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 الممخص

 عميٍػا قاهػت التػي كالقاعػدة الصػٍيكىي الفكػر فػي الزاكيػة حجػر الصػٍيكىي االسػتيطاف يشػكؿ

 األحتاللػي الكاقػع األهػر فػرض لغػرض الصٍيكىية تعتهػدي الػذم األسػاس يعتبر حيث االحتالؿ، دكلة

 التػي االسػتعهارم االسػتيطاف أشػكاؿ عػف الصػٍيكىي األسػتيطاف كيختمػؼ. القدس في ٍاتكسػع عمػى

 كهػا ديىي، كادعا  ذرائعيػة فمسػفة عمػى كجكدي تسكيغ في يستىد ألىً الحديث، العصػر فػي العػالـ عرفٍػا

 .العسكرية القكة ٌاتساىد التي الكاقػع األهػر سياسػة يعتهػد

 الداخمي كسػمككٍا ىٍجٍا في أكلكية ذات كسياسة االستيطاف العالهية الصٍيكىية الهىظهة اعتهدت 

 عمى" لميٍكد قكهي كطػف إقاهػة" في الهتهيمة كغاياتٍا أٌدافٍا لتحقيؽ الدكلية كعالقاتٍا كالخارجي،

قاهة أراضيٍا، عمى يال كاالست فمػسطيف، إلػى اليٍػكد تٍجير خالؿ هف فمسطيف، أرض  الهستكطىات كا 

 الغير، كطف عمى القضا  خالؿ هف ها كطىان  اتخاذ: يعىي االسػتيطاف كأف السػيها عميٍا، اليٍكدية

 اإلسرائيمية السياسات أخطر هف 4946 -4947 عاهي بيف القدس في اليٍكدم االستيطاف يعد كلذلؾ

 فتٍكيد كالهسمهيف كالعرب الفمسطيىييف عىد هقدسةال الهديىة لهكاىة كذلؾ احتمت التي األراضي في

ر ٌك القدس  .األخير كهآلً الصٍيكىي الهشركع جٌك

عاـ  حتى التاريخية الهراحؿ خالؿ القدس هديىة في كتطكري االستيطاف ظٍكر الدراسة ٌذي تىاكلت

. عىٍا شاتى التي كالهخاطر القدس هديىة حكؿ الهستكطىات شكمتٍا التي األطكاؽ تبيف كها. 4946

 اإلسرائيمية الهشركعات كيكضح. تؤديً الذم كالدكر الهديىة اسكار خارج االستيطاىية البؤر كيستعرض

 كهحيطٍا، القدس هديىة في االستيطاف تكييؼ خالؿ هف القدس في العربية الشخصية هحك إلى الٍادفة

 عاصهةن  كجعمٍا سالهية،كاإل العربية القدس ٌكية إلغا  إلى تؤدم الكاقع أرض عمى تغيرات هحديان 

 . عميٍا السيطرة ييهكف هعزكلة فمسطيىٌية أقمٌية هع اليٍكد هف ساحقة غالبيةه  تقطىٍا يٍكدٌية
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 كاإلسػرائيمييف، الفمسػطيىييف بػيف الصػراع هكاضيع أبرز أحد تكضيح في كهبرارتٍا الدراسة اٌداؼ تكهف

 يعاىكف الشػرعي الحؽ أصحاب لفمسطيىيكففا عميٍا، كالسيطرة األرض عمى الصراع حكؿ كالهتهحكر

 في االستيطاىي الهشػركع لصػالح الهتعاقبة اإلسرائيمية الحككهات ًقبىؿ هف كالتٍجير الطرد سياسة هف

 الصٍيكىي الفكر في االستيطاىية السياسػات عمػى الضك  إلقا  إلى الدراسة ٌذي ٌدفت فقد لذلؾ القدس،

 لتستعرض الدراسة ٌذي جا ت ٌىا كهف القدس فػي االستيطاف عمى التركيز هع ،هحددة ةهرحم عبر

 العتيدة، لدكلتٍـ عاصهة لتككف الفمسطيىيكف بٍا يتهسؾ التي القدس في لالستيطاف التاريخي التطكر

 :همهاأ النتائج من مجموعة الى الدراسة خمصت

 األطهاع كتهيزت القدس هديىة في خاصة لمحظة كال يتكقؼ لـ الصٍيكىي االستيطاىي الىشاط اف

 حيث السياسييف، الصٍيكىية زعها  تصريحات يتتبع هف لكؿ تظٍر خاص بطابع بالقدس الصٍيكىية

 أساسٍا فمسفة اىتٍج الذم الصٍيكىي االستراتيجي لمفكر العهمي التطبيؽ اإلسرائيمي االستيطاف شكؿ

 ديىية كدعاكل بحجج كسائؿال بشتى الفمسطيىييف سكاىٍا طرد بعد الفمسطيىية، األرض عمى االستيال 

 جهيع أف ايضا الهالحظ كهف أرض، بال لشعب شعب بال أرض“ هقكلة كتركيج باطمة، كتاريخية

 ضركرة هف تىطمؽ كالتي اليٍكد إلى الغرب لرؤية اهتداد ٌي اليٍكدية الهسألة لحؿ طرحت التي األفكار

 بدكافع التسٌمؿ شكؿ اخذت قدسال في االستيطاف عهمية اف الى الدراسة صتمخ كها. هىٍـ التخمص

 أيىا  في الصٍيكىية لمغزكة قاعدة التسٌمؿ ٌذا ليشٌكؿ العيهاىي الحكـ أيىا  في كسياسية كاقتصادية ديىية

 أشكالٍا بأكسع بالٍجرة فسهىحى  الصٍيكىية الحركة هع فيً لٍبس ال بشكؿو  تكاطأ الذم البريطاىي االحتالؿ

 .الصٍيكىي الكياف لقياـ ٌيأت هجةهبر  تسٍيالت اليٍكدم الكجكد كأعطى

 التٍكيد سياسة عميٍا ترتكز التي الرئيسية الهحاكر أٌـٌ  القدس هديىة في ”اإلسرائيمي“ االستيطاف شكؿ 

 لتٍكيد هدركسة خططو  كٍفؽ يعهمكف القدس لهديىة احتالٌـ هىذ ”اإلسرائيميكف“ أخذ إذ ”اإلسرائيمية“
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 كتيرة في كالتسارع ياىيان، الهستكطىات كبىا  أكالن  األراضي هصادرة خالؿ هف كذلؾ عهميان؛ الهديىة

 تحقيقان   ”اإلسرائيمية“ الهستكطىات هف بسمسمةو  كتطكيقٍا الهديىة في ”اإلسرائيمي“ االستيطاىي الىشاط

 (.الكبرل القدس)ها يسهى  لهشركع

ٍػـك ٌذا كضهف  ،ؿالعه حالة في يةالصٍيكى بأىً األستيطاف كصؼ فيً هبالغ يككف فل تيطافلألس الهف

 فػأف القػائـ، العربػي لمهجتهػع ٌػدـ ةعهمي هػع ذلػؾ يػتالـز بػؿ بىػا ال عهميػة عمػى ريقتص ال ككىػً

 .الصراع هراحؿ طكاؿ كذلؾ الهستقبؿ في كاهىً تظؿ بؿ فقط، هرحمية ليست األخطار
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Abstract  

Zionist settlement constitutes a cornerstone of the Zionist ideology and the base upon 

which the State of the occupation, where is the basis on which Zionism adopted for the 

purpose of imposing a fait accompli on the occupation's expansion in Jerusalem. The 

different forms of Zionist settlement for colonial settlement the world has known in new 

generation, because it is based on the justification of its existence on the philosophy of 

pragmatism and religious claim, as it supports the policy actually backed by military force. 

 

World Zionist Organization adopted the settlement as a policy priority in its approach and 

conduct internal and external, and international relations to achieve its goals and objectives 

of the "establishment of a national home for the Jews" on the historical land of Palestine, 

through the displacement of Jews to Palestine, and the seizure of its territory, and the 

establishment of the Jewish by the settlements, especially since settlement means: take 

home what by eliminating the homeland of others, is a Jewish settlement in Jerusalem 

between 1917- 1936 of the most serious Israeli policies in the territories that were 

occupied, to the status of the holy city the Palestinians, Arabs and Muslims  Jerusalem is 

the essence of the Zionist project last and fate. 

 

This study dealt with the emergence of the settlement and development in the city of 

Jerusalem during the historical stages until the current phase. As it turns out the hoops set 

up by the settlements around the city of Jerusalem and the risks that arise for them. And 

review the outposts outside the city walls and the role they play. It explains Israel aimed at 

personal Arabic literacy in Jerusalem projects and access to Judaize it and turn it into 

Greater Jerusalem through settlement expansion in the city of Jerusalem and its environs, 

causing changes on the ground lead to the abolition of the identity of Jerusalem Arab, 

Islamic, and make it a Jewish capital inhabited by an overwhelming majority of Jews with 

a minority Palestinian isolated can be controlled. 

 

The objectives of the study one of the main topics of the conflict between Palestinians and 

Israelis, and centered on the conflict on the ground and control them. The Palestinians have 

a legitimate right to suffer from the policy of expulsion and displacement by successive 

Israeli governments for the benefit of the settlement project in Jerusalem, so, this study 
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aimed to shed light on settlement policies in Zionist thought through different stages, with 

a focus on settlements in Jerusalem, hence this study was to review the historical 

development of settlement in Jerusalem held by the Palestinians as the capital of a future 

state, The study concluded the most important set of results:  

The settlement activity Zionist did not stop nor especially in the city of Jerusalem for a 

moment marked by Zionist ambitions in Jerusalem special character appears for each of 

the traces of the Zionist leaders of the statements of politicians, where Israeli settlements 

form the practical application of the Zionist strategic thinking, which pursued a philosophy 

based seizure of Palestinian land, after the expulsion of the Palestinian population in 

various means religious and historical arguments and false cases, and promote the saying 

"a land without a people for a people without a land, it is also noted that all the ideas put 

forward to resolve the Jewish question is an extension of the vision of the Middle Ages 

Bank to the Jews. They proceed from the need to get rid of them. The study also 

summarized that the settlement process in Jerusalem took the form of infiltration of 

religious motives, economic and political during Ottoman rule to form this sneak a base for 

the invasion of Zionism during the British occupation, which colluded unequivocally with 

the Zionist movement was allowed to immigration in the broadest forms and gave the 

Jewish presence programmed facilities created to do the Zionist entity. 

 

Form of settlement "Israeli" in the city of Jerusalem, the most important key themes that 

underpin the Judaization "Israeli policy" as taking "Israelis" since occupied of Jerusalem 

employed according to a deliberate plans to Judaize the city practically; and through the 

confiscation of land first and build a second settlement, and the acceleration in the pace of 

activity settlement "Israeli" in the city and cordoned off a series of settlements, "Israeli" 

investigation of the project "Israel" (Greater Jerusalem). 

 

Within this concept and characteristic distinct settlement would not be exaggerated 

description of a durable solution that Zionism in the case of work, being not only the 

construction process but goes hand in hand with the demolition of the Arab community-

based process, the dangers are not only progress, but lurk in the future remain so 

throughout the stages of the conflict. 

 

 



  

 
 

1 

 المقدمة:

 كذلػؾ الصػٍيكىي لهشػركعا لتىفيػذ الهالئهػة الدكليػة الظػركؼ كفػر األكلػى العالهيػة الحػرباف اىدالع 

ابػػػدت  العربيػػػة، الهىطقػػػة ىحػػػك كفػػػي ظػػػؿ تكجٍػػػات الػػػدكؿ االكركبيػػػة لٍػػػـ، قػػػكهي كطػػػف كتحقيػػػؽ بإىشػػػا 

 ٌػذي كظػؿ رحػاب فػي الصػٍيكىي الفكػر ٌػذا ليىهػك الصٍيكىية لفكر ةالحاضى تككف بريطاىيا دعهٍا الف

 .الدكلة

 الحركػة دأبػت حيػث الفمسطيىي، الشعب تجاي الصٍيكىية السياسة في أساسيا ركىا االستيطاف يعتبر

 الصػٍيكىي كلالستيطاف فمسطيف، في االستيطاف عمى بالعهؿ عشر التاسع القرف بداية كهىذ الصٍيكىية

 األرض عمػى حقػائؽ كضػع الػى را يك  هػف الحركػة الصػٍيكىية ٌػدفت الصٍيكىي، الفكر في بالغة أٌهية

 الػػػدكافع إلػػػى إضػػافة اإلسػػػرائيمي، العربػػي الىػػػزاع فػػي طػػػرؼ أم هػػع هفاكضػػػات أم فػػي ىفسػػػٍا تفػػرض

 .الهستكطىات إلقاهة الهزعكهة كالديىية التاريخية كالدكافع كاألهىية، كالهائية االقتصادية،

 العٍػد فػي بػدأ هػا فهىٍػا حػؿ،هرا عػدة عمى 1948 عاـ قبؿ فمسطيف في الصٍيكىي االستيطاف بدأ 

 الكياف قياـ عف اإلعالف بعد تهت أخرل كهراحؿ فمسطيف، عمى البريطاىي االىتداب عٍد كفي العيهاىي

ي الصٍيكىي،    .ٌذا يكهىا حتى هستهرة ٌك

ا عف فمسػطيف في الصٍيكىي االستيطاف ظاٌرة تهيزت  القديهة االستيطاف عهميات هف غيٌر

 الشػرعييف ألصحابٍا ههمككة أراض عمى كاالستيال  بالعىؼ الظاٌرة ٌذي اطارتب خالؿ هف كالحديية،

 كجكدٌـ، عمى كالقضا  حضارتٍـ كاستئصاؿ السكاف ٌؤال  لطرد الهسػبؽ التخطيط هع بالقكة،

 الدكلي القاىكف هبادئ تخالؼ كعىصرية استعهارية أسس عمى قاـ اليٍكدم االستيطاىي فاالستعهار

 .الدكلية االتفاقاتك  كالهكاييؽ كالعٍكد

 السياسة في أساسياركىا  الصٍيكىي االستيطاف هكضكع فيٍا اعتبر هرحمة في الدراسة ٌذي تأتي

 كزيادة لتطكير حييية جٍكدا الصٍيكىية الحركة بذلت فقد الفمسطيىي، الشعب تجاي الصٍيكىية
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 هف أجزا  عمى يةاستيطاى كهراكز ىقاط أقيهت كقد كبعدي، 1948 عاـ قبؿ الصٍيكىي االستيطاف

 ٌذي كاىت كقد االىتداب، سمطات بهساعدة الصٍيكىية تالهىظها عميٍا استكلت التي األراضي

ابية ككياىات عسكرية هكاقع بهيابة الهستكطىات  ،1948كأيىا حرب قبؿ الفمسطيىييف الهكاطىيف ضد إٌر

 جٍة، هف أكير كعمى ساليبكأ طرؽ بعدة استهرت االستيطاف لٍذا الفمسطيىية الهقاكهة أف هف كبالرغـ

 كالتي الفمسطيىية األراضي في االستيطاىية األىشطة كقؼ أك اليٍكدية الٍجرة كبح تستطع لـ أىٍا إال

 .الصٍيكىي الكياف دكلة إلقاهة التأسيس ٌدفٍا كاف

 خػارج كخصكصػا القػدس هديىة لً تعرضت الذم الصٍيكىي االستيطاف لفٍـ هحاكلة الدراسة ٌذي تشكؿ

 أعهػػاؿ فػػي بريطاىيػػا لعبتػػً الػػذم كالػػدكر لفمسػػطيف، البريطػػاىي االحػػتالؿ فتػػرة إبػػاف القديهػػة البمػػدة أسػػكار

صدار اليٍكدية الٍجرة بتسٍيؿ يتعمؽ فيها كخاصة التٍكيد  همحكظػان  دكران  لعبػت كالتػي األراضػي قػكاىيف كا 

قاهػػة القػػدس، فػػي اليٍػػكد السػػكاف عػػدد كزيػػادة الصػػٍيكىية، الهىظهػػات إلػػى األراضػػي ىقػػؿ تسػػٍيؿ فػػي  كا 

 باركخ، هيخكر حاييـ، كهيخكر ، ٌاكيـر بيت بيكت، تؿ ركهيها، هىٍا اليٍكدية، الهستعهرات هف العديد

ػػا هكشػػيً، كريػػات رحافيػػا، ػػك كبيػػرة، هػػدىان  ليصػػبح هىٍػػا العديػػد تطػػكر كالتػػي الهسػػتعهرات هػػف كغيٌر  هػػا ٌك

 .االىتداب صؾ كهكاد بمفكر، كعد هع يتكافؽ

 مبرراث انذراست:

 االحػػتالؿ فتػػرة إبػػاف القػػدس هديىػػة لػػً تعرضػػت الػػذم الصػػٍيكىي االسػػتيطاف عمػػى الدراسػػة ٌػػذي قتصػػرت

 هديىػػة حػػكؿ كتابػػات هػػف كتىاكلػػً بحيػػً تػػـ قػػد هػػا هػػف فبػػالرغـ ،1936 يػػكرة حتػػى لفمسػػطيف البريطػػاىي

 فػي حػثالبا دفع هها.  الفترة تمؾ في االستيطاف  هكضكع تىاكؿ في قصكر ٌىاؾ زاؿ ها اىً إال القدس

 لمهشػػػػركع األكلػػػػى الىػػػػكاة كػػػػاف الػػػػذم الصػػػػٍيكىي االسػػػػتيطاف بهخػػػػاطر الهتهيمػػػػة البحػػػػث هشػػػػكمة خػػػػكض

 التي الهكاىة أف كها كتكسعٍا، الصٍيكىي الكياف دكلة تأسيس في كبير كبشكؿ ساٌـ حيث الصٍيكىي،

 كهتزايػد كبيػر بشػكؿ الصٍيكىي االحتالؿ هف تعاىيً كها الفمسطيىية الدكلة عاصهة القدس هديىة تحتمٍا
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 فػي التٍكيػد كهعػالـ التحػكؿ سػهات تشػٍد أخػذت التػي الهحتمػة الهدف هف تعد القدس فهديىة سىكات، هىذ

ر تعتبػػر القػػدس أف عػػف ىاٌيػػؾ البريطػػاىي، االىتػػداب فتػػرة  فػػي كخاصػػة اإلسػػرائيمي العربػػي الصػػراع جػػٌك

 العربيػػة ٌكيتٍػػا كهحػػك دس،القػػ تٍكيػػد الػػى تٍػػدؼ التػػي اإلسػػرائيمية كاالىتٍاكػػات الٍجهػػات تصػػاعد ظػػؿ

فراغٍا عزلٍا عمى كالعهؿ  .الهقدسيف سكاىٍا هف كا 

 مشكهت انذراست :

 استعهارية أسس عمى قاـ الذم القدس في الصٍيكىي االستيطاىي في الدراسة هشكمة تكهف

 االستيطاف شكؿ حيث الدكلية، كاالتفاقات كالهكاييؽ كالعٍكد الدكلي القاىكف هبادئ تخالؼ كعىصرية

 تٍدؼ عهمية كسيمة باعتباري العربية، فمسطيف في الصٍيكىية الدكلة إقاهة عىاصر هف رئيسيان  ىصران ع

قاهة فمسطيف تٍكيد إلى  حيث كالبشرية، كاالقتصادية العسكرية طاقاتً لتقكية فيٍا االستيطاىي الكياف كا 

 استهرار في فاألصؿ ،هشركعٍا في هٍها كأساسا هىٍا جز ا باعتباري باالستيطاف الصٍيكىية ارتبطت

 فالبراهج خاصة، كالقدس عاهة فمسطيف في االستيطاف استهرار خالؿ هف إال يككف ال الصٍيكىية

 تبريرات تحت الفمسطيىية األراضي عمى اليٍكدية الهستعهرات إلقاهة جا ت الصٍيكىية االستيطاىية

ذي فمسطيف، أرض عمى يٍكدية كديىية تاريخية حقكقان  ٌىاؾ أف هفادٌا كتاريخية ديىية  ٌي الحقكؽ ٌك

 إقاهة جعؿ إلى بعد فيها الهفٍـك ٌذا تطكر كقد هعتقداتٍـ، حسب اليٍكدم الشعب الرب بٍا كعد التي

 :التالية باألسئمة البحث هشكمة بتحديد تـ كبٍذا قياهٍا بعد إسرائيؿ دكلة أهف لتعزيز أداة الهستعهرات

  القدس؟ في فاالستيطا كجٍت التي الفكرية الدكافع ٌي ها -1

 القدس؟ في االستيطاف دعـ في البريطاىي االىتداب حككهة دكر ٌك ها -2

 القدس؟ كاقع عمى االستيطاف اىعكاس هدل ها -3

 القدس؟ في القديهة البمدة أسكار خارج الصٍيكىي االستيطاف تركيز أسباب ٌي ها -4

 القدس؟ هديىة في الديهكغرافية التركيبة في البريطاىية السياسة أيرت كيؼ -5
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 ؟1936-1917 الفترة خالؿ القدس في اإلسرائيمي االستيطاف تكييؼ تـ لهاذا -6

 خػالؿ الصػٍيكىي لالسػتيطاف لمتصػدم القػدس في الفمسطيىية الهقاكهة لعبتً الذم الدكر ٌك ها -7

 ؟1936-1917 بيف الكاقعة الفترة

 أهذاف انذراست:

 جذكرك  القدس، في ٍيكىيالص االستيطاف كأٌداؼ سياسة عمى الضك  تسميط الى الدراسة تٍدؼ

 في االستيطاف تكجً التي الفكرية كالدكافع الهبادئ عمى كالتعرؼ ،الهديىة في االستيطاىي االستعهار

 عهراىي تكسع هف ،الهديىة في لالستيطاف كاإلستراتيجية السياسية األٌداؼ عمى كالتعرؼ القدس،

 لضـ البمدية حدكد تكسيع عمى التركيز ىال باإلضافة القدس، في القديهة البمدة أسكار خارج صٍيكىي

الذم قاـ بً اٌؿ  الدكر عمى التعرؼ الى الدراسة تٍدؼ كها الهديىة، إلى اإلسرائيمية الهستكطىات

 الهيزاف قمب بٍدؼ القدس الى اليٍكدية الٍجرة دكر عمى كالتعرؼ االستيطاف، ضد الهقاكهة في القدس

% 88.8 ىسبتً ها هيمكا الفمسطيىيف أف الى اإلحصائيات تشير حيث  اليٍكد لصالح لمهديىة سكاىيال

 إجهالي هف%  11.2 إال اليٍكد ىسبة تصؿ لـ حيف في 1922 العاـ في فمسطيف سكاف إجهالي هف

 حكالي السكاف إجهالي هف ىسبتٍـ كصمت حتى ةهستهر  زيادة في اليٍكد ىسبة كظمت السكاف،

 .1935 العاـ في% 27.2

 أهمُت انذراست:

  فيٍػػػػا اعتبػػػػر إجػػػػرا ات هػػػػف كاكبٍػػػػا كهػػػػا القػػػػدس حػػػػكؿ تتهحػػػػكر ككىٍػػػػا الدراسػػػػة ٌهيػػػػةأ تكهػػػػف

 األراضػي همكيػة هسػيرة كاكبػت التػي الجذريػة لمتحػكالت ىظػران  التطػكرات أبػرز هػف الصػٍيكىي االسػتيطاف

ا كىمهس ىشٍد كهازلىا بعدٌا، كها الفترة تمؾ خالؿ  بذكر شكمت حيث ٌذا، يكهىا إلى األرض عمى آياٌر

 1850 عػاـ فهىػذ. بعػد فيهػا االسػتيطاىي لمهشػركع األساسية القكاعد 1918 عاـ قبؿ األكلى تيطافاالس
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 التغمغػػؿ هحػػاكالت هػػع جىػػب إلػػى جىبػػان  الصػػٍيكىية الحركػػة جاىػػب هػػف األراضػػي شػػرا  كتيػػرة اسػػتهرت

 س،القػد هديىػة غػرب العىػاب جػكرة هىطقػة فػي( الهكىتفيػكرم) هكشيً يهيف حي فأقيـ القدس في األجىبي

 بػدعـ كذلػؾ ، الهسػككبية فػي حاييـ هاجكر كحي الهصرارة، حي هىطقة في( هكشيـر) ريـاشع هئة كحي

 الدراسػات قمػة الدراسػة ٌػذي كتعػالج ككهػا كهكىتفيػكرم، بالهرسػتكف، كالمػكرد ، شافتسػبكرم المػكرد  هف كؿ

 .الهجاؿ ٌذا في

 حذود انذراست:

ي 1917 عاـ بداية هف لمدراسة الزهىية الفترة بتحديد الباحث قاـ احتمت فيٍا بريطاىيا  التي السىة ٌك

ا هف كالتي خصكصية هف الهرحمة ٌذي تهيمً لها ،1936 عاـ كحتىفمسطيف   الهعادلة قمب أبرٌز

 .الصٍيكىية الهىظهات إلى األراضي هف كبير جز  كىقؿ القدس، هديىة في السكاىية

 هف شٍدتً لها القديهة البمدة أسكار خارج القدس عمى كالتركيز لمدراسة هكاىي بتحديد الباحث قاـ كها

 أف الى اإلحصائيات تشير حيث ، راألسكا خارج اإلسرائيمية الهستكطىات كتهركز كبير، عهراىي تكسع

 .القدس في القديهة البمدة أسكار خارج سكىكا اليٍكد السكاف هف% 97.6

 مىهجُت انذراست:

 االستيطاف لسياسة التاريخي التحميؿ خالؿ هف دراستً يف التحميمي التاريخي الهىٍج الباحث اعتهد

 هف تغطيتً تـ بها االستعاىة الى باإلضافة هعالجتٍا، ككيفية السياسة ٌذي هكاهف لتحديد الصٍيكىي،

 .القدس بهديىة تتعمؽ كالتي الهذككرة الفترة خالؿ كدراسات كتقارير أبحاث

 محتىي انذراست:

 كسياسي تاريخي هدخؿ عىكاف تحت األكؿ الفصؿ جا  يثح فصكؿ خهسة عمى الرسالة احتكت

 اهتالؾ في الصٍيكىية الحركة جٍكد الفصؿ ٌذا في كاستعرض الصٍيكىي الفكر في لالستيطاف
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 ذلؾ بعد تىاكؿ يـ الفمسطيىي، التراب عمى يٍكدية دكلة إلقاهة الفمسطيىية األراضي هف كبيرة هساحات

 في كالخكض تعريفً خالؿ هف الصٍيكىي لمهشركع ساساأل حجر شكؿ الذم االستيطاىي الىشاط

 هشركع الى هجردة فكرة هف الصٍيكىية اعتهدتٍا التي كاألفكار السياسات استعراضتـ  كها تفاصيمً،

 .  الصٍيكىية لمحركة أيديكلكجي

 الباحػػث فيػػً كتىػػاكؿ ،1917 قبػػؿ القػػدس فػػي الصػػٍيكىي االسػػتيطاف عىػػكاف تحػػت  اليػػاىي الفصػػؿ كجػػا 

 هػػف العيهاىيػػة الدكلػػة كهكقػػؼ العيهػػاىي،العٍػػد  فػػي القػػدس فػػي الصػػٍيكىي السػػتيطافل األكلػػى ياتالبػػدا

 االسػتيطاف لػدعـ التبشػيرية اإلرسػاليات كىشاط األجىبية القىصميات دكر الفصؿ كتىاكؿ كها ،االستيطاف

 صػػٍيكىيةال الفكػػرة لطبيعػػة الهبكػػر العربػػي الػػكعي بػػركز الػػى إضػػافة القػػدس، فػػي لصػػٍيكىيا كالهشػػركع

 .الفمسطيىي العربي القكهي لمكجكد كتٍديدٌا كأٌدافٍا

 االىتػػداب صػػؾ فيػػً الباحػػث كتىػػاكؿ البريطػػاىي كاالىتػػداب القػػدس عىػػكاف تحػػت فجػػا   اليالػػث الفصػػؿ أهػػا

 فػي البريطاىيػة السياسػة رسـ الصؾ ٌذا أف اعتبار عمى القدس هديىة في الديهكغرافية التركيبة في كأيري

 حككهػة سػىتٍا التػي القػكاىيف الػى إضػافة. الحركػة الصػٍيكىية كهصالح هصالحٍا قيؽتح بٍدؼ فمسطيف

 هديىػة تخطػيطك  اليٍػكد أيػدم إلػى األراضػي لىقػؿ الههكىػة الظػركؼ تٍيئة بٍدؼ كضعت كالتي االىتداب

 .القدس حدكد لتكسيع البريطاىية كالسياسة الصٍيكىي، الهشركع يخدـ بها القدس

 الػذم الػدكر كتىػاكؿ القػدس فػي الصػٍيكىي االسػتيطاف هأسسة عىكاف تحت جا ف الرابع لمفصؿ بالىسبةك 

 لعػدد هركػزا القػدس هػف الصػٍيكىية الحركػة كاتخػاذ القدس، تٍكيد عهمية في الصٍيكىية الهؤسسات لعبتً

 عمػػػى لمسػػػيطرة كالهحاكلػػػة العبريػػػة، كالجاهعػػػة الصػػػٍيكىية كالهاليػػػة كالتعميهيػػػة اإلداريػػػة الهؤسسػػػات هػػػف

 السياسػية األٌػداؼ أيضػا الباحػث كتىػاكؿ كها الهديىة، عمى السيطرة بٍدؼ كذلؾ آىذاؾ لبمدما الهجمس
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 القػدس فػي القديهػة البمدة أسكار خارج صٍيكىي عهراىي تكسع هف القدس، في لالستيطاف كاإلستراتيجية

 .1936 عاـ حتى القدس في اليٍكدية كالهستكطىات القدس حيز إلى الهستكردة العهراىية كالىهاذج

 لمفكػػػػر كتصػػػػديٍا القػػػػدس فػػػػي الفمسػػػػطيىية الهقاكهػػػػة عىػػػػكاف تحػػػػت فجػػػػا  كاألخيػػػػر الخػػػػاهس الفصػػػػؿ أهػػػػا

 كعػد صػدكر بعػد خاصػة االسػتيطاىية لمهشاريع الفمسطيىي الكعي تشكؿ فيً الباحث كتىاكؿ الصٍيكىي،

 التي 1935 اـالع في القساـ كيكرة 1929 العاـ في البراؽ كيكرة كيكرات أحداث هف ذلؾ تال كها بمفكر

 تػـ التػي الىتػائج أٌػـ الخاتهػة فػي الباحػث كاسػتعرض كهػا. الكبيػر كاإلضػراب الكبػرل لميكرة هقدهة تعتبر

 . التكصيات الى إضافة الدراسة هف استخالصٍا
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 انفصم األول

 مذخم تبرَخٍ وسُبسٍ نالستُطبن فٍ انفكر انصهُىوٍ

 تمهيد

 ىشػػػػػػػػأت التػػػػػػػي ،االسػػػػػػػتيطاف ظػػػػػػػاٌرة كأٌمٍػػػػػػػا لقػػػػػػػدسا الصػػػػػػػٍيكىية تجػػػػػػػاي السياسػػػػػػػة هظػػػػػػػاٌر أشػػػػػػػد هػػػػػػػف

ػػػػا عػػػػف كتهيػػػػزت  الظػػػػاٌرة ٌػػػػذي ارتبػػػػاط خػػػػالؿ هػػػػف كالحدييػػػػة القديهػػػػة االسػػػػتيطاىية العهميػػػػات هػػػػف غيٌر

. كجػػػػػػكدٌـ عمػػػػػػى كالقضػػػػػػا  بػػػػػػالقكة الشػػػػػػػرعييف ألصػػػػػػحابٍا ههمككػػػػػػة أراض عمػػػػػػى كاالسػػػػػػتيال  بػػػػػػالعىؼ،

 أكبػػػػر الؾاهػػػػت إلػػػػى عشػػػػر التاسػػػػػع رفالقػػػػ هػػػػف األخيػػػػر الربػػػػع خػػػػالؿ الصػػػػٍيكىية الحركػػػػة سػػػػػعت لػػػػذلؾ

 عمػػػػى يٍكديػػػػة دكلػػػػً إلقاهػػػػة الضػػػػركرية الركػػػػائز إحػػػػدل ذلػػػػؾ باعتبػػػػار ،األراضػػػػي هػػػػف ههكىػػػػة هسػػػػاحة

 . العربية فمسػطيف أىقاض

قاهػة جٍة، هػف االستيطاىي الىشاط إف  هػف 1897 سىة ٌرتسؿ بزعاهة العالهية الصٍيكىية الهىظهة كا 

 اعتهدتً الذم األيديكلكجي األسػاس كاف حيث .1الصٍيكىي هشركعلم األسػاس حجر شكال أخرل، جٍة

 ٌك الصٍيكىي الهشركع إف هقكلة عشػر، التاسػع القرف أكاخر ىشػاطٍا بػد  هىذ الصػٍيكىية، الحركة

  .2(فمسطيف) شعب الب أرض إلى( اليٍكد) أرض بال شعب عكدة
                                                           

( قػػػػػرا ي جديػػػػػدة. هؤسسػػػػػة الدراسػػػػػات 1918-1700عػػػػػادؿ هىػػػػػاع: تػػػػػاري  فمسػػػػػطيف فػػػػػي أكاخػػػػػر العٍػػػػػد العيهػػػػػاىي ) - 1
 .79الفمسطيىية.ص

يػؿ .بيركت:هؤسسة الدراسات الفمسطيىية, ىيسػاف /إبر 1فضؿ الىقيب.: االقتصاد الفمسطيىي كاالقتصاد اإلسرائيمي. ط - 2
 . 25.ص 1997
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 حركة اىً عمى تعريفً يهكف أكتافٍا، عمى الصٍيكىية حهمتً التي االستيطاىي الصٍيكىي الهشركع ٌذا

 فمسطيف، في استيطاىي عهؿ هشركع إلى هجردة فكرة هف كتبمكرت أكركبا، يٍكد بيف اىتشرت سياسية

 العصػر كفى العبرية،( تسبكف) كمهة هف هشتؽ كالمفظ فيٍا، لميٍكد سياسي كياف إقاهة إلى يرهى

 يٍكد تٍجير إلى الداعية السياسية كةالحر  لكصؼ سياسي هضهكف ذم كهصطمح طػرح الحديث،

 بالتالي ك فيٍا، لٍـ التاريخي بالحؽ الدعكل عمى بىػا  كذلؾ ٌىاؾ، كتكطػيىٍـ فمسػطيف، إلى العالـ

 األفكار) حاضىة في الصٍيكىية الفكرة تبػمكرت كقد 1.عميٍا يٍكدم سياسي كياف إقاهة يف الحؽ

 األجكا  في كترعرعت الهيالدم، رعشػ السػادس رفالق هىذ اكركبا في اىتشرت التي( االستعهارية

 .1870 سىة بعد كخصكصان  عشر التاسع القرف خالؿ أكركبا سادت التي السػياسية

 األزهات هستغمً العهمي هشركعٍا تجسيد ككسائؿ سبؿ ككذلؾ الفكرية، هىطمقاتٍا الصػٍيكىية صاغت

 بطػابعً االستعهارم الفػكر كظفت اليٍكدم شػؽال ففي ،كاإلهبريالية اليٍكدية الهسػألتيف عػف الىاجهة

 أها . األكركبية الهجتهعات داخؿ الهتفاقهة أزهتٍـ هػف اليٍػكد إلخراج الكسيمة ىفسٍا لتطرح اليٍكدم

 في اإلهبريالي الٍدؼ عف الىاجهة العقبات تذليؿ إلى سػبيالن  ىفسػٍا طرحت فقد اإلهبريالي الشػؽ في

 2.استيطاىي هشركع إقاهة عبر إلهال اتً ةالعربي الهىطقة شعكب تطكيع

ا عف كتهيزت فمسػطيف في الصٍيكىي االستيطاف ظاٌرة ىشػأت ٌكذا  االستيطاىية التجارب هف غيٌر

 ألصحابٍا ههمككة أراض عمى كاالستيال  بالعىؼ الظاٌرة ٌذي ارتباط خالؿ هف كالحديية القديهة
                                                           

.بيركت هؤسسة الدراسات 1949إلياس شكفاىي : الهكجز في تاري  فمسطيف السياسي هىذ فجر التاري  حتى سىة  - 1
 . 309، ص1998الفمسطيىية. 

 .69،ص 1973(، هركز األبحاث ، 1918_1908خيريً قاسهيً: الىشاط الصٍيكىي في الشرؽ العربي كصداي ) - 2
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 عمى كالقضا  حضارتٍـ صاؿكاستئ السكاف ال ٌؤ  لطرد الهسػبؽ التخطيط هع بالقكة، الشػرعييف

    1.كجكدٌـ

 هساحة أكبر اهتالؾ إلى عشر التاسػع القرف هف األخير الربع خالؿ الصٍيكىية الحركة سػعت كلذلؾ

 فمسػطيف أىقاض عمى يٍكدية دكلً إلقاهة الضركرية الركائز إحدل ذلؾ باعتبار األراضي هف ههكىة

 اإلهبراطكرية هف أخرل كهىاطؽ فمسػطيف في سػائدان  كاف الذم األراضي يةهمك ىظاـ ساعد كلقد العربية،

. كتٍكيدٌا الفمسػطيىية األراضي اهتالؾ في هخططاتٍـ بعض تحقيؽ عمى الصٍايىة آىذاؾ العيهاىية

 تٍدؼ كاىت كالتي القدس في إسرائيؿ أهؿ كتعىى( إسرائيؿ هكفا) هدرسة تأسػيس تـ 1870 عاـ كفى

ا ٌذا. لٍـ التسٍيالت كتقػديـ الزراعية بالخبرة اليٍكد تكطىيفالهس تزكيد إلى  اليٍكد الهؤرخكف كيعتبٌر

  2.فمسطيف في يٍكدية زراعية ستكطىًه أكؿ

 في فكرت بف يشعياٌك السابؽ اإلسرائيمي الكىيست عضك كتب" والتمون والسهاجة الخطأ"عنوان تحت

 بدكف صٍيكىية ال ٌي الحقيقة إف".1972.7.14 بتاري  اإلسرائيمية أحركىكت يديعكت صحيفة

 .3"كتسييجٍا أراضي كهصادرة العرب إخال  بدكف يٍكدية دكلة كال استيطاف،

 فمسفة اىتٍج الذم الصٍيكىي االستراتيجي لمفكر العهمي التطبيؽ ٌك اإلسرائيمي االستيطافف إ

 بحجج الكسائؿ بشتى الفمسطيىييف سكاىٍا طرد بعد الفمسطيىية، األرض عمى االستيال  أساسٍا

 سابقا، أسمفت كها" أرض بال لشعب شعب بال أرض" هقكلة كتركيج باطمة، كتاريخية ديىية كدعاكم

حاللٍـ العالـ، أىحا  هختمؼ هف اليٍكد شتات هف كبيرة  أعدادان، كجمب  العرب هف بدالن  كا 
                                                           

.بيركت : هركز دراسات الكحدة 1االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف بيف الىظرية كالتطبيؽ. ط ىظاـ هحهكد بركات: - 1
 .102،ص 1988العربية ، 

رسالة  "  (1967-1948االستعهار االستيطاىي الصٍيكىي لمضفة الغربية كقطاع غزة )" الهدلؿ كليد حسف: - 2
 .59ص . 1992هاجستير .  هعٍد البحكث كالدراسات العربية .يىاير 

، الهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر، دار 1عبد الرحهف أبك عرفة: االستيطاف التطبيؽ العهمي لمصٍيكىية، ط - 3
 41س 1989الجميؿ، 

http://nakba.sis.gov.ps/settlement/settlement-4.html#(1)#(1)
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 في إستراتيجية أٌهية هف فمسطيف تمعبً لها العربية، الهىطقة عمى دكلة إقاهة بٍدؼ الفمسطيىييف،

 .العالـ هف البقعة ٌذي

 اإلصالح حركة ظٍكر بعد األفؽ، في تمكح بدأت فمسطيف، في االستيطاف فكرة أف القكؿ كيهكف

 فكرة تركيج الجديد البركتستاىتي لهذٌبا حابأص بدأ حيث أكركبا، في لكير هارتف يد عمى الديىي

 ها كعميٍـ الحقكؽ هف لٍـ ها لٍـ الغربي، الحضارم  الىسيج هف جز ان  ليسكا اليٍكد بأف تقضي

ىها الكاجػبات، هف عميػٍـ   1.إليً يعكدكا أف يجب فمسطيف، الهقدس كطىٍـ الهختار، اهلل شعب ٌـ كا 

 Oliger poulli أكليغػربػكلي الدىهاركي التاجر بً اـق ها الفكرة ٌذي لتحقيؽ الدعكات أكلى كاىت  

 ذلؾ في أكركبا همكؾ إلى بتسميهٍا كقاـ فمسطيف، في اليٍكد لتكطيف خطة أعد الذمك  ،1695 عاـ

،الكقت
 يٍكدية دكلة إىشا  يقترح دكلة زعيـ أكؿ بكىابرت فىابميك  الفرىسي كاف 1799 عاـ كفي  2

 .كسكريا هصر عمى الشٍيرة حهمتً أيىا  فمسطيف في

 ٌذي كاىطمقت ،عشر  التاسع القرف في فمسطيف في اليٍكدم االستيطاىي لمهشركع الدعكات اشتدت

 تقسيـ في بيةاألكرك  االستعهارية األطهاع حكؿ السائد السياسي الهىاخ هستغمة أكركبا هف الدعكات

 ٌذي أهر تكلى كقد الشرقية، بالهسألة حيىئذ عرفت كالتي" العيهاىية الدكلة" الهريض الرجؿ ههتمكات

ـ، اليٍكد زعها  هف عدد الدعكات  إلى دعا الذم shattesboury شاتسبكرم المكرد :أهياؿ كغيٌر

 في ساعدي العظهى لدكؿا هف بدعـ ،لفمسطيػف اليٍػكد استعهػار طريؽ عف 3.الشرقيػة لةالهسأ حؿ

 كزير هىٍا، هىاصب عدة شغؿ الذم ، palmerston "1784-1856"بالهرستكف المكرد ذلؾ
                                                           

اب الهسيرم: الصٍيكىية، الهكسكعة الفمسطيىية - 1 الهجمد السادس، دراسات في  -القسـ الياىي،  -عبد الٌك
 .232، ص1995القضية الفمسطيىية. بيركت 

سرائيؿ الكبرل  - 2  .534،ص 1986هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، بيركت، ،خالد عابد: التكسعية الصٍيكىية كا 
ٌي صراع الدكؿ االكركبيً عمى أهالؾ الدكلة العيهاىيً اير ضعفٍا ٌي الحكار الذم دار في  الهسألة الشرقية - 3 

 كهىاطؽ الدكلة العيهاىية حكؿ هصير هىاطؽ أكركبا فيالقرىيف الياهف عشر كالتاسع عشر كهطمع القرف العشريف 
 .اإلسالـ عهكهان 

http://nakba.sis.gov.ps/settlement/settlement-4.html#(3)#(3)
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86


  

 
 

12 

 عاـ القدس في بريطاىي قىصؿ أكؿ بتعييف قاـ حيث كزرائٍا هجمس رئيس يـ بريطاىيا، خارجية

 في ىيالبريطا السفير هف طمب كها فمسطيف، في لميٍكد الرسهية الحهاية بهىح كتكميفً 1838

 .فمسطيف إلى بالٍجرة لميٍكد لمسهاح العيهاىي السمطاف لدل بالتدخؿ القسطىطيىية

 عشر، التاسع القرف هف الياىي الىصؼ في عهمية سياسية كحركة الصٍيكىية الحركة ظٍكر كبعد

 أكليفاىت لكرىس ىشطائٍا أبرز فه ككاف الفمسطيىية، األراضي عمى السيطرة إلى الحركة ٌذي سعت

((lourence oliphent 1888-1820 أيضان  كعهؿ اإلىجميزم، البرلهاف في عضكان  كاف كالذم 

 الغربية الحضارة هف اليٍكد تخميص بضركرة اعتقد كالذم اإلىجميزم، الدبمكهاسي السمؾ في

 لها دية،االقتصا هشاكمٍا هف العيهاىية الدكلة إلىقاذ كعىصر بإدخالٍـ كذلؾ فمسطيف، في بتكطيىٍـ

 في قاـ ذلؾ أجؿ كهف األهكاؿ، جهع عمى كهقدري التجارية األعهاؿ في هٍارة هف اليٍكد بً يتهتع

 إىشا  فيً اقترح(  The Land Of Gilead) جمعاد أرض بعىكاف كتاب بىشر ـ1880 عاـ

 بريطاىية، بحهاية العيهاىية السيادة تحت لتككف الهيت، البحر شهاؿ األردف شرقي يٍكدية هستكطىة

 جديدة هستعهرات إقاهة طريؽ عف الهجاكرة كالهىاطؽ فمسطيف في اليٍكد ستعهارا شجع ككذلؾ

 1.هىً القائـ كهساعدة
 

 لتكطيف بهشاريع القياـ عشر التاسع القرف في اليٍكد زعها  هف العديد حاكؿ أكليفاىت إلى إضافة

 قرية 200 استئجار  حاكؿ الذم( 1885-1784) هكىتفيكرم ٌؤال  بيف كهف فمسطيف، في اليٍكد

 ىجح يـ فشمت، الهحاكلة ٌذي أف إال إىتاجٍا، هف% 20-%10 هقابؿ عاهان  50 لهدة الجميؿ في

 كيافا، القدس هف بالقرب األراضي قطع هف عدد بشرا  العيهاىي السمطاف هكافقة عمى الحصكؿ في

 السمطات ظتحفىتيجة ل أيضان  أخفقت الخطكة ٌذي أف الإ اليٍكدية العائالت هف هجهكعة ٍافي كاسكف
                                                           

اب الهسيرم، هصدر سبؽ ذكري ص - 1   .232عبد الٌك

http://nakba.sis.gov.ps/settlement/settlement-4.html#(7)#(7)
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 جٍكدان (  Hishler William() ٌشمر كليـ بذؿ كها فمسطيف، في االستيطاف هشاريععمى  العيهاىية

رسالٍا هادية تبرعات جهع في  تحت فمسطيف في االستيطاف لتشجيع الصٍيكىية الجهعيات إلى كا 

.البريطاىية الحهاية
1  

 لهدة دكىـ 2600 باستئجار 1860 عاـ تأسس الذم( االلياىس) العالهي اإلسرائيمي االتحاد قاـ كها

 عمى الهٍاجريف اليٍكد لتدريب ركتشيمد الباركف هف بدعـ زراعية هدرسة عميٍا أقيهت عاهان، 99

 .الزراعة

 تسجيمٍا كتـ همبس قرية أراضى هف دكىـ 3375 بشرا  اليٍكد هف هجهكعة قاهت 1878 عاـ في

 عاـ حتى الفمسطيىية األراضي عمى لمسيطرة اليٍكدية الهحاكالت كاستهرت سمكهكف، الىهساكم باسـ

 في يٍكدمال لالستيطاف الرسهي التاري  بداية كالترالككر اليٍكدم الهؤرخ يعتبري الذم 1881

 هف عدد إىشا  هف تهكىكا شرقية،ال أكركبا هف يٍكدم 3000 قرابة كصؿ أف بعد فمسطيف

.1884-1882 هف الفترة في الهستكطىات
2  

 أك الشرا  هىٍا الكسائؿ بشتى الفمسطيىية األراضي عمى االستيال  عهميات بعد فيها تكالت 

 في ٌاها دكرا الغرض لٍذا أىشئت التي اليٍكد الهؤسسات لعبت دكق ، طكيمة لهدة االستئجار

 :بيىٍا كهف الفمسطيىية، األراضي هف كاسعة هساحات عمى االستيال 

 الصٍيكىي الهؤتهر هف اىبيقت التي اليٍكدية كالككالة ركتشيمد، أسسٍا التي بيكا هىظهةساٌهت 

 اليٍكدم التأسيس كصىدكؽ" كايهت لكيرفا" اليٍكدم القكهي كالصىدكؽ ،1897 عاـ األكؿ العالهي

 في دعـ االستيطاف اليٍكدم. الفمسطيىية اإلىجميزية كالشركة" ٌايسكد الكيرف"
                                                           

 1978حبيب قٍكجي: استراتيجية االستيطاف الصٍيكىي في فمسطيف، هؤسسة األرض لمدراسات الفمسطيىية ،بيركت - 1
 . 47ص 

 . 12الرحهف أبك عرفة، هرجع سبؽ ذكري ص عبد - 2

http://nakba.sis.gov.ps/settlement/settlement-4.html#(8)#(8)
http://nakba.sis.gov.ps/settlement/settlement-4.html#(9)#(9)
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 الصٍيكىية الهىظهة تهكف بعد خصكصان  األكلى العالهية الحرب بعد الهؤسسات ٌذي ىشطت

 في لميٍكد يقكه كطف بإىشا  يقضي الذم 1917 عاـ الشٍير بمفكر كعد استصدار هف العالهية

 في كبيران  دكران  االىتداب حككهة لعبت حيث البريطاىي، االىتداب تحت فمسطيف كقكع يـ فمسطيف،

 هف العديد باتخاذٌا كذلؾ الفمسطيىية األراضي هف كبيرة هساحات عمى السيطرة هف اليٍكد تهكيف

 تهكف الغائبيف، ؾأهال قاىكف كسف همكية أراضي كجعمٍا األهيرية األراضي فتح هىٍا اإلجرا ات،

 ٌذي حرصت كقد إسرائيؿ، دكلة قيػاـ بعد دكىـ 2070000 استهالؾ اإلجرا ات ٌذي بفضؿ اليٍكد

 .اليٍكدية الدكلة رقعة تكسيع أجؿ هف هتباعدة هىاطؽ في األراضي ٌذي تككف أف عمى الهؤسسات

 تهكف عىدها ،1878 عاـ في إال عشر التاسع القرف خالؿ هىتظـ بشكؿ الهستكطىات تظٍر  كلـ

 يالث إىشا  يـ 1882 عاـ كفي تكفا، بتاح هستكطىة تأسيس هف القدس يٍكد هف هجهكعة

 ٌهعميً يسكد هستكطىتي يـ يبىا، كركش يعقكب كزخركف ليتسيكف ريشكف هستكطىة ٌي،هستكطىات

 رحكبكت هستكطىات أقيهت 1890 عاـ كفي. 18841 عاـ جديرا كهستكطىة ،1883 ـعا كعفركف

 الهىظهة قاىكف أقر 1898 عاـ الياىي العالهي الصٍيكىي الهؤتهر اىعقاد كبعد ياركفٌ كهشهار

 عدد كصؿ أف بعد باالستيطاف الهتعمقة الشؤكف كافة عاتقٍا عمى أخذت التي العالهية الصٍيكىية

 إلى ارتفعت دكىـ ألؼ 200 عمى سيطرت هستكطىة، 22 إلى الزراعية اإلسرائيمية الهستكطىات

 هراحؿ هف جديدة هرحمة اىطمقت التاري  ٌذا بعد األكلى، العالهية الحرب بعد ىـدك  ألؼ 418

 الهؤتهر هف بد ان  العالهية الصٍيكىية الهؤتهرات عهمت حيث فمسطيف، في اليٍكدم االستيطاف

 ٌذا كيدعك 1897 عاـ األكؿ الهؤتهر برىاهج حكؿ تهحكرت التي براهجٍا تىفيذ عمى األكؿ

 : 2إلى البرىاهج
                                                           

 .20ابك عرفً ، ىفسً كص  - 1
 . 153،ص 1984سهير أيكب: كيائؽ أساسية في الصراع العربي الصٍيكىي، بيركت  - 2
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 .هىاسبة أسس كفؽ اليٍكد كالصىاعييف الزراعييف العهاؿ بكاسطة فمسطيف استعهار عمى العهؿ -

 .اليٍكدم القكهي كالكعي اليٍكدية الهشاعر كتقكية تغذية -

 .الصٍيكىية غاية لتحقيؽ الضركرية الهكافقة عمى لمحصكؿ التهٍيدية الخطكات اتخاذ -

ر ٌك الفمسطيىية ضاألر  عمى السيطرة إف القكؿ ىستطيع سبؽ هها  اىتٍجتٍا التي السياسة جٌك

 قياهٍا بعد إسرائيؿ كتابعتٍا فمسطيف في اليٍكد لتكطيف األكلى الفكرة ىشك  هىذ العالهية الصٍيكىية

 حاالت جهيع ففي ديهكغرافي، تغيير عهمية األراضي عمى االستيال  عهميات رافؽ كقد اآلف، حتى

 العرب السكاف هكاف ليحمكا ،العالـ أىحا  هختمؼ هف يٍكدال هف أعدادان  تجمب كاىت االستيال 

 االستيطاىية الٍجرات هف هتتالية هكجات لخهس الفمسطيىية األراضي تعرضت قدك  الفمسطيىييف،

 عشر التاسع القرف أكاخر هىذ حديت كالتي الهتعاقبة السياسية األزهات أعقاب في كذلؾ ،اليٍكدية

 كاف التي القدس كهىٍا اليٍكد فيٍا تكاجد التي الهىاطؽ في لؾكذ الياىية العالهية الحرب كحتى

 1 .ديىية ألسباب عميٍا التركيز

 يٍكدم ألؼ كعشركف خهسة ىحك ٌاجر إذ ،1903-1882 عاهي بيف ها األكلى الهكجة حديت

 لميٍكد اضطٍاد عهميات هف تبعتٍا كها ركسيا قيصر اغتياؿ حادية أعقاب في سيارك  هف هىٍـ

 85 إلى الهٍاجريف عدد كصؿ حيث الياىية، الهكجً حديت 1918-1904 األعكاـ كبيف ٌىاؾ،

 في البمشفية اليكرة حدكث بعد 1923-1919 األعكاـ بيف ها اليالية الهكجة تمتٍا يـ هٍاجر، ألؼ

 بيف ها الرابعة الهكجة كتهت هٍاجر ألؼ 35 ىحك الهكجة ٌذي في لهٍاجريفا عدد كبمغ ركسيا،

 بسف األهريكية الهتحدة الكاليات قياـ بسبب هٍاجر ألؼ 78 ىحك ٌاجر ،حيث1931-1924 عاـ

 بمغ حيث ،1939-1933 األعكاـ بيف فكاىت الخاهسة الهكجة أها إليٍا، الٍجرة هف حدت قكاىيف
                                                           

حسف عبد القادر صالح : " األكضاع الديهكغرافية لمشعب الفمسطيىي " الهكسكعة الفمسطيىية ، القسـ الياىي ،  - 1
 .304ص1990الهجمد األكؿ 
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 بالهخيهات حؿ الذم التشريد بسبب هٍاجر 225000 حكالي رحمةاله ٌذي في الهٍاجريف عدد

لى الىازية، الحقبة إباف اليٍكدية  اليٍكد بٍا قاـ سرية ٌجرات ٌىاؾ كاىت الهكجات ٌذي جاىب كا 

يراف كتركيا الشهالية كأفريقيا كالحبشة اليهف هف هختمفة جٍات هف( السفارديـ) الشرقييف  في كذلؾ كا 

 اليٍكدية الٍجرة عمى قيكد بفرض البريطاىي االىتداب سمطات قياـ بسبب ؾكذل األربعيىات، فترة

 إلى اليٍكدية الٍجرة حصيمة بمغت كقد.  الياىية العالهية الحرب في بجاىبٍا لمكقكؼ لمعرب تقربان 

 بتشجيع قاهت إسرائيؿ دكلة قياـ كبعد يٍكدم، هٍاجر ألؼ 650 حكالي 1948 عاـ حتى فمسطيف

 الجىسية كقاىكف ،1950 عاـ العكدة قاىكف هيؿ القكاىيف هف العديد بسف كذلؾ اليٍكدية الٍجرة

 1967-1948 هف الفترة في بمغ حيث الهٍاجريف، عدد فازداد ،1952 عاـ اإلسرائيمي

 1.هٍاجران  (12.0075)

 تتـ هىٍا هكجة كؿ ،هكجات شكؿ عمى تصاعديا طابعا تأخذ فمسػطيف الى ٍكديةالي الٍجرات كػاىت 

     2.هكضكعة صٍيكىية خطة ىتيجة أك يةكالهحم الدكلية األحداث هف دثح عقب

 1914 كسىة 1907 سىة بيف كأقيـ كبيرة بكتيرة الياىية الٍجػرة قدكـ هع اإلستيطاىى الىشػاط استهر

 .هستعهرة أربعيف الصٍيكىية الهستعهرات هجهكع بمغ حيث( جديدة هسػتعهرة 15)

ا التى لإلستيطاف لهالئهةا الظركؼ هف كبالرغـ    هعدؿ أف إال البريطاىى كاإلىتداب بمفكر كعد كفٌر

 أخذت 1936 عاـ كحتى 1932 عاـ هف ابتدا ك  أىً غير  .ضئيالن  البداية في بقى الهٍاجريف قدكـ

 اإلسػتيا  شػعكر أيار هها هييؿ لً يسبؽ لـ بشػكؿ الهٍاجريف هف عديدة أفكاج البالد الى تتدفؽ

 هدل كعمى ،1936 يكرة فجػرت التى يةالرئيسػ األسػباب أحد ٌذا ككاف ػطيففمس عرب لدل كالغضب
                                                           

 .75ص1981هحهد سالهة الىحاؿ: سياسة االىتداب البريطاىي حكؿ أراضي فمسطيف العربية ، بيركت - 1
بياف ىكيٍض الحكت : فمسطيف القضيً الشعب الحضاري التاري  السياسى هف عٍد الكىعاىييف حتى القرف العشريف  - 2
 .55.ص 1991.دار اإلستقالؿ لمدراسات كالىشر. بيركت،  1( . ط1917)
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 ألؼ 370 الى العدد رفع هها 1 .يٍكدم ألؼ 164 عف يقؿ ال ها البالد الى دخؿ سىكات األربع

 2.أكركبا ىف الالساهية كاىتشػار ٌتمر ىازية عٍد بداية هع ٌذا ككاف.  يٍكدم

كذا  أراضي اإلسرائيمية الدكلة قياـ سبقت التي األخيرة السىكات فى الصٍيكىية الهىظهة اشترت ٌك

  السػٍؿ في اليٍكدم االستيطاف تكييؼ ككاصمت اإلستراتيجية، كىظرتٍـ تتفؽ التي تمؾ السيها جديدة

 هف الشهالي القسـ فى األراضي هف كبيرة هساحة اشترت كها ،كالقدس كيافا حيفا بيف الساحمي

لى ،الحكلً سٍؿ فى خاص كبىكع فمسػطيف   .األردف ىٍر طكؿ عمى طبريا بحيرة هف الجىكب كا 

 ضفتً كعػمى ت،الهي البػحر فى األردف ىٍر هصب عىد أراضي شرا  صفقات كػذلؾ ٌىاؾ ككاىت

 هف الهزيد شرا  تـ كها ،السػبع بئر ضكاحي كفى القػدس، هىطقة في اليٍكد أهالؾ كتكسعت ،الغربية

  3.غزة هىطقة كفي الشهالي الىقب في األراضي

 عف الستار رفع يكـ كاف 1948 عاـ أيار/هايك 15 في إسػرائيؿ دكلة قياـ عف اإلعالف يـك كفى

 الهؤتهر بعد الههتدة الفترة في الصٍيكىية الحػركة اسػتطاعت فقد ،مةشػاه لدكلة هتكاهؿ ٌيكؿ

 ،لهجػاالتا جهيع في هتعػددة أجٍػزة بىا  هف 1948 عاـ كحتى 1897 عاـ األكؿ الصٍيكىي

  4.كالعسكرية كاالقتصادية كاليقافية الزراعية

 االستيطاف عهميات عف يختمؼ أخر هىحى الدكلة قياـ بعد االستيطاف عهميات اتخذت كبذلؾ

 ٌذي في االستيطاف عهمية اتجٍت حيث الصٍيكىي، الكياف إلىشا  اإلعداد ٌدفٍا كاف التي ،السابقة
                                                           

فكتكريا كالتز، يكاخيـ شيشا: لقد اغتصبتهكىا أرضىا )سياسات اإلستيطاف الصٍيكىى فى فمسطيف فى هئة عاـ ( .  - 1
 . 68ـ .ص 1993هىشكرات الهىظهً اإلسالهيً لمتربيً كالعمـك كاليقافً _إيسيسكك 

 .87ـ .ص 1981بيركت ، هىشكرات فمسطيف الهحتمً . 1جكف كدافيد كيهيشى : الدركب السريً . ط - 2
 . 37فكتكريا كالتز، هرجع سابؽ ، ص  - 3
 . 69، ص 1998،  2عاطؼ إبراٌيـ عدكاف : دراسات فمسطيىيً ، ط - 4
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 لمهخططات كالسياسي العسكرم الدعـ كتحقيؽ كاالقتصادية ةالبشري القاعدة ترسػي  ىحك الفتػرة

 1.الهستقبؿ في التكسعية الصٍيكىية

 : قبم انىكبت انىضغ انسكبوٍ نهقذس9.9

 الصٍيكىية الحركة عف الهىبيقة يةالصٍيكى الهؤسسات سعت العيهاىي لمحكـ األخيرة لفترةا خالؿ

 فمسطيف أراضي تطكير كشركة عهراتستلمه اليٍكدم كالهصرؼ اليٍكدم، القكهي الصىدكؽ هيؿ

 يختمؼ ديهكغرافي كاقع خمؽ بٍدؼ كذلؾ فمسطيف، الى الهكيفة اليٍكدية الٍجرات لتهكيؿ جاٌدة

 السير يذكر حيث 1948 حتى 1882 األعكاـ سبقت التي السىكات في فمسطيف عميً كاىت عها

 قدر 1839 العاـ في لٍا ارتًزي عىد فمسطيف في يعيشكف كاىكا الذيف اليٍكد عدد أف هكىتفيكرم

 أم عربي ألؼ 300 هف يقرب ها هقابؿ أسباىي، أصؿ هف هعظهٍـ ىسهة آالؼ ستة بحكالي

 الحكـ فترة إباف فمسطيف لسكاف كبالىسبة. فمسطيف فسكا هجهكع هف% 2 تتعد لـ اليٍكد ىسبة

 -1542) ترةالف خالؿ فمسطيف سكاف عف الهتكافرة اإلحصائية الهعمكهات فإف لٍا العيهاىي

 غالبان  أىٍا كها هىظهة، جداكؿ في تجهعٍا التي البياىات تبكب تكف لـ فٍي كىادرة، قميمة( 1916

ا، تكف لـ  لعدة بً العهؿ استهر لمسكاف، حصر بإجرا  1914 عاـ في قاهت أىٍا غير تىشٌر

 تىشر لـ كلكف ألفان،( 689) بحكالي العاـ ذلؾ في فمسطيف لسكاف هجهكع تقدير عف كأسفر شٍكر

 يكف لـ اليٍكدية الٍجرة زخـ أف كالهالحظ.  السكاىية كخصائصٍـ تكزيعاتٍـ عف تفصيمية بياىات

 رسهي بشكؿ الصٍيكىية الحركة اىطالقة بعد خاصة العيهاىي لحكـا فترة في فمسطيف إلى كبيران 

 هؤيران  دكران  اليٍكدية الٍجرات ٌذا تشكؿ لـ كبالتالي ،1897 آب ىٍاية في باؿ هؤتهر بعد كهىظـ
                                                           

 . 49كليد الهدلؿ ، هرجع سبؽ ذكري ، ص - 1
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 التي البريطاىي االىتداب فترة عكس عمى فمسطيف، في السكاىي الىهك اتجاٌات عمى كبير بشكؿ

 .فمسطيف في اإلستراتيجية شعاراتٍا لتحقيؽ الصٍيكىية لمحركة ذٌبية كاىت

 

 -1922 عام من الديانة حسب فمسطين سكان ألعداد الزمني التطور يوضح( 1) رقم الجدول

1948:1 

  1948 – 1922 الدياىة حسب فمسطيف سكاف عدد تطكر( 1) رقـ جدكؿ

 % اليٍكد % العرب هجهكع آخركف هسيحيكف هسمهكف الدياىات جهيع السىة

1922 752048 589177 71464 7617 668258 88.8 83790 11.2 

1925 847238 641494 75512 8507 725513 85.6 120725 14.4 

1928 935951 695280 79812 9203 784295 83.8 151656 16.2 

1931 1033314 759700 88907 10101 858708 83.1 174106 16.9 

1935 1308112 836688 105236 11031 952955 72.8 355157 27.2 

1940 1544530 947846 120587 12562 1080995 69.9 463535 30.1 

1945 1834935 1101565 101285 14858 1255708 68.4 579227 31.6 

1948 2158400 1343900 148100 16400 1508400 69.8 650000 30.2 

 

 أصاب الذم التحكؿ كهدل الفمسطيىي الديهكغرافي الكاقع صكرة تتضح السابؽ الجدكؿ خالؿ هف

 في كذلؾ فمسطيف سكاف إجهالي هف% 88.8 ىسبتً ها الفمسطيىيكف هيؿ فقد السكاىية، الهجهكعات

 ىسبة كظمت السكاف، إجهالي هف%  11.2 إال اليٍكد ىسبة تصؿ لـ حيف في 1922 العاـ

 عشية% 69.8 يحكال السكاف إجهالي هف ىسبتٍـ كصمت حتى هستهر تىاقص في الفمسطيىييف
                                                           

 .50ص 1978هجهكعة هف الباحييف الفمسطيىييف في الكطف العربي، هعٍد البحكث كالدراسات العربية، القاٌرة،  - 1
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 العاـ، ىفس في السكاف إجهالي هف% 30.2 حكالي إلى اليٍكد ىسبة كارتفعت ،االحتالؿ دكلة إعالف

 إعالف سبقت التي السىكات في تركزت التي الٍجرة هكجات إلى اليٍكد ىسبة في الكبيرة الزيادة كترجع

 .فمسطيف أرض عمى اليٍكد دكلة

ىا   إحصائيات تكجد الحيث  كفمسطيف القدس في السكاف عدد عف اإلحصا ات بعضل عرض ٌك
 الصادر فمسطيف إحصا  كتاب يمخصً كالذم التركي اإلحصا  إجرا  عىد 1914 العاـ حتى دقيقة
 لؼأ 60 هف اقؿ هىٍـ ىسهة ألؼ"  689.273"  فمسطيف سكاف عدد بمغ بهكجبً كالذم 1922 عاـ

 العالهية الحرب أحديتً الذم االضطراب خالؿ الىصؼ إلى اليٍكد عدد اىخفض أف لبث كها يٍكدم،
 .األكلى

 ىسهة، 32.300 إلى 1917 عاـ عددٌـ بمغ القدس سكاف أف اإلسرائيمية الهعمكهات تشير حيف في
 .القدس يقطىكف كاىكا فمسطيف في اليٍكد جهيع أف يعىي فاىً الرقـ ٌذا صح كلك

 1.كالعشريف عشر التاسع القرىيف في القدس لهديىة السكاىي التكزيع يكضح (2الي رقـ )الت جدكؿكال

 المجمىع يهىد عسة مسيحيىن مسلمىن السنة
النسبة المئىية 

 لليهىد

1838 4.500 3.500 8.000 3.000 11.00 27.2% 

1844 5.000 3.390 8.390 7.120 15.510 45.9% 

1876 7.560 5.470 13.030 12.000 25.030 47.9% 

1896 8.560 8.748 17.308 28.122 45.430 61.9% 

1905 7.000 13.000 20.000 40.000 60.000 66.6% 

1913 10.050 16.750 26.800 48.400 75.200 64.3% 

1922 13.413 14.669 28.082 33.971 62.053 54.7% 

1931 19.894 19.335 39.229 51.222 90.451 56.6% 

1946 60.560 44.850 105.410 99.690 205.100 48.6% 

1948 40.000 25.000 65.000 100.000 165.000 60.6% 

1967 54.963 12.646 67.609 195.000 262.609 74.2% 
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 1اليهودية الدولة انشاء قبل فمسطين إلى اليهودية الهجرة موجات يوضح( 3) رقم الجدول 

 القدـك جٍة الهٍاجريف عدد الفترة الهكجة

 كركهاىيا كبكلىدا ركسيا 25000 1903 – 1880 األكلى الهكجة

 أكركبا كشرؽ ركسيا 34000  1914 - 1904 الياىية الهكجة

 كبكلىدا كركسيا البمطيؽ بحر هىاطؽ 35100 1923 – 1919 اليالية الهكجة

 األكسط كالشرؽ كركهاىيا بكلىدا 78898 1931 – 1924 الرابعة الهكجة

 كبكلىدا الغربية كأكركبا ألهاىيا 224784 1939 – 1932 الخاهسة الهكجة

 118300 1948 – 1940 السادسة الهكجة
 كالشرؽ كبكلىدا كالبمقاف أكركبا كسط

 األكسط

   

 السكاىي الهيزاف تحكؿ في فمسطيف إلى اليٍكدية الٍجرة دكر هدل يتضح اليالث الجدكؿ الؿخ هف 

 إلى اليٍكد الهٍاجريف عدد بمغ حيث 1880 العاـ هف الٍجرة أفكاج بدأت حيث اليٍكد، لصالح

 يٍكدم، هٍاجر 25000 حكالي 1903 -1880 بيف ها الفترة في األكلى الهكجً في فمسطيف

 لساف عمىتمخصت كفؽ ها جا   الفترة تمؾ في فمسطيف في اليٍكد حياة أف بالذكر كالجدير

 ضعاؼ كسالى، فقرا  خاصة القدس كيٍكد" :يقكؿ إذ 1878 عاـ القدس في األهريكي القىصؿ

كف الهتعصبكف اليٍكد فيٍا يتالقى هحطة القدس أف كيبدك كاألجساـ، العقكؿ  كالعجائز، الهشٌك

 عدد كارتفع 2".البراؽ حائط أهاـ يىكحكف العهر بقية كليقضكا إلحساف،كا الشحاذة عمى ٌىا ليعيشكا

 كاىت دكق 1914 -1904 الفترة في هٍاجر ألؼ 34 إلى ليصؿ فمسطيف إلى اليٍكد الهٍاجريف
                                                           

 .103ص ، 120صاهد االقتصادم ، عهاف ، العدد  ،"الفمسطيىي  التحكالت الديهكغرافيً لمشعب "ىبيؿ السٍمي : - 1
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 إلى ٌجرة هكجة أكبر شٍدت التي 1939 -1932 االحتالؿ دكلة إعالف سبقت التي الفترة

ك الهٍاجريف أعداد حكؿ سابقا كرد ها بً يخالؼ رقها السٍمي ىبيؿ يذكر حيث فمسطيف، (  224)ٌك

 :إلى الهٍاجريف هف العدد ٌذا تدفؽ أسباب كيرجع هٍاجر، ألؼ

 هف اليٍكد الكتاب بعض كشؼ كقد اليٍكد، اضطٍاد كتزايد ألهاىيا في الىازية الحركة ظٍكر -أكالن 

ـكشجع بالىازييف اتصمكا الصٍايىة أف عف( ليميىتاؿ ألفرد) أهياؿ  يبرركا حتى السياسية ٌذي عمى ٌك

 بألهاىيا االضطٍاد عهميات في اشتركت حيث الصٍيكىية، عمى بهستغرب ٌذا كليس. الدكلة إقاهة

 .فمسطيف إلى الٍجرة إلى اليٍكد الضطرار الحرب بعد

 أدت كها فمسطيف، إلى اليٍكد هف كيير ٌجرة عمى أكركبا في االقتصادية األزهات أيرت -ياىيان 

 كيتضح إليٍا، الٍجرة عمى الهفركضة القيكد تطبيؽ في التشدد إلى أهريكا في االقتصادية اؿاألحك 

 الخاهسة، الهكجة ىصؼ البكلىديكف اليٍكد هيؿ حيث الهٍاجركف، هىٍا قدـ التي األهاكف هف ذلؾ

 هف كاىكا هٍاجريٍا هف% 90 هف أكير فإف الخاهسة لمهكجة لعرقيا التككيف خالؿ هف ككذلؾ

 الهتخصصيف، الهٍرة كالعهاؿ الحرة الهٍف أصحاب هف كبيران  عددان  شهمكا الذيف بييفك األكر  داليٍك 

 ككاف هٍىدس، 500ك طبيب 1000 حكالي فمسطيف إلى ٌاجر 1939 -1935 هف الفترة ففي

 1 .دكلتٍـ إعالف أسس لكضع الصٍيكىية هف استعدادان  ذلؾ

 التغيير في هباشر كبشكؿ ساٌهت ديةاليٍك  الٍجرة هكجات أف جمي، كبشكؿ يتضح سبؽ هها

 ٌذي ساٌهت كها ،خاصة كالقدس عهكها فمسطيف في اليٍكد لصالح الديهكغرافي لمهيزاف ألقسرم

 .الكاقع ارض عمى جغرافية تغييرات في الٍجرة
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 الفصل الثاني

 1917االستيطان الصهيوني في القدس قبل 

 

 انعثمبوٍ: عهذاننقذس فٍ تُطبن انصهُىوٍ فٍ امراحم الس -أولا  9.1

 االسػػػتعهارية األطهػػػاع يشػػػهؿ عػػػاـ إطػػػار ضػػػهف إال القػػػدس فػػػي الصػػػٍيكىية األطهػػػاع دراسػػػة يهكػػػف ال

 جهػاٌير هػف كالتأييػد العطػؼ لكسػب ديىيػة غايػات كرا  تسػترت كالتػي كاالقتصػادية السياسية الصٍيكىية

 بإيجػاد الػىفط هىػابع عمػى كالٍيهىػة ربيػةالع كالهىطقػة فمسػطيف عمػى لمسػيطرة الػدكلي، العػاـ كالػرأم اليٍكد

 تغفؿ لـ الصٍيكىية االستعهارية الدكائرك  األكسط، الشرؽ في االستعهارية الهصالح يخدـ إسرائيمي كياف

 دكلةال إقاهة في الصٍيكىي الهشركع في الديىية كهكاىتٍا كاالقتصادية كالجغرافية العسكرية القدس أٌهية

 1:التالي الىحك عمى هراحؿ الى تقسيهً يهكف الذمك  القدس، كعاصهتٍا اإلسرائيمية

 ي: الهىظـ غير االستيطاف هرحمة  هرحمة إلى القدس لهديىة الديىي الحىيف هف االىتقاؿ هرحمة ٌك

 بفمسطيف اليٍكد صمة كاىت ذلؾ قبؿ أها عشر، التاسع القرف يالييىات هف ابتدا  الفعمي االستيطاف
                                                           

هد ذياب أبك صالح : االستيطاف اليٍكدم في القدس ، هؤتهر يـك القدس السابع، جاهعة الىجاح الكطىية، هح - 1
 .400ص2006
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كد عمى اليٍ فالرأسهاليعهؿ  أكركبا، أقطار عٌهت التي 1848 ةيكر  أعقاب كفي عاطفية، ديىية صمة

 ستيطافالا ىحك تتبمكر األفكار كبدأت  .فمسطيف في لالستيطاف دعكتٍـ في القكهية الفكرةاستىٍاض 

 هف الهتحهسيف قبؿ هف الفردية الهشاريع بسيطرة االستيطاف هف الهرحمة ٌذي كاهتازت القدس، في

 في كسهمه تحسف إلى أدل هها(. كالياىس)( ركتشيمد آؿ)ك( هكىتفيكرم) أهياؿ االستيطاف ةلفكر  اليٍكد

 .الخيرم بالطابع االستيطاىية الجٍكد ٌذي كاهتازت عددٌـ كازداد القدس، هديىة في اليٍكد كضع

 عمى أخذت  ةيٍكدي يةستيطاىا لجهعيات ىشاطات الهرحمة ٌذي في برزت: الهىظـ االستيطاف هرحمة 

 كىالت. إدارتٍا كتىظيـ الهستكطىات كتكسيع كالزراعية الصىاعية اليٍكدية الهدارس هساعدة عاتقٍا

 تدريب حيث هف لٍا التابعة الهستكطىات لتطكير الالزهة الحهاية قدهت التي بريطاىيا هساعدة

 اتخذت فقد الصٍيكىية الهستكطىات إدارة أها الهاؿ كرأس باألراضي كتزكيدٌـ الزراعة عمى الهٍاجريف

 :هىٍا هتعددة كاالن أش

ي قكهية صفة ذات هستكطىات .أ   الحركة كتهمكٍا بأجر اليٍكد فيً يعهؿ التي الهستكطىات ٌك

 .الصٍيكىية

ي يـكيبكتس تعاكىية هزارع .ة  ـ اليٍكد العهاؿ يتعاطى هستكطىات ٌك  تأسس حيث .األرباح هف كجز  أجكٌر

 في الصٍيكىية الحركة كرأت ىيادغا كيبكتس كيسهى طبريا بحيرة ساحؿ عمى 1909 سىة كيبكتس أكؿ

 العسكرية كبالتىظيهات باألرض بربطٍـ كاستيعابٍـ الشباب الهٍاجريف لجذب كسيمة الهزارع ٌذي

  1.الصٍيكىية كالعهالية

 بحارة يعرؼ فيها القدس في يقيهكف اليٍكد كاف عشر التاسع القرف هف األكؿ القسـ كفي

 أصحاب هف هستأجرة هىازؿ هف تتككف ككاىت بية،عر  بأحيا  هحاطة الحارة تمؾ ككاىت ،الشرؼ

 أراضو  شرا  الكسائؿ بشتى الفترة ٌذي في اليٍكد حاكؿكقد  ،اإلسالهي الكقؼ كأهالؾ العرب، األهالؾ
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 بداية كهع عشر اسعالت القرف بداية في كلكف لٍـ، تسهح لـ العيهاىية الدكلة فقكاىي لكف فمسطيف في

.  البريطاىي القىصؿ كخاصة لقىاصؿ،ا ٌؤال  بحهاية اليٍكد تهتع القدس في جاىباأل القىاصؿ عهؿ

 عاـ كفي هساعدتٍـ، بحجة الفقرا  اليٍكد هةإلقا هؤسسات تقيـ البريطاىية التبشيرية الجهعيات كبدأت

 غرب جىكب السمطاف بركة قرب أرضا – الجىسية البريطاىي" هكىتيفيكرم" المكرد اشترل( 1855)

 كشهالٍا القدس غربي الهستكطىات ٌذي كاىتشرت صٍيكىية، استيطاىية بؤرة ؿأك  بدأت حيث القدس،

 .كجىكبٍا

 هفكرم دعـ خالؿ هف كذلؾ القدس عمى تكاجدٌا ركزت التي اليٍكدية الٍجرات ذلؾ بعد تكالت

 عهؿ كها بالقدس، العالـ يٍكد شعكر تعهيؽ عمى عديدة قركف هىذ عهمكا الذيف العالهية الصٍيكىية

 القدس تككف لٍـ دكلة بىا   إلى الطريؽ بهيابة يككف لميٍكدم قكهي هفٍكـ بمكرة عمى كفكر الهف ٌؤال 

 إلى الٍجرة أجؿ هف البريطاىية ةالحككه هف كالهعىكم الهادم الدعـ اليٍكد تمقى كقد لٍا، عاصهة

 .1897 عاـ سكيسرا في بازؿ هؤتهر اىعقاد بعد كخاصة ربكعٍا، في كاالستيطاف فمسطيف

 بمهحػػة ك عشػػر، التاسػػع القػػرف ىٍايػػة هىػػذ لقػػدسا أسػػكار خػػارج أقيهػػت التػػي الهسػػتكطىات أٌػػـ فكهػػ     

 التمػة" ،"اشػككؿ راهػات"ك" زئيػؼ بسػغات ،"عكهر بسكات" ،"شعفاط" ،"رخس" ،"كتراه" هستكطىة سريعة

 الشػػػػهالي الطػػػػكؽ تهيػػػػؿ الهسػػػػتكطىات ٌػػػػذي" يعقػػػػكب كىيفػػػػي" ،"عطػػػػركت" ،"العبريػػػػة الجاهعػػػػة" "الفرىسػػػػية

 ،"جفعػػػات" هسػػػتكطىة: التاليػػػة الهسػػػتكطىات فكاىػػػت الجىكبيػػػة الجٍػػػة هػػػف أهػػػا لمهديىػػػة، الغربػػػي الشػػػهاليك 

 الهسػػػتكطىات فتشػػػهؿ الشػػػرؽ فػػػي أهػػػا(. غىػػػيـ أبػػػك جبػػػؿ" )ٌارحكهػػػاي" ك ،"ٌػػػارجيمك" ،"جيمػػػك" ،"ٌهتػػػكس"

 القدس حدكد ضهف الشهاؿ في" زئيؼ جبعات" هستكطىة هع الهشتركة ،"كدار" ،"أدكهيـ هعاليً: "التالية

 .الكبرل
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 مىقف انذونت انعثمبوُت مه الستُطبن انصهُىوٍ فٍ انقذس:  -ثبوُبا  1.1

كذا استاىبكؿ في باإلستقرار لميٍكد الفاتح هحهد السمطاف سهح لقد  فمسطيف أصبحت ٌك

 اإسباىي هف الهطركديف لميٍكد همجأ عشر السادس القرف أكائؿ في األخرل العيهاىية الدكلة كههتمكات

 ىسهة آالؼ بعشرة فمسطيف في اليٍكد عدد فقدر الهسيحية البالد في اإلضطٍاد هف كالٍاربيف كالبرتغاؿ

فريقيا آسيا ليٍكد ىدا  بكىابرت ىابميكف كجً عشر الياهف القرف أكاخر كفي  هصر عمى حهمتً بعد كا 

عادة القدس إلى اليٍكد بإعادة فيً كعدٌـ  1 .فمسطيف غزك يف ساعدكي ٌـ إذا جديد هف ٌيكمٍـ كا 

 الحهيد عبد السمطاف فةخال عٍد في اهران  العيهاىية الحككهة أصدرت  29/9/1882 في

 الٍجرة أف إال أشٍر، يالية هف ألكير القدس هديىة خاصة فمسطيف في اليٍكد إقاهة هىعب الياىي

 ضبع في ٌاهة هراكز اليٍكد احتؿ أف بعد خاصة كالحيؿ، السبؿ بشتى فمسطيف ىحك استهرت

ـ بفعؿ كذلؾ الفتاة، تركيا حزب كفي السمطاف، هف القريبة العيهاىية اإلدارات  كذلؾ االقتصادم، هركٌز

ا الهكاىئك  األهف إدارات بيىٍا كهف الدكلة أجٍزة في استشرت التي كالرشكة الفساد ظكاٌر بفعؿ . كغيٌر

 هف ٌربا ٍاإلي ٌجرتٍـ تكقبم العيهاىية الدكلة عميٍـ عطفت الذيف اليٍكد يساٌـ أف غريبان  كليس

 .هعٍـ تعاهمٍـ طيبة رغـ كقتمٍـ العيهاىييف سالطيف بعض عمى التآهر في يكهان  األكركبييف

 عقدت التي ايركس خاصة كأعدائٍا جيراىٍا هع العيهاىية الدكلة عالقات أف ىىسى ال أف يجب أىىا كها

 اليكىاىية العيهاىية الحركب ذلؾكك الشرقية أكركبا كدكؿ 1856 سىة باريس في سالـ اتفاقية هعٍا

 اإلهبراطكرية في القاطىة لألقميات تىضه كاالتفاقات العالقات تمؾ كبريطاىيا، فرىسا هع كبعدٌا

 تحكلت كهىظهات جهعيات تككيف حرية يـ كهف التركية، غير التعميهية كاألىظهة العقيدة حرية العيهاىية
                                                           

 43-41عبد العزيز هحهد، عكض: هقدهة في تاري  فمسطيف الحديث، القاٌرة،ص  1
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ا التي فرهاىاتال كؿ تفد كلـ بعد، فيها هاسكىية  كزاهر  إلى  الٍجرة، تيار كقؼ في السالطيف أصدٌر

 1895.1 سىة اليٍكدية الدكلة عف ٌيرتزؿ الصٍيكىي كتاب ظٍكر بعد اليٍكد بخطر الدكلة شعكر رغـ

 في األراضي كتهمؾ اليٍكدية الٍجرة تشجيع في ٌاهان  دكران  التركية اإلدارية التقسيهات كلعبت ٌذا

 يافا شهاؿ حتى كيهتد هىٍا الشهالي الىصؼ: إداريتيف كحدتيف لىإ هقسهة فمسطيف فكاىت يف،فمسط

ا تتبع كاىت التي القدس هتصرفة كيتبع الجىكبي كالقسـ بيركت، كالية كيتبع  في الهركزية لمحككهة بدكٌر

 .هباشرة األستاىة

 كتهمكت بيركت، كالية في خاصة الهتصارعة كاألقميات الطكائؼ اختمطت فقد التقسيـ ٌذا ظؿ كفي

 هىٍا الساحمية كالهىطقة فمسطيف شهاؿ في الخصبة األراضي هف كاسعة هساحات كبيرة لبىاىية عائالت

 التقسيـ لٍذا كاف كها ،بعد فيها هىٍا األراضي شرا  اليٍكد عمى سٍؿ هها( كسالـ سرسؽ كأسرتي)

 الغزاة هقاكهة في العرب السكاف جٍكد تشتت في أيري الفمسطيىية لألراضي اإلدارية التبعية كازدكاجية

 2.كالطاهعيف

 إلى اليٍكدية الٍجرة حدكث في ٌهتسا كالتي آىذاؾ السائدة الظركؼ 3.الحسيىي هكسى كيكجز

 4:يمي بها كالقدس فمسطيف

 ركسيا في اليٍكد ضد ارتكبت التي الهذابح عمى كرد الصٍيكىية الحركة لقياـ هٍيأة كاىت الظركؼ .1

 .كبكلىدا
                                                           

-40جب ، طىطيش: دراسات في جغرافية االستيطاف الصٍيكىي في فمسطيف كتٍكيد القدس، بيركت، صجهعة ر  - 1
41. 
 .41-40الهصدر ىفسً، ص  - 2
كبير رجاالت القضية الفمسطيىية في العشريىات كهطمع اليالييىات.    1853)- (1934هكسى كاظـ الحسيىي -3 

القدس هع بداية االحتالؿ البريطاىي لفمسطيف، لكىً خمع هف هىصبً في  عيٌيف رئيسان لبمدية .درس في العاصهة العيهاىية
بسبب هعارضتً لسياسة بريطاىيا الصٍيكىية في فمسطيف. كقد ترأس هكسى كاظـ باشا، هىذ ذلؾ  1920ىيساف/ أبريؿ 

 ، الحركة الكطىية الفمسطيىية.1934التاري  حتى كفاتً في سىة 
 . 402ف اليٍكدم في القدس، هرجع سبؽ ذكري ، ص هحهد ذياب أبك صالح، االستيطا - 4
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 .أجٍزتٍا في الفساد كاستشرا  العيهاىية الدكلة اىحالؿ .2

 في لتذكب العربية الشخصية آىذاؾ اختفت بؿ الٍكية، هتبمكرة تككف لـ السائدة العربية الظركؼ .3

 لمتكسع تتعرض العربي الكطف هف أجزا  كبدأت العيهاىية، الدكلة قادتٍا التي اإلسالهية الشخصية

 .االستعهارم

 في إال سياسيي أفؽ ذات تصبح كلـ ديىية أك ةيعاطف أسس عمى البداية في كاىت اليٍكدية الٍجرة .4

 1.هتأخر كقت

 ضػيعالهكا هػف العديػد فػي كتشػابكت تضاربت األكركبية االستعهارية الهصالح أف بالذكر الجدير هف إف

 الػػذم الفاعػػؿ الػػدكر طريػػؽ عػػف األكركبيػػة االسػػتعهارية الػػدكؿ جٍػػكد تظػػافرت فقػػد العيهاىيػػة، الدكلػػة إزا 

 أدت التػي األحػداث تسػارع فػي 1840 عػاـ لىػدف هػؤتهر بعػد تكريسٍا تـ كالتي ألكركبيةا القىاصؿ ًلعب

 الىفػػػػكذ تىػػػػاهي كجػػػػً فػػػػي الكقػػػػكؼ تسػػػػتطع لػػػػـ العيهاىيػػػػة الدكلػػػػةف كعميػػػػً .العيهاىيػػػػة الدكلػػػػة اىٍيػػػػار إلػػػػى

 هىٍػػا عديػػدة ألسػػباب كذلػػؾ الهطمػػكب بالهسػػتكل العيهػػاىي الفعػػؿ رد يكػػف كلػػـ فمسػػطيف فػػي االسػػتعهارم

 لٍػا، التابعػة الكاليػات في الكياىية الىزعات تىاهي إلى أدت كالتي العيهاىية الدكلة في اإلدارية سيهاتالتق

 الهجتهػػع، طبقػػات بػػيف فمسػػطيف فػػي اإلضػػرابات حػػدة كزيػػادة التهػػرد لحركػػات اإلسػػتعهارية الػػدكؿ دعػػـك 

 2.العيهاىية الدكلة قبؿ هف األجىبية لمدكؿ هىحت التي اإلهتيازات قكة كتعاظـ

 كطف بإيجاد إال اليٍكدية لمهشكمة عالج يكجد ال أىً في تتمخص جديدة، هرحمة اليٍكدية الهسألة دخمت

كذا ،لميٍكد قكهي  عػاـ أحػداث كبعػد  .بػاليٍكد خػاص كطػف عػف البحث في اليٍكدية الجهعيات بدأت ٌك

 قػػكهي فكطػػ تأسػػيس ضػػركرة تؤكػػدل األحػػداث ٌػػذي جػػا ت الركسػػي القيصػػر اغتيػػاؿ رافقػػت كالتػػي 1881

 قضػا  فػي يتهيػؿ ديىػي طػابع تحهػؿ فمسػطيف الػى اليٍػكد ٌجرات اغمب كاىت 1881 عاـ فقبؿ لميٍكد،
                                                           

 .41-40طىطيش، هرجع سابؽ، ص - 1
،  2007ىائمة الكعرم: دكر القىصميات األجىبية في الٍجرة كاإلستيطاف اليٍكدم في فمسطيف، دار الشركؽ، عهاف - 2

 .189-188ص 
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 القدس كخاصة الهقدسة الهدف في الٍجرات ٌذي كتركزت اليٍكدية، الدياىة دراسة في العهر سىكات آخر

 يٍكديػة عىاصػر شػتراؾال ىتيجػةكحاسػهة  جديػدة فترة بداية اليٍكدية الٍجرة سجمت الهذككر التاري  كبعد

 طػػرأ كهػػا اليٍػػكد، الهٍػػاجريف هػػف ةقميمػػ داعػػدأ األهػػر بدايػػة فػػي فمسػػطيف ككصػػمت ،االغتيػػاؿ حػػادث فػػي

 السػػمطاف ليسػػاعد اليػػاىي الحهيػػد عبػػد بالسػػمطاف لإلتصػػاؿ ٌرتػػزؿ سػػعى عىػػدها 1896 عػػاـ جديػػد تطػػكر

 هحػػاكالت كػػؿ كلكػػف األهكاؿبػػ السػػمطاف هسػػاعدة هقابػػؿ يريػػدكىٍا التػػي األرض هسػػاحة إلعطػػائٍـ اليٍػػكد

 1.بالفشؿ با ت السمطاف لهساكهة ٌرتزؿ

 إلظٍػػار القػػدس فػػي ىصػػميتٍاق تأسػػيس تمػػت التػػي العشػػر السػػىكات يفػػ فرصػػة كػػؿ بريطاىيػػا اىتٍػػزت كهػػا

 الركسػية الحككهػة ىزعػت يٍػكدم لكػؿ حهايتٍػا فهىحػت العيهاىيػة الدكلػة فػي اليٍكد عمى الخاص عطفٍا

 هػػػف تستفسػػػر فأرسػػػمت لميٍػػػكد البريطاىيػػػة الحهايػػػة لةلهسػػػأ العيهاىيػػػة الدكلػػػة تىبٍػػػت كقػػػد هىػػػً، الجىسػػػية

 2.اليٍكد لجىسية ركسيا سحب بسبب البريطاىية الحهاية أسباب عف القدس هتصرؼ

 اليٍػكد الػزكار هىػع تقػارير تضػهىت رسػائؿال هػف هجهكعػة الى التاريخية كالهراجع الهصادر بعض تشير

 القػػدس فػػي اإلقاهػػة التجػػار لٍػػؤال  كههىػػكع العػػادييف التجػػار باسػػتيىا  سلمقػػد القػػدكـ ركسػػيا هػػف القػػادهكف

 كيريػػػدكف حيفػػػا عبػػر قػػػادهكف ركسػػي هٍػػػاجر 140 كجػػد أىػػػً إلػػى الرسػػػائؿ ٌػػذي كتشػػػير شػػٍر هػػػف أكيػػر

 3.بالدٌـ إلى إلرجاعٍـ سريع قرار ذكاتخ بالقدس االستقرار
                                                           

 .51عكض، عبد العزيز هحهد، هرجع سبؽ ذكري، ص - 1
 .43-41 عكض، هرجع سابؽ، ص - 2
ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كالبحكث   .300/هارس/26،11كييقة هجهكعة رسائؿ ضهف تقارير همؼ رقـ:  - 3
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 ركسػيا، إيطاليا، اىجمترا، اسباىيا، سا،فرى أهريكا، دكؿ هف هٍاجر أم قبكؿ عدـ عمى تىص أخرل كييقة

 الكييقػة ٌػذي بالدٌػـ إلػى إرجػاعٍـ كسػيتـ قبػكلٍـ يػتـ لػـ بهجهكعػات اليٍكد قدكـ حاؿ ففي فمسطيف، إلى

 1.كفمسطيف القدس في اليٍكدم لمكجكد العيهاىي الرفض عمى تؤكد

 اإلتحػػاد جهعيػػة هػػع هسػػاعيٍا كاصػػمت اليػػاىي الحهيػػد عبػػد السػػمطاف هػػع الصػػٍيكىية الحركػػة فشػػؿ كبعػػد

 هػف قسػط تحقيػؽ الصػٍيكىية ةالحركػ كاسػتطاعت 1908 تهػكز يػكرة بعد الحكـ إلى جا ت التي كالترقي

 صػػرححيػػث  ،1909 عػػاـ لىػػدف إلػػى العيهػػاىي الهبعكيػػاف هجمػػس هػػف كفػػد زيػػارة كأيىػػا  خاصػػة الىجػػاح،

 حركػػػة خػػػركج كهػػػع ،لػػػةالدك  أىحػػػا  جهيػػػع إلػػػى اليٍكديػػػة بػػػالٍجرة يرحػػػب بأىػػػً الداخميػػػة كزيػػػر بػػػؾ طمعػػػت

 الحركػػػة هػػػع األخيػػػر ٌػػػذا كتسػػػاٌؿ كاالئػػػتالؼ الحريػػػة حػػػزب الحكػػػـ اسػػػتمـ الحكػػػـ هػػػف كالترقػػػي االتحػػػاد

 .هكاؿلأل الحاجة بسبب الصٍيكىية

 إلػػى الحاجػػة بسػػبب كذلػػؾ الصػػٍيكىية الحركػػة لرغبػػات تسػػتجيب بػػدأت العيهاىيػػة السػػمطاتاف  ٌىػػا ىمحػػظ

 فعمتػً هػا ككؿ فمسطيف إلى اليٍكدية الٍجرة كقؼ العيهاىية الدكلة تستطع لـ األهر ىٍاية كفي  .األهكاؿ

 ذلػػؾ ككػؿ كيػرت كالهسػتعهرات ازدادت اليٍػػكد أعػداد كلكػف الشػي  بعػض الٍجػػرة إعاقػة عمػى العهػؿ ٌػك

 2.لألهكاؿ كحاجتٍا العيهاىية الدكلة ضعؼ بسبب
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ية لددددعم االسدددتيطان والمشدددروع دور القنصدددميات األجنبيدددة ونشددداط اإلرسددداليات التبشدددير  -ثالثددداً  3.2

 االستيطاني في القدس:

 هػف الػرغـ عمػى القػدس هديىػة شػٍدت كهػا أحداث األرض كجً عمى الهكجكدة هدفال هف هديىة شٍدت لـ

ػػػا كعػػػرة أرضػػػٍا زراعيػػػة هديىػػػة تكػػػف لػػػـ أىٍػػػا  ذات التجاريػػػة الهديىػػػة تمػػػؾ تكػػػف لػػػـ أىٍػػػا كهػػػا ميػػػؿ،ق كهاٌؤ

 لحػد صػىاعية هديىػة تكػف كلػـ الغػرب، هػف كالبحػر الشػرقية الجٍػة هػف الباديػة بػيف كقكعٍا رغـ األٌهية،

ػا هديىػة أم تمقػً لػـ ان اٌتهاهػ القػت فقػد ذلؾ هع . ىفسٍا تكفي أف تستطع لـ أىٍا  أجهػع، العػالـ فػي غيٌر

ػدهت كييػرة هػرات فحكصػرت كالفػاتحيف، الغزاة أىظار هحط العصكر هر عمى كاىت فقد  كتكػراران  هػراران  ٌك

 اىٍا القػدس اآليار، هديىة األدياف، هديىة ٍاإى. كالبمداف الهدف أسها  هقدهة في اسهٍا بقي فقد ٌذا كهع

 جاٌػػديف حػػاكلكا لػػذلؾ الغػػرب أىظػػار هحػػط كاىػػت خػػاص بشػػكؿ القػػدس هديىػػةف 1.كالخيػػاؿ السػػحر هديىػػة

 .كالكسائؿ ؽالطر  بكؿ الهديىة ٌذي في كالتغمغؿ الدخكؿ

 ظؿ في القدس كهديىة فمسطيف عمى األجىبي التىافس الياىي ؿالفص هف الجز  ٌذا في الباحث سيتىاكؿ

ـ العيهاىية الدكلة كجكد  سػميهاف السػمطاف عٍػد ففي ،الهقدسً الهديىة ٌذي في االستيطاف دعـ في كدكٌر

 كضػع عمػى أيػري الحػدث لٍػذا ككاف األكركبية الدكؿ هع العيهاىية العالقات في حدث أٌـ جرل القاىكىي

ػك الهقدسة، ىةالهدي في الهسيحية  أخػرل جٍػة هػف كفرىسػا جٍػة هػف العيهاىيػة الدكلػة بػيف اتفاقيػة عقػد ٌك

 2،الديىيػة الحريػة فػي حقٍػـ فرىسػا لرعايػا العيهاىيػة الدكلػة ضػهىت إلتفاقيػةا ٌػذي كبهكجػب  .1536 عاـ

 لتػيا اإلهتيػازات ٌػذي ككاىػت الدكلة، في هتهيز كضع الفرىسييف لمتجار أهىت  اإلتفاقية ٌذي خالؿ كهف

 هػػػف ككتىػػػازؿ الىيػػػة حسػػف كبػػػادرة األصػػػؿ فػػي كاىػػػت األكؿ فراىسػػػكا إلػػى األكؿ سػػػميهاف السػػػمطاف هىحٍػػا

 أخطػػأ سػػميهاف السػػمطاف أف بيػػد أضػػعؼ شػػريؾ إلػػى قكتٍػػا أكج فػػي كاىػػت التػػي العيهاىيػػة الدكلػػة جاىػػب
                                                           

 .429، ص  1986عارؼ، العارؼ، الهفصؿ في تاري  القدس، هطبعة الهعارؼ، القدس،  - 1
 .331.ص1998عبمة الهٍتدم ،الزبدة: القدس تاري  كحضارة، بيركت،  - 2
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 فػػػي هكشػػػكؼال لمتػػػدخؿ أداة أصػػػبحت ههايمػػػة اتفاقيػػػات هػػػف تالٌػػػا كهػػػا اإلهتيػػػازات اتفاقيػػػة بػػػأف الحسػػػاب

ػػك ،1621 عػػاـ القػػدس هديىػػة فػػي فرىسػػي ؿقىصػػ أكؿ تعيػػيف تػػـ كقػػد 1،العيهاىيػػة الدكلػػة شػػؤكف  جػػاف ٌك

 2.الهبكر

 عػف الحػركب كأسػفرت الىهسػا هػع حػرب حالػة في العيهاىية الدكلة كاىت عشر السابع القرف في

فيتش عػػػاـ ك كػػػارل الصػػمح ٌػػػذا عمػػى كأطمػػػؽ صػػمح عقػػػد كالػػى عيهػػػاىيال الجػػيش بٍػػػا هىػػي فادحػػػة خسػػائر

 فػي الهقدسػة باألهػاكف يتعمػؽ فيهػا الهسػيحية الهصػالح تهييػؿ حؽ عمى بهكجبً الىهسا حصمت ،1699

 3.القدس

 العيهاىيػػة لمدكلػػة يكالرئيسػػ األكبػػر العػػدك ركسػػيا عقػػدت عشػػر اليػػاهف لقػػرفا هػػف اليػػاىي الىصػػؼفػػي  أهػػا

 عػف لركسػيا التىػازؿ إلػى يهاىيػةالع الدكلػة فيٍا اضطرت كالتي ،1779 بتاري  كايىرجة ككتشكؾ هعاٌدة

 حاهيػة الهعاٌػدة بهكجػب ركسػيا أصػبحت كهػا األسػكد، البحػر هىطقػة فػي األراضي هف كاسعة هساحات

 رجػػاؿ حػؽ أكػدت كهػػا ،القػدس هديىػة فػي الهقدسػػة األهػاكف فػي األريكذككسػػية الكىيسػة كحقػكؽ لمهصػالح

 الفرىسػية الحهايػة هكاجٍػة فػي كذلؾ اتإتاك  أك ضرائب دفع دكف القدس زيارة في الركس كالحجاج الديف

كػػذا كالكايكليػػؾ، الالتػػيف كحقػػكؽ لهصػػالح  خالفػػا القػػدس هديىػػة فػػي الهقدسػػة األهػػاكف هشػػكمة تعػػد لػػـ ٌك

ىها فقط، الهسيحييف بيف داخميا طائفيا كىائسيا  هػف حكلٍا يدكر كها الهقدسة األهاكف هشكمة أصبحت كا 

 فػي كالتغمغػؿ لمػدخكؿ األكركبيػة الػدكؿ قبػؿ هػف سػتعهاريةاإل كاألطهػاع السياسػي لمتػدخؿ غطػا  خالفات

 4.القدس
                                                           

 .241-240.ص1992كاهؿ جهيؿ ،العسمي: القدس في التاري ، هىشكرات الجاهعة األردىية، عهاف،  - 1
 .341ع سبؽ ذكري، صالزبدة، عبمة الهٍتدم، هرج - 2
 .26. ص2003، 1هحهد صالح، سالـ: القدس كالتاري  كالهستقبؿ، عيف لمدراسات اإلىساىية كاإلجتهاعية، ط - 3
 .355الزبدة، عبمة الهٍتدم، هرجع سبؽ ذكري، ص - 4
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 إلػػى تػػدخؿ األكركبيػػة الدكلػػة هػػف دكلػػة فكػػؿ لٍػػا بػػالكيالت جػػا ت هػػف ٌػػي لمقػػدس الديىيػػة فاألٌهيػػة إذف

ك أال الغطا  ٌذا تحت القدس  قبػؿ هػف مكايكليػؾل الهقدسػة األهػاكف حهايػة حجػة تحت الديىي الغطا  ٌك

ي اخرل هصالح الٍ كلمدكلتيف  ركسيا قبؿ هف كاألريكذككس فرىسا   1.القدس عمى السيطرة ٌك

 فػػي تغمغػػؿ هىٍهػػا فكػػؿ كركسػػيا فرىسػػا هيػػؿ األخػػرل األكركبيػػة الػػدكؿ شػػاف شػػأىٍا لبريطاىيػػا بالىسػػبة أهػػا

 الهؤسسػػػات خػػػالؿ هػػػف القػػػدس فػػػي التغمغػػػؿ عمػػػى عهمػػػت ألهاىيػػػا كػػػذلؾ الديىيػػػة، الحجػػػة تتحػػػ القػػػدس

ىشػػػا  ،1841 عػػػاـ البركتسػػػتاىتية القػػػدس يػػػةهطراى إىشػػػا  عمػػػى عهمػػػت حيػػػث تيةالبركتسػػػتاى التبشػػػيرية  كا 

 2.الهديىة في البركتستاىتية الهؤسسات هف العديد

 هديىػة إلػى لمحػج رعاياٌػا تشجيع عمى الديىية الحهاسة هف كييرب األكركبية الخارجية كزارات عهمت كقد

 الهديىػػة إلػػى كاألريػػكذكس كالبركتسػػتاىت كليػػؾالكاي الحجػػاج هػػف كبيػػرة أعػػداد القػػدس إلػػى تككصػػم القػػدس

 3.الهقدسة

 الػػػدكؿ لٍػػػذي الحجػػػة أجػػػؿ هػػػف كذلػػػؾ القػػػدس إلػػػى لمحػػػج لرعاياٌػػػا الخارجيػػػة كزارات تشػػػجيع فػػػي كالسػػػبب

 هػف كركسػيا الكايكليػؾ، حهايػة أجػؿ هػف ففرىسػا رعاياٌػا حهايػة حجػة تحػت القػدس في كالتغمغؿ لمدخكؿ

 الػػدكؿ هطالبػػة الػػى أدل الػػذم األهػػر  .البركتسػػتاىت حهايػػة أجػػؿ هػػف كبريطاىيػػا األريػػذككس حهايػػة أجػػؿ

 تكػف لػـ اسػتعهارية ألٌػداؼ اسػتغمت اإلهتيػازات ٌػذي كلكػف رعاياٌػا حهايػة أجؿ هف هتيازاتبا األكركبية

 .تحسبٍا العيهاىية الدكلة

دا الداخمية شؤكىٍا عمى السيطرة عمى كقادرة قكية بداياتٍا في العيهاىية الدكلة كاىت  دكف رتٍاكا 

 كلكػػف  .شػؤكىٍا فػي التػػدخؿ عمػى قػادرة أكركبيػػة دكلػة تكجػد كال األكركبيػػة الػدكؿ قبػؿ هػػف خػارجي تػدخؿ
                                                           

، األردف، إربد، فاركؽ، الشىاؽ:دراسة تحميمية ألبعاد قضية القدس التاريخية كالديهغرافية، دار ىكر الديف لمىشر - 1
 .17.ص2002

 .17الهرجع ىفسً، ص - 2
 .257-256العسمي، كاهؿ، هرجع  سبؽ ذكري، ص - 3
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 أسػهاٌا كهػا الهػريض جػؿر ال كتسػهى ضػعيفة العيهاىيػة الدكلػة أصػبحت العيهاىيػة الدكلػة عٍػد اخرأك  في

 .الداخمية شؤكىٍا في تتدخؿ كركبيةاأل الدكلة كأصبحت األكركبيكف

 ٌػـ فالقىاصػؿ القىاصػؿ تػدخؿ دكف الدكلة أهكر عمى السيطرة في دكر العيهاىية لمدكلة ككفي لـ   

 412 رقػـ الكيػائؽ كتشػير كهػا 1.العيهاىيػة الدكلػة تػدخؿ دكف كالشػرا  البيػع هعػاهالت بكافػة يقكهػكف هف

 يػدؿ اههػ الداخميػة لعيهاىيػةا الدكلػة شػؤكف عمػى األكركبيػة الػدكؿ سػيطرة عمى القىاصؿ همؼ هف 413ك

 عمػػى سػػيطركا كػػذلؾ األراضػػي بيػػع عمػػى القىاصػػؿ سػػيطرة إلػػى إضػػافة 2.العيهاىيػػة الدكلػػة ضػػعؼ عمػػى

ػك الرعيػة قىصػؿ حضػكر فيجب أجاىب رعايا هحاكهة فعىد القضا   حيػث القضػا ، فػي صػارخ تػدخؿ ٌك

      3.كالهحاكـ القضا  في القىاصؿ تدخؿ عمى ديكف لتحصيؿ اإلجرا  دائرة هطالبة هف الكييقة تشير

 بعػد األجاىػب القىاصػؿ لػدل الياىيػة الهركزية الحمقة كاف كالقدس فمسطيف في اليٍكدم اإلستيطاف إف   

ذا الديىي، العاهؿ ك الٍجرة  العهمػي التضػاهف سمسػمة ضػهف جػا  االسػتيطاف لصػالح األجىبػي التدخؿ ٌك

 فػػػػي اإلسػػػػتيطاف هسػػػػألة أف كهػػػا لميٍػػػػكد كطػػػػف إلقاهػػػػة كهرحمػػػة فمسػػػػطيف أرض عمػػػػى الصػػػػٍيكىي لمفكػػػر

  ارتبطت فمسطيف

 اليٍػكد حمػـ تحقيػؽ في كبيرة جٍكدان  بذلت القىصميات ٌذي كأف القىصميات بإقاهة عشر التاسع القرف هف

 هبػػدأ اعتهػػد الػػذم األجىبػػي االسػػتعهارم الصػػٍيكىي لمفكػػر الحتهيػػة الىتيجػػة ككاىػػت ،لميٍػػكد قػػكهي بػػكطف

 .        كاىت كسيمة أمب سكاىٍا كطرد الفمسطيىية األرض عمى اإلستيال 
                                                           

، " طمبات شرا  كبيع أراضي كعقارات إلى قىصؿ ألهاىي هف أٌالي ألهاف هقيهيف 44/1.56/332/13كييقة رقـ:  - 1
 ابك ديس \ق " . ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كالبحكث االسالهية1332في القدس، 

ابك  \ٌػ. ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كالبحكث االسالهية 1252، هف همؼ القىاصؿ  413ك  412الكييقة رقـ:  - 2
 ديس

، " هطالبة دائرة اإلجرا  لتحصيؿ ديكف " ارشيؼ هؤسسة احيا  44/0.53/326/13، كقـ همفٍا: 10كييقة رقـ:  - 3
 ابك ديس. \التراث كالبحكث االسالهية
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 األكركبيػة االسػتعهارية بالرغبػة عكهػةده كتشػتد هعالهٍػا كتىكشػؼ تىهػك كأخػذت اإلسػتيطاف فكرة اىطمقت

زا  كهصػػالحٍا، هخططاتٍػػا لتىفيػػذ كذلػػؾ فمسػػطيف إلػػى اليٍػػكدم كاإلسػػتيطاف الٍجػػرة هشػػركع تجػػاي  ٌػػذي كا 

 الصػػٍيكىي الهخطػػط لتىفيػػذ الصػػٍيكىية حركػػةال هػػع التقػػت كالتػػي األكركبيػػة كالهصػػالح األجىبيػػة األطهػػاع

 تىفيػذ عمػى األكركبيػة الػدكؿ عهمػت كقد هتطرفة ديىية خمفية عمى فمسطيف في لميٍكد قكهي كطف إقاهةب

 سػاعدت التػي القىصػميات أٌػـ هػف ككػاف القػدس هديىػة فػي أىشػأتٍا التػي القىاصؿ خالؿ هف هخططاتٍا

 كالحهايػػة الرعايػة حػػؽ هػف اسػػتفادكا فقػد األكركبيػكف اليٍػػكد أهػا. البريطاىيػػة القىصػمية اليٍػػكد خػكؿد عمػى

 فػػي األكركبيػػة القىصػػمية اتالبعيػػ طريػػؽ عػػف لٍػػـ هىحػػت التػػي الجىسػػيات عبػػر كاسػػتطاعكا لٍػػـ الدكليػػة

                1.فمسطيف إلى الكصكؿ هف القدس

 القىصػػػؿ أف إلػػػى ففمسػػػطي ىإلػػػ اليٍكديػػػة بػػػالٍجرة يتعمػػػؽ بهػػػا الباحػػػث يػػػدم بػػػيف التػػػي الهراجػػػع كتشػػػير 

هيػػا ٌػػذا كػػاف  كلكػػف غػػزة أراضػػي هػػف لميٍػػكد األراضػػي لشػػرا  شػػركة أسػػس اإلسػػكىدرية فػػي اإلىجميػػزم  ٌك

 فػي كلػيس القػدس فػي اإلسػتيطاف فػي اليٍكد لرغبة كذلؾ القدس هف األراضي بشرا  هٍتهيف كاىكا حيث

  . غزة أراضي

 لميٍػكد إف القػدس، إلػى الٍجػرة أجػؿ هػف ميٍػكدل اإلىجميػز قػدهٍا التػي التسػٍيالت الكييقة ٌذي هف يالحظ

 فمسطيف إلى اليٍكد ٌجرة تحبذ األكركبية الدكؿ أكير فإف لٍذا الشرؽ في قكتٍـ هف أكير أكركبا في قكة

 2.كييران  زاد الذم الساهي العرؽ هف لمتخمص

 عبػػر طيىيةالفمسػػ كالقػػرل الهػػدف فػػي كالعقػػارات األراضػػي اسػػتهالؾ فػػي األجىبيػػة الػػدكؿ قىاصػػؿ ىشػػط كهػػا

 أراض، كهالكػػػي تجػػػار إلػػػى القىاصػػػؿ تحػػػكؿ كهػػػا العػػػرب، كالتجػػػار الهػػػالؾ هػػػع تجاريػػػة عالقػػػات إقاهػػػة
                                                           

 .18- 15كعرم، ىائمة، هرجع سبؽ ذكري، ص ال - 1
، حسىيف: "حكؿ هذكرات السمطاف عبد الحهيد"، هجمة قضايا عربية، عدد - 2  . 95-94، ص 1كرـك
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 إلػػى األراضػػي هػػف كبيػػرة هسػػاحات همكيػػة ىقػػؿ األهػػر ٌػػذا عمػػى ترتٌػػب كقػػد لألٌػػالي األهػػكاؿ كهقرضػػيف

 1.كاألجاىب اليٍكد

 التعميهية األريكذكس الهسيحييف كفشؤ  هتابعة أحدٌها ٌاهيف دكريف القدس في الركسية القىصمية لعبت

 إلػػػى ركسػػػيا هػػف بٍجػػػرتٍـ يتعمػػؽ فيهػػػا كخاصػػة لميٍػػػكد كالهسػػػاعدة العػػكف تقػػػديـ ٌػػك كآخػػػر كاإلجتهاعيػػة

 كاىتقػػػالٍـ اليٍػػػكد كصػػػكؿ لتسػػػٍيؿ ركسػػػيا قػػػدهتٍا التػػػي الهسػػػاعدات خػػػالؿ هػػػف ذلػػػؾ كيتضػػػح ،فمسػػػطيف

 كخاصػة 1882 عػاـ بػدأت التػي األكلػى جػرةالٍ هكجػة إلىجػاز اسػتخدهت التػي كالكسػائؿ الىقػؿ كأساليب

 دكر أهػػا  ة،الصػػٍيكىي الحركػػة هصػػالح هػػع تمتقػػي فمسػػطيف فػػي الحيكيػػة هصػػالحٍا أف كجػػدت ركسػػيا أف

 زراعتٍػػا فػػي اليٍػػكد هسػػاعدة أك األراضػػي شػػرا  عهميػػة فػػي تركػػزت اليٍكديػػة الٍجػػرة فػػي فرىسػػا قىصػػمية

ا  حاخاهات هع كييقة عالقات تجسيد عمى هؿع ذمال ألهاىيا قىصؿ دكر عف ىاٌيؾ .كفالحتٍا كتشجيٌر

 2.القدس في أكضاعٍـ تحسيف بٍدؼ جٍكدان  كعهؿ يٍكد

 األراضي شرا  خالؿ هف ،يٍكدية أرض إلى فمسطيف تحكيؿ األجىبية القىصميات ىشاط هف ٍدؼال كاف

 اسػػػتغؿ اكهػػػ الديىيػػػة، كاإلرسػػػاليات الهراكػػػز تأسػػػيس إلػػػى إضػػػافة كزراعتٍػػػا، ذلػػػؾ فػػػي اليٍػػػكد هسػػػاعدة أك

 خبييان  استغالالن  لمرشاكل الدكلة هكظفي كتقٌبؿ العيهاىية لمدكلة اإلدارم الجٍاز فساد األكركبيكف القىاصؿ

 األراضػػػي، كلشػػػرائٍـ كإلقػػػاهتٍـ لميٍػػػكد الرافضػػػة العيهاىيػػػة كالفرهاىػػػات القػػػرارات تجػػػاكز إلػػػى بٍػػػـ دفعػػػكا

خػال  الهقػاكهيف هعاقبة في كذلؾ هىٍـ كاستفادكا  كالقػكاىيف األىظهػة يخػالفكف كػاىكا الػذيف يٍػكدال سػبيؿ كا 

 3. بٍا الهعهكؿ

 الػػػدكؿ قبػػػؿ هػػػف جهػػػة هسػػػاعدات تمقػػػت الصػػػٍيكىية الحركػػػة أف الفصػػػؿ ٌػػػذا خػػػالؿ هػػػف يتضػػػح

ػػا ركسػػيا، بريطاىيػػا، فرىسػػا، ألهاىيػػا،ك األكركبيػػة  كالقػػدس عػػاـ بشػػكؿ مسػػطيفف إلػػى اليٍكديػػة لمٍجػػرة كغيٌر
                                                           

1 - http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/247508.htm 15/11/2015ي  الزياري ، تار 
 .164،ص158،ص125الكعرم، ىائمة، هرجع سبؽ ذكري، ص -  2
3  - http://pulpit.alwatanvoice.com 1/12/2015، تاري  الزياري 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/247508.htm
http://pulpit.alwatanvoice.coml-/
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 اليٍػكد هػف الػتخمص فػي تكهػف فمسػطيف إلػى اليٍػكد ٌجػرة كرا  أٌػداؼ الػدكؿ لٍػذي ككػاف خػاص، بشكؿ

رسػػالٍ أكركبػػا هػػف  هػػع األكركبيػػة اإلسػػتعهارية القػػكل هصػػالح التقػػا  الػػى إضػػافة.  أكركبػػا خػػارج إلػػى ـكا 

 الهصػالح حهايػة فػي إسرائيؿ بً تقكـ الذم الدكر في تتضح ذلؾ كدالالت  .الصٍيكىية الحركة هصالح

 .األكسط الشرؽ في بيالغر  ستعهارلإل الحيكية
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 الفصل الثالث

 القدس واالنتداب البريطاني

 

 مذَىت انقذس:ن انسكبوُتأول : صك الوتذاة وأثري فٍ انتركُبت  9.9

 سىة في األهـ عصبة هجمس ىصكصً أقر الذم فمسطيف، عمى البريطاىي االىتداب صؾ كضع

 الصؾ فٍذا لفمسطيف، حكهٍا فترة طكاؿ هعٍا هؿكالتعا فمسطيف تجاي البريطاىية السياسة أساس 4966

 التزاهات أربعة الهىتدبة الدكلة عمى الصؾ ٌذا فرض لقد.  بهجهمٍا الهىطقة في البريطاىي التكجً رسـ

 كهف االىتداب، صؾ هف عشرة كاليالية كالسادسة الياىية الهكاد في االلتزاهات ٌذي كردت كقد رئيسة،

ك تفسيري، حكؿ خالؼ أم يقـ ـل التزاـ االلتزاهات ٌذي بيف  األهاكف حهاية في يبحث الذم االلتزاـ ٌك

 ىص كالذم اليالث البىد في الكارد االلتزاـ بؿ أٌهٍا ٌذا ليس كلكف 1.الديىية كالهكاقع كالهباىي الهقدسة

دارية كاقتصادية سياسية أحكاؿ في فمسطيف كضع عمى  الحكـ هؤسسات ترقية تضهف أف شأىٍا هف كا 

 .الذاتي

                                                           

كؿ هف القرف العشريف، الخكلي، حسف صبرم : سياسة االستعهار كالصٍيكىية تجاي فمسطيف في الىصؼ األ  - 1 
 . 359ص 1970دار الهعارؼ، هصر،    2كيائؽ كىصكص تاريخية، هج 
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 عمى يؤير هها الٍجرة كتشجيع لميٍكد قكهي كطف إقاهة عمى يشجع ها كاحد رقـ البىد في ىجد ذلؾ هع

 في البالد كضع عمى: "ىص فقد خاص بشكؿ كالقدس عاـ بشكؿ فمسطيف في الديهكغرافية الهعادلة

ىشا  لتحقيؽ فمسطيف في كاقتصادية إدارية سياسة أحكاؿ  فمسطيف، في اليٍكدم لمشعب قكهي كطف كا 

 الككالة هع بالتعاكف األراضي في اليٍكد حشد كتشجيع هالئهة، أحكاؿ في اليٍكد ٌجرة كتسٍيؿ

 1".اليٍكدية

 هف اىجمترا هكقؼ ٌك فمسطيف في البريطاىية السياسة رسـ كالذم االىتداب صؾ في الكارد البىد فٍذا 

 كقد.  كحدٌـ اليٍكد دكلة إقاهة باتجاي الكاقع ارض عمى تترجـ صٍيكىي كياف أك حككهة إىشا  قضية

 لمىاس هفضكحا عاريا حقيقتً عمى بدا حتى التهحيص بعد: "الحسيىي أهيف الحاج يقكؿ كها تكشؼ

   2".لمعرب بكعكدٌا حىيت حيىها 4946 هىذ أجهعيف

 كلـ الصٍيكىي الكياف كهصالح هصالحٍا تحقيؽ ىحك أفعالٍا بكؿ تىطمؽ البريطاىية الحككهة كاىت 

 ذلؾ هف العكس عمى بؿ  هخاكفٍـ، هف التقميؿ الى تؤدم أف يهكف العرب ىحك ايجابية خطكة يةأ تتخذ

عطا  بالٍجرة السهاح هف اليٍكدية الدكلة أركاف تيبيت في تصب االفعاؿ كؿ كاىت  هختمفة اهتيازات كا 

  3.فمسطيف في لميٍكد

 

 

 
                                                           

 فمسطيف " هرجع سبؽ ذكري . 1939هايك سىة  17بتاري   39-2الخكلي: كييقة " بالغ رسهي رقـ  - 1
الحسيىي / كشؼ هكتب الٍيئة العربية العميا : حقائؽ عف قضية فمسطيف / تصريحات كاحاديث لمحاج هحهد اهيف  - 2

بٍا الستار عف اسباب كارية فمسطيف كعالقتٍا بالهؤاهرة الدكلية الصٍيكىية /  بالقاٌرة،  بيساف لمطباعة كالىشر  
 . 129. ، ص1957

،  الهىشأة العاهة لمىشر كالتكزيع كاالعالف،  طرابمس، 1939-1922خمة، كاهؿ، فمسطيف كاالىتداب البريطاىي  - 3
 .50ص
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  بأىٍا فيً تبدك بشكؿ فمسطيف في ستٍاسيا هف تعدؿ كاف القبيح كجٍٍا تجهؿ أف بريطاىيا كحاكلت كها

 حكؿ هعٍـ لمتفاكض العربية كالبالد فمسطيف عف كهىدكبيف اليٍكدية الككالة فدعت لميٍكد هىحازة ليست

 كاىت أىٍا الحقيقة كلكف هختمفة، سىكات عبر الصراع لكقؼ فعمً يهكف كها فمسطيف في سياستٍا

 1.عىً يدتح أف يهكف كال لىفسٍا رسهتً هخطط ضهف تتحرؾ

 كال العربية القضية تىاصر كلـ كاهؿ بشكؿ كلهصالحٍا لميٍكد فمسطيف في البريطاىية السياسة اىحازت

 كهف فيٍا هصالحٍا تراعي هٍهة هرتكزات عمى تقكـ كاىت السياسة أف حيث األحكاؿ، هف حاؿ بأم

 : أٌهٍا

بعادك  السكيس لقىاة الشرقية الضفة سالهة تأكيد -1  . الحيكم ريافالش ٌذا عف فرىسا ا 

 .العالـ في الهكاقع أٌـ هف استراتيجي هكقع إيجاد -2

 . سيطرتٍا تحت كالبرية البحرية الههرات إلبقا  العربي الهشرؽ عمى قبضتٍا تقكية -3

ك جٍد بكؿ ذلؾ عمى كالعهؿ جسدي في غريب كياف كزرع العربي العالـ تهزيؽ -4  الكياف ٌك

   2.الصٍيكىي

 كرست فقد الهىطقة في الصٍيكىية – البريطاىية الهصالح لتحقيؽ جا  االىتداب صؾ أف الكاضح هف

 ؿاحتال عقب دسػالق هديىة في جديد كغرافيديه َاقع كخمؽ لفرض جٍدٌا الصٍيَىية الحركة

 في ىجحت ،َالطرق ؿائػالَس شتىػب اوَاالستيط ،الٍجرة قىَات ففتحت ،1917 عان لٍا البريطاىييو

 فارتفعت ؛فمسطيو في البريطاىي الَجَد فترة أيىا  القدس إلى الهستكطىيف وػه دةػع اتػهَج ؿإرسا

 التي ،لمهديىة البمدية حدَد سيعبتك البريطاىية السمطات قيان عقب َخاصة ،القدس في الصٍايىة ىسبة
                                                           

 .          310، ص1957االهاىة العاهة ادارة فمسطيف: الكيائؽ الرئيسة في قضية فمسطيف،  –كؿ العربية جاهعة الد - 1
 176ص  1966 5ىقكال الدر : " البتركؿ العربي كقضية فمسطيف " السياسة الدكلية العدد - 2
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 صمحةػله ؿَػتتح سكاوػال ىسبة فأخذت ،الصٍيَىية الهستَطىات هو كبيرة أعدادًا إليٍا ضهت

 .القدس في صٍايىةػال

  

ثبوُب: انقىاوُه انتٍ سىتهب حكىمت الوتذاة بهذف تهُئت انظروف نىقم األراضٍ إنً  1.9

 :أَذٌ انُهىد

 تسهح التي كالتشريعات القكاىيف إصدارالى  فمسطيف احتالؿ في ةبداي هىذ البريطاىي االىتداب عهد

 القاىكف كضع فقد الشركات إلى بالىسبة اها، إسرائيؿ دكلة قياـ عميٍـ كتسٍؿ األرض بتهمؾ لميٍكد

 الشركات عمى قيكدان  األراضي اهتالؾ في الشركات بحؽ الهتعمؽ( 1913) سىة في الصادر العيهاىي

 :اٍأٌه هف الزراعة بقصد تؤسس التي

 .عميٍا األجاىب حصكؿ دكف االهر الذم يحكؿ العيهاىية التبعية هف األسٍـ حاهؿ يككف أف .1

 .العقارات لتهمؾ الحيتٍابص الحككهة هف الهصدؽ ىظاهٍا في يصرح أف .2

 .لمقدس هجاكرة األراضي تككف أالٌ  .3

 يككف أف يهكف ال: "بقكلً قصيرة لهدة فمسطيف في ىافذة ظمت التي القكاىيف خطكرة كايزهف كصؼ كقد

ف أرض، بدكف قكهي كطف فمسطيف في  يجعمىا قاىكف كضع أك سياسية، ألسباب ٌجرتىا تضييؽ كا 

 االىتداب سياسية هحك الفعمي هعىاي هستعهراتىا إلىشا  لالزهةا األراضي شرا  عمى قادريف غير

 هؤقتة إدارة كاىت 1920 ك 1918 عاهي بيف لفمسطيف البريطاىية العسكرية اإلدارة كلكف 1".ىفسٍا

ذا اىتقالية، هرحمة تهيؿ  األراضي. شرا  عهميات بتقييد قاهت قد كاىت كا 
                                                           

 314 -313ص ،1984،بيركت ، 1ث(، ط-1هجهكعة هؤرخيف، الهكسكعة الفمسطيىية ، الهجمد األكؿ ) - 1
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 تحت فمسطيف أصبحت أف بعد جديد هف أبكابٍا تحتفل العقارم السجؿ دكائرعادت   1920 أيمكؿ في

 ٌذا استخدـ كقد صهكئيؿ ٌربرت ٌك صٍيكىي بريطاىي ساـ هىدكب برئاسة البريطاىي االىتداب

 :  أٌهٍا هف هجاالت عدة في الصٍيكىية الهخططات لتىفيذ سمطاتً جهيع األخير

 انتقال عمميات عمى الشرعية يتضف جديدة بقوانين عنها واالستعاضة العثمانية، القوانين تغيير 

 يهٍد قاىكف أكؿ 1920 أيمكؿ في صدر الذم األراضي اىتقاؿ قاىكف كاف: الصهيونيين إلى األراضي

 الذم الجهكد سبب أف اٌدعى الذم لكايزهف إرضا  ذلؾ ككاف 1.األراضي الهتالؾ اليٍكد أهاـ الطريؽ

 كالهىازؿ الفىادؽ بىا  إف: "كقاؿ العقارم، جؿالس إغالؽ إلى يرجع االقتصادية البالد حياة هىً تعاىي

 كقفٍا يجرم همٌحة إليٍا الحاجة تبرز التي التحسيىات هف كسكاٌا كالعهراىية الصىاعية الهشاريع كافتتاح

 2".األراضي اىتقاؿ عمى الهفركضة لمقيكد ىتيجة

عادة القاىكف صدارإ هف اإلدارة ٌدؼ أف البريطاىية الخارجية كزارة هكظفي احد سككت أ. اك كزعـ  كا 

ـ البالد أبىا  السكاف هساعدة ٌك العقارية السجالت دكائر فتح عطاٌؤ  حاجاتٍـ، إشباع" فرصة كا 

 اإلدارة تشكيؿ فكر بٍا يشرع أف الهحتهؿ هف التي الصٍيكىية الٍجرة بد  قبؿ باطهئىاف كاالستقرار

 3".الهدىية

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Barbour,Neville: Institute for Palestine Studies,1969,248pp. 
 الهكسكعة الفمسطيىية ، هرجع سابؽ . -  2
3 - www.palestineapedia.net  ( الهكسكعة الفمسطيىية 1920 –اىتقاؿ األراضي )قاىكف 
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 الصٍيكىييف االستيال  الهالئهة الشركط كضع األراضي اىتقاؿ قاىكف ألف ذلؾ غير كاىت الحقيقة لكف

 استعهاؿ هىٍا الغرض يككف بهعاهالت يصرح أف الهىاسب هف" ديباجتً في جا  فقد. األرض عمى

 السادسة الهادة في كحدد. كالشرا  البيع أعهاؿ بتسجيؿ سهح القاىكف أف أم ،"حاال كزرعٍا األرض

 :1يمي بها العقارات الفرد اهتالؾ شركط

 .فمسطيف في اإلقاهة (1)

ا أك زراعتٍا يىكم أف (2)  .حاالن  بىفسً إعهاٌر

 :عمى همكيتٍا بىقؿ الهسهكح األرض لهساحة األقصى الحد يزيد أالٌ  (3)

 .الزراعية األراضي في دكىـ 300 ( أ

 .الهدف داخؿ دكىها 30 ( ة

 ةسمط البريطاىي الساهي الهىدكب أعطي فقد األعمى الحد عمى هساحتٍا تزيد التي األراضي أها

ذا(. الياهىة الهادة) اىتقالٍا عمى الهكافقة  باسـ األرض تسجؿ فمسطيف في هقيـ غير الهشترم كاف كا 

 –( بمفكر ككعد) االىتداب صؾ حددٌا كها – الساهي الهىدكب ىظر في تعىي التي" العاهة الهصمحة"

ذا.  الفمسطيىية األرض هف ههكىة هساحة أكسع في الصٍيكىي الكياف إىشا   التفسير ٌذا إلى أضيؼ كا 

 لٍذا الفعمية الخطكرة إدراؾ أهكف الساهي الهىدكب بٍا يتهتع التي الكاسعة السمطات العاهة لمهصمحة

 الصٍيكىييف لتهميؾ ىفكذي استغالؿ بؿ هكافقتً، إعطا  عف يتكاىى يكف لـ الساهي الهىدكب ألف القاىكف

 .فمسطيف في الزراعية األراضي هف ههكىً هساحة أكبر

 الصٍيكىية، الشركات إلى األراضي اىتقاؿ عمى الهفركضة القيكد جهيع إزالة إلى الجديد لقاىكفا عهد

 إذ بهشركعٍا، لمقياـ األراضي تهتمؾ أف التجارية باألعهاؿ أك بالصرافة تشتغؿ شركة ألم أجاز فقد

 ٍافارت حؽ الصرافة تتعاطى شركة أية يخكؿ أف لمهدير يجكز" أىً عمى الياهىة الهادة ىصت
                                                           

 . 253، ص 1973، اهيؿ ، الغكرم : فمسطيف عبر ستيف عاها ، دار الىٍار ، بيركت  - 1
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 لهشركعٍا، الضركرية األراضي اهتالؾ فمسطيف في هسجمة تجارية شركة ألية يجيز كأف األراضي،

 ٌيئة أية إلى أرض أية اىتقاؿ عمى يكافؽ أف العيهاىي القاىكف في الكاردة الشركط هراعاة هع لً كيجكز

 .هسجمة شركة أك ٌيئة أية إلى أرض أية لبيع فمسطيف في اإلقاهة اشترط إذف فالقاىكف 1".هسجمة

ك الزراعي، الهصرؼ إغالؽ عمى الساهي الهىدكب إدارة عهمت الصرافة شركات هخطط كلتىفيذ  ٌك

 لمحصكؿ الصٍيكىية الصرافة شركات  إلى المجك   إلى الفمسطيىي الفالح فاضطر. فمسطيف في الكحيد

 التي الباٌظة ائبكالضر  القركض، عمى تؤخذ كاىت التي العالية الفكائد لكحظت إذ. القركض عمى

 جعؿ عمى ىٌص  األراضي اىتقاؿ قاىكف ألف األهر خطكرة إدراؾ كأهكف الفالحيف، ككاٌؿ تيقؿ كاىت

ف كفا  أك لحكـ تىفيذان  الهىقكلة غير األهكاؿ بيع أجاز بؿ هرتٍىان، الهىقكؿ غير الهاؿ  .لٌر

 األراضي، شرا  في ارباتالهض تهىع التي القيكد بعض 1920 لعاـ األراضي اىتقاؿ قاىكف تضهف كقد

 ذلؾ هف الرغـ كعمى  .ةيشكم أتت القيكد ٌذي لكف البيع، عمى الساهي الهىدكب هكافقة ككجكب

ا التي الهكاد ألغى تعديالن  الصٍيكىييف، بتأيير 1921 عاـ االىتداب حككهة أصدرت  عقبة ٌؤال  اعتبٌر

 في العربية األرض لحيازة اعيٍاهصر  عمى األبكاب فتحت التعديؿ كبٍذا لألرض، تهمكٍـ سبيؿ في

 .كالقدس فمسطيف

 أف" شػك لجىة  إلى األراضي دائرة هدير صٌرح التىفيذ هكضع القاىكف كضع هف سىكات تسع بعد

 الفمسطيىية األراضي هف كاسعة هساحات اىتقمت كقد". األحكاؿ هف حاؿ في هعالهً تتضح لـ القاىكف

 بالذكر كجدير( عاهر ابف كهرج الحكارث ككادم الحكلة ةهىطق في دكىـ هميكف ىصؼ ىحك) اليٍكد إلى

 .فمسطيف خارج تعيش كسكرية لبىاىية أسر أهالؾ هف كاىت األراضي ٌذي أف
                                                           

، دار 1حسف الخكلي : سياسة االستعهار كالصٍيكىية تجاي فمسطيف في الىصؼ االكؿ هف القرف العشريف ، ج- 1
 . 931، ص 1973الهعارؼ ، القاٌرة ، 
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 فبيف األرض، يهمككف ال الذيف الفالحيف هف طبقة كجكد األراضي عمى االستيال  عهميات عف ىتج لقد

 كاألخطر هىٍا، كالعيش لزراعتٍا أرضان  يهمؾ ايميٍ يكف لـ عائمة 86.980 البالغة العربية العائالت

كذا.  العربي العاهؿ تشغيؿ يرفضكف كاىكا الذيف الصٍيكىييف هكقؼ ذلؾ ههف  تشريد عهمية غدت ٌك

 1.الفمسطيىي الشعب عمى كاجتهاعيان  سياسيان  خطران  كأهيالً، القاىكف ٌذا بىتيجة الفالحيف،

 الصالحة األراضي هساحة أف" 1930" عاـ هبسكفس ٌكب جكف ىشري بريطاىي رسهي تقرير قدر    

 دكىـ 6.544.000 تبمغ – استغاللٍا الستحالة السبع بئر هىطقة استيىيت إذا – فمسطيف في لمزراعة

 بعد فيها أصبحت الهىتدبة الحككهة لسياسة كىتيجة%. 14 ىسبة أم كاحدان، هميكىان  هىٍا اليٍكد يهمؾ

 كقد. لهعيشتٍـ الئؽ هستكل عمى لمهحافظة تكفي ال العرب ٍايهمك التي لمزراعة الصالحة األراضي

 كبٍذا  2.أرض بدكف العربية العائالت هف% 29 كأصبح أراضيٍـ، ترؾ إلى هىٍـ كبير عدد اضطر

 الصٍيكىية االستيطاىية الحركة أف حقيقة ضك  في العرب يتٌٍدد كاف الذم الخطر هدل إدراؾ يهكف

 فيٍا العهؿ هف هىع بؿ فقط األرض هف يحـر لـ فالعربي. هشاريعٍا في العرب استخداـ حٌرهت آىذاؾ

 في إغراقً في كالهتهيمة تحتٍا، يرزح العربي الفالح كاف التي السيئة األكضاع إلى إضافة ٌذا. أجيران 

.  اليٍكدم الفالح بٍا يىعـ كاف التي كالعمهية الهادية الهساعدات هف كحرهاىً كالضرائب كالديكف الفقر

ير" جديد لكائف تتسع ال البالد" بأف تقريري في سهبسكف عترؼا كقد  الهىتدبة الحككهة أصدرت ذلؾ كا 

 كحهاية األرض هف الفائدة لزيادة الزراعة أساليب تحسيف عمى كىص ،1930 عاـ األبيض الكتاب

 3.كرؽ عمى حبرا بقي كلكىً هستأجريٍا،

 بيكرتً الفمسطيىي الشعب قياـ ىتيجة 1939ك 1936 عاـ بيف سك ان  العرب الهزارعيف أكضاع ازدادت

 الهٍاجريف تدفؽ استهرار عمى احتجاجان  اليكرة تمؾ قاهت كلقد. كاكبٍا الذم الشاهؿ كاإلضراب الكبرل
                                                           

 .314الهكسكعة الفمسطيىية ، هرجع سبؽ ذكري ،ص  - 1
 . 215،ص1970ركت ،ىاجي عمكش : الهقاكهة العربية في فمسطيف ، دار الطميعة ، بي - 2
 . 1067، ص 1969،اعداد كزارة االرشاد القكهي ، القاٌرة، 1" همؼ كيائؽ فمسطيف " ج - 3
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يقاؿ اليٍكد،  إلى العربية األراضي كاىتقاؿ ٌهاؿ بالضرائب، الفالح كاٌؿ كا   الهصارؼ إىشا  كا 

 .الصٍيكىييف الهرابيف شعلج فريسة يقعكف العرب جعؿ هها الزراعية،

كذا  فمسطيف في الصٍيكىي الهشركع تخدـ سىٍا التي كقكاىيىً البريطاىي االىتداب سياسة كاىت ٌك

 الحهمة كاىت التي كالقدس فمسطيف ىكاحي جهيع في أرضً، هف الفمسطيىي كالهكاطف الفالح كاقتالع

 جا ت الىٍاية في لكف ك هعمىً رغي سياسة البريطاىيكف استخدـ فقد  لخصكصيتٍا لكف عميٍا، اشد

 .  الهقدسة الهديىة في اليٍكد لخدهة

 

ثبنثب: تخطُط مذَىت انقذس بمب َخذو انمشروع انصهُىوٍ، وانسُبست انبرَطبوُت  9.9

 نتىسُغ حذود انقذس.

 س،القد هديىة هف ىٍائيأ تركيال الجيش اىسحب ،1917( ديسهبر) األكؿ كاىكف 9-8 ليؿ في    

 سمهان  االىسحاب ففضمكا الهقدسة، كاألهاكف الهباىي عمى اىسحابٍـ خالؿ حريصيف تراؾاأل كاف ككها

 هف يطمبكف األخيرة األياـ في ضباطٍـ فكاف السكاف، أركاح عمى حريصيف كاىكا كذلؾ عميٍا، حفاظان 

 حيف، إلى ايغادرٌك أف القىابؿ هف عميٍا يخشى كالتي الكاقعة عمى خط الهكاجٍة األحيا  في القاطىيف

 إف 1.شي  هىٍا يىٍب كلـ تهس لـ ههتمكاتٍـ كجدكا الهديىة، تسميـ بعد بيكتٍـ إلى ٌؤال  عاد كعىدها

 تىاقض لحكهٍـ األخيرة األياـ في كسكاىٍا الهقدسة الهديىة تجاي األتراؾ قبؿ هف الهشرفة كرةالص ٌذي

 كالذم قركف، عةأرب طكاؿ ربيةالع األرض عمى ٌيهف ذمال التركي االستبداد هقكلة طبيعة التىاقض كؿ

 2.ضدٌـ الحمفا  هع العرب تعاكف إلى بالىتيجة أدل

 
                                                           

 .27-25الغكرم، اهيؿ، هرجع سبؽ ذكري، ص -1
  .65، دار الٍدل، ص1948-1917الحكت، بياف ىكيٍض، القيادات كالهؤسسات السياسية في فمسطيف  -2
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ا الهحتمة العدك أراضي إدارة باسـ عسكرية إدارة البريطاىي الجيش أىشأ  القائد رأسٍا كعمى القاٌرة، هقٌر

 سطيففم جىكبي عمى اإلدارة سيطرت كقد العسكرية، اإلدارة هقر القدس كاىت فمسطيف كفي المىبي،

( سبتهبر) أيمكؿ في ىٍائيان  فمسطيف شهالي عف التركي الجيش جال  تـ حتى الكضع ٌذا كاستهر فقط،

 .كمٍا فمسطيف عمى سيطركا كها كأسمحة، عتاد هف األتراؾ هخمفات كؿ زاالىكمي فغىـ ،1918

 ٌذا ككف هف الرغـ كعمى – هكىي الجىراؿ برئاسةالبريطاىي   العسكرم الحكـ هف األكلى السىة في

 تعيش كاىت الكاقع في دالبال فإف – فمسطيف في البريطاىية االحتالؿ حككهة أسس الذم ٌك الجىراؿ

 ستكرز  بٍذا اعترؼ قدك  صحؼ، كال هحاكـ كال قضاة كال هحاهكف ٌىاؾ يكف لـ إذ تقريبان، قاىكف بال

 كمهتي: "كالسخرية الهباٌاة هف الكيير هع قكلًب ككذلؾ ،"الجٍؿ هف دكلة في عشىا: "بقكلً القدس حاكـ

 ألىً ذلؾ هقاطعتً، في عسكرم حاكـ كؿ كمهة بؿ كحدي، كمهتً تكف لـ فعال أىٍا إال ". القاىكف كاىت

 ٌـ عسكرييف حكاـ يالية كشٍدت سىكات يالث اهتدت كالتي العسكرم الحكـ هف الفترة ٌذي خالؿ هف

 تطبيؽ سكل لٍا شغؿ هف يكف لـ لىدف في ةفالحككه ،بكلز كالجىراؿ كاطس، كالجىراؿ ىي،هك  الجىراؿ

 يابتة كأسس هحمية قكاىيف لكضع اٌتهاـ أم تبدم كلـ اليٍكدم، القكهي الكطف بإىشا  بمفكر كعد

 هع العيهاىي العٍد في سائدة كاىت التي كالقكاىيف األىظهة إتباع إلى اإلدارة ٌذي اضطرت لذلؾ لإلدارة،

 ككاف العسكرية، القكات هف جيئكفي كاىكا فالهكظفكف ٌذا إلى كباإلضافة الضركرية، تعديالتال بعض

 1.لتجاربٍـ حقالن  البالد فأصبحت اإلدارم، العهؿ  عف شيئا يعرفكف ال هعظهٍـ

 سىة عشر إلى تقمصت يـ هقاطعة، عشرة اليةي إلى فمسطيف قسهت لعسكرما فترة الحكـ بداية في

 بريطاىيان  هكظفان  كخهسكف تسعة العسكرييف اـالحك كيعاكف عسكرم، حاكـ هقاطعة كؿ يحكـ ،1919

 .الهذككرة السىة في فقط ياىكيان  عربيا هكظفان  عشر سبعة إليٍـ أضيؼ
                                                           

1 -www.daharchives.alhayat.com/issue_archiveh   أكراؽ هف تاري  القضية  28/4/2016 تاري  الزياري

 الفمسطيىية

http://www.daharchives.alhayat.com/issue_archive
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 الكضع استهرار تجاي االكضاع الداخمية اإلدارية الىاحية هف العسكرم الحكـ شعار أف كاضحان  كاف

 عمى كتىاقضات تعقيدات ؾٌىا كاىتبيىها  ، البالد، هصير يتقرر حتىعمى ها ٌك عميً  القائـ

 هجهكعة هتبايىة اتجاٌات في كتشدٌا جريحان، بمدا الحرب اير فمسطيف كاىت فقط الخارجي، الصعيد

 .كتفصيالن  جهمة الهتىاقضة السياسية كالتصريحات كالهكاييؽ الهعاٌدات هف

 يبت أف تىتظر هصير،ال كهجٍكؿ ٍكيةلم فاقدان  بمدان  فمسطيف كاىت هحضةال الدكلية القاىكىية الىاحية هف

ا في  أك باالستقالؿ، الهكعكدة العربية األراضي بباقي أسكة الحرب بعد ها هؤتهرات في هصيٌر

 في شعب أم بإهكاف كاف كها الكبرل، األجىبية الدكؿ إحدل هف كالهساعدة بالدعـ الهقركف باالستقالؿ

 الهحافؿ في تتردد أخذت قد كاف لتيا الحديية الكمهة ٌذي ،"االىتداب" هعىى يدرؾ أك يفقً أف العالـ

 هستكل إلى كالخبرا  الخبرة كتقديـ لدعـا هستكل هف هضهكىٍا يتراكح أف هحتهال كاف فقد السياسية،

 1.الهباشر االستعهار

 

 الصٍيكىي لالستيطاف ذٌبية هرحمة ٌي القدس في البريطاىي االىتداب هرحمة إف القكؿ يهكف أخيرا  

ي فمسطيف ابريطاىي دخمت حيث فيٍا  لميٍكد قكهي كطف ىشا بإ القاضي بمفكر بكعدبتىفيذ  همتزهة ٌك

 هساىدتً عمى عهمت عظهى دكلة رقابة تحت يتـ اليٍكدم االستيطاف أصبح كبذلؾ ،فمسطيف في

 بالعشكائية، اتصؼ قد االىتداب تحت القدس في األكلى هراحمً في االستيطاف كاف فإذا كتدعيهً،

 خضع الهرحمة ٌذي في فإىً فمسطيف خارج باليٍكد تتعمؽ التي الهشاكؿ هكاجٍة ىحك كاالتجاي

 الهىاطؽ في الهستكطىات هف عدد أقيـ حيث ،بدايتٍا هىذ كاإلستراتيجية ياسيةالس لالعتبارات

 العهؿ سياسة عمى هعتهدة ،"الغيتك" تشبً هغمقة عاتهجته شكؿ عمى ككاىت ،القدس في اإلستراتيجية

 .فمسطيف في الصٍيكىي لمكجكد ىكاة كهشكمة ىفسٍا لتأسيس العبرم
                                                           

 .67-65الحكت، بياف ىكيٍض، هرجع سابؽ، ص - 1
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 همكية ىقؿ عهمية الكسائؿ كبهختمؼ سٍمت، قد البريطاىي االىتداب سمطات أف فيً شؾ ال كهها

 كاسعة حككهية أراضي اليٍكدية الككالة هىحت حيث الصٍيكىية، الهىظهات إلى فمسطيىيةال األراضي

 في البريطاىي االىتداب حككهات كضعت قد ؾكذل ،كهحيطٍا القدس في دكىـ ألؼ( 195) هساحتٍا

 إقاهة أجؿ هف الصٍيكىية الهىظهات تصرؼ تحت الحككهة أهالؾ هف دكىـ ألؼ( 175) ،1921 عاـ

ك ،الهٍاجريف لتكطيف عميٍا هستكطىاتال  القكات قهعتٍا التي 1921 يكرة قياـ إلى بدكري أدل ها ٌك

 1. اليكرة ٌذي قهع في االىجميز اىبج الى الهستكطىكف اىضـ حيث بشدة البريطاىية

 قررت ،1930 عاـ في األبيض الكتاب صدكر هع، ك األراضي شرا  عهمية الفترة ٌذي خالؿ تجددت

 لتشهؿ قبؿ هف اليٍكد يسكىٍا لـ التي الهىاطؽ في االستيطاف عهميات في اإلسراع الصٍيكىية الهىظهة

 . فلفمسطي تقسيـ حصكؿ حالة في هكىةه جغرافية هساحة أكسع

 عف يزيد ها اهتالؾ هف فمسطيف عمى البريطاىي االىتداب فترة خالؿ الصٍيكىية الحركة تهكىت كقد

 الصٍايىة يهتمكٍا التي األراضي هساحة بمغت كقد ،فمسطيف في الزراعية األراضي جهكعه هف% 30

ك ،دكىـ هميكف 1.82 ،1947 عاـ ىتداباال فترة ىٍاية هع  ،طيففمس هساحة هف% 6 يعادؿ ها ٌك

 ،فقط% 2 عف يزيد ال االىتداب دايةب عىد األراضي هف هجهكع كاف حيف في دكىـ، هميكف 27 كالبالغة

 جديدة أراضى اإلسرائيمية الدكلة قياـ سبقت التي األخيرة السىكات في الصٍيكىية الهىظهة أشترت فقد

 2.الشرقية القدس في يٍكدمال االستيطاف تكييؼ ككاصمت اإلستراتيجية، كىظرتٍـ تتفؽ التي تمؾ السيها

 

 

                                                           
 pulpit.alwatanvoice.com/article..wwwلهحػػة هػػف الهسمسػػؿ البريطػػاىي فػػي فمسػػطيف بقمـ:جػػكرج أبػػك الػػدىيف  -1

 .3/3/2016تاري  الزيارة  06-06-2008تاري  الىشر : 
 14/2/2016تاري  الزياري  http://palestinianmissionuk.com/arabic تاري  االستيطاف في فمسطيف. - 2

http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=1532


  

 
 

50 

 

 

 

 انفصم انرابغ

 مأسست الستُطبن انصهُىوٍ فٍ انقذس

 

  أولا: انمؤسسبث انصهُىوُت ودورهب فٍ تهىَذ انقذس: 9.1

 يػتـ حيػث هىظهػة بطريقػة كيسػير هتسػارعا الىكبػة قبػؿ هػا فتػرة فػي لالسػتيطاف الصػٍيكىي الػدعـ كػاف

 أكليفاىػت أهيػاؿ األغىيػا  إلػى كباإلضػافة كالهؤسسػات ظهػاتالهى هػف العديػد برعاية كالتىفيذ التخطيط

رسػػالٍا هاديػػة تبرعػػات جهػػع فػػي جٍػػكدان  ٌشػػمر كلػػيـ بػػذؿ كهػػا ،(1885-1784) هكىتفيػػكرمك   إلػػى كا 

 القػكؿ يهكف اىً إال 1.البريطاىية الحهاية تحت فمسطيف في االستيطاف لتشجيع الصٍيكىية الجهعيات

 : يمي ها هىٍا ىذكر الصٍيكىية اليٍكدية الهؤسسات بعض رعاية تحت كاف االستيطاف أف

 Alliance Israelite 1860 عاـ تأسس الذم( االلياىس) العالهي اليٍكدم االتحاد -1

Universal : 

 إير ٌىاؾ اليٍكد الىاشطيف بعض يد عمى باريس، في 1860 عاـ اليٍكدية الجهعية ٌذي تأسست

 في اليٍكدم االستيطاف ٌدفٍا جهعيات لتأسيس يركالش تسفي الحاخاـ بٍا ىادل التي الدعكات

 في أخذت لذلؾ جذكري كتقكية االستيطاف ترسي  البداية هف الجهعية ٌذي ٌدؼ أف كىالحظ.  فمسطيف

 هعٍد بإىشا  قاهت كذلؾ اليٍكد، الهٍاجريف إلى العكف يد كهد فمسطيف،  إلى اليٍكدية الٍجرة تشجيع

 كذلؾ الهستكطىات لبىا  يٍكدية عاهمة أيدم تكفير اجؿ هف الهٍف هختمؼ عمى كتدريبٍـ اليٍكد لتعميـ
                                                           

1 - www.aljazeera.net   19/10/2010تاري  الىشر  20/4/2016تاري  الزياري 

http://www.aljazeera.net/
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 ذلؾ ككاف اليٍكدم الديف الطمبة لتعميـ ابتدائية هدارس أسست فقد القدس في أها.  1865 العاـ في

 عمى فمسطيف في يٍكدية زراعية هدرسة أكؿ بتأسيس 1870 العاـ في قاهت كها ،1867 عاـ في

 كأسهتٍا تسفي، الحاخاـ لىدا  استجابة يافا، هديىة شرؽ جىكب كـ 4 بعد عمى يازكر قرية أراضي

دفٍا الزراعية إسرائيؿ هيكفاي"  في زراعية هستكطىات إلىشا  كذلؾ الزراعة اليٍكد أبىا  تعميـ ٌك

ا ىىسى ال كذلؾ فمسطيف،  بالغش البسطا  الفمسطيىييف الفالحيف أراضي عمى السيطرة عهمية في دكٌر

 هف بدعـ زراعية هدرسة عميٍا أقيهت عاهان، 99 لهدة دكىـ 2600 باستئجار هتقا حيث كالتدليس

 بحجة عميٍا سيطرتٍا أعمىت ذلؾ بعد يـ ،الزراعة عمى الهٍاجريف اليٍكد لتدريب ركتشيمد الباركف

  1.كتهمكٍا شرائٍا

 :Bilu البيمدو جمعية -1

 ،1886 عاـ الركسية خارككؼ ةجاهع في اليٍكد الطمبة هف هجهكعة يػد عمى الجهعية ٌذي أىشئت" 

 ىفسي أساعد لـ إذا" شعار تحت فمسطيف إلى لمٍجرة اليٍكد تدعك كاىت ألىٍا" بيمك" اسـ عميٍا كأطمؽ

 الهذابح عمى فعؿ كرد الجهعية ٌذي أىشئت كقد". ىذٌب بىا ٌمـ يعقكب بيت يا يساعدىي، فهف

 كذلؾ لميٍكد القكهي بالبعث ادتكى ،1882-1881 عاـ ركسيا في اليٍكد القاي الذم كاالضطٍاد

قاهة أكركبا، في لميٍكد هكاف ال بأىً إليهاىٍـ فمسطيف، إلى لمٍجرة  2". فيٍا زراعية هستكطىات كا 

ا، هف أكير تىظيهي طابع اتخذت الجهعية لٍذي العهؿ آلية أف الهالحظ كهف  تقسيـ تـ بحيث غيٌر

 كفمسطيف القدس الى الٍجرة يىظـ اخذ هف فهىٍـ هجالً في يعهؿ كؿ عهؿ هجهكعات الى أعضا ٌا

 العالقات عمى تعهؿ أخذت أخرل هجهكعة ك فمسطيف، في الزراعة في كالعهؿ لمسكف اليٍكد كيحضر
                                                           

،  2001، رسالة هاجستير/ جاهعة الىجاح/ 1992-1967هحهد رشيد عىاب، االستيطاف الصٍيكىي في القدس  - 1
 17-14ص 

2 - www.elmessiri.com/ Bilu  ، 20/4/2016تاري  الزيارة 

http://www.elmessiri.com/
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 الهعاهالت كتخميص اإلجرا ات تسٍيؿ اجؿ هف بعد فيها كالبريطاىية العيهاىية السمطات هع العاهة

 . القدس في الهستكطىات لقياـ الٍجرة لٍذي رسهية أجكا  كتكفير

 :Habbat Zion صهيون أحباء جمعيات -2

 عمى فعؿ كرد الشرقية أكركبا دكؿ في أىشئت التي اليٍكدية، الجهعيات هف هجهكعة عف عبارة ٌي

 الجهعيات هف أخرل هجهكعة أىشئت كها ،1882-1881 ركسيا في اليٍكد لٍا تعرض التي الهذابح

 لألفكار كاف كقد.  الشرقية أكركبا يٍكد هف أعضائٍا هعظـ كاف صٍيكف أحبا  باسـ الغربية أكركبا في

 الفكر ىشأة في دكرMoses Hess (1812-1875 ) ٌس هكسى اليٍكدم الهفكر بٍا ىادل التي

 األلهاىية بالمغة ىشري الذم كتابً خالؿ هف صٍيكف، أحبا  كهىٍا الصٍيكىية كالحركات الصٍيكىي

 فمسطيف، في الهستكطىات إقاهة إلى فيً دعا Rome and Jerusalem" كالقدس ركها" بعىكاف

 القكهية بفكرة ىادل كلذلؾ اليٍكدية، لمهسألة حالن  ليس الغربية الهجتهعات في اليٍكد ذكباف بأف هؤكدان 

قاهة اليٍكدية  .يٍكدية دكلة كا 

 الدكر لٍا ككاف فمسطيف، في الصٍيكىي االستيطاف دعـ عمى صٍيكف أحبا  جهعيات عهمت كقد

 قرية أراضي عمى تكفا بتاح) أكلٍا ككاف فمسطيف، في األكلى الزراعية الهستكطىات إىشا  في األكبر

 قرية أراضي عمى بيىاي ركش يـ ،1882 عاـ قارة عيكف قرية أراضي عمى لتسيكف كريشكف همبس،

 قرية أراضي عمى كالجديرة حيفا، جىكب زهاريف قرية أراضي عمى ياككف زخركف صفد، قرب الجاعكىة

 1.عشر التاسع القرف هف اليهاىيىات هطمع في هستكطىات تسع عددٌا بمغ حيث ،(قطرة
                                                           

اب، اليٍكد كاليٍكدية كالصٍيكىية، تاري  الزيارة،  -1  5/10/2015الهسيرم عبد الٌك
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG6/GZ2/BA07/MD05.H

TM 
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 اليٍكد دعكة عمى االتحاد ٌذا عهؿ حيث: 1920(  الهستدروت)  اليهود لمعمال العام االتحاد -3

 إها األرض عمى يسيطر االتحاد ٌذا فاخذ.  اليٍكد لدل الهقدسة الهديىة في كاالستيطاف كالعهؿ لمٍجرة

 1.البريطاىي االىتداب سمطة هف هدعكها االستيال  أك بالشرا 

 الهادة ىص عمى بىا  1922 عاـ اىشات لفمسطيف The Jewish Agency اليهودية الوكالة  -4

 األراضي كاهتالؾ اليٍكدية، الٍجرةكقد قاهت بدكر رئيس في  البريطاىي، االىتداب صؾ هف الرابعة

 2 .عميٍا كاالستيطاف

 فمسطيف عمى االستيال  الى باألساس تٍدؼ كاىت الهؤسسات ٌذي جهيع أف ٌىا القكؿ كيهكف

  بالذات القدس هديىة الى الٍجرة تكييؼ عمى الهؤسسات ٌذي جهيع عهمت فقد القدس، عمى كالسيطرة

 األكلى العالهية الحرب بعد ىشطت الهؤسسات ٌذي أف ايضا الهالحظ كهف الفمسطيىي، الساحؿ كالى

 الذم 1917 عاـ الشٍير بمفكر كعد استصدار هف العالهية الصٍيكىية ظهةالهى تهكف بعد خصكصان 

 فترة فاف ،البريطاىي االىتداب تحت فمسطيف كقكع يـ فمسطيف، في لميٍكد قكهي كطف بإىشا  يقضي

 كحكؿ داخؿ خاصة االستيطاف في ىشاطٍـ ههارسة في الذٌبية الفترة كاىت الهؤسسات لٍذي االىتداب

  .القدس هديىة

 

 

 
                                                           

هؿ لمىشر كالتكزيع، عهاف، ايمكؿ ،دار الكر  85ىظاـ العباسي: " القدس في التاري " هجمة صاهد االقتصادم، العدد  - 1
1991 . 

 13-12 ص سابؽ، هرجع لفمسطيف اليٍكدية الككالة ىشاط : الرؤكؼ عبد هحهد سميـ، - 2
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 ثبوُبا: األهذاف انسُبسُت واإلستراتُجُت نالستُطبن فٍ انقذس: 1.1

 تمؾ غير أٌدافان  يستشرؼ ،القدس في لالستيطاف كاإلستراتيجية سياسةال األٌداؼاف الهدقؽ في  

 تعمف لـ الفترة تمؾ في الحقيقية فأٌدافٍا ،لمعرب أك لالىتداب عىا يعمىكف اليٍكد كاف التي األٌداؼ

  1. الهدل بعيدة اإلستراتيجية السياسات ضهف ذلؾ ألف ة؛قاطب عىٍا

 :يمي فيما نيةاالستيطا اإلستراتيجية ألهدافا إيجاز ويمكن

 حؽ في يتهيؿ أيديكلكجي ٌدؼ خالؿ هف القدس في الهستكطىات عميٍا تقاـ التي الهىاطؽ تٍكيد .4

ا التي القدس هديىة كخاصة الهيعاد، أرض هف هكاف كؿ في تيطافاالس في اليٍكد  اليٍكد يعتبٌر

 2. لٍـ األبدية العاصهة

 كالهرتفعات إستراتيجية هىاطؽ عمى ألقاهتٍا ىظران  كعسكريان، أهىيان  ٌدفان  الهستكطىات تحقؽ   .6

 كهف.  القدس إلى الدخكؿ كهحاكر الحركةك  الىشاط هراكز عمى تسيطر كبذلؾ الجباؿ، كسفكح

اح: لمهستكطىات األهىية األٌداؼ  إقاهة الطكؽ ٌذا كيتضهفالقدس في العربية لمتجهعات صاٌر

 يٍكدم كجكد كخمؽ ، بالقدس الهحيطة الهىاطؽ جهيع في الضخهة السكىية األحيا  هف سمسمة

 عربي تحرؾ أم كجكد حالة في إىً بحيث لهراقبتٍا لٍا؛ كهالصؽ بؿ العربية الهىاطؽ هف قريب

  3.لمرد عةكسري جاٌزة الهستكطىات تككف الفترة تمؾ قي اليٍكد ضد

                                                           
 1980، تشريف الياىي،11حاهد ربيع:  "االستيطاف كالسياسة اإلسرائيمية" هجمة قضايا عربية، السىة السابعة، العدد  - 1

 .80ص
لصٍيكىي كالهقاهة الفمسطيىية" دار القدس لمىشر كالتكزيع، طبعة أكلى، عهاف، أيمكؿ طالؿ ىاجي، االستيطاف ا - 2

 .15 -14ص 1987،
، جهعية الهمتقى 1977 -1967هٍدم عبد الٍادم: الهستكطىات اإلسرائيمية في القدس كالضفة الغربية الهحتمة  - 3

 .  60ص1978، أيار، القدس، فمسطيف. 1الفكرم العربي، ط
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ك تحقيقً إلى الفترة تمؾ في اليٍكد سعى ٌدؼ أٌـ يعتبر كالذم السياسي الٍدؼ .4  جديد كاقع خمؽ ٌك

 األغمبية ذات إسرائيؿ دكلة قياـ كبالتالي أههي، أك سياسي بقرار تغيري يصعب األرض عمى

 .اليٍكدية

 تمؾ في الجدد يفهٍاجر ال استيعاب طريؽ عف االستعهارية الصٍيكىية لمعىصرية عهمي تجسيد .1

 1.حكلٍا كها القدس في جديدة هدف كخمؽ ،الهستكطىات

 .2،هىٍـ بدالن  اليٍكد كاسكاف أرضٍـ هف الهقدسييف العرب السكاف طرد .5

 تغيرات اثأحد الى خاللٍا هف الصٍيكىية كالهىظهات اليٍكد سعى اإلستراتيجية األٌداؼ ٌذي كؿ  

 االىتدابية الصٍيكىية اإلجرا ات ىتيجة ،العربية القدس في فالفمسطيىيي ربلمع السكاىية البىية في حادة

 لالىتداب األكلى األياـ كهىذ . لمهديىة العربية الهعالـ لطهس اتبعتٍا التي التٍكيد كسياسة السكاف تجاي

 اليٍكدية األحيا  فصؿ هىٍا التٍكيد، طريؽ عمى فكرية بإجرا ات القياـ البريطاىية سمطاتال باشرت

 القدس هف كاهمة عربية حيا أ بعزؿ قاهت كها ،البراؽ حائط عىد بالصالة لميٍكد كالسهاح ةالعربي عف

 .لمهديىة الحدكد ترسيـ عادةإ يرإ عمى

 في هطمقة يٍكدية غمبيةأ تركيز أساس عمى بىيت العربية القدس في االىتدابية السكاىية اإلستراتيجية فإ

 كزرع ،الكقت ذلؾ في األهـ عصبة رؤية حسب قبالهست تقسيهٍا تهىع حقائؽ خمؽل كذلؾ ،الهديىة

 القدس هىطقة هف شاسعة تهساحا كهصادرة كهحاصرتٍا الهديىة حكؿ لمهستكطىات أطكاؽ

 يٍكدية أغمبية تحقيؽ ٌك الهحصمة في العربية الهديىة في الصٍيكىية الهخططات كغرض.  كضكاحيٍا
                                                           

1 - Racem, Khameyseh.:  Israel Planning and house demolishing policy in the West 
Bank (copyright passia, Palestinian, Academic society for the study of International 

Affairs) East Jerusalem December1989 . p.6. 
 . 154،ص   1985س ، جاهعة الدكؿ العربية، تكىس. ٌىرم كتف، هفاٌيـ إسرائيؿ، سياستٍا كههارساتٍا في القد - 2
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 احتهاؿ تكفر ها إذا خاصة ،القدس كضع لتغيير سياسية حتهاالتا أية أهاـ الطريؽ لقطع هطمقة

     .الىكبة عاـ قبؿ ها أههية حمكؿ طرحت أك الهديىة هصير لتقرير السكاىي االستفتا  إلى المجك 

 المؤسسات من لعدد مركزا القدس من الصهيونية الحركة اتخاه: 

 القدس لهديىة لهاليةاك  اإلدارية كالهىظهات لهؤسساتا هف العديد ىقؿ عمى الصٍيكىية الحركة عهمت   

 هعاهالتل هٍها هركزا جعمٍا اجؿ هف أخرل جٍة هفك  جٍة، هف فيٍا اليٍكدم الكجكد تعزيز بٍدؼ

 ديىيا هركزا جعمٍا كذلؾ. أطرافٍا فيك  داخمٍا كالسكف االستيطاف كتشجيع الهٍاجريف لجذب اليٍكد

 الكيرف" التأسيسي كالصىدكؽ اليٍكدية، كلمككالة لميٍكد، الرئيسية لمحاخاهية هقران  أصبحت حيث

 لمهىظهة التىفيذية لمجىة كهقران  لميكشكؼ، الكطىي كالهجمس اليٍكدم، القكهي كالصىدكؽ ،"ٌايسكد

 الهؤتهر كاف التي فيٍا، العبرية الجاهعة بافتتاح بمفكر قاـ 1925 عاـ كفي العالهية، الصٍيكىية

 تـ أف بعد الزيتكف جبؿ عمى إىشائٍا ررق قد ،1914 عاـ فيىا في كالهىعقد عشر الحادم الصٍيكىي

 الجاهعة قرب ،1939 عاـ الجاهعي ٌداسا هستشفى افتتاح تـ كها الغرض، لٍذا الالزهة األرض شرا 

 1.ايضان  العبرية

 السيطرة عمى الصٍيكىية الحركة عهمت ىية،البريطا االستعهارية الدكائر هف كبدعـ تقدـ، لها إضافة

 العرب، سكاىٍا كطرد تٍكيدٌا أجؿ هف القدس في العربية الهؤسسات هف كغيري البمدم الهجمس عمى

 التسٍيالت اليٍكد استغؿ لقد ،أكيرية ليصبحكا اليٍكد لمهٍاجريف جديدة ىيةسك كأحيا  هساكف كبىا 

 رئيس أحدٌها الهسمهيف هف ايىيف هف يتألؼ بمدم هجمس بتعييف لٍـ البريطاىي االىتداب هىحٍا التي

 يرضكا لـ اليٍكد كلكف لمرئيس، ىائب كأحدٌها اليٍكد هف كايىاف العرب، الهسيحييف هف ىافكاي لمبمدية،
                                                           

1-http://filistin-gazze.ihh.org.tr/ar/main/publications/  هركز هيزاف حقكؽ  -كهاؿ العبد الشرفي
 30/4/2016، تاري  الزيارة اإلىساف
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 اليٍكد بأف هدعيف الىسبة ٌذي عمى القدس في اليٍكدم الهحمي الهجمس احتج 1927 عاـ ففي بذلؾ

 1.الىصؼ  إلى البمدم الهجمس في اليٍكد تهييؿ ارتفع 1934 سىة كفي. السكاف أغمبية يشكمكف

 دعـ في البريطاىية السياسة هع تهشيان  القدس بمدية حدكد تكسيع عمى بريطاىيا عهمت 1931 عاـ في

 االستيطاىية حيا األ جهيع ليشهؿ كيمكهترات عدة الحدكد خط تكسيع تـ حيث الصٍيكىي االستيطاف

 هف اتهئ بضعة إال التكسع يشهؿ فمـ كالجىكبي الشرقي الجاىب هف أها  .الهديىة غربي أقيهت التي

 هع القرل ٌذي تداخؿ هف ـبالرغ البمدية، حدكد ضهف العربية القرل دخكؿ بذلؾ هستيىيان  األهتار،

. هىٍا الشرقي القسـ أضعاؼ ستة تعادؿ الهديىة هف الغربي الجز  هساحة أصبحت كبذلؾ الهديىة،

 أخرل، طاىيةاستي أحيا  كلتضـ الهديىة حدكد لزيادة ،1946 عاـ البمدية لحدكد آخر تخطيط كجرل

( 18463)ك األسكار، داخؿ دكىهان ( 868) ٍاهى دكىهان،( 19331) الهديىة هساحة أصبحت بحيث

ىاؾ دكىهان،( 4835) اليٍكد يهمؾ بيىها دكىهان،( 11191) هىٍا العرب يهمؾ األسكار، خارج دكىهان   ٌك

 2.عاهة كهباىي طرؽ دكىهان ( 3305)

 االحتالؿ فترة خالؿ القدس هديىة في لٍا الهؤسساتي جدبالتكا الصٍيكىية الحركة اٌتهت كمً لٍذا

 إذا القدس هديىة في العهؿ الصعب فهف البريطاىييف جال  تـ إذا اىً يدرككف ألىٍـ لفمسطيف البريطاىي

 لعدد فركعان  فأىشأت كديىية سياسية، أٌهية هف لذلؾ لها ،كبير صٍيكىي هؤسساتي تكاجد فيٍا يكف لـ

 ،(كايهيت الكيريف) اليٍكدم القكهي كالصىدكؽ الصٍيكىية، الهىظهة: هىٍا الهٍهة، الهؤسسات هف

 ٌداسا، كهستشفى اليٍكدية، كالككالة العبرية، كالجاهعة ،(ٌايسكد الكيرت) التأسيسي كالصىدكؽ

 : التالي الىحك عمى ٌىا يستعرضٍـ أف الباحث يحاكؿ (.ليئكهي فعاد) لميشكؼ( القكهي) كالهجمس
                                                           

، تاري  الزيارة  www.alqudsalaan.com،االستيطاف اليٍكدم في القدس إباف االىتداب البريطاىيالهدلؿ، كليد،  - 1
3/10/2015 
 لكمية اآلداب، الخاهس القدس هؤتهر 1948  1918- هف القدس في الصٍيكىي التغمغؿ : كآخركف زكريا، سىكار، - 2

 788 ص ، 2011 غزة، اإلسالهية، الجاهعة
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 :(WZO) كىيةالصٍي الهىظهة.أ

 الهىظهة اىشا  كتقرر ،1890 عاـ بيرىبكرغ ىاياف لساف مىع هرة ألكؿ الصٍيكىية هصطمح ظٍر

 بهيابة الهىظهة ككاىت ،1897 عاـ سكيسرا في باؿ في ألكؿا الصٍيكىي الهؤتهر في رسهي بشكؿ

 إىشا  ٍدؼب الرئيسة، االستعهارية الدكؿ هع هفاكضاتٍا في الصٍيكىية الحركة تهيؿ رسهية ٌيئة

 1.القدس إلى الصٍيكىية الهىظهة هقر ىتقؿا 1936 عاـ كفي فمسطيف، في لميٍكد (قكهي كطف)

 :1901" كايهيت الكيرف" اليٍكدم( القكهي) الصىدكؽ.ب

 فكرة كترجع فمسطيف، في األراضي شرا  ة ٌدفٍا الهالي الصٍيكىية الهىظهة هؤسسات أقدـ إحدل

 اليٍكدم الرياضيات عالـ اقترح حيف ،1897 عاـ باؿ في ألكؿا الصٍيكىي الهؤتهر  إلى إىشائً

 األراضي شرا  بٍدؼ الطكعي التبرع عمى قائـ يٍكدم صىدكؽ شا إى شابيرا ٌيرهاف كاىيالميت اخاـالح

 عاـ في الخاهس الصٍيكىي الهؤتهر عقد حتى دعـ بآم يحظ لـ االقتراح ذلؾ لكف فمسطيف، في

 لمشعب كديعة ليككف اليٍكدم( القكهي) الصىدكؽ إىشا  ٌرتزؿ يكدكري هف بتأييد تقرر حيىها ،1901

 كسرعاف( الهحدكد اليٍكدم القكهي الصىدكؽ) باسـ بريطاىية شركة سيجؿ 1907 عاـ كفي اليٍكدم،

 عاـ فيك  فمسطيف، في األراضي شرا  أجؿ هف األهكاؿ لجباية الكحيد الذراع إلى الصىدكؽ تحكؿ ها

 بسعر القدس، في أرض قطعة بشرا  "أكسشكيف" القدس في ههيمً عبر هيالقك  الصىدكؽ قاـ 1913

 حي ببىا  كايهت الكيرف قاـ يـ كهف  عميٍا، داخمية عبرية هدرسة لبىا  فرىسي، فرىؾ 100,000

 عاـ كفي  .المكبس جبل أطساف على عبسية ثبنىية مدزسة إلنشبء تمهيدا   األزض، هره فىق جديد

 بشكؿ األراضي هف الصىدكؽ همكية كزادت القدس، إلى اليٍكدم( القكهي) الصىدكؽ هقر ىيقؿ 1922
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 إلى ككصمت ،1920 عاـ دكىهان  278,627  إلى ،1920 عاـ دكىهان  16.366 هف قفزت حيث كبير

  1.فمسطيف هساحة إجهالي هف% 3.55 ىحك أم ،1948 عاـ هايك في دكىهان  936,000

 :1922 (Jewish Agency) اليٍكدية الككالة.ج

 صؾ هف الرابعة الهادة بهكجب البريطاىية الحككهة هع باالتفاؽ 1922 عاـ أسست صٍيكىية هؤسسة

 هديىة الككالة كاتخذت الصٍيكىية، لمهىظهة يذمالتىف الهساعد لتككف فمسطيف، عمى البريطاىي االىتداب

 بىشاطات لككالةا قاهت كها فمسطيف، في االستيطاىي بالىشاط الككالة اختصت كقد لٍا، هقران  القدس

 كتعميـ الهٍاجريف، كاستيعاب الزراعي، كاالستيطاف الشباب، ٌجرة: هىٍا كييرة هياديف في كبيرة

 2.لمهٍاجريف السكىية الكحدات كتكفير العبرية، المغة كتعميـ كتدريبٍـ، األطفاؿ

 تتمتع حكىمة خلدا حكىمة ذاتهب، البسيطبنية والحكىمة المنتدبة، السلطة وبمىافقة الىكبلة كبنت كمب

 خدهة شأىٍا هف التي اإلجرا ات كاتخاذ القكاىيف سف عمى الهىتدبة السمطة كحهمت كاسعة، بسمطات

 3.يٍكدمل لقكهي الكطف هصالح

 (:ليئكهي فعاد) لميشكؼ( القكهي) الهجمس.د

 القدس هديىة كاتخذ ،1920 عاـ أىشى  فمسطيف، في ٍيكىيالص االستيطاىي لمتجهع العميا الهؤسسة

 قسها كضـ هيزاىيتً، كزادت العاهة، كالخدهات الصحية، كالرعاية التعميـ، عمى ىشاطً كركز لً، هقرا

 كعقد اليٍكدية، الككالة كبيف القكهي الهجمس بيف الركابط كهتابعة العرب، هع لمتعاهؿ خصص سياسيان 

 كالجاهعات كالصحة، التعميـ، قسـ: هيؿ أخرل أقساـ جاىب إلى البريطاىية، الحككهة هع الهفاكضات
                                                           

1  Bodenheimer, M. I: The Jewish National Fund; Zionist Work in Palestine, Israel 
Cohen, Zionist Central Office. London, 1911, P. 25. 

2 - Cattan, Henry: op. cit., P. 34 
 68 البريطاىية، الصٍيكىية العالقات : عمي هٍاىي، - 3
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 بشؤكف اٌتهاهً إلى إضافة العاهة، لمخدهات كقسـ القديهة، العبرية بالمغة خاص كقسـ الهحمية،

  1.األهف كشؤكف الداخمي،( الدفاع)

 :(Keren Hayesod)" ٌايسكد الكيرف" التأسيسي الصىدكؽ.ٌػ

 الصٍيكىية الحركة كاجٍت اعىده 1920 عاـ أىشى  الصٍيكىية، لمهىظهة الرئيسة الهالية اإلدارة ٌك

 أٌـ كهف ،1917 عاـ بمفكر تصريح صدكر بعد فمسطيف في االستيطاىي هشركعٍا تهكيؿ هشكمة

سرائيؿ جابكتىسكي كفالديهير كايزهاف حاييـ هؤسسيً  شركة 1921 عاـ الصىدكؽ سيجؿ كقد سيؼ، كا 

 اليٍكدية ككالةال سيستأ كهع القدس، إلى ىيقؿ حيف 1926 عاـ حتى لىدف في هقري كظؿ بريطاىية

 الههكؿ الصىدكؽ ظؿ دقك  ،ياألساس الهالي ذراعٍا ٌايسكد الكيرف أصبح ،1929 عاـ الهكسعة

 الصحية، كالخدهات كالتعميـ، االستيطاف، هياديف في فمسطيف في اليٍكدية الككالة لىشاطات األساس

 فرضتٍا التي القيكد بعد لسريةا الٍجرة تهكيؿ في كاضحان  دكران  هارس كها ،2األسمحة كشرا  كاألهف،

 هف عدد تهكيؿ في شارؾ كذلؾ فمسطيف، إلى الصٍيكىية الٍجرة حجـ عمى ،1940 عاـ بريطاىيا

 الصٍيكىية كالبىكؾ كالبىا ، كالطيراف، كالهالحة، كالكٍربا ، الهياي شركات: هيؿ االقتصادية الهشركعات

 1948.3 عاـ قبؿ

 :(Hebrew University) 1925 العبرية الجاهعة.ك

 طيف،فمس في االستيطاىية العمهية لمحياة هركزان  لتككف القدس، في عبرية جاهعة إلىشا  الصٍايىة خطط

 كضع كقد هىدلستاف ليكف الدكتكر القدس في عبرية جاهعة تأسيس ضركرة إلى دعا يٍكدم أكؿ ككاف

 هف شابيرا كتهكف ،فمسطيف في صٍيكىية جاهعة إلىشا  كاضحة خطة أكؿ شابيرا ٌيرهاف الدكتكر
                                                           

 124 ص الصٍيكىية، العهالية األحزاب تاري  : حسف حمبية، أبك - 1
 ،( 1922 /1948)إسرائيؿ دكلة قياـ حتى إىشائٍا هىذ لفمسطيف اليٍكدية الككالة ىشاط : الرؤكؼ عبد هحهد سميـ، - 2

 324 ص ، 1982 الجيزة، لمدراسات، العربية الهؤسسة
 624 ص ،1 ج سابؽ، هرجع فمسطيف، في العربي االقتصاد : فؤاد بسيسك، - 3
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 الحرب اىتٍا  كقبؿ 1897،1 عاـ باؿ في عقد الذم األكؿ الصٍيكىي الهؤتهر أهاـ ىظري كجٍة عرض

 لً السهاح لىدف، في حككهتً هف المىبي الجىراؿ طمب ،1918 عاـ أشٍر ببضعة األكلى هيةالعال

 البريطاىية الخارجية هف هباشران  أهرا تمقى كبالفعؿ القدس، في العبرية لمجاهعة األساس حجر بكضع

 كايزهاف حاييـ كضع ،1918 عاـ( يكليك) تهكز 24 ففي س،القد في الجاهعة إقاهة عمى بالهكافقة

 تأسيس كاف القدس، في سككبس جبؿ عمى المىبي ؿالجىرا بحضكر العبرية لمجاهعة األساس حجر

 كأكدت فمسطيف، في يةالصٍيكى األطهاع تحقيؽ طريؽ عمى الهدل بعيدة خطكة العبرية الجاهعة

 بعد 1923 عاـ العبرية الجاهعة في الدراسة بدأت  .الصٍيكىي الهشركع في القدس كهركزية هحكرية

ليتـ الدراسة فيٍا بشكؿ رسهي عاـ  1924 عاـ رسهيا افتتاحٍا يجرم أف كقبؿ الكيهيا  هعٍد تأسيس

 كالسبعيف السابعة الكقت، لؾذ في بمكغً رغـ بىفسً، االفتتاح حضكر عمى بمفكر أصر كقد ،1925

 لمحركة( كقكهي) سياسي اشعاع هركز ستككف الجاهعة أف بمفكر صرح االفتتاح كايىا  عهري، هف

 ألٌمىا كهقدس عظيـ يكها كاف بأىً االفتتاح حفؿ بيالؾ الصٍيكىي الشاعر كصؼ كها ، الصٍيكىية

  2.كشعبىا

 

 

 

 

 

 
                                                           

 74 ص ، 1983 القدس، رئفكف، إصدارات ،(عبرم)كالقدس ةالصٍيكىي قاهكس: أليعيزر دركف، - 1
 859 ص ،6 ج القدس، هديىة في الصٍيكىية األطهاع : العزيز عبد عكض، - 2
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 :1939 الجاهعي ٌداسا هستشفى.ز

 بهبادرة( ٌداسا) باسـ عرفت ىسائية ىقابة األهريكية الهتحدة الكاليات في 1912 عاـ الصٍايىة أىشأ

 في اليٍكديات الىسا  بيف كيقافية كاجتهاعية، صٍيكىية، بىشاطات القياـ بٍدؼ ٌترياتاسالد، السيدة هف

 ؿهجا في ىشطت كقد فمسطيف، في عهمٍا ٌداسا ىقابة بدأت ،1913 عاـ كفي 1الهتحدة، الكاليات

 سككبس جبؿ عمى الجاهعي ٌداسا هستشفى 1939 عاـ فأىشأت كالطبية، لصحية،ا الهؤسسات تطكير

 2.فمسطيف في طبي هركز اكبر كأصبح العبرية الجاهعة هع بالتعاكف القدس، في

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اب عبد الهسيرم، - 1  408 ص سابؽ، هرجع الصٍيكىية، الهفاٌيـ هكسكعة : الٌك
س لكمية اآلداب، الجاهعة االسالهية الهؤتهر الخاه  ،1948-1918السىكار، زكريا التغمغؿ الصٍيكىي في القدس  -2
 784-781، ص2011غزة،  –
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 الخامس الفصل
______________________________________________________ 

 -1916) الصهيوني االستيطان لمشاريع وتصديها لعربيةوا الفمسطينية المقاومة
1936) 
 كها الداٌـ، الخطر يستشعر الفمسطيىي كالشعب فمسطيف في اإلسرائيمي االستيطاف بدأ أف هىذ       

 ها زٌكارنا كال عابريف سائحيف ليسكا الهرة، ٌذي غربا  اجا ٌ فقد الشاـ؛ كبالد هصر في العرب استشعري

 أشتاتي  ٌـ بؿ األكاهر، كيصدر الحاهيات، يقيـ احتالؿ جيش ٌـ كال يغيبكا، حتى يظٍركا إف

   .الشعب كطرد األرض باحتالؿ إال يقكـ ال كبير سياسي هشركع عىدٌـ هٍاجريف،

عالف ،1897 سىة" ؿز با" هؤتهر عقد هىٍا عدة عكاهؿ األهر خطكرة هف كزاد     الدكلة هشركع كا 

 ،1908 سىة الدستكرم  االىقالب بعد كخاصة العيهاىية سمطىةال أجٍزةضعؼ  كتالٌا الصٍيكىية،

 .بمفكر كعد كدكر 1917فمسطيفل البريطاىييف احتالؿب كاىتٍا 

 قضية عميً كتطرح فمسطيف، شعب يكاجً الذم الداٌـ بالخطر تشير كمٍا العكاهؿ ٌذي كاىت        

ك الحيف ذلؾ كهىذ ،الهقاكهة ، ٌك  تتبع عبر الدراسة، ٌذي في تبايىً الباحث حاكؿسي ها ٌذاك  يقاـك

 .الهختمفة الهقاكهة هراحؿ

 قبؿ  الهقاكهة بدأت، حيث عفكية كهقاكهة إستراتيجية ٌجرة (1917 - 1897) األكلى الهرحمةكاىت 

 العرب كهعاهمة العربية، األرض عمى الصٍيكىييف استيال  كاتساع الٍجرة تدفُّؽ ألف الهرحمة؛ ٌذي بداية

 لدل الىقهة تفاقـ إلى أدل هها ،هقبكلة كال هعقكلة غير بصكرة حقكقٍـ كاهتٍاف لشراسةكا العدا  بركح
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 التي الهستعهرات عمى بٍجكـ قاهكا حيث هستعهرات إلى تحكلت كالتي أراضيٍـ فقدكا الذيف ففالحيال

ااحتجبارساؿ  القدس كجٍا  هف كفد كقاـ كها ،العفكية الهقاكهة أىكاع هف كىكع أرضٍـ عمى قاهت  اجن

 استهالكٍـ كتحريـ فمسطيف، إلى الركس اليٍكد ٌجرة بهىع فيً طالبكا باآلستاىة األعظـ الصدر إلى

 .افيٍ لألراضي

 هكضكع الٍجرة هكضكع ديع لـ ،1897 سىة" ؿز با" في األكؿ الصٍيكىي الهؤتهر اىعقاد كهع        

 إلى االستيطاف تشجيع هف ضحةكا" ؿز با" هؤتهر أٌداؼ كاىت إذ. سياسي ٌدؼ بال هشرديف هٍاجريف

ـ فمسطيف عرب فإف كلذلؾ ،القكهي الكعي تعهيؽ إلى اليٍكدية الهشاعر تعبئة كهف اليٍكد، تىظيـ  ٌك

 هحهد آىذاؾ القدس هفتي كترأس الخطر، در  ؿسب يبحيكف كاىكا الهؤتهر، لعقد باالستعدادات يسهعكف

 الهٍاجريف يتهكف ال حتى الهمكية، ىقؿ في بالتدقيؽ السمطة هف هكمفة ٌيئة الحسيىي طاٌر

 .جديدة أراضو  عمى الحصكؿ هف فالصٍيكىيي

 الحقيقي الصٍيكىي الخطر الستشعار األكلى البداية 1913 عاـ باريس في األكؿ العربي الهؤتهر كاف

 أف إال عشر، التاسع القرف هىتصؼ بدأ الصٍيكىي الكجكد أف غـر  الفمسطيىية األرض يتٍدد الذم

 بقرب شعر الذم الشعب صكت إليصاؿ بكابة كاف( األكؿ العربي الهؤتهر) 1913 يسبار  هؤتهر

 الصٍيكىي، بالخطر كالتىديد لمهؤتهر التأييد رسائؿ عشرات الهؤتهر الى كردت لٍذا الصٍيكىي، الخطر

ا دعا كقد  هف كاف  رسالة 387لمهؤتهر كرد فقد اليٍكدية، الٍجرة هف حاـز هكقؼ اتخاذ الى هرسمٌك

 ٌك ها حجـ يدرككا لـ الهؤتهر في فالهشاركي أف ىجد ذلؾ كهع فمسطيف، هف كردت رسالة 139 ٍابيى

 1.قادـ
                                                           

، 1974، اذار32، شؤكف فمسطيىية العدد 1913-1914قاسهية، خيريً، هكاقؼ عربية هف التفاٌـ هع الصٍيكىيً  - 1
 135ص
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ـ عمى الرابض التركي الحكـ أٌهٍا أخرل بأهكر اىشغالٍـ الى باإلضافة   الهؤتهر تجاٌؿ  لٍذا صدكٌر

 .فمسطيف عرب حفيظة أيار هها الصٍيكىي الخطر

 

 المقاومة أشكال 1.5

 :أشكاؿ يالية الفترة ٌذي في كهةالهقا اتخذت

 :كاليقافية الصحفية التعبئة خط -األكؿ

 الشي  هف الصٍيكىي الهؤتهر عمى الرد كجا  ،أساسيِّا دكرنا كاليقافة الفكر كرجاؿ الصحؼ لعبت 

 العربية الصحؼ ذلؾ كتابعت الهىار، صفحات كعمى القاٌرة، في( 1935-1865) رضا رشيد هحهد

 سىة الدستكرية الحركة قياـ كهع الصٍيكىية، األٌداؼ اتضاح هع باألهر الصحافة اـاٌته كزاد ،األخرل

 في الجديد ككاف كيافا، كالقدس كبيركت دهشؽ في جديدة، صحؼ الجديد العٍد في ظٍرت إذ ؛1908

 لصاحبٍا حيفا في 1908 عاـ" الكرهؿ" صحيفة صدرت فقد. فمسطيف في صحؼ عدة ظٍكر األهر

ار، ىجيب ي " األصهعي" كقاهت الرئيسي، ٌدفٍا الصٍيكىية هخاطر كشؼ تبرتكاع ىصَّ هجمة ٌك

ي أكؿ هجمة صدرت في كؿ فمسطيف، 1908أيار  19اجتهاعية ىصؼ شٍرية ظٍرت في القدس في  ، ٌك

ا حىا عبد اهلل العيسى ) " فمسطيف" صحيفتا صدرت أف لبيت كها ههايؿ، بدكر (1909ػػ  1858أصدٌر

ا ي " الهىادم"ك 1911  عاـ يافا في هديىة عيسى داكد العيسى كقد أصدٌر جريدة أسبكعية عهراىية ٌك

شباط  8تىادم باإلصالح، أسسٍا في القدس سعيد جار اهلل هف عائمة أبي المطؼ الشٍيرة بالقدس في 

 1.الصٍيكىية هخاطر تبياف في لتسٍها 1912
                                                           

 234 ص سابؽ هرجع العيهاىي، العٍد أكاخر في فمسطيف تاري  : عادؿ هىاع، - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
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 ٌيئتكـ لتىظيـ الهؤدية الطرؽ عف لمبحث الهؤتهرات عقد" فدعت الى طميعيِّا، دكرنا" الكرهؿ" لعبت كقد

ال كياىكـ، كحفظ االجتهاعية،  األكؿ، العربي الهؤتهر كاىتقدت ،.."حيف بعد تاريخية حكاية صرتـ كا 

  لـ ألىً

 العربية الصحؼ قاهت كها ههايؿ، بىقد" فمسطيف" صحيفة قاهت كقد الصٍيكىية، هسألة يعالج

  بحهالت

 رهىذ يقافي ىشاط ذلؾ كصاحب. كىيالصٍي الخطر عمى التىبيً ضركرة عمى تشدد ككاىت ههايمة،

 .هشٍكدنا دكرنا ٌىا كاليقافة الصحافة لعبت كقد فيً دكر لمشعر كاف ر،كهحذ

 :كالىضالي السياسي العهؿ :الياىي

 :اآلتي خالؿ هف العهؿ ٌذا كتبمكر

 التكطف هف الصٍيكىييف الهٍاجريف لهىع الالزهة اإلجرا ات باتخاذ العيهاىية الدكلة هطالبة  -1

 تيير - الدستكرية الحركة بعد كخاصة – العيهاىية بالدكلة الصٍيكىية القيادة اتصاالت ككاىت لتهمؾ،كا

. 1900 هىذ السمطىة عاصهة عمى تتكالى كالتىبيً االحتجاج برقيات أخذت كلذلؾ العرب؛ هخاكؼ

 كسمطاف الهؤهىيف أهير إلى هفتكح كتاب: "هىٍا 4/7/1913 يكـ" الكرهؿ" ىشرتٍا هضبطة في كجا 

 طكالن  البالد ٌذي داخؿ الصٍيكىية الشركات فتغمغؿ.. الداخمية كىاظر األعظـ كالصدر العيهاىييف

ا،  1.البمقاف حرب عف الهستقبؿ في ىتيجتٍا تقؿٌ  ال كعرضن

 السياسية الحياة كلبىا  الصٍيكىية، الهخاطر ضد الشعب لتعبئة كاألحزاب الجهعيات إىشا  -2

 ىابمس، في الصٍيكىية هكافحة جهعية 1913 سىة قاهتف الهقاكهة، عمى لقدرةا يكفؿ بها كاالقتصادية

 اإلخا  جهعية"ك" اإلسالهية الخيرية ةجهًعيال: "القدس في التالية الجهعيات 1914 سىة كتأسست
                                                           

1 - http://www.fin3go.com/newFin/main/catgindex.php?ditopicid=372&indd=2&catgid=51 
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 ٌدؼ ككاف ،"االقتصادية الكطىية التجارة شركة"ك". العربي - الفمسطيىي االقتصاد شركة"ك ،"كالعفاؼ

ىقاذ الكطف، أرض تٍدد التي الكشيكة األخطار كجً في الكقكؼ ساتالهؤس ٌذي  1.الدهار هف البالد كا 

 ككاف ،كاآلستاىة كالقاٌرة بيركت في ىشأت كها األخرل، فمسطيف هدف في الجهعيات ٌذي هيؿ كىشأت

 :يمي هافي باألساس يصب الجهعيات ٌذي إىشا  هف الٍدؼ

 ٌذي حكؿ الىظر كجٍات كتكحيد العاـ الرأم بإيقاظ سكا  الكسائؿ، بكؿ الصٍيكىييف هعارضة  -  أ

 .عاهة العربية األهة أكساط كؿ بيف براهج كىشر الىقطة،

 .كحدي الغرض ٌذا أجؿ هف هدفال كؿ في كجهعيات فركع تأسيس - ب

 .العربية األهة هىٍا تتككف التي العىاصر كؿ بيف الكحدة لىشر السعي -جػ

 هف كالفالحيف الهزارعيف كتطكير كالزراعية، كالتجارية االقتصادية الشؤكف في هساعدات تقديـ - د

 .الصٍيكىييف أيدم هف أىفسٍـ إىقاذ عمى قادريف يككىكا أف أجؿ

 .الصٍيكىية الٍجرة جدكؿ لكقؼ الهسألة ٌذي في العالقة ذكم كؿ إلى ههيميف إرساؿ -ٌػ

 كركحي - دهشؽ ىائب – العسمي شكرم الىائباف الهعركة ٌذي خاض حيث:الصٍيكىية التصدم  -3

ها خالؿ هف( البرلهاف) العيهاىي الهبعكياف هجمس في القدس ىائب الخالدم  الخطر هف الهجمس تحذيٌر

:  قائال اليٍكدية الٍجرة هف الخالدم حذرك  كها ،كالعراؽ سكريا في األراضي شرا  كخطكرة الصٍيكىي

 بىؾ كأسسكا دكىـ ألؼ هئة ىحك ابتاعكا ا ٌـأغىي كأف ألؼ هئة القدس هتصرفية في اليٍكد عدد إف"

 الهبعكياف؛ هجمس في العرب الىكاب أجبر كلقد ،فمسطيف الستعهار اليٍكدم االستعهار بىؾ باسـ

 سىة الداخمية كزير أجبركا كها ،"فمسطيف باستيطاف لميٍكد يسهح لف أىً" يعمف أف عمى الكزرا  رئيس

 2."ٍيكىيةالص لألٌداؼ هعارضتً يعمف أف عمى" 1911
                                                           

1 -http://www.al-forqan.net/articles/1251.html 
 95، ص3(، ستكف عاها عمى الحركة القكهية العربية الفمسطيىية، هىشكرات. األسكار عكا، ط  1983إهيؿ تكها )   2
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 :ذلؾ هف ككاف الصٍيكىي، الىشاط لهكاجٍة األشكاؿ هتعددة بىشاطات القياـ  -4

فالت األٍغرىاس، كقطع الهكاشي، كسرقة الهستعهرات، هٍاجهة -أ  كتٍديـ الحقكؿ، عمى الهكاشي كا 

 يقـك اىتقاهية عهميات العهميات ٌذي ككاىت". أعدائٍـ أىلىدَّ  اليٍكد اعتبركا" العرب السكاف ألف.. األسكار

 الصٍيكىية لمدكلة تأسيسية قالع قياـ رأكا الذيف الساخطكف كالفالحكف أراضيٍـ، هف طيًرديكا الذيف بٍا

ٍٍرىاىيٍـ بيف  التي كالتىازالت الصٍيكىي، الىشاط تزايد بسبب الحرب بداية هع الشعبية الىقهة كتزايدت. ظى

 القتؿ عهميات كاىتشار الهستكطىيف، قتؿ تزايد إلى ذلؾ كقاد اآلستاىة، في الهركزية السمطات قٌدهتٍا

 .األخرل األجزا  إلى الشهاؿ هف

 الصحؼ هحاكهات ككاىت، لمصٍيكىية هعادية ىشرات كتكزيع هختمفة، شعبية بتظاٌرات القياـ - ب

 .كطىية هظاٌرات شبً إلى تتحكؿ الصٍيكىييف هٍاجهة بسبب أكقفت التي

 طبيعة ذات كلجاف جهعيات كتشكيؿ ،1911 سىة العيهاىي يالكطى الحزب هيؿ أحزاب إىشا  -جػ

 الخاصة القكاىيف تطبيؽ لضهاف الهكاىئ، عمى اإلشراؼ كلجاف األراضي، بيع هىع كمجاف خاصة،

 1.بالدخكؿ

كذا  هف هختمفة، هياديف كشهمت أشكالٍا في تعددت كأىٍا كاسعة، كاىت الهقاكهة حركة أف ىرل ٌك

 عفكية، شبً هقاكهة تزاؿ ال كمٍا الهرحمة ٌذي خالؿ كاىت فإىٍا ذلؾ كهع الغارات، إلى الصحافة

ًٍر كأف الٍجرة، هدٌ  تكقؼ أف الهقاكهة ٌذي تستطع كلـ. الهسمحة الهقاكهة هيداف في كخاصة  لمحركة تيٍظ

 الٍجرة هكاصمة كأف عالية، فمسطيف في هستكطىات بىا  تكمفة أف الهٍاجر كلمصٍيكىي الصٍيكىية،

 .ههكىة غير

 
                                                           

 ص عهاف، الفرقاف، دار ، 1920 الصٍيك كالكياف البريطاىي التآهر أهاـ فمسطيف شعب ( ت ب) جرار أدٌـ حسىي  1
25 
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 (1929 - 1917) الصهيونية األطماع وَتَبْمور بمفور َوْعد 2.5

عالف لمقدس البريطاىية القكات باحتالؿ الهرحمة ٌذي تبدأ  تقريبنا، هتزاهىٍيف جا ا كقد بمفكر، كعد كا 

زيهة العربية اليكرة إعالف ككاف هيٍرٌىقىة، القاسية الحرب ظركؼ عاشت التي فمسطيف ككاىت  الجيكش ٌك

 .األهؿ هف ىكعنا يعطي العيهاىية

 أسرار الركسية البمشفية اليكرة كبكشؼ عٍكدٌـ، هف الحمفا  تىىىٌصؿ ببد  تتضح أخذت األهكر كلكف

ا األهر كزاد. الكضع هف يستفيدكا أف األتراؾ كهحاكلة بيكك، - سايكس اتفاقية  الىشاط ببد  كضكحن

 ،الصٍيكىي الىشاط فعالية بازدياد كىيالصٍي الهشركع عف الصٍيكىية اإلعالىات كاقتراف الصٍيكىي،

ا، الفمسطيىييف شعكر ككاف  عكست البريطاىييف كالسياسييف العسكرييف الخبرا  تقارير إف حتى كاضحن

 جديد بفمسطيف، يتعمؽ فيها بمفكر تصريح ىبأ إف: "يقكؿ التقارير أكؿ ككاف األكلى، المحظات هف ذلؾ

 إلى ىفسً األسبكع في كيًتب آخر تقرير كأشار". الهخاكؼ هف ضئيؿ غير قدرنا أحدث كقد القدس، عمى

لى كاليٍكد، العرب بيف العالقات تكتر  ازداد الشعكر ٌذا أف التقرير كيذكر بالعدا ، هتبادؿ شعكر كا 

 ."بمفكر تصريح بسبب" األخيرة اآلكىة في حٌدة

 فقط كليس داٌـ خطر في جهيعٍا العربية الهىطقة كاىت األكلى العالهية الحرب اىتٍا  اقتراب كهع

 عمى االتفاؽ كتـ كبريطاىيا فرىسا بيف( Sykes-Picot)بيكك سايكس اتفاقية تكقيع تـ حيث فمسطيف

 الفرىسية السيطرة تحت كسكريا لبىاف كضع عمى اتفؽ حيث سيطرة، هىاطؽ الى العربية الهىطقة تقسيـ

 .البريطاىية السيطرة تحت كفمسطيف كالعراؽ

 بإطالؽ 1917 ىكفهبر/ياىي تشريف 2 في  البريطاىية الحككهة قاهت الصكرة اكتهاؿ اجؿ كهف   

 تعٍد ركتشيمد، اليٍكدم اليرم الى بمفكر آرير جيهس خارجيتٍا كزير هف رسالة ٌيئة في بمفكر تصريح

 تحقيؽ اجؿ هف يهكىٍا ها بأفضؿ بالعهؿ الهمكة جاللة حككهة تقكـ باف بريطاىيا خارجية كزير فيٍا

 شاىً هف شي  أم بعهؿ بريطاىيا تقكـ ال باف تعٍد كها فمسطيف، في لميٍكد قكهي كطف يستأس ٌدؼ



  

 
 

70 

 جاللة حككهة إف:"  بقكلً فمسطيف في الهكجكدة اليٍكدية غير الطكائؼ كحقكؽ بهصالح يضر أف

 أفضؿ كستبذؿ فمسطيف، في اليٍكدم لمشعب قكهي كطف تأسيس الى العطؼ بعيف تىظر الهمؾ

 بالحقكؽ الضرر يمحؽ إجرا  بأم يسهح لف اىً جميا يفٍـ أف عمى الغاية ٌذي تحقيؽ لتسٍيؿ هساعيٍا

 بالهركز أك بالحقكؽ كال فمسطيف، في القائهة اليٍكدية غير الهجتهعات بٍا يتهتع التي كالديىية الهدىية

 1".األخرل البمداف في اليٍكد بً يتهتع الذم السياسي

عالف فلفمسطي البريطاىية القكات دخكؿ كهع  بحيث األهـ عصبة قبؿ هف 1922 عاـ في االىتداب كا 

 قكهي استيطاىي كطف تأسيس صالح في كالعهؿ بمفكر تصريح لتحقيؽ هٍهان  عاهال القرار ٌذا كاف

 2.فمسطيف في لميٍكد

 الصٍيكىية كالحركة البريطاىية االهبريالية بيف عقد بهيابة بمفكر إعالف صدكر اعتبار يهكىىا لٍذا      

ا العربية ألهةا كهستقبؿ فمسطيف شعب حساب عمى االستيطاىية الستعهاريةا  ٌذا صدكر أف كها بأسٌر

    .كايزهف حاييـ بزعاهة البريطاىي الصٍيكىي الفريؽ لجٍكد تتكيجا كاف حيىً في اإلعالف

 ةزهىي فترات في السبع الفمسطيىية الهؤتهرات قدتاىع فمسطيف في الهمتٍبة األكضاع ىتيجةك     

 قرر كقد ،1919االكؿ الفمسطيىي العربي الهؤتهر الهياؿ سبيؿ عمى كهىٍا ،كهختمفة هتباعدة

 هف الكفد تككف الفمسطيىي الهكقؼ لشرح فرىسا في الهىعقد باريس هؤتهر الى كفد إيفاد فيً الهجتهعكف

 حهمكا كقد كزيدر  كعزة قزها كجبراف السعكد أبك راغب كالشي  الٍادم عبد كحيدر الٍادم عبد إبراٌيـ

 3.االستيطاىي الصٍيكىي الهشركع لصالح بأرضٍـ تفريطٍـ كعدـ الفمسطيىييف بحقكؽ تطالب رسالة

                                                           
 84الكيالي ، كييقة " ىص تصريح  بمفكر" ، هرجع سبؽ ذكري، .ص - 1
"،   1921تهكز/يكليك6هحسف يكسؼ : ىصكص تاريخية هختارة،  كييقة " صؾ االىتداب عمى فمسطيف بتاري   - 2

 .388،  ص1983جاهعة بيرزيت.  
، كييقة " ىص 1939-1918راسات الفمسطيىية : يكهيات اكـر زعيتر كيائؽ الحركة الكطىية الفمسطيىية هؤسسة الد - 3

 "  . 1919رسالة الى الكفد الهتكجً الى باريس بتاري 
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 1918 ىيساف 27 في كرفضٍا البريطاىية السياسات عمى باالحتجاج القدس في القكهية الحركة بدأت

فبراير  23في  بالقدس لد، ك الهفتي العاـ لمقدس ٌكالحسيىي أفىدم كاهؿ القدس هفتي احتج عىدها

 رئيس ألقاٌا التي الخطبة عمى 1908 عاـ طاٌر الحسيىي ، تكلى هىصب اإلفتا  بعد كفاة أبي1867ً

 حيث الصٍيكىية ىكاياي تظٍر  كالذم ستكرز الجىراؿ العسكرم القدس حاكـ بحضكر الصٍيكىية البعية

 عمى احتجكا الذيف الفمسطيىييف أكائؿ هف كاف كبذلؾ االجتهاع هف كاىسحب عميً دمأفى كاهؿ احتج

  1.بمفكر ككعد الصٍيكىية الحركة تجاي البريطاىية السياسة

 جهعيات بتشكيؿ الفدائي العهؿ باككرة تتشكؿ بدأت الفمسطيىي لمىضاؿ الهبكرة الفترة ٌذي كفي    

يئات  الفدائية كجهعية دجاىي آؿ كهىتدل كالعفاؼ اإلخا  كىادم عربيال كالىادم األدبي الهىتدل هيؿ ٌك

 تتىاكؿ الجهعيات ٌذي ىشاطات ككاىت الشرطة رجاؿ هف عددا تضـ كاىت سرية فدائية ٌيئة كاألخير

 كبيرة سياسية عربية تظاٌرة جرت 1920فبراير/شباط هف كالعشريف السابع كفي. لميكرة شاهال إعدادا

 عمى االحتجاج كأعهاؿ الهظاٌرات هف سمسمة بداية بهيابة ككاىت تيطافاالس لهقاكهة القدس في

 هكسـ في خاصة" العشريف يكرة" سهيت يكرة الى تطكرت الصٍيكىية كالٍجرة البريطاىية السياسة

 الى كالفمسطيىييف اليٍكد بيف الصداـ أدل العاـ ٌذا هف هكسى الىبي هكسـ هيؿ الديىية الهىاسبات

 االىتداب إعالف أعقاب في أم هايك/أيار هف كاليالييف الحادم كفي.  الفمسطيىية ةالهقاكه ىار إشعاؿ

دخاؿ فمسطيف عمى  اليٍكدم صهكئيؿ ٌربرت كتعييف االىتداب بىكد في بمفكر تصريح ىص كا 

 الذيف الفمسطيىييف لمعرب قكية ضربة صهكئيؿ تعييف جا  حيث لفمسطيف، ساـ هىدكب أكؿ الصٍيكىي

 كالبريطاىييف بمفكر كتصريح القدس في الصٍيكىية االستيطاىية الهشاريع هقاكهة عمى هصههيف بدكا

 2.أيضا
                                                           

 السفرم ك عيسى 101عهاف ص  كالتكزيع، لمىشر الشركؽ الحديث، فمسطيف تاري  ،( 1998 ) جبارة تيسير - 1
  107اهلل، راـ الفمسطيىية، اليقافة كزارة كالصٍيكىية، االىتداب بيف العربية فمسطيف ،2001

 .104الكيالي، هرجع سبؽ ذكري، ص،  - 2

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
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 :9191 آب البراق ثورة 5.3

 عاـ آب شٍر في البراؽ فيكرة كهقدساتٍا القدس عمى اليٍكد تٍجـ زاد أف بعد البراؽ يكرة اشتعمت

 في الهرتبطة اليكرة لٍذي الحقيقية األسباب كعف الجرحى،ك  الشٍدا  هف العديد فيٍا سقط 1929

ريً قاؿ حيث القدس، في الهقاكهة  إلى" الصٍيكىية الجهعية" حكلت عىدها اىً  اليكرة ٌذي عف جٌك

 القكهي الكطف لدعـ العالـ يٍكد لجهيع ككالة كأصبحت ،1928 سىة زيكري  في اليٍكدية الككالة

 في جابكتسكي فالديهير اسةبرئ اإلصالحي الصٍيكىي الحزب ىشط كبعدٌا فمسطيف، في اليٍكدم

 حائط" عمى االستيال  كجكب صراحة اليٍكد كطالب القكة، عمى كاالعتهاد التسمح إلى اليٍكد دعكة

 .البراؽ هكاف" الهبكى

 كاعتدل ،البراؽ حائط عمى باالستيال  تطالب اليٍكد قبؿ هف هظاٌرة قاهت 1929 سىة آب كفي

 عمهكا عىدها العرب تخكؼ كزاد يافا، في أفراد عمى يـ راؽ،الب بجكار تسكف التي العائالت عمى اليٍكد

 جىد يـ كالٍركات، كالعصي األسمحة هف كهية اليٍكد بإعطا  أهر البريطاىي العاـ األهف هدير بأف

 .الىظاهية البكليس فرؽ في شباىٍـ هف عددان 

كذا  هكقؼ عمى لالحتجاج سمهية بهظاٌرة 1929 آب 22 الجهعة صالة هف العرب خرج عىدها ٌك

 كاهتدت اليكرة، كىشبت االشتباؾ، فكقع الىار الهظاٌرة عمى االىكميز أطمؽ اليٍكد كتعديات الحككهة

 هف اىجميزية عسكرية ىجدات إحضار إلى الحككهة اضطرت أسبكع، لهدة فمسطيف أىحا  سائر الى

 كبمغت جريح، 1400ك قتيؿ 350 العرب خسائر بمغت اليكرة، عمى كاىقضت األردف كشرؽ هصر

هختمفة في  حكادث ككقعتكها  جريحا، 240ك قتيال 130 البريطاىية الهسمحة كالقكات اليٍكد خسائر

 1.فيٍا اليٍكد عمى العرب كقضى الرحهف، خميؿ هديىة
                                                           

1 - http://www.wata.cc/forums/showthread-  15/3/2016تاري  الزياري 
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ا عمى  23 عمى كحكهت جهجكـ، كهحهد الزير، كعطا حجازم، فؤاد االىتداب حككهة أعدهت أيٌر

 هف عدد عمى باٌظة هالية غراهات كفرضت بالسجف، ربياع 187 كعمى الهؤبد بالسجف هجاٌدان 

 الحركة زعها  هف عدد عمى فمسطيف عف ىائية أهاكف في الجبرية اإلقاهة فرضت  كها القرل،

 رجع يـ فمسطيف عف هتغيبا تشاسمكر جكف السير آىذاؾ الساهي الهىدكب  كاف الفترة تمؾ في الكطىية،

 العرب كلكف لمدها ، بالظهأل كىعتٍـ العرب فيً شتـ المٍجة شديد بياىان  ككاف الفكر عمى بياىان  كاصدر

 الذم الياىي بياىً إذاعة إلى اضطر كالخياىة، بالغدر كاتٍهكي أقكالً، كفىدكا شديد، قاس ببياف عميً ردكا

 1.لمعرب اعتذار بهيابة اعتبر

ىت   أحداث أف هاك فمسطيف، في عظيـ باىفجار يىبأ ذمال الهكقؼ عظـ عمىاليكرة  ٌذي بٌر

 :ٌاهتيف ىقطتيف أكضحت 1929 يكرة

 الحراب عمى كالىٍاية، األصؿ في يعتهداف كاىا اليٍكدم القكهي كالكطف الصٍيكىية أف :األكلى

 يحقؽ أف الصٍيكىية ضد لمصراع أريد إذا هعان  كالصٍيكىية بريطاىيا هحاربة تجب يـ كهف البريطاىية،

 .أٌدافً

 السياسة كهكاجٍة الصٍيكىي كالصراع الجهاٌير قيادة عمى قدرتٍا كعدـ يديةالتقم القيادة تخاذؿ: ياىيان 

 كاىكف شٍر في كمً كلٍذا.  الفترة تمؾ في لمفمسطيىييف االستقالؿ حمـ كتحقيؽ فمسطيف في البريطاىية

:  قائال 1929 اىفجار ىتائج حكؿ الهستعهرات كزير باسفيمد المكرد الى تشاىسمكر كتب 1930 الياىي

 أف الهؤكد كهف الهجاكرة العربية كاألقطار فمسطيف عهت قد الكحدكية العربية الهشاعر هف هكجة إف"

  2".الهاضي آب قبؿ عميً كاىت كها أك عميً كاىت ها الى أخرل هرة تعكد لف السياسية الحالة

                                                           
رية، الكتاب الياىي هف هذكرات الهكسيقي كاصؼ عصاـ ىصار كسميـ تهارم، القدس اال - 1 ىتدابية في الهذكرات الجٌك

رية،   485ص-484،  هؤسسة الدراسات الهقدسية، ص1948-1918جٌك
 .   147الكيالي، هرجع سبؽ ذكري  ص  - 2
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 يىيةفمسط عربية أحزاب لتأسيس هدعاة كاف عاـ بشكؿ كالصٍيكىية البريطاىييف ضد فالتحريض       

 جاىب هفك  .كأىصاري الهفتي كخاصة التقميدية لمقيادة ادئٍاهب في هىاكئة األحزاب ٌذي كجا ت أخرل،

 كباقي القدس في كبير بشكؿ االستيطاف كقياـ الصٍيكىية الٍجرة سيؿ تدفؽ الفترة ٌذي شٍدت أخر

 عف كشفت الذم 1933 ضةباىتفا تهيمت كبيرة بيكرة كىبأ الفمسطيىييف  فزع أيار هها الفمسطيىية، الهدف

 االىتداب صؾ ذتىفي دكف لمحيمكلة الهسمح الكفاح الى لمجك  الفمسطيىييف لدل هتصاعد تصهيـ كجكد

ك األسهى الٍدؼ كتحقيؽ فمسطيف عمى  الهتهيمة الفمسطيىية الٍكية كاستعادة الكطىي االستقالؿ ٌك

 1.الفمسطيىية األرض عمى السياسي فبالكيا

 في الحككهة ضد هظاٌرة كقاهت فمسطيف، هدف جهيع أضربت ،1933 سىة األكؿ تشريف شٍر في

 هع كاصطدهت الحسيىي باشا كاظـ هكسى لً الهغفكر رئاسة تحت الهظاٌرة ٌذي تحركتك  القدس،

تشارؾ  هرة كألكؿ ،1933عاـ  األكؿ تشريف 26 في أخرل هظاٌرة قاهت يـ الحديد، باب عىد الحككهة

 هكسى رئاسة تحت كالشباب الٍيئة كأعضا  الهظاٌرة ٌذي كسارت دس،الق هديىة أٌالي سيدات فيٍا

 عمى الىار الذم اطمؽ الجيش هع كاصطدهت جدكل، بدكف كلكف الحككهة قبؿ هف كهىعت كاظـ

 هظاٌرة بتىظيـ الحسيىي باشا كاظـ هكسى بيت في قرار اتخذ ذلؾ كبعد هىٍـ، 35 فجرح الهتظاٌريف

 هف عددان  الحككهة اعتقمت الىتيجة كفي االىتداب، حككهة ضد أبيٍا ةبكر  عف البالد كأضربت يافا، في

 الهظاٌرات ٌذي قياـ تكرر يـ عكا، إلى كىقمتٍـ الهسيحية، اإلسالهية الجهعية هكاف يافا في الهحتجيف

 كاهال أسبكعا فمسطيف أضربت كعميً أيضا، بالقكة تفريقٍا تـ كعكا كحيفا كىابمس كالقدس الرهمة في

 ضد تعدم أم الهظاٌرات ٌذي جهيع في يحدث كلـ كأعهالٍا، االىتداب حككهة عمى طٍاسخ هعمىة
                                                           

            150 -149الهرجع ىفسً،  ص   - 1
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 عىدها شديدة بضربات باشا كاظـ هكسى أصيب كقد هباشرة، بريطاىيا ضد كاف بؿ البالد، في اليٍكد

 1934.1 سىة تكفي أف إلى فراشً كالـز كهرض يافا، في الهظاٌرة يرأس كاف

 :بُرانك واإلضراة 9156 ثىرة 5.3

 كاىت لقد الكبير، كاإلضراب الكبرل لميكرة هقدهة 1935 في الهسمحة القساـ يكرة كاىت       

ا،ب تكحي فمسطيف في الكبرل اليكرة ٌذي قبؿ األكضاع  ازدياد في أراضيٍـ الهصادرة فالفالحكف اىفجاٌر

 اشتدت، لمصٍيكىية زةالهىحا عسفيةالت البريطاىية كالسياسة زيادة في الهدف في العهؿ عف كالعاطمكف

 اليكرة، بٍذي القياـ عمى طيىييفالفمس شجع كلبىاف كهصر سكريا هف كؿ في الكطىي الىضاؿ أف كها

 في الطكارئ حالة إلعالف البريطاىية الحككهة دفع كالفكضى، العىؼ كحالة اإلضرابات ازدياد كهع

 لكبح الكطىية كالقيادات األحزاب عه اجتهع الفترة تمؾ في البريطاىي الساهي الهىدكب أف هع البالد،

 هع كتعاهمٍا اليبٍاأس في الىظر تعيد لكي القيادات ٌذي عمى ضغطت اليكرة ٌذي أف اال اليكرة، جهاح

 ٍازاج كشكمت البالد كؿ في اإلضراب كأعمف الٍشيـ في الىار كها اليكرة ٌذي كاشتعمت البريطاىييف،

 عاهان  هؤتهران  القكهية المجاف عقدتك   العاـ اإلضراب كهع استهرار  2.اإلضراب عمى لإلشراؼ خاصا

ا الكطىية لمحركة هركزية قيادة تشكيؿ الهؤتهر ٌذا كقرر القدس، في لٍا  المجىة" فتألفت القدس، هقٌر

 كههيميف جهيعٍا، الفمسطيىية األحزاب ههيمي كعضكية الحسيىي أهيف برئاسة" لفمسطيف العميا العربية

 العربي الشعب دعكة: "الشعب عمى كأعمىتً التالي القرار" العميا العربية المجىة" كاتخذت الهستقميف، عف

 كأف هكاقفٍا، كتغير سياستٍا البريطاىية الحككهة تبدؿ حتى العاـ اإلضراب هكاصمة إلى الفمسطيىي

 إعالف يتأخر أف هتفقان  كاف كلقد ،"فمسطيف إلى اليٍكدية الٍجرة كقؼ التبديؿ لٍذا األكلى البادرة تككف

  .كاستهراري اإلضراب عمى الجٍكد تركز كأف الكقت بعض الهسمحة اليكرة
                                                           

 . 486تهارم،  عصاـ ىصار كسميـ، هرجع سبؽ ذكري، ص  - 1
سخىيىي، عصاـ، فمسطيف كالفمسطيىيكف / صيركرة تككيف االسـ كالكطف كالشعب كالٍكية، جاهعة البترا،  عهاف،   - 2
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هػػف اليػػكرة عبػػر سمسػػمة كبيػػرة هػػف الٍجهػػات التػػي ىفػػذٌا اليػػكار ضػػد  هرحمػػة أخػػرلكهػػف القػػدس اىطمقػػت 

بمغػػت فعاليػػات اليػػكرة فػػي القػػدس ذركتٍػػا فػػي أيمػػكؿ هػػف عػػاـ  ، كقػػددكريػػات الجػػيش كالشػػرطة البريطاىيػػة

ؾ حػػيف تهكػػف اليػػكار الفمسػػطيىيكف هػػف تحريػػر البمػػدة القديهػػة فػػي القػػدس هػػف سػػيطرة قػػكات ، كذلػػ8391

االحػػػتالؿ البريطػػػاىي، كاسػػػتهرت البمػػػدة هحػػػررة ألكيػػػر هػػػف أسػػػبكع رغػػػـ قيػػػاـ الطػػػائرات البريطاىيػػػة بإلقػػػا  

كيػػدعك فيٍػػا  ،لعسػػكرم البريطػػاىي لهىطقػػة القػػدسهىشػػكرات عمػػى القػػدس كضػػكاحيٍا ،هكقعػػة هػػف القائػػد ا

قػػػكات قاهػػػت بٍػػػا  ٌجهػػػات عديػػػدة ـ،جهيػػػع السػػػكاف فػػػي البمػػػدة القديهػػػة إلػػػى إلقػػػا  السػػػالح كالتػػػزاـ هىػػػازلٍ

االحتالؿ البريطاىي التي حاصرت البمدة، كأحكهت الطكؽ عميٍا، كلكف البريطاىييف الذيف اقتحهكا البمدة 

ٌجـك كبيػر عميٍػا كهعػاكدة بعد ذلؾ، اضطركا إلى الخركج هىٍا هجددان ليالية أياـ، قبؿ أف يقكهكا بشف 

 1.احتاللٍا

دافعٍا الرشاشػػة، كقػػاـك فػػي ٌجهػػاتٍـ عمػػى اليػػكار فػػي القػػدس الطػػائرات بقىابمٍػػا كهػػ البريطػػاىيكف اسػػتخدـ

اليكار الٍجكـ البريطاىي شبران شبران، حتى أف كصكؿ البريطػاىييف إلػى سػكؽ العطػاريف قػد اسػتغرؽ ياليػة 

 .أياـ، كجرل استخداـ السكاف، عبر خدعة بريطاىية، كدركع بشرية لحهاية تقدـ البريطاىييف

، 8391دتٍا اليػػكرة، فػػي ذركتٍػػا سػػىة كاحػػدة هػػف الهعػػارؾ الكبػػرل التػػي شػػٍ هعركػػة البمػػدة القديهػػةكاىػػت 

حيػث تهكػػف اليػػكار هػػف السػػيطرة عمػػى أكيػػر هػػف هديىػة عمػػى غػػرار هػػا شػػٍدتً البمػػدة القديهػػة هػػف القػػدس،

. 

 يكرة اىفجار في السبب ٌك هكاف في كقع هعيف حادث اعتبار في الهؤرخيف هف الكيير تسابؽ

 ىيساف 19 في حدث 1936 اضطرابات بداية عهكهان  يعتبر الذم الحادث أف يعتقد هف فهىٍـ ،1936

 األكلى الشرارة أف آخركف كيعتبر.  اليٍكد الهاريف يافا في العرب هف حشكد ٌاجهت حيف 1936
                                                           

 120ك 119بٍجت أبك غربية،في خضـ الىضاؿ العربي الفمسطيىي،ص 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 شهس، ىكر كسجف عىبتا بيف تعبر كاىت لسيارات كهيف ىصبب هجٍكلة عربية هجهكعة قاهت عىدها

 هف اليالية األفراد احد كألقى أهكالٍـ، السكا  عمى كالعرب اليٍكد الركاب سمبت ،15 عددٌا بمغ

 بدأت قد اليكرة بأف القكؿ تضهىت الركاب أكيرية كاىكا الذيف العرب الركاب في هكجزة خطبة العصابة

 1".عىكـ كىدافع العدك ىحارب أف ىستطيع لكي أهكالكـ ىأخذ إىىا"ك

 العرب العهاؿ هف حاهية تألفت حيف ،1936  شباط في أم ذلؾ، قبؿ اىفجرت األكلى الشرارة أف إال

 في فقط يٍكدية عاهمة أيد بكاسطة ببىائٍا يقكهكف اليٍكد هف هقاكلكف كاف التي الهدارس إحدل طكقت

ا التي القساهية االىتفاضة أف حؽ عف تعتبر الهصادر جهيع أف إال يافا،  القساـ الديف عز الشي  فجٌر

ك" بيؿ المكرد" البريطاىية الهمكية المجىة تقرير أف عمى ،1936 ليكرة الحقيقية البداية ٌي كاىت  ٌك

 االىفجار، عف الهباشرة التعابير ٌذي فكؽ يقفز حيىً، في الفمسطيىية الهسألة عف كتب الذم التقرير

 القكهي، االستقالؿ ىيؿ في العرب رغبة: ٌها رئيسييف سببيف إلى اليكرة فجاراى في األسباب كيرد

ٍـ ذاف هىً، كتخكفٍـ اليٍكدم القكهي الكطف إلىشا  ككٌر  في ٌها بسٍكلة، ىالحظ كها السبباف ٌك

 المكرد كلكف كاضح، هعىى أم إلى تقكد كال فضفاضة بٍا صيغ التي العبارات كتبدك كاحد، سبب الكاقع

ي أال" االضطرابات" ىشكب عمى ساعدت" ياىكية عكاهؿ" بػ يسهيً ها يضع بيؿ  : ٌك

 .فمسطيف خارج العربية القكهية الركح اىتشار -1

 .1933 سىة هف بد ا اليٍكد ٌجرة ازدياد -2

 .بريطاىيا في العاـ الرأم عمى بالتأيير لميٍكد الهتاحة الفرصة -3

 .بريطاىيا حككهة صإخال في العرب يقة عدـ -4

 .اليٍكد قبؿ هف األراضي شرا  اراستهر  هف العرب فزع -5
                                                           

دراسات كالىشر، في فمسطيف، خمفيات كتفاصيؿ كتحميؿ، الهركز الفمسطيىي لم 39-36كىفاىي، غساف، يكرة  - 1
 75-62القدس، ص

 



  

 
 

78 

 .الهىتدبة الدكلة لٍا ترهي التي الىٍائية الهقاصد كضكح عدـ -6

 هف استىباطً يهكف اليكرة ألسباب فٍهٍا فإف آىذاؾ، الفمسطيىية الكطىية الحركة قيادة أها

ي هطالبٍا هجهكع ابٍ تتكج كاىت التي األساسية اليالية الشعارات  : ٌك

 .اليٍكدية لمٍجرة رمالفك  الكقؼ -1

 عمى العددية، لغالبيتٍـ كفقا لمعرب فيٍا األكبر الىصيب يككف هقراطيةدي حككهة إقاهة -2 

 رةقاد غير ظمت تردادٌا، خاللٍا هف يجرم كاف التي الفضفاضة بالصيغ الشعارات، ٌذي أف

 اإلقطاعية القيادة ٌيهىة بعيد حد إلى كرست أىٍا كالكاقع الهكقؼ، حقيقة عف التعبير عمى

 1.الكطىية الحركة عمى

 لـ كهسيحييف هسمهيف هف العرب بأف يعترؼ أف يىكر ال فمسطيف هشكمة تفٍـ هف كؿاف 

 االىتداب، بهكجب فمسطيف فيٍا بريطاىيا حكهت التي الهدة طيمة الهقدس جٍادٌـ يٍهمكا كلـ يتكاىكا

 فحسب لمصٍايىة ليس بالهرصاد الكقكؼ مىع يابركا فقد.  رحيمً لغاية البريطاىي االحتالؿ هف اعتباران 

 الكافية االسمحة كجكد كعدـ ضعفٍـ عف رغها كجيشٍا، االىتداب لحككهة بؿ القدس، في كاستيطاىٍـ

 سىة إضراب كاف كقد يساعدٌـ، هف كجكد عدـ عف كرغها األعدا ، كجً في لمصهكد لمصهكد

 االستيطاف لهشاريع الفمسطيىييف هقاكهة عمى تدؿ التي القكية البراٌيف كاحد قاطعا دليالن  ،1936

 الهستر البريطاىي الهستعهرات كزير اعترؼ كقد كطىيتٍـ، كصدؽ الفترة، تمؾ في أرضٍـ كضياع

 كأٌؿ الهسالهيف، العرب عمى ابيب تؿ في بالعدكاف بدأكا الذيف ٌـ اليٍكد بأف 1936 سىة تكهاس

 الهتدفقة اليٍكدية الٍجرة عمى هحتجيف رسهيا كااجتهع أىٍـ العرب عهمً ها كؿ إف األساسييف، البالد

 .لميٍكد األراضي بيع عمى يـ هخيفة، بصكرة البالد عمى

                                                           
 75-62غساف كىفاىي، هرجع سبؽ ذكري، كص - 1
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كذا  كأرسمت كالسياسية، كاإلدارية الضركرية باإلعهاؿ لمقياـ خاصة دكائر كشكمت اإلضراب استهر ٌك

 جهاؿ: السادة هف هؤلؼ لىدف كفد ككاف كهسيحييف هسمهيف هف كاىكمترا العربية األقطار إلى كفكد عدة

هيؿ طىكس، كعزت جهؿ، كشمبي الحسيىي،  عيبٍا،اال في استهرت االىتداب حككهة كلكف الغكرم، كا 

كذا  إلى يٍكدم هٍاجر 4500 بإدخاؿ السهاح السىة تمؾ هف حزيراف في الساهي الهىدكب أعمف ٌك

 الحسيىي، القادر عبد ادةقي تحت بالجٍاد الشباب كتىادل االحتجاج بهظاٌرات العرب فقاـ فمسطيف،

 دعكا كها كالٍاتؼ، البرؽ أسالؾ كقطعكا الحديدية، كالسكؾ الهكاصالت طرؽ ىسفكا فقد اليكرة، كأعمىكا

 العرب، هف األرض كباعة كالسهاسرة الجكاسيس اغتياؿ تـ كها االىكميز، هف الهكظفيف كبار قتؿ الى

 لمتحقيؽ( همكية لجىة) إيفاد عمى حككهةال عـز الهستعهرات كزير أعمف 1936 سىة أيمكؿ 7 كفي

 هعاقؿ عمى البريطاىية الطائرات كألقت كالسكيىة، الٍدك  إلى العرب كدعا الالزهة، التكصيات كتقديـ

ـ هىشكرات الهجاٌديف  1".اليكرة كقؼ الى فيٍا تدعٌك

 كتـ العربية األحزاب جهيع ضـ اعاجته عقد 1936عاـ  ىيساف هف كالعشريف الخاهس كفي     

 رئاسة قبكؿ عمى رددت بعد أهيف الحاج ككافؽ العميا، العربية بالمجىة بعد هافي عرفت عميا لجىة تشكيؿ

 التعسؼ كاشتد البريطاىييف، هع هباشرة يصطدـ أف هف خكفً ترددي في السبب كيرجع المجىة، تمؾ

ـ هف اليكار فيً زاد لذما الكقت في البريطاىي  العىؼ سياسة فشمتك  الهقاكهة في كلٍيبٍـ إصراٌر

 إليقاؼ فمسطيف عرب عمى لمضغط العربية الزعاهات هف كالطمب المجاف أسمكب الى فمجأت البريطاىي

                    2.الىاشئة األزهة لحؿ بريطاىيا بىكايا كالكيكؽ كاإلضراب اليكرة

 يهكف كال هعركؼ أهر ٌك لهمككٍـ العرب احتراـ إف يقكؿ بياف العميا العربية المجىة أصدرت كبالفعؿ  

 كأكد خاص، بىكع التقميد ٌذا هع يىسجـ ال تصرفا يتصرفكا أف الفمسطيىييف بباؿ يخطر إف بالتالي
                                                           

 . 537 -533تهارم،  عصاـ ىصار كسميـ، هرجع سبؽ ذكري، ص ص - 1
 .752" هرجع سبؽ ذكري، ص 1936ىكيٍض، كييقة " هطالبة الزعاهة العربية بكقؼ اضراب  - 2
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 الفمسطيىية القيادات بعض تكجً كبعد لمهشكمة، حؿ فأحس ٌك العرب الهمكؾ تكسط أف عمى البياف

 في العىؼ كأعهاؿ لإلضراب حد عكض لٍا بياف في العميا العربية الجىة أعمىت العرب الهمكؾ الى

 الحياة تعكد كاف اإلضراب إىٍا  في العرب لزعها اك  الهمكؾ ىدا  تمبية أيضا البياف ٌذا كتضهف البالد

 عمى الصمكات إلقاهة 1936 أكتكبر/األكؿ تشريف 12 االيىيف يكـ يككف أف تقررك  طبيعتٍا الى

 الجك كاخذ بىفسٍـ خالياٌـ يحمكا أف لميكار كسهح بالفعؿ كاإلضراب اليكرة تكقفت ها كسرعاف الشٍدا ،

   1.الفمسطيىية الساحة عمى الٍدك  ىحك يتجً العاـ

 الكتاب جكاىب بعض تحقيؽ في كاألهؿ الهتكاصؿ العسكرم كالضغط القتاؿ بسبب اإلجٍاد إف      

 الشعب ادةقي أف كها القكل، تكازف كاختالؼ كالذخائر األسمحة في العجز الى باإلضافة األبيض

 الطهكح كهحدكدية األفؽ بضيؽ اتصفت فقد األحداث هستكل في تكف لـ الفترة بتمؾ الفمسطيىي

 فأحجهت ،كاهال تبىيا لمصٍيكىية بريطاىيا تبىي عمى الهترتبة الحقائؽ هكاجٍة تستطع كلـ ،كالهٍادىة

 كزاد اليٍكد هٍاجريفال هف كبيرة أعداد استقداـ هف الصٍيكىية تهكىت أف الى بريطاىيا هحاربة عف

عمى  الفمسطيىية السياسية القيادة، كلـ تعهؿ الفمسطيىي الساحؿ كهىاطؽ القدس في االستيطاف ىسبة

 هع الهجابٍة طبيعة عمى الهترتبة الهٍهات هع يتىاسب يكريا تىظيها كتىظيهٍا الجهاٌير تعبئة

 كتقدهٍا أحكالٍا كبيف ةاليكهي اٌيرالجه هعارؾ بيف تربط لـ القيادات أف كها ،ستعهاركاال الصٍيكىية

    2.اليكرة عرقمة في أسٍهت العكاهؿ ٌذي كؿ الحضارم،

 الصٍيكىية االستيطاىية اإلحيا  إقاهة في تهيمت كالتي القدس في األخيرة التطكرات أف يتضح سبؽ هها

 القديهػػة، مػػدةالب داخػػؿ الفمسػػطيىي االقتصػػاد عمػػى لمسػػيطرة الصػػٍيكىية الهحػػاكالت كػػذلؾ األسػػكار، خػػارج

لػػى القػػدس، فػػي الصػػٍيكىي الكجػػكد عمػػى العػػرب السػػكاف ىقهػػة زيػػادة إلػػي أدت  بالقػػدس العػػرب تهسػػؾ كا 
                                                           

"   1936تر كييقة " بياف المجىة العربية العميا لكقؼ اضراب هؤسسة الدراسات الفمسطيىية،  يكهيات اكـر زعي - 1
 .459هرجع سبؽ ذكري، ص 

 314 -227الكيالي، هرجع سبؽ ذكري،  ص   - 2
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 الفمسػػطيىية، الزعاهػػات فػػي كالهتهيػػؿ الفمسػػطيىي، الهكقػػؼ لكػػف. اإلسػػالهية الفمسػػطيىية العربيػػة كبالٍكيػػة

 الفمسطيىي، الهكقؼ كاف قدف. كفمسطيف بالقدس حدؽهال الخطر هستكل بىفس يكف لـ الشعبي الرد كفي

ػػذا الفمسػػطيىييف، الهيقفػػيف هػػف فعػػؿ رد عػػف عبػػارة بػػؿ الهطمػػكب، الهسػػتكل هػػف بكييػػر أضػػعؼ  يعكػػس ٌك

 .الصٍيكىية الحركة شكمتٍا التي كالهخاطر بالىكايا الفمسطيىية الجهاٌير هف األعظـ السكاد جٍؿ
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 انخبتمت

 ةيسياسال الهعايير أكيرهف ( 4946-4947)  القدس في الهستكطىاتك  االستيطافيعتبر 

 لبقائٍا كتعهؿ عهمت إسرائيؿ فأ عمى داللة كأكير الفمسطيىية، األرض ضياع هىذ كضكحان  اإلسرائيمية

 الهستكطىات أف كىرل  .الدكلية كلمقكاىيف لمتسكية شركعه أم الحائط عرض ضاربة القدس، هديىة في

ذا ،ىقيض فيطر  عمى ٌها الفمسطيىي سرائيمىاإل كالتكافؽ  أف إسرائيؿ فعمى ،يتـ أف التكافؽ لٍذا كاف كا 

ا في جذريان  الىظر تعيد  في ستيطافاال إف. القديهة البمدة كخاصة القدس في الهستكطىات حياؿ هىظكٌر

 جهيع عمى العربي سطيىيالفم التحرؾ هف هزيد إلى تحتاج هتحركة ديىاهيكية عهمية ٌك الهحتمة القدس

 القديهة البمدة في قائـ ٌك هها أكير إسرائيؿ قبؿ هف جديدة قائعك  فرض دكف حيمكلةلم كذلؾ الهستكيات،

 تاري  فإ حيث القدس، لهديىة الصٍيكىي – الفمسطيىي الصراع فترات عبر كاضح تٍكيد فٍىاؾ

 كاالستيطاف األرض عمى االستيال  خالؿ هف الهفركضة الكقائع هف سمسمة ٌك الصٍيكىي الهشركع

 تقـك التي الكقائع إىٍا ،التكسعي إسرائيؿ برىاهج في لحربةا رأس ٌي اليٍكدية كطىاتفالهست ،فيٍا

 .اإلسرائيمية السيطرة عميٍا

 حسب اليالييىيات ك العشريىيات فترة في كجذر هد فترات القدس في اإلستيطاف حركة شٍدت كقد

 تشٍدٌا كاىت التي ىيةالهيدا التاريخية الظركؼ كحسب الكاقع ارض عمى الهسيطرة السمطة تكجٍات

 في كاتساعان  ىشاطان  أكير كاىت االستيطاف حركة فإف عاهة كبصفة.  الفترة تمؾ في الفمسطيىية الساحة

( عركبتٍا هف الهحتمة الهىاطؽ تطٍير) بكجكب صراحة بكؿ تىادم التي االىتداب حككهات عٍد

 .كاهالن  ضهان  كضهٍا كتٍكيدٌا

ا الهستكطىات ىهك إف  تمؾ في الصٍيكىية عـز عمى يدؿٌ   االىتداب، إعالف هىذ دسالق في كتطكٌر

 القدس، في الفمسطيىية العربية األراضي عمى الحقا الفعمية سيادتٍاك  اليٍكدم، كجكدٌا لفرض الفترة

ذا  العرب إعطا  أك السالـ أك التسكية عهمية في "إسرائيؿ" جدية عدـ عمى قاطعة داللة دؿي ٌك
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ذا ا،ستيطاىٍا لتعزيز الكقت لكسب كسعيٍا ،كغدا كاليكـ سباأله حقكقٍـ الفمسطيىييف  أم اليشكؿ ٌك

 قاهت التي سةالسيا ٌذي هىٍا تىطمؽ التي الصٍيكىية كالفمسفة اإلسرائيمية لمسياسة بالىسبة جديد

 . بالقكة الكاقع األهر فرض كسياسة اآلخريف حقكؽ غتصابا هفٍكـ عمى باألساس

 ،الهستكطىات بيف الربط بحجة القدس هديىة في شقت التي طرؽال شبكة في التهعف خالؿ هف    

 كىتكىات في كعزلٍا الفمسطيىية التجهعات بيف الجغرافي التكاصؿ هىع ٌك هىٍا غرضال بأف ىالحظ

 الغربية الضفة راضيأ جهيع عمى الجغرافية الكالية فكرة تجعؿ ،اإلسرائيمية بالهستكطىات هحاصرة

 . ًتحقيق يصعب الفمسطيىي فاكضلمه هبدئيان  ان هطمب كالقدس
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 :النتائج

 :اآلتي في تتهيؿ األساسية الىتائج هف هجهكعة عف الدراسة أسفرت 
 .القدس هديىة في خاصة لمحظة كلك الصٍيكىي االستيطاىي الىشاط يتكقؼ لـ - 1 
 زعها  تصريحات يتتبع هف لكؿ تظٍر خاص بطابع بالقدس الصٍيكىية األطهاع تتهيز - 2 

 .السياسييف الصٍيكىية
 التاريخية بالحقكؽ االدعا  هف جز  ٌي الصٍيكىية عميٍا تعتهد التي الظاٌرة الحجةدحض  – 3 

ك بفمسطيف، اليٍكد تربط التي الديىية كالركابط  في عميٍا عير التي الكيائؽ كالدراسات اكدتً ها ٌك
 .فمسطيف

 فمسفة اىتٍج الذم الصٍيكىي االستراتيجي لمفكر العهمي التطبيؽ ٌك اإلسرائيمي االستيطاف - 4
 بحجج الكسائؿ بشتى الفمسطيىييف سكاىٍا طرد بعد الفمسطيىية، األرض عمى االستيال  أساسٍا
 .”أرض بال لشعب شعب بال أرض“ هقكلة كتركيج باطمة، كتاريخية ديىية كدعاكل

 العصكر لرؤية اهتداد ٌي يةاليٍكد الهسألة لحؿ طرحت التي األفكار جهيع أف الهالحظ هف- 5
ي  .اليٍكد إلى الغربية الكسطى  قبؿاألفكار  ٌذي في كالهدقؽ. هىٍـ التخمص ضركرة هف تىطمؽ ٌك

 أف يؤكد هها بازؿ، برىاهج في كرد كها الصٍيكىي، الهشركع هالهح تتضهف أىٍا يالحظ ٌرتزؿ هيالد
حدل الغربي، اإلهبريالي الهشركع ىتاج الصٍيكىي الهشركع  .تجمياتً كا 

 كرأل. لٍـ الهعادية كالرؤية مصٍيكىيةل اليٍكد رؤية بيف التالقي البداية هىذ ٌرتزؿ أدرؾ - 6
 هف إال القكهي هشركعٍـ تحقيؽ لميٍكد يتأتى لف كأىً الطرفيف، بيف التعاكف في الكاهىة اإلهكاىيات

 .غربي استعهارم هشركع داخؿ
 الهقدسة، األراضي في يٍكدية دكلة كتأسيس فمسطيف إلى ”العكدة“ في الصٍيكىية األحالـ التقت - 7 

 استيطاىية بيف عضكية عالقة كجكد يؤكد هها. التكسعية كهشاريعً الغربي االستعهار أطهاع هع
 .اإلستراتيجية ككظيفتً الصٍيكىي االستعهار

 قطعة أكؿ شرا  تـ حيث 1855 عاـ القدس في الصٍيكىي لالستيطاف األكلى البدايات كاىت – 8 
 شعىا هشكاىكت) حي باسـ عرؼ 1857 سىة القدس أسكار خارج سكىي حي أكؿ عميٍا أقيـ أرض
 (.هكسى يهيف بعد فيها كعرؼ ىيـ،
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 العيهاىي الحكـ أيىا  في كسياسية كاقتصادية ديىية بدكافع التسٌمؿ شكؿ االستيطاف عهمية أخذت - 9 
 فيً لٍبس ال بشكؿو  تكاطأ الذم البريطاىي االحتالؿ يىا أ في الصٍيكىية لمغزكة هرتكزان  التسٌمؿ ٌذا ليشٌكؿ

 ٌيأت هبرهجة تسٍيالت اليٍكدم الكجكد كأعطى أشكالٍا بأكسع بالٍجرة فسهىحى  الصٍيكىية الحركة هع
 .الصٍيكىي الكياف لقياـ

ر الفمسطيىية األرض عمى السيطرة زالت كها كاىت - 10   هىذ الصٍيكىية اىتٍجتٍا التي الفمسفة جٌك
 رافؽ كقد اآلف، حتى قياهٍا بعد إسرائيؿ كتابعتٍا فمسطيف، في اليٍكد لتكطيف األكلى الفكرة ىشأة

 . كبيرة ديهكغرافي تغيير عهمية األراضي، عمى االستيال  عهميات
 سياسة عميٍا ترتكز التي الرئيسية الهحاكر أٌـٌ  القدس هديىة في ”اإلسرائيمي“ االستيطاف يهٌيؿ - 11

 هدركسة خططو  كٍفؽ يعهمكف القدس لهديىة احتالٌـ هىذ ”اإلسرائيميكف“ أخذ إذ ”سرائيميةاإل“ التٍكيد
 .ياىيان  الهستكطىات كبىا  أكالن  األراضي هصادرة خالؿ هف كذلؾ عهميان؛ الهديىة لتٍكيد

 مةو بسمس الهديىة كتطكيؽ القدس هديىة في ”اإلسرائيمي“ االستيطاىي الىشاط كتيرة في التسارع إفٌ  - 12 
 هف هتتابعة كحمقات الهديىة عمى أليـ كاقع فرض ىحك خطيرة خطكة ٌك ”اإلسرائيمية“ الهستكطىات هف

 .الهتحدة كاألهـ الدكلية الشرعية بقرارات ”اإلسرائيمي“ االستخفاؼ
 لهشركع تحقيقان  ككاىت كتٍكيدٌا، القدس هديىة عزؿ في ”اإلسرائيمية“ الهستكطىات أسٍهت - 13
 (.الكبرل قدسال) ”إسرائيؿ“
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 قائمة المصادر والمراجع

 اواًل: الوثائق و المصادر االولية:
ارشيؼ هؤسسة احيا   "،مجموعة رسائل ضمن تقارير" 300/هارس/26،11كييقة رقـ:  .1

 ابك ديس. \التراث كالبحكث االسالهية

ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كالبحكث "، " رئاسة الوزراء314تهكز/29كييقة رقـ: ج .2

 ابك ديس. \هيةاالسال

ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث  ،"، هف همؼ القىاصؿخطاب رؤوف باشا، " 17كييقة رقـ .3

 ابك ديس. \كالبحكث االسالهية

طمبات شراء وبيع أراضي وعقارات إلى قنصل ألماني من ، " 44/1.56/332/13كييقة رقـ:  .4

لبحكث ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كا" ه1332أهالي ألمان مقيمين في القدس، 

 ابك ديس. \االسالهية

ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث  ٌػ"، 1252من ممف القناصل ، " 413ك  412كييقة رقـ:  .5

 .ابك ديس \كالبحكث االسالهية

"  مطالبة دائرة اإلجراء لتحصيل ديون، " 44/0.53/326/13، كقـ همفٍا: 10كييقة رقـ:  .6

 يس.ابك د \ارشيؼ هؤسسة احيا  التراث كالبحكث االسالهية

 .1986عارؼ، القدس، ه، هطبعة الالمفصل في تاريخ القدسالعارؼ، عارؼ، ،  .7

حقائق عن قضية فمسطين / تصريحات واحاديث لمحاج محمد هكتب الٍيئة العربية العميا :  .8

امين الحسيني / كشف بها الستار عن اسباب كارثة فمسطين وعالقتها بالمؤامرة الدولية 

 . 129. ، ص1957اف لمطباعة كالىشر  /  بالقاٌرة،  بيس الصهيونية
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الوثائق الرئيسة في قضية فمسطين، االهاىة العاهة ادارة فمسطيف:  –جاهعة الدكؿ العربية  .9

1957. 

االنتداب الفمسطيني باطل ومحال / حجج وحقائق ووثائق في سبيل حل البستاىي ، كديع :  .10

 .1936، الهطبعة االهريكية، بيركت لممشكمة الفمسطينية

 .1969، القاٌرة، 1" جممف وثائق فمسطينرة االرشاد القكهي ، "كزا .11

 اب 4" هىشكر لجىة شك بتاري   وثائق القضية الفمسطينية، وثيقةجاهعة الدكؿ العربية : " .12

1930  . 

 ثانيًا الكتب العربية:
،هركز دراسات الكحدة العربية، البعد القومي لمقضية الفمسطينية: 1930ابراش، ابراٌيـ .1

 بيركت.

، الجاهعة  1948-1905تاريخ االحزاب العمالية الصهيونيه في فمسطينابك حمبيً،حسف:  .2

 االسالهية،غزي، فمسطيف.

، الهؤسسة العربية 1، طاالستيطان التطبيق العممي لمصهيونية: 1989أبك عرفة، عبد الرحهف .3

 لمدراسات كالىشر، دار الخميؿ.

 ر الشركؽ.، هطابع داحكومة عموم فمسطين: 1998االزعر، هحهد .4

 بيركت. وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني،: 1984أيكب، سهير .5

 ، بيركت.اراضي فمسطين)بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ(: 1998البديرم،ٌىد  .6

 .االقتصاد العربي في فمسطينبسيسك، فؤاد،  .7

العربية،  ، هركز دراسات الكحدةالمجتمع العربي في القرن العشرين: 2000بركات، حميـ .8

 بيركت. 
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، 1، طاالستيطان اإلسرائيمي في فمسطين بين النظرية والتطبيق: 1988بركات، ىظاـ هحهكد .9

 هركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.

 ، دار الشركؽ، االردف.تاريخ فمسطين الحديث:2001جباري،ت،السفرم ع .10

 ، هىشكرات البيادر.يةستون عاما عمى الحركة القومية العربية الفمسطين: 1978تكها، اهيؿ .11

، 1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين ، 1986الحكت، بياف ىكيٍض .12

 دار الٍدل، بيركت.

فمسطين القضيه الشعب الحضار  التاريخ السياسى من عهد : 1991الحكت، بياف ىكيٍض .13

 بيركت. ، دار اإلستقالؿ لمدراسات كالىشر،1، ط(1917الكنعانيين حتى القرن العشرين )

، الهىشأة العاهة لمىشر كالتكزيع 1939-1922فمسطين واالنتداب البريطاني خمة، كاهؿ:  .14

 كاالعالف،  طرابمس،دت.

سياسة االستعمار والصهيونية تجا  فمسطين في النصف االول من : 1973الخكلي، حسف .15

 ، دار الهعارؼ، القاٌرة.1، جالقرن العشرين

 بيركت. حضار ،القدس تاريخ و : 1998الهٍتدم، عبمً .16

 ، عهاف.القدس في االتاريخ، 1992:جهيؿالعسمي، كاهؿ  .17

 ، دار القاٌرة لمطباعة، القاٌرة. مهكراتي عمى هامش القضية العربية: 1959داغر، أسعد .18

 ، دار ابف االرقـ لمىشر.الموجز في تاريخ القضية الفمسطينية، 1989درغاـ، فكزم .19

، عيف لمدراسات اإلىساىية مستقبلالقدس والتاريخ وال: 2003سالـ، هحهد صالح .20

 .1كاإلجتهاعية، ط

فمسطين والفمسطينيون/صيرورة تكوين االسم والوطن والشعب : 2003سخىيىي، عصاـ .21

  جاهعة البترا، عهاف. والهوية،
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الهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر، : نشاط الوكالة اليهودية، 1982سميـ، هحهد عبد الرؤكؼ .22

 بيركت.

، هطبعة هكتبة فمسطيف فمسطين العربية بين االنتداب والصهيونية :1973السفرم، عيسى .23

 الجديدة.

 ، دار الىكرس، بيركت.1، ط تاريخ فمسطين: 1992شريؼ، هحهد .24

، دار دراسة تحميمية ألبعاد قضية القدس التاريخية والديمغرافية: 2002الشىاؽ، فاركؽ .25

 ىكرالديف لمىشر، األردف.

اريخ فمسطين السياسي منه فجر التاريخ حتى سنة الموجز في ت، 1998شكفاىي، إلياس .26

 ، هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، بيركت.1949

، الهكسكعة األوضاع الديموغرافية لمشعب الفمسطيني: 1990صالح،حسف عبد القادر  .27

 الفمسطيىية، القسـ الياىي، الهجمد األكؿ.

 رات االهاـ، هصر.، هىشك نشرات الوكالة اليهودية/رؤية عربيةالصكفي، عبد البارم،  .28

دراسات في جغرافية االستيطان الصهيوني في فمسطين ، 2003طىطيش، جهعة رجب .29

 بيركت. ،دار شهكع اليقافًوتهويد القدس، 

سرائيل الكبرى:1986عابد، خالد .30 هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، ، التوسعية الصهيونية وا 

 بيركت.

القدس والضفة الغربية المحتمة  لمستوطنات اإلسرائيمية في، ا1978عبد الٍادم، هٍدم .31

 ، القدس، فمسطيف.  1، جهعية الهمتقى الفكرم العربي، ط1977 -1967

 ، فمسطيف.2، طدراسات فمسطينيه: 1998عدكاف، عاطؼ إبراٌيـ .32

 ، دار الطميعة، بيركت.المقاومة العربية في فمسطين: 1970عمكش، ىاجي .33
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 االٌالي لمتكزيع، دهشؽ. ،نيمهكرات الحاج امين الحسي: 1999العهر، عبد الكريـ .34

، 1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطين الحديث ، 1983عكض، عبد العزيز هحهد .35

 الهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر، القاٌرة.

االستيطان اليهودي وتاثيرة السياسي : 2008العيمة، رياض كشاٌيف، ايهف عبد العزيز    .36
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، ترجهة هحهد حهزة غىايـ،الهركز الفمسطينيون صيرورة شعب: 2002كهرلىغ، باركخ .41

 الفمسطيىي لمدراسات االسرائيمية، راـ اهلل.

اب .42 حتالل البريطاني وثائق المقاومة الفمسطينية العربية ضد اال: 1968الكيالي، عبد الٌك

 هؤسسة الدراسات الفمسطيىية ، بيركت.،  1940 – 1918والصهيوني ، 

اب .43 ، الهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر، تاريخ فمسطين الحديث: 1970الكيالي،عبد الٌك

 بيركت.

 ، هىشكرات فمسطيف الهحتمً، بيركت.1، طالدروب السريه:1981كيهيشى، جكف كدافيد .44
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خمفيات كتفاصيؿ كتحميؿ،  ،في فمسطين 1939-1936: ثورة كىفاىي، غساف .45

  الهركزالفمسطيىي لمدراسات كالىشر، القدس.
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 السادس، دراسات في القضية الفمسطيىية. بيركت.

( قراء  1918-1700ر العهد العثماني )تاريخ فمسطين في أواخ: 1999هىاع، عادؿ .50

 ، هؤسسة الدراسات الفمسطيىية.جديدة

 ، دار الشركؽ، راـ اهلل.نشأة النظام العربي: 1989هىيؼ، عبد الرحيـ .51
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 . 136-133، بيركت،ص31،عةالفمسطيني
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