جانبيا لخدمة المشركع
الصييكني (نكرم.)27 :1986 ،
خامسا :العالقات الصييونية اإليطالية
اختمفت ايطاليا في مطامعيا االستعمارية عف باقي الدكؿ األكركبية ،فكانت مطامعيا في ليبيا
أما منطقة الشاـ كمصر فمـ يكف ليا أطماع فييما ،كلكف أرادت بعض القكل االستعمارية كالحركات
العالمية التعاكف فيما بينيـ لتبادؿ المنافع ،فاستغمت تحرؾ الحركة الصييكنية باتجاىيا لتحقيؽ أطماعيا
االستعمارية.
 .1التوجو االستعماري إليطاليا
طمعت إيطاليا بإمكانية السيطرة عمى ليبيا باألسمكب الصييكني ،كلما كجدت معارضة
السمطاف العثماني ،أفرزت السياسية اإليطالية المحافؿ الماسكنية في الكاليات العثمانية ،مف أجؿ إنياؾ
الدكلة العثمانية كالقضاء عمى السمطاف كتكصؿ الييكد إلى أعمى المراتب كالكظائؼ في إيطاليا،
فتصدر الييكد بعض الك ازرات مثؿ لكزاتي كالجنراؿ اكتكلنغي كليمبكرج (حبلؽ.)196-194 :1978 ،
 .2األنشطة الصييونية باتجاه ايطاليا
كضع بندتك مكسكلينك اإليطالي الجنسية خطة في عاـ  1851لتأسيس دكلة ييكدية في
فمسطيف (المسيرم ،1999 ،ـ ،)153 :6كزار فمسطيف أربع مرات ،كحث  -في كتابو القدس كالشعب
العبراني  -عمى إقامة إمارة ييكدية كحؿ لممسألة الييكدية في أكركبا ،كقاـ بصياغة دستكر نظاـ حكـ
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لئلمارة ،حيث العبرية لغتيا الرسمية كالييكدية ديانتيا ،كيمنح حؽ االنتخاب ألكلئؾ المتكمميف بالعبرية،
كتمنح الجنسية الييكدية لمذيف يستكطنكف اإلمارة ،كلغير الييكد الذم يطمب ذلؾ ،كتضمف االمارة حؽ
العمؿ كحرية التعبير كتشرؼ شركة قكمية عمى تكطيف الييكد فييا (المسيرم ،1999 ،ـ.)165 :6
حاكؿ ىرتزؿ في يكليك عاـ  1904الحصكؿ عمى تأييد المزيد مف الزعماء األكركبييف لتنفيذ
خططو مف خبلؿ العمؿ الدبمكماسي السياسي ،كحصؿ مف الممؾ االيطالي عمى كعد ،بأف يبذؿ السفير
اإليطالي لدل الدكلة العثمانية مساعيو لمسماح لمييكد بالذىاب إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا ،كبعد
يكميف مف مقابمة ممؾ ايطاليا نجح ىرتزؿ في مقابمة البابا بيكس العاشر الذم رفض الخطط الصييكنية
في استيطاف فمسطيف ،كأكد لو استحالة االعتراؼ بالييكد كشعب أك تأييدىـ لبلستيطاف في األماكف
رسميا في فمسطيف ككانت معارضة
المقدسة (محمكد .)131 :1984 ،كأعمف البابا رفضو قبكؿ الييكد
ن
البابا بسبب مكقؼ الييكد اتجاه المسيحية( .دركيش)346 :2002 ،
قابؿ ىرتزؿ ممؾ إيطاليا عمانكيؿ الثاني في  23يناير  1904كعرض مشركعو ،كأبدل الممؾ
تعاطفنا مع المشركع الصييكني في فمسطيف كقاؿ" :تحتاج المسألة إلى كقت ،انتظركا حتى يصبح
قائبل :الييكد ممنكعكف مف الدخكؿ ،فرد الممؾ عميو كؿ شيء
عددكـ ىناؾ نصؼ مميكف" ،تذمر ىرتزؿ ن

ممكف بالبغشيش ،كفي االجتماع عرض ىرتزؿ عمى الممؾ استيعاب الييكد في طرابمس الغرب كمرحمة
عمى الطريؽ إلى فمسطيف (حمداف.)42 :2007 ،
كضع ىرتزؿ مذكرة في  4فبراير  1904مكجو إلى الحككمة اإليطالية تحدث فييا عف أىداؼ
الحركة الصييكنية ،كاستعرض أسماء الدكؿ التي تناصره ،كذكر المانيا كبريطانيا كالنمسا كركسيا،
و
بالتماس مف ممؾ
كشرح مظاىر المساعدات التي قدمتيا الدكؿ إلى الحركة الصييكنية ،كختـ مذكرتو

إيطاليا أف يبذؿ مساعيو الحميدة لدل السمطاف عبد الحميد لقبكؿ االقتراحات الصييكنية ،كشجعت
إيطاليا المشركع الصييكني كخاصة أف ليا مطامع استعمارية في ليبيا كيمكنيا استخداـ الصييكنية
(الزغيبي ،1998 ،ـ ،)48 :3كظير تعاطؼ ممؾ إيطاليا كشجعو عمى المشركع الصييكني ،ككاف
النزاع بيف السمطاف عبد الحميد كالسفير اإليطالي؛ بسبب معارضة السمطاف عبد الحميد ليذه المحافؿ
(دركيش)346 :2002 ،
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دبمكماسيا ليصؼ المشركع الصييكني ،فأشار
اجتمع ىرتزؿ مع فيكتكر الثالث كاستخدـ منطقنا
ن
إلى أف نابميكف قد دعا إلى عكدة الييكد إلى فمسطيف ،فرد عميو ممؾ إيطاليا" :نابميكف كاف يريد أف
يجعؿ الييكد المشتتيف في جميع أنحاء العالـ عمبلء لو (المسيرم ،)118 :1982 ،كعاد البابا ليؤكد
بأف القدس يجب أف ال تككف بأيدم الييكد كال بأيدم المسمميف كقاؿ" :أعرؼ أف ككنيا في حكزة األتراؾ
سيئ كيجب أف نتحممو ،كلكف ال يمكف أف ندعـ الييكد في االستيبلء عمى األماكف المقدسة" .كانتيى
االجتماع البابكم الصييكني بدكف نتائج إيجابية؛ العتبارات دينية أكثر منيا سياسية أك اقتصادية
(الزغيبي ،1998 ،ـ.)49 :3
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المبحث الثاني
العالقات الدولية الصييونية مع الواليات المتحدة األمريكية
وشرؽ أوروبا والدوؿ العربية
أوًال :العالقات الصييونية األمريكية
ثانيا :العالقات الصييونية الروسية والبولندية
ً
ثالثًا :العالقات الصييونية مع الدوؿ اإلسالمية والعربية
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مدخؿ
تحركت اليجرة الييكدية مف شرؽ أكركبا إلى الكاليات المتحدة األمريكية بعدما أغمقت أبكاب
اليجرة مف دكؿ غرب أكركبا ،كقد نجح الييكد في االستحكاذ عمى الرأم العاـ األمريكي كالككنغرس
كالحككمة األمريكية ،كسيطركا عمى المراكز االقتصادية كالتجارية .كما أدت ىجرة ييكد شرؽ أكركبا
إلى الكاليات المتحدة إلى خمؽ منافسة بيف قكتيف كبيرتيف ىما ركسيا كالكاليات المتحدة األمريكية ،ككاف
لتمؾ الدكلتيف نفس األطماع االستعمارية في المنطقة العربية .كقد استندت الصييكنية السياسية إلى كمتا
الدكلتيف؛ ما أثر في زيادة تنافسيما لبلستجابة لمتطمبات كحاجات الحركة الصييكنية ،خصكصان بذلؾ

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.
ستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث العبلقات الدكلية الصييكنية مع الكاليات المتحدة األمريكية،
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
الييكد منيا إلى الكاليات المتحدة كدكؿ غرب أكركبا ،ككيؼ استطاعت رغـ التناقض في األيدكلكجية
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
الشرخ في العبلقات بيف الدكؿ العربية كالدكلة العثمانية لمكصكؿ ألىدافيـ االستعمارية .كما ستتعرض
الباحثة لعبلقات الحركة الصييكنية مع بعض الدكؿ العربية ،مستعينة بما تمتمكو مف نفكذ مع ركسيا
كدكؿ غرب أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية.
أوًال :العالقات الصييونية األمريكية

تأثرت العبلقات الصييكنية األمريكية بعدة متغيرات ،منيا :تكجو الييكد لميجرة مف الدكؿ

األكركبية إلى الكاليات المتحدة ،كسيطرة الييكد عمى المراكز االقتصادية؛ مما ساعدىا عمى تحقيؽ
ميمتيا عمى ثبلث مستكيات :كسب تأييد الرأم العاـ ،كالككنغرس األمريكي ،كالحككمة األمريكية،
كحققت أىدافيا بمساندة الكاليات المتحدة لمييكد في إقامة دكلة ليـ في فمسطيف.
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 .1التحركات األمريكية نحو فمسطيف
جرت أكلى االتصاالت بيف الكاليات المتحدة كالمنطقة العربية ،في المجاليف الثقافي كالتجارم
في بداية القرف التاسع عشر ،كفي الكقت نفسو ،نشأت عبلقات قنصمية بيف الدكلة العثمانية كالكاليات
المتحدة عاـ  ،1824تطكرت الحقان إلى إنشاء سفارة أسيمت في عقد معاىدة بيف البمديف عاـ ،1831
سمحت لسفف الكاليات المتحدة بالدخكؿ إلى البحر األسكد ،إلى جانب حصكليا عمى بعض االمتيازات

االقتصادية (حجر.)130 :1985 ،
استثمرت الكاليات المتحدة عبلقتيا مع تركيا ،فنشرت ستيف بعثة تبشيرية ،خبلؿ الفترة مف عاـ
 1850حتى ،1900بقرار مف المجمس األمريكي لمبعثات الخارجية ،كقد القى ذلؾ استحسانان كبي انر مف
الحركة الصييكنية ،حيث استثمرت تمؾ البعثات في تمييد الطريؽ أماـ مشاريع االستيطاف الييكدم في

فمسطيف( .السماؾ)89 :2004 ،
مارست قكل الضغط مف المبشريف كالبركتستانت كمف الصييكنييف كالييكد األمريكييف ،ضغطان

كبي انر عمى المسؤكليف في الدكائر الحككمية األمريكية ،مف أجؿ دكر أمريكي أكثر فاعمية في المنطقة

العربية (السماؾ ،)91 :2004 ،تطكر إلى اىتماـ خاص بقضية فمسطيف كالييكد عاـ  ،1914الذم
حصمت فيو الكاليات المتحدة عمى سبعة امتيازات لمتنقيب عف البتركؿ في منطقة النقب .كبعد أف
اندلعت الحرب بيف الحمفاء كالدكلة العثمانية ،ساىمت القنصمية األمريكية في حماية الجالية الييكدية
المقيمة في فمسطيف (الفي.)2 :2011،
 .2الييود في الواليات المتحدة االمريكية
لـ يتجاكز عدد الييكد في الكاليات المتحدة األمريكية ستمائة ألؼ ييكدم قبؿ أف يبدأ مئات
آالؼ الييكد اليجرة مف ركسيا كعمكـ أكركبا إلى الكاليات المتحدة؛ بسبب ما تعرضكا لو مف مبلحقة،
بعد أف انكشؼ دكرىـ في اغتياؿ القيصر ألكسندر الثاني عاـ 1881ـ (زيتكف .)46 :2006 ،كمف
البلفت في تمؾ المرحمة أف الييكد الذيف ىاجركا إلى الكاليات المتحدة اعتقدكا أنيا األرض المكعكدة
شديدا؛ ألف الييكد
( .)Cohen. 2003: 66كظير قمؽ المنظمات الصييكنية مف البديؿ األمريكي
ن
الذيف سبقكا باليجرة إلى الكاليات المتحدة نشركا بأنيا اسرائيؿ المكعكدة ،ككاف ذلؾ يأخذ مف المشركع
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تماما عف فكرة
الصييكني كال يعطيو؛ فالييكد الذيف ذىبكا إلى الكاليات المتحدة ،في ذلؾ الكقت ،تخمكا ن
العكدة إلى فمسطيف ،كدعكا غيرىـ لنفس الفكرة (ىيكؿ.)164 :2001 ،
اقتصاديا فكرنيا قضى عمى الحركات
ناخا
زادت ىجرة الييكد إلى الكاليات المتحدة ،كخمقت يم ن
ن
االندماجية الداعية الندماج الييكد في دكليـ (المسيرم ،)72 :1882 ،كقد نجحت الصييكنية في
التغمغؿ في المؤسسات كاإلدارات كالييكؿ االقتصادم ،كايجاد نكع مف التماثؿ كالتجانس بيف الييكد
األمريكييف (تمراز .)144 :2013 ،كمع ذلؾ ،فقد كاف مف الصعب عمى الييكد األمريكييف ،الذيف بمغ
تعدادىـ نحك ثبلثة مبلييف ينتمي منيـ نحك ثبلثة آالؼ فقط إلى المنظمات الصييكنية ،تبني أفكار
الصييكنية ،كذلؾ لعدة أسباب (السماؾ:)91 :2004 ،
أ .تطمع الييكد األمريكييف لبلندماج بالمجتمع األمريكي كأف يككنكا مكاطنيف فييا.
ب .رفض بعض الحاخامات الييكد أف يككنكا أدكات في يد الصييكنية السياسية.
ت .لـ تكف فكرة اليجرة إلى فمسطيف ذات جاذبية لدل الييكد األمريكييف (.)Oiwane: 35
 .3النشاط الصييوني في الواليات المتحدة األمريكية
تركز معظـ ييكد العالـ في الكاليات المتحدة ،ككاف لو األثر في تعميؽ تكجو الحركة
الصييكنية نحك الكاليات المتحدة (المسيرم ،1999 ،ـ  ،)96 :6كقد أدركت الحركة الصييكنية
التنافس بيف المركز الصييكني األكركبي الداعي إلى اليجرة لفمسطيف ،كبيف المركز الييكدم الجديد في
الكاليات المتحدة ،كتبنت استراتيجية التنازؿ خشية الدخكؿ في صداـ ييكدم – ييكدم .كأسيـ ذلؾ في
دعـ ييكد الكاليات المتحدة ،ماديان كمعنكيان بيف الحربيف ،لمحركة الصييكنية األكركبية (ىيكؿ:2001،
 ،)165كبذلؾ استطاعت الحركة الصييكنية في أكركبا تحكيؿ الييكد األمريكييف كقكة لخدمة المشركع

الصييكني؛ ما أسيـ في تحكيؿ الحككمة األمريكية إلى قكة دعـ كتأييد سياسي كاقتصادم كعسكرم
لمصييكنية)Cohen.2003.54( .
أدرؾ الصياينة أىمية دعـ الكاليات المتحدة ،كالتجمع الييكدم األمريكي لنجاح مشركعيـ؛
فاتجو ىرتزؿ نحك الشخصيات األمريكية المؤثرة ،كالتقى بالسفير األمريكي لدل الدكلة العثمانية شتراكس
الذم حاكؿ مرات عديدة التدخؿ لدل الدكلة العثمانية مف أجؿ انجاح المشركع الصييكني عف طريؽ
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الحمبلت اإلعبلمية (دركيش ،)343 :2002 ،كما طمب منو متابعة المساعي مع العثمانييف ،كتقديـ
المساعدة كالنصائح بشكؿ مستمر( .الزغيبي ،1998 ،ـ)50 :3
الرم العاـ األمريكي كتصكير حمـ الصييكنية ،ككأنو تكرار
حاكؿ الصياينة التأثير عمى أ
لمتجربة األمريكية الكبرل ،مف ىجرة كحركة استيطاف في أرض جديدة كخطر عدائي مف سكاف
محمييف ،ال يحسنكف استغبلؿ األرض التي يعيشكف عمييا كيمنعكف غيرىـ مف تحسينيا (ىيكؿ،
 ،)165 :2001فحصمت الصييكنية عمى تأييد ال أرم العاـ األمريكي ،حيث تأسس مجمس الطكارئ
الصييكني األمريكي مف  76فرنعا في مناطؽ الكاليات المتحدة ،كما أيسست لجنة فمسطيف األمريكية،
جيكدا لكسب كد رجاؿ الصحافة ككسائؿ االعبلـ إلدراكيـ مدل
كفي الكقت ذاتو ،بذؿ الصياينة
ن
تأثيرىـ في الرأم العاـ (صفكة .)15 :1967 ،كقد أسيـ ذلؾ في تأييد الحككمة كالجميكر األمريكي

لقامة دكلة لمييكد في فمسطيف ()Cohen. 2003: 81
ئيسا
عندما انتخب المحامي عضك المحكمة العميا األمريكية لكيس برانديز عاـ  1914ر ن

ظا لممنظمة خاصة بعد الحرب
طا ممحك ن
لممنظمة الصييكنية العالمية في الكاليات المتحدة حقؽ نشا ن

العالمية األكلى (الحارتي ،)280 :2001،حيث تـ نقؿ المكتب الرئيسي لمصييكنية مف ككبنياجف إلى

مركز لمنشاط الصييكني العالمي ،كأسيـ في زيادة عدد الجمعيات المنتسبة
نا
الكاليات المتحدة ،كجعميا
إلى االتحاد الصييكني األمريكي مف  198إلى  270جمعية (أنكر :2015 ،نت)( .)1كقد نجح برانديز
متبعا السياسة األمريكية ،كعندما
في االحتفاظ بحياد المنظمة الصييكنية أثناء الحرب العالمية األكلى ن
قرر تعديؿ السياسة الصييكنية ،اتصؿ بالرئيس كيمسكف الذم عبر عف تعاطفو مع الصييكنية ،كاتصؿ
بالسفيريف الفرنسي كاالنجميزم في كاشنطف كعرض عمييما المشركع الصييكني ،كرتب الرئيس كيمسكف
دكر في حث الحككمة األمريكية عمى قبكؿ تصريح بمفكر.
الجتماع بيف بمفكر كبرانديز الذم لعب نا
(المسيرم ،1999،ـ)186 :6
ظيرت آثار تأييد الكاليات الـ لمصييكنية في انتماء  67مف أعضاء مجمس الشيكخ ك 143مف
أعضاء مجمس النكاب إلى لجنة فمسطيف األمريكية ،كاتخاذ مجمس الشيكخ كمجمس النكاب عاـ 1922

(1) http://www.sasapost.com/opinion/zionism-and-international-relations
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ار بتأييد الكاليات المتحدة إلقامة كطف لمييكد في فمسطيف ،بحيث ال يتـ اإلساءة لمحقكؽ
مجتمعيف ،قرنا
المدنية كالدينية لممسيحيف كالطكائؼ األخرل غير الييكدية في فمسطيف ،مع حماية األماكف المقدسة
كالمعابد الدينية كالمباني في فمسطيف بطريقة مناسبة( .)1كقد ظيرت تمؾ اآلثار مرة أخرل عاـ 1942
عندما انضـ  1500شخصية أمريكية معركفة ككقعكا تصريحان يطالب بإنشاء جيش ييكدم (صفكة،

 ،)16 :1967كما أصبحت ككالة اليجرة الييكدية في كضع قكة يم ٌكنيا مف إرساؿ األمكاؿ

كاالستعبلمات لمييكد في كؿ قطر في العالـ (كار .)183 :1983 ،كأسس ببلكستكف منظمة "البعثة
العبرية مف أجؿ إسرائيؿ" ،ككاف أكؿ أعمالو الضغط عبر منظمتو لمتكقيع عمى عريضة تـ رفعيا
لمرئيس األمريكي ضمت نحك  413شخصية أمريكية مف أعضاء الككنجرس كالقضاة كرجاؿ األعماؿ
كالصحافييف ،مف جميع أنحاء الكاليات المتحدة تؤيد إقامة كطف ييكدم في فمسطيف( .السماؾ،
.)59 :2004
لقاء شديد
كاف لقاء الحركة الييكدية الصييكنية األكركبية مع الحركة الييكدية األمريكية ن
األىمية في تاريخ الييكد؛ فقد كاف لتمؾ الحركتيف صفات كخصائص ميمة كمتكاممة لخدمة المشركع
الصييكني ،منيا (ىيكؿ:)168 :2001 ،
أ .الصييكنية األكركبية كانت بالدرجة األكلى ين ىخنبا مثقفة ،كضمت مجمكعة مف كبار الرأسمالييف الذيف
يفضمكف العمؿ بيدكء كمف كراء الستار ،ككانت صمة الفريقيف (المثقفيف كالرأسمالييف) في معظـ
الكزرات في انجمت ار كالسبلطيف في إستانبكؿ أك القاىرة.
األحياف ،خفية مع رؤساء ا
عمميا ال يتكقؼ أماـ النظريات ،كقادرة عمى
ب .الصييكنية األمريكية كانت مف نكع آخر ،تكجييا
ن
التأثير الجماىيرم المباشر.
أعد البرفسكر فيمكس فرانكفكرتر الصييكني األمريكي ،كالذم أصبح فيما بعد المستشار األكؿ
لمرئيس األمريكي ركزفمت ،مسكدة كثيقة االنتداب البريطاني ،بمساعدة مجمكعة مف الصياينة مف
أىميـ السير ىربرت صمكئيؿ أكؿ مندكب سامي بريطاني عمى فمسطيف (الحارتي.)335 :2001 ،
كقد كقٌعت الحككمة األمريكية عمى صؾ االنتداب الفرنسي البريطاني عمى فمسطيف كاألردف كسكريا

) )1مكافقة الكاليات المتحدة عمى إقامة كطف لمييكد في فمسطيف .1922/9/11
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كلبناف بعد أف حصمت مف بريطانيا كفرنسا عمى حقكؽ اقتصادية متساكية معيما في الشرؽ العربي.
(المسيرم ،1999 ،ـ)17 :7
 .4الحماية األمريكية لمييود
اىتمت الكاليات المتحدة األمريكية بحماية الييكد في جميع مناطؽ تكاجدىـ منذ كقت مبكر،
كيمكف التدليؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ المكاقؼ اآلتية:
أ .أبدم الكفد األمريكي المشارؾ ،أثناء انعقاد مؤتمر مدريد عاـ  1880الذم تقاسمت فيو الدكؿ
اىتماما بقضية أساسية كاحدة ،ىي ضماف
األكركبية النفكذ كالييمنة عمى الكطف العربي ،أبدل
ن
سبلمة كازدىار الجالية الييكدية في طنجة المغربية (السماؾ.)90 :2004 ،
ب.قاـ الكزير المفكض األمريكي في اآلستانة – شتراكس  -بدكر كبير في تيسير نجاح لقاء ىرتزؿ
بالقيصر ،كحاكؿ إقناع األخير بجدكل المشركع الصييكني كأىميتو لمعالـ الغربي ،كمارس ضغكطنا
شديدة عمى الدكلة العثمانية؛ النتزاع بعض االمتيازات الخاصة بالييكد كالسماح لمييكد األمريكييف

أف ييعاممكا كالمسيحييف بصفتيـ مبشريف ،كلكف الحككمة العثمانية بالرغـ مف مكافقتيا الشكمية عمى
منح االمتيازات إال أنيا أكعزت لمكظفييا بعدـ كضعيا مكضع التنفيذ( .محمكد.)119 :1984 ،

حصار عمى المكانئ التركية أثناء الحرب العالمية األكلى ،فتعاكنت الحككمة األمريكية
نا
ت.فرض الحمفاء
كالحركة الصييكنية بمساىمة مف المجنة الييكدية األمريكية بإرساؿ سفينة إغاثة مف المكاد الغذائية،
كغيرىا مف اإلمدادات الضركرية ،لمييكد في فمسطيف لمحفاظ عمى المؤسسات الييكدية ،كدعـ
صمكد المستكطنات في فمسطيف.)Cohen. 2003: 35( .
ث.استعدت تركيا لعقد معاىدة سبلـ منفردة مع الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  ،1917كفي تمؾ
األثناء كظٌؼ ب ارنديز رئيس الحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة نفكذه لدم الرئيس كلسكف،

سر ،كالتكقؼ في جبؿ طارؽ حيث اجتمع
كاصطحبو معو إلى سكيس ار لمقابمة الدبمكماسييف األتراؾ نا
ىناؾ مع كايزماف ،كحصمت الحركة الصييكنية في حينو عمى التزاـ مف الرئيس كلسكف بتأييد
تصريح بمفكر البريطاني (السماؾ.)92 :2004 ،
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احتجاجا إلى الحككمة الركسية ،بسبب سكء معاممة
قدمت إدارة الرئيس ىاريسكف عاـ ،1941
جٌ  .
ن
الييكد ،ككاف ىك أكؿ احتجاج أمريكي لحؿ مشكمة الييكد الركس داخؿ ركسيا( ،السماؾ:2004 ،
.)59
ثانيا :العالقات الصييونية مع كؿ مف روسيا وبولندا
اىتمت الحركة الصييكنية بالعبلقة مع ركسيا كبكلندا ،حيث يتكاجد فييما أعداد كبيرة مف ييكد
العالـ ،كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي:
 .1العالقات الصييونية مع روسيا
يمكف تناكؿ العبلقات الصييكنية الركسية في النقاط اآلتية:
أ .االطماع الروسية بفمسطيف
طا ضد الدكلة العثمانية في القرف الثامف عشر ،كعمى أثر الحركب بينيما،
لعبت ركسيا نا
دكر نش ن

كقعت الدكلتاف معاىدة ككتشؾ قينارجي ،التي اعترؼ العثمانيكف بمقتضاىا باستقبلؿ شبو جزيرة القرـ

كضميا إلى ركسيا ،كفتحت أبكاب الدكلة العثمانية لمنشاط الركسي التجارم كالقنصمي ،كسمحكا لمحجاج
الركس بالكصكؿ إلى األماكف المقدسة في فمسطيف (حجر ،)11-10 :1989 ،كتزايد االىتماـ
الركسي بفمسطيف بشكؿ مستمر منذ مطمع القرف التاسع عشر ،مف خبلؿ إرساؿ اإلرساليات التبشيرية
(محمكد.)1984:34 ،
كصمت ذركة العبلقات الركسية العثمانية مع اندالع الحرب العالمية األكلى عاـ 1914
(الكعرم ،)119 :2006 ،حيث أسيمت ركسيا في دعـ الدكلة العثمانية ،كدخمت إلى فمسطيف
أحقيتيا في حماية المسيحييف األرثكذكس ،ككمفت القنصؿ الركسي بشراء مساحات
مكضحة رغبتيا ك ٌ
كاسعة مف األراضي في القدس ،كبيت لحـ ،كيافا ،كالناصرة ،كالرممة ،لتككف تابعة لممؤسسات المسيحية
الركسية ،كبدأت أنشطة متعددة لمقنصمية الركسية في القدس ،كالتي لعبت دكرييف ميميف :أحدىما
متابعة شؤكف المسيحييف األرثكذكس التعميمية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كاآلخر تقديـ العكف كمساعدة
الييكد ،فيما يتعمؽ بيجرتيـ مف ركسيا إلى فمسطيف ،مف خبلؿ المساعدات التي قدمتيا ركسيا لتسييؿ
أف مصالحيا الحيكية في فمسطيف تمتقي مع مصالح
أف ركسيا كجدت ٌ
كصكليـ كانتقاليـ ،كبخاصة ٌ
الحركة الصييكنية( .الكعرم.)125 :2006 ،
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ب .الييود في روسيا
لـ يكف في ركسيا جاليات ييكدية محظكرة في أكائؿ القرف التاسع عشر ،كلما ضمت ركسيا
أعدادا كبيرة مف الييكد ،ككجدت نفسيا تضـ أكبر تجمع ييكدم
أج ازء مف بكلندا ضمت معيا
ن

قدر عددىـ بأربعة مبلييف كربع مف أصؿ سبعة مبلييف كنصؼ
(المسيرم ،)79 :1982 ،حيث ٌ
منتشريف في أنحاء العالـ ،ككاف الييكد في مناطؽ سكناىـ في تجمعات خاصة بيـ أشبو بمستكطناتيـ

الحالية في فمسطيف (محمكد .)72 :1984 ،كقد أصبح الييكد رعايا لركسيا ،كلكف سرعاف ما بدأت
أكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية تتعرض ليزات كبيرة بفعؿ األكضاع الجديدة في ركسيا ،حيث فتحت
آفاؽ استثمار صناعي كاسع أدم في النياية إلى اندثار الحرؼ الصغيرة كالتجارة المحدكدة ،التي كاف
معظـ ييكد ركسيا يعتمدكف عمييا( .محمكد.)73 :1984 ،
ميبل إلى اليجرة إلى فمسطيف بسبب المشاكؿ الييكدية
كاف ييكد ركسيا أكثر ييكد العالـ ن

الركسية عاـ ( 1882 - 1881دركيش ،)246 :2002 ،كقد حظيت الحركة الصييكنية بترحيب
مؤتمر
عظيـ مف ييكد ركسيا ،حيث عقد ىرتزؿ في مدينة مينسؾ في ركسيا البيضاء عاـ 1902
ان

شيده  500مف مندكبي الييكد ،يمثمكف شتى االتجاىات الفكرية كالسياسية في الحركة الصييكنية،

ككاف في مقدمة المسائؿ التي نكقشت في المؤتمر ،المذىب االشتراكي كعبلقتو بالصييكنية ،كمسألة
استعمار فمسطيف (الزغيبي ،1998 ،ـ)45 :3
تقيد مف حرية الييكد ،كفتحت
ألغت الحككمة الركسية المؤقتة عاـ  ،1917جميع القكانيف التي ٌ
ليـ جميع جكانب الحياة في ركسيا ،كشغمكا المناصب اإلدارية ،كحصؿ أربعة منيـ عمى عضكية
مجمس الشيكخ ،كما حصمكا عمى عضكيات في لجاف األحزاب الثكرية ،كالمجاف المركزية في المنظمات
شخصا شغمكا مناصب قيادية
( .)Diky. 1967: 139ككتب مراسؿ صحيفة ركبرت كيمتكف أف 556
ن
في جميع فركع اإلدارة الركسية ()Diky.1967.163
كمف الجدير بالذكر أف مكقؼ الحككمة الركسية مف الييكد ال تقرره الصييكنية العالمية؛
فالييكد مكجكدكف قبؿ ظيكر الصييكنية السياسية ،كأمر الييكد في ركسيا كغيرىـ مف الديانات األخرل،
فاألمر ال عبلقة لو باليجرة إلى فمسطيف ،فإف ىجرة الييكد ال يقرره التمييز ،كسماح ركسيا بيجرة
داخميا ،كالدكلة مف تقرر ذلؾ كليس الصييكنية،
مبلييف مف الييكد إلى ببلد أخرل ،كيعني ىدـ الدكلة
ن
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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.
ت .النشاط الصييوني في روسيا
أجرل ىرتزؿ اتصاالت كمفاكضات مع زعماء الدكؿ األكركبية ،كخاصة قيصر ركسيا ،لرغبتو
القكية في إنشاء الدكلة الييكدية التي رسميا في مخيمتو كعرضيا في كتابو (الدكلة الييكدية) ،كعمى
بأف الدكلة التي يريدىا ستككف عمى أرض فمسطيف؛ إالٌ إنو لـ يكف يصرح
الرغـ مف قناعات ىرتزؿ ٌ
بنكاياه بشكؿ مباشر (الكعرم.)265 :2006 ،
إف طريقة تعامؿ ىرتزؿ مع المسؤكليف الركس ليست مجرد است ارتيجية استخدميا لكسب
رضاىـ ،كانما مكقفنا ثابتنا لمحركة الصييكنية ،يعكس مضمكف مصالح اإلمبريالية األكركبية كالبرجكازية
الييكدية ،التي كانت عمى استعداد لمعمؿ لصالح الحركة الصييكنية( .محمكد .)131 :1984 ،كقد
حاكؿ ىرتزؿ عاـ  1899مقابمة القيصر نيقكال الثاني لمحصكؿ عمى تأييده ،محاكنال طمأنة الحككمة
الركسية حكؿ مستقبؿ األماكف المقدسة في فمسطيف ،كذلؾ بكضعيا خارج نطاؽ الحكـ باتفاؽ جميع

القكل ،عمى اعتبار أف ىذا الخيار أفضؿ مف كجكدىا تحت السيطرة العثمانية (الزغيبي ،1998 ،ج:3
.)44
اتصؿ ىرتزؿ بالكزير الركسي فكنبميؼ كقدـ مقترحان يقكؿ :ساعدني لمكصكؿ إلى فمسطيف،

كستنتيي الثكرة ضد حكـ القيصر ،كقد كاف ذلؾ متابعة لشككل كصمت إلى ىرتزؿ "أف الييكد ينضمكف
إلى األحزاب الثكرية ،كأف القيادة الركسية ستتعاطؼ مع الحركة الصييكنية طالما أنيا تسعى نحك ىجرة
الييكد ،كقد قدـ ىرتزؿ ككايزمف المساعدة لضماف المصالح القيصرية في فمسطيف ،كتخميص أكركبا
الشرقية كركسيا مف الطبقة الضارة مف الييكد ،كقدـ نفس النداء لقيصر ألمانيا كالى االستعمار الفرنسي
كالحكـ البريطاني)Schoenman .1988 .55) .
قائبل لمكزير الركسي فكنبميؼ" :سنخمصكـ مف ثكاركـ الييكد"
استغؿ ىرتزؿ معاداة السامية ن

(جاركدم ،)83 :2002 ،كبدأت الحركة الصييكنية تقكـ بسمسمة مف االغتياالت عقب مؤتمر بازؿ
مباشرة ،حيث تـ اغتياؿ كزير التربية كالتعميـ عاـ  ،1901ككزير الداخمية عاـ

99

 ،1902كتـ اغتياؿ

أحد الحكاـ (بكجدا بكفيتش) عاـ  ،1903كفي عاـ  1904تـ قتؿ رئيس الكزراء (الحارتي2001 ،
.)198:
قرر ىرتزؿ القياـ بزيارة لركسيا ،كتمت الزيارة عاـ  ،1903قابؿ خبلليا بيميفيو كزير الداخمية
الركسي ،كقد ىدفت الزيارة إلى تيجير الييكد كالتخمص مف مشكبلتيـ ،كلخص ىرتزؿ مطمبو بقكلو:
أتقدـ لحككمة صاحب الجبللة لمساعدتنا مع السمطاف العثماني ،حتى يفتح فمسطيف لميجرة الييكدية
يؤمف ليـ السبلمة التامة ،كبيذا
بشكؿ كاسع ،كيمنح الييكد إدارة حكـ ذاتي ،ضمف القانكف العاـ ،كالذم ٌ
تخمك األراضي الركسية مف الييكد ،بقدر ما ىي فمسطيف مستعدة لقبكليـ ،كيككف خبلص ييكد ركسيا
كحؿ مشكمة الييكد التي ال يمكف لحككمة اإلمبراطكر أف تحميا بأم شكؿ آخر (الزغيبي ،1998 ،ج:3
 .)46كبالفعؿ صدر الكعد القيصرم" :مادامت الصييكنية تحاكؿ تأسيس دكلة مستقمة في فمسطيف،
كتنظـ ىجرة الييكد الركس فمف المؤكد أف تظؿ الحككمة الركسية تحبذ ذلؾ ،كتستطيع الصييكنية أف
تعتمد عمى تأييد معنكم كمادم مف ركسيا ،إذا سعت باإلجراءات العممية لتخفيؼ عدد الييكد في ركسيا
(المسيرم ،)105 :2003 ،كابعاد العناصر الييكدية المستغمة ،عف الحركات الثكرية الركسية كذلؾ
بالعمؿ عمى ضـ ىذه العناصر إلى الحركة الصييكنية ،كدفعيـ لميجرة إلى فمسطيف( .محمكد:1984 ،
)129
كافقت الحككمة الركسية عمى بذؿ ما في كسعيا لمضغط عمى الباب العالي؛ لتسييؿ عممية
اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كتعيدت بتقديـ مساعدات مالية لممياجريف الييكد تجمع عف طريؽ
ضرائب تفرض عمى الييكد األغنياء ،كسمحت لممنظمات الصييكنية الركسية الممتزمة ببرنامج بازؿ
بمزاكلة نشاطاتيا( .حمداف.)42 :2007 ،
ميما مع كصكؿ مكجة جديدة مف المياجريف الذيف قدمكا مف
شيد عاـ  1905تحكنال تار ن
يخيا ن
جنبا إلى جنب مع باقي الثكرييف
ركسيا بعد ثكرة عاـ  ،1905ن
فبدال مف مكاصمة النضاؿ في الكطف ن

الركس ،فركا إلى فمسطيف لينشركا نكعان غريبان مف االشتراكية الصييكنية ،كشرعكا بإقامة عدد مف
المشركعات الحرفية كالمزارع التعاكنية ،عف طريؽ إقصاء المزارعيف الفمسطينييف ،بيدؼ خمؽ اقتصاد

يعتمد عمى نشاط طبقة عاممة ييكدية (جاركدم.)236 :1982 ،
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استغمت الصييكنية األكضاع المتدىكرة في ركسيا ،كعرضت مساعدتيا عمى إخماد الثكرات
المتتالية في سبيؿ مساعدتيـ عمى إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كىذا يدلؿ عمى مدل تكرط
الصييكنية كالييكد في االحداث الركسية ،كاستجابة ركسيا ليـ في مساعدتيـ عمى اليجرة الييكدية إلى
فمسطيف ،كاستجابة ركسيا عمى ىجرة العناصر الميممة ،كابقاء الييكد األغنياء كأصحاب رؤكس األمكاؿ
يدلؿ عمى المساعدة الركسية الصييكنية في تككيف أرس الماؿ الييكدم كتكسيعو في مناطؽ بعيدة عف
المناطؽ المستيدفة لبلحتبلؿ؛ لتككف األمكاؿ الييكدية في مأمف مف االنييارات ،كيستطيعكا المساعدة
االقتصادية لمدكلة الييكدية المكعكدة مف خبلؿ األمكاؿ الييكدية في ركسيا ،بالمقابؿ ،تستطيع ركسيا
االستفادة مف التداكالت المالية الييكدية.
 .2العالقات الصييونية البولندية
يمكف الحديث عف العبلقات الصييكنية البكلندية مف خبلؿ النقاط اآلتية:
أ .الييود في بولندا
خضعت بكلندا لمسياسة الخارجية لمدكؿ األكربية ،كلمجمكعة مف العكامؿ الجغرافية كالتاريخية
كاالقتصادية ،ككانت بمثابة حاجز بيف ركسيا كألمانيا كالنمسا (النعيمي ،)207 :2011 ،كقد كانت
تضـ ( )181مدينة بكلندية )88( ،منيا ذات أغمبية ييكدية مطمقة ،حيث تركز فييا ييكد بكلندا
معتمديف عمى التجارة كعالـ الماؿ ،كشكؿ الييكد في تمؾ المدف ما بيف ( %90ك  )%100مف التجار
كالحرفييف ،كامتمؾ الييكد أك المسيحييف مف أصؿ ييكدم ( )18مصرفان في عمكـ بكلندا (شريتح،

)58 :2005

بدأت عمم ية دمج أعضاء الجماعة الييكدية أك تحديثيـ مع دخكؿ نابميكف بكلندا عاـ 1807
الذم منحيـ الحقكؽ المدنية ،كطيبؽ عمييـ الق اررات نفسيا التي طيبقت عمييـ في فرنسا كمنح الحقكؽ

لمييكد بمقدار استعدادىـ لبلندماج( .)1كضمت ركسيا قد انر كبي انر مف المدف التي يسكنيا الييكد مف
معا( .الشامي)11 :1986 ،
بكلندا ،كبذلؾ تككف ركسيا ضمت األراضي البكلندية كالمسألة الييكدية ن

( .6موقعالمعرفة )http://www.marefa.org/index.php
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ب .العالقات الصييونية البولندية
كانت األحزاب الصييكنية الييكدية في بكلندا أقكل األحزاب الصييكنية في العالـ ،ككانكا
يحظكف بتأييد عناصر بكلندية مسيحية أصكلية ،كأيَّدت الحككمة البكلندية جيكد الحركة الصييكنية
بتيجير الييكد إلى فمسطيف (شريتح ،)59 :2005 ،كينقؿ معيـ حتى عاـ  1902أكثر مف ثمانية
خصيصا ليذا الغرض في القدس ،كحممت اسـ بيت الكتب الييكدية
آالؼ كتاب إلى بناية أعدت
ن
(الصيفي)151 :2015 ،

أيسست في بكلندا حركة شباب صييكف عاـ  ،1911كجمعت الشباب المتفكقيف إلنجاز
مشركعيا االستيطاني في فمسطيف (أبك حمبية ،)48 :2011 ،كتـ تيجير الييكد بيف الحرب العالمية
األكلى كالثانية ،حتى أف بكلندا صارت المصدر األكؿ لممادة االستيطانية البشرية في فمسطيف ،بعد أف
منع الشيكعيكف ىجرة الييكد مف ركسيا ،ككاف معظـ المياجريف مف الصياينة الشباب ذكم التكجو
االستيطاني (المسيرم ،1999 ،ـ)112 :6
المقسمة إلى
قيسمت بكلندا بيف ألمانيا كركسيا كركزت الصييكنية عمميا في األراضي البكلندية ي
قطاعيف كىما:
 الصييونية في القطاع األلماني :كاف عدد الييكد في القسـ األلماني مف بكلندا ال يتعدل  50ألؼفي بداية القرف العشريف ،كتأثركا بالفكر االندماجي السائد بيف الييكد األلماف ككاف مكقفيـ مف
معاديا كبشدة لخطكرة أفكارىـ عمى كضعيـ االجتماعي في ألمانيا.
الصييكنية
ن
 الصييونية في القطاع الروسي :كبمغ تعداد السكاف الييكد في القطاع الركسي مف بكلندا في نيايةاقتصاديا ،كأغني مناطؽ بكلندا
متقدما
القرف التاسع عشر حكالي  2مميكف نسمة ،ككاف القطاع
ن
ن
كمركز لمصناعة كالتجارة ،كمحطة ميمة بيف ركسيا القيصرية كباقي أكركبا ،كمكقفيـ مف
نا
كركسيا،

معاديا ليا ،ككانت السمطات الركسية ترحب باألفكار الصييكنية عمى أساس أنيا كسيمة
الصييكنية
ن
ناجحة لمكافحة األفكار االشتراكية كالثكرية ،كلمتخمص مف الفائض البشرم الييكدم
(المسيرم ،1999،ـ.)111 :6
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سببا لظيكر
كاف الضغط الييكدم عمى الدكؿ االستعمارية مف بداية ضعؼ الدكلة العثمانية ن
التعاكف بيف الدكؿ األكركبية كالحركة الصييكنية مف أجؿ إقامة المستكطنات كتشجيع اليجرة الييكدية
بجميع األساليب ،سكاء باالتفاقيات أك استخداـ العنؼ ضد الييكد ليتـ تيجيرىـ.
قسر مف الدكؿ التي كانكا يعيشكف فييا يأتي ضمف تخمي الدكلة عنيـ كعف
كىجرة الييكد نا
االمتيازات المالية التي كانت تستفيدىا منيـ .كربما أسيـ ذلؾ في الكصكؿ إلى إضعاؼ الدكلية
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.

ثالثا :العالقات الصييونية مع الدوؿ اإلسالمية والعربية
ش ىكؿ مشركع األلماف مع األتراؾ إلنشاء مراكز غكاصات كمحطات السمكية ألمانية في

خطر عمى األطماع البريطانية ،فتحركت بريطانيا نحك
نا
األراضي التركية المحاذية لطكؿ البحر األحمر
العرب ،كنجحت في الحصكؿ عمى مساعدة الشريؼ حسيف كالعرب ،كحمفاء؛ لحماية مشركعيا في قناة
السكيس كمصر ،كقدـ العرب المساعدة بإخبلص إلى النياية( .)1كقد تزامنت التحركات البريطانية مع
سعي الحركة الصييكنية إليجاد شخصية عربية رسمية مرمكقة ،لتكقٌع معيا اتفاؽ يضمف تدفؽ الييكد

مر النشاط الصييكني في
إلى فمسطيف كبناء مستكطناتيـ الز ارعية ن
بعيدا عف التيديد كالخكؼ ،حيث ٌ
البمداف العربية بمرحمتيف عكستا تطكر المشركع الصييكني في المنطقة العربية (مصطفي:1994 ،
(7
المرحمة األولى :تمتد مف نياية القرف التاسع عشر كحتى بداية الحرب العالمية األكلى .يبذلت خبلؿ
ىذه الفترة مساع لتشكيؿ منظمات صييكنية؛ بغرض تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمشاريع االستيطاف
في فمسطيف ،كمف أبرز المنظمات التي نشأت في المنطقة العربية في تمؾ المرحمة ،فرع حركة أجكدات
صييكني في تكنس ،كفرع الفيدرالية الصييكنية الفرنسية في المغرب ،كأندية المكابي في مصر،
كجمعيات الركاد حالكتسيـ في سكريا كلبناف.

)(1مذكرةعنالمكتبالعربًوأهدافهوخدماتهصFo 406/51{E 4025/4025/91} 696
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المرحمة الثانية :تمتد منذ صدكر تصريح بمفكر كحتى قياـ دكلة إسرائيؿ  .1948اندمجت معظـ
المنظمات كالجمعيات الصييكنية في مصر لتشكؿ فرنعا لممنظمة الصييكنية العالمية يشرؼ عمييا لكيف
كاسترك ،كتفرعت عنيا عدة جمعيات في اإلسكندرية كالعراؽ كساعدت سمطات االنتداب البريطاني
عمى إضفاء الصفة القانكنية عمى المنظمات الصييكنية ،كفي مصر تمثمت أنشطة المنظمات
الصييكنية في تمكيؿ كتدريب الفيمؽ الييكدم المعركؼ باسـ فرقة البغالة( .المسيرم ،1999 ،ج:6
)122
ظير في معترؾ التغييرات التي كانت تحدث في فمسطيف ،ثبلث شخصيات صييكنية ،مقابؿ
ثبلث شخصيات عربية ،الشخصيات الصييكنية كانت :حاييـ كايزمف كالذم سعى كاستصدر تصريح
بمفكر ،كالثاني :ناحكـ جكلدماف رئيس المجمس الييكدم العالمي ،الذم تكلى جمع الييكد كتيجيرىـ إلى
فمسطيف ،كالشخص الثالث :ىك ديفيد بف جكريكف المسئكؿ التنفيذم لمككالة الييكدية في فمسطيف،
كالممكؾ العرب الثبلثة ممؾ مصر كممؾ السعكدية كالياشمييف ،ككاف لكؿ كاحد منيـ مرجعية خارجية
ىي الراعية لو( .عبد الكريـ)17 :2010 ،
 .1العالقات الصييونية المصرية
شيدت مصر نشاطنا ممحكظنا لمحػركات الصييكنية ،كجذبت الييكد المقيميف في مصر إلى

الدعكة الصييكنية ،حيث يمكف أف تككف مصر قاعدة لنشر الدعكة إلقامة دكلة لمييكد ،كقبكؿ اليجرة
الييكدية كاالستيطاف في فمسطيف .كقاـ قادة الصييكنية بزيارات مكثفة لمصر؛ باعتبارىا محطة أساسية
في طريقيـ مف كالى أكركبا ،كخبلؿ زيارتيـ قابمكا زعماء الطائفة الييكدية في القاىرة كاإلسكندرية،
كقابمكا سياسييف مصرييف ،كممثمي السمطات البريطانية.
حاكلت الصييكنية بشكؿ متكرر منع أم اتفاؽ بيف مصر كبريطانيا ،كاستطاعت أخذ مكافقة
محمد عمي لبناء مستشفى ىداسا في البمدة القديمة عاـ ُّْٖـ (الغاردم .)55 :1969 ،كما سعى
أرضا تعادؿ مساحة مائتي قرية،
الزعيـ الييكدم حاييـ مكنتفيكر ،عاـ  ،1839مع محمد عمى لمنحو ن
عاما ،مقابؿ ربح يتراكح بيف عشرة كعشريف بالمائة مف ربح استثمار األرض( ،)1كطمب
لمدة خمسيف ن

)(1منمذكراتموسىحاٌٌممونتفٌورعنفلسطٌن 6829/5/34
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الحصكؿ عمى امتياز استثمار منطقة الجميؿ في فمسطيف كاقامة مستكطنات عمييا ،كانتيت المحاكلة
بالفشؿ بعد انحسار نفكذ محمد عمى عف ببلد الشاـ( .الكعرم)2006:77 ،
التقى الزعيـ المصرم مصطفى كامؿ زعيـ الحزب الكطني مع ىرتزؿ؛ لكي يقنعو بمنح تأييده،
كصحفي مشيكر ،لمقضية المصرية ،كبعد ذلؾ المقاء ،كبعد المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ بدأ
ىرتزؿ حركتو النشطة في اتجاه المحكر المصرم (ىيكؿ ،)72 :2001 ،كاستغؿ ىرتزؿ العبلقة مع
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
تصبح فمسطيف مناسبة لمبريطانييف). (1
جاء ىرتزؿ إلى مصر مستعدان لمشركع اليجرة الكثيفة إلى فمسطيف ،كاكتفى بمشركع استيطاف

كبير في سيناء ،يرتكز عمى العريش كيتسع منيا ،كذىب ىرتزؿ فزار منطقة العريش كالكدياف المحيطة
بيا ،كالتقى الخديكم عباس حممي الثاني كتحدث عف مشركعو ،الذم ييدؼ إلى تأجير مساحة أرض
بعا حكؿ العريش ،كاعتبرىا ىرتزؿ منطقة تجمع كتركيز ،كاقترح تأجيرىا
قدرىا ستمائة كثبلثكف ن
ميبل مر ن
لممنظمة الصييكنية لمدة تسع كتسعيف سنة ،كتككف تحت حماية الحككمة البريطانية (ىيكؿ:2001 ،
.)73
المرة ،كأخبرىـ باىتمامو
التقي ركزفمت الممؾ فاركؽ كالممؾ عبد العزيز آؿ سعكد في البحيرات ي
سما بالنسبة ليجرة الييكد كلكف لف يتـ إال بعد
بمكضكع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كأف ىناؾ قرنا
ار حا ن

التشاكر مع العرب (عبد الكريـ.)21 :2010 ،

 .2العالقات الصييونية بالمممكة العربية السعودية
كانت السعكدية أكلى الدكؿ التي لعبت الدكر بإحكاـ مف أجؿ اسقاط الدكلة العثمانية ،كتكسيع
أطماعيا في الدكؿ العربية ،كقد استجابت في ذلؾ لممؤامرات الصييكنية كالبريطانية عمى حد سكاء،
كحققت ما تريد الدكؿ االستعمارية مف غير أف تحقؽ رغبتيا بإقامة دكلة عربية كبرل.

))1مقتطفاتمنمذكراتهرتزلعنلقائهبمصطفىكامل 6897/2/34
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أ .تشكيؿ الجيش العربي إلسقاط الدولة العثمانية
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
إلى مصر لتدريبيـ( .)1كما عممكا عمى تجند األسرل المتطكعيف المأخكذيف مف جميع مسارح العمميات،
كالمرتزقة مف عدف كمف المتطكعيف العرب .بحيث يتـ تأليؼ كحدة مقاتمة جيدة التدريب تستخدـ
لمساعدة الشريؼ حسيف أك العمميات العامة في الببلد العربية ،كيقكدىـ ضابط عربي تحت اشراؼ
ضابط بريطاني كآخر فرنسي ،كتككف القكة بحجـ كتيبة ،مف  200أسير حرب يضاؼ إلييا 15
ضابطان مف بغداد ك 17رجبلن سيتـ اختيارىـ ،كتككف ميمتيا التدريب(.)2
()3

كافؽ المندكب السامي السير ريجنالد كينغيت عمى تشكيؿ القكة العربية بدكف تأخير

حيث

تتككف مف :معسكرات أسرل الحرب ،كمصر ،كجزر القمر ،كعدف ،كالعرب المقيمكف في مصر،
كالعراؽ ،بحيث يشارؾ مف مصر  ،3000كمف عدف كجزر القمر  ،6000كمف العراؽ كاليند ،1800
عمى أف ترسؿ العراؽ  51ضابطنا 117 ،جنديان ،ك 200جندم ك 21ضابطان ينتظركف في مصر ،كقد

كافؽ األمير فيصؿ عمى الخطة عمى أف تككف التكمفة العسكرية عمى فرنسا كالسمطة التي ستستخدـ

الفيمؽ(.)4
كصمت السرية العربية كأقامت في معسكر اإلسماعيمية ،ككاف منيـ مف يرفض الخدمة تحت
سمطة أجنبية ،كيرغبكف في االنضماـ إلى قكات الشريؼ حسيف مباشرة ،بمغ عددىـ  62ضابطان ك450

جنديان مف ذكم الرتب األخرل( ،)5كبدأ مكقفيـ يؤثر في اآلخريف ،فأرسمت ك ازرة الخارجية البريطانية
) (1برقية مف السير ريجنالد كينغيت (القاىرة) إلى ك ازرة الخارجية – لندف بتاريخ  ، 1917/5/15ص FO 371/6238 [E 218
]1251

) )2برقية مف القيادة العامة – مصر إلى ك ازرة الحربية البريطانية بتاريخ  1917/5/25صFO 371/3043219
 )371/3043(10982) FOبرقية مف ك ازرة الحرب إلى مقر القيادة العاـ – مصر بتاريخ  1917/5/28ص 3) 220
) (4برقية مف السير ريجنالد كينغيت (المندكب السامي القاىرة) إلى ك ازرة الخارجية البريطانية بتاريخ  1917/6/2ص222
FO 371/3043
) (5برقية مف ريجالند كينغيت – الرممة إلى ك ازرة الخارجية لندف بتاريخ  30سبتمبر  ،1917ص227
)371/3043(188929
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FO

رسالة لمسرٌية العربية تبمغيـ تطمئنيـ ،كتذكرىـ بأمجادىـ كتاريخيـ كأف مف مصمحتيـ القتاؿ إلى جانب
البريطانييف ألف ذلؾ سيخدـ ببلدىـ( .)1فاستجاب الضباط لمرسالة البريطانية ،كبذلؾ تككف جميع
المشاكؿ قد انتيت كتشكؿ الفيمؽ بصكرة جيدة ،كزار الشيخ فؤاد الخطيب كنكرم السعيد بؾ السرية،
كأرسمت قكة مف الفيمؽ لبلنضماـ لفيصؿ إلزالة الشككؾ في نكايا البريطانييف(.)2
طمبت ك ازرة الخارجية في لندف نقؿ السرية العربية إلى العقبة كالعمؿ عمى إببلغ الحككمة
الفرنسية كطمب مكافقتيا( ،)3كالعمؿ عمى أخذ الترتيبات مع الجنراؿ المنبي لتدريبيـ بإشراؼ ضباط
بريطانييف الستخداميـ عند الحاجة ،أك في مسرح العمميات البريطانية ضد الدكلة العثمانية(.)4
ب.تكويف دولة عربية بعيدة عف الدولة العثمانية
كاف الشريؼ حسيف ممؾ الحجاز يطمح إلى تطكير مممكتو كتكسيعيا بحيث تشمؿ سكريا
الكبرل كمناطؽ عربية أخرل .كعندما بدأت الحرب العالمية األكلى اتصؿ البريطانيكف ليمنحكه الفرصة،
بإعبلنو خميفة لممسمميف مقابؿ كعده بالقتاؿ إلى جانبيـ ضد الجيش التركي (مصطفى،)7 :1994 ،
كعمى أثر الكعكد العربية البريطانية كمراسبلت مكماىكف نشبت الثكرة العربية ضد الدكلة العثمانية في
صيؼ عاـ  ،1916كقاـ الجيش العربي الذم ككنتو بريطانيا باالستيبلء عمى الحجاز ،كمنيا انتقؿ إلى
العقبة كأريحا كدمشؽ ،كفي نفس الكقت بدأ اليجكـ شرؽ قناة السكيس ،كاستكلى االنجميز عمى العريش
في ديسمبر عاـ  ،1916كعمى رفح في يناير عاـ  ،1917كبدأ الزحؼ االنجميزم عمى فمسطيف في
خريؼ عاـ  ،1917الذم سرعاف ما استكلى عمى بئر السبع كغزة كالقدس في ديسمبر عاـ 1917
سر بيف
(سبلمة .)347 :2003 ،كعمى أثر ىذه التحركات عقدت اتفاقية سايكس بيكك التي كانت نا
إنجمت ار كفرنسا في أبريؿ  ،1916كصدر تصريح بمفكر في  2نكفمبر ( 1917الحارتي:2006 ،
.)633
))1

برقية مف ك ازرة الخارجية إلى السير ريجنالد كينغيت مف السير مارؾ سايكس  9أكتكبر  1917ص228

))371/3043

FO

) (2برقية مف السير ريجنالد كينغيت – القاىرة إلى ك ازرة الخارجية – لندف بتاريخ  16أكتكبر  1917صFO 230
)) 371/3043(198709

) (3برقية مف ك ازرة الخارجية لندف إلى المكرد برتي باريس بتاريخ  9نكفمبر  ، 1917ص FO 371/3043 (214131)233
) (4برقية مف السير ريجنالد كينغيت – القاىرة إلى ك ازرة الحربية لندف بتاريخ  30نكفمبر 1917ص .237
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كصمت برقية إلى الممؾ حسيف مف المعتمد البريطاني بجدة ،يخبره بيا أف الجنراؿ المنبي دخؿ
القدس بعدما استسممت في  9ديسمبر  ،)1(1917فرد عميو :إف ىذا النبأ يستمزـ الفخر العظيـ(.)2
كاتفقت اإلدارة البريطانية عمى أف مجيء فيصؿ إلى فمسطيف سيعقد الكضع بيف العرب كالييكد ،كأف
نظر لمعمميات العربية في الشماؿ خكفنا مف االنييار( ،)3كقاـ الجنراؿ المنبي
كجكده في العقبة ضركرم نا
في  4يكنيك عاـ  1918بعقد لقاء جمع كايزماف كاألمير فيصؿ ،لتخفيؼ العداء العربي تجاه الصييكنية
كتسييؿ عممية إقامة كطف لمييكد في فمسطيف (مياني.)36: 2010 ،
اعتمد البريطانيكف في اتصاالتيـ عمى لكرانس العرب صديؽ األمير فيصؿ أثناء الحرب ،كىك
خطير في التشكيو كالتزكير؛ حيث كاف مرافقنا لفيصؿ كظمو في كؿ تحركاتو
نا
دكر
الذم لعب لكرانس نا
كتصريحاتو كمكاقفو ،ككاف يقكـ بعممية الترجمة في المقاببلت التي كاف يجرييا في بريطانيا ،كحضر
نصا بالمغة اإلنجميزية ،كلخص
لكرنس منسؽ االتصاالت المقاء الثاني بيف كايزمف كاألمير فيصؿ ،كأعد ن
مطالب الحركة الصييكنية الداعية إلى تحقيؽ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كأف تصريح بمفكر ىك
األساس لدستكر فمسطيف كنظاـ حكميا( .مصطفي)11 :1994 ،
كقد ذىب كايزم ف بمعاكنة لكرنس عف طريؽ السكيس كالعقبة كاجتمع بفيصؿ في مقره في مكقع
كىيده بتاريخ  4يكنيك  ،1918كاجتيد كايزمف إلقناع فيصؿ بحسف نكايا الييكد كالفكائد التي يمكف أف
يجنييا مف التفاىـ كاالتفاؽ معيـ (العمرم.)95 :1991 ،
انتيجت القيادة الصييكنية سياسة حصر االتصاؿ باألمير فيصؿ فقط ،كتصادؽ كايزمف مع
األمير فيصؿ ،كاتفقا عمى أف يقبؿ فيصؿ بالبرنامج الصييكني ،مقابؿ دعـ الصييكنييف جميع المطالب
رضا في فمسطيف يقيمكف
العربية أماـ الحككمة البريطانية ،ككاف فيصؿ عمى استعداد ،لمنح الييكد أ ن
ذاتيا .كبذلؾ تككف بريطانيا قد نجحت في كضع األسس لبلتفاؽ المستقبمي بيف الطرفيف )
حكما ن
فكقيا ن
مصطفي.(10 :1994 ،

) )FO 686/37) )1برقية مف المعتمد البريطاني في جدة بالنيابة إلى الممؾ حسيف بتاريخ  13ديسمبر ،1917ص.315
) (2برقية مف الممؾ حسيف إلى المعتمد البريطاني في جدة بتاريخ  1917/12/13ص 315

) )FO 371/3061) )3برقية مف السير ريجنالد ك بنغيت القاىرة إلى خارجية بريطانيا بتاريخ  1917/12/14ص316
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ت .اتفاقية األمير فيصؿ  -وايزمف 1919
تكدد األمير فيصؿ لمصياينة كالبريطانييف؛ لكسب مكقؼ شخصي ،كأجرل اتصاالتو بالحركة
الصييكنية ،كبعث رسالة إلى زعيـ الحركة في الكاليات المتحدة ،كعضك الكفد الصييكني إلى مؤتمر
الصمح فيمكس فرانكفكرتر بتاريخ  ،1919/3/3تشير إلى مكافقة فيصؿ عمى ما كرد في نص كممة
الكفد الصييكني في المؤتمر (مصطفي.)13 :1994 ،
كقد أدت االتصاالت كالكساطات في النياية إلى إبراـ اتفاؽ بيف الطرفيف (فيصؿ ككايزمف)،
كقد نص االتفاؽ عمى(:)1
 يسكد عبلقات كالتزامات الدكلة العربية كفمسطيف النكايا الحسنة لمكصكؿ لتأسيس ككاالت عربيةكييكدية في بمد كؿ منيما.
 إتماـ مشاكرات مؤتمر السبلـ ل تحديد الحدكد النيائية بيف الدكؿ العربية كفمسطيف مف قبؿ لجنةيتفؽ عمى تعيينيا مف قبؿ الطرفيف.
 تتخذ جميع اإلجراءات عند انشاء دستكر إدارة فمسطيف ،لتقديـ الضمانات لتنفيذ كعد الحككمةالبريطانية المؤرخ في .1917/11/2
 اتخاذ جميع اإلجراءات لتشجيع اليجرة إلى فمسطيف عمى مدل كاسع كبأقصى سرعة الستقرارالمياجريف عف طريؽ اإلسكاف الكاسع كالزراعة الكثيفة.
 ترسؿ المنظمة الصييكنية لفمسطيف لجنة مف الخبراء لتقكـ بدراسة اإلمكانيات االقتصادية كتقدـير عف أحسف الكسائؿ لمنيكض بيا.
تقر نا
 المشكبلت بيف الفريقيف تحكؿ إلى الحككمة البريطانية لمتحكيـ. .3العالقات الصييونية األردنية
جمعت الممؾ عبد اهلل كالحركة الصييكنية عبلقة حميمة ،كحرصت بريطانيا عمى تعزيز تمؾ
العبلقات؛ لمساعدة المياجريف الييكد عمى االستيطاف في فمسطيف ،برعاية كاحتضاف بعض العرب ،ثـ
تمكيف المياجريف مف إعبلف كطف ليـ .ككجدت الحركة الصييكنية في الممؾ العربي خير معيف ليا؛

) )1اتفاقية فيصؿ كايزمف.1919
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لتحقيؽ أمانييا ،كتبلقى ذلؾ مع أطماع الممؾ عبد اهلل الذم طمع بتعزيز قدراتو ببعض القدرات
العسكرية كضـ جزء مف فمسطيف إلى مممكتو( .مصطفي(17 :1994 ،
استعدت بريطانيا إلقامة دكلة عربية في شرؽ األردف يحكميا قائد عربي بشرطيف(:)1
أ .عدـ الدخكؿ بمشاكؿ مع الفرنسييف.
ب .أال يتنازع بشأف فمسطيف.
في إثر ذلؾ ،نشأت إمارة شرؽ األردف بمرسكـ بريطاني ،عيف بمكجبو األمير عبد اهلل ممك نا

عمى المممكة األردنية الياشمية ،كظؿ لسنكات طكيمة مسئكنال أماـ المندكب السامي البريطاني في

القدس .كحضر األمير عبد اهلل عدة لقاءات مع كنستكف تشرشؿ كزير المستعمرات البريطاني في
القدس ،كتعيد باحتارـ االلتزامات البريطانية الدكلية ،سكاء منيا ما كاف نحك فرنسا بشأف سكريا أك نحك
الصييكنييف بشأف فمسطيف (حمداف.)77 :2007،
زار الممؾ عبد اهلل بف الحسيف لندف أكاخر عاـ  1922كاجتمع خمس مرات مع كايزماف،
مير عمى فمسطيف كشرؽ األردف ،لقاء اعترافو كتعيده
كاقترح عميو أف تعترؼ المنظمة الصييكنية بو أ نا
حماسا لدل أكثرية أعضاء اإلدارة الصييكنية
بتسييؿ إنشاء كطف لمييكد في فمسطيف ،كلقي االقتراح
ن

(أبك جميكـ .)315 :2011 ،كبدأت تحركات األمير عبد اهلل ليثبت لمبريطانييف إخبلصو ،كطمب منيـ
مساندا لمجيش البريطاني في تحركاتو في المنطقة العربية(.)2
االىتماـ بالجيش األردني ليككف
ن
 .4العالقات الصييونية المبنانية والسورية
يعكد تاريخ العبلقات الصييكنية مع عدد كبير مف الشخصيات المبنانية كالماركنية إلى عاـ
 ،1920حيث كانت تمؾ الشخصيات متحمسة إلى كجكد كياف صييكني إلى جانب جانبيـ ،بحيث
تنسج معو عبلقات دبمكماسية كاقتصادية كثقافية كأمنية كاعبلمية .كاطمأف الصياينة ليـ؛ ما شجعيـ
عمى مساعدة المكارنة؛ ألنيـ يطمحكف إلى كجكد جار منفتح كغير عدائي كبقية األقطار العربية؛ مما
حدكدا
دفع بف غكريكف إلى اإلشادة بتقرير لجنة بيؿ الصادر عاـ  ،1937التي جعمت لفمسطيف
ن
مشتركة مع لبناف ،كقد أكد عمى ذلؾ في خطابو أماـ المؤتمر الصييكني العشريف في مدينة زكريخ

) (1مذكرة مف كزير الخارجية البريطانية حكؿ المفاكضات مع فيصؿ ،1921/1/13ص218
) )FO 686/35) (2كتاب مف األمير عبد اهلل إلى كيمسف بتاريخ  ،1917/8/16ص 282
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جار حميفنا ليا ،منذ اليكـ األكؿ لكجكدىا،
 1917/7/29بقكلو" :إف الدكلة الييكدية سكؼ تجد في لبناف ان
كسكؼ نممؾ الفرصة األكلى لنكسع عممنا ،كنناؿ التعاكف الكامؿ كالنية الحسنة مع جيراننا (مصطفي،

.)36 :1994
مر كايزماف مف مصر في طريقو إلى فمسطيف ،كاجتمع بعدد مف الزعماء
كفي أبريؿ ٌ 1918
خطابا طمأنيـ فيو عف نكايا
السكرييف كالفمسطينييف؛ بقصد تيدئتيـ عند كصكلو لمقدس ،حيث ألقى
ن
الصييكنييف الطيبة نحك العرب (العمرم.)94 :1991 ،

كأرسؿ البطريرؾ الماركني عاـ  1935إلى فمسطيف اثنيف مف رجاؿ الكنيسة الماركنية ،اجتمعا
بحاييـ كايزمف كتـ االتفاؽ بيف الطرفيف لمعمؿ عمى تحكيؿ لبناف إلى كطف مسيحي مقابؿ أف تككف
ييكديا (مصطفي.)39 :1994 ،
قكميا
فمسطيف ن
ن
كطنا ن
انتيت الحرب العالمية األكلى ،كانعقد مؤتمر الصمح عاـ  ،1919كظير الكجكد الصييكني في
المؤتمر ،أما الكجكد العربي فكاف يقتصر عمى كجكد كفكد عربية غير رسمية مف مصر كتكنس كغيرىا
مف األقطار العربية المستعمرة ،جاءت تطالب بحؽ تقرير المصير في ببلدىا .أما الكفد الرسمي الكحيد
الذم حضر المؤتمر فيك الذم كاف يرأسو الممؾ فيصؿ بف الشريؼ حسيف ،لكف فرنسا رفضت قبكلو
كبير في انتصار الحمفاء في الشاـ
دكر ه
في المؤتمر كمندكب عف العرب ،كىك الحميؼ الذم كاف لو ه
كاخراج األتراؾ منيا .كتمقفو الييكد الصياينة كحاكلكا إقناعو بالمكافقة عمى تصريح بمفكر ،كصكركا لو
الكعد عمى أنو عبارة عف كعد انساني إليجاد ممجأ لبعض المشرديف مف الييكد (عرابي:2006 ،
.)642
كقد سارت األمكر في شبو الجزيرة العربية بإحكاـ السيطرة البريطانية الكاممة عمى مجرل
األمكر ،بما في ذلؾ التخطيط لما سيحدث ،حيث أدل ذلؾ إلى السيطرة عمى كؿ الحمقات العربية
كاممة ،فكاف فيصؿ في مكة ،كعبد اهلل في األردف ،كابف سعكد في نجد ،كابف راشد في حائؿ،
كصمكئيؿ في القدس ،ككميا حمقات مكصكلة لخدمة الصييكنية في إقامة الدكلة الييكدية.
(.(Beckerman. 2013: 100
في ضكء ما تـ عرضو في ىذا المبحث ،يمكف القكؿ أف الساحة الدكلية كانت مفتكحة لنشاط
الصييكنية ،كقد ساعد عمى ذلؾ؛ انتشار الشبكات الييكدية في العالـ ،كنفكذىا الكبير في أكركبا
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كخاصة بريطانيا .كلكال مقاكمة السمطاف عبد الحميد إلغراءات الصييكنية كافشاؿ مخططاتيـ ،رغـ
الحاجة الماسة لؤلمكاؿ ،لبدأ انشاء الدكلة الييكدية منذ مطمع القرف العشريف.
كما إف الباحثة تتفؽ مع  (1970: 119( lvanovفي أف العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية
قد ارتكزت إلى مرتكزات عدة ،منيا:
 .1القادة الصياينة :كمعظميـ مف فئة األثرياء المكاليف لمدكؿ األكركبية ،كقد استخدمكا القاعدة
الجماىيرية الييكدية في جميع البمداف ،بغض النظر عف االنتماءات الفكرم كالسياسية لتمؾ
الجماىير .فضبلن عف أف قادة الصييكنية تعاممكا مع الييكد المعارضيف لمصييكنية ،بالخداع النفسي
كالثقافي ،كدعكىـ لعدـ التياكف ،كضركرة التفكير في المستقبؿ.

 .2النداء المتكرر :حيث بذؿ الصياينة جيكدان ىائمة لحشد التعاطؼ كالدعـ لمييكد مف جميع حككمات
كشعكب العالـ ،معتمديف عمى خطاب المظمكمية .كقد ساعدىـ في ذلؾ سعة انتشار المنظمات
الصييكنية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كبريطانيا ،كفرنسا ،كالدكؿ االسكندفانية ،كالكاليات
المتحدة البلتينية .كما إنيـ استعانكا بخبراء الحرب النفسية ،كربط الدعاية الصييكنية بالمزاعـ
التاريخية بأحقية الييكد بفمسطيف.
 .3المجاؿ االقتصادي :حيث استغؿ الصياينة قدرات الييكد المالية ،كسيطرتيـ عمى كثير مف مرافؽ
التجارة كالصناعة ،كالمصارؼ ،لتحقيؽ مآربيـ ،كدعـ خططيـ كبرامجيـ.
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المبحث الثالث

االتفاقيات األوروبية الصييونية لمتمييد
إلقامة الدولة الييودية
أوًال :الصييونية ومؤتمر كامبؿ بنرماف لسنة 1905
ثانيا :الصييونية واتفاقية سايكس – بيكو
ً
ثالثًا :الصييونية وتصريح بمفور
ابعا :الصييونية في الحرب العالمية األولى والثانية
ر ً
خامسا :الصييونية الدولية وصؾ االنتداب البريطاني
ً
سادسا :االتفاؽ االنجمو – أمريكي ()1946
ً
سابعا :الصييونية ومؤتمر إعالف بمتيمور
ً
ثام ًنا :الصييونية والتوازنات الدولية بيف الواليات المتحدة وبريطانيا
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مدخؿ
تطكرت العبلقات الصييكنية الدكلية كتبمكر التطكر بعدة اتفاقيات ساىمت في تعزيز الفكرة
الصييكنية كتحكيميا إلى كاقع ،ككقفت الدكؿ األكربية في الحرب العالمية األكلى كالثانية متناحرة عمى
المنطقة العربية ،كلعبت الحركة الصييكنية دك انر 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

الصييكنية في المنطقة العربية؛ إلقامة الدكلة الصييكنية.
سنتناكؿ في ىذا المبحث االتفاقيات األكركبية التي أعطت الحؽ لممغتصب الييكدم في
بدءا مف مؤتمر كامبؿ الذم عمؿ عمى تجزئة المنطقة العربية
ممارسة سطكتو عمى الشعب الفمسطيني ،ن
كمركر بسايكس بيكك ،كاصدار تصريح بمفكر ،كاضعاؼ الدكلة العثمانية،
نا
ليسيؿ السيطرة عمييا،

كانتداب بريطانيا لفمسطيف ،كادخاؿ الكاليات المتحدة لممنطقة العربية في الحرب العالمية األكلى كالثانية؛
إلحداث تكازف دكلي جديد كاخراج بريطانيا مف المشيد الدكلي لتثبيت الدكلة الييكدية.

ًأوال :الصييونية ومؤتمر كامبؿ لسنة  1905أو مؤتمر لندف
سرا ،كاستمر حتى عاـ  ،1907بعد أف دعا إليو السير
عقد مؤتمر كامبؿ (لندف) عاـ  1905ن
كامبؿ بنرماف رئيس الك ازرة البريطانية لتشكيؿ جبية استعمارية مكحدة ،مف الدكؿ ذات المصالح

المتكافقة في العالـ (سكسة ،)155 :2003 ،كقد عكس المؤتمر تخكؼ البمداف المستعمرة مف خطر
المنافسة األلمانية ،كبحث مستقبؿ الشعكب المستعمرة ،كاحتماالت التغيرات المنتظرة .كاشترؾ في
المؤتمر كؿ مف :انجمت ار ،إيطاليا ،أسبانيا ،ىكلندا ،بمجيكا ،فرنسا ،كالبرتغاؿ ،كجاءت نتائج المؤتمر
خالصة لصالح الحركة الصييكنية (حمداف)44 :2007 ،
تكصؿ المؤتمر إلى أف مصدر الخطر الحقيقي عمى الدكؿ االستعمارية يكمف في المناطؽ
العربية مف الدكلة العثمانية؛ ألنيا تتسـ باليقظة السياسية ،كالكعي ضد التدخؿ األجنبي كاليجرة
الييكدية ،كتتكفر فييا عكامؿ قكة ككحدة التاريخ كالمغة كالثقافة كاليدؼ ،كانتشار التقدـ العممي كالفني
كالثقافي ،كالتي ستكجو ضربة قاسمة لمدكؿ االستعمارية ،فيما لك تمكنت مف التكحد( .الحبلؽ:1978 ،
 ،)223كاتفقت الدكؿ عمى التعاكف كتأليؼ لجنة لدراسة الكضع القائـ ،كتقدـ المقترحات كالتكصيات
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لضماف استمرار نمك المصالح المشتركة ،كتنسيؽ العمؿ بينيا رغـ الخبلفات القائمة في عبلقاتيا
السياسية( .سكسة)156 :2003 ،
أصدر المؤتمر تكصياتو عاـ  ،1907كقد أكد المؤتمركف عمى اآلتي:
 .1تعمؿ الدكؿ ذات المصالح المشتركة عمى تجزئة المنطقة كتأخرىا ،كابقاء شعبيا عمى ما ىك عميو
مف تفكؾ كتأخر كجيؿ.
 .2فصؿ الجزء األفريقي عف الجزء اآلسيكم ،كاقامة حاجز بشرم قكم كغريب يحتؿ الجسر البرم
معا بالبحر المتكسط ،بحيث يشكؿ في المنطقة كعمى
الذم يربط أكركبا بالعالـ القديـ ،كيربطيما ن
مقربة مف قناة السكيس قكة صديقة لبلستعمار كعدكة لسكاف المنطقة( .سكسة)159 :2003 ،
كبناء عميو ،فقد اتفقت الدكؿ االستعمارية عمى إقامة حاجز بشرم عمى أرض فمسطيف مع
تزامف االستعمار اإلنجميزم فييا ،كقاؿ كارؿ برككماف" :أكد الخبراء اإلنجميز عمى النظرية التي برىف
التاريخ عمى صكابيا ،كىي أف التحكـ في مصر ال يتـ إال مف قاعدة في سكرية( .الحارتي:2001 ،
)325
حضر المؤتمر ديفيد كلفسكف رئيس المنظمة الصييكنية العالمية الذم خمؼ ثيكدكر ىيرتزؿ
(نت)1؛ فتحالفت بريطانيا مع الحركة الصييكنية،ككاف المؤتمر بمثابة الضكء األخضر لمسياسة
ؤمف استم اررية النفكذ
البريطانية كالحركة الصييكنية في انتزاع فمسطيف ،كانشاء نكاة استعمارية تي ٌ
االستعمارم في المنطقة ،كرسمت بريطانيا خططيا لتمزيؽ أكصاؿ المنطقة العربية (صامرم،
 ،)13 :2013كسار االستعمار البريطاني كالصييكنية العالمية لتأسيس دكلة الييكد في فمسطيف
(سكسة)160 :2003 ،
اشتركت الدكؿ األكربية مف غرب أكركبا في مؤتمر لندف ،كذلؾ مف خبلؿ دراسة المنطقة
العربية كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ كالتعرؼ عمى العكامؿ المساعدة إلنجاح االستعمار كتفتيت الكطف
العربي ،كاستغبلؿ الدكؿ األكركبية لممنطقة العربية ،كتقسيـ القارات كالدكؿ لمتمكف مف السيطرة عمى
المطمقة ،كاطبلؽ العناف لمدكؿ لبلستفادة العظمى مف االقتصاد كالتجارة كاضعاؼ الشعكب.

))1رسالة الممؾ عبد اهلل لغمكب عف القدس  akhbarelbalad.net/ar/1/2/1475
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ثانيا :العالقات الصييونية في الحرب العالمية األولى
استمر المشركع الصييكني في ما بيف الحرب العالمية األكلى كالثانية ،بتدفؽ المياجريف الييكد
إلى فمسطيف ،كبناء المستكطنات ،كبناء المؤسسات كالدكائر ،كتككيف البكليس ،كساركا بخطى ثابتة
اقعا عمى أرض
اتجاه إعبلف دكلتيـ ،كأضحي األمر مجرد كقت كليس أكثر؛ فكجكدىـ أصبح ك ن
فمسطيف ،كال يمكف تجاىؿ أثرىـ كنشاطيـ( .عبد الكريـ)18 :2010 ،
انقسمت الدكؿ األكركبية إلى تكتبلت مجابية لبعضيا ،بسبب المؤامرة العالمية التي حاكيا
مجمع حكماء صييكف ،الذم كاف يشد جميع الخيكط كراء الستار ،كأصبح المسيطر عمى المكقؼ
العالمي ،كساعدت المنظمات الخفية التابعة لسادة الماؿ مف الييكد المنتشرة في قمب أكركبا (غام
كار ،)170 :1971،حينما نشطت االمبريالية االستعمارية عند قياـ الحرب العالمية األكلي ،كاستيدفت
إعادة اقتساـ العالـ ،كبما تضمنتو مف احتماؿ انتصار الحمفاء ،كدخكؿ فمسطيف في إطار نفكذىـ آماؿ
الصييكنييف المستعصية عمى التحقؽ في التكسع داخؿ فمسطيف ،كالمناطؽ المجاكرة كالسيطرة عمييا،
حيث عبر حاييـ كايزماف الذم تزعـ الصييكنية بعد الحرب ،حدد األىداؼ الصييكنية في الحرب بما
يمي( :الكيبلني)43 :1997،
أ -ضركرة انتصار الحمفاء.
ب -إقامة انتداب بريطاني في فمسطيف.
ت -فتح الباب بمساعدة االنتداب أماـ ىجرة مميكف ييكدم.
ث -انتياء االنتداب بعد سيطرة الصييكنية عمى مقدرات فمسطيف.
أدل اندالع الحرب العالمية األكلى إلى اختفاء عدد مف الشخصيات البارزة عف المسرح
الرم العاـ ،كجعؿ الحرب تنتشر في كؿ مكاف ،كمقتؿ
األكركبي ،كاليياج الشديد الذم أصاب أ
إمبراطكر النمسا ،كاغتياؿ الممؾ اإليطالي ىيرت ،كاغتياؿ الرئيس ماكينمي -رئيس الكاليات المتحدة،-
شررة الحرب،
كاغتياؿ عـ قيصر ركسيا الفرانداف سرجيكس ،كاغتياؿ ممؾ البرتغاؿ ،كالذم فجرت ا
كاغتياؿ االرشيدرؽ فرانسكا كلى العيد النمساكم كزكجتو (غام كار .)171 :1970،كعندما قتؿ كلى
عيد النمسا في سراييفك عاـ  1914قامت الحرب بيف ألمانيا كالنمسا مف جانب ،كانجمت ار كفرنسا مف
جانب آخر ،كانضمت تركيا إلى جانب ألمانيا ،كشممت الحرب بعد ذلؾ كؿ الدكؿ األكركبية ،كرجحت
كفة ألمانيا في الحرب أكؿ األمر ،كانتيزت الحركة الصييكنية الفرصة؛ فعرضت عمى إنجمت ار كفرنسا
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تضمف ليا دخكؿ الكاليات المتحدة الحرب إلى جانبيا عمى شرط أف يعد الحمفاء الييكد بمنح فمسطيف
كطنا ليـ( .عبد الحميد)62 :2012،
كاستغمت الحركة الصييكنية التحالفات الدكلية في الحرب العالمية ،كقسمت نفسيا إلى قسميف :القسـ
األكؿ مؤيد أللمانيا كدكؿ الكسط بقيادة اكتك كاربكرغ كارثكر ىنتكو كليختيايـ ،كالقسـ اآلخر مؤيد
لبريطانيا كدكؿ الحمفاء بقيادة كايزمف الركسي( .محمكد)187 :1984،
.1

الحركة الصييونية والحمفاء بالحرب العالمية األولى
اتفؽ السير سايكس كحاييـ كايزمف كسكككلكؼ إلرساؿ رسالة بالشيفرة إلى القاضي األمريكي

ىبرانديز  -رئيس لجنة الطكارئ االحتياطية لمصييكنية في نيكيكرؾ -؛ إلخباره

بأف الحككمة

البريطانية تريد مساعدة الييكد عمى إقامة كطف ليـ في فمسطيف ،مقابؿ تحالؼ الييكدية العالمية مع
بريطانيا ،كانضماـ الصييكنية في الكاليات المتحدة إلى جانب الحمفاء ،كلـ تكف الكاليات المتحدة قد
دخمت الحرب بعد ،ككعدت الصييكنية بخمؽ تيار قكل يدعـ فكرة انضماـ الكاليات المتحدة إلى الحرب
بجانب بريطانيا (غام كار ،)184 :1970،حينيا بدأت المنظمات الصييكنية في انجمت ار كالكاليات
المتحدة تقكـ بمناكرات سياسية لتحقيؽ أطماع الصييكنية ،كبدأت تؤيد فكرة إنشاء دكلة ييكدية في
فمسطيف( .جاؾ)43 :2001،
أرسمت الحككمة البريطانية في الخامس مف أبريؿ عاـ  1917آرثر جيمس بمفكر كزير خارجيتيا
رسميا بأف
إلى الكاليات المتحدة األمريكية؛ لبلتصاؿ بممثؿ المصارؼ األمريكية الييكدية كاببلغيـ
ن
الحككمة البريطانية ستتبني مشاريعيـ الصييكنية ،مقابؿ تعيدىـ بإدخاؿ الكاليات المتحدة إلى جانب
الحمفاء (عبد الحميد ،)63 :2012،كعند دخكؿ الكاليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانب الحمفاء،
بناء عمى رغبة الصياينة كأصحاب المصارؼ الييكد ،رجحت كفة الحمفاء في الحرب كقبض الصياينة
ن
الثمف قبؿ نياية الحرب العالمية األكلي بإصدار تصريح بمفكر (1917/11/2عبد الحميد:2012،
.)63
عرض ىربرت صمكئيؿ عمى المكرد غرام كزير خارجية بريطانيا قضية انشاء دكلة ييكدية،
بمساعدة بريطانيا كالكاليات المتحدة ،ككرد في المذكرة " :إف إثارة مكضكع مستقبؿ الحصكؿ عمى
فمسطيف أمر كشيؾ الكقكع ،كيتسبب اختبلؼ الدكؿ الكبرل في صعكبة تخصيص فمسطيف لدكلة
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بعينيا ،كلعؿ الفرصة أصبحت متاحة؛ لتحقيؽ تطمعات الييكد ،كمف الضركرم عمى إنجمت ار أف تقكـ
بدكر رئيس في إنشاء الدكلة"( .محمكد)191 :1984،
استمرت بريطانيا في خدمة الصييكنية العالمية حتى ضاعت إمبراطكرتييـ التي كانت ال تغيب
عنيا الشمس (دياب ،)23 :2002 ،كبعد دخكؿ الشريؼ حسيف بف عمي الحرب إلى جانب الحمفاء،
كتكلي طمعت باشا الحكـ سارعت الدكلة العثمانية إلى تقديـ التنازالت ،كأعمنت أنيا لف تعارض
استيطاف الييكد في فمسطيف ،كمنحيـ قسطنا مف الحكـ الذاتي عمى أف تبقي الببلد تحت الحكـ

العثماني( .محمكد.)190 :1984،

أ -العالقات الصييونية األلمانية في الحرب العالمية األولى
بقيت االتصاالت مستمرة طيمة الحرب بيف الصياينة كالحككمة األلمانية ،كلـ يظير عف
االتصاالت مكقؼ ألماني كاضح كمستقر تجاه إنشاء كياف سياسي لممستكطنيف الييكد في فمسطيف،
كنجحت الصييكنية في تكفير الحماية البلزمة لممستكطنيف مف خبلؿ نفكذ ألمانيا الدبمكماسي في
االستانة ،كرغبة ألمانيا في المحافظة عمى مصالحيا االقتصادية مع الييكد ،ككسب تأييد الكاليات
المتحدة األمريكية التي كانت تكلي النشاط الصييكني في فمسطيف الكثير مف اىتماميا كرعايتيا ،كبدأت
ألمانيا ترل في إقامة كياف سياسي عمى شكؿ دكلة ييكدية تحت السيادة العثمانية؛ ألنيا ترل فييا
ضركرة استراتيجية عمى الصعيد العسكرم لمدفاع عف مصالح دكؿ الكسط في منطقة الشرؽ العربي،
مما زاد تكتر العبلقات العربية العثمانية كتحالؼ القكمييف العرب مع بريطانيا( .محمكد)189 :1984،
تزايد اىتماـ ألمانيا بالحركة الصييكنية لفشميا في جبيات القتاؿ في أكائؿ عاـ ،1916
كحاكلت بمعكنة الحركة الصييكنية مف كسب الكاليات المتحدة إلى جانبيا أك بقائيا بعيدة عف الحرب،
كسارعت ألمانيا بإصدار تعميمات سرية إلى القناصؿ األلماف في فمسطيف كسكريا؛ لحماية المستكطنيف
الييكد ،كالمحافظة عمى ممتمكاتيـ ،إال أف الصييكنية طالبت ألمانيا بتصريح مشترؾ تصدره مع الدكلة
العثمانية ،يعمناف تعاطفيما مع األىداؼ الصييكنية ،كلكف ألمانيا لـ تستطع تمبية ىذا المطمب بحجة
المعارضة العثمانية(Weltman.1961:256) .
بادرت الحركة الصييكنية باالنضماـ لمقكتييف الدكلتيف المتنازعة عمى الدكلة العثمانية ،كذلؾ لخمؽ
التكازف الدكلي مف أجؿ مصمحتيا ،كمف غير أف تتضرر عبلقاتيا بالدكؿ األكركبية المتنازعة ،كتضع
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قكتيا مع الفريؽ المنتصر كدكف أف تخسر الفريؽ المنيزـ لتحقيؽ ما ترمي إليو مف إقامة الدكلة
الييكدية ،كمع سقكط الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى تركت فمسطيف في حالة فراغ سياسي
كادارم ،مما أدل لتحقيؽ األىداؼ الصييكنية التي رسمت بسيكلة.
ثالثا :الصييونية واتفاقية سايكس – بيكو
تحركاتو إلى العاصمة

عندما يعيف مارؾ سايكس مساعد لكزير الحربية البريطانية بدأت
الركسية إلقناعيا باتفاقية سايكس؛ ذلؾ ألف ركسيا كانت مترددة ،كالعرب سيعارضكف االتفاقية ،كفرنسا
ما زالت تريد سكريا الكبرل كميا ،كبدأت الصييكنية مساعييا لحؿ العقبات التي تكاجو تنفيذ الحمـ

الصييكني في فمسطيف ،حيث يعقد في منزؿ مكسى جاستر الييكدم لقاء بيف مارؾ سايكس كىربكت
صمكئيؿ كحاييـ كايزماف كىارم ساشر ،كاتفقكا عمى ضركرة إعطاء الييكد الصفة الرسمية لفمسطيف،
كطالبكا بإباحة اليجرة ،كحمت الصييكنية مشكمة ركسيا بالمكافقة عمى مبدأ إقامة ىيئة دكلية تشرؼ
عمى األماكف المقدسة ،ككافقت ركسيا عمى االتفاقية بشرط المحافظة عمى مصالح الكنيسة الركسية في
المقدسة(.إماـ)21 :1977 ،
األراضي
ى
بذلؾ نجحت بريطانيا إبعاد ركسيا عف فمسطيف كباقي الشرؽ العربي ،عمى أف يتـ التسميـ ليا
بأطماعيا في الدردنيؿ كالبسفكر كاألجزاء الشمالية مف الدكلة العثمانية ،كلكف بريطانيا فشمت في إخراج
فمسطيف مف دائرة األطماع الفرنسية مقابؿ منح بريطانيا مينائي حيفا كعكا ،كاألجزاء المتبقية مف
فمسطيف ،كاتفؽ عمى كضعيا تحت إدارة دكلية يككف لفرنسا دكر أساسي في تحديد مبلمحيا.
(محمكد)192 :1984،
تـ تكقيع اتفاقية سايكس -بيكك في  9مارس  1916الخاصة بتقسيـ البمداف التابعة
لئلمبراطكرية العثمانية إلى مناطؽ نفكذ لدكؿ الحمفاء ،كنصت االتفاقية عمى إنشاء إدارة دكلية في
فمسطيف يعيف شكميا بعد التشاكر مع ركسيا كباالتفاؽ مع الحمفاء ،كممثمي شريؼ مكة ،عمى أف يكضع
ميناء حيفا كعكا تحت السيطرة البريطانية ،كتككف حيفا ميناء لتجارة فرنسا كمستعمراتيا( .عابد:1990،
)551
بقيت فرنسا مصرة عمى رأييا في أف يككف نصيبيا الشاـ الكبرل فرتب سايكس لقاء في 8
فبراير  1917بيف سكككلكؼ  -كزير خارجية ركسيا  -كجكرج بيكك  -كزير خارجية فرنسا  -بمقر
جدا لمصالحيـ أف تشرؼ
السفارة الفرنسية بمندف ،كقاؿ سكككلكؼ :الصييكنييف يعتقدكف أنو مف الميـ ن

119

إنجمت ار عمى فمسطيف بعد الحرب ،كنجح سكككلكؼ في كسب جكرج بيكك؛ لكف بقي ليكسب ثقة الك ازرة
الفرنسية ،كسافر سكككلكؼ مع سايكس إلى باريس في مارس  ،1917كتمكف حاييـ كايزمف مف اقناع
أسرة ركتشيمد الييكدية ،بضركرة التدخؿ بكؿ نفكذىا كثقميا المالي لمضغط عمى الحككمة الفرنسية ك،
فكافقت فرنسا عمى المطالب بالضغط الصييكني حيث سمـ جكؿ كامبكف  -سكرتير عاـ ك ازرة الخارجية
(إماـ-22 :1977 ،
الفرنسية  -لسايكس ن
بيانا بإعبلف تأييد الحككمة الفرنسية لمطالب الصييكنية .ى
)23
قدمت سكازنكؼ خبلؿ محادثات سايكس بيكك الصيغة النيائية التي تتضمف المطالب
الصييكنية ،كىي " :االعتراؼ بفمسطيف عمى أنيا كطف لمييكد ،كيمنح الييكد حرية اليجرة إلييا مف
جميع البمداف ،كيتمتعكف بكافة الحقكؽ القكمية كالسياسية كالمدنية ،كمنح براءة لشركة ييكدية كالسماح
رسميا بالمغة العبرية" .كخرجت اتفاقية
لمسكاف الييكد في البمد ،كانشاء حككمة محمية ،كاالعتراؼ
ن
سايكس بيكك لمعمف كلـ تعد سرية ،كأصدر "تركتسكي" -كالذم يشغؿ منصب مفكض الخارجية الركسية
أكامره باإلفراج عف االتفاقيات السرية المحفكظة في قسـ المحفكظات بك ازرة الخارجية الركسية ،كتـنشرىا ،ككانت صحيفة المانشستر غاردياف البريطانية نشرت االتفاقيات السرية( .قنيبي:2014 :
)110-109
أرسؿ القائد العثماني أثناء الحرب العالمية األكلي في ببلد الشاـ جماؿ باشا برسكؿ إلى األمير
فيصؿ االبف األصغر لمشريؼ حسيف؛ ليعممو باتفاقية سايكس بيكك لعقد صمح بيف العرب كاألتراؾ،
كحذره مف كعكد الحمفاء التي ترمي إلى اقتساـ الكاليات العربية العثمانية ،كطمب منو الرجكع لمدكلة
العثمانية ،كحيف تسمـ الشريؼ حسيف رسالة جماؿ باشا غضب كلكنو لـ يكافؽ ،كطمب مف ابنو األمير
فيصؿ الرد عمى جماؿ باشا بتأييده كدعمو لمحمفاء ،كأرسؿ رسالة إلى المندكب السامي البريطاني في
عاجبل التفاقية سايكس بيكك ،فجاء رد الحككمة البريطانية
تفسير
نا
طالبا منو
ن
مصر "ريجنالد كينغيت" ن
عف طريؽ المكرد بمفكر ،أف ذلؾ ال يؤثر ،كسيمنح العالـ العربي االستقبلؿ (قنيبى،)111 :2014،
كتمكف الحمفاء مف تقسيـ اإلمبراطكرية العثمانية فيما بيف ركسيا كبريطانيا كفرنسا ،ككضعت فمسطيف
تحت إدارة دكلية ،ككانت اتفاقية سايكس بيكك في أحد جكانبيا ىي ما تريده الصييكنية ،كلقد أعطت
فمسطيف ىكية جغرافية ألكؿ مرة في التاريخ الحديث( .الشريؼ)115 :1985،
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تكاثفت األطماع االستعمارية في المنطقة العربية كخاصة منطقة الشاـ ،كاختمفت الدكؿ
العظمي في غرب أكركبا ،كالمتمثمة بػ ػ ػ فرنسا كبريطانيا كشرؽ أكركبا بركسيا ،كاختمفكا بطريقة التقسيـ
بينيـ ،كقسمت منطقة الشاـ كالعراؽ ،كاصرار فرنسا عمى الشاـ كميا ،حيث دخمت الحركة الصييكنية
مطالبة دكؿ الحمفاء إلقامة دكلة لمييكد ،فكافقت جميع األطراؼ عمى إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف،
كاعبلف االنتداب لفرنسا كبريطانيا عمى سكريا كلبناف كالعراؽ ،ككانت اتفاقية سايكس بيكك بمثابة حجر
األساس لتقسيـ المنطقة العربية إلى دكيبلت لزرع الدكلة الييكدية بينيـ كليسيؿ إقامتيا كاستم ارريتيا
كالعمؿ عمى تقسيـ ببلد العرب.
رابعا :العالقات الصييونية وتصريح بمفور
 .1تحركات الصييونية لمحصوؿ عمى تصريح بمفور
بعد اتفاقية سايكس بيكك بدأت الحركة الصييكنية متمثمة ب ػ ػ "ناحكـ سكككلكؼ"  -الكاتب
كالصحفي الييكدم  -بتقديـ مذكرة إلى ك ازرة الخارجية البريطانية في 12ابريؿ ،1916مطالبة فييا تكلى
بريطانيا إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،لما ستحققو الدكلة مف خدمات جميمة لممصالح البريطانية،
آذانا صاغية ،حينما تكلى لكيد جكرج
كبدأت األصكات المؤيدة إلقامة دكلة ييكدية في فمسطيف تجد ن
كعيف بمفكر كزي نار لمخارجية (محمكد ،)192 :1984،كأصدرت
رئاسة الك ازرة في ديسمبر  ،1916ي
يحا إلنشاء
الحككمة البريطانية عمى لساف كزير خارجيتيا "آرثر جميس بمفكر" في نكفمبر  1917تصر ن
كطف لمييكد في فمسطيف ،ككجو التصريح إلى المكرد ركتشيمد زعيـ الطائفة الييكدية اإلنجميزية يقكؿ:

عزيزم "المكرد ركتشيمد" زعيـ الطائفة الييكدية البريطانية:
"يسرني أف أنقؿ إليكـ باسـ جبللة الممؾ ،التصريح المتضمف عطفيا عمى أماني الييكد
كالصييكنية ،كلقد يعرض عمى الك ازرة كأقرتو:
"إف حككمة جبللة الممؾ تنظر بعيف العطؼ إلى تأسيس كطف لمييكد في فمسطيف ،كستبذؿ غاية
جيدىا؛ لتحقيؽ اليدؼ ،عمى أف ال ينتقص بالحقكؽ المدنية كالدينية التي تتمتع بيا الطكائؼ غير
الييكدية المقيمة في فمسطيف ،كال الحقكؽ أك الكضع السياسي الذم يتمتع بو الييكد في البمداف
()1

عمما بالتصريح"
األخرل" ،كسأككف ن
ممتنا إذا ما أحطتـ االتحاد الصييكني ن
أخير أصبح بإمكاني أرسؿ الصيغة
رسالة في 18سبتمبر  1917جاء فييا :عزيزم السيد بمفػ ػ ػ ػ ػكر :نا
)(1تصرٌحبلفورمنوزارةالخارجٌةالبرٌطانٌةفً3نوفمبر .6967
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كرد ركتشيمد إلى بمفكر

ردا إيجابيان ،سأقكـ بإببلغ االتحاد
التي طمبتيا ،فإذا تمقيت مف حككمة صاحب الجبللة كمنكـ
شخصيا ن
ن
الصييكني في اجتماعنا الخاص أف يتـ دعكتو خصيصان ليذا الغرض( .الحارتي)331 :2001،

قامت بريطانيا بإصدار نص تصريح بمفكر بمختمؼ المغات التي يتحدث بيا الييكد ،كقامت

بتكزيعو بأقصى سرعة عمى شتى التجمعات الييكدية ،كخاصة ركسيا حيث كانت تقكـ الطائرات
البريطانية بإسقاط المنشكرات المتضمنة نص الكعد عمى مراكز تجمعات الييكد ،كسارع الزعماء
الصياينة بإرساؿ البرقيات لزمبلئيـ المكجكديف في ركسيا ،لبذؿ أقصى جيكدىـ مف أجؿ خمؽ مكقؼ
ييكدم متحد في تأييده كدعمو لبريطانيا ،كازدادت قناعة البريطانييف بإنشاء كياف سياسي في فمسطيف
يحقؽ ليـ فكائد ،كباستطاعتيـ الحصكؿ عمى تأييد كؿ مف فرنسا كألمانيا كالكاليات المتحدة كركسيا،
كضمنيا كالء لمحركة الصييكنية (محمكد)195 :1984،
لـ تكف بريطانيا منتدبة عمى فمسطيف عند إعبلف تصريح بمفكر (الفرا ،)23 :1990،كلكنيا
تكجيت بتعاطفيا مع مشركع الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كتعيدت بتسييؿ تحقيؽ المشركع كسرعاف ما
تـ مصادقتو مف حككمات الحمفاء ،كاعتبر كايزمف في حكزتو أكثر ما ينص عميو برنامج بازؿ ،كىك
اعتراؼ العالـ بأف فمسطيف يجب أف تصبح أرض لمييكد كتكفير الفرص لخمؽ الظركؼ ،كاألحكاؿ
الضركرية كالمبلئمة إلعادة الييكد إلى فمسطيف ،كتفكيض االنتداب عمى فمسطيف إلى دكلة تحظى بثقة
مبنيا عمى
الييكد التامة (عابد ،1990،ـ ،)552 :6اعترؼ كايزماف عاـ  1927أف تصريح بمفكر كاف ن
اليكاء ،كأنو كاف يرتعد خشية أف تسألو الحككمة البريطانية عف مدل تأييد الييكد لمحركة الصييكنية؛
فيي كانت تعمـ أف الييكد ضدنا ككنا نقؼ عمى جزيرة صغيرة( .المسيرم)110 :1982،
الدعـ البريطاني لمحركة الصييكنية كاف بمثابة الجسر الذم عبر عميو الييكد؛ لتأسيس كجكدىا
عمى أرض فمسطيف ،فتحركت بريطانيا عمى صعيديف :األكؿ الييكد؛ لتخبرىـ بأنو ستقكـ دكلة ليـ عمى
أرض فمسطيف كالثاني :لمدكؿ االستعمارية؛ لتضمف االعتراؼ بتصريح بمفكر كتحقيؽ الكعد ،كتخفيؼ
االعتراض العالمي عمى قياـ الدكؿ الييكدية.
 .2العالقات الصييونية البريطانية لموافقة الواليات المتحدة األمريكية عمى تصريح بمفور
سارعت الحككمة البريطانية بعد صدكر تصريح بمفكر ممثمة برئيس كزرائيا "لكيد جكرج"
إليضاح المبلبسات التي حممت حككمة ببلده ،عمى إصدار تصريح بمفكر؛ فقاؿ" :إف الزعماء
أكيدا ،أنو إذا أخذ الحمفاء عمى عاتقيـ إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف؛
كعدا ن
الصييكنييف قطعكا لنا ن
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فإنيـ سيعممكف كؿ ما في كسعيـ إليقاظ عاطفة الييكد في كافة أنحاء العالـ ،كتأليبيـ لمعاضدة قضية
الحمفاء ،كقد بركا بكعكدىـ" ،في حيف سعت الحركة الصييكنية بعد صدكر تصريح بمفكر لمحصكؿ
عمى مكافقة الدكؿ الكبرل ،فكافقت الحككمة الفرنسية ،كحككمة الكاليات المتحدة األمريكية ،كركسيا
كايطاليا كالياباف عمى تصريح بمفكر عاـ ( .1918قنيبى)114 :2014،
أكفدت الحككمة البريطانية بمفكر إلى الكاليات المتحدة؛ لبلتصاؿ بممثمي المصارؼ األمريكية
رسميا
كركتشيمد كزير خارجية بريطانيا  5أبريؿ 1917؛ إلببلغيـ بأف الحككمة البريطانية ستتبني
ن

مشاريعيـ المتعمقة بالصييكنية (غام كار ،)177 :1970،كذلؾ مقابؿ تعيدىـ بإدخاؿ الكاليات
المتحدة الحرب إلى جانب الحمفاء ،ككصمت أكلى كتائبيا إلى فرنسا في  7يكنيك
(.1917الحارتي)329 :2001،
طمبت بريطانيا مف الكاليات المتحدة أرييا بتصريح بمفكر المقترح؛ ففي  4سبتمبر ،1917
أرسؿ المكرد سيسيؿ إلى الككلكنيؿ ىاكس يقكؿ" :إننا نتعرض لمضغط إلعبلف عطؼ عمى الحركة
الصييكنية؛ كسأككف شاك انر لؾ إذا شعرت أنؾ قادر عمى التأكيد بصكرة غير رسمية إذا كاف رئيس
الجميكرية يؤيد اإلعبلف ،كرد كيمسكف عمى رسالة ىاكس بقكلو" إنني أكافؽ عمى الصيغة التي اقترحيا

ممتنا اذا أخبرتيـ بيا ،كعرض عمى الرئيس األمريكي كيمسكف ،ككافقت
الجانب الصييكني ،سأككف
ن
الكاليات المتحدة عمى محتكل الكعد قبؿ نشره (.الفي )3 :2011،كعند صدكر تصريح بمفكر أعمف
الرئيس كيمسكف تأييده كمكافقتو عميو ،ففي  1918قاؿ كيمسكف" :أعتقد أف األمـ الحميفة قررت كضع
حجر األساس لمدكلة الييكدية في فمسطيف بتأييد تاـ مف الحككمة كالشعب األمريكي(.الطكيؿ:2011،
)93
نجحت االستراتيجية الصييكنية في انتزاع مكافقة الكاليات المتحدة عمى تصريح بمفكر (دياب،
 )69 :1976كعكس التكافؽ بيف الصييكنية المسيحية كالمصالح االستراتيجية لمكاليات المتحدة كالتكافؽ
الذم أدم إلى مكافقة البيت األبيض كالككنجرس عمى تصريح بمفكر (السماؾ  )59 :2004،أيد
الككنجرس األمريكي مبادرة مف السيناتكر ىنرم كابكت لكدج  -رئيس لجنة العبلقات الخارجية -
بيانا جاء فيو أف الكاليات المتحدة األمريكية تؤيد إقامة كطف
تصريح بمفكر في يكنيك  ،1922كأصدر ن
لمييكد في فمسطيف ،كفقنا لمشركط التي يتضمنيا كعد الحككمة البريطانية كالمعركؼ بتصريح
معا عمى
بمفكر(السماؾ )60 :2004،ككافؽ مجمس النكاب كالشيكخ األمريكييف 21سبتمبر 1922ن

123

تصريح بمفكر كصؾ االنتداب كخطكة تأكيدية لممكافقة المنفردة لكؿ منيما ،كأصبحت الكاليات المتحدة
يكيا مشترنكا (تمراز:2013،
األمريكية شريكة بريطانيا في تنفيذ الكعد الذم أصبح ن
كعدا بريطا ننيا كأمر ن
 ،)146كأرسي الرئيس األمريكي ككدرك كلسكف قاعدة االلتزاـ األمريكي بالكطف الييكدم مف خبلؿ
التزامو بتصريح بمفكر ،كأصبح ىذا االلتزاـ مف ثكابت كؿ الرؤساء الذيف جاؤكا بعده كخاصة ركزفمت
كرتركماف( .السماؾ)63 :2004،
يقكؿ حاييـ كايزمف عف التأييد األمريكي لمصييكنية قبؿ صدكر تصريح بمفكر بخمسة أشير:
"مضى أصدقاؤنا األمريكيكف ،فقرركا شكؿ الدكلة التي ستقكـ ،مناديف بجميكرية ييكدية
(الطكيؿ ،)93 :2011،كقبؿ انعقاد مؤتمر السبلـ في باريس  ،1919كتب الرئيس األمريكي كيمسكف
ألحد زعماء المنظمة الصييكنية في الكاليات المتحدة يقكؿ " :لـ أتصكر بأنو مف الضركرم أف أقدـ لكـ
تأكيدات جديدة عف التزامي بتصريح بمفكر؛ إنني مقتنع بأف الدكؿ الحميفة مع حككمتنا كشعبنا متفقة
عمى كضع فمسطيف أساس الككمنكلث الييكدم (الحارتي ،)289 :2001،كجاء في مذكرة كتبيا
كيمسكف إلى الحاخاـ ستيفف كايز يبمغو فييا مكافقتو عمى تصريح بمفكر " :راقبت باىتماـ عمؽ العمؿ
بناء عمى طمب الحككمة البريطانية ،كاغتنـ الفرصة
كالبناء الذم قامت بو لجنة كايزماف في فمسطيف ،ن
أليعبر عف االرتياح الذم أحسست بو نتيجة تقدـ الحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة األمريكية
كالدكؿ الحميفة ،منذ اعبلف بمفكر باسـ الحككمة البريطانية ،كبذليا قصارل جيدىا لتسييؿ تحقيؽ
اليدؼ ،كحرصيا عمى عدـ القياـ بأم عمؿ يمحؽ األذل بالحقكؽ المدنية كالدينية لغير الييكد في
فمسطيف ،أك حقكؽ الييكد ككضعيـ السياسي في دكؿ أخرم (السماؾ ،)60 :2004،كبعد ذلؾ قررت
دكؿ الحمفاء ،الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا ،كتعيدكا لبريطانيا باالنتداب عمى فمسطيف ،كأف تككف
حككمتيا مسئكلة عف كضع تصريح بمفكر مكضع التنفيذ (الطكيؿ ،)93 :2011،كعكس تصريح بمفكر
الحاجة الممحة لمتحالؼ في زمف الحرب ،فترابطت الدكؿ األكركبية في سبيؿ تحقيؽ المنفعة لكؿ دكلة.
(( Beckerman.2013.109
 .3العالقات الصييونية العربية عمى تصريح بمفور
تحقؽ تصريح بمفكر كتـ االعتراؼ فيو مف الدكؿ العربية الصديقة لبريطانيا ،كالتي ليا عبلقة
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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بق اررات مف بريطانيا ،وصدر تصريح لطمعت باشا بعد صدكر تصريح بمفكر عاـ  1918يتضمف
التالي( :محمكد)190 :1984،
أ -تسامح تركيا مع مكاطنييا الييكد.
ب -إزالة القيكد اإلدارية المفركضة عمى االستيطاف الييكدم.
ت -تنسيؽ اليجرة الييكدية بحيث تككف حدكد إمكانية الببلد عمى إعاشة سكانيا.
ث -ضماف الحرية الثقافية كالدينية كالركحية لمييكد.
كامبل.
ذاتيا ن
حكما ن
ج -إمكانية منح الييكد ن
تكالت االعترافات العربية بتصريح بمفكر حيث جاء في مذكرات بف جكركيف أف كايزماف حصؿ
بصداقتو مع األمير فيصؿ بف الحسيف عمى اتفاؽ بتاريخ  3يناير  1919يعترؼ فيو فيصؿ بتصريح
كيعد بأحسف العبلقات بيف الدكؿ العربية التي ستنشأ في الشرؽ ،أم؛ األردف كالعراؽ كفمسطيف،
بمفكر ،ى
كعزز فيصؿ ذلؾ بخطاب أرسمو إلى القاضي الييكدم فيمكس فرانكفكرتر  -عضك الكفد الصييكني -
إلى مؤتمر فرسام بفرنسا ،كلكف الشعب العربي رفض ىذا االتفاؽ( .الحارتي)333 :2001،

خامسا :العالقات الدولية الصييونية في الحرب العالمية الثانية
ميدت الحرب العالمية الثانية لمخبلفات بيف الفاشيف كالحركة الصييكنية السياسية ،ككاف
المخطط المرسكـ ليذه الحرب أف تنتيي بتدمير النازية ،كازدياد سمطاف الصييكنية السياسية حتى
تتمكف مف إقامة دكلة الييكد في فمسطيف (غام كار ،)20 :1990 ،كاندلعت الحرب العالمية الثانية،
مني الشعكب المستعمرة بالحرية كاالستقبلؿ
كراح الحمفاء كدكؿ المحكر بقيادة ألمانيا كؿ منيما يي ٌ
كيحرضيا عمى العدك اآلخر ،ككجدت الصييكنية فرصتيـ إلنشاء كطف لمييكد ،ككضعكا كؿ ثقميـ
اإلعبلمي كاالقتصادم كمضكا لتحقيؽ حمميـ ،فأقنعكا اآلخريف بقضيتيـ كعممكا في القكات المسمحة في
دكؿ الحمفاء ،كتحدث ركتشيمد أف الييكد قدمكا لمحمفاء عمى مدل سنكات الحرب ما يقدر بمميكف جندم
ييكدم كانكا تحت السبلح ،ككاف لمييكد بعد انتياء الحرب طكاقـ مف الضباط كالجنكد كخبرة عسكرية
خصكصا إذا أضيفت لقكات الياجاناة ،كالفيمؽ الييكدم الذم كاف يحارب كجيش
ال يستياف بيا،
ن
نظامي بجانب الحمفاء( .عبد الكريـ)19 :2010،
كانت اإلمبراطكرية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة "كنستكف تشرشؿ" متعاطفة مع
صييكنيا غير ييكدم (عبد
أماني الييكد ،كتعاطؼ تشرشؿ مع الييكد ليس لو حدكد حيث كاف
ن
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الكريـ )21 :2010،كاتجيت السياسة الصييكنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى انتياج خطتيف
لمعمؿ بعد أف أيقنت أف المناخ الدكلي قادر عمى تحقيؽ ىدفيا ،كىاتاف الخطتاف كانتا:
(الغاردم)78 :1969،
أ -تشجيع غير محدكد لميجرة الييكدية مف الخارج.
ب -تشجيع غير محدكد لتكتر العبلقات داخؿ فمسطيف.
حددت نقطة التحكؿ الكبرل المتمثمة في الحرب العالمية الثانية ،تقدـ الكاليات المتحدة إلى
المعركة ضد ىتمر ،كنجحت بريطانيا في تجنيد كتكجيو عداء الييكد األمريكييف ليتمر لمضغط عمى
المجتمع األمريكي ليرضى بالحرب مرة أخرل في أكركبا ،حينيا استخدمت انجمت ار ييكد أكركبا كالحركة
الصييكنية كجسر اتصاؿ مع ييكد الكاليات المتحدة ،حيث قاـ بدكره إلى لقاء حميـ بيف المركزيف
األكركبي كاألمريكي في الحركة الصييكنية كالييكدية (ىيكؿ ،)165 :2001،زاد النشاط الصييكني
كركز جيكده في الكاليات المتحدة كانتقؿ مركز قيادتو مف جينيؼ إلى نيكيكرؾ ،كانتقؿ مركز تمكيمو مف
آؿ ركتشيمد إلى آؿ رككفمر بعد الحرب العالمية الثانية( .الحارتي)283 :2001،
اضحا أماـ الحركة الصييكنية مكازيف القكل في العالـ أف الكاليات المتحدة األمريكية
كاف ك ن
سكؼ تخرج مف الحرب العالمية الثانية متربعة عمى قمة العالـ ،سكاء مف الناحية االقتصادية أك
العسكرية ،أك التأثير الدكلي الكاسع ،بما في ذلؾ سمطة رسـ خرائط ما بعد الحرب ،ككاف عمى الحركة
الصييكنية أف ترتب نفسيا ليذه الحقيقة الجديدة الحاكمة في عالـ متغير ،ككانت كسيمتيا التي طرحت
كمنطقيا أف يككف ييكد الكاليات المتحدة الجسر الذم يعبر عميو مشركع إقامة الدكلة
تمقائيا
نفسيا
ن
ن
الييكدية في فمسطيف مف أحضاف أكركبا إلى حضف الكاليات المتحدة(.ىيكؿ)167 :2001،
استغمت القيادة الصييكنية الحرب العالمية الثانية؛ لتحقيؽ مطامعيا بالتركيز عمى الدكؿ الكبرل
كالكاليات المتحدة ،كأرم بف غكريكف في حالة كسب الحمفاء الحرب؛ فإف بريطانيا ستخسر منصبيا
كدكلة كبرم كستدفع الكاليات المتحدة إلى مكقع قيادة العالـ ،كمف العكامؿ التي أسرعت في عممية
التحكؿ إلى الكاليات المتحدة ،ازدياد نفكذ الطائفة الييكدية األمريكية بكصفيا أضخـ كأغني طائفة في
الحركة الصييكنية ،كاالعتماد مف االمبريالية البريطانية إلى االعتماد عمى االمبريالية األمريكية.
(الفي)5 :2011،
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كطي ًر ىحت فكرة التعاكف االقتصادم بيف بمداف في المنطقة العربية ألكؿ مرة في  18نكفمبر
1943ـ ،كعقد اجتماع بيف ممثميف عف ك ازرتي الخارجية األميركية كالبريطانية في لندف ،لمتباحث في
تسكية كضع لممنطقة العربية ،لضماف مصالح البمديف في المنطقة ،كالييمنة عمييا بعد انتياء الحرب
أعد الييكدم األميركي د .آرنست بيرجماف  -أحد تبلمذة حاييـ كايزماف  -مذكرة
العالمية الثانية ،ك ٌ
قدميا لبلجتماع ،كيمثِّؿ فييا تيكيد فمسطيف؛ ألنيا جكىر الخطة األميركية ،كالقائمة عمى ىجرة الييكد
إلى فمسطيف العربية كاقامة الدكلة الييكدية فييا ،كتحكيميا إلى قاعدة صناعية متطكرة؛ لتككف حجر
الزاكية في المشاريع كالمخططات المستقبمية لمكاليات المتحدة األميركية في المنطقة العربية (.حسيف
)113 :1997،
دخمت الحركة الصييكنية معركتيا الحاسمة بإعبلف بناء الدكلة الييكدية ،كتمخصت سياسة
القيادة الصييكنية خبلؿ الحرب العالمية الثانية؛ لمقاكمة الكتاب األبيض عف طريؽ تجاكز قيكده عمى
اليجرة ،كانتقاؿ األ ارضي مف ناحية ،كقد تكقع بف جكركيف أف تؤدم الحرب إلى قياـ الدكلة الييكدية،
فكاف يقكؿ إذا كانت الحرب العالمية األكلى قد جاءت بتصريح بمفكر فالحرب الثانية ستأتي بالدكلة
الييكدية( .عبد الرحمف.)240 :1980،
برزت قكتيف عمى الساحة الدكلية بعد الحرب العالمية الثانية جاىزة ألدكارىا( :ىيكؿ:2001،
)187
 .1القكة األكلى :قكة الكاليات المتحدة األمريكية ،كأعطتيا مكاردىا االقتصادية كطاقاتيا العسكرية حؽ
قيادة العالـ ،حيث أف المنطقة العربية أكؿ ما جذب انتباه الكاليات المتحدة عبر البحار ،حيث كاف
عنصر الجذب الرئيسي مكارد البتركؿ ،كبدت عممية انقضاض مباشر لمشركات ككأنيا جيش يستكلى
عمى غنائـ الحرب.
 .2القكة الثانية :الحركة الصييكنية كالتي شدت كؿ امكانياتيا سكاء عمى مراكز التأثير السياسي في
أكركبا كالكاليات المتحدة ،كعمى أرض فمسطيف بحركة اليجرة كاالستيطاف كبناء القكة المسمحة ،كاقترب
تعداد الييكد في فمسطيف مف نصؼ مميكف ،كأدرؾ قادة الداخؿ في الككالة الييكدية كعمى أرسيـ دافيد
بف جكركيف ،أف مكجات اليجرة الكبيرة التي ينتظركنيا مف أكركبا لف تتحقؽ إال بالدكلة الييكدية في
فمسطيف.
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سادسا :العالقات الصييونية الدولية وصؾ االنتداب البريطاني
قاـ مستشارك الرئيس في قسـ االستخبارات الممحؽ بالبعثة األمريكية لمفاكضات السبلـ ،حينما
تـ افتتاح مؤتمر الصمح في باريس عاـ 1919ـ ،سمـ مستشارك الرئيس سمسمة مف التكصيات ،مف
بينيا :اقتراح إقامة دكلة ييكدية مستقمة ،كتحت اإلشراؼ البريطاني ،كأصبحت تمؾ التكصية مف برنامج
عمؿ الكفد األمريكي كالرئيس كيمسكف كالسياسة األمريكية (تمراز ،)145 :2013،عمى أف تكضع
رفاىية الشعكب تحت نظاـ االنتداب ،كتعمؿ عصبة األمـ المتحدة عمى تحقيقيا عف طريقيف إجرائييف
ىما( :المكسكعة الفمسطينية :1984 ،القسـ العاـ ،ـ)310 :1
أ -إجراء عاـ :ىك نظاـ االنتداب ذاتو ،كنصت الفقرة  22مف عيد عصبة األمـ عمى أف يتـ اختيار
الدكلة المنتدبة مف الدكؿ الراقية ،التي يمكف أف تقكـ بيذه الميمة بسبب مكاردىا كتجاربيا كمركزىا
الجغرافي.
ب -إجراء خاص :االلتزامات المحددة التي يتضمنيا صؾ االنتداب ،كالتي يشترطيا مجمس العصبة
عمى الدكلة المنتدبة؛ لضماف حسف قياميا بكاجبيا نحك رفاىية كتقدـ شعكب األقاليـ المكضكعة
تحت االنتداب.
سارعت الحككمة البريطانية كالمنظمة الصييكنية بالسعي لدل عصبة األمـ لمحصكؿ عمى
مكافقة دكلية عمى انتداب بريطانيا عمى فمسطيف بعد مكافقة مؤتمر ساف ريمك ،الذم يعقد في 1920
عمى تصريح بمفكر كمشركع فرض االنتداب عمى فمسطيف( ،قنيبي )123 :2014،حيث اتفقت فرنسا
كانجمت ار عمى أف تككف فمسطيف تحت االنتداب البريطاني ،كتمتزـ بريطانيا بتنفيذ تصريح بمفكر دكف
عمـ العرب ،مع أف العرب يشكمكف أغمبية سكاف فمسطيف (ىاشـ  )259 :2010،ككافقت دكؿ الحمفاء
الكبرل عمى أف تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف تنفيذ التصريح الذم أصدرتو حككمة بريطانيا،
كأقرتو الدكؿ الكبرل لصالح إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف 2نكفمبر( .1917المكسكعة الفمسطينية،
 :1984القسـ العاـ ،ـ)311 :1
كضعت الحككمة البريطانية صؾ االنتداب باالتفاؽ مع المنظمة الصييكنية كزعماء الييكد،
كمف بينيـ الييكدم األمريكي بنياميف ككىيف ،حيث تكلى كضع نص صؾ االنتداب مع سكتير المكرد
كيرزكف كزير الخارجية البريطانية ،كتـ كضع صؾ االنتداب ،كتكافقكا عمى نصكصو
(الحسيني ،)48 :2002،كرغـ مكافقة الكاليات المتحدة عمى صؾ االنتداب ،إال أنيا تأخرت في
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التكقيع عمى صؾ االنتداب الفرنسي البريطاني عمى فمسطيف كاألردف كسكريا مدة سنتيف ،كلـ تكقعو
إال بعد أف تحصؿ مف بريطانيا كفرنسا عمى حقكؽ متساكية معيما في المنطقة العربية (المسيرم،
 ،)5 :2006كظؿ الرئيس األمريكي متردد ،بشأف إخضاع فمسطيف كسكرية ككؿ إلى حكـ الدكؿ
االستعمارية ،كلك عف طريؽ االنتداب ،كدخمت بريطانيا بمفاكضات مع الحككمة األمريكية بشأف
فمسطيف ،كنص ىذا االتفاؽ عمى اعتراؼ الكاليات المتحدة باالنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،مقابؿ
ضماف إنجمت ار لممصالح التجارية لمكاليات المتحدة في المنطقة( .المكسكعة الفمسطينية  :1984القسـ
العاـ ،ـ)80: 1
اجتمعت عصبة األمـ عاـ  1922لكضع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني ،دكف استشارة
الشعب الفمسطيني ،كمخالفة بذلؾ المادة  22مف عيد عصبة األمـ ،التي تنص عمى أنو يجب أف
يككف لرغبات الشعكب المقاـ األكؿ في اختيار الدكلة المنتدبة ،كتقضي المادة  22كضع رفاىية الشعب
كمصالحو برعاية الدكلة المنتدبة ،التي يتـ اختيارىا بكاسطة الشعب؛ لتقكـ بأمانة االنتداب ،كلـ تقـ
بريطانيا بذلؾ ،كقررت عصبة األمـ يكـ  1922/7/24باالنتداب عمى فمسطيف ،كبعد فترة اعترؼ
االنتداب بالككالة الييكدية عاـ  ، 1929حيث نقمت حككمة االنتداب مقرىا لمقدس ،كألغت اإلدارة
ييكديا كأكؿ مندكب ساـ ليا في فمسطيف ،كشجعت
المدنية ،كحمت محميا اإلدارة العسكرية ،كعينت
ن
بريطانيا اليجرة الصييكنية بصكرة غير شرعية فارتفعت نسبة السكاف الييكد في فمسطيف (ىاشـ
)259 :2010،
اعتمدت عصبة األمـ في مشػػركع صػػؾ االنتػػداب البريطانػػي عمػػى فمسػػطيف الصمػػة التاريخيػػة
المزيفة لمييػػكد بفمسػػطيف ،كايجػػاد حػػؿ لممسػػألة الييكديػػة خػػارج الػػدكؿ الغربيػػة ،كيكمؼ الصػػؾ حككمػػة
االنتػػداب مسػػؤكلية ضمػػاف إنشػػاء دكلة لمييكد؛ س ػكاء بتسػػييؿ اليج ػرة ،كاسػػتيطاف المياجريػػف الييػػكد فػػي
فمسطيف كاكسػػابيـ الجنسػػية ،كالتعام ػؿ مػػع الييكد كشػػركاء فػػي الشػػؤكف االقتصاديػػة كاالجتماعيػػة
كالعسػػكرية ،كاإلضافػػة القانكنيػػة التػػي سػػاىمت فػػي تممػػؾ األرض ،كأنكػػر تصريح بمفكر كصػػؾ االنتػػداب
الحقػػكؽ الكطنيػػة لمفمسطينييف( .عبد الحميد)27 :2015،
احتكل صؾ االنتداب عمى  28مادة ،اضافة إلى مقدمة أشير فييا إلى تصريح بمفكر ،كمكافقة
دكؿ الحمفاء عمى إنشاء دكلة لمييكد ،حيث أكفدت لجنة كنج كريف عاـ  1919ـ ،حيث كاف مف ضمف
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تكصياتيا كضع األماكف المقدسة تحت إدارة لجنة دكلة دينية تككف بإشراؼ الدكلة الكصية كعصبة
األمـ( .صامرم.)23 :2013،
تنص المادة الثانية مف صؾ االنتداب ،أف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف كضع الببلد في جميع
األحكاؿ السياسية كاإلدارية كاالقتصادية ،كأف تضمف إنشاء الدكلة الييكدية ،كتككف مسؤكلة عف صيانة
الحقكؽ المدنية كالدينية لجميع سكاف فمسطيف ،كالمادة الرابعة تعترؼ الدكلة المنتدبة بككالة ييكدية كييئة
عمكمية إلسداء المشكرة إلى إدارة فمسطيف ،كالتعاكف في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كالتي تؤثر في
إنشاء الدكلة كمصالح السكاف الييكد في فمسطيف ،كالمادة السادسة تسيؿ حككمة االنتداب ىجرة الييكد
في أحكاؿ مبلئمة ،كتشجع بالتعاكف مع الككالة الييكدية كحشد الييكد في األراضي األميرية ،كالمادة
مقاما ليـ( .عبد
السابعة تسيؿ اكتساب الجنسية الفمسطينية لمييكد الذيف يتخذكف فمسطيف
ن
الحميد)27-26 :2015،
سابعا :االتفاؽ االنجمو – أمريكي 1946
دعت الحككمة البريطانية حككمة الكاليات المتحدة لتتعاكف في تككيف لجنة تحقيؽ أنجمك –
أمريكية مشتركة ،لمساعدتيا في حؿ مشكمة فمسطيف المعقدة ،كحؿ مشكمة اليجرة الييكدية ،ككضع
تقرير لجنة التحقيؽ األنجمك-أمريكية ،ككاف مف بيف تكصياتيا قبكؿ 100.000ييكدم لمدخكؿ
لفمسطيف ،كتسييؿ الطرؽ كالكسائؿ لنقميـ كاالعتناء بيـ عند كصكليـ ،كأرسؿ الخبراء إلى لندف في
يكنيك 1946إلجراء تدابير السفر الفعمي (.)1
كجدت بريطانيا أف التدخؿ األمريكي سيتيح ليا التخمص مف االنتداب البريطاني الذم حققت
لمصييكنية الغرض منو ،فاقترحت عمى لساف كزير الخارجية بيفف  1945/11/14إرساؿ لجنة تحقيؽ
إنجميزية – أمريكية مشتركة ،تككف الرئاسة فييا دكرية لبحث مسألة ييكد أكركبا ،كاستعراض مشكمة
كحدد عمؿ المجنة باآلتي:
فمسطيف ي
أ -فحص األحكؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في فمسطيف ،كتأثيرىا عمى اليجرة كاالستيطاف
الييكدم.
ب -فحص حالة الييكد في األقطار األكركبية ،كتقدير عدد الذيف يكدكف اليجرة إلى فمسطيف.

)(1تصرٌحرئٌسالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌة(ترومان)فً4أكتوبر،6946لجنةاألنجلو-أمرٌكٌة
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ت -سماع آراء الشيكد مف ممثمي العرب كالييكد بشأف مشكبلت فمسطيف كعبلقاتيا بأحكاؿ الييكد ،كتقديـ
التكصيات لحككمتي بريطانيا كالكاليات المتحدة لمعالجة المشكبلت( .المكسكعة الفمسطينية،1984 ،
القسـ العاـ ،ـ)319 :1
قدمت ك ازرة الخارجية األمريكية مسكدة اقتراح جديد يقضي بكضع فمسطيف تحت كصاية دكلية
لمدة خمسة أعكاـ ،يتفاكض خبلليا الطرفاف لمتكصؿ إلى حؿ ،كتـ التراجع عف المقترح بفعؿ الضغط
الذم مارسو المكبي الصييكني عمى الرئيس األمريكي ىارم تركماف( .عبد الحميد)71 :2015،
ثامنا :العالقات الدولية الصييونية ومؤتمر اعالف بمتيمور
تدرجت الحركة الصييكنية مف مؤتمر بازؿ عاـ  1879حتى مؤتمر بمتيمكر  ،1942ككاف
شعارىا إقامة الدكلة الييكدية ،فكانت قكة الصييكنية كصمت إلى أعمى المستكيات السياسية كالعبلقات
الدكلية مع الدكؿ الكبرل ،كاستطاعت نزع تصريح بمفكر كاالنتداب البريطاني حتى تتدرج لمكصكؿ
جميا بتكحيد الصفكؼ الييكدية بجميع الدكؿ ،كامتزجت
إلقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كالتي يظير ن
الصييكنية بكؿ تفرعاتيا بيذا المؤتمر ،كالذم يعد أخطر مف تصريح بمفكر حيث بدأ العد التنازلي
إلقامة الدكلة الييكدية.
التقت كؿ التنظيمات الصييكنية في أكركبا كالكاليات المتحدة في "بمتيمكر" كىك فندؽ صغير في
نيكيكرؾ قيدر لو فيما بيف  11-9مايك سنة  ، 1942امتزاج الصييكنية األكركبية مع الصييكنية

األمريكية لت ٌك كف مف االثنتيف قكة كاحدة كراء مشركع الدكلة الييكدية في فمسطيف ،ثـ تككيف المشركع
تحت رعاية كحماية القكة الجديدة البازغة في العالـ كىي الكاليات المتحدة األمريكية (ىيكؿ:2001،

ممثبل في
 ،)168ككسب قادة الصييكنية في الكاليات المتحدة منذ إعبلف بمتيمكر أقكل حاـ ليـ
ن

الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث قضت المنظمة الصييكنية العالمية عمى معارضة الييكد المتمسكيف
بالتراث الركحي ألنبياء إسرائيؿ ،كلـ تعد تطالب بإقامة دكلة لمييكد في فمسطيف فحسب  ،كاعبلف بمفكر
الصادر في فترة ما قبؿ الحرب؛ بؿ أصبحت تطالب بإنشاء دكلة ييكدية تشمؿ كؿ فمسطيف.
(جاركدم)33 :1982 ،
شاركت في مؤتمر بمتيمكر ستمائة شخصية مف أكركبا كالكاليات المتحدة ،كحضر حاييـ
كايزماف ،كدافيد بف جكركيف ،كناحكـ جكلدماف ،ككاف عمييـ أف يعطكا لمييكد األمريكييف فكرة كاممة
عما تحقؽ في المشركع الصييكني منذ بدايتو ،كحضر مف الييكد األمريكييف عدد كبير مف الرجاؿ

131

البارزيف في الحياة العامة في الكاليات المتحدة كبينيـ " ليكف جيمماف" ك " لكيس ليبسكس" ك"اسرائيؿ
جكلدشتايف" كالحاخاـ "اباىيمؿ سيمفر" كغيرىـ ،كاتخذ المؤتمر مجمكعة ق اررات أعمنيا كسط حممة
إعبلمية كسياسية كثيفة (ىيكؿ ،)169 :2001،كأعمنت الحركة الصييكنية ما حققتو في أكركبا مف
اليجرة إلى االستيطاف إلى تصريح بمفكر إلى كضع قكائـ بناء مشركع الدكلة حتى قياـ الحرب العالمية
الثانية ،كلـ ينس المؤتمر أف يشيد بجيد الفيالؽ الييكدية في مياديف القتاؿ ،مما ييعد لمدكلة الييكدية
المنتظرة حقنا ال ينازع في صياغة عالـ ما بعد الحرب(.ىيكؿ)169 :2001،
انتقؿ بياف بمتيمكر بعده إلى حديث المستقبؿ؛ فبدأ في المادة الثانية منو بإعبلف يقكؿ " :إف

عالميا جدي ندا سينشأ بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،كفي ظؿ النظاـ العالمي الجديد؛ فإف
نظاما
ن
ن
الصمة بيف الشعب الييكدم كبيف أرض فمسطيف ،البد أف تتأكد كتحقؽ ذاتيا بقياـ دكلة لمييكد ،كمضى
بياف المؤتمر يحدد ثبلثة أىداؼ لممستقبؿ القريب يتحمؿ مسئكليتيا ييكد الكاليات المتحدة أكثر مف
غيرىـ( :ىيكؿ)169 :2001،
 .1فتح أبكاب اليجرة في فمسطيف أماـ الييكد دكف أم قيكد يضعيا طرؼ محمي أك دكلي.
 .2ضركرة مساعدة المجتمع الصييكني في إنشاء الدكلة ،عف طريؽ مساعدات مادية كسياسية
كعسكرية كافية لتحقيؽ ىذا المطمب.
 .3اعتبار الدكلة الييكدية المنتظرة جزنءا مف بناء العالـ الديمقراطي الجديد الذم ستككف قيادتو دكف
منازع لمكاليات المتحدة االمريكية.
عقدت لجنة الطكارئ األمريكية لمشؤكف الصييكنية في المؤتمر الطارئ بفندؽ بمتيمكر في
نيكيكرؾ في مايك  ،1942صادؽ المجتمعكف عمى برنامج الحركة الصييكنية كالذم عرؼ ببرنامج
بمتيمكر ،كرفض الكتاب االبيض الذم صدر في مايك  ،1936كدعا إلى إلغائو ،كطالب بإقامو دكلة
ييكدية ،كتحكيؿ الككالة الييكدية صبلحية ترتيب اليجرة كاالستيطاف ،كما طالب بتأليؼ قكة ييكدية
عسكرية تحارب تحت عمميا( .الفي.)5 :2011،
تقدمت الككالة الييكدية إلى الحككمة البريطانية تطالب فييا بالمكافقة عمى برنامج بمتيمكر
 ،1945/5/22كأصدر البياف كيتضمف ما يأتي:


اإلعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية في فمسطيف كاممة كغير منقكصة.



إيبلء مسألة اليجرة الييكدية إلى فمسطيف لمككالة الييكدية.
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الحصكؿ عمى قرض دكلي لتمكيؿ ىجرة المميكف األكؿ مف المياجريف الييكد.



دفع تعكيضات ألمانية إلى الشعب الييكدم مف أجؿ إعمار كمصادرة جميع األمبلؾ األلمانية في
لمصمحة االستيطاف الصييكنية.



تكفير المرافؽ الدكلية المجان ية لخركج الييكد الراغبيف في اليجرة إلى فمسطيف كعبكرىـ في البمداف
المعنية في الطريؽ إلييا.

()1

تاسعا :العالقات الصييونية والتوازنات الدولية بيف الواليات المتحدة وبريطانيا
كقعت اتفاقية عاـ  1924بيف الكاليات المتحدة كبريطانيا بخصكص الكضع في فمسطيف،
ككانت تنص المعاىدة عمى مكافقة الكاليات المتحدة عمى انتداب بريطانيا لفمسطيف ،مقابؿ أف يككف
لمكاليات المتحدة كمكاطنييا كؿ الحقكؽ كاالمتيازات التي يتمتع بيا أعضاء عصبة األمـ ،كتنص
االتفاقية عمى ضمانات كافية لمصالح الرأسماؿ األمريكي ،كحرية الكاليات المتحدة بتأسيس المؤسسات
الدينية كالثقافية كغيرىا( .الفي)4 :2011،
شيدت الثبلثينات مرحمة جديدة في العبلقات الصييكنية البريطانية ،حيث كاف أكؿ شقاؽ بيف
زعماء الحركة الصييكنية كالحككمة البريطانية؛ بسبب صدكر كتاب باسفيمد األبيض أكتكبر ،1930
كالذم استقاؿ عمى أثره كايزمف مف رئاسة الككالة الييكدية كالمنظمة الييكدية ،كاستقاؿ معو عدد مف
كبار زعماء الصياينة (عبد الرحمف ،)149 :1980،عندما تكلى مالككلـ كزير المستعمرات إصدار
الكتاب األبيض في مايك  ،1939كتعيد بإيقاؼ اليجرة الييكدية بعد خمس سنكات ،كبإقامة دكلة
فمسطينية خبلؿ عشر سنكات ،كتخمت بريطانيا عف إعبلف الكتاب األبيض في نكفمبر  ،1945عندما
أصدرت تصريح بيفف ،ككاف ىذا انقبلب في السياسة البريطانية ،كألغت تقييدات اليجرة كخاصة اليجرة
مف بكلندا( .صالحية.)81 :2009،
عند صدكر الكتاب االبيض في عاـ  ،1939كانت بريطانيا بيدىا مقاليد األمكر ،كامكانية
تسييؿ خمؽ الحقائؽ الصييكنية عمى أرض فمسطيف ،كعند صدكر الكتاب األبيض لعاـ  ،1939جعؿ
الصياينة يعكدكف لمتركيز عمى الكاليات المتحدة؛ ألف الكتاب األبيض دعا إلى كقؼ اليجرة الييكدية
عدادا معينة ليجرة الييكد ككاف مكقؼ بريطانيا لمحفاظ عمى
إلى فمسطيف لمدة خمس سنكات ،كحدد أ ن
) مذكرة مف الككالة الييكدية لمحككمة البريطانية تطالب فييا المكافقة عمى برنامج بمتيمكر كاالعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية 1).397 :19450/5/22
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كتعبير عف تكازنات دكلية ،خاصة المنافسة مع إيطاليا كألمانيا ،كاستجابت الكاليات المتحدة
نا
مصالحيا،
لرغبة الصياينة في تركيز االعتماد عمييا ،ككسر محاكالت بريطانيا ،كتيدئة العرب ،كالتقرب المؤقت
منيـ ،كبدأت الكاليات المتحدة تدخؿ الميداف في المنطقة العربية بقكة .
(الفي)4 :2011،
قاـ الييكد في العالـ بحممة عنيفة ضد بياف الحككمة البريطانية في كتابيا األبيض ،كانضـ إلى
الجمسة كبار االستعمارييف البريطانييف أمثاؿ سمسفي كتشيمبرليف كبكلدكيف كتشؤشؿ كايمرم ،فشجعكا
كتاب باسفيمد ،كضربكا عمى نغمة االلت ازـ المزدكج ،كتـ ارساؿ الكثير مف البرقيات ،مف كؿ مكاف عمى
الحككمة البريطانية كدكائر عصبة االمـ ،مما آثار دىشة لجنة االنتداب الدائمة في جنيؼ ،كدلؿ ذلؾ
عمى مدل تنظيـ الحركة الصييكنية العالمية ،كسرعاف ما استجابت الحككمة البريطانية لمضغط؛ فدعت
كنفر مف الزعماء الصييكنييف لمتفاكض مع لجنة ك ازرية خاصة التقت ليذا الغرض ،برئاسة
كايزمف نا
كزير الخارجية مكرسكف كسكرتيره مالككلـ ماكدكنالد ،كانتيت المفاكضات الصييكنية كتراجع ماكدكنالد
عما جاء في كتاب باسفيمد األبيض( .عبد الرحمف)149 :1980،
حاكلت الحككمة البريطانية عف طريؽ عقد مؤتمر في لندف الكصكؿ إلى حؿ ،إال أف
الصييكنية رفضت حضكره ،إال إذا كافقت بريطانيا عمى قياـ دكلة ييكدية في فمسطيف ،كحضره العرب
ككشفكا فقط عف مخطط إبادة الييكد لمعرب بفمسطيف ،كلما انتيى المؤتمر عمى ىذا النحك ،أعمنت
إنجمت ار نفض يدىا مف المشكمة ،ككضعيا بيف يد االمـ المتحدة (ىاشـ ،)264 :2010،كحيف انعقد
مؤتمر الطارئ الذم عقدتو لجنة الطكارئ األمريكية لمشؤكف الصييكنية في فندؽ بمتيمكر في نيكيكرؾ
في مايك  ،1942صادؽ المجتمعكف عمى برنامج الحركة الصييكنية ،كالذم عرؼ ببرنامج بمتيمكر،
كرفض الكتاب األبيض الذم صدر في مايك  ،1936كدعا إلى إلغائو ،كطالب بإقامو دكلة ييكدية
كتحكيؿ الككالة الييكدية صبلحية ترتيب اليجرة كاالستيطاف ،كما طالب بتأليؼ قكة ييكدية عسكرية
تحارب تحت عمميا(.الفي.)5 :2011،
زاد الصراع بيف البريطانييف كالحركة الصييكنية في فمسطيف؛ ففي يكنيك  ،1946حيث ألقت
انتقاما مف جماعة الييكد األرغكف ،تحت
القكات البريطانية القبض عمى عدد كبير مف المقاتميف الييكد
ن
قيادة مناحيـ بيغف؛ ألنيـ قامكا بتفجير فندؽ الممؾ داكد في القدس ،ككانت قاعدة لؤلمانة العامة
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شخصا  41مف العرب  28بريطاني
البريطانية كالقيادة العسكرية كفرع لمشرطة الجنائية ،كقتؿ فييا 91
ن
 17ييكدم(Toronto.2006:6) .
تكحي القراءة الكثائؽ البريطانية سنة  1946بأف الحككمة البريطانية بزعامة "كميمنت اتمي"  -رئيس
نكعا عف حككمة المحافظيف بزعامة "تشرشؿ  -رئيس
الكزراء العمالي  -ترل في فمسطيف أرنيا يختمؼ ن
الكزراء السابؽ  -كالذم اشتيرت عنو صييكنيتو الجامحة ،ككاف أماـ "بيفف" عدة اعتبارات تظير
كاضحة في تصرفاتو( :ىيكؿ)207 :2001،
أ -كزير الخارجية البريطاني يريد قبؿ الحسـ في فمسطيف أف يصؿ إلى تسكية ألكضاع البمداف العربية
المحيطة بيا ،كىي بالتحديد األردف كالعراؽ كمصر ،ككميا تحت النفكذ البريطاني ،بدأ بيفف باألسيؿ
كينتيي باألصعب في شأف البمداف الثبلثة ،قبؿ البت النيائي في مكضكع الدكلة الييكدية في فمسطيف،
إذا نشأت قبؿ تسكية العبلقات مع شرؽ االردف كمع العراؽ كمع مصر؛ فاف المشكمة الفمسطينية سكؼ
تتداخؿ بما ىك أكسع منو ،كتجعؿ المفاكضات المنتظرة مع البمداف الثبلثة مشكمة عكيصة باالتصاؿ
كالتشابؾ.
ب  -يريد إرنست بيفف تفادم خطر دخكؿ الكاليات المتحدة المنطقة العربية ،بطريؽ االقتحاـ ،كتضع
الحككمة البريطانية العمالية في صكرة تبدك ككأنيا مستسممة لمقادير أمريكية ،فاذا حاكلت االعتراض،
قد يؤثر عمى العبلقات الخاصة بيف البمديف ،كىك أمر ال تتحممو بريطانيا ،التي خرجت مف الحرب
طامعة في مساعدات أمريكية تعكض أعباؤىا.
ت -يرل إرنست بيفف نفكذ الحركة الصييكنية الصاعد في الكاليات المتحدة أنو ال يريد ترؾ األمكر في يد
الكاليات المتحدة ،كال يعتقد بخبرتيا في قضايا المنطقة العربية ،كخشى مف الدكلة الييكدية أف تتـ
كضعا أكبر مما
برعاية أمريكية كليست بريطانية ،كحصكؿ الدكلة الييكدية عمى كؿ فمسطيف كيعطييا
ن
تريده بريطانيا ،التي كانت مستقرة عمى التقسيـ بحيث تظؿ في يدىا فرصة إقامة ما تراه مف تكازنات.
رأت الحركة الصييكنية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية أف دكر إنجمت ار في التمييد لقياـ دكلة
ييكدية قد انتيي ،ككجكد إنجمت ار في فمسطيف أصبح عقبة في سبيؿ قياـ الدكلة الييكديػة ،كمف
الضركرم انتقاؿ رعاية المشركع الصييكني مف إنجمت ار إلى الكاليات المتحدة األمريكية ،خاصة بعد
ضماف الرئيس األمريكي تركماف بالمشركع الصييكني ،فما كاف نجاح تركماف -كحزبو الديمقراطي في
انتخاب الرئاسة األمريكية سنة  1945ليتـ باألمكاؿ الباىظة التي أنفقيا الييكد ،كنتيجة لذلؾ ،شكمت
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الكاليات المتحدة كانجمت ار لجنة انجميزية أمريكية في نكفمبر  1946؛ إليجاد حؿ لممشكمة الفمسطينية،
ككاف اليدؼ مف تشكيؿ ىذه المجنة العمؿ عمى تحقيؽ المصالح الصييكنية في فمسطيف ،لذا؛ جاءت
ق اررات ىذه المجنة عمى أف فمسطيف ستككف دكلة ييكدية ،كفتح باب اليجرة ،كحرية انتقاؿ االراضي مف
العرب إلى الييكد (ىاشـ)264 :2010،
خالصة الفصؿ األوؿ
الدكؿ االستعمارية منذ آالؼ السنيف يتربصكف بالمشرؽ العربي؛ ليحققكا أطماعيـ كسمب
خيرات الببلد ،كمع دخكؿ المتغير الجديد الذم دخؿ عمى الحالة االستعمارية إلقامة الدكلة الييكدية في
فمسطيف ،تحركت الصييكنية كاستغمت الحالة االستعمارية إلقناع الدكؿ بمساعدتيا لتحقيؽ أىدافيا في
المشرؽ العربي ،كطرحت الصييكنية ما تريد حسب أىداؼ الدكؿ االستعمارية كما تريد تحقيقو ،كلكف
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
مساندتيـ ،فاستطاعت خمؽ التنافس االستعمارم لمساعدتيـ لتحقيؽ أطماعيا في المشرؽ العربي،
كأصبحت فمسطيف ميددة بالفكضى كعدـ االستقرار ،بسبب معاكنة الدكؿ االستعمارية لمحركة
الصييكنية كالييكد ،كاضعاؼ سمطة الكالة مف الدكلة العثمانية ،كأدت الحماية القنصمية إلى تكسيع
كتعزيز التغمغؿ االقتصادم كاالستعمارم بفمسطيف ،فعف طريؽ القنصميات ساعد األكركبيكف الييكد
فشيئا ،فبكاسطة القنصميات صار بعضيـ يسيطر عمى ثركات الببلد؛ فاستجابت الدكؿ مع
شيئا
ن
ن

الصييكنية ،كعممت عمى مساندتيا كحثت القناصؿ األكركبييف عمى مساعدة الييكد في فمسطيف ،عمى

الحصكؿ عمى األراضي كمساعدة المياجريف الييكد لتحقيؽ األمف ليـ ،كعقدت االتفاقيات لمحصكؿ
عمى الدكلة الييكدية الشرعية الدكلية.
كتقدمت الكاليات المتحدة األمريكية نحك المنطقة ،ككضعت خطكط نظاـ جديد لممنطقة العربية
طا إلزاحة بريطانيا ،كدخمت قكتيا لممنطقة العربية كتكافقت مع كصكؿ القكة الصييكنية
كمارست ضغك ن

إلى مكاقع القرار االمريكي كالمنطقة العربية ،كلكف الدكلة الييكدية ال تستطيع االستغناء عف دكلة حامية
ليا كلمشركعيا الصييكني في المنطقة العربية.
ىناؾ ثبلث حقائؽ يمكف رصدىا مف خبلؿ قراءة دقيقة ليذه االحداث:
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 .1أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية رئيسيا كحككمتيا بالكامؿ مف أنصار قياـ دكلة ييكدية في
فمسطيف ،مع ادراكيا لكؿ المصاعب التي تنتظرىا عمى الطريؽ ،كربما أف السياسة األمريكية كالتي
كرثت العالـ العربي بكاممو عف بريطانيا.
ار مف الجمعية العامة لؤلمـ بأجكاء مف المؤامرات ،التي تضعؼ القرار
 .2تقسيـ فمسطيف أصبح قرنا
العربي كتنفيذ القرار الصييكني.
 .3قادة العرب تبحث عف مصمحتيا كمصالح عركشيا ،كقد استخدمت كؿ الكسائؿ لتغطية مكاقفيـ في
مكاجية المؤامرة الكبرل عمى العالـ االسبلمي كخاصة فمسطيف.
 .4أدركت الحركة الصييكنية أخذ الكاليات المتحدة مكاف الصدارة بيف الدكؿ االستعمارية
كالتحكالت السريعة لقيادة الكاليات المتحدة لمعالـ ،كتحركت الصييكنية بديناميكية سريعة بيف الدكؿ
ساكنا.
لتستقر باستقرار المنتصر ،كتأخذ الصدارة في كسط العالـ العربي مف غير أف يتحرؾ ن
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الفصػػػؿ الثانػػػػػي

العالقات الدولية الصييونية في االستيطاف واليجرة

المبحث األوؿ :دور العالقات الدولية الصييونية في االستيطاف
المبحث الثاني :دور العالقات الدولية الصييونية في اليجرة
المبحث الثالث :دور العالقات الدولية الصييونية في تحديد حدود الدولة
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مقدمة
استغمت الحركة الصييكنية األطماع االستعمارية لتمزيؽ الدكلة العثمانية كالسيطرة عمييا،
فكانت المتغيرات اإلقميمية كالعالمية مييأة لبلستيطاف الييكدم ،كشيد العالـ في تمؾ الفترة تقمبات
سياسية كتحكالت استراتيجية متسارعة ،مدعمة بالقكة العالمية؛ مما سيؿ لمصييكنية حركات سريعة بيف
الدكؿ األكربية المتناحرة عمى المنطقة العربية؛ فدخمت الحركة الصييكنية بيف الدكؿ المتناحرة عمى أنيا
الحؿ لجميع المشاكؿ بيف الدكؿ العظمي ،فساعدت كؿ الدكؿ األكركبية الحركة الصييكنية عمى تحقيؽ
العنصر األكؿ مف عناصر الدكلة ،كىك استمبلؾ األراضي في فمسطيف إلقامة الدكلة الييكدية عمييا.
حيث بدأ االستيطاف الييكدم قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية ،كما استغؿ الييكد الحركات
االستعمارية في منطقة الشاـ كبدأكا بحركة االستيطاف مف خبلؿ الدكؿ الكبرل كأغنياء الييكد ،فتحركت
الحركة الصييكنية إلى الدكؿ االستعمارية المتناحرة عمى المنطقة العربية ،مف خبلؿ الضغكط
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
المخمص لممشكبلت األكربية الييكدية ،فطمبت الدكؿ األكركبية مف بعثاتيـ القنصمية تيجير الييكد
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
مساعدة الصييكنية عمى تحقيؽ أىدافيـ في اليجرة كاالستيطاف ،كعقدت العديد مف االتفاقيات لتحديد
كترسيـ الحدكد ،مف خبلؿ قرار التقسيـ الذم ساعد عمى طرد الفمسطينييف مف أراضييـ كاستيبلء الييكد
عمييا .
ستتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية ،مع مختمؼ الدكؿ
إلنجاح كتدعيـ جكانب ثبلثة أسيمت في نجاح تأسيس دكلة إسرائيؿ ،كىي :االستيطاف ،كاليجرة،
كتحديد حدكد الدكلة.
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المبحث األوؿ
دور العالقات الدولية الصييونية في االستيطاف
أوًال :الييود واالستيطاف
ثانيػػػػًا :موقؼ الدولة العثمانية مف االستيطاف
ثالثػػػػًا :الحركة الصييونية واالستيطاف
ابعػػػػا :دور البعثات القنصمية األوروبية في االستيطاف
ر ً
خامسا :دور العالقات الصييونية األمريكية في االستيطاف
ً
سادسا :دور العالقات الصييونية البريطانية في االستيطاف
ً
سابعػػا :دور العالقات الصييونية الفرنسية في االستيطاف
ً
ثامنػػػػًا :دور العالقات الصييونية األلمانية في االستيطاف
تاسعػػًا :دور العالقات الصييونية الروسية في االستيطاف
عاشرا :دور العالقات الصييونية العربية في االستيطاف
ً
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مدخؿ
بدأ االستيطاف الييكدم في فمسطيف قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية التي ميدت
لبلستيطاف المنظـ ،كتصدت الدكلة العثمانية لحركة االستيطاف؛ لذلؾ اعتمدت الصييكنية عمى
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
فمسطيف سيطرت عمى األراضي الزراعية مف خبلؿ إصدار القكانيف التي تخدـ مصالح الصييكنية.
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
ممكية األراضي لدكلة االنتداب ،أك عف طريؽ شراء األراضي مف العرب المبنانييف كالسكرييف ،أك عف
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
العنصر األكؿ مف إقامة الدكلة كىك االقميـ.
أبعادا إقميمية كدكلية ،حيث مرت حركة االستعمار الصييكني في
أخذت ظاىرة االستيطاف
ن
فمسطيف بمرحمتيف :األكلى :مرحمة االستيطاف غير المنظـ كانتيت عاـ ََُٗ ،ككاف منيا مشركع
مكنتفيكرم كمشركع اكليفانت ،كالثانية :مرحمة االستيطاف المنظـ كتبدأ عاـ 1900؛ حينما أخذ الييكد
ببرنامج استعمارم استيطاني لو أىدافو الكاضحة ،كحظي بتأييد الييكد ،كعممت عمى تأيسيس األجيزة
أشكاال متعددة منيا االستيطاف المدني كاالستيطاف
كاألدكات لدعـ عممية االستيطاف كالذم أخذ
ن

الزراعي.

ستتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث دكر العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية ،مع مختمؼ الدكؿ
في إنجاح االستيطاف الييكدم في فمسطيف كتدعيمو.
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أوًال :الييود واالستيطاف

برزت التحركات الدكلية لبلستيطاف الييكدم في فمسطيف عندما أرسؿ كزير الخارجية البريطاني

المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ عاـ  1840/8/11رسالة يقكؿ فييا" :إف ييكد أكركبا
يمتمككف ثركات كبيرة ،كأم قطر يختاره الييكد ليستكطنكا فيو سيحصؿ عمى فكائد كثيرة مف الثركات
التي سيجمبيا الييكد معيـ ،كلف ينجح استيطاف الييكد في حدكد الدكلة العثمانية إال بصدكر قانكف
الستمبلؾ األراضي ،كاستيطاف الييكد في فمسطيف سيعمؿ عمى انتشار ركح الصداقة اتجاه السمطاف
()1

كالحككمة التركية مف جميع ييكد العالـ

استغؿ الييكد حالة تقيقر المسمميف في أكاخر العيد العثماني ،كبدأكا لمتمييد لعممية االستيطاف
مف خبلؿ بعثات االستكشاؼ منذ عاـ 1865ـ (السماؾ )47 :2004 ،حيث أسس ييكدا الكمعي
جمعية استعمار القدس عاـ  ،1871كطمب مف أغنياء الييكد تقديـ العكف لتكفير الحماية لممستكطنيف
الييكد في فمسطيف ،كاستخداـ نفكذىـ لدل الحككمات األكركبية لمضغط عمى الدكلة العثمانية؛ لمسماح
لمييكد باليجرة كاالستيطاف (أبك شمالة .)17 :2012،
بدأت أسرة ركتشيمد بجمع تبرعات كمساىمات طائمة لشراء أراضي في فمسطيف ،ككانت
الكاجية الظاىرة لعممية االستيطاف مؤسسة استثمارية لؤلراضي الزراعية في المشرؽ (ىيكؿ:2001 ،
اع حركة
 )62حيث أنشئت أكؿ مستعمرة قرب يافا عاـ  1882باسـ  ،Richion le Zionفقد نظٌـ أتب ى
حب صييكف في ركسيا في جمعيات؛ لمحصكؿ عمى اعتراؼ رسمي مف الحككمة باسـ جمعية دعـ
الزراعييف كالحرفييف الييكد في فمسطيف كسكرية (الغاردم )42 :1969 ،حيث بمغ عدد المستكطنات
كتحديدا عاـ  – 1889اثناف كعشركف مستكطنة (العيمة كشاىيف )7 :2010 ،ككاف عدد
الييكدية –
ن
الييكد في فمسطيف ثمانية آالؼ شخص ،ال يممككف أكثر مف خمسة آالؼ فداف (ىيكؿ :2001 ،ج
 )18 :2كحرص الييكد عمى إقامة المستكطنات في قبلع محصنة عمى التبلؿ ذات المكاقع
االستراتيجية ،كتزكيدىا بأبراج مراقبة كأسكار عسكرية ،لئلشراؼ عمى المناطؽ العربية لبلطبلع عمى
تحركاتيـ العسكرية( .غازم)19 :2003 ،

) (1مذكرة كزير الخارجية البريطاني ،المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ بخصكص تكطيف الييكد في فمسطيف عاـ
.1840/8/11
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سارت عممية االستيطاف الييكدم في فمسطيف بعدة أنكاع منذ عاـ  1840ـ كحتى بداية عاـ
 1914ـ كىي( :الكعرم)73 :2006 ،
أ .االستيطاف المنعزؿ :تش ٌكؿ مرحمة ابتدائية جرت خبلليا محاكالت كثيرة كمنعزلة كمحاكلة استيطاف
بعض المناطؽ في فمسطيف ،كارتبط مباشرة بالنشاط االستعمارم األكركبي في المنطقة.

استمرت حتى بداية عاـ ُُْٗ ـ عشية
ب .االستيطاف المياجر :مرحمة ٌ
متقدمة بدأت عاـ ُِٖٖ ـ ك ٌ
اندالع الحرب العالمية األكلى ،كتمثٌمت بالقياـ بمجمكعة ىجرات منظمة إلى فمسطيف ،بيدؼ بناء
المؤسسات التي سيقكـ بيا التأسيس لمدكلة الييكدية االستيطانية.

كبذلؾ يمكف الق كؿ أف االستيطاف الييكدم في فمسطيف نكدل بو كبرز قبؿ ظيكر الصييكنية
السياسية كظيكره في الفكر الييكدم ،حيث أشرؼ عمى عممية االستيطاف أثرياء الييكد كتـ دعمو
كاالىتماـ بو كتككيف الجمعيات لجمع الماؿ كشراء األرض في فمسطيف.
ثانيا :موقؼ الدولة العثمانية مف االستيطاف
ً
حاكؿ الييكد اقناع السمطاف باالستيطاف الييكدم في فمسطيف لحؿ المشكمة الييكدية في
أكركبا ،عمى أف يككف االستيطاف قانكنيا لتسييؿ عممية اليجرة كاالستيطاف كستقكـ المنظمة الصييكنية
بكضع القكانيف ،فرفض السمطاف المقترحات الصييكنية الداعية إلى منح الييكد كطف بفمسطيف ،فتحرؾ
زعماء الصييكنية لمتعاكف مع الدكؿ األكركبية الكبرل بشكؿ مكثؼ؛ ألخذ الشكؿ القانكني لبلستيطاف
بفمسطيف (أبك شمالة)120 :2012 ،
عجزت الدكلة العثمانية عف الكقكؼ في كجو المد االستيطاني ،رغـ محاكلتيا اتخاذ الق اررات
كاصدار القكانيف لمنع نقؿ األراضي لمييكد كلمقنصميات األكركبية الداعمة لمييكد ،كاستمرت القنصميات
بتسريب األراضي الفمسطينية إلى الييكد ،كاألسباب التي تمثمت في تسريب األراضي لمييكد كاآلتي:
 .1لـ تكف الدكلة العثمانية عمى كعي بما يجرم مف اتفاقيات بيف الييكد كالقنصميات األكركبية بشراء
مساحات شاسعة مف األراضي الفمسطينية بدعـ مف المستثمريف األجانب كقناصؿ الدكؿ
األكركبية؛ فقد كاف لقانكف بيع األراضي لؤلجانب دكر ميـ في بداية انتقاؿ األراضي بصكرة
قانكنية إلى المستثمريف األكركبييف عاـ 1867ـ( .أبك شمالة)105 :2012 ،
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 .2تدخبلت سفراء الدكؿ األكركبية كمتابعاتيـ المستمرة لدل الباب العالي ،عبر كجكدىـ في االستانة
(الكعرم ،)249 :2006 ،لمحصكؿ عمى فرمانات تمكنيـ مف استغبلؿ األراضي الزراعية ،إلقامة
مستكطنات صييكنية عمييا( .أبك شمالة.)134 :2012 ،
مر االستيطاف بمرحمتيف في العيد العثماني ،مرحمة السمطاف عبد الحميد الثاني حتى عاـ
1908ـ ،كمرحمة سيطرة جمعية تركيا الفتاة ،ثـ جمعية االتحاد كالترقي حتى عاـ  1917فكانت كؿ
مرحمة تتميز عف األخرل باآلتي (صالحية:)25-20 :2009 ،
المرحمة األولى :كاف عيد السمطاف عبد الحميد الثاني كما قبمو فترة خصبة لقناصؿ الدكؿ األكركبية:
ركسيا ،كبريطانيا ،كألمانيا ،كالنمسا ،كفرنسا ،كتمثؿ دكرىـ في بسط الحماية عمى الييكد ،كتسييؿ
اإلقامة كاالستيطاف ،كانتقاؿ األراضي كالمجكء إلى سفرائيـ في إستانبكؿ ،كممارسة الضغط عمى السمطة
العثمانية؛ إلتماـ الصفقات المتعمقة باألراضي ،كااللتفاؼ عمى القكانيف كالمكائح كالتعميمات.
المرحمة الثانية :عيد جمعيتي تركيا الفتاة ،كاالتحاد كالترقي ،حيث سيطرت جمعية تركيا الفتاة بتاريخ
 ،1903/7/23كسمحت لمييكد بشراء األراضي كتأسيس المستكطنات ،كأدرؾ زعماء الييكد التغيير
الذم أصاب الدكلة العثمانية ،كانفردت جمعية االتحاد كالترقي بالسيطرة التامة عمى الدكلة ،كأصبح
لمييكد ممثمكف في مجمس المبعكثاف ( البرلماف العثماني الذم أسسو السمطاف عبد الحميد الثاني)،
كلقيت الحركة الصييكنية عطفنا مف بعض العسكرييف الذيف درسكا في مدرسة األليانس الييكدية ،حيث
قادكا االنقبلب عمى السمطاف العثماني.

رفعت حككمة االتحاد كالترقي القيكد عف تممؾ األراضي لمييكد في أكتكبر عاـ  1913حتى
مارس عاـ  ،1914كأنشئ خبلليا عدد مف األحياء مثؿ قكمبانية بيت أكرشميـ عمى مساحة 9000ـ
مربع عاـ  ،1910كبيت سعدكف عاـ  ،1911كبيت يسرائيؿ عاـ  ،1914إضافة إلى حي نسيـ يافي
خارج السكر مقابؿ باب العمكد (صالحية ،)26 :2009 ،كتجاكب المسؤكلكف األتراؾ مع الدكائر
البريطانية كالصييكنية لتقديميـ الرشاكل ،كأصدر رشيد باشا متصرؼ القدس عدة ق اررات مخالفة
لمقكانيف العثمانية ،كتحايؿ عمييا؛ لمصمحة الييكد الذيف يحممكف جكازات سفر أجنبية ،كأرسؿ رسالة
لك ازرة الداخمية في إستانبكؿ يطمب السماح لممياجريف الييكد بتممؾ األراضي كتشييد البناء ،كلكف طمبو
رفض( .الحبلؽ)208 :1978 ،
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ثالثًا :الحركة الصييونية واالستيطاف
شددت الصييكنية عمى أىمية االستيطاف الييكدم في فمسطيف ،كتيجير الييكد إلييا ،كترحيؿ
العرب منيا ،كتحكيؿ فمسطيف إلى قاعدة استيطانية ييكدية ثابتة ككمركز لمييكدية العالمية (غازم،
 ،)18 :2003كتحركت الصييكنية لمحصكؿ عمى ترخيص أك براءة سياسية أك مكافقة حككمية مف
مدعكما مف الدكؿ الكبرل بعدما تـ االتفاؽ
قانكنيا باالستيبلء عمى فمسطيف،
بعض الدكؿ؛ لتمنحيا حقنا
ن
ن
معيا عمى مساعدة الحركة كحمايتيا ،فانطمقت جيكد ىرتزؿ لمقابمة السمطاف العثماني عبد الحميد،
الديف العاـ لمدكلة
كاالتصاؿ بالمسئكليف العثمانييف لمحصكؿ عمى البراءة ،مقابؿ إصبلح كضع ى
العثمانية ،مع الحرص الدائـ ليرتزؿ عمى مقابمة إمب ارطكر ألمانيا كممؾ ايطاليا ،كاالتصاؿ بيـ
كمفاكضة كزراء كمسئكليف كبار في بريطانيا كألمانيا كالنمسا كالمجر كركسيا إلنجاح عممية االستيطاف
في فمسطيف .كبذلؾ استطاع ىرتزؿ نقؿ المسألة الييكدية إلى المستكل الدكلي( .الشرقاكم:2007 ،
.)325
تم ٌكنت الحركة الصييكنية مف استيعاب األيدم العاممة الييكدية المكجكدة في فمسطيف ،كالذيف

كصمكا إلى فمسطيف بكسائؿ شتى ،لمتأسيس لمعمؿ الزراعي ،حيث كاف االستيطاف الزراعي لمييكد
ىاما ،فقد اعتمدت الحركة الصييكنية عمى االستيطاف في أنشطتيا السياسية
طرحا
ن
ن
أيديكلكجيا ن
كالعسكرية لمتمييد لمدكلة (الكعرم ،)70 :2006 ،فتبمكر االستعمار االستيطاني الصييكني في
فمسطيف مف خبلؿ أربع مراحؿ( :غازم)17 :2003 ،
 .1تيجير الييكد إلى فمسطيف.
 .2االستيطاف كبناء المستعمرات الييكدية في فمسطيف.
 .3استخداـ اإلرىاب كالمجازر الجماعية لترحيؿ العرب.
 .4اشعاؿ الحركب العدكانية لتحقيؽ التكسع كاالحتبلؿ ،كالسيطرة عمى األرض كالمقدسات العربية،
دكليا.
كتحكيؿ المستكطنات إلى دكلة ييكدية معترؼ بيا ن
أكجدت الصييكنية التفاعؿ بيف الدبمكماسية كاالستيطاف في حركة لكلبية متصاعدة .كىي فكرة
تنطكم عمى خمسة مبادئ منيجية( :الشرقاكم)327 :2007 ،
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 .1المساعدة الدبمكماسية ال يقدر ليا النجاح في الحصكؿ عمى االتفاقيات الدكلية إال إذا سبقيا عمؿ
مممكس في فمسطيف مف اليجرة ،كاالستعمار ،كالتعميـ؛ لكي يصبح االستيطاف حجة تقكل
المفاكضيف.
 .2ينتج عف الدبمكماسية الناجحة إطار يضع االستيطاف الصييكني في محتكاه المادم كاالقتصادم.
 .3الحصكؿ عمى االتفاقيات السياسية ،التي تساعد الصييكنية في الحصكؿ عمى األراضي
لبلستيطاف رىف اإلنجازات الفعمية الثابتة.
أكضاعا جديدة لممطالبة باتفاقيات
 .4إلحاؽ اإلنجازات العممية باالتفاقات السياسية الدكلية ،لكي تخمؽ
ن
جديدة ،كتقدـ لمحركة الصييكنية شركطنا أفضؿ.
تمكنت الحركة الصييكنية مف المزاكجة بيف العمؿ الدبمكماسي كاالستيطاف ،كتمكنت مف تحقيؽ
إنجازات محدكدة قبؿ االنتداب البريطاني ،كيعد كعد بمفكر األساس الذم تـ االستناد إليو ،كتبعيا
استيطاف كاسع مخطط في ظؿ ضمانة قانكنية كتحت إشراؼ دكلة عظمى كاقرار دكلي( .الشرقاكم،
ئيسيا مف عناصر إقامة دكلة الييكدية في فمسطيف،
نا
 )327 :2007حيث شكؿ االستيطاف
عنصر ر ن
باعتباره كسيمة عممية تيدؼ إلى تيكيد فمسطيف كاقامة الكياف االستيطاني فييا ،كتزكيده باستمرار
بالعنصر البشرم لتقكية طاقاتو العسكرية كاالقتصادية كالبشرية (غازم.)20 :2003 ،
قاؿ مكشيو سنية رئيس القيادة القطرية لمياجاناة في عاـ  1943ـ" :إف االستيطاف ليس ىدفنا

أيضا كسيمة االستيبلء السياسي عمى فمسطيف ،كالسعي إلقامة مستكطنات
في حد ذاتو فحسب ،بؿ ن
عبرية سكاء كسط المراكز السياسية كاالقتصادية لفمسطيف ،أك بالقرب منيا أك حكليا ،كاستخداميا مكاقع
طبكغرافية مشرفة أك مكاقع رئيسية مف ناحية السيطرة العسكرية عمى البمد كالقدرة عمى الدفاع الفعاؿ
عنيا ،كاف كانت أىميتيا االقتصادية قميمة (العيمة كشاىيف.)17 :2010 ،
باشرت الحركة الصييكنية االستيطاف في فمسطيف بطريقة منظمة بعد مؤتمر بازؿ حيث أسست
العديد مف المؤسسات الصييكنية كالشركات لشراء األراضي الفمسطينية كالسيطرة عمييا بالتكسع كالقكة
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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عمى أنيا تخدـ المصالح االستعمارية ،كلكف في الحقيقة أنيا تحقؽ أىدافيا في السيطرة عمى فمسطيف
لتحقيؽ أطماع الييكد العالمية.
ابعا :دور البعثات القنصمية األوروبية ودورىا في االستيطاف
رً
قنصميا ممحكظنا في شراء األراضي ،كتمميكيا لمرعايا األجانب ،كتـ
شيدت فمسطيف نشاطنا
ن

رسميا عاـ  1862عمى صفحات إحدل الصحؼ الصادرة في القدس عف تمميؾ األراضي
اإلعبلف
ن
ار آخر سمح بمكجبو لكافة الرعاية األجانب في فمسطيف بشراء
لؤلجانب ،حيث أصدر الباب العالي قرنا
أراضي ،كبناء بيكت عمييا مقابؿ دفع ضرائب مثؿ باقي السكاف ككاف القرار لو أبعاد إيجابية عمى

الييكد عاـ ( 1868أبك شمالة )103 :2012 ،كدعمت البعثات القنصمية لبلستيطاف مما أدل لتطكره
انسجاما مع عبلقات صداقة ربطت بيف
إما بتكجيو مباشر مف دكليـ كتطبيقنا لسياساتيا ،كا ٌما
كنمكهٌ ،
ن
البعثات القنصمية كالييكد ،كالتي بدكرىا أسست ألدكار كاف ليا حضكرىا في التأسيس لبناء الدكلة
الييكدية في فمسطيف (الكعرم.)136-135 :2006 ،
استنادا لنظاـ االمتيازات؛ سيمت عمميات االستيطاف الصييكني في بداية عيدىا ،كسيمت
ك ن
دخكؿ الييكد األجانب مف مكاطني دكليـ ،كمساعدتيـ عمى استمبلؾ األراضي كالحصكؿ عمى الرخص
الضركرية؛ لتأميف إقامة األبنية كالمنشآت كالمستكطنات (الشريؼ )70 :2012 ،فمقى الييكد مساندة
مف القناصؿ الذيف سعكا إلقناع أصحاب األمبلؾ ببيع أراضييـ كعقاراتيـ لصالح بعض السماسرة،
لشراء األراضي الزراعية عبر ككاالت في مناطؽ عكا كحيفا كالناصرة ،كسجمت المحكمة الشرعية في
عكا الحجج كالبيكعات لممكاطنيف بصرؼ النظر عف جنسياتيـ كأعراقيـ ،كنجح الييكد بشراء األراضي
جيكدا في سعييـ
أف الحاخامات الييكدية بذلت
ن
كالعقارات مف المكاطنيف بإغراءات ككسائؿ تشجيعية ،ك ٌ
لمسيطرة عمى األراضي بشتى الكسائؿ كاألساليب المتاحة (الكعرم. )278-276 :2006 ،
عممت القنصميات األكركبية عمى إنجاح حركة اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف ،كاستخداـ
محاكالت عديدة لتثبيت االستيطاف الييكدم تمثمت في( :الكعرم)251 :2006 ،
 .1نجح قناصؿ الدكؿ األكركبية ،بأساليب عديدة ،في إحباط كاضعاؼ جذكة المقاكمة العربية
لبلستيطاف الييكدم.
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كحد قناصؿ الدكؿ األكركبية الدفع باتجاه الضغط مف أجؿ تخفيؼ القيكد التي فرضتيا الدكلة
ٌ .2
العثمانية عمى رعايا ركسيا مف الييكد ،معتبريف اإلجراءات العثمانية مخالفة لشركط االمتيازات
شكبل لتبرير كصكليـ إلى فمسطيف كتبرير إقامتيـ فييا.
أف الييكد حافظكا عمى جنسياتيـ ن
األجنبية ،ك ٌ
استغبلال خبيثنا،
كتقبؿ مكظفي الدكلة لمرشاكم
ن
 .3استغؿ القناصؿ األكركبيكف فساد الجياز اإلدارم ٌ

كتجاكزكا الق اررات كالفرمانات العثمانية الرافضة لمييكد؛ إلقامتيـ كلشرائيـ األراضي ،كاستفادكا منيا

في معاقبة المقاكميف ،كاخبلء سبيؿ الييكد الذيف سرقكا أمبلؾ الناس أك يخالفكف األنظمة كالقكانيف
المعمكؿ بيا.
مارس قناصؿ الدكؿ األكركبية أسمكب التحايؿ عمى العثمانييف ،كاستيدفكا مكاجية التعميمات
الرسمية في منع الييكد مف الكصكؿ كاإلقامة في فمسطيف ،كتمكنكا مف إدخاؿ أعداد كبيرة مف الييكد
المياجريف إلى فمسطيف ،كأقامكا فييا كساعدكىـ في شراء األراضي؛ كمنح الييكد شيادات الحماية التي
كفرت ليـ اإلقامة كالتكطٌف كشراء األرض ،كأقبؿ الييكد نحك فمسطيف قادميف مف ركسيا كبكلندا كمنطقة

البمقاف كغيرىا مف الدكؿ األكركبية (الكعرم.)270-269 :2006 ،

ارتكز النشاط القنصمي األكركبي عمى السيطرة عمى األراضي الفمسطينية كالتحايؿ عمى
القكانيف العثمانية لمسيطرة كالييمنة االقتصادية ،كتحكيؿ النشاط القنصمي كتركيزه عمى فمسطيف ،كعممت
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
األكربية باستمرار ،كاستغمت الصييكنية الخبلؼ االستعمارم كدخكليا كمتغير جديد يحقؽ األىداؼ
االستعمارية.
خامسا :دور العالقات الصييونية األمريكية في االستيطاف
ً
انطمقت الدعكات األمريكية لتكطيف الييكد في فمسطيف منذ عاـ  ،1814كأنشأكا مستكطنة
زراعية ضمت ييكدا كانجيميف أمريكييف عاـ  ،1850كقاـ كاردكريكف القنصؿ األمريكي في القدس
بتأسيس مستكطنة زراعية في منطقة القدس ،حيث قامت أكؿ بعثة مسيحية أمريكية لبلستيطاف في
يكيا عاـ  ،1867كأقيمت مستكطنة بمشاركة  70شخصية دينية
يسا
انجيميا أمر ن
ن
فمسطيف مع  150قس ن
عاـ ( 1868الطكيؿ .)76 :2011 ،كفي عاـ  1870تأسست الجمعية األمريكية الستكشاؼ فمسطيف،
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تمييدا لميجرة إلى فمسطيف (الكعرم:2006 ،
كتكلت الجمعية تدريب الييكد عمى األعماؿ الزراعية
ن
.)79
احتجت أمريكا عمى القكانيف العثمانية التي صدرت بخصكص اليجرة الييكدية ،كاخراج مف
انتيت مدة إقامتيـ ،بحجة أف الييكدم األمريكي ىك أمريكي كال يحؽ لمدكلة العثمانية منعو مف شراء
األرضي كاالستيطاف في فمسطيف (الزىار )7 :2011 ،كحينما قدـ المبشركف األمريكيكف المساعدة
ا
لممياجريف الييكد ،كىبت المبشرة األمريكية مينكر ممتمكاتيا الكاسعة لمنفعة المستكطنات الصييكنية،
كخاصة مستكطنة مكفيو إسرائيؿ ،كقاـ القنصؿ األمريكي كريسكف بإنشاء مستعمرة زراعية ييكدية
لتدريب المياجريف الييكد عمى شؤكف الزراعة كاالنتاج الزراعي عاـ ( 1852محمكد.)35 :1984 ،
أنشأ القنصؿ العاـ القس كردر جريسكف مستكطنة زراعية ييكدية ككطٌف انجيمييف أمريكييف،

كييكد بدعـ مف مؤسسة ييكدية مسيحية انجميزية عاـ  ،1870كتكالت حركات االستيطاف بتمكيؿ مف
رجاؿ أعماؿ أمريكييف؛ فقامت مستكطنة جبؿ األمؿ إلى الغرب مف يافا (السماؾ.)57 :2004 ،
سادسا :دور العالقات الصييونية البريطانية في االستيطاف
ً
تحركت الصييكنية الستخداـ كرقة الحماية األجنبية عامة كالبريطانية خاصة ،لكي تضغط
عمى الدكلة العثمانية لمسماح ليا بشراء األراضي كالعقارات ،كبناء المؤسسات االستيطانية ،كمارست
الصييكنية الضغط عمى الحككمة البريطانية كرئيسيا بالمرستكف إلقناع السمطاف بتشجيع الييكد
لبلستيطاف في فمسطيف (الكعرم )86 :2011 ،حيث ارتفع عدد المستكطنات؛ لتعاكف حككمة االنتداب
البريطاني مع الحركة الصييكنية لطرد الفمسطينييف كسمب أراضييـ كزرع المستكطنيف فييا ،كقاؿ بف
غكريكف" :إف العرب لـ يدخمكا كلـ يحتمكا أية مستكطنة ييكدية ميما كانت بعيدة قبؿ خركج القكات
البريطانية مف فمسطيف ،بينما احتمت الياجاناة عدة مكاقع عربية (العيمة كشاىيف.)7 :2010 ،
 .1بريطانيا واالستيطاف في فمسطيف
اىتمت بريطانيا باالستيطاف بفمسطيف ،لتستطيع تأميف طريؽ العبكر اآلمف لميند الميددة مف
قبؿ فرنسا كركسيا ،كالتي بمكرت بالمنافسة األكركبية (الشريؼ ،)63 :1985 ،حيث قامت بريطانيا
بإجراء دراسة عممية الستيطاف الييكد في فمسطيف ،فأرسمت لجنة فنية بقيت فييا ست سنكات عاـ
 ،1871حيث مسحت خبلليا أراضي فمسطيف مف الشماؿ إلى الجنكب (الكعرم،)61 :2011 ،
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نجح مكنتفيكرم في الحصكؿ عمى فرماف مف السمطاف عبد المجيد عاـ  ،1849حيث سمح
لمييكد بشراء بعض األراضي ،كتمكف نتيجة تدخؿ بريطانيا بعد مقابمة السمطاف في االستانة لممرة الثانية
مف الحصكؿ عمى فرماف ،لشراء قطعة أرض في القدس خارج سكر المدينة القديمة ،كأقاـ عمييا حي
سكني ييكدم في فمسطيف (محمكد ،)46 :1984 ،كتمكف مكنتفيكرم مف شراء أراضي عمى باب يافا
عاـ  ،1855كتدخؿ لو السفير البريطاني لدل الباب العالي ،ككانت قطعة األرض عبارة عف 18000
متر مربع ،ك تـ كضع حجر األساس لبناء أكؿ حي استيطاني ييكدم عرؼ باسـ كيرـ مكشيو عاـ
 ، 1855كسكف عدد مف الييكد الحي الييكدم الجديد بالمناصفة بيف السفارديـ كاالشكناز (أبك شمالة،
.)130 :2012
ىدفت سياسية بريطانيا في الكسط العربي بفتح أبكاب فمسطيف ليجرة الييكد ،كتشجيعيـ عمى
انشاء شبكة مف المستعمرات االستيطانية؛ لتككف عازؿ يحجز مصر عف سكريا كيمنع لقاءىما في
الزاكية االستراتيجية الحاكمة (ىيكؿ.)41 :2001 ،
نشطت الصييكنية بمساعدة القنصميات الغربية في القدس كخاصة القنصمية البريطانية في
البحث عف أراضي جديدة الستصبلحيا كشرائيا (محمكد ،)47 :1984 ،حيث تدخؿ قناصؿ بريطانيا
كالدكؿ الكبيرة في اإلشراؼ عمى معامبلت شراء كبيع األراضي ،كتدخؿ القنصؿ البريطاني تمبؿ مكر
بتثبيت ممكية جمعية مرسمي الكنيسة اإلنجميزية في فمسطيف ،كالتي ىدفيا مساعدة الييكد في شراء
األراضي مف الفمسطينييف (الكعرم.)142 :2006 ،
عيد رئيس الكزراء البريطاني دزرائيمي ككزير خارجيتو المكرد سالزبرل إلى اكليفنت التفاكض مع
السمطاف العثماني لمحصكؿ عمى مكافقتو عمى تكطيف الييكد بفمسطيف ،كحاكؿ اكليفنت الحصكؿ عمى
تأشيرة دخكؿ الييكد مف السمطاف ،كالقسيس انكميكاني ممحؽ السفارة البريطانية في فيينا كليـ ىشمر نظـ
صييكنيا مف أجؿ اليجرة كاالستيطاف
مؤتمر
نا
عممية تيجير الييكد الركس إلى فمسطيف ،كنظـ في فيينا
ن
عاـ ( 1882السماؾ.)46 :2004 ،
كثفت الحركة الصييكنية جيكدىا كجندت مكظفي حككمة االنتداب الصياينة؛ إلعطاء الييكد
حؽ امتياز استغبلؿ األراضي التي اعتبرت أمبلؾ الدكلة ،كأنشأت بريطانيا إدارة ىدفيا تحديد ممكية كؿ
أرض لبلستيبلء عمييا ،كعمدت اإلدارة البريطانية منذ البداية إلى انتزاع األراضي الزراعية مف
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المكاطنيف ،كنقؿ ممكياتيا إلى الييكد المياجريف ،كألغت جميع القكانيف كنظـ ممكية األراضي التي
كضعيا العثمانيكف أثناء حكميـ (صامرم.)26 :2013 ،
 .2العالقات الصييونية البريطانية لخدمة االستيطاف فترة االنتداب
استخدمت الصييكنية عدة استراتيجيات لشراء األراضي خبلؿ فترة االنتداب كىي: 18( :
)Dajani. 2005
أ .انشاء ككاالت كمنظمات لغرض االستيبلء عمى األراضي كالتعاكف مع االستعمار.
ب .االىتماـ بنكع األرض مساحتيا حسب أصكؿ الشراء.
ت .الكصكؿ لضمانات مع بريطانيا لضماف السياسات كاألنظمة المتعمقة بشراء األراضي.
أخذت الحركة الصييكنية بدعـ كتأييد مف سمطات االنتداب البريطاني لتقيـ المستعمرات
الييكدية في فمسطيف (غازم ،)19 :2003 ،حيث اتبعت سياسة سمب األراضي العربية بمساعدة
االنتداب البريطاني ،كشراء األراضي مف بعض العائبلت االقطاعية المبنانية كبعض ضعاؼ النفكس
مف الفمسطينييف ،كاستخدمت أيضا القكة العسكرية لمسيطرة عمى األرض( .غازم.)18 :2003 ،
كاف يمتمؾ الييكد مع بدء االنتداب حكالي  %2مف األراضي الزراعية ،كبعدما سيمت سمطة
االنتداب حصكليـ عمى األراضي بكؿ السبؿ الممكنة مكنتيـ مف تممؾ ما يزيد عف  %30مف
األراضي ،كأصبح النقب مميء بالمستعمرات الييكدية التي بمغت أربعة أمثاؿ ما كانكا يممككنو قبؿ
االنتداب (الحارتي.)337 :2001،
 .3قوانيف االنتداب البريطاني بشأف األراضي االستيطاف
قدمت بريطانيا مساعدتيا لمسيطرة عمى األرض؛ ألنو عنصر ميـ لكضع الحجر األساسي
لتككيف مؤسسات الدكلة ،كاستخدمت الطرؽ الممتكية بتغيير القكانيف العثمانية المتبعة في فمسطيف ،مما
أدل لتسييؿ السيطرة عمى األراضي كاقامة المدف كالمستكطنات كالمشاريع االقتصادية كالمدارس
كالمركز الصحية لتككيف جميع أركاف الدكلة ،كسنعرض القكانيف التي تـ إصدارىا مف قبؿ حككمة
االنتداب البريطاني كىي كاآلتي:
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أ .قانوف انتقاؿ األراضي عاـ  :1920أصدر صمكئيؿ أكؿ قانكف لنقؿ األراضي بعد شيريف مف
تعيينو ،حيث ألغى قانكف انتقاؿ األراضي سارم المفعكؿ عاـ  1918الذم حظر التصرؼ في
األمكاؿ المنقكلة ،كتـ تأسيس دائرة الطابك عمى أساس نقؿ األراضي مف العرب ،كاعترض العرب
عمى القانكف؛ ككنو جاء إلفقارىـ كاجبارىـ عمى بيع أراضييـ لمصياينة بأسعار قميمة (الزىار،
.)100 :2011
ب .قانوف محاكـ األراضي عاـ  :1921أصدره المندكب السامي لمبت في ممكية األراضي كالمنازعات
الناشئة عنيا ،كأعطى المحاكـ سمطة األمر بتسجيؿ األراضي ،كتحديد الحدكد في دائرة الطابك
كالفصؿ بالنزاعات القائمة عمى األراضي المشاع ،كأراضي الحككمة غير األميرية ،كيقتصر دكرىا
عمى نزع الممكية كخاصة في األراضي المرىكنة (عجكة )20 :2011 ،كأصدرت قانكف األحراج؛
امتدادا لمقانكف البريطاني الذم سنتو سمطات االنتداب في فمسطيف ،كصدر لممرة األكلى في عاـ
 ،1925كعدؿ عاـ ( 1926المكسكعة الفمسطينية :1984 ،القسـ العاـ ،ـ.)87 :1
ت .قانوف تنظيـ المدف عاـ  :1921أصدرت حككمة االنتداب قانكف تنظيـ المدف ،كشكمت لجنة
مركزية لئلشراؼ عمى األبنية كتنظيـ المدف ،كأعطت المادة  22مف القانكف المذككر المجنة
المركزية الحؽ في نزع ممكية األراضي كالمباني المقامة عمييا؛ بيدؼ المنفعة العامة ،كتمكنت
حككمة االنتداب في  19يكنيك عاـ  1936مف نسؼ الحي العربي في مدينة يافا ،بحجة تكسيع
المدينة ،كىدمت  220من نزال ،كشردت  450أسرة عربية (الزىار.)101 :2011 ،
ث .قانوف استمالؾ األراضي لمصالح العاـ  :1943أصدرت سمطة االنتداب البريطاني القانكف
العقارم الذم يجيز الممكية مف أجؿ الصالح العاـ (الحارتي ،)339 :2001 ،كسف القانكف
كنشر في الكقائع الفمسطينية العدد
المندكب السامي البريطاني في فمسطيف ىاركلد مكمايكؿ ،ي
 1305بتاريخ  ،1943/12/10ككانت الغايات العامة لئلدارة البريطانية تحقؽ أىداؼ الصييكنية
في إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كيقع القانكف في  26مادة ،كأىـ ما تضمنو (المكسكعة
الفمسطينية  :1984القسـ العاـ ،ـ211 :1ا:)212-



يستممؾ أية أرض استمبل نكا مطمقنا.

يممؾ حؽ التصرؼ بتمؾ األرض ،أك استعماليا لمدة محدكدة مف الزمف.
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 يستممؾ أم حؽ مف حقكؽ االرتفاؽ في تمؾ األرض أك عمييا ،أك أم حؽ مف الحقكؽ األخرل
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.
استغؿ القانكف المجالس البمدية كالقركية الييكدية ،التي تأسست في فمسطيف في عيد االنتداب

البريطاني ،كضمت إلييا آالؼ الدكنمات مف األراضي العربية لبناء المستعمرات كالبيكت لممياجريف
الجدد؛ إلقامة المرافؽ كالمؤسسات الصييكنية.
سيمت اإلدارة البريطانية انتقاؿ األراضي الفمسطينية لممياجريف الييكد ،كسيمت استق ارراىـ في
األراضي الزراعية ،كاتبعت أساليب مختمفة كمنيا( :سبلمة)357 :2003 ،
 منحت اإلدارة البريطانية مساحات شاسعة مف األراضي البكر لمييكد معتمدة عمى المادة السادسة
مف كثيقة االنتداب ،كشجعت حشد الييكد في األراضي األميرية كاألراضي المكات ،كمف آثار تجزئة
الممتمكات العربية التابعة لمدكلة العثمانية ،كظيكر جنسيات عربية منفصمة في تمؾ المنطقة ،مف
سكاف سكريا كلبناف الذيف يتممككف أراضي في فمسطيف كأصبحكا يعتبركف أجانب غائبيف عف الببلد،
كانتقمت أمبلكيـ إلى الحككمة كمنيا إلى الييكد.
 عجز كثير مف المبلؾ العرب عف دفع الضرائب ،كلـ يجدكا جية حككمية أك مصرفية تقدـ االئتماف
الزراعي الضركرم ،سكم الييكد ،كأدم إلى تكقيع الحجز عمى كثير مف أراضي العرب كشرائيا
بكاسطة الييكد.
 قامت حككمة االنتداب بفمسطيف كفقنا لقانكف نزع الممكية العامة بانتزاع ممكية كثير مف األراضي
لمعرب بحجة استبلميا لممرافؽ العامة.

ساىـ االنتداب البريطاني بنقؿ ممكية األرض التي احتمكىا لمحركة الصييكنية (عبد الحميد،
 ،)53 :2015حيث نقمت حككمة االنتداب لمحركة الصييكنية  180ألؼ دكنـ عمى شكؿ امتيازات،
مثؿ :امتيازات الحكلة ،كامتياز البحر الميت ،كامتياز كثباف قيسارية الرممية ،كتـ شراء  120ألؼ دكنـ
مف الكنائس المختمفة (عبد الحميد ،)55 :2015 ،كقدـ ىربرت صمكئيؿ  175ألؼ دكنـ مف أخصب
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أراضي الدكلة عمى الساحؿ بيف حيفا كيافا ىدية لمصييكنييف ،كأتبعيا بدفعة مف أراضي النقب،
كتكررت ىباتو مف األراضي الساحمية الخصبة نحك مميكف كربع مف الدكنمات ،أم  %58مف مجمكع
األراضي التي يمتمكيا الصييكنييف سنة 1948؛ فأصبح بيد الصييكنييف  2.1مميكف دكنـ حتى يتمكنكا
مف إقامة كيانيـ (المكسكعة الفمسطينية  :1984القسـ العاـ ،ـ.)180 :1
كعمى الرغـ مف الجيكد الصييكنية البريطانية لمحصكؿ عمى األراضي فترة االنتداب ،لـ يتمكنكا
مف الحصكؿ إال عمى  %6.5مف فمسطيف بحمكؿ  ،1948كمعظميا أما أراضي حككمية ،أك أراضي
باعيا إقطاعيكف غير فمسطينييف ،يقيمكف في لبناف كسكرية ،كبني الييكد عمى األراضي  291مستعمرة
(مركز الزيتكنة ،2012 ،ع .)8 :21
سابعا :دور العالقات الصييونية الفرنسية في االستيطاف
ً
دكر ميما مف خبلؿ نشاطاتيا السياسية كاالقتصادية مما
لعبت البعثات القنصمية الفرنسية نا

ساعد في بدء اليجرة الييكدية كتمكينيـ مف االستيطاف في فمسطيف (الكعرم .)155 :2006 ،حيث
ترسو النائب عف
تشكمت في فرنسا منظمة باسـ "األليانس" "االتحاد اإلسرائيمي العالمي" عاـ  ،1860أ

البرلماف الفرنسي "أدكلؼ كريمييو" عاـ  ،1866كاتصؿ بالسمطاف عبد العزيز (حمداف،)24 :2007 ،
لمحصكؿ عمى فرماف عثماني عاـ  1868الستئجار  2600دكنـ مف أراضي قرية يازكر القريبة مف
عاما ،كأقامت عمييا أكؿ مدرسة زراعية لمصياينة في فمسطيف ،كأطمؽ عمييا اسـ مدرسة
يافا لمدة  99ن
"مكفيو إسرائيؿ" ،بيدؼ تحضير الدراسات البلزمة عف تربة فمسطيف كأنكاع الزراعة التي تستجيب ليا،
كتدريب الصياينة الكافديف عمى العمؿ الزراعي ،كتزكيدىـ بالخبرة الضركرية إلنشاء المستكطنات
الزراعية (الزىار.)6: ،2011 ،
كبيرا ،محاكلة مف قناصؿ فرنسا شراء
قدمت نا
كسعت القنصمية الفرنسية مف نشاطيا ،ك ٌ
ٌ
دكر ن
أر و
عددا مف الرعايا الفرنسييف ىـ بحاجة لشراء أراض إلقامة مصالح
أف ن
اض تحت أسمائيـ ،كبحجة ٌ
ثـ سربت ىذه األراضي إلى الييكد؛ حيث كاف قنصؿ فرنسا في يافا فميير
اقتصادية كدينية عميياٌ ،
ككيؿ شركة سفف فرنسية اشترل مف الفبلحيف سدس قرية الخضيرة ،كباعيا ألشخاص ييكد ،كأصبحت

األراضي جزنءا مف مستكطنة الخضيرة عاـ ُٕٖٗ ،كباع ابف نائب القنصؿ الفرنسي عاـ ُْٖٖ في
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يافا مساحة ثبلثة آالؼ دكنـ مف أراضي قرية قطرة في قضاء الرممة ،كأقيـ عمييا مستكطنة في نياية
العاـ ،عرفت باسـ غديرة (الكعرم،)150 :2006 ،
نشط الفرنسيكف ما بيف  1882كحتى  1914في أمريف بارزيف ىما( :أبك شمالة:2012 ،
)82
 .1شراء األراضي كمساعدة الييكد في زراعتيا كتشجيرىا كفبلحتيا.
 .2إقامة المراكز كاإلرساليات الدينية التبشيرية لدعـ الكجكد الفرنسي في المنطقة.
كاصؿ القناصؿ الفرنسيكف تدخبلتيـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في حياة السمطات،
ظا بيجرة الييكد إلى فمسطيف ،كمساعدتيـ عمى شراء األراضي بكاسطة القناصؿ؛
كأبدكا
اىتماما ممحك ن
ن
لصالح الييكد ،كأقاـ الفرنسيكف ليـ في يافا قنصمية ،كفي مدينتي المد كالرممة ،ككانت لياتيف
القنصميتيف رسالة خاصة تتعمؽ بالبعد االقتصادم كمراقبة حركة السمع كالبضائع (الكعرم:2006 ،
.)152
ثام ًنا :دور العالقات الصييونية األلمانية في االستيطاف

بدأ األلماف في نياية الستينيات مف القرف التاسع عشر بإنشاء مستعمرات ألمانية في فمسطيف،

كأشرؼ عمى تأسيس غالبيتيا جمعية الييكؿ األلمانية ،التي تأسست في القرف السابع عشر كحركة
دينية إصبلحية ألمانية ،كباشرت الجمعية نشاطيا االستعمارم عاـ  1869بعد صدكر القانكف العثماني
عاـ  ،1867كالذم سمح لؤلجانب بحؽ التممؾ في كافة أجزاء الدكلة العثمانية ،كأنشئت مستعمرة
عددا مف المستعمريف ،كاف مف بينيـ مجمكعة مف الييكد األلماف
الييكميف في حيفا ،كالتي ضمت ن
(محمكد ،)34 :1984،كنشطت جمعية الييكؿ األلماني في العمؿ إلقامة بعض المستكطنات في
منطقتي يافا كحيفا (الكعرم.)79 :2006،
كافؽ السمطاف عبد العزيز عمى طمب قدمو رجؿ ييكدم ،يدعي ىكفماف زعيـ جمعية تامبؿ
لتأسيس مستكطنة ييكدية ألمانية في األراضي المقدسة عاـ 1868ـ ،كتكجو ىكفماف إلى حيفا،
كمناطؽ أخرل لبلطبلع كالتخطيط لبلستيطاف الييكدم ،كفي عاـ  1869بدأت مجمكعات مف
الميجريف الييكد تأتي لفمسطيف كاستقرت في حيفا ،كقاـ ىكفماف بشراء أراضي في القدس كيافا ،كاسكف
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فييا المياجريف األلماف مف الييكد الذيف أسسكا قرية صاركنة في قضاء يافا (أبك شمالة:2012 ،
.)108
كصؿ القيصر األلماني مجنية القدس كاستقبؿ ىرتزؿ كأعضاء الكفد الصييكني ،أيد أية جيكد
يقكـ بيا الييكد مف أجؿ النيكض بالزراعة في فمسطيف؛ شريطة احتراـ السيادة العثمانية في نكفمبر
عاـ ( 1898محمكد ، )120 :1984 ،كعرض ىرتزؿ عميو قياـ الييكد بخدمة المصالح األلمانية ،لقاء
تكفير الحماية األلمانية لممستعمرات الييكدية (غازم.)39 :2003 ،
أبدل القناصؿ األلماف نشاطنا نحك مساعدة الييكد ،كساعدت العبلقات الحسنة لمقناصؿ مع

ا لحاخامات الييكد لخدمة الييكد ،كتأميف حاجاتيـ المعيشية ،كبذلكا الجيكد لتحسيف الخدمات الصحية،
كالتعميمية ،كالثقافية لمييكد ،كقامكا بجيكد دبمكماسية مع الباب العالي لمسماح لمييكد بشراء األراضي في

فمسطيف ،كعمؿ القناصؿ عمى تعزيز الكجكد الصييكني في فمسطيف تحت ذريعة حماية مصالح الرعايا
الييكد ،الذيف يحممكف الجنسية األلمانية ،كتمتعت المنظمة الصييكنية بتسييبلت ك ازرة الخارجية
األلمانية ،لمحصكؿ عمى كثائؽ السفر كاستعماؿ الحقائب الدبمكماسية كالخدمات التمغرافية الخاصة بيا
(تمراز. )132 :2013 ،
أقاـ سكاف المستعمرات األلمانية عبلقات تعاكف كثيقة مع سكاف المستكطنات الييكدية
المجاكرة ،كتبادلكا الخبرات كالمساعدات في مجاالت الزراعة كالتجارة كالحرؼ الصناعية ،مما زاد مف
تعاكنيما كمعاداتيما لمعرب ،كرغبتيما في التنسيؽ فيما بينيما لمكاجية أم خطر عربي ييدد كجكدىما
(محمكد. )34 :1984 ،
أقامت ألمانيا مستعمرات دينية كاقتصادية ليا في حيفا ،كشجع القناصؿ األلماف عمى إقامة
المستعمرات األلمانية في فمسطيف عاـ 1868ـ ،كأصر الير تسيفكس أحد زعماء الييكمييف ىكفماف
كىارديج عمى إقامة أكؿ مستعمرة ألمانية في حيفا ،حيث اشتممت عمى بيكت بسفح جبؿ الكرمؿ
كمدرسة ،كزينت المستعمرة بعبارة ييكدية باأللمانية ( تنساني عيني إف نسيتؾ يا قدس) ،كتـ شراء
المزيد مف األراضي في حيفا كيافا مستفيديف مف قانكف تممؾ األجانب ،كساعد قناصؿ ألمانيا كنكابيـ
في القدس كحيفا كيافا عمى إقامة المستعمرات األلمانية ،كانشغؿ سكاف تمؾ المستعم ارت في زراعة
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األراضي؛ إال أف القناصؿ عززكا الكجكد الييكدم تحت ذريعة حماية المصالح الييكد الذيف يحممكف
الجنسية األلمانية( الكعرم.)167-165 :2006 ،
زار المبشر-اإلنجيمي زالمياء -برفقة ميسمر األلماني يافا ،كقاـ بشراء مستعمرة أمريكية أطمؽ
عمييا اسـ (قرية آدمز) ،كتتككف مف  19بيتنا ،سكنت فييا طائفة دينية أمريكية ،كاشترل األلماف
الييكميكف المستعمرة بالتدريج عاـ  1871حكالي  14من نزال ،حيث تمتيا مجمكعة مف المستعمرات

األلمانية منيا (الكعرم:)168 :2006 ،

أ .مستعمرة ساركنا :أقيمت عمى قطعة ارض بيف يافا كتؿ أبيب ،اشتراىا األلماف الييكميكف
ب .مستعمرة ريفايـ :أقيمت شماؿ غرب محطة القطارني خارج حدكد يافا 1872ـ.
ت .مستعمرة فالياال :أقيمت ما بيف يافا كتؿ أبيب عاـ 1892ـ.
ث .مستعمرة فيميمما :أقاميا المستعمركف األلماف عاـ .1902
سيمت الحككمة األلمانية لجميع نشاطات الحركة الصييكنية في األراضي األلمانية ،كسماح
الجستابك في شير مايك عاـ ُّٓٗ لمككالة الييكدية بإرساؿ خبراء صياينة مف فمسطيف إلى ألمانيا
كثير مف التجارب
لتحضير الييكد لمعيش في المستكطنات (حيدر ،)52 :2012،حيث استفاد الييكد نا
األلمانية في إقامة المستعمرات كخبراتيـ في الزراعة ،كنقؿ التكنكلكجيا لفمسطيف في مجاؿ الزراعة
كالصناعة كالشؤكف االجتماعية ،كقدمت ألمانيا مف خبلؿ قيصرىا ،كقناصميا الذيف تجاكزكا صبلحياتيـ
خدمات كاسعة لمييكد مف خبلؿ السماح بإقامة عبلقات طيبة ،كمتينة مع المستعمريف األلماف ،كبذلؾ
كثير لنشكء المستعمرات الييكدية كتنامييا
تككف المستعمرات األلمانية كقناصؿ ألمانيا بكجو عاـ ميدكا نا
بحسب مبدأ القكة (الكعرم.)171 :2006 ،
قامت الدكلة األلمانية بتشجيع النشاطات الصييكنية ،كدعمت المؤسسات الصييكنية ،كسمحت
لمييكد بممارسة جميع أنشطتيا مف تعميـ كتدريب عمى االستيطاف كنشر المجبلت الصييكنية (ىاشـ،
.)294 :2010
تاسعا :دور العالقات الصييونية الروسية في االستيطاف
ً
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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الخميؿ بمبمغ  1000ليرة ذىبية (أبك شمالة ،)105 :2012 ،افتتحت ركسيا قنصميتيا في القدس عاـ
 ،1842حيث منحت حمايتيا لمييكد دكف االىتماـ بالتدقيؽ في األكراؽ كالمستندات الثبكتية ،التي تؤىؿ
صاحبيا ليذه الحماية ،كامتدت الحماية الركسية إلى الكثير مف الييكد ممف ىـ ليسكا مف أصؿ ركسي،
كممف كانت إقامتيـ غير شرعية في المنطقة ،كقد حذت قنصميات ىكلندا كالكاليات المتحدة األمريكية
حذك القنصمية الركسية ،كمف قبميا الفرنسية كالبريطانية في مساعدة الييكد عمى االستقرار كتممؾ
األراضي في فمسطيف (محمكد.)33 :1984 ،
عاشرا :دور العالقات الصييونية العربية في االستيطاف
ً
تأثرت الحككمات العربية بالسياسة البريطانية نحك فمسطيف حيث جمعت بيف الممؾ عبد اهلل
كالحككمة البريطانية عبلقة حميمة منذ بداية الثبلثينيات ،نتجت عنيا عبلقة حميمة مشابية بيف الممؾ
عبد اهلل كالحركة الصييكنية العالمية؛ فبريطانيا كانت حريصة كمعتمدة بإنشاء عبلقات؛ لمساعدة
المياجريف الييكد عمى االستيطاف في نقاط محددة مف فمسطيف ،كلضماف احتضاف بعض العرب
الحركة الصييكنية كمشركعيا (مصطفى )18 :1994،حيث شيدت الحركة االستيطانية خطكات عقب
انتياء أعماؿ مؤتمر لندف عاـ َُْٖ ـ نحك المنطقة العربية كىي كاآلتي:
 .1محاكلة مكنتفيكرم -أحد زعماء الحركة الصييكنية -مع محمد عمي باشا عاـ لمحصكؿ عمى
امتياز استثمار منطقة الجميؿ في فمسطيف ،كاقامة مستكطنات عمييا ،كانتيت المحاكلة بالفشؿ بعد
انحسار نفكذ محمد عمي عف ببلد الشاـ (الكعرم.)77 :2006 ،
 .2شراء مساحات مف األراضي مف المكاطنيف في فمسطيف بتمكيؿ مف الصندكؽ القكمي الييكدم الذم
تـ إنشاؤه عاـ  ،1901كالذم نص قرار إنشائو عمى أف األراضي التي يشترييا الصندكؽ ال يجكز
بيعيا ،أك تأجيرىا لغير الييكد ،كاألراضي التي يشترييا الصندكؽ تعتبر مف أرض إسرائيؿ ،كال يحؽ
أف يعمؿ فييا غير الييكد ،كاستخدمكا إلقناع المكاطنيف بالبيع كافة الكسائؿ مف اإلغراء إلى االرىاب
(الحارتي.)339 :2000 ،
فاكض أعضاء في الكفد الفمسطيني تشرشؿ في لندف سنكات  ،1922-1921ككاف ليـ دكر
في بيع األراضي لمحركة الصييكنية في فمسطيف ،ككاف كبار المبلكيف العرب يريدكف بيع أراضييـ
جدا،
جدا ،كالحقيقة أف مشترل األراضي مف الييكد كانكا يعرضكف أ نا
سعار مرتفعة ن
الخصبة بأرباح كبيرة ن
ككانت زعامة الكفد الفمسطيني متكرطة في بيع األراضي ،مع أنيا تستنكر البيع في العمف ،حيث عزز
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بيع األرض البؤر االستيطانية كقاعدة انطبلؽ لممشركع مف داخؿ فمسطيف ،ككاف لو تأثير نفسي
كمعنكم سمبي عمى الشعب الفمسطيني ،كعززت االدعاءات الصييكنية حكؿ العبلقة باألرض،
كاألخطر؛ حيث استخدـ مف قبؿ الطبقات الحاكمة العربية لتبرير تقاعسيا في التصدم لممشركع (عبد
الحميد)54- 53 :2015 ،
دكنما كالتي كانت مسجمة باسـ أسرة الشباف
قدرت األراضي المصدرة لمييكد بأربعيف ألؼ
ن
البيركتية ،حيث طرحت لممزاد العمني في أبريؿ عاـ  1929بأمر مف محكمة مركزية نابمس؛ كفاء
لبعض الديكف عمى أسرة الشباف البيركتية ،حيث اشتراىا الكبرف الكايمست كسجمت باسمو في  27مايك
 ،1929كطمبت السمطة االنتدابية مف عرب كادم الحكارث أف ينتقمكا مف أراضييـ إلى ما بيف
المستعمرات الييكدية؛ لتشغيميـ في تعبيد الطرؽ ،كرأل العرب في ذلؾ حيمة إلجبلئيـ عف األرض،
حيث بيع خمس قرل تابعة لقضاء صفد يممكيا آؿ سرسؽ كتبمغ مساحتيا  230ألؼ دكنـ إلى الييكد
(عبد الرحمف.)181 :1980 ،
التقى الياىك ايبلت البطريرؾ الماركني في مقره في بكركي بداية مارس  ،1937حيث أكد
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
االستيطاف الييكدم في فمسطيف ،كأكد أنو إذا قامت دكلة ييكدية في فمسطيف  -بناء عمى خطة
التقسيـ التي تعدىا لجنة بيؿ الممكية -فيجب أف ال يككف أم حاجز بيف الدكلة الييكدية كلبناف؛ ليزداد
التعاكف الكثيؽ بيف الييكد كالمسيحييف في جميع المجاالت االقتصادية كالتربكية كالثقافية كالسياسية
(مصطفى.)39 :1994 ،
التقى ساسكف إلياس حرقكش -صاحب جريدة الحديث المبنانية -في 10يناير ،1938كالتقي
طالبا
خير الديف األحدب الذم ترأس الحككمة المبنانية  27مارس  ،1938كأشار لعبلقتو الكدية معو ن
مكافقتو الرسمية كرئيس لمحككمة المبنانية عمى االستيطاف في حانيتا قرب الحدكد الشمالية (مصطفى،

.)44 :1994
بدأت شراء األراضي عزب كبيرة يمتمكيا أفندية أثرياء كبار المبلؾ عرب كفمسطينيكف حتى
العاـ  ،1937كاشترت المؤسسات الصييكنية  %5مف إجمالي األراضي الفمسطينية ،كحتى العاـ
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 1947لدل اإلعبلف عف تقسيـ الببلد ،كانت المؤسسات تمتمؾ  %11مف إجمالي مساحة الببلد،
أقامت عمييا  291مستعمرة زراعية ككيبكتس ،كنقمت جميع أراضي الدكلة البالغة  %10مف مساحة
فمسطيف ،مف سمطة االنتداب إلى الييكد ،كبمغ عدد السكاف الييكد  630ألؼ نسمة العاـ ،1947
خصص ليـ قرار التقسيـ  %55مف مساحة األراضي ،كفي العاـ  1949أبرمت اتفاقيات اليدنة التي
تضمنت ضـ األراضي خارج التقسيـ؛ لتصبح مجمكع أراضي الدكلة الييكدية  %78مف مساحة
فمسطيف االنتدابية ،كبدأت عممية التأميـ الكبرل لفمسطيف مف خبلؿ قانكف أمبلؾ الغائبيف الذيف صكدر
بمكجبو نحك مميكني دكنـ ،كلـ يبؽ بحكزة الفمسطيني الذيف بقكا في كطنيـ سكل  3.5مف المساحة التي
تسيطر عمييا الدكلة الييكدية (عبد الحميد.)50 :2015 ،
تألؼ البائعكف في فمسطيف مف الفئات اآلتية( :الحبلؽ)232 :1978،
 .1المبلؾ الغائبكف كمعظميـ مف األسر المبنانية مثؿ :سرسؽ كتكيني كبناف كمدكر كغيرىـ.
 .2الحككمة العثمانية كانت تبيع األراضي عف طريؽ المزاد العمني ،مف أراضي الفبلحيف العاجزيف
عف الدفع.
 .3المبلؾ الفمسطينيكف مف العائبلت المسيحية مثؿ كساب ،ركؾ كخكرم ،رضا ،كغيرىـ مف
االقطاعييف مف المسمميف باعكا األراضي مف أفندية صفد كالرممة.
نشرت صحيفة فصؿ الماؿ في أكاخر عاـ  1997كالتي تصدر في الناصرة قائمة بأسماء
بعض الفمسطينييف المشيكريف ،ممف باعكا المنظمات الصييكنية أراضييـ في الفترة مف - 1918
 ،1945كاستندت لكثيقة بريطانية مف عيد االنتداب ،ككشفت معمكمة تقكؿ :إف خير الديف األحدب -
رئيس كزراء لبناني -ككصفي الديف قدكرة ،كجكزؼ خديج ،كميشاؿ سارجي ،كمراد دانا ،كالياس
الحاج ،أسسكا في بيركت شركة لشراء األراضي في جنكب لبناف كفمسطيف كبيعيا بتاريخ
 ،1935/8/19حيث أف جريدة ألؼ باء الدمشقية فضحت

الشركة في عددىا الصادر يكـ

 ،1937/8/7ككشفت عف  10مف كبار المبلؾ المبنانييف الذيف باعكا األراضي لمحركة الصييكنية،
ككذلؾ  3أسماء مبلؾ سكرييف قامكا بالبيع أيضا( .عبد الحميد.)53 :2015 ،
استمرت عمميات الرشكة كالتسرب كشراء األراضي كالممتمكات مف المتمكليف المبنانييف في
أمبلكيـ الكائنة في بيت لحـ كأـ العمد بأسماء مستعارة كلجنسيات أكركبية (الحبلؽ، )251 :1978 ،
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حيث تـ شراء  1.550مميكف دكنـ مف المالكيف العرب ،كانشاء معظميا مف مبلكيف كبار ،كحكالي
 500ألؼ دكنـ مف الفبلحيف ذكم المكارد المتكسطة كالمحدكدة ،إف عممية انتقاؿ حيازة كممكية
األراضي مف اليد العربية الفمسطينية إلى اليد الصييكنية خبلؿ  100عاـ لـ تتجاكز  6.4مف مساحة
فمسطيف (عبد الحميد. )55 :2015 ،
الحقيقة الثابتة كالدائمة التي الزمت االستيطاف الصييكني في فمسطيف ،منذ أف كطئت أقداـ
أكؿ مياجر صييكني الببلد ،تعيش في حالة حرب دائمة مع الفمسطينييف ،كبالرغـ مف الحركب
المتكررة التي تقطعيا فترات اليدف ،أك كقؼ إطبلؽ النار ،أك االتفاقيات المؤقتة ،إال أف ىذا لـ يؤد
عمى االطبلؽ إلى جعؿ الصياينة يعيشكف في حالة السبلـ كلك مؤقتنا (الشامي.)209 :1986 ،
إف العربي الذم كاف يقبؿ استيطاف الصياينة دكف إنشاء دكلة كاف يعد منذ عاـ 1917كحتى
معتدال ،كلكنو أصبح متطرفنا بعد ذلؾ التاريخ ،كمف كاف يقبؿ إنشاء الدكلة الييكدية كقرار
األربعينيات
ن

معتدال ،كلكف بعد إنشاء الدكلة أصبح مثؿ ىذا الشخص متطرفنا،
التقسيـ عاـ  1948كاف يعد عر نبيا
ن
حتى أصبح االعتداؿ العربي ىك الرضكخ لدكلة الييكد( .المسيرم.)9 :2006 ،
بيانات شراء األراضي والمستوطنات الييودية المقدرة في فمسطيف خالؿ عاـ : 21( 1947-1882

)Dajani. 2005
الفترة الزمنية

األرضي المممككة
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قبؿ عاـ  1944كاف ما ال يقؿ عف  272مستكطنة ييكدية ،كبمغ إجمالي سكانيا ،143.000
كمنحت حككمة االنتداب البريطاني لمييكد حقكؽ االمتياز عمى  174.600ألؼ دكنـ حكالي 174.6
كـ 2مف األرض ،كىذا يفسر التناقض بيف مجمكع األراضي المممككة لمييكد كمجمكع المشتريات ،كفقنا
ألحكاـ االنتداب البريطاني كاليجرة الييكدية ،كيدلؿ عمى النشاط االستيطاني في فمسطيف.

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 مرك ار
باالنتداب البريطاني كالعبلقات الصييكنية العربية كاستطاعت بالحصكؿ عمى األراضي بطرد أصحابيا
بممارسة اإلرىاب الصييكني ضد السكاف األصمييف لتحقيؽ العنصر األكؿ كىك األرض.
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ً
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ر ً
خامسا :دور العالقات الصييونية االمريكية في اليجرة
ً
سادسا :دور العالقات الصييونية البريطانية في اليجرة
ً
سابعا :دور العالقات الصييونية األلمانية في اليجرة
ً
ثام ًنا :دور العالقات الصييونية الفرنسية في اليجرة
تاسعا :دور العالقات الصييونية الروسية في اليجرة
ً
عاشرا :دور العالقات الصييونية العربية في اليجرة
ً
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مدخؿ
تزامنت اليجرة مع الحركة االستيطانية في فمسطيف ،كقبؿ ظيكر الحركة الصييكنية السياسية
عمى الساحة الدكلية ،فكاف ىناؾ تناسب طردم؛ فكمما زادت نسبة المشاكؿ األكركبية مع الييكد زادت
نسبة اليجرة ،فكانت اليجرة تتحرؾ باتجاىييف ،االتجاه األكؿ إلى الدكؿ األكركبية كأمريكا ،كاالتجاه
اآلخر إلى فمسطيف ،كقد تـ الضغط عمى الدكؿ األكركبية لتكجيو اليجرة إلى فمسطيف ،كتحركت الحركة
الصييكنية عمى جميع المستكيات في العالـ؛ لتحقيؽ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،فساعدت القنصميات
األكركبية بأكامر مف دكليـ بتسييؿ اليجرة الييكدية كحمايتيـ في فمسطيف ،كتسمؿ الييكد إلى فمسطيف
مف خبلؿ القنصميات أك عف طريؽ التسمؿ الغير شرعي ،كبذلؾ تككف الحركة الصييكنية حققت
العنصر الثاني مف عناصر الدكلة كىك العنصر البشرم.

أوًال :الييود واليجرة
ىاجر الييكد مف الدكؿ األكركبية بحجة المسألة الييكدية ،ككجكد مشكمة مع الييكد في أكركبا
كحمت في المنطقة العربية ،مما أدل الختفاء جميع المشكبلت
حيث تبمكرت المشكبلت في أكركبا ،ي
األكركبية الييكدية ،كنتج عنيا دكلة ييكدية في فمسطيف ،بمساندة جميع الدكؿ األكركبية التي أصبحت
صديقة بعد أف كانت عدكة.
تنظيما ككثافة منذ عاـ 1882؛ كذلؾ لتصاعد المسألة
طابعا أكثر
أخذت اليجرة الييكدية تتخذ
ن
ن
الييكدية في ركسيا ،كعمى أثر ذلؾ؛ قامت السمطات العثمانية بعدد مف اإلجراءات لمنع اليجرة
كاالستيطاف الييكدم في فمسطيف (مركز الزيتكنة  ،2012،ع  ،)7 :21كقيدر عدد الييكد في فمسطيف
في نياية القرف التاسع عشر أقؿ مف  %5مف مجمكع السكاف ،كتمركزكا في المناطؽ الحضرية مثؿ:

القدس ،طبريا ،كالخميؿ ( ،) Dajani. 2005: 13حيث كاف معظـ المياجريف مف أكركبا الشرقية ،كلـ
يككنكا مياجريف أك الجئيف؛ بؿ كانكا في الكاقع طبلئع الغزكة الصييكنية ،كلـ يكف كعد بمفكر أك
االنتداب البريطاني إال مف الكسائؿ التي سعت إلى إضفاء صبغة الشرعية الدكلية عمى اليجرة
كاالستيطاف (الكيبلني. )65 :1997 ،
جيكدا مضنية لكصكليـ لفمسطيف مستخدميف شتى األساليب؛ سكاء عف طريؽ
بذؿ الييكد
ن
تزكير جكازات السفر ،كتشجيع قناصؿ الدكؿ القادميف منيا ،حيث كانكا يأتكف مف مكانئ مختمفة داخؿ
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سر ازداد
خصكصا  ، -كحينما كصمكا بكساطة السفف نا
صناديؽ خشبية ،أك عف طريؽ البر -مف مصر
ن
عددىـ ،ككاف يظير كصكؿ الييكد مف خبلؿ عدد المستكطنات التي أقامكىا ،كتعدياتيـ عمى أمبلؾ
اآلخريف ،حيث القكا دعـ كمؤازرة مف قناصؿ الدكؿ األكركبية ،كنجح الييكد في التأسيس إلقامة دكلتيـ
ككطنيـ بشتى الكسائؿ؛ كاستمبلؾ األراضي رغـ عف قكانيف كاجراءات الدكلة العثمانية (الكعرم،
. )282 :2006

ثانيا :الصييونية واليجرة:
ً
استخدمت الصييكنية جميع األساليب لتجميع الييكد في فمسطيف ،فنسجت خيكط عبلقاتيا مع
الدكؿ األكركبية لمتعاكف معيا لتيجير الييكد إلى فمسطيف ،كعممت عمى خمؽ المشكبلت مع الدكؿ،
سكاء بالثركات البمشفية ،أك المحارؽ النازية ،حيث كانت مقدرة الحركة الصييكنية عمى الحؿ كالضغط
جدا ،حيث حركت جميع الدكؿ االستعمارية لمساعدتيا نحك اليجرة إلى
عمى الدكؿ األكركبية فائقةن ن
فمسطيف كطرد سكانيا.
كلـ تتردد الصييكنية عف إرىاب الييكد أنفسيـ؛ حتى ال يككف أماميـ سبيؿ إلنقاذ حياتيـ سكل
اليجرة إلى فمسطيف (الكيبلني ،)9 :1997،حيث بدأت اليجرة الييكدية إلى فمسطيف عمى أساس
سياسي لحؿ مشكمتيـ مع أكركبا ،كقسمت المراحؿ التي مرت بيا اليجرة مف  1882حتى عاـ 1948
لخمس ىجرات:
 .1اليجرة األكلى ( :)1903-1882كقد جاء فييا حكالي  25ألؼ ييكدم ،معظميـ أسر محدكدة
االمكانيات مف ركمانيا كركسيا.
 .2اليجرة الثانية ( :)1918-1904تحركت اليجرة بعد قياـ الحركة الصييكنية السياسية ،كالتي
قامت باإلشراؼ عمى اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف ،كقد بمغ عدد المياجريف فييا نحك أربعيف
ألفنا ،جاء معظميـ مف ركسيا كركمانيا ،ككانكا مف الشباف المفمسيف المغامريف الذيف جندتيـ
الصييكنية كاألجيزة االستعمارية (الكيبلني ،)147 :1997،كدفعت األحداث التي تعرض ليا
الصياينة في ركسيا كشرؽ أكركبا إلى المضي في تيجير المزيد مف الييكد (ابك حمبية:2011،
.)83
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 .3اليجرة الثالثة ( :)1923-1919بمغ عدد المياجريف فييا حكالي  35ألؼ نسمة ،بمعدؿ ثمانية
سنكيا ،جاءكا معظميـ مف ركسيا كركمانيا كبكلكنيا ،إضافة إلى أعداد صغيرة مف
آالؼ مياجر
ن
لتكانيا كألمانيا كالكاليات المتحدة.
 .4اليجرة الرابعة ( :)1932-1924ىاجر إلى فمسطيف في ىذه المكجة نحك  89ألؼ مياجر
ييكدم ،كاف معظميـ مف أبناء الطبقة الكسطي ،كأكثر مف نصفيـ مف بكلكنيا.
 .5اليجرة الخامسة ( :)1939-1933بمغ عدد المياجريف الذيف قدمكا في ىذه اليجرة نحك 215
ألفان ،جاء معظميـ مف أقطار كسط أكركبا التي تأثرت بكصكؿ النازية إلى الحكـ في ألمانيا؛
فياجر منيا كحدىا خبلؿ تمؾ الفترة نحك  45ألؼ مياجر (الكيبلني.)147 :1997،

كانت اليجرة الييكدية نتيجة مباشرة لؤلزمة االقتصادية التي تعرضت ليا المنافسة األكركبية،
كالسياسات البكلندية المناىضة لمييكد ،كمع تطبيؽ نظاـ الحصص االقتصادية في الكاليات المتحدة
دفعت الييكد إلى اليجرة (أبكحمبية.)83 :2011،
كثفت اليجرة الييكدية بعد تأسيس الصييكنية السياسية مف قبؿ ىرتزؿ؛ كألسباب سياسية
كلنشرىا العقيدة الصييكنية المؤسسة عمى جممة مف األساطير ،منيا أسطكرة الييكد غير قابميف
لبلندماج ،كأسطكرة معاداة السامية (غاركدم ،)141 :1990،كاستفادت الصييكنية مف األكضاع
العالمية كظركؼ الحرب العالمية الثانية ،فأدخمت جماعات كبيرة مف المياجريف دكف رقيب كال حسيب
(صالحية )82 :2009،بعد تأسيس العديد مف جمعيات كمنظمات كشركات ييكدية في أكركبا  ،لنقؿ
الجماعات الييكدية الميجرة مف أكطانيا إلى فمسطيف ،بعد شراء مبعكثي المنظمات األراضي الزراعية،
كأنشئت المستعمرات عمييا لتكطيف المياجريف الييكد عمييا (نصيرات.)46 : ،
كتب يعقكب -ممثؿ مؤسسة ككىيف لكب في نيكيكرؾ-رسالة إلى فريدماف -أحد زعماء
الصييكنية-في سبتمبر عاـ  1917جاء فييا" :قد أصبح مف الممكف تحقيؽ مساعدة بريطانيا كأمريكا
كفرنسا لمييكد؛ لمبدء بيجرة مستمرة كاسعة النطاؽ إلى فمسطيف؛ ليستقركا بيا بعد الحصكؿ عمى ضمانة
كافيا لتبرير إقامة كطف لمييكد.
نا
الدكؿ الكبرل ،كذلؾ حينما يبمغ عدد الييكد في فمسطيف
مقدار ن
(الحارتي.)330 :2001 ،
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خططت الصييكنية كالييكدية لبناء عبلقات دكلية مع الدكؿ االستعمارية لمساعدتيا في اليجرة
الييكدية إلى فمسطيف ،لذلؾ عممت عمى خمؽ أزمة باليجرة الداخمية األكركبية لتضغط عمييـ لمتعاكف
معيـ لتيجير الييكد ،كتككيف قاعدة جماىيرية في فمسطيف؛ ليككف ليـ مبرر في االستمرار كاقناع العالـ
يكما ما ،لذلؾ؛ قررت خمؽ المزيد مف المشكبلت الييكدية حتى يتعاطؼ
الغربي أف فمسطيف كانت ليـ ن
الغرب معيـ ،كيعمؿ عمى حؿ مشكبلتيـ باليجرة إلى فمسطيف.

ثالثًا :موقؼ الدولة العثمانية مف اليجرة
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
الييكدية إلى فمسطيف مف خبلؿ عمميـ بالقنصميات األكركبية في فمسطيف.
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
متابعة سير العمؿ ،كتكضع خطة اليجرة في اجتماعات تعقد في القسطنطينية ،كيعطى المياجركف
االستقبلؿ الذاتي المضمكف بالقانكف الدكلي في الدستكر كالحككمة كادارة العدؿ في األرض التي تقرر
قائبل " :إف اإلمبراطكرية العثمانية ليست ممؾ لي
ليـ ،كرفض السمطاف عبد الحميد مطالب ىرتزؿ ن

يكما ما فقد يحصمكف عمييا بدكف مقابؿ،
فميحتفظ الييكد بببليينيـ في جيكبيـ ،فإذا قسمت اإلمبراطكرية ن
كلف يحدث التقسيـ إال عمى أجسادنا"(.)1

أصدر السمطاف عبد الحميد في عاـ  1898قكانيف جديدة تقضي بمنع الييكد دخكؿ فمسطيف،
كتؤكد عمى رفضيا لبلستيطاف الدائـ ،إال أف القكانيف سمحت بزيارة الييكد لفمسطيف بكقت محدد
(الحبلؽ ،)207 :1978 ،كلقيت القكانيف معارضة شديدة مف القنصميات األجنبية ،بينما تشددت
الحككمة العثمانية مف أجؿ تنفيذ القكانيف ،فقامت بمنع نائب قنصؿ بريطانيا في منطقة أنطاكيا مف
ييكديا ،كأعمنت بريطانيا أنو "عمى اإلمبراطكرية العثمانية أف تعيد النظر في
دخكؿ فمسطيف باعتباره
ن
األنظمة المطركحة؛ ألنيا تتعارض مع حقكؽ اإلنساف ،كقدمت الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة
) ) 1رسالة ىرتزؿ لمسمطاف عبد لحميد يعرض عميو فييا قرضا ماليا في مقابؿ تشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف
1896/8/25
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العديد مف االحتجاجات ضد الحككمة العثمانية ،كاحتجت عمى معاممة تركيا لؤلجانب الذيف يقيمكف في
أراضييا كخضكعيـ لمحاكـ الدكلة العثمانية ،كعمى الرغـ مف تشدد الحككمة العثمانية في تنفيذ الق اررات
إال أف الييكد كانكا يتسممكف لفمسطيف عف طريؽ مساعدة القناصؿ األكركبييف كالرشاكل
(دركيش.)341 :2002،
 .1مسارات اليجرة الييودية إلى فمسطيف( :أبك شمالة)120 :2012 ،
أ .استمرار اليجرات الييكدية كاإلقامة غير الشرعية ،كتجاىؿ القكانيف العثمانية ،كالتغاضي عف
تسجيؿ المياجريف في كشكؼ القادميف ،مف قبؿ القائميف عمى منع اليجرة.
ب .قياـ القنصميات األكركبية في القدس بدكر ميـ في دعـ اليجرة ،كالمساعدة في نقؿ ممكية
األراضي ،مستغميف نظاـ االمتيازات.
ت .استمرار السمطاف عبد الحميد بإصدار القكانيف ،مما يؤكد معارضتو القكية لحركة اليجرة.

كقد

تعاظـ النشاط الصييكني كتسارع خبلؿ فترة االتحاد كالترقي (الكعرم ،)182 :2006،حينما يعيف

مؤيدا لميجرة الييكدية ،كخطب في مستكطنة
ميدم بؾ األلباني متصرفنا عمى القدس عاـ  ،1912ن
خاطبا الييكد بقكلو " :إنكـ سمعتـ -كال شؾ -بما يذيعو بعض الناس مف أف الحككمة
عيكف قارة م ن
جيدا
دائما الصييكنييف ،كتسعى ضدىـ ،كىذا األمر غير صحيح ،كنحف األتراؾ متأكدكف ن
تعارض ن

أف الييكد لـ يحضركا ليذه الببلد لغايات سياسية ،كانما جاءكا ألنيا ببلد آبائيـ كأجدادىـ؛ فيي
عزيزة عمييـ مقدسة عندىـ" (صالحية.)26 :2009 ،

دعا الحمفاء حككمة أنقرة المؤقتة عاـ  1922إلى عقد مؤتمر لكزاف ،كأرسؿ كفد مف الحككمة
عمى أرسو عصمت النكنك كمعو حاخاـ الييكد حاييـ ناحكـ ،الذم فتح لمييكد باب اليجرة إلى تركيا؛
ليككنكا بالقرب مف فمسطيف كتفاكض الكفد مع المكرد كيرزكف -كزير خارجية بريطانيا كممثؿ الحمفاء
جميعا صياينة
في شركط الصمح  ،-كأعمف كيرزكف :إذا كانت الصييكنية ىكذا ،فمماذا ال نككف
ن
(دركيش)308 :2002،؟!
 .2األسباب التي أدت الستمرار موجات اليجرة الييودية( :الكعرم)257 :2006 ،
دعما كمساندة لمحركة الصييكنية.
أ .النشاط القنصمي الكاسع الذم أبداه قناصؿ الدكؿ األكركبية ن
ب .الدكر اإليجابي الذم أبداه العثمانيكف الجدد تجاه دعـ النشاط الصييكني.
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ت .فساد جياز اإلدارة العثماني.
ث .رفض الدكلة العثمانية لميجرة الييكدية ،راجعة لمبادئيا اإلسبلمية ،كالتي ترفض تسميـ جزء مف الدكلة
اإلسبلمية لؤلعداء ،كلكف مع ضعؼ الدكلة كتبديؿ المكظفيف بدأكا بالتبلعب مع الصياينة
كالبريطانييف في تغيير القكانيف كالسماح ليـ بالدخكؿ لفمسطيف ،مما أدل لحبس الخميفة في مدينة
ييكدية ،حتى ال يستطيع محاربة األعداء كالخائنيف.

ابعا :دور البعثات القنصمية األوروبية في اليجرة
ر ً
نجحت الحركة الصييكنية في تمرير عدد كبير مف الييكد إلى فمسطيف تحت حماية الدكؿ
األكركبية؛ باعتبارىـ رعايا الدكؿ ،كساعد قناصؿ الدكؿ في تعزيز المحاكالت كتدعيميا بكسائميـ
المختمفة (الكعرم )69 :2006 ،حيث ،استغمت الصييكنية المصالح األكركبية كاألمريكية ،لتدخؿ مف
خبلليا إلى فمسطيف ،كساعدت القكم االستعمارية الييكد في ىجراتيـ المتتالية؛ ألنو يحقؽ أىدافيـ
االستعمارية حسب الركاية الصييكنية ليـ ،مما دفعيـ لخطكات تنفيذية؛ كبدأت بإرساؿ مكجات منظمة
مف المياجريف الييكد لفمسطيف؛ كمستكطنيف بيا كمقيميف عمى أرضيا( .سبلمة.)184 :2003 ،
كصمت أعداد كبيرة مف الييكد إلى فمسطيف خبلؿ القرف التاسع عشر ،ككاف بعضيـ يحمؿ
جنسيات ببلدىـ ،كيمتمككف حماية قناصؿ دكليـ ،مما أدل لتزايد أعداد الييكد في فمسطيف ،برغـ
كمنح الييكد تسييبلت مف أجؿ ىجرة مكثفة تحت ضغط القناصؿ ،كلجأ
اإلجراءات المفركضة ،ي
أف قناصؿ الدكؿ
العثمانيكف إلى فرض إجراءات لمنع ىجرة الييكد مف دكؿ ركسيا كاليكناف كبكلندا ،إالٌ ٌ

رفضكا اإلجراء (الكعرم ،)274 :2006 ،كتـ إحباط الفرمانات العثمانية المتتالية في الحد مف اليجرة
كاستمبلؾ األراضي ،كطرد اليجرة غير الشرعية لمدكلة العثمانية ،حيث برز دكر القنصميف البريطاني
كاألمريكي (حمداف ،)45 :2007،كاستمركا بتيريب الييكد إلى فمسطيف ،كقامت العصابات الصييكنية
بتزكير شيادات اليجرة مف مراكز العمميات في أكركبا كالعالـ الغربي( .عبد الرحمف.)152 :1980 ،
مارس القناصؿ دكرىـ بفاعمية الستمرار تدفؽ الييكد إلى فمسطيف ،كاتماـ عمميات دخكليـ كمف
ثـ إقامتيـ كتكطينيـ كتقديـ العكف ليـ ،كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا كالصعكبات
ٌ
كاإلشكاليات التي تعترض طريقيـ ،سكاء كاف ذلؾ بالنسبة لعبلقاتيـ مع السكاف المحمييف مف
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الفمسطينييف ،أك حماية مستكطناتيـ ،أك مساعدتيـ في إتماـ الصفقات العقارية كعمميات البيع ،كتذليؿ
أية صعكبات أك عراقيؿ يمكف أف تقؼ في طريقيـ( .الكعرم.)275 :2006 ،

خامسا :دور العالقات الصييونية األمريكية في اليجرة
ً
بدأت السياسة األمريكية أكاخر العيد العثماني تجاه فمسطيف كالمنطقة العربية ،كازداد التنافس
بيف الدكؿ األكركبية ،كحاكؿ القناصؿ األمريكيكف بالتعاكف مع سفرائيـ في اآلستانة التدخؿ لدل
السمطات العثمانية لكقؼ الق اررات التي تحد أك تمنع ىجرة الييكد لفمسطيف ،كبدأ صدكر الق اررات
العثمانية عاـ  ،1884كاستمرت حتى عاـ  ،1888حيث أيكقفت الق اررات عف طريؽ السفير األمريكي
في إسطنبكؿ "أكسكار شتراكس" ،كبمساعدة كؿ مف السفير الفرنسي كالبريطاني ،لمتأثير عمى الحككمة
التركية ،إللغاء بعض الق اررات التي تمنع ىجرة الييكد لفمسطيف ال سيما الرعايا األمريكييف كالبريطانييف
كالفرنسييف الييكد(أبك شمالة ،)85 :2012 ،حيث تزايدت أعداد الييكد المقيميف بطريقة فرمانية كغير
فرمانية عاـ َُٖٗ ،كأغمبيـ تحت الحماية األمريكية (نصيرات.)42 :
اىتمت اإلدارة األمريكية بالشئكف الييكدية في فمسطيف ،كعممت عمى تسييؿ أمكرىـ مف خبلؿ
تعييف بعض الشخصيات التي تؤيد الحركة الصييكنية ،حيث أسند الرئيس األمريكي ركزفمت ك ازرة
العمؿ كالتجارة إلى أكسكار شتراكس  -أحد أعضاء لجنة ييكد أمريكا  ،-ككاف أكؿ كزير ييكدم في
الحككمة األمريكية ،كشئكف مكتب اليجرة مف ضمف اختصاصات كزراتو (الحارتي،)280 :2001 ،
كاستمر "شتراكس" مع سفراء بريطانيا كفرنسا في االستانة بالضغط عمى الحككمة العثمانية إللغاء
القكانيف التي تحد مف اليجرة الييكدية ،كنجحت جيكده حيف استطاع حمؿ السمطات العثمانية عمى
عزؿ كالي القدس رؤكؼ باشا مف منصبو ،كاستبدالو بكاؿ آخر أقؿ عداء لمصييكنييف (أبك شمالة،
.)85 :2012
ركزت القنصمية األمريكية عمى حماية أعداد كبيرة مف الييكد ،كمبلحقة المسؤكليف العثمانييف
ليـ لدخمكىـ الببلد بطرؽ غير شرعية ،كقاـ العديد مف المبشريف األمريكييف بتقديـ المساعدات
لممياجريف الييكد (محمكد ،)35 :1984 ،ككجيت الكاليات المتحدة اليجرة الييكدية إلى فمسطيف،
كرفضت السماح ليـ بالدخكؿ لببلدىـ ،استجابة لممنظمات الصييكنية ،كفي اليجرة ال اربعة ،ىاجر مف
أمريكا حكالى أربعة آالؼ ييكدم (تمراز ،)147 :2013 ،كلـ تقتصر أمريكا عمى مجرد تأييد كعد
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بمفكر؛ بؿ عممت عمى حث الييكد لمتجاكب مع الصييكنية ،كبعث ببلكستكف إلى ىرتزؿ نسخة مف
العيد القديـ يشير فييا إلى مقاطع خاصة ،تتحدث عف اغتصاب الييكد ألرض فمسطيف؛ كحثو عمى
دعكة الييكد لميجرة لفمسطيف ،كحث السمطاف العثماني عمى قبكؿ تكطيف الييكد في فمسطيف ،كمارس
دكره بشكؿ أساسي مع سفير الكاليات المتحدة في اسطنبكؿ  -ليك كاالس  -كقنصؿ الكاليات المتحدة
في القدس  -أدكيف كاالس -؛ لتشجيع اليجرة كحماية الييكد (السماؾ.)62 :2004 ،
طا مع الييكد ،كامتد تأثير الصييكنية عمى رئيس
بدأ ركزفمت عاـ  1933المحاكلة إليجاد خ ن

الكاليات المتحدة ،كبعض أعضاء الككنجرس ،كعرؼ باسـ المكبي الصييكني ،كفتح أبكاب فمسطيف
لميجرة الييكدية (ىيكؿ ،)171 :2001 ،كتبنى الككنجرس األمريكي قرار المؤتمر الصييكني الذم عقد
ار تتعيد الكاليات المتحدة بمكجبو بذؿ قصارل جيدىا مف أجؿ
في نيكيكرؾ عاـ  ،1942حيث اتخذ قرنا
فتح أبكاب فمسطيف أماـ الييكد لمدخكؿ إلييا بحرية ،كإلتاحة الفرصة أماميـ الستعمارىا ،حتى يتمكف
الييكد مف تحكيؿ فمسطيف إلى دكلة ييكدية (السماؾ،)63 :2004 ،

كقد قدـ عدد كبير مف

مشركعا يدعك إلى ىجرة غير محدكدة إلى
الشيكخ كالنكاب في الككنجرس األمريكي عاـ  ،1944كقرركا
ن
ار باإلجماع ،ينص عمى ضركرة بذؿ
فمسطيف ،كاتخذ الككنجرس األمريكي في ديسمبر عاـ  1945قرنا
الكاليات المتحدة مساعييا الحميدة لدل سمطات االنتداب في فمسطيف لفتح أبكاب فمسطيف أماـ اليجرة

الييكدية (عبد الرحمف.)241 :1980 ،
اجتمع الككنجرس األمريكي يكـ  19ديسمبر  ،1945كقرر باإلجماع :أف "الكاليات المتحدة
األمريكية تحبذ إنشاء كطف لمييكد في فمسطيف ،كىـ بحاجة لذلؾ ألنيـ أصبحكا ببل كطف ،كعميو يجب
حاال لمائة ألؼ الجئ ييكدم إضافي بالدخكؿ لفمسطيف ،حيث أف تدفؽ الييكد إلى فمسطيف قد
السماح ن
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
اليجرة الييكدية ككضعيـ في أكركبا (.)1

) )1قرار لمككنجرس األمريكي يدعك لفتح أبكاب فمسطيف لميجرة الييكدية  19ديسمبر 1945
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سادسا :دور العالقات الصييونية البريطانية في اليجرة
ً
بدأت التحركات الدكلية نحك تيجير الييكد إلى فمسطيف عندما كجو كزير الخارجية البريطاني
كتابا لقنصؿ بريطانيا في القدس عاـ ُّٖٗ ـ يدعكه لتقديـ العكف كمساعدة كليـ يكنج
بالمرستكف ن
لمييكد؛ إلقامة خمسة مزارع كالعمؿ عمى حماية الييكد( ،الكعرم ،)185 :2006 ،ككجو كت نابا آخر

مفيدا
لقنصؿ بريطانيا في إستانبكؿ عاـ  1841إلقناع السمطاف بإباحة ىجرة الييكد ،كأنو سيككف ن
لمسمطاف إذا أغرل الييكد المبعثركف في أكركبا كأفريقيا بالذىاب كالتكطف في فمسطيف ،مع االعتماد

عمى حماية بريطانيا ،كينقمكا شكاكاىـ إلى الباب العالي عف طريؽ السمطات البريطانية(.)1
القكة لتأسيس الكجكد الصييكني في فمسطيف ،كساعدتيا بريطانيا في
يمنحت الحركة الصييكنية ٌ
جيكدىا الرامية إلى تفعيؿ عمميات اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كاضعة أماميا كؿ التسييبلت لتحقيؽ
ىذا الطمكح ،كتزايدت األطماع مع بداية عاـ ُِٖٖ ـ ،حينما بدأت اليجرة الييكدية الرسمية األكلى
لفمسطيف بدعـ كمساعدة مف قناصؿ بريطانيا (الكعرم ،)109 :2006،كتزايدت أعداد الييكد المقيميف
بطريقة فرمانية كغير فرمانية تحت الحماية البريطانية عاـ َُٖٗ (نصيرات ،)42:كاىتمت بريطانيا
بإيجاد حؿ لممياجريف الييكد الركس المتجية إلييا (محمكد ،)128 :1984 ،حينما قطع الطريؽ أماـ
ىجرة الركس إلى بريطانيا ،كتككيف أقمية ييكدية في فمسطيف تطمب الحماية البريطانية (السماؾ،
.)110 :2004
شكمت الحككمة البريطانية برئاسة جيمس بمفكر لجنة ممكية لدراسة اليجرة الييكدية عاـ
 ،1902كاستيدعي ىرتزؿ مع بعض الشخصيات ،لئلدالء بشيادتيـ أماـ المجنة ،كاستغؿ ىرتزؿ كجكده
في لندف فرصة سانحة إلجراء اتصاالت مباشرة مع المسؤكليف البريطانييف ،كخاصة جكزيؼ تشمبرليف
كزير المستعمرات كالمكرد النسداكف كزير الشؤكف الخارجية كبمفكر ،كلكيد جكرج ،ففي الفترة الكاقعة بيف
عددا مف المشاريع ،لتجميع أكبر عدد مف الييكد ،كتييئتو إلقامة
عامي  1905-1902تبني تشمبرلف ن
كياف سياسي ليـ ،كلخدمة مصالح بريطانيا ،كيرم تشمبرلف إنشاء كياف سياسي ييكدم في منطقة
خاضعة لمنفكذ البريطاني ،يضمف لببلده كجكد قكة مالية؛ لتثبيت نفكذىا كالحصكؿ عمى الدعـ المالي
رسالة كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في استانبكؿ بشأف إقناع السمطاف بإباحة ىجرة الييكد )(1
فبراير 1841
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الييكدم لمشاريع بريطانيا التكسعية؛ ألف معظـ المؤسسات المالية الييكدية تتخذ مف العاصمة
البريطانية مق انر ليا (محمكد. )129 :1984 ،
 .1دور العالقات الصييونية باالنتداب البريطاني في اليجرة
قكة البلزمة لتأسيس الكجكد الصييكني،
حرصت بريطانيا عمى منح الحركة الصييكنية ال ٌ
كساعدتيا في جيكدىا الرامية إلى تفعيؿ عمميات اليجرة الييكدية لفمسطيف ،ككضعت أماميا كؿ
التسييبلت لتحقيؽ أطماعيـ ،كتزايدت أطماعيا مع بداية عاـ ُِٖٖـ ،كبدأت اليجرة الييكدية الرسمية
األكلى لفمسطيف ،بدعـ كمساعدة مف قناصؿ الدكؿ األكركبية كخاصة البريطانية (الكعرم:2006 ،
.)109
قبمت بريطانيا بفمسطيف جزنءا مف غنائـ الحرب ،كىدفت لمتنسيؽ مع الحركة الصييكنية لتفي
بما تعيدتو ليا ،فكانت النقمة الثانية لبريطانيا بعد إعبلف بمفكر تكفير غطاء عربي يكافؽ عمى اليجرة
الييكدية لفمسطيف الستيطانيا (مصطفي ،)9 :1994 ،كبدأت المنظمة الصييكنية تحت إشراؼ
االنتداب البريطاني بشراء األراضي ،كجمب المياجريف ،حيث ىاجر إلى فمسطيف  280ألؼ مياجر
ييكدم في المدة بيف  ،1936- 1918كفي نياية عاـ  1936قدر عدد ييكد فمسطيف بنحك  400ألؼ
ييكدم( .جاؾ ،)40 :2001 ،كزاد عدد الييكد المياجريف ليصؿ  650ألفا لسنة ( 1948مركز
الزيتكنة ،2012 ،ع.)21:8
أصدر صمكئيؿ قانكف اليجرة كالذم ساعد الييكد في أكركبا االنتقاؿ إلى فمسطيف ،كألزـ
الحككمة البريطانية بتسييؿ اليجرة كحماية الييكد ،كتبنت جميع األساليب لكصكؿ الييكد لفمسطيف،
ككضعت كؿ العراقيؿ بطريؽ ىجرة العرب كغير الييكد إلى فمسطيف (دياب ،)103 :2002 ،كذلؾ كمو
كحككمة االنتداب في فمسطيف تذيع كخاصة في األكساط العربية بأنيا حدت مف اليجرة ،كاعتمدت
سياسة تقضي بالسماح لدخكؿ رجاؿ األعماؿ مف الييكد ،كالكفاءات الفنية العالية كالخبراء الذيف
سيسيمكف في تطكر كتقدـ الببلد ،بحيث ال تزيد أعدادىـ عف  12ألؼ في السنة بمعدؿ ألؼ كؿ
سنكيا،
سنكيا إلى  75ألؼ
شير ،كتجاكزت بريطانيا أرقاـ األذكنات التي حددتيا ب  12ألؼ مياجر
ن
ى
كعممت المنظمة الصييكنية سياسة التسريب كالتيريب كالتبلعب ،بينما كانت بريطانيا تغض الطرؼ
عف ذلؾ (صالحية.)80 :2009 ،
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نشطت الحركة الصييكنية؛ كاتفقت مع سمطات االنتداب البريطاني ،بالنسبة لمييكد الفاريف مف
المشاكؿ النازية في ألمانيا لتكجيييـ إلى فمسطيف ،كعممت الحركة الصييكنية عمى إيقاظ البلسامية في
معظـ بمداف أكركبا الشرقية؛ فعـ الخكؼ بيف الييكد ،كبدأت أعداد كبيرة منيـ تقتنع بالدعاية الصييكنية
التي نجحت في تحكيؿ أنظارىـ إلى فمسطيف (عبد الرحمف.)164 :1980 ،
 .2دور العالقات األمريكية البريطانية في اليجرة الييودية
أدرؾ بف جكركيف أف المصالح الصييكنية قد تتعارض مع بريطانيا لصدكرىا الكتاب األبيض
 ،1939حيث حددت القيكد عمى شراء األراضي كاليجرة الييكدية ،كسعى بف جكركيف عمى تفعيؿ
الييكد األمريكييف ،ككسب المزيد مف تأييد الكاليات المتحدة األمريكية ،ككاصؿ كايزماف عممو
الدبمكماسي في الحرب ضد بريطانيا (.)Prior. 1999: 19
قاـ الرئيس ركزفمت بممارسة الضغط عمى بريطانيا؛ لحمميا التراجع عف الكتاب األبيض لمعاـ
 ،1939كالذم نص عمى تحديد اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كبدأ الثقؿ السياسي ينتقؿ مف بريطانيا
إلى الكاليات المتحدة (السماؾ ،)63 :2004 ،كفي يكـ  9مارس  1944تكجو اثناف مف زعماء الحركة
الصييكنية إلى مقابمة الرئيس "فرانكميف ركزفمت " في البيت األبيض ،كخرجا كمعيما تصريح تـ اعبلنو
رسميا عند مدخؿ البيت األبيض (ىيكؿ ،)180 :2001 ،جاء فيو :إف الحاخاميف الدكتكر ستيفف كايز
ن
كالكتكر اباىيمؿ سيمفر  -ممثميف عف الحركة الصييكنية الفمسطينية  -قاببل الرئيس ركزفمت اليكـ ،كقد
صرح ليما بإعبلف البياف التالي عمى لسانو  " :الحككمة االمريكية لـ تكافؽ مطمقنا عمى الكتاب الصادر
في لندف سنة  ،1939كالذم حدد ىجرة الييكد إلى فمسطيف ،إف الرئيس ركزفمت يعمف عف سعادتو لفتح

أبكاب فمسطيف أماـ البلجئيف الييكد ،كتنظر الحككمة األمريكية كالشعب األمريكي بعطؼ عميؽ
بالمسألة الييكدية(.)1
تكلى الرئاسة األمريكية ىارم تركماف  1945/4/12بعد ركزفمت ،حيث نجحت الحركة
الصييكنية مع الرئيس تركماف كالذم تميز بعطفو مع البلجئيف الييكد في أكركبا ،كاقترح تركماف عمى
رئيس كزراء بريطانيا تأليؼ لجنة أمريكية إنكميزية مشتركة لمنظر في اليجرة الييكدية إلى فمسطيف،

) (1نص طبقا لبرقية لككالة ركيتر صادرة مف كاشنطف في يكـ 9مارس 1944ص181
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كاستمر الضغط الصييكني بشكؿ متكاصؿ عمى الحككمتيف األمريكية كاإلنجميزية؛ لمسماح بيجرة مئة
ألؼ ييكدم لفمسطيف (الغاردم.)78 :1969 ،
أرسؿ الرئيس األمريكي تركماف رسالة إلى تشرشؿ رئيس كزراء بريطانيا في  24مايك ،1945
يي ىذكر فييا برفع القيكد التي فرضتيا بريطانيا بكاسطة الكتاب األبيض لسنة  1939عمى اليجرة الييكدية

إلى فمسطيف (الفي ،)6 :2011 ،كضغطت أمريكا عمى بريطانيا بالمشركع الذم قيدـ لمككنغرس

قرضا بمبمغ ( )3.750.000.000دكالر لفكرة قبكؿ مائة ألؼ
األمريكي ،كالذم درس منح بريطانيا
ن
ييكدم إلى فمسطيف ،كعمد أعضاء الككنغرس إلى تيديد بريطانيا بعرقمة القرض ،ككاف لتيديدىـ أثره
تأييدا لمصييكنية (صفكة.)19 :1967 ،
الفعاؿ في ارغاـ بريطانيا عمى التراجع كاتخاذ مكقؼ أكثر ن
رضخت الحككمة البريطانية عاـ  1945لمضغط األمريكي الصييكني المتزايد ،كأعمنت
استمرار فتح أبكاب فمسطيف أماـ اليجرة الييكدية ،كتشكيؿ لجنة انجمك أمريكية المشتركة لمبحث في

إمكانيات فمسطيف الستيعاب مياجريف ييكد جدد ،كبدأت المجنة ميمتيا في مطمع عاـ  ،1946فزارت
بعض البمداف األكركبية كبعض الدكؿ العربية ثـ انتقمت إلى فمسطيف (عبد الرحمف،)241 :1980 ،
كاتخذت المجنة إجراءات فكرية كحازمة لتحقيؽ المطالب الصييكنية اآلتية:
أ .السماح الفكرم لمائة ألؼ ييكدم بدخكؿ فمسطيف.
ب .الغاء الكتاب األبيض عاـ  1939أك تغييره.
ت .إعبلف مشترؾ مف قبؿ حككمتي بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية يؤكد عزميما عمى تأييد
اتخاذ خط سياسي ،بشأف فمسطيف يتماشى مع األىداؼ األساسية لكعد بمفكر كاالنتداب عمى
فمسطيف.
ث .تشكيؿ لجنة مشتركة لمبحث في تنفيذ السياسة المعمنة عمى ضكء مصالح البمديف كمسؤكليتيما(.)1
استغمت الحركة الصييكنية انعقاد "مؤتمر بكتسداـ" بألمانيا مف 17يكليك إلى  3أغسطس
1945ـ  ،كحضر المؤتمر الرئيس األمريكي تركماف كرئيس كزراء تشرشؿ البريطاني كالرئيس
السكفياتي ستاليف ،كطالبت الحركة الصييكنية الرئيس األمريكي باستخداـ نفكذه إلزالة القيكد عف اليجرة
) (1نص رسالة لجنة الطكارئ الصييكنية األمريكية إلى الرئيس األمريكي تركماف تتعمؽ بتشكيؿ المجنة األنجمك -أمريكية بشاف
فمسطيف كاليجرة الييكدية 1945/10/3ص.400
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الييكدية ،كممارسة الضغط عمى الحككمة البريطانية ،مف أجؿ المكافقة عمى المذكرة التي تقدمت بيا
الككالة الييكدية في  22مايك  ،1945كالتي طالبت بيا باإلعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية في
فمسطيف كاممة كغير منقكصة ،كالحصكؿ عمى قرض دكلي لتمكيؿ ىجرة المميكف األكؿ مف المياجريف
الييكد ،كدفع التعكيضات األلمانية مف أجؿ إعمار فمسطيف ،كمصادرة أمبلؾ ألمانيا في فمسطيف كنقميا
لمييكد ،كقد ردت الحككمة البريطانية عمى الطمب أنو يجب البحث في مؤتمر السبلـ بمشاركة الدكؿ
العظمي ( تمراز.)151 :2013 ،
مر مف فكؽ كؿ الك ازرات كاإلدارات في حككمة الكاليات المتحدة عاـ ،1945
أصدر تركماف أ نا
يعمف فيو أنو قرر السماح لمائة ألؼ ييكدم باليجرة إلى فمسطيف ،كبعث إليو الممؾ عبد العزيز آؿ
سعكد رسالة يستغرب فييا ىذا القرار المناقض لمتعيد الذم حصؿ عميو مف سمفو ركزفمت ،كالذم كاف
مقتضاه :لف يتـ أم قرار بخصكص فمسطيف قبؿ االتصاؿ بالعرب كطرؼ معنى مباشرة باألزمة ،كرد
رسميا بأنو ال يعترؼ بكجكد مثؿ ىذا التعيد (ىيكؿ.)200 :2001 ،
الرئيس تركماف
ن
تغيرت السياسية الصييكنية تجاه بريطانيا حيث بدأت بالضغط عمى الحككمة البريطانية،
كفجرت فندؽ الممؾ داككد في  22يكليك  1946حيث فجر األرجكف الجسكر كالطرؽ الممغكمة ،كتفجير
السفارة البريطانية في ركما ،كفي ليمة كاحدة تـ تفجير عشريف مميى ،حيث تعتبر رسائؿ ممغكمة
لمحككمة البريطانية ،كجعؿ بريطانيا بحؿ مف المؤسسة العسكرية الصييكنية شرط لقبكؿ 100.000
مياجر ييكدم عمى ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ ،كاقترحت القيادة الصييكنية خطة التقسيـ20( .
.)Prior. 1999:
تنفيذيا ،حيث كانت تعمؿ عمى تكسيع اليجرة كترتيب
دكر
لقد كاف دكر بريطانيا في اليجرة نا
ن
جنبا إلى جنب مع الحركة الصييكنية ،ككؿ التجاكزات عممت بيا
المستكطنات داخؿ فمسطيف ،ن
بريطانيا ،كالتي تمس باألمف الفمسطيني كتجردىـ مف ممتمكاتيـ لتحقيؽ الدكلة الييكدية ،اعترضت

بريطانيا في سنكات محددة اليجرة الييكدية ،كأرادت أف تحد مف اليجرة كىذا يفسر باتجاىيف كىي:
 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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 االتجاه الثاني :تنفيذ السياسة الصييكنية في التكازنات الدكلية ،كاظيار أمريكا بأنيا تقؼ بجانب
الصييكنية لمتخفيؼ عف بريطانيا بالضغكطات عمييا ،كتدكير الدكر مف بريطانيا إلى أمريكا أماـ
الرأم العاـ العربي كاألكركبي.
سابعا :دور العالقات الصييونية األلمانية في اليجرة
ً
 .1ىجرة الييود مف ألمانيا
سعى ييكد ألمانيا إلى القياـ بحركة ىجرة إلى فمسطيف قادىا ىكفماف الييكدم األلماني عاـ
 ،1860كجعميا مغمفةن بغبلؼ ديني ،حتى نجح عاـُٖٖٔـ في الحصكؿ عمى ترخيص مف السمطاف

ييكدية ألمانية ،تبل ذلؾ سمسمة مف قكافؿ المياجريف مف
عبد العزيز ،بإنشاء أكؿ مستكطنة زراعية
ٌ
الييكد األلماف ،تصؿ إلى فمسطيف كتقيـ حكؿ حيفا كقضائيا ،كشرعت في شراء األراضي كالعقارات
(الكعرم.)242: 2006 ،
أرسؿ ىرتزؿ رسالة إلى دكؽ بادف الكبير يقترح عميو فييا طريقة غير عمنية ليجرة الييكد،
تحت الحماية األلمانية بتدرج كنظاـ في عاـ  ،1898كفتحت فركع لمشركة الييكدية لؤلراضي في سكريا
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

و
و
و
معا(.)1
أخرل ،كربما يككف ذلؾ ن
نكعا مف حماية ألمانية كانجميزية ن
 .2العالقات الصييونية النازية

ازدادت اليجرة الييكدية مف ألمانيا في أكائؿ عاـ 1933ـ؛ نتيجة المسألة الييكدية في ألمانيا،
كنظر لذلؾ؛ اجتمعت  31دكلة في
نا
فياجر عدد كبير منيـ إلى فمسطيف (صامرم،)31 :2013 ،
مؤتمر إيفياف ،لمناقشة استيعاب البلجئيف مف ألمانيا عاـ  ،1938كعرض الكفد الصييكني كحؿ كحيد
ممكف نقؿ  200ألؼ ييكم إلى فمسطيف (جاركدم ،)44 :1982 ،حيث كانت الصييكنية تعتبرىـ
مف الخامة الصالحة التي تقكـ عمييا الدكلة عند إعبلنيا ،فكميـ أكركبيكف كمعظميـ مف المتعمميف
كبير عامي  1944ك
جيدا نا
كالخبراء في مجاالت كتخصصات متعددة ،ك بذلت المنظمات الصييكنية ن
) )1رسالة ىرتزؿ إلى دكؽ بادف الكبير يعرض فييا مخططو الجديد الستيطاف فمسطيف 1898/12/15
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 1945في إعدادىـ كتأىيميـ؛ لخدمة الدكلة الييكدية كتثبيت اعتقادىـ؛ بأف عكدتيـ إلى أكطانيـ
مستحيمة ،حتى بعد ىزيمة ألمانيا؛ فالمشاعر ضدىـ ما زالت حادة ،كالبلجئيف مف بكلندا كالمجر
كتشيككسمكفاكيا كانكا مستعديف لميجرة ،جاىزيف لكضع عمميـ كمكاىبيـ في خدمة الدكلة الصييكنية،
كتأسست الحاميات العمالية في المستكطنات في فمسطيف ،كتككنت فرؽ حراسة المستعمرات الصييكنية
()1

(ىيكؿ .)225 :2001 ،كاف ركدلؼ كاستنر

مسئكؿ االتصاؿ بيف الصياينة كالسمطات األلمانية

كبالتعاكف مع ايخماف ،كيعتبر كاستنر مف أبرز المتعاكنيف مع السمطة األلمانية (الحارتي:2001 ،
 ،)258كزاد التعاكف النازم بيف كاستنر كالنازييف حتى كصؿ إلى درجة العبلقة المباشرة التي ربطتو
بأيخماف ،فزار كاستنر ألمانيا عدة مرات ،كنجحت جيكده حينما سمح النازيكف عاـ  ،1914بإرساؿ
ييكديا مف أحد معسكرات االعتقاؿ إلى فمسطيف ،في سبيؿ أف يسكد اليدكء بيف
318
ييكديا ثـ  1386ن
ن
الييكد المرحميف إلى معسكرات اإلبادة ،كيبدك أف كاستنر قد نفذ ما يخصو مف الصفقة حيف أقنع الييكد
الذيف تقميـ القطارات إلى معسكرات اإلبادة ،بأنيـ ذاىبكف في الكاقع إلى أماكف أخرل يستقركف فييا ،أك
أنيـ في طريقيـ إلى معسكرات تدريب ميني ،كثمة نظرية تقكؿ أنو مف المستحيؿ عمى النازييف شحف
ىذه اآلالؼ المؤلفة مف الييكد دكف تعاكف القيادات الصييكنية (المسيرم.)163 :2003 ،
ايكتشفت كثيقة بعد الحرب العالمية الثانية أرسمتيا جماعة شتيرف لمحككمة األلمانية ،تنص عمى

إجبلء الييكد مف أكركبا ،كىك شرط مسبؽ لحؿ المسألة الييكدية في ألمانيا ،كتذكر الكثيقة كجكد
مصالح مشتركة بيف النازييف كالصييكنية ،كتعبر عف تشجيعيا لمنشاط الصييكني داخؿ ألمانيا كلميجرة
الصييكنية إلى فمسطيف ،كتؤكد الكثيقة ضركرة التعاكف بيف ألمانيا الجديدة كالفكلؾ العبرم في المجاؿ
السياسي كالعسكرم ( ىاشـ ،)307 :2010 ،مما دفع الصياينة إلى إدانة الدعايات المعادية أللمانيا،
كتدابير مقاطعة البضائع األلمانية في جميع أنحاء العالـ ،حفاظنا عمى مصالحيـ المشتركة ،مطالبيف
بالتعاكف النشط بيف الحركة الصييكنية كالنظاـ النازم ،كتفضيؿ قكات النخبة عمى جميع المنظمات

األخرل غير الصييكنية أك االندماجية لمتعامؿ معيا ،فمعظـ المسؤكليف الصياينة األلماف يمنحكا
) (1ركدكلؼ كاستنر ىك أحد زعماء الحركة الصييكنية في ركمانيا كالمجر ،كشخصية قيادية في حزب المابام ترأس مف
المنظمات الشبابية الصييكنية ،ك ترأس تحرير بعض المجبلت الصييكنية ،ككاف نائب رئيس المنظمة الصييكنية في المجر،

كأصبح مسئكالن عف اليجرة الييكدية مف بكلندا كتشيككسمكفاكيا كقاـ باالتصاؿ بالمخابرات المجرية كالنازية لتحقيؽ اىدافو كقد
زادت محاكالت اليجرة الييكدية بعد االحتبلؿ النازم في اطار تبادؿ المياجريف الييكد في مقابؿ البضائع (المسيرم:2003،

.)163
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تأشيرات خركج كدخكؿ إلى ألمانيا مف السمطات األلمانية؛ لتسييؿ أنشطتيـ الصييكنية في فمسطيف
(حيدر.)45 :2012 ،
سجؿ حاييـ كاببلف الصييكني  -حيث تكاجد في جيتك كارسك  -أنو ال يكجد أم تناقض بيف
رؤية الصياينة كالنازييف لمعالـ فيما يخص المسألة الييكدية؛ فكمتاىما تيدؼ إلى اليجرة ،ككمتاىما ترل
الييكد ال مكاف ليـ في الحضارات األجنبية (ىاشـ ،)291 :2010 ،حيث يفضؿ كايزماف
جميعا ،عمى أف يرل فمسطيف قد ضاعت " ،كقد كمؼ كايزماف
كماينرتزىاجف " أف ييمؾ الييكد األلماف
ن
كماينرتزىاجف بأف يعقد صفقة مع النازييف تساعد الييكد األلماف عمى اليجرة إلى فمسطيف( .الشريؼ،
.)168 :1985
 .3المساعي الدولية لوضع الحموؿ لمسألة الييود في ألمانيا
كانت ىجرة الييكد مف ألمانيا معقدة كصعبة خبلؿ الثبلثينيات؛ ألف معظـ البمداف لـ تكف
أيضا مقاكمة
راغبة في فتح أبكابيا أماـ تدفؽ المياجريف الييكد؛ ذلؾ ألنيـ مف الطبقة المتكسطة ،ك ن
الييكد األلماف مغادرة كطنيـ ألمانيا إلى فمسطيف ،كقدمت الحركة الصييكنية الحؿ األمثؿ لمتخمص مف
الييكد األلماف بأف يياجركا لفمسطيف ،ألنو المكاف األمثؿ ليجرة الييكد ،كبذلؾ تككف الصييكنية كالنازية
معا حققت أىدافيـ بتيجير الييكد مف ألمانيا إلى فمسطيف ،كخاصة خبلؿ السنكات الخمس األكلى مف
ن
الحكـ النازم (حيدر.)47 :2012 ،
قاـ النازيكف بعمؿ تشكيبلت مف الييكد الخاضعيف لسمطتيـ كتحت إدارة الصياينة ،كتحت اسـ
المجالس الييكدية ،كميمة المجالس تيجير الييكد إلى فمسطيف ،أك إبادتيـ ،كالييكد النازحيف مف ألمانيا
في الفترة مف عاـ  1935حتى عاـ  1941لـ يذىب منيـ لفمسطيف سكل  ، % 8.5بينما ذىبت
الغالبية العظمي  %75إلى االتحاد السكفيتي ،كلـ تسمح انجمت ار سكل لسبعة كستيف شخص؛  %2فقط
بالدخكؿ إلييا ،كسمحت الكاليات المتحدة لعدد  182ألؼ ييكدم ألماني؛  %7فقط باليجرة إلييا
(الحارتي.)253 :2001 ،
أبمغ (ىايدريش ريبنتركب) في  24يكنيك  1940برغبتو في تحقيؽ حؿ نيائي في أقرب كقت
قائبل ":لـ يعد باإلمكاف االعتماد عمى التيجير؛ لحؿ المشكمة العالمية المتمثمة في
ممكف ،حيث كتب ن
حاليا في األرضي الخاضعة لسيطرة ألمانيا ،كأصبح مف
كجكد نحك ثبلثة مبلييف كربع المميكف ييكدم ن
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الضركرم التكصؿ إلى حؿ اقميمي نيائي (جاركدم ،)153: 1982 ،كأبرـ كاستنر كبراند كممثميف
لمككالة الييكدية ،كبمكافقة كؿ القيادات الصييكنية ،كباالتفاؽ مع بف جكركيكف أجريت صفقة مع ىتمر
عاـ  ،1944عمى مبادلة مميكف ييكدم في مقابؿ امداده بعشرة آالؼ شاحنة عسكرية لمجبية الشرقية،
كباستخداـ نفكذىـ مف أجؿ إبراـ معاىدة سبلـ منفرد بيف ألمانيا كبيف إنجمت ار كأمريكا (الحارتي:2001 ،
.)258
 .4اتفاقية ىعفاراه وتأثيرىا عمى الصييونية العالمية
تعد فترة اليعفا اره أىـ فترة في تاريخ المستكطف الييكدم في فمسطيف ،كتزكيده بعدد كبير مف
كبرس الماؿ البلزـ لمبنية التحتية ،كبمغ عدد الييكد األلماف الذم
أعضاء المادة البشرية المطمكبة ،أ
ىاجركا إلى فمسطيف في الفترة الكاقعة بيف عامي  1941ك 1942بمكجب االتفاقية نحك ،52.300
كيشكمكف  %25مف مجمكع المياجريف الييكد إلى فمسطيف خبلؿ الفترة نفسيا ،ككاف بينيـ 6.529
أسماليا ،يمثمكف إضافة اقتصادية ضخمة لممستكطف ،ك 6700مياجر مف أبناء الطبقة الكسطى
ر ن
المثقفة غالبيتيـ مف األطباء كالمحاميف كالميندسيف كالصناعييف (ىاشـ ،)303 :2010 ،كفي عاـ
ُِّٗ بدأت المفاكضات حكؿ االتفاقية بيف مدير شركة في تؿ أبيب "ساـ" ،كاالستيطاف الزراعية
الصييكنية ""حانكتيا ككىيف"" ،كقنصؿ ألمانيا العاـ في القدس ""ىينريش ككلؼ"" ،كتـ التكقيع عمييا في
األكؿ يكنيك("1933حيدر.)47 :2012 ،
كقعت معاىدة اليعفراه بيف النازييف كالصياينة لممساعدة في تيجير الييكد إلى فمسطيف ،إذ بمغ
عدد الييكد الذيف ىاجركا مف ألمانيا كحدىا  15ألفنا بعد تكقيع المعاىدة  ،1938-1933كتعتبر نسبة

اليجرة مف ألمانيا عالية ،كظؿ النازيكف يدافعكف عف فكرة تيجير الييكد إلى فمسطيف ،حيث أغمقت
الدكؿ الغربية أبكابيا في كجو المياجريف الييكد (ىاشـ.)323 :2010 ،
تيجير الييكد ىك األرضية األيدكلكجية المشتركة بيف الصياينة كالنازييف ،حيث ارتبطت اتفاقية
ىعفاراه بقياـ الصياينة بخرؽ الحصار االقتصادم عمى ألمانيا النازية مف الدكؿ األكركبية ،مقابؿ
اعتراؼ النظاـ النازم بالمنظمة الصييكنية كممثؿ كحيد لييكد ألمانيا ،كعرض القادة الصياينة خرؽ
المقاطعة التي كانت جميع القكل المناىضة لمفاشية في العالـ تحاكؿ فرضيا عمى ألمانيا ،كبدأ التعاكف
االقتصادم في عاـ  ،1933كتأسست شركتا ىعفاراه في تؿ أبيب كبالترك في برليف ،كيقكـ أم ييكدم
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يرغب في اليجرة بإيداع مبمغ جنيو استرليني كحد ادنى في مصرؼ فاسرماف في برليف ،أك مصرؼ
فاربكرج في ىامبكرج (جاركدم ،)25-24 :2002 ،حيث تكدع أمك ناال لممكاطنيف الييكد الراغبيف في

اليجرة في أحد البنكؾ ،كتقكـ المنظمة الصييكنية أك الككالة الييكدية بشراء بضائع بقيمة األمكاؿ،

كتقكـ المنظمة بدفع مبمغ مف الماؿ لممياجر الييكدم ،مما يجعؿ مف السيؿ تصنيفو عمى أنو رأسماؿ
تيسر دخكلو فمسطيف تحت نسبة الرأسمالييف ،كلقد ىاجر حكالي  60ألؼ ييكدم بمقتضي معاداة
اليعفراه بيف عامي ( 1939- 1933المسيرم.)162 :2003 ،
بدأت الصييكنية بتيجير الييكد؛ انطبلقنا مف المساعي كالمخططات الصييكنية كاالستعمارية

إلى فمسطيف ،كتصاعدت اليجرة مف ألمانيا في أعقاب استيبلء النازية عمى الحكـ فييا ،كلعب
المياجركف الييكد األلماف الدكر األساسي في انجاح االستيطاف ،كبمكرة المجتمع الييكدم (غازم،
عبلما ألمانية عبر نير الدانكب إلى ركمانيا كبمغاريا،
 ،)19 :2003ي
كىجر الييكد بقكارب تحمؿ أ ن
كمنعت سمطات االنتداب السماح ليـ بالدخكؿ ،كفجرت الياجاناة السفينة ،كقتؿ 250مف المياجريف،

كأبعد الباقي إلى جزيرة مكريشيكس ،كبعد سنة  1944حممكا إلى إستانبكؿ كأدخمكا إلى فمسطيف
بالقطارات (صالحية.)81 :2009 ،
قدمت اتفاقية اليعفا اره عاـُّّٗ1938-حمكنال لممشكبلت التي كاجيت عممية التيجير

الصييكنية اليادفة كتكسيع نفكذ الييكد االقتصادم في فمسطيف ،كتجييز فمسطيف؛ لتصبح قادرة عمى
استيعاب المياجريف الييكد مع ممتمكاتيـ ،كتمثؿ أىـ تمؾ المشكبلت في بقاء رأس الماؿ في ألمانيا،
كمنعت الييكد الذيف يريدكف اليجرة مف نقؿ أمكاليـ معيـ إلى خارج ألمانيا ،كالحركة الصييكنية تعاني
مف قمة المكارد المالية ،كمعظـ المياجريف السابقيف كانكا مف الييكد الركس الذيف ال يممككف مكارد
خاصة (حيدر.)47 :2012 ،
أتاحت االتفاقية الفرصة لكؿ ييكدم يرغب باليجرة إلى فمسطيف 25000مارؾ ألماني ،كيكدع
مبمغا مف الماؿ يتراكح ما بيف َََُٓ في برليف ،كبالمقابؿ تشترم شركة  Reich bankآالت زراعية
ن
كمعدات عسكرية ألمانية ،كتنقميا إلى فمسطيف بما يعادؿ قيمة الماؿ المكدع ،كحيف يصؿ الييكدم إلى
فمسطيف يقبض ما دفعو في برليف بالجنيو الفمسطيني ،كتحكلت المنظمة الصييكنية إلى أداة لتسكيؽ
البضائع األلمانية ،كساىمت في حؿ أزمة النظاـ النازم االقتصادية ،كتمكنت ألمانيا مف كسب مبالغ
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مف القطع األجنبي بكساطة بيع السمع األلمانية التي أحضرىا الييكد الميجريف معيـ إلى فمسطيف ،التي
شجعتيا ك ازرة االقتصاد األلمانية ككسيمة لتحييد مقاطعة السمع األلمانية كدعـ التجارة الخارجية
األلمانية ،كتأسيس شركة عامة لنقؿ الييكد كرؤكس أمكاليـ مف ألمانيا إلى فمسطيف ،كتقديـ الخدمات
ليـ ساعة كصكليـ إلييا (حيدر.)48 :2012 ،
خدمت النازية نجاح االستيطاف الييكدم في فمسطيف عف طريؽ تعاكنيا مع الحركة الصييكنية
سر إلى فمسطيف ،كقاـ
لتنظيؼ ألمانيا كأكركبا مف الييكد ،كتسخير إمكانيات ألمانيا النازية لتيجيرىـ نا
الييكد األلماف بخمؽ المجتمع الييكدم االستيطاني في فمسطيف ،بسبب مياراتيـ المينية كالتعكيضات
التي دفعتيا ليـ ألمانيا بشكؿ بضائع ألمانية (غازم.)20 :2003 ،
ظيرت ىجرة الييكد األلماف إلى فمسطيف ،كأحد أىداؼ الحككمة األلمانية كالحركة الصييكنية،

لًما قدمت الحركة الصييكنية مف حؿ لؤلزمة االقتصادية األلمانية ،كفتحت أبكاب بقية دكؿ المشرؽ
أماـ البضائع األلمانية (حيدر ،)51 : 2012 ،كأبرز السمات التي تتميز بيا اليجرة الييكدية في
الثبلثينيات ،تدفؽ المياجريف مف ألمانيا إلى فمسطيف ،كأف يدخمكىا كصاحب حؽ كليس كمينة،
كنصيب ألمانيا مف شيادات اليجرة  ، %6.26فازدادت حصتيا إلى الضعؼ بعد كصكؿ الحزب
النازم إلى الحكـ سنة  ،1933كأخذ الييكد األلماف يتأىبكف لمنزكح مف ببلدىـ (عبد الرحمف:1980 ،
 ،)164كساىمت ألمانيا في تسييؿ ىجرة  60ألؼ ييكدم رأسمالي إلى فمسطيف في سنكات ما بيف
 1939- 1933مف بيف أكثر مف نصؼ مميكف ييكدم ألماني ،كبمغ إجمالي المبالغ التي حكلت إلى
فمسطيف مف المبالغ األلمانية حكالي  801000000جنيو فمسطيني؛ أم ما يقارب  4004190000دكالر
أمريكي ،كاستخدمت في تنفيذ األىداؼ الصييكنية عمى أرض فمسطيف؛ أم بمعدؿ  1350جنيو
فمسطيني لكؿ مياجر ييكدم (بمخضر.)131 :2006 ،
حاكلت الدعاية األلمانية المعادية لمسامية ،أف تقنع الفرنسييف بالمعطيات العممية لمصراع ضد
الييكد ،كأنشئ في عاـ  1941معيد دراسات المسائؿ الييكدية بإشراؼ البركفسيكر كبلسيف ،كعممت
السفارة األلمانية في سبتمبر  1941عمى تخصيص  200ألؼ فرنؾ؛ الفتتاح معرض بعنكاف الييكد
في فرنسا ،كالغرض مف المحاكالت زرع الكراىية في نفكس الفرنسييف إزاء الييكد ،كذلؾ طبقا لؤلىداؼ
المرسكمة بيف الصياينة كالنازييف ،كلـ تكتؼ الصييكنية العالمية بذلؾ؛ فمقد أقدمت في عاـ 1941
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عمى تفجير سبعة معابد ييكدية في باريس ،ارتكبيا رجاؿ الحركة االجتماعية الثكرية (نكرم:1986 ،
.)66

ثام ًنا :دور العالقات الصييونية الفرنسية في اليجرة
أيسست الصييكنية بفرنسا مف خبلؿ مؤسسات فاعمة تشكمت منذ القرف التاسع عشر (نكرم،
ييكديا ساعد في بدء
حضكر
نا
 ،)83 :1986كركزت خبلؿ نشاطاتيا السياسية كاالقتصادية كالتبشيرية
ن
اليجرة كتمكيف الييكد في فمسطيف (الكعرم.)155 :2006 ،
سبلحا ذك حديف في التعامؿ مع
تعاكنت الحككمة الفرنسية مع الصييكنية ،كالتي استخدمت
ن
ييكد المغرب العربي ،مستندة إلى كؿ األكضاع غير الطبيعة التي كانت تسكد آنذاؾ؛ فقد دعمت
االستعمار مف أجؿ تيجير ييكد المغرب العربي إلى فمسطيف ،كانجاح قضية االستيطاف الصييكني،
كمرت عمميات تيجير بمرحمتيف ،األكلى :دمج الييكد المغربة بالجالية الفرنسية عف طريؽ ترحيميـ إلى
فرنسا ،كالثانية تيجيرىـ مف فرنسا إلى فمسطيف (نكرم.)89-88 :1986 ،
ككاصؿ القناصؿ الفرنسيكف تدخبلتيـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في حياة السمطات
اىتماما ممحكظنا بيجرة الييكد إلى فمسطيف ،كمساعدتيـ عمى إرساء قكاعد ليـ ،كشراء
العثمانية ،كأبدكا
ن
األراضي بكاسطة القناصؿ لصالح الييكد ،كأقاـ الفرنسيكف في يافا قنصمية ،كفي مدينتي المد كالرممة،
ككانت لياتيف القنصميتيف رسالة خاصة تتعمؽ بالبعد االقتصادم كمراقبة حركة السمع كالبضائع
(الكعرم.)152 :2006 ،
الدعاية الصييونية وىجرة الييود الفرنسييف
ساىمت في عمميات اليجرة مجبلت كصحؼ عديدة ،منيا مجمة صييكف التي كانت عبارة عف
ترجمة فرنسية لمجمة ألمانية ،ككاف يرأسيا كيديرىا الفرنسي بيرنار الزار ،كمجمة الصدل الصييكني
يرأسيا ألكسندر مارمكريؾ ،كمجمة المشعؿ يرأسيا جاؾ بيار ،كمف المعركؼ أف االتجاىات الصييكنية
المتنكعة تجمعت في االتحاد الصييكني في فرنسا ،كارتكزت الصييكنية في تركيج دعايتيا مف أجؿ
دفع الييكد الفرنسييف لميجرة إلى فمسطيف عمى أسس معينة ،تحاكؿ اعطاءىا التبرير التاريخي
كالمنطقي ىكلكككست الحرب العالمية الثانية لخمؽ دكلة إسرائيؿ ،كالحركب العربية اإلسرائيمية المتتالية
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كالتناقضات بيف ييكد شماؿ أفريقيا كالحككمات العربية ،كؿ ىذه العكامؿ جعمت ييكد فرنسا في كضع
قابؿ لمتأثير لعمميات اليجرة( .نكرم)82-81 :1986 ،
نتيجة لمدعاية الصييكنية القائمة في فرنسا منذ عاـ  1945ما يقارب  30ألؼ ييكدم ىاجر
إلى فمسطيف ،كما ساىـ المؤتمر الييكدم العالمي فرع فرنسا كالصندكؽ االجتماعي الييكدم المكحد في
حمبلت التكعية الكاسعة في محافظات عديدة ،مثؿ :ليؿ نانسي ،نكلكز ،مارسيميا مف أجؿ اليجرة
لفمسطيف(نكرم ،)80 :1986 ،كمنذ نياية الحرب العالمية الثانية اتسع التكزيع الجغرافي الييكدم في
فرنسا ،كذلؾ بفعؿ حركات اليجرة السرية مف أكركبا الكسطى نحك باريس ،كمف أفريقيا الشمالية نحك
مارسيميا؛ ففي عاـ  1948عممت الصييكنية عمى تيجير غالبية أكلئؾ النازحيف إلى الدكلة الييكدية،
مستفيدة مف كؿ ما قدمتو ليا النازية مف خدمات في التعبئة كالدعاية (نكرم.)82 :1986 ،
تاسعا :العالقات الدولية الصييونية الروسية في اليجرة
ً
تنظيما ككثافة مف عاـ  1882عمى أثر تصاعد
طابعا أكثر
أخذت اليجرة الييكدية تتخذ
ن
ن
صا ركسيا كشرقي أكركبا ،حيث ىاجر منيـ
المسألة الييكدية في ركسيا ،كترككا بمدانيـ األصمية خصك ن
لفمسطيف  55ألفنا (مركز الزيتكنة ،2012 ،ع  ،)7 :21كتحت تأثير األحداث ،نتج تحكؿ جذرم عمى
خطٌ اليجرة الييكدية التي كانت باتجاه الكاليات المتحدة األمريكية لتتكجو باتجاه فمسطيف (الكعرم،
.)246 :2006

تمثؿ الكعد الركسي القيصرم حيث قاـ ىرتزؿ بمقابمة فكف بميفيو كزير الداخمية الركسي
المعادم لمييكد بتفكيض مف المؤتمر الصييكني الخامس عاـ  ،1901لمحصكؿ عمى تصريح يعبر عف
قائبل :مادامت
نكايا الركس ،كصدر الكعد القيصرم ،ككجو فكف بميفيو رسالة إلى ىرتزؿ تحدث فييا ن

الصييكنية تحاكؿ تأسيس دكلة مستقمة في فمسطيف ،كتنظيـ ىجرة الييكد الركس ،فمف المؤكد أف تظؿ
الحككمة الركسية تحبذ ذلؾ ،كتستطيع الصييكنية االعتماد عمى تأييد معنكم كمادم مف ركسيا لتخفيؼ
عدد الييكد في ركسيا كتيجيرىـ إلى فمسطيف( .المسيرم .)105 :2003 ،كافقت الحككمة الركسية بعد
المحادثات بيف ىرتزؿ كبميفيو عمى بذؿ كؿ ما في كسعيا لمضغط عمى الباب العالي لتسييؿ عممية
اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كتعيدت ركسيا بتقديـ مساعدات مالية لممياجريف الييكد ،تيجمع عف
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طريؽ ضرائب تفرض عمى الييكد األغنياء ،كالسماح ببقاء المنظمات المخمصة مف المجتمعات
الصييكنية الركسية (محمكد.)130 :1984 ،
ميما مع كصكؿ مكجة جديدة مف المياجريف الذيف قدمكا مف
شيد عاـ 1905تحكنال تار ن
يخيا ن
جنبا إلى جنب مع باقي الثكرييف
ركسيا أثر أحداث عاـ  ،1905ن
فبدال مف مكاصمة النضاؿ في الكطف ن

الركس ،فر الييكد المحممكف بإرث الثكرة الميزكمة إلى فمسطيف ،كشرعكا في إقامة عدد مف
المشركعات الحرفية كالمزارع التعاكنية عف طريؽ اقصاء المزارعيف الفمسطينييف ،كبيدؼ خمؽ اقتصاد
يعتمد عمى نشاط كطبقة عاممة ييكدية ،كانتقؿ مف االستعمار التقميدم إلى االستيطاف البشرم ،كتدفؽ
المياجركف ،ككفرت الصييكنية ليـ األراضي كالحرؼ كالميف ليتـ تثبيتيـ في فمسطيف (جاركدم،
.)236 :1982
تـ تيجير عدد يصؿ إلى نصؼ مميكف مف الييكد الركس ،كلـ يؤثر عمى كضع الييكد في
ركسيا ،كبقي حكالي مميكف كنصؼ المميكف كربما أكثر مقيميف باألراضي الركسية تحت الطمب حينما
يسمح ليـ باليجرة إلى فمسطيف (سبلمة .)188 :2003 ،حيث كاف زعماء الحركة الصييكنية الركسية
يطالبكف القنصؿ البريطاني في القدس بالتدخؿ مف أجؿ إتماـ التسييبلت في إحداث محطة لمقكارب في
يافا ،كجعميا تحت إدارة األكركبييف لتسييؿ اليجرة ،كاقترح القنصؿ تأسيس دكلة ييكدية لتحقيؽ اليجرة
كاالستيطاف الفعمي ،كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال بالماؿ (الحبلؽ ،)209 :1978 ،كجرت محاكالت لتيريب
ييكد بكلندا مف آسيا الكسطي عبر إيراف عف طريؽ (بارجيبلد) ،ككانت أىـ مشاكؿ المكساد الماؿ،
لذلؾ تكجو الياىك غكلكمب قائد الياجاناة إلى الكاليات المتحدة ،كتكجيت (ركث كميجر) إلى مصر،
كنجحت في ميمتيا في اإلسكندرية ،كاستطاعت االستعانة بأحد ضباط االستخبارات الفرنسية في
الشرؽ األكسط ،كاستعممت حقيبتيا الدبمكماسية ككسيمة االتصاؿ الرئيسة مع قيادة المكساد في مصر
(أبك عمياف.)197 :2012 ،
عاشرا :دور العالقات الصييونية العربية في اليجرة
ً
تحركت الحركة الصييكنية نحك الدكؿ العربية بعدما أسست لقكاعد االستيطاف كاليجرة كاتفقت
مع الدكؿ األكركبية لتكميؿ المؤامرة إلقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف.
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عقدت اتفاقية بيف األمير فيصؿ كحاييـ كايزمف بخصكص فمسطيف في  3يناير ،1919
كنصت المادة الرابعة عمى أنو يجب اتخاذ جميع اإلجراءات لتشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف عمى
مدل كاسع ،كبأقصى سرعة ،الستقرار المياجريف في األرض عف طريؽ اإلسكاف الكاسع ،كالزراعة
الكثيفة ،مع المحافظة عمى حقكؽ الفبلحيف كالمزارعيف المستأجريف العرب(.)1
 .1دور العالقات الصييونية اليمنية في اليجرة
في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف كانت الحركة الصييكنية منيمكة إلى
أقصى حد؛ لتيجير ييكد أكركبا الشرقية إلى فمسطيف ،كلـ يمنعيا مف تكجيو جزء مف اىتماميا لتيجير
ييكد البمداف العربية عامة كييكد اليمف خاصة ،كأكفد مكتب فمسطيف عاـ ( 1911صمكئيؿ اليعزر بف
باركش يافينمي) ،إلى اليمف ككاف يجيد المغة العربية ،كاستطاع يافينمي بمساعدة الحاكـ اإلنجميزم في
عدف تكسيع دائرة نشاطاتو؛ لتيجير ييكد اليمف كتحكلت عدف إلى محطة أساسية ليجرة ييكد اليمف إلى
فمسطيف عبر ميناء المدينة ،كغادرت أكؿ سفينة لمجمكعة مف الييكد إلى فمسطيف ،ككانت نتائج رحمة
يافينمي تيجير  1500ييكدم يمني إلى فمسطيف ،كأسس مكتب في عدف يعمؿ بنشاط بدعـ مف
يمنيا لحتي عاـ 1919ـ( .أبك جبؿ،
السمطات البريطانية في عدف ،كاستطاع اقتبلع 4234
ييكديا ن
ن
.)168 :1999
قررت المجنة إرساؿ بعثة جديدة إلى اليمف برئاسة كؿ مف :غركشكف اغركنسكي ،كابراىاـ
طبيب ،كليما صبلت معركفة باإلنجميز في فمسطيف ،األمر الذم ساعدىـ عمى التفاىـ مع السمطات
اإلنجميزية في عدف ،لتأميف ضمانات مف جانب سمطات اليمف حكؿ أمف البعثة ،كاعتمدت الككالة
الييكدية  -لحد بعيد  -عمى الدكر التنسيقي التي قامت بو السمطات اإلنجميزية في عدف ،بيف نظاـ
الحكـ في اليمف كأعضاء البعثة ،كصدر كتاب تعييف البعثة إلى عدف بتاريخ  ،1930/3/21كصمت
فكر االتصاالت كالمقاءات مع رجاؿ السمطة االنجميز كزعامة الطائفة الييكدية في عدف
البعثة كباشرت نا
ير
يكما أرسمت تقر نا
 ،كتمكنت مف إجراء عدة لقاءات مع القنصؿ األمريكي في عدف ،كبعد ثبلثة عشر ن

إلى الككالة الييكدية بالقدس تضمف المياـ التي انجزتيا خبلؿ المدة كىي (أبك جبؿ-170 :1999 ،
:)179
))1اتفاقٌةبٌناألمٌرفٌصلوحاٌٌمواٌزمنبشأنفلسطٌنٌ2ناٌر6969
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 تسجيؿ كامؿ لمييكد في عدف كمحيطيا القادميف مف مدف كقرل شماؿ اليمف كجنكبو.
 تشكيؿ لجنة ىجرة محمية مف ثمانية أفراد مف أعضاء المكتب الصييكني في عدف.
عند تيجير الييكد إلى فمسطيف ساعدت السمطات اإلنجميزية في مصر؛ لتسييؿ ىجرة الييكد
اليمنييف مف عدف إلى بكرسعيد ،حيث باشرت عمميا ،حيث قاـ ككيؿ الككالة في بكرسعيد  -جبرائيؿ
ليفي  -بصحبة ضابط مصرم إلى السفينة؛ لنقميـ إلى مدينة القنطرة ،كبعد إشعار الككالة الييكدية في
القدس لمتحرؾ في القطار كاستقباليـ في محطة المد.
مع نياية عاـ  ،1943كانت الككالة الييكدية قد أقامت في فمسطيف أكثر مف عشريف مستعمرة
يمنية عبر مكتب عدف كالمساعدات البريطانية ،كاعتمدت الككالة عمى الدعـ المتنامي ليا مف جانب
الكاليات المتحدة األمريكية ،كبمساعدة القنصؿ األمريكي في عدف كالسمطات البريطانية ،بإقامة معسكر
لبلجئيف الييكد في حاشد صحراكية ،كنقطة أخرل في قرية الشيخ عثماف (أبك جبؿ-183 :1999 ،
.)184
أيككمت عاـ  1948لجنة التكزيع األمريكية الييكدية ميمة نقؿ ييكد اليمف مف عدف ،كاستأجرت
المجنة طائرات مف شركة الخطكط الجكية األمريكية أالسكا ،كالتي أشرفت عمى نقؿ مياجريف ييكد مف
الصيف كىكنغ ككنغ إباف الحرب األىمية الصينية (أبك جبؿ.)187 :1999 ،
 .2دور العالقات الصييونية المصرية في اليجرة
ساىمت السمطات المصرية في منح التيسيرات لميجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كأكلت الصحؼ
المصرية بأخبار يكمية عف ضبط مراكب مصرية تقكـ بتيريب الييكد ،أحيانا في مياه يافا ،كأحيانا
أخرل في مياه غزة (عبد الرحمف ،)165 :1980 ،كارتفعت أصكات الصحؼ الصييكنية في مصر
تندد بمكقؼ حككمة ماكدكنالد ،التي لـ تقدر بادئ االمر النتائج الخطيرة التي مف الطبيعي أف تترتب
عمى كقؼ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف (عبد الرحمف.)166 :1980 ،
بدأت أعداد كبيرة مف المياجريف الييكد مف ركسيا بعد قياـ الحرب العالمية األكلي تحاكؿ
الكصكؿ إلى فمسطيف ،كأمرت بتحكيؿ ىؤالء المياجريف إلى اإلسكندرية ،ككمفت الجالية الييكدية فييا
كرئيسيا (إدجار سكارس) باستقباؿ المياجريف كرعايتيـ ،كفي شير ديسمبر  1915بمغ عدد الييكد
مياجر ،كقررت السمطات البريطانية تسييؿ دخكليـ إلى
نا
الذيف كصمكا إلى ميناء االسكندرية 11.277
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مصر ،ككافؽ السمطاف كرئيس الكزراء المصرم ،كصدرت األكامر بفتح معسكر استقباؿ كبير ليـ في
منطقة القبارم باإلسكندرية ،كتكلت الجالية الييكدية في مصر تنظيمو بطريقة تنبئ بدالالت ليا معنى
(ىيكؿ:)152 :2001،
أ .كانت ىناؾ دركس مكثفة لتعميـ المغة العبرية كالتاريخ الييكدم.
ب .كانت ىناؾ عممية تدريب عسكرم مستمرة اتخذت في البداية شكؿ األلعاب الرياضية.
ت .كانت ىناؾ عممية تعبئة صييكنية ،قاـ بيا دعاة كبار الصياينة.
بر عف طريؽ الحدكد الفمسطينية
نشطت في عاـ  1934حركة تيريب الييكد إلى فمسطيف ،نا
كخصكصا المراكب -كانت تأتي مف مصر تحمؿ
السكرية كالمبنانية المشتركة ،كعف طريؽ البحر -
ن

عدادا كبيرة مف ييكد مصر كاليمف (عبد الرحمف.)164 :1980 ،
أ ن

كقع اتفاؽ بيف كايزمف كفيصؿ كما نشرتيا جريدة "التايمز" البريطانية في  10يكنيك ،1936
كتنص المادة الرابعة منو" :سكؼ تتخذ جميع اإلجراءات البلزمة لتشجيع ىجرة الييكد إلى فمسطيف عمى
نطاؽ كاسع ،كبأسرع ما يمكف ،يتـ تكطيف المياجريف الييكد في األرض مف خبلؿ إقامة مستكطنات
ليـ ،كتكثيؼ استغبلؿ األرض ،كسكؼ تصاف حقكؽ المزارعيف كالسكاف العرب ،كتقدـ ليـ المساعدات
لتطكير اقتصادىـ (مصطفي.)12 :1994 ،
حاكؿ صدقي باشا الحصكؿ عمى تأييد الييكد لو في مكقفو مع االنجميز ،كفي مقابؿ ذلؾ
تسييؿ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كعرض صدقي باشا استعداده لمتسامح فيو ىك خمسيف ألؼ
مرضيا لساسكف ،مع أف الحاخاـ حاييـ ناحكـ أفندم كاف عمى
مياجر إلى فمسطيف ،كلـ يكف ذلؾ
ن
استعداد لبذؿ نفكذه لتسييؿ قبكؿ الككالة الييكدية في فمسطيف بيذا العرض (ىيكؿ،)227 :2001 ،
كىربت الييكد إلى فمسطيف عف طريؽ السفف المصرية ،كبمعاكنة البحارة المصرييف ،كنشرت صحيفة
االتحاد نبأ مكافقة ك ازرة الداخمية المصرية ،دخكؿ الييكد الذيف يتجاكزكف المكانئ المصرية عمى
البكاخر البحرية ،في طريقيـ إلى فمسطيف ،بالنزكؿ إلى المكانئ المصرية ،في الفترة التي تقيـ خبلليا
البكاخر في ىذه المكانئ (عبد الرحمف.)165 :1980 ،
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 .3دور العالقات الصييونية مع بمداف المغرب العربي في اليجرة
نظمت الحركة الصييكنية اجتماعات لمسامية في الجزائر؛ لكي تحقؽ مشركعيا القاضي
بترحيؿ الييكد الجزائرييف ،أك عمى األقؿ بتييئة عقكليـ لميجرة ،كعمت أعماؿ العنؼ في القسطنطينية
كبير في استعمار بمداف المغرب العربي ،بغية
دكر نا
ككىراف (نكرم ،)55 :1986،كلعبت الصييكنية نا
جنبا إلى جنب مع المسمميف (نكرم:1986،
التأثير عمى الطكائؼ الييكدية التي كانت تعيش بأماف ن
 ،)92الصدمة التي ىزت الطائفة الييكدية في بمداف المغرب العربي إباف صعكد الفاشية كاحتبلليا

فرنسا ،دفعت الييكد لبلنخراط أك التعاطؼ مع الحركة الصييكنية ،التي تحركت في اتجاه اقناع الييكد
بأ َّف كافة البمداف معادية ليـ ،ما عدا أرض الميعاد فمسطيف ،كقد اقنعت الحركة الصييكنية كبار التجار
كالبرجكازييف الييكد بذلؾ ،كما عمقت لدييـ اإلحساس باالغتراب كاالضطياد ،كتكلت الككالة الييكدية
عمميات تيجير الييكد العرب مف بمداف المغرب العربي إلى فمسطيف ،كييكد المغرب العربي المتعاطفكف
مع الصياينة (نكرم.)97 :1986 ،
في  31اغسطس  1949تحدث بف غكريكف إلى مجمكعة مف األمريكييف في زيارة إلسرائيؿ
قائبل :لقد حققنا حممنا بإنشاء دكلة ييكدية ،كلكننا ال نزاؿ في بداية الطريؽ ،يكجد في الدكلة  900ألؼ
ن
ييكدم ،بينما ال تزاؿ غالبية الييكد خارج ببلدىـ ،كالميمة الممقاة عمى عاتقنا في المستقبؿ ىي جمب

كؿ الييكد لمدكلة الييكدية (جاركدم.)110 :1982 ،
الجدكؿ يبيف اليجرة الييكدية كاألراضي التي تـ االستيبلء عمييا (ما قبؿ ( 1946-1919تقريب السكاف ألقرب )1000
() Dajani.2005:20
ـ
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قدرت المصادر العثمانية السكاف الييكد في عاـ 1914حكالي  )%12(84.660مف مجمكع
 ،689.000كىذا يدلؿ عمى االنخفاض العددم بيف عامي 1914ك  ،1919كيرجع ذلؾ لعدة عكامؿ،
نظر لنمك السكاف المسمميف كالمسحييف العرب
منيا :التيجير كاألكبئة ،أك الحرب العالمية األكلى ،أك نا
كيرجع لمزيادة الطبيعية ،أما زيادة الييكد ترجع لميجرة الييكدية لفمسطيف ،كفقنا لمبيانات البريطانية ،بيف
 1922ك ،1944كاف زيادة  %96كاف نمك السكاف المسمميف مف خبلؿ الزيادة الطبيعية ك %4فقط

مف خبلؿ اليجرة الييكدية.
شكؿ الييكد عاـ 1948حكالي  %31.8مف إجمالي السكاف ،كتممؾ فقط  %7مف األراضي،
ككانت  %53مف ىذه النسبة مممككة لمصندكؽ القكمي الييكدم.
الحظت الباحثة أف اإلدارة العثمانية الفاسدة المرتشية ،كالتي خالفت ق اررات السمطاف كالحككمة
المسممة في العديد مف الق اررات أدل إلى أف:
 االقطاع المبناني كالسكرم كالفمسطيني ساىـ في تردم أكضاع الفبلح ،كسيؿ عمميات بيع األراضي
لممياجريف الييكد.
 الزعامات العربية المتفاعمة مع البريطانييف كالصياينة لتحقيؽ المكاسب السياسية ضد الدكلة
العثمانية كالتي تظير معارضة حركة اليجرة الييكدية.
الدكؿ االستعمارية ساعدت الحركة الصييكنية بجميع األساليب لتحقيؽ أىدافيا في تمزيؽ الدكلة
االسبلمية.
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المبحث الثالث
العالقات الدولية الصييونية في تحديد الحدود لمتمييد
إلقامة الدولة

أوًال :العالقات الصييونية في ترسيـ الحدود
ثانيا :العالقات الصييونية وتقسيـ فمسطيف
ً
ثالثًا :العالقات الصييونية والتيجير القسري لمفمسطينييف
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مدخؿ
مثمت الشاـ كحدة سياسية كاحدة بالعيد العثماني كاإلسبلمي عمى مر العصكر ،كتككنت مف
أربع مناطؽ كىي :األردف كسكريا كلبناف كفمسطيف ،كأدل ضعؼ الدكلة العثمانية لتقاسـ الشاـ باتفاقية
سايكس بيكك بيف بريطانيا كفرنسا ،كدخؿ عمى القكل االستعمارية متغير جديد يطالب بفمسطيف ليقيـ
دكلة ييكدية ،فسمـ االنتداب جزنءا مف فمسطيف لمييكد ،كي تستطيع تحقيؽ األمف ،كتقييـ تحصينات
عسكرية دفاعية ،كحماية اقتصادىا  ،لتييئ نفسيا إلقامة دكلة ليـ ،فطالبت الصييكنية بالمزيد مف
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

األساسي لمدكلة الييكدية ،كرسمت الخارطة لفمسطيف بما يتناسب مع األطماع المائية كالبرية حسب

مصمحة الييكد ،كلتكسيع الدكلة بما يتناسب مع عدد المياجريف الييكد ،يىجر الفمسطينييف مف باقي
أرضيـ لتككف األغمبية السكانية لممياجريف الييكد ،كتكسيع األراضي التي يسكنيا الييكد ،كلـ يتـ تحديد
طمعا في زيادة مساحة األرض التي تحتميا الصييكنية.
حدكد الدكلة الييكدية كميا لغاية اآلف ن

أوًال :العالقات الدولية الصييونية في ترسيـ الحدود
تبني ديفيس ترتيش منذ المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  1897فكرة إقامة فمسطيف الكبرل مع
مطالبا بأف يتضمف البرنامج إقامة الدكلة في فمسطيف كالببلد المجاكرة ليا ،كطالب في
ىرتزؿ ،ككتب
ن
افيا عصرنيا ،بؿ إنيا جزء مف
ذاكر أف فمسطيف ال تيشكؿ
المؤتمرات الصييكنية بذلؾ ،نا
مفيكما جغر ن
ن

سكريا ،كعميو؛ يجب أف تشمؿ الدكلة الييكدية القدس داخؿ فمسطيف ،كبيركت كسكريا كمنطقة سيؿ
العريش (سبلمة .)341 :2003،فكانت فمسطيف جزنءا ال يتج أز مف ببلد الشاـ قبؿ عاـ  ،1906كلـ
تكف ىناؾ حدكد سياسية لفمسطيف ،كط أر تغيير بترسيـ الحدكد في القسـ الجنكبي مف فمسطيف ،حيث
ضغطت بريطانيا عمى الدكلة العثمانية باعتبار فمسطيف إحدل كالياتيا (سبلمة)338 :2003،
بدأت الحركة الصييكنية دكرىا النشط كالضغط عمى بريطانيا لتنفيذ المشركع الصييكني ففي
العاـ  1906أممت بريطانيا عمى تركيا اتفاقية ترسيـ الحدكد بيف الدكلة العثمانية كمصر ،حيث رسمت
الحدكد بيف مصر كفمسطيف ،كعينت خط الحدكد مف تؿ الخرائب في رفح عمى شاطئ البحر إلى خميج
طابا عمى خميج العقبة ،كبخط مستقيـ تقر نيبا ،كفي االعكاـ  1912-1911اشترت جمعيات صييكنية
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كجماعات ييكدية في منطقة رفح كالعريش المصرية ،كلكف المندكب السامي لكرد كركـ كباالتفاؽ مع
ك ازرة الخارجية رفض تسجيميا فأبطمت تمؾ الصفقات (غام كار.)15 :1970،
قاـ ىربرت صمكيؿ في عاـ  1915بتكزيع مذكرة عمى أعضاء الكزراء البريطانييف ،أشار فييا
جنكبا حتى الحدكد المصرية
أف تبدأ حدكد فمسطيف حيث تنتيي متصرفية جبؿ لبناف المستقمة ،كتمتد
ن
التركية ،كتشمؿ شرقي األردف حتى خط حديد الحجاز (سبلمة )341 :2003،حيث شكمت
المستكطنات الدكر الرئيسي في تخطيط الحدكد السياسية لفمسطيف ،كقد كانت كؿ مف بريطانيا كفرنسا
انسجاما مع المطالب الصييكنية بدفع الحدكد
تعمؿ مف أجؿ تكسيع حدكد انتدابيا في فمسطيف كلبناف ،ك
ن
شماال ،احتج البريطانيكف بكجكد المستعمرات المطمة في منطقة الجميؿ ،مثؿ كفار جمعادم ،كلكف
ن
نجحت الصييكنية في إبقاء المنطقة ضمف حدكد فمسطيف(عابد.)557 :1990،

تضمنت المذكرة الرسمية في  3فبراير  1919كالتي تقدمت بيا المنظمة الصييكنية إلى
المجمس األعمى لمؤتمر الصمح بفرسام لبلعتراؼ بحؽ الييكد التاريخي في فمسطيف كتثبيت حدكد
فمسطيف ،كتضمنت المذكرة حدكد الدكلة الييكدية التي ستقاـ ،عمى أف تضـ الجزء الجنكبي مف لبناف
كجبؿ حرمكف كالعقبة كاألردف ( ،)1ككزعت عمى النحك اآلتي:
شماال عند نقطة عمى البحر األبيض قرب صيدا ،كتتبع خطكط تقسيـ المياه عند سفكح تبلؿ
.1
ن
لبناف مف جسر الكركاف إلى البئر المكازية لخط التقسيـ بيف حكض كادم القرف ككادم التيـ ،متجو

جنكبا كمتبعة التقسيـ بيف المنحدريف الشرقي كالغربي لجبؿ الشيخ حرمكف ،ثـ إلى الغرب مف بيت
ن
جف ،كتتجو شرقنا متبعة خط تقسيـ مياه نير الفينة غربي سكة حديد الحجاز ،كتنتيي عند خميج
العقبة متفقة مع الحدكد في الجنكب مع الحدكد المصرية كالبحر المتكسط غرنبا.

 .2يجب أف تككف لفمسطيف منافذىا الطبيعية عمى البحر ،كأف تسيطر عمى أنيارىا كمصادر مياىيا؛
فالحياة االقتصادية تتكقؼ عمى مكارد المياه المتاحة بحيث ال يكفي ضماف مكارد المياه التي تغذم
الببلد؛ بؿ يجب التمكف مف المحافظة كالسيطرة عمييا.
 .3ال يمكف فصؿ منطقة جبؿ الشيخ عف الببلد فيي المصدر الحقيقي لممياه.

) (1مذكرة كفد المنظمة الصييكنية إلى المجمس األعمى لمؤتمر الصمح بباريس  3فبراير 1919
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 .4يجب تطكير المكانئ عمى خميج العقبة مف أجؿ تكثيؼ الزراعة ،كاالنتقاؿ عبر األردف كاقامة
مكانئ حرة تمر بيا الببلد( .سبلمة.)342 :2003،
شارؾ كؿ مف بريطانيا كالحركة الصييكنية في مؤتمر السبلـ الذم يعقد في باريس في يناير
عاـ  ،1919كتمثؿ عف بريطانيا رئيس الكزراء لكيد جكرج كآرثر بمفكر ،ك ىمثؿ عف الكفد الصييكني
حاييـ كايزماف ،لعرض خريطة تكضح مساحة دكلة الييكد ،كشممت الخريطة كؿ فمسطيف كغكر شرؽ

األردف كجنكب لبناف كصكنال إلى صيدا كصكر ،كالقنيطرة السكرية بحدكد بمحاذاة خط سكة حديد
الحجاز (أبك شمالة  ،)162 :2012،كأثناء انعقاد المؤتمر بباريس بذؿ الييكد محاكالت قكية مع

زعماء فرنسا كايطاليا كالكاليات المتحدة كبريطانيا لتكسيع رقعة فمسطيف ،لتشمؿ األراضي التي تنبع منيا
ركافد نير األردف ،كالتي يمر فييا نير الميطاني في لبناف (عمي.)54 :1969،
رفع كايزمف باسـ المنظمة الصييكنية العالمية بتاريخ  1919/12/19إلى ديفيد لكيد جكرج
رئيس الحككمة البريطانية رسالة ،تتضمف رفض الصييكنية المطمؽ لخطكط الحدكد الشمالية لفمسطيف،
كالتي تـ تعيينيا مف بريطانيا كفرنسا في اتفاقية سايكس بيكك ،كأكد كايزمف في رسالتو ":أف مستقبؿ
فمسطيف االقتصادم يعتمد عمى مكارد مياىيا لمرم كالقكل الكيربائية ،كتستمد مكارد المياه مف منحدرات
جبؿ حرمكف ،كمف منابع حكض األردف ،كمف نير الميطاني ،كلقد استجاب الحمفاء ليذه الطمبات
كعدلكا الحدكد (المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ج.)143 :1
لـ تكتفي الحركة الصييكنية عف حدكد فمسطيف كفقنا التفاقية 23ديسمبر  1920بيف فرنسا

كانجمت ار ،لذلؾ حرصت انجمت ار عمى تعديؿ الحد عند بحيرة طبرية؛ إلدخاؿ كؿ ىذا المسطح العذب
ضمف فمسطيف بما يتفؽ مع مصمحتيا كمصمحة الصييكنية ،كيظير ذلؾ مف الخطاب الذم أرسمتو
ك ازرة المستعمرات إلى (نيككمب) رئيس كفدىا مف الجانب الفرنسي كىي:
 .1عمؿ تنازالت بسيطة متكازنة لكبل الطرفيف (سكريا كفمسطيف) كفرنسا كانجمت ار عمى جانبي الحدكد،
كادخاؿ كؿ بحيرة طبرية ضمف فمسطيف.
 .2سمحت الحككمة الفرنسية لترتيب الحدكد مع بريطانيا في القطاع الجنكبي ،كبذلؾ عممت انجمت ار
عمى أف يككف أدني نير اليرمكؾ تحت سيطرتيا ،كضمف فمسطيف؛ لتحقيؽ األىداؼ الصييكنية
فيما يتعمؽ بتخزيف المياه لمرم كتكليد الكيرباء (سبلمة)412 :2003،
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 .3تكقيع معاىدة الحدكد بعد اجراء التعديبلت البلزمة التفاقية عاـ .1920
رسمت الحدكد الشمالية عاـ  1922بيف بريطانيا باعتبارىا تحتؿ فمسطيف ،كفرنسا المنتدبة
بعا ،بما فييا
عمى سكريا ،كبناء عميو؛ أصبحت مساحة فمسطيف السياسية  27.027كميك مت ار مر ن
دكنما ،منيا ( )525.000دكنـ لمبحر
المسطحات المائية التي تغطي مساحة قدرىا ()704.000
ن

الميت ،كالباقي مكزع بيف بحيرة طبريا بمساحة قدرىا ( )14.000دكنـ (سبلمة .)338 :2003،كبات
مف الكاضح أىمية المياه في رسـ حدكد الكياف الييكدم ،كدكر خبراء الماء بتقرير الحدكد المؤقتة لمدكلة
المزعكمة ،حينما أشار لمكضكع الحدكد الصييكني ىرتزؿ حيث قاؿ :إف المؤسسيف الحقيقييف لمدكلة
الييكدية القديمة الحديثة ىـ ميندسك المياه( .الزعبي.)59: 1992،
فصمت بريطانيا شرؽ األردف عاـ  1922كأقيمت عمييا إمارة عبد اهلل بف الحسيف ،كرسمت
حدكد اإلمارة مع فمسطيف ،بحيث تبدأ مف نقطة تقع عمى بعد كيمك متريف مف كادم عربة إلى بمدة
العقبة ،كيمر الخط الذم يصؿ بينيما كادم عربة كالبحر الميت كنير األردف ،حتى التقاء نيرم األردف
كاليرمكؾ ،كيسير مف ىناؾ عبر مركز نير اليرمكؾ حتى الحدكد السكرية ،كظؿ زعماء الصييكنية
يسعكف إلى تعديؿ الحدكد الشمالية ،كرفعكا شككل لمرئيس األمريكي مف أف اتفاؽ سايكس بيكك يقسـ
شماال نير الميطاني
فبل لمحدكد التاريخية كالضركرات الطبيعية ،كمطالبة بأف تشمؿ فمسطيف
ن
الببلد ،متغا ن
كمساقط المياه حرمكف ،كشرقان سيمي الجكالف كحكراف (سبلمة.)343-342 :2003،
قدـ الككنت برنادكت الثاني خبلصة تقرير بخصكص الحدكد (:)1
 .1يجب أف يعترؼ العالـ العربي أنو أصبح في فمسطيف دكلة ييكدية ذات سيادة ،كتمارس سمطاتيا
غير منقكصة في جميع األراضي.
 .2يجب تنفيذ حدكد الدكلة اإلسرائيمية بما نص عميو مشركع التقسيـ الذم أقرتو الجمعية العمكمية.
أ -تضـ منطقة النقب إلى األراضي العربية بما فييا مدينتا المجدؿ كالفالكجة.
ب -يمتد مف الفالكجة إلى الشماؿ ثـ الشماؿ الشرقي مف المد كالرممة المتيف ينبغي أف تخرجا مف
أراضي الدكلة الييكدية.
)(1تقرير برنادكت الثاني

 1948
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ت -تضـ منطقة الجميؿ برمتيا إلى الدكلة الييكدية.
 .3ينبغي أف تعيف الحدكد عمى أساس الكحدة الجغرافية كالجنسية ،عمى أف تطبؽ عمى الطرفيف
بالتساكم دكف تقيد بالحدكد التي عينيا قرار  29نكفمبر.
 .4تعييف الحدكد ما بيف الدكلة الييكدية كالمنطقة العربية ،بكاسطة اتفاؽ مشترؾ بيف العرب كالييكد
عمى يد منظمة األمـ المتحدة.
 .5يجب تعييف مجمس فني مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة لتعييف الحدكد أكنال ثـ لمعمؿ عمى تكثيؽ
العبلقات ما بيف الدكلة الييكدية كالعرب.

في مؤتمر عاـ  1944في برنامج حزب العماؿ البريطاني المنعقد في ديسمبر حكؿ فمسطيف
فعبل أف نقكـ بدراسة إمكانية تكسيع الحدكد الراىنة ،باالتفاؽ مع سكريا كشرؽ
جاء فيو " :كأف عمينا ن

األردف ،كيتكجب عمينا السعي لدل حككمتي الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفياتي ،لنيؿ
تعاطفيما الكامؿ مع ىذه السياسة في فمسطيف كدعميا التاـ في إطار التنفيذ(.)1
تمثؿ المكقؼ األمريكي عدـ تأييد أم إجراء ال يؤدم إلى إقامة دكلة ييكدية عمى الخطكط التي
رسميا قرار( )181لعاـ  ،1947/11/29كاقترحت تسكية حدكدية كمبادلة ،يضـ فييا الجميؿ األعمى
إلى الدكلة الييكدية ،كيجب الحصكؿ في ىذه الحالة عمى مكافقة الييكد ،كعندما سأؿ "ىندرسكف"
البريطانييف في ضـ النقب إلى الممؾ عبد اهلل ،كاعتبر ذلؾ بتمثيؿ فائدة استراتيجية لبريطانيا إذ يمكنيا
مف الحصكؿ عمى ميناء غزة كطريؽ برم إلى شرؽ األردف (جرادة.)66 :2007،
عقدت دكرة استثنائية بناء عمى طمب السمطة المنتدبة البريطانية؛ لتأليؼ لجنة لمنظر في مسألة
التقسيـ ،كجاء في الجزء الثاني عف حدكد الدكلة الييكدية:
تحد القطاع الشمالي الشرقي مف الدكلة الييكدية (الجميؿ الشرقي) مف الشماؿ كالغرب الحدكد
المبنانية ،كمف الشرؽ حدكد سكريا كشرؽ األردف ،كيضـ كؿ حكض الحكلة كبحيرة طبريا ككؿ مقاطعة

))1برنامج حزب العماؿ (الشؽ المتعمؽ بفمسطيف) الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر 1944
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 383:

بيساف ،حيث يمتد خط الحدكد إلى قمة جباؿ الجمبكع ككادم المالح ،كيمتد الجزء الييكدم مف السيؿ
الساحمي مف نقطة بيف ميناء القبلع كالنبي يكنس في مقاطعة غزة ،كيضـ مدينتي حيفا كتؿ أبيب(.)1
عمؿ ىربرت صمكئيؿ عمى دفع حدكد فمسطيف كتكسيعيا باتجاه سكرية كاألردف كمصر ،كضـ
المزيد مف األراضي الخصبة كالسيطرة عمى مصادر المياه ،كايجاد منافذ بحرية جديدة عمى خميج العقبة
كالبحر األحمر كالمحيط اليندم

(صالحية ،)64 :2009،كبعث ىربرت صمكئيؿ إلى كزير

المستعمرات البريطاني ،أنو جرل تبادؿ مناطؽ في كادم اليرمكؾ األدنى مع النصؼ الشرقي مف بحيرة
كمنطقة الحكلة ،كاقتطعت منطقة محصكرة بيف حدم 1920ك ،1922كأضيفت إلى سكرية ،كأبمغت
فرنسا بتنفيذ االتفاقيات؛ أم امتبلؾ شاطئ بحيرة طبرية ،كسمخ مثمث نير اليرمكؾ ،أما اتفاقيات الحدكد
الشمالية ،كالشمالية الشرقية سنة  ،1924أسفرت عف تقسيـ  22قرية في الحدكد السكرية – المبنانية
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

القابمة لمحياة بمكاردىا كمصادرىا الطبيعية ،مف أر و
اض خصبة ،كمصادر مائية كفيرة ،كمنافذ بحرية
(صالحية.)66 :2009،
لـ يحدد ،حدكد الدكلة حتى يتـ التكسع بعد ذلؾ في الحركب ،كالنيج السائد رفض تكضيح
تماشيا مع النيج القائـ عمى فرض سياسة األمر الكاقع كتنشيط االستيطاف (مركز
الحدكد السياسية
ن
مستقر عمى أال تككف لمدكلة حدكد معينة عمى الخريطة،
نا
الرم
الزيتكنة  ،2012،ت  ،)50 :21كاف أ

لعميا تككف أكؿ دكلة في العالـ الحديث يجرم إعبلف قياميا دكف أف يصاحب اإلعبلف بياف ييعيف
الخطكط عمى األرض كيطبقيا عمى الكاقع (ىيكؿ.)233 :2001 ،

كضحت كثائؽ سجبلت حدكد فمسطيف  1948-1833مسؤكلية كؿ مف بريطانيا كفرنسا في
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،
كالمسيك ميت كالؼ ،كالجنراؿ كبليتكف ،كالمكرد كيرزكف ،إضافة إلى السير سايكس ،كالمسيك جكرج

) )1قرار الجمعية العامة رقـ (181الدكرة الثانية) بتاريخ  29نكفمبر  1947التكصية بخطة لتقسيـ فمسطيف.
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بيكك الفرنسي ،كصدر عف المجاف الميثاؽ الفرنسي – البريطاني بتاريخ  ،1920/12/23كتـ االتفاؽ
عمى الحدكد السياسية بيف بريطانيا كفرنسا في مناطؽ انتدابيما ،ككقعت المعاىدة مف قبؿ ىاركنج أكؼ
ممثبل لمجميكرية الفرنسية (صالحية.)65 :2009،
ممثبل لممحكمة المتحدة كجكرج ليج ن
بنشيرست ن
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
الييكدية ليتمكنكا منيا ،كزيادة ثركتيـ االقتصادية ،كالسيطرة عمى المنافذ البحرية لمتحركات الداخمية
كالخارجية كتعطي مساحة لمدكلة المرتقبة التجارة الحرة عف طريؽ البر كالبحر كسيطرتيا عمى المنافذ
البحرية لتضمف ليـ االستم اررية مف غير تقييد أك تدخؿ مف الدكؿ المجاكرة ،رغـ االنتداب البريطاني
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
الصييكنية العالمية إلقامة الدكلة الييكدية .لذلؾ تعتبر المساحة لفمسطيف التي كجدت عمى الخريطة
العالمية مزيفة كأنيا حسبت حسب األطماع الصييكنية في فمسطيف ،فتـ اقتطاع جزء مف األردف كلبناف
كسكريا كمساحة فمسطيف الحقيقية تأتي ضمف الشاـ الكبرل كلـ يتـ تحديد حدكد سابقة في الدكلة كتعبر
الحدكد الفمسطينية مع الدكؿ المجاكرة مزيفة.

ثانيا :العالقات الدولية الصييونية وتقسيـ فمسطيف
ً
بعد أف حققت الصييكنية اليجرة الييكدية كاالستيطاف كتقسيـ فمسطيف مف بمدىا األـ الشاـ
بدأت بالتحرؾ الصييكني نحك تقسيـ فمسطيف؛ ليتـ االعتراؼ الدكلي بكجكد الييكد في فمسطيف،
كاحداث عممية تقسيـ فمسطيف بيف الييكد كالعرب ليك ضمف االعتراؼ الدكلي بكجكد الييكد ضمف إقميـ
معيف لمتمييد لئلعبلف عف إقامة الدكلة الييكدية.
 .1العالقات الصييونية األمريكية البريطانية وقرار التقسيـ
اجتمع مجمس كزراء الحرب البريطانية في  4أكتكبر  ،1917قاؿ إدكيف مكنتاجك الييكدم في
مجمس الكزراء البريطاني :إف مشركع إنشاء دكلة ييكدية سينتيي بطرد السكاف الحالييف ،كتساءؿ المكرد
كيرزكف كيؼ سيتـ التخمص مف األغمبية الحالية لمسكاف ،كادخاؿ الييكد في مكانيـ ،فاقترح تأميف
حقكؽ متساكية لمييكد كالعرب في فمسطيف ،كتعتبر السياسة األفضؿ لطرد العرب ،كقرر مجمس كزراء
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الحرب ،أف مشركع إعبلف التقسيـ يجب تقديمو بشكؿ سرل لمرئيس كيمسكف كقادة الحركة الصييكنية
(.)Prior.1999: 12
قامت الحركة الصييكنية بعقد اجتماعات سرية مع أعضاء لجنة بيؿ ،حيث التقى حاييـ
سر في مدرسة البنات
ككايزماف مع عضك لجنة بيؿ "ريجالند ككببلند" في فبراير مف عاـ  1937نا
الزراعية في مكشاؼ نيبلؿ ،كركزت محادثات كايزماف مع ككببلند عمى إقناعو لتقسيـ فمسطيف إلى
دكلتيف ،كتـ اقناع "ككببلند" بتنبي فكرة التقسيـ ،كانشاء الدكلة الييكدية ،كقد تحدث كايزماف ككببلند
قائبل ":إف الدكلة الييكدية المقترحة ال يمكف ليا أف تتحقؽ مع كجكد االنتداب في فمسطيف ،كالعرب
كبدال مف أف نككف أقمية في فمسطيف ،نككف
يخشكف مف أف نقكـ باالستيبلء عمى جميع فمسطيف ،ن

أغمبية( .أبك شمالة.)280 :2012 ،

تحركت الحركة الصييكنية نحك أمريكا لتبدأ تحركاتيا نحك عممية التقسيـ ،تأثر القرار األمريكي
كبدأت التحركات األمريكية ،حيث أرسؿ الرئيس األمريكي تركماف إلى الحككمة البريطانية في 14
مشركعا لتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف ،كالتي تقدـ بيا ناحكـ غكلدماف أحد زعماء
أغسطس 1946
ن
الككالة الييكدية ،كالذم كافؽ الرئيس تركماف عميو ،كنص االقتراح بإنشاء دكلتيف ييكدية كعربية
(تمراز.)154 :2013،
كجدت بريطانيا ضالتيا ،كنقمت بريطانيا بصكرة رسمية طمبيا إلى األمـ المتحدة؛ إلجراء نقاش
حكؿ مصير فمسطيف بسبب عدـ قدرتيا عمى التكصؿ إلى حؿ يرضي األطراؼ (أبك شمالة :2012،
 )،301كفي إبريؿ  1947طمبت بريطانيا مف سكرتير األمـ المتحدة إدراج قضية فمسطيف في جدكؿ
أعماؿ الجمعية العامة في دكرتيا العادية ،كتـ تشكيؿ لجنة تحقيؽ مف األمـ المتحدة سميت لجنة
فمسطيف ،كاقترحت في التقرير الذم أعدتو تقسيـ فمسطيف كانشاء دكلتيف ،أحداىما لمعرب كاألخرل
لمييكد (عبد الرحمف  )246 :1980،أرسمت األمـ المتحدة المجاف مف أمريكا كبريطانيا لدراسة الكضع
في فمسطيف ،كاالستماع لكجيات النظر الفمسطينية كالييكدية كالعربية؛ التخاذ مبادرات لتقسيـ فمسطيف
(مصطفى.)17 :1994،
أعمنت الحككمة البريطانية في أكاخر عاـ  1947إصدار قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
بتقسيـ فمسطيف إلى دكلة عربية كدكلة ييكدية ،فإنو لـ يعد أماـ الحككمة البريطانية إال أف تسحب قكاتيا

199

مف فمسطيف؛ لتنفيذ قرار المجتمع الدكلي (ىيكؿ ،)235 :2001 ،قىبًؿ كفد بريطانيا تكصيات المجنة

الخاصة في األمـ المتحدة ،كأعمنت كؿ مف حككمتي الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي قبكليما
لمشركع التقسيـ( .جاؾ.)56-55 :2001،
طا لـ يسبؽ لو مثيؿ عمى ك ازرة الخارجية األمريكية ،كىك ما عبر
مارس الرئيس تركماف ضغك ن

عنو نائب كزير الخارجية "سامنر كيمز" بقكلو" :بأمر مباشر مف البيت األبيض ،كاف عمى المسئكليف
األمريكييف االستعانة بكؿ أكجو الضغط المباشر كالغير مباشر؛ لضماف الحصكؿ عمى األغمبية البلزمة
خبلؿ التصكيت النيائي (جاركدم ،)228 :1982 ،كطالب المسؤكلكف األمريكيكف أف يمارسكا نفكذىـ
مف أجؿ إقناع الحككمات األخرل بالتصكيت عمى التقسيـ بأمر مباشر مف الحككمات (الشريؼ،
مجاال لممؤامرات ففي  18ديسمبر عاـ  1947كقؼ
 ،)140 :1985كأتاح التصكيت عمى الخطة
ن

عضك الككنجرس األمريكي لكرانس سميث فذكر المؤامرات أماـ الككنجرس ،كقاؿ ما جرل في جمعية
األمـ المتحدة خبلؿ االجتماع السابؽ مف تصكيت عمى التقسيـ كاف البد أف يصكت ثمثا األصكات إلى

جانب القرار لممكافقة عميو ،كأعيد التصكيت مرتيف (ىاشـ.)266 :2010،
تعرض مندكبك الدكؿ لمضغط ،كاستخدمت القكة عمى كؿ مف :ىايتي ،اليبيريا ،كالصيف
خطابا في
كالحبشة ،كاليكناف ،كالفمبيف ،كالذيف أبدكا معارضتيـ لمتقسيـ ،كألقكا أماـ الجمعية العمكمية
ن
معارضة التقسيـ ،كلكح لكؿ دكلة بالتيديد في قضية تتعمؽ بمصالحيا الحيكية مما جعميا تتراجع عف
مكقفيا ،كالضغط عمييا لتأييد التقسيـ أك االمتناع عف التصكيت ،باستثناء اليكناف التي بقيت عمى رأييا
برفض التقسيـ كصكتت ضده (صفكة .)19 :1967 ،كقد مارست الكاليات المتحدة األمريكية ضغكطنا

عمى أعضاء الكفكد المشاركة في التصكيت ،كجاءت نتيجة التصكيت لصالح قرار تقسيـ فمسطيف،

بأغمبية ثبلثة كثبلثيف صكتنا ،كعارضتو ثبلثة عشر دكلة ،بينما امتنعت عشر دكؿ عمى التصكيت
(قنيبي.)128 :
كاف اإلعبلف رسمي بقبكؿ قرار التقسيـ ،كجاء عمى لساف ممثؿ الكاليات المتحدة األمريكية في
األمـ المتحدة في  11أكتكبر 1947؛ أم أف الكاليات المتحدة كانت تدعـ الخطط الصييكنية
كالبريطانية لتقسيـ فمسطيف (الفي ،)8 :2011،بمكجب ىذا القرار حصؿ الصياينة عمى نسبة %55
مف األراضي الفمسطينية (قنيبي.)127 :2014،
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مكافقة الكاليات المتحدة عمى أحدث خطة لمتقسيـ ،ككاف تأييد ىارم تركماف عمى خطة
التقسيـ ،حيث كانت أمبلؾ الييكد ال تتعدم  %7مف األراضي ،حيث ستضـ تسع مناطؽ فرعية فييا،
كالتي كاف العرب يسكنكف فييا بشكؿ ممحكظ كما ىك مبيف أدناه ،كقد تـ تعييف تسعة دكائر فرعية
كجزء مف الدكلة الييكدية كفقا لمخطط الصييكنية األمريكية.
جدكؿ ( )3بيانات الخرائط التي أعدتيا األمـ المتحدة عمى ممكية األرض كالسكاف في مناطؽ جنكب فمسطيف -1945

)Dajani.2005.26(1946
المنطقة

األراضي العامة

األراضي المممككة

مجمكع األراضي

األراضي الييكدية

الفمسطينية

الفمسطينية

الصييكنية

القدس

4%

62%

2%

الخميؿ

96%

99%

1%

بئر السبع

15%

99%

1%

85%

غزة

75%

98%

4%

21%

الرممة

77%

78%

14%

9%

راـ اهلل

99%

100%

1%

1%

يافا/تؿ أبيب

47%

29%

39%

14%

نابمس

87%

100%

1%

13%

طكلكرـ

78%

83%

17%

5%

جنيف

84%

100%

1%

16%

بيساف

44%

70%

34%

22%

الناصرة

52%

84%

28%

20%

حيفا

42%

53%

35%

23%

طبريا

51%

67%

38%

11%

عكا

87%

96%

3%

10%

صفد

68%

87%

18%

14%

14%
4%

سمميا ،كأنيا ستنسحب في
أعمنت بريطانيا بعد قرار التقسيـ أنيا غير قادرة عمى تنفيذ التقسيـ
ن
المكعد المحدد مف فمسطيف؛ لذلؾ شعر رجاؿ اإلدارة األمريكية أف التقسيـ ال يمكف تنفيذه إال بالقكة،
كأنيـ غير مستعديف لذلؾ ،كفي اجتماع مجمس األمف القكمي في  12فبراير  ،1948قدـ مارشاؿ كزير
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الخارجية األمريكي مذكرة تتضمف احتماالت محددة كىى :إلغاء التقسيـ كاعادة القضية إلى الجمعية
العامة لممراجعة كتطبيؽ التقسيـ بالقكة ،كعندما اجتمع مجمس األمف في  17فبراير  ،1948طمبت
المجنة الخماسية المكمفة بتطبيؽ قرار التقسيـ بتككيف قكة عسكرية دكلية لتنفيذ القرار ،كعندىا تقدمت
بدال مف
الكاليات المتحدة بمشركع قرار يدعك الى إلغاء التقسيـ ،كتكقيع ىدنة بيف العرب كالييكد ن
التقسيـ ،كناشدت بريطانيا بالبقاء بفمسطيف حتى يتـ حؿ المشكمة الفمسطينية بالطرؽ السممية كقد كافؽ
مجمس األمف عمى القرار األمريكي باإلجماع (الفي.)18 :2011،
أكصت لجنة بؿ بكجكب تبادؿ السكاف بيف المنطقتيف العربية كالييكدية ،كفي حاؿ تطبيؽ
التبادؿ ،يتضح أنو لف يككف سكل عممية إجبلء لمعرب فقط عف أراضييـ كبيكتيـ ،كذلؾ ألف عدد
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
األمبلؾ الييكدية ،كمقدارىا ثبلثة مبلييف كربع مميكف دكنـ (أبك شمالة ،)284 :2012،كجاءت
األكثرية الساحقة لبلجئيف العرب مف مناطؽ تقع كفقنا لقرار التقسيـ بتاريخ  1947/11/29في الدكلة

الييكدية ،كذلؾ يشكؿ خطر استبداؿ دائـ لبلجئيف العرب بتدفؽ مف المياجريف الييكد (المكسكعة
الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ـ.)3 :4
عقدت دكرة استثنائية بناء عمى طمب السمطة المنتدبة البريطانية لتأليؼ لجنة لمنظر في مسألة
التقسيـ ،كجاء في الجزء األكؿ عمى انياء االنتداب :التقسيـ كاالنتداب
 ينتيي االنتداب عمى فمسطيف في أقرب ممكف عمى أال يتأخر عف أغسطس عاـ 1948
 يجب أف تجمك القكات المسمحة التابعة لمسمطة المنتدبة عف فمسطيف بالتدريج
 تنشأ في فمسطيف الدكلتاف المستقمتاف العربية كالييكدية كالحكـ الدكلي الخاص بمدينة
القدس (.)1
فرح الصياينة بصدكر قرار التقسيـ؛ ألف الدكلة الييكدية ستقاـ كفؽ القانكف الدكلي ،كرغـ عدـ
قناعتيـ بحجـ الدكلة المقترحة ،كلـ يعكدكا بحاجة القتصار حجتيـ عمى الحقكؽ الدينية كالتاريخية،
يقكؿ المؤرخ اإلسرائيمي إيبلف بابو ":كاف الجانب األىـ كالذم حصؿ عميو الصياينة في األمـ المتحدة
) (1قرار الجمعية العامة رقـ (181الدكرة الثانية) بتاريخ  29نكفمبر  1947التكصية بخطة لتقسيـ فمسطيف
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كثير بالحدكد ،كلف يتكقفكا عف التفكير بكيفية طرد الفمسطينييف (أبك
ىك الشرعية الدكلية ،كلـ ييتمكا نا
شمالة.)302 :2012،
جاء المكقؼ األمريكي الداعـ لمحركة الصييكنية باتخاذ الرؤساء األمريكييف الثبلثة (كيمسكف،
كركزفمت كتركماف) ثبلثة ق ار ارت ميمة مرتبطة بالمشركع الصييكني ،كالذم تمثؿ بكعد بمفكر كاليجرة
الييكدية ،كقرار التقسيـ كاقامة الدكلة الييكدية ،كفكرة طرد العرب الفمسطينييف مف كطنيـ مف أجؿ إقامة
الدكلة الييكدية.
 .2عالقة الصييونية واالتحاد السوفيتي وقرار التقسيـ
كافقت عمى مشركع التقسيـ مجمكعة الدكؿ االشتراكية ،كعمى أرسيا االتحاد السكفيتي ،كرغـ أف
مشركع التقسيـ بفمسطيف كاف يمثؿ جزنءا مف االستراتيجية التي رسمتيا الكاليات المتحدة لممنطقة العربية
بعد الحرب العالمية الثانية ،فقد كاف تبرير الكتمة االشتراكية لمكقؼ التأييد الذم اتخذتو تجاه تقسيـ
حبل أفضؿ منو ،كتأثر
فمسطيف ينحصر في اعتباره الحؿ الكحيد المتاح ،كأف تكازنات القكل ال تحتمؿ ن

مماثبل (عبد الرحمف :1980،
اليسار المصرم بمكافقة االتحاد السكفيتي عمى قرار التقسيـ؛ فاتخذ مكقفنا
ن
.)260

شكمت لجنة خماسية بناء عمى نص قرار التقسيـ ،كميمتيا اإلشراؼ عمى التقسيـ بمعرفة األمـ
المتحدة ،ككفؽ قرارىا ضمت المجنة كؿ مف :تشيككسمكفاكيا ،كبكليفيا ،كباناما ،كالفمبيف ،كالدنمارؾ ،كلـ
يكف ضـ تشيككسمكفاكيا إلى عضكيتيا بإصرار االتحاد السكفياتي سكل تمييد لتقديـ العكف العسكرم
إلى إسرائيؿ ،كمنح الدكلة الجديدة كؿ أسباب الحياة كاالستقرار (الغاردم ،)85 :1969،كككنت األمـ
المتحدة في مايك عاـ  1947لجنة تحقيؽ دكلية أخرل ،تككنت مف السكيد ككندا كأستراليا كاليند كبيرك
كىكلندا كايراف كتشيككسمكفاكيا كجكاتيماال كيكغكسبلفيا كأكركجكام ،كمفتيا ببحث القضية الفمسطينية،
كايجاد حؿ ليا ،كقد زارت المجنة فمسطيف كاستمعت إلى شيادات القادة الصييكنييف ،بينما قاطعيا قادة
الحركة الكطنية الفمسطينية (عبد الرحمف .)260 :1980،
استخدـ غراكميكك رئيس الكفد السكفييتي أساليبو المختمفة إلى األمـ المتحدة في محاكلة إبطاؿ
العكدة عف قرار التقسيـ أماـ مجمس األمف ،كتبني الصييكنية كاالستماع إلى مندكب الككالة الييكدية
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ليبدم رؤيتو بحقكؽ كمطالب شعبو ،كأكد أف االتحاد السكفيتي يؤيد مشركع التقسيـ؛ ألنو مشركع عادؿ
يحقؽ آماؿ الشعب الييكدم (الغاردم.)88 :1969،
 .3العالقات الصييونية األلمانية وقرار التقسيـ
تمقت السفارة األلمانية في لندف كالقنصؿ األلماني في فمسطيف ُّٕٗ كالمفكض األلماني في
بغداد رسالتيف مف كزير الخارجية األلماني فكف نكرث ،عبر فييما عف مخاكؼ ألمانيا مف فكرة تقسيـ
فمسطيف ،كامكانية خمؽ دكلة ييكدية فييا ،تقكؿ الرسالة األكلى" :إف قياـ دكلة ييكدية أك كياف سياسي
يقكده الييكد تحت االنتداب البريطاني ،ليس مف مصمحة ألمانيا ،عمى اعتبار أف الدكلة في فمسطيف لف
تحتضف كؿ ييكد العالـ ،كلكنيا ستمنحيـ قكةن إضافية شبيية بما تمنحو دكلة الفاتيكاف بالنسبة
لمكاثكليكية السياسية ،كما تقدمو مكسكك مف دعـ بالنسبة لمشيكعية العالمية ".بينما كرد في الرسالة
الثانية"  :في الكاقع إف مف مصمحة ألمانيا العظمى أف يبقى الييكد مشتتيف ،إلى أف تنتيي مف حؿ كؿ
جزء يتعمؽ بالقضية الييكدية في ألمانيا"(حيدر.)53 :2012،
سمبا عمى ازدياد عدد الييكد فييا،
حذر القنصؿ األلماني العاـ مف تدكيؿ فمسطيف مما يؤثر ن
كعمى إمكانية إنشاء الدكلة الييكدية ،كقاؿ إف اتفاؽ اليعفراه كضع التجارة األلمانية في أيدم الييكد ،لـ
تقدـ التجارة العممة الصعبة التي يحتاجيا االقتصاد األلماني ،كدعـ أىداؼ الصييكنية في فمسطيف مف
شأنو أف يجعؿ العرب أعداء أللمانيا الجديدة (حيدر)53 :2012،
آثار احتماؿ إنشاء دكلة ييكدية قمؽ ك ازرة الخارجية األلمانية ،كعبرت قيادة قكات النخبة المبلزـ
فالتر ىينريشة في يناير عاـ ُّٕٗ عف ىذا القمؽ بقكلو " :عمينا االنتباه كاألخذ بعيف االعتبار ،أف
قياـ دكلةن ييكديةن في فمسطيف سيزيد مف نفكذ الييكد في العالـ إلى مستكيات ال يمكف التنبؤ بيا،

مركز لميجرة الييكدية ،كيزيد نفكذ المنظمات الييكدية ،التي ستتمكف مف العمؿ
كستصبح مدينة القدس نا
كتقكية كجكدىا عف طريؽ القنكات الدبمكماسية ،كحصؿ تكافؽ بيف السمطات األلمانية بأف اتفاؽ اليعفراه

عزز مكقؼ الصياينة في فمسطيف ،كسيؿ إمكانية إنشاء دكلة ييكدية (حيدر.)54 :2012،
 .4العالقات الصييونية الفرنسية وقرار التقسيـ
عرض مشركع تقسيـ فمسطيف عمى المجنة الخاصة التي كانت تمثؿ أعضاء الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة ،كفي  1947/11/25استنكفت فرنسا عف التصكيت عميو ،كتأجيؿ التصكيت حتى
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 ،1947/11/28ككاف الغرض الحقيقي إتاحة الفرصة لمضغكط الصييكنية األمريكية ،التي كانت
تجرم عمى بعض الكفكد المعارضة لممشركع ،كعمد الكفد الفرنسي إلى طمب تأجيؿ التصكيت أربعة
كعشريف ساعة ،كنجح طمب التأجيؿ كالتي غيرت مكقفيا لصالح التصكيت في  ،1947/11/29كبذلؾ
أسيمت فرنسا في إنشاء الدكلة الييكدية عمى التراب العربي الفمسطيني (المكسكعة الفمسطينية،1984 ،
القسـ العاـ ،ـ.)449 :3
قررت المجنة الدكلية بأكثريتيا تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف عربية كييكدية ،أما أقميتيا كتتضمف
ممثمي اليند كايراف كيكغكسبلفيا ،فقد دعت إلى إقامة دكلة ثنائية القكمية اتحادية الشكؿ ،كأقرت
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار التقسيـ في  29نكفمبر  ،1947كىك يستند إلى مشركع األغمبية
(عبد الرحمف .)260 :1980،
 .5دور العالقات الصييونية العربية في قرار التقسيـ
استناد الحركة الصييكنية عمى دكلة عربية لتمكيف نفسيا مف قرار التقسيـ كاالعتراؼ بو مف
دكلة عربية لتسييؿ عممية استقباؿ العرب اإلعبلف عف قياـ الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كيبعدىا عف
التصادـ العسكرم كخصكصا عند انسحاب بريطانيا مف فمسطيف كاعبلف الدكلة الييكدية.
أ .دور العالقات الصييونية وبالد الشاـ في قرار التقسيـ
أدركت الحركة الصييكنية أنو يجب عمييا الحصكؿ عمى اعتراؼ مف أم زعيـ عربي بالحؽ
الييكدم ،كحرصت لمكصكؿ إلى اتفاؽ كتفاىـ مع الممؾ عبد اهلل ليبعد خطر االصطداـ العسكرم،
حيث تكجو مسؤكؿ القسـ العربي في الككالة الييكدية الياىك ساسكف إلى الممؾ عبد اهلل لمكقكؼ عمى
أريو بخصكص مكضكع فمسطيف ،كشجعت الككالة الييكدية مكقفو؛ ألنيا كانت ترفض دكلة فمسطينية،
كاقترحت عميو تقسيـ الببلد كضـ القسـ العربي إلى مممكتو (مصطفي ،)19 :1994،كسارع الممؾ عبد
اهلل الستغبلؿ ق اررات التقسيـ كطرح مشركعو الخاص ،كالتقى لجنة كىيد البريطانية التي جاءت إلى
فمسطيف عاـ 1938؛ لمتحقؽ مف إمكانية تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف كاحدة ييكدية كأخرل فمسطينية،
كعرض الممؾ عبد اهلل مشركعو عمييا ،كلكنيا اعتذرت عف مناقشتو ألنو خارج اختصاصيا
(مصطفى ،)17 :1994،كفي فبراير  1948خبلؿ زيارة الكزير األردني تكفيؽ أبك اليدل لمندف،
أ عطى بيغف مكافقتو عمى احتبلؿ الجيش األردني القسـ العربي في فمسطيف ،حسب مشركع التقسيـ،
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كذلؾ بعد انتياء االنتداب ،األمر الذم طمأف الممؾ عبد اهلل حكؿ استمرار المساعدات البريطانية لشرؽ
األردف ،كحكؿ الدعـ االستراتيجي لتحقيؽ أىدافو في فمسطيف (مصطفى.)20 :1994،
طمب دكؼ مف البطريرؾ الماركني أف يككف قادة الطائفة الماركنية عمى أتـ استعداد عند
تحديد خارطة تقسيـ فمسطيف ،بحيث يحافظ عمى مبدأ إبقاء حدكد متكاصمة مشتركة بيف الدكلة الييكدية
كلبناف ،عمى أال تككف ىناؾ مناطؽ إسبلمية تفصؿ بيف البمديف ،كالسعي لدل حككمة فرنسا لكي تبذؿ
كؿ ما في كسعيا لمتأثير عمى الحككمة البريطانية بخصكص الحدكد المشتركة بيف لبناف كالدكلة
الييكدية حيف قياميا (مصطفى.)39 :1994،
أ .دور العالقات الصييونية السعودية في قرار التقسيـ
بدأت التحركات الصييكنية تحصؿ عمى نتائج مممكسة مف تحركاتيا نحك الزعماء العرب حيث
أعمف الممؾ عبد العزيز أف العرب سيخضعكف لتقسيـ فمسطيف إذا فرضتو بريطانيا ،كتقدـ عبد العزيز
(إماـ،)56 :1977،
باقتراح لممكافقة بتسميـ فمسطيف كميا لمييكد مقابؿ استقبلؿ الببلد العربية كميا ،ى

كقاؿ عبد العزيز لتشرشؿ رئيس كزراء بريطانيا :سأظؿ أنا كذريتي مف بعدم دعامة كبرم لبريطانيا

عمى ،فمكالكـ لـ أحصؿ عمى ما حصمت عميو ،كميما فعمت في
كحميفتيا أمريكا ،كلف أنسي فضمكـ َّ

عمى ،كانني أكرر مكافقتي بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،عمى أال
خدمتكـ فمف أرد لكـ بعض جميمكـ ٌ
تقكـ ضجة حكؿ مناصرتي لكـ كمكافقتي عمى إقامة الدكلة الييكدية ،لكي ال تفسد الخطة كاتفؽ مع
(إماـ.)61 :1977،
ركزفمت عمى ذلؾ مذيمة ببعض الشركط ى
ب .دور العالقات الصييونية المصرية في قرار التقسيـ
نقؿ الياىك ساسكف عف صدقي باشا ،أنو أثناء ىذا المقاء أبدل استعداد الحككمة المصرية؛
لقبكؿ تقسيـ فمسطيف كاقامة دكلة ييكدية ،كطبقنا لما قالو ساسكف فإف الممؾ فاركؽ كاف عمى عمـ بما
يقكلو صدقي باشا ،كينتيز فرصة ظيكر مناخ مناسب لممقابمة بيف الممؾ فاركؽ كبيف حاييـ كايزماف في

قصر عابديف (ىيكؿ.)227 :2001 ،
قابمت الدكؿ العربية مشركع التقسيـ كقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالرفض ،دكف أف تقدـ
أم بديؿ أك حؿ يتفؽ مع تكازنات القكل العالمية كالمحمية ،بؿ اكتفت برفع شعار فمسطيف عربية (عبد
الرحمف .)260 :1980،
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مازالت الدكؿ العربية في ىيئة األمـ المتحدة ،كلـ تنسحب كىذا يعني تخاذؿ الحككمات العربية
بسككتيا ،كالتقسيـ تـ تنفيذه رغـ صدكر قرار مف الحككمة البريطانية بإلغائو؛ ففي المناطؽ الييكدية
تكجد قكات ييكدية مسمحة كبمديات ،كفي الجزء العربي يقكـ بحكـ عرفي تتكاله الييئات المقاكمة،
كخطكط التقسيـ ىي البداية كليست النياية حيث كاف قرار التقسيـ تتكيجا لنجاحات الحركة الصييكنية
كاثبات شرعية مشركعيا في اقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف عمى حساب سكانيا األصمييف.

ثالثًا :دور العالقات الصييونية الدولية في التيجير القسري لمفمسطينييف
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
في كجييا أم مف الدكؿ التي اعترفت بقرار التقسيـ سكاء الدكؿ الغربية أك الدكؿ العربية ،فتحركت نحك
تيجير الفمسطينييف مف بمدىـ ،كترحيميـ لمدكؿ العربية كتذكيبيـ لينسكا قضيتيـ ،كدمرت المئات مف
القرل الفمسطينية ،لتحديد الدكلة مع الصمت الدكلي كالعربي كالتعاطي مع ق اررات األمـ المتحدة كمجمس
االمف.
 .1الفكر الصييوني والتيجير الفمسطيني
كتب ىرتزؿ في يكمياتو عف فكرة ترحيؿ عرب فمسطيف في يكنيك عاـ  1895فقاؿ " :سنسعى
لتيجير السكاف المعدكميف عبر الحدكد ،مف خبلؿ تدبير الكظائؼ ليـ في الببلد التي ينتقمكف إلييا،
كلكف سنمنعيـ مف القياـ بأم عمؿ في فمسطيف" (سبلمة ،)77 :2003،كاخبلء فمسطيف مف سكانيا
خيار في الفكر الصييكني منذ ثيكدكر ىيرتزؿ ،ككصكنال إلى بف غكريكف ،كيربط المشركع
األصمييف كاف نا
طا زمنية متعاقبة
نا
الصييكني باستعمار فمسطيف ،ككاف
استعمار مف النكع اإلقصائي ،ككضع خط ن
لتيجير الفمسطينييف (عبد الحميد.)63 :2015،
طرح بف غكريكف فكرة ترحيؿ الشعب الفمسطيني في خطابو أماـ المؤتمر الصييكني العشريف،
الذم انعقد في زيكريخ في عاـ  ،1937كقاؿ :إنو "مف خبلؿ اقتراح ترحيؿ السكاف العرب عف أراضي
قسر ،لتكسيع رقعة االستيطاف الييكدم (غازم ،)49 :2003،كالتقي بف غكريكف في
طكعا أك نا
فمسطيف ن
عاـ  1939بالييكدم األمريكي الثرم إدكارد نكرماف ،الذم أقنعو جابكتنسكي بكجكب ترحيؿ
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الفمسطينييف ،كحاكؿ نكرماف اقناع بف غكريكف بالترحيؿ االختيارم لمفمسطينييف إلى العراؽ
(غازم.)55 :2003،
أثيرت فكرة تيجير الفمسطينييف بشكؿ كاضح حتى قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ في عاـ ،1940
اضحا بالنسبة
حيث كتب "يكسؼ فيتز"  -مدير الصندكؽ القكمي الييكدم -قائبل ":ينبغي أف يككف ك ن
كافيا لنا ،كليست ىناؾ كسيمة
لنا أنو ال مكاف لشعبيف في فمسطيف ،فإف غادر العرب فسكؼ يككف ن

جميعا ،فبل يبقى ليـ أثر في أم قرية ،كيجب أف نكضح لركزفمت كلقادة الدكؿ
أخرل غير ترحيميـ
ن
جميعا ،كاذا ما اتسعت الحدكد إلى الشماؿ
الصديقة بأف فمسطيف لف تككف خالية إذا ما غادرىا العرب
ن
عمى طكؿ نير الميطاني ،كالى الشرؽ باتجاه مرتفعات الجكالف (جاركدم.)234 :1982 ،

حبل لمشكمة تممؾ الييكد لؤلراض،
اقتنع "يكسؼ فايتز" بفكرة ترحيؿ الفمسطينييف ،ألنيا ن

كلتحقيؽ األغمبية السكانية ليـ في فمسطيف ،كظمت فكرة الترحيؿ مسيطرة عميو ،كتأرس المجنة الثانية
طا لتنفيذىا ،كشارؾ في تيجير عدد مف القرل العربية في
التي شكمتيا الككالة الييكدية ،كأعدت خط ن
منطقة مرج ابف عامر ككادم األردف في مارس عاـ  ،1941كجددت معارؾ عامي  1947ك،1948

مما ىيئ الفرصة لتنفيذ خططو لبلستيبلء عمى األراضي كتنفيذ اليجرة الجماعية لمفمسطينييف  ،كنجح
في انشاء لجنة لمترحيؿ ،حيث قامت بيدـ القرل العربية في أماكف متفرقة (سبلمة.)79 :2003،
قافيا
قاـ الصياينة بطرد العرب بطرؽ مختمفة لتكطيف الييكد في فمسطيف خاصة ،لتككف م نا
ركز ث ن

لييكد العالـ ،كأف يؤسس الييكد دكلة يمارسكف مف خبلليا سيادتيـ كمشاركتيـ في صنع القرار كالتاريخ،
كتككف الدكلة خالصة ليـ ،كطرد الفمسطينييف مف أرضيـ جزء مف الرؤية االستيطانية ،كال تزاؿ السمة
إحبلليا( .جرادة ،)43 :2007 ،حيث حددت
استعمار
نا
األساسية لبلستعمار الصييكني في فمسطيف،
ن
الككالة الييكدية كالمنظمة الصييكنية في فمسطيف بعد إقرار برنامج بمتيمكر الصييكني أىدافيا كىي:
أ .دكلة ييكدية ذات سيادة تشمؿ فمسطيف كربما شرؽ األردف.
ب .ترحيؿ سكاف فمسطيف العرب إلى العراؽ في كقت الحؽ.
ت .قيادة ييكدية لمشرؽ األكسط بأكممو في مياديف التنمية كالسيطرة االقتصادية (غازم.)57 :2003،
تمثؿ المخطط االستعمارم لتيجير الفمسطينييف ،بشراء األرض مف المبلؾ االقطاعييف غير
المقيميف ،كبتدفؽ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،مما أدل إلى طرد الفبلحيف الفقراء مف األراضي،
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كعينت األمـ المتحدة كسيطنا

قائبل " :سيككف خرقنا
األكؿ ن

دكليا؛ لمعالجة األزمة كىك الككنت "فكلؾ برنادكت" الذم كتب في تقريره
ن
لممبادئ األساسية لؤلمـ المتحدة أف يمنع الضحايا العرب األبرياء مف

العكدة إلى ديارىـ ،بينما يستمر تدفؽ المياجريف الييكد إلى فمسطيف ،كىك األمر الذم ييدد بأف يحؿ
المياجريف الييكد إلى فمسطيف ،كعد ىذا التقرير كفي 16سبتمبر  ، 1948كفي اليكـ التالي اغتيؿ
الككنت برنادكت مع مساعده الفرنسي سيركث أثناء كجكدىما في الجزء الذم يحتمو الصياينة مف مدينة
القدس (جاركدم . )230 :1982 ،

 .2المخططات المقترحة لترحيؿ الفمسطينييف
أ .خطة جوشواه بوخميؿ  :1911اقترح الداعية الركسي الصييكني "جكشكاه بكخميؿ" في عاـ
 1911مشركع ترحيؿ عرب فمسطيف إلى شماؿ سكرية كالعراؽ ،ككاف ذلؾ أماـ لجنة فمسطيف
التابعة لممؤتمر الصييكني العاشر المنعقد في بازؿ ،كقد تحكؿ األمر إلى مطمب لقادة الحركة
الصييكنية مف الدكؿ األكركبية ،كال سيما بريطانيا أثناء انعقاد مؤتمر الصمح في باريس عاـ ألؼ
كتسعمائة كتسعة عشر .)1( 1919
ب .خطة وايزمف لمترحيؿ  :1930قدـ كايزماف خطة لترحيؿ الفمسطينييف أثناء محادثات خاصة بينو
كبيف الكزراء كالمسؤكليف البريطانييف ،كاقترح عمى ك ازرة المستعمرات أف يمنح قرض قدره مميكف
ليرة فمسطينية ،تجمع مف أصحاب رؤكس األمكاؿ الييكد ،مف أجؿ تكطيف جماعات الفبلحيف
الفمسطينييف في إمارة عبد اهلل في شرؽ األردف ،كتـ رفضو مف الحككمة البريطانية برئاسة رمزم
ماكدكنالد ،كأخفقت خطة كايزمف لنقؿ المزارعيف إلى شرؽ األردف كالعراؽ (مصالحة:1991 ،
.)12
ت .خطة إدوارد نورماف لترحيؿ الفمسطينييف إلى العراؽ  :1934طرح نكرماف في عاـ  1937صيغة
جديدة لخطتو ،كالتي تعد مف أىـ الخطط الصييكنية لمترحيؿ ،حيث كاف ييدؼ ترحيؿ الفمسطينييف
إلى العراؽ ،ككضع خطتو عمى أساس الدمج بيف تيجير الييكد إلى فمسطيف كالترحيؿ اإلجبارم
لمعرب م ف فمسطيف ،كاقترح نكرماف أف تككف خطتو عمى عدة مراحؿ ،اإلعداد كاإلمكانيات المادية،
كالمفاكضات السرية مع ممثمي المنظمة كك ازرة المستعمرات البريطانية ،كالحككمة العراقية كأمريكا،
 https://www.palinfo.com/news/2010/6/6)1
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كسعى نكرماف لبلتصاؿ بالحككمة البريطانية؛ لمتعاكف مف أجؿ تنفيذ الخطة حيث تتماثؿ مصالحيـ
مع مصالح بريطانيا ،كارساؿ خبراء إلى العراؽ ،كاقناع الحككمة العراقية بفكرة الطرد مقابؿ مبالغ
مالية ،كدخكؿ الفمسطينيكف إلى العراؽ دكف جكازات سفر أك تأشيرات دخكؿ ،كمنحيـ الجنسية
مجيكدا إلقناع الحككمة األمريكية بتبني الخطة ،كربط
العراقية خبلؿ عاـ مف السكف ،كبذؿ نكرماف
ن
نكرماف المشركع بخطة األىداؼ الحربية األمريكية ،كطمب مف الحككمة األمريكية االتصاؿ عمى
الحككمة العراقية؛ لمكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ نقؿ عرب فمسطيف إلى العراؽ ،كفي عاـ  1945ناشد
نكرماف الرئيس األمريكي ىارم تركماف لحؿ المسألة السياسية مف خبلؿ الترحيؿ ،كأرسؿ رسالة
أخرم إلى الرئيس األمريكي ،يخبره أف نتائج الدراسات ،إمكانية استيعاب 750.000فبلح فمسطيني
في العراؽ ال تتضمف أم صعكبات عممية (تمراز.)216-211 :2013،
ث.لجنة بيؿ وتيجير الفمسطيني :عينت الحككمة البريطانية لجنة ممكية برئاسة المكرد بيؿ في آب
 ،1936كنجحت الصييكنية في تضميف تقرير لجنة بيؿ مطمبيف (غازم :)46 :2003،
 تقسيـ فمسطيف كاقامة دكلة ييكدية.
 ترحيؿ العرب ،كعمى دكلة االنتداب البريطاني في فمسطيف أف تحقؽ لمييكد اليجرة كاالستيطاف
كالتقسيـ كترحيؿ العرب ،مما يجعؿ ذلؾ مف المستحيؿ عمى بريطانيا القياـ بو كالحفاظ عمى
مصالحيا في البمداف العربية.
تحديدا الدكلة الييكدية المقترحة
أصبح تقرير لجنة بيؿ حجر الزاكية لكؿ مطالب الصييكنية،
ن
قسر منيا ،كطرحت قيادة الحركة
كمكقعيا كترابط ترابيا ،إضافة إلى طرد السكاف الفمسطينييف نا

قسر إلى الدكؿ العربية مف جديد ،كتشكؿ شبو اجماع بيف
الصييكنية فكرة طرد العرب الفمسطينييف نا
معا (تمراز،
األحزاب الصييكنية في فمسطيف عمى الطرد كحؿ جذرم لمشكمة األرض كالديمكغرافيا ن
 ،)118 :2013كتمادم بف غكريكف في مكاقفو االستعمارية بعد اإلعبلف عف تقرير لجنة بيؿ ،ككرر
كجكب الترحيؿ االجبارم لمعرب كاالستعداد لتطبيقو (غازم.)49 :2003 ،
ج .مذكرة بف غوريوف  :1937كصؿ بف غكريكف إلى لندف في مايك عاـ  1937ليركج لفكرة ترحيؿ
العرب ،كساىـ بف غكريكف في ترتيب لقاءات بيف ركتبرغ كزير المستعمرات (كمبسي-غكر)
كاالتصاالت ،كبينو كبيف البرفسكر ككيبلنك ،كالممكؿ الصييكني النشيط جيمس –أرما ندك
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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
مائة ألؼ عائمة عربية مف فمسطيف إلى العراؽ (جرادة.)43-41 :2007 ،
ح.المجاف المشكمة لترحيؿ العرب :شكمت الككالة الييكدية عاـ  1937أكؿ لجنة لترحيؿ الفمسطينييف،
ئيسا لمجنة ترحيؿ السكاف ،كبحثت المجنة ثبلثة مكاقؼ مختمفة مف الترحيؿ،
كعينت يعقكب تاىكف ر ن
كىى :الترحيؿ الى شرؽ األردف ،كالى سكرية ،كالى العراؽ ،كأكدكا عمى أف الدكؿ العربية المجاكرة
تستكعب عممية ترحيؿ السكاف ،كشكمت لجنة الترحيؿ لجنتيف فرعيتيف ،األكلى تعالج الشؤكف المالية
كاالجرائية ،كالثانية تجمع المعمكمات المتعمقة بالسكاف العرب كممكية األرض ،كتضمنت خطة
الترحيؿ ( )26ألؼ عائمة مف الفبلحيف الفمسطينييف خارج حدكد دكلة الييكد المزمع اقامتيا ،كاقترح
ألفريد يكنيو أ ف تككف بريطانيا عمى استعداد لممساىمة في تكفير األمكاؿ البلزمة لشراء األراضي في
شرؽ األردف كالبمداف االخرل المجاكرة لفمسطيف لترحيؿ الفمسطينييف عمييا( .غازم.)53 :2003،
خ .خطة سوسكيف  :1937اقترح سكسكيف أف نقؿ العرب بالجممة يحؿ مشكمة اليد العاممة العبرية ،مف
خبلؿ التخمص مف اليد العاممة العربية في القطاع االقتصادم ،كالتخمص مف المنتكجات العربية
كييكدا يتكجيكف إلى شرؽ األردف ،كيتـ بناء قرل كبيرة
ثمنا ،كاقترح تشكيؿ لجنة تضـ عرنبا
ن
األرخص ن
كقدر سكسكيف عدد العائبلت العربية الكاجب ترحيميا بنحك أربعيف ألؼ عائمة ،أك
في شرؽ األردفٌ ،
 250.000عربي ،كقدر تكمفة كؿ عائمة  200جنيو فمسطيني ،كاألمكاؿ التي ستنفؽ عمى امتبلؾ
األرض ،ستجعؿ مف األمير عبد اهلل مميكنيرا ،كقدرت تكمفة المشركع اإلجمالية بنحك عشرة مبلييف
قسر مف األفندية ،ك%10
جنيو ،ييدفع  %40منيا إلى جيب عبد اهلل ،ك %10لؤلرض المشتراة نا
لمصاريؼ العممية العامة ،كالباقي لتكطيف المرحميف ،كأف تتكفؿ الحككمة البريطانية بتكاليؼ الترحيؿ،
باالشتراؾ مع الدكلة الييكدية (أبك جميكـ  ،)305 :2011،كتركزت خطة سكسكيف لمترحيؿ اإلجبارم
لمشعب الفمسطيني إلى الدكؿ العربية ،لتكفير األرض البلزمة لبلستيطاف الييكدم كاقامة الدكلة

و
اإلسرائيمية (غازم.)50 :2003،

د .تصور روبيف لمترحيؿ :اقتراح ركبيف ترحيؿ 100.000عربي إلى الدكؿ العربية ،ككاف ال يؤمف
بترحيؿ الفرد؛ بؿ يؤمف بترحيؿ قرل كاممة ،كأف تتبني شركة التنمية مستكطنات في شرؽ األردف،
كاشتمؿ مشركعو عمى:
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 يجب أف يستند الترحيؿ إلى اتفاقية مع البريطانييف كمع الدكؿ العربية.
قرضا لشركة التنمية إلعادة تكطيف المرحميف العرب في شرؽ األردف.
 تقدـ الحككمة البريطانية
ن
(جرادة.)40 :2007 ،
ذ .خطة الياىو بف حورويف لترحيؿ العرب :حظيت خطة بف خكريف بمكافقة كتأييد الشخصيات
األمريكية البارزة ،كمف بينيـ الرئيس األمريكي ىربرت ىكفك ،الذم اجتمع معو الياىك في مايك
 ،1943كالذم نشر في صحيفة نيكيكرؾ تايمز ،ككاف لو تأثير عمى الرأم العاـ األمريكي ،كتقبؿ
فكرة طرد الفمسطينييف مف كطنيـ ،حيث دعا لمتركيج لزراعة المناطؽ الميجكرة بيف دجمة كالفرات،
بدال منيـ (تمراز.)218 :2013،
ليكفر نا
حافز ليجرة العرب كتكطيف الييكد ن
 .3العالقات الدولية الصييونية في تيجير الفمسطينييف
سعت الصييكنية إليجاد شركاء غربييف في الدكائر الحاكمة األمريكية كالبريطانية ،كالببلد
العربية؛ لمساعدة الييكد في مشاريع ترحيؿ الفمسطينييف ،كعشية الحرب العالمية الثانية أرسؿ بف
صييكنيا مف الكاليات المتحدة إلى مؤتمر سانت جيمس عاـ  ،1939ك ضغط الكفد
كفدا
غكريكف ن
ن
ار بمناصرة
الصييكني مف كراء الستار لترحيؿ العرب ،كتبني مؤتمر حزب العماؿ البريطاني قرنا

الصييكنية في األكؿ مف ديسمبر عاـ  ،1944كمما جاء في النص " :فميشجع العرب عمى الخركج
بينما يتكالى دخكؿ الييكد ،كليعكض عمى الفمسطينييف مقابؿ أراضييـ ،كليكف تكطينيـ في مكاف آخر

حاليا ،كذلؾ
منظما بعناية كممكنال بسخاء ،كيجب النظر في إمكاف تكسيع الحدكد الفمسطينية القائمة ن
ن
باالتفاؽ مع مصر كسكريا كشرؽ األردف( .جرادة)44 :2007،
مشركعا لمترحيؿ الطكعي عمى نقطتيف (غازم:)55-54 :2003،
ككضع آرثر ركبيف
ن
أ .استناد الترحيؿ عمى اتفاقية مع البريطانييف كمع الدكؿ العربية.
المرحميف في شرؽ األردف.
قرضا لشركة تنمية إلعادة تكطيف
ى
ب .تقدـ الحككمة البريطانية ن
اجتماعا برفقة مكشي شاريت ،كسانت جكف فيمبي ،بيدؼ اقناع الممؾ
عقد كايزماف عاـ 1939
ن
عبد العزيز ابف مسعكد ،باتخاذ مكاقؼ لجانب المشركع الصييكني في فمسطيف ،كعرض فيمبي خبلؿ
احا إلقامة كطف لمييكد كتضمف القتراح (تمراز:)166 :2013،
االجتماع اقتر ن
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أ .تترؾ فمسطيف بأسرىا لمييكد.
ب .تكطيف جميع العرب الفمسطينييف الذيف يترككف ديارىـ في أماكف أخرل عمى نفقة الييكد،
كتخصيص مبمغ عشريف مميكف جنيو إسترليني لعممية التكطيف تحت تصرؼ الممؾ السعكدم.
كرحب كايزماف باالقتراح ،كتبنت الحككمتيف البريطانية كاألمريكية تنفيذ المشركع ،يقكـ فيمبي
بإقناع الممؾ ابف سعكد لمحصكؿ عمى مكافقتو ،كبذلؾ يككف نجح كايزماف في كسب تأييد الرئيس
األمريكي ركزفمت عاـ  1940إلقامة دكلة ييكدية.
استمرت الحركة الصييكنية في التأثير عمى أصحاب القرار كبرز ىذا كاضحا عند انعقاد
مؤتمر في ديسمبر عاـ  1944في برنامج حزب العماؿ البريطاني المنعقد ،حكؿ فمسطيف كجاء فيو" :
نا
فمنشجع العرب عمى الخركج مف فمسطيف ،كنشجع الييكد عمى دخكليا ،كلتعكض العرب بسخاء ثمف
أراضييـ ،كتسييؿ إقامة ليـ في أم مكاف آخر حسنة التنظيـ ،ككريمة التمكيؿ ،كالعرب لدييـ مساحات
شاسعة مف األراضي ،كليس ليـ أف يطالبكا بإبعاد الييكد عف ىذه المساحة الصغيرة مف فمسطيف (.)1
دربت القكات البريطانية  25ألؼ جندم مف الياجاناة ،شرعكا بتنفيذ خطة دالت؛ لترحيؿ
الفمسطينييف كالتي كانت عمى عمـ بيا ،كأعمنت سمطة االنتداب بأنيا لـ تعد مسؤكلة عف األمف كالنظاـ
كميا،
العاـ في فمسطيف ،كت ارجعت قكاتيا عف الريؼ كالمدف مما أدم إلى انييار األمف كالنظاـ كالقانكف ن
نسخا فكتكغرافية عنيا
كلقد زكد البريطانيكف القيادة الصييكنية بصككؾ الممكية ،ككانكا قد استخرجكا ن
قبؿ إتبلفيا ،كجردكا السكاف الفمسطينييف مف األسمحة التي كانت يمتمككنيا ،ككعدكا بأف يحمكا الناس

مف اليجمات الصييكنية (عبد الحميد)69-68 :2015،
عددا
قامت عناصر مف الياجاناة كايتسؿ كليحي بيجكـ عمى الحي العربي في طبريا ،كقتمكا ن

مف الفمسطينييف أماـ القكات البريطانية ،كأعمنكا منع التجكؿ كأمركا بيدنة ثبلث أياـ ،كفي اليكـ الثالث،

حيث ىاجمت القكات الصييكنية كتمكنت مف احتبلؿ المدينة ،كتدخؿ اإلنجميز مرة أخرل فنصحكا
العرب بالرحيؿ ،ككفركا السيارات لتنقميـ إلى شرؽ األردف ،كطيرد الفمسطينيكف مف حيفا ،كنقؿ بعضيـ

برنامج حزب العماؿ (الشؽ المتعمؽ بفمسطيف) الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر  ،1944ص(1).383
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بكاسطة القكارب البريطانية ،كآخركف بالشاحنات البريطانية إلى الناصرة كنابمس كلبناف ،كشجع
البريطانيكف األىالي عمى النزكح (تمراز.)253-250 :2013،
مؤيدا لمبدأ تمكيف البلجئيف الفمسطينييف مف العكدة إلى ببلدىـ ،أك
كاف المكقؼ الفرنسي
ن
التعكيض ليـ ،كفقنا لقرار الجمعية العامة  194الصادر في الدكرة الثالثة بتاريخ 1948/12/11

(المكسكعة الفمسطينية ،1984،القسـ العاـ ،ـ .)449 :3

 .4العالقات الدولية الصييونية في توطيف الفمسطينييف
قرر القادة الصياينة إجبار الشعب الفمسطيني عمى الرحيؿ بالقكة ،كبمكرت الحركة الصييكنية
مكقفيا في عاـ  ،1937بكجكب ترحيؿ الفمسطينييف بالقكة إلى شرؽ األردف كالبمداف العربية األخرل
المجاكرة لفمسطيف (غازم ،)49 :2003،طمب كايزماف مف بنحاس ركتتبيرغ عضك الييئة التنفيذية
لمككالة الييكدية ،كمؤسس شركة كيرباء فمسطيف ،أف يعد خطة مفصمة لترحيؿ الشعب الفمسطيني إلى
شرؽ األردف ،كأعد ركتتبيرغ الخطة ،كقدميا كايزماف إلى ك ازرة المستعمرات البريطانية ،كمسؤكليف
ككزراء بريطانييف عاـ  ،1930يدعك فييا لترحيؿ العرب إلى شرؽ األردف كالعراؽ ،كتابع ركتتبيرغ
اتصاالتو إلقامة شركة في شرؽ األردف لترحيؿ الفمسطينييف كتكطينيـ فييا ،كتخصيص نصؼ أراضي
الشركة لممستكطنيف الييكد (غازم.)46 -45 :2003،
اجتمعت الييئة التنفيذية لمككالة الييكدية عاـ 1938؛ لمتابعة حؿ مشكمة البلجئيف ،كطرح بف
غكريكف خطة إلقامة دكلة لمييكد ،كعرض فييا أنو سيناقشيا مع الدكؿ العربية المجاكرة ،كيطرح عمييـ
مسألة الترحيؿ الطكعي لممزارعيف كالفبلحيف كالعماؿ العرب مف فمسطيف إلى الدكؿ المجاكرة ،ككجو بف
غكريكف زعيـ الككالة الييكدية إلى المجنة التنفيذية الصييكنية عاـ  1938رسالة جاء فييا" :سنعرض
عمى العراؽ عشرة مبلييف جنيو مف أجؿ تكطيف مائة ألؼ أسرة عربية مف أرض فمسطيف إلى العراؽ،
ألف العراؽ تحتاج الستيطاف عربي أكبر ،كمف المؤكد انيا لف تكره المبلييف،

كتابع الصياينة

مشركعا
اقتراحاتيـ بترحيؿ الشعب الفمسطيني مف كطنو فمسطيف ،كطرح جكف فيمبي في عاـ 1940
ن
لمترحيؿ عمى حاييـ كايزماف ،كيتمخص مشركعو لمترحيؿ :مقابؿ  20مميكف إسترليني ،اعطاؤىا لممؾ

السعكدية ،كمساعدتو بالحصكؿ عمى األسمحة ،كتقديـ المساعدة الييكدية إلقامة كحدة عربية يككف ىك
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رئيس ليا ،كتسميـ أرض فمسطيف الغربية إلى الييكد كتككف خالية مف السكاف (غازم-54 :2003،
)55
احا دعا فيو إلى ترحيؿ الفمسطينييف لشرؽ األردف
قدـ كايزماف في يناير عاـ  1941اقتر ن
كالعراؽ ،خبلؿ اجتماع مع السفير السكفياتي في لندف بعد الحرب العالمية الثانية ،كاقترح ترحيؿ نصؼ
مميكف عربي ،سيمنح بتكطيف مميكني ييكدم في فمسطيف (تمراز.)166 :2013،
كافؽ الزعماء الصياينة في المؤتمر الصييكني العشريف عمى كجكب ترحيؿ الشعب الفمسطيني،
كلكنيـ اختمفكا حكؿ الكسيمة ،كخاصة فيما يتعمؽ بالترحيؿ االجبارم (غازم)50 :2003،؛ فبعث بف
غكركريف برسالة إلى مكشي شاريت مف كاشنطف عاـ  1942قاؿ فييا" :يجب التفكير حتى النياية،
فيذا البمد إما أف يككف لنا أك لمعرب ،كلف نستطيع البقاء بالمشاركة ،كأرسؿ الجنراؿ األمريكي باتريؾ
ىكرلي الممثؿ الشخصي لركزفمت عاـ  ،1943كتضمنت الرسالة أف القادة الصياينة مصممكف عمى
إقامة دكلة ييكدية ،عمى كافة األراضي الفمسطينية كترحيؿ الفمسطينييف إلى العراؽ (غازم:2003،
.)57-56
مستعدا لتكطيف مائتي ألؼ الجئ فمسطيني في األردف ،كأبدم رئيس سكريا
كاف الممؾ عبد اهلل
ن
حسني الزعيـ استعداده لتكطيف ثبلثمائة ألؼ الجئ فمسطيني في سكريا ،كاذا أمكف تعديؿ حدكد سكريا
مع إسرائيؿ ،بحيث تضـ منطقة الحكلة إلى بحيرة طبرية لسكريا ،كطبقنا لمحضر لقاء القائـ باألعماؿ

األمريكي في القاىرة ،المستر باترسكف مع رئيس الكزراء إبراىيـ عبد اليادم باشا ،لـ يكف لدل مصر
مانع رغـ ازدحاميا الشديد بالسكاف مف تكطيف أعداد مف البلجئيف فييا( .ىيكؿ ،2001 ،ج )24 :2

تعيد عبد العزيز لركزفمت ،أنو في حاؿ تشرد عدد كبير مف الفمسطينييف-بعد إعبلف إسرائيؿ
في فمسطيف -بتشغيؿ عدد كبير في شركة أرامكك كحفر آبار جكفية في الصحراء الكاقعة بيف الككيت
كالسعكدية ،بالرغـ مف مخاكفو مف الفمسطينييف ،أف ينقمكا بذكر الفتنة ،كقاؿ :كأنا معكـ في كؿ شيء
(إماـ.)58 :1977،
إلى يكـ القيامة ى
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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
لمساعدتيا بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف ،كأظيرت ليـ أنيا تستطيع تقديـ المساعدات المالية
كاالقتصادية كالمعمكماتية ،لخدمتيـ في الحصكؿ عمى المنطقة العربية مف الدكلة العثمانية ،كىزيمة
المسمميف كالسيطرة الكاممة عمى ثركات الببلد العربية ،فأنشأ الييكد الحركة الصييكنية السياسية
لتستطيع الكصكؿ ألصحاب القرار في المركز القيادية األكركبية ،فسعت لتحقيؽ عنصرم األرض
كاالنساف عف طريؽ الدكؿ األكركبية كالقنصميات األكركبية ،كعممت عمى إثارة المشكبلت مع الدكؿ
اقتصاديا ،كلتستطيع
األكربية ،كخاصة ركسيا كألمانيا كي تحقؽ اليجرة الييكدية مف الببلد المتقدمة
ن
سحب الييكد مف ىذه الببلد لكي تستفيد منيـ في إقامة الدكلة ،كالندماج بعض الييكد في دكليـ عممت
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
المكافقة عمى اقتطاع فمسطيف مف ببلد الشاـ الكبرل ،كحددت الحدكد مع فرنسا كبريطانيا؛ فأصبحت
فمسطيف دكلة مستقمة عف دكلة الشاـ الكبرل ،كجزأت الدكلة ألربع دكؿ ،شرؽ األردف كفمسطيف كلبناف
كسكريا بعد أف كانت دكلة كاحدة ،كباتفاؽ الدكلة االستعمارية حصمت بريطانيا عمى االنتداب كالذم
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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الفصؿ الثالث
العالقات الدولية الصييونية في تحقيؽ النظاـ السياسي
المبحث األوؿ :العالقات الدولية الصييونية في تكوين الوظائف األساسية لمدولة
المبحث الثاني :العالقات الدولية الصييونية في تكويف وظائؼ الخدمات لمدولة
المبحث الثالث :العالقات الدولية الصييونية في تكويف نظاـ الحكـ والقضاء لمدولة
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مقدمة
معينا ،كانما يجب أف تكجد ىيئة حاكمة
إقميما ن
ال يكفي لنشأة الدكلة كقياميا كجكد شعب يسكف ن
تككف ميمتيا اإلشراؼ عمى اإلقميـ كمف يقيمكف عميو مف الشعب ،كتمارس الحككمة سمطتيا كسيادتيا
باسـ الدكلة؛ بحيث تصبح قادرة عمى إلزاـ األفراد باحتراـ قكانينيا ،كتحافظ عمى كجكدىا ،كتمارس

كظائفيا لتحقيؽ أىدافيا.

كمنذ إعبلف كعد بمفكر كاعبلف االنتداب البريطاني بدأت الصييكنية في تككيف نظاميا السياسي،
كككنت القكة الكامنة مف الجيش لمسيطرة عمى الببلد بمساعدة الدكؿ العظمي ،كمدت الصييكنية

باألسمحة كتدريب الجيش الصييكني ،ضمف سمسمة مف الحركب مع دكؿ الحمفاء ،كككنت القكل
البكليسية لحفظ األمف لممستكطنات ،حيث استغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية مع الدكلة المنتدبة عمى

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

عمميات التجارة الخارجية ،كتسممت الصييكنية لممؤسسات التعميمية كالثقافية كالصحية ،كسيطرت عمى
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

كلبناف ،كتضعيا ضمف الخارطة السياسية لمدكلة االسرائيمية كتككيف شركات الكيرباء.

عينت اإلدارة البريطانية العديد مف الييكد ،كعممت عمى تيكيد اإلدارة كتييئة الببلد إلقامة

الدكلة الييكدية ،حيث بدأت بتسميـ اإلدارة كالسمطة لمييكد بالتدريج ،حيث تككنت مؤسسات الدكلة،
كتدرجت مف الجمعية المنتخبة لممستكطنات إلى مجمس الدكلة المؤقت ،ثـ تدرجت حتى كصمت لتككيف
الكنيست ،كالمجنة التنفيذية لمككالة الييكدية تحكلت إلى الحككمة ،ككؿ ذلؾ لتسميط الضكء عمى إقامة

الدكلة الييكدية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ ،حيث ساعدت في التكاصؿ الدكلي إلقناع العالـ بأحقية
الييكد بفمسطيف ،كتجمب التعاطؼ العالمي ،ثـ االعتراؼ الدكلي بالدكلة الناشئة الحديثة ،حيث ككنت

تفاعبل غر نيبا بيف البيئتيف الداخمية كالخارجية لمعبلقات الصييكنية الدكلية مع الدكؿ
الصييكنية
ن
العظمى.
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المبحث األوؿ
العالقات الدولية الصييونية في تكويف
الوظائؼ األساسية لمدولة

أوالً :تكويف الدولة
ثانيا :الصييونية والتمييد إلقامة الدولة الييودية
ً
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية وتكويف الجيش الييودي
ابعا :العالقات الدولية الصييونية في تكويف المعدات العسكرية
ر ً
خامسا :العالقات الدولية الصييونية في حفظ األمف الصييوني
ً
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مدخؿ
حققت الصييكنية كظائؼ الدكلة مف خبلؿ االنتداب البريطاني كمساعدة بعض الدكؿ

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

منظكمة مف األسمحة العسكرية كالطائرات كاألسمحة الثقيمة كالخفيفة ،مف خبلؿ شرائيا مف الدكؿ
األكركبية ،أك تقديـ المساعدة المباشرة بإيجاد منظمة مف األسمحة الخفيفة كالثقيمة.

كما اىتـ الصياينة بإيجاد قكة دفاع لحماية المستكطنات الصييكنية ،حيث بدأ العمؿ األمني

مع بداية اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف ،كتككنت األجيزة األمنية الصييكنية كبمساعدة االنتداب
البريطاني ،حيث اتبعت العديد مف القكاعد األمنية عمى جميع المستكيات ،كأقيمت العديد مف األجيزة
االستخبارية كبالتعاكف مع بعض الدكؿ األكركبية كالعربية؛ لجمع المعمكمات عف السكاف العرب

كالسمطات التركية كتقديميا لممخابرات البريطانية كالصييكنية.

أوالً :تكويف الدولة

 .1إنشاء الدولة

تحكـ الدكلة مجمكعة مف القكاعد األساسية ،كالتي تحدد شكؿ الدكلة ،مف حيث البساطة

كالتركيب كتبيف نظاـ الحكـ ،كالسمطة العامة كعبلقاتيا ببعضيا كبأفراد الدكلة ،كتقرر حقكؽ األفراد

كحرياتيـ المختمفة .كتنشأ الدكؿ بإحدل الطرؽ اآلتية:

أ .الدكلة البسيطة ،ىي الدكلة التي تنشأ مف عناصر قديمة نتيجة تفكؾ أك انحبلؿ بعض الدكؿ
القائمة( ،الرمبلكم ،)500 :2014،كتككف السيادة فييا غير مجزأة كليا دستكر كاحد ،كحككمة
كاحدة تدير شئكنيا الداخمية كالخارجية دكف أف تشاركيا حككمة أخرل( .ليمة.)109 :1969،

ب .الدكلة المركبة :كىي مجمكعة دكؿ اتحدت لتحقيؽ أىداؼ مشتركة ،فالدكلة المركبة تقكـ عمى
أساس اتحاد دكلتيف أك أكثر ،مع خضكع الدكلة الداخمة في االتحاد لسمطة مشتركة ،كتتكزع

سمطات الحكـ في الدكلة المركبة عمى الدكؿ المككنة ليا( .ليمة.)111 :1969،

ت .تنشأ الدكلة بالتفكؾ كما حدث في نشكء الدكؿ المستقمة بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي.

كفؽ معاىدة مكنتيفيديك لعاـ  1933المتعمقة بحقكؽ الدكؿ ككاجباتيا ،تنشأ الدكلة عند تكفر

عناصر تككينيا األربعة اآلتية:



دكليا.
اإلقميـ بحدكده المعرفة ن

220

الشعب الذم يعيش عمى أرض لزمف طكيؿ بدكف انقطاع.




السمطة أك الحككمة التي تتكلى ممارسة السيادة في الداخؿ كالخارج نيابة عف الدكلة.



القدرة عمى إقامة عبلقات طبيعية مع الدكؿ األخرل.

السيادة .كعنصر السيادة ليس عميو إجماع بيف فقياء القانكف الدكلي( .الرمبلكم.)500 :2014،



 .2وظائؼ الدولة

تنقسـ كظائؼ الدكلة إلى كظائؼ أساسية ككظائؼ ثانكية:

أوالً :الوظائؼ األساسية :كىي األعماؿ التي تنحصر في سعي الدكلة لممحافظة عمى سبلمة الدكلة،
أ-

كتشمؿ:

ب-
ت-

كظيفة الدفاع الخارجي ،كتأميف الدكلة كرعاياىا مف أم اعتداء خارجي عف طريؽ إقامة الجيكش.

كظيفة األمف الداخمي؛ لتحقيؽ األمف كحماية المكاطنيف أنفسيـ كأمكاليـ مف أم اعتداء قد
يتعرضكف لو ،كالذم يقتضي إقامة قكات األمف كالشرطة.

تحقيؽ العدؿ بيف األفراد؛ بإقامة القضاء لمفصؿ بيف المنازعات التي تنشأ بينيـ.
(الخطيب.)102 :2011،

 .3عناصر الدولة

يرل البرفسكر البريطاني أكبنيايـ "أف الدكلة تكجد عندما يستقر شعب عمى إقميـ معيف في ظؿ

حككمة ليا ذات السيادة" .يتضمف التعريؼ أربعة عناصر متميزة ،كتتمثؿ بالشعب ،كاإلقميـ ،كالحككمة،
كالسيادة.

أساسيا في الدكلة ،كيقصد بالشعب مجمكع السكاف المقيميف في
عنصر
نا
أ -الشعب :يمثؿ الشعب
ن
المجتمع ،كيرتبط أفرادىا بعكامؿ مشتركة ،مثؿ :المصير المشترؾ ،كالتاريخ ،كالمغة ،كيكجد اتفاؽ بيف
القانكنييف عمى حد أدنى لعدد السكاف ،لعدـ تكافر عناصر الدكلة في المجتمعات الصغيرة ،كينكر

القانكنيكف تكافر عناصر الدكلة في األقاليـ الصغيرة الكاقعة تحت االستعمار( .الخطيب:2011،

.)18

ب -اإلقميـ (األرض) :يتمثؿ اإلقميـ في المساحة الجغرافية التي يعيش عمييا أفراد الشعب الكاحد ،كالدكلة
تحتاج إلى منطقة جغرافية معينة تمارس فييا سيادتيا ،كالدكلة اإلقميمية تقكـ عمى عنصريف :فرض

السبلـ في الداخؿ ،كالدفاع عف اإلقميـ في الخارج ،كتتراكح األقاليـ في الحجـ كما تتراكح شعكبيا.

(فرانكؿ.)23 :1984،
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كيقصد بيا قدرة الدكلة عمى التصرؼ بحرية كاستقبلؿ في شئكنيا الداخمية كالخارجية ،كمقيدة
ت -السيادة :ي
في سيادتيا الداخمية بمبادئ القانكف الطبيعي كحقكؽ األفراد األساسية ،كمقيدة في سيادتيا الخارجية
بق اررات الييئات الدكلية( .ليمة .)39 :1969،كتعني سيادة الدكلة عدـ خضكعيا لسمطة أخرل سكاء

في الداخؿ أك الخارج( .الخطيب.)56 :2011،

كيرل البعض أف الدكلة تقكـ بمجرد تكافر العناصر الثبلثة ليا ،كاالعتراؼ ال يعني أكثر مف

اعتراؼ الدكؿ األخرل بالحدث االجتماعي ،كأف االعتراؼ منشئ لمدكلة ،كعف طريؽ االعتراؼ تستطيع
الدكلة الحصكؿ عمى ىكيتيا كعضك في المجتمع الدكلي( .فرانكؿ .)26 :1984،كاالعتراؼ ال ينشئ

عدائيا ضد
عد عمبلن
الدكلة مف العدـ ،كانما يقرر كجكدىا .كاالمتناع عف االعتراؼ ،كعدـ االعتراؼ يي ٌ
ن
الدكلة الجديدة (ليمة.)37 :1969،

 .4نظريات إنشاء الدولة

أ-

النظريات الدينية :ترجع ىذه النظرية مصدر السمطة إلى اهلل ،كمف ثـ تدرجت في ربطيا بيف

تدرجا بالقدر الذم يتيح فيو لمعقؿ اإلنساني أف يحقؽ خطكة إلى
سمطة الدكلة كاإلرادة اإلليية
ن
االماـ.

ب -النظريات التعاقدية :ترل ىذه النظرية أف الدكلة مف صنع اإلنساف ،كقد نشأت إلدارة األفراد
سياسيا ،الذم يخضع أفراده لسمطة عميا ،كأف الدكلة مف
معا في ظؿ المجتمع المنظـ
ن
كالعيش ن
صنع اإلنساف ،فيي أما تككف اختيارية اتفاقية أك مفركضة بالقكة ،كأف نسبة كبيرة مف المفكريف
يسممكف بأف الدكلة قامت باالتفاؽ االختيارم بيف األفراد.

ت -نظرية التطور التاريخي :أسيمت ىذه النظرية في مجمميا بعد تطكر طكيؿ في إحداث التقارب
كايجاد الترابط بيف أفراد الجماعة البشرية ،كأنيا تشتمؿ عمى مجمكعة كاسعة مف العكامؿ التي
تتفاكت في كجكدىا ،مثؿ :العكامؿ االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالدينية ،كالسياسية .كىناؾ

مف يعد ىذه النظرية مف أكثر النظريات قبكالن في تفسير نشأة الدكلة ،ألنيا أكثر شمكالن مف غيرىا
مف النظريات (الخزرجي ،2004،ص.)23-20

ث -نظرية القوة :تؤمف ىذه النظرية بأف القير كالقكة ىما أساس نشأة الدكلة ،بؿ ىما أساس أم نظاـ
سياسي ،حيث كانت الجماعات األكلية في صراع مستمر مع بعضيا ،كتدؿ الحركب التي كانت
تنشب بيف العشائر كالقبائؿ في المجتمعات عمى صحة ىذه النظرية ،كمف أبرز مقكمات نشأة
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.5

الدكلة ،فعندما تيؤ َّسس الدكلة فإنيا ال تتخمى عف القكة كالسيطرة ،فيي بحاجة إلى استخداـ القكة
كخارجيا ،فكانت الدكلة ىي مف صنع القانكف( .الخطيب.)60 :2011،
داخميا
لتفرض سيادتيا
ن
ن

الدولة الكاممة السيادة والناقصة

أ -الدولة الكاممة السيادة :ىي الدكلة التي ال تخضع في إدارة شئكنيا الداخمية كالخارجية لرقابة أك
تماما في الداخؿ كالخارج ،كتككف مطمقة الحرية في كضع دستكرىا
ىيمنة مف دكلة أخرل ،مستقمة ن
كتعديمو كاختيار نظاـ الحكـ ،كاختصاصيا الدستكرم كامبلن.

ب -الدولة ناقصة السيادة :ىي التي ال تتمتع باالختصاصات األساسية لمدكلة ،كذلؾ نتيجة خضكعيا
كغالبا ما تككف مقيدة
لدكلة أجنبية عنيا أك تبعيتيا لييئة دكلية تقكـ مشاطرتيا بعض االختصاصات،
ن
الحرية في شئكنيا الدستكرية ،كشئكنيا الداخمية؛ بسبب تدخؿ دكلة أخرل في شئكنيا المختمفة ،كالدكؿ
قائما،
عد
التي تكضع تحت الحماية ،كتحت االنتداب أك الكصاية ،كالدكؿ المستعمرة ،كتي ٌ
شخصا ن
ن
دكليا ن
عد
كليست جزنءا مف الدكلة الحامية ،كيترتب عمى ذلؾ أف العبلقة بيف الدكلة الحامية كالدكلة المحمية تي ٌ
مف عبلقات القانكف الدكلي العاـ ،كتستطيع الدكلة المحمية أف تعقد معاىدات مع الدكؿ األخرل،

بشرط أال تتعارض مع معاىدة الحماية (ليمة.)174 :1969،

ت -الدولة الموضوعة تحت االنتداب :أنشئ نظاـ االنتداب الدكلي بمقتضى ميثاؽ عصبة األمـ ،كغرضو
كضع األقاليـ التي انتزعت مف تركيا بعد الحرب العالمية األكلى (العراؽ ،سكريا ،لبناف ،فمسطيف،

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

فعميا عمى كضع الدستكر ،ألىميتو
النظاـ األساس لمببلد التي تقع تحت االنتداب ،كتشرؼ إش ارفنا ن
لمدكلة المنتدبة (ليمة.)180 :1969 ،

 .6النظاـ السياسي

أ -الدستور :يرل بريمك األستاذ الفرنسي أف الدستكر ىك" :قانكف السمطة السياسية التي تحدد السمطة
السياسية كتنظـ انتقاليا كمزاكلتيا في الدكلة".
ينبثؽ الدستكر مف أىداؼ السمطة ،كىي:

 تكفير الحماية كاألماف لممجتمع ،كصيانة مقكماتو كدعائـ أمنو.
 تكفير كضماف األمف الخارجي لممجتمع كالدكلة.

 تحقيؽ التنمية كالتقدـ العممي ،كتحقيؽ سمك مكانة كرفعة الدكلة (الخزرجي.)282-280 :2004 ،
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ب -مكانة الدستور
يضع الدستكر الحدكد لتصرفات أجيزة الدكلة ،كيرسـ اإلجراءات التي يتعيف سمككيا إلى تقييد ممارسة

دائما في حدكد األطر الدستكرية ،كالجياز
السمطة في إطار الدستكر ،فإف الجياز التنفيذم يظؿ ن
القضائي ينزؿ لحكـ الدستكر ،ككجكد الدستكر أيا كاف نظاـ حكـ الدكلة يجعؿ ممارسة السمطة مقيدة
ثقافيا،
اقتصاديا
اجتماعيا
عقدا
غير مطمقة! اللتزاـ القائميف عمى السمطة بأحكاـ الدستكر ،كككنو ن
ن
ن
ن
مككناتو األساسية تمثؿ مقكمات الدكلة الحديثة ،كمسئكلية كؿ مكاطف تحتـ عميو تعمـ حقيقة صناعة
الدساتير ،كالبد مف مكافقة الشعب عمى كافة بنكد عقد تأسيس الدكلة( .الخزرجي -283 :2004،

)284

ت -الحكومة :كيقصد بالحككمة مجمكع السمطات الدستكرية لمدكلة ،كتشمؿ :السمطة التشريعية كالسمطة
التنفيذية كالسمطة القضائية ،كتقسـ الحككمات إلى حككمة ممكية كحككمة جميكرية (الخطيب:2011،

 ،)195كال يكفي كجكد سمطة يخضع ليا األفراد بكجكد دكلة ،بؿ يمزـ حصكؿ السمطة عمى اعتراؼ

األفراد بيا كقبكليـ ،فقياـ الدكلة كتأسيس السمطة مرتبط برضى األفراد ،كصاحب السمطة ىي الدكلة
المككنة مف الحكاـ كالمحككميف (الخطيب .)27 :2011،كتتألؼ الحككمة ممف يمثمكف الشعب،

كيحكمكف بقانكف الببلد ،ككؿ دكلة تدير شؤكنيا الخارجية عف طريؽ حككماتيا( .فرانكؿ:1984 ،
.)23

ماليا مف شركات معينة( ،النعيمي:2011،
دعما ن
ث -األحزاب :إف غالبية األحزاب السياسية الكبيرة تتمقى ن
 ،)228فاألحزاب السياسية في الماضي لـ ً
تكؿ االىتماـ الكافي بالشؤكف الخارجية ،الىتماميا عمى
السياسة الداخمية ،أما في الكقت الحاضر فقد أخذت تتنافس فيما بينيا بعممية صنع القرار في

عد السياسة الخارجية نقطة أساسية في برنامجيا
السياسة الخارجية (النعيمي ،)308 :2011،كال تي ٌ
السياسي فحسب ،بؿ كسيمة ميمة لكسب األعضاء كالمؤيديف ليا (النعيمي.)313 :2011،
قابضا عمى السمطة ،كككف
كما يجب التمييز بيف الحاالت التي يككف فييا الحزب السياسي
ن
أساسا كفقنا لطبيعة النظاـ السياسي ،فالدكؿ التي
الحزب في المعارضة السياسية ،فإف دكرىا يتحدد
ن
تأخذ بنظاـ الحزب الكاحد ،ال يكجد معارضة سياسية لو ،كالدكؿ التي تأخذ بنظاـ الحزبيف أك نظاـ
تعدد األحزاب؛ فإف المعارضة تستخدـ المجالس التشريعية ألغراض دعائية( .النعيمي:2011،

.)308
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ج -االنتخابات :يعتبر االنتخاب طبقنا لمبدأ سيادة الشعب حقنا كليس كظيفة لكؿ كاحد ،إذا استكفى
الشركط التنظيمية العامة ،مما يؤدم إلى عدـ جكاز تقييد بشركط مالية ،أك عممية ،أك ثقافية ،كالذم
يسكد مبدأ سيادة األمة كالذم يسكد االقتراع العاـ( .الخطيب.)53 :2011،

تبعا لمظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لكؿ دكلة ،كأىـ
كقد تعددت نظـ االنتخابات ن
النظـ االنتخابية:


نظاـ االنتخاب المباشر كاالنتخاب غير المباشر.



نظاـ االنتخاب الفردم كاالنتخاب بالقائمة.



نظاـ االنتخاب باألغمبية كنظاـ التمثيؿ النسبي.



نظاـ تمثيؿ المصالح كالميف( .الخطيب.)315 :2011 ،

كعميو فإف الحركة الصييكنية بعبلقاتيا قد أسست لعناصر الدكلة قبؿ إعبلف الدكلة كلكف ىؿ إسرائيؿ

تعتبر دكلة كىذا ما سنتحدث عنو في البند التالي:

ثانيا :الصييونية والتمييد إلقامة الدولة الييودية
ً
تحدث ىرتزؿ في كتابو "الدكلة الييكدية" أنو ليس مف المستحيؿ إقامة دكلة لمييكد ،ألف العالـ
شيد عممية اتصاؿ سريعة مع الدكؿ ،كستككف الدكؿ ميتمة لمساعدة الصييكنية لمحصكؿ عمى

السيادة ،كسيتـ تنفيذ الخطة مف خبلؿ جمعية الييكد كالشركة الييكدية ،كستقكـ جمعية الييكد في العمؿ
في مجاالت العمكـ كالسياسة ،كالشركة الييكدية ستعمؿ عمى تحقيؽ المصالح التجارية ،كتنظـ التجارة
كالتبادؿ التجارم في البمد الجديد ،كستقكـ ببناء الطرؽ كالجسكر كالتمغراؼ ،كايجاد األسكاؽ ،كالعمؿ

عمى تنظيـ المياه كاألنيار ،كجمعية الييكد ستعمؿ لكضع نفسيا تحت حماية القكل األكركبية ،كستخمؽ

جكا الستفادة الدكؿ المجاكرة مف الدكلة الييكدية .كالشركة الييكدية ستككف شركة مساىمة تخضع إلى
ًّ

اإلنجميز كخاضعة لمقكانيف كحماية اإلنجميز ،كالمركز الرئيس سيككف في لندفHerzl.1943:27- .

).)31

أقامت إسرائيؿ دكلتيا عمى الغصب الجزئي لفمسطيف ،كعممت عمى التخطيط كالغصب

المرحمي ،كبعد أف أتمت الغصب المرحمي استندت إلى قرار التقسيـ ،كالذم تستند إليو مف الناحية

القانكنية في قياميا ،كفي ذات الكقت ىك األساس الشرعي كالقانكني ،كاستندت اسرائيؿ في قانكنية
قياميا كقبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة مشركطنا بالتزاميا بتنفيذ تعيداتيا المنصكص عمييا بقرار

التقسيـ (سبلمة.)218 :2003،
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كقد اتبعت الصييكنية عدة خطكات رئيسة لمبدء لتأسيس الدكلة الييكدية في فمسطيف ،حيث

باشرت بعدة خطكات ،كىي( :الكعرم( ،)74 :2006،الشريؼ:)95 :1985،

أ -السيطرة عمى األرض ،مف خبلؿ عمميات الشراء العادية ،أك التحايؿ ،أك السيطرة بقكة
السبلح.

تصدييـ لممشركع.
ب -رصد ردكد األفعاؿ لمسكاف األصمييف ،كمدل حجـ كمستكل ٌ

كسياسيا ،ككضع حمكؿ صييكنية ليا.
اجتماعيا
اقتصاديا ك
ت -التفاعؿ مع المتغيرات الداخمية
ن
ن
ن
ث -القياـ ببناء المؤسسات التي تحتاجيا الدكلة.
ج -جعؿ األرض ذات قيمة لممستأجريف كالفبلحيف ،عف طريؽ إنفاؽ مبمغ مف الماؿ حتى إذا ما
تحسنت أحكاليا ،ثـ تأجيرىا لمستأجريف ييكد بشكؿ دائـ كبأجكر ثابتة.

ح -تكجيو رأس الماؿ الستغبلؿ األرض كاقامة المصانع كالمشاريع االقتصادية التي تعمؿ عمى
بناء البنية التحتية لمدكلة.

خ -تكجيو المصانع كغيرىا لجعؿ البمد في كضع مناسب لمدفاع العسكرم ،بحيث تتمكف مف
المحافظة عمى استقبلليا كالحفاظ عمى الكينكنة الييكدية ،حتى تستطيع الدفاع عنيا.

كبدأ التخطيط كالتنفيذ لتأسيس عناصر الدكلة مع دخكؿ القكات البريطانية القدس في أكؿ مف

ديسمبر  ،1917كأخضعت فمسطيف لمحكـ العسكرم حتى عاـ  ،1920حيث استبدلت اإلدارة المدنية
بالحكـ العسكرم ،كمنذ مصادقة عصبة األمـ عمى صؾ االنتداب البريطاني خضعت فمسطيف لبلنتداب

لغاية سنة  ،1948حتى تـ اإلعبلف عف الدكلة الييكدية ،فقد نشرت جريدة األىراـ في يناير 1920

عف ىربرت صمكئيؿ "إني ذاىب إلى فمسطيف التخاذ مشركعات كتنفيذ أكامر حككمتي إلنشاء كطف

قكمي لمييكد في فمسطيف" (أبك بصير.)84 :1968،

مؤتمر في ديسمبر  1944حيث كاف
نا
عقدت المجنة التنفيذية العامة لحزب العماؿ البريطاني
ار باإلجماع بتحكيؿ فمسطيف إلى
مف أعظـ المؤتمرات كأخطرىا في تاريخ الحزب ،كاتخذ المؤتمر قرنا

دكلة ييكدية ،كاخراج سكانيا العرب منيا إلى األقطار المجاكرة ،كقد اشترؾ ممثمك الحزب في الحككمة
االئتبلفية القائمة بالحكـ (مثؿ :اتمي ،كبيجف ،كدالتكف ،كمكريسكاف ،كبيجاف ،كجكنز) في مؤتمر

الحزب ،ككافقكا عمى ق ارره بشأف فمسطيف ،كما اشترؾ في المؤتمر ىاركلد السكي أحد كبار رجاؿ
العماؿ ،كىك ييكدم ،ككاف لو أثر كبير في تكجيو المؤتمر ،كلـ تعترض الحككمة البريطانية عمى ذلؾ
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القرار ،كىك ما يؤكد اتفاؽ جميع األحزاب البريطانية عمى ذلؾ المبدأ ،كرحبت الصحافتاف البريطانية

كاألمريكية بقرار المؤتمر كاعتبرتاه خير ح ٌؿ لقضية فمسطيف( .الحسيني ،د.ت.)19:
كقد كاف الكقت جزنءا مف نجاح فكرة إقامة الدكلة ،حيث ساعد كجكد نيضة في التقنية الحديثة

ككجكد البكاخر الكبيرة التي تحمؿ ما يحتاج الصياينة بسرعة عبر البحار كخطكط السكؾ الحديدية

) ،(Herzl.1943: 12مما ساعد تمكيف الييكد مف تككيف ذاتيـ كتجييز أنفسيـ بكؿ اإلمكانات التي
تسيؿ عمييـ أمر السيطرة عمى فمسطيف ،كضمنت مكافقة مجمس األمف كىيئة األمـ المتحدة لبلعتراؼ

بإقامة دكلة إسرائيؿ ،كسعت الحككمة البريطانية إلى اتخاذ قرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
إلنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،يليعمف في اليكـ التالي مف االنسحاب عف قياـ دكلة إسرائيؿ،
كتـ تحكيؿ المنظمات العسكرية الصييكنية إلى جيش رسمي لدكلة إسرائيؿ (نزاؿ.)2010:101 ،

ثالثًا :الصييونية وتكويف الجيش الييودي

تعكد فكرة إنشاء قكة ييكدية مسمحة لعاـ 1870ـ( أم قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية

) بيدؼ حماية المستكطنات( ،مياني ،)2010:19،ككمؼ المؤتمر الصييكني الذم انعقد في بازؿ
 1889ديفيد بف غكريكف أحد مؤسسي حزب المابام تكلي حقيبة الدفاع ،كالتي تشمؿ في ذلؾ الحيف

المسؤكلية عف حركة الياجاناة ،كقاـ المؤتمر بتعييف لجنة تنفيذية ائتبلفية برئاسة بف غكريكف ،حيث
أصبحت فيما بعد أشبو بالحككمة الييكدية المؤقتة ،كركز بف غكريكف في ميمتو تشكيؿ قكة عسكرية،
حيث عمؿ عمى تأىيؿ المكارد العسكرية ،كجمع ليا األسمحة كالعتاد البلزـ لخكض تمؾ الحرب،

استعدادا إلعبلف قياـ إسرائيؿ كمكعد انتياء االنتداب البريطاني (مركز الزيتكنة ،2011،ع .)43 :19
ن
كخبلؿ انعقاد مؤتمر كارسك شير سبتمبر  1939انتظر بيجف حتى حضر "جابكتنسكي" قبؿ

أف يمقي كممتو ،كقاؿ :إف الحركة الصييكنية بدأت مف خبلؿ الصييكنية العممية ثـ الصييكنية
السياسية ،كأنيـ يقفكف عمى مشارؼ الصييكنية العسكرية ،التي ستندمج في نياية األمر كالصييكنية

فكر في كجو الخطط البريطانية الرامية إلى إيجاد دكلة فمسطينية تتمتع
السياسية ،كأنو يجب الكقكؼ نا
بأغمبية عربية (مذكرات بيغف.)29 :
.1

الصييونية وتكويف الجيش الصييوني

تـ تكميفيا إلى دافيد بف غكريكف ثبلثة عناصر،
ضمت قيادة المشركع الييكدم الصييكني كالتي ٌ
كىي:
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إف شعكر الصياينة بضركرة إيجاد قكة دفاع ذاتية لحماية المستكطنات ،كحماية
أ -قوة الياجاناةٌ :
الييكد بالمدف الفمسطينية المختمطة؛ بسبب التغيرات الكبرل التي حدثت في فمسطيف فترة االحتبلؿ
البريطاني ليا ،كتبديؿ السمطات فييا ،كتبديؿ المنظكمات اإلدارية كالسياسية داخؿ االستيطاف

الصييكني ،كؿ تمؾ األسباب سرعت في إنشاء منظمة الياجاناة( .أبك خضكرة،)283 :2012،

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

الصياينة (مياني ،)119 :2010،كبمكافقة حككمة االنتداب البريطاني نمت قكاتيا حتى أصبحت
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

فركع في معظـ دكؿ العالـ تضـ العديد مف الييكد في العالـ (عبد المنعـ.)48 :1968،

ب -الفيمؽ الييودي :أنشئ الفيمؽ الييكدم في أثناء الحرب العالمية األكلى ،ضمف محاكالت الحركة
الصييكنية إلقناع الحمفاء أ ف ييكد العالـ جزء مف تحالفيـ ،كقامت عائمة ركتشيمد بالدعـ المالي
لو ،كظؿ الفيمؽ الييكدم عمى عبلقة مع القكة البريطانية ،كخبلؿ معارؾ الحرب العالمية الثانية
شارؾ الفيمؽ في عمميات عسكرية في العديد مف المعارؾ التي جرت في أفريقيا كأكركبا ،كالذم

درب ضباط كجنكد الفيمؽ الييكدم عمى القتاؿ ىك الجنراؿ أكدر كنجي الخبير البريطاني األشير
مقر قيادة الفيمؽ الييكدم لندف ،كالتي تدار في عزلة عف بقية
في حرب الكحدات الخاصة ،ككاف ٌ
تشكيبلت الجيش البريطاني ،كأعمف كنستكف تشرشؿ رئيس الكزراء البريطاني يكـ  20سبتمبر

 1944في بياف بثتو ىيئة اإلذاعة البريطانية جاء فيو" :إف حككمة صاحب الجبللة قررت أف

قائما بذاتو ،كسكؼ يشارؾ عمى ىذا األساس في
الفيمؽ الييكدم سكؼ يصبح تشكيبلن عسكرنيا ن
عمميات يكمؼ بيا"( .ىيكؿ.)78-77 :2002،
كبعد انتياء الحرب العالمية األكلى أيككؿ لمفيمؽ الييكدم عدة مياـ:

 اإلشراؼ عمى ترحيؿ البلجئيف الييكد مف المعسكرات المؤقتة التي تجمعكا فييا بعد الحرب ،مع
التأكيد أنيـ ذاىبكف إلى فمسطيف ،ككانت األكامر صدرت لمفيمؽ مف لندف كتؿ أبيب في نفس

الكقت.

 تحرؾ سرايا مف الفيمؽ الييكدم ،كسميت "سرايا االنتقاـ" تعتقؿ كتقتؿ مف استطاعت الكصكؿ
إلييـ مف األلماف كغير األلماف ،مف العسكرييف كغير العسكرييف( .ىيكؿ.)80 :2002،
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ت -العسكريوف الييود الذيف كانوا يخدموف في جيوش أوطانيـ األصمية :كىـ الذيف استجابكا لنداء
القيادات الصييكنية القاطنيف في فمسطيف ،ككاف حجـ العسكرييف الييكد الذيف التحقكا بجيكش

أ كطانيـ في الحرب العالمية الثانية ،حيث كاف العدد اإلجمالي لمعسكريف الييكد في كؿ الجيكش
مميكنا كثبلثمائة ألؼ جندم ،كتكزع عمى جيكش ببلدىا األصمية كما يأتي:
المتحالفة
ن
(ىيكؿ.)81 :2002،
 600 ألؼ جندم ييكدم في الجيش األمريكي.

 500 ألؼ جندم ييكدم في الجيش السكفييتي.

 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
في المنفى.

قاما تتعمؽ
كقد كتب بف غكريكف في يكمياتو في  15ديسمبر  1948ما نصو" :تمقيت أر ن
طا :بينيـ  60كانكا في
بضباط الخارج كالذيف يخدمكف في جيشنا ،عدد الضباط اإلجمالي  529ضاب ن

الفرقة الييكد ،كىناؾ  273مف الجيش البريطاني ،ك 36مف ركسيا ،كضابطاف مف بكلندا 9 ،مف
النمسا 18 ،مف تشيككسمكفاكيا ،كضابطاف مف المجر ،ك 11مف أمريكا ،ك 9مف ركمانيا ،ك 9مف
جنكب أفريقيا ،ك 4مف إيطاليا ،ك 3مف التفيا ،كضابطاف مف كؿ مف ىكلندا كبمجيكا كاليكناف ،كضابط

مف كؿ مف االرجنتيف ككندا كسكيس ار كأستراليا كسكريا 35 ،جن ارالن مف دكؿ متعددة ،حيث كاف
العسكريكف القادمكف يحممكف خبرات كتخصصات ميمة في التخطيط المباشر كالبعيد المدل لمعمميات،
كفي الحرب النفسية كالكيماكية كالبيكلكجية ،كفي االتصاالت كفؾ الشفرات ،كفي كسائؿ رفع كفاءة أداء

المدرعات كالطيراف كالبحرية كالقكات الخاصة( .ىيكؿ)83 :2002،

كقد جمبت الحركة الصييكنية مف الدكؿ األكركبية كمف الكاليات المتحدة اآلالؼ مف المرتزقة،

ككصؿ خمسة آالؼ جندم كدفعة أكلى مف الكاليات المتحدة كحدىا إلى فمسطيف ،كالتحقت الياجاناة
(الفي.)10 :2011،

انيا :دور العالقات الصييونية األمريكية في تكويف الجيش الصييوني
ث ً

حاكؿ الصياينة بزعامة ركتنبرغ إقناع الكاليات المتحدة بالسماح ليـ بإنشاء كتيبة ييكدية في عاـ

 ،1915حيث أقيمت الكتيبة الييكدية في يناير  1918كحممت اسـ كتيبة  -39رماة الممؾ بقيادة
المقدـ اليعازر مارغكليف ،كبمغ عدد المتطكعيف  6500جندم مف الكاليات المتحدة (مياني:2010،
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 .)24كبعد دخكؿ الكاليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األكلى ،كافقت الحككمة األمريكية في

يناير عاـ 1918ـ عمى تشكيؿ كتيبة أخرل مف الييكد األمريكييف ،كالمتطكعيف مف كندا ،كاألرجنتيف،

كتجند فييا دافيد بف غكريكف ،كيتسحاؽ بف تسفي ،كركتنبرغ ،كأيطمؽ عمييا اسـ "الكتيبة ( "39أبك

رسميا مف الرئيس كلسكف المكافقة عمى( :أبك خضكرة:2012،
حمبية ،)105 :2011،كطمب ركتنبرغ
ن
)109
أ -قياـ كتيبة عبرية متحدة ،كعدـ تفريؽ الييكد بيف الكتائب.

ب -التجنيد مف أجؿ المشاركة عمى جبية فمسطيف فقط.

ت -تككف المغة العبرية لغة التدريب ،كالمغة الرسمية لمكتيبة.

ث -كافة الشعارات الخارجية كرمكز الكتيبة مثؿ العمـ كالشعار ،تككف عبرية.

استندت قيادة القكات الصييكنية إلى ضباط أمريكييف ممف شارككا في الحرب العالمية الثانية،

كاستقدمت طياريف مف أكركبا كأمريكا؛ األمر الذم جعؿ لدل إسرائيؿ بعد أياـ مف إنشائيا سبلح
الطيراف تبمغ قكتو أربعيف طائرة ،كلـ تمبث أف ارتفع عددىا بعد أشير قميمة إلى أكثر مف مائة طائرة

حربية (الفي.)11-10 :2011،

كقد شيدت الفترة عاـ  1944ازدياد عدد المتطكعيف الييكد في الجيش البريطاني؛ مما ساعد

عمى البدء في استخداـ الفيمؽ الييكدم في نياية الحرب العالمية الثانية ،ككاف ىذا مقدمة إلنشاء لكاء
ييكدم كامؿ بمباركة أمريكية( .عبد الرحمف  ،)241 :1980،كفي يناير 1948ـ التحؽ العديد مف

أفراد الجيش األمريكي إلى جانب الياجاناة ،كفي مارس 1948ـ حاكؿ جاؾ ىيرشكرف -كىك ضابط
في الخدمة الفعمية يخدـ في قاعدة غنتر الجكية في مكنتجكمرم بكالية أالباما -تجنيد ضابط في

طيار مع القكات الييكدية المحاربة في فمسطيف ،كقاؿ ىيرشكرف ،في
استخبارات سبلح الجك ليصبح نا
طيار مع الجيش الييكدم لككنو غير ييكدم ،لكف
نا
معرض تفسيره ،أف الضابط ال يمكنو أف يخدـ
طيار في أحد أسمحة الجك العربية ،كاليدؼ ىك خطؼ طائرة
الترتيبات الضركرية ستتخذ كي يمتحؽ نا
مقاتمة أك طائرة شحف مع المؤف كالمعدات ،كالطيراف بيا إلى أقرب قاعدة ييكدية ،كلـ تكف العركض

كخصكصا قبؿ
جميعا عمى مثؿ ىذه الدرجة مف الغرابة كاإلثارة ،لكف خبلؿ سنتي 1948ـ ك 1949ـ،
ن
ن
إعبلف الدكلة الييكدية حاكلت الحركة الصييكنية السرية تجنيد اآلالؼ مف العسكرييف األمريكييف في
الكاليات المتحدة كأكركبا ،كقد تابع مسئكلك االستخبارات األمريكية ىذا التطكر باىتماـ كبير"

(الفي.)42 :2011،
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استجابت أمريكا إلقامة الفيمؽ الييكدم كتدريبو ،ىذا داللة عمى مكافقة أمريكا عمى إقامة الدكلة

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

الييكدية كنجاحيا في تثبيتيا في المنطقة العربية.

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

الصييكنية تككيف الجيش كتدريبو.

ثالثًا :دور العالقات الصييونية البريطانية في تكويف الجيش الصييوني

اجتمع جابكتنسكي مع عدة كزراء بريطانييف ،كقاـ بطرح فكرة إيجاد فيمؽ ييكدم يشارؾ في

طرد األتراؾ مف فمسطيف ،كيرابط فييا لحماية الييكد مف ىجمات محتممة قد يشنيا العرب عمييـ (أبك

حمبية.)104 :2011،

كقد كانت بريطانيا في حاجة لدعـ مالي كمعنكم عاـ 1916ـ ،فقررت السماح بانضماـ 120

ييكديا إلى الكتيبة  20في مقاطعة لندف ،فشكمكا سرية منفصمة ،كانضـ ليا جابكتنسكي في 9
عنصر
نا
ن
تشريف أكؿ (أكتكبر) عاـ 1917ـ؛ فقاـ جابكتنسكي بحممة إعبلمية يدعك فييا لبلنضماـ لمفيمؽ

خالصا،
ييكديا
الييكدم ،لكف الحركة الصييكنية رفضت المشركع ،كأعمنكا معارضة الفيمؽ ،ألنيا تريده
ن
ن
فقررت بريطانيا تغيير اسـ الفيمؽ إلى الفيمؽ العبرم (أبك حمبية ،)104 :2011،كأطمؽ عميو اسـ كتيبة
حممة ابنادم الممكية ،كجاء معظـ المجنديف مف ييكد ركسيا ،كتـ تدريبيـ في بريطانيا كمصر ،ثـ

تكجيت إلى فمسطيف كعممت في نابؿ كغكر األردف (أبك حمبية.)104 :2011،

ثـ تكجو "مكسى قطاكم" رئيس الطائفة الييكدية في مصر إلى مقابمة الجنراؿ "ماكسكيؿ" القائد

العاـ لمقكات البريطانية في يكليك  ،1916كطمب السماح بتشكيؿ كتائب ييكدية تدخؿ ضمف إطار

جيش الجنراؿ "المنبي" الذم كاف يستعد لمزحؼ عمى األتراؾ في فمسطيف كالشاـ ،ككافؽ الجنراؿ كرتب
ليذه الكتائب الييكدية فرصة لتمحؽ بالجيش البريطاني ،كأف يضعكا نجمة داكد عمى مقدمة قبعاتيـ

لتميزىا أنيا كتائب ييكدية (ىيكؿ ،)153 :2001،كتمكف كايزمف في أثناء الحرب العالمية األكلى مف
إقناع الحككمة البريطانية بتطكير فرؽ ييكدية تقاتؿ إلى جانب الحمفاء ،ككانت تمؾ الفرقة الييكدية ىي
نكاة جيش إسرائيؿ ،ككاف ليذه الفرقة عمميا المستقؿ ،كقد أصبح ذلؾ العمـ عمـ دكلة إسرائيؿ

(سكسة.)170 :2003،
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ثـ قامت قكات الحمفاء في أثناء الحرب العالمية األكلى باحتبلؿ أجزاء مف المناطؽ التابعة

إلمبراطكرية الباب العالي ،كمنيا دكلة الشاـ التي قسمكىا عدة دكؿ ،ىي :سكريا ،كلبناف ،كفمسطيف،

كشرؽ األردف ،كقد اشتركت الفرقة  38مف الجيش البريطاني التي ككنيا جابكتنسكي الييكدم ككانت
كميا مف المتطكعيف في مكقعة جاليبكلي الكبرل في صفكؼ بريطانيا ضد األتراؾ ،كما كانت ضمف

قكات القائد البريطاني المنبي عند دخكليا لفمسطيف (الحارتي .)238 :2001،كقد كانت الكتيبة تتمقى

التدريبات العسكرية في معسكر القكات البريطانية في القاىرة بمنطقة حميمة الزيتكف ،كاستمرت التدريبات
مدة ثبلثة أشير ،كتدرب العناصر عمى الرماية بالبنادؽ ،كالحركات الرياضية كالعسكرية ،ككاف لكتيبة

 38كثيقة تأسيس تضمنت اآلتي( :أبك خضكرة)105-104 :2012 ،

أ -تأسيس كتيبة عبرية في اإلسكندرية ،تضع نفسيا تحت مسؤكلية حككمة إنجمترا ،لتشارؾ في
السيطرة عمى فمسطيف.

ب -تأسيس لجنة تأسيسية عمى رأس الكتيبة ،يقكـ المتطكعكف بانتخاب ثبلثة منيـ لممشاركة في
قيادتيا.

ت -كؿ متطكع عميو القى ىسـ أف يقدـ كامؿ طاقتو لمتضحية مف أجؿ السيطرة عمى فمسطيف.
ثـ كصمت الطبلئع األكلى مف ىذه الفرقة الييكدية إلى فمسطيف في فبراير  1918تحت قيادة

الككلكنيؿ البريطاني (باستركف) رافعة راية ييكدية عمييا النجمة الصييكنية المسدسة (الحارتي:2001،
.)238

ير
ثـ ألحقت اإلدارة البريطانية الييكد بجيشيا ،كقدمت لجنة التحقيؽ الممكية في عاـ  1937تقر نا
بأف الككالة الييكدية تستطيع تجنيد عشرة آالؼ مقاتؿ مدرب كمجيز لمقتاؿ كيساندىـ أربعكف ألفنا كقكة

ككنت إنجمت ار في جيشيا فرقة ييكدية باسـ (،)the Jewish brigade
احتياطية ،كفي عاـ َّ 1914
كىي التي أصبحت فيما بعد نكاة لمجيش اإلسرائيمي ،كقد أثبتت لجنة التحقيؽ الممكية في عاـ 1946

أف الككالة الييكدية قررت خدمة إجبارية كطنية لمدة سنة (الحارتي.)335: 2001،

ثـ قامت جماعة "أرجكف" بتنظيـ خبليا خاصة بيا داخؿ حركة الشباب الييكدم البكلندية،

سياسيا في سكيسرا ،كأقامت الجماعة معسكرات لمتدريب العسكرم في بكلندا بالتعاكف مع
مكتبا
ن
كفتحت ن
الجيش البكلندم الذم أغرتو فكرة مئات اآلالؼ مف الييكد بالسفف لمقتاؿ في فمسطيف ،كبذلؾ يتـ حؿ

المشكمة الييكدية في بكلندا (مذكرات بيغف.)28 :
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مقر ليا ،كبادرت ىذه اإلدارة إلى فتح أبكاب
كقد اتخذت اإلدارة العسكرية البريطانية مف القدس نا
فمسطيف لميجرة الصييكنية ،كتسييؿ أمر استيبلء الصييكنييف عمى أراضي الببلد ،كسمحت لمجنكد
المسرحيف الذيف كانكا يعممكف في الجيش البريطاني بالمجيء إلى فمسطيف مسمحيف بأسمحتيـ
الييكد ي
الخفيفة ،كسمحت بإنشاء نك واد كجمعيات كمؤسسات كمنظمات صييكنية سرية شبو عسكرية (أبك

كطنا لمييكد ،كقد
شمالة .)170 :2012،كقد كضعت اإلدارة العسكرية ىدفنا لتييئة فمسطيف بالتدريج ن
أبقت معظـ الدكائر اإلدارية في العيد العثماني ،كحرصت عمى محاباة الصييكنية ،فكاف مف كبار
المكظفيف كجميعيـ بريطانيكف كتسعة مف الييكد ،كعينت مف العرب الذيف جاؤكا مع الجيش البريطاني
مف خارج فمسطيفَّ ،
كشكؿ الييكد أغمبية اإلدارة العسكرية التي بدكرىا لـ تطبؽ أنظمتيا اإلدارية عمى

المستكطنات الييكدية ،بؿ جعمتيا تتمتع بمجالس مستقمة (أبك شمالة.)172 :2012،

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

الكحدة مف المتطكعيف المحمييف ،كال ترسؿ إلى أم مكاف آخر لمحرب ،بؿ تبقى بصفتيا ميميشيا عممية
في القدس( .أبك خضكرة.)61 :2012،

كفي أثناء انعقاد المؤتمر الصييكني الحادم كالعشريف في جنيؼ  1939كانت الحرب العالمية

الثانية كشيكة الكقكع ،فتكجو حاييـ كايزمف إلى لندف كعرض عمى رئيس الحككمة البريطانية كضع
جميع القكل البشرية كالكفايات الفنية الصييكنية تحت تصرؼ الحككمة البريطانية؛ الستخداميا في

مكتبا لتسجيؿ المتطكعيف الييكد ،كدعت ييكد فمسطيف إلى
الصراع المقبؿ ،كأنشأت الككالة الييكدية ن
التطكع في صفكؼ القكات البريطانية ،كركزت الصييكنية جيكدىا عمى إنشاء كحدات ييكدية مقاتمة
طمبا بتشكيؿ قكتيف
مستقمة ،فقدـ بف غكريكف ككايزماف عاـ  1940إلى رئيس الحككمة البريطانية ن
عسكريتيف :إحداىما مف ييكد فمسطيف ،كالثانية مف الييكد المقيميف في الببلد األخرل ،كفي

 1940/9/13كافقت الحككمة البريطانية عمى إنشاء قكة مقاتمة ييكدية مف عشرة آالؼ رجؿ ،منيـ -3
 4آالؼ مف ييكد فمسطيف ،كتـ تأجيؿ تشكيؿ ىذه القكة حتى  ،1942كأعمنت مكافقتيا عمى إنشاء
كتائب مشاة ييكدية لمخدمة( .المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ـ .)54 :4

ثـ ضاعفت الصييكنية مساعييا كضغكطيا ،حتى أذاعت الحككمة البريطانية في

بيانا تعمف فيو تشكيؿ القكة الييكدية ،كما طالبت بو القيادة الصييكنية ،كبعد أف أخذ
 1944/9/20ن
تشرشؿ مكافقة ركزفمت رئيس الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد جاء في البياف قرار الحككمة البريطانية:
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"قررت الحككمة البريطانية تمبية طمب الككالة الييكدية بتشكيؿ لكاء ييكدم مف أجؿ المشاركة العسكرية

حاليا
الفعالة ،كستككف الكتائب الييكدية في الفكج الفمسطيني أساس تشكيؿ لكاء المشاة ،كيجرم التدريب ن
مف أجؿ إرساؿ القكات إلى مسرح العمميات ،كما يجرم إعداد القكات المساندة عمى أساس الكحدات

الفمسطينية المكجكدة ،كتقكـ الك ازرة بالتفاكض مع الككالة الييكدية إلنجاز القرار كتنفيذه(.)1

كقد عممت الحككمة البريطانية عمى إنشاء لكاء ييكدم يشترؾ في العمميات الحربية ،كيعتبر

كحدة قتالية مستقمة ليا عمميا الخاص ،كتشكؿ المكاء الييكدم التي كانت جزنءا مف القكات البريطانية
في فمسطيف ،ككاف كؿ فكج مؤلفنا مف خمس سرايا ،ككاف يدار عف طريؽ المكاء ،كالذم بمغ عدده
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

الثانية حمٌت الحككمة البريطانية المكاء الييكدم ،فعاد أكثر ضباطو كجنكده إلى فمسطيف ،كالتحقكا
بالياغاناه كالمنظمات الصييكنية العسكريةَّ ،
ميما مف قكات االحتبلؿ الصييكنية ،ثـ مف
كشكمكا جزنءا ًّ
الجيش اإلسرائيمي( .المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ـ.)55 :4
كعند اندالع الحرب العالمية الثانية أسرع زعماء الصييكنية إلى انتياز الفرصة لتشكيؿ قكات

ييكدية تقاتؿ إلى جانب الحمفاء ،كتستخدـ في إقامة الدكلة الييكدية ،ككافقت بريطانيا عاـ  1942عمى:
 إنشاء كتائب ييكدية مستقمة لمخدمة في المنطقة العربية.
 إضافة  2500ييكدم إلى شرطة المستعمرات الييكدية.

 إنشاء لكاء ييكدم يشترؾ بالعمميات الحربية ضمف إطار الجيش البريطاني.
 دعكة الككالة الييكدية جميع ييكد العالـ التطكع في قكات الحمفاء ،كىكذا التحؽ أكثر مف
ثبلثيف ألؼ ييكدم بيذه القكات.

كقد كانت الصييكنية في كؿ األكقات تحاكؿ الحصكؿ عمى جيش ييكدم بعيد عف التحالفات
األكركبية في بناء الجيش ،حيث أرسمت برقية مف المجمس األمريكي لمييكدية إلى كزراء الخارجية

احتجاجا عمى تشكيؿ الفرقة الييكدية ،حيث ناشدكا المسؤكليف العسكرييف كالمدنييف
كالبحرية األمريكييف
ن
أف ينتبيكا بأف قرار الحككمة البريطانية ستتألؼ مف فرقة ييكدية تحت عمـ ييكدم ،لذلؾ سيتـ اختيار

) )1نص قرار الحككمة البريطانية بتشكيؿ لكاء ييكدم  6944/9/32ص267
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التسمية الدقيقة بالفرقة الصييكنية كالعمـ الصييكني ،كذلؾ ألف األمريكييف مف أتباع الديانة الييكدية

دكما كال يزالكف في القكات المسمحة األمريكية ،كرايتيـ ىي الراية األمريكية المعركفة(.)1
كانكا ن
كبذلؾ تكفرت لمصييكنية بانتياء الحرب العالمية الثانية العناصر كالعكامؿ العسكرية البلزمة

إلنشاء الجيش فكر إعبلف قياـ الدكلة ،كأصبح لجيشيا فرؽ مدربة كمسمحة كخبرات عسكرية جديدة
كضباط تمقكا المعرفة العسكرية كالفكر العسكرم االستراتيجي ،كطرؽ القيادة العسكرية كالتخطيط

العسكرم ،كأصبح حجـ القكات حجـ القكات الصييكنية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية  50ألؼ

رسميا
عسكرم ،ككانكا مكزعيف عمى المنظمات العسكرية الصييكنية ،كتـ إنشاء الجيش اإلسرائيمي
ن
عددا مف الق اررات التنفيذية ،كىي:
بالقانكف الذم صدر يكـ  ،1948/5/26كأصدر بف غكريكف ن
 إنشاء القكات البرية كالبحرية كالجكية التي يتألؼ منيا الجيش.
 تنفيذ التجنيد اإلجبارم.

محظكرا.
أمر
 اعتبار إنشاء أية قكة مسمحة أخرل أك االحتفاظ بيا خارج إطار الجيش نا
ن
(المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ج)129-128 :2
كبير مف الييكد في كرش الجيش البريطاني كمطاراتو كثكناتو،
عددا نا
ثـ كضعت حككمة االنتداب ن
كخاصة في الكظائؼ الرئيسة كالفنية كحراسة المعابر كالمستكدعاتَّ ،
كجندت األلكؼ مف شباب الييكد؛

فسمحتيـ كدربتيـ كشاركتيـ في العمميات الحربية ،كاعتمدت بعض المصانع الييكدية إلنتاج المتفجرات

كالذخائر كسائر االحتياجات العسكرية مع المعكنة المالية الكافية.

كبذلؾ أصبح لمييكد جيش رسمي ،كاستجمبت بريطانيا الجنراؿ كينجبييت البريطاني خبير حرب

العصابات الذم كاف يقكد القكات البريطانية ضد عصابات المبليك كبكرما ،ككمفتو بتدريب منظمة

الياجاناة الييكدية( .أبك بصير)276 :1968 ،

استطاعت الصييكنية التدرج في تككيف الجيش الييكدم حيث طمبت مف الدكؿ الكبرل ادماج

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
األجيزة العسكرية تحت الحماية البريطانية كبدأت في تنفيذ المؤامرة بتككيف القكة العسكرية لمكاجية أم

احتجاجا عمى تشكيؿ الفرقة
) )1برقية رئيس المجمس األمريكي لمييكدية إلى كزراء الخارجية كالبحرية األمريكييف
ن
الييكدية  6944/9/36ص.266
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حرب قادمة عمى األراضي الفمسطينية كلمكاجية المقاكمة كالثركات الشعبية كالتي ستقاكـ إقامة الدكلة

الييكدية في فمسطيف.

ابعا :دور العالقات الدولية الصييونية في تكويف المعدات العسكرية
رً
تحركت الحركة الصييكنية نحك تككيف األسمحة كالمعدات الحربية؛ كي تستطيع أف تحمي
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.

بذلت الصييكنية مع الدكؿ الغربية كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة كالحركة الصييكنية بمؤسساتيا المالية
جيكدا جبارة مف أجؿ ترسيخ األسمحة الحربية المتطكرة ،كترسيخ القاعدة التكنكلكجية ،كالتي
كالصناعية
ن
لكالىا لما تمكف الكياف الصييكني مف القياـ باعتداءاتو المتكررة كزيادة النفكذ الصييكني ،مف خبلؿ

منظماتو السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالدينية كاالجتماعية ،كتسمؿ إلى أعمى المناصب في اإلدارة
ً
تكتؼ الدكؿ
السياسية الفرنسية ،كتمتمؾ الصييكنية ىذه القدرة مف خبلؿ امتبلكيا سمطة أرس الماؿ ،كلـ
الغربية االستعمارية في إمداد الكياف الصييكني بالمعدات كاألجيزة الحربية كمختمؼ اآلليات األخرل،

بؿ مدتو بالخبرات العممية التي تطمبيا عممية إنتاج األسمحة المعقدة( .نكرم)115 :1986،

استخدمت الصييكنية كسيمتيف في الحصكؿ عمى األسمحة ،إما مف الييكد أنفسيـ مف خبلؿ

التيريب ،أك مف الدكؿ االستعمارية األكركبية:

 .1الحصوؿ عمى السالح عف طريؽ التيريب
اكتشفت السمطات الجمركية في حيفا الخزائف الحديدية الكاردة ألشخاص مف الييكد ،كالمحتكية

عمى مقدار كبير مف األسمحة النارية كالمسدسات كالذخيرة ،كأف الييكد كالصياينة يعممكف عمى جمب
كدخمكىا إلى فمسطيف ،كذلؾ لتسميح الييكد كلممساعدة في تشكيؿ الحركات
األسمحة بطرؽ غير قانكنية ٌ
شبو العسكرية؛ ليقكمكا بمياجمة العرب بشكؿ منظـ (.)1

كقد ضبطت كمية مف األسمحة مع المياجريف عبر ميناء حيفا عمى أنيا أدكات كمكاد زراعية،

كاستمرت عمميات تيريب األسمحة دكف اىتماـ الحككمة البريطانية ،كفي عاـ  1927سيٌمت الحككمة
البريطانية عمميات تيريب األسمحة ،فكانت تصؿ إلى ميناء حيفا ،كتيرب إلى القدس ،كتكزع عمى
رجاؿ الياجاناة حيث المؤسسات الصييكنية ،كحصمت الياجاناة خبلؿ الفترة بيف عامي 1928-1922
) (1احتجاج المجنة التنفيذية لمؤتمر السيدات العربيات عمى تيريب الييكد لمسبلح .6922
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عمى بعض األسمحة الميربة مف المستكدعات األمريكية ،كزادت عمميات التيريب عشية حرب .1948

(أبك شمالة)242 :2012 ،

 .2الحصوؿ عمى األسمحة عف طريؽ الدوؿ االستعماري
يفيد تقرير مف السفارة األمريكية في لندف عاـ  1948بمحاكلة قاـ بيا أحد الصياينة كيدعى

إدكارد كرايسمر لشراء مائة ألؼ بندقية حربية مف مخازف األسمحة البريطانية الفائضة كتصديرىا إلى

الكاليات المتحدة ،كمف ثـ إعادة تصديرىا إلى فمسطيف ،باإلضافة إلى  300مميكف رصاصة ،كقدرت

قيمة ىذا الطمب بعشرة مبلييف دكالر ،كمنحت األسمحة المستكردة بيذه الكميات ييكد فمسطيف تفكقنا
عسكرنيا في المنطقة العربية ،ككاف يثير قمؽ االستخبارات األمريكية ،كىك نكع األسمحة التي استكردىا
اإلسرائيميكف أك حاكلكا استيرادىا إلى المنطقة العربية ،كىي مف مخازف األسمحة الفائضة كالمستكدع في

أكركبا بعد الحرب العالمية الثانية ،كقد بعث الممحؽ العسكرم األمريكي في برككسؿ بتقارير متبلحقة

إلى استخبارات الجيش ،في أبريؿ كمايك كيكنيك 1948ـ ،حيث أفاد المكتب في بمجيكا لمتعاكف المتبادؿ

كالذم كاف يطالب بتصريح فيما يتعمؽ بسياسة بيع بعض المؤف التابعة لمجيش األمريكي كالمكجكدة

لدل المكتب إلى القكات الييكدية في فمسطيف( .الفي)45 :2011،

كقد بعث الممحؽ العسكرم األمريكي في يكنيك  1948بتقرير عف استعداد شركة بمجيكية

لتصدير  10دبابات ك 26عربة مصفحة أمريكية ك 64نصؼ مجنزرة إلى فمسطيف ،كفي الكقت ذاتو،

طمب الممحؽ العسكرم البمجيكي في كاشنطف نماذج مف مخزكنات المعدات السامة مف مستكدع ألماني

لمذخيرة السامة تـ االستيبلء عميو في بافاريا بألمانيا ،كبعد أياـ قبلئؿ أرسؿ الممحؽ العسكرم األمريكي

ير عف كجكد دالئؿ مكثكؽ بيا ،في تؿ أبيب كأماكف أخرل في المنطقة ،عمى أف القكات
في القاىرة تقر نا
الييكدية كانت تستعد الستخداـ الغاز لميجكـ عمى مراكز السكف العربية( .الفي )46 :2011،ككصؿ
إلى فمسطيف العديد مف البكاخر األمريكية التي تحمؿ األسمحة كالمتفجرات ،كأفرغت حمكلتيا بسبلـ في

عاـ ( .1948التؿ)51 :1990،

كما يعثر عمى كمية تقدر بنحك  65.000رطؿ مف مادة (تي أف تي) المتفجرة في يناير
 ،1948تحمؿ عمى متف شاحنة عمى رصيؼ ميناء نيكجيرسي في الكاليات المتحدة ،متجية إلى
فمسطيف لحساب منظمة الياجاناه ،كفي مارس  1948كصمت  13عربة مصفحة نصؼ مجنزرة إلى

تـ كصكؿ  25قطعة
الياجاناه مف الكاليات المتحدة ،كجزء مف صفقة قكاميا  50عربة ،كفي أبريؿ ٌ
مدفعية مف الكاليات المتحدة إلى تؿ أبيب عمى متف الباخرة ريزكريكتيك( .عبد الحميد)74 :2015،
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كداسا مف
كقد أعمنت الحككمة البريطانية في مايك  1948انسحابيا مف فمسطيف ،تاركة أ ن
األسمحة كالذخائر ،كالتي كقعت في يد العصابات الصييكنية ،كسممت السمطات اإلنجميزية قبؿ
انسحابيا ميناء حيفا كيافا لمصييكنية( .الفي )10 :2011،كفي يناير  1948باعت بريطانيا

لمصييكنية في فمسطيف  20طائرة مف طراز (أكستير)( .عبد الحميد)74 :2015،

يتحدث إيبلف بابيو عف المعمكمات حكؿ صفقات السبلح مف الدكؿ االشتراكية :في  24مايك

 1948تسمـ الجيش اإلسرائيمي شحنة كبيرة مف مدافع جديدة مف عيار  45ممـ ،أرسمتيا الكتمة

الشيكعية الشرقية ،فأصبح في حيازتو مدفعية ال مثيؿ ليا عند الدكؿ العربية المكجكدة في فمسطيف ،كأف
الحزب الشيكعي اإلسرائيمي كاف لو دكر في ترتيب عقد ىذه الصفقة ،كحظر األسمحة الذم فرضتو
بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة عمى الدكؿ العربية ،كبادرت الكتمة السكفيتية إلى إرساؿ األسمحة إلى

إسرائيؿ في أثناء الحرب العربية اإلسرائيمية األكلى ،كتجاىؿ االتحاد السكفيتي أعماؿ التطيير العرقي
كتـ
التي مكرست بأبشع األشكاؿ الكحشية ،تمؾ األعماؿ التي َّ
دكنيا مراقبك األمـ المتحدة مايك ٌ ،1948
إرساؿ الدفعتيف الثانية كالثالثة مف األسمحة التشيككسمكفاكية ،ككصمتا إلى الياجاناه في فمسطيف،
كاشتممتا عمى  5000رشاش ك 1200بندقية ك 6مبلييف قطعة مف الرصاص( .عبد الحميد:2015،

)76-75

كقد أبمغ الميندس حاييـ سالفيف أحد مؤسسي الصناعات العسكرية في  11ديسمبر  1947بف

غكريكف أنيـ سينتيكف خبلؿ أسبكع مف تصنيع  200رشاش يدكم ،كفي نفس الشير يتـ إنتاج 250

ألؼ طمقة ك 5000ستف (رشاش يدكم) ك 60ألؼ قنبمة ميمز ،كسيحصمكف مف أمريكا عمى  5أطناف
بمستيد ،كمف إيطاليا عمى ثبلثة أطناف كنصؼ مف بمستيد ،كسيصؿ مف إيطاليا ثبلثة أطناف كربع

( T.N.Tديناميت) ،كسيصؿ مف أمريكا  250طنًّا مف نفس المادة( .بف غكريكف )49 :1993،

كما تابعت الحككمات الفرنسية المتعاقبة تأييد الدكلة اإلسرائيمية كتزكيدىا باألسمحة ،كالسيما

الطائرات الحربية ،حتى أصبحت ممكليا الرئيس بيذا المجاؿ( ،المكسكعة الفمسطينية ،1984 ،القسـ
العاـ ،ج )449 :3حيث كصمت ثبلث طائرات محممة بأسمحة لمياجاناه كقطع مدفعية مف فرنسا في
اسعا في مجاؿ بناء المفاعؿ
دعما عسكرنيا كأ ن
منيا ك ن
مايك عاـ  ،1948كبعد إعبلف الدكلة قدمت فرنسا ن
النككم في ديمكنا ،كبدء إنتاج القنابؿ النككية بعمـ مبكر مف الكاليات المتحدة .كفي ديسمبر 1947
تكصؿ مبعكثك الياجاناه في تشيككسمكفاكيا إلى اتفاؽ مع شركة سككدا عمى صفقة كبرل لؤلسمحة.

(عبد الحميد)75-74 :2015،
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كما اتفؽ مبعكثك الياجاناه في يناير  1948عمى صفقة تشيكية بمغ مجمكع الدفعات نظير

الصفقة  12.280.000دكالر ،اشتممت األسمحة المشتراة عمى  24.500بندقية ك 5000مدفع رشاش
خفيؼ ك 200مدفع رشاش متكسط ك 54مميكف قطعة عتاد ك 25ميسر شميت ألمانية ،ككصمت باخرة

نك ار في أبريؿ  1948حاممة  4500بندقية ك 200مدفع رشاش خفيؼ ك 5مبلييف قطعة مف العتاد إلى

مدفعا رشا نشا إلى
حيفا مف سميت في يكغسبلفيا ،ككصؿ عمى متف إحدل الطائرات  200بندقية ك40
ن
قاعدة جكية تابعة لمياجاناه (عبد الحميد)75 :2015،
()1

كفي جمسة مع بف غكريكف كمكنيا مردكر ،كيسرائيؿ غاليمي ،كالياىك ساخاركؼ

في 1947

تـ إرساؿ  500رشاش مف إيطاليا ،ك 170بنديقية ألمانية ،كربع مميكف طمقة  9مميمترات،
ٌ
ك 300.000مف مختمؼ القطع الصغيرة (المسدسات) ،كاشتركا إضافة إلى ذلؾ نصؼ مميكف طمقة
صغيرة ( ،)$37.000ك 3.5أطناف مف ت.ف.ت ( ،)$26.000ك 3.5أطناف بميستيد (،)$15.000

ك $2000خزانات ،كطمبية جديدة ذخيرة ( $100.000بف غكريكف.)53 :1993،

كقد تحدث ييكدم أرزم منسؽ السبلح في الكاليات المتحدة االمريكية بتاريخ ،1947/12/11

أنو يمكف الحصكؿ عمى طائرات مف جميع األنكاع كبأسعار غير باىظة ،كلقد اشترل  3طائرات

ككنستيميشف ،كعشر طائرات  c-46ذات المحركيف ،تكمفة كؿ كاحدة منيا  ،$5000باإلضافة إلى

تصميح بقيمة  ،$5000كتكمفة الككنستيميشف ( .$20.000-10.000بف غكريكف.)54: 199،

ثـ تكاصمت اإلمدادات التشيككسمكفاكية بغ ازرة منذ صيؼ  1947حتى خريؼ  ،1949ككانت

أ ساسية في صمكد العصابات الصييكنية ،حيث قدمت يكغسبلفيا العكف في تسييؿ نقؿ السبلح لمدكلة
الييكدية عاـ  ،1948مف خبلؿ السماح ليـ باستخداـ مطار "نيسكؾ" في مكنتنيغرك لنقؿ الطائرات

إلييـ في عمميات متكاصمة ،ككاف يسمح لمطياريف الييكد بالتدريب عمى الطائرات في المطار قبؿ نقميا

لمدكلة الييكدية ،كسمحت بكلندا لمحركة الصييكنية بتدريب ييكد بكلندا عمى السبلح قبؿ ىجرتيـ
لبللتحاؽ بالجيش الييكدم( .سكيداف)243 :2014،
كما كقَّع بف غكريكف في  1948/5/26بعد مصادقة الحككمة الييكدية عمى أمر إقامة الجيش،
كقد نص األمر عمى اآلتي:

) (1ساخاركؼ مف قدامى نشيطي شراء السبلح ،في سنة  6948نشط في إيطاليا كالكاليات المتحدة كمساعد سالفيف في
الصناعات العسكرية( .بف غكركيف)52 :6992،
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 .1يقاـ الجيش كيشكؿ مف أسمحة البر كسبلح البحر كسبلح الجك.
 .2يحظر إقامة أك االحتفاظ بأية قكة مسمحة خارج إطار الجيش.
 .3كزير الدفاع مسئكؿ عف تنفيذ األمر.

 .4يطمؽ عمى ىذا األمر اسـ جيش الدفاع اإلسرائيمي لعاـ .)1(1948

تـ مساعدة الييكد عمى
تككف الجيش اإلسرائيمي عمى مساعدة الدكؿ األكركبية كتدريبو ،ك ٌ
تككيف الجيش مف خبلؿ الجيكش األكركبية ،كبذلؾ كصمت نقطة البداية أنو تـ اإلعبلف عف

الجيش كالبدء بالتنفيذ ،كلكف لكحظ أف معظـ األسمحة تـ شراؤىا مف الدكؿ كأف عممية الدعـ
المجاني يكاد ال يذكر كىذا يدلؿ عمى اف الصييكنية ىي مف اثرت عمى الدكؿ األكركبية بإقامة
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.

خامسا :العالقات الدولية الصييونية في حفظ األمف الصييوني
ً
استغمت الصييكنية العبلقات القكية مع المحيط العربي ،كأسست أكؿ مكتب أمنى استخبارم
عاـ  1918في مدينة القدس ،كعمؿ المكتب عمى جمع المعمكمات األمنية عف الداخؿ الفمسطيني،
كجمب معمكمات عف األراضي المترككة كعف فمسطينييف مستعديف لبيع أراضييـ ،كمعمكمات عف عرب

شارك كا في االعتداء عمى الييكد ،كتطكر أداء المكتب االستخبارم ،كأصبح يكجو الجنكد كأفراد الشرطة
داخؿ الجيش كالشرطة البريطانييف( .أبك شمالة)210 :2012،

كما استطاعت الصييكنية تجميع الشباب الييكدم حكليـ ،كاقامة عبلقات مع أعضاء شرطة

طبريا الصياينة ،كأعضاء الكتائب العبرية ،كجمعت السبلح بكاسطتيـ لحماية مستكطنات الجميؿ
األعمى كاألسفؿ ،حيث عقد مؤتمر ىاشكمير بتاريخ  19يكنيك  ،1919ككاف االىتماـ بالمؤتمر حكؿ
كيفية استغبلؿ القانكف لتعزيز األمف الصييكني لمدفاع عف المستكطنات ،باإلضافة لمكتائب كالشرطة

كالحفاظ عمى أمف المستكطنات( .أبك خضكرة )235-234 :2012،

كما سمحت اإلدارة العسكرية بإنشاء حرس خاص لممستكطنات الييكدية ،كبقي األمر سارم

المفعكؿ في زمف اإلدارة المدنية ،ككاف كالء الشرطة الييكد لمصييكنية ،فخبلؿ أحداث  1936تـ تدريب

 3000ييكدم ليككنكا مف أفراد الشرطة؛ ليدافعكا عف المستكطنات( .الزاممي )87 :2009،حيث التحؽ
) (1قرار ديفيد بف غكريكف رئيس كزراء إسرائيؿ بإقامة جيش الدفاع اإلسرائيمي.6948 /5/36 :ص.626
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عناصر ىاشكمير بالشرطة البريطانية عندما سيطرت القكات البريطانية عمى الجميؿ ،كجند البريطانيكف

عددا مف الصياينة لمعمؿ في أمف الشرطة ،كشارؾ الصياينة في الشرطة البريطانية في طبريا ،كتـ
ن
تجنيد الصياينة مف الجميؿ في الشرطة بتكصية مف القيادة الصييكنية في طبريا أك مف لجنة
المستكطنات الصييكنية ،حيث كانت شرطة طبريا مسؤكلة عف أمف الجميؿ ،كحرصت ىاشكمير عمى

أف يشعر الشرطي باألماف كالتكجو إليو عند الحاجة( .أبك خضكرة)232،231: 2012،

كما اقترح ييكشع أيزنبرغ عمى السمطات البريطانية في نياية  1918تعييف شرطة صياينة

حسب عدد المستكطنات ،كتككف التغطية المالية عمى البريطانييف ،كلكف الحاكـ العسكرم البريطاني
عددا مف
آرثر مكني رفض االقتراح لعدـ كجكد ميزانية ،كلكف السمطة البريطانية عينت في القدس ن
الشباب الصياينة لمخدمة في األمف ،مراسميف بيف المكاتب كمرشديف لمضباط اإلنجميز ،كفكر شمكئيؿ
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

لمعامميف في الفيمؽ الييكدم كالشرطة البريطانية( .أبك خضكرة)233-232 :2012 ،

تقدمت الككالة الييكدية عند اندالع الثكرة الفمسطينية عاـ  1936بطمب إلى حككمة االنتداب

تطالب فيو بتجنيد عدد مف رجاؿ الشرطة الخاصة لدعـ الشرطة الصييكنية ،كاستجابت السمطات

البريطانية لمككالة الييكدية بإعطاء رخص كأسمحة بمختمؼ المناطؽ التي يتيددىا الخطر ،كفي 25

مايك  1936يجٌند عشرات مف الخفراء مف مختمؼ المستكطنات ككاف ليـ زم خاص ،كأطمؽ عمييـ اسـ
"شرطة المستكطنات العبرية" ،كبعد انتياء اإلضراب طرحت السمطات البريطانية بقاء األسمحة في أيدم
الصياينة ،كبقي ثبلثة آالؼ غفير بأسمحتيـ في المستكطنات شرط تسميـ األسمحة غير الشرعية،

كرفضت الصييكنية تسميـ األسمحة( .أبك حمبية)173 :2011 ،

استخدمت السمطات البريطانية قكانيف الطكارئ التي أصدرتيا في عاـ  1945ضد العرب،

كمف بينيا القانكف  124كالذم يجيز لمحاكـ العسكرم فرض قيكد عمى جميع حقكؽ المكاطنيف ،بما في

ذلؾ حقيـ في التنقؿ بدعكل الحفاظ عمى األمف ،فإذا أعمف الجيش فرض حظر التجكؿ عمى منطقة

العتبارات أمنية؛ ال يصبح ألم عربي الحؽ في التكجو لمعمؿ في أرضو إال بتصريح مف الحاكـ

العسكرم( .جاركدم)238: 1982 ،
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ثـ أرسؿ عامكس( )1رسالة سرية إلى شمكمك ركزنشتايف ضابط شرطة يعٌيف مف الحككمة
البريطانية ،مفادىا أنو سيتـ إنشاء حرس مف  500شخص ،كيككف مع كؿ جندم بندقية ك100طمقة،
كمسدس ،كسيكضعكف في تصرؼ قيادة شرطة تؿ أبيب ،ييمنع عمييـ الكقكؼ عمى حدكد يافا ،كلكؿ
 10أفراد مف الشرطة مسدس كاحد ،كسيككف رجاؿ الشرطة مسؤكليف عف أمف حدكد يافا( .بف غكريكف
 )52 :1993،رغـ ذلؾ لـ يصؿ عدد المجنديف في ميمات األمف كافة  4500رجؿ كامرأة( .بف
غكركيكف)28 :1993،

قامت الجالية الييكدية األمريكية بدكر كبير في مساعدة الصييكنية كدعميا في مختمؼ المجاالت

العسكرية كالسياسية ،كقدمت األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ صفقات السبلح التي اشترتيا الصييكنية مف
أكركبا الشرقية ،خاصة األسمحة التشيكية التي لعبت دك ار خطي ار كىك جدا في تسميح العصابات

الصييكنية في الحرب .يقكؿ رابيف " :إف األسمحة التي جاءتنا مف تشيككسمكفاكيا لكالىا لما انتصرت

إسرائيؿ ،كال حتى بالحرب" (الفي)40: 2011،

بنت الصييكنية عبلقاتيا لمحفاظ عمى أمف المستكطنات كالمناطؽ المحيطة بالحارات الييكدية مف
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

كتككيف الجيش ليك تحدم لمكاقع العربي كاإلسبلمي بقياـ كياف ييكدم إحبللي في فمسطيف.

 1عامكس بف غكريكف كىك أحد ضباط الفرقة الييكدية المقاتمة ،مارس ميمات اتصاؿ بيف الحككمة كالشرطة ،انضـ
فيما بعد إلى شرطة إسرائيؿ( .بف غكريكف .)53 :6992،
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المبحث الثاني
العالقات الدولية الصييونية في وظائؼ الخدمات

أوالً :العالقات الدولية الصييونية في تكويف االقتصاد الييودي في فمسطيف
ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في بناء التعميـ والثقافة
ً
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية في بناء الرعاية الصحية
ابعا :العبلقات الدكلية الصييكنية في بناء منظكمة المكاصبلت واالتصاالت
ر ً
خامسا :العالقات الدولية الصييونية في بناء منظومة المياه والكيرباء
ً
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مدخؿ
ككنت الحركة الصييكنية مف خبلؿ مكجات اليجرة كمساعدة الدكؿ العظمى في تككيف كظائؼ
ٌ
الخدمات كاألساسات األكلى لبناء الدكلة الييكدية ،حيث نشأ كتطكر االقتصاد الصييكني مشتمبلن عمى
العديد مف المياديف الزراعية كالصناعية كالتجارية كالخدماتية .كركز الصياينة عمى حرفة الزراعة في
تككيف االقتصاد معتمدة عمى المستكطف الييكدم ،كتطكرت الصناعة كتكفير األمكاؿ مف خبلؿ الدعاية
الصييكنية كمعاكنة الحككمات األكركبية .كأسيمت اتفاقية ىعفاراه بيف ألمانيا كالحركة الصييكنية في
العديد مف المزايا االقتصادية ،كتمقت الحركة الصييكنية مساعدات ضخمة مف العديد مف المصادر
الخارجية كالتي تركزت في الكاليات المتحدة األمريكية كألمانيا كالجباية الييكدية.
كما اىتـ الصياينة بإنشاء المؤسسات التعميمية ،إضافة إلى المراكز البحثية كالمراكز الثقافية،
حيث استندت الصييكنية لبلنتداب البريطاني إلقامة المؤسسات التعميمية كالبحثية كالثقافية كالجامعة
العبرية ،كما أف تـ اإلعبلف عف إقامة الدكلة كانت الصييكنية كبمساندة الدكؿ االستعمارية حتى قامكا
ببناء جياز تعميمي بشتى مراحمو ،كأقامكا مؤسسات عالية المستكل في جميع الخدمات التعميمية
لممستكطنيف ،حيث اعتمدت الصييكنية عمى المناىج العممية األلمانية ،كسممت ألمانيا كؿ مقدراتيا
التعميمية مف المدارس لمحركة الصييكنية كجزء مف التعكيضات األلمانية.
ثـ شكمت الحركة الصييكنية باالعتماد عمى االنتداب البريطاني كالدكؿ األكركبية في تنظيـ
المراكز الصحية كالمستشفيات كاإلسعاؼ كالعيادات ،حيث ظير التنسيؽ كالتعاكف بيف االنتداب كالحركة
الصييكنية في تطكير المؤسسات الصحية.
ثـ أقيمت السكؾ الحديدة كخطكط المكاصبلت مف خبلؿ الدكؿ األكركبية ،كتـ تسميميا لمحركة
الصييكنية ،مثؿ التزاـ ألمانيا بتعيداتيا بتسميـ السكؾ الحديدية كجزء مف التعكيضات لمحركة
الصييكنية ،كباع الجيش البريطاني كاإلدارة المدنية البريطانية السكؾ الحديدة كخطكط المكاصبلت
لمحركة الصييكنية ،كاستكلت الصييكنية عمى مصادر المياه مف خبلؿ االتفاقيات الصييكنية العربية
كبمساعدة االنتداب البريطاني كالفرنسي مف الدكؿ العربية المجاكرة ،كاستغبلؿ مصادر المياه لتكليد
الطاقة الكيربائية ،كضـ المكارد المائية كالتي تتمثؿ بنير األردف كالبحر الميت كنير الميطاني لمدكلة
الييكدية.
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بناء عمى قرار عصبة األمـ المادة ( )22مف ميثاؽ العصبة أف االنتداب غايتو
لقد تقرر ن
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.
كما ساعد القنصؿ البريطاني العاـ الييكد في مختمؼ مجاالت حياتيـ اليكمية؛ مف أجؿ أف
يضمف مساعدتيـ في البقاء ،كفي تكفير الراتب الشيرم المناسب لو .كمف أبرز القناصؿ الذيف تعاقبكا
التدخؿ
خطير في
نا
دكر
عمى كظيفة قنصؿ عاـ .بعد يكنج  1845كاف القنصؿ جيمس فف الذم لعب نا
ٌ
كحبو لمييكد ،كما
في شئكف السكاف الفمسطينييف خبلؿ فترة عممو كقنصؿ بريطاني نفكذه الشخصيٌ ،

عمؿ جيمس فف في أثناء مككثو في الببلد فترة طكيمة عمى تنشيط عمؿ القنصمية كفركعيا كككبلء
كصمـ عمى تدعيـ النفكذ البريطاني ،كبسط السيطرة السياسية كالنفكذ العسكرم في
القناصؿ كنكابيـ،
ٌ
تدخبلتيـ في شؤكف المكاطنيف كالطكائؼ كالسكاف المسمميف كالمسيحييف كالييكد ،ىذا إلى جانب
بقكة( .الكعرم)140 :2006،
اىتمامو بالصراعات الداخمية كتنشيطيا كدفعيا ٌ
قامت الحككمة البريطانية بتنشيط مجاالت الصحة كالزراعة كالتجارة كاالتصاالت ،كاستجابت
فمسطيف مع كؿ التغييرات ،كأظيرت بريطانيا الدخكؿ في فترة االزدىار كالتطكر( .الحككمة البريطانية،
 )7 :2000كعند انسحاب الجيش البريطاني مف المدف كالقرل قبؿ شير مف انتياء االنتداب ،ككاف
الصياينة المسمحكف يدخمكف المكاقع البريطانية حاؿ االنسحاب منيا ،ثـ تسمـ الصياينة مف قكات
االنتداب  2700مبني حككمي ،كخمسيف محطة قطار ،كثبلثة آالؼ مف الطرؽ المعبدة ،كعدة مكانئ
بحرية ،ك 37مف المكاقع العسكرية الميمة المميئة باألسمحة كالذخيرة كقطع الغيار( .أبك شمالة:2012،
)309
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أوالً :العالقات الدولية الصييونية في تكويف االقتصاد الييودي في فمسطيف
أسست الحركة الصييكنية األسس االقتصادية لممجتمع الييكدم في عيد االنتداب البريطاني عامي
( )1948-1917كتتطكر االقتصاد الييكدم ببناء المصانع كتككيف المنظكمة التجارية الداخمية
كالخارجية ككاف التطكع بمثابة العامكد الفقرم لمنشاط االقتصادم ليذه المؤسسات.
 .1العالقات الدولية الصييونية في الحصوؿ عمى األمواؿ لبناء مؤسسات الدولة
كادت المنظمة الصييكنية العالمية تفمس كلـ يكف لدييا مكارد مالية؛ الستغبلؿ مكارد الببلد،
كما كاف مف العسير العثكر عمى ييكد بأعداد كافية ممف يريدكف اليجرة إلى فمسطيف كالعمؿ
عمى دعـ االقتصاد الييكدم في فمسطيف ،كدخؿ حاييـ كايزماف في مفاكضات مع ييكد أمريكا
بكاسطة "لكيس مارشاؿ" ،كنجح في إقامة كتككيف الككالة الييكدية لفمسطيف ليستطيع جمع
األمكاؿ مف الييكد في الدكؿ األخرل( .جاؾ)40 :2001،
أ -المساعدة المالية مف الجاليات الييودية في أوروبا وأمريكا
قامت الجالية الييكدية األمريكية بدكر كبير في مساعدة الصييكنية كدعميا في مختمؼ
المجاالت االقتصادية (الفي )40 :2011،كما أسست لجنة الجباية المكحدة عاـ  1939في أمريكا،
حيث جمعت ثبلثة مف قيادات الجالية الييكدية كالحركة الصييكنية في أمريكا ،كاستخدـ النداء المكحد
محميا ،كجمع أمكاؿ الرفاىية ،مف خبلؿ  665حممة
اتحادا
في جباية األمكاؿ ،كجمع التبرعات 229
ن
ن

لجانا متخصصة إلمكانية االستفادة مف المناسبات الييكدية في جباية األمكاؿ،
مستقمة كمشتركة ،كعيف ن

كأرسؿ بعثات لمخارج ،كتزامف ذلؾ مع ظيكر عدد مف المنظمات التي تقكـ بجمع التبرعات مف الييكد
بشكؿ منتظـ ،لصالح الصييكنية كدعميا ،كجمع األمكاؿ لتحقيؽ إنشاء الدكلة الييكدية( .الفرا:2016 ،

)89- 88
كما استطاعت الصييكنية االستفادة مف الدعاية لجمع األمكاؿ مف الجاليات الييكدية األمريكية،
حيث جمعت الصييكنية  25مميكف دكالر ،أنفقكىا في الدعاية لفصؿ ييكد أمريكا عف كطنيـ في سنة
جميعا ال كطف ليـ إال فمسطيف كحدىا ،كأف أكطانيـ األصمية
 ،1948لكي يشعر العالـ بأف ييكد الدنيا
ن
التي يعيشكف فييا اآلف ليست إال منفنى يعيشكف فيو ،كأف فصؿ ييكد أمريكا عف كطنيـ في الكاليات
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المتحدة كعف تقاليدىـ األمريكية الصميمة ،كيستفيدكا مف االقتصاد الييكدم األمريكي في دعـ الدكلة
الييكدية( .جاؾ)70 :2001،
كقد استمر الدعـ المالي الكبير مف الجاليات الييكدية مف الكاليات المتحدة في أثناء الحرب،
ككاف لو دكر حاسـ في تمكيؿ آلة الحرب الصييكنية ،خاصة أنو أسيـ في تيريب السبلح كالمياجريف
مف شرؽ أكركبا التي كانت الصييكنية بحاجة لتجنيدىـ في الحرب( .الفي )31-30 :2011،حيث
بدأت المساعدات المالية مف الحككمة األمريكية عاـ  1949بقرض بمبمغ  100مميكف دكالر مف بنؾ
االستيراد كالتصدير ،ككاف معظـ المساعدات عمى شكؿ قركض( .القرـ)31: 2014 ،
كقد بدأ التعاطؼ مع الدكلة الييكدية في النركيج عاـ  1949مع تحطـ طائرة تقؿ  27طفبلن
ييكديا مف شماؿ أفريقيا ،كانكا قادميف مف النركيج لممشاركة في مخيـ تدريبي ،حيث تحطمت الطائرة
ن

ينج منيا إال طفؿ كاحد ،كأصبحت قصة مساعدة الدكلة الييكدية
قرب أكسمك بسبب الضباب ،كلـ ي

قضية الرأم العاـ ،مع حمبلت جمع التبرعات كاألمكاؿ ،كتـ تخصيص ىذه األمكاؿ لبناء "كيبكتس"
داخؿ الدكلة الييكدية يحمؿ اسـ النركيج( .أبك سيؼ)179 :2014 ،
ب -استغالؿ التعويضات األلمانية في دعـ الدولة الييودية
بدأت التحركات الصييكنية نحك التعكيضات األلمانية لتستطيع سد العجز المالي التي كانت تعاني
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
األركاح التي أزىقتيا النازية ،كعف األمكاؿ كالممتمكات الييكدية التي استكلت عمييا ألمانيا ،كتقديـ
المساعدات لتكطيف المياجريف الييكد ،فمعظميـ قادمكف مف أكركبا الكسطى كالشرقية ،كبيَّف لو
مسؤكلية الشعب األلماني عف المذابح كالممتمكات الييكدية ،فكافؽ أديناكر ككانت النتيجة تقديـ ستيف
ألؼ مميكف دكالر 60 ،مميار دكالر عمى مدل عشر سنكات كمبمغ ألؼ كخمسمائة مميكف دكالر كمميار
فكرا( .عرابي)559 :2004،
دكالر تقدـ ن
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 .2العالقات الدولية الصييونية في بناء المؤسسات االقتصادية
أ -التجارة والصناعة
اقتصاديا ،كيعكد ذلؾ إلى المادة
كضع صمكئيؿ المبنات األكلى في تنمية ثركة الييكد كتمكينيـ
ن

الثانية مف صؾ االنتداب التي تنص عمى أف بريطانيا تتعيد بأف تجعؿ فمسطيف في كضع سياسي
كاقتصادم كاجتماعي صالح إلنشاء كطف قكمي لمييكد ،فاختار صمكئيؿ الخطكات األكلى لبناء الييكد

اقتصاديا كتمكينيـ مف فمسطيف ،كتسميميـ األراضي ،كسمَّميـ المشركعات الميمة ،منيا :امتياز
ن

اقتصاديا كجني األرباح الكبيرة العائدة عمييـ( .أبك بصير)100-99: 1968 ،
الكيرباء لتقكية الييكد
ن

كخبلؿ فترة اإلدارة العسكرية البريطانية في فمسطيف كمع زيارة كفد البعثة الصييكنية برئاسة

حاييـ كايزماف  1918أككؿ إلييا إرساء القكاعد األساسية لبناء الدكلة الييكدية في فمسطيف مف خبلؿ
اإلدارة العسكرية ،ككجيت رؤكس األمكاؿ الييكدية التي ترد إلى فمسطيف مف الخارج لبلستثمار في
المشاريع الزراعية كالصناعية ،كقدرت األمكاؿ بحكالي  80مميكف جنيو فمسطيني حتى نياية 1936
مما أدل إلى تكسع كبير في ميداف الزراعة كالصناعة( .الزاممي)176 :2009،
كقد استممت اإلدارة المدنية مياميا في يكليك  ،1920حيث أيسست دائرة التجارة كالصناعة،
ككانت مياميا استشارية فتعطي تكصياتيا في الشؤكف االقتصادية كالصناعية ،كالعمؿ عمى زيادة
النشاط الصناعي ،كاقامة تعاكف بيف الدائرة كالغرؼ التجارية التي تأسست في المدف الكبرل ،كاشراؾ
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
البريطاني؛ مما أدل إلى انتعاش الصناعات المحمية كتنكعيا لسد حاجات السكؽ( .الزاممي:2016،
 )177كعند إنشاء اإلدارة المدنية تكلت ضمف نشاطاتيا القسـ التجارم ،كفي شير نكفمبر 1920
تكلت مسؤكلية ككاجبات شراء جميع لكازـ مستكدعات الدكلة ،كتكلت مسؤكلية إنشاء المكانئ كجيكلكجية
األرض كتطكير المصادر المعدنية( .الحككمة البريطانية)65 :2000 ،
كقد بمغ تأسيس المعامؿ كالمصانع الييكدية في فمسطيف سنة  1924-1920ذركتو ،حيث
أينشئ خمسكف معمبلن تستكعب  1515عامبلن ،كخبلؿ الفترة بيف  1929-1925أيسس ستة كخمسكف
معمبلن يعمؿ فييا  1204عماؿ ،ككاف معظـ المصانع الحديثة ييكدية كمكجينا نحك التقدـ الصناعي،
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ككاف المياجركف الييكد األلماف متمرسيف في مختمؼ الصناعات ،كتدربكا في ببلد متقدمة في مجاؿ
الصناعة ،كقدـ االنتداب كؿ الدعـ البلمحدكد كالتسييبلت البلزمة لمصناعة الييكدية ،كمنحتيا الحماية
مف خبلؿ التشريعات التي سنَّتيا ،كالمتمثمة في االمتيازات كالحماية الجمركية ،كمف خبلليا سيطر
الييكد عمى الصناعة في فمسطيف( .الزاممي)177 :2009،

كقد َّ
تركز اىتماـ المندكب السامي المكاء بمكمر عمى المياه ،يستعممكنيا بحريَّة ،كينظمكنيا،

امتياز مطمقنا باستعماؿ المياه منذ عاـ  1921كلمدة
نا
كيستكلكف عمييا .كمنح المندكب السامي لمشركة

عاما ،عمى أف يشمؿ" :مياه نير األردف كحياضو ،كيشمؿ مياه نير اليرمكؾ ،كجميع ركافد نير
سبعيف ن
األردف كحياضو الكائنة تحت إشرافو ،أك مراقبة المندكب السامي ،كبمكجب االتفاؽ اإلنجميزم الفرنسي
المعقكد في  1920/12/23عمى أف جميع مياه نير األردف كحياضو كركافده كمياه نير اليرمكؾ
كركافده خارج حدكد الببلد لتكليد الكيرباء مف تمؾ المياه( .أبك بصير)101 :1968،

كما سمَّـ المكرد بمكمر امتياز استثمار البحر الميت الذم قدرت كنكزه بأربعة عشر مميار جنيو،

عاما ،كتقدر ثركة البحر
كحرر كعقد بيف المندكب السامي كبيف الييكدييف نكفكسكي كطكلكخ لمدة  75ن
طف ،كمف بركميد المغنيسيكـ بتسعمائة مميكف طف ،عدا
الميت مف أمبلح البكتاس بألفي مميكف ٌ
الكميات اليائمة مف ممح الطعاـ كالفكسفات( .أبك بصير)103 :1968،

كقد عيدت حككمة حزب العماؿ البريطاني برئاسة ماكدكنالد  1931إلى لكيس فرنش مدير
التحسيف كالعمراف في ك ازرة المستعم ارت البريطانية ،بأف يدرس التدابير التي مف شأنيا كضع مشاريع
التنمية الكاردة في تقرير سمبسكف سنة  ،1930حيث كاف مكضع التنفيذ ،كرصدت الحككمة البريطانية
مبمغ  2.5مميكف جنيو لميمة فرنش كما سيتبعيا مف تنفيذ خطة زيادة إنتاج األراضي في فمسطيف عمى
مدل السنكات الخمس األكلى( .المكسكعة الفمسطينية ،1984 ،القسـ العاـ ،ج)452 :3
أحكـ الصياينة سيطرتيـ عمى مصادر الحياة كأسبابيا ،كأصبحكا القكة كالمحرؾ القتصاد
فمسطيف؛ فقد كاف التعاكف كامبلن بيف المنظمة الصييكنية كالككالة الييكدية مف جية ،كحككمة االنتداب
كبيكتات الماؿ في أكركبا كأمريكا مف جية أخرل ،حيث نشأت البنكؾ كالمصارؼ في كافة مدف
فمسطيف ،ككاف أىميا البنؾ األمريكي الفمسطيني في تؿ أبيب ،الذم أسسو كؿ مف ماكس بنسيكنت
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كىك أمريكي مف كميفبلند كاسحؽ جبرم لكفتسي كىك أمريكي مف شيكاغك ،كانا قد ىاج ار كأقاما في تؿ
أبيب ،كاختص البنؾ في الرىانات العقارية الطكيمة األجؿ( .صالحية)83 :2009،
تـ إحضار  600محرؾ لفمسطيف مف ألمانيا
كخبلؿ الثبلث سنكات األخيرة لمقرف التاسع عشر ٌ
كانجمت ار لصالح الصياينة( .الزىار)43 :2011،
ب -التجارة الخارجية في اإلطار االقتصادي والزراعي والصناعي
 الصادرات
تصدرت صادرات الماس عاـ  1939قائمة صادرات القطاع الييكدم في فمسطيف ،كشكمت
معظـ الصادرات الصناعية لمدكلة الييكدية عاـ  ،1950كاستحكذت عمى  %24.7مف مجمؿ
الصادرات السمعية ،كيرجع قكة الصناعة التي تمتد إلى عاـ  1938لنقؿ المياجريف الييكد مف بمجيكا،
كاستفادت مف سيطرة الدكؿ االستعمارية كرعاياىا الييكد عمى الدكؿ المنتجة لمماس في أفريقيا ،حيث
استمرت حركة الصادرات عاـ  1949كفقنا لمعبلقة بيف االنتداب البريطاني كفمسطيف ،كاستكعبت

بريطانيا  % 53.7مف صادرات الدكلة الييكدية السمعية ،خاصة الحمضيات التي لـ تفرض عمييا
رسكما جمركية ،كاستكعبت أسكاؽ الحمفاء الجزء األكبر مف الصادرات السمعية ،إذ استحكذت
بريطانيا
ن
أسكاؽ أكركبا الغربية عمى  ،%21.5ثـ الكاليات المتحدة ككندا نسبة  ،%17في حيف كاف الجزء

األصغر مف نصيب إفريقيا كآسيا كأكركبا الشرقية  7.8مف مجمؿ الصادرات السمعية.
(عاشكر)574 -572 :2014،
ميزت ظاىرة تصاعد القيمة لمصادرات بمعدالت كبيرة منذ عاـ  ،1949كذلؾ ألىمية األسكاؽ
الخارجية لديمكمة االقتصاد كحؿ مشكمة فائض اإلنتاج ،التي الزمتو بسبب زيادة اإلنتاج بمعدالت أكبر
مف االحتياج المحمي ،إذ تكسع اإلنتاج عمى شكؿ قفزات ارتبطت باليجرة الييكدية إلى الدكلة الييكدية،
كارتفاع عدد العماؿ ،كزيادة القكة اإلنتاجية الناتجة عف تدفؽ المعكنات كالمكارد مف الخارج ،حيث بمغت
الصادرات عاـ  28.5 1949مميكف .$كتصدرت السمع الزراعية كالمنتجات الصناعية الغذائية عمى
صادرات الدكلة الييكدية في السنكات األكلى إلنشاء الدكلة ،حيث شكمت ما يقارب  %63.5مف مجمؿ
الصادرات ،ألف طبيعة االقتصاد الزراعي الفمسطيني الذم سيطرت عميو الدكلة الييكدية ،كاستحكذت
الحمضيات عمى النسبة األكبر مف اإلنتاج الزراعي ،إذ شكمت  %47.2مف صادرات الدكلة الييكدية
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عاـ  ،1950بينما شكمت المحاصيؿ الزراعية األخرل كالمنتجات الحيكانية كالصناعات الغذائية %9.3
مف إجمالي الصادرات لمعاـ نفسو( .عاشكر)571-570 :2014،
 الواردات
تجمت ظاىرة الزيادة في الكاردات عاـ  1920مف ألمانيا كالنمسا كاستيراد الحبكب كالدقيؽ
األسترالي ،كاستيراد شحنات كبيرة مف الخشب مف بكلندا كركمانيا كتشيككسمكفاكيا كفنمندا ،كاألشغاؿ
المعدنية كاألنابيب كاألدكات الصحية كمعدات التمديدات مف ألمانيا ،كالببلط مف فرنسا كألمانيا،
كاألسمنت مف ألمانيا كدكؿ أكركبية أخرل ،كاألثاث المنزلي مف النمسا( .الحككمة البريطانية:2000 ،
)67
كما عمدت السمطات البريطانية إلى زيادة الضرائب عمى الكاردات مما تنتجو الصناعة
الييكدية ،كالى تخفيض أك إعفاء الضرائب كالرسكـ عما تحتاجو الصناعة الييكدية ،كؿ ذلؾ لتشجيع
كحماية المصانع الييكدية( .دياب)102 :2002،
تتمثؿ شركة الصادرات كالكاردات دعما لمحركة االقتصادية الييكدية في فمسطيف ،كضماف االقتصاد
الييكدم لكؿ األزمات التي يمكف أف تمر بيا ،كأف تمر بيا ،كأف مستقبؿ العبلقات بيف الدكؿ تخضع
كتتأثر بمدل تطكر العبلقات االقتصادية الدكلية ،حيث أثرت اليجرة الييكدية مف الدكؿ بمساعدة حركة
التجارة الخارجية لمدكلة الييكدية كتأسيس قكاعد متينة لمعبلقات االقتصادية.
 الجمارؾ
تـ افتتاح مركز جمارؾ في حيفا عند تشكيؿ اإلدارة العسكرية لفمسطيف ،حيث كانت جمارؾ
َّ
مركر بدمشؽ ،كجعمت الجمارؾ التي تقدـ مف الميناء،
نا
تمر
الكاردات تيجمع عمى األعداد التي سكؼ ٌ
كجعمت منو طريؽ مريح لمستكردم البضائع األجنبية ،كتـ تكقيع اتفاقية جمارؾ بيف المندكبيف السامييف
لكؿ مف سكريا كفمسطيف في  25أغسطس  ،1921كنصت االتفاقية عمى أف يتـ دفع جمارؾ البضائع
مركر عبر ميناء حيفا إلى سكريا ،حيث تخضع الجمارؾ في البمد المرسمة إلييا البضائع بمكجب
نا
المارة
شركط االتفاقية ،كأعمف ميناء حيفا منطقة حرة ،كأصبحت المناطؽ الخاضعة لمسيطرة البريطانية
معا كالتي تـ تسميميا لمصياينة عند انتياء االنتداب البريطاني عف فمسطيف( .الحككمة
كالفرنسية ن
البريطانية)43-42 :2000،
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ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في بناء منظومة التعميـ والثقافة الييودية
ً

التعميـ كالثقافة منظكمة ميمة في استم اررية الدكلة بعبلقتيا الدكلية حيث تعطي انطباعا عف

مستكل التعميـ ،كلو أىمية في التبادؿ الثقافي بيف الشعكب كالدكؿ ،حيث كاف لمحركة الصييكنية
كمفكرييا كبدعـ مف سمطات االنتداب البريطاني كألمانيا دك ار في نجاح تأسيس المؤسسات التعميمية
كالتحضير لركف ميـ في الدكلة الييكدية ،حيث انتيجت الركة الصييكنية في المسيرة التعميمية بالتعميـ
االلماني ،كتمثؿ التعميـ بالنسبة لمصييكنية السبلح الفعاؿ لتكجيو الييكد قكاعد الكالء لمحركة الصييكنية
كمشركعيا بإقامة الدكلة الييكدية.
 .1تكويف المؤسسات التعميمية لصالح الصييونية
فرمانا يقضي بإعطاء الييكد قطعة أرض ،مككنة مف
أصدر السمطاف العثماني عبد العزيز
ن

 2600دكنـ ،بيدؼ إنشاء مدرسة زراعية عمييا؛ لتعميـ أيتاـ الييكد الميف الزراعية( .الصيفي،

 )58 :2015حيث تمثؿ التعميـ الييكدم بمؤسسات دينية ييكدية كاشراؼ كدعـ مف المجتمعات
األكركبية ،التي كاف رعاياىا تقييـ في فمسطيف بمساعدة كمنح مف األثرياء( .الحككمة
البريطانية.)88 :2000،
قاـ صمكئيؿ بإخضاع المدارس العربية إلشراؼ مفتشيف بريطانييف ،بينما أطمؽ لمييكد حرية
التعميـ كاستقبلؿ المدارس ،بعد أف أقرت لغتيـ العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية كاإلنجميزية.
(حسيف )184 :2012،كما ك يخصص مف مكازنة حككمة االنتداب عاـ  1922مبمغ  60.125جنيينا
مصرنيا لمساعدة المدارس غير الحككمية ،ككانت غالبية المدارس الييكدية مف األطفاؿ ،كأعطى القسـ
األكبر مف المبمغ لممدارس الييكدية ،كتـ تعييف مفتش ييكدم في يناير  1921شريطة إبقاء دائرة

التعميـ عمى اطبلع بشؤكف التعميـ الييكد ،كرغـ أف نسبة الييكد ال تتعدل  %11مف مجمكع السكاف،
فقد تركز األطفاؿ الييكد في المدارس ،كالمؤسسة الصييكنية كمؤسسة الييكد ،مثؿ اتحاد جمع
المؤسسات الييكدية كالصييكنية ،بحث تككف قادرة عمى تكفير م ارفؽ التعميـ ألغمب األطفاؿ الييكد.
(الحككمة البريطانية)92-91 :2000 ،
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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
االنتداب كاالعتراؼ بالمدارس الييكدية كمدارس حككمية( .الصيفي)38 :2015،
نجح الييكد بتأسيس جمعية تعميمية ،كأسست العديد مف المدارس ،بحيث تككف لغة التعميـ في
أف ىذه
درست المكاد العممية باأللمانية .كمف البلفت ٌ
المدارس التي أقامتيا الجمعية المغة العبرية ،بينما ٌ
الجمعية كبرت كتعاظمت بدعـ القنصمية األلمانية ،حيث أدارت شبكة مف المدارس الييكدية ،ككاف
آخر أشكاؿ الدعـ األلماني ليذه الجمعية قياميا بمساعدة المنظمة الصييكنية العالمية بإنشاء معيد
و
عمميا
عاؿ لمعمكـ التطبيقية في حيفا يدعى "التخنيكف" ،كال زاؿ يعمؿ حتى الساعة ،كىك مسئكؿ كمعتمد ن

في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا .كفي عاـ  1912كضع حجر األساس ليذه الجمعية في مدينة حيفا،
كشارؾ نائب القنصؿ األلماني في حيفا الير لمكيتفيد ىارديج ،حيث تكلى القياـ بحممة مساندة ليذه
الجمعية كأرسؿ تقاريره إلى حككمتو حكؿ عمؿ الجمعية باعتبارىا حسب مفيكمو جمعية ألمانية كتحت
الرعاية األلمانية( .الكعرم )175 :2006،
أسيـ القناصؿ االلماف في تعزيز الكجكد الصييكني في فمسطيف عف طريؽ تقديـ المساعدة
المادية مف الكنيسة االلمانية بإقامة مدارس لمصياينة بمستكييف عاؿ كابتدائي (أبك خضكرة:2012 ،
 )67كسممت ألمانيا المدارس التي بنتيا إلى الككالة الييكدية لتديرىا ،كاتفؽ الصياينة مع حككمة
االنتداب أف تترؾ ليـ الحرية التامة في إدارة مدارسيـ ،مقابؿ عدـ مطالبتيـ الحككمة بميزانية محددة
سنكيا ،ككافقت عميو الحككمة ،فأدارت الصياينة مدارسيـ بخطط استراتيجية تصنع جيبلن يناسب إنشاء
ن

دكلتيـ( .الصيفي)35 :2015،

ثـ تأسست مدرسة خضكرم ،كىى مدرسة زراعية عاـ  ،1931كتـ إقامة ىذه المدرسة بتبرع
مالي كبير خمفو الثرم الييكدم البريطاني السير أليس كدكرم بقيمة  140ألؼ جنيو إسترليني لحككمة
االنتداب البريطاني في فمسطيف ،بيدؼ إقامة مدرسة زراعية في فمسطيف ،ككقع نزاع بيف حككمة
االنتداب كبيف الككالة الييكدية حكؿ تفسير محتكل كصية السير كدكرم ،كتـ إقامة مدرستيف بنفس
االسـ كاحدة لمييكد كاحدة لمعرب ،كانطمقت العممية التعميمية في مدرسة كدكرم الييكدية عاـ ،1934
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ككانت الدراسة بيا لمدة عاميف ،كأشرفت عمييا حككمة االنتداب البريطاني مباشرة ،ككانت تدرس فييا
القيـ االستيطانية كاألمنية( .منصكر.)225 :1987،
 .2المدارس غير الحكومية
دعمت الحككمة البريطانية الييكد بإنشاء مدراس صناعية كفنية ،مثؿ :معيد البيزاليؿ في
القدس ،تحت إشراؼ اإلدارة الييكدية كمدارس الصناعة في حيفا ،كتعتبر الحرؼ في مجاؿ الصناعات
المعدنية بالغة األىمية لمييكد الىتماميـ بالصناعة ،ثـ أنشئت في حيفا المدرسة الصناعية ،1936
ككاف يرأسيا مكظؼ بريطاني( .الزاممي)206 :2009،
.3

التعميـ العالي
أ -معيد حيفا التقني
عد أكؿ معيد صناعي لمصياينة ،يقع عمى جبؿ الكرمؿ في حيفا ،أنشئ لتأىيؿ نخبة مف
يي ٌ

الميندسيف التقنييف كالميندسيف المعمارييف؛ لئلسياـ في إنشاء الدكلة ،كقاـ بالتنسيؽ مع المدراس
التكنكلكجية في ألمانيا كشرؽ أكركبا ،لتطكير المستكطنات الصييكنية ،كأشرؼ عمى المعيد االنتداب
البريطاني ،كشاركت مؤسسة عز ار األلمانية كالدعـ الركسي لممساعدة في إنشاء المعيد .كتمكف
اليستدركت مف شراء المعيد مف سمطات االنتداب البريطاني ،كنقؿ مسؤكلية المعيد عاـ  1922إلى
كبير في دعـ
دكر نا
الصندكؽ الذم أشرؼ عمى إكماؿ بنائو ،كما لعبت سمطات االنتداب البريطاني نا
المعيد كتقديـ المنح كالتبرعات ،كما سيمت السمطات البريطانية دخكؿ رؤكس األمكاؿ إلى فمسطيني،
لممجاالت التعميمية كالبحثية( .الصيفي)73-71 :2015،
كقد أسيـ الدعـ المالي المقدـ مف حككمة االنتداب البريطاني بقيمة  10.000جنيو إسترليني،
فأقيمت المدرسة التكنكلكجية التابعة لممعيد ،كافتتحت الكمية التكنكلكجية بيدؼ تخريج الميندسيف
المطمكبيف لمعمؿ الصناعي في فمسطيف ،كتعاكنت سمطة االنتداب مع الككالة الييكدية عاـ ،1938
كما تـ افتتاح الكمية المائية كالبحرية ،ككانت مياـ الكمية تقديـ الدكرات في المبلحة ،كاليندسة البحرية،
كالمياـ البلسمكية ،كصناعة السفف؛ لتييئة مكظفيف صياينة لمقياـ بالمبلحة كالتجارة عبر البحر ،كاعداد
ميـ يككف أساس سبلح البحرية الصييكنية( .الصيفي)74 :2015 ،
كادر ٌ
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ب -الجامعة العبرية
اىتمت الصييكنية بالتعميـ العالي عمى تأسيس الجامعة العبرية في عاـ  ،1925ككاف الييكد
قد استكممكا حمقات التعميـ في عيد االنتداب ،ككاف لعمميـ األثر الفعاؿ في نشر المغة العبرية كالثقافة
الييكدية ،كأقيمت الجامعة العبرية عمى جبؿ سككبس( .الدباغ1990 ،ـ )3:47 ،كالتي ألحقت باتفاقية
جبؿ سككبس في  1948/7/7التي كانت معقكدة بيف القادة العرب كالييكد في منطقة القدس ،مف أجؿ
نزع السبلح مف منطقة جبؿ سككبس ،كتشمؿ ىذه المنطقة الجامعة العبرية كمستشفى ىداسا كأكجستا
فكتكريا كقرية العيسكية؛ كذلؾ لحماية ىذه المنطقة ،كيتكلى البكليس المدني العربي كالييكدم الحراسة
تحت إشراؼ مندكب األمـ المتحدة ،كيرفع عمـ األمـ المتحدة عمى المباني الرئيسة ،كعمى عدـ استخداـ
المنطقة قاعدة لمعمميات الحربية(.)1
 .4العالقات الصييونية في تثبيت الثقافة الييودية
كانت الحركة الصييكنية في عجمة مف أمرىا لقياـ الدكلة الييكدية في فمسطيف ،ككاف رئيس
مبكر عمى اختيار اسـ الدكلة "إسرائيؿ"،
نا
الرم استقر
الكاليات المتحدة بنفسو أماميا ككراءىا ،ككاف أ
مبكر عمى رسـ عمميا خطاف مف المكف األزرؽ أعمى كأسفؿ رقعة بيضاء تتكسطيا نجمة داكد،
كاستقر نا
حيث إف ييكد فمسطيف فيمكا اإلشارة كتمقكا الرسالة؛ فالخطاف بالمكف األزرؽ أعمى العمـ كأسفمو يشيراف

إلى النيريف الكبيريف المذيف تقع األرض المكعكدة بينيما :نير الشرؽ الكبير كىك الفرات ،كنير الغرب
الكبير كىك النيؿ( .ىيكؿ)233 :2001 ،
حيث إف أحد الرمكز التي ترتبط بالكعي الديني التاريخي عند الييكد ،أال كىي المغة العبرية،
حتميا لنجاحيا ،كالذم ال
فقد كاف إحياء المغة العبرية أحد انجازات الحركة الصييكنية ،ككاف شرطنا
ن
سسا مف كؿ المراحؿ التاريخية التي
يتجاكز ثمانية آالؼ كممة ،فقد استكعبت المغة العبرية الحديثة أ ن
مرت بيا المغة العبرية :المرحمة الخاصة بالعيد القديـ ،كالمرحمة التممكدية ،كمرحمة العصكر الكسطى،
كمرحمة أجياؿ الجيتك ،كما استعاف بكؿ صكر االستخداـ المغكم التي ظيرت في كؿ الصكر األدبية.
(الشامي)69 :1994،

اتفاقية جبؿ سككبس(1).1948/7/7 :
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تحديا
كانت لغة المؤتمرات الصييكنية األكلى بالمغة األلمانية ،حيث كانت ىذه المغة تمثؿ
ن

حقيقيا لمعبرية ،حينما نكقشت مسألة لغة الكطف القكمي ،كنشب ما يسمي حرب المغة في المستكطف
ن

الصييكني ،كلعمو ليس مف قبيؿ الصدفة أف ىرتزؿ في أثناء بحثو البلىث عف قكة استعمارية تتبني
مشركعو االستيطاني تكجو في بادئ األمر لقيصر ألمانيا ،كتزخر مذكرات ىرتزؿ بعبارات اإلعجاب
كاإلشادة بركسيا كبعبقريتيا ،بؿ إف جكلدماف يرل حؽ ىرتزؿ في أف تصؿ فكرتو مف خبلؿ معرفتو
بالفكر كالحضارة األلمانية( .المسيرم)153 :2003،
جنديا في الفيمؽ الييكدم عاـ
دخؿ بف غكريكف القدس بعد انتياء الحرب العالمية األكلى
ن

1918ـ مع جيكش الحمفاء ،حيث أقاـ ىناؾ في المدينة مع "بف تسفي" ،كاتخذ مف مدينة القدس نقطة
النطبلؽ نشاطاتو الصييكنية ،فقد استغؿ كجكده في المدينة المقدسة في الكتابة ،كالترجمة ،كتشجيع
االستيطاف ،كتنظيـ العماؿ الزراعييف ،كاقامة المستكطنات ،كانشاء المؤسسات ،كاحياء المغة العبرية،
عبر نشر الثقافة العبرية كالصييكنية في أكساط الييكد ،ككتب بف غكريكف أكثر مف خمسة عشر مقاالن،
تناكلت جميعيا مبادئ الحركة الصييكنية كنشر الثقافة العبرية ،كسعى لجمع التبرعات مف أجؿ تأسيس
"يكشيؼ" ييكدم قكم في فمسطيف ،كقد استعاف بف غكريكف في مقاالتو بالمكتبة الكطنية الصييكنية
في القدس( .أبك شمالة  )65 :2012،كما عممت اإلدارة الصييكنية عمى إدراج المغة العبرية في
الشرطة كالتي كانت مدعكمة مف الحاكـ العسكرم البريطاني( .أبك خضكرة)233 :2012،
كما نشطت البعثة الصييكنية خبلؿ السنكات  1920-1918في تثبيت اليكية الييكدية في
فمسطيف ،مف خبلؿ إضافة المغة العبرية كطباعتيا في المعامبلت الرسمية لحككمة اإلدارة البريطانية
كعمى العممة كالشيادات كالكثائؽ ،كفتح المزيد مف المدارس الييكدية ،كاإلشراؼ عمييا كتعديؿ قكانيف
اليجرة كاإلقامة ،كغيرىا مف األمكر الحياتية لممياجريف الييكد( .صالحية )64 :2009،حيث حرص
بف غكريكف عمى إحياء المغة العبرية كتككيف لغة الجيش الصييكني الجديد ،كأمر بجمع الكممات
العبرية التي يمكف أف تستخدـ كاصطبلحات عسكرية ،بما في ذلؾ الرتب العسكرية ،كجمع 3000
كممة عبرية تصمح لممجاؿ العسكرم ،كككنت أكؿ قامكس عبرم عسكرم( .الشامي )183 :1986،
نصت المادة  22مف صؾ االنتداب عمى أف" :المغات اإلنجميزية كالعربية كالعبرانية تككف
كقد ٌ
ىي المغات الرسمية ،ككؿ عبارة أك نقش عمى الطكابع كالنقد يكتب بالعربية كيعاد بالعبرانية" ،كرغـ شدة
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ىذه المادة التي تجب أف تتساكل لغة أقمية ضئيمة ال تتكمـ بيا إال أقمية ،ككانت تتحمؿ حككمة فمسطيف
نفقات باىظة ،حيث أخذت تكتب كتنقش عمى عمكـ ما تكتب كتنقش عميو حرفي (أ.ل) كممة
"باالستينا" العبرية داللة كممة إسرائيؿ(.)1
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية في بناء الرعاية الصحية
شكؿ االنتداب المؤسسات كالمراكز الصحية ،كأعيد افتتاح المؤسسات الطبية الخيرية ،فقد كاف
تعمؿ :جمعية اإلسعاؼ كاإلنعاش السكرية الفمسطينية ،كالكحدة الطبية األمريكية الصييكنية ،كالصميب
األحمر األمريكي .كقاـ االنتداب بتنظيـ المستشفيات كالعيادات كاإلسعافات ،كتضمنت جمعية اإلسعاؼ
السكرية الفمسطينية ،كجمعية بعثة الكنيسة ،كالبعثة االسكتمندية ،كجمعية ييكد لندف ،كالبعثة المعمدانية،
كبقيت الكحدة الطبية األمريكية الصييكنية ىداسا كالتي تساعد نشاطات عدة كتعمؿ عمى تطكير
الصحة في فمسطيف ،ككانت جمعية الصميب األمريكية سنة  1919تشرؼ عمى عدد مف المستشفيات
كادارة جمعيات األيتاـ( .الحككمة البريطانية)100-99 :2000 ،
الطب ،حيث ظير تنسيؽ كتعاكف كاضح بيف
حدث تغير بعد الحرب العالمية األكلى في كضع
ٌ

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
المركز الطبي األكؿ في ذلؾ الكقت ،إلسياميا في القضاء عمى المبلريا ،كأنشأت السمطات البريطانية
مع المؤسسات الطبية الصييكنية في فمسطيف منظكمة الطب الكقائي لمعالجة األمراض ،كالقضاء عمى
األكبئة ،كخصصت الحككمة حكالي  %10مف ميزانيتيا لمعبلج الطبي ،كالطب الكقائي ،كتركزت
الجيكد في المدف التي تركز فييا الصياينة ،مثؿ :حيفا ،كالقدس ،كيافا( .الصيفي)114 :2015،
ابعا :العبلقات الدكلية الصييكنية في بناء منظكمة المكاصبلت واالتصاالت
رن
 .1المواصالت
التزمت ألمانيا بتعيداتيا بتسميـ السكؾ الحديدية كمنشآت المكانئ كأنظمة إدارة القطاعات كاممة
مف الصناعة كالزراعة لمصييكنية ،كالتي تمثمت بالتعكيضات األلمانية( .جاركدم )42: 1982 ،حيث
تـ االستيبلء عمى كامؿ سكؾ الحديد في فمسطيف مف قبؿ اإلدارة المدنية ،كتـ تشغيميا دكف أم خسائر
ٌ
) (1تقرير المجنة التنفيذية إلى لجنة االنتداب في عصبة األمـ بتاريخ  6937/5/66ص45

257

مالية ،كتـ شراء عدد مف قاطرات سكؾ الحديد ،كشاركت دائرة األشغاؿ العامة في برنامج إنشاء الطرؽ
كالصيانة( .الحككمة البريطانية)10 :2000،
كما طرحت بريطانيا إقامة خط حديدم يصؿ يافا بالقدس عاـ  ،1856كحصؿ رجؿ األعماؿ
عاما،
الييكدم العثماني يكسؼ نافكف مف الحككمة العثمانية عاـ  1888عمى امتياز الخط لمدة  71ن

كقد باعو فيما بعد بمبمغ مميكف فرنؾ لشركة فرنسية أسست باسـ "شركة الخطكط الحديدية العثمانية
رسميا في سبتمبر  ،1892كمع بداية عاـ 1916
ليافا كالقدس كتمديداتيا الفرنسية ،كتـ افتتاح الخط
ن

قاـ الجيش البريطاني ببناء سكة حديد في القنطرة عمى األراضي المصرية ،كتـ تكصيؿ السكة إلى رفح

لنقؿ الجنكد إلى ىناؾ عبر العريش .كفي مارس عاـ  1917عندما قررت بريطانيا احتبلؿ فمسطيف تـ
إكماؿ بناء السكة حتى المد ،كفي عاـ  1918تـ إيصاليا حتى حيفا ،كقاـ الجيش البريطاني بإصبلح
السكؾ الحديد التركية المكجكدة التي أنشئت قبؿ الحرب العالمية األكلى( .الزىار)55 :2011،
كقد باع الجيش البريطاني اإلدارة المدنية االنتدابية لمخطكط الحديدية التي تقع ضمف األراضي
الفمسطينية في عاـ  1920لمحركة الصييكنية( .المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ج )565: 2حيث
كاف يقسـ نظاـ السكؾ الحديدية عند قياـ اإلدارة المدنية في فمسطيف ثبلث مجمكعات( :الحككمة
البريطانية)204 :2000 ،
أ -المحطات كالخطكط الرئيسة التي كضعيا الجيش البريطاني ،كالتي تمتد مف القنطرة إلى قناة السكيس،
عبر صحراء سيناء إلى الحدكد التي تمر في رفح كلغاية حيفا.
ب -سكة حديد القدس –يافا القديمة ،كالتي تعكد في األصؿ لشركة فرنسية ،كاف عرض الخط كتحكؿ إلى
طريؽ رئيسة مف قبؿ الجيش البريطاني.
ت -الخطكط التي احتميا البريطانيكف ،كالمككنة مف خط سكة حديد الحجاز ،كالكاقعة في فمسطيف مف عاـ
 ،1920كأعيد تركيب الخط الكاصؿ بيف المد كيافا بخط أساس عمى يد السمطات العسكرية ،كبناء
عمى طمب مف اإلدارة المدنية ،كفي أكتكبر  1920تـ تحكيؿ اإلشراؼ عمى سكؾ حديد فمسطيف
لئلدارة المدنية ،كبقي الجزء مف القنطرة إلى رفح بيد الجيش البريطاني.
ثـ فرضت التسكيات االستعمارية عمى المنطقة ،حيث يمنحت الحركة الصييكنية بمكجبيا منف نذا
بحرنيا عمى خميج العقبة عاـ ( .1924الكعرم)49 :2011،
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 .2االتصاالت
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،
كمع ازدياد حاجة الصياينة لتمؾ المكاتب ،استخدمكا مكاتب البريد األجنبية قبؿ الحرب كالمكاتب
العثمانية في أثناء الحرب ،لحيف سيطرة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،كأدخؿ الياتؼ ألكؿ مرة
عاـ  1919ألغراض عسكرية( .الزىار)55: ،2011،
كعندما غادرت السمطات العثمانية فمسطيف غادر جميع مكظفي البرؽ كالبريد معيـ ،ككانت
النتيجة قياـ الجيش البريطاني بالسيطرة عمييا كادخاؿ تحسينات عمى الخدمات المدنية ،كذلؾ باستخداـ
ميندسيف عسكرييف لخدمات البريد ،كعندما تسممت اإلدارة المدنية مصمحة البرؽ كالبريد مف اإلدارة
متكفر لمعمؿ ،رغـ أنيـ لـ يككنكا عمى قدر و
عاؿ مف
نا
العسكرية كاف عدد مف المكظفيف المؤىميف
التدريب ،كنظمت خدمات البريد بتقسيـ فمسطيف إلى مقاطعتيف شمالية كجنكبية ،ككانت اإلجراءات
كاألنظمة المتبعة حسب نظاـ البريد البريطاني ،كتسممت اإلدارة المدنية نظاـ مقاسـ شامؿ مف الجيش،
ككانت تكجد اتصاالت برقية ما بيف المدف الكبرل كافة كخدمة االتصاالت البلسمكية في السفف في
عرض البحر متكفرة عف طريؽ مصر( .الحككمة البريطانية)172 :2000 ،
كمع ابتداء اإلدارة المدنية كاف ىناؾ نقص عالمي في معدات كأجيزة الياتؼ مف كؿ األنكاع،
كخبلؿ عاـ  1921زاد عدد المشتركيف في البداالت في القدس كيافا كحيفا كعمى كصكؿ أقصى
سعتيا ،كصدرت أكامر بشراء أجيزة مف تصميـ مناسب لتحؿ محؿ المقاسـ القديمة ،ككصمت نسبة
المكالمات الدكلية مقارنة بالمحمية أكبر في فمسطيف ،ألف معظـ البنكؾ كالتجار يرغبكف في الحصكؿ
عمى أجيزة الياتؼ في مكاتبيـ كفركعيـ ،كتـ تحكيؿ كؿ تمؾ المقاسـ لمحركة الصييكنية كخدمة الييكد
في تحقيؽ أىدافيـ( .الحككمة البريطانية)176 :2000 ،
خامسا :العالقات الدولية الصييونية في بناء منظومة المياه والكيرباء
ً
ميما في الفكر االستراتيجي الصييكني منذ
استحكذ التفكير عمى االستيبلء عمى المياه
ن
مكقعا ن
البدء في التفكير بالدكلة الييكدية ،حيث قامت الحركة الصييكنية بإحضار الخبراء كالمجاف العممية
خبلؿ القرف التاسع عشر لدراسة المكارد المائية في فمسطيف ،كمدل االستفادة مف مياه نير األردف
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لتكليد الطاقة الكيربائية ،بسبب انخفاض البحر الميت عف البحر المتكسط ،كما يتضح أف االىتماـ
انصب بشكؿ كبير عمى المناطؽ المتاخمة لمحدكد الشمالية لفمسطيف ،ألف معظـ مصادر
الصييكني
ٌ
المياه التي تغذم فمسطيف تنبع مف سكريا كلبناف ،حيث يقع نير الميطاني في األراضي المبنانية؛ لذلؾ

جيكدا كبيرة لتكسيع الحدكد الشمالية لبلستحكاذ عمى منابع المياه.
بذلت الحركة الصييكنية
ن

عمؿ الصياينة عمى فكرة إنشاء قناة تصؿ بيف البحر المتكسط كالبحر الميت عاـ ،1850

كرقت
حيث تبدأ مف حيفا في فمسطيف ،كتصؿ إلى البحر الميت ،ككصؿ البحر الميت بالبحر األحمر ،ا
فكرة قناة البحريف الصييكني ىرتزؿ ،فكتب يتحدث عف قناة تصؿ البحر األبيض المتكسط كالميت،
كبتاريخ  1920/6/1نشرت صحيفة التايمز اإلنجميزية مقاالن ألحد مكظفي سمطات االنتداب البريطاني
في فمسطيف يقكؿ :اسمحكا لي بأف اقترح عمى صفحات جريدتكـ ىذا االقتراح ،كىك أف تككف جميع
أراضي كادم األردف التي مستكاىا أقؿ مف سطح بحر الركـ البحر المتكسط داخؿ فمسطيف ،كالغرض
مف االقتراح تسييؿ إغراؽ كادم األردف كالبحير الميت بمياه بحر الركـ ،إذ استقر الرأم عمى حفر
ترعة مف حيفا إلى زرعيف ،كحدد المقاؿ مزايا المشركع كالتي تعكد بالفائدة عمى البريطانييف حصرنيا،

كعدد المزايا بعدة نقاط:
ٌ
 .1إف القناة تعتبر ًّ
بديعا ،كتحمي الببلد مف غارات الجيراف الشرقييف ،كىذا يقمؿ مف عدد
حدا
ن
طبيعيا ن
الجنكد البلزميف لممحافظة عمى األمف.
كثير مف أراضي فمسطيف المضرة بالصحة إلى غرض نافع.
 .2يحكؿ نا
 .3يككف طكؿ البحيرة  180ميبلن ،تستخدـ بكاسطة بديعة لمنقؿ مف الداخؿ إلى حيفا.
 .4تككف مدينة القدس عمى بعد  10أمياؿ مف مرفأ لو عبلقة مباشرة بالبحر.
 .5ترعة مساحتيا  1200قدـ مربع ،تمؤل كادم األردف في خمس سنكات( .الزعبي)129 :1992،

زاد االىتماـ بالمياه كمشاريع الرم عاـ  ،1871عندما أكفدت بريطانيا بعثة فنية خاصة ،كاف
معظـ أعضائيا مف الييكد لدراسة كؿ ما يتعمؽ بالماء كالتربة ،ككاصمت عمميا ست سنكات في
فمسطيف لمعرفة قدرتيا عمى استيعاب الكافديف الصياينة ،كتعددت الدراسات كاالستنتاجات التي تكصمكا
إلييا ،ككانت تصب بمجمميا حكؿ تحكيؿ مجرل المياه المبنانية كالسكرية إلى فمسطيف؛ ألف فمسطيف
معا كبعدد قد يصؿ إلى  15مميكف نسمة،
ذات إمكانات مائية كبيرة تمكنيا مف استيعاب العرب كالييكد ن
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كمنذ ذلؾ الكقت بدأت ىجرة الييكد إلى فمسطيف ،كتكجو استقرارىـ إلى المناطؽ التي تتحكـ في منابع
المياه كاألراضي الخصبة ،كفي عاـ  1903طمبت الحركة الصييكنية مف الحككمة البريطانية إيفاد
تمييدا لسحب المياه إلى أراضي النقب ،كلتحقيؽ
لجنة لدراسة إمكانية سحب مياه نير النيؿ إلى سيناء،
ن

عاما
ذلؾ حاكؿ ىرتزؿ تكقيع اتفاؽ مع الحككمة البريطانية لمنحو استغبلؿ أراضي سيناء لمدة  99ن
قابمة لمتجديد ،لكف بريطانيا رفضت ذلؾ بحجة أف المشركع يؤثر عمى سياسة التكسع الزراعي في

مصر( .الزىار)36 :2011،
أثناء انعقاد مؤتمر الصمح  1919بباريس بذؿ الييكد محاكالت قكية مع زعماء فرنسا كايطاليا
كالكاليات المتحدة كبريطانيا لتكسيع رقعة فمسطيف ،لتشمؿ األراضي التي تنبع منيا ركافد نير األردف
كالتي يمر فييا نير الميطاني في لبناف( .عمي )54 :1969،حيث رفع كايزمف باسـ المنظمة
الصييكنية العالمية بتاريخ  1919/12/19إلى ديفيد لكيد جكرج رئيس الحككمة البريطانية رسالة
تتضمف رفض الصييكنية المطمؽ لخطكط الحدكد الشمالية لفمسطيف ،كالتي تـ تعيينيا مف بريطانيا
كفرنسا في اتفاقية سايكس بيكك ،كأكد كايزمف في رسالتو" :إف مستقبؿ فمسطيف االقتصادم يعتمد عمى
مكارد مياىيا لمرم كالقكل الكيربائية ،كتستمد مكارد المياه مف منحدرات جبؿ حرمكف كمف منابع حكض
األردف كمف نير الميطاني" ،كلقد استجاب الحمفاء ليذه الطمبات ،كعدلكا بالحدكد بما يتفؽ مع الرغبات
الصييكنية( .المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ج)143 :1
كما تقدمت الحركة الصييكنية بمذكرة إلى مؤتمر عاـ  1918تقكؿ فيو :البد مف إدخؿ المياه
الضركرية لمرم كالقكل الكيربائية ضمف حدكد فمسطيف ،مثؿ :مجرل نير الميطاني ،كمنابع نير
األردف ،كثمكج جبؿ الشيخ( .الزعبي )96 :1992،حيث نشطت الصييكنية في الغرب كخاصة عكاصـ
رضا ذات كفرة مائية ،فكتب
الحمفاء ،مثؿ لندف ،لمضغط عمييـ لتشمؿ حدكد دكلتيا المراد إقامتيا أ ن
حاييـ كايزمف رسالة لكزير خارجية بريطانيا بتاريخ  1920/10/30جاء فييا :تدرككف أىمية الميطاني

جدا،
الكبرل لفمسطيف ،ألف جميع مياه األردف كاليرمكؾ لف تفي بحاجاتيا ،كأف صيؼ فمسطيف حار ن
كتبخر المياه سريع ككثير ،كأف الميطاني ىك المصدر الذم يمكنو أف يؤمف المياه لرم الجميؿ األعمى،

فإذا حرمت فمسطيف مف مياه الميطاني كاألردف كاليرمكؾ لف يككف لفمسطيف استقبلؿ اقتصادم.
(الزعبي)51 :1992،
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جيكدا كثيرة لتسكية مجرل نير "كيشكف" ،كالذم ينبع مف
كقد بذلت حككمة االنتداب البريطاني
ن

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
حكضا كركافد ،كأقامت عند مصبو ميناء بحرنيا يصمح
امتياز النير مف الحككمة البريطانية ،كأنشأت لو
ن

لرسك سفف الصيد الصييكنية( .عمي)30 :1969،

كقد تعرضت مدينة القدس لمشكمة خطيرة تتعمؽ بنقص المياه لكجكد نشاط ممحكظ لمبناء
الصييكني في المدينة ،كلضماف تأميف احتياجات ذلؾ النشاط كاستم ارريتو أصدر ىربرت صمكئيؿ 25
أمر :أنا السير
مايك  1925قانكف عرؼ بقانكف ينابيع أرطاس ،أعمف في الجريدة الرسمية ،كأصدر نا
ىربرت لكيس صمكئيؿ المندكب السامي لفمسطيف ،بمقتضي السمطة المخكلة لي في المادة ( )2مف
قانكف ينابيع ارطاس لسنة  ،1925لقد خكلت مجمس بمدية القدس أف يأخذ المياه الجارية مف ينابيع
شير مف تاريخ األمر ،كأف يستعمؿ ىذه المياه المكجكدة في خزانات مياه البمدية
قرية أرطاس لمدة  12نا
المكجكدة في برؾ سميماف ،مع مراعاة أحكاـ القانكف المذككر في جميع األحكاؿ( .الزىار)96 :2011،
قامت شركة كيرباء فمسطيف بتدشيف محطات تكليد كيرباء عند ممتقى نير األردف ككدام
اليرمكؾ في جسر المجامع في عاـ  ،1929كأيعطيت شركة ييكدية أمريكية بريطانية مف قبؿ ىيئة
االنتداب حؽ استخراج األمبلح كالمعادف مف البحر الميت ،كحاكؿ الييكد شراء أرض غكر أبي عبيدة
الجراح كمساحة مف أرض الشكنة الكاقعة عمى الضفة الشرقية لنير األردف ،بينما راعت لجنة التقسيـ
الممكية برئاسة المكرد بيؿ إعطاء الييكد مناطؽ ذات مياه مطرية كجكفية كبيرة ،كقد قىٌيـ الصييكني بف
غكريكف تقرير لجنة التقسيـ بقكلو :مشركعيا جيد ،كال سيما إذا انتقمت األكدية إلى الدكلة الييكدية.

امتياز مف
نا
(الزعبي )54- 53 :1992،حيث منحت حككمة االنتداب البريطاني في أبريؿ عاـ 1929
مكئير نكفكمسكي ،كىك ييكدم ركسي كتكماس تكلكؾ كىك بريطاني األصؿ الستخراج أمبلح البحر

الميت ،كتـ تسجيؿ شركة البكتاس الفمسطينية عمى أف يككف االمتياز سارم المفعكؿ ابتداء مف يناير
عاـ ( .1930الزىار)96 :2011،
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مشروع روتنبرغ لممياه والكيرباء
تقدـ فؤاد بؾ سعيد بمشركع إلنارة مدينة حيفا بالكيرباء ،كلكف سمطة االنتداب ماطمت بالمكافقة
عمى المشركع ،ففي عاـ  1926منح المندكب السامي البريطاني في فمسطيف المشركع لمييكدم
الركسي "بنحاس ركتبرغ" ،مضمكنو منح امتياز استثمار المكارد المائية العربية لتكليد الكيرباء بيد
كرس ماؿ ييكدم ،عمى أف يككف مردكد ىذا االمتياز الربح الناتج عف بيع الكيرباء لمييكد
عاممة عربية أ
فقط ،كاالستفادة مف مياه كادم األردف ككادم اليرمكؾ كفركعيما كأحكاضيما كبناء السدكد كمد األقنية
كتغيير مجرل النير ،ككؿ ما يراه ضركرنيا لتنفيذ المشركع ،مثؿ استمبلؾ األراضي البلزمة لممشركع
مقابؿ تعكيض بسيط كعدـ دفع تعكيض ألم فبلح عربي يقيـ أم مشركع يتعارض مع مضمكف

االمتياز مستقببلن ،كأطمؽ يد الييكد الستخراج كاستخداـ المياه العربية( .الزعبي )52 :1992،كمسح
أراضيو بداخؿ الحدكد األردنية سنة  ،1928كطبقنا ليذا المشركع فإف مياه األردف تعتبر كقفنا عمى

المشركع ،كال يحؽ لؤلردف االستفادة منو ،كتعيدت األردف بالمحافظة عميو زمف السمـ( .عمي:1969،
)61
سارعت بريطانيا إلى منح شركة ركتنبرغ الييكدية استغبلؿ نير االردف كركافده كحكضو
كنيرم اليرمكؾ كالعكجا لتكليد القكة الكيربية ،كنص االمتياز عمى انفراد الييكد في تكليد القكل
الكيربائية كتكزيعيا في فمسطيف كمعظـ أنحاء شرؽ األردف ،كمنحتيـ استخراج أمبلح البحر الميت
كمعادنو لمدة  75سنة ،كأعطتيـ امتياز جعؿ بحيرة طبريا خزنانا لمياىيـ البلزمة لمشاريع تكليد

الكيرباء( .دياب ).102 :2002،كاشتمؿ ىذا االمتياز عمى شرط استغبلؿ نير العكجاء كعمى احتكار
كبيع كتكزيع الكيرباء لبلستيبلؾ؛ كقد اعتبرت الحركة الصييكنية أف تنفيذ ذلؾ المشركع ىك أىـ نقطة
تنطمؽ منيا لتحكيؿ فكرة الكطف القكمي إلى الكاقع ،ذلؾ لما ترتب عميو االىتماـ بالزارعة كتجييز
المزارعيف الييكد لبلستيطاف في فمسطيف طكاؿ فترة االنتداب البريطاني عمييا( .صامرم)27 :2013،
مشروع لودر ميمؾ عاـ 1944
كمفت ك ازرة الزراعة األمريكية الخبير االمريكي "لكدر ميمؾ" الذم حضر إلى فمسطيف عاـ
 1938لدراسة الجممة المائية في فمسطيف ،كبعد دراسة مستفيضة أكد "لكدر ميمؾ" عمى شؽ قناة تصؿ
البحر المتكسط بالميت ،إذ أنفذ مشركع تحكيؿ مياه نير األردف لسقاية كسط فمسطيف كجنكبيا،
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باإلضافة لمشاريع تكليد الطاقة الكيربائية التي يمكف أف تقاـ إذا تـ مشركع قناة البحريف ،كفي أثناء
زيارة كزير خارجية الكياف اإلسرائيمي لمكاليات المتحدة األمريكية عاـ  1948سممت لو مذكرة كقعيا
ثبلثمائة ميندس كفني ييكدم ،كطالبت بضركرة مباشرة أعماؿ مشركع البحر األبيض المتكسط بالبحر
الميت( .عمي)67 :1969،
كما تقدمت الشركات الييكدية الميتمة بالمياه إلى الجيات المبنانية عاـ  1944بمشركع
الستغبلؿ جميع مياه لبناف ،بما فييا نير الميطاني ،كتحكيؿ الفائض إلى فمسطيف مقابؿ تزكيد المدف
المبنانية بالماء كالكيرباء ،كتضمف مشركع "لكدر ميمؾ" الستغبلؿ مياه فمسطيف كالمياه المجاكرة،
كخبلصتو(:)1
 .1االستيبلء عمى نير األردف.
 .2تجفيؼ بحيرة الحكلة ،كاستغبلؿ أرضيا لمزراعة.
انخفاضا مف
 .3االستيبلء عمى نير الميطاني ،كتحكيمو إلى أرض فمسطيف الشمالية ،كىي أكثر
ن

األراضي المبنانية ،كاقامة بحيرة اصطناعية في سيؿ قرية عرابة البطكؼ في شماؿ مدينة الناصرة
تمييدا لمد شبكة أقنية لنقؿ الفائض لمنقب.
الفمسطينية،
ن

 .4ضركرة استثمار صح ارء النقب كالمناطؽ الجنكبية مف فمسطيف في الزراعة.
 .5إقامة قناة تصؿ البحر األبيض المتكسط بالبحر الميت.
كأكد أف بمشركعو يكمف استغبلؿ منخفض كادم األردف استغبلالن كامبلن لؤلراضي؛ مما سيم ٌكف
الصياينة مف استيعاب أربعة مبلييف ييكدم مف أكركبا ،باإلضافة إلى  1800000عربي في

فمسطيف(.)2
كما زار المكرد صمكئيؿ ممؾ األردف بتاريخ  ،1949/4/19كبعد انتياء الزيارة بعث المكرد
صمكئيؿ إلى رئيس الحككمة تكفيؽ أبك اليدل رسالة حكؿ مشركع ركتنبرغ ،كالذم كاف رئيس مجمس
إدارتو ،جاء في الرسالة" :فخامة رئيس حككمة مممكة شرؽ األردف الياشمية-عماف ،يا صاحب
الفخامة ،حينما شرفني جبللة الممؾ شرؽ األردف كاستقبمني في الشكنة كسألني عما إذا كاف ثمة مسائؿ
)(1مشركع لكدر ميمؾ عاـ 6944
) )2مشركع لكدر ميمؾ عاـ 6944
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مدير لشركة كيرباء فمسطيف ،كاني
أرغب في عرضيا ،فأجبت بأنني حضرت إلى فمسطيف بصفتي نا
أرغب في عرض مسألة عاجمة كممحة ،كىى إعادة محطة تكليد الكيرباء التي تسمميا الجيش العربي
في جسر الجامع منذ  1948/5/14كاعادتيا إلى الشركة"(.)1
االستراتيجية الصييونية لممسألة المائية تترؾ في أمريف( :الزعبي)70 :1992،
 .1االعتماد عمى مخزكف المياه في فمسطيف حدكد  ،1948كاالستغبلؿ األمثؿ ليا.
 .2أدرؾ الصياينة صعكبة قياـ أم مشركع بالتعاكف مع العرب يؤدم إلى فائدة مائية لمصييكنية،
كلذلؾ ركز الصياينة عمى إيجاد ظركؼ سياسية كعسكرية بغاية سحب الكرقة المائية مف يد الدكؿ
العربية ،أما لجية استغبلؿ المكارد المائية في فمسطيف حدكد  1948فقد كضعت دراسات لتقنيف
استيبلؾ المياه عف طريؽ استخداـ طرؽ رم أقؿ استيبل نكا لممياه.

كما تيتـ بالمسالة المائية في إسرائيؿ ثبلث جيات أساسية ،ىي:

 .1لجنة المياه :كتعد مف أقدـ المؤسسات المائية بعد إعبلف دكلة الكياف اإلسرائيمي بتاريخ
.1948/5/14
 .2مؤسسة نحاؿ :متخصصة بالتخطيط المائي كدراسة الجدكل االقتصادية لممشاريع المائية
المستقبمية ،كالبحث عف المصادر المائية الجديدة ،كقد أسست عاـ  ،1852كيساىـ في أرس ماليا
الصندكؽ القكمي الييكدم بنسبة  %24كالككالة الييكدية العالمية بنسبة  %24كالحككمة اإلسرائيمية
بنسبة .%52
 .3مؤسسة مككركت :تساىـ في تنفيذ كمتابعة المشاريع المائية المخططة مف قبؿ مؤسسة النحاؿ،
كتقكـ بتنظيـ عممية استيبلؾ المياه كمنع أم ترخيص لحفر اآلبار ،إال عف طريقيا أك استغبلؿ مياه
السدكد كاألنيار ،كيساىـ في أرس ماليا الصندكؽ القكمي الييكدم كالككالة الييكدية بنسبة  %33لكؿ
منيما ،كنسبة  %34مف أرس ماؿ ىذه الشركة تدفعو الحككمة اإلسرائيمية ،...كيرتبط عمؿ المؤسسات
المائية "لجنة المياه كنحاؿ مكركت مع عمؿ ك ازرة الزراعة كك ازرة المالية ك ازرة الدفاع كمعيد الدراسات
االستراتيجية( .الزعبي)63 :1992،

) )1شركة كيرباء فمسطيف ، 6949/4/35ص.72
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كقد كاف لؤلمـ المتحدة دكر كبير في مساعدة الصييكنية عمى سرقة المياه كاألرض العربية،
نظر لمتأثير القكم لبعض الدكؿ عمييا ،فمف لجنة التقسيـ إلى االعتراؼ بكجكد إسرائيؿ إلى عدـ متابعة
نا
تنفيذ مضمكف الفقرة ( )11مف قرار األمـ المتحدة رقـ ( )194لعاـ  1948الخاص بالسماح لمعرب
بالعكدة إلى فمسطيف إلى تشكيؿ ككالة الغكث بتاريخ  ،1948/8/8بغاية تسييؿ إقامة الفمسطينييف
خارج فمسطيف إلى لجنة التكفيؽ الدكلية المنبثقة عف األمـ المتحدة  1949برئاسة السيد "غكردف
تقديما يعادؿ سبعة أثماف مياه نير الميطاني ،حيث كانت تتطمع
كبلب" ،التي اقترحت عمى لبناف
ن
إسرائيؿ إلى حدكد يقع نير الميطاني ضمنيا( .الزعبي)67 :1992،
كبعد عقد اتفاقيات اليدنة في ركدس بيف لبناف كاألردف كسكريا كمصر كبيف الييكد ،حرص
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
بحيرة اصطناعية يحفركنيا في سيؿ عرابة البطكؼ في شمالي فمسطيف شماؿ الناصرة ،ككاصؿ الييكد
أعماليـ بالرغـ مف المقاكمة التي أبداىا السكاف العرب في المنطقة
ككنت الحركة الصييكنية مع الدكؿ األكركبية المنظكمة االساسية في السيطرة عمى فمسطيف
مف خبلؿ التككيف االقتصادم كبناء عبلقات قكية في حركة الصادرات كالكاردات كبنت المنظكمة
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
الرئيسية في بناء كظائؼ الخدمات األساسية في بناء الدكلة الييكدية.
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المبحث الثالث
العالقات الدولية الصييونية في تكويف
النظاـ السياسي واإلعالـ

أوالً :العالقات الصييونية وتكويف السمطة التنفيذية

ثانيا :العالقات الصييونية في تكويف الييئات التشريعية والبرلماف
ً
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية في تنظيـ وانشاء القضاء والمحاكـ

ابعا :العالقات الصييونية في تكويف الصحافة والدعاية الصييونية إلقامة الدولة
ر ً
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مدخؿ
تضامنت الحركة الصييكنية مع االنتداب البريطاني في تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ الصييكنية
اإلدارة كالسمطة بالتدريج ،حيث طمبت الحركة الصييكنية مف االنتداب البريطاني تنفيذ المخطط إلقامة
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
كالعبلقات الخارجية لمحركة الصييكنية ،كعممكا عمى تككيف المجمس الكطني كالذم تحكؿ بالتدريج
لمكنيست اإلسرائيمي ،كأعمنت أمريكا في حاؿ انسحاب بريطانيا مف فمسطيف أف الجياز الحاكـ لدكلة
الييكد سيقكـ بتسميـ المسئكلية كاعبلف الدكلة الييكدية.
كما استطاعت الحركة الصييكنية كبمساعدة االنتداب البريطاني تككيف الجياز الكقائي كالحكـ
ييكديا عمى بمدية القدس كحيفا كيافا كتؿ أبيب ،كغيرت في المناصب كاليياكؿ
المحمي ،حيث عينت
ن
كالمناصب اإلدارية ،كعممت الصييكنية مع اإلدارة البريطانية عمى تغيير القكانيف السارية في الببلد بما

يخدـ الحركة الصييكنية في إقامة الدكلة.
كقد اعتمدت الصييكنية عمى الصحافة كالدعاية كأداة لتركيج أفكارىا كخدمة المشركع
بث كنشر
الصييكنية في إقامة الدكلة ،حيث استخدمت العديد مف المجبلت كالجرائد العالمية في ٌ
أفكارىا ،حيث كانت كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلقامة مثؿ اليجرة كاالستيطاف كالتقسيـ كغيره في نشر

أفكارىـ المجبلت العالمية ،لتكصيؿ أفكارىـ لمعالـ كتسييؿ االعتراؼ الدكلي بالدكلة الييكدية.
أوالً :العالقات الصييونية وتكويف السمطة التنفيذية
النظاـ السياسي اإلسرائيمي مبني مف الناحية النظرية عمى مبدأ فصؿ السمطات ،كىك ينتيج
منيج النمكذج البريطاني في فصؿ السمطات ،بحيث يجب حصكؿ السمطة التنفيذية عمى ثقة السمطة
التشريعية ،كأف السمطة القضائية مستقمة بفرعييا الديني كالمدني ،كمكفكلة بالقانكف األساسي اإلسرائيمي،
كىك المككف الرئيس في دستكرىا غير المصنؼ(( .)1صالح)15 :2011 ،

) (1ليس لدل إسرائيؿ دستكر مكتكب كيتـ االستعاضة عف ذلؾ بالقكانيف األساسية شبو الدستكرية كيمكف إضافة قكانيف
أساسية جديدة (صالح)15 :2011 ،
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 .1العالقات الصييونية في تكويف اإلدارة المدنية
القاعدة التي تتبع عادة في إدارة الببلد التي تحتميا الجيكش العسكرية ىي المحافظة عمى الحالة
الراىنة ،كتجنب إ حداث أم تغيير جكىرم في قكانيف الببلد أك في طريقة تطبيقيا ،حتى تقكـ في الببلد
حككمة دائمة ،كقد كانت اإلدارة العسكرية في فمسطيف ىيئة عسكرية تعمؿ تحت إدارة مدير عاـ يتمقى
أكامره مف القائد األعمى الجنراؿ المنبي بكاسطة القائد العاـ( .الدباغ)244 :1991 ،
تسمسمت الحركة الصييكنية بالتعاكف مع االنتداب البريطاني في تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ الييكد
اإلدارة كالسمطة بالتدريج ،حيث نصت المادة الرابعة مف صؾ االنتداب عمى االعتراؼ بككالة ييكدية
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
دائما لسيطرة اإلدارة المدنية ،كلكي تساعد في إنماء الببلد كتشترؾ فيو،
الييكد في فمسطيف ،كتخضع ن
كتعتبر المادة المذككرة أف المنظمة الصييكنية ىي الككالة ،التخاذ الخطكات بعد التشاكر مع حككمة
االنتداب التي تضمف تعاكف جميع الييكد الراغبيف في المساعدة عمى إقامة الدكلة الييكدية(.)1
بعد سيطرة بريطانيا عمى فمسطيف عاـ  1918عممت الحركة الصييكنية عمى تثبيت كجكدىا
في فمسطيف ،ككتب كايزمف إلى المكرد كيرزكف كزير خارجية بريطانيا يؤكد لو أف تغمغؿ عدد مف الييكد
البريطانييف في اإلدارة مرغكب فيو بشدة ،ككشؼ كايزماف عمى أف المنظمة الصييكنية أعدت قكائـ
بالمرشحيف الجاىزيف في جميع مستكيات اإلدارة ،كسممت إلى ك ازرة الخارجية البريطانية ،كعممت
الحككمة البريطانية عمى تنفيذ المخطط ،كحكلت فمسطيف مف الحكـ العسكرم إلى اإلدارة المدنية،
ساميا لفمسطيف ،كعيف الييكد في المناصب
مندكبا
كعينت ىربرت صمكئيؿ البريطاني الصييكني
ن
ن

المرمكقة ،حيث مثمكا ثمث مجمكع المكظفيف( .مياني)43 :2010 ،

كقد خضع الجياز اإلدارم لسيطرة المكظفيف البريطانييف ،فكانت المناصب العميا مف
البريطانييف ،كبمغ عدد المكظفيف البريطانييف عاـ  1947حكالي  737مكظفنا( .الزاممي)139 :2016،

كتـ
حيث تككنت مؤسسات الدكلة مف المؤسسات االستيطانية التابعة لمككالة الييكدية قبؿ عاـ ٌ ،1948
تغيير أسمائيا ،فالجمعية المنتخبة تحكلت إلى مجمس الدكلة المؤقت ،ثـ أصبحت الكنيست عاـ
) )1تقرير االتفاؽ المتضمف دستكر الككالة الييكدية لفمسطيف أغسطس 95 :6939
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 ،1949كالمجنة التنفيذية لمككالة الييكدية تحكلت إلى الحككمة المؤقتة عاـ  ،1948ثـ إلى مجمس
الكزراء ،كتحكلت الياجاناه إلى الجيش اإلسرائيمي ،كنجحت الدكلة الصييكنية في السيطرة عمى
المؤسسات الرئيسة ،مثؿ :التنظيمات العسكرية ،كمكاتب العمؿ ،كممتمكات البلجئيف الفمسطينييف،
كالسيطرة عمى جياز التعميـ ،كاحتكار تكزيع المكارد المالية التي تدفقت مف الخارج( .المسيرم،1999،
ـ)223 :7
ثـ أسست الككالة الييكدية الدكائر التالية :المالية ،كالسياسية ،كاألمانة العامة ،كاالقتصاد،
ٌ
كاليجرة كاالستيطاف ،كالعمؿ ،كالدكائر الفنية ،كاإلسكاف ،كالبحر كالصيد ،كالتجارة كالصناعة ،كالصحافة
يقر إنشاؤىا في المؤتمرات الصييكنية،
كاألنباء ،كالنقؿ كالمكاصبلت ،إلى جانب المؤسسات الكبيرة التي أ َّ
كالتي تشرؼ عمييا الككالة بشكؿ مباشر( .الزىار)82 :2011،
كطنا
كقد كضعت اإلدارة العسكرية البريطانية ىدفنا ليا ،حيث ىيأت فمسطيف بالتدريج لتصبح ن

ييكديا ،كقد أبقت عمى معظـ الدكائر اإلدارية التي كانت قائمة في العيد العثماني كاحتفظت
قكميا
ن
ن
بكثير مف المكظفيف ،إال أنيا حرصت عمى المبالغة في محاباة الصييكنية؛ فكاف مف كبار المكظفيف

عيف مف
كجميعيـ بريطانيكف ،كتسعة مف الييكد ،كلـ يسند إلى العرب المؤىميف المراكز التنفيذية ،حيث ٌ

العرب في مناصب استشارية ،حيث كاف معظميـ مف العرب الذيف جاؤكا مع الجيش البريطاني مف
خارج فمسطيف ،ك َّ
شكؿ الييكد أغمبية اإلدارة العسكرية التي بدكرىا لـ تطبؽ أنظمتيا اإلدارية عمى
المستكطنات الييكدية القائمة ،بؿ جعمتيا تتمتع بمجالس مستقمة( .أبك شمالة )171 :2012،
جاء ىربت صمكئيؿ كىك متأكد بأف ميمتو ىي إنشاء حككمة ييكدية في فمسطيف ،كمنذ كطئت
حككميا ،كأقاـ عمى رأس كؿ دائرة مف دكائر ىذا الجياز مكظفنا
أقدامو فمسطيف ،حيث أقاـ جيا ناز
ن

تنفيذيا كاف يتألؼ في البداية مف المندكب
مجمسا
مسيحيا ،كعمى أرس ىذا الجياز
ييكديا أك
إنجميزنيا
ن
ن
ن
ن
كثبلثة كتاب كىـ بمثابة كزراء :كاحد لمداخمية ،ككاحد لممالية ،كثالث لمعدالة .كقد كاف الغرض مف ىذا
اقتصاديا إلنشاء الدكلة الييكدية.
سياسيا ،كعسكرنيا ،كتشريعنيا ،ك
ن
التنظيـ تييئة فمسطيف إدارنيا ،ك ن

(صامرم )22 :2013،ككضع إدارات القضاء كاليجرة كالتجارة في أيدم صياينة معركفيف ،كجعؿ
المغة العبرية لغة رسمية ثالثة إلى جانب المغتيف العربية كاإلنجميزية في فمسطيف ،كما كضع مكارد
الثركة الرئيسة كاستغبلليا في أيدم الييكد الصياينة ،كمنحيـ التسييبلت كاالمتيازات ،كلقد ساعد في
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تنفيذ ىذه السياسة نائبو نكرماف بنتكيتش ممثؿ اتحاد الصييكنييف بمندف عاـ  ،1916الذم اختاره مف
غبلة الصييكنية ،كترؾ لو حرية ِّ
سف القكانيف ،ككاف الرئيس الفعمي لمجياز القضائي المشرؼ عمى تنفيذ
ىانا آخر عمى أف اإلنجميز المحتميف متفقكف مع الييكد عمى
القكانيف .كقد جاء تعييف صمكئيؿ بر ن

إعطاء فمسطيف كميا طابع الحكـ الييكدم منذ بداية الحكـ المدني( .حسيف)183 :2012 ،

كقد نجحت المؤامرة الصييكنية البريطانية في نزع الصفة العربية كاستبعادىا عف مستقبؿ اإلدارة
في فمسطيف ،كفازت في كضعيا تحت االنتداب البريطاني ،كباشرت بريطانيا في تنفيذ ميمتيا ،كشرع
المندكب السامي البريطاني ىربرت صمكئيؿ الصييكني المعركؼ في عممية تيكيد اإلدارة كفي تييئة
الببلد لقياـ الكطف القكمي الييكدم؛ فعيَّف جميع رؤساء الدكائر الحككمية مف الييكد أك مف اإلنجميز
المتعصبيف لمصييكنية ،كسمَّـ دائرة التشريع كاعداد القكانيف كدائرتي التجارة كالمياجرة إلى صييكنييف

معركفيف ،كاعتبر العبرية لغة رسمية ،كأعمف استقبلؿ الييكد بإدارة مدارسيـ كشئكف التعميـ كالمعارؼ،
كشاركتو المجنة الصييكنية التنفيذية في إدارة شئكف الييكد ،بينما حصر كؿ شؤكف العرب في أيدم
المكظفيف الييكد كاإلنجميز( .دياب )101 :2002،
كما مارست سمطة االنتداب الحكـ في فمسطيف ،كأعطت بعض الصبلحيات لمصييكنية ،حيث
كاف الحكـ أشبو بدكلة داخؿ دكلة لما تمتعت بو مف صبلحيات كاسعة ،كأقاـ الييكد مؤسسات اقتصادية
َّ
كتـ تأسيس اتحاد العماؿ،
كاجتماعية كتعميمية ضخمة ،كشكمكا بنية تحتية قكية لمدكلة الييكدية القادمةٌ ،
كافتتحت الجماعة العبرية بالقدس سنة ( .1925مركز الزيتكنة ،2012،ع)9 :21

ثـ خطب الزعيـ الييكدم بف غكريكف في تؿ أبيب في مارس 1943ـ قائبلن" :إف الصييكنية قد
ٌ
انتيت مف كضع خطتيا النيائية ،كأصبحت فمسطيف دكلة ييكدية ،كاف الييكد ال يستغنكف عف أم قسـ
مف فمسطيف ،حتى قمـ الجباؿ كأعماؽ البحار"( .الحسيني)18:
كقد تحكلت المجاف الصييكنية في فمسطيف إلى حككمة في طكر التككيف ،كقامت باإلشراؼ
عمى الشئكف االستيطانية كاالقتصادية كالثقافية لمتجمع االستيطاني الييكدم في فمسطيف ،حيث أيسس
عاـ  1947مجمس كطني ليككف بمنزلة برلماف لمدكلة الصييكنية ،كادارة كطنية لحككمة الدكلة المرتقبة،
تـ اإلعبلف عف الدكلة ،كانتقمت كثير مف الصبلحيات التي كانت مف اختصاص المنظمة إلى
عندما َّ
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الحككمة المؤقتة ،مثؿ :الدفاع ،كالداخمية ،كالخارجية ،كالمالية ،كالمكاصبلت ،كالتجارة ،كالصناعة.
(المسيرم ،1999،ج)325-324 :6
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
فمسطيف؛ فإف الجياز الحاكـ لمدكلة الييكدية سكؼ يقكـ كيتكلى المسئكلية(.)1
كثير طبيعة النظاـ الذم
تيـ نا
كقد َّ
صرح المكرد بمفكر كىك يمنح الصياينة ن
بمدا ال يممكو ،ال ٌ
يتعيف عمينا إقامتو لكي نحتفظ بنفط الشرؽ األكسط ،فاألمر األساس ىك أف يظؿ النفط في متناكؿ
يدنا( .جاركدم)16 :1982 ،
ثـ شكمت الحركة الصييكنية في مارس  1948آلية ما سمي حككمة الظؿ في إسرائيؿ ،كالتي
ٌ
أعمف عنيا بشكؿ رسمي في مايك مف السنة نفسيا ،ككانت الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة حيف
اما عمى كؿ مف الدكلتيف الييكدية كالعربية ،بأف
أقرت  1947/11/29مشركع تقسيـ فمسطيف ضمنتو إلز ن
تقكـ كؿ منيما بكضع دستكر حديث ،كبذلؾ كرد في إعبلف استقبلؿ الدكلة أف المجمس الكطني سيعمؿ
مجمسا مؤقتنا عمى أف تقكـ ىيئات دستكرية منتخبة بصكرة نظامية بممارسة عمميا كفؽ دستكر
بكصفو
ن
استنادا إلى ذلؾ اإلعبلف عمدت الككالة
تتكلى كضعو جمعية تأسيسية قبؿ األكؿ مف أكتكبر  ،1948ك ن

الييكدية في  1947/11/30إلى تشكيؿ لجنة مف القانكنييف برئاسة ليك ككىيف؛ لصياغة مشركع
دستكر عمى أف يعرض عمى الجمعية التأسيسية حيف انعقادىا( .مركز الزيتكنة رقـ  )2011(19ص)8
كقد انتيى االنتداب في  15مايك سنة  ،1948كأعمنت الككالة الييكدية قياـ دكلة كحككمة
كعِّيف ديفيد بف غكريكف أكؿ رئيس لمحككمة كمعو "مكسى شارتكؾ"
إلسرائيؿ عمى إثر انتياء االنتداب ،ي
ئيسا لمدكلة( .جاؾ)56 :2001،
كز نا
ير لمخارجية ،كحاييـ كايزماف ر ن

) (1برقية مف القنصؿ العاـ األمريكي في القدس كاسكف إلى كزير الخارجية نيكيكرؾ  33أبريؿ  ،6948كثيقة رقـ
26/4-3348ف.)343 :867
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 .2العالقات الدولية الصييونية في تكويف الحكـ المحمي (البمديات)
يغير اإلنجميز كضع البمدية يكـ احتبلليـ سنة  ،1917كسمحكا باستمرار إدارتيا كما كانت
لـ ٌ

في عيد العثمانييف ،كذلؾ عف طريؽ مجمس بمدم ،أربعة مف العرب كاثناف مف الييكد ،ينتخبكف مف
دافعي الضرائب مف السكاف ،ككاف حاكـ المدينة يعيف الرئيس مف بيف األعضاء ،كقد درجكا عمى أف
مسمما ،كبمكجب قانكف البمديات الذم سنتو الحككمة البريطانية عاـ  1926زاد عدد أعضاء
يككف
ن
عضكا بدالن مف ستة ،خمسة مف المسمميف كثبلثة مف المسيحيف كأربعة مف الييكد ،كفي
البمدية إلى 12
ن
عاـ  1934عدلت الحككمة البريطانية القانكف السابؽ كبمكجبو أصبح عدد األعضاء المسمميف أربعة

كالمسيحيف اثنيف كالييكد ستة ،كبدأت بتعييف نائبيف لمرئيس أحدىما مف الييكد كاآلخر مف المسيحيف
مسمما ،كاستمرت الحككمة البريطانية عمى ذلؾ حتى عاـ  ،1944كعندما تكفي
عمى أف يككف الرئيس
ن
الرئيس المسمـ َّ
ئيسا لبمدية القدس.
عينت نائبو الييكدم مكانو ،ككانت ىذه أكؿ مرة ٌ
يعيف ييكدم ر ن
(الدباغ)203-202 :1991،

كما كتب ىرتزؿ :إف كجكد الدكلة الييكدية يتكقؼ عمى كجكد المكارد المائية لتحقيؽ الخدمات
لشعبيا( .الزعبي )39 :1992،كأخذ بعض الييكد بتكصية ىرتزؿ ،حيث حضر إلى منطقة بئر السبع
عاـ  1911عدد مف الييكد المتدينيف باحثيف عف الماء في المنطقة( .الزعبي)50 :1992،
كضع قانكف البمديات مكضع التنفيذ ،كأجريت انتخابات لعشريف مجمسا ،ككانت الحككمة
البريطانية تراه خطكة لتحسيف العبلقات بيف الييكد كالعرب ،كما تركت إدارة االنتداب البريطاني
لمصييكنييف حرية مطمقة في تككيف نظاـ شامؿ لبلستقبلؿ المحمي في مناطؽ المستعمرات ،كفي عاـ
 1937كجدت خمسة مجالس محمية صييكنية كانت مف حيث الماؿ كعدد السكاف في الدرجة الثانية
بعد البمديات األربع الكبرل :القدس كحيفا كيافا كتؿ أبيب ،ككانت بمدية تؿ أبيب ىي البمدية الكحيدة
لمدينة سكانيا كميـ مف الييكد( .المكسكعة الفمسطينية  :1984القسـ العاـ،ج)127-126 :1
كقد قسمت إدارة االنتداب فمسطيف منذ يكليك  1939ستة ألكية:
أ -لكاء الجميؿ :ككاف في أقصى شماؿ فمسطيف قرب الحدكد المبنانية السكرية ،كمركزه مدينة

َّ
كتركز
الناصرة ،كيتألؼ مف خمسة أقضية ،ىي :عكا ،كبيساف ،كالناصرة ،كصفد ،كطبريا،
االستيطاف في ىذا المكاء لخصكبة تربتو كتكافر مصادر المياه.
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ب -لكاء حيفا :كيتألؼ مف مدينة حيفا فقطَّ ،
كتركز الصياينة في جبؿ الكرمؿ كسيؿ ابف عامر.
ت -لكاء نابمس :مركزه مدينة نابمس ،كيتألؼ مف ثبلثة أقضية ،ىي :نابمس ،كجنيف ،كطكلكرـ،
ككاف الييكد في ىذا المكاء أقمية.
ث -لكاء القدس :مركزه مدينة القدس ،كيتألؼ مف ثبلثة أقضية ،ىي :القدس كبيت لحـ ،كأريحا،
كراـ اهلل ،كتركز االستيطاف الصييكني في القدس الشرقية.
ج -لكاء المٌد :مركزه مدينة يافا ،كيتألؼ مف قضائييف ،ىما :يافا ،كالرممة ،كفي ىذا المكاء تقع مدينة
تؿ أبيب ،كيكجد الكثير مف المستكطنات في ىذا المكاء ،كتفكؽ عدد الصياينة عف العرب في
ىذا المكاء؛ كذلؾ لخصكبة التربة كتكفر المياه ،كأىمية المكقع أثر في جذب االستيطاف إلى ىذا
المكاء.
ح -لكاء غزة :مركز المكاء مدينة غزة ،كيتألؼ مف قضائييف ،ىما :غزة ،كبئر السبع( .المكسكعة
الفمسطينية  :1984القسـ العاـ ،ج)129-128 :1
بناء عمى تكصية مف الحاكـ
كما يسمح قانكف المجالس المحمية لسنة  1921لممندكب السامي ن
قادر عمى فرض ضرائب،
اإلدارم ،بمنح سمطة ليذه القرل ،مف خبلؿ تشكيؿ مجمس محمي ،يككف نا

ينص عمى تشكيؿ مجمس محمي يح ٌؿ مح ٌؿ
كيمارس بعض الحقكؽ الحككمية المحمية ،كفي النظاـ ٌ
البمدية ،كيككف المجمس المحمي مؤىبلن لفرض بعض الضرائب ،إضافة إلى الضرائب التي تفرضيا
البمدية ،كيمارس حقكؽ البمدية ذاتيا كصبلحيتيا ،كيستطيع المجمس المحمي أف يش ٌكؿ في إحدل
الضكاحي أك األحياء بعد مكافقة البمدية كالمحافظ ،كيبقى المجمس تحت سيطرة كاشراؼ البمدية التي
تقدـ ميزانية سنكية ليا( .الحككمة البريطانية)27 :2000،

ثانيا :العالقات الصييونية في تكويف الييئات التشريعية والبرلماف
ً
 .1العالقات الصييونية في تكويف الكنيست

الكظيفة األساسية لمكنيست ىي إصدار القكانيف كمراجعتيا بحسب ما تقتضيو الضركرة ،كلو
كظائؼ إضافية ،تتمثؿ في :اتخاذ الق اررات المتعمقة بالسياسات ،كمراجعة أداء الحككمة ،كانتخاب
رئيس الببلد كمراقب الدكلة ،كلمكنيست  12لجنة دائمة كىى :لجنة الكنيست ،كلجنة الماؿ ،كلجنة
االقتصاد ،كلجنة الدفاع كالعبلقات الخارجية ،كلجنة الداخمية كالبيئة ،كلجنة اليجرة كاالستيعاب
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كالشتات ،كلجنة التربية كالتعميـ  ،كلجنة الدستكر كالقانكف كالقضاء ،كلجنة العمؿ كالرفاه كالصحة،
كلجنة شؤكف مراقبة الدكلة ،كلجنة العمـ كالتكنكلكجيا ،كلجنة النيكض بمكانة المرأة( .صالح:2011 ،
)18-17
كقد أعمف المندكب السامي بمناسبة تعيينو في  9يكليك  1920تشكيؿ مجمس استشارم يتمثؿ
مف سكاف فمسطيف ،كذلؾ الستشارتو في الشئكف اإلدارية حكؿ مسائؿ التشريع كقضاياه ،كفي أكتكبر
 1920عقد المجمس االستشارم أكؿ جمساتو ،كيتألؼ مف  11مكظفنا كعشرة أعضاء غير رسمييف4 :

مسمميف 2 ،مسيحييف ،ك 3ييكد( .الحككمة البريطانية)83-82 :2000،

كما يعتبر السكرتير العاـ أعمى مكظؼ إدارم في الحككمة ككاسطة االتصاؿ بيف المندكب
َّ
كظؿ يرأسيا مكظؼ
السامي كالدكائر المدنية ،كمع تكسع أعماؿ الحككمة ،اتسعت دائرة السكرتاريا،
كاحد ،كاشتممت الدكائر عاـ  1937عمى مساعد السكرتير العاـ كتسعة مكظفي سكرتاريا مساعديف،
كسبعة بريطانييف ،ككاحد ييكدم ،كعربي ،كرئيس كتبة ،كطالبت المجنة الممكية باختيار مكظفيف لدييـ
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
يككنكا ممميف بالمغة العربية كالعبرية كتاريخ فمسطيف كالتاريخ الييكدم كاالنتداب البريطاني كما ينطكم
عميو( .الزاممي)137 :2016،
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
تمت المصادقة عمى العديد مف األنظمة كالقكانيف كاألنظمة الرئيسة
تطبع في المممكة المتحدة كمصر ،ك ٌ
قانكنا كأنظمة لمدكلة( .الحككمة البريطانية)87 :2000 ،
كالجكىرية عددىا  28ن
كما أقيـ أكؿ برلماف في إسرائيؿ في مايك  ،1948كأىـ القكانيف التي أقرت في الكنيست األكؿ

قانكف االنتقاؿ ،كقانكف مراقب الدكلة ،كقانكف الراية كالرمز ،كقانكف الخدمة العسكرية ،كقانكف التعميـ
اإللزامي ،كقانكف أمبلؾ الغائبيف ،كقانكف العكدة ،كقانكف عائبلت الجنكد الذيف سقطكا في الحركب
كالمعارؾ اإلسرائيمية ،كقانكف محاكمة النازييف كمساعدييـ ،كقانكف حصانة أعضاء الكنيست( .مركز
الزيتكنة  :2011،ع )29 ،19
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استثنائيا في التاريخ ،حيث شارؾ فيو عدد
فقياـ دكلة إسرائيؿ –إ نذا -لـ يكف معجزة أك عمبلن
ن

مف الدكؿ ،فقد كضعت إنجمت ار أسسو ،كساىـ في تمكيمو ألمانيا ،كأتمت النمسا بناءه ،كاستغبللو
الكاليات المتحدة األمريكية؛ كعميو فإف ىذا المشركع االستيطاني ما كاف لو أف يتـ بجيد الييكد كحدىـ،
تـ بفضؿ المعكنات الغربية كسكء السياسة العربية( .ىاشـ)378 :2010،
إنما ٌ
كقد كانت بريطانيا ىي الراعي الرسمي لممشركع الصييكني ،مف كعد بمفكر  1917إلى مؤتمر
بمتيمكر  ،1942لتتحكؿ الرعاية إلى الكاليات المتحدة .كنجح الصياينة بالنار كالدماء في إقامة
الرم العاـ العالمي لصالح ىذا المشركع،
المشركع الصييكني عمى أرض فمسطيف ،كنجحكا في كسب أ
كنجحكا في كسب تأييد الدكؿ العظمي كالدكؿ ذات التأثير في السياسة الدكلية ليذا المشركع.
(ىاشـ)275 :2010،
كما تعتبر األحداث التي أدت إلى إنشاء دكلة إسرائيؿ عمى األراضي الفمسطينية صفحة
الحاد لمدكؿ االستعمارية ،مف أجؿ إعادة تقسيـ العالـ ،كمف أجؿ مناطؽ النفكذ
كاضحة مف االعتداء
ٌ

كتعزيز المكاقؼ في الشرؽ األكسط كاألدنى( .ىاشـ )254 :2010،حيث حققت الحركة الصييكنية
العالمية بمساعدة الدكؿ االستعمارية:


مكجات اليجرة الييكدية ،أم القاعدة الديمغرافية.



مصادرة األراضي الفمسطينية ،كاالستيبلء عمييا ،كتيكيدىا ،أم :تحقيؽ القاعدة الجغرافية.



إقامة الدكلة االستيطانية العدكانية كالتكسعية ،أم :تحقيؽ القاعدة السياسية كالعسكرية ،كتبل

ذلؾ االعتراؼ الدكلي بالدكلة االستيطانية الييكدية ،كالعمؿ عمى ترسيخ كجكدىا كتقكيتيا.
(غازم)24 :2003،
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية في تنظيـ وانشاء القضاء والمحاكـ
 .1النظاـ القضائي
مككنا
لـ يكف النظاـ القضائي في عيد االنتداب سمطة قضائية مستقمة في فمسطيف ،بؿ كاف
ن

مف ىيئات مفركضة عمى القضاء الفمسطيني ،حيث احتؿ القضاة البريطانيكف المناصب العميا في
الجياز القضائي ،ابتداء مف قاضي القضاة إلى محكمة الجنيات الكبرل ،كحتى عضكية المحكمة
العميا( .الزاممي )98 :2009،كخبلؿ االنتداب البريطاني كانت إدارة القضاء مكمفنا بيا مكظؼ بريطاني
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يحمؿ لقب الضابط األعمى لمقضاء ،كالذم َّ
حؿ محؿ ك ازرة العدؿ العثمانية ،كيقكـ بميمة إدارة المحاكـ
قانكنيا لممدير اإلدارم ،كأنشئت محاكـ البداية في كؿ
مستشار
نا
كسجبلت األراضي ،إضافة إلى عممو
ن
مف يافا ،كالقدس ،كتتككف مف رئيس بريطاني كعضكيف فمسطينييف( .الحككمة البريطانية:2000،
)144
 .2تغيير اليياكؿ واألسماء التنظيمية لممحاكـ
تغيرت بعض األسماء كالمناصب التي كانت سائدة في مرحمة االنتداب ،بمكجب مرسكـ دستكر
ٌ

فمسطيف لسنة  ،1922جاء في المادة  73مف المرسكـ" :تستبدؿ عبارة "حككمة فمسطيف" بإدارة العدك
المحتمة ،ك"المندكب السامي" بالمدير العاـ أك حاكـ المكاء أك الحاكـ العسكرم ،ك"المحكمة النظامية ذات
الصبلحية" بالمحكمة العسكرية أك القاضي( .جامعة بيرزيت)5 :2008،
كقد جاء في المادة  12مف النظاـ عف تأليؼ المحاكـ العسكرية أنو يشكؿ القائد العاـ،

كالمحاكـ العسكرية التي يراىا ضركرية ،كتؤلؼ كؿ محكمة عسكرية مف رئيس برتبة ضابط أك أعمى،
كمف ضابطيف آخريف مف أية رتبة كانت ،كيتـ تعييف الرئيس كالضابطيف بإمضاء القائد العاـ.
(الزاممي)84 :2009،
فتـ تشكيؿ دكائر المالية
كما بدأت اإلدارة العسكرية في تنظيـ دكائر اإلدارة في فمسطيفَّ ،
كما عسكرنيا عمى الناصرة في
كالشؤكف العامة كالتجارة كالعدؿَّ ،
كتـ تعييف الكابتف باركف حا ن
 ،1918/10/23كتعاقب عمى الناصرة خبلؿ أسبكعيف ثبلثة حكاـ عسكرييف مؤقتيف ،كأحضر قاضي
كعيف لكؿ دائرة خبير إلدارة شؤكنيا ،كعمؿ الجنراؿ مكني عمى تنظيـ
القدس ليرتب دائرة العدليةٌ ،
اإلجراءات اإلدارية دكف إجراء تغييرات في عدد األقساـ اإلدارية في أربعة أقساـ إدارية ،كىيؾ قضاء
القدس ،كيافا ،كالمجدؿ ،كبئر السبع ،ثـ خفض عدد األلكية إلى عشرة ،كقسمت ثبلث درجات ،منيا
حاكـ عسكرم بريطاني ،كيساعد الحكاـ العشرة  59ضابطنا معظميـ بريطانيكف( .الزاممي:2009 ،
)106
تير
كقد عمؿ ىربرت صمكئيؿ عمى تعييف أحد غبلة الصياينة كاسمو نكرماف بنتكيتش سكر نا
قضائيا (النائب العاـ) ،تكلى كضع القكانيف كاألنظمة ،ككاف طكاؿ العشرينيات يطمع الصياينة عمى
ن
القكانيف الجديدة ،كىي في تعداد المسكدات ،كاستغؿ منصبو في إصدار التشريعات الخاصة باألراضي،
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تير إلدارة فمسطيف (النائب األكؿ) ،ككانت
لتمكف الصياينة السيطرة عمييا ،كعيف كندىاـ ديدز سكر نا
حسما إلرساء أسس الدكلة الييكدية( .مياني)44 :2010،
األعكاـ الثبلثة األكلى أكثر ن
أما دار الحاخامات التي أكجدىا االنتداب البريطاني عاـ  1921فكانت ميمتيا حؽ التصرؼ
المطمؽ فيما يتعمؽ بمسائؿ الزكاج كالطبلؽ كاإلرث ،كىي مصدر السمطات في قضايا األحكاؿ
الشخصية ،كيترأس دار الحاخامية كالمجمس الديني حاخاـ مف الطائفة اإلشكنازية كالسفارديـ.
(المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ـ)438 :2
 .3التغيير في القوانيف لتحقيؽ مصمحة االنتداب والصييونية
يجكز لمقائد العاـ أف يكقؼ في أم كقت جميع اإلجراءات القائمة أماـ أية محكمة عسكرية
بشأف أم جرـ ،كيعفى المتيـ مف اإلجراءات المتخذة بحقو ،كلكف ال يصؿ إلى درجة البراءة ،حيث
ذكرت مذكرات القبض مف المادة  16مف النظاـ أنو" :ال يجكز ألم حاكـ صمح أك ضابط مف قكات
جبللتو أك مأمكر بكليس أف يصدر مذكرة إللقاء القبض عمى أم شخص" .إذا كانت جريمتو تستكجب
تـ اعتقالو مف قبؿ البكليس ،كجريمتو تستكجب المثكؿ أماـ محكمة عسكرية،
أماـ محكمة عسكرية إذا ٌ
كال يؤخذ إلى حاكـ الصمح( .الزاممي)85 :2009،
كعندما تعاظمت الثكرة الفمسطينية ضد الييكد كاإلنجميز سنة  1939-1936صدر قانكف
فنصت المادة الثانية أنو يجكز لممندكب السامي "أف
تشكيؿ المحاكـ المؤقت رقـ  27لسنة ٌ ،1936
يأمر بتطبيؽ أحكاـ القانكف عمى محاكمة القضايا الجزائية الناشئة عف الحكادث أك اضطرابات كرد
كعيف المندكب السامي في  1936بإقامة محاكـ عسكرية مخكلة بإصدار أحكاـ
ذكرىا في المرسكـ"ٌ ،

حكما
اإلعداـ .كنتيجة ىجكـ العرب عمى الييكد كحتى نياية  1938أصدرت المحاكـ العسكرية  58ن

كتـ استبداؿ نظاـ المحاكـ لسنة  1937ليح ٌؿ
باإلعداـ إلى جانب أحكاـ كثيرة بالسجف مدل الحياةٌ ،
محمو قانكف سمطات الطكارئ لسنة  ،1939حسب ما ذكرت المادة السادسة مف القانكف عف
المحاكمات السرية( .الزميمي)83 :2009،
كخبلؿ فترة االنتداب البريطاني أيصدر عدد مف القكانيف كأنظمة الطكارئ لمجابية التحركات
جدا ،سكاء بالنسبة إلى
الفمسطينية الشعبية ،كتخكؿ ىذه القكانيف الحاكـ العسكرم صبلحيات كاسعة ن

األشخاص أك الممتمكات ،ككفؽ ىذه األنظمة تتمكف السمطات العسكرية كدكف إعبلف األسماء الداعية
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إلى ذلؾ مف تكقيؼ األشخاص ،كاغبلؽ المناطؽ ،كمصادرة الممتمكات ،كمنع التجكؿ ،كاإلقامة
الجبرية ،كتحديد حرية التنقؿ ،كالطرد خارج الببلد ،كمنع العكدة إلى الببلد ،كالقيكد عمى حرية االجتماع
كتـ تطبيؽ ىذه القكانيف بعد إعبلف الدكلة عمى الشعب الفمسطيني( .الكيبلني:1997،
كالصحافةٌ .
)155
 .4العالقات الصييونية في تكويف المحاكـ
تـ إجراء تغيير عند نقؿ اإلدارة العسكرية إلى المدنية ،يتعمؽ بالمغات التي يجب استخداميا في
ٌ
المحاكـ ،كقد ألغي استخداـ المغة التركية ،كأصبحت المغة العربية لمبث في لممحاكـ ،ككات الدعاكل
كغيرىا تصدر بالعربية كاإلنجميزية كالعبرية ،حسب شخصية المخاطب كجنسيتو كلغتو ،كيسمح لمييكد
استخداـ العبرية لغة لمقضاء ،ككنكوع مف االعتراؼ بالمغات الرسمية الثبلث لمببلد ،التي أعمنيا المندكب
و
قاض
السامي ،كتـ تحديد ممارسة اإلنجميزية كالعبرية في المحاكـ القانكنية ،حيث يرأس محكمة القدس
ييكديا( .الحككمة البريطانية)149-148 :2000 ،
مسمما كآخر
عضكا
كتضـ
بريطاني،
ن
ن
ٌ
ن
كقد يخصصت اإلدارة المدنية التي أسست في يكليك  1920إلدارة القضاء ،كأصبح رئيس

القضاء في اإلدارة العسكرية كالسكرتير القانكني لئلدارة المدنية ،ككانت التعديبلت الكحيدة في تنظيـ
المحاكـ المدنية ،كتغير رئيس العدؿ ليحؿ محمو رئيس محكمة االستئناؼ ،كاضافة نائب الرئيس
كبريطاني الجنسية كعضك إضافي لمسمـ( .الحككمة البريطانية )147 :2000 ،فمعظـ رؤساء المحاكـ
كانكا مف اإلنجميز ذكم األصؿ الييكدم( .الزاممي)98 :2009،
أ -محكمة االستئناؼ
أينشئت في القدس ،كتتككف الدرجة األكلى مف :رئيس بريطاني ،كثبلثة أعضاء فمسطينييف،
كمسمـ ،كمسيحي ،كييكدم ،كلممحكمة الحؽ في االستماع إلى االستئنافات الكاردة مف محاكـ البداية،
في كؿ مف الشؤكف المدنية كالجنائية ،كمف قضاة المحاكـ في القضايا المتعمقة باألراضي ،كاحتفظت
اإلدارة العسكرية إضافة إلى المحاكـ المدنية بسمسمة مف المحاكـ العسكرية المككنة مف ضباط
بريطانييف( .الحككمة البريطانية)146-142 :2000 ،
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ب -المحاكـ غير اإلسالمية
البت في شئكف المجتمع مف زكاج كطبلؽ ككصايا ،تحت إشراؼ اإلدارة
كمف مياميا
ٌ

البريطانية ،كتنفيذ المحاكمات التي تقكـ بيا المحاكـ الدينية مف خبلؿ مكتب القضاة التابع لممحاكـ
الدينية ،ككانت سمطة األحبار التي تعترؼ اإلدارة العثمانية بػ (حاخاـ باش) ،كالذم يعٌيف مف إسطنبكؿ
بناء عمى تكصية مف الييكد في فمسطيف ،كقامت اإلدارة العسكرية بأعماؿ الحاخاـ باش الذم أرسؿ
ن
خبلؿ الحرب إلجراء انتخابات لممكتب ،كنصب عدد مف األشخاص أنفسيـ رؤساء لؤلحبار ،كقاـ
المندكب السامي بتعييف لجنة برئاسة السكرتير القانكني لمبحث في محاكـ األحبار الييكدية كنظاـ
تعييف رؤساء األحبار ،كانتخب مجمس أحبار يتككف مف رئيسيف مف األحبار السفارديـ كاإلشكنازيـ عمى
التكالي ،كستة أعضاء أحبار ،كمستشاريف اثنيف .كاعترؼ بيذا المجمس الذم يمثؿ محكمة االستئناؼ
بيف محاكـ األحبار لممجتمع الييكدم في المدف كالقرل ،كاعترؼ االنتداب عمى أنو السمطة الدينية
المسؤكلة عف الييكد( .الحككمة البريطانية)158-157 :2000 ،
 .5العالقات الصييونية في تكويف السجوف
عددا مف السجكف المركزية في القدس كعكا ،كأكضحت في تعميماتيا
أنشأت اإلدارة العسكرية ن

أكضاع القائميف عمى السجف كأكضاع المسجكنيف ،مف حيث كجبات الطعاـ ،ككضعت ترتيبات بشأف
تنفيذ مدة السجف ،فإذا كانت في حدكد ستة أشير تنفذ في سجف القدس ،أما إذا كانت العقكبة أكثر
فتنفذ في السجكف البريطانية في مصر ،ككاف لمسجكف مكازنة خاصة ،كبعد انتقاؿ الحكـ لئلدارة المدنية
عاـ  ،1920كاف يكضع السجناء المخالفكف لمقانكف في السجكف المركزية في القدس كعكا ،إلى جانب
سجنيف إضافييف لمجرائـ األخبلقية كالسجكف المحمية في يافا ،حيث ميزت سمطات االنتداب بيف
المعتقميف العرب كالييكد مف خبلؿ المعاممة الخاصة لممعتقميف الييكد ،كذلؾ بضغط مف الحركة
الصييكنية عمى إدارة السجكف ،فصدر نظاـ المعاممة الخاصة في السجكف لعاـ  ،1947فنصت المادة
ال ثانية" :تمنح معاممة خاصة بمقتضى النظاـ لكؿ سجيف تكعز المحكمة بمنحو مثؿ ىذه المعاممة.
فمعظـ رؤساء المحاكـ كانكا مف اإلنجميز ذكم األصؿ الييكدم ،لذلؾ كانكا يمنحكف الييكد المعاممة
الخاصة في السجكف( .الزاممي)100-96 :2009،
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ابعا :العالقات الدولية الصييونية في الدعاية إلقامة الدولة الييودية
رً
تسعى الدعاية الصييكنية إلى صناعة تكتؿ قك]؛ لتحقيؽ االقتناع بالفكرة الصييكنية ،كتقكـ
عمى أساس التبلعب بالعكاطؼ لمحصكؿ عمى القناعة لمحصكؿ عمى االعتراؼ العالمي بإنشاء الدكلة
الييكدية في فمسطيف ،حيث أدركت الصييكنية أىمية الدعاية لتحقيؽ أىداؼ الحركة الصييكنية،
فاستخدمت أساليب اإلعبلـ لخدمة أطماعيـ ،كخاطبت الشعكب حسب مستكياتيـ االجتماعية
كاالقتصادية ،كحسب تكجياتيـ الفكرية.
كما اىتمت الصييكنية في الصحافة في أكاخر القرف الثامف عشر ،كازداد االىتماـ بصدكر
الصحؼ في الخارج في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،كتزامنت معيا ظيكر الصحؼ
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
الصحافة ينبغي أف تككف قكتنا الثانية"( .الشاعر)2 :2015،
االستراتيجية التعبوية اإلعالمية الصييونية
سعيا إلقامة الدكلة الييكدية،
استخدمت المنظمات الصييكنية بشكؿ مقنف في مختمؼ المراحؿ ن

كذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ االضطياد النازم لمييكد ،كمف خبلؿ حكـ ىتمر أللمانيا كتعبئة ال أرم
العالمي لصالح فكرة إنشاء كطف لمييكد في فمسطيف( .سكيد )405 :1990،حيث عارض ليمينبمكـ
جاىدا عمى بمكرة مفاىيمو كآرائو؛ بيدؼ كضع حؿ
ىجرة الييكد إلى أكركبا الغربية كأمريكا ،كعمؿ
ن
لممسألة الييكدية مف خبلؿ مقاالت كاف ينشرىا في الصحافة الركسية الييكدية أك يترجميا لمعبرية،

كجمع كؿ المقاالت كأعاد طباعتيا عاـ  1884عمى شكؿ كراس ،بعنكاف "حكؿ بعث الييكد عمى
أرض آبائيـ"( .محمكد)94 :1984،
كقد أدرؾ المستكطنكف األكائؿ الذيف تكافدكا إلى فمسطيف أىمية الدعاية كاإلعبلـ في الحركب،
فأشار ديفيد بف غكريكف إلى أىمية اإلعبلـ في تأسيس الدكلة ،بقكلو" :لقد أقاـ اإلعبلـ في دكلتنا عمى
الخارطة ،كاستطاع أف يتحرؾ لمحصكؿ عمى مشركعيتيا الدكلية كجدارة كجكدىا ،قبؿ أف تصبح حقيقة
كاقعية عمى األرض ،كقبؿ أف تنتقؿ مف مجرد أحبلـ كتخطيطات كىياكؿ إلى كياف فعمي.
(النيرب:2010،

)22
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مستشار لممنظمة الصييكنية،
نا
عيف ليكنارد شتايف مف قبؿ حاييـ كايزمف عاـ 1921
كما ٌ
كميمتو دراسة الكضع في فمسطيف ،كاعادة تنظيـ شبكة مخابرات صييكنية ،كتشكيؿ حزب عربي
معتدؿ إلضعاؼ الجمعية اإلسبلمية المسيحية ،كالتي كانت تقكـ بحمبلت كاسعة ضد األطماع
فتـ تأسيس الجامعة الكطنية اإلسبلمية عاـ  1921بتمكيؿ صييكني ،كبدأ بالعمؿ عمى
الييكديةٌ ،
المحاكر اآلتية:
 اتصاالت مع الصحافة العربية لشرح المكقؼ الصييكني ،كاصدار بيانات بالعربية تشرح النكايا
السميمة لمييكد.
 إقامة عبلقات مع بعض الكجياء الفمسطينييف كالعرب.
أمير عمى فمسطيف كشرؽ األردف،
كسياسيا بكصفو نا
ماليا
ن
 التفاكض مع األمير عبد اهلل كدعمو ن
مقابؿ اعترافو كتعيده بتسييؿ إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف( .مصطفى)16- 15 :1994،
مدير لممكتب المكحد المنبثؽ عف الككالة الييكدية في بداية
نا
عيف حاييـ كالفاريسكي
كما ٌ
 ،1931فانفردت الدائرة السياسية لمككالة الييكدية في إدارتو كاإلشراؼ عميو ،ككضع المكتب المكحد
عند إقامتو برنامج مكسع ،كشمؿ بعض األىداؼ الصحافية ،كىك الحصكؿ عمى معمكمات بصكرة
منتظمة حكؿ ما يحدث في صفكؼ العرب في الصحافة العربية في المؤسسات كاألحزاب كالجماعات
تـ
العربية في فمسطيف ،كأقيمت عبلقات مع الصحافة العربية في فمسطيف كالببلد العربية المجاكرة ،ك ٌ
تزكيدىا بالمكاد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المكتب المكحد المتعمقة بجمع المعمكمات عف العرب كالتجسس
عمييـ كاستقطاب كتنظيـ عمبلء عرب مف فمسطيف كالببلد العربية األخرل ،كأنشأ المكتب المكحد
جياز أطمؽ عميو خدمة المعمكمات( .أبك عمياف)166 :2012،
نا
بداخمو

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
المستكطنيف الصياينة الذيف قدمكا إلى فمسطيف مف مختمؼ أقطار العالـ ،كحاكلت الصحافة الصييكنية
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،
)260 :2009
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كقد أدرؾ ىرتزؿ أىمية الدعاية لتحقيؽ أىداؼ الحركة الصييكنية ،كأنشأ جريدة أسبكعية أطمؽ
عمييا "دم كلت" ،صدر العدد األكؿ منيا في الثالث مف حزيراف 1897ـ ،كجاء في افتتاحيتيا" :يجب
كسبلحا لمييكد يستعمؿ ضد أعدائيـ ،ميما كانت ديانتيـ".
عمى ىذه الجريدة أف تككف درنعا
ن

(النيرب )12-11 :2010،ككاف ىرتزؿ يتعمد إظيار مقدار قكة لكبية (قكتو الضاغطة) بقكلو :في

إنجمت ار لدينا أصدقاء مسيحيكف ال َّ
عد ليـ ،سكاء في الصحافة أك في الكنيسة كفي مجمس العمكـ،
نائبا يقكمكف بالدعـ كالمساندة لمصييكنية( .شريتح)198 :2005،
كعندنا سبعة كثبلثكف ن

كأشرفت الحركة الصييكنية كساىمت في إصدار الصحؼ كالمجبلت في بمداف المغرب

العربي ،منيا النشرة التكنسية  ،1948-1889كىي الناطؽ شبو الرسمي باسـ سمطات االحتبلؿ
الفرنسي في تكنس ،كتكنس الفرنسية  1946- 1892كىى جريدة غبلة االستعمارييف الفرنسييف،
كأصدرت بعض الصحؼ كالمجبلت التي تدعك إلى ِّلـ شتات الييكد في بمداف المغرب العربي،
كضركرة التكجو إلى إرساء الكياف الصييكني( .نكرم )94 :1986،كمنذ انعقاد بازؿ سار المخطط
الدعائي لمصياينة في اتجاىات متنكعة( .النيرب2010،

 )13:

كقد نشرت مجمة أرتس إسرائيؿ في عاـ  1916التي كاف يصدرىا الصندكؽ القكمي الييكدم
باأللمانية مقاالن جاء فيو( :إننا ال نريد امتبلؾ أرض اآلباء كاألجداد دفعة كاحدة ،بؿ مع الزمف خطكة
خطكة حسب استعداد فمسطيف كمبلءمتيا الستيعابنا"( .سبلمة)341 :2003،
كقد جندت الصحافة الصييكنية ضد الكتاب األبيض الذم أصدرتو بريطانيا عاـ  ،1939كفي عاـ
مكحدا كشكمت لجنة عرفت باسـ لجنة الرد ،كيتـ بمكرة مكقؼ
 1942كقفت الصحؼ الصييكنية مكقفنا
ن

مكحد لمصحؼ الصييكنية لمكاجية سياسة االنتداب كالبحث عف طرؽ مشتركة لتجاكز الرقابة

البريطانية ،كتكلت المجنة نقؿ التعميمات مف الحركة الصييكنية لمختمؼ الصحؼ الحزبية كالدينية
الصييكنية ليتـ نشرىا لمجميكر( .مقدادم)264 :2009 ،
العالقات الصييونية في توظيؼ الصحافة خارج فمسطيف
ميما في الصحافة لمتركيج لمفكرة الصييكنية ،ككاف
لعب مؤيدك الصييكنية في أكركبا نا
دكر ن
مككنا مف ثبلثيف
منيـ المكرد شافتسبرم ،ففي عاـ  1939نشرت لو صحيفة ككار ترلي ريفيك مقاالن
ن

صفحة عف دكؿ كآماؿ الييكد ،لخص فكرتو عف العكدة الييكدية كعبر عف اىتمامو بالجنس العبرم،
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كعارض فكرة الخبلص كالدمج بحجة أف الييكد سيبقكف غرباء في كؿ مكاف إال فمسطيف.
(الشاعر)4 :2015،
ميما في الدعكة
كما لعبت الصحافة البريطانية كخاصة صحيفة المانشستر غاردياف نا
دكر ن
لبلستيطاف الييكدم في فمسطيف ،كتبياف فكائده االستراتيجية كالسياسية بالنسبة لبريطانيا ،ككانت تدكر
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.
(محمكد)191 :1984،
كتـ تكزيع مكاد دعائية
كقد استحدث في ك ازرة الخارجية البريطانية فرع خاص لمدعاية الييكديةٌ ،
لمجاليات الييكدية في العالـ بعد ذىاب المنبي إلى القدس ،كنشرت المنشكرات فكؽ األراضي األلمانية
كالنمساكية ،ككزعت كتيبات عمى الجنكد الييكد في جيكش أكركبا الكسطى ،ككاف مكتكنبا في جزء مف
كطنا لمييكد ،كستعطي الحمفاء
الرسائؿ ساعة الخبلص الييكدم كصمت" :يجب أف تككف فمسطيف ن

استحسانا في
كبير ك
صدل نا
أرض فمسطيف لمييكد" )Prior.1999: 15( .حيث لقي كعد بمفكر ن
ن
الصحافة البريطانية( .شريتح)110 :2005،
ؾ االنتداب البريطاني عمى
كقد ازداد دافع تطكر الصحؼ الصييكنية عقب صدكر قرار ص ٌ
فمسطيف مف عصبة األمـ عاـ  ،1922حيث جاء فيو اعتراؼ رسمي بالمغة العبرية كمغة رسمية في

فمسطيف ،مما َّ
حافز لمصياينة في فمسطيف إلصدار صحؼ خاصة بيـ( .الشاعر)41 :2015،
شكؿ نا

دعما لمصحافة الصييكنية ،كسمحت
كخبلؿ فترة االنتداب البريطاني قدمت السمطات البريطانية ن
بإصدار صحؼ ناطقة مف بالمغة العربية لتنافس الصحؼ العربية ،كلمتأثير عمى الفمسطينييف ،كمحاكلة

تغيير مكاقفيـ مف اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف ،كعممت الصحؼ عمى تسكيؽ الدعاية الصييكنية،
بحيث تعمؿ تمؾ الصحؼ عمى تسكيؽ الدعاية الصييكنية القائمة" :إف إقامة الدكلة الصييكنية يأتي
كبث ركح الحضارة في الشرؽ ،كاف سكاف المنطقة العرب لف يككف أماميـ إال االستفادة
لرفعة المنطقةٌ ،
في حاؿ تعاكنكا مع المشركع الصييكني" .كحاكلت الصحافة الصييكنية مف خبلؿ الصحؼ التي

أصدرتيا الحركة الصييكنية بالمغة العربية إقناع ال أرم العاـ الفمسطيني باستيعاب فكرة الدكلة الييكدية
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في فمسطيف ،مف خبلؿ أقبلـ الصييكنية التي تكتب بالعربية مف بيف المستشرقيف الذيف يعرفكف
األعراؼ كالعادات العربية الشرقية( .مقدادم)265 :2009 ،
كما أنشأ الييكد في فرنسا جرائد يكمية ييكدية خالصة كمجبلت أسبكعية كشيرية تصدر بالمغة
الفرنسية ،كبمغ عدد الجرائد كالمجبلت الييكدية  ،36إلى جانب الصحؼ الفرنسية األخرل التي كانت
تدعـ الفكرة القضية الصييكنية ،كاتجو الييكد في فرنسا لمسيطرة عمى الصحافة عمى غرار بريطانيا،
كفرضكا رؤساء تحرير كمحرريف في الصحؼ الفرنسية بمساعدة المميكنير الباركف ركتشيمد في أفكاره
كأطركحاتو الصحفية( .الشاعر)8 :2015،
كمع بداية القرف العشريف تطكرت الحركة الصييكنية االشتراكية في أكركبا الشرقية ،كمع تمؾ
التطكرات داخؿ التجمعات الييكدية ظيرت تطكرات مف الناحية الثقافية كالفكرية ،كاف أىميا ظيكر
كتحديدا في ركسيا إضافة إلى استخداـ المغة العبرية ،كقد
الصحافة الصييكنية في دكؿ شرؽ أكركبا،
ن

حافظت تمؾ الصحؼ عمى:

 .1نقؿ أخبار العالـ لمييكد بالمغة العبرية.
 .2الحفاظ عمى الترابط بيف الييكد كفمسطيف كالمغة العبرية.
 .3التركيز عمى نقؿ أخبار مف فمسطيف كاليشكؼ الييكدم فيو( .الشاعر)9 :2015،
كما استخدمت الصييكنية الصحافة في نشاطيا داخؿ تركيا؛ لمعمؿ عمى إسقاط السمطنة
العثمانية ،كقد لعب ذلؾ الدكر شخصيات صييكنية كثيرة ،منيا جابكتنسكي الذم أرسؿ مف خبلؿ
صحيفة ركسية كاف يعمؿ بيا إلى األستانة ،ليشرؼ عمى شبكة مف الصحؼ تديرىا الحركة الصييكنية
عقب صدكر قانكف الصحافة في الدكلة العثمانية بمكجب دستكر عاـ ( .1908الشاعر)6 :2015،
كقد قاـ أحد المستشاريف الييكد لقيصر النمسا فرانس يازيؼ بإقناعو بتزكيد أحد الييكد
المياجريف لفمسطيف بأحدث مطبعة أنتجت في أكركبا ،كبعد ذلؾ تكالى جمب المطابع لمتجمعات
السكانية الييكدية في فمسطيف؛ األمر الذم أدل إلى ازدىار الصحؼ العبرية( .مقدادم:2009 ،
)261
كقد أجمعت الصحؼ الييكدية عمى التجنيد لخدمة الحركة الصييكنية كمساعدتيا عمى إقامة
الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كركزت الصحؼ عمى:

285

 الدعكة لتكثيؼ اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف.
 مساندة الييكد في البناء كالسكف في أية بقعة في فمسطيف.
 رفع شعار العامؿ العبرم مف أجؿ تكريس اعتماد الكجكد الصييكني عمى نفسو ،كليس عمى
األغيار( .مقدادم)262 :2009 ،
كقد نجحت الدعاية الصييكنية في استخداـ الصحافة العالمية في تمرير مشركع إقامة الدكلة
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
كسط العالـ العربي ،كيتـ حمايتيـ مف أم اعتداء عند إعبلف الدكلة الييكدية.
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خالصة الفصؿ الثالث
ميما في بناء جسكر التعاكف بيف الحركة
نا
ش ٌكمت العبلقات الدكلية الصييكنية
عنصر ن
الصييكنية كالدكؿ األكركبية ،حيث استطاعت الحركة الصييكنية مف تككيف رؤية كاضحة إلقامة النظاـ
السياسي الصييكني ،كتشكيؿ المجاف العسكرية كاالقتصادية كالتعميمية كالصحية كالبيئية لتصؿ لكؿ
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
ميـ في استدامة الدكلة
لمحركة الصييكنية في تشكيؿ األسمحة كالعبلقات العسكرية ،ألنو عنصر ٌ
الييكدية في فمسطيف ،فاستغمت المتغيرات الدكلية عمى الساحة العالمية؛ لتؤمف التدريب العسكرم
لمجيش الييكدم داخؿ الجيكش األكركبية ،ألنيـ كانكا جزنءا مف المنظكمة األكركبية ،كاستغؿ الصياينة
عبلقاتيـ بالحككمات مف خبلؿ الييكد المكجكديف في أنظمة الحكـ األكركبية ،كاستطاعكا في مدىـ في
تككيف العديد مف المؤسسات الصحية كالتعميمية ،كارساؿ البعثات األكركبية العممية لمساعدة الصييكنية
في تككيف عناصر الدكلة مف األنظمة السياسية كالعسكرية كالتعميمية كالصحية ،كبذلؾ تككف الحركة
الصييكنية بعبلقتيا الممتدة مف إنشاء أنظمة الحكـ ليتـ تسميميا ليـ بشكؿ رسمي عند انتياء االنتداب
البريطاني.
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الفصؿ الرابع
تثبيت أركاف دولة اسرائيؿ واالعتراؼ الدولي بيا
1950-1940

المبحث األوؿ :العالقات الدولية الصييونية في الحرب واليدنة
المبحث الثاني :العالقات الدولية الصييونية بتثبيت الدولة الصييونية
المبحث الثالث :العالقات الدولية الصييونية ومشروعية الدولة واالعتراؼ الدولي
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مقدمة
أعمنت بريطانيا تصريح كعد بمفكر كعممت عمى تنفيذه ،كعمى الرغـ مف إنياء االنتداب

كانسحابيا مف فمسطيف؛ إال أنيا تركت ضباطيا كأسمحتيا لخدمة الصييكنية في إقامة الدكلةَّ ،
فعينت
ضد
باالتفاؽ مع الممؾ عبد اهلل ،رئيس أركاف الجيش العربي كضباطو مف البريطانييف ،فمف حارب ٌ
الصياينة ىـ أنفسيـ مف أداركا الحرب ضد الدكلة التي أعمنكا عف قياميا ،كىذا يدلؿ عمى مؤامرة كبرل
حيكت عمى الشعب الفمسطيني عمى أف ىناؾ حرنبا قائمة ،عمى عكس الكاقع كالذم ثبت أنو قائـ عمى
تثبيت كتكسيع رقعة الدكلة الصييكنية ،كأعمنت الصييكنية كبريطانيا كأمريكا كالدكؿ العربية المقيدة
بالمعاىدات كالخيانات عمى مطاردة المقاكمة في كؿ أنحاء فمسطيف ،كسحب أسمحتيـ بحجة اليدنة

التي كاف يتـ اإلعبلف عنيا؛ إلنقاذ الييكد مف أيدم المقاكمة.

بعد قرار التقسيـ كقفت الصييكنية عثرة أماـ العالـ عمى عدـ إقامة دكلة فمسطينية حرة ،يقكدىا

المجاىدكف خكفنا عمى دكلتيـ المزعكمة ،فعممت عمى ردع المحيط العربي حتى ال تعكد الحركب
الحقيقية عمييا مف العرب المخمصيف ،فكسعت الحدكد بالمنطقة العربية المجاكرة ؛ لتأميف نفسيا مف
ضربات المقاكمة.

استغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية مع الدكؿ األكركبية كالعربية لتعزيز األمف لدكلتيـ ،كالعمؿ

فككنت مجمكعات مضادة لممقاكمة مف الفمسطينييف أنفسيـ ،حتى
عمى استقرارىا في المنطقة العربيةَّ ،
تستمر بالخديعة كتفريقيـ بعدة اتجاىات فكرية متناقضة لمعمؿ عمى تثبيت نفسيا ،فدكلة إسرائيؿ قائمة

عمى التزييؼ كالخداع كالمراىنة عمى بقائيا كقت أطكؿ.

رس خت الصييكنية عمى جميع المستكيات العالمية عمى أف ثقافة تقدـ العالـ مرىكنة بكجكد
كما َّ

إسرائيؿ في المنطقة العربية ،مع محاكلتيا المستمرة لنزع االعترافات الدكلية؛ لتبقى مستمرة بالدعـ
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

أمريكا كبريطانيا كالحركة الصييكنية؛ ليكتمؿ حسب رأييـ االعتراؼ القانكني بالدكلة المزعكمة ،رغـ

قانكنيا كمنبكذة عمى صعيد اإلقميـ الذم ال تعترؼ الشعكب المجاكرة
ذلؾ إال أف الدكلة الييكدية باطمة
ن
ليا ،فعمميات الدعـ الدائـ لمييكد مف الجاليات الييكدية في الدكؿ األكركبية ،كانخراط الييكد في
القيادات العالمية ىي مف تسند إسرائيؿ في قياميا كاستم ارريتيا.
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المبحث األوؿ

العالقات الدولية الصييونية في الحرب واليدنة
أوالً :العالقات الدولية الصييونية والجيوش العربية التي خاضت الحرب عاـ 1948
ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في الحرب
ً
ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية في اليدنة

290

مدخؿ
أعمنت بريطانيا إنياء االنتداب عمى فمسطيف كغادرت منطقة االنتداب ،كخبلؿ ذلؾ أصدرت
ار بتقسيـ فمسطيف لدكلتيف :ييكدية ،كعربية؛ األمر الذم عارضو العرب كالفمسطينيكف،
األمـ المتحدة قرنا
كبدأت المناكشات الحربية تظير في داخؿ فمسطيف ،كظيرت الجيكش العربية عمى حدكد فمسطيف
كدخمت الجيكش غير النظامية فمسطيف.
خاضعا لمحككمة
كقد كانت الجيكش العربية جيك نشا غير مستقمة ،فكاف الجيش األردني
ن
البريطانية ،أما الجيش المصرم كالعراقي فكانا خاضعيف لممعاىدات مع بريطانيا حيث كانت ال تستطيع
الحراؾ لمدفاع عف فمسطيف ،أما الجيش السكرم كالمبناني فكانا خارجيف مف عيد االنتداب الفرنسي،
حيث كاف أداؤىما ضعيفنا ،كال يممكاف العتاد كاألسمحة كالتدريب البلزـ ،باإلضافة لمتحركات المشبكىة
لمجيش األردني بقيادة الجنراؿ البريطاني كمكب في تطكيؽ عمؿ المجاىديف كالشرفاء في الجيكش،
كالدفاع عف الييكد محاكلة منو لتكسيع الدكلة الييكدية ،كتثبيت األراضي العربية كتسميميا لمييكد؛

لتكسيع مساحة الدكلة الييكدية ،كالتي عندما أعمنت عف دكلتيا لـ َّ
تتعد مساحتيا  %7مف مساحة
فمسطيف الكمية.
كعمى الرغـ مف الخيانات المستمرة مف الجيش العربي كضعفو؛ إال أف الجيكش الغير النظامية
ظيرت ك خاضت حرنبا شرسة مع الييكد ،ككانت تدار دفة المعركة لصالح العرب؛ إال أنو في كؿ مرة
يظير ليـ الجنراؿ كمكب رئيس الجيش العربي ،كيعمؿ عمى سحب األسمحة منيـ ،كيحاصر عمميـ
كيقيد حريتيـ في جيادىـ المقدس في طرد الييكد مف فمسطيف.
كعندما بدأ نجاح الجيكش غير النظامية في محاصرة الييكد في المستكطنات كأماكف إقامتيا
كخاصة القدس؛ بدأت المؤامرة الكبرل تظير عمى الساحة الدكلية كالعربية ،بإعبلف اليدنة كتكقيؼ
الحرب ،كالتي كانت تسير بيدفيف متكازييف:
اليدؼ األكؿ :العمؿ عمى إعطاء الييكد فرصة لترتيب البيت الداخمي كاستيراد األسمحة المتطكرة؛
لتستطيع السيطرة عمى الحرب المدارة.
كاليدؼ الثاني :تكسيع الدكلة الييكدية ،كتثبيت األراضي التي تـ السيطرة عمييا ،بالتعاكف مع الجيش
العربي برئاسة كمكب.
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كانتيت الحرب بإعبلف اليدنة مع الدكؿ العربية المجاكرة ،كانياء الحرب ،حيث إف اتفاقيات
حؽ قرار التقسيـ الباطؿ ،كتـ تكسيع الدكلة الييكدية ،كاحتمكا المزيد
اليدنة لـ تستطع أف تعطي العرب ٌ
مف األراضي بحجة اليدنة ،كانتيت الحرب ،ككقعت اليدنة مع الدكؿ العربية المجاكرة ،كبذلؾ خرجت
الصييكنية بانتصاريف:
األكؿ :تثبيت الدكلة الييكدية.
كالثاني :كقؼ إطبلؽ النار مع الدكؿ المجاكرة.

أوالً :الجيوش العربية التي خاضت الحرب عاـ 1948
خاضعا لمسيطرة البريطانية
جيكشا غير مستقمة ،فالجيش األردني كاف
ن
كانت الجيكش العربية ن
عتادا كقادةن كضباطنا ،أما الجيش المصرم كالعراقي فكانا خاضعيف لبنكد معاىدتيف مع بريطانيا ،حيث
ن
يطانيا شامبلن ،ككاف الجيش السكرم كالمبناني خارجيف مف
فرضت عمى قكل البمديف العسكرية
تحكما بر ن
ن
عيد االنتداب الفرنسي ،ككاف أداؤىـ ضعيفنا كقميمي العتاد كالخبرة.

فاسدا ،كألح الضباط
كألح الضباط المصريكف في طمب السبلح ،كأعطاىـ ممكيـ فاركؽ سبل نحا ن
السكريكف في طمب الذخيرة عمى األقؿ القديـ الذم تركتو القكات الفرنسية عند انسحابيا عاـ ،1945
كلكف الحرب انتيت عمى فمسطيف مف غير أف يتحقؽ مطمبيـ ،كقمصت بريطانيا مف كميات األسمحة؛
ألف الجيش العربي –برأييا -لـ ينقصو السبلح أك الذخيرة( .عبدالمنعـ )318 :1968 ،فأصبح الجيش
العربي المدافع عف فمسطيف تحت السيطرة االستعمارية التي شرعت إقامة الدكلة الييكدية ،كمف ىنا
نستطيع تقسيـ الجيكش التي دخمت حرب  1948قسميف :جيكش نظامية ،كجيكش شبو نظامية .كىى
كاآلتي:
.1

الجيوش النظامية

أ-

الجيش األردني بقيادة كموب البريطاني
تككف الجيش العربي تحت السيطرة البريطانية المباشرة ،فكاف فرقة بريطانية تعسكر في قمب

العالـ العربي ،لتسييؿ عممية سحب الجيش مف فمسطيف كالسماح لمييكد بإقامة دكلتيـ(.التؿ:1990،
.)26
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فكانت قكات الجيش العربي تحت قيادة ضابط إنجميزم ىك الجنراؿ جكف باجكت جمكب ،كالذم
عينو الممؾ عبد اهلل بمنصبو ،ككاف يعتمد إدارنيا عمى الجيش البريطاني
كميا ،كاعتمد اعتمادان
ن
اعتمادا ن
كميا عمى القكات الجكية البريطانية مف أجؿ الدعـ المالي( .عرابي)701 :2006،
ن
كلتسييؿ الميمة البريطانية في قيادة الجيش العربي كانت األكامر العسكرية تصدر باسـ الممؾ
عبد اهلل ،كينفذىا القائد البريطاني في الجيش العربي فتراكمت المكائد عمى فمسطيف ،كتخمى جمكب عف
كبير يحممكف
طا نا
المد كالرممة كسحب منيما الجيش العربي ،كبمغ عدد الضباط البريطانييف  48ضاب ن
ر نتبا في الجيش األردني كيحتفظكف بالكالء لبريطانيا (أبك بصير.)393 :1968،
تـ تكزيع األسمحة المدفعية كالمدرعات الثقيمة كالخفيفة جميعيا عمى الكتائب التي يقكدىا
ٌ
الضباط اإلنجميز ،كىي الكتائب المككنة مف جنكد البدك كالتي تعتبر أقدـ كأقكل الكتائب في الجيش
األردني ،ككانت مسمحة كراكبة ىي كجنكدىا في سيارات بمغ عددىا لكؿ كتيبة بما في ذلؾ المدرعات
أكثر مف مائة عربة ،بينما لـ تصرؼ لمكتائب التي يقكدىا العرب سكل عدد قميؿ مف السيارات التي لـ
يتجاكز عدد أصابع اليد( .عبد المنعـ)242 :1968 ،
كاف الييكد يعرفكف كؿ جندم يتـ قيده في عماف عف طريؽ ك ازرة الحربية البريطانية نفسيا،
التي كاف يرأسيا شنكيؿ الييكدم الذم يعرؼ عف الجيش العربي أكثر مف الممؾ عبد اهلل( .التؿ،
)86 :1990
بعيدا عف أسرار القيادة كمخابراتيا،
عيَّف كمكب الضباط العرب المنتميف لمقضية الفمسطينية ن
حيث نقؿ الضابط العربي عبد اهلل التؿ لحراسة القكافؿ التي كانت تنقؿ الذخائر كالتجيي ازت مف رفح
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.
 ال يجكز االشتراؾ في أم اشتباؾ بيف العرب كالييكد ،كتجنبكا المركر مف المناطؽ التي تردكـ
االخبار عف كجكد المعارؾ (.)1

)(1قٌادةالجٌشالعربًالج948/4/6-765/4/9موجهةلعبدهللاالتلمنالفرٌقكلوب،ص 67
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كما تآمر اإلنجميز مع الييكد بعدة مكاقع ،عندما ىاجـ الجيش العربي مستعمرة جيشر ،ككادت
المستعمرة تسقط بيد المجاىديف ،لكال اتصاؿ الممؾ عبد اهلل بابنو طبلؿ كيخبره أف المندكب السامي
يقكؿ" :كفى" ،كعرض العسكريكف عمى كمكب أف يتسمـ القمعة ذات المكقع الخطير؛ ألنيا تحمي العرب
الذيف يسكنكف المنطقة ،كلكف كمكب رفض العرض ،ألنو يعمـ الخطة العامة بعدـ احتبلؿ أم نقطة
كاقعة في الدكلة الييكدية حسب قرار التقسيـ( .التؿ)22 :1990،
ب -الجيوش العراقية
كاف الجيش العراقي مؤلفنا مف خمسة آالؼ مقاتؿ في بداية الحرب ،ككانت حالتو سيئة كغير

مستعد لمحرب ،ككانكا مف المستجديف الذيف لـ يكممكا التدريب في مراكز تدريب الجيش ،كلـ يتـ تدريبيـ
عمى قتاؿ الكحدات الخاصة كحرب العصابات التي كانت تستخدميا القكات الصييكنية ،كقد جرل
إلحاؽ بعض الضباط العراقييف بالجيش األردني لبلستخداـ المضاد لمدبابات بعد االشتباؾ األكؿ مع
الصييكنييف ،كلـ تحصؿ القكات العراقية عمى الخرائط الكافية لمستعمرات الييكد ،كلـ يتكفر الكقت
الكافي لتدارؾ نقص المعمكمات بسبب الحالة السياسية التي تسكد الببلد( .عبد المنعـ-245 :1968،
)247
ت -الجيش السوري والمبناني
كانت سكريا مصممة عمى إنقاذ فمسطيف ،إال أنيا مف الناحية العسكرية لـ تكف عمى استعداد
لمقتاؿ ،فكانت منطقة الجيش السكرم كاسعة كصعبة لمغاية ،ككاف مسئكالن عف منطقة الغكر المحاذية
لمحدكد األردنية ،كنجح الجيش السكرم بمعاكنة المناضميف في احتبلؿ مستعمرة "مسادة" الكاقعة عمى
الضفة الغربية لنير األردف ،حينما تـ انتياء الحرب كالجيش يعمؿ في منطقة الغكر ،ككاف مكشكفنا بعد

انسحاب الجيش العراقي ،كىذا ما كاف يرمي لو كمكب لحماية المكاقع الييكدية الميمة مف ضربات
حاميا حدكد ببلده ،كتكغؿ داخؿ الحدكد الفمسطينية ،كاشتبؾ مع الييكد
المقاكمة ،كظؿ الجيش المبناني
ن
في معارؾ محمية كثيرة ،كلـ يقـ الجيش المبناني بأعماؿ كبيرة لقمة عدده كعتاده( .عبد المنعـ:1968،
.)250-249
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 .2الجيوش شبو نظامية
أ -جيش الجياد المقدس
ثار عرب فمسطيف بالدفاع عف كطنيـ بعد قرار التقسيـ ،كتألؼ جيش الجياد المقدس بقيادة
البطؿ الشييد عبد القادر الحسيني( ،يكسؼ )208 :1994،كنجح الحسيني حتى تاريخ 1947/12/9
في إنشاء منظمات في أنحاء الببلد كافة ،كارتكز نشاطيا عمى يافا كحيفا كالقدس (بف غكريكف،
 .)45 :1993ككاف المناضمكف يعتمدكف في تزكيدىـ بالذخائر كالمؤف عمى الييئة العربية العميا،
كاشت رت األسمحة كالذخائر مف الببلد العربية ،ككاف المجاىدكف يدافعكف تارة كيياجمكف تارة ،ككانكا
يحاربكف الييكد ،كيعرضكف أنفسيـ لطعف القكات البريطانية ليـ مف الخمؼ كالتي عممت عمى حماية
الييكد (التؿ ،)3 :1990 ،كساعد عبد القادر الحسيني عدد مف المشيكد ليـ بالبسالة كالخبرة مف قادة
المناطؽ في فمسطيف كأكثرىـ مف الذيف تدربكا عسكرنيا في العراؽ كبعضيـ في ألمانيا ،كساعدىـ عدد
مف الضباط السكرييف كالعراقييف( .عبد المنعـ)251 :1968،
كانت المصادر المختمفة التي اعتمد عمييا الجياد المقدس لتأميف السبلح سكاء بالشراء أك
التبرع مف دكؿ عربية متعددة ،مما أدل إلى عدـ تكحيد السبلح كالعتاد؛ األمر الذم أضعؼ القكة
المجاىدة ،كبرزت المشاكؿ اإلدارية لمتمكيف بالذخيرة كقطع الغيار إلى جانب ضعؼ الجياز الفني
المختص بالتخزيف كالتكزيع كالصيانة كاإلصبلح( .عبد المنعـ )253 :1968 ،كرغـ التحديات الصعبة
التي كانت تكاجو القكات المجاىدة في القدس ،إال أف القكات المجاىدة مف الجياد المقدس كقكات
المجاىديف مف الجيات األخرل كالضابط العربي عبد اهلل التؿ تـ االتفاؽ عمى تكحيد الجيكد لمدفاع
عف فمسطيف ،فكزعت السرية المساندة التي تـ تشكيميا بسرعة عجيبة مف فئة الياكف كمدافع عيار 6
أرطاؿ كمدفعي ىاكزر عيار  3/7بكصة كفئة مدرعات في مكاقع ميمة برأس العمكد كجبؿ الطكر.
(التؿ)103 :1990،
ب -كتائب اإلخواف المسمميف
قاـ أتباع كتائب اإلخكاف المسمميف بيدـ أمبلؾ الييكد كأخذ أمكاليـ في كثير مف مدف المنطقة
عمنا بانسحاب الدكؿ العربية مف
العربية ،حيث ىاجمكا دكر المفكضيات كالقنصميات األمريكية ،كطالبكا ن
األمـ المتحدة ،مما اضطر الييكد بمطالبة مجمس األمف بإرساؿ قكة دكلية لتنفيذ مشركع التقسيـ الذم
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أقرتو األمـ المتحدة ،ككاف اليدؼ األساس بإرساؿ القكات الدكلية لمكاجية رجاؿ اإلخكاف المسمميف

كجيا لكجو ،حيث َّ
شكؿ اإلخكاف الكتائب العسكرية لتنفيذ ميمتيا ،ككمؼ بالميمة محمكد لبيب ،كانتبيت
ن
بريطانيا لمدكر الذم سكؼ تمارسو الكتائب اإلخكانية ،كأنيا سكؼ تقمب خطط البريطانييف كالصييكنية
كتفشؿ سياستيـ في فمسطيف ،فبدأت محاربة حركة اإلخكاف عمى أنيا الحركة الكحيدة التي تتنافي
أىدافيا مع الصييكنية كاالستعمار (الشريؼ.)20-19 :1951،
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
بعضيـ إلى طمب السماح ليـ بالقياـ برحمة عممية إلى سيناء ،فكافقت حككمة النقراشي بعد إلحاح
سرا ،كلحقت بيا مجمكعات أخرل
شديد ،كذىبت تمؾ المجمكعات لسيناء ثـ تسممت منيا إلى فمسطيف ًّ
تسممت بطرؽ أخرل( .الشريؼ)24 :1951 ،
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
في فمسطيف ككيفية الخركج منو (.)1
ت -جيش اإلنقاذ
ككنت الجامعة العربية عاـ  1948لجنة مف الفريؽ طو باشا الياشمي كالمكاء إسماعيؿ صفكت
َّ

مككنا مف الببلد العربية المختمفة ،باإلضافة إلى جنسيات أخرل
باشا كفكزم القاكقجي ،ككاف الجيش
ن
مف األتراؾ كاليكغسبلفييف كاأللماف كبعض اإلنجميز ،حيث كانكا يتدربكف في سكريا ،كلقد يعرؼ عف

الجيش مب الغاتو عف قكتو كقدرتو العسكرية كاستخفافو كاستيزائو بقكات الييكد عبلكة عمى االنتصارات

الكىمية التي كاف يذيعيا ،ككانت أسمحة الجيش قميمة كفاسدة في عدد كبير منيا ،ككاف ييسمـ ألفراد
انظر:الشريؼ كامؿ ( :)1951االخكاف المسممكف الحرب عمى
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فمسطيف)(1

الكتيبة الكاحدة عدة بنادؽ كرشاشات مف عيارات كأنكاع مختمفة؛ مما يصعب عمى الحصكؿ عمى
سببا مف األسباب الرئيسة التي
غيارات لو ،كلقد كاف تشكيؿ جيش اإلنقاذ بكضعو المادم كالمعنكم ن
أدت إلى كقكع احتبلؿ فمسطيف( .عبد المنعـ)264 :1968 ،

ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في الحرب 1948
ً
اجتمع في البيت األبيض ىارم تركماف رئيس الكاليات المتحدة ككزير الخارجية آتشيسكف
كمساعد الكزير لكفيت ككبلرؾ كميفكرد كديفيد نايمز كماثيك ككنيممي مف مستشارم الرئيس في البيت
األبيض كاثناف مف خبراء ك ازرة الخارجية ،حيث بدأ الرئيس اجتماعو كالتالي" :بدأ الرئيس االجتماع

كادعى أنو شديد القمؽ عمى ما يمكف أف يحدث في فمسطيف يكـ  15مايك ،حيث َّ
ركز كبلمو عمى
كقائع يكـ السبت  8مايك حيف جاء المستر ماشى شرتكؾ مندكب الككالة الييكدية حيث قاؿ :إف كزير
رسميا بأف الممؾ عبد اهلل ممؾ األردف سكؼ
المستعمرات البريطاني السير آرثر كريتش جكنز أخبره
ن
يدخؿ بجيشو يكـ  15مايك إلى األجزاء العربية المخصصة لمعرب في فمسطيف ،حيث رأل كزير
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
كالككالة الييكدية ،كأف الممؾ عبد اهلل سكؼ يدخؿ األجزاء العربية مف فمسطيف تارنكا لمييكد ممكية الباقي

مف فمسطيف"(.)1

كقبؿ انتياء االنتداب كاف الجيش البريطاني كبمعاكنة القناصؿ األكربييف يحاصركف القدس مف
جميع الجيات؛ ليقؼ حائبلن بيف العرب كالييكد كيعممكف عمى حماية الييكد ،حيث كاف عددىـ 1800

ييكدم ف ي القدس ،ككاف اإلنجميز يمكلكف الييكد المحاصريف طكاؿ األشير الثبلثة التي سبقت جبلء
اإلنجميز ،كأدخمكا الذخائر كاألسمحة مع قكافؿ المؤف التي كانت تصؿ إلى القدس القديمة تحت الحراسة
اإلنجميزية دكف أف يسمح لمعرب بالتفتيش ،فكاف لو األثر لتمكيف الييكد كاالستمرار في المقاكمة طكاؿ

المدة( .التؿ)111 :1990،
أعمف اإلنجميز أنيـ سيتخمكف عف االنتداب في  15مايك 1948باستثناء مدينة حيفا التي
سيجمكف عنيا في  1أغسطس  ،1948شعر اإلنجميز ضعؼ مكقؼ الييكد باالستيبلء عمى بعض
)(1وثٌقةرقم5-6348بتارٌخ/63ماٌو6948أمرٌكاوالجٌشاألردنً .
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البمداف ،فسارعكا بتسميـ مدينة حيفا لمييكد في  ،1948/4/21كسممكا مدينة يافا في  ،1948/4/24ثـ
مدينة صفد كمدينة طبريا كمعسكرات القكات البريطانية بما تحكم مف أسمحة كذخائر كمخازف
كتدميرا؛
ىابا
كمستكدعات ،فانيالت مدفعية الييكد التي تسممكىا مف اإلنجميز عمى المناطؽ العربية إر ن
ن
مما أجبر سكانيا العرب مف اليرب منيا( .يكسؼ)209 :1994،
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
تجمعات الييكد ،ليتـ تسميـ الييكد الحكـ في المناطؽ كاالستيبلء عمى المنشآت العسكرية مثؿ المطارات
كمستكدعات األسمحة ،ككانت تسمـ أجيزة الحكـ إلى مندكبيف مف قبؿ الككالة الييكدية ،كظؿ اإلنجميز
كمباشر إلى آخر يكـ في االنتداب ،كيمنعكف
نا
صارما
حكما عسكرنيا
ن
محتميف المناطؽ العربية يحكمكنيا ن
تسميح العرب كيصادركف األسمحة التي كانت ترسؿ ليـ كيقاكمكف دخكؿ المتطكعيف العرب الذيف
حضركا مف الدكؿ العربية لنصرة المجاىديف في فمسطيف( .أبك بصير.)388 :1968،
ك أعمف كمكب باشا بتاريخ  1948/5/14قبؿ الحرب بيكـ كاحد أنو يرغب في االجتماع بقائد
الفرؽ كقادة األلكية كالكتائب ،فصدرت األكامر لصغار الضباط بالعكدة لكحداتيـ ،كاجتمع مع القادة
كبدأ يشرح األسباب التي جعمت الجيش العربي يتجو إلى نابمس كيتحاشى المركر بالقدس ،كأىـ
األسباب التي ذكرىا كىي كاآلتي:
 .1مكافقة جامعة الدكؿ العربية عمى استثناء القدس مف خطط الجيكش العربية.
 .2كجكد ىدنة بيف العرب كالييكد في القدس ،يشرؼ عمييا قناصؿ الدكؿ األجنبية.
 .3الكضع السياسي لمقدس كاحتماؿ جعميا دكلية؛ مما يمنع الجيش العربي مف االقتراب منيا.
(التؿ)78 :1990،
كبعد إعبلف الدكلة الييكدية في  15مايك  1948بدأت الحرب العربية الصييكنية ،بمشاركة
ىجكما عمى القكات الصييكنية ،كقسمت فمسطيف إلى
جيكش األردف كمصر كسكريا كالعراؽ كلبناف
ن
مناطؽ ،جعمت كؿ منطقة في مسؤكلية أحد الجيكش العربية ككانت كاآلتي:
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 .1المنطقة الشمالية المحاذية لمبناف كسكريا في مسؤكلية الجيش السكرم كالمبناني كجيش اإلنقاذ،
كتشمؿ كؿ ما بيف رأس الناقكرة كطبريا حتى حدكد المنطقة العراقية.
جنكبا ،كمف
 .2المنطقة الكسطى ،تبدأ مف حدكد الجيش السكرم في طبريا إلى منطقة الخميؿ
ن
مسؤكلية الجيش العراقي.
 .3المنطقة الجنكبية كتمتد مف منطقة الخميؿ حتى الساحؿ غرنبا ،مسؤكلية الجيش المصرم
كالسعكدم.
 .4تمتقي جيكش سكريا كلبناف كالعراؽ في حيفا ،كيمتقي جيشا مصر كاألردف في تؿ أبيب ،كتترؾ
الجيكش العربية تزحؼ عمى فمسطيف( ".التؿ)81 :1990،
كقد دخمت الجيكش العربية في  15مايك  1948دكف أية معمكمات عف العدك ،بؿ كانت
غالبية تمؾ الجيكش تقاتؿ في أرض تجيؿ طبيعتيا كطريقة القتاؿ فييا ،ككاف الفيمؽ األردني ىك األكفأ
مف حيث التدريب كالتسميح ،كلكنو كاف تحت قيادة الجنراؿ البريطاني "جمكب" ،رغـ ذلؾ أحرزت
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
الييكد ،كلكف حككمتي بريطانيا كأمريكا شعرتا بالخطر فسارعتا إلى دفع مجمس األمف الدكلي إلى
بدءا مف يكـ  8يكليك  1948كلمدة شير كامؿ( .كامؿ)18-17 :2008 ،
إصدار قرار بفرض اليدنة ن
كلـ تكف الكتائب في الجيش العربي كالتي ترأسيا اإلنجميز تتعرض لممستعمرات الييكدية،
كترتكز في مناطؽ عربية ،كلـ تقـ بأية عممية حربية ضد الييكد ،أما الكتائب العربية فقامت بكاجباتيا
الدافعية كلـ تقـ بأم ىجكـ ،ألف قائد المكاء إنجميزم ،كلكف الكتيبة السادسة كالتي كانت تحت قيادة عبد
اهلل التؿ كانت مختمفة عف بقية الكتائب ،حيث كاف ليا الشرؼ بمقاتمة الييكد تحت سمع حككمة
االنتداب ،حيث قتمت ما يزيد عف األلؼ مف الييكد كجرحت ما يزيد عف األلؼ ،كحطمت معنكيات
الييكد كأرغمتيـ عمى االستسبلـ؛ كأسرت مف الييكد ما يزيد عف ستمائة ،نصفيـ مف كفار عصيكف
كالباقي مف القدس نفسيا ،لكال اليدنة التي فرضت عمييـ ،لتغيرت مكازيف القكل في تمؾ المرحمة.
(التؿ)187 :1990،
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كقد كانت سياسة كمكب في تكزيع الجيش العربي لخدمة الصييكنية ،كتبيف ذلؾ مف خبلؿ
اآلتي:
 تجاىؿ كمكب تحصيف الخطكط األمامية ،كاكتفى بحشد فئة اإلنشاءات كاليندسة طكاؿ فترة اليدنة في
تؿ الرادار؛ لتبنى خنادؽ كاستحكامات مف اإلسمنت المسمح.
 لـ يتـ تغيير في الخطة العسكرية لمجيش العربي حسب المستجدات السياسية كالعسكرية ،كجاءت
الحرب في مرحمتيا الثانية ككتائب الجيش مكزعة عمى الجباؿ كمنطقة القدس ليا قائداف ،عربي
كا نجميزم ،ككؿ كاحد مربكط بمرجعية مختمفة ،كلـ تصدر أكامر حربية أك تعميمات تبيف األىداؼ
يتجدد القتاؿ( .التؿ)233-232 :1990،
 سحب القكات األردنية مف فمسطيف ،كأقنع كمكب الممؾ بسحب قكات اإلنقاذ المكجكدة في القدس
كاعادتيا لسكريا ،كأصدر الممؾ أكامره إلخراج فكج الحسيف كرجكعيـ لدمشؽ( .التؿ.)238 :1990 ،
كما عمؿ كمكب عمى تيميش الضباط العرب بحضكر المفاكضات بيف كمكب كالييكد ،حيث
حضر في صباح  1948/5/15إلى مقر قيادة عبد اهلل التؿ في أريحا كؿ مف كمكب باشا كالسيد حمد
الفرحاف سكرتير الحككمة كالميجر كككر رئيس فرع الحركات الحربية بقيادة الجيش العربي ،كلـ يكمفو
كمكب بالذىاب معيـ رغـ أنو القائد المسؤكؿ عف أريحا كىك القطاع المفاكض عميو ،كمكثكا في ضيافة
الييكد ساعتيف ،كمركا عمى عبد اهلل التؿ ليخبركه أنيـ اتفقكا مع الييكد عمى اآلتي:
" .1تجريد المنطقة مف األسمحة ،إال ما يسمح بو مف الفريؽ األردني المفاكض كىي:
أ 30 -بندقية ألمانية ك 100طمقة لكؿ بندقية.
ب -أربعة رشاشات ألمانية كعشرة رشاشات ستف كذخيرتيا المقررة.
 .2يحرس المنطقة بكليس ييكدم ينتخب مف غير أفراد العصابات كيسمـ لو السبلح المذككر أعبله بقصد
الحراسة فقط.
جنديا كضابطنا في كاليو
 .3يشرؼ الجيش العربي عمى حراسة المنطقة بأف يضع مفرزة عددىا 30
ن
لتساعد عمى منع تعديات العرب عمى المنطقة.
 .4ينقؿ أفراد العصابات الييكدية المكجكدكف في المنطقة إلى تؿ أبيب بالطائرات.
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 .5يتسمـ الجيش العربي األسمحة الزائدة عف المصرح بو كيسمـ مقابميا كصبلن يحتفظ بو الييكد.
 .6تمكف المنطقة تحت إشراؼ الجيش العربي ،كيسمح لمييكد بشراء مكاد غذائية ضركرية ليـ مف
األسكؽ العربية.
يكميا ،عمى أف يحضر لممطار الضابط العربي ليتأكد مف أف الطائرة
 .7يسمح بنزكؿ طائرة ييكدية كاحدة ن
ممنكعا.
شيئا
ال تحمؿ ن
ن
 .8يسمح لضابط مف قيادة الجيش العربي بزيادة المنطقة في أم كقت يشاؤكف.
اعتبار مف الساعة الثامنة صباح .)1("1948/5/18
نا
 .9تبدأ االتفاقية
كاف كمكب كالممؾ عبد اهلل يمنعكف أم اعتداء عمى المؤسسات الصييكنية ،حيث بدأت الكتيبة
الثالثة بقيادة عبد اهلل التؿ بقصؼ ىداسا كالجامعة العبرية عمى جبؿ سككبس ،كقد كاف القصؼ بقنابؿ
سرا ،كتكاصؿ معو قنصؿ أمريكي في القدس
الياكف كالياكزر عيار 3/7كمدافع المدرعات .كقاـ بالعمؿ ًّ
كادعى أنو تكاصؿ مع الممؾ ككمكب عف طريؽ القنصمية البريطانية ،كاتصؿ الممؾ عبد اهلل مساء
 1948/5/24بعبد اهلل التؿ؛ لمنع التعدم عمى المستشفى كالجامعة كتجنب االحتكاؾ بمنطقة ىداسا
كالجامعة العبرية ،فصرح الممؾ عبد اهلل بأف يتصؿ مع الش قائد المدفعية اإلنجميزم ،كرفض الش تسميـ
عبد اهلل المدافع كأنيا ستبقى تحت القيادة اإلنجميزية( .التؿ)159 :1990،
كانت عبلقة الككالة الييكدية مع الممؾ عبد اهلل في األردف دائمة ،سكاء مع مكشى شرتكؾ أك
جكلدا مائير كالتي عرضت مقترحات الككالة الييكدية كذلؾ كاف في تاريخ  12مايك  ،1948ككاف
المقاء في بيت الممؾ كقدمت مقترحاتيا كاآلتي( :ىيكؿ)254 :2001،
 .1أف يعمف الممؾ الصمح مع الييكد ،كال يرسؿ بجيشو إلى فمسطيف.
اليا ليحكـ القسـ العربي مف فمسطيف بحسب قرار التقسيـ.
 .2أف يرسؿ الممؾ عبد اهلل ك ن
ضـ القسـ العربي مف فمسطيف إلى التاج الياشمي.
 .3تقبؿ الككالة الييكدية ٌ

1انتقالالمفاوضاتإلىكالٌه،ص96
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كقد تعيد الممؾ عبد اهلل أال يحدث صداـ بيف جيشو كبيف الجيش الييكدم ،كأف يقؼ الجيشاف
التي رسميما التقسيـ ،كقبمت جكلدا مائير رأل الممؾ كأخذت عميو التعيد.
أسباب خسارة العرب الحرب وتمكيف الدولة الييودية في فمسطيف
 .1عدـ تكحيد القيادة العربية كخمؽ قيادة مشتركة.
 .2كقكع نظـ الحكـ العربية تحت سيطرة اإلنجميز كاألمريكاف الذيف أكجدكا الدكلة الييكدية.
 .3دخكؿ القكل االستعمارية العربية في المعركة إلى جانب الييكد كاالنحياز التاـ.
(يكسؼ)211 :1994،
كقد تكقؼ القتاؿ في  29مايك  ،1948بعدما قبمت جامعة الدكؿ العربية بإعبلف كقؼ إطبلؽ
النار لمدة أربعة أسا بيع إثر التدخبلت الدكلية ،كدعا مجمس األمف جميع الحككمات كالسمطات المعنية
أف تتعيد بأال يدخؿ رجاؿ محاربكف إلى فمسطيف في فترة كقؼ إطبلؽ النار ،كتمنع استيراد أك تصدير
مكاد حربية مف أك إلى فمسطيف(.)1
تـ استئناؼ القتاؿ مف دكف أف يحقؽ أم ىدؼ مف طرد الصياينة ،كبنشاط دبمكماسي
كقد ٌ
مكثؼ انتيت الحرب العربية بتكقيع اتفاقيات اليدنة بيف كؿ مف مصر كسكريا كاألردف كلبناف كبيف
الدكلة الصييكنية عاـ ( .1949حسيف )37 :1989،حيث رفض العرب كالييكد مشركع برنادكت الذم
كضعو أكاخر أياـ اليدنة األكلى ،كطمب تمديد اليدنة؛ فكافؽ الييكد كرفض العرب ،كرفضت الدكؿ
العربية تمديد اليدنة دكف أف تعدؿ عمى الخط الحربي بفمسطيف ،كانتيت اليدنة في  1948/7/9مع
صمت الجيش العربي بقيادة كمكب ،حيث أرسؿ برقية لمكتيبة السادسة بقيادة عبد اهلل التؿ كالتي كانت
تعمؿ بإخبلص لتحرير القدس كحتى آخر جندم ،كجاء في البرقية اآلتي(" :)2مف قاد المكاء الرابع إلى
جدا الرقـ ج 1/1/تاريخ  1948/7/9ما يمي :كصمني مف
قائد الكتيبة السادسة ،مكتكـ كمستعجؿ ن

))1وثٌقةقراررقم6948/52بتارٌخ39ماٌو6948والدعوةإلىوقفالعملٌاتالعسكرٌةلمدةأربعةأسابٌع .

()3وثٌقةرقمج6/6/منكلوبرئٌسالجٌشالعربًللكتٌبةالسادسةٌ9ولٌو.6948
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خاصا عقد في نيكيكرؾ تقرر بو أف عصابة األرغكف تقكـ بيجكـ في منطقة القدس
اجتماعا
القيادة أف
ن
ن
لمحاكلة افتتاح البمدة القديمة بقصد االستيبلء عمييا بيف  1948/7/10-8انتبيكا .أرجك العمـ".
كما كتعتبر الكثيقة داللة عمى تحبيط معنكيات الكتائب العربية التي كانت تحارب بإخبلص
كتـ إرساؿ
ضد الييكد ،كالتي كانت تكجع الييكد بعدة عمميات متكررة ،كلحفاظ أمف الييكد في القدسٌ ،
ىذه الرسالة لتبيف مدل جاىزية الييكد لممعركة ،كأف العرب لف يستطيعكا ىزيمتيـ.
كقد سمح كمكب ببقاء بعض المجاىديف لحماية مطار المد العالمي ،كنجح الجنكد بمساعدة عدد
قميؿ مف الجيش العربي في االحتفاظ بالمطار طكاؿ أياـ الحرب األكلى ،فمدينة المد كالرممة ال تبعداف
عف تؿ أبيب أكثر مف خمسة عشر كيمك مت نرا ،ثـ سحب كمكب أكثر الجيش العربي كالمناضميف
كالمجاىديف مف الجياد المقدس ،كذلؾ إلرادة اإلنجميز تسميـ منطقة المد كالرممة لمييكد لؤلسباب اآلتية:
(التؿ)249 :1990،
نظر لضيؽ الدكلة الييكدية مف تمؾ الناحية الخطيرة التي تقع فييا أكبر مدينة ييكدية (تؿ أبيب)
نا
.1
مترا.
التي ال تبعد عف حدكد القسـ العربي أكثر مف خمسة عشر كيمك ن
 .2لكشؼ ميمنة الجيش المصرم كتيديده بطريؽ غير مباشر.
 .3تسميـ المدينتيف ،ألنيما مف معاقؿ سماحة المفتي.
 .4السيطرة عمى المنطقة الممتدة مف تؿ أبيب إلى القدس كيزيد عرضيا عف عشرة كيمك مترات.
 .5لتحطيـ أعصاب الجيش العربي الذم كاف يشعر بالقكة كييدد تؿ أبيب كالقدس.
كقد سممت المد كالرممة لمييكد بمساعدة الجيش البريطاني كعمبلئو مف حكاـ األردف .كتتمخص
نتائج التسميـ بما يأتي( :التؿ)259 :1990،
" .1قضى تسميـ منطقة المد كالرممة لمييكد؛ ألف الخطر العربي ييدد تؿ أبيب أكبر مدينة ييكدية.
 .2استكلى الييكد عمى مطار المد العالمي الثميف مف غير أف يصيبو تمؼ أك تخريب ،كاستكلكا عمى
محطة المد لمسكؾ الحديدة ،كىي ممتقى الخطكط كأكبر محطة لمسكؾ الحديدية في فمسطيف.
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 .3استكلى الييكد عمى مدينتيف مف أكبر مدف فمسطيف العربية ،كاستكلكا عمى أكثر مف عشريف قرية
كبيرة كخمسيف قرية صغيرة ،بما فييا مف خيرات كثركات منقكلة قدرت بعشرة مبلييف مف الجنييات
ىدية لمدكلة الييكدية.
تـ االستيبلء عمى أكثر مف  750ألؼ دكنـ مف أخصب أراضي فمسطيف.
ٌ .4
 .5ازداد الضغط عمى القدس ،بعد أف تحررت قكات الييكد في المد كالرممة كعززت بالقكات بالقدس.
سياسيا ،ككاف المفتاح األكؿ لسياسة األمر الكاقع التي يتبعيا الييكد أماـ الغرب".
 .6ربح الييكد
ن

ثالثًا :اتفاقيات اليدنة
لـ تفرض اتفاقيات اليدنة عمى الدكؿ العربية مبدأ التقسيـ ،بؿ استطاعت أف تحصؿ عمى مزيد
مف المناطؽ التي كانت مخصصة لمدكؿ العربية المقترحة حسب قرار التقسيـ ،حيث رفض الصياينة
أف يبقكا محصكريف في داخؿ الحدكد اإلقميمية التي نجمت عف اتفاقيات اليدنة ،كتعممكا بحجج كمعاذير
لمتكسع منتيكيف اليدنة ،كقامكا بعدة عمميات عدكانية كاحتمكا المزيد مف األراضي الفمسطينية ،كانتيت
الحرب بتكقيع الدكلة الييكدية اتفاقيات اليدنة الدائمة في ركدكس مع الدكؿ العربية المجاكرة:
 مصر في  24فبراير عاـ .1949
 لبناف في  13مارس عاـ .1949
 األردف في  3أبريؿ عاـ .1949
 سكريا في  20يكليك عاـ ( .1949الزغيبي ،1998 ،ج)77-76 :3
 .1اليدنة األولى
مثمت القدس أركع صكر النجاح في الزحؼ العربي ،فمقد كانت تضـ مائة ألؼ ييكدم ،كالتي
تمثؿ الركح المقدسة لمييكد ،كانت محاصرة مف جميع الجيات ،كسيطر المجاىدكف عمى رأس العيف
كحرمت جمكع الييكد مف الماء ،كاعتما ندا عمى الماء بالمدينة كالتي كانت ال تكفي؛ فقد سيطرت

تـ تضييؽ الخناؽ عمى
المقاكمة العربية عمى حصر القدس مف جميع الجيات ،ككسط ٌ
دكم المدافع ،ك ٌ
الييكد( .أبك بصير )405 :1968،ككاد العرب أف ينتصركا في الحرب كتتحكؿ دفة الحرب لصالحيـ
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ضد الييكد ،كلكف حككمتي بريطانيا كأمريكا أحستا بالخطر كسارعتا إلى دفع مجمس األمف الدكلي إلى
بدءا مف  8يكليك  1948كلمدة شير( .كامؿ)18 :2008،
إصدار قرار بفرض اليدنة ن
ً
يمض عمى دخكؿ الجيكش العربية إلى
كحينما أيقنت بريطانيا أف الييكد قرب أجميـ كلـ
فمسطيف أكثر مف أسبكعيف ،سارعت بريطانيا لنجدة الييكد تمبية الستغاثة كبار الصييكنييف الذيف
نشطكا إلقناع االنجميز كاألمريكاف بخطكرة الكضع في فمسطيف ،فتقدـ المندكب البريطاني لمجمس األمف
في آخر شير مايك  1948باقتراح لكقؼ القتاؿ ،كاستخدمت بريطانيا نفكذىا لمتأثير في جميع أعضاء
مجمس األمف( .التؿ )201 :1990،كصدر عف مجمس األمف قرار بإقامة لجنة ىدنة في فمسطيف،
كجاء في ىذا القرار أف مجمس األمف يقيـ لجنة ىدنة لفمسطيف مككنة مف ممثميف ألعضاء مجمس
ير إلى رئيس مجمس األمف
األمف الذيف ليـ قناصؿ متفرغكف في القدس ،كطمب مف المجنة أف تقدـ تقر نا
خبلؿ أربعة أياـ بخصكص نشاطيا كتطكر الكضع ،كيبقى مجمس األمف عمى عمـ دائـ بمجريات
األمكر(.)1
أمر بإيقاؼ إطبلؽ النار كاقامة ىدنة في منطقة القدس بتاريخ
كما أقر مجمس األمف نا
 ،1948/5/22جاء فيو" :إف مجمس األمف يدعك جميع الحككمات كالسمطات دكف إجحاؼ بحقكؽ
تكؼ عف أم عمؿ عسكرم عدائي في فمسطيف ،كأف تصدر
كمطالب كمركز األطراؼ المعنية ،كأف ٌ
أكامرىا بإيقاؼ إطبلؽ النار إلى قكاتيا العسكرية كالشبو عسكرية ،بحيث يصبح نافذ المفعكؿ في مدل
ست كثبلثيف ساعة ،بعد منتصؼ ليؿ  22مايك  1948بتكقيت نيكيكرؾ ،كيدعك لجنة اليدنة كجميع
األطراؼ المعنية أف تعطي األكلكية المطمقة لممفاكضات كاقرار ىدنة في مدينة القدس( .)2كعميو دعا
مجمس األمف إلى ىدنة إليقاؼ الحرب تحت الشركط اآلتية:
أ -ندعك كؿ الحككمات كالسمطات المعنية إلى أف تأمر بإيقاؼ جميع أعماؿ العنؼ المسمح لمدة أربعة
أسابيع.
ب -ندعك جميع الحككمات كالسمطات المعنية إلى أف تتعيد بأال تدخؿ رجاالن محاربيف إلى فمسطيف مف

مصر ،أك العراؽ ،أك لبناف ،أك العربية السعكدية ،أك سكريا ،أك شرؽ األردف ،أك اليمف في فترة
كقؼ إطبلؽ النار.

))1قراررقم6948/48بتارٌخ32ابرٌل6948إقامةلجنةهدنةلفلسطٌن،جلسةرقم 387
)(2قرارمجلساألمنبأمرإٌقافإطالقالناروإقامةهدنةفًمنطقةالقدس .6948/5/33
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ت -ندعك جميع الحككمات كالسمطات المعنية أف تمنع مف استيراد أك تصدير مكاد حربية مف أك إلى
فمسطيف ،أك مصر ،أك العراؽ ،أك لبناف ،أك العربية السعكدية ،أك سكريا ،أك شرؽ األردف ،أك اليمف
أثناء فترة إطبلؽ النار). (1
كما أىككؿ مجمس األمف ميمة اإلشراؼ عمى تنفيذ اليدنة إلى الكسيط الدكلي في فمسطيف
الككنت برنادكت ،الذم سبؽ كانتدبتو األمـ المتحدة ليذه الميمة ،كقد عرض االتحاد السكفياتي في
السادس مف حزيراف عاـ  1948كقبؿ أف يتكصؿ برنادكت إلى كضع قرار اليدنة مكضع التنفيذ بأف
يمده بقكة عسكرية سكفياتية لردع المعتديف العرب ،ثـ عرض أف يقدـ لو مراقبيف عسكرييف سكفيات
يشرفكف عمى ضبط أمف اليدنة كانسحاب العرب الغزاة( .الغاردم)90 :1969،
دعا الككنت برنادكت مندكب األمـ المتحدة مندكبيف مف العرب كالييكد لمتفاكض لكضع حؿ
لممشكمة الفمسطينية ،كفي يكنيك  1948كضع مقترحات لحؿ المشكمة تتضمف اآلتي( :التؿ:1990،
)222
أ" -تعييف خطكط المناطؽ العربية كالييكدية عف طريؽ إجراء مفاكضات بيف العرب كالييكد تحت
إشراؼ كسيط دكلي .كبعد االتفاؽ عمى خط الحدكد الرئيس؛ تشكؿ لجنة مشتركة يدخميا مراقبكف مف
نيائيا.
ىيئة األمـ ،كيعيد إلييا بتخطيط الحدكد ن
ضـ النقب أك جزء منو لممنطقة العربية.
ب -يي ٌ
ضـ غربي الجميؿ أك جزء منو لممنطقة الييكدية.
ت -يي ي
ذاتيا،
ضـ القدس إلى المنطقة العربية ،عمى أف يككف لمجالية الييكدية فييا بمدية مستقمة استقبلالن ن
ث -يي ٌ
كتتخذ التدابير البلزمة لحماية األماكف المقدسة.
ج -يعاد النظر في كضع يافا.
حرا ،كيعتبر مطار المد منطقة حرة
ح -يعتبر ميناء حيفا بما فيو منطقة معامؿ تكرير البتركؿ ميناء ًّ
كذلؾ.
))1قراررقم() 52الصادرعنمجلساألمنٌدعوإلىوقفالعملٌاتالعسكرٌةألربعةأسابٌع،بتارٌخ.622،694/5/39
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خ -يقاـ اتحاد بيف العرب كالييكد ميمتو النيكض بالمصالح االقتصادية المشتركة ،كالقياـ بالمشركعات
التي مف شأنيا النيكض بالمصالح االقتصادية المشتركة ،كالقياـ بالمشركعات التي مف شأنيا
النيكض بالببلد ،كتنسيؽ السياسة الخارجية كالتدابير الخاصة بالدفاع المشترؾ.
د -لمفريقيف أف يباش ار اإلشراؼ التاـ عمى شئكنيما الخاصة بما في ذلؾ العبلقات الخارجية ،عمى شرط
أف تتماشى ىذه العبلقات مع القكاعد التي يفكضيا نظاـ االتحاد.
ذ -تعتبر اليجرة مف اختصاص كؿ مف الفريقيف؛ شريطة أف يككف لكؿ منيما الحؽ بعد انقضاء عاميف
عمى إقامة االتحاد ،كاعادة النظر في سياسة اليجرة التي يتبعيا الفريؽ اآلخر".
كفي  11يكنيك ظفر مجمس األمف باتفاقية مف العرب كاإلسرائيمييف عمى ىدنة لمدة شير كاحد،
ككاف كبل الجانبيف مرىقنا ،مف الناحية االستراتيجية يجنى العرب أقؿ المزايا ،في حيف يتكقع الييكد
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،
معظميا مف تشيككسمكفاكيا الشيكعية( .شريؼ)36 :1995،
كفي  8يكليك تجددت االشتباكات بيف المصرييف بقيادة محمد نجيب كالييكد؛ مما ٌأدل إلى
التحرؾ مف الككنت "برنادكت" مبعكث مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة لمتكسط بشأف فمسطيف
كلمتفاكض عمى كقؼ إطبلؽ النار لممرة الثانية في  18يكليك ،فإف كقؼ إطبلؽ النار سيبقى دكف تحديد
تفصيميا لمسبلـ
زمف ،كفي تقرير إلى مجمس األمف في  26سبتمبر  1948أعطى مف جانبو مخططنا
ن
في األراضي المقدسة ،بمقتضاىا تكضع صحراء النقب تحت حكـ الييكد كالتي خصصيا قرار األمـ
مخصصا إلسرائيؿ ،كتدكيؿ مدينة
المتحدة بالتقسيـ لمعرب كتعكيض العرب بالجميؿ األدنى ،الذم كاف
ن
القدس بيف األردف كاسرائيؿ ،كعارض كبل الجانبيف التقرير ،كبعد يكـ اغتاؿ الييكد الككنت "برنادكت"
في القدس( .كامؿ)30 :2008،
 .2توقيع اتفاقية اليدنة في رودوس
ذىب الكفداف األردني كالييكدم إلى ركدس ،كنظمت اتفاقية اليدنة الدائمة التي كقع عمييا
الطرفاف في الساعة السابعة  3أبريؿ  ،1949كاتفقكا عمى الشركط اآلتية:
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أ  -اتفقكا عمى عدـ االلتجاء إلى القكة العسكرية في تسكية قضية فمسطيف ،كعدـ استخداـ القكات
المسمحة البرية كالبحرية كالجكية في تيديد المدنييف.
ب  -تنفي نذا لقرار مجمس األمف الصادر في  16نكفمبر  1948كالتي تمت المكافقة عمييا :عدـ حصكؿ
أم مف الفريقيف عمى امتيازات عسكرية كسياسية خبلؿ كقؼ إطبلؽ النار.

تـ اإلعبلف عف ىدنة برية كبحرية
ت -عمبلن بقرار مجمس األمف الصادر بتاريخ  16نكفمبر 1948؛ ٌ
كجكية مف تاريخ االتفاقية ،كال تقكـ بأم عمؿ عسكرم أك عمؿ و
معاد ضد القكات العسكرية أك شبو
العسكرية ضد الفريؽ اآلخر أك ضد المدنييف أك المنطقة التي يسيطر عمييا الفريؽ اآلخر.
ث -حدكد الدكلة الييكدية :يبدأ الخط مف الشماؿ في منطقة بيساف التي بقيت بأيدم الييكد ،كيسير غرنبا
آخ نذا جزنءا مف أراضي طكباس حتى يصؿ إلى قرية زبكبا ،ثـ ينحدر إلى الجنكب مف طكلكرـ إلى
قمقيمة ،كتبقى ىاتاف المدينتاف مع العرب بعد تجريدىما مف أرضييما ،كيعطي الخط لمييكد ،كالطريؽ

جنكبا إلى الشرؽ قميبلن إلى قرية
الرئيسة بيف طكلكرـ كقمقيمية كخط السكة الحديد ،كيسير الخط
ن
بدركس كيصؿ إلى مدينة القدس ،كيسير الخط إلى جنكبي القدس منحرفنا نحك الشرؽ مف بيت
جبريؿ جنكبي الخميؿ حتى يصؿ الى البحر الميت(.)1

كقد نجح مجمس األمف في فرض ىدنة ألربعة أسابيع في  ،1948/7/11تبعتيا فترة كجيزة مف
القتاؿ الكاسع ،ثـ ىدنة إلى أجؿ غير مسمى تبعتيا فترة مف القتاؿ الكاسع ،ثـ ىدنة أخرل إلى أجؿ
غير مسمى ،فرضت تحت التيديد بالعقكبات االقتصادية ،كأدل إلى طرد المصرييف مف معاقميـ
الرئيسة ،كدامت اليدنة المؤقتة إلى عقد اتفاقيات اليدنة الدائمة عاـ  ،1949فأتاحت االتفاقيات لمدكلة
الييكدية االحتفاظ باألراضي التي احتمتيا( .عرابي )702 :2006،حيث نشطت المكائد األمريكية
كاإلنجميزية كفرضت اليدنة عمى العرب ،كنشطت العصابات الييكدية ضد القكات المصرية الفقيرة
لؤلسمحة كالذخائر ،بينما انيالت اإلمدادات العسكرية عمى الييكد أياـ اليدنة مف أكركبا كأمريكا،
متر مف تؿ أبيب بحجة األكامر العسكرية.
كامتنعت القكات العراقية التي كانت عمى بعد  12كيمك نا
(يكسؼ)210 :1994،

))1وثٌقةاتفاقٌةرودوسبٌنالعربوالٌهودبتارٌخ2ابرٌل .619 :6949
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كما اجتمعت المجنة السياسية في عماف في  25مايك  1948كنطؽ الكفد األردني بمساف كمكب
رئيس الكفد األردني كالذم ادعى أف الجيش العربي ال يستطيع االستمرار في الحرب لنقص كبير في
الذخائر كالمعدات ،كىدد تكفيؽ أبك اليدل بانسحاب شرؽ األردف مف الجامعة العربية إذا لـ تقبؿ اليدنة
في فمسطيف ،حيث كانت تقديرات الدكؿ العربية أف انسحاب األردف يسبب مشكبلت صعبة كانسحاب
تضامنا مع األردف ،كانصاعت الدكؿ لتيديدات األردف ككافقت عمى اليدنة( .التؿ:1990،
العراؽ
ن
.)203

 .3اليدنة الثانية
اجتمع مجمس األمف الدكلي لدراسة الحالة التي كصمت إلييا فمسطيف ،حيث أصدر بتاريخ
ار يفرض بمكجبو اليدنة في القدس دكف قيد كال شرط ،كفي جميع أنحاء فمسطيف لمدة
 1948/7/15قرنا
ثبلثة أياـ ،كقبؿ العرب كالييكد اليدنة ،كلكف الدكؿ العربية فعمت ذلؾ ألنيا كانت منقسمة عمى نفسيا
تتخبط في الجيؿ السياسي ،كتعجز عف اإلصبلح العسكرم الذم كاف يقكده كمكب لمجيش العربي مف
أجؿ حماية الييكد ،أما الييكد ف قبمكا اليدنة ألنيـ خشكا أف يكحد العرب قيادتيـ كيحاربكا بجد كعزـ.
(التؿ)290 :1990،
كما سمَّـ قنصؿ عاـ أمريكا في القدس برقية مرسمة مف حككمتو إلى حككمة شرؽ األردف،
كسممت لمقائد عبد اهلل التؿ في صباح  ،1948/7/18كنصت عمى التالي" :إف حككمة الكاليات
المتحدة في غاية االنزعاج بسبب تطكر الحكادث الجارية في فمسطيف ،كىي تأمؿ أف تجد حككمة شرؽ
األردف تتعاكف في تنفيذ أمر كقؼ النار المقترح لجميع الجيات في فمسطيف ،عمى أف يعمؿ بو الساعة
السادسة بعد الظير حسب التكقيت المحمي ،كسيسرنا أف ننقؿ لك ازرة الخارجية األمريكية أم جكاب
ترغب حككمة شرؽ األردف في إرسالو"(.)1
كقد كجيت الحككمة األمريكية اىتماميا كاستعممت نفكذىا ،لتثبيت اليدنة الثانية؛ مما يدلؿ عمى
تـ السيطرة عمييا.
خطكرة الكضع عند الييكد ،كفرض اليدنة مف أجؿ إنقاذ الييكد كتثبيت المدف التي ٌ
 .1وثٌقةمنوزارةالخارجٌةاألمرٌكٌةلملكشرقاألردنبخصوصالهدنةبتارٌخ.291 :6948/7/68
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ثـ جاء رئيس المراقبيف األمريكاف بتاريخ  ،1948/7/19كتجكلكا عمى الخطكط األمامية في
ٌ
القدس مف أجؿ تنظيـ الخرائط البلزمة لميدنة ،كتـ االجتماع بالكفد العربي برئاسة عبد اهلل التؿ ،كالكفد
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 ط أر في منطقة
مشيرـ في القدس ،كحاكؿ الييكد كالمراقبكف إدخاؿ مشيرـ لخطكط اليدنة لصالح الييكد؛ إال أنيا باءت
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
الجبيات التي تبيف الحزاـ الفاصؿ بيف الطرفيف المتحاربيف( .التؿ)296 :1990،
كقد خرؽ الييكد اليدنة في  14أكتكبر  1948بعد أف كصمتيـ اإلمدادات الكفيرة ،كاعتدكا عمى
القكات المصرية جنكب فمسطيف ،كاستمرت المعارؾ متقطعة بيف الييكد كالقكات المصرية كبيف القكات
العربية األخرل ،حتى  7يناير  1949حيف قبمت مصر االشتراؾ في مباحثات اليدنة مع الييكد في
ركدس ،ثـ تبعتيا الدكؿ العربية كعقدت معاىدات اليدنة ،كفي مارس  1949سمـ قائد الجيش األردني
الجنراؿ اإلنجميزم جمكب لمييكد الجزء الجنكبي مف النقب كالذم يقع رأسو الجنكبي عمى خميج العقبة
عند قرية أـ الرشراش المصرية ،كتـ فصؿ الكطف العربي في آسيا عف الكطف العربي في أفريقيا.
(يكسؼ)210 :1994،
كقد ظمت القدس تحت مرمى النار حتى  30نكفمبر  ،1948كطمب مف عبد اهلل التؿ بحضكر
اجتماع يعقده المراقبكف الدكليكف كيحضره مندكبكف عف الجيش العربي كعف الييكد لبلتفاؽ عمى إيقاؼ
القتاؿ في القدس ،بناء عمى أكامر مجمس األمف ،كتسمـ عبد اهلل التؿ رسالة في  27نكفمبر 1948جاء
فييا" :مف أجؿ إيقاؼ الرمي في منطقة القدس ،فإف الرقابة الدكلية كلجنة اليدنة القنصمية التابعة
لمجمس األمف ندعككـ كأربعة مف أركاف حربكـ ،لبلشتراؾ في مباحثات مع ممثمي الجيش اإلسرائيمي،
كتـ االتفاؽ عمى
كذلؾ في دار الحككمة في الساعة العاشرة
ن
صباحا مف صباح  28نكفمبر ٌ ،1949
كقؼ القتاؿ ،ككضعت الخرائط التي تبيف المناطؽ الييكدية كالمناطؽ العربية(.)1

) (1إٌقافالقتالفًالقدسموجهةعبدهللاالتل(الجٌشالعربً 371: 6948/66/37
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تصغ الصييكنية ألكامر مجمس األمف كلـ ينفذكا ما صدر عف مجمس األمف بكقؼ
كما لـ
ً
القتاؿ في النقب بتاريخ  19أكتكبر  ،1948ك 16نكفمبر  ،1948كىممكا عمى الفقرة التي تنص عمى
إ جراء مفاكضات مباشرة أك غير مباشرة ،كأصركا عمى البدء بالمفاكضات قبؿ أف يتزحزحكا مف أم
مكقع كصمت إليو أقداميـ ،كلـ تخفيـ تيديداتيـ ،كتمكيحيـ بفرض عقكبات عمييـ ،كمساندة الرئيس
تركماف بمساندتيـ عبلنية كيدافع عنيـ في جميع المكاقؼ( .التؿ)410 :1990 ،
كما كرد في النشرة الرسمية في تؿ أبيب في الساعة التاسعة كالنصؼ  14نكفمبر 1948
اآلتي" :أرسؿ تركماف تعميماتو إلى الكفد األمريكي في ىيئة األمـ المتحدة كي يقؼ مكقؼ المعارض
عند بحث فرض العقكبات عمى إسرائيؿ ،حتى لك رفضت االنصياع لسحب جيكشيا مف النقب ،كأال
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
تكافؽ عميو"(.)1
ار بكقؼ إطبلؽ النار كىدنة في فمسطيف لمدة نصؼ عاـ بتاريخ
كقد أصدر مجمس األمف قرنا
 29ديسمبر  ،1948قبمو المصريكف كالدكؿ العربية ،كبدأت المحادثات عف طريؽ كسيط األمـ المتحدة
بيف مصر كاسرائيؿ في جزيرة ركدس في يناير  ،1949ككاف الكسيط "رالؼ بانش" األمريكي ،كبإص ارره
معا في جناحو بالفندؽ ،كبدأت المناقشات المباشرة بيف الفريقيف،
اجتمع المصريكف كاإلسرائيميكف ن
كتكصمكا لآلتي:
أ -اتخذت االتفاقية اليدنة عمى أساس استمرار الخطكط العسكرية ،كتبقى النقب في أيدم إسرائيؿ،
باستثناء ساحؿ قطاع غزة كالذم كاف تحت السيطرة المصرية ،كتبقى مدينة العكجة كما جاكرىا
منزكعة السبلح تحت إشراؼ األمـ المتحدة ،ككقعت المعاىدة بيف مصر كاسرائيؿ في  24فبراير في
الكد المشترؾ( .شريؼ)42: 1995،
حفؿ ساده ٌ
ب -صممت الدكلة الييكدية الحصكؿ عمى النقب لمكصكؿ إلى البحر الميت كاستثمار البكتاس،
كالكصكؿ إلى خميج العقبة؛ ألنيا تعتبر مفتاح التجارة مع أفريقيا كآسيا ،كيعتبر النقب المجاؿ
عمما بأف النقب يشكؿ نصؼ مساحة فمسطيف ،كأىـ
الحيكم الستيعاب الفائض مف المياجريف ،ن
))1أمرٌكاتحرضالٌهودعلىالتماديبالطغٌان .411: 6948/66/64
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م بيف جناحي
جسر برم يربط مشرؽ العرب بمغربيـ ،كفي كقكعو بيد الييكد ينقطع أم اتصاؿ بر ٌ
الكطف العربي في آسيا كأفريقيا( .عرابي)695 :2006،
نصت اتفاقية اليدنة العامة التي كقعت في سنة  1949مع مصر كاألردف كسكريا كلبناف
كما ٌ
عمى أف جميع مكقعييا سينيكف الحرب كيحترمكف خطكط اليدنة لحيف استبداليا بحدكد دائمة.
مندكبا عف الككالة الييكدية لمقابمة كزير الخارجية
(شريؼ )48 :1995،حيث جاء المستر شرتكؾ
ن
األمريك ي؛ كذلؾ لمترتيب بيف الييئة العربية العميا كبيف الككالة الييكدية لكقؼ العمميات الفدائية في
فمسطيف أك التكصؿ إلى ىدنة ،كقاؿ المستر شرتكؾ :إنو مستعد ألف يكصي الككالة الييكدية بقبكؿ
ىدنة بالشركط اآلتية:
أ" -الكقؼ الكامؿ لكؿ العمميات العسكرية.
ب -سحب جميع العناصر المسمحة التي تسممت إلى فمسطيف مف أر و
اض مجاكرة.
ت -قياـ نظاـ لمرقابة عمى الحدكد تككف لو القدرة عمى منع أم تسمؿ.
ث -أف تحتفظ الككالة الييكدية لنفسيا بالحؽ في مقاكمة أم عمؿ ترل مف شأنو اإلضرار بيذه
اليدنة.)1(.
كقد كصمت برقية مف المندكب الدائـ لمكاليات المتحدة األمريكية لدل األمـ المتحدة السفير
أكستف إلى كزير الخارجية البريطاني يقكؿ فييا" :عقد بركسكاكر رئيس المجنة الييكدية األمريكية
نائبا لرئيس الجميكرية
اجتماعيف مع فكزم بؾ المندكب المصرم في مجمس األمف ،كالذم أصبح ن
كرئيس الكزراء ،ككاف فكزم بؾ خبلؿ االجتماعيف متقببلن فكرة تشجيع اتصاالت بيف العرب كالييكد في
فمسطيف بيدؼ ترتيب ىدنة تيسر ترتيب األحكاؿ فكر انتياء االنتداب البريطاني ،كقاؿ لفكزم بؾ :إنو

مخكؿ مف القاىرة كفي الغالب مف الجامعة العربية بأف يجمس مع كسطاء كممثميف ييكد لبحث المكقؼ
َّ

كمو بدكف تعيد نيائي مف جانبو"(.)2

)(1وثٌقةرقم(26/2-3648ن)867مقابلةبٌنالوكالةالٌهودٌةووزٌرخارجٌةأمرٌكابتارٌخ .)342:6948/2/36
) )2وثٌقة رقم ( )4-6548بتارٌخ   6948 /2/35برقٌة من المندوب الدائم للوالٌات المتحدة لدى األمم المتحدة السفٌر أوستن إلى وزٌر
الخارجٌة .346:

312

كم ا حرص الييكد عمى استغبلؿ كؿ دقيقة مف اليدنة لتغيير مكازيف القكل لصالحيـ ،كبعد
سياسيا كعسكرنيا ،ثـ بدأكا في حرب
انتياء اليدنة كاف الييكد قد نجحكا في استعادة زماـ لمبادرة
ن
استنزاؼ لمجيكش العربية كؿ عمى حدة؛ فقد عادت الحرب ثانية ،ككاف الييكد ىـ البادئيف ىذه المرة،
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
في قطاعات القتاؿ؛ مما أدل إلى حالتي الفكضى كاالرتباؾ( .كامؿ)18 :2008 ،
عادت الحرب لممرة الثالثة بمعارؾ متفرقة إلى أف أصدر مجمس األمف ق ارره الثالث بإيقاؼ
نيائيا ،بعد أف فشمت كؿ الجيكد العربية في إجبلء الييكد عف األراضي التي احتمكىا في
الحرب
ن
فمسطيف( .كامؿ)19 :2008 ،
 .6استيراد األسمحة والفنييف لزيادة التفوؽ العسكري الييودي خالؿ اليدنة
 استيراد األسمحة والذخائر
فرضت اليدنة مف كسيط األمـ المتحدة ،كأخذ الييكد يستكردكف األسمحة كالذخائر مف جميع
أنحاء العالـ ،كيساعدىـ عمبلؤىـ ،كاستغمكا الشخصيات في المصالح الحككمية ،كاستطاعكا الحصكؿ
عمى مدافع ثقيمة مف عيار  25رطبلن كىى إنجميزية الصنع ،كشحنكىا إلى فمسطيف كمنيا إلى القدس،

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،

كباعت بكاخر عديدة محممة باألسمحة األلمانية مع ذخيرتيا ،كاستكردكا المئات مف مدافع الياكف كمدافع
الصكاريخ كالمدافع الصغيرة مف بريطانيا كأمريكا( .التؿ)228 :1990، ،
مكليا ييكد الكاليات المتحدة
كما عقدت الدكلة الييكدية صفقة أسمحة مع تشيككسمكفاكياَّ ،

األمريكية ،إضافة إلى األسمحة التي حصمكا عمييا مف الجيش البريطاني ،كشراء صفقة مف الطائرات
الحربية البريطانية الجاثمة في المطارات العسكرية في فمسطيف ،كلدييا سبلح جكل استأجرت لو
المسرحيف بعد الحرب العالمية الثانية( .عرابي)695 :2006،
طياريف مف الطياريف األكركبييف
َّ
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 استيراد الطائرات والدبابات والخبرات الفنية والعسكرية
أخذت أمريكا كبريطانيا ب ِّ
مد الدكلة الييكدية بالطائرات المقاتمة كقاذفات القنابؿ كالدبابات الثقيمة
كالخبراء العسكرييف ،كأصبح لدل الييكد طائرات ثقيمة مف نكع (ب )46ذكات األربع محركات ،كىى
الطائرات التي تشرؼ عمييا الحككمة األمريكية ،كالتي ال يمكف تيريبيا بدكف عمـ كاشراؼ الحككمة
األمريكية كعمى رأسيـ تركماف رئيس الحككمة األمريكية ،كاستكرد الييكد خبراء عسكرييف لقيادة
الطائرات كادارة دفة العمميات( .التؿ )228 :1990،كانتيزت الحركة الصييكنية فرصة تعاطؼ االتحاد
السكفييتي معيا في فترة  ،1948كطمبت منيـ تقديـ السبلح ليا ،فأسرع االتحاد السكفييتي بالمكافقة،
كتدفؽ السبلح التشيكي مف تشيككسمكفاكيا كالخبراء كالفنيكف العسكريكف خبلؿ ىدنة األربعة أسابيع،
كاستفادكا مف سبلحيا كخبرائيا في تثبيت الكياف الصييكني( .عرابي)556 :2006،
اآلثار السياسية والعسكرية ليدنة رودس
 حرصت مصر عمى تأكيدىا بأف مباحثات ركدس ىي ذات طابع عسكرم ال تفسر أعماليا بأنيا
ضمنيا بإسرائيؿ.
اعتراؼ كلك
ن


أىدر قرار التقسيـ ،فظيرت الدكلة الييكدية فقط كلـ تظير الدكلة العربية المقابمة ،كقسـ ما تبقى مف
أراضييا بيف إسرائيؿ كمصر كاألردف طبقنا التفاقيات اليدنة.

 عقد اتفاقيات اليدنة بيف الدكؿ العربية كاسرائيؿ بمثابة انفراج سياسي إلسرائيؿ ،مكنتيا مف إقامة
عبلقات دبمكماسية مع كثير مف الدكؿ التي كانت مترددة مف قبؿ( .شريؼ)51 :1995،
 منحت االتفاقيات لدكلة الييكد ثمانية آالؼ ميؿ مربع تقر نيبا مف فمسطيف ،بزيادة كاحد كعشريف في
المائة عما خصصتو األمـ المتحدة في قرار التقسيـ( .شريؼ)43 :1995،
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المبحث الثاني

العالقات الدولية الصييونية بتثبيت الدولة الييودية
أوًال :العالقات الدولية في التوسع الصييوني لحماية الدولة الييودية
ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في المحافظة عمى أمف الدولة الييودية
ً

ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية لتثبيت مبدأ المفاوضات
ابعا :العالقات الدولية الصييونية لتوطيف الالجئيف في البالد العربية
ر ً
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مدخؿ
تغيرت معالـ المنطقة العربية بعد تثبيت اتفاقية سايكس بيكك كاعبلف كعد بمفكر بإقامة
اسرائيؿ ،كبعد انتياء الحرب  1948كتثبيت اليدنة بيف العرب كالصييكنية ،سعت الصييكنية لتكسيع
دكلتيا كلتثبيت قياميا ،كتحقيؽ االعتراؼ مف الدكؿ األكربية كالعربية بشرعية الدكلة الييكدية في
فمسطيف ،لذا فقد تحركت الصييكنية عمى جميع االتجاىات كي تقؼ عثرة أماـ إقامة دكلة فمسطينية،
كالعمؿ عمى تثبيت الدكلة الييكدية ،فقد اعتمدت عمى ردع المحيط العربي حتى ال تعكد المنطقة
المجاكرة لما كانت عميو؛ ذلؾ أنيا تمثؿ القكة التي تستطيع ىزيمة إسرائيؿ ،حيث كضعت إسرائيؿ
خطكط دكلتيا ،كرسمتيا عمى نطاقات كاسعة لتأميف الحدكد كتعزيز األمف اإلسرائيمي كتثبيت مصمحتيا
كدكلتيا في المنطقة العربية لمعيش بسبلـ ،حيث كسعت في دكلتيا بحدكد التقسيـ ،كدخمت المنطقة
العربية ،طاردة الفمسطينييف كميجرة إياىـ لمدكؿ المجاكرة ،كاتفقت مع بريطانيا كأمريكا لمسعي لتكطيف
الفمسطينييف في الببلد التي ىاجركا إلييا ،كقد كاف ىذا مف أىـ العكامؿ التي ساعدت إسرائيؿ عمى
تثبيت نفسيا في المنطقة لضماف عدـ رجكع الفمسطينييف الميجريف إلى ببلدىـ ،حتى ال يتزعزع أمف
أيضا الحدكد مع الدكؿ العربية ،كفرضت مساحة لفمسطيف لـ تكف عمى الخريطة
إسرائيؿ ،ككسعت ن
العربية؛ لتمكيف الحدكد الطبيعية كادخاليا إلى دكلتيـ المزعكمة لمنع تسمؿ المقاكمة إلييـ.
استغمت الصييكنية عبلقاتيا الدكلية كالدبمكماسية لممحافظة عمى أمف الدكلة؛ فعممت عمى
تحجيـ عمؿ الحككمات العربية لمتخمي عف القضية الفمسطينية ،كتـ تطكيؽ الكتائب المجاىدة كنزع
سبلحيـ بحجة اليدنة باستمرار ،كقد كانت بريطانيا  -بزعامة كمكب  -مسيطرة سيطرة كاممة عمى
الجيش العربي ،كتعمؿ عمى تكسيع األراضي لمدكلة الييكدية ،كتنزع السبلح مف المقاكمة ،كاستطاعت
الصييكنية بعبلقتيا مع الممؾ عبد اهلل أف تحافظ عمى مؤسسات الدكلة البريطانية كالعثمانية كاإلسرائيمية
في آف كاحد؛ لتثبت دكلتيا المزعكمة عمى أنقاض ما تبقى مف االنتداب البريطاني كالدكلة العثمانية ،كلـ
تكتفي الصييكنية بذلؾ؛ بؿ عممت عمى صناعة شبكات التجسس عمى الدكؿ العربية ،كعمى حركات
المقاكمة؛ لمتبعاتيا كمبلحقتيا بشكؿ مستمر ،كلمتخمص مف كؿ مف يحارب دكلتيـ  ،كلكي تنجح
الصييكنية في السيطرة عمى المنطقة بشكؿ كامؿ سعت لتثبيت مبدأ المفاكضات اإلسرائيمية العربية؛
لتسمـ مف أم حرب في المنطقة ضدىـ ،كقد ككنت فرنقا مضادة لممقاكمة؛ إلرباؾ المكقؼ الفمسطيني
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أماـ العالـ بالتعاكف مع الدكؿ األكربية ،كفي مقدمتيا بريطانيا كأمريكا ،كثبتت دكلتيـ بمعايير عدة
كىى:
أوًال :تكسيع الدكلة الصييكنية عمى حساب العرب.
ثانيا :عممت عمى المحافظة عمى أمف الدكلة كمؤسساتيا.
ً
ثالثًا :عممت عمى تثبيت مبدأ المفاكضات.
ابعا :تكطيف البلجئيف الفمسطيني في الدكؿ التي قبمت أف تستقبميـ في ببلدىـ بالتعاكف مع الحركة
رً
الصييكنية كالدكؿ االستعمارية.
أوًال :العالقات الدولية في التوسع الصييوني لحماية الدولة الييودية
تمكف الييكد مف تككيف ذاتيـ كتجييز أنفسيـ بكؿ اإلمكانات التي تسيؿ عمييـ أمر السيطرة
عمى فمسطيف ،كتضمف مكافقة مجمس األمف كىيئة األمـ المتحدة لبلعتراؼ بإقامة دكلة إسرائيؿ ،لذا فقد
سعت الحككمة البريطانية التخاذ قرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بإنياء االنتداب البريطاني عمى
فمسطيف؛ ليعمف في اليكـ التالي لبلنسحاب ،كقياـ دكلة اسرائيؿ ،كتـ تحكيؿ المنظمات العسكرية
الصييكنية إلى جيش رسمي لدل دكلة اسرائيؿ ،كدخكؿ الجيكش العربية إلى فمسطيف ،كىى مرحمة
تحكلت فييا المكاجيات العربية االسرائيمية مف حرب غير معمنة إلى حرب معمنة (نزاؿ:2010 ،
.)101
كانت أىـ مقكالت الحركة الصييكنية األكركبية لنظيرتيا األمريكية في تحديد الكاجبات
المستقبمية :إف ييكد أكركبا استطاعكا الحصكؿ عمى كعد بقياـ الدكلة مف خبلؿ كعد بمفكر ،كعندما
أكشكت عمى تحقيؽ الدكلة الييكدية ،كمفت الصييكنية ييكد أمريكا أف يستكممكا الطريؽ بتحقيؽ ىدفيف
يحددا بكضكح كىما:
 تأكيد كتثبيت قياـ الدكلة
 تحقيؽ اعتراؼ العرب بقياميا باعتبار ذلؾ ىك الضماف الشرعي الكحيد لبقائيا؛ فمف الممكف لمطرؼ
مر كاق نعا يريده ،لكف ذلؾ ال يحقؽ ليذا المراد
األقكل أف يفرض عمى الطرؼ األضعؼ منو أ نا
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مفركضا عميو
شرعيتو ،كانما تستقر حيف يقدـ الضعيؼ اعترافو باألمر الكاقع حتى كاف كاف
ن
(ىيكؿ.)167 :2001،
أرسؿ الممؾ عبد اهلل بف الحسيف ممؾ األردف صديؽ الصييكنية برسالة إلى محمكد باشا فيمي
النقراشي رئيس كزراء المصرم في مارس عاـ  1948عارض فييا قياـ دكلة فمسطينية ،كقد جاء في
الرسالة " :إننا نخشى عمى سبلمة بمدنا كمركزىا مف أية دكلة ضعيفة قد تككف في فمسطيف ،كتينسب
تفاديا في أف يتسبب ىؤالء بحركاتيـ -
إلى العرب فتضعؼ عمى البقاء أك يستحكذ عمييا الييكد ،أننا ن
كأعنى أميف الحسيني كمف معو  -ستجر إلى ما فيو انحبلؿ عصمة الجامعة العربية كاتحادىا ،كأقكؿ
إنني سأحارب ىؤالء حيثما كانكا كما أحارب الييكد أنفسيـ (قنيبى.)227:2014 ،

تغيرت الخريطة اإلقميمية لممنطقة العربية ،بعد إقامة المشركع الصييكني دكلتو بالقكة المسمحة،
حيث تبنى عميو قاعدة قكية تعزز كجكدىا ،كتحكلت قاعدة القكة ،إلى قاعدة ردع لتحقيؽ غرضيف
رئيسيف:
 ردع المحيط العربي حكؿ إسرائيؿ لعدـ إعادة المنطقة عمى ما كانت عميو.
 تكفير الفرص لمتكسع ،كدفع حدكد الدكلة ،كبيذا المنطؽ رفض دافيد بف جكريكف كضع دستكر
لمدكلة ،كذلؾ يتطمب تحديد الحدكد ،حيث حدكد الدكلة ىي المسافة التي يستطيع أف يصؿ إلييا
السبلح اإلسرائيمي( .ىيكؿ)175 :2002،
كضعت الدكلة الصييكنية خطكطيا كرسمت حدكدىا عمى نطاقات متعددة كمتكسعة
 حدكد الدكلة :تتمدد باستمرار مع مدل كصكؿ قكة جيشيا.
 حدكد األمف :تتسع لتشمؿ لمتصدم ألم خطر ييدد أمف مستقبميا سكاء كاف الخطر قريبا منيا أك
بعيدا عنيا.
 حدكد مصالحيا :تتطمع إلى تكسيع مكاردىا بمصادر المياه كمكارد البتركؿ كأسكاؽ التجارة كخطكط
المكاصبلت كحرية االنتقاؿ كالسفر( .ىيكؿ)223 :2001،
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بدأت إسرائيؿ بالتكسع بعد قرار التقسيـ بطريقتيف :األكلى :التكسع بالحدكد الداخمية كالتي كانت
ضمف الحدكد العربية حسب قرار التقسيـ ،كالثانية التكسع بالحدكد مع الدكؿ المجاكرة حيث استطاعت
أف تستحكذ عمى المياه كالحدكد الطبيعية التي في الببلد المجاكرة كمكضحة كاآلتي:
 .1التوسع بالحدود الداخمية خالؿ وبعد حرب 1948
أتاح تطبيؽ االنتداب عمى فمسطيف فرصة نادرة لمشركع التكسع الصييكني ،كأرم العاممكف مف
مفتكحا أماـ الحركة الصييكنية
أجؿ المشركع أنيـ لـ يحظكا بمثميا منذ ألفي عاـ ،حيث أصبح الطريؽ
ن
لممرة األكلى ،لمسيطرة عمى فمسطيف مف الداخؿ ،بعد أف كادت تسد في كجييا جميع أبكاب تمؾ
بدءا مف اليجرة كاستمبلؾ األراضي كاقامة المستعمرات ،ككصكنال إلى بناء المؤسسات
السيطرة ،ن
الضركرية لدكلة في قيد اإلنشاء( .الكيبلني)45 :1997،
انتيت حرب 1948عاـ بتكسع إسرائيؿ خارج حدكد التقسيـ ،كقد سيطرت عمى الجزء
المخصص لمدكلة الييكدية بمكجب قرار التقسيـ ،كاحتمت مناطؽ جديدة مخصصة لمدكؿ العربية،
خاصة منطقة الجميؿ كالنقب ،ككصمت مساحة إسرائيؿ بمكجب خطكط اليدنة في عاـ  1949إلى
قانكنيا
 20.700كيمك متر مربع أم  77.4بالمئة مف مساحة فمسطيف الكمية ،كالضفة الغربية ألحقت
ن

كادارنيا باألردف ،كقطاع غزة لمصر إدارنيا فقط بصكرة مؤقتة( .حسيف)40 :1989،

كانت المفاكضات جارية في ركدس ،بيف كفكد العرب كالكفد االسرائيمي الذم كاف يخاطبيـ
بميجة المنتصر في سبيؿ خمؽ ىدنة دائمة مع كؿ جكلة عمى حدة ،كيفرض عمى بعضيـ قبكؿ حدكد
ظالمة ،كيقتطع مساحات جديدة لمدكلة الييكدية( .أبك بصير)413 :1968،
تسممت الحككمات العربية مسئكلية الدفاع عف فمسطيف ككانت الفاجعة الكبرل بالتكسع الييكدم
عمى األراضي العربية ،كاستكلى الييكد عمى أكثر مف  17مميكف دكنـ ضمكىا إلى ما كاف بحكزتيـ:
أ -صفقة المد كالرممة كفييا استكلى الييكد عمى  950ألؼ دكنـ تقر نيبا.
ب -صفقة النقب كفييا استكلى الييكد عمى  12.875.000دكنـ تقر نيبا.
ت -صفقة الجميميف :الشرقي ،كالغربي ،كفييا استكلى الييكد عمى مميكني دكنـ تقر نيبا.
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ث -صفقة الشكنة كركدس ،كاستكلى الييكد عمى  1.675.000دكنـ تقر نيبا كأغمبيا مف أراضي المثمث
العربي كمنطقة الجميؿ ،كمجمكع الصفقات  17مميكف دكنـ كنضيؼ ما كاف في حكزة الييكد؛ حيث
أصبح مجمكع ما بأيدم الييكد  21مميكف دكنـ ،كبقي بأيدم العرب خمسة مبلييف دكنـ تقر نيبا ،ما
يسمى بالضفة الغربية كقطاع غزة في الجنكب( .أبك بصير)415 :2014،
اطمئف الييكد أف الجيش العراقي قد يجمد تحت نفكذ مباشر مع الجيش األردني ،كأف الجبية
العراقية الميمة لف تتحرؾ ضدىـ ،ككجيكا أكبر جيدىـ لجبية الجيش المصرم في النقب ،كفشؿ
مجمس األمف في ردع العدكاف كلـ يكترث الييكد لو؛ ذلؾ أنيـ مطمئنيف لمساعدة أمريكا كبريطانيا،
الييكد؛ الحتراـ ق اررات مجمس األمف كالعكدة لخطكط
العالـ
كحاكلت مصر أف تكصؿ صكتيا ليرغـ
ى
ي
التقسيـ ،إال أف قكات الييكد تحركت لفرض األمر الكاقع عمى خميج العقبة ،فسحب كمكب  800جندم
عربي مدرب مف طريقيـ ،كزحؼ الييكد في قكة قدر عددىا  300جندم ،كاحتمكا منطقة النقب التي
كانت تحمييا القكات األردنية ،بما في ذلؾ ميناء أـ الرشراش (ايبلت) عمى الخميج ،ككاف ذلؾ في
مارس(.1948أبك بصير.)412 :1968،
بعد عقد ىدنة ركدس عاـ  1949بإشراؼ األمـ المتحدة ،بادرت الدكلة االسرائيمية مع تكاطؤ
جديدا في جغرافية التكسع
بريطاني إلى غزك جنكب النقب ،كاحتمت العقبة ،فرسـ االحتبلؿ خطنا
ن

امتدادا
الصييكني عمى حساب جغرافية العرب ،كتعتبر العقبة جسر الى خميج العقبة كالبحر األحمر ،ك ن

الى المحيط اليندم( .السماؾ)116 :2004،

أعمنت الدكلة االسرائيمية لؤلمـ المتحدة أنيا تعتبر نفسيا حرة في العمؿ ضد القكات المصرية،
بسبب رفض مصر البدء بالمفاكضات (بدر ،)281 :2016،كسحب الصياينة جميع قكاتيـ مف جميع
مناطؽ القتاؿ في فمسطيف ،بعد أف اطمأنكا أنو لف تيب لنجدة الجيش المصرم ،كقامكا بيجكـ مفاجئ
عمى طكؿ الجبية الجنكبية ،كادعكا – كعادتيـ  -أف الجيش المصرم اعتدل عمى قكاتيـ ،كخرؽ
اليدنة؛ مما حمميـ عمى رد االعتداء ،كلكف خطتيـ كانت مدبرة كعف سابؽ تصكر كتصميـ لتكسيع
دكلتيـ بالمساحة المطمكبة مف النقب ،كضرب الييكد اليدنة بعرض الحائط ،كأراد االنجميز تسميـ النقب
ليـ ،كأمركا عمبلؤىـ في األردف كالعراؽ باتخاذ مكقؼ المتفرج مف أم اعتداء تقكـ بيا القكات
الصييكنية ،كمنعكا الذخيرة كاألسمحة عف مصر كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
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 لتكسيع دكلة الييكد ،كاحتبلؿ النقب الغني بالمكارد الطبيعية.
 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.
 لتيديد مصر مباشرة بعد أف يصبح الييكد مجاكريف ليـ.
 لكسر شككة العرب التي تتمثؿ بزعامة مصر( .التؿ)408 :1990،
 حمؿ مصر عمى البدء بمفاكضات حكؿ اتفاؽ اليدنة مع الدكلة الييكدية ،بصفتيا أكبر الدكؿ
العربية كتسير البمداف الشقيقة بمسارىا( .بدر)281 :2016،
حققت الدكلة الصييكنية نتيجة سياسية ميمة لصالحيا ،تمثمت في إلزاـ مصر عمى البدء
بمفاكضات معيا مف أجؿ إنياء الحرب ،كحققت اتفاؽ ىدنة مف الجانبيف كقع في ركدكس عاـ ،1949
كتـ ضـ النقب كمو لمدكلة الصييكنية كاخبلء الفالكجة باستثناء قطاع غزة( .بدر)282 :2016،
اتفقت لجنة اليدنة األردنية مع المجنة الييكدية عمى تقسيـ منطقة الحراـ

()1

كالتي شممت جبؿ

المكبر الذم يعتبر منطقة دكلية ،كصار أغمبو مف نصيب الييكد ،كيشتمؿ عمى الكمية العربية
كمستعمرة لمزراعة ،كدار المندكب السامي ،كقرية بتير أصبحت في القسـ العربي مع أنيا عربية،
كيقابميا قرية الكلجة مع القسـ الييكدم ،كتجاكزت المجنة حدكد عمميا لؤلسباب االتية:
خطيا بالتقسيـ ،ككقعت الخرائط فقط.
 المجنة لـ تكقع اتفاقنا ن
 االجتماع لـ يكف تحت اشارؼ ىيئة األمـ المتحدة.
 جبؿ المكبر منطقة دكلية كليست منطقة حراـ تقسـ بيف العرب كالييكد (.)2

)(1هولفظٌطلقعلىمنطقةمتنازععلٌهاطرفانولنهمالٌرٌدوناحتاللهابسببالخوفأوالشك 
)(2التنازلعنمنطقةجبلالمكبربٌناألردنٌٌنوالٌهودبتارٌخ32ابرٌل .552 :6949
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 .2التوسع بالحدود مع الدوؿ العربية خالؿ وبعد حرب 1948
خاطب دايفيد بف غكريكف الخارجية البريطانية في مذكرة سرية عاـ  1941جاء فييا ":عمينا أف
نتذكر أنو مف أجؿ قدرة الدكلة الييكدية عمى البقاء ،البد أف نككف مف جية جيرنانا لمبناف المسيحي،
كمف جية أخرل أراضي النقب القاحمة ،كمياه األردف كالميطاني مشمكلة داخؿ حدكدنا"(حسيف:1989،
جيكدا كبيرة بعد انتياء الحرب العالمية األكلى ،مع زعماء فرنسا
 ،)126حيث بذؿ زعماء الصياينة
ن
كايطاليا كالكاليات المتحدة األمريكية القتطاع فمسطيف مف مجمكع األراضي المبنانية كالسكرية ،كاعتبارىا
افيا ،كسعكا إلقناعيـ بتكسيع حدكدىا الشمالية؛ لتشمؿ األراضي التي
كحدة مستقمة عنيا
سياسيا كجغر ن
ن
تنبع منيا ركافد األردف ،كالتي يمر فييا نير الميطاني( .عمي)26 :1969،
ألحقت سبع قرل حدكدية لبنانية باالنتداب البريطاني ،كتنازؿ عنيا لمصياينة؛ فاستثمركا مياىيا
كاستغمكا أراضييا الخصبة بقكة االحتبلؿ ،كأقامكا نقاطا عسكرية عمى عدد مف مرتفعاتيا الجبمية ،كىذه
القرل ىي :ىكنيف ،آبؿ القمح ،قدس ،المالكية ،تربيخا ،صمحا ،النبي يكشع ،كأقامكا عمييا
المستكطنات ،كتعرض أىميا لمطرد كالمذابح عاـ ( .1948حسيف)103 :1989،
كألحقت القرل المبنانية باالنتداب البريطاني ،كالمكجكد معظميا في سيؿ الحكلة ،كالتي دمرت
عاـ 1948؛ ليقيمكا عمييا مستعمرات استيطانية صييكنية كىي :الناعمة ،الخالصة ،الخصاص ،دفنة،
الدكارة ،الزكؽ الفكقاني ،الزكؽ التحتاني ،الزكية ،المنصكرة ،ل اززة ،الصالحية ،خاف الدكير ،شككة،
حانكت ،إقرت ،كفر برعـ كالتي تـ تشريد أىميا لحماية الحدكد اإلسرائيمية( .حسيف-106: ،1989،
.)107
بعد تكقيع اتفاقية اليدنة بيف لبناف كاسرائيؿ بتاريخ  ،1949/3/23احتفظت الدكلة الييكدية
بمساحات كاسعة مف األراضي المبنانية تابعة لعدد مف القرل الحدكدية ،كبذلؾ جرل تخطيط جديد
لمحدكد المبنانية ،كتقدمت إسرائيؿ باتجاه مجرل نير الميطاني ،إلى نحك كيمك متريف في أدنى نقطة،
كأقامت مستكطنة "مسكاؼ عاـ" بالقرب مف المنارة؛ لمسيطرة عمى مياه المنطقة ،كجرىا الى
المستكطنات اإلسرائيمية في شماؿ فمسطيف( .حسيف)109 :1989،
اعتبر بف غكريكف أف ىذه االتفاقيات تشكؿ خطكة نحك تحقيؽ أمف الدكلة الصييكنية
كاالستقرار مف المنطقة العربية المجاكرة ،كتقكم مركز الدكلة في جزء مف العالـ ،كثبتت سياسة التجاىؿ
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اتجاه الفمسطينييف ،كثبتت مكاسبيا العسكرية اتجاه الحدكد دكف الحاجة إلى التنازؿ عف المكاسب
الديمغرافية بكاسطة طرد الفمسطينييف مف كطنيـ( .بدر)285 :2016،
خرقت إسرائيؿ اتفاقية اليدنة المكقعة مع سكريا  1949/7/20في محاكلة لضـ أراضي جديدة
خاصة المناطؽ المنزكعة السبلح ،فشرعت عاـ  1950بتنفيذ مشركع تجفيؼ بحيرة الحكلة ،كقامت
بمصادرة أراضي المزارعيف العرب كطردىـ مف ديارىـ ،مما أدل الى فرض السيطرة العسكرية
تمييدا لضميا الى الكياف الصييكني( .حسيف.)65 :1989،
اإلسرائيمية عمى تمؾ المناطؽ
ن
ثانيا :العالقات الدولية الصييونية في المحافظة عمى أمف الدولة اإلسرائيمية
ً
 .1تحجيـ الحكومات لمتخمي عف القضية الفمسطينية
انتظر العالـ العربي المفاجآت التي كاف يتكقعيا مف الجيش العراقي ،حيث انكشؼ األمر يكـ
كطد الجيش العراقي أقدامو في المثمث العربي؛ ذلؾ أنيا منطقة عربية ،كلـ يمتد حدكد التقسيـ ،كلـ
يشتبؾ مع الييكد في أية معركة جدية طكاؿ مدة الحرب في المرحمة األكلى ،باستثناء اليجكـ المعاكس
الذم قاـ بو فكج عراقي ،كاسترد فيو جنيف التي كاف الييكد قد احتمكىا في  ،1948/6/2لقد كانت
المعركة مشرفة لمضباط كالجنكد العراقييف( ،التؿ )190 :1990،حيث كضعت الحركة الصييكنية
خطة تطكيؽ الجيش العراقي؛ إلرغامو عمى الخركج مف فمسطيف إذا أصر عمى البقاء في المثمث ،كقد
بعث ساسكف برسالة مطكلة إلى الممؾ يشرح فييا تطكيؽ الجيش العراقي إلرغامو الخركج مف فمسطيف،
ككرد في الرسالة اآلتي:
" تبدأ القكات الييكدية بمناكشة الجيش العراقي في المثمث في اليكـ الذم تعينكنو جبللتكـ.
 تحتشد القكات الرئيسة لمجيش الييكدم في غكريساف.
 تزحؼ القكات مف بيساف إلى الجفتمؾ ( ،)1كتحتؿ المرتفعات التي تسيطر عمى طريؽ نابمس ،كتقطع
خط االنسحاب عف الجيش العراقي.
 تمنع حككمة شرؽ األردف الجيش العراقي مف االنسحاب عف طريؽ راـ اهلل-القدس – أريحا ،لئبل
يضرب القكات الييكدية المرابطة في الجفتمؾ أك يطكقيا.
 1الجفتكقلعةحصٌنةتقععلىملتقىطرٌقبٌسان -ارٌحا–  نابلسوكانالجٌشالعراقًٌتمركزفٌهابقواتخفٌفةومركزهاهامألنها
تؤمنخطرجعةللجٌشالعراقً(التل .)535:6992،
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 ال بأس مف أف تقع مناكشات بيف القكات األردنية كالييكدية لمتغطية.
حتما االنسحاب مف فمسطيف بدكف قيد كال
 عندما يدرؾ الجيش العراقي أنو كقع في الطكؽ سيطمب ن
()1
شرط"
كلـ تصؿ الرسالة لمممؾ كتـ تسميميا لشخصية عربية في المفكضية األردنية بمندف ،كعميو قابؿ
السفير العراقي ،كطار األمير زيد إلى العراؽ ،كاطمعت الحككمة عما يجرم كراء الستار مف مؤامرات
ار باالنسحاب مف فمسطيف( .التؿ)526 :1990 ،
كاتخذت الحككمة قرنا
أرسمت الحككمة العراقية إلى بنش برقية بتاريخ 30مارس ،1949تكمؼ بيا الكفد األردني حؽ
التكمـ باسـ العراؽ ،كغيرت سياستيا حيث كانت تعارض التسميـ بمطالب الييكد في المثمث ،كسحب
كامبل التخاذ أية خطكة تتعمؽ بقضية
الجيش العراقي مف فمسطيف ،ثـ فكض الحككمة األردنية
تفكيضا ن
ن
المثمث دكف استشارة حككمة العراؽ التي لـ تعد تيتـ بما يجرم بفمسطيف ،ألف سبلمة العراؽ كجيشيا
أىـ مف كؿ شيء( .التؿ)523 :1990،
حينما دخمت الجيكش العربية في  15مايك تقدـ الجيش المصرم لمساعدة الجيكش العربية في
عرطكؼ ( ،)2كأصبح فييا مائة جندم ،نصفيـ مف الجيش العربي ،كنصفيـ مف الجيش المصرم ،كلـ
يمض عمى القتاؿ بضعة أياـ حتى فكجئت القكات المصرية بانسحاب الجيش العربي بسبب األكامر
أحدا مف
كسممت لمييكد دكف أف يخسر ن
الكاردة مف عماف ،كلـ يكف أماـ الجيش المصرم إال االنسحاب ي
متمثبل
جنكدىـ ،أك يطمقكا طمقة كاحدة (التؿ ،)267 :1990،حيث ظير تردد الحككمة المصرية
ن
بالنقراشي باشا  -رئيس كزراء مصر  -مف دخكؿ الحرب ضد الييكد لعدة متغيرات كىي:

 خكفو مف أف يؤثر اشتراؾ مصر في مثؿ ىذه العمميات عمى قضيتيا المطركحة عمى األمـ
طالبا جبلء القكات البريطانية عف ببلده.
المتحدة ،كقد عرضيا بنفسو عمى مجمس األمف ن

))1تطوٌقالجٌشالعراقًلالنسحابمنفلسطٌنمارس .525 :6949/
) ) 2عرطوف قرٌة عربٌة تقع على مسٌرة ستة كٌلو مترات جنوب باب الواد ،وهً تتحكم فً طرٌق باب الواد – بٌت جبرٌن وتؤلف
حصنامنٌعاٌتمبهتطوٌقالقدس،وتعتبرقلعةحصٌنةللبولٌس،تمركزبهاالجٌشالعربًقبلخروجاإلنجلٌزمنفلسطٌن(التل:6992،
 )366
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 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.
 خكؼ النقراشي ظيكر الجيكش العربية عف حماية الفمسطينييف ،مما يؤدم إلى اإلضرار بإيماف
الشعب الفمسطيني بانتمائو العربي.

()1

حداثة الجيش السكرم في الخدمة كالتدريب ،كضعفو في التسميح ،يعتبر فخ ار بما قاـ بو الجيش
رغـ قمة العدد كضعؼ العدة ،كمف يطمع عمى الخطة المدبرة التي كانت مبيتة لمقضاء عمى الجيش
السكرم ،لقد تـ التحضير لمخطة المدبرة في اجتماع  ،1948/5/19حيث حضره كؿ مف :الممؾ عبد
اهلل ،كفخامة شكرم القكتمي ،كالشيخ بشارة الخكرم ،كعزاـ باشا ،كاألمير عبد اإللو ،كرئيس أركاف
الجيش العراقي صمح صائب ،كطو الياشمي ،كاألميراؿ صبكر عف الجيش المصرم ،كعبد القادر
الجندم عف الجيش العربي ،كقد طمب شكرم القكتمي أف تنفذ خطة الجيش السكرم التي كضعيا
لمدخكؿ مف بنت جبيؿ إلى الناصرة؛ ليحتؿ العفكلة كيتصؿ بالقكات العراقية في جنيف؛ فيتـ عزؿ جميع
المستعمرات الييكدية الكاقعة في الغكر ،رفض الممؾ عبد اهلل الخطة كأصر عمى ارساؿ الجيش السكرم
إلى المنطقة الخطيرة سمخ كطبرية المميئة باستحكامات الحرب العالمية الثانية حيث قاؿ الممؾ عبد اهلل:
"اطمئنكـ بأف الجيش العربي سيحتؿ القدس في  48ساعة ،ثـ يزحؼ إلى تؿ أبيب" .فمقد كانت منطقة
حسنا رغـ قسكة المكقؼ( .التؿ،
ببلء ن
الجيش السكرم كاسعة كصعبة لمغاية كلكف الجيش السكرم أبمى ن
)192-1990:191
 .2تحجيـ المقاومة ومطاردة المقاوميف
رغـ صعكبة الكصكؿ لؤلسمحة لمساندة المقاكمة الفمسطينية ضد الييكد ،إال أنيـ استطاعكا
الحصكؿ عمى األسمحة مف مصدريف:

)) 1برقٌةمنالسفٌراألمرٌكًفًالقاهرة(بنكنًتاك)إلىوزٌرالخارجٌةاألمرٌكًحولدخولقواتمصرٌةإلىفلسطٌن:6948/4/36
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أ -اشترل الفمسطينيكف بأمكاليـ التي جمعكىا مف داخؿ كطنيـ ،كباألمكاؿ التي كصمت مف الييئة
العربية العميا ،حيث مدت المقاتميف في حيفا كيافا كالقدس كبقية الجيات بما أمكف الحصكؿ عميو
مف سبلح كعتاد.
ب -مياجمة بعض القطارات كالمعسكرات البريطانية لبلستيبلء عمى كميات مف األسمحة ،ككانت كميات
األسمحة تكزع عمى سكاف المدف كالقرل في مختمؼ أنحاء فمسطيف ،ليشارؾ الجميع في الدفاع كفي
اليجكـ( .أبك بصير)331 :1968،
كتـ مطاردة المقاكميف في كؿ االتجاىات حيث أسست سمطات االنتداب البريطاني بالتعاكف مع
الياجاناة لممساعدة في قمع االنتفاضات الفمسطينية التي قامت في فمسطيف في الفترة مف  1936كحتى
( 1939المسيرم ،1999،ـ)139: 7
أحكـ الجيش البريطاني إغبلؽ الحدكد الفمسطينية السكرية بالتعاكف مع قكات االحتبلؿ
الفرنسي في سكرية ،كبذلؾ تكقفت المساعدات العسكرية التي كانت تأتي لثكار فمسطيف مف سكرية
(قنيبى )128 :2014 ،كأحكمت عمى جميع المنافذ عند تسميـ قيادتيا العممية إلى الجنراؿ جمكب
اإلنجميزم ،حينما أصدر أمر الممؾ عبد اهلل بإلغاء منظمة الجياد المقدس الفمسطينية كجميع القكل
التابعة ليا ،كالغاء جيش اإلنقاذ المؤلؼ مف المتطكعيف كطمب إلغاء الييئة العربية العميا لفمسطيف،
ككضعت خطة محكمة إلبعاد الفمسطينييف عف ميداف الجياد كالسياسة ،ككؿ ما يتعمؽ بببلدىـ
كمستقبميـ كحياتيـ( .الحسيني )12 :كترتب عمى ذلؾ عندما بعث عبد القادر الحسيني قائد الجياد
المقدس في منطقة القدس بمذكرة إلى األميف العاـ لمجامعة العربية ،يحممو فييا المسؤكلية عف ىزيمة
جنكده لعدـ مدىـ بالعكف كالسبلح ،كفي اليكـ التالي  1948/4/7استشيد القائد الحسيني لفقداف
السبلح.

()1

بدأت الدكؿ العربية تدريب الشباب الفمسطيني في معسكر بالقرب مف دمشؽ ،فتقدـ الجنراؿ
كبليتكف باسـ بريطانيا بمذكرة إلى جامعة الدكؿ العربية بمعارضة تسميح الفمسطينييف كتدريبيـ معتبرة
أنو عمؿ غير كدم ،ألف بريطانيا ما زالت مكجكدة ،كتـ تسريح الشباب الفمسطينييف كسحبكا أسمحتيـ
(أبك بصير )312 :1968،حيث كانت القيادة اإلنجميزية تركز كؿ قكاىا لسحب السبلح مف قكات
 1مذكرةعبدالقادرالحسٌنًإلىالجامعةالعربٌةبشأنحرمانجنودهمنالسالحبتارٌخ .6948/4/6

326

الجياد المقدس الفمسطيني كابعاد أفراده عف جك المعركة ،حيث كاف إبعاد العرب عف الحرب الشغؿ
الشاغؿ لقيادة كمكب كالخطة التي سارت عمييا الجيكش العربية ،فمـ تكد تدخؿ فمسطيف حتى باشرت
بحؿ المنظمات العسكرية كنزعت السبلح تدريجيا مف المجاىديف( .أبك بصير)415 :1968 ،
كاف كمكب يتحكـ بالجيش العربي ،حيث كاف يقكـ بتغييرات بالضباط ،بيف فترة كأخرل حسب
ما تقضيو المرحمة حيث عرؼ عبد اهلل التؿ قائد الكتيبة السادسة المكمفة بمنطقة القدس ،باإلخبلص
حاكما عسكرنيا لمقدس خمفنا لحممي باشا المكمؼ بتشكيؿ
لمقضية الفمسطينية ،حينما صدر قرار بتعيينو
ن
الحككمة الفمسطينية مف قبؿ جامعة الدكؿ العربية ،كيقكؿ التؿ :المقصكد مف تعييني ليذا المنصب :ىك
ابعادم عف الجيش العربي نيا نئيا ،ككصمتني أنباء المؤامرة التي كاف يحيكيا االنجميز إلبعادم عف قيادة
القكات العربية في القدس ،كسعييـ إللحاؽ الكتيبة السادسة بقائد المكاء اإلنجميزم جكلدم ،كالحاؽ
المدافع عيار  18رطؿ ،التي كانت بأمر الكتيبة إلى قيادة المدفعية التي يقكدىا االنجميز ،كأرسمت قيادة
رسميا إلى رئيس لجنة اليدنة في القدس ،كرئيس المراقبيف في الجانبيف ،الييكدم كالعرب،
كتابا
ن
الفرقة ن
تنبئيـ فيو أف الككلكنيؿ جكلدم مسؤكؿ عف جميع ما يتعمؽ بالقدس ،كال يكجد شيء اسمو قائد القكات
العربية(.التؿ)355 :1990،
ىجكما خاطفنا عمى
عند انسحاب البريطانيكف مف مدينة حيفا إلى منطقة المرفأ ،كقد شف الييكد
ن
العرب كاستكلكا عمى مراكزىـ ،كتمكف الييكد مف احتبلؿ حيفا ،حيث دعا االنجميز في 20ابريؿ 1948
إلى اجتماع عقد بيف العرب كالييكد إلرساء ىدنة بينيما ،كلما كانت شركط الييكد ال يمكف قبكليا،
كمنيا تسميـ جميع الميمات العسكرية العربية مف سيارات حربية كأسمحة كأدكات كمعدات القتاؿ خبلؿ
ثبلث ساعات إلى الجيش البريطاني ،لتسمـ إلى الجيش الييكدم في  15مايك ،كاعبلف نظاـ منع
التجكؿ لمدة أربع كعشريف ساعة ،تفتش خبلليا المنازؿ العربية بقصد البحث عف السبلح( .الدباغ،
 ،1991ج )544 :7
اعترضت جيات رسمية عديدة مف الدكؿ العربية ،لتكفير كميات مف السبلح لشعب فمسطيف،
ككجيت الماؿ كالسبلح عمى لجنة الجامعة ،كذكر محسف البرازم كزير الخارجية السكرية في مذكراتو":
عندما تبرع الشعب العربي في المممكة السعكدية بنحك نصؼ مميكف جنيو خبلؿ أياـ قميمة لممجاىديف
الفمسطينييف عاـ  ،1947تدخؿ المسئكلكف العرب طالبيف تحكيؿ المبمغ إلى الجامعة العربية ،كليس
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لمييئة العربية الفمسطينية التي ألفتيا الجامعة كتكلت قيادة الجياد في فمسطيف ،كحيف تقرر في الرياض
مد المجاىديف الفمسطينييف بكميات مف السبلح كالذخائر بكاسطة المفتي باعتباره رئيس الييئة حكؿ
بدال مف ارسالو إلى
السبلح ،كتحت إلحاح المسئكليف العرب تـ إرسالو إلى المجنة العسكرية بدمشؽ ن

المجاىديف( .أبك بصير)333 :1968،

قاـ االحتبلؿ فكر انتياء اليدنة األكلى باحتبلؿ الجميؿ األسفؿ ،كانسحب جيش اإلنقاذ مف
الجميؿ األسفؿ إلى خطكط دفاع جديدة في كسط الجميؿ حتى الحدكد المبنانية ،ككقعت كارثة المد
كالرممة؛ حيث أمر الجنراؿ كمكب قائد الجيش األردني قكاتو االنسحاب مف المد كالرممة فجأة ،كجردت
قكات الجياد المقدس المرابطة في مطار المد كمحطة السكؾ الحديدية مف سبلحيا بحجة اليدنة ،مع
الكعد بإرجاعيا بمجرد انتياء اليدنة ،كلكنو أخمؼ كعده ،كأدل إلى سقكط المدينتيف كسقكط عشرات
القرل المحيطة بيما بأيدم الدكلة الييكدية( .عرابي)696 :2006،
بدأ الممؾ عبد اهلل محاربة قكات الجياد المقدس التي حممت السبلح ،كقاتمت الييكد قبؿ مجيء
الجيش العربي لفمسطيف ،كاستعاف باإلنجميز لمطاردة المجاىديف في جميع المناطؽ تحت السيطرة
العربية عدا منطقة القدس ،التي كاف عمى رأسيا البطؿ عبد اهلل التؿ ،كاستعمؿ الضباط االنجميز في
الجيش العربي لبلشتباؾ مع المجاىديف الفمسطينييف ،كأىـ االعتداءات المدبرة ما يأتي:
أ -تجريد المقاومة في بيت لحـ وراـ اهلل
استخدـ الميجر لككت اإلنجميزم لمقضاء عمى المقاكمة كتجريد الفمسطينييف مف السبلح
كابعادىـ عف المعركة ،حيث قاد الميجر لككت في تاريخ  10نكفمبر  1948بعض قكات الجيش
العربي ،كطكؽ مقر الجياد المقدس المبلصؽ لقيادة الجيش المصرم ،كتقدـ الميجر لككت إلى السرية
نيائيا عمى قكات
طالبا تسميـ أسمحتيا كمعداتيا ،كفي أكاخر ابريؿ  1949قضي كمكب
ن
الفمسطينية ن
لغما في منزؿ قائد شرطة
الجياد المقدس كاستكلى عمى أسمحتيا ،ككضع مجيكؿ في يناير  1949ن
راـ اهلل محمكد اليباب ،كنسؼ جزنءا مف منزلو ،فاتخذىا كمكب ذريعة لمبطش في الجياد المقدس،
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
مؤيدا اقتراح كمكب ،كأبرز رسالة مكجية مف الممؾ
قبؿ الجيش العربي ،كأبرز الحاكـ العاـ عمر مطر ن
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عبد اهلل يكصيو بضركرة القضاء عمى الجياد المقدس ،كتـ تأييد كمكب كؿ مف في االجتماع إال عبد
قائبل ":إف األدلة تشير أف قائد الشرطة براـ اهلل يعتبر مف المصكص في
اهلل التؿ كالذم تحدث ن
فمسطيف ،كتاريخو معركؼ في يافا مف أياـ االنتداب ،كىك شريؾ ألغمب المصكص في فمسطيف

فحاكلكا القضاء عميو ،كال أعتقد أف الجياد المقدس مسؤكؿ عف قتمو كانتيى االجتماع مف غير أف
كامبل
اء
ن
يتخذكا قرار بحؽ الجياد المقدس" .كبعد فشؿ اجتماع كمكب في راـ اهلل ،جيز كمكب لك ن
لمياجمة قرية صغيرة يرابط فييا قيادة الجياد المقدس ،كفي فجر  18يناير  1949طكؽ المكاء
األردني القرية كاقتحميا ،فمـ يجد بيا أم جندم؛ ذلؾ أنيـ لجأكا إلى بيت لحـ ليككنكا في حمى
القكات المصرية ،كنقمت البشائر لمممؾ عبد اهلل عف نجاح العممية كالقضاء عمى الجياد المقدس في
منطقة راـ اهلل( .التؿ.)366-365 :1990 ،
ب -تجريد القدس مف السالح
بعث القائد عبد القادر الحسيني قائد الجياد المقدس في منطقة القدس بمذكرة إلى األميف العاـ
لمجامعة العربية ،يحممو فييا المسؤكلية عف ىزيمة جنكده لعدـ مدىـ بالعكف كالسبلح ( ،)1كفي نفس
الكقت سعت لجنة اليدنة القنصمية لتجريد القدس مف السبلح بعد أف كمفيا الكسيط الدكلي االتصاؿ
بالعرب كالييكد إليجاد حؿ لمشكمة القدس؛ لتجريدىا مف السبلح ،كاتصمت لجنة اليدنة القنصمية
بالسمطات األردنية حكؿ تجريد القدس مف السبلح ،فكافقت الحككمة األردنية عمى المقترح بأكممو،
ككتب مبلحظات بشأف تجريد القدس مف السبلح كىي كاالتي:
 " التسكية التي يستيدفيا التجريد مف السبلح مؤقتة ،كال تؤثر عمى الحؿ النيائي لمقدس.


إف حدكد المنطقة المجردة ألسباب تتعمؽ بالسبلمة ،كلكي تشمؿ األماكف المقدسة اليامة في المنطقة،
يجب أف تشمؿ مساحة أكسع مف منطقة البمدية.

 المكاد الضركرية غير العسكرية سكؼ يسمح بيا لمييكد تحت مراقبة مختمطة ،عربية كدكلية كييكدية.


تحت التجريد مف السبلح يدير العرب منطقتيـ ،كالييكد منطقتيـ كتدبر األمـ المتحدة المصالح
المشتركة كالكيرباء كالماء كالتميفكف كالمجارم.

))1مذكرةعبدالقادرالحسٌنًإلىالجامعةالعربٌةبشأنحرمانجنودهمنالسالح599:6948/4/6
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 يقكـ البكليس عربي كييكدم بأعداد متساكية كأسمحة متساكية ،بحراسة األمف في المنطقتيف ،كيقكـ
حرس األمـ المتحدة بحماية الحدكد بيف المنطقتيف.
 التجريد مف السبلح يعني الرجكع إلى الحالة الطبيعية بقدر اإلمكاف بمعنى أف يعكد العرب كالييكد إلى
بيكتيـ.
 أصحاب األمبلؾ غير العربية كغير الييكدية الكاقعة عمى الحدكد يختاركف المنطقة التي يريدكف
االنضماـ الييا.
 أمبلؾ الحككمة السابقة الكاقعة عمى الحدكد تحتميا األمـ المتحدة مؤقتنا.


يجب إعادة األمكاؿ المنقكلة كالمنيكبة أك التعكيض عنيا كخاصة في المناطؽ التي احتمت بدكف
قتاؿ.

()1

شفكيا في اجتماعو بالمجنة الفرعية السياسية يكـ  3يكليك  1948النظر في
كاقترح الكسيط
ن
()2
تجريد منطقة ميناء حيفا ،كمنطقة مصانع تكرير البتركؿ كمصافو مف السبلح.
كبناء عمى ذلؾ ،عمـ كمكب لجميع الكحدات في فمسطيف ،تقديـ المساعدات البلزمة لسماسرة
السبلح ،كالذيف نشرىـ في فمسطيف لشراء جميع أنكاع األسمحة ،بحجة أف ىذه األسمحة الزمة لمجيش
العربي( .التؿ)232 :1990،
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،
ككانت ىذه القكة ترفع عمميا عمى سارية المركز ،كأراد المتطكعكف أف يرفعكا عمميـ فمنعيـ األردنيكف
بحجة أف المدينة تقسـ بيف المصرييف كاألردنييف ،كاستغؿ كمكب المكقؼ أسكأ استغبلؿ ،كأخذ يحرض
الحككمة األردنية عمى المصرييف ،كعمى نكايا مصر ضد األردف( .عبد المنعـ)56 :1951،

مقترحاتلجنةالهدنةواألممالمتحدةبشأنتجرٌدالقدسمنالسالح(1).222:
))2االقتراحالمقدممنالوسٌطبرنادوتحولتجرٌدمدٌنةالقدسمنالسالحٌ2ولٌو 654:6948
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 .3المحافظة عمى مؤسسات الدولة الييودية
عقدت اتفاقية بيف القادة العرب كالييكد في منطقة القدس مف أجؿ نزع سبلح منطقة سككبس،
كبدأ تنفيذىا في يكـ األربعاء  7تمكز 1948بشكؿ يحفظ أمف مؤسسات الدكلة الييكدية مف ىجمات
المقاكمة ،كتـ تحديد المنطقة اآلمنة كاآلتي:
أ" -أف تككف حماية المنطقة المحددة عمى الخريطة المرفقة مف اختصاص األمـ المتحدة حتى تنتيي
األعماؿ العدكانية أك تعقد اتفاقية جديدة ،كتشمؿ المنطقة األماكف المعركفة باسـ مستشفى ىداسا
كالجامعة العبرية كأكجستا فكتكريا كقرية العيسكية ،كتقبؿ األمـ المتحدة االشتراؾ في تكقيع الكثيقة
باإلنابة عف طريؽ كبير المراقبيف في منطقة القدس كرئيس لجنة اليدنة ،لضماف سبلمة المنطقة.
ب -تنشأ منطقة حراـ تمتد حكالي  200ياردة عمى طكؿ الطريؽ الرئيسة ،بيف مباني أكجستا فكتكريا
كالجامعة العبرية ،بما يبلئميا مف مراكز التفتيش عمى طرفي الطريؽ ،كتنشأ مراكز أخرل لمتفتيش
حكؿ المنطقة المحمية ،كيكافؽ الجميع عمى أف يككف دخكؿ المنطقة مف الطريؽ الرئيسة ،عف طريؽ
مراكز التفتيش التي يسيطر عمييا مراقب األمـ المتحدة ،كتعتبر جميع المحاكالت األخرل لدخكؿ
غزكا غير مشركع.
المنطقة ن
ت -يتكلى البكليس المدني العربي كالييكدم الحراسة ،ك هؿ في منطقتو ،تحت اشراؼ مندكب األمـ المتحدة،
كيرفع عمـ األمـ المتحدة عمى المباني الرئيسة ،كينسحب جميع أفراد القكات المسمحة مف الطرفيف مع
عتادىـ ككؿ ماال يحتاج إليو مراقب األمـ المتحدة.
ث -يكافؽ الجانباف عمى عدـ استخداـ المنطقة قاعدة لمعمميات الحربية ،كأال تياجـ أك يدخميا أحد بطريقة
غير مشركعة.
خطيا يسبؽ
ج -في حالة انسحاب الجيش العربي مف المنطقة ،يجب أف يتمقى مراقب األمـ المتحدة ن
تبميغا ن
االنسحاب بمدة كافية؛ لكضع تدابير لتنظيـ اتفاؽ جديد".
التكقيع عف األردف الزعيـ نكرماف الش
التكقيع عف الييكد الككلكنيؿ شالتيؿ
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عف لجنة اليدنة جاف نكفينز -كبير المراقبيف الدكلييف نيمز برانسكف".

()1

 .7صناعة شبكات التجسس لحماية أمف الدولة الييودية
كدا مركزة منذ عاـ  1949إلنشاء شبكات تجسس ،يشارؾ
بذلت االستخبارات اإلسرائيمية جي ن

فييا عدد مف الييكد المبنانييف ،كتعمؿ عمى جمب المعمكمات عف الجيش المبناني كالنشاطات العربية في
لبناف ،كأكضاع األقطار العربية المجاكرة (حسيف.)136 :1989،
عممت الصييكنية عمى استخداـ كسائؿ لمتجسس حيث عمؿ فريدماف عمى نقؿ رادار بتاريخ
1948/1/13مف المد إلى القدس كىك ذك دائرة استطبلعية مداىا  900ميؿ ،لكف ال يمكف استخدامو
يابا ،كىك الجياز الكحيد في البمد كتابع
ذىابا كا ن
يكميا؛ كذلؾ بسبب أزيز الطائرات ن
في الثبلث ساعات ن
لك ازرة الطيراف البريطانية ،كالتي رفضت شراؤه لثمنو الباىظ (بف غكركيكف.)127 :1993،
أيضا عمى التجسس عمى المكالمات الياتفية لممقاكمة ،كمدل التنسيؽ
كما عممت الصييكنية ن
بيف المقاكميف في الجيات المختمفة ،حيث قاؿ ابف غكريكف  -بتاريخ  :-1947/12/22إننا نتنصت
عمى مكالمات ىاتفية لمييئة العربية العميا ،كالدكتكر الخالدم كالحزب العربي(الحسينيف) ،كاتضح مف
المكالمات أنو ال يكجد تنسيؽ مع الييئة العربية العميا يافا كحيفا ،كال تتشاكراف مع الييئة ،ككاف المفتي
يصدر التعميمات فيما يتعمؽ بيما ،إلى أشخاص مف الدرجتيف الثانية كالثالثة ،مف دكف كساطة الييئة
أك معرفتيا ،كفي إحدل المكالمات الياتفية بمغ الخالدم المفتي :أف كبير األمناء طمب منو إصدار
منشكر بكقؼ النشاطات ،كأضاؼ الخالدم أنو لف يسارع إلى إصدار المنشكرات ،إذ يجب اإلبقاء عمى
التكتر ،كقد ىنأه المفتي ،كاسترسؿ بف غكريكف :إف الييئة العميا تبحث عف كسيمة لمتنسيؽ بيف العمميات
في البمد ،حيث يكجد في القدس مف أعضاء الييئة العربية :الخالدم كالغكرم كأحمد الحمبي ،كفي يافا
رفيؽ التميمي ،كفي حيفا معيف الماضي ،كيعمؿ إلى جانب كؿ كاحد منيـ لجنة قكمية عممية ،كفي
مصر يقيـ المفتي ،كجماؿ الحسيني في أمريكا ،كتعتبر ىذه ىي الييئة العربية العميا( .بف غكركيكف
)76 :1993،

 .1اتفاقٌةساٌكسبٌكوبٌنقادةالعربوالٌهودٌ7ولٌو.6948
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ثالثًا :العالقات الدولية الصييونية لتثبيت مبدأ المفاوضات
سعت الحركة الصييكنية مف خبلؿ عبلقاتيا أف تثبت مبدأ المفاكضات مع العرب ألنو يعتبر
نجاحا لمحركة الصييكنية ألنيا أرغمت خصميا بأف يجمس معيا عمى نفس الطاكلة لتتداكؿ قضية ال
يحؽ ليا النقاش فيو ألنو مغتصب لحقكؽ اآلخر كيعتبر التفاكض المباشر مع االحتبلؿ اعترافا
بشرعيتيا في التفاكض عمى شيء ال تممكو في األصؿ.
أ -الحكومة األردنية تفاوض الييود في باريس
كانت االجتماعات بيف الممؾ كالحككمة األردنية بالييكد قبؿ خركج االنجميز مف فمسطيف،
كاجتمع الممؾ عبد اهلل في أكاخر شير سبتمبر  1948كحككمتو بقنصؿ بمجيكا في القدس ،كقرركا
سرا ،كعيف عبد الغني الكرمي
قبكؿ نصيحتو بإيفاد مندكب رسمي لمفاكضة الييكد في باريس ن
لممفاكضات مع الييكد ،خاصة أنو متزكج مف ييكدية كلو أخ قتؿ في فمسطيف التيامو بالتجسس
لمييكد ،فأكفدتو إلى باريس لبلتصاؿ بالكفد الييكدم الذم ذىب لبلشتراؾ بدكره باألمـ المتحدة في
باريس ،حيث اشترؾ كزيراف أردنياف في لندف كباريس مع عبدالغني الكرمي ،في مفاكضات مع الييكد
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
أكؿ إشارة سرية عف احتماؿ اعتداء الييكد عمى المصرييف في النقب ،كأرسؿ جكاب مف األردف لباريس
بكعد قاطع باتخاذ مكقؼ الحياد كعدـ التدخؿ في أم حرب ضد الييكد( .التؿ)345 :1990،
استمرت المفاكضات بيف الييكد كممؾ األردف ،حيث التقطت برقية الساعة  2.00تاريخ 7
نكفمبر  1948جاء فييا ":أرسؿ الصحفيكف األجانب في إسرائيؿ البرقيات الصحفية إلى الخارج
يؤكدكف فييا قياـ محادثات لمصمح بيف إسرائيؿ كالعرب كيقكلكف إف مركز ىذه المحادثات أتت مف
عماف إلى إحدل المدف الفرنسية كمف المنتظر أف يعرج عمييا شرتكؾ في طريقو إلى باريس كأف سفره
األخير ذك عبلقة بيذه المحادثات".

)(1

()1

محادثات صمح بيف العرب كاسرائيؿ بتاريخ .345 :1948 /11/7
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أذاعت نشرة األخبار العبرية الساعة  7:15بتاريخ  ":1948/11/10عممت حككمة إسرائيؿ
مف مصادر عميا ،أف الممؾ عبد اهلل أرسؿ برقية إلى بشارة الخكرم  -رئيس جميكرية لبناف  -يخبره
فييا أف الحالة في فمسطيف حرجة تتطمب إجراء مفاكضات مباشرة مع الييكد ،ككشؼ الستار في تؿ
أبيب أف المفاكضات بيف العرب كالييكد كانت تجرم عمى فترات متقطعة منذ سبعة أشير كأف
مفاكضات تجرم بيف شرؽ األردف كاسرائيؿ" (.)1
كالتقط رسائؿ تكضح سير عممية المفاكضات بيف الييكد كالعرب الساعة  7:15تاريخ
 1948/11/11جاء فييا ":ذكر في باريس أف الياىك ساسكف مدير دائرة الشرؽ األكسط لحككمة
إسرائيؿ اجتمع في با ريس مع ممثؿ الممؾ عبد اهلل ،كذكرت ككالة يكنايتد برس أف الممؾ عبد اهلل أجاب
قائبل :إنو قرر إعادة السبلـ إلى
إجابة غامضة عمى سؤاؿ صحفي حكؿ صحة كجكد مفاكضات سممية ن

فمسطيف".

()2

كقد نشرت األخبار العبرية الرسمية الساعة  7:15بتاريخ  1948/11/22رسالة جاء فييا":
أعمف رسميان في مقر حككمة إسرائيؿ في تؿ أبيب أف المحادثات الرسمية تدكر االف بيف إسرائيؿ
كبعض الدكؿ العربية ،كأنيا تتقدـ بنجاح مع أف المحادثات ال تدكر حكؿ السمـ النيائي ،كلكنيا ستؤدم

إلى عقد ىدنة دائمة بيف العرب كالييكد ،كصرح بنش أف المحادثات خطكة كبيرة في سبيؿ السبلـ ،كما
()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
عكدة الكفد األردني كالييكدم مف ركدكس بتاريخ  29مارس  ،1949كبناء عمى طمب الممؾ تحرؾ
الكفد الييكدم بحراسة الجيش ،كحضر مف الجانب األردني:
 الممؾ عبد اهلل
 تكفيؽ أبك اليدل رئيس الحككمة
 سعيد المفتي كزير الخارجية
) )1نشرة االخبار العبرية عف المفاكضات بيف العرب كالييكد  .345 :1948/11/10
))2وثٌقةتمالتقاطهاتؤكداستمرارٌةالمفاوضاتبٌنالعربوالٌهود .346 :6948/66/66
) (3وثٌقةتعلنعنتقدمالمفاوضاتبنجاحبٌنالعربوالٌهود.346 :6948/66/33
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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
 ميجر ىاراكابي مف ك ازرة الخارجية (التؿ)530 :1990،
كقد انعقدت الجمسة بيف الييكد كالحككمة األردنية كتكمـ تكفيؽ أبك اليدل ،ككجو كبلمو اليتاف
الييكدم قاؿ فيو " :أكممكـ باسـ حككمة المممكة األردنية كأرحب بقدكمكـ ،إذا ذكرنا الماضي نجد كيؼ
تكرط األردف في الحرب ،كاألسباب المباشرة كانت مدينة القدس القديمة ،كمحاكلة قكاتكـ االستيبلء
عمييا ،مما أدل إلى اشتباؾ الجيش العربي مع جنكدكـ اشتبا نكا فعميا ،كما عدا ذلؾ لـ تقع معارؾ مف
طرفنا ،كسياستنا األصمية ىي أف يقؼ الجيش العربي عمى حدكد القسـ العربي مف فمسطيف كال يتعداه،

كلـ يتعده بالفعؿ ،كلـ يكف ىنالؾ ميؿ لمحرب ،لكال االنجراؼ مع سياسة الدكؿ العربية المجاكرة ليا،
كلمتغطية فقط ،كنرغب مف قمكبنا أف نصؿ لتسكية كصؿ دائـ ،كالمشكمة الحالية أف اليدنة الدائمة التي
تطالبكف فييا بتغيير الحدكد قد تككف صعبة عمينا ،كحككمة صاحب الجبللة ترل كجكب التقيد بمشركع
التقسيـ كفيو تقسيـ المنطقة إلى:
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 منطقة داخمة حسب المشركع بدكلتكـ
 منطقة داخؿ حسب المشركع لنا أم القسـ العربي.

))1

كخاطب الممؾ عبد اهلل ايتاف:
" إف مصالحنا متشابكة ،كنحف جيراف شئتـ أـ أبيتـ ،فبل تحرجكا الحككمة كتحرجكني".

))2

رد إيتاف عمى الممؾ:
" إف الصداق ة يجب أف تككف عمى أساس متيف ال تشكبو شائبة في المستقبؿ كمف األسس التي ستجعؿ
صداقة إسرائيؿ باألردف قكية ،ىي تسكية مشكمة المثمث بما يرضي إسرائيؿ كيؤمف سبلمتيا كطمأنينة
شعبيا ،كاف حككمة تؿ أبيب تريد أف تيدئ الرأم العاـ الثائر عمى الكضع في المثمث كيطالب في
الحرب لتسكية المشكمة ،كاف طمبات إسرائيؿ في المثمث ال تقبؿ المساكمة ،كال يمكف التنازؿ عف شيء
منيا ،ألف الخبراء العسكرييف أكصكا بيا كحد أدنى لتأميف سبلمة الدكلة الييكدية ،إف سبلمة إسرائيؿ
ىي ما يطالب بو الكفد الييكدم بالدرجة األكلى ،كمتى تأمنت المطالب سيتـ االتفاؽ الميمة" (.)3
تـ عقد االتفاؽ بالمفكضات المطكلة في ليمة 30مارس  1949بيف الفريؽ األردني كالفريؽ
الييكدم ما عدا الممؾ كايتاف ،كتردد الممؾ عمى قاعة المفاكضات يبلطؼ الكفد الييكدم ،كحاكال تقريب
حامبل
كجيات النظر بيف الفريقيف ،كتـ التنازؿ عف منطقة المثمث ،كعاد صدقي الجندم إلى ركدكس
ن

نسخة مف االتفاقية لدمجيا في معاىدة ركدكس (التؿ. )535 :1990،

ب -تكويف فرؽ مضادة لممقاومة إلرباؾ الموقؼ الفمسطيني أماـ العالـ
في تمكز عاـ ُّٕٗ كعندما أشتعؿ لييب الثكرة ،قررت بريطانيا كالحركة الصييكنية قاعدة (ال
يفؿ الحديد اال الحديد) ،لذا اتفقتا مع راغب النشاشيبي كفخرم النشاشيبي عمى تشكيؿ قكات فمسطينية
مف أجؿ محاربة الثكار ،كالتي أسمكىا بفرؽ السبلـ ،كتـ دعميا كتمكيميا كتسميحيا مف قبؿ السمطات
أيضا ،كىذا ما تـ ،حيث أستدعي فخرم عبد
البريطانية ،كما شاركت الحركة الصييكنية بتسميحيا ن
) )1كضع الصيغة النيائية التفاقيات المثمث .1949:532/3/29
) )2االعتراؼ الضمني مف الممؾ عبد اهلل .1949:532/3/29
) )3عدـ التنازؿ الييكدم عف المثمث .533 :1949/3/29
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اليادم مف دمشؽ مف قبؿ اإلنجميز مف أجؿ قيادة فرؽ السبلـ في منطقة جنيف كما حكليا ،كما طمبكا
أف يحضر عمبلء ليـ ليشارككه في ميمتو ،كىـ جماعة مف الدركز عمى رأسيـ أسعد كنج الدرزم
كشكيب كىاب ،كشكيب كىاب ىذا ىك الذم عينتو جامعة الدكؿ العربية عاـ ُْٖٗ كقائد لمكاء الدركز
كامبل مع العصابات لصييكني ،كقد منحت ركاتب مرتفعة لممشتركيف
في جيش اإلنقاذ ،كتحكؿ بالمكاء ن
في ىذه الفرؽ ،حيث التقى فخرم عبد اليادم مع أحد مسؤكلي الككالة الييكدية أبا حكشي؛ حيث قاؿ
لو عبد اليادم أنو يعرؼ قكة الييكد كمبادئيـ؛ لذا يجب الصمح معيـ ،كأنو ضد قانكف بيع األراضي
الجديد كما ال يمكف تجاىؿ كجكد ستمائة ألؼ ييكدم في فمسطيف (الكليدم :2011،نت)). (1
كبدأت محاصرة الفمسطينييف في المفاكضات بشكؿ فعاؿ في مؤتمر لندف عاـ  ،1939حيث
ىمثؿ الكفد الفمسطيني في المؤتمر جماؿ الحسيني ،كمثؿ الكفد الصييكني حاييـ كايزمف ،حيث لعبت
فاعبل
الجية المفاكضة العربية كالفمسطينية بدكر المطالب بالحقكؽ الفمسطينية أكثر منو أف يككف
أساسا ن
ن
في الدفاع عف قضية سمبت بيا كؿ الكرامة العربية ،مع إصرار الصييكنية عمى إقامة الدكلة الييكدية

كانكار الحقكؽ الفمسطينية (مقدادم. )64 :2009،
كقد كاف التقاء الصييكنية كالفمسطينييف في نفس المؤتمر الذم يميد لطاكلة المفاكضات بينيـ
خطكة أدت لضعؼ المكقؼ الفمسطيني المفاكض ،حيث إف بريطانيا كالصييكنية في تمؾ الفترة كانتا
تعمبلف إلقامة الدكلة الييكدية ككضع الفمسطينييف في مكقؼ المفاكض.
ابعا :العالقات الدولية الصييونية لتوطيف الالجئيف
رً
عممت الدكؿ الغربية باالتفاؽ مع الدكلة الييكدية عمى تصفية قضية البلجئيف عف طريؽ
تكطينيـ ،كضغطت الدكؿ الغربية عمى الدكؿ العربية لقبكؿ تكطيف الفمسطينييف بدكليـ ،كتيدؼ
مشركعات تكطيف البلجئيف إلى استقرارىـ في المناطؽ التي يقيمكف فييا ،أك الدكؿ المييأة لقبكؿ المزيد
مف المياجريف.
اتيمت الدكلة الييكدية أف فرار الفمسطينييف الجماعي مف فمسطيف ىك نتيجة مباشرة لمعدكاف
العربي اآلتي مف الخارج ،كلك رضخت الدكؿ العربية إلنشاء دكلة إسرائيؿ لنشأت درجة مف السمـ

) https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=882862%D9%8B)1
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كاالزدىار لينعـ الييكد كالعرب عمى السكاء ،فإف تيجير العرب مف فمسطيف بسبب الحرب التي أشعميا
العرب ضد الييكد.

()1

 .1مشروع بالندفورد
قدـ مستر فكرد مدير ككالة لغكث الدكلية في  11ديسمبر  1951تقريره إلى الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة في ضكء تكصيات لجنة مستر كبلب ،كطمب المكافقة عمى ميزانية السنكات الثبلث
بمقدار  250مميكف دكالر ،عمى أف يصرؼ منيا مبمغ مميكف دكالر عمى مشركعات دمج البلجئيف في
الدكؿ العربية ،كمبمغ خمسيف مميكف دكالر لمساعدتيـ عمى إيجاد المساكف كنقميـ مف المعسكرات
تمييدا إلنياء قضية البلجئيف كتصفيتيا.
كايجاد مشركعات صناعية كزراعية ،كذلؾ
ن
 .2المشروع األمريكي
قدـ بعض زعماء الكنيسة األمريكية ككبار الساسة في أمريكا مذكرة إلى األمـ المتحدة في عاـ
 ،1951تشمؿ مشركع لتكطيف البلجئيف الفمسطينييف في الببلد العربية ،قدرت تكاليفو  800مميكف
دكالر ،منيا  300مميكف لتكطيف البلجئيف ،كالباقي  500مميكف دكالر لتنمية المكارد بكساطة لجنة
تستخدـ مكارد المياه كالكيرباء بأنيار األردف كدجمة كالفرات ،عمى أف تدعي الدكؿ العربية التبرع بأرض
لكؿ أسرة مف البلجئيف.
لكف الزعماء األمريكييف عارضكا عكدة البلجئيف إلى فمسطيف ،كاقترحكا إقامة مشركعات عمى
نير األردف لمصمحة األردف كالدكلة الييكدية ،كعمى نير دجمة كالفرات لمصمحة سكرية كالعراؽ ،كعمى
نير الميطاني لمصمحة لبناف ،كاشترطكا في مشركعيـ أف تحدد الدكؿ العربية كخاصة سكريا كالعراؽ
المناطؽ قميمة السكاف التي تيسر إسكاف البلجئيف فييا ،الف العراؽ ال تستغؿ إال  %20مف أراضيو
الصالحة لمزراعة كمساحتيا  30مميكف فداف ،كبإمكانيـ استيعاب ثبلثة أرباع مميكف الجئ فمسطيني
(عمى.)78-77 :1969 ،

) (1رد الحككمة اإلسرائيمية المؤقتة عمى اقتراح الكسيط برنادكت المتعمؽ بعكدة البلجئيف الفمسطينييف  676 :1948/8/1
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 .3مشروع كيف:
قدـ المشركع بصكرة سرية مستر كيف اإلنجميزم مدير الككالة المساعد ،كاقترح عمى األمـ
نقدا لمدكؿ العربية ،كيترؾ أمر البلجئيف لمعرب لحؿ مشكمتيـ،
المتحدة أف تقدـ مبمغ  300مميكف دكالر ن
كنقؿ القسـ األكبر مف الجئي لبناف إلى سكريا كنقؿ نحك  100ألؼ الجئ مف غزة كفمسطيف إلى
األردف كالعراؽ كليبيا ،كبذلؾ تتخمص األمـ المتحدة مف مشكمة البلجئيف كتحميؿ العرب مشكمتيـ
(عمي. )78 :1969،
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المبحث الثالث

العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بإقامة إسرائيؿ
ومشروعية الدولة واالعتراؼ الدولي

أوًال :العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بإسرائيؿ
ثانيا :العالقات الدولية الصييونية الخارجية ورفع مكانة إسرائيؿ وحمايتيا
ً
ثالثًا :المشروعية القانونية إلقامة إسرائيؿ واالعتراؼ الدولي بيا
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مدخؿ
كاف اليدؼ األكؿ لمسياسة الخارجية الصييكنية أف تصبح دكلة إسرائيؿ مكجكدة في العالـ
كضركرة عالمية ،كترسخ أف سبلـ العالـ كتقدمو مرتبط  -إلى حد كبير  -ببقاء دكلة إسرائيؿ
كالمحافظة عمييا ،كتثبيت كجكدىا عمى جميع المستكيات ،كفي كؿ المجاالت ،حيث عززت الصييكنية
ثقافة تقدـ العالـ بكجكد إسرائيؿ في المنطقة العربية ،كتفتيت المنطقة المجاكرة ليا لتستطيع البقاء مع
االعتراؼ العالمي بيا.
تطكر إعبلف دكلة إسرائيؿ لقياـ حككمة مؤقتة تستطيع التكاصؿ مع العالـ الخارجي؛ لتثبيت
االعتراؼ الدكلي بيا ،حيث مارست الحركة الصييكنية ضغكطات كبيرة عمى الدكؿ لمتأثير عمييـ
رسميا
طمبا
ن
باالعتراؼ بالدكلة الجديدة ،فاعترفت األميركتيف بيا ،حيث تسمـ الرئيس األمريكي تركماف ن
مف ممثؿ الككالة الييكدية عمى أف يعترؼ بالدكلة فكر اإلعبلف عنيا ،كسارع االتحاد السكفيتي إلى
كامبل ،كأقامت
االعتراؼ الكامؿ كالقانكني بدكلة إسرائيؿ؛ فكانت أكؿ دكلة تعترؼ بإسرائيؿ اعت ارفنا
ن
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
كتبادؿ السفراء حتى عاـ  ،1950كتسمسمت االعترافات مف الدكؿ األكركبية بضغط مف الكاليات
المتحدة كبريطانيا كالحركة الصييكنية ،ليكتمؿ حسب رأييـ االعتراؼ القانكني بالدكلة المزعكمة،
عضكا في األمـ المتحدة ،فكانت أمريكا كاالتحاد السكفيتي ىما
كتتابعت تحركات الدكلة الييكدية لتقبؿ
ن
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
عضكية رسمية في األمـ المتحدة ،كلكف ىؿ نشأة الدكلة الييكدية في المشركعية القانكنية كاالعتراؼ
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،
كمصادرة األراضي الفمسطينية ،كاستبداليـ بالمياجريف الييكد الذيف لـ يعيشكا في فمسطيف ،كتعتبر
عالميا؛ فيي لـ تعمف حدكدىا الرسمية
الحدكد السياسية إلسرائيؿ كاحدة مف أكثر األمكر المثيرة لمجدؿ
ن
بالكامؿ منذ إنشاءىا عاـ ،1948حيث اكتسبت األرض بعد قرار التقسيـ بالقكة عف طريؽ الحرب
كالتكسع ،كالتي لـ تخضع لشركط قياـ الدكلة كاالفتقار لئلعبلف عف حدكدىا الرسمية ،كيعتبر قياـ
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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
كالتي يسكنيا أفراد تتنافر ثقافتيـ كجنسيتيـ ،كال يجمع بينيـ إال رابط ديانتيـ ،كىذ ال يكفى أف تقاـ دكلة
قانكنيا كمنبكذة عمى صعيد اإلقميـ الذم ال تعترؼ الشعكب المجاكرة ليا،
ليـ  ،فالدكلة الييكدية باطمة
ن
فعمميات الدعـ الدائـ لمييكد مف الجاليات الييكدية في الدكؿ األكركبية كانخراط الييكد في القيادات
العالمية ىي ما تسند إليو إسرائيؿ في قياميا كاستم ارريتيا.
أوال :العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بإسرائيؿ
عند اكتماؿ عناصر إقامة الدكلة سعت الحركة الصييكنية بالتعاكف مع أمريكا لمضغط عمى
الدكؿ لبلعتراؼ بالدكلة الناشئة ألف السياسة الخارجية لمدكؿ تتطمب اعترافا لتستطيع نسج عبلقات
لمتبادؿ الدبمكماسي كالقنصمي كالتجارة الخارجية كلتسييؿ عمميات الدعـ المالي كاالقتصادم مما يشكؿ
عبلقات قكية كاعترافا دكليا بالدكلة لممارسة حقكقيا الدكلية.
 .1العالقات الدولية الصييونية واالعالف عف قياـ الدولة اإلسرائيمية
اقترح ىرتزؿ لنجاح إقامة دكلة لمييكد ،يجب إنشاء جمعية لمييكد كي تسيؿ الحصكؿ عمى
اعتراؼ عدد كبير مف الييكد ،كالدكؿ المستقمة بيا كسمطة إلقامة الدكلة( .الرفكع ،)49 :2004 ،حيث
أثر عمؿ الجمعية عمى السياسة الخارجية إلسرائيؿ في كقت إعبلف الدكلة ،كعممت عمى تثبيت عدة
أكلكيات لسياستيا الخارجية كىي كاآلتي:
أ -الحفاظ عمى كجكد الدكلة اإلسرائيمية كتعزيز أمنيا.
ب -تأميف الدعـ االقتصادم كالحفاظ عمى العبلقات االقتصادية كالتجارية بيف الدكؿ ،بيدؼ تعزيز النمك
كتخفيض العجز في ميزاف المدفكعات.
ت -تعزيز العبلقة بالجاليات الييكدية بالدكؿ األخرل كتشجيع اليجرة كالتبرعات كاالستثمار في الدكلة
اإلسرائيمية (أبك دقة. )349 :2014،
انتيي تطكر القضية إلى اعبلف دكلة إسرائيؿ فكر انسحاب القكات البريطانية في صباح 15
أيار  1948كقياـ حككمة مؤقتة فييا ،كما لبث أف اعترؼ بيا الرئيس ىارم تركماف بعد دقائؽ مف
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مبتكر؛ ذلؾ
نا
كامبل ،كقد جاء االعتراؼ األمريكي
قياميا عمى أساس األمر الكاقع ،كليس اعت ارفنا
قانكنيا ن
ن
أف الجمعية العامة ما زالت تبحث المشركع األمريكي بإلغاء التقسيـ ،كصكف كحدة فمسطيف ككضعيا
تحت الكصاية المؤقتة ريثما تستقر األمكر فييا كييدأ االضطراب (الغاردم.)88 :1969،
نص إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ عمى أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في التاسع كالعشريف مف
نكفمبر سنة  1947أقرت مشركع إقامة دكلة ييكدية في أرض فمسطيف ،كطالبت الجمعية العامة سكاف
فمسطيف مف الييكد باتخاذ الخطكات البلزمة لتنفيذ القرار ،حيث إف اعتراؼ األمـ المتحدة يعطي الحؽ
لمييكد إقامة دكلة ليـ ،كاف إسرائيؿ مستعدة لمتعاكف مع ككاالت األمـ المتحدة كممثمييا عمى تنفيذ قرار
الجمعية العامة في 29نكفمبر ،1947كستتخذ الخطكات الكفيمة لتحقيؽ الكحدة االقتصادية إلسرائيؿ
بكامميا (.)1
كأرسؿ إلياىك ايبشتيف ممثؿ الككالة الييكدية في كاشنطف إلى الرئيس األمريكي ككزير خارجيتو
يقكؿ فييا ":لقد أعمف عف قياـ دكلة إسرائيؿ كجميكرية مستقمة بالحدكد التي أقرتيا الجمعية العمكمية
لؤلمـ المتحدة ،ك يكمفت الحككمة المؤقتة بالقياـ بحقكؽ ككاجبات الحككمة لحفظ القانكف كالنظاـ داخؿ
حدكد إسرائيؿ ،كلحماية الدكلة ضد أم اعتداء خارجي كأف تقكـ إسرائيؿ بالتزاماتيا حياؿ األمـ األخرل

في العالـ طبقنا لمقانكف" (.)2
كطالب الييكد مف العرب في فمسطيف عند إعبلف الدكلة أف يحافظكا عمى السبلـ ،كيشارككا في
بناء الدكلة اإلسرائيمية عمى أساس المكاطنة التامة القائمة عمى المساكاة كالتمثيؿ المناسب في جميع
مؤسسات الدكلة المؤقتة كالدائمة ،كما طالبكا جميع الدكؿ المجاكرة كشعكبيا عارضيف السبلـ كحسف
الجكار كاقامة ركابط التعاكف كالمساعدة المتبادلة مع الييكد ،كأنيـ عمى استعداد لئلسياـ بنصيبيا في
الجيد المشترؾ مف أجؿ تقدـ المنطقة العربية بأجمعيا (.)3
ىناؾ ثالث حقائؽ ساعدت عمى إقامة الدولة اإلسرائيمية
أ -الحقيقة األكلى :إف الكاليات المتحدة األمريكية رئيسيا كحككمتيا أصبحت بالكامؿ مف أنصار قياـ
دكلة ييكدية في فمسطيف ،مع ادراكيا لكؿ المصاعب التي تنتظرىا عمى الطريؽ ،كربما اف السياسة
))1نصإعالنقٌامدولةإسرائٌل 668:6948/5/64
)) 2رسالةالٌاهواٌبشتٌنإلىالرئٌساألمرٌكًووزٌرخارجٌتهبإعالنقٌامإسرائٌل.6948/5/64
))3نصإعالنقٌامدولةإسرائٌل 668:6948/5/64
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األمريكية قد آؿ إلييا إرث الشرؽ األكسط بكاممو عف بريطانيا ،كلـ تمبث أف اكتشفت أىمية منطؽ
نابميكف كبعده بالمرستكف في أفضمية عزؿ مصر عف سكريا.
ار ناف نذا مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة صدر يكـ 29
ب -الحقيقة الثانية :إف تقسيـ فمسطيف أصبح قرنا
نكفمبر  1947برقـ  ،181كفي أجكاء أشبو ما تككف عاصفة اجتاحت "ليؾ ساكس" ،حيث المقر
المؤقت لؤلمـ المتحدة في نيكيكرؾ ،فقد تعرض مندكبك الدكؿ في الجمعية العامة إلى صنكؼ مف
الضغط ،حيث بدت أنيا ال تقاكـ كاستيدفت تكفير أغمبية كافية لممكافقة عمى قرار التقسيـ.
ت-

الحقيقة الثالثة :إف العرب في ىذه الفترة كانكا بالفعؿ شبو عراة مف كؿ الكسائؿ لتغطية مكاقفيـ

في مكاجية الترابط األكركبي الصييكني ،كبعد أسابيع قميمة مف صدكر قرار التقسيـ بدأ العالـ العربي
أشبو ما يككف بجسد كبير عاجز عف الحركة قد فقد تماسكو كقكتو (ىيكؿ )235-234 :2001 ،كقد
نجح الصياينة بالنار كالدماء في إقامة المشركع الصييكني في فمسطيف ،كنجحكا في كسب الرأم
العاـ العالمي لصالح المشركع الصييكني ،كنجحكا في كسب تأييد الدكؿ العظمي كالدكؿ ذات التأثير
في السياسة الدكلية (ىاشـ. )275 :2010،
 .2العالقات الدولية الصييونية واالعتراؼ الدولي بالدولة اإلسرائيمية
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
الدكلة التي أقيمت في فمسطيف ،رغـ أف بعض الدكؿ عارضت مشركع تقسيـ فمسطيف بيف الييكد
كالعرب.
أ -األميركتيف واالعتراؼ بالدولة الييودية
رسميا مف ممثؿ الككالة الييكدية في
طمبا
ن
تسمـ الرئيس األمريكي تركماف يكـ 14مايك  1948ن
كاشنطف -إلياىك إبشتايف -عمى أنو سيتـ اإلعبلف عف إقامة الدكلة ،كأنو يأمؿ االعتراؼ السريع مف
الدكلة األمريكية ،حيث كانت م سكدة الطمب قد خمت مف اسـ إسرائيؿ الذم لـ يكف متفؽ عميو لدل
الحركة الصييكنية حتى كتابة الطمب الذم أعده خبراء صياينة ،ليكتب بخط اليد اسـ الدكلة (إسرائيؿ)
(الفرا.)281 :2016 ،
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تحدث المستر كبلرؾ كميفكرد في االجتماع الذم كاف منعقد في البيت األبيض برئاسة ىارم
تركماف رئيس الكاليات المتحدة كأكضح اآلتي " :حيث طالب كبلرؾ كميفكرد الرئيس تركماف أف يعطي
اعترافو الرسمي لمدكلة الييكدية في فمسطيف فكر انتياء االنتداب البريطاني يكـ  15مايك ،كفي رأيو أف
الكاليات المتحدة يجب أف تسبؽ االتحاد السكفيتي في االعتراؼ بالدكلة الييكدية"( ،)1حيث استجاب
الرئيس األمريكي تركماف ،كاعترؼ بقياـ دكلة إسرائيؿ مع اقتراب مكعد نياية االنتداب في  15مايك
 1948ـ ،كقد تمقى تركماف رسالة مف كايزماف يبمغو فييا تشكيؿ الحككمة المؤقتة لمدكلة اإلسرائيمية في
منتصؼ ليمة  15مايك ،يقترح فييا :أف تبادر الكاليات المتحدة كتعترؼ بأحدث ديمقراطية في العالـ،
كبعد  12دقيقة مف إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ كانت الكاليات المتحدة أكؿ حككمة تعترؼ بدكلة إسرائيؿ
(الفي. )20 :2011،
جندت الكاليات المتحدة مكقفيا االستعمارم إلقامة قاعدة لحماية المصالح األمريكية ،حيث
سببا ال يقؿ أىمية ،خاصة كأف النجاحات العسكرية لمييكد قد بددت مخاكؼ الرئيس األمريكي،
كانت ن
كقد بدأت سياسة تركماف أثناء الحرب تعمؿ في عدة اتجاىات :سياسية ،كاقتصادية ،كعسكرية ،كتمثؿ
أيضا في إغداؽ المساعدات عمى الدكلة اإلسرائيمية حتى تقؼ عمى أرجميا ،كقد قاـ بتنفيذ سياستو؛
ن
قانكنيا ،كرفعت التمثيؿ الدبمكماسي معيا إلى درجة سفارة في
حيث اعترفت الكاليات المتحدة بإسرائيؿ
ن
قرضا بمبمغ  100مميكف دكالر مف بنؾ االستيراد كالتصدير األمريكي ،الذم
يناير  ،1949كقدمت
ن
يساىـ في تمكيؿ جزء مف التجارة الخارجية األمريكية باسـ التطكير االقتصادم(الفي.)32 :2011،
اعترفت كندا بإسرائيؿ في فمسطيف عاـ  11مايك  ،1949كصكتت عاـ  1947لمصمحة قرار
التقسيـ رقـ  ،181لقياـ دكلتيف عربية كييكدية (سبلمة ،)72 :2014،أما مكقؼ المكسيؾ في األمـ
المتحدة؛ فقد امتنعت عف التصكيت عمى قرار التقسيـ ،كلكنيا بعد ذلؾ صكتت لصالح قبكؿ عضكية
إسرائيؿ في األمـ المتحدة في يناير عاـ ( 1950سبلمة. )74 :2014،
كانت غالبية دكؿ أمريكا البلتينية  -كليست كميا  -قد صكتت إلى جانب قرار تقسيـ فمسطيف
 ،كلكف قامت بدكف استثناء باالعتراؼ بالدكلة الييكدية ،كلكف سرعة االعتراؼ كانت متفاكتة بيف بمداف
القارة ،كتـ االعتراؼ ضمف ثبلث مجمكعات ،المجمكعة األكلى تضـ الدكؿ التي اعترفت بالدكلة
)(1وثٌقةرقم5-6348بتارٌخ63ماٌو6948المفاوضاتالسرٌةبٌنالعربوإسرائٌل 353:،
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فكر بعد إعبلنيا كىي :غكاتيماال ،كأكركغكام ،كفنزكيبل ،كنيكاراغكا ،كبنما ،كككستاريكا،
االسرائيمية نا
كالمجمكعة الثانية تضـ الدكؿ التي اعترفت بالدكلة الييكدية بعد سبتمبر 1948كىي :الدكمينيكاف،
كالسمفادكر ،كىندكراس ،كباراغكام ،أما المجمكعة الثالثة فقد أعمنت اعترافيا عند النقاش حكؿ انضماـ
الدكلة الييكدية لؤلمـ المتحدة في عاـ  1949أك أثنائو كىي :تشيمي ،كاألرجنتيف ،كالب ارزيؿ ،كبكليفيا،
إككادكر ،كككلكمبيا ،كككبا ،كىاييتي ،كبيرك .كأقيمت أكؿ ممثمية دبمكماسية لمدكلة الييكدية في القارة
البلتينية كالرابعة في العالـ في مكنتيفيديك ،عاصمة أكركغكام في ديسمبر ،1949كأقيمت أكؿ قنصمية
لمدكلة الييكدية في بكينكس أيرس ،عاصمة األرجنتيف ،كأكؿ قنصمية لؤلرجنتيف في تؿ أبيب في العاـ
ذاتو (تمحمي.)83-82 :2014 ،
ب -االتحاد السوفيتي واالعتراؼ بالدولة اإلسرائيمية
سارع االتحاد السكفيتي إلى االعتراؼ الكامؿ كالقانكني بدكلة إسرائيؿ؛ فكاف بذلؾ أكؿ دكلة -
كامبل غير منقكص ،في حيف ظؿ االعتراؼ األمريكي بيا دكف
ال ثانييا  -تعترؼ بإسرائيؿ اعت ارفنا
ن

االعتراؼ السكفياتي كأقؿ مف البلزـ (الغاردم. )89 :1969،
ت -القارة األوروبية واالعترافات بالدولة الييودية

سخرت بريطانيا كؿ جيكدىا إلقامة الدكلة الييكدية ،كلكف تأخر اعتراؼ بريطانيا بالدكلة
فعميا ،لكنيا لـ تقؼ في كجو الدكلة الجديدة ،كتـ تبادؿ السفراء في  7ابريؿ  1950ككاصؿ
الييكدية ن
رجاؿ االنتداب -بعد رحيميـ لمندف -العبلقات الطيبة معيـ ،كتـ تبادؿ السفراء عاـ  1950مما أدل
إلى تعميؽ العبلقات (أبك سيؼ. )132 :2014،
أقامت فرنسا عبلقات دبمكماسية كاممة مع الدكلة الييكدية ،ككانت مف أكائؿ الدكؿ التي
اعترفت بإسرائيؿ ،فقبؿ مركر ذكرل إعبلف الدكلة السنكية قامت الحككمة الفرنسية في  11مايك 1949
بإعبلف عبلقات دبمكماسية كاممة معيا (أبك سيؼ ،)134 :2014،كبذلؾ أسيمت فرنسا مع مف أسيـ
في إنشاء الدكلة الصييكنية عمى أرض فمسطيف ،كتأكد ذلؾ عندما أعمنت في يناير 1949ـ ،عف
اعترافيا بدكلة إسرائيؿ ،كالذم جاء مشركطنا بمحافظة إسرائيؿ عمى مصالح فرنسا في فمسطيف ،كمف ثـ

مستشار في السفارة الفرنسية في بيركت ،كأكؿ سفير لفرنسا في
نا
عيف "أدكار جيكف" الذم كاف يشغؿ
إسرائيؿ (عدكاف.)5 :2009،
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كانت اليكناف مف الدكؿ الثبلث عشر التي عارضت خطة تقسيـ فمسطيف ،كيقؼ خمؼ المكقؼ
اليكناني سبباف رئيساف :ىما قمؽ أثينا عمى مكاطنييا اليكنانييف الذيف يعيشكف في البمداف العربية -
كتحديدا في مصر  ،-كمصالحيا في حماية مكانة الكنيسة األرثكذكسية اليكنانية كبطاركتيا في
ن

اإلسكندرية كحمب كالقدس.

قانكنيا إال في  19يناير مف العاـ  ،1950أما اليكناف؛ فقد
لـ تعترؼ إيطاليا بالدكلة الييكدية
ن
اقعيا عاـ  1949أقامت
قررت أف تككف أكثر نا
حذر مف إيطاليا ،فبعد أف اعترفت بالدكلة الييكدية ك ن

عبلقات معيا عاـ  ،1952بينما لـ تعترؼ إسبانيا كالبرتغاؿ بالدكلة الييكدية بشكؿ فعمي ،حيث إف

أسبانيا في العاـ  ،1948أقامت عبلقات دبمكماسية مع الدكؿ العربية أكثر مف الدكؿ الييكدية الناشئة (
.)159-158 :2014 ،Arturo Marzano – Marcella Simoni
أيدت تشيككسمكفاكيا قرار التقسيـ عاـ  ،1947كاعترفت بالدكلة الييكدية بعد أربعة أياـ مف
إعبلنيا في  ،1948/5/18كلـ يستغرؽ األمر أسابيع حتى أقامت معيا عبلقات دبمكماسية كاممة في
ي كليك مف العاـ ذاتو ،إال أف يكغكسبلفيا امتنعت عف التصكيت ،كلكف بشكؿ عاـ ،أقامت دكؿ منطقة
كسط أكركبا كشرقيا عبلقات دبمكماسية مع الدكلة الييكدية فكر تأسيسيا (سكيداف.)244 :2014،
احتفظت ركمانيا بعبلقات دبمكماسية مف يكليك  ،1948كفتحت قنكات االتصاؿ السياسي
معيا؛ حيث اعترفت بمغاريا بالدكلة الييكدية في ديسمبر  ،1948كاعترفت ألبانيا بالدكلة الييكدية عاـ
 ، 1949رغـ كجكد أقمية ييكدية خبلؿ الحرب العالمية الثانية إال أف المسمميف األلباف أنقذكا جيرانيـ
الييكد ،كقامكا بتخبئتيـ خبلؿ تفتيش النازييف عنيـ (سكيداف. )247 :2014،
عارضت تركيا مشركع التقسيـ عاـ  ،1947كلكف بعد تكقيع مصر كلبناف عمى اتفاقيات اليدنة
مع الدكلة الييكدية في  ،1949كاعترفت تركيا بشكؿ رسمي بالدكلة الييكدية كأكؿ دكلة إسبلمية ،حيث
اعتبرت ىذه الخطكة بمثابة طعنة في ظير العالـ العربي ،فقد حافظت تركيا كالدكلة الييكدية عمى
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
العسكرية في البمديف (مصطفى.)261 :2014،
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ث -دوؿ ومناطؽ آسيا واالعترافات بالدولة الييودية
اعترفت الصيف الكطنية بعد قياـ إسرائيؿ عاـ  ،1948كجاء االعتراؼ الصيني بالدكلة الييكدية
في كقت كانت فيو الحرب األىمية الصينية محتدمة بيف الكطنييف كالشيكعييف ( ،)1950-1927كالتي
انتيت بانتصار الماكييف كىركب الكطنييف إلى تايكاف ،كبالرغـ مف كقكؼ الغرب بجانب الصيف
الكطنية إال أف الدكلة الييكدية فاجأت العالـ باالعتراؼ الرسمي بجميكرية الصيف الشعبية ضمف
استراتيجيات كمصالح محددة (يكسؼ. )291 :2014،
ج -استراليا ونيوزلندا والباسيفيؾ واالعترافات بالدولة الييودية
اال لقبكؿ
فع ن
كانت استراليا أكؿ بمد يصكت (بنعـ) عمى قرار تقسيـ فمسطيف ،كيمعب دك ار ٌ
عضكية الدكلة الييكدية في ىيئة األمـ المتحدة ،كقد اعترفت الحككمة االسترالية  -أكؿ دكلة بالعالـ -
مخاطبا
بشكؿ كامؿ كشرعي بعد ساعات قميمة مف قياميا ،كقاؿ إيفات  -كزير خارجية استراليا -
ن

الجمعية العمكمية لييئة األمـ المتحدة حكؿ قبكؿ عضكية الدكلة الييكدية :إف األرضية القانكنية
إلسرائيؿ حصينة ،فيي تعتمد عمى قرار الجمعية العمكمية عاـ ( 1947قرار تقسيـ فمسطيف ،)1947
الذم ييدؼ ل قياـ الدكلة الجديدة كاالعتراؼ بيا كعضك في ىيئة األمـ ،كما أف حدكد أرض إسرائيؿ قد
رسخت مف خبلؿ قرار عاـ  ،1947كىذه الحدكد يجب أف تبقى إلى أف يجرم عمييا تعديؿ ،إما مف
خبلؿ ىيئة األمـ ،أك مف خبلؿ اتفاؽ إسرائيؿ كالدكؿ األخرل كالشعكب ذات الصمة المباشرة"
(القزؽ. )444 :2014،
أيدت نيكزلندا قرار تقسيـ فمسطيف عاـ  1947لخمؽ دكلة ييكدية فييا ،كبعد جدؿ كبير دار
بينيا كبيف بريطانيا التي كانت مترددة في االعتراؼ بالدكلة الييكدية ،أعمنت نيكزلندا اعترافيا في
 ،1949/1/29كصكتت إلى جانب عضكية الدكلة الييكدية في ىيئة األمـ المتحدة في ،1949/5/11
كأقامت عبلقات دبمكماسية معيا (القزؽ.)470 :2014،
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ثانيا :العالقات الدولية الصييونية الخارجية ورفع مكانة اسرائيؿ وحمايتيا
 .1العالقات الدولية الصييونية وقبوؿ إسرائيؿ عضوا في األمـ المتحدة
كضعت اسرائيؿ نفسيا منذ البداية فكؽ القكانيف الدكلية كافة؛ ففي  11مايك  1949فرضت
الكاليات المتحدة األمريكية متمثمة بالمكبي الصييكني عمى األمـ المتحدة قبكؿ عضكية اسرائيؿ كفقا
لشرطييا اآلتييف:
أ -عدـ المساس بكضع القدس.
ب -احتراـ الحدكد التي عينيا قرار التقسيـ (جاركدم.)226 :1982 ،
كانت الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي في جمسة  1948/12/2ىما الدكلتاف
المتاف كانتا فقط متحمستيف لمتكصية بقبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة ،أما بقية الدكؿ األعضاء في
المجمس ،فقد كاف رأييا :أف قبكؿ إسرائيؿ سابؽ ألكانو ،كقرر مجمس األمف التصكيت عمى القبكؿ ،فقد
صكتت الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كأككرانيا كاألرجنتيف كككلكمبيا ،كعارضتو سكرية كامتنعت
بمجيكا ككندا كفرنسا كبريطانيا كالصيف عف التصكيت ،كتقدمت إسرائيؿ في فبراير  1949بطمب جديد
لقبكليا في األمـ المتحدة ،كعرض المكضكع عمى مجمس األمف في  ،1949/3/4كعند إجراء االقتراع،
صكت  9أعضاء إلى جانب قبكليا ( :األرجنتيف ،كندا ،الصيف ،ككبا ،فرنسا ،النركيج ،أككرانيا،
االتحاد السكفيتي ،كالكاليات المتحدة االمريكية ،كعارضت مصر القبكؿ ،كامتنعت بريطانيا عف
التصكيت) (المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،ج. )240-239 ،1
عضكا في األمـ المتحدة ،كأيدت  37دكلة ىذا القرار ،في حيف عارضتو
تقرر أف تقبؿ إسرائيؿ
ن
 12دكلة كىي :أفغانستاف ،بكرما ،مصر ،الحبشة ،اليند ،إيراف ،العراؽ ،لبناف ،باكستاف ،المممكة
بدءا مف
العربية السعكدية ،سكرية ،اليمف ،كامتنعت تسع دكؿ عف التصكيت ،كىكذا أصبحت إسرائيؿ ن
 1949/5/11العضك التاسع الخمسيف في األمـ المتحدة (المكسكعة الفمسطينية  :1984القسـ العاـ،
ج.)240 ،1
صكتت دكؿ أكركبا الشرقية األعضاء في األمـ المتحدة ،حيث أقدمت ىذه الدكؿ عمى
االعتراؼ بإسرائيؿ بعد إعبلف قياميا في  ،1948/5/15كأقامت معيا عبلقات دبمكماسية كاقتصادية
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كاجتماعية كثقافية كعسكرية ،كحاربت إسرائيؿ في عاـ  1948بسبلح بعض الدكؿ ،مثؿ:
كتشيككسمكفاكيا ،كبكلكنيا ،كصكتت ىذه الدكؿ في األمـ المتحدة في عاـ  1949عمى قرار الجمعية
عضكا فييا (المكسكعة الفمسطينية  :1948القسـ العاـ ،ج ،1ص.)322
العامة بقبكؿ إسرائيؿ
ن
استطاعت الصييكنية السياسية أف تفرض نفسيا كقكة مييمنة ،مستعينة باألمـ المتحدة كبمناخ
الصراعات الدكلية كبالتأييد المطمؽ مف جانب الكاليات المتحدة االمريكية (جاركدم.)28 :1982 ،
 .2تثبيت العالقات الصييونية العربية لحماية الدولة الييودية
أعمنت الحككمة اإلسرائيمية برنامجيا السياسي في  1948/6/16الذم تضمف ثبلثة بنكد( :بف
غكركيكف)412 :1993،
أ -أمف إسرائيؿ.
ب -قياـ دكلة لمييكد.
ت -حمؼ ييكدم-عربي.
ىدفت بريطانيا الكصكؿ إلى تسكية ألكضاع البمداف العربية المحيطة بيا ،كىي األردف كالعراؽ
كمصر حسب الق اررات الصييكنية ،حيث إنيا كانت كميا تحت النفكذ البريطاني كفؽ ترتيبات أبرمت
قبؿ حرب  1948كفؽ ما يأتي:
أمير عميو سنة  1922كىك تحت الحماية البريطانية.
أ -شرؽ األردف منذ تنصيب عبد اهلل نا
تقدما بمسافة قصيرة مف الحماية.
ب -العراؽ مرتبط بمعاىدة سنة  ،1930كىي عبلقة أكثر ن
ت -كمصر مرتبطة بمعاىدة .1936
كاف تقدير بيفف ،أف يبدأ باألسيؿ كينتيي باألصعب في شأف البمداف الثبلثة قبؿ البت النيائي
في مكضكع دكلة لمييكد في فمسطيف ،حيث عقدت بريطانيا كالصييكنية عدة اتفاقيات قبؿ تسكية
العبلقات مع شرؽ األردف كمع العراؽ كمع مصر؛ لتكبيؿ الدكؿ بالعبلقات الثبلثة باالتفاقيات؛ ألف
المشكمة الفمسطينية سكؼ تتداخؿ بما ىك أكسع منيا (ىيكؿ ،)207-206 :2001 ،كما كاف الضغط
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األمريكي كراء فرض اتفاقيات اليدنة الدائمة التي كقعتيا إسرائيؿ مع مصر كسكريا كاألردف كلبناف عاـ
( 1949سيسالـ .)75: 2005،
ذىب شرتكؾ أكؿ كزير خارجية لدكلة إسرائيؿ لزيارة تركماف رئيس أمريكا؛ لكي يطمب مف
حائبل دكف تمبية الطمبات الييكدية في المستقبؿ ،أك أم تكسيع جديد عمى
الممؾ عبد اهلل أال يقؼ
ن
حساب القسـ العربي الباقي مف فمسطيف (.)1

ككصؿ شرتكؾ أكؿ كزير لمخارجية االسرائيمية إلى أمريكا كأدلى لمصحفييف يكـ كصكلو بتاريخ
 18مارس  1949بالحصكؿ عمى تأييد الحككمة األمريكية ،حيث جاء في خطابو " :إف إسرائيؿ لف
تتخمي عف شبر كاحد مف األراضي التي احتمتيا ،كاف احتبلؿ القكات اإلسرائيمية لمنطقة الساحؿ
الفمسطيني مف العقبة ،يجب أال يثير أية دىشة ،كاف ىيئة األمـ المتحدة أعطتيا لنا ،كنحف نعتبرىا
جزنءا ال يتج أز مف دكلة إسرائيؿ ،أما مشكمة البلجئيف؛ فإف إسرائيؿ تطمب إسكاف البلجئيف في خارج
كبير مف العرب إلى دكلة أصبحت اآلف كميا ييكدية تقر نيبا ،كيؤدم إلى عراقيؿ
عددا نا
حدكدىا ،أم ضـ ن

كثيرة .أما شرؽ األردف فإف إسرائيؿ ال ترل نفسيا ممزمة باالعتراؼ باحتبلليا ،كاف إسرائيؿ مستعدة

لمتعاكف االقتصادم التاـ مع دكلة عربية مستقمة تماـ االستقبلؿ ،كال تكافؽ عمى مثؿ ىذا التعاكف ،كاف
إسرائيؿ ستقدـ لمدكؿ العربية  -عند تكقيع اتفاقيات الصمح  -طمبات بالتعكيضات الحربية" (.)2
تحدث الخبير االقتصادم عف الكضع في ىكركفيتش لندف في 31ديسمبر ، 1947عمى أساس
المحادثات مع كريتش كزير المستعمرات كمارتف مساعد نائب كزير المستعمرات كلكيس جكنز مف
المفكضية االمريكية – دائرة الشرؽ األكسط كغيرىـ كتحدثكا عف كضع الدكلة بعد انياء االنتداب عف
فمسطيف فقاؿ :في رأم ك ازرة الخارجية أف ابف مسعكد معتدؿ ،كنكرم السعيد مف العراؽ يؤيد االتفاؽ مع
الييكد عمى أساس التقسيـ ،كيبحثكف عف صبلت في مصر ،إذ يكجد فييا تيارات تريد الحؿ الكسط،
كيمكف التكصؿ مع القكل المسيطرة كالحكاـ في العالـ العربي إلى حؿ كسط كلكف القكل الجماىيرية في
الشرؽ تسير كراء المفتي باندفاع "،ككزير الخارجية بيفف يعتقد أف ال حاجة إلى قكة دكلية ،إذ إف القميؿ
مف الدكؿ المجاكرة سيجازؼ بحرب ،لكف كريتش-جكنز يعتقد أف ىناؾ خطر حرب عصابات طكيمة
))1إسرائٌلتطلبمنأمرٌكاأنتنسقمعاألردنعدمالوقوفامامالتوسعاتالٌهودٌة.6949:527/2/39
))2وثٌقةلقاءصحفًلشرتوكفًالوالٌاتالمتحدةاالمرٌكٌة.6949:527/2/68،
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ستدمر قكة الييكد ا القتصادية كليس مف النزاىة أف األمـ المتحدة تتخمي عف الييكد ،كطمب مف مجمس
انطباعا في مجمس الكزراء حيث أرسمت رسائؿ
الكزراء مساعدة الييكد كتسييؿ التقسيـ ،كترؾ كبلمو
ن
الى الدكؿ العربية ،ينصح باالعتداؿ كضبط النفس كاذا حدث اضطرابات فإف كؿ العبلقات منذ 21
سنة  1921تصبح في خطر.

()1

اجتمع إلياىك ساسكف  -مستشار الشئكف العربية في الككالة الييكدية  -برئيس الكزراء
المصرم إسماعيؿ صدقي باشا ،كاجتمع بعدد مف القيادات المصرية كمف بينيـ محمكد فيمي النقراشي
ئيسا لمكزراء ،كاجتمع مع مصطفي النحاس  -زعيـ المعارضة المصرية  ،-كعدد مف
باشا الذم كاف ر ن
كبار مكظفي ك ازرة الخارجية ،كنقؿ عدة رسائؿ لمممؾ فارؽ ،ككاف ىدفو مف تمؾ التحركات أف يقدـ
لمممؾ كلمف ييمو أف ييسمع مف المصرييف كؿ التأكيدات عف حسف نكايا الككالة الييكدية في فمسطيف
تجاه مصر كشعبيا (ىيكؿ. )217-216 :2001 ،
ثالثًا :المشروعية القانونية إلقامة الدولة واالعتراؼ الدولي بيا
إف طبيعة نشأة الدكلة الييكدية كالفكر الصييكني الخاص بالنشأة ،يشكبلف الطبيعة التأسيسية
لمدكلة الييكدية؛ فيذيف العنصريف يؤسساف لعبلقات الدكلة الصييكنية مع غيرىا مف الدكؿ.
 .1عالقة إعالف الدولة االسرائيمية باألرض وعدد السكاف مف الييود
عندما أعمف ديفيد بف غكريكف قياـ الدكلة الييكدية عمى أرض فمسطيف في  14مايك ،1948
لـ يكف الييكد يممككف مف أرض فمسطيف سكل  ، %6كلـ يكف تعداد الييكد في فمسطيف أكثر مف
 % 32مف مجمكع السكاف العرب ،كيحممكف جكازات سفر فمسطينية ،كيعيشكف عمى أرض اسميا
فمسطيف ،كعندما كضعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة خطة التقسيـ سميت (خطة تقسيـ فمسطيف)،
كلـ يكجد شعب ييكدم عاش عمى أرض فمسطيف مئات السنيف بدكف انقطاع ،كالعدد المتكاجد منيـ
 % 32بسبب اليجرة الييكدية مف مختمؼ أنحاء العالـ خبلؿ الخمس كعشريف سنة مف زمف االنتداب
البريطاني.
كاذا أخضعنا نشكء دكلة الييكد إلى المعايير المعمكؿ بيا لنشكء الدكؿ كفقنا لمقانكف الدكلي مف

حيث تككيف عناصر الدكلة في معاىدة مكنتيفيديك لعاـ  ،1933نجد أف دكلة الييكد افتقرت إلى
)(1وثٌقةبتارٌخ6947/63/26تتحدثعنالتوازناتاإلقلٌمٌةلحماٌةإسرائٌلمنالدولالعربٌة .
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عنصريف أساسييف مف عناصر تككيف الدكلة ،كىما :الشعب ،كاستم اررية كجكده عمى أرض اإلقميـ فترة
طكيمة كبدكف انقطاع (الرمبلكم. )501-500 :2014،
 .2عالقة إعالف الدولة االسرائيمية بالحدود
تعتبر الحدكد العنصر الثاني مف العناصر الكاجب تكفرىا لقياـ الدكلة كفقنا لمعاىدة مكنتيفيديك

لعاـ  ،1933كالحدكد التي تعيف المجاؿ الجغرافي لييمنة سيادة الدكلة ،كالدكلة الييكدية ىي الدكلة
حدكدا مع دكؿ الجكار ،كتصر عمى أف تبقي حدكدىا مفتكحة ،كتتغير الحدكد
الكحيدة التي لـ تعرؼ
ن
عف طريؽ التكسع باألعماؿ الحربية كالممارسات العدكانية ،كاكتسبت األرض بعد قرار التقسيـ بالقكة
عف طريؽ الحرب لتكسيع الحدكد ،إذا اخضعنا نشكء الدكلة الييكدية إلى المعايير الطبيعية كالدكلية؛
فإنيا تفتقر لمشركط األساسية لقياـ الدكلة لعدـ تعريؼ حدكدىا (الرمبلكم.)501 :2014،
 .3مشروعية االنتداب البريطاني وتصريح وعد بمفور عمى فمسطيف
يستمد نظاـ االنتداب قكاعده مف المادة  22مف ميثاؽ عصبة األمـ المتحدة -كالذم ىك بمثابة
صؾ االنتداب -كالذم أقرتو العصبة في  24يكليك  ،1922لكف صؾ االنتداب ال يتألؼ مع نظاـ
االنتداب كيظير ذلؾ في مخالفتيف كىي:
أ -اعتبرت المادة  22مف ميثاؽ العصبة أف االنتداب رسالة حضارية ،غايتيا تسييؿ رقي الشعكب
اجتماعيا ،كعيف صؾ االنتداب عمى فمسطيف
سياسيا ك
الخاضعة لسيادة بعض الدكؿ ،لعدـ اكتماليا
ن
ن
بحدكد السمطة كالرقابة كاإلدارة ،كتطكير ثقافة السكاف كانماء الثركات فيو كحفظ السمـ كالدفاع عف
البمد ،كالمادة األكلى مف صؾ االنتداب خالفت ىذه األىداؼ ،عندما منحت السمطة المنتدبة أكسع
الصبلحيات في نطاؽ التشريع كاإلدارة كالتمييز بيف السكاف.
ب  -تبنت المادة الثانية مف صؾ االنتداب كعد بمفكر الذم تعيدت فيو بريطانيا في  2نكفمبر 1917
بإقامة كطف قكمي لمييكد ،كيعتبر كعد بمفكر باطؿ لؤلسباب اآلتية:
 لـ يكف لبريطانيا أم صمة قانكنية بفمسطيف عاـ  ،1917فكانت كقت صدكر الكعد تحت السيادة
العثمانية.
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 صؾ انتداب بريطانيا عمى فمسطيف حدث بعد صدكر الكعد ،كقانكف االحتبلؿ الحربي ال يجيز
لدكلة االحتبلؿ التصرؼ باألراضي المحتمة ،كاعبلف بريطانيا بأكثر مف مناسبة أف ىدفيا مف
االحتبلؿ ىك تحرير فمسطيف مف السيطرة العثمانية (المجذكب. )132 :1990،
دكليا مف
 تصريح كعد بمفكر يعتبر كعد اتفاقي ،فالكعد صدر مف جانب كاحد ،كىك ليس تصرفنا ن
الناحية القانكنية ،ألنو مشركط بصدكره ممف يممؾ حؽ التصرؼ كااللتزاـ في محؿ التصريح ،كال
دكليا ،ذلؾ أنو مكجو إلى الباركف ركتشيمد كىك مف رعايا الحككمة
يعتبر الكعد تصرفنا
قانكنيا ن
ن
اإلنجميزية كليس شخصية دكلية ،كالمكرد بمفكر مسؤكؿ بريطاني كال يممؾ حؽ التعاقد باسـ دكلتو
(صداقة. )187 :2009،
 الكعد يتناقض مع بعض المكاد الكاردة في ميثاؽ عصبة األمـ أك صؾ االنتداب ،حيث يتناقض
مع المادة العشريف مف الميثاؽ التي تنص عمى:
" إف جميع أعضاء العصبة يقركف  -كؿ فيما يعنيو  -بأف ىذا الميثاؽ يمغي كؿ االلتزامات أك
رسميا بعدـ عقد أية التزامات أك اتفاقات مماثمة
االتفاقات الدكلية المتعارضة مع أحكامو ،كيتعيدكف
ن
في المستقبؿ ،كاذا كاف أحد األعضاء قد تقيد ،قبؿ دخمكه العصبة ،بالتزامات متعارضة مع أحكاـ
الميثاؽ ،فعميو اتخاذ التدابير الفكرية لمتخمص منيا".
كاف عمى بريطانيا أف تمتزـ بيذا النص كتمغي التزاميا بكعد بفكر ،بؿ عمدت إلى تييئة كؿ
الظركؼ لدعـ الحركة الصييكنية كانشاء كياف صييكني (المجذكب. )133 :1990،
 .4مشروعية قرار التقسيـ
أ -قرار التقسيـ اجراء غير قانوني
نصت المادة  22مف ميثاؽ عصبة األمـ عمى تقسيـ األقاليـ إلى ثبلث فئات بالنسبة إلى مدل
تقدـ الشعكب ،فشمؿ االنتداب مف درجة (أ) الكاليات التي كانت خاضعة لئلمبراطكرية العثمانية ،كالتي
بمغت مف الرقي ما يصح معو االعتراؼ بيا مؤقتنا كدكؿ مستقمة تحتاج إلى إرشادات الدكؿ الراقية،
كاالنتداب مف درجة (ب) تشمؿ أقاليـ كسط أفريقيا كشرقيا ،كاالنتداب مف درجة (ج) كتشمؿ األقاليـ

المتخمفة في المحيد اليادم كجنكب غرب أفريقيا (المجذكب.)133 :1990،
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فكر الحمفاء في الحرب العالمية الثانية بتطبيؽ نظاـ جديد غير نظاـ االنتداب ،يتبلءـ كاألفكار
لمبادئ التحررية ،كأطمقكا عمى النظاـ الجديد اسـ :نظاـ الكصاية الدكلي ،كنصت المادة  77مف
الميثاؽ عمى أف ىذا النظاـ يمكف أف يطبؽ عمى ثبلث فئات مف األقاليـ منيا األقاليـ التي تخضع اآلف
لبلنتداب ،كقبؿ نياية الحرب العالمية الثانية كانت جميع األقاليـ الخاضعة لبلنتداب مف درجة (أ) قد
استقمت (العراؽ كاألردف كلبناف كسكريا) باستثناء إقميـ فمسطيف  ،كرفض قسـ كبير مف الفقياء الدكلييف
فكرة خبلفة األمـ المتحدة لعصبة األمـ فيما يتعمؽ باالنتداب؛ فالفقيو كمسف رأل أف األمـ المتحدة لـ
تخمؼ العصبة في الحقكؽ المتعمقة بالببلد الخاضعة لبلنتداب ،كأف نظاـ الكصاية لـ يحؿ محؿ نظاـ
االنتداب بصكرة آلية (المجذكب. )134 :1990،
ىناؾ عدة عكامؿ دفعت الرئيس األمريكي تركماف لممكافقة عمى مشركع الكصاية ،أىميا
التنافس الحاد مع الكتمة الشرقية بقيادة االتحاد السكفيتي عمى النفكذ في الشرؽ األكسط ،إذ كاف يعتقد
مستشاركه السياسيكف كالعسكريكف بكجكد سياسة سكفيتية الستنزاؼ الحمفاء في الشرؽ األكسط ،كحتى ال
تفقد أمريكا التأثير في أكركبا بإرساؿ جيشيا الى فمسطيف (الفي.)19 :2011،
ب -بطالف القرار بسبب انعداـ حرية التصويت
إف التصكيت عمى قرار مشركع قرار التقسيـ تـ بطريقة استعمؿ فييا مختمؼ أساليب الضغط
كاإلكراه كاإلرىاب المعنكم ،فالتصكيت عمى مشركع القرار في المجنة الخاصة في  25نكفمبر ،1947
كتـ تأجيؿ الجمسة قبؿ حمكؿ السادسة كالنصؼ مساء بدعكل عدـ تكفر الكقت ،كيدلؿ عمى كجكد
مناكرة تيدؼ إلى كسب المزيد مف الكقت ،كفي جمسة  28نكفمبر سارعت فرنسا بطمب تأجيؿ االجتماع
 24ساعة ،متذرعة بالحاجة عمى االطبلع عمى مبلبسات القضية الفمسطينية (المجذكب:1990 ،
.)141
طا شديدة عمى
نشطت الصييكنية العالمية كاستعانت بنفكذ الكاليات المتحدة ،كمارست ضغك ن

فمثبل فميبيريا التي امتنعت عف التصكيت في المجنة
الدكؿ كالكفكد إلكراىيا عمى تغيير مكاقفيا،
ن
الخاصة ،ككعدت بالتزاـ المكقؼ نفسو في الجمعية العامة ،نكثت بكعدىا كصكتت إلى جانب مشركع

التقسيـ ،كذلؾ بسبب ضغط شركة "فايرستكف" لممطاط عمى الحككمة ،كغيرت ىايتي بسبب تمقي رئيس
حككمتيا مكالمة ىاتفية مف بعض المتمكليف األمريكييف ،كغيرت الفمبيف مف مكقفيا ،كسبب التغيير
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يعكد إلى أف الككنغرس األمريكي كاف يبحث في سبعة مشاريع قكانيف تتعمؽ بالمساعدات المالية لمفمبيف
(المجذكب. )141 :1990 ،
اعترؼ عضك الككنغرس األمريكي  -لكرنس سميث  -في  18ديسمبر  1947أماـ الككنغرس
بأف مناكرات دنيئة سبقت التصكيت في خطة التقسيـ ،كقاؿ :لنسترجع ما حدث في الجمعية العامة
خبلؿ االجتماع الذم سبؽ التصكيت عمى التقسيـ ،لقد كاف القرار يتطمب أكثرية الثمثيف إلق ارره ،كأجؿ
التصكيت مرتيف ،كفي أثناء ذلؾ تعرض مندكبك ثبلث دكؿ صغيرة (ىايتي كليبريا ،كالفمبيف) لضغط
شديد؛ ألف أصكاتيا كانت حاسمة ككافية الستكماؿ أكثرية الثمثيف ،عمما بأف ىذه الدكؿ كانت تعارض
التقسيـ ،حيث مثمت الضغكط التي مارسيا عمييـ المندكبكف كالمسؤكلكف األمريكاف ،كبعض المكاطنيف
مفسدا لمرضى ،مف شأنو
عيبا
األمريكييف شكؿ ن
ن
ذميما" ،حيث يعتبر في القانكف الدكلي المعاصر ن
عمبل ن
إبطاؿ المعاىدات كالق اررات (المجذكب. )142 :1990،
 .5مشروعية قبوؿ إسرائيؿ عضوا في األمـ المتحدة
اعترضت الدكؿ العربية كامتنعت عف االعتراؼ بالدكلة الصييكنية عضكا في األمـ المتحدة،
ألف قياميا كدكلة في فمسطيف يعتبر غير شرعي ،كيتعارض مع صؾ االنتداب الذم يتضمف تقرير
مصير شعب فمسطيف عمى أرضو ،كاعتبر الفقياء الغربيكف أف قبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة يعني
االعتراؼ بيا مف قبؿ الدكؿ األعضاء فييا ،بينما ترل منظمة األمـ المتحدة كغيرىا مف المنظمات أنيا
تقكـ عمى أساس احتراـ سيادة الدكؿ األعضاء ،كأف مسألة االعتراؼ بالدكلة الجديدة ال تدخؿ في
اختصاصيا ،كانما تقع ضمف االختصاص الكطني لمدكؿ األعضاء (صداقة.)125 :2009،
ال يعتبر قبكؿ دكلة جديدة عضك في منظمة دكلية عالمية خاصة مف قبيؿ االعتراؼ الضمني
مف قبؿ الدكؿ األعضاء ،التي ترفض ىذا االعتراؼ؛ ألف قبكؿ األمـ المتحدة لمدكؿ األعضاء يعد
بمثابة اعتراؼ بالدكلة العضك عمى مستكل المنظمة فقط ،دكف أف ينطكم عمى اعتراؼ كؿ دكلة عمى
حدة بالعضك الجديد ،عمى أساس أف قرار اعتراؼ دكلة بدكلة أخرل أك بحككمة أك بأية كاقعة كانت مف
خصائص سيادة الدكلة ،كتمارسو بمحض إرادتيا كحريتيا عمى قبكؿ دكلة أخرل في منظمة عالمية،
يعتبر دليؿ عمى عدـ االعتراؼ بيا (صداقة. )124 :2009،
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عضكا في األمـ المتحدة ،كصدر القرار في4
أكصى مجمس األمف بقبكؿ إسرائيؿ
ن
مارس :1949إف مجمس األمف قد تمقى كنظر في طمب إسرائيؿ الدخكؿ في عضكية األمـ المتحدة،
حيث قرر أف إسرائيؿ قادرة كعازمة عمى تنفيذ االلتزامات التي يتضمنيا الميثاؽ ،كبناء عمى ذلؾ
يكصي الجمعية العامة بقبكؿ إسرائيؿ لعضكية األمـ المتحدة

()1

 .6القانوف الدولي العاـ وقياـ الدولة الييودية
يعتبر قياـ الدكلة الييكدية ظاىرة شاذة في القانكف الدكلي العاـ ،إذ ال يتكفر لدييا أم مقكمات
الدكلة ،كما حددتيا مبادئ القانكف كاآلتي:
أ-ال تسير حدكدىا عمى األصكؿ الطبيعية المتعارؼ عمييا كنير أك بحر أك جيؿ؛ بؿ إنيا في بعض
أجزائيا تمر كسط قرية لتقسميا قسميف.
ب-

ال تتكفر ليا المكارد االقتصادية التي تكفي سكانيا؛ فمياىيا قميمة كأرضيا كمناجميا شحيحة،

فباتت تعيش عمى المساعدات كالقركض كالتعكيضات األلمانية ضمف ليـ الدعـ لمدة ثبلثة عشر
عاما.
ن
دخيبل عمى اإلقميـ.
ت -تعيش الدكلة الييكدية كسط جيراف أعداء ليا بصفتيا
ن
ث -يسكنيا أفراد مف آفاؽ األرض تتنافر في ثقافاتيا كتجانسيا ،كال يجمع بينيـ اال رابطة الديف كىي
رابطة ال تكفي إلقامة دكلة (الخكلي.)22 :1968،
 .7العوامؿ المساعدة في إقامة الدولة الصييونية
أخطأت القيادات العربية قبؿ قياـ الدكلة بتقدير المكقؼ ،ألف الحالة السياسية اعتراىا الغمكض
في المكاقؼ السياسية ،كألف الحركة الصييكنية كالدكؿ االستعمارية أجادكا إدارة المكاقؼ السياسية مف
غير إدخاؿ العرب فييا حيث ظير ذلؾ في المكاقؼ السياسية الدكلية:
أ -تراجع الكاليات المتحدة االمريكية عف تأييدىا لقرار التقسيـ كفرض كصاية دكلية عمى فمسطيف.
ب -تراجع أمريكا عف تأييدىا لقرار التقسيـ كالكصاية كاعترافيا بالدكلة الصييكنية.

)(1وثٌقةقراررقم6949/69بتارٌخ4مارس6949التوصٌةبقبولإسرائٌلعضوافًاألممالمتحدة .
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ت -المكقؼ البريطاني المتآمر الذم كاف يعمؿ س نار عمى تنفيذ التقسيـ في الجزء المخصص لمدكلة
الييكدية في أثناء اليدنة كالحرب.
ث -اعتراؼ االتحاد السكفيتي بالدكلة الصييكنية مجرد قياميا (بدر)264 :2016،
خبلصة الفصؿ الرابع:
عمى الرغـ مف إنياء بريطانيا انتدابيا إال أنيا سيطرت عمى الجيش العربي ،كذلؾ مف خبللو
الدعـ المالي كالعسكرم ،كالتعاكف مع ممؾ األردف الممؾ عبد اهلل ،بأف تككف قيادة الجيش العربي مف
البريطانييف ،سكاء القيادة العامة لمجيش ،أك الضباط البريطانييف الذيف تكلكا مناصب قيادية في الجيش
العربي ،كقد استحكذ الجيش العربي بقيادة البريطانييف عمى األسمحة المدفعية كالمدرعات الثقيمة الخفيفة،
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
البريطانييف تساعد الييكد بتسميميـ المدف العربية ،كالعمؿ عمى تكسيع الدكلة الييكدية ،كدخمت الحرب
الجيكش الغير نظامية كالتي أدارت المعركة بكفاءة كفاعمية ،إال أف الجيش العربي كاف يتصدل ليا
بمعاركيا ضد الييكد ،كمنعت عنيـ األسمحة كقطع الغيار البلزمة لممعركة ،فدخمت الكتائب المجاىدة مف
مصر متمثمة بحركة االخكاف المسمميف ،لكف المؤامرة كانت أكبر مما يتكقعيا المجاىدكف ،حيث تدخؿ
مجمس االمف كاألمـ المتحدة بإيقاؼ الحرب مف خبلؿ اليدف المتكررة ،كالتي كاف كقعيا عمى المجاىديف
شديد كذلؾ بكقؼ الجياد في فمسطيف كااللتزاـ بق اررات 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
دكلتيا عممت عمى تحجيـ الحككمات ،لمتخمي عف القضية الفمسطينية كتحجيـ المقاكمة كمطاردة
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 مم نكا عمى
األردف ،استخدـ الصياينة مبدأ المفاكضات لتستطيع أف تستمر دكلتيا بيف الدكؿ العربية ،كعممت عمى
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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كقد استطاعت الحركة الصييكنية بمساعدة بريطانيا كالكاليات المتحدة عمى الحصكؿ عمى
االعترافات الدكلية بقياـ دكلتيـ ،كتـ التأثير عمى ق اررات الدكؿ مف خبلؿ الضغط الذم مارستو أمريكا
كالحركة الصييكنية عمى قرار التقسيـ كعمى االعتراؼ بإسرائيؿ عضك في األمـ المتحدة ،كتحكؿ
برنامج إسرائيؿ بعد قياميا ،كاعتراؼ الدكؿ األمريكية كاألكركبية بيا عمى تثبيت الدكلة الييكدية مف
خبلؿ الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كتككيف حمؼ ييكدم عربي ،كمف خبلؿ قراءة المشركعية القانكنية
مركر بكعد بمفكر كتقسيـ فمسطيف ،كأنيا
نا
لمدكلة الييكدية بجميع مراحميا التككينية ،مف سايسؾ بيكك
اقتصاديا كعسكرنيا ،كأف
سياسيا ك
باطمة كال تدلؿ عمى إسرائيؿ دكلة؛ بؿ مجرد مغتصبات قائمة بذاتيا
ن
ن
االعترافات الممزكجة باإلكراه كالممزكجة بتيديد المصالح ما ىي إال مؤامرة فكر بيا الييكد ،محاكلة

منيـ لتثبيت أنفسيـ في ما يسمى أرض الميعاد ،كساعدتيـ الصييكنية المسيحية عمى ذلؾ ،لتككيف
تحالؼ ييكدم مسيحي لمسيطرة عمى الدكؿ اإلسبلمية ،كاضعاؼ اإلسبلـ كأىمو ،كعدـ تيديدىـ في قعر
بيتيـ كما فعمت الدكلة العثمانية ،كغزتيـ في ببلدىـ لنشر اإلسبلـ في كؿ بقاع األرض.
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النتائج والتوصيات

أوالً :الخاتمة العامة
ثانياً :النتائج
ثالثاً :التوصيات
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أوالً :الخاتمة العامة
نادم الييكد منذ سنيف طكيمة بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،كفي البداية لـ تتجاكز خطكاتيـ
الكتب كالمجبلت ،كمكاقؼ بعض الحاخامات الييكدية ،كمع ظيكر االستعمار عمى المنطقة العربية،
قاـ الييكد بتأسيس الصييكنية السياسية التي تبنت فكرة إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،فرفضت في
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
مع الدكؿ األكركبية ،ثـ طرح فكرة إقامة دكلة لمييكد ،كبذلؾ يككف قد قضى عمى أزمة اليجرة الييكدية
بيف الدكؿ األكركبية.
كفي مؤتمر بازؿ 1898ـ اتضح جميان اليدؼ األكبر لمصييكنية في إقامة دكلة ييكدية لمييكد

في فمسطيف ،كاتجيت األمكر نحك عمؿ منظـ مف تيجير لمشعب الييكدم الى فمسطيف ،كشراء
أراضييا .كىكذا أصبح الييكد كتمة كاحدة ،تجمعيـ فكرة كاحدة ،رغـ اختبلؼ كتنكع اتجاىاتيـ.

اف الصييكنية يكمان لتحقيؽ ىدفيا األسمى ،كليس غريبان عمييا أف تستخدـ
في الحقيقة ،لـ تتك ى
جميع أذرعيا السياسية ،كاالقتصادية ،العسكرية كاألمنية ،اإلعبلمية كغيرىا ،كصكالن ليدؼ يمغطى
يظير لمجميع بكجو االستعمار .كمف ىنا ،أظيرت الصييكنية نفسيا كأنيا المنقذ األقكل كالكحيد لمدكؿ

االستعمارية بالتخمص أكالن مف الفائض الييكدم في أكركبا ،كمساعدتيـ في تفتيت المنطقة العربية
كاإلسبلمية ثانيان ،يميو السيطرة عمييا كضماف تكسعات كبرل فييا.

كتـ اسقاط الدكلة العثمانية  -التي تحتضف الييكد كتعامميـ معاممة طيبة  -بالمؤامرات
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
تنفيذ لكعد بمفكر بحكميا المسيطرة عمى معظـ الدكؿ العربية ،لتسييؿ ميمة إقامة الدكلة الييكدية.
أجادت بريطانيا المعبة ما بيف المساىمة في إنشاء الدكلة الييكدية،

كبيف تنكيـ العرب

باالتفاقيات التي كبمتيـ عند إعبلف الدكلة كما زالت تكبميـ .فميس أخطر عمى دكلة ما مف الخمط بيف
المكر كالقكة .ثـ بدأكا في تحقيؽ عناصر الدكلة كاحدان تمك اآلخر ،فككنكا شعبان ييكديان ،كرسمكا حدكدان
لفمسطيف بعزليا عف دكلتيا األـ  -سكريا الكبرل  ،-كلـ يغفمكا عف تدعيـ تحركاتيـ بق اررات األمـ
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المتحدة ،كمجمس األمف ،كالكاليات المتحدة األمريكية ،كشكمكا قرار التقسيـ الذم أقرتو األمـ المتحدة
بدعـ مف الدكؿ األكركبية ،ثـ قامكا بتيجير الفمسطينييف مف القسـ الييكدم لمقسـ العربي بمساعدة
بريطانيا ،كىكذا حتى حققكا عنصرم السكاف كاألرض ،كرسـ الحدكد.
ثـ قامت الحركة الصييكنية بتمكيف مؤسسات الدكلة كتأميف الببلد مف الداخؿ كالخارج،
كاىتمت بإنشاء الجيش كتحقيؽ األمف بإيجاد قكة لحماية المستكطنات ،كتككيف األجيزة األمنية ،تـ
تككيف االقتصاد الصييكني ،كبناء منظكمة التعميـ كالصحة كالمكاصبلت كاالتصاالت ،إضافة إلى
منظكمتي المياه كالكيرباء .باالعتماد عمى عبلقاتيا الدكلية الخارجية ،تمي ذلؾ تككيف السمطة التنفيذية
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

بالتعاكف مع بعض الحككمات العربية كاألجنبية ،كالضغط المباشر كالغير مباشر لمحصكؿ عمى
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
 .1زادت قناعة الييكد بإقامة دكل ة ييكدية بعد تقسيـ بكلندا بيف ركسيا كألمانيا حيث برزت المشكبلت
الييكدية في ىاتيف الدكلتيف ،فأسس الييكد الصييكنية السياسية لتسييؿ الدكر الدبمكماسي مع
الدكؿ األكركبية.
 .2ىد ىرست الحركة الصييكنية أكضاع الييكد في العالـ ،كتعرفت إلى أثر المعتقد الديني فييـ ،كما
د رست البيئة الدكلية مف جميع جكانبيا ،فصاغت رؤيتيا نحك المستقبؿ بشكؿ كاضح منذ البداية،
كحددت أىدافيا بدقة ،كسخرت كؿ ما أمكنيا مف طاقات الييكد ،كالدكؿ االستعمارية نحك تحقيقيا
ٌ
ضمف برامج كاضحة كمتكاممة ،انسجمت جميعيا في خطة يم ٍح ىكمة.

 .3لعبت الحركة الصييكنية دك انر ميمان في تكسيع العبلقات الدكلية لمحركة الصييكنية إلقناع الدكؿ

بإقامة دكلة لمييكد في فمسطيف ،مستفيدة مف القدر الكبير مف المصالح المشتركة بينيا كبيف الدكؿ

االستعمارية.
 .4كصؿ بعض القيادات الييكدية إلى مراكز القرار في كثير مف الدكؿ ،كقد ساىمكا في ربط الشبكات
الييكدية بدكليـ ،كساعدكا الحركة الصييكنية في تككيف كدعـ كتنفيذ الق اررات الدكلية التي ميدت
لكجكد إسرائيؿ.
 .5أسيمت الحركة الصييكنية في تعميؽ مشكمة الييكد في أكركبا الشرقية ،بجيد مباشر منيا ،أك
بالتعاكف مع دكليـ ،كقد كاف اليدؼ مف ذلؾ خمؽ ظركؼ طاردة ،تييئ لتخميص تمؾ الببلد مف
الييكد ،كدفعيـ لميجرة إلى فمسطيف.
 .6استغمت الحركة الصييكنية رغبة الدكؿ االستعمارية في السيطرة عمى المشرؽ العربي بعد انييار
الدكلة العثمانية ،كاعاقة أية فرصة لتحكيؿ العرب إلى قكة كاحدة ،فأسيمت في فكرة عقد مؤتمر
كامبؿ (خبراء االستعمار) ،كشاركت فيو ،كنجحت في إقناع الدكؿ االستعمارية بأف يككف الييكد
ىـ الشعب الغريب الذم يمكف أف يسكف فمسطيف كيشكؿ حا انز بشريان يفصؿ بيف عرب آسيا كعرب

أفريقيا ،كيككف ذراعان لبلستعمار في ىذه المنطقة.

363

 .7حصمت الحركة الصييكنية ،في كقت مبكر ،عمى كعكد جازمة مف الدكؿ االستعمارية بإقامة كطف
قكمي لمييكد في فمسطيف ،كتذليؿ كؿ العقبات لمحصكؿ عميو ،فكاف تحركيا منذ البداية في
مسارات كاضحة ،كنحك ىدؼ كاضح.
 .8شرعت الحركة الصييكنية ،بالتعاكف مع الدكؿ االستعمارية كافة ،في التييئة إلقامة إسرائيؿ ،بشكؿ
متدرج كمنتظـ ،كقد ميدت نحك ذلؾ في مسارات ثبلثة :السيطرة عمى األرض ،كجمب الييكد
المياجريف مف أنحاء العالـ ،كتأسيس أجيزة الدكلة كمؤسسات كنظاميا السياسي.
 .9تمكنت الحركة الصييكنية مف االستفادة مف التناقضات بيف الدكؿ االستعمارية ،كنجحت في
كقدمت نفسيا كمرحمة مف أعمى مراحؿ االستعمار،
استغبلؿ القطبيف الرئيسيف (ركسيا كأمريكيا)ٌ ،
فحصمت عمى مساعدة الضديف (الرأسمالية كاالشتراكية) في إقامة إسرائيؿ.
مرت إلنشاء إسرائيؿ مف :تكصيات مؤتمر كامبؿ ،كسايكس بيكك؛ ككعد بمفكر،
 .10كؿ المراحؿ التي ٌ
كاالنتداب البريطاني ،كقرار التقسيـ ،كقبكؿ إسرائيؿ عضكا في األمـ المتحدة ،كميا باطمة قانكنيان
كأخبلقيان؛ ألنيا اعتمدت عمى االستعمار ،كاكراه الشعب الفمسطيني.

على المستوى المنطقة العربية
 .1اتفاقية سايكس بيكك كانت سببا قكيا إلقامة الدكلة الييكدية كذلؾ لتقسيـ منطقة الشاـ الكبرل،
كاعطاء فمسطيف لمييكد بكعد بمفكر بعد االتفاقية بعاـ فقط.
 .2قامت الصيي كنية ببناء نكاة ليا في المنطقة العربية ،تعتمد عمييا في تكسعيا ،كتسييؿ عمميات
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
سعكد ،كانخرطت أيضان بحركات التحرر المصرية لذات اليدؼ.
 .3كانت االتفاقيات البريطانية الصييكنية مع الدكؿ المحيطة بفمسطيف ،مثؿ :مصر كاألردف ،سكريا
كلبناف ،العراؽ كالسعكدية؛ بمثابة قيد ليا يسيطر عمى تحركاتيا؛ ليتـ إقامة الدكلة الييكدية
بمساعدتيا سكاء أكاف بالحيمة عمييا أك بخيانة سرية منيا.
 .4استغمت بريطانيا أسرل الحركب معيا ،كقامت عمى تدريبيـ في مصر عمى يد ضباط بريطانييف،
مع عمـ الحككمة المصرية ،كباالتفاؽ مع المممكة السعكدية ،ليككنكا ذراعان آخر ليا في اسقاط
الدكلة العثمانية.
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 .5لعبت زعامات الدكؿ العربية في أكاخر القرف التاسع عشر ،كالنصؼ األكؿ مف القرف العشريف دك انر
كبي انر في خدمة الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية ،فأسيمت في ىزيمة الدكلة العثمانية،
كتكزيع مناطؽ نفكذىا ،كتييئة الظركؼ ليجرة الييكد إلى فمسطيف.

 .6بقيت زعامات الدكؿ العربية خاضعة البتزاز الدكؿ االستعمارية ،جريان كراء مصالحيا كأىكائيا،
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
حجـ المصيبة التي حمت بالعرب عامة كالفمسطينييف خاصة ،في مشيد يكحي بتعاكنيا مع
االستعمار كالحركة الصييكنية.
 .7لـ يترؾ المجاؿ أماـ المقاكمة الفمسطينية كالمتطكعيف العرب كالمسمميف مف أخذ دكرىـ في
التصدم لممستكطنيف الييكد ،مف بداية الصراع مع الصييكنية كحتى انتياء حرب عاـ 1948ـ،
كقد تـ خداعيـ مرات عديدة مف البريطانييف كبعض زعامات الدكؿ العربية.
 .8لـ تكف الجيكش العربية التي خاضت حرب عاـ  ،1948كاممة اإلرادة كالسيادة ،فقد كاف الجيش
األردني تابعان مباشرة لمبريطانييف ،كالجيش المصرم كالعراقي خاضعان التفاقيات مكبمة مع
بريطانية .كما كانت إمكاناتيا ضعيفة كتدريباتيا محدكدة .كقد أسيـ ذلؾ في ضياع فمسطيف

كتيجير شعبيا ،كىزيمة الجيكش العربية أماـ جيش الحركة الصييكنية.
 .9كافقت األردف كالسعكدية كمصر عمى قرار التقسيـ .كقد تـ تيجير الفمسطينييف الي الدكؿ العربية
باتفاؽ مع الحككمات العربية ،كتبنت بريطانيا كأمريكا كالصييكنية التكمفة المالية لعمميات التيجير.
 .10أتقنت الدكؿ االستعمارية كالحركة الصييكنية فف التفاكض مع العرب كحركات المقاكمة،
كاستطاعت التكصؿ إلى اليدنة عدة مرات خبلؿ حرب عاـ 1948ـ ،ما أسيـ في تغيير مكازيف
القكل لصالح الجيش الصييكني ،كقد كانت اليدنات بمثابة انفراج سياسي كعسكرم مكف الحركة
الصييكنية مف االنتصار في حرب عاـ 1948ـ.
 .11تثبيت مبدأ المفاكضات بيف دكلة الييكد كالعرب ،مما سيؿ عمى الييكد تثبيت الدكلة الييكدية
كتأمينيا مف الدكؿ المجاكرة كعممت الحركة الصييكنية مع الحركات االستعمارية تحجيـ الحككمات
لمتخمي عف فمسطيف كترؾ الفمسطينييف بالمعركة لكحدىـ مع االحتبلؿ.
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على المستوى الدولي
 .1تبيف أف الحركة الصييكنية استغمت الحالة االستعمارية كتحركت بيف جميع الدكؿ االستعمارية
لمساعدتيا عمى إقامة الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كاتضح أيضان أف ركسيا كبريطانيا ،أمريكا
كفرنسا ،ألمانيا كايطاليا ،كالسعكدية كاألردف كبعض الجماعات في لبناف كمصر كالعراؽ كسكريا
ىي مف ساعدت عمى قياـ الدكلة بطرؽ مباشرة.
 .2عممت القنصميات األكركبية عمى مساعدة الييكد في اليجرة كاالستيطاف كاستمبلؾ األراضي،
خصكصان أف كثير مف الدكؿ اختارت قناصميا ،في الفترة العثمانية أك البريطانية ،مف الييكد .كما

عممت القنصميات عمى تحكيؿ كؿ ممتمكاتيا كمؤسساتيا لمييكد فكر انتياء االنتداب البريطاني.

 .3شاركت كؿ مف بريطانيا كفرنسا في عممية قطع فمسطيف عف الشاـ الكبرل ،كأسيمت في تعديؿ
حدكدىا ،كادخاؿ المحميات الطبيعية مف البحيرات كاألنيار داخؿ الدكلة المستيدفة فمسطيف لتمييد
إقامة الدكلة الييكدية ،ضمف الحدكد كالمميزات التي يسعكف إلييا.
 .4اليجرة المكثفة مف الييكد الى أمريكا أسست لكاقع ييكدم جديد أدل لسيطرة الييكد عمى المكاقع
السياسية فييا؛ مما ساىـ في إحداث تكازف دكلي مف كجية نظرىـ ،بحيث تككف الدكلة الكبرل
المسئكلة عف دكلتيـ كالحاضنة ليـ ،كأيضان اعتماد الييكد عمى بريطانيا؛ ساعدىـ مف جية اخرل

في تنفيذ ق اررات إقامة الدكلة الييكدية.

 .5أسيمت كثير مف الدكؿ في تككيف الجيش الييكدم ،مثؿ :أمريكا كركسيا كبريطانيا كبكلندا؛ مف
خبلؿ اإلمداد بالسبلح ،كالتدريب ،كما شارؾ آالؼ الييكد إلى جانب تمؾ الدكؿ في الحربيف
العالميتيف األكلى كالثانية ،في فرؽ خاصة ،كاف مف بينيـ نحك  530ضابطان ك 35جنرناال.

 .6كضعت حككمة االنتداب عددان كبير مف الييكد في الجيش البريطاني كالمطارات كالمعابر كسمٌحتيـ
لممشاركة في العمميات الحربية ،كقامت بتسميميـ المكاقع العسكرية كالسبلح الخاص باالنتداب

البريطاني بعد انسحاب االنتداب مف فمسطيف.
 .7ككنت الحركة الصييكنية اقتصادىا مف خبلؿ الدعـ البريطاني كالتعكيضات األلمانية كمف الييكد
في أمريكا كأكركبا .كأسيمت بريطانيا في إيجاد بيئة مناسبة نما فييا االقتصاد الييكدم ،حيث
استكعبت السكؽ الفمسطيني المحمي كأسكاؽ دكؿ أخرل مثؿ :الكاليات المتحدة ككندا كأفريقيا
كأكركبا الشرقية كألمانيا كالنمسا كأستراليا كبكلندا كركمانيا كتشيككسمكفاكيا كفنمندا كفرنسا ،كىذا كمو
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قبؿ إعبلف الدكلة؛ مما ساعد الحركة الصييكنية عمى مد خطكط التعاكف بينيما كبيف كالدكؿ
األخرل.
 .8ككنت الحركة الصييكنية المؤسسات التعميمية بإشراؼ كدعـ مف المجتمعات كالدكؿ األكركبية ،كتـ
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
التعميمية ،كبريطانيا في دعـ المجاؿ التعميمي كالبحثي.
 .9ساعدت بريطانيا الحركة الصييكنية في بناء منظكمة الصحة كمنظكمة المكاصبلت كاالتصاالت،
كساعدىا في ذلؾ أيضا المانيا حيث تعيدت بتسميـ سكؾ الحديد كمنشآت المكانئ مف خبلؿ
التعكيضات األلمانية.
 .10ساعدت بريطانيا الحركة الصييكنية عمى تككيف أنظمة الحكـ كتسميـ اإلدارة كالسمطة بالتدريج
لمييكد ،ككضعت إدارة االنتداب إدارات القضاء كاليجرة كالتجارة بأيدم الصياينة ،كأدخمت المغة
العبرية لغة ثالثة في

فمسطيف.

كككف
 .11تركت بريطانيا لمصياينة حرية مطمقة في تككيف نظاـ شامؿ مف البمديات كالحكـ المحميٌ ،
المندكب السامي البريطاني مجمس استشارم حكؿ مسائؿ التشريع كالقضاء ،ككضعت اإلدارة

العسكرية البريطانية السجكف المركزية كسممتيا لمحركة الصييكنية حيث كاف معظـ رؤساء المحاكـ
مف االنجميز ذك األصكؿ الييكدية.
 .12لكحظ اف الدكؿ األكركبية التي ساعدت عمى إقامة دكلة إسرائيؿ لـ تشارؾ بشكؿ مباشر في حرب
عاـ  1948حيث اف القكات البريطانية كاألمريكية زجت نفسيا في القكات العربية التي كانت
متصدرة المعركة بقيادات بريطانية.
 .13فرضت الكاليات المتحدة األمريكية عمى األمـ المتحدة قبكؿ عضكية إسرائيؿ ،كدعمت ركسيا
القرار األمريكي في اعتراؼ الدكؿ بيا كعضك رسمي .ثـ تبعتيا دكؿ أكركبا كاستراليا ككندا،
كالمكسيؾ كاالتحاد السكفيتي ،كغيرىا مف الدكؿ تحت ضغط أمريكي كبريطاني .في حيف مارست
الكاليات المتحدة الضغط عمى الدكؿ التي عارضت انضماـ إسرائيؿ كعضك في األمـ المتحدة،
كىددتيا بمصالحيا االقتصادية أك قطع العبلقات األمريكية معيا.
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ثانيا :التوصيات
.3

كضع خطة استراتيجية كطنية عمى تكحيد سكريا الكبرل كرفض اتفاقية سايكس بيكك؛ ألنيا
الطريؽ لتحرير فمسطيف ،كقطع الطريؽ عمى االحتبلؿ إلقامة دكلة ييكدية كبرل مف النيؿ إلى
الفرات.

 .4العمؿ عمى دراسة الحركات الفمسطينية كمقارنتيا بمعايير حركات التحرر كمعرفة الحركات
المتعاكنة كنبذىا مف المجتمع الفمسطيني ،كاعبلف مقاطعتيا لكقكفيا بجانب االحتبلؿ كاضعاؼ
المقاكمة الفمسطينية كمحاربة االنقساـ الفمسطيني برجكع الشعب ألحضاف المقاكمة.
 .5يجب المحافظة عمى األراضي السكرية عمى أال تخرج مف الحكـ اإلسبلمي ألنيا البكابة لمدكلة
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
 .6دراسة العبلقات األلمانية العثمانية حيث لكحظ تكاتؼ ألمانيا كالدكلة العثمانية (االتحاد كالترقي) -
التي أسسيا االستعمار في الدكلة العثمانية-في الحرب العالمية األكلى بعد سقكط عبد الحميد
الثاني ،كىذا يمزـ تحميؿ كجمع معمكمات بشكؿ أكبر عف ىذه الفترة لمعرفة مدل تآمر ألمانيا في
إقامة الدكلة الييكدية كسقكط الدكؿ العثمانية.
 .7دراسة جذكر عائمة آؿ سعكد حيث ىي مف كانت مسيطرة عمى المممكة السعكدية متمثمة بالممؾ
فيصؿ كاألردف المتمثمة بالممؾ عبد اهلل كىي التي ساىمت بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف كيجب
الحذر في التعامؿ مع ىاتيف الدكلتيف إال إذا ألغكا االعتراؼ بالدكلة الييكدية كاالعتراؼ أف
فمسطيف لممسمميف كالفمسطينييف.
 .8دراسة حركات التحرر التي كانت في فترة االنتقاؿ مف االحتبلؿ البريطاني لمدكؿ العربية كتـ انياء
االحتبلؿ كبقيت ىذه الحركات متصدرة المكقؼ في الدكؿ العربية مما أدل لبلعتراؼ بالدكلة
الييكدية فيما بعد.
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 .9دمج الفصائؿ الفمسطينية جميعيا في إطار كاحد ككضع كثيقة تحرير يتفؽ عمييا حيث تعتمد
عمييا حركات المقاكمة ،ضمف برنامج كطني يم ٌكف الفمسطينييف مف الدفاع عف قضيتيـ ،كالسعي
نحك تحرير فمسطيف مستفيديف مف إمكاناتيـ كافة.
 .10االستفادة مف انتشار الفمسطينييف في دكؿ عديدة مف العالـ؛ إليصاؿ الركاية الفمسطينية حكؿ
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي لمعالـ لكسب التعاطؼ الدكلي مع القضية الفمسطينية عمى
المستكييف الرسمي كالشعبي.
 .11تكحيد كتطكير األداء الدبمكماسي لحركات التحرر الكطني الفمسطيني ،كتكسيع العبلقات الدكلية،
في إطار المصالح المشتركة مع دكؿ العالـ ،كفي ضكء القيـ الدكلية كحقكؽ اإلنساف ،كحؽ
الشعكب في تقرير المصير .كالتكسع في دراسة التجربة الدبمكماسية لمحركة الصييكنية كاالستفادة
منيا في العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني.
 .12مطالبة األمـ المتحدة عبر الدكؿ العربية كاإلسبلمية كالصديقة ،بسحب االعتراؼ بإسرائيؿ ككف
االعتراؼ بيا كاف مشركطان ،كككنيا لـ تمتزـ بشركط العضكية في األمـ المتحدة.
 .13التمسؾ بحؽ الشعب الفمسطيني بالمقاكمة بجميع أشكاليا ،حتى إنياء االحتبلؿ ،مع األخذ بعيف
االعتبار انتقاء شكؿ المقاكمة الذم يتناسب مع المرحمة التي تمر بيا القضية ،كتفعيؿ العمؿ
الدبمكماسي الفمسطيني مع دكؿ العالـ كافة لتأكيد ىذا الحؽ انسجامان مع القانكف الدكلي كمقررات
األمـ المتحدة ،كالمؤسسات الدكلية ذات الصمة.
 .14إدارة الصراع المسمح مع إسرائيؿ في ضكء القانكف الدكلي ،كالحذر مف القبكؿ بالتيدئة أك اليدنة
دكف أف تككف الشركط كاضحة ،مع تكفر الضمانات اللتزاـ إسرائيؿ بيا.
 .15العمؿ الجاد عمى إقامة مؤسسات الدكلة الفمسطينية كتفعيميا ،في المجاالت كافة ،كالتأثير عمى
الدكؿ الصديقة كدكؿ العالـ كافة لضماف بقائيا كحؽ مف حقكؽ الشعب الفمسطيني.
 .16رغـ صعكبة العكدة في ظؿ الظركؼ اإلقميمية كالدكلية الحالية ،إلى إنو يجب البحث عف آلية
محكمة تمكف البلجئيف الفمسطينييف مف العكدة ،معتمديف عمى ق اررات الشرعية الدكلية بيذا
الخصكص ككضع خطة مبرمجة لعكدة البلجئيف.
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 .17العمؿ عمى تحييد الدكؿ األكركبية بام معركة قادمة مع االحتبلؿ كعدـ السماح ألم عنصر
أجنبي بالدخكؿ في القكات المسمحة كالتي تعمؿ عمى تحرير األراضي الفمسطينية ،كأما الدكؿ
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.
 .18تكميؼ جية قان كنية تيتـ بجمع الكثائؽ التي تؤكد تكاطؤ بعض دكؿ العالـ ،في التمييد لقياـ
إسرائيؿ ،كتمكيف الييكد مف اليجرة غير الشرعية إلى فمسطيف ،كاالستيطاف فييا ،كمطالبة تمؾ
الدكؿ باالعتذار لمشعب الفمسطيني ،كرفع قضايا ضدىا.
 .19إعداد دراسات معمقة حكؿ عبلقة الحركة الصييكنية بكؿ دكلة مف دكؿ العالـ التي ساعدت
الصييكنية عمى إقامة إسرائيؿ كتيجير الشعب الفمسطيني .لمتعرؼ إلى دكر تمؾ الدكؿ بشكؿ
مفصؿ.
 .20العمؿ عمى مخاطبة النصارل كحثيـ كاستثارة الغيرة في قمكبيـ عمى المقدسات كاألرض المقدسة
لمتفريؽ بيف الساسة الييكد كالساسة المسيحيف كلتككيف رؤية دبمكماسية فمسطينية لمدكؿ المسيحية.
 .21المطالبة مف الدكؿ اإلسبلمية بسحب االعتراؼ بالدكلة الييكدية كعدـ التعامؿ معيا كخركجيا مف
المنطقة العربية باستخداـ الدبمكماسية الشعبية.

370

المراجػػػػػػػػػػػػػع

371

أوالً :المراجع العربية
.1

إبراىيـ ،معاكية ( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1بيركت.

.2

إماـ ،حمادة( :)1977دور األسرة السعودية في إقامة الدولة اإلسرائيمية .ط .1مكتبة مدبكلي
ى

.3

أبك بصير ،صالح ( :)1968جياد شعب فمسطيف خالؿ نصؼ قرف .ط .1مسح الكتاب

الصغير ،القاىرة.

ضكئيا مكقع الفسطاط http://www.fustat.com/
.4

أبك جبؿ ،كاميميا( :)1999ييكد اليمف دراسة سياسية كاقتصادية كاجتماعية .ط .1دار النمير
لمطباعة كالنشر ،سكريا ،دمشؽ.

.5

أبك جراد ،يكنس ( :)2013التيارات الييودية الرافضة لمصييونية .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
(رسالة غير منشكرة)

.6

أبك جميكـ ،سامي( :)2011تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية .الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف( .رسالة ماجستير غير منشكرة)

.7

أبك حمبية ،حسف ( :)2011تاريخ األحزاب العمالية الصييونية في فمسطيف .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة( .رسالة غير منشكرة)

.8

أبك حمبية ،حسف( :)2011تاريخ األحزاب العمالية الصييونية في فمسطيف . .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة( .رسالة غير منشكرة)

.9

أبك خضكرة ،إيماف ( :)2012المنظمات العسكرية واألمنية الصييونية في فمسطيف .الجامعة
اإلسبلمية .غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة)

 .10أبك سيؼ ،عاطؼ( :)2014القوى الكبرى أكثر مف دور تاريخي .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية
السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)156-127مؤسسة األياـ ،ك المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .11أبك غمباف ،عبد العزيز( :)2012تطور األجيزة األمنية الصييونية .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 .12أبك سيؼ ،عاطؼ (  :)2014إسرائيؿ وشماؿ أوروبا عالقة متواصمة رغـ االىتزاز .في
عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص.)178-171
مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .13أبك شمالة ،مركاف ( :)2012االستراتيجية الصييونية تجاه مدينة القدس . .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة( .رسالة غير منشكرة)
 .14أبك دقة ،محمد ( :)2014عالقات إسرائيؿ بجميوريات آسيا الوسطى .في عبلقات إسرائيؿ
الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص  .)366 -347مؤسسة األياـ ،ك
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .15إسماعيؿ ،ىنادم ( :)2012الدولة الفمسطينية نموذج بناء المؤسسات في قياـ الدولة .جامعة
النجاح ،نابمس ،فمسطيف ( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
 .16أزـ ،زكريا ،كحجاج ،عبد الفتاح( :)2014العالقات الدولية واألطراؼ الفاعمة في المجتمع
الدولي .جامعة الحسف األكؿ ،المغرب( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
غيكـ ( :)2003العالقات الدولية .مجمة الفكر السياسي ،عدد  12 -11مزدكج.
 .17اكزافييوٌ ،
ترجمة :قاسـ المقداد .اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.

 .18أكرتك ،مارزكف ( :)2014العالقة مع الدوؿ أوروبا الجنوبية مقاربة ومقارنة .في عبلقات
إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)160 -157مؤسسة
األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .19التؿ ،عبد اهلل ( :)1990كارثة فمسطيف .ط .2في مذكرات عبد اهلل التؿ .دار اليدل ،القاىرة،
مصر.
 .20الدباغ ،مصطفى( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1مجمد .3بيركت ،لبناف.
 .21الدباغ ،مصطفي( :)1991موسوعة بالدنا فمسطيف ،الجزء السابع – القسـ الثاني  ،في ديار
الجميؿ ،جند األردف ( )2دار اليدل ،كفر قرع
 .22الدباغ ،مصطفي( :)1991موسوعة بالدنا فمسطيف .سمسمة بيت المقدس ،رقـ( ،)2ج،10
رقـ( )2في بيت المقدس(، )2دار اليدل ،كفر قرع
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 .23الزاممي ،إبراىيـ ( :)2016فمسطيف في التقارير البريطانية  .1947-1919دار ابف رشد ،
القاىرة ،مصر.
 .24الحارتي ،ابراىيـ ( :)2001الصيوينة مف بابؿ الى بوش .دار البشير لمثقافة كالعمكـ.
 .25الحسيني ،أميف( :)2002أسباب كارثة فمسطيف .تقديـ كتعميؽ :ىشاـ عكاض .دار الفضيمة،
القاىرة
 .26الجندم ،أنكر ( :)1977مخططات التممودية الصييونية الييودية في غزو الفكر اإلسالمي.
ط .2دار االعتصاـ ،القاىرة.
 .27الخزرجي ،ثامر( :)2004العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزمات .العراؽ ،بغداد.
 .28الخزرجي ،ثامر ( :)2004النظـ السياسية الحديثة والسياسات العامة .ط .1دار المجدالكم،
عماف ،األردف.
 .29الخطيب ،نعماف( :)2011الوسيط في السياسة والقانوف الدستوري ،ط ،7دار الثقافة ،عماف،
األردف.
 .30الخكلي ،حسف ( :)1968فمسطيف بيف مؤامرات الصييونية واالستعمار .الجميكرية العربية
المتحدة ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ،مؤسسة دار التحرير لمطبع كالنشر.
 .31الرفكع ،عاطؼ( :)2004اإلعالـ اإلسرائيمي ومحددات الصراع (الصحافة نموذجا) .ط .1در
الفارس لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .32الزغيبي ،أحمد( :)1998العنصرية الييودية وآثارىا في المجتمع اإلسالمي والموقؼ منيا.
ط ،1ج .3مكتبة العبيكاف ،الرياض ،السعكدية.
 .33الزبيدم  ،مرشد ( :)1999الجذور التاريخية لمتحالؼ التركي الصييوني .مجمة الفكر السياسي،
ك مجمة فصمية  ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ العدد ( 4ك .)5
 .34الزعبي ،األرقـ ( :)1992الغزو الييودي لممياه العربية .ط .1دار النفائس لمطباعة كالنشر،
بيركت ،لبناف.
 .35الزىار ،ربا( :)2011تطور االقتصاد الصييوني في فمسطيف .الجامعة االسبلمية ،غزة( .رسالة
ماجستير غير منشكرة)
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 .36السمفي ،أبك فير ( :)2011الدولة المدنية مفاىيـ وأحكاـ .دار عالـ النكادر ،مصر.
 .37السماؾ ،محمد ( :)2004الصييونية المسيحية .ط .4دار النفائس ،بيركت ،لبناف.
 .38الشاعر ،سامي ( :)2015نشأة الصحافة الصييونية في فمسطيف وتطورىا (.)1948-1863
الجامعة اإلسبلمية ،غزة( .رسالة ماجستير)
 .39الشامي ،رشاد( :)1986الشخصية الييودية اإلسرائيمية والروح العدوانية .دار المعرفة،
عدد .102الككبت.
 .40الشريؼ ،ريجينا ( :)1985الصييونية غير الييودية .سمسمة الكتب الثقافية .المجمس الكطنى
لمثقافة كالفنكف كاآلداب .الككيت .ترجمة :أحمد عبد العزيز.
 .41الشريؼ ،كامؿ ( :)1951اإلخواف المسمموف الحرب عمى فمسطيف.
 .42الصيفي ،سميرة ( :)2015المؤسسات العممية والثقافية الصييونية في فمسطيف .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 .43الطكيؿ ،يكسؼ ( :)2011البعد الديني لعالقة أمريكا بالييود واسرائيؿ واثره عمى القضية
الفمسطينية ( .)2009-19488الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف( .رسالة ماجستير غير
منشكرة)
 .44العقابي ،عمي ( :)2010العالقات الدولية دراسة تحميمية في األصوؿ والنشاة والتاريخ
والنظريات .بغداد ،العراؽ.
 .45العمرم ،صبحي ( :)1991أوراؽ الثورة العربي .لكرنس الحقيقة كاألكذكبة ،رقـ( ،)2ط.1
رياض الريس لمكتب كالنشر  ،قبرص ،لندف.الغادرم ،نياد ( :)1969التاريخ السري لمعالقات
الشيوعية الصييونية .دار الكاتب العربي ،بيركت.
 .46العيمة ،رياض ،كشاىيف ،أيمف ( :)2010االبعاد السياسية واالمنية لالستيطاف االسرائيمي في
القدس ووضعيتيا القانونية .سمسمة العمكـ االنسانية ،مجمد  .12مجمة األزىر ،العدد (،)1
بغزة.
 .47الغاردم ،نياد( :)1969التاريخ السري لمعالقات الشيوعية الصييونية .دار الكتاب العربي،
بيركت.
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 .48الف ار ،عبد الرحمف ( :)2016النشاط الصييوني في الواليات المتحدة األمريكية ما بيف عامي
 .1948-1884الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .49الفرا ،محمد( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1مجمد ،5ج.2
 .50القرـ ،أماني( :)2014إسرائيؿ والواليات المتحدة العالقات الخاصة .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية
السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)66-31مؤسسة األياـ ،كالمركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .51القزؽ ،عمى ( :)2014استراليا .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات،
اإلخفاقات( ،ص ص  .)468 -443مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
(مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .52القزؽ ،عمى ( :)2014استراليا .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات،
اإلخفاقات( ،ص ص  .)494 -469مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
(مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .53الكيبلني ،ىيثـ( :)1997اإلرىاب يؤسس دولة نموذج إسرائيؿ .ط .1دار الشركؽ ،القاىرة.
 .54النعيمي ،أحمد( :)2011السياسة الخارجية .ط ،1دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،األردف.
 .55النكرم ،حامد( :)2006أثر القوة في العالقات الدولية المتغيرات لمسياسة المعاصرة في منطقة
الشرؽ األوسط .جامعة الخرطكـ ،السكداف( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .56النيرب ،باسؿ ( :)2010اإلعالـ االسرائيمي ذراع الجالد ،ط .1مكتبة الممؾ فيد الكطنية،
الرياض.
 .57المسيرم،عبد الكىاب ( :)1982األيديولوجية الصييونية .عالـ المعرفة ،سمسة كتب ثقافية
شيرية تصدر عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.
 .58المسيرم ،عبد الكىاب( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1في الدراسات الخاصة ،مجمد
 ،6جزء  .2دار الشركؽ ،القاىرة ،مصر.
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 .59المسيرم ،عبد الكىاب ( :)1999الييود والييودية والصييونية .ط .1مجمد .6دار الشركؽ،
القاىرة ،مصر.
 .60المسيرم ،عبدالكىاب ( :)2003البرتوكوالت الييودية والصييونية .ط .3دار الشركؽ ،القاىرة،
مصر.
 .61المسيرم ،عبد الكىاب ( :)2006الموسوعة الييودية والصييونية .المجمد .5دار الشركؽ،
القاىرة ،مصر.
 .62المسيرم،عبد الكىاب( :)2006الييود والييودية والصييونية .ط .3مجمد  .6دار الشركؽ ،القاىرة،
مصر.
 .63المداكم،مصطفي( :)2007اإلرىاب الصييوني عقيدة مجتمع وتاريخ دولة .ط .1دار عبد
اليادم ،بيركت ،لبناف.
 .64الكعرم ،نائمة ( :)2006دور القنصميات االجنبية في اليجرة واالستيطاف الييودي في
فمسطيف ( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .65الكعرم ،نائمة( :)2011موقؼ لوالة والعمماء واالعياف واالقطاعييف في فمسطيف مف المشروع
الصييوني( .رسالة دكتكراه منشكرة)
 .66باخريبة ،محمد( :)2001الصييونية بإيجاز .ط( .1رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .67بدر ،حمداف( :)2016دور منظمة الياجاناة في إنشاء إسرائيؿ .دار الجميؿ لمنشر كالدارسات
كاألبحاث الفمسطينية ،عماف ،األردف.
 .68بمخضر ،كريمة( :)2005األصولية السياسية المعاصرة مف خالؿ الرؤية الصييونية .جامعة
الجزائر بف يكسؼ بف خدة ،الجزائر( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .69بكؿ كيمكينسف( :(2013العالقات الدولية مقدمة قصيرة جدا .ط ،1ترجمة :لبنى عماد تركي.
مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،مدينة نصر.
 .70بيير ،رينكفاف ،كجاف ،باتيست ،ككركزيؿ ( :)1989مدخؿ إلى تاريخ العالقات الدولية .ط.3
ترجمة :فايز كـ نقش .منشكرات :عكيدات .بيركت ،كباريس.
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 .71تني ،جاؾ ( :)2001األخطبوط الصييوني وخيوط المؤامرة البتالع فمسطيف ،دار الفضيمة،
القاىرة.
 .72تمراز ،سعيد( :)2013طرد الفمسطينييف في الفكر والممارسة الصييونية .الجامعة اإلسبلمية،
غزة ،فمسطيف( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .73تمحمي ،داكد ( :)2014أمريكا الالتينية والكاريبي .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات،
األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص  .)124 - 81مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني
لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.جاركدم ،ركجيو( :)1989األساطير المؤسسة
لمسياسة اإلسرائيمية .ط .4تقديـ :محمد حسنسف ىيكؿ ،ترجمة :محمد ىشاـ .دار الشركؽ،
القاىرة.
 .74جاركدم ،ركجيو ( :)1989االساطير المؤسسة لمسياسة االسرائيمية .ط.4

تقديـ :محمد

حسنسف ىيكؿ ( ،)2002ك ترجمة :محمد ىشاـ .دار الشركؽ ،القاىرة.
 .75جاركدم ،ركجيو( :)2002محاكمة الصييونية اإلسرائيمية .ط .3دار الشركؽ ،القاىرة ،مصر.
 .76جاركدم ،ركجيو ( :)2002محاكمة جارودي .ط .2ترجمة :عزة صبحي .دار الشركؽ،
القاىرة.
 .77جرادة ،محمد( :)2007مشكمة الالجئيف الفمسطينييف .جامعة صنعاء ،اليمف( .رسالة دكتكراه
غير منشكرة) حجر ،جماؿ( :)1989القوى الكبرى والشرؽ األوسط في القرنيف التاسع عشر.
ط .1دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.
 .78حسف ،محمد( :)1981الحركة الصييونية طبيعتيا وعالقاتيا بالتراث الديني الييودي .ط.1
دار المعارؼ ،القاىرة.
 .79حسيف ،ذياب( :)2012ىربرت صموئيؿ حياتو ودوره السياسي في انشاء الصييونية .كمية
التربية األساسية ،عدد ( ،7ص ص  .) 193-174جامعة بابؿ ،العراؽ.
 .80حسيف ،عدناف( :)1989التوسع في االستراتيجية اإلسرائيمية .ط .1دار النفائس ،بيركت،
لبناف.
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 .81حسيف  ،غازم( :)1997التصورات والمخططات الصييونية لمشرؽ اوسطية و مخاطرىا عمى

الوطف العربي .مجمة الفكر السياسي  ،ك مجمة فصمية ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،العدد

(.)1

 .82حسيف ،غازم( :)2003االستيطاف الييودي في فمسطيف مف االستعمار الى االمبريالية .اتحاد
الكتاب العربي ،دمشؽ.
حساف ( :)1978موقؼ الدولة العثمانية مف الحركة الصييونية .1909-1897
 .83حبلؽٌ ،
جامعة بيركت العربية ،بيركت ،لبناف( .رسالة ماجستير منشكرة)
 .84حمداف ،عبد المجيد( :)2007اطاللة عمى القضية.

المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ

كالديمقراطية.
 .85حيدر ،عبير( :)2012السياسة األلمانية اتجاه القضية الفمسطينية وتطورىا .ك ازرة الثقافة،
دمشؽ.
 .86خمؼ ،محمكد ( :)2012أساليب ومناىج البحث العممي في العالقات الدولية والدراسات
الدبموماسية .مجمة الثقافة كالتنمية ،عدد  .58جامعة البمقاء التطبيقية ،األردف
 .87دركيش ،ىدل ( :)2002العالقات التركية الييودية واثرىا عمى البالد العربية منذ قياـ دعوة
ييود الدونمة الى نياية القرف العشريف .ط  .1ج .1دار القمـ ،دمشؽ ،سكريا.
 .88دياب ،محمكد ( :)1976الصييونية العالمية

والرد عمى الفكر الصييوني المعاصر.

مطبكعات الشعب ،مصر.
 .89دياب ،محمكد ( :)2002الصييونية العالمية والرد عمى الفكر الصييوني المعاصر .مطبكعات
الشعب.
 .90زيتكف  ،عبد الكىاب ( :)2006األذرع الصييونية في بيت الرئاسة االمريكية .مجمة فصمية
تصدر عف اتحاد الكتاب العرب ،العدد( ،)24دمشؽ.
 .91سكسة ،أحمد( :)2003أبحاث في الييودية والصييونية .دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،أربد،
عماف.
 .92سكيد ،ياسيف ( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1مجمد ،6ج.2
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 .93سكيداف ،مأمكف ( :)2014عالقات إسرائيؿ مع جميوريات االتحاد السوفيتي السابقة
األوروبية .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص
ص .)255 -221مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل،
فمسطيف.
 .94سبلمة ،عبد الغني ( :)2014العالقات اإلسرائيمية مع كندا والمكسيؾ .في عبلقات إسرائيؿ
الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)80-67مؤسسة األياـ ،ك
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .95سبلمة ،محمد ( :)2003الصراع الفمسطيني االسرائيمي وقضايا المرحمة النيائية بيف قواعد
القانوف واختالؿ القوى والموازيف .في دراسة قانكنية ،ط .1شبكة المعمكمات الجامعية ،جامعة
عيف شمس ،القاىرة.
 .96سيسالـ ،سمير( :)2005المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية .الجامعة اإلسبلمية،
فمسطيف ،غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
 .97شريتح ،فاخر(:)2005المسيحية الصييونية .الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف( .رسالة
ماجستير غير منشكرة)
 .98شريؼ ،حسيف( :)1995الحروب التوسعية الصييونية .ج .2الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 .99شريؼ ،حسيف( :)1995المفيوـ السياسي واالجتماعي لمييود عبر التاريخ .ج.1

الييئة

المصرية العامة لمكتاب.
 .100شكرم ،محمد( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1في الدراسات الخاصة ،مجمد ،6ج.2
 .101شمالي،الياـ ( :)2014الصندوؽ التأسيسي الفمسطيني .الجامعة اإلسبلمية ،غزة( .رسالة
ماجستير غير منشكرة)
 .102صالحية ،محمد ( :)2009مدينة القدس السكاف واألرض (العرب والييود) .مركز الزيتكنة
لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،لبناف.
 .103صالح ،محسف ( :)2011صناعة القرار اإلسرائيمي االليات والعناصر المؤثرة .مركز الزيتكنة
لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،لبناف.
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 .104صامرم ،خكلة( :)2013الصراع العربي اإلسرائيمي – حرب  1948نموذجا .جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .105صايغ ،فايز .االستعمار الصييوني في فمسطيف .مطبكعات أفريقية أسيكية ،مركز منظمة
التحرير الفمسطينية ،القاىرة .
 .106صداقة ،صميحة ( :)2009االعتراؼ في القانوف الدولي العاـ المعاصر .جامعة بنغازم ،دار
النيضة العربية.
 .107صفكة ،نجدة ( :)1967الييود والصييونية في عالقات الدوؿ الكبرى .كمية االقتصاد كالعمكـ
السياسية ،جامعة بغداد( .محاضرة)
 .108طربيف ،أحمد( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1في الدراسات الخاصة ،مجمد ،5ج.2
بيركت ،لبناف.
 .109طشطكش ،ىايؿ ( :)2010مقدمة في العالقات الدولية .قسـ العمكـ اإلدارية ،جامعة اليرمكؾ،
األردف.
 .110عابد ،خالد ( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1في الدراسات الخاصة ،مجمد ،6ج.2
 .111عاشكر ،حكمت( :)2014العالقات التجارية الخارجية إلسرائيؿ بيف االقتصادييف الزراعي
والمعرفي والعسكري .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات،
(ص ص  .)598 -569مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ
اهلل ،فمسطيف.
 .112عبد الحميد ،ميند( :)2015اختراع شعب وتفكيؾ آخر .ط .1المركز الفمسطيني ،راـ اهلل.
 .113عبد الحميد ،ىشاـ( :)2012ىالؾ ودمار أمريكا المنتظر .ط .2دار الكتاب العربي ،مصر،
القاىرة.
 .114عبد الرحمف،أسعد( :)1982المنظمة الصييونية العالمية .ط .1المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،بيركت ،لبناف.
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 .115عبد الرحمف ،عكاطؼ ( :)1980مصر وفمسطيف .عالـ المعرفة ،عدد .26الككيت.
 .116عبد الكريـ ،الحسني ( :)2010الصييونية الغرب والمقدس والسياسة .ط .1دار شمس لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة.
 .117عبد المنعـ ،محمد ( :)1968أسرار  .1948مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة ،مصر.
 .118عجكة ،سائدة( :)2011آلية انتقاؿ الممكية في األراضي غير المسجمة في فمسطيف .جامعة
النجاح الكطنية  ،نابمس ،فمسطيف ( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .119عديمة ،محمد ( :)2015تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية .جامعة النجاح ،فمسطيف.
(رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .120عرابي ،رجا ( :)2006سفر التاريخ الييودي .ط .2دار األكائؿ لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ.
 .121عرنكؽ ،مفيد( :)1990أضواء عمى الصراع العربي االسرائيمي .ط .1منشكرات دار النضاؿ،
بيركت.

 .122عمي ،عمي ( :)1969نير األردف والمؤامرة الصييونية .الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،فرع
الساحؿ ،مصر.
 .123عكض ،عبد العزيز ( :)1990الموسوعة الفمسطينية .ط .1مجمد ،6ج.2
 .124غاركدم ،ركجيو( :)1990إسرائيؿ بيف الييودية والصييونية .ط .1دار التضامف ،بيركت،
لبناف.
 .125غام كار ،األميراؿ ( :)1970أحجار عمى رقعة الشطرنج .ط .1ترجمة :سعيد جزائرلي.
 .126فرانكؿ ،جكزيؼ( :)1984العالقات الدولية.ط .2ترجمة :غازم القصيبي .دار تيامة ،جدة،
السعكدية
 .127فرج ،أنكر (:)2007

نظرية الواقعية في العالقات الدولية .مركز كردستاف لمدراسات

االستراتيجية السميمانية.
 .128قنيبى ،عصاـ ( :)2014الصراع عمى الديار المقدسة.
 .129كار ،كليـ( :)1983الييود وراء كؿ جريمة .ط .2في شرح كتعميؽ خير اهلل الطمفاح .دار
الكتاب العربي ،بيرت ،لبناف.
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 .130كامؿ ،عبد العزيز ( :)2008العممانيوف وفمسطيف ستوف عاما مف الفشؿ .مجمة البياف،
السعكدية ،الرياض.
 .131الفي ،عبد الحكيـ ( :)2011الدور األمريكي في الحروب العربية االسرائيمية .الجامعة
االسبلمية ،غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .132ليمة ،محمد ( :)1969النظـ السياسية الدولة والحكومة ،دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف.
 .133مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( :)1993دافيد بف غوريوف يوميات الحرب .1949-1947
ترجمة :سمير جبكر ،ك مراجعة كتقديـ :صبرم جريس ،ك تحرير :غيرشكف ريفميف كالحاناف
أكرف.
 .134محمكد ،أميف ( :)1984مشاريع االستيطاف الييودي منذ قياـ الثورة الفرنسية حتى نياية
الحرب العالمية األولى .عالـ المعرفة الككيت ،عدد(.)74
 .135مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ( :)2012االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية.
(تقرير المعمكمات ())21
 .136مركز دارسات الشرؽ األكسط ( :)2006االستيطاف الييودي وأثره عمى مستقبؿ الشعب
الفمسطيني .تحرير :ذياب مخادمة ،ك مكسى الدكليؾ( .ندكة)
.137مسعد ،بكلس حنا ( :)1983ىمجية التعاليـ الصييونية .ط .2المكتب اإلسبلمي ،بيركت.
 .138مصالحة ،نكر الديف( :)1991التصور الصييونية لمترحيؿ .مجمة الدراسات الفمسطينية،
مجمد .2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،فمسطيف.
 .139مصطفى ،أميف( :)1994االتصاالت السرية العربية الصييونية .ط .1دار الكسيمة ،جدة.
 .140مصطفى  ،ميند ( :)2014العالقات مع االتراؾ تحالؼ األطراؼ .في عبلقات إسرائيؿ الدكلية
السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)284-261مؤسسة األياـ ،ك المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .141معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت ( :)2008المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات والصالحيات وتغيير
المسميات وأثرىا عمى التشريعات السارية .كحدة بنؾ المعمكمات القانكنية ،بيرزيت ،فمسطيف.
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 .142مقدادم ،إسبلـ ( :)2009العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف .1948-1936
(رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .143منصكر ،جكني ( :)1987معجـ االعالـ والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية .ط .1مدار
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،فمسطيف.
 .144مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع ( :)2000وثائؽ وتقارير بريطانية مف شرؽ
األردف وفمسطيف ،تقرير الحكومة البريطانية عف إدارة فمسطيف في الفترة مف يوليو -1920
ديسمبر  ،1921مترجـ د .محمد عبد الكريـ محافظة كمعبد الخكاجة ،ط1
 .145مياني ،عمى ( :)2010العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف (.)1936-1918
الجامعة اإلسبلمية ،غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
 .146نافع  ،بشير( :)1999األمبرايالية والصييونية والقضية الفمسطينية .ط .1دار الشركؽ،
القاىرة.
 .147نزاؿ ،حسباف( :)2010النضاؿ السممي في الصرعات الدولية ،جامعة بيرزيت ( .رسالة
ماجستير غير منشكرة )

 .148نصيرات ،فدكل .السمطاف عبد الحكيد الثاني ودوره في تسييؿ السيطرة الصيوينة عمى
فمسطيف .جامعة فيبلدليفيا ،األردف.
 .149نكرم ،شاكر( :)1986الحركة الصييونية في فرنسا .ط .1دائرة الشؤكف الثقافية العامة ك ازرة
الثقافة كاالعبلـ ،العراؽ ،بغداد.
 .150لكنجي ،كميفكرد ( :)2003الشعب المختار األسطورة التي شكمت انجمت ار وامريكا 3 .أجزاء.
ترجمة :قاسـ عبده ، Hodder, stoughton ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة.
 .151كايزماف ،حاييـ( :)1949مذكرات حاييـ وايزمف – التجربة والخطأ .دراسة كاعداد :معدم
الحسيني .دار الخمكد لمنشر ك التكزيع.
 .152كايتبلـ ،كيث ( :)1999اختالؽ إس ارئيؿ القديمة ،سمسمة عالـ المعرفة ،رقـ ( .)249ترجمة:
سحر اليندم) ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.
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 .153كماؿ ،بف صحراكم ( :)2008الدور الدبموماسي لييود الجزائر في أواخر عيد الدايات.
المركز الجامعي ،الجزائر( .رسالة ماجستير).
 .154ىاشـ ،محمد( :)2010الديف والسياسة والنبوءة بيف االساطير الصييونية والشرائع السماوية.
ط .1دار الكتاب العربي ،دمشؽ ،القاىرة.
 .155ىاشـ  ،يكنس ( :)2010الديف والسياسة والنبوءة بيف األساطير الصييونية والشرائع
السماوية .ط .1دار الكتاب العربي ،دمش ،سكريا.
 .156ىيكؿ ،محمد(:)2001المفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ .ط ،8ج .2دار الشركؽ،
القاىرة.
 .157ىيكؿ ،محمد( :)2001المفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ .ط ،10ج .1دار الشركؽ،
القاىرة.
 .158ىيكؿ ،حسنيف( :)2002العروش والجيوش .رقـ ( ،)2ط .4دار الشركؽ ،القاىرة ،مصر.
 .159ىيئة المكسكعة ،الموسوعة الفمسطينية .في القسـ العاـ  ،مجمد  ،3ط  .1دمشؽ.
 .160ىيئة المكسكعة ،الموسوعة الفمسطينية .في القسـ العاـ ،مجمد  ،2ط  .1دمشؽ.
 .161يكسؼ ،ايمف( :)2014العالقات اإلسرائيمية الصينية البدايات والشراكات والمعيقات .في
عبلقات إسرائيؿ الدكلية السياقات ،األدكات ،االختراقات ،اإلخفاقات( ،ص ص .)304-278
مؤسسة األياـ ،ك المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .162يكسؼ ،يكسؼ( :)1994إسرائيؿ البداية والنياية .ط.1
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الوثائؽ
 .179اتفاقية فيصؿ فايتسمف www.israelinarabic.com.1919
المركز القومي لمدراسات والتوثيؽ ( :)2005وثائؽ القضية الفمسطينية .ط ،1ج 2 .فمسطيف ،غزة
.

 .180االقتراح المقدـ مف الكسيط برنادكت حكؿ تجريد مدينة القدس مف السبلح  3يكليك .1948
 .181برقية رئيس المجمس األمريكي لمييكدية إلى كزراء الخارجية كالبحرية األمريكييف احتجاجا عمى
تشكيؿ الفرقة الييكدية 1944/9/21

 .182برقية مف السفير األمريكي في القاىرة (بنكني تاؾ) إلى كزير الخارجية األمريكي حكؿ دخكؿ
قكات مصرية إلى فمسطيف .1948/4/26

 .183برنامج حزب العماؿ (الشؽ المتعمؽ بفمسطيف) الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر
. 1944
 .184قرار ديفيد بف غكريكف رئيس كزراء إسرائيؿ بإقامة جيش الدفاع اإلسرائيمي . 1948 /5/26
 .185مذكرة عبد القادر الحسيني إلى الجامعة العربية بشأف حرماف جنكده مف السبلح .1948/4/6
 .186مذكرة مف الككالة الييكدية الى الحككمة البريطانية تطالب فييا المكافقة عمى برنامج بمتيمكر
كاالعبلف الفكرم عف تأسيس دكلة ييكدية . 1945/5/22

 .187نص إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ .1948/5/14
 .188نص رسالة لجنة الطكارئ الصييكنية األمريكية إلى الرئيس األمريكي تركماف تتعمؽ بتشكيؿ
المجنة األنجمك-أمريكية بشأف فمسطيف كاليجرة الييكدية . 1945/10/3

 .189نص قرار الحككمة البريطانية بتشكيؿ لكاء ييكدم 1944/9/20
 .190كثيقة تقرير المجنة التنفيذية إلى لجنة االنتداب في عصبة األمـ بتاريخ . .1927/5/11
 .191قرار مجمس األمف بأمر إيقاؼ إطبلؽ النار كاقامة ىدنة في منطقة القدس .1948/5/22
 .192قرار رقـ ( )50الصادر عف مجمس األمف يدعك إلى كقؼ العمميات العسكرية ألربعة أسابيع،
بتاريخ .194/5/29
 .193كثيقة ،مذكرة عبد القادر الحسيني إلى الجامعة العربية بشأف حرماف جنكده مف السبلح بتاريخ
.1948/4/6
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 .194رسالة الياىك ايبشتيف إلى الرئيس األمريكي ككزير خارجيتو بإعبلف قياـ إسرائيؿ .1948/5/14
مؤسسة الدراسات الفمسطينية http://www.palestine-

studies.org/ar_index.aspx

 .195اتفاقية بيف األمير فيصؿ كحاييـ كايزمف بشأف فمسطيف  3يناير 1919
 .196اتفاقية جبؿ سككبس1948/7/7
 .197برنامج جمعية أحباء صييكف في بريطانيا العظمي كايرلندا الذم كضعو غكلد سميد
 .198احتجاج المجنة التنفيذية لمؤتمر السيدات العربيات عمى تيريب الييكد لمسبلح \1930
 .199تصريح بمفكر مف ك ازرة الخارجية البريطانية في 2نكفمبر .1917
 .200تصريح رئيس الكاليات المتحدة األمريكية (تركماف) في  4أكتكبر  ،1946لجنة األنجمك –
أمريكية

 .201تكصية مؤتمر لندف (المسمى مؤتمر كامبؿ بنرماف عاـ .)1907رسالة مف القنصؿ البريطاني
في القدس إلي كلياـ يكنج إلى كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف بتاريخ 1839/3/14
 .202نداء شبتام تسفي إلى الييكد عاـ .1798
 .203رسالة مف القنصؿ البريطاني في القدس إلي كلياـ يكنج إلى كزير الخارجية البريطاني المكرد
بالمرستكف بتاريخ 1839/3/14

 .204رسالة كزير الخارجية البريطاني المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ بشأف إقناع
السمطاف بإباحة ىجرة الييكد فبراير 1841
 .205رسالة ىرتزؿ لمسمطاف عبد لحميد يعرض عميو فييا قرضا ماليا في مقابؿ تشجيع اليجرة الييكدية
إلى فمسطيف 1896/8/25

 .206رسالة ىرتزؿ إلى دكؽ بادف الكبير يعرض فييا مخططو الجديد الستيطاف فمسطيف
1898/12/15
 .207رسالة ىرتزؿ إلى رئيس الحككمة البريطانية ،لكرد سكلزبرم بشأف إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف
في ديسمبر .1896

 .208قرار الجمعية العامة رقـ (181الدكرة الثانية) بتاريخ  29نكفمبر  1947التكصية بخطة لتقسيـ
فمسطيف
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 .209قرار لمككنجرس األمريكي يدعك لفتح أبكاب فمسطيف لميجرة الييكدية  19ديسمبر 1945
 .210محاضرة الككلكنيؿ كمكد رينييو ككندر في محاضرة ألقاىا عاـ  1892عف فمسطيف الشرقية.
 .211مذكرة السفير البريطاني جكرج بككناف في بتركجراد إلى سا ازنكؼ كزير خارجية ركسيا الستطبلع
رأم الحككمة الركسية في شأف استعمار الييكد لفمسطيف .1916/3/13

 .212مذكرات مكسى حاييـ مكنتفيكر عف فمسطيف بتاريخ .1839/5/24
 .213مذكرة كزير الخارجية البريطاني ،المكرد بالمرستكف إلى سفير بريطانيا في إستانبكؿ بخصكص
تكطيف الييكد في فمسطيف عاـ .1840/8/11
 .214مذكرة كفد المنظمة الصييكنية الى المجمس األعمى لمؤتمر الصمح بباريس  3فبراير 1991
 .215مشركع لكدر ميمؾ عاـ 1944
 .216مقابمة ىرتزؿ مع الدكؽ بادف األكبر بشأف دعـ قيصر ألمانيا لقامة دكلة ييكدية
1896/4/23مكافقة الكاليات المتحدة عمى إقامة كطف لمييكد في فمسطيف .1922/9/11

 .217مقتطفات مف مذكرات ىرتزؿ عف لقائو بمصطفى كامؿ 1897/3/24
 .218مف مذكرات مكسى حاييـ مكنتفيكر عف فمسطيف 1839/5/24
 .219مكافقة الكاليات المتحدة عمى إقامة كطف لمييكد في فمسطيف .1922/9/11
مف كتاب الجزيرة العربية في الوثائؽ البريطانية (نجد والحجاز) ،المجمد  ،3ترجمة وتحرير:

نجدة فتحي صفوة ،دار الساقي ،بيروت ،لبناف.

 (FO 371/3043(.220برقية مف القيادة العامة ،مصر إلى ك ازرة الحربية البريطانية بتاريخ
.1917/5/25

FO 371/3043(10982) .221
1917/5/28

) برقية مف ك ازرة الحرب إلى مقر القيادة العاـ ،مصر بتاريخ

 )FO 686/37) .222برقية مف المعتمد البريطاني في جدة بالنيابة إلى الممؾ حسيف بتاريخ 13
ديسمبر .1917
)FO 686/37) .223
. 1917/12/13

برقية مف الممؾ حسيف إلى المعتمد البريطاني في جدة بتاريخ
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.224

) )FO 371/3061برقية مف السير ريجنالد كبنغيت القاىرة إلى ك ازرة الخارجية بريطانيا،

بتاريخ . 1917/12/14

 ) FO 371/3043) .225برقية مف السير ريجنالد كينغيت (المندكب السامي في القاىرة) إلى ك ازرة
الخارجية البريطانية بتاريخ  2يكنيك 1917.
 ) FO 371/3043(188929) .226برقية مف ريجالند كينغيت ،الرممة إلى ك ازرة الخارجية لندف
بتاريخ  30سبتمبر .1917

 )FO 371/3043( .227برقية مف ك ازرة الخارجية إلى السير ريجنالد كينغيت مف السير مارؾ
سايكس  9أكتكبر 1917
 ) FO 371/3043(198709) .228برقية مف السير ريجنالد كينغيت – القاىرة إلى ك ازرة الخارجية
– لندف بتاريخ  16أكتكبر .1917

 )FO 371/3043 (214131) .229برقية مف ك ازرة الخارجية لندف إلى المكرد برتي باريس بتاريخ
 9نكفمبر .1917
 )FO 686/35) .230كتاب مف األمير عبد اهلل إلى كيمسف بتاريخ . 1917/8/16
مف كتاب الجزيرة العربية في الكثائؽ البريطانية (نجد كالحجاز) ،المجمد  ، 7-6ترجمة كتحرير:

نجدة فتحي صفكة ،ط .1دار الساقي ،بيركت  ،لبناف.

 .231مذكرة مف كزير الخارجية البريطانية حكؿ المفاكضات مع فيصؿ ،1921/1/13

FO

].371/6238 [E 1251
 .232كثيقة رقـ ]FO 371/7774 [E 7862

كتاب مف الميجر مارشاؿ ،المعتمد كالقنصؿ

البريطاني في جدة إلى المكرد بمفكر ،كزير الخارجية البريطاني ،لندف بتاريخ .1922/7/18

 .233مذكرة عف المكتب العربي كأىدافو كخدماتو رقـ .Fo 406/51{E 4025/4025/91
مذكرات عبد اهلل التؿ
 .234انتقاؿ المفاكضات إلى كاليو( ،ص )91
 .235شركة كيرباء فمسطيف ( ،1949/4/25ص)73
 .236قيادة الجيش العربي اؿ ج  948/4/6- 765/4/9مكجية لعبد اهلل التؿ مف الفريؽ كمكب،
 .237كثيقة اتفاقية ركدكس بيف العرب كالييكد بتاريخ  3ابريؿ .1949
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 .238كثيقة اتفاقية سايكس بيكك بيف قادة العرب كالييكد  7يكليك . 1948
 .239كثيقة أمريكا تحرض الييكد عمى التمادم بالطغياف . 1948/11/14
 .240كثيقة االعتراؼ الضمني مف الممؾ عبد اهلل . 1949/3/29
 .241كثيقة التنازؿ عف منطقة جبؿ المكبر بيف األردنييف كالييكد بتاريخ  23ابريؿ  1949كثيقة تعمف
عف تقدـ المفاكضات بنجاح بيف العرب كالييكد .1948/11/22

 .242كثيقة تـ التقاطيا تؤكد استم اررية المفاكضات بيف العرب كالييكد . 1948/11/11
 .243كثيقة حكؿ مقترحات لجنة اليدنة كاألمـ المتحدة بشأف تجريد القدس مف السبلح .
 .244كثيقة رقـ ج 1/1/مف كمكب رئيس الجيش العربي لمكتيبة السادسة  9يكليك .1948
 .245كثيقة عدـ التنازؿ الييكدم عف المثمث . 1949/3/29
 .246كثيقة لتطكيؽ الجيش العراقي لبلنسحاب مف فمسطيف مارس.
 .247كثيقة لقاء صحفي لشرتكؾ مف الكاليات المتحدة االمريكية. 1949/3/18 ،
 .248كثيقة لكضع الصيغة النيائية التفاقيات المثمث . 1949/3/29
 .249كثيقة محادثات صمح بيف العرب كاسرائيؿ بتاريخ . 1948 /11/7
 .250كثيقة مف أجؿ إيقاؼ القتاؿ في القدس مكجية عبد اهلل التؿ (الجيش العربي .1948/11/27
 .251كثيقة مف أجؿ إيقاؼ القتاؿ في القدس مكجية عبد اهلل التؿ (الجيش العربي .1948/11/27
 .252كثيقة مف ك ازرة الخارجية األمريكية لممؾ شرؽ األردف بخصكص اليدنة بتاريخ .1948/7/18
 .253كثيقة مف نشرة االخبار العبرية عف المفاكضات بيف العرب كالييكد . 1948/11/10
 .254كثيقة مف تركماف تتطمب مف األردف عدـ الكقكؼ اماـ التكسعات الييكدية  1949/3/29التؿ.
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( :)1993دافيد بف غوريوف يوميات الحرب ،1949-1947
ترجمة :سمير جبور ،مراجعة وتقديـ :صبري جريس ،تحرير :غيرشوف ريفميف ،والحاناف أورف.
.255كثيقة بتاريخ  1947/12/31تتحدث عف التكازنات اإلقميمية لحماية إسرائيؿ مف الدكؿ العربية
(موسوعة النكبة) http://nakba.ps/decisions-details.php?id=7
 .256كثيقة قرار رقـ  1948/ 48بتاريخ  23ابريؿ  1948إقامة لجنة ىدنة لفمسطيف ،جمسة رقـ
(.) 287
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 .257كثيقة قرار رقـ  1948/ 50بتاريخ  29مايك  1948كالدعكة إلى كقؼ العمميات العسكرية لمدة
أربعة أسابيع
 .258كثيقة قرار رقـ  1949 / 69بتاريخ  4مارس  1949التكصية بقبكؿ إسرائيؿ عضكا في األمـ
المتحدة (مكسكعة النكبة) ىيكؿ ،حسنيف ( :)2001المفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ،
دار الشروؽ.
 .259أمريكا كالجيش األردني كثيقة رقـ  5-1248بتاريخ /12مايك ..1948

 .260برقية مف القنصؿ العاـ األمريكي في القدس (كاسكف)إلى كزير الخارجية نيكيكرؾ  22أبريؿ ،
كثيقة رقـ 01/4-2248ف.867

 .261برنامج حزب العماؿ (الشؽ المتعمؽ بفمسطيف) الصادر عف مؤتمر الحزب المنعقد ديسمبر
.1944
 .262تقرير عف مقابمة الككماندك ىكجارت ممثؿ مكتب القاىرة فيما يتعمؽ بسايكس –بيكك كمقابمة
الشريؼ حسيف . 1917
 .263نص طبقا لبرقية لككالة ركيتر صادرة مف كاشنطف ،في يكـ 9مارس .1944
 .264كثيقة رقـ (01 /3-2648ف )867بتاريخ . 1948/3/26

 .265كثيقة رقـ ( )4-1548بتاريخ  1948 /3/25برقية مف المندكب الدائـ لمكاليات المتحدة لدل
األمـ المتحدة السفير أكستف إلى كزير الخارجية.

 .266كثيقة رقـ  5-1248بتاريخ 12مايك 1948
روابط االنترنت:

http://www.sasapost.com/opinion/zionism-and-international-relations .267
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162436 .268
شحادة ،مامكف  ،القضية الفمسطينية  ،الحكار المتمدف العدد 09:26 -2006/2/12-2555
( .269مكقع المعرفة )http://www.marefa.org/index.php
 http://www.nakba.ps/criminal-details.php?id=12 .270مكقع مكسكعة النكبة النكبة
 .271رسالة الممؾ عبد اهلل لغمكب عف القدس akhbarelbalad.net/ar/1/2/1475
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 مكقع فمسطيف لمحكارhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=882862%D9%8B .272
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/112.htm : الندكة العالمية لمشباب، (نت.273
http://walspace.ahlamountada.com/t64-topic .274
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