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" المصریةالفتح"صورة فلسطین في صحیفة 

  م)١٩٤٧_١٩٢٦(

رسالة ماجستیر

إعداد الباحث

إبراهیم صقر إسماعیل الزعیم

إشراف الدكتور

أحمد محمد الساعاتي

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التاریخ

داب بالجامعة اإلسالمیة بغزةفي قسم التاریخ واآلثار بكلیة اآل

  م٢٠١٢هـ_ ١٤٣٣



ب

بسم ا الرمحن الرحيم

} نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتالص ١٦٢قُلْ إِن{  

} نيملسلُ الْمأَنَاْ أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك١٦٣الَ ش{

).١٦٣_ ١٦٢(األنعام: 



ج

  اإلهداء

إلى قدوتي.. والدي الحبیب الذي تعلمت منه حسن اإلتباع للكتاب والسنة.

لناس.ا لكلإلى والدتي الغالیة.. التي علمتني حب الخیر

.مؤازرة ومؤیدةإلى زوجتي الحبیبة.. التي ما وقفت موقفا إال وجدتها معي

إسماعیلأخيو وزوجته وأخص منهم عمي عبد الحي إلى أعمامي وعماتي 

أصحاب السرائر الطاهرة..وأخواتي.

إلى األهل واألحبة ومن یهمهم أمري.  

إلى الشهداء والجرحى واألسرى الذین ضحوا من أجل فلسطین الحبیبة.

إلیهم جمیعا أهدي هذه الرسالة.

الباحث:

إبراهیم صقر إسماعیل الزعیم



د

شكر وتقدیر

لمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد الحمد هللا رب العا

وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد،،

عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "من ال یشكر 

١الناس ال یشكر اهللا".

مد الساعاتي، الذي فإنني أتقدم بالشكر الجزیل ألستاذي الفاضل الدكتور: أحمد مح

تفضل باإلشراف على رسالتي، وغمرني بتقدیم النصح والتوجیه واإلرشاد خالل فترة الدراسة.

كما أتقدم بالشكر الجزیل لألساتذة األفاضل، أعضاء لجنة المناقشة؛ لتكرمهم بمناقشة 

الرسالة، وتقدیم المالحظات النافعة.

یاري لهذا الموضوع، بعد أن أشار علي به، وال یفوتني أن أشكر من كان سببا في اخت

وقدم لي النصیحة، الدكتور: زكریا إبراهیم السنوار.

والشكر موصول لمن وفر لي أعداد الصحیفة، ولم یتأخر في تقدیم المشورة، األستاذ: 

محمد كالب.

الباحث:

إبراهیم صقر إسماعیل الزعیم
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الرقمالموضوع

بالقرآن الكریم 

جهداءاإل

دشكر وتقدیر

هـفهرس الموضوعات

وقائمة المالحق

١المقدمة

٤ملخص الدراسة

الفصل التمهیدي

صحیفة الفتحتعریف عام ب

٦

الفصل األول

م)١٩٣٥_ ١٩٢٦الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

١٦

المبحث األول: 

 م)١٩٢٩_ ١٩٢٦ن في صحیفة الفتح (الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطی

١٧

المبحث الثاني

م)١٩٣٥_ ١٩٣٠الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

٣٧

الفصل الثاني

م)١٩٤٧_ ١٩٣٦الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

٦٠

المبحث األول

م)١٩٣٩_ ١٩٣٦ة الفتح (الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیف

٦١

المبحث الثاني

م)١٩٤٧_ ١٩٤٠الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

٨٣

الفصل الثالث

م)١٩٤٧_ ١٩٢٦الحیاة المجتمعیة في فلسطین في صحیفة الفتح (

١٠٢

١٢٨النتائج

١٢٩التوصیات

١٣٠المصادر والمراجع

١٣٦المالحق

(Abstract)١٦٥



و

قائمة المالحق

رقم الصفحةالعنوانرقم الملحق

١٣٧)١رقم (العدد ) من ١صفحة رقم (١

١٣٨الصحیفةهداف ) وفیها حدیث عن أ١رقم (العدد ) من٢صفحة رقم (٢

١٣٩) صفحة ١٦عدد صفحات "الفتح" (٣

١٤٠) صفحة٢٢عدد صفحات "الفتح" (٤

١٤١ذي حمل اسم "المنهاج") وال٢٠٧) من العدد (١صفحة رقم (٥

١٤٢بیان للجنة العربیة العلیا لفلسطین٦

١٤٣مقال من صحیفة "الفتح" للشیخ أحمد تیمور٧

١٤٤شذور من أنباء العالم اإلسالمي٨

١٤٥تقریر بعنوان "الشیوعیین الروس والحروف العربیة"٩

١٤٦إعالن للمطبعة السلفیة١٠

١٤٧شعر لفلسطین١١

١٤٨اآلیة الكریمة "ربنا افتح وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین"١٢

١٤٩الحدیث الشریف "من لم یهتم بأمر المسلمین فلیس منهم"١٣

١٥٠في أذن الصفحة الیمنى كتبت مبادئ الفتح١٤

١٥١) قرش في مصر، وجنیه انجلیزي خارجها٦٠م (١٩٢٦سعر الصحیفة عام ١٥

١٥٢) قرش خارجها٥٠) قرش داخل مصر، و (٣٠م (١٩٢٧ام سعر الصحیفة ع١٦

١٥٣م١٩٣٥صفحة الغالف التي استحدثتها الصحیفة عام ١٧



ز

١٥٤م١٩٣٧فهرس الموضوعات الذي استحدثته الصحیفة عام ١٨

١٥٥صفحة الغالف وعلیها رجل یرفع األذان من على دكة المسجد١٩

١٥٦رینأحادیث وكلمات لصحابة وتابعین ومفك٢٠

١٥٧عنوان بالبنط العریض "المؤتمر اإلسالمي العام في القدس"٢١

١٥٨إطار عریض لموضوع "إعدام المجاهدین الثالثة"٢٢

١٥٩صور لجنود بریطانیین یحرقون أجزاء من القرآن الكریم٢٣

١٦٠صورتین للمسجد األقصى المبارك٢٤

١٦١صورة لنسف مدینة یافا٢٥

١٦٢للشهداء واألیتامصورتین ٢٦

١٦٣صورة لجندیین بریطانیین صوبا سالحیهما نحو المسجد األقصى المبارك٢٧

١٦٤صورة لعملة معدنیة وورقیة فلسطینیة٢٨



١

المقدمة: 

كانت ومـا زالـت فلسـطین القضـیة األبـرز علـى السـاحة العربیـة واإلسـالمیة، التـي تهـم كـل 

ي قضـــیة المســـلمین األولـــى؛ نظـــرا ألنهـــا تحتضـــن أولـــى مســـلم فـــي مشـــارق األرض ومغاربهـــا، فهـــ

القبلتین ومسرى رسول اهللا _صلى اهللا علیه وسلم_، المسجد األقصى المبارك.

ـــدة كـــل مســـلم، فقـــد كانـــت محـــط أنظـــار العـــرب والمســـلمین،  وألن فلســـطین جـــزء مـــن عقی

ـــدفاع عـــن مقدســـاتهم، والتصـــد ي للمخططـــات وخاصـــة المثقفـــین، الـــذین حـــاولوا الجهـــاد بالكلمـــة لل

البریطانیــة والصــهیونیة، والتأكیــد علــى الحــق اإلســالمي والعربــي والفلســطیني فــي فلســطین أرضــا 

وحدودا ومقدسات.

أهمیة الدراسة:

فــي دراســته علــى مصــادر أساســیة تمثلــت فــي أعــداد صــحیفة "الفــتح"، وقــد الباحــث اعتمــد 

رقــت إلــى العدیــد مــن كانــت تلــك الصــحیفة تصــدر فــي وقــت حســاس كانــت تمــر بــه فلســطین، تط

القضایا المهمة عن فلسطین، والتي لم ترد في بعض مراجعنـا، ولـذلك فإنهـا سـتمنحنا فرصـة أكبـر 

لالطــالع علــى حقــائق تاریخیــة، لــم تكــن بــین أیــدینا، وهــو مــا یعنــي أننــا ســنقف وقفــة جدیــدة لــنحكم 

على كثیر من األحداث.

ة فــــي فلســــطین، ســــیما الدینیــــة لقــــد تطرقــــت الصــــحیفة إلــــى الكثیــــر مــــن الجوانــــب الحیاتیــــ

والسیاســـیة والعســـكریة، وطرحـــت بكـــل جـــرأة موقـــف العـــرب والمســـلمین مـــن مـــؤامرات الصــــهیونیة 

لالستیالء على فلسطین ومقدساتها. 

وتكمن أهمیة الدراسة فیما یلي:

_ أنها تمثل دراسة توثیقیـة لصـحیفة الفـتح، وفـتح آفـاق جدیـدة للبحـث العلمـي لمزیـد مـن ١

الدراسات.

_ إثراء المكتبة العربیة.٢

_ تزوید الباحثین والدارسین والمختصین بالدراسة.٣

أهداف الدراسة:_

تهدف الدراسة إلى تحقیق ما یلي:

_ إلقاء الضوء على الحیاة السیاسیة في فلسطین في صحیفة الفتح أثناء الدراسة، والتعرف على ١

الفلسطینیة.مواقف العرب من مجمل القضایا التي مرت بها القضیة 



٢

_ التعــرف علـــى طبیعـــة الحیـــاة العســـكریة فـــي فلســـطین فـــي صـــحیفة الفـــتح خـــالل فتـــرة الدراســـة، ٢

للتعـــرف علـــى تفاصـــیل الجهـــاد الـــذي قـــاده العـــرب، للـــتخلص مـــن االحـــتالل البریطـــاني واإلرهـــاب 

.الصهیوني، واإلحاطة بعملیات اإلرهاب التي نفذتها بریطانیا والعصابات الصهیونیة ضد العرب

_ التعرف على طبیعة الحیاة الدینیة والثقافیة واالقتصادیة في فلسطین في صحیفة الفـتح خـالل ٣

فترة الدراسة، للوقوف عن قرب على الواقع الحضاري الفلسطیني في تلك الفترة.  

حدود الدراسة:_

.البریطانينتدابحدود المكانیة: فلسطین في عهد االال

  م.١٩٤٧_ ١٩٢٦: عام أما الحدود الزمانیة فهي منذ

ذي القعـدة  ٢٩م؛ ألن أول عدد من الصحیفة صـدر بتـاریخ فـي ١٩٢٦كانت البدایة عام 

إن الصــحیفة اســتمرت فــي  إذم، ١٩٤٧، وامتــدت الدراســة حتــى عــام ١٩٢٦یونیــو  ١٠_ ١٣٤٤

الصدور حتى ذلك التاریخ.

منهج الدراسة:_

لتحلیلي_ المقارن).منهج الدراسة هو المنهج العلمي التاریخي (الوصفي_ ا

تقسیمات الدراسة:

ـــة فصـــول، وخاتمـــة، وتضـــمن  ـــى مقدمـــة، وفصـــل تمهیـــدي، وثالث قســـم الباحـــث دراســـته إل

م)، ١٩٣٥_ ١٩٢٦الحیــاة السیاســیة والعســكریة فــي فلســطین فــي صــحیفة الفــتح (الفصــل األول:

فلســـطین فـــي واشـــتمل علـــى مبحثـــین، تنـــاول فـــي المبحـــث األول الحیـــاة السیاســـیة والعســـكریة فـــي 

م)، وفـي المبحـث الثـاني الحیـاة السیاسـیة والعسـكریة فـي فلسـطین ١٩٢٩_ ١٩٢٦صحیفة الفـتح (

م).١٩٣٥_ ١٩٣٠في صحیفة الفتح (

والفصــــل الثــــاني: یتنــــاول الحیــــاة السیاســــیة والعســــكریة فــــي فلســــطین فــــي صــــحیفة الفــــتح 

اســیة والعســكریة فــي م)، واشــتمل علــى مبحثــین، فــي المبحــث األول الحیــاة السی١٩٤٧_ ١٩٣٦(

م)، والمبحــث الثــاني الحیـاة السیاســیة والعســكریة فــي ١٩٣٩_ ١٩٣٦فلسـطین فــي صــحیفة الفـتح (

  م).١٩٤٧_ ١٩٤٠فلسطین في صحیفة الفتح (

_ ١٩٢٦وأما الفصل الثالث: فیعالج الحیاة المجتمعیة فـي فلسـطین فـي صـحیفة الفـتح (

  م).١٩٤٧

النتائج، والتوصیات، ثم المالحق، وقائمة المراجع.منبعددوأنهى الباحث دراسته



٣

ختامــا فــإن هــذا جهــد متواضــع، فــإذا كــان فیــه نفــع وخیــر، فهــو فضــل اهللا ســبحانه وتعــالى 

یؤتیــه مــن یشــاء، واهللا ذو الفضــل العظــیم، وٕان كــان فیــه تقصــیر أو خطــأ، فمــن نفســي والشــیطان، 

طین. وأعوذ باهللا أن أتعمد إساءة للبحث العلمي أو لفلس

وأسأل اهللا التوفیق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصیر.

الباحث:

إبراهیم صقر إسماعیل الزعیم



٤

ملخص الدراسة

عنوان الرسالة:

تناولت الدراسة تغطیة صحیفة "الفتح" وهي صـحیفة إسـالمیة مصـریة، صـدرت فـي الفتـرة 

سـطینیة فـي تلـك الفتـرة، حیـث تناولـت الصـحیفة العدیـد مـن م، للقضیة الفل١٩٤٧_ ١٩٢٦ما بین 

القضایا المهمة عن فلسطین، والتي لم ترد في بعض مراجعنـا، ولـذلك فإنهـا سـتمنحنا فرصـة أكبـر 

لالطالع على حقائق تاریخیة، لم تكن بین أیدینا.

أهداف الدراسة:_

تهدف الدراسة إلى تحقیق ما یلي:

لسیاســیة والعســكریة فــي فلســطین فــي صــحیفة الفــتح أثنــاء الدراســة، _ إلقــاء الضــوء علــى الحیــاة ا١

والتعرف على مواقف العرب من مجمل القضایا التي مرت بها القضیة الفلسطینیة.

_ التعرف على طبیعة الحیاة الدینیة والثقافیة واالقتصادیة في فلسطین في صحیفة الفـتح خـالل ٢

الحضاري الفلسطیني في تلك الفترة.  فترة الدراسة، للوقوف عن قرب على الواقع 

مضمون الدراسة:

قسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وفصل تمهیدي، وثالثة فصـول، وتضـمن الفصـل األول:

م)، واشـــتمل علـــى ١٩٣٥_ ١٩٢٦الحیـــاة السیاســـیة والعســـكریة فـــي فلســـطین فـــي صـــحیفة الفـــتح (

ة فـــي فلســـطین فـــي صـــحیفة الفـــتح مبحثـــین، تنـــاول فـــي المبحـــث األول الحیـــاة السیاســـیة والعســـكری

م)، وفــي المبحــث الثــاني الحیــاة السیاســیة والعســكریة فــي فلســطین فــي صــحیفة ١٩٢٩_ ١٩٢٦(

م).١٩٣٥_ ١٩٣٠الفتح (

ــــتح  ــــي فلســــطین فــــي صــــحیفة الف ــــاة السیاســــیة والعســــكریة ف ــــاني: تنــــاول الحی والفصــــل الث

السیاســیة والعســكریة فــي م)، واشــتمل علــى مبحثــین، فــي المبحــث األول الحیــاة ١٩٤٧_ ١٩٣٦(

م)، والمبحــث الثــاني الحیـاة السیاســیة والعســكریة فــي ١٩٣٩_ ١٩٣٦فلسـطین فــي صــحیفة الفـتح (

  م).١٩٤٧_ ١٩٤٠فلسطین في صحیفة الفتح (

_ ١٩٢٦وأمــا الفصــل الثالــث: فعــالج الحیــاة المجتمعیــة فــي فلســطین فــي صــحیفة الفــتح (

  م).١٩٤٧

منهج الدراسة:_

سته على المنهج العلمي التاریخي (الوصفي_ التحلیلي_ المقارن).اعتمد الباحث في درا

-توصیات :النتائج و ال

.أنهى الباحث دراسته بعدد من النتائج، والتوصیات



٥

:المالحق

بعدد من المالحق المهمة.ذیلت الدراسة 

المراجع : 

ة، وعلـى اعتمد الباحث علـى عـدد مـن المصـادر، أهمهـا: صـحیفة "الفـتح" موضـوع الدراسـ

قائمة من المراجع المتنوعة.



٦

الفصل التمهیدي

"الفتح"صحیفة تعریف عام ب



٧

:الفصل التمهیدي

"الفتح"صحیفة تعریف عام ب

مقدمة:

لقضیة نتناول في هذا الفصل تعریفا عاما بصحیفة "الفتح"، إضافة إلى التعلیق على معالجتها ل

الفلسطینیة، مع العلم أنها أفردت الكثیر من صفحاتها لقضیة فلسطین، والتصدي للمحاوالت 

البریطانیة والصهیونیة لتهوید فلسطین.

:"الفتح"أوال: تعریف عام بصحیفة 

_ ظروف النشأة والتأسیس: ١

للتصدي لصحف اإللحاد في العاصمة المصریة القاهرة؛ "الفتح"أسست صحیفة 

حیة التي اجتاحت مصر بعد الحرب العالمیة األولى، وكان صاحب تلك الفكرة هو الشیخ واإلبا

الشهید حسن البنا.

)، اشتد تیار التحلل في النفوس واآلراء ١٩١٨_ ١٩١٤وبعد الحرب العالمیة األولى (

واألفكار باسم التحرر العقلي، ثم في المسالك واألخالق واألعمال باسم التحرر الشخصي. 

ضعاف أثر إال إذي ال هدف له لت كتب وجرائد ومجالت كل ما فیها ینضح بهذا التفكیر، اوظهر 

أي دین، أو القضاء علیه في نفوس الشعب لینعم بالحریة الحقیقیة فكریا وعلمیا في زعم هؤالء 

.١الكتاب والمؤلفین

یستخدم ولذلك كان الشیخ البنا مقتنعا بأن التصدي لدعاة التحرر واإللحاد، البد أن 

بعاد الناس عن الدین، والوسیلة الناجعة برأیه هي تأسیس إالوسائل نفسها التي استخدموها في 

سالمیة، لمواجهة تلك الصحف والمجالت.إصحیفة 

ولتحقیق ذلك الهدف التقى بمجموعة من العلماء، منهم: یوسف الدجوي، وأحمد كامل، 

رته، وبعد نقاش اقتنع الحضور بما قاله ومحمد سعید، رشید رضا، وتكلم الشیخ البنا عن فك

الشیخ البنا لهم، وهو: "ال أرید إال أن تحصر أسماء من نتوسم فیهم الغیرة على الدین، من ذوي 

العلم والوجاهة والمنزلة، لیفكروا فیما یجب أن یعملوه: یصدرون ولو مجلة أسبوعیة أمام جرائد 

هذه الكتب. ویؤلفون جمعیات یأوي إلیها الشباب، اإللحاد واإلباحیة، ویكتبون كتبا وردودا على 

.٢وینشطون حركة الوعظ واإلرشاد"

.٥٨_٥٧البنا، حسن: مذكرات الدعوة والداعیة، ص١
.٦٢البنا، حسن: مذكرات الدعوة والداعیة، ص٢



٨

ووافق الحضور على طرح الشیخ البنا، وشرعوا بكتابة عدد من أسماء المشایخ والعلماء، 

وتبع ذلك اللقاء لقاءات عدة، "وتكونت نواة طیبة من هؤالء الفضالء وواصلت اجتماعها بعد عید 

لك أن ظهرت مجلة "الفتح" اإلسالمیة القویة یرأس تحریرها الشیخ عبد الباقي الفطر، وأعقب ذ

، ثم آل تحریرها وٕادارتها إلیه، فنهض بها رحمه اهللا، ومدیرها محب الدین الخطیبسرور نعیم

.١خیر نهوض، وكانت مشعل الهدایة والنور لهذا الجیل من شباب اإلسالم المثقف الغیور"

وجاء في الصفحة ،م١٩٢٦ یونیو ١٠ن صحیفة "الفتح" بتاریخ م٢صدر العدد األول

الصالة والسالم ، و هللا رب العالمینالحمد "من العدد األول من الصحیفة هذه الكلمات:٣الثانیة

وأصحابه أجمعین.آله ، صلى اهللا علیه وعلى على سید المرسلین

، تلك النزعات الهادمة ملغیرة على الدین والحمیة لإلسال، فقد هال جماعة من أهل اوبعد

. فكان ذلك من دواعي إصدار ملحدون نحو أصول اإلسالم وقواعدهوالهجمات التي یوجهها ال

، وتعمل على تمثیله للقراء تمثیًال صحیحًا ة أدبیة تقوم بالدفاع عن اإلسالمصحیفة دینیة علمی

.٤"بریئًا من الشوائب

االسم وتاریخ الصدور:_ ٢

 عام یونیو ١٠_ ه١٣٤٤ عام القعدة ذي ٢٩ بتاریخالصحیفةصدر العدد األول من 

  .م١٩٤٧ عام الموافق ه١٣٦٨ عام وصدراألخیر، العدد هو) ٨٦٤( عدد كانو  ،م١٩٢٦

وعرفت نفسها بأنها صحیفة إسالمیة علمیة أخالقیة، تصدر یوم الخمیس من كل أسبوع، 

، وأحیانا یزید أو یقل عن ٦)٢٢صفحة، وأحیانا أخرى (٥)١٦وكان عدد صفحاتها في الغالب (

الرقمین السابقین. 

 ووفاتھ في قراقص (من قرى دمنھور) تعلم باألزھر، وتولى تحریر جریدة األفكار الیومیة بالقاھرة. اتھم بإثارة كاتب مصري. مولده
ن یبلغ الخمسین من عمره. لھ كتاب أثة أشھر، وأصیب بالسل، فمات قبل الجماھیر على البریطانیین، أیام احتاللھم مصر، فسجن ثال

).٢٧١، ص٣ة نشرھا في الفتح. (الزركلي، خیر الدین: األعالم، جماضیھ وحاضره"، ونحو مئة مقالاإلسالم"


�ϲѧϓ�ΔѧϴΑήόϟ�ΓέϮѧΜϟ�ΖϨϠϋ�ΎϣΪϨϋ��ΔϧΎΘγϷΎΑϭ�ΎϬΑ�ϢϠόΗϭ�ϖθϣΩ�ϲϓ�Ϊϟϭ�ˬΐ ϴτΨϟ�ϟΎλ �ϦΑ�έΩΎϘϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�Θϔϟ�ϲΑ�ϦΑ�ϦϳΪϟ�ΐ Τϣ
ΑΎϴϏ�ϡΪѧϋϹΎΑ�ϡΎѧϋ�ΎѧϬϴϟ·�ΩΎѧϋ�ˬϖѧθϣΩ�Ϧѧϋ�ϥϮϴϧΎѧϤΜόϟ�ϼѧΟ�ΎѧϤϟϭ��Ύѧϴم، قصدھا وحرر جریدة "القبلة"، وحكم علیھ األتراك١٩١٦مكة عام 

��ΎѧϫήϴϏϭ�Ιالعاصمة. أنشأ المطبعة السلفیة ومكتبتھا في القاھرة، فأشرف علىم وتولى إدارة جریدة١٩١٨ ήѧΘϟ�ΐ Θϛ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΩΪϋ�ήθϧ
.)٢٨٢، ص٥(الزركلي، خیر الدین: األعالم، ج

.٦٣البنا، حسن: مذكرات الدعوة والداعیة، ص١
.١٣٧ص)١ر الملحق رقم (انظ٢
.١٣٨ص)٢أنظر الملحق رقم (٣
.٢م)، ص١٩٢٦ھـ (١٣٤٤، ١، ع١الفتح، م٤
.١٣٩ص)٣نظر الملحق رقم (ا٥
.١٤٠ص )٤نظر الملحق رقم (ا٦



٩

) عام ٢٠٨و ( ١)٢٠٧وقد صدرت باسم آخر هو "المنهاج" في عددین فقط، هما: (

م، وقد كانت كل التفاصیل المذكورة على صدر الصفحة األولى هي ١٩٣٠ه، الموافق ١٣٤٩

هو نفسه، لكن الذي خراجي نفسها التي كانت على صحیفة "الفتح"، وكان المضمون والشكل اإل

یختلف فقط هو االسم، واسم صاحب امتیازها، فقد كتبت الصحیفة في ذلك العدد بدل اسم محب 

براهیم طفلش الجزائري".إسحاق، إالدین الخطیب، ما یلي: "صاحب المنهاج: أبو 

ویبرر الباحث ذلك بأن هناك توأمة بین الصحیفتین، وهذا بدا لي من قول الفتح في عدد 

لى زمیلتنا صحیفة المنهاج الغراء أن تنوب عنا في إم، :"طلبنا ١٩٢٩ه، ١٣٤٧عام  )١٤٨(

لى قرائنا في السودان فنرجوها اعتمادها".إتقدیم صحیفتها 

حداهما اسم األخرى إویتضح من هذا القول أن هناك اتفاقا بین الصحیفتین؛ بحیث تنشر 

لى قراء زمیلتها (كما فعلت المنهاج إ على بعض أعدادها (كما فعلت الفتح)، وأن تصل األخرى

مع قراء الفتح)، وفق ما نفهمه من القول الذي مر معنا آنفا. 

:"الفتح_ أهداف صحیفة "٣

أشارت صحیفة "الفتح" في الصفحة الثانیة من العدد األول إلى األهداف التي تسعى 

هذه الصحیفة تشتمل على األبواب اآلتیة:لتحقیقها، بقولها: "و 

إحیاء ذكریات المدنیة اإلسالمیة_أوالً 

صالح األصول اإلسالمیة الصحیحة لالنطباق على مقتضیات كل عصر ومكان.ثانیًا_ 

مع الدین اإلسالمي اذب، وبیان أن العلم الصحیح یتآخىمقاومة اإللحاد ودعوى التجدد الكثالثًا_ 

وال یتنافى مع أصوله بحال.

تتصل بالوجهة الدینیة واالجتماعیة.أخبار العالم اإلسالمي التيرابعًا_ 

نقل قطع مختارة من مؤلفات السلف المتعلقة بالروح اإلسالمي.خامسًا_ 

ي كل مسألة اشتملت علیها بیان أسس التشریع في الملة اإلسالمیة، وبیان حكمته فسادسًا_ 

.الشریعة

.خالقي من القرآن والسنة النبویةتفسیر القسم االجتماعي واألسابعًا_ 

بحیث ال یخلو جزء منها من بحث بابین "الفتح"هذه هي األبواب التي تشتمل علیها صحیفة 

.٢"وما توفیقي إال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیبأو ثالثة من تلك األبواب.

.١٤١ص )٥نظر الملحق رقم (ا١
.٢م)، ص١٩٢٦ھـ (١٣٤٤، ١، ع١الفتح، م٢



١٠

:خاصةلقضیة الفلسطینیة_ االهتمام بالقضایا اإلسالمیة عامة وا٤

موجة اإللحاد في وبینت موقفها منها، مثل: لفتح" بالقضایا اإلسالمیة عموما، اهتمت "ا

وتغریب تركیا، واالنتداب في سوریا، والخالف السعودي الیمني، التنصیر في المغرب،و مصر، 

وغیرها.

أما قضیة فلسطین فقد كان لها النصیب األكبر، فقد تناولت "الفتح" في معظم أعدادها 

في أوقات األزمات التي عاشتها فلسطین، قضیة فلسطین، وأستطیع أن أقول أن أعداد "الفتح"

و  ٥٠لى إ%، وأحیانا أخرى تصل ٤٠لى إكانت تفرد معظم صفحاتها (بنسبة قد تصل أحیانا 

٦٠.(%  

فنشرت مجریات القضیة الفلسطینیة بكافة تفاصیلها في الجانب السیاسي والعسكري، 

بب في ذلك هو طغیان الواقع لكنها لم تنشر الكثیر عن الجانب المجتمعي في فلسطین، ولعل الس

السیاسي والعسكري على الحیاة المجتمعیة.

م، وثورة الشیخ عز الدین ١٩٢٩زادت التغطیة لقضیة فلسطین في ثورة  البراق عام 

م، وأوقات الحراك السیاسي العربي ١٩٣٦م، والثورة العربیة الكبرى عام ١٩٣٥القسام عام 

والبریطاني.

م، وذلك أثناء اعتداء ١٩٣٠لقضیة الفلسطینیة قلت خالل عام بینما نالحظ أن التغطیة ل

فرنسا على حرمات المسلمین في المغرب، ومحاولتها تنصیر البربر، فقد ركزت الصحیفة في تلك 

الفترة على التصدي لتلك االنتهاكات لحقوق المسلمین، كما قل التركیز على قضیة فلسطین 

  م.١٩٤٤رب العالمیة الثانیة عام حخالل ال

وبخصوص الفنون الصحفیة التي استخدمتها في التغطیة لقضیة فلسطین، فهي: الخبر 

والمقال والتقریر، وغاب التحقیق الصحفي، أما التقریر المصور كما أشرنا فظهر فقط في العدد 

م)، كما ساهمت في نشر القضیة الفلسطینیة، من خالل البیانات ١٩٣٨ه (١٣٥٧) عام ٦٢٠(

.١بیانات اللجنة العربیة العلیاالعربیة، مثل نشر

وقد استعانت بالشعر للدفاع عن الحق الفلسطیني في فلسطین والقدس والمسجد األقصى 

المبارك.

.١٤٢ص )٦نظر الملحق رقم (ا١



١١

:"الفتح"صحیفة ممیزات _ ٥

، فقد كانت تخاطب المثقف ثقافة واسعة واألقل المفهومة للجمیعتمیزت باللغة القویةأ_ 

ثقافة. 

ة من وجهة نظر الشریعة، فقد كانت تستند في تصوراتها عرضت القضایا المختلفب_ 

لى الكتاب والسنة وأقوال العلماء.إوأفكارها 

كانت في بعض األحیان توصل للقارئ األفكار والقیم التي تریدها عبر القصص ت_ 

الطریفة والمسلیة.

سالمیة، عبر التصدي تحریض العرب والمسلمین على الدفاع عن العقیدة اإلث_ 

والت التنصیر واالنتقاص من عقیدة المسلمین.لمحا

دعوة المسلمین بشكل مباشر وغیر مباشر للدفاع عن القدس واألقصى، والوقوف ج_ 

إلى جانب أهل فلسطین، ولذلك فإنها لم تكن مجرد صحیفة تنقل األخبار وتقدم 

المعلومات، وٕانما كانت منحازة إلى دینها وقضایا األمة في كل مكان.

:"الفتحصحیفة "لفنون الصحفیة واألدبیة في ثانیا: ا

_ الفنون الصحفیة:١

تنوعت الفنون الصحفیة التي عبرت بها الصحیفة عن القضایا التي تطرحها، وهي كما یلي: 

:١المقالأ_ 

كان في الصفحة األولى دوما، وقد كان في الغالب للكاتب محب الدین الخطیب، كما كانت 

لكتاب آخرین، وكانت المقاالت تدافع عن شعائر الدین، حوي مقاالت الصفحات الداخلیة ت

وتتصدى للهجمة البریطانیة والفرنسیة على الدین اإلسالمي، كما تنتصر لحقوق العرب 

والمسلمین، وخاصة في فلسطین.

:٢الخبرب_ 

سالمیة، وما یتهددها من أخطار، كماألمة اإلكان یتناول األحداث المهمة، التي تخص ا

حیان ادیة واجتماعیة وثقافیة، وغیرها، وكانت في كثیر من األكان أحیانا یتناول أخبارا اقتص

توضع مجموعة من األخبار تحت عنوان: "شذور من أنباء العالم اإلسالمي".

:٣التقریرت_ 

كان مخصصا للقضیة البارزة في العدد، سواء كان سیاسیا أو عسكریا أو فكریا.

.١٤٣ص)٧نظر الملحق رقم (ا١
.١٤٤ص)٨نظر الملحق رقم (ا٢
.١٤٥ص)٩نظر الملحق رقم (ا٣
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:١اإلعالنث_ 

، وفي اإلدارةیتفق علیها مع اإلعالناتت تكتب في كل عدد تحت األذن الیسرى أن كان

.اإلعالناتذلك اهتمام بشأن 

وقد كانت اإلعالنات ملتزمة، فقد كانت محتویاتها في الغالب:

مطبعة التي كانت الفتح تطبع فیها، وهي مملوكة للشیخ للمطبعة السلفیة، وهي ال_ ١ث/

 أعلم إن كان هناك اتفاق بین الطرفین، على أن تنشر "الفتح" محب الدین الخطیب، وال

للمطبعة السلفیة، في مقابل أن تخفض المطبعة تكلفة الطباعة، أم أن ذلك كان إعالنات

دون مقابل.

لكتب العلماء والشعراء، مثل: أحمد بن حنبل، وابن كثیر، وغیرهما._ ٢ث/

نات القضائیة.وكانت الصفحة األخیرة في الغالب لإلعال_ ٣ث

لمحل حلویات في القاهرة. اإعالننشرت الصحیفة وفي إحدى المرات / ٤ث

ویبدو أن الصحیفة أرادت من ذلك االهتمام أن تبقى صحیفة مستقلة، ال تتقاضى 

قول ما تراه حقا، وقد اتضح هذا مخصصات من أي جهة حكومیة أو غیرها، لتستطیع أن ت

ي قضیة فلسطین، وخاصة في مرحلة التقسیم، حینما كانت من خالل أقوالها القویة فلباحثل

عارضت القرار، ونقلت مواقف اإلخوان المسلمین، التي جاءت على لسان مؤسسها الشیخ حسن 

البنا، والتي طالب فیها بتشكیل لجنة للتجهیز والتدریب الستعادة فلسطین، ومعلوم أن الحكومات 

خوض الحرب في ذلك الوقت، وهذا یبین أن  لىإ_وخاصة الحكومة المصریة_ لم تكن میالة 

لى جانب الحق العربي واإلسالمي، دون أن یكون هناك إ"الفتح" كانت صاحبة قرار مستقل، تقف 

ما یؤثر علیها.

_ الفنون األدبیة:٢

یصال أفكارها وأهدافها الدینیة إاهتمت الصحیفة بالفنون األدبیة، وحاولت من خاللها 

وقد استخدم في الذكریات الدینیة، مثل: اإلسراء والمعراج، ، ٢الشعرت على وقد اقتصر والوطنیة، 

والقضایا اإلسالمیة، وخاصة قضیة فلسطین.

.١٤٦ص)١٠نظر الملحق رقم (ا١
.١٤٧ص)١١نظر الملحق رقم (ا٢
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صحیفة الفتح:إخراجثالثا: 

كانت صحیفة "الفتح" تصدر دون صفحة الغالف، وقد استحدثت صفحة الغالف عام 

، وقد الغالف) وكذلك الصفحة األخیرة(بعد  األولىنبدأ بالحدیث عن الصفحة م، ولذلك س١٩٣٥

الحظ الباحث ما یلي:

:بعد الغالف واألخیرة ولى_ الصفحة األ ١

ربنا افْتَح "في العدد األول وفي أعداد أخرى كتب في رأس الصفحة األولى قوله تعالى:

نيحالْفَات ريخ أَنتو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب
رت كذلك في غالب األعداد، وكانت ال تكتبها في ، واستم٢"١

أو حدیث یخص ما أیةبعض األعداد، وفي أعداد أخرى كانت تكتب في رأس الصفحة األولى 

ه، الموافق ١٣٦٤في ذو القعدة عام  ٣)٨٠٤جاء في الصحیفة، فعلى سبیل المثال: في العدد (

"من لم یهتم بأمر المسلمین م، كتبت على رأس صفحتها األولى الحدیث الشریف:١٩٤٥عام 

فلیس منهم"، وذلك ألن الحالة في فلسطین كانت تتطلب هذا االهتمام من المسلمین، فقد كانت 

تتحدث في الصفحة األولى عن ذكرى وعد بلفور، وفي الصفحات التالیة عن مطالب العرب في 

سطین.فلسطین، وحجة الیهود في فلسطین، ومخططات الصهیونیة لالستیالء على فل

لى أن أصبح أكثر إوفي الوسط بین األذنین كتب اسم الصحیفة بشكل جذاب، ثم تطور 

جاذبیة.

م، وفي أعداد أخرى، كتبت على ١٩٣١ه، الموافق ١٣٥٠عام  ٤)٢٥١وفي العدد (

األذن الیمنى للصفحة األولى تحت عنوان: "مبادئ الفتح" البیانات التالیة: "الفتح ألهل القبلة"، 

خیر ولكن الضعف في العباد"، "أنت على ثغر من  إلىإلسالمي وطن واحد"، المسلمون "العالم ا

فال یؤتین من قبلك"، "اعمل لیراك اهللا وحده، وتوار عن أنظار الناس"، "الفتح رسالة اإلسالمثغور 

األقطار اإلسالمیة بعضها إلى بعض"، "الفتح رابطة روحیة بین قرائه".

ت، لوجدنا أنها تحاول أن تبني في نفوس المسلمین المبادئ التالیة:ولو دققنا في هذه العبارا

توثیق عرى األخوة بین المسلمین._ ١

تغییر واقع الضعف والهزیمة والتراجع الذي تعیشه األمة اإلسالمیة، وهذا التغییر _ ٢

إلى األفضل یبدأ بتغییر الفرد.

ل أمر من أمور الحیاة، لتتحقق تربیة النفوس على مراقبة اهللا سبحانه وتعالى في ك_ ٣

السعادة لألفراد والتقدم والرقي للمجتمع.

.٨٩سورة األعراف: ١
.١٤٨ص)١٢نظر الملحق رقم (ا٢
.١٤٩ص)١٣نظر الملحق رقم (ا٣
.١٥٠ص)١٤نظر الملحق رقم (ا٤
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"لالشتراكات"، وقد كان سعر ة األذن الیسرى من الصفحة األولىوقد خصصت الصحیف

، ثم أصبح سعرها في ١في مصر، وجنیه انجلیزي خارجها ا) قرش٦٠الصحیفة في العام األول (

.٢خارجها ا) قرش٥٠داخل مصر، و ( ا) قرش٣٠م (١٩٢٧عام 

وخصص العنق، لكتابة رقم العدد، والتاریخ الهجري والمیالدي، ورقم السنة، ومع بدایة 

أبقت على كتابة التاریخ الهجري، وتخلت عن كتابة التاریخ المیالدي. ١٩٣٠العام 

م استحدثت الصحیفة صفحة غالف، كتب علیها اسم الصحیفة، وكانت ١٩٣٥وفي عام 

م، أضیف إلى أسفل ١٩٣٧، وفي عام ٣بارة عن مجموعة من القباب والمآذنالصورة فیها ع

.٤صفحة الغالف فهرس الموضوعات

ذان م، عبارة عن: مسجد فیه قبة ومئذنة ورجل یرفع األ١٩٤٧وقد أصبح الغالف عام 

.٥من على دكة المسجد

ص وعبرا من قص٦حیانا حكماخیرة من "الفتح" فقد كانت تحوي أأما الصفحة األ

، وأحیانا أخرى إعالنات قضائیة.الصحابة والتابعین والصالحین

براز الفنون الصحفیة_ أسالیب إ٢

:كانت هذه األسالیب كما یلي

أ_ العناوین:

یالحظ علیها التالي:

كبیر وصغیر، حسب أهمیة الموضوع.كانت العناوین ببنط _ ١أ/

ثل: المؤتمر اإلسالمي العام في أخذت العناوین بنطا كبیرا في األحداث المهمة، م_ ٢أ/

، واستشهاد الشیخ عز الدین القسام، وغیرها.٧القدس

  :واإلطاراتالخطوط ب_ 

كانت الصفحة الواحدة مقسمة إلى قسمین أحیانا وثالثة أحیانا أخرى، وذلك عبر _ ١ب/

خطوط طولیة رفیعة. 

إعدام  عریضة حول كل الصفحة للمواضیع المهمة، مثل: إطاراتاستخدام _ ٢ب/

 .م١٩٣٠عام  (محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزیر)٨المجاهدین الثالثة

استخدام خطوط عریضة تفصل بین المواضیع._ ٣ب/

.١٥١ص)١٥نظر الملحق رقم (ا١
.١٥٢ص)١٦نظر الملحق رقم (ا٢
.١٥٣ص)١٧نظر الملحق رقم (ا٣
.١٥٤ص)١٨نظر الملحق رقم (ا٤
.١٥٥ص)١٩نظر الملحق رقم (ا٥
.١٥٦ص)٢٠نظر الملحق رقم (ا٦
.١٥٧ص)٢١نظر الملحق رقم (ا٧
.١٥٨ص)٢٢نظر الملحق رقم (ا٨
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استخدام خط یفصل بین المقدمة والموضوع._ ٤ب/

الصور:ت_ 

التالي:الباحث من خالل االطالع الدقیق الحظ

ومع أهمیة الصور ، ن قلیال جداالتي تخص قضیة فلسطین كاالصور ام استخد_ ١ت/

التي نشرتها لكنها كانت قلیلة جدا.

كانت الصور المنشورة للمسجد األقصى المبارك، واالعتداءات البریطانیة _ ٢ت/

، وصورا للقادة السیاسیین والعسكریین العرب.١والصهیونیة على العرب ومقدساتهم

ه_ ١٣٤٨) عام ١٦٢د (في عدأول مرة نشرت فیها صورا تخص فلسطین كان _ ٣ت/

، الذي یرید االحتالل االستیالء علیه٢لمسجد األقصىل نشرت صورتین إذم، ١٩٢٩

، مثل: والصورة الثانیة كانت صورة نشرها الیهود للمسجد األقصى علیها رموز یهودیة

، فأعادت الصحیفة نشرها لتنبیه المسلمین لمؤامرات الیهود "التاج وعبارات باللغة العبریة"

م، والصورة الثالثة ١٩٢٩ه_ ١٣٤٨عام )، ١٦٣وید األقصى، وذلك في عدد (لته

 م.١٢٩٢٩ه_ ١٣٤٩) عام ٢٠٧للشهید فؤاد حجازي، نشرت في عدد (

ه ١٣٥٧) عام ٦٢٠العدد الذي احتوى على الصور األكثر في الصحیفة، هو (_ ٤ت/

) صورة.٢٨م)، فقد احتوى على (١٩٣٨(

كالتالي:) ٦٢٠في العدد (كانت الصور _ ٥ت/

.٣_ نسف مدینة یافا

.٤_ الشهداء واألیتام والنساء

_ القادة السیاسیین والعسكریین العرب، فقد كانت إحدى تلك الصور صورة شخصیة للحاج 

أمین الحسیني، وأخرى أظهرت المجاهد فرحان السعدي، وهو خارج من المحكمة بعد الحكم 

علیه، وهو محاط بالجنود البریطانیین.

)، وهي صورة لجندیین بریطانیین، ٦٢٩خر صورة في الصحیفة كانت في العدد (آ_ ٦ت/

تظهر قبة المسجد في الصورة، وقد كتب تحت  إذ، ٥هما ناحیة المسجد األقصىیصوبا بندقیت

ا من المصلین وأصابوا دنقال عن مجلة فرنسیة، وذكرت أن البریطانیین قتلوا عدإنهاالصورة 

الصخرة، وحطموا بعض جدران المسجد األقصى، وأتلفوا اللوحات آخرین، ودمروا جزء من قبة

األثریة المنقوش علیها آیات القران الكریم.

).٦٢٩لم تنشر "الفتح" أي صورة بعد تلك الصورة التي نشرت في العدد (_ ٧ت/

.١٥٩ص)٢٣نظر المحلق رقم (ا١
.١٦٠ص)٢٤نظر الملحق رقم (ا٢
.١٦١ص)٢٥نظر الملحق رقم (ا٣
.١٦٢ص)٢٦نظر الملحق رقم (ا٤
.١٦٣ص)٢٧نظر الملحق رقم (ا٥
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الفصل األول

_ ١٩٢٦الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

م)١٩٣٥

  م).١٩٢٩_ ١٩٢٦المبحث األول: الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

  م).١٩٣٥_ ١٩٣٠المبحث الثاني: الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (
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المبحث األول

المبحث األول: الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة

  م)١٩٢٩_ ١٩٢٦الفتح (
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المبحث األول:

  م)١٩٢٩_ ١٩٢٦الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

وموقف العرب والمسلمین والعالم منه: ١٩١٧وعد بلفور عام 

م) بانتصـار الحلفــاء علــى دول المحــور، ١٩١٨_ ١٩١٤انتهـت الحــرب العالمیــة األولــى (

م، ثم وفرت لنفسها غطـاء دولیـا باستصـدار ١٩١٨احتالل بریطانیا لفلسطین عام وأسفر ذلك عن

م بانتــدابها علــى فلســطین، ثــم تضــمین وعــد بلفــور الــذي ١٩٢٢قــرار مــن عصــبة األمــم فــي عــام 

في صـك االنتـداب، بحیـث یصـبح التزامـا رسـمیا معتمـدا دولیـا، وبهـذا الصـك  ١٩١٧أصدرته عام 

نونیة على فلسطین.اكتسب االنتداب والیته القا

كان السر في وعد بلفور ما ذكره لوید جورج رئیس لجنة الذخائر في الحكومة البریطانیة، 

ون" المستخدمة فـي صـنع ذخیـرة یتسانیا كانت تعاني من نقص مادة "األفي مقال له، من أن بریط

ن الحبــوب ســیما المــدافع والبنــادق، فاســتطاع العــالم الكیمیــائي وایزمــان أن یســتخرج هــذه المــادة مــ

الـذرة، ولمــا أرادوا مكافأتـه رفــض أن یأخـذ شــیئا لنفسـه، بــل طلبـه لقومــه، وهـو "الــوطن القـومي" فــي 

.٢. كما و یعود إلى إنشاء الفرقة الیهودیة، ومحاربتهم إلى جانب بریطانیا في الحرب١فلسطین

ســكري، أخــذت الحركــة الوطنیــة تــزداد عنفــا علــى الصــعید السیاســي والع ١٩١٩ومنــذ عــام 

فقــــد هــــاجموا المســــتعمرات والتجمعــــات الصــــهیونیة، كمــــا قــــاموا بحملــــة احتجاجــــات ضــــد السیاســــة 

م، ووضــعوا ألول ١٩١٩البریطانیــة والنشــاط الصــهیوني. وعقــد الفلســطینیون مــؤتمرهم األول عــام 

مـــرة میثاقـــا وطنیـــا حـــددوا فیـــه برنـــامجهم السیاســـي الـــذي أكـــدوا فیـــه: رفـــض وعـــد بلفـــور، واعتبـــار 

.٣ن جزء من سوریا، واستقالل فلسطین التام ضمن الوحدة العربیةفلسطی

أرســـل عـــدد مـــن الشـــباب والطـــالب والعمـــال فـــي یافـــا برقیـــة  ١٩٢٨نـــوفمبر عـــام  ٢وفـــي 

احتجـــاج علـــى وعـــد بلفـــور، إلـــى جمعیـــة مقاومـــة االســـتعمار والجرائـــد الحـــرة فـــي بـــرلین. وجـــاء فـــي 

عمـال علـى وعـد بلفـور بیر من الشباب والطـالب والنوفمبر نحتج باسم فریق ك ٢البرقیة: "بمناسبة 

.٤نجلیزي، ونرجو اهتمامكم بقضیتنا"واالنتداب اإل

.١٦م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٢٥، ٣٥٣، ع ١٥الفتح، م١
.١١٣حسین، محمد: العرب والیھود في الماضي والحاضر والمستقبل، ص٢
.٩٦النتشة، رفیق وآخرون: تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر، ص٣
.١٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢١، ع٥الفتح، م٤
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وقد قال مغنم مغنم سـكرتیر اللجنـة العربیـة التنفیذیـة لمراسـل "الـدیلي میـل" فـي القـدس، إن 

ریخي. الســالم فــي فلســطین ال یســتتب مــازال وعــد بلفــور قائمــا؛ ألنــه یســلب العــرب بقایــا ارثهــم التــا

.١وقال: "إننا مستعدون أن نعیش عیشة وئام مع الیهود ولكن تحت ظل غیر ظل هذا الوعد"

أما موسى كاظم الحسیني فقال: "إن العرب ال یكرهون الیهود بل یریدون أن یعیشوا معهم 

فــي ســالم كمــا كــانوا قبــل تصــریح بلفــور ولكــن العــرب سیواصــلون الكفــاح ضــد تصــریح بلفــور وال 

.٢لومنا أحد؛ ألننا ال نقبل أن یتسلط علینا أناس یجیئون بالدنا من بلدان أخرى"یسوغ أن ی

لكــن هنــاك مــن األوروبیــین مــن كــان منصــفا للعــرب، ففــي سویســرا خطــب مكســتین زعــیم 

حزب العمال األحرار في بریطانیا فـي اجتمـاع عقـده االشـتراكیون السویسـریون فقـال: "إن فلسـطین 

.٣ومیا للیهود، وأن الواجب یقضي بأن یتولى العرب حكم فلسطین"ال تصلح ألن تكون وطنا ق

سیاسة الیهود وبریطانیا لتهوید فلسطین:

التــي أشــارت بهــا لجنــة التنظــیم، م فــي االقتراحــات ١٩٢٧نظــر المــؤتمر الصــهیوني عــام 

صدر قرارا یقضي بوجوب مكافحة الحركة المعادیـة للصـهیونیة وتأسـیس "مصـلحة لبـث الـدعوة" أ"و 

.٤ي هذا الصدد"ف

لهاء الفلسطینیین بأمور تافهة للتفرغ لتنفیذ غایتها، وذلك من خالل إكما أنها عملت على 

تــدعیم العالقــات بــین العــرب وبریطانیــا، مســتغلة كــرة القــدم، التــي مــن المعــروف أنهــا تزیــل الفــوارق 

قـــدم، للســـفر إلـــى فلســـطیني لكـــرة البـــین الشـــعوب، فقـــد تبـــرع الفـــرد مونـــد بـــألفي جنیـــه لتـــألیف فریـــق

نجلیزیة في المدن الشهیرة، وهو یعد بالطواف مع الفرقـة مع الفرق اإلنجلترا، لیشارك في مباریاتإ

.٥نجلیزیة"إلینیة لیقدمها بنفسه إلى الفرق االفلسط

ومــن بــین السیاســة التــي اتبعهــا الصــهاینة نشــر األخبــار الكاذبــة خــالل ثــورة البــراق، فقــد 

ا ال أسـاس لهـا مـن الصـحة، وبعـض هـذه األخبـار ُكـذِّب رسـمیا، وقــد نشـرت بعـض الصـحف أخبـار 

النشـــرة الفلســـطینیة "بالســـتین بـــولتین"، والتـــي اشـــتهرت بحمالتهـــا كـــان وراء هـــذه األخبـــار الكاذبـــة

.٦الشدیدة على عرب فلسطین

 .٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٨، ع ٧الفتح، م١
.١٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٨، ع ٧الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٩، ع ٧الفتح، م٣
.١٤م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٦٢، ع٣الفتح، م٤
.٨م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٨، ع٤الفتح، م٥
.١٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٤، ع ٧الفتح، م٦
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وكـــذلك قیـــام بعـــض الصـــهاینة بحـــرق بیـــوتهم ومحاولـــة تـــوریط العـــرب بهـــذه األفعـــال، فقـــد 

"الزهور" التي تطبع في حیفا أن یهودیا حرق بیته لینسـب الفعلـة للعـرب، ولـه بـذلك ذكرت صحیفة 

أغـــراض سیاســـیة واقتصـــادیة مثـــل انتظـــار التعـــویض المضـــاعف، ومحاســـبة بعـــض العـــرب الـــذین 

.١ستنسب لهما الفعلة لیورط العرب بتلك الفعلة، ثم أطلقت الحكومة سراحه

اصب علیا في فلسـطین، فقـد احتجـت اللجنـة ومن ضمن سیاسة الیهود تعیین یهود في من

التنفیذیة على تعیین ابرامسون رئیسـا لـدعاوى التعویضـات؛ ألنـه مـن المشـهورین بتأییـد الصـهاینة، 

ــا كــان حاكمــا للمقاطعـــة الجنوبیــة ثــم المقاطعـــة  "وقــد كانــت لــه حـــوادث مــذكورة مــن هــذا القبیـــل لمَّ

.٢الشكایات ویقال إنه یهودي األصل"الشمالیة، وقد أمطره العرب في السابق بوابل من 

وقد اعتمدوا على الصحف في بـث هـذه الدسـائس، فقـد "عطلـت حكومـة فلسـطین صـحیفة 

"دوارهــایوم" أكبــر صــحف الیهــود الیومیــة، نهائیــا. وقــد كانــت هــذه الجریــدة الخبیثــة مــن آالت الشــر 

.٣المخلة باألمن العام"

فــي فلســطین، وكــذلك عملــت علــى تثبیــت أمــا بریطانیــا فقــد ســعت إلــى زیــادة عــدد الیهــود

أقــدامهم ومحاولــة إیجــاد تــاریخ للصــهیونیة فــي فلســطین، فقــد ســكت نقــودا فلســطینیة جدیــدة، وقــد 

نجلیزیــة والعبریــة، مقدمــة العبریــة علــى العربیــة، فهــاج إلــى جانــب اللغــة العربیــة اللغــة اإلأضــافت 

اقال وهو مدیر المالیة فـأیقظ قومـه إلـى العرب. "فلما وصلت النقود من لندن قیض اهللا لها رجال ع

.٤هذه الغلطة وطلب إعادة هذه النقود إلى لندن لتجدید سكها بتقدیم العربیة على العبریة"

ومــن بــین هــذه السیاســة زیــادة عــدد الجنــود البریطــانیین فــي فلســطین، فقــد ذكــرت صــحیفة 

الهم إلــى فلســطین، للخدمــة "الــدیلي اكســبرس" أن عــددا كبیــرا مــن الرجــال فــي لنــدن یجنــدون إلرســ

.٥الخاصة في بولیس تلك البالد"

وقد أصدرت اإلدارة البریطانیة في فلسطین بالتعاون مع كل مـن المنظمـة الصـهیونیة العالمیـة 

والوكالة الیهودیة عدة قرارات في سبیل تهوید فلسطین تدریجیا، منها:

نجلیزیة.اإلسمیة إلى جانب العربیة و اعتبار اللغة العبریة لغة ر _ ١

 .٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م١
.١٠م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٢
.١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٣
.١٢م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٦٢، ع٣الفتح، م٤
 .٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٥



٢١

إغـــالق البنـــك الزراعـــي الـــذي كـــان موجـــودا إبـــان الحكـــم العثمـــاني، وكـــان یقـــدم قروضــــا _ ٢

للفالحین.

إعطاء صالحیات واسـعة للمنظمـة الصـهیونیة العالمیـة والوكالـة الیهودیـة، والموافقـة علـى _ ٣

ینمــا تأســیس المنظمــات الصــهیونیة ذات الطــابع المــالي االقتصــادي والسیاســي واالجتمــاعي، ب

ُحرم العرب من ذلك كله.

مســـاعدة الیهـــود علـــى تكـــوین قـــواتهم المســـلحة (الهاجانـــاة)، وٕامـــدادهم بالســـالح والتـــدریب _ ٤

.١والحمایة، بینما ُحرِّم ذلك على الفلسطینیین

هجرة الیهود إلى فلسطین:

كانت الهجرة السبب الرئیس في تمكین الیهود من تهوید فلسطین، وقد قال وایزمان رئـیس

الجمعیــة الصــهیونیة العامـــة فــي كلمـــة افتتــاح المــؤتمر الصـــهیوني الســنوي: "لمـــا أنشــئت الجمعیـــة 

الصــهیونیة لــم یكــن الــوطن القــومي الیهــودي ســوى فكــرة، أمــا الیــوم فــإنهم یســتطیعون أن یقولــوا بــال 

.٢مبالغة أنهم نجحوا نجاحا كبیرا في ما یتعلق بمهمة إنشاء وطن قومي یهودي"

ا كافـــة التســـهیالت إلســـكان الیهـــود فـــي فلســـطین، ومـــا یؤكـــد هـــذا إفصـــاح قـــدمت بریطانیـــ

ارمســي غــور وكیــل وزارة المســتعمرات عــن سیاســة الحكومــة البریطانیــة فــي إدارة شــؤون فلســطین، 

بقولــه: "عــالوة علــى المحافظــة علــى النظــام واحتــرام الشــرائع یــرون مــن الواجــب وبواعــث االغتبــاط 

.٣لصهیونیة وتمهید العقبات إلسكان الیهود في فلسطین"والرغبة تسهیل تحقیق الغایة ا

ســــتانة حضـــــره حاخـــــامي الطوائـــــف الیهودیـــــة عقـــــد مـــــؤتمر فـــــي األ ١٩٢٧وفــــي ســـــبتمبر 

ورؤسـائها المتــوطنین بـالد الشــرق للبحــث فـي موقــف الیهـود فــي كافــة األقطـار الشــرقیة، "وســیدرس 

.٤المؤتمر الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین"

فــي بــال بسویســرا، بهــدف ضــمان  ١٩٢٧المي للنســاء الصــهیونیات عــام عقــد المــؤتمر العــ

.٥معاونة النساء الصهیونیات في تعمیر فلسطین وتوسیع نفوذ الیهود فیها

األوروبــــي فــــي وســـكار واســــرمان العضـــوأالتلغرافـــات الفلســــطینیة أن الهــــر ذكـــرت شــــركة

دي فـــي فلســـطین مـــن یـــد اللجنـــة نـــه ســـیقترح أن تخـــرج مســـالة االســـتعمار الیهـــو أالوكالـــة الیهودیـــة، 

.٣٣فلسطین الحدیث والمعاصر، صالنتشة، رفیق وآخرون: تاریخ ١
.١٣م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٨، ١٥٨، ع ٧الفتح، م٢
 .٦م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٧، ١٤٧، ع ٦الفتح، م٣
.٧م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٥٢، ع ٣الفتح، م٤
 .٤م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٦٠، ع ٣الفتح، م٥
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، وكانــت دوالر عشـرین ملیـونالتنفیذیـة الصـهیونیة ویعهـد بهـا إلـى وكالــة یهودیـة یكـون رأس مالهـا 

الدوائر الیهودیة بانتظار ماذا كان لویس مارشال وفلكس واربرج سیحبذان هذا االقتراح".

المزاعم الصهیونیة والموقف العربي واإلسالمي منها:

ن المسلمین یرمون علیهم الحجارة أثنـاء أداء طقوسـهم فـي مكـان البـراق، وقـد زعم الیهود أ

ونباشـي الیهـودي كارلـك علـى سـلیمان ابـن روبـین ف هـذه االدعـاءات، بعـد أن "قـبض األاتضح زیـ

.١افرایم الیهودي وهو یرمي الحجارة، على الیهود في مكان البراق الشریف"

ـــس ا٢وفـــي كتـــاب أمـــین الحســـیني إلســـالمي األعلـــى إلـــى المنـــدوب الســـامي رئـــیس المجل

البریطــاني بفلســطین بشــأن حــوادث البــراق، أكــد علــى إســالمیة حــائط البــراق، وقدســیته ومكانتــه فــي 

قلوب المسلمین، وطالب الحكومة البریطانیة وضع حد ألطماع الیهود في هذا المكان.

وات مـن كراسـي واحتج المجلس باسم المسلمین على استمرار الیهود في وضع بعض األد

صغیرة ومائـدة وخزانـة، ومصـابیح، وطالـب برفعهـا. وأعـرب عـن جزعـه مـن إرسـال ضـابط یهـودي 

االعتـداء علـى إمكانیـةإلى البراق إرضاء للیهود، معتبـرا أن ذلـك یزیـد مطـامع الیهـود، إضـافة إلـى 

سكان حي المغاربة.

اعــد، خالفــا لألصــول اعتــدى الیهــود مــرة أخــرى علــى البــراق، فوضــعوا موائــد وقنادیــل ومق

المتبعة، "أوفد المجلـس اإلسـالمي األعلـى سـكرتیره لالحتجـاج علـى هـذا العمـل، فقابلـه كیـث روش 

حــاكم القــدس، وأعــرب لــه عــن اســتیاء المســلمین مــن هــذا االعتــداء الجدیــد، وطلــب منــه وضــع حــد 

.٣نهائي لهذه االعتداءات، فوعد الحاكم باالهتمام بهذا األمر"

امــة مظــاهرات لیســتعینوا بهــا علــى ادعــاء ملكیــتهم فــي حــائط البــراق، واســتعد أراد الیهــود إق

المســلمون لمقــابلتهم، لكــن الســلطة البریطانیــة قالــت إنهــا منعــت المظــاهرات مــن الجــانبین، "وكتبــت 

عــدة مــذكرات رســمیة أجابــت المســلمین علــى مــا طلبــوه مــن إقامــة مظــاهرات دفاعیــة، ذاكــرة أنهــا ال 

.٤للمسلمین وال للیهود"تسمح بالمظاهرات ال

.١٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٨، ع ٥الفتح، م١
٢��Ϟϴϣ�ϲϠϳΪϟ��ΔϔϴΤλ �Εήθϧ�ϥ�ϊϴτΘѧδϳϭ�ˬϰѧϟϭϷ�ΔѧϘΒτ ϟ�Ϧѧϣ�ϲѧγΎϴγ�ϞѧΟέ�Ϯѧϫϭ�ˬΔόγϭ�ΔτϠγ�ϚϠϤϳ�Ϧϴτ δϠϓ�ϲΘϔϣ�ϲϨϴδΤϟ�Ϧϴϣ�ϥ

�ϝΎϤόΘѧγ�ϰϠϋ�ϢϬΘο ήΣϭ�Ώήόϟ�ΕέΎΛ�ϲΘϟ�ϲϫ�ϪϧΎδϟ�ΔΣΎμ ϓ�ϥ�ϢϬπ όΑ�Ϣϋί �Ϊϗϭ��Δτ ϨΤϟ�ϞΑΎϨγ�ϒϴμ ϟ�ΡΎϳέ�ΰϬΗ�ΎϤϛ�ϪϨϳΩ�˯ΎϨΑ�ΰϬϳ
Ύϗ�ϪΘϤϠϛ�ϥ�ϑ ϭήόϤϟ�ϦϜϟϭ�ˬΓΪθΑ�ϚϟΫ�ήϜϨϳ�Ϯϫϭ�ˬ�ϒϨόϟ�ϭ�ˬϥϮϧ�ˬΘѧϔϟ���ϩέΪѧμ ϳ�ήѧϣ�Ϟѧϗ�ϥΎϴѧμ ϋ�ϰϠϋ�ήδΠϳ�Ϧϣ�ϪϋΎΒΗ�ϦϴΑ�β ϴϟ�Ϫϧ

ϡ̀�ω�ˬ˺ ˿ ̂�ˬ˺ ˼ ˽ ́��˰ϫ˺ ̂ ˻ ̂ι �ˬ�ϡ˺ ˾�ΔϨѧγ�ϲϨϴδΤϟ�Ϊϟϭ���˺ ́ ̂ ̀�ϲѧϓ�α έΩ�ˬϩΪѧϟϭ�Ϧѧϋ�ΔѧϴϤΤϟϭ�Γήѧϴϐϟϭ�ΔѧϳΩΎϬΠϟ�Ρϭήѧϟ�Ι έϭ�ˬϡ
).١١_٥األزھر، وشارك في العمل السیاسي والجھادي. (الحسیني، أمین: أسباب كارثة فلسطین، ص

.٩م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٩، ع ٥الفتح، م٣
.٩م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٩، ع ٥الفتح، م٤



٢٣

م أقــام الیهــود مظــاهرة ١٩٢٨أكتــوبر عــام  ١٣لــم تــف بریطانیــا بوعــدها، ففــي یــوم الســبت 

كبیرة في "تل أبیـب"، شـارك فیهـا الیهـود مـن سـبع مـدن، كمـا شـاركت فیهـا فرقـة عسـكریة یهودیـة_ 

التي حلتها السلطة البریطانیة_، بمالبسها العسكریة المزورة.

في صف الیهود، "ولـم یقتصـر األمـر علـى ذلـك، بـل إن موسـیقى البـولیس وقفت بریطانیا 

.١اشتركت في هذه المظاهرة، أیضا دلیال على رضا الحكومة عن هذا العمل"

وكــان نتیجــة ذلــك الشــجار شــج رأس یهــودي؛ ألنــه تطــاول علــى المغاربــة بالســب والشــتم، 

وبشـــیر النـــایلي، وقادوهمـــا إلـــى فقـــبض البـــولیس علـــى اثنـــین مـــن المغاربـــة، همـــا: بشـــیر الســـوفي،

السجن، وبعد التحقیق السریع أحیل بشیر إلى محكمة الصلح، فحكمت علیه بالسجن سـتة أشـهر، 

.٢وقد استأنف هذا الحكم

م، والــذهاب إلــى ١٩٢٨أكتــوبر عــام  ٢٢أعلــن الیهــود عــزمهم علــى التجمــع یــوم االثنــین 

.٣فیه یوم السبتالبراق، لالحتجاج على ترمیم حائط البراق، وما جرى 

البـراق الشـریف"، بیانـا قالـت فیـه أصدرت "لجنة الـدفاع عـن  ١٩٢٨وفي أول نوفمبر عام 

نــه وردهــا مئــات البرقیــات والرســائل مــن المســلمین، جمعیــاتهم وهیئــاتهم وأفــرادهم، داخــل فلســطین إ

وخارجها، یسألون عما یجري في البراق، ثم وضحت المسألة فیما یلي: 

ة بســــبب ازدیــــاد االعتــــداءات الیهــــود علــــى البــــراق، فــــي محاولــــة مــــنهم خطــــورة الحالــــ_ ١

للحصول على موطئ قدم في المكان، وبالتالي بناء هیكلهم المزعوم.

ازدیــــاد أعــــداد الیهــــود فــــي المكــــان، وٕاحضــــار أدوات كثیــــرة، وذلــــك علــــى مــــرأى مــــن _ ٢

الحكومة، رغم االحتجاجات المتتالیة للمجلس اإلسالمي األعلى.

رك اإلســالمي للــدفاع عــن المســجد األقصــى، عبــر الطلــب مــن بریطانیــا والعــالم التحــ_ ٣

الغربــي بمعاملــة المســلمین فــي أمــاكنهم المقدســة معاملــة تحملهــم علــى االعتقــاد بــأن هــذه األمــاكن 

ستظل في مأمن من كل اعتداء.

  م:١٩٢٨المؤتمر اإلسالمي األول في القدس عام 

ي القــدس، وأرســل المجلــس اإلســالمي ببیــروت وفــدا عقــد لهــذا الشــأن المــؤتمر اإلســالمي فــ

برئاسة عبد الكریم أبو النصر نقیب األشراف وعضویة خیر الـدین األحـدب ومصـطفى الغالیینـي، 

.٩م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٩، ع ٥الفتح، م١
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٩، ع ٥الفتح، م٢
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٩، ع ٥الفتح، م٣



٢٤

أما دمشق فإنها ندبت لتمثیلها في المؤتمر محمد كامل القصاب مدیر المعارف العـام فـي الحجـاز 

اجتماعا تضع فیه احتجاجا على هذا العدوان سابقا، وشكري بك القوتلي. "وقررت دمشق أن تعقد

.١القبیح من الیهود على المقدسات اإلسالمیة"

ـــد المـــؤتمر صـــباح الخمـــیس  ـــى عـــام  ١٨عق هــــ، الموافـــق األول مـــن ١٣٤٧جمـــادى األول

م فــي القــدس، بحضــور ممثلــین مــن فلســطین وســوریة ولبنــان ١٩٢٨تشــرین الثــاني (نــوفمبر) عــام 

العدیــد مــن المؤسســات اإلســالمیة والشخصــیات برقیــات تأییــد للمــؤتمر، وشــرق األردن، وقــد أبرقــت 

وتم انتخـاب أمـین الحسـیني رئـیس المجلـس اإلسـالمي األعلـى رئیسـا للمـؤتمر. وبعـد مجموعـة مـن 

الخطابات الحماسیة، شرع المؤتمر الذي نظم تحت حراسة مشددة من الشـرطة وعلـى رأسـها مـدیر 

.٢األمن العام البریطاني ومعاونه

اتخـــذ المـــؤتمر جملـــة قـــرارات أرســـل نســـخا منهـــا إلـــى عصـــبة األمـــم فـــي جنیـــف، وأهمهـــا: 

االحتجـاج علــى أیـة محاولــة إلعطـاء الیهــود أي حـق فــي حـائط البــراق، ومطالبـة حكومــة االنتــداب 

فــي فلســطین بمنــع الیهــود مــن وضــع أیــة أداة مــن أدوات الجلــوس واإلنــارة والعبــادة والقــراءة قــرب 

األصـوات أو إظهـار المقـاالت، وٕالقـاء تبعـة مـا قـد ینـتج مـن إقـدام المسـلمین علـى الحـائط، أو رفـع 

الــدفاع عــن حــائط البــراق علــى حكومــة االنتــداب البریطــاني فــي فلســطین، إذا هــي توانــت فــي كــبح 

.٣جماح الیهود إلى جانب تشكیل جمعیة تعرف بجمعیة "حراسة األماكن اإلسالمیة المقدسة"

لتي اختارت مركزها العام في القدس، هي:غایة هذه الجمعیة ا_ ١

حفظ المسجد األقصى وسائر األماكن اإلسالمیة من اإلهمال والتخریب والضیاع._ أ

االهتمام لصیانتها وعمارتها وتحسینها وتقویتها._ ب

حراستها من أي عدوان یقع على أي جزء منها بالطرق المشروعة._ ت

ن أن یكون عضوا عامال في هذه الجمعیة إذا:كل مسلم أكمل العشرین من عمره یمك_ ٢

طلب االندماج في سلكها وزكاه اثنان من أعضائها._ أ

ى أقســم یمینــا هــذا نصــه: "علــي عهــد اهللا ومیثاقــه أن أكــون حارســا أمینــا للمســجد األقصــ_ ب

بذل كل جهدي في سبیل صیانتها".أوسائر األماكن اإلسالمیة، وأن 

رره الجمعیة وثابر على دفعه.تعهد بدفع الراتب الذي تق_ ت

 .٥م)، ص١٩٢٨(ھـ١٣٤٧، ١٢١، ع ٥الفتح، م١
.١٢٣یسى: فلسطین العربیة بین االنتداب والصھیونیة، صالسفري، ع٢
.١١٤_١١٣العیلة، ریاض: تطور القضیة الفلسطینیة، ص٣



٢٥

تشكیالت الجمعیـة المركزیـة والفرعیـة ونظامهـا المـالي واإلداري وغیـر ذلـك مـن األمـور _ ٣

.١الداخلیة والتنظیمیة توضح في نظام داخلي یوضع ویعدله المؤتمر"

انتخــب المــؤتمر اإلســالمي العــام، وفــدا مــن اثنــي عشــر شخصــا یمثلــون فلســطین وســوریا 

فقابــل المنــدوب الســامي بصــورة مســتعجلة، وأبــدى لــه مخــاوف المســلمین وهیــاجهم وشــرق األردن، 

ن للــدفاع عــن مقدســاتهم لمحــاوالت الیهــود، وتــردد الحكومــة ووجــوب ردعهــم لــئال یضــطر المســلمو 

ن المســـلمین ینظـــرون بریبـــة لبقـــاء بنتـــویش الیهـــودي الصـــهیوني بمركـــز النائـــب العـــام أبأنفســـهم، و 

.٢بفلسطین

مر قویـــا، فأرســـلت جمعیـــة الشـــبان المســـلمین فـــي حیفـــا وصـــفد، وكـــذلك كـــان صـــدى المـــؤت

الشخصــــیات الوطنیــــة فــــي طــــولكرم وبیســــان وطبریــــا، رســــائل للجنــــة الــــدفاع عــــن البــــراق الشــــریف 

والمجلــــس اإلســــالمي األعلــــى، یحــــذرون فیهــــا مــــن النوایــــا الصــــهیونیة، ویحتجــــون علــــى تغاضــــي 

مســلمي فلســطین بالمســجد األقصــى للتصــدي الحكومــة عــن أعمــالهم، ویطلبــون عقــد مــؤتمر عــام ل

.٣للتعدیات الصهیونیة، وتشكیل جمعیة لحمایة المسجد األقصى

ثــم أرســل المــؤتمر اإلســالمي برقیــة إلــى جمعیــة األمــم بــین فیهــا أن البــراق مكــان إســالمي 

مقدس، وجزء ال ینفصل عن المسجد األقصى، الذي یقدسه أربعمائة ملیـون مسـلم، وأن كـل مـزعم 

د فیه باطل ال یستند إلى أي حق، ولیس للیهود أكثر من الوقوف أمامه وقوفا عادیا.للیهو 

ونتیجـــة لهـــذه الغضـــبة اإلســـالمیة الكبیـــرة تراجـــع الیهـــود، فأصـــدرت الجمعیـــة الصـــهیونیة 

العالمیة بیانا، أذاعته اللجنة التنفیذیة للجمعیة في القدس ولندن، جاء فیـه: "حیـث إن رغبـة الیهـود 

علــى الوســائل التــي تمكــنهم مــن إقامــة (الصــلوات) بحریــة وبــدون تشــویش قــد فســرها فــي الحصــول 

بعــض النــاس تفســیرا یفهــم منــه أن مقصــدهم االســتیالء علــى موقــع الحــرم الشــریف، فلــذلك ترغــب 

الجمعیــة الصــهیونیة فــي أن تكــرر تصــریحاتها الســابقة التــي اعترفــت بهــا بــدون قیــد وال شــرط بــأن 

.٤المقدسة ال یمكن مسها أبدا"حرمة األماكن اإلسالمیة

.١٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٣، ع ٥الفتح، م١
.٧_٦م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢١، ع ٥الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢١، ع ٥الفتح، م٣
 .٦م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٢، ع ٥الفتح، م٤



٢٦

  م:١٩٢٩ثورة البراق عام 

كانــت انتفاضــة إســالمیة شــملت معظــم منــاطق فلســطین دفاعــا عــن الحــق اإلســالمي فــي 

  م. ١٩٢٩أغسطس عام  ٣٠_ ١٥حائط البراق، امتدت من 

ظهــر فــي تلــك الفتــرة مؤسســات إســالمیة كــان أبرزهــا المجلــس اإلســالمي األعلــى برئاســة 

أمین الحسیني، الذي أخذ نجمه السیاسي واإلسـالمي فـي البـروز، والـذي كـان لـه دور بـارز الحاج 

.١في تنظیم تلك الثورة من خلف الستار وبشكل غیر معلن

وموقف المجلس اإلسـالمي األعلـى بشـأن جـدار البـراق، ُحـدِّد فـي البیـان الـذي صـدر عـن 

البـراق الشـریف، نسـبة لبـراق النبـي محمـد المجلس: أن هذه الناحیة من الجدار المذكور هي مكان 

صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، وأن هـــذا الجـــدار هـــو جـــدار المســـجد األقصـــى، وأن كـــل جـــزء مـــن الحـــرم 

الشریف وكل جدار یحیطه بما فیه هذا الجدار الغربي هـو فـي عقیـدة المسـلمین جـزء ال یتجـزأ مـن 

.٢المسجد األقصى المبارك

یف بیانــا إلــى المســلمین عامــة، وضــحت فیــه مكانــة أرســلت لجنــة الــدفاع عــن البــراق الشــر 

البــراق عنــد المســلمین، وعنــایتهم بــه، وأشــار البیــان إلــى محــاوالت الیهــود للســیطرة علــى البــراق فــي 

عهــد االحــتالل البریطــاني، فقــد قــال أحــد كبــار زعمــائهم الفــرد مونــد فــي مقــال لــه: "إن الیــوم الــذي 

ٕاننــي ســأكرس بقیــة حیــاتي لبنــاء هیكــل عظــیم مكــان ســیعاد فیــه بنــاء الهیكــل أضــحى قریبــا جــدا و 

.٣المسجد األقصى"

م، صـورة نشـرها الیهـود، وهـي صــورة ١٩٢٩" عــام ١٦٣نشـرت صـحیفة "الفـتح" فـي عـدد "

لمسجد قبة الصخرة المشرفة، وقد وضعوا علیها رمـوزهم الیهودیـة. كمـا نشـروا ووزعـوا صـورا لبیـت 

یونیة واستوى التـاج الیهـودي فـوق القبـة مـن صـخرة اهللا اهللا المقدس وقد علت أسواره األعالم الصه

المشرفة مكان الهالل، وكتب على إحدى هذه الصور العبارة التالیة: "ینتظر جمیع العالم فرج ربنا 

.٤إلعادة شعبه إلى جبله المقدس"

هـــ ١٣٤٨صــفر عــام  ٢٨وحســب بیــان صــدر مــن جمعیــة حراســة المســجد األقصــى فــي 

عتــداء علــى البــراق، خ إلــى االد منــذ انعقــاد المــؤتمر الصــهیوني فــي زوریــ)، فقــد عــاد الیهــو ١٩٢٩(

بجلب األدوات الممنوعة ومنع سكان الحي (المسلمین) من المرور إلى منازلهم في طریق البراق.

بــادرت جمعیــة حراســة المســجد األقصــى إلــى اتخــاذ التــدابیر لمقاومــة أعمــال الیهــود، وعقــد 

صــفر  ٢٦فــي المســجد األقصــى عقــب صــالة الجمعــة، فــي  الفاآلاجتمــاع إســالمي كبیــر حضــره 

.١٤٢صالح، محسن: الطریق إلى القدس، ص١
.٣٠٧، ص١زقوت، ناھض: وثائق القضیة الفلسطینیة، ج٢
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٢، ع ٥الفتح، م٣
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٢، ع ٥الفتح، م٤
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جدد فیه المسـلمون العهـد علـى أنهـم یـدافعون بكـل  ١٩٢٩آب (أغسطس) عام  ٢هـ_ ١٣٤٨عام 

.١قواهم في أي وقت كان عن البراق الشریف والمسجد األقصى"

توالــــت االعتــــداءات الصــــهیونیة علــــى العــــرب، فقتــــل وأصــــیب عــــدد مــــنهم، ضــــاق صــــدر 

فــي المســجد  ١٩٢٩آب (أغســطس) عــام  ٢٣بهــذه االعتــداءات، فــاجتمعوا یــوم الجمعــة المســلمین

األقصى، فخرج نحو عشرة آالف متظاهر من المسجد، "فـأطلق البـولیس الرصـاص علـیهم، وكـان 

الیهود یطلقون الرصاص من نوافذ منازلهم، وقذف المسلمین بقنبلة عند باب الخلیل. وألقى الیهود 

الفضة من نافذة مركز جمعیة "أكلودات إسرائیل"، وأطلقوا الرصاص باسـتمرار على المسلمین ماء 

.٢طول اللیل حتى الصباح، وهكذا عمت المذابح بالد فلسطین كلها"

لم تقتصر الثورة على مدینة القدس، بل امتدت إلى یافا، والخلیل وصفد. والسبب الظـاهر 

والنســاء، أثنــاء الصــالة، كمــا قــام الیهــود هــو وضــع ســتار عنــد حــائط البــراق، للفصــل بــین الرجــال 

م، حتى وصـلوا إلـى حـائط البـراق، ١٩٢٩آب (أغسطس) عام  ١٥بمظاهرة في شوارع القدس في 

نشـــدوا النشـــید القـــومي الیهـــودي. وشـــتموا المســـلمین وهتفـــوا: "هـــذا أورفعـــوا العلـــم الصـــهیوني علیـــه و 

.٣الحائط حائطنا"

قي األردن بقطارات السكك الحدیدیـة وعـى مـتن بالقوات االنجلیزیة من مصر وشر  يء"وج

الطائرات، واسـتدعیت المـدرعات الحربیـة والجنـود مـن مالطـة وسـلحت الحكومـة البریطـانیین وكثیـرا 

ـــــود  مـــــن الیهـــــود، واســـــتعد المســـــلمون فـــــي شـــــرقي األردن إلنجـــــاد مســـــلمي فلســـــطین فمـــــنعهم الجن

.٤من إنجاد مسلمي القدس"البریطانیون، كما منعوا سكان نابلس والخلیل وبئر السبع 

وصلت في تلك األثناء أسلحة كثیرة إلى الیهود بطریق التهریب برا وبحرا، وجـزء مـن هـذه 

.٥األسلحة له قیمة حربیة كبیرة، وفي جملتها عدد من المدافع الرشاشة

نشر المندوب السـامي فـي فلسـطین بیانـا نـاقض فیـه الـبالغ الرسـمي الـذي أذاعتـه حكومـة 

دایــة الفتنــة واعترفــت فیــه رســمیا بــأن الیهــود أول مــن بــدأ بالشــر، كمــا نــاقض فیــه مــا فلســطین فــي ب

اعترفت به حكومته في "الكتاب األبیض"، ووعد بإعـادة النظـام إلـى الـبالد، وٕانـزال القصـاص بمـن 

.٦یثبت أنهم ارتكبوا أعمال العنف

.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٠، ع ٧الفتح، م١
 .٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٢، ع ٧الفتح، م٢
.٣٠٨كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص٣
 .٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٢، ع ٧الفتح، م٤
.١٢م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٤، ع ٧الفتح، م٥
.١٥٥بویصیر، صالح مسعود: جھاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، ص٦
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نشـــور وجـــاء رد العـــرب مـــع ذلـــك ســـریعا: "اطلـــع عـــرب فلســـطین بدهشـــة عظیمـــة علـــى م

، ولم یكن أحد منهم یتوقع أن یرى الحقائق التي ١٩٢٩فخامتكم الصادر في سبتمبر (أیلول) عام 

عرفها القاصي والداني والتي اعترفت بها الحكومة وهي:

إن أكثر الیهود كانوا مسلحین من أنفسهم. _ ١

إن الحكومة قد سلحت عددا منهم. _ ٢

و تشویه حتى في الخلیل، كما یؤید هذا تصریح إدارة إنه لم یوجد في قتلى الیهود تمثیل أ_ ٣

الصحة العامة البریطانیة في فلسطین. 

ل الیهود بهم. إن بعض قتلى العرب قد مثّ _ ٤

إن جموع الیهود قد قتلت نساء وأطفاال من العرب على انفراد. _ ٥

وا في قتل النساء واألطفال من العرب. أبدإن الیهود هم الذین _ ٦

لجنود البریطانیة قتلت النساء واألطفال والرجـال مـن الرعـب فـي بیـوتهم وعلـى فرشـهم إن ا_ ٧

في قریة صور باهر وغیرها.

إن اضـطرابات فلسـطین الســابقة والحالیـة إنمــا هـي ناشــئة مباشـرة عــن السیاسـة البریطانیــة _ ٨

محلهـا قومیـة تحل  يالصهیونیة، التي ترمي إلى إفناء القومیة العربیة في وطنها الطبیعي، لك

.١یهودیة ال وجود لها

وفــي تأكیــد علــى أن المســلمین لــم یمثلــوا بجثــث الیهــود، فبعــد أن "عــین المنــدوب الســامي فــي 

نجلیـز، وثالثـة مـن العـرب، وثالثـة قوامها تسعة أطباء: ثالثة من اإلفلسطین لجنة رسمیة للتحقیق

ه (سـبتمبر عـام ١٣٤٨الثـاني عـام ربیـع  ٨من الیهود، فنبشت قبـور قتلـى الیهـود فـي الخلیـل یـوم 

وأخرجــت جثــثهم وفحصــتها فحصــا دقیقــا فلــم تعثــر علــى أقــل دلیــل یــدل علــى أن العــرب ، )١٩٢٩

.٢لوا بالقتلى"مثّ 

صــرح أمــین الحســیني إلــى شــركة الصــحافة األمریكیــة المتحــدة فــي لنــدن، التــي تــوزع برقیاتهــا 

فلســطین یــرون أن الطریقــة التــي علــى ألــف ومــائتي صــحیفة فــي خمســة وثالثــین بلــدا، بــأن عــرب

تضمن العدل بین جمیع الطوائف، لبناء مسـتقبل حسـن للـبالد، هـي تنفیـذ مطالـب عـرب فلسـطین، 

القائمة على األسس التالیة:

تأسیس حكومة نیابیة دیمقراطیة یشترك فیها جمیع األهالي من مسلمین ومسیحیین ویهود _ ١

بنسب أعدادهم.

.١٥٦ب فلسطین خالل نصف قرن، ص؛ بویصیر، صالح مسعود: جھاد شع١١م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٤، ع ٧الفتح، م١
.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٢
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البالد في حالة سیاسیة واقتصادیة تسـاعد علـى إنشـاء الـوطن أن یعدل عن سیاسة وضع _ ٢

القومي الیهودي.

أن یســتعاض عــن وعــد بلفــور بمــا یضــمن تســاوي جمیــع أهــالي فلســطین ضــمن الحكومــة _ ٣

النیابیة في الحقوق السیاسیة واإلداریة واالقتصادیة بقطع النظر عن الجنس والمعتقد.

ة التـــي هـــي احتكـــار صـــهیوني وســـن القـــوانین التـــي أن یكـــون مـــنح االمتیـــازات االقتصـــادی_ ٤

یسنها الصهاینة، في ید الحكومة النیابیة.

أن تـــدار جمیــــع األمــــاكن المقدســــة حســــب الحالــــة الراهنــــة، بحیــــث تضــــمن حریــــة العبــــادة _ ٥

والشؤون الدینیة للجمیع على اختالف المعتقدات.

نیابیـة، ویراعـى فیـه اسـتطاعة أن تكون الهجرة إلى فلسطین ضمن قانون تسنه الحكومة ال_ ٦

.١ومصلحة البالد االقتصادیة واالجتماعیة"

وتلقت المورنن بوست من مكاتبها في واشنطن أن وفدا من العـرب زار السـفارة البریطانیـة 

ووزارة الخارجیة األمریكیة، وأعرب عن آراء عرب فلسطین في الحالة الفلسطینیة، وأعلن الوفـد أن 

إلـــى  اینةور والثـــاني تقییـــد هجـــرة الصـــهة أمـــور هـــي: "إلغـــاء تصـــریح بلفـــالســـلم یتوقـــف علـــى ثالثـــ

فلسطین، والثالث تألیف حكومة وطنیة تمثل األمة، فأجابه وزیر الخارجیة جوابا لم یعد فیه بشيء 

.٢ما، وأعرب عن رجائه بأن یعود السالم والتعاون إلى عهدها األول"

ــــر ســــافر  ١٩٢٩وفــــي نهایــــة ســــبتمبر أو أول أكتــــوبر  ت لجنــــة التحقیــــق التــــي عینهــــا وزی

المستعمرات إلى فلسطین، وهي مكونة مـن هنـري یترتـون مـن النـواب المحـافظین وهـویكن مـوریس 

من النواب األحرار وهنري سفل من النواب العمال، برئاسة السر ولترشـو، وعـین المسـتر لویـد مـن 

كـــون التحقیـــق فـــي األســـباب مـــوظفي وزارة المســـتعمرات ســـكرتیرا للجنـــة. أمـــا اختصـــاص اللجنـــة فی

المباشـــرة التـــي أدت إلـــى الفتنـــة األخیـــرة، واإلشـــارة بالتـــدابیر التـــي یجـــب اتخاذهـــا لمنـــع تكـــرار هـــذا 

.٣الحادث في المستقبل"

وقــــد ذكــــرت اللجنــــة أن األســــباب المباشــــرة لالضــــطرابات هــــي اســــتفزازات الیهــــود للعــــرب، 

یا لمسـاندتها القضـیة الصـهیونیة، وخیبـة أمـل واألسباب غیر المباشرة هي نقمة العرب على بریطان

.٤العرب في بریطانیا والحلفاء لنكثهم بعهودهم التي قطعوها لهم في االستقالل والوحدة

 .٦م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م١
.١٠م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٢
.١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٣
.٢١١_٢١٠قدورة، زاھیة: تاریخ العرب الحدیث، ص٤
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ردن، فـأوقف العـرب جمیـع أعمـالهم أعلن اإلضراب العام في فلسـطین وامتـد إلـى شـرق األ

.١عملضرب الطلبة عن الدروس وامتنع العمال عن الأو  محالتهمقفلوا أو 

م بلـــغ عـــدد الضـــحایا حســـب بیـــان مـــن جمعیـــة حراســـة ١٩٢٩وحتـــى ســـبتمبر مـــن العـــام 

المسجد األقصـى واألمـاكن اإلسـالمیة المقدسـة فـي القـدس إلـى العـالم اإلسـالمي، "عـدد القتلـى هـو 

ـــــا، أمـــــا الجرحـــــى فهـــــو: (٩٧) مســـــیحیین، و (٤) مســـــلما، و(٦٣( ) ٦) مســـــلما، و (١١٣) یهودی

یا، وقد ذكـرت الجمعیـة أن العـدد أكبـر مـن هـذا، بحیـث لـم یمكـن إجـراء ) یهود١٥٠مسیحیین، و (

.٢إحصاء دقیق، وطالبت العالم بإعانة عائالت الشهداء"

یهودیــا، مقابــل  )١٣٥(وهنــاك مــن أشــار إلــى أكثــر مــن ذلــك، فقــد بلــغ عــدد القتلــى الیهــود 

.٣جریحا مسلما )٢٤٠(جریحا یهودیا، مقابل  )٣٤٠(شهیدا، و )١١٦(

) واستشــــهد مــــن العــــرب ٣٣٩) یهودیــــا وجــــرح (١٣٣صــــیلة ثــــورة البــــراق مقتــــل (وكــــان ح

)، وقد ظهر أن معظم اإلصـابات فـي صـفوف العـرب أوقعهـا بهـم الجنـود أو ٢٣٢) وجرح (١٦٦(

.٤البولیس التابع للسلطات البریطانیة

وقد أدت هذه الصدامات إلى النتائج التالیة:

یین.مقاطعة اقتصادیة بین العرب والصهیون_ ١

ة حدة الصراع.دد زیاتعمیق هوة الخالف بین العرب والیهو _ ٢

م، الذي قابلت األوساط ١٩٣٠اضطرار السلطات البریطانیة إلى إصدار الكتاب األبیض _ ٣

نجلیـز ظنـت أنـه قـد یكـون بـادره لعـودة اإلالعربیة صدوره بشيء غیر قلیل من االرتیـاح؛ ألنهـا

.٥ان لكیان العربإلى شيء من الحق، وقد یكون فیه ضم

االنحیاز البریطاني للصهاینة:

) عربیــا بأحكــام ٢٤٨نقــال عــن صــحیفة "المقطــم" فقــد حكمــت المحــاكم الفلســطینیة علــى (

ـــى ( ـــین شـــهرین وســـنة بالســـجن، وحكـــم عل ـــراوح بـــین شـــهر وســـنة ٣٩تتـــراوح ب ) یهودیـــا بأحكـــام تت

) ٧ة فـــي فلســـطین، وأحیـــل () یهودیـــا إلـــى المحـــاكم المركزیـــ١٤) عربیـــا و (٥٨بالســـجن، وأحیـــل (

عرب ویهودي واحد إلى المحاكمة في محـاكم الجنایـات الكبـرى. وقـد كـان معتقلـو العـرب یعـاملون 

.٦معاملة قاسیة، بعكس المعتقلین من الیهود، الذین أطلق سراحهم بالكفالة أو بغیر الكفالة

.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٠، ع ٧الفتح، م١
.١٢م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٢
.١٢إبراھیم، زكریا، مشاریع تسویة قضیة فلسطین، ص٣
.١٨٧مجموعة من المؤلفین: المدخل إلى القضیة الفلسطینیة، ص٤
 .١٤٥الریماوي: أحمد یوسف، المسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خالل القرن العشرین، ص٥
.١٣_٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٧، ع ٧الفتح، م٦
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قـد اتهـم "محمـد ذكرت الصـحیفة مثـاال علـى االنحیـاز فـي المحاكمـة بـین العـرب والیهـود، ف

) والمـادة ٣سعید حمـد مـن سـوریة مقـیم بقریـة لفتـا الفلسـطینیة بحیـازة أسـلحة وذخیـرة خالفـا للمـادة (

ــــة لســــنة ٢) مــــن فقــــرة (٢٦( ، وقــــد صــــودر مســــدس براوننــــغ ١٩٢٢) مــــن قــــانون األســــلحة الناری

لمـانياأل صـهیونيالورصاصة واحدة وجدا في جیبه. وحكم علیه بالسجن سـنة مـع الرسـوم. واتهـم 

یسكن قـرب المستشـفى األلمـاني بالقـدس، بحیـازة أسـلحة وذخیـرة خالفـا للمـادة ، الذي لیون كارلست

، وقـد تـم مصـادرة مسـدس ١٩٢٢) من قانون األسلحة الناریة لسـنة ٢) من فقرة (٢٦) والمادة (٣(

ن رصاصــة، وحكــم علیــه بغرامـــة قــدرها ثالثــة جنیهـــات یمــاني كبیــر وجــد فـــي یــده وخمــس وثالثـــأل

.١لسطینیة أو شهر سجن مع الرسوم"ف

ولهذا "قررت اللجنة التنفیذیة الفلسطینیة أن تصـدر احتجاجـا شـدیدا علـى فـرض العقوبـات 

والغرامات على القرى العربیة، فإذا لم ینجح هذا االحتجاج في عدم تنفیذ هذه الضرائب والعقوبات 

.٢ئد والرسوم"ن یمتنعوا عن دفع العواأع ممولي العرب بنصحت اللجنة لجمی

بعد هذه األحداث جمع یهود أمریكا ملیونا وثماني مئة وستة آالف دوالر لمنكـوبي الیهـود 

.٣في فلسطین

وحسب الصحف الیهودیة "أن أهـالي قریـة سـلوان القریبـة مـن القـدس أبـوا أن یوقعـوا تعهـدا 

ة وهــم مــن الیهــود للحكومــة الفلســطینیة بــأنهم مســئولون عــن حیــاة الیهــود الســاكنین فــي تلــك القریــ

لي الخلیل على أن الیمانیین، ولذلك أبى هؤالء الیهود العودة إلى القریة. بینما أجبرت الحكومة أها

نـه أمدینة وعن كل ضـرر یلحـق بهـم، غیـر ن یكونوا مسئولین عن حیاة یهود في الأیوقعوا تعهدا ب

.٤حد من الیهود إلى المدینة"ألم یرجع 

نجلتـرا إصـغیة مـن كثیـرین فـي مالبراق، فقد وجد الیهود آذانا  رةظهر التحیز للیهود بعد ثو 

نجلیــز فــي فلســطین ب الســامي منشــورا إلــى المــوظفین اإلوأمریكــا، "ونجــم مــن هــذا أن أرســل المنــدو 

یهیب بهم: أن ساعدوا الیهود على تعمیر منـاطقهم الخربـة، وأن تتنـازل الحكومـة عـن دینهـا لبلدیـة 

دره خمسة وسبعون ألف جنیه، قد جاءت اإلعانات تترى من الحكومـة تل أبیب مستعمرة الیهود وق

.٥نفسها لمنكوبي الیهود"

.٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٧، ع ٧الفتح، م١
.١١م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٩، ع ٧الفتح، م٢
.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٩، ع ٧الفتح، م٣
.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٩، ع ٧الفتح، م٤
 .٦م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٧، ع ٧الفتح، م٥
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فرضــت بریطانیــا غرامــات كبیــرة علــى المــدن والقــرى الفلســطینیة، لكــن تلــك اإلجــراءات لــم 

.١تؤثر في عزیمة الشعب الفلسطیني، فظل یقاوم سیاسة حكومة االنتداب

دعت له اللجنة التنفیذیة العربیة إعالن عـدم ثقـة العـرب قرر االجتماع العربي العام الذي

.٢المندوب السامي لفلسطین؛ بسبب تحیزه للیهودبالسر جون تشانسلور

وبخصوص اللجنة التي عینتها الحكومة البریطانیة، فقد تعامل العـرب معهـا لكـنهم أعلنـوا 

ت متوقف على إلغاء وعد احتجاجهم على نطاق صالحیتها الضیق، مؤكدین أن إنهاء االضطرابا

بلفور، وٕانشاء حكم وطني مستقل یستند إلى دستور شعبي.

وقـــــال صـــــحفي أمریكـــــي بالقـــــدس أمـــــام لجنـــــة التحقیـــــق انـــــه كـــــان علـــــى اتصـــــال بوكیـــــل 

االستخبارات في اللجنة الصهیونیة جولد سمث، التـي كانـت علـى علـم بمخطـط صـهیوني الفتعـال 

جــاءوا مــن المســتعمرات،إن جماعــة مــن الحالوتســیماضــطرابات عنــد حــائط البــراق"، وقالــت لــه:

ـــاعهم مســـلحین، و  ـــة أرب ـــدبیر عـــدد مـــن نقـــاالت إ وســـیكون ثالث ـــام بت ن مستشـــفى هداســـا الیهـــودي ق

.٣الجرحى"

عـــرض الحـــاج أمـــین الحســـیني البیانـــات أمـــام لجنـــة التحقیـــق والفرقـــاء الثالثـــة یـــوم االثنـــین 

ل مـن خاللهـا أصـول المسـائل لمطـامع الیهـود فـي م، وقـد تنـاو ١٩٢٩دیسمبر عام  ٣، ٢والثالثاء 

.٤األماكن اإلسالمیة المقدسة، وموقف المسلمین من هذه المطامع

موقف مسلمي العالم من أحداث البراق:

أرسلت العدید من الشخصیات والمؤسسات العربیة واإلسالمیة برقیات دعم ومؤازرة لعـرب 

یة إلى فلسطین، وبرقیات احتجاج إلى الحكومة فلسطین، وأرسل بعضها إعانات مالیة وبعثات طب

البریطانیـــة، وفـــي بعـــض الـــدول أعلـــن المســـلمون انضـــمامهم إلـــى الجمعیـــة للـــدفاع عـــن األمـــاكن 

المقدسة.

.١٠٢_١٠١رفیق وآخرون: تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر، صالنتشة،١


β��٣١�ϡΎϋالمندوب السامي الثالث، وقد استقال من منصبھ في  τ δϏ��Ώ�Ϧϣ˺ ̂ ˼ ˺�Ϫѧϴϓ�ϰѧϐϟ�ΎѧϧΎϴΑ�ΪѧϟΎϧϭΪϜϣ�ϱΰϣέ�έΪλ ·�ΐ Ϙϋ�ˬϡ
).١٥٣رف: تاریخ القدس، صالكتاب األبیض، ثم اعتقاد العرب أن النضال یجب أن یوجھ ضد إنجلترا قبل الیھود. (العارف، عا

.١١م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٢، ع ٧الفتح، م٢


��ϱΩϮѧϬϴϟ�Ι ήΘϟΎѧΑ�ϡΎѧϤϟϹϭ�ΔѧϳήΒόϟ�ΔѧϐϠϟ�ϢѧϠόΗϭ�ϞѧϤόϟ�ϡΎѧΤΘϗ�ϰѧϠϋ�ϢϬόϴΠѧθΗϭ�ΩϮѧϬϴϟ�ΏΎΒѧθϟ�ήѧϴΠϬΗ�ΎϬϓΪѧϫ�ϲϧϮϴϬμ ϟ�ΏΎΒθϠϟ�ΔϤψϨϣ
�ϡΎѧѧϋ��β ΗϮϟΎѧѧΣ��Ωϭέ�ΔѧѧϴόϤΟ�ϝϭ�ϥϮѧѧϳέϮϏ�ϦѧѧΑ�β ѧѧγ˺ ̂ ˺ ˾ΪѧѧϳΪϋ�Ύѧѧϋϭήϓ�ΎѧѧϬϟ�́ѧѧθϧϭ�ˬϡ�ϭΰѧѧϐϟ�ΓήѧѧϜϔΑ�ΔѧѧϳΪΒϟ�άѧѧϨϣ�Ζѧѧτ ΒΗέϭ�ˬϢϟΎѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�Γ

).٧٧٣، ص٢م. (الكیالي، عبدالوھاب: موسوعة السیاسة، ج١٩١٧المسلح لفلسطین، وانضم العدید من أعضائھا للفیلق الیھودي عام 
.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٤، ع ٧الفتح، م٣
.١٠م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٧، ع ٧الفتح، م٤
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عقــد فــي الهنــد مــؤتمر إســالمي كبیــر فــي المســجد الجــامع فــي بــومبي، شــارك فیــه خمســة 

وأرســل خــان بهــادور محمــد إســماعیل وثالثــون منــدوبا مــن الجمعیــات واألندیــة اإلســالمیة الهندیــة،

م، إلـى الحـاج محمـد أمـین ١٩٢٨دیسـمبر عـام  ٢٨رئیس المـؤتمر اإلسـالمي فـي الهنـد برقیـة فـي 

الحسیني، جاء فیها: "المـؤتمر اإلسـالمي العـام المعقـود فـي بـومبي یحیـي مـن صـمیم قلبـه مسـلمي 

میة في صـد اعتـداء الیهـود عـن فلسطین تحیة اإلسالم، شاكرا لهم موقفهم الحمید المملوء غیرة وح

البراق الشریف، إن قلوب ثمانین ملیونا من مسلمي الهند تؤیدكم وتعضـدكم فـي كـل عمـل تقومـون 

.١به لصیانة األماكن اإلسالمیة المقدسة"

تلقى رئیس المجلس اإلسالمي األعلـى برقیـة مـن محمـد علـي  ١٩٢٩ینایر عام  ١٠وفي   

الــــذي عقــــد فــــي مدینــــة كلكتــــة، وشــــهده ألــــوف المنــــدوبین رئــــیس مــــؤتمر الخالفــــة الهنــــدي العــــام،

المسلمین، قال فیها إن جمیع المسلمین الذین حضروا المؤتمر في كلكتة، وجمیع المسـلمین الـذین 

حضروا الجمعیات والمؤتمرات العامة المنعقدة تحت إشراف مؤتمر األحزاب اإلسالمیة الهندیة في

ا بــاهللا جهــد أیمــانهم أنهــم متواثقــون علــى الــدفاع عــن الحــرم قســمو أدهلــي، "وقفــوا مســتقبلین القبلــة و 

القدســي والمســجد األقصــى والصــخرة المشــرفة والبــراق النبــوي، وعلــى صــد االعتــداء الیهــودي صــدا 

.٢قویا، بأنفسهم وأموالهم"

ورد أمــین الحســیني علیهــا بهــذه البرقیــة بعــد ثالثــة أیــام، قــال فیهــا: "تلقیــت بــرقیتكم المنبئــة 

إخواننــا مســلمي الهنــد علــى شــد أزر مســلمي فلســطین للــدفاع عــن المقدســات اإلســالمیة، بتعاضــد 

فكـــان لهـــا أعظـــم الوقـــع، وأكـــدت أن العـــالم اإلســـالمي أمـــة واحـــدة فـــي صـــد أي خطـــر یقـــع علـــى 

.٣مقدسات المسلمین"

م)، اجتمــع مجموعــة مــن ١٩٢٩هـــ (١٣٤٨ربیــع األول عــام  ١٢وفــي مســاء یــوم االثنــین 

، وقرروا تأسیس جمعیة للدفاع عن المسجد األقصى واألماكن المقدسـة، فأسسـوا الشبان المصریین

ـــدفاع عـــن المســـجد األقصـــى واألمـــاكن المقدســـة اإلســـالمیة"،  ـــة المصـــریة لل جمعیـــة باســـم "الجمعی

وانتخب محمد صادق عرنوس كاتم سر لها، وأعلنت الجمعیة أن مراسلتها وااللتحاق بها، فلیكتـب 

.٤المطبعة السلفیة ومكتبتها بشارع االستئناف بالقاهرةإلى أمین السر بواسطة

.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٣٠، ع ٦الفتح، م١
.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٣٢، ع ٦الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٣٢، ع ٦الفتح، م٣
.٢م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٢، ع ٧الفتح، م٤
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وتبرع رئیس بلدیة السلط في األردن بخمسة جنیهات إلرسال برقیات إلى األمیر عبد اهللا، 

لى جمعیة األمم، ووزارة المستعمرات البریطانیـة، ثـم تبـرع كثیـر إ ، و والى المندوب السامي بفلسطین

العدیــد مــن الســیارات والخیــول التــي تقــل المجاهــدین ومعهــم مــن التجــار لــذلك الغــرض. ثــم توجهــت

.١أسلحتهم إلى فلسطین

:٢أما الموقف الرسمي من هذه األحداث كـان موقفـا ضـعیفا جـدا، فقـد تسـاءل أحـد الكتـاب

"هـــل الهنـــد بســـبعین ملیونهـــا، واألقطـــار العربیـــة الیمانیـــة والحجازیـــة والعراقیـــة والســـوریة، دع عنـــك 

اقعة على خلیج العجم، ثم مصر وأربعـة عشـر ملیونهـا، هـل كـل هـذه الـبالد ومـن أقطار العرب الو 

فیها من عباد، ال تستطیع أن تقف من الدولة البریطانیة _في السیاسة على األقـل_ موقـف الحـزم 

.٣والصالبة ورباطة الجأش، وتقول لها: إن فلسطین العالم اإلسالمي، والعالم اإلسالمي فلسطین"

بن سعود برقیة بواسطة معتمد الحجاز ونجد في مصر، إلى رئیس المجلـس أرسل الملك ا

اإلســالمي األعلــى جــاء فیهــا: "بلغنــا اعتــداء الیهــود علــى مســلمي فلســطین فكانــت الفاجعــة مــدعاة 

لأللم العظیم. وٕاننـا وجمیـع مـن فـي الجزیـرة مـن العـرب والمسـلمین نشـارك سـكان المسـجد األقصـى 

ذا العمــل المنكــر، ونؤمــل مــن الحكومــة البریطانیــة عمــال بتقالیــدها ومــن حولــه فیمــا أصــابهم مــن هــ

القدیمــة أن تعامــل المعتــدین بأقصــى شــدة. وٕاننــا فــي هــذا الموقــف والنفــوس ممتلئــة ألمــا وكــدرا تقــدم 

للعــــرب فــــي فلســــطین خاصــــة وللمســــلمین عامــــة تعزیتنــــا عمــــن فقــــد حــــول المســــجد األقصــــى مــــن 

.٤المسلمین"

  داث: موقف العالم من هذه األح

شهد غیر المسلمین بأحقیة المسلمین فـي البـراق، فقـد نقلـت صـحیفة الجامعـة العربیـة عـن 

، إن حـائط صحیفة (سان فرنسكو اكزامینر) التـي تصـدر فـي سـان فرنسسـكو مـا قالـه ارثـر بـرزبین

، الــذي یبكــي بجانبــه الیهــود، ویظهــرون لــوعتهم، هــو ملــك للمســلمین، وقــد اعترفــت جمعیــة بــراقال

.٥هذا القسم للعرب. ویحاول الیهود أن یتملكوهاألمم ب

أمــا البرلمــان البریطــاني فقــد علــق علــى بنــاء الیهــود فــي حــائط البــراق، عنــدما ســئل وكیــل 

وزارة المستعمرات في مجلس العموم البریطاني عن البناء في حائط البراق، قال إن المستر ایمـري 

لتفاصیل.رأى من الضرورة الحصول على معلومات أدق عن بعض ا

.٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٣، ع ٧الفتح، م١
وقع مقالھ باسم "صارخ".٢
.٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٤، ع ٧الفتح، م٣
.٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٨، ع ٧فتح، مال٤
.٧م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢١، ع ٥الفتح، م٥
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وقال: "فإذا كان هناك شـيء صـممت الحكومـة البریطانیـة وحكومـة فلسـطین أن ال تفعـاله 

فهو أن ال تتحیزا لفریق دون اآلخر، وهذا ما كان یوعز به مرارا وتكرارا لحكومة فلسطین فهو مـن 

ا أو مــن كــان قبلــه فقــد خــالفو ضــمن شــروط االنتــداب، ومــن الظلــم أن یقــول احــد أن اللــورد بلــومر

.١االنتداب معنویا أو حرفیا" كص

بینمــا اعتبــر رمــزي مكدونالــد فــي جمعیــة األمــم أنــه لــیس فــي فلســطین نــزاع عنصــري بــین 

المســلمین والیهــود. وقــال فــي كلمتــه "ولكنــه فقــط نــزوة مــن نــزوات الخــروج علــى القــانون واإلخــالل 

ى اخــتالف العنصــر أو بالنظــام. ومهمــا یكــن ســببه فــنحن ال یعنینــا إن كــان هــذا الســبب راجعــا إلــ

یحیین، بــل إن الــدین أو الثقافــة أو إن كــان مرتكبــو االضــطرابات مســیحیین أو یهــودا أو غیــر مســ

ن نقبض على ناصیة الحالة ثـم نحقـق فـي جمیـع مـا وقـع لكـي نـدبر عالجـا أأول واجب علینا هو 

.٢لمنع حدوث االضطرابات مرة أخرى"

منهــا المســلمین تمامــا ولــم یــأت علــى ذكــرهم، والمالحــظ علــى كلمــة مكدونالــد انــه اســتثنى 

وكأنهم لیسوا األكثریة وأصحاب البالد.

ثـــم إنـــه اعتبـــر مـــا یجـــري فـــي فلســـطین خروجـــا علـــى القـــانون، مغلقـــا ســـمعه وبصـــره عـــن 

االعتداءات الصهیونیة المتكررة على العرب، وسلب حقوقهم وتدنیس مقدساتهم.

الواقع علیهم، فقد قال جان الونودي في مقال وبّین غیره أن العرب لن یسكتوا على الظلم 

ینـــذر قومـــه ٣: "یظهـــر أن (األیـــام الســـود) التـــي كـــان المســـیو تیـــودور رینـــاكلـــه فـــي أحـــد الصـــحف

بشــرورها قــد آن أوانهــا، فمــن أقوالــه المــأثورة التــي نشــرها منــذ ســنین: "إن األمــة العربیــة التــي لــیس 

اغتصــاب أوطانهــا وال أن یقــع الظلــم علیهــا. ومــن الیهــود بالنســبة إلیهــا ســبعا أو ثمنــا ال ترضــى ب

وما فـان العـرب سـیقومون قومـة رجـل واحـد لـدفع الـذي عـن أنفسـهم فتقـع فینـا (أي فـي یحاول ذلك 

.٤الیهود) مذابح تكون مذابح الیهود في روسیا ورمانیا كألعوبة الصبیان بالنسبة إلیها"

رسالة لم تذكر الصحیفة اسمه)وكتب األمریكي جیمس فیلبس إلى أحد عظماء فلسطین (

قال فیها: "كتابي هذا ألعلمكـم أن لـیس جمیـع القـوم هنـا أعـداء لشـعبكم. وألعلمكـم أن كثیـرین مـن 

األمریكیین یعلمون جیـدا أن الشـعب العربـي لـه مقاصـد نبیلـة وآمـال عالیـة كمـا الیهـود. ولسـنا كلنـا 
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).١٤٧على امتیاز الستغالل البحر المیت. (العارف، عارف: تاریخ القدس، ص

.٨م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٣، ع ٥الفتح، م١
.١١م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٤، ع ٧الفتح، م٢
.)١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧تھم. ( الفتح، مأحد عقالء الیھود الذین یشفقون على الیھود من عواقب سیاسا٣
.١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٥، ع ٧الفتح، م٤
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ا لمقــاتلتكم، هـذا مــن جهـة، ومــن جهــة هنـا نعتقــد أن الحكومـة البریطانیــة منصـفة فــي إرســالها جیشـ

.١نا في الصحف انتقادكم الحار لوعد بلفور"أى سررنا عندما قر أخر 

نشـــتاین السیاســـي الیهـــودي، فقـــال: "إن تأســـیس وطـــن قـــومي بفلســـطین مـــن المحـــال، إأمـــا 

لة مبنیة ضد مصالح الشعب العربي. والیهود أء مرغوب فیه، سیما إذا كانت المسولیس ذلك بشي

ون بــل مقـررون تبــدیل الحالــة مـع العــرب بأحسـن منهــا. وهــذه هـي الخطــة التـي أقبلهــا وأوافــق عـازم

.٢علیها"

یالحظ الباحث أن:

، ومــن ١٩٣١ذكــرت بعــض المراجــع أن المــؤتمر اإلســالمي األول فــي القــدس كــان عــام _ ١

ضــمن تلــك المراجــع كتــاب: "القــدس عبــر العصــور" للكاتــب زیــاد كفــافي وآخــرون، لكــن عــدد 

یؤكـد دقـة التـاریخ  ١٩٢٨/ نـوفمبر/ ٨هــ، ١٣٤٧/ جمـادى األولـى/ ٢٥فتح الصـادر بتـاریخ ال

ـــــداب  ـــــین االنت ـــــة ب ـــــاب: "فلســـــطین العربی ـــــك المـــــؤتمر، وكـــــذلك كت ـــــه عـــــن عقـــــد ذل ـــــذي ذكرت ال

والصــــــهیونیة"، للكاتــــــب عیســــــى الســــــفري، وكتــــــاب: "تطــــــور القضــــــیة الفلســــــطینیة (التــــــاریخي 

ض العیلــة، ولعــل توضــیح اللــبس فــي ذلــك أن المــؤتمر واالجتمــاعي والسیاســي)"، للكاتــب ریــا

م هـــو المـــؤتمر اإلســـالمي الثـــاني، وســـیأتي ذكـــره بـــإذن اهللا تعـــالى فـــي ١٩٣١الـــذي كـــان عـــام 

المبحث الثاني

، ومــا یــرجح ذلــك أن الصــحیفة ذكــرت ١٩٢٨أمــا المــؤتمر األول فكــان كمــا ذكــرت عــام _ ٢

وقائعه.

.١٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٨، ع ٧الفتح، م١
  .٤م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٧، ع٨الفتح، م٢
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المبحث الثاني

_ ١٩٣٠حیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (ال

م)١٩٣٥
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المبحث الثاني:

  م)١٩٣٥_ ١٩٣٠الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

دفاع المسلمین عن البراق:

جنـة صدر البیان الذي أدلى به المندوب البریطاني في الجلسة الخصوصیة التي عقدتها ل

االنتـدابات الدائمــة فــي الكتــاب األبــیض، ویحتــوي هــذا البیــان تصــریح مكدونالــد فــي مجلــس العمــوم 

أیـار  ١٥وخطـاب هندرسـن فـي مجلـس جمعیـة األمـم بتـاریخ  ١٩٣٠نیسان (أبریل) عام  ٣بتاریخ 

. وقـــــد أعلنـــــت انجلتـــــرا قبولهـــــا بـــــآراء لجنـــــة فلســـــطین فیمـــــا یتعلـــــق بأســـــباب ١٩٣٠(مـــــایو) عـــــام 

ت وشكاوى الصهاینة ضد مفتي القدس واللجنة العربیة التنفیذیة والحكومة، وكذلك فیمـا االضطرابا

.١یتعلق بشكاوى العرب الثانویة

رأت الحكومـــة فـــي تلـــك األثنـــاء أن توقـــف نقـــل ملكیـــة األراضـــي مـــن األهـــالي، وفـــي نیـــة 

سیاستها. الحكومة عندما تتلقى تقریر السر جون هوب سمبسون أن تصدر بیانا جلیا واضحا عن 

وقد زاد الكتاب األبیض على التصریح الذي أدلى به هندرسـن فـي جنیـف فیمـا یتعلـق بالـدفاع عـن 

قــرب فرصــة إذا أفلســطین، إذ قیــل أن التــدابیر قــد اتخــذت إلرســال مــدد عســكري إلــى فلســطین فــي 

.٢دعت الحاجة

لتـي ارتكبتهــا اعتبـر الفلسـطینیون أن الحكومــة البریطانیـة تعتــرف فیـه بأخطائهـا السیاســیة ا

ن. أمـا الصـهاینة فقـد أعلنـوا و في فلسطین، والتي ترید أن تتالفاها تبعا لما یوصي بـه جـون سمبسـ

نـه كتـاب أسـود یزیـد فـي جـرأة إرتس: آحف الصهیونیة، فقالـت عنـه هـرفضهم له، فقد هاجمته الص

ریخ المحرضــین، وینســف الــوطن القــومي الیهــودي مــن أساســه. وهــو وثیقــة یجــب أن تحفــظ فــي تــا

.٣اإلمبراطوریة البریطانیة كدلیل على ریائها السیاسي، وقلة الشرف وعدم االستقامة"

كــانون األول (دیســمبر) عــام  ٧وعقــد المــؤتمر اإلســالمي الثــاني للــدفاع عــن البــراق، یــوم 

م، في رحاب المسجد األقصى المبارك، وشارك فیه ممثلون عن اثنتي عشرة دولة، برئاسـة ١٩٣١

حاج أمین الحسیني؛ بهـدف إیجـاد كتلـة عربیـة إسـالمیة عالمیـة تقـف أمـام المطـامع مفتي القدس ال

.٤الصهیونیة في فلسطین

.١١م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٢، ع ٩الفتح، م١
.١١م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٢، ع ٩الفتح، م٢
.٧م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٣، ع ٩ح، مالفت٣
.١١٦العیلة، ریاض: تطور القضیة الفلسطینیة، ص٤
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وقــد اتخــذ المــؤتمر مجموعــة مــن القــرارات شــملها فــي دســتوره، والــذي دعــا فیهــا إلــى تنمیــة 

مایـة العالقات والتعاون بین المسلمین على تعدد مواطنهم، ونشـر الثقافـة والفضـائل اإلسـالمیة، وح

المصــالح اإلســالمیة، وصــیانة المقدســات اإلســالمیة، ومقاومــة المســاعي والحمــالت التبشــیریة بــین 

المســلمین، إلــى جانــب إنشــاء الجامعــات والمعاهــد العلمیــة؛ لتعمــل علــى توحیــد الثقافــة اإلســالمیة؛ 

.١وتعلیم اللغة العربیة للناشئة اإلسالمیة

م) عقـدت الجلسـة التمهیدیـة ١٩٣١هــ (١٣٤٩محـرم ٢٦وفي التاسعة من صباح االثنین 

للجنــة البــراق الدولیــة فــي القــدس، فحضــر ممثلــو العــرب والیهــود والحكومــة. وقــال لوفكــون رئــیس 

اللجنــة إن واجــب هــذه اللجنــة ال ینحصــر فــي التحقیــق بــل یتعــدى ذلــك إلــى إصــدار الحكــم النهــائي 

لعـــالم اإلســـالمي إلـــى نقطتـــین فـــي هـــذه القضـــیة. وقـــد أشـــار عـــوني عبـــد الهـــادي الـــذي تـــال كلمـــة ا

أساسیتین، هما: دینیـة: وهـي أن المسـلمین ال یمكـنهم أن یخضـعوا ألي قـرار فیـه مسـاس بحقـوقهم 

الدینیة ولو أجمع على ذلك العالم أجمع. وسیاسیة: وهي أن العالم العربـي لـم یعتـرف ولـن یعتـرف 

.٢یه كوثیقة غیر مشروعة"بصك االنتداب الذي تستمدون منه سلطتكم في الحكم، وأنه ینظر إل

ثـــم قـــدم العـــرب لجمعیـــة األمـــم حجـــة الوقـــف الصـــادرة مـــن الملـــك األفضـــل أكبـــر أنجــــال 

هــ، والوقفیـة تـنص علـى أن الرصـیف نفسـه ٦٦٦رجـب عـام  ٢٤السلطان صالح الدین، وتاریخها 

دار داخل في الوقف الشامل لحي المغاربة بأجمعه وأن الحد الشـرقي لـه هـو الحـرم الشـریف أي جـ

 ٢٩البـراق، كمــا قــدموا مســتندا آخـر ال یقــل أهمیــة، وهــو وقفیــة سـیدي أبــي مــدین شــعیب وتاریخهــا 

هـــ وهــي تؤیــد الوقفیــة الســابقة، وقــدموا أیضــا حكمــا قضــائیا صــادرا مــن محكمــة ٧٢٠رمضــان عــام 

ثبــت الحكــم أبــین اثنــین تنازعـا علــى دار هنــاك فه، فــي قضـیة وقعــت ١٢٤٨القـدس الشــرعیة ســنة 

شـوال  ١٠أن تلك البقعة وقف إسـالمي مـن وقـف أبـي مـدین، وقـدموا حكمـا آخـر بتـاریخ القضائي

.٣ستانبولإهـ، مصدق علیه من ١٢٧٦عام 

أصــدرت لجنــة األجانــب الكبــراء الثالثــة الــذین عینــتهم الحكومــة البریطانیــة بموافقــة مجلــس 

راق هـي للمسـلمین، ومـع جمعیة األمم تقریرها بشأن البراق. وقد أجمعـت اللجنـة علـى أن ملكیـة البـ

ذلك یحق للیهود الوصول إلیه للعبادة في كل وقت بشروط معینة. ویجب علیهم أن ال ینفخـوا فـي 

(قرن الكبش) قرب البراق في أعیاد دینیة معینة، وأن ال یقلق المسلمون الیهـود وقـت عبـادتهم، وال 

.٤القرار یسمح بإلقاء خطب سیاسیة من البراق. وقد أقر المندوب السامي هذا

.١١٧العیلة، ریاض: تطور القضیة الفلسطینیة، ص١
.١٤م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٦، ع ٩الفتح، م٢
.٢م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٧، ع ٩الفتح، م٣
 .٥م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٥٥، ع ١١الفتح، م٤
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إعدام المجاهدین الثالثة:

كــان المنــدوب الســامي جــون تشانســلور فــي لنــدن حــین وقعــت أحــداث البــراق، فجــاء إلــى 

بیانــا  ١٩٢٩القــدس بطــائرة عســكریة، وأصــدر فــور وصــوله فــي األول مــن أیلــول (ســبتمبر) عــام 

قال إن واجبه إعادة رسمیا اتهم فیه العرب بإشعال نار االضطرابات ووصفهم بالقتلة والسفاحین، و 

النظــام إلـــى نصـــابه، والقصـــاص مــن الـــذین ســـیثبت تـــورطهم فــي أعمـــال العنـــف. اســـتمر بالتنكیـــل 

.١بالعرب، فاعتقل مئات الشباب

) حكم علـیهم ٢٠) منهم (٧٩٢وبلغ عدد العرب الذین حكم علیهم في تلك االضطرابات (

م واســمه (خــانكیز)، وهــو مــن رجــال ) یهودیــا مــنهم واحــد حكــم علیــه باإلعــدا٩٢باإلعــدام، مقابــل (

الشرطة الفلسطینیة وقد ثبت علیه تهمة قتل العائلة العربیة في أبو كبیر بیافا. وقد استأنف العرب 

أحكـــام اإلعـــدام إلـــى مجلـــس الملـــك الخـــاص فـــي لنـــدن فأبـــدل حكـــم اإلعـــدام بالســـجن المؤبـــد علـــى 

عامـا، ومحمـد خلیـل  ٢٢یتجـاوز ، هم: فـؤاد حسـن حجـازي، لـم٢المحكوم علیهم ماعدا ثالثة منهم

.٣جمجوم، وأحمد عطا الزیر، في األربعینات من العمر

نفــذ حكــم  ١٩٣٠حزیــران (یونیــو) عــام  ١٧وفــي الســاعة الثامنــة مــن صــباح یــوم الثالثــاء 

اإلعدام فـي سـجن عكـا فـي فـؤاد حسـن حجـازي، والسـاعة التاسـعة فـي عطـا أحمـد الزیـر، والسـاعة 

.٤جومالعاشرة في محمد خلیل جم

ظل الثالثة متسربلین بالشجاعة، وأوصوا مدیر السجن بأن ال یضع األكیاس السوداء في 

رؤوسهم عند تنفیذ اإلعدام، وأوصوا أهالیهم وأمتهم بالثبات والشجاعة، وعندما صعدوا إلى منصة 

وط األبطــال، وقبــل أن یعلقــوا فــي المشــنقة هتــف الثالثــة بحیــاة فلســطین عربیــة حــرة مســتقلة، وبســق

.٥الصهیونیة واالستعمار

خرج عدد كبیر من طالب المدارس السـاعة العاشـرة یـوم تنفیـذ حكـم اإلعـدام، وهتفـوا أمـام 

مكتب اللجنة التنفیذیة "فلیسـقط الظلـم فلیسـقط الجـالدون"، وأرادوا الـدخول مـن بـاب العـامود، ولكـن 

هیئة مكتب اللجنة التنفیذیـة البولیس منعهم وحدث صدام بینهم. وفي الساعة الحادیة عشرة قابلت 

المنــدوب الســامي، وطلبــت منــه تســلیم الجثــث لــدفنها، فاشــترط الــدفن فــي عكــا، وأن تتعهــد اللجنــة 

.٥٢_ ٥١حسني أدهم: شعب فلسطین، صجرار،١
.١٢٨_١٢٧السفري، عیسى: فلسطین العربیة بین االنتداب والصھیونیة، ص٢
.١٥٨بویصیر، صالح، جھاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، ص٣
.١٥٩بویصیر، صالح، جھاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، ص٤
.١٣م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٥، ع ٩الفتح، م٥
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التنفیذیة باستمرار األمن والهدوء، وأرسـلت إشـارة تلفونیـة مـن المنـدوب السـامي ومـن مكتـب اللجنـة 

.١إلى مدینة عكا بهذا المعنى

یبا جدا، وقد عهـد إلـى لجنـة خاصـة بترتیـب موكـب الجنـازة وكان موكب جنازة الشهداء ره

فكـــان علـــى الوجـــه التـــالي: فـــي المقدمـــة طـــالب المـــدارس، یتـــبعهم أعضـــاء الجمعیـــات اإلســـالمیة 

والمسیحیة، ثم العلماء فالرؤساء الروحانیون فوفود البلدان المختلفة، ثم بقیة األهالي، وكان الجنود 

اس على شرفات المنازل یودعون الشـهداء بالـدموع، وقـدر عـدد على أسطحة المباني، كما كان الن

ــــون  ــــاء یؤبن ــــرى، ووقــــف الخطب ــــت جثــــث الشــــهداء الث ــــم ووری ــــة آالف أو یزیــــد، ث الموجــــودین بثالث

.٢الراحلین

وقـــد فرضـــت بریطانیـــا غرامـــات كبیـــرة علـــى مدینـــة الخلیـــل وصـــفد وغرامـــات بســـیطة علـــى 

٣الیهود.

سطینیین منه:م وموقف الفل١٩٣٠الكتاب األبیض 

بیة القرویة أصبحت من دون أرض، % من العائالت العر ٢٩جاء في تقریر سبمسون أن 

ن األراضي الصالحة للزراعـة لـدى العـرب أصـبحت ال تكفـي لضـمان معیشـتهم والمحافظـة علـى أو 

مســـتواها. وعـــارض التقریـــر الســـماح باســـتمرار الهجـــرة إذا كانـــت ســـتؤدي إلـــى حرمـــان العـــرب مـــن 

.٤أعمالهم

وعلى ضوء ذلك التقریر أصدرت الحكومة البریطانیة بیانا عن خطتها السیاسیة، وأشارت 

م، على أنه األساس الذي تبني علیه السیاسة البریطانیة.١٩٢٢إلى بیان الحكومة عام 

ثم أشارت إلى مشكلتین أساسیتین، هما:

ـــة الشـــدیدة كـــل مـــن ـــة بالعقوب ـــى األمـــن العـــام: فقـــد أنـــذرت الحكومـــة البریطانی یحـــرض عل

اإلضرابات، وهي ستحتفظ فـي فلسـطین وشـرق األردن بفـرقتین مـن المشـاة وبسـربین مـن الطـائرات 

ت البـولیس البریطـاني والفلسـطیني ووضـع مشـروع او قـوأربع فـرق مـن السـیارات المسـلحة مـع زیـادة 

.٥للدفاع عن المستعمرات الیهودیة

ــــذطــــومشــــكلة الت ــــافى مــــع ورات الدســــتوریة: إن الشــــكل الدســــتوري ال ي یتطلبــــه العــــرب یتن

حكومــة البریطانیــة تــرى أن الوقــت قــد حــان للســیر فــي مــنح فلســطین الالتزامــات االنتــداب، ولكــن 

.٩م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٥، ع ٩الفتح، م١
.٣م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٥، ع ٩الفتح، م٢
.١٨٦األحمد، نجیب: فلسطین تاریخا ونضاال، ص٣
.١٢إبراھیم، زكریا: مشاریع تسویة قضیة فلسطین، ص٤
.٨٧_٨٦زعیتر، أكرم: القضیة الفلسطینیة، ص٥



٤٢

درجــــة مـــــن الحكـــــم الــــذاتي لمصـــــلحة جمیـــــع الســــكان، دون تـــــأخیر علـــــى أن تالئــــم أحكـــــام صـــــك 

.١االنتداب

، المتمثلــة ٢هم، تقــدیرات سمبســون ووعــد بتنفیــذ توصــیات١٩٣٠ى الكتــاب األبــیض عــام تبّنــ

في وضع حد للهجـرة الصـهیونیة، وتـأمین الفـالح العربـي فـي أرضـه، وٕاشـعار العـرب أنـه ال خطـر 

على مستقبلهم، وٕاتاحة الفرصة أمامهم لحكم بالدهم، وأوضح أنـه لـیس فـي نیـة بریطانیـا النكـوص 

م، مــن أن١٩٢٢عــن وعــد بلفــور، وكــرر مــا جــاء فــي الكتــاب األبــیض الــذي أصــدره تشرشــل عــام 

.٣هجرة الیهود إلى فلسطین حق ولیس منة

اللجنــــة التنفیذیــــة للمــــؤتمر العربــــي الفلســــطیني وفــــدا مــــن أعضــــائها زار المنــــدوب انتــــدبت

السامي في القدس، حامال الرد الذي وضعته اللجنة على الكتاب األبیض ومعه كتـاب مـن موسـى 

إلى المنـدوب السـامي البریطـاني، كاظم الحسیني رئیس اللجنة التنفیذیة. وقد أرسل الحسیني برقیة

ظم فـي كتابـة وبصورة أخرى إلـى لجنـة االنتـدابات الدائمـة فـي جمعیـة األمـم، وقـد أجمـل موسـى كـا

لقرارات التي اتخذتها المؤتمرات العربیة السابقة وأهمها: اإلى المندوب السامي 

لتــرا للعــرب أثنــاء الحــرب إلغــاء وعــد بلفــور وٕالغــاء االنتــداب المخــالف للعهــود التــي قطعتهــا انج_١

من عهد جمعیة األمم. ٢٧ولروح المادة 

تألیف حكومة مسئولة أمام مجلس تمثیل منتخب. _٢

قلها من العرب إلى غیر العرب.نمنع بیع األراضي و _٣

_ وضع حد للهجرة الیهودیة إلى فلسطین.٤

ن حالـــة الفالحـــین وخـــتم هـــذا الكتـــاب بقولـــه إنـــه ال بـــد مـــن اتخـــاذ التـــدابیر العاجلـــة لتحســـی

العرب، سیما الذین ال یملكون أرضا، فإن هؤالء یجب أن توزع علیهم أراضي الحكومـة خصوصـًا 

.٤أراضي الحولة

، فأصـدر ٥هاجم غالة االستعمار البریطاني وفي مقدمتهم تشرشل والیهود الكتاب األبیض

إلـى وایـزمن یؤكـد لـه أن بـالده رئیس الوزراء البریطاني رمزي مكدونالد قرارا بإلغائه، وأرسـل رسـالة 

مســتمرة فــي تســهیل الهجــرة، وتشــجیع الیهــود فــي أراضــي الــبالد دون إلحــاق ضــرر بحقــوق الفئــات 

.٨٧زعیتر، أكرم: القضیة الفلسطینیة، ص١
.٢٢٥د الوھاب: تاریخ فلسطین الحدیث، صالكیالي، عب٢
.١٦٨بویصیر، صالح مسعود: جھاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، ص٣
.٢م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٣٤، ع ١٠الفتح، م٤
.١١٨محسن، عیسى، فلسطین وسماحة المفتي األكبر، ص٥



٤٣

نــه لــم یخطــر ببــال حكومتــه وقــف الهجــرة وأنهــا ستســهل لهــم الحصــول علــى أاألخــرى بفلســطین، و 

.١عمل في البالد

م باشــا الحســیني برقیــة احتجــاج بعثــت اللجنــة التنفیذیــة العربیــة بتوقیــع رئیســها موســى كــاظ

إلى المندوب السامي في فلسـطین، وقـال الحسـیني فـي البرقیـة: "اطلعـت علـى الكتـاب الـذي أرسـله 

نــه تضــمن تفســیرا رســمیا لمــا جــاء فــي إالــدكتور وایــزمن، والــذي قــال فیــه النبیــل ج. ماكدونــد إلــى

رأیــت مــن واجبــي أن مــن غمــوض وٕابهــام. وقــد ١٩٣٠الكتــاب األبــیض الصــادر فــي أكتــوبر ســنة 

إلــى النبیــل تیــة التــي أرجــوكم التوســط تبلیغهــاأعلــق حــاال علــى الكتــاب المــذكور، المالحظــات اآل

مكدونالد المشار إلیه:   

أن الكتاب المشار إلیه ال یحتوي حقا على تفسیر لما جاء مبهما في الكتاب األبیض _ ١

نصـوص ومبـادئ، واخـتط بهـذه المناسـبة المذكور، إذ إنه تعرض لكل ما جاء في هذا الكتاب مـن 

سیاســـة جدیـــدة للحكومـــة البریطانیـــة تخـــالف تمامـــا الخطـــة السیاســـیة المثبتـــة فـــي الكتـــاب األبـــیض 

المذكور. 

لــم یكــن لیحتــوي الكتــاب األبــیض علــى شــيء جدیــد فــي حقــوق العــرب السیاســیة وأن _ ٢

لتضــمن تمامــا مــا یجنــب أن النصــوص الــواردة فیــه عــن حقــوقهم االقتصــادیة واالجتماعیــة لــم تكــن 

یكون لهم من حقوق، فقد ابتكر مكدونالد مبادئ جدیدة لیس لهـا ذكـر فـي الكتـاب األبـیض، كانـت 

فـــي مصـــلحة بنـــاء (الـــوطن القـــومي) الیهـــودي فقـــط، مثـــل مبـــدأ تشـــغیل العمـــال الیهـــود باألشـــغال 

كومــة وعــدم مراعــاة العمومیــة واألشــغال البلدیــة بنســبة مــا یدفعــه الیهــود مــن الضــرائب لخزینــة الح

األكثریة العربیة. 

إنــي لحــزین جــدا أن أرى تقلــب السیاســة البریطانیــة فــي فلســطین بــین عشــیة وضــحاها _ ٣

خصوصا في هذه المرة التي سارعت فیها إلى نقض المیثاق الذي قطعته علـى نفسـها فـي الكتـاب 

.٢األبیض المذكور

وســكرتیره إلــى فلســطین فأصــدرت م وصــل وزیــر المســتعمرات البریطانیــة١٩٣٢وفــي عــام   

اللجنــة التنفیذیــة العربیــة بیانــا قالــت فیــه: إن الــبالد ال تســتقبل الــوزیر الیــوم كضــیف، بــل تســتقبله 

كحــاكم أرهــق الــبالد بسیاســة مناقضــة لجمیــع الحقــائق المحسوســة التــي تبنتهــا حكومتــه بعــد الــدرس 

مبســـون، وأوقـــف تنفیـــذ تقریـــر لجنـــة والتحقیـــق الـــدقیقین: فـــألغى الكتـــاب األبـــیض، وأهمـــل تقریـــر س

.١١٩صالح، محسن، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، ص١
.٧م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٤١، ع ١٠مالفتح،٢



٤٤

التحقیق البرلمانیة، وفتح باب الهجرة على مصراعیه، ومهد السبل الستیالء الیهود على األراضـي 

.١من دون مراعاة حالة البالد العامة وحاجات أهلها، مدفوعا إلى ذلك بدعایة الدخالء الغاصبین

تسلیح الیهود في فلسطین:

هریـــب رف عـــن تســـلیح الیهـــود حتـــى اكتشـــفت حـــوادث تغضـــت الحكومـــة البریطانیـــة الطـــ

ســمنت، كمــا أنهــا وزعــت بنفســها كمیــة كبیــرة مــن البنــادق علــى ضــخمة فــي برامیــل عدیــدة مــن اإل

ي الدفاع عن النفس عند الضرورة.عض المستعمرات، بحجة استعمالها فب

نهــا أذیـع فـي فلســطین بـالغ رسـمي مــن الحكومـة حـول تســلیحها لیهـود المسـتعمرات، وتمری

إیاهم على إطـالق النـار، األمـر الـذي أقلـق العـرب علـى اخـتالف مـراتبهم وأقـض مضـاجعهم، وقـد 

جـــاء فیـــه مـــا یلـــي: "قـــد أعطیـــت بعـــض المســـتعمرات الیهودیـــة المنعزلـــة بنـــادق مـــن النـــوع المســـمى 

ــــتح هــــذه  ــــى أال تف ــــدفاع، عل ــــي مســــتودعات مختومــــة الســــتعمالها بقصــــد ال ــــز) موضــــوعة ف (جریب

فــي األحــوال االضـــطراریة الماســة. وقــد قــام ضـــباط البــولیس فــي اآلونــة األخیـــرة المســتودعات إال

بتجربة هذه البنادق بحضور أهل المستعمرات الیهودیة ولم یطلق غیر خمسـین خرطوشـة مـن كـل 

.٢مستودع في أثناء هذه التجربة"

حضــــر ضــــابط البــــولیس البریطــــاني إلــــى تـــم تــــدریب الصــــهاینة علــــى إطــــالق النــــار، فقــــد

تعمرات الیهودیــة فـــي وادي الحــوارث وأجـــرى التمرینــات _أو التجــارب كمـــا تــدعى الحكومـــة_ المســ

إلطالق الرصاص من البنادق التي أودعتها السلطة في تلك المستعمرات. ویقول وطني كبیر: إن 

.٣هذه التجربة تجري في كل أسبوع، وٕاذن فهي تمارین ولیست تجارب

جنود البریطانیین، فقد اشترت عصـابة یهودیـة كان الیهود یشترون الرصاص من بعض ال

كمــا كــانوا یحصــلون .٤رصاصــة مــن بعــض جنــود قــوة الطیــران اإلمبراطوریــة فــي الرملــة )٣٠٠٠(

على بعض السالح عن طریق التهریب، فقد صودر في جمرك حیفـا ویافـا صـنادیق حدیدیـة كبیـرة 

ودیـة كبیـرة، مركزهـا الـرئیس فـي تحتوي على بنادق حربیة هربها الیهود بواسطة عصابة تهریـب یه

سـمنت وصـنادیق خالیـا النحـل قد كان التهریب یتم في برامیل اإل. و ٥انجلترا، ولها فروع في أوروبا

.٦وبرامیل الزیت

.١٤م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٤٩، ٣٤١، ع ١٤الفتح، م١
 .٥م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٥٨، ع ١١الفتح، م٢
.١١م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٥٩، ع ١١الفتح، م٣
.١٩م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٨١، ع ١٦الفتح، م٤
.١٩م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٠، ع ١٩الفتح، م٥
.٤٥٧ون، ولید: القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصھیوني، صالخالدي وآخر٦



٤٥

وعنــــدما شــــكا الیهــــود إلــــى لجنــــة شــــو مــــن تقصــــیر الحكومــــة فــــي حمــــایتهم بــــادرت اإلدارة 

مخـاتیر عــدد مـن المسـتعمرات، وكلفـت بعــض االنتدابیـة إلـى تسـلیم صـنادیق الــذخیرة والبنـادق إلـى 

.١المدرسین باإلشراف على تدریب الشبان الیهود، وأدى هذا إلى هیاج عربي عام

 ٣ه، الموافـق ١٣٥٠ربیـع األول عـام  ١٦مؤتمر نابلس مساء الجمعة عقد أهالي نابلس 

م، وحضـــره منـــدوبون یمثلـــون جمیـــع أقضـــیة فلســـطین، لبحـــث مســـألة ١٩٣١آب (أغســـطس) عـــام 

:تسلیح الیهود، وقد خرج بالقرارات التالیة

آب (أغسـطس) عـام  ١٥یقدم كل بلد طلب للحكومة بالسماح له بإقامـة مظـاهرة یـوم _ ١

م.١٩٣١

إذا أصرت الحكومة علـى إتبـاع سیاسـة تسـلیح المسـتعمرات الیهودیـة یعهـد فـي األمـر _ ٢

إلى لجنة خاصة لتقوم بما یقتضیه الحال. 

عــالم اإلســالمي وملوكــه وأمرائــه یبــین األخطــار المحدقــة بفلســطین ینشــر بیــان علــى ال_ ٣

من جراء تسلیح المستعمرات الیهودیة.

یطلب المؤتمر من الحكومة نشر بیان رسمي صریح عن نتیجة التحقیقات في قضیة _ ٤

تهریب السالح في الصنادیق الحدیدیة التي ضبطت في جمرك حیفا.

طلـــب منــه أن تعـــدل الحكومـــة عــن هـــذه السیاســـة رفــع كتـــاب إلـــى المنــدوب الســـامي ی_ ٥

الخطیــرة وأن تســترد الســالح المــوزع علــى مســتعمرات الیهودیــة، أو أن تعامــل القــرى العربیــة النائیــة 

بمثل ما عاملت به الیهود.

الكتابة في هذا الشأن إلى جامعة األمم وٕالى الوفد السوري._ ٦

ر في تنفیذ هذه القرارات مدة شهر للقیـام إمهال اللجنة الخاصة التي عهد إلیها المؤتم_ ٧

بالمهــام التــي ألقیــت علــى عاتقهــا وهــي مؤلفــة مــن: فهمــي العیوشــي وعبــد اهللا ســماره ومحمــد علــى 

.٢دروزه وأكرم زعیتر وجمال القاسم

طالـــب المـــؤتمر بســـحب الســـالح والمـــدربین، ودعـــا كـــل عربـــي إلـــى التســـلح فـــي حـــال _ ٨

.٣رفضت الحكومة طلب المؤتمر

هــــ ١٣٥٠ربیـــع الثـــاني  ٣جتمعـــت اللجنـــة التنفیذیـــة العربیـــة فـــي القـــدس یـــوم االثنـــین ثـــم ا

م)، لبحث تلك المسألة، واتخذت فیها القرارات التالیة:١٩٣١(

.٤٥٧الخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصھیوني، ص١
 .٥م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٦٣، ع ١١الفتح، م٢
.٤٥٧الخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصھیوني، ص٣



٤٦

اإلضراب العام برا وبحرا یـوم األحـد القـادم، وأن تتظـاهر اللجنـة التنفیذیـة بكاملهـا فـي _ ١

الیوم المذكور.

لیهود خالفا لقوانین البالد یوحي إلى كل عربي أن یتسلح.تبلیغ الحكومة أن تسلیح ا_ ٢

االحتجــاج علــى األمــر الــوارد مــن وزارة المســتعمرات بإصــدار أمــر یعــد فیــه الخمســة _ ٣

والعشرون ألـف یهـودي الـذین دخلـوا الـبالد بصـورة غیـر مشـروعة كـأنهم دخلوهـا بصـورة مشـروعة، 

وعد هذا األمر من جملة أسباب اإلضراب.

وأن  ،ه١٣٥٠جمـادي األولـى عـام  ٨جتماع عام فـي مدینـة نـابلس یـوم األحـد عقد ا_ ٤

یقوم مكتب اللجنة بتوزیع الدعوة بهذا االجتماع وأعدت المواضیع التـي سـیبحث فیهـا المجتمعـون، 

وهــي تتنــاول جمیــع األعمــال التــي تقــوم بهــا الحكومــة مخالفــة للقــوانین والتقــاریر الرســمیة الصــادرة 

.١ع خطة حازمة تسیر علیها اللجنة بإزاء هذا الموقف الشاذلمصلحة العرب ووض

آب (أغســطس)، وســاروا إلــى  ٢٣ودعــت اللجنــة العربیــة الــبالد إلــى اإلضــراب العــام فــي 

. اجتمـع ٢سـراي الحكومـة فـي مسـیرة ثـم حـدثت اصـطدامات بـالبولیس وقـع فیهـا جرحـى مـن العـرب

یــع مختــرقین أحیــاء المدینــة، ینشــدون أكثــر مــن ألــف وخمــس مئــة مــن الرجــال والشــبان وســار الجم

فتصـدى لهـا البـولیس بـإطالق النـار ، األناشید الحماسیة الوطنیة، ویهتفون بحیـاة الـبالد واسـتقاللها

أصـیب عــدد مــن المشـاركین، رد المشــاركون بإلقــاء الحجـارة، فأصــیب المســتر كـایلز بحجــر شــجه و 

.٣مائتي مشاركشجا بالغا في رأسه ونقل إلى القدس للكشف عنه، واعتقل 

ونقلت "الفتح" عن صحیفة "الدفاع" الفلسطینیة أن عددا من الموظفین الیهود اسـتقالوا مـن 

ســـلك البـــولیس، وقـــد تبـــین أنهـــم یرســـلون حراســـا للمســـتعمرات الیهودیـــة، بعـــد أن یكونـــوا قـــد تـــدربوا، 

س الیهـود، قـد حد مفتشـي البـولیأت، مثال ذلك أن غولدمن الذي كان وهناك یرأسون أفرادا وجماعا

.٤عین رئیسا لحراس مستعمرة ناتانیا

استیالء الصهاینة على األراضي:

لـــم یتوقـــف االعتـــداء علـــى األراضـــي، بـــل ازدادت المحـــاوالت الصـــهیونیة لالســـتیالء علـــى 

.األراضي العربیة

ألغت بریطانیا جمیع قوانین وأنظمة ملكیة األراضي التـي وضـعها العثمـانیون، التـي تحـرم 

هـود امـتالك شـيء مـن أراضـي فلسـطین، وأبـدلتها بقـوانین ونظـم تمكـن الیهـود الصـهیونیین على الی

.٣م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٦٤، ع ١١الفتح، م١
.٩١القضیة الفلسطینیة، صزعیتر، أكرم:٢
 .٤م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٦٦، ع ١١الفتح، م٣
.١٦م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٥٥، ع ٢١الفتح، م٤



٤٧

م أصــدرت حكومــة االنتــداب قــوانین ١٩٢٠مــن الســیطرة علــى معظــم أراضــي فلســطین، وفــي ســنة 

تتیح للیهود امتالك األموال غیر المنقولـة، وافتتحـت مكاتـب لتسـجیل األراضـي فـي فلسـطین. وفـي 

ونورمان بنتویش الیهودیان الصهیونیان القـوانین الموضـوعة ت صموئیلم عدل هربر ١٩٢١سنة 

.١م، بحیث تمنح الیهود فرصة أكثر في امتالك األراضي في فلسطین١٩٢٠سنة 

نجلیزیة الفالح العربي في فلسطین بالضرائب الباهظة لیتخلـى الفـالح وأرهقت الحكومة اإل

الح بعجـــزه إذ أرهقتـــه الـــدیون، ثـــم وجهـــت عـــن أرضـــه أو بعضـــها، وتحقـــق مـــرادهم، فقـــد شـــعر الفـــ

الحكومـــة ضـــربة قاضـــیة للعـــرب، حینمـــا أغلقـــت البنـــك العثمـــاني، الـــذي كـــان ییســـر األمـــور أمـــام 

الفـــالح، وأنشـــأت مصـــارف أخـــرى أقرضـــت الفالحـــین بالربـــا فـــزادت حـــالتهم ســـوء، وبـــاع الفالحـــون 

.٢أرضهم فاشتراها الیهود بأبخس األثمان

یة سمبسون فدرس أحـوال فلسـطین وعـاد فقـدم تقریـرا قوبـل بشـيء أرسلت الحكومة البریطان

من االرتیاح من األوساط العربیـة، بینمـا قوبـل بالسـخط الشـدید مـن الیهـود لمـا احتـواه مـن الحقـائق 

التي تدل على ما یهدد العرب من أخطار وما كان من تـآمر سـلطات فلسـطین مـع الیهـود علـیهم، 

.٣راعي العربي أصبح ال یملك أي أرض البتةوكان مما سجله أن ثلث الشعب الز 

نیـة وتركـوا المرتفعـات القاحلـة وقالت صحیفة التایمز: "إن الیهود استقروا في األراضـي الغ

هلــین، أمــا العــرب فــإنهم یســتحقون الرعایــة؛ ألنهــم ال یزالــون یؤلفــون أغلبیــة ســكان الــبالد وهــم لآل

موســم لیســتطیعوا الحیــاة. لیســت لــدیهم أرضــهم فــي كــلاصــیلعیشــون عیشــة قاســیة: یرهنــون محی

.٤بسد حاجاتهم، وهم غارقون في الدیون"محاصیلهمموارد سوى العودة إلى االقتراض إذا لم تف 

وعن األراضي التي استولى علیهـا الیهـود تحـت سـلطة االنتـداب، قـال عـوني عبـد الهـادي 

إلـى أیـدي الیهـود، ویلیـه م، إن مرج ابـن عـامر تسـرب١٩٣٢خالل اجتماع لحزب االستقالل عام 

سهل عكا_ حیفا، من حیث الكبر، وقد استولى الیهـود علـى أكثریتـه. وأمـا األراضـي الزراعیـة بـین 

) ألف دونم، ١٢٠) ألف دونم، ومن طولكرم ما یزید على (٥٠یافا وغزة فقد استولى الیهود على (

الســـاحلیة الصـــالحة ) ألـــف دونـــم، والمعـــروف أن األراضـــي ٥٠ومـــن ســـهل طـــولكرم_ حیفـــا نحـــو (

.٥) ألف دونم٢٠٠) ألف دونم، ومن المؤكد أن الیهود استولوا منها على (٢٢٥للزراعة تقدر ب (
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).١٤_١١الزعیم الصھیوني حاییم وایزمان. (الزعبي، أمجد: ھربرت صموئیل، ص

.١٦٩ل، صحسین، محمد: العرب والیھود في الماضي والحاضر والمستقب١
.١٧١حسین، محمد: العرب والیھود في الماضي والحاضر والمستقبل، ص٢
.١٤٧الریماوي: أحمد یوسف، المسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خالل القرن العشرین، ص٣
.١١م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٠٩، ع ١٨الفتح، م٤
 .٥م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣١٣، ع ١٣الفتح، م٥



٤٨

حرصــت الســلطات البریطانیــة فــي فلســطین علــى تســریب أراضــي الدولــة للیهــود بأســالیب 

ام مختلفــة، كــان تــأجیر األراضــي واحــدا منهــا، وقــد بلــغ مجمــوع مــا أجرتــه الحكومــة للیهــود حتــى عــ

) دونــم، وضــع الیهــود یــدهم علیهــا، بــرغم أن ٢٩,٢٩٠) دونــم، إضــافة إلــى (١٧٥,٥٤٥م (١٩٣٧

المباحثــات كانــت ال تــزال جاریــة بشــأنها فــي تلــك الفتــرة، لیصــبح مجمــوع مــا كــان مــع الیهــود لعــام 

) ٤٦٧,٠١٧م، بلـغ مجمـوع مـا أجرتـه للیهـود (١٩٣٩) دونم، وحتى عـام ٢٠٤,٨٣٥هو ( ١٩٣٧

.١دونم

لدفاع عن األراضي العربیة أنشئ مشروع "یـوم صـندوق األمـة"، الـذي یرمـي إلـى وبهدف ا

جمـــع التبرعـــات للمحافظـــة علـــى الملكیـــة العربیـــة فـــي أراضـــي فلســـطین، وقـــد ألفـــت لـــذلك اللجـــان، 

.٢واتفقت على تأیید هذا العمل جمیع األحزاب

وقررت لجنة "صندوق األمة" برئاسة موسى كاظم الحسیني ما یلي:

یشتري بجمیع األموال التي جمعت وستجمع لصندوق األمة أراض في فلسطین. أن_ ١

أن نؤلــف شــركة عربیــة باســم "الشــركة العربیــة إلنقــاذ أراضــي فلســطین"، وأن یشــتري _ ٢

بجمیع أموال صندوق األمة أسهم من أسهمها.

انتخب حلمي باشا وفؤاد سابا لتهیئة قانون الشركة._ ٣

ة أن ترسل كل لجنة عنصرین من أعضـائها یمثالنهـا فـي هـذا أن یكتب للجان الفرعی_ ٤

االجتماع.

أن یكتب إلى جمیع اللجان الفرعیة لیوم صندوق األمة بأن تدفع ما اجتمع لـدیها مـن _ ٥

األمــوال للبنــك العربــي وفروعــه بأســرع مــا یمكــن كــي یتســنى لمراقــب حســابات لجنــة یــوم صــندوق 

واردة للصندوق قبل یوم االجتماع.األمة تنظیم إجمال بجمیع المبالغ ال

توجیــه نــداء إلــى األمــة بلــزوم اإلقبــال علــى أســهم صــندوق األمــة التــي ســتكون الفائــدة _ ٦

.٣منها من أهم األسباب إلنقاذ أراضي فلسطین

ـــــاب فیهـــــا، شـــــراء األراضـــــي  ـــــرون لالكتت ـــــي توافـــــد الكثی ومـــــن أغـــــراض هـــــذه الشـــــركة، الت

.٤زراعیة والتجاریة والصناعیة المتعلقة باألراضي ومنتوجاتهاال واستثمارها، والقیام بجمیع األعمال

عقد اجتماع في یافا لتقریر موقف العرب إزاء الحالـة فـي فلسـطین، وقـد  ١٩٣٢وفي عام 

بحث المؤتمر: الالتعاون، وبیع األراضي، وهجرة الیهـود. وقـد تقـرر مبـدأ الالتعـاون، وأن یبـدأ مـن 

.١٩٥ند: أراضي فلسطین بین مزاعم الصھیونیة وحقائق التاریخ، صالبدیري، ھ١
 .٤م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣١١، ع ١٣الفتح، م٢
.٩م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣١٦، ع ١٣الفتح، م٣
.٢م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٢١، ع ١٣الفتح، م٤



٤٩

نجلیزیة والیهودیة، وانتخـاب عوات الحكومة ومقاطعة البضائع اإلدأبسط درجاته، وذلك بعدم تلبیة 

.١لجنة تضع أسالیب الالتعاون إلى النهایة وتقدیم تقریرها خالل شهرین

ن ال أبیـع أي أأعاهـد اهللا وأنبیـاءه بـودفاعا عن األرض أقسم أهـالي أسـدود القسـم التـالي: "

أحــول دون أي بیــع ن أوأن أبــذل جهــدي بــلیهــود. لأرض بــالدي _مباشــرة أو بالواســطة_ شــبر مــن 

ن أحـافظ علـى بـالدي مضـحیا بـذلك كـل ثمـین وغـال، وٕاذا حنثـت بیمینــي أقسـم بـأمـن هـذا النـوع، و 

أكـــون خارجـــا علـــى دینـــي، یحاســـبني اهللا علیـــه یـــوم القیامـــة، وأكـــون خارجـــا علـــى عروبتـــي خائنـــا 

.٢منبوذا"

لمنــار حــول مــن یســاعد نشــرت الصــحیفة فتــوى للشــیخ محمــد رشــید رضــا صــاحب مجلــة ا

الیهــود علــى امــتالك فلســطین قــال فیهــا: "حكــم مــن یســاعدهم علــى امــتالك األرض بــأي نــوع مــن 

أنواع المساعدة وأیة صورة من صـورها الرسـمیة (كـالبیع) وغیـر الرسـمیة (كالترغیـب) حكـم الخـائن 

.٣ألمته وبالده، العدو هللا ولرسوله وللمؤمنین، الموالي ألعدائهم وخصومهم"

وشـــارك عشـــرة آالف فـــي بئــــر الســـبع فـــي اجتمـــاع كبیــــر، وأســـفر عـــن تعهـــد المجتمعــــین 

بالمحافظة على أراضیهم، واقسموا على ذلـك أغلـظ األیمـان، وقـد تلیـت فتـوى لمفتـي فلسـطین جـاء 

ـــــع األرض  ـــــب بالمســـــلمین والعـــــرب جمیعـــــا إلـــــى تحـــــذیر بعضـــــهم بعضـــــا مـــــن بی ـــــا نهی فیهـــــا: "إنن

نه أن یطفـــئ نـــور أالـــة هـــذا المنكـــر العظـــیم الـــذي مـــن شـــعلـــى إز للصـــهیونیین، وأن یعملـــوا جمیعـــا 

ثــر المســلمین والعــرب مــن هــذه األراضــي المقدســة، ولیتقــوا بــذلك فتنــة ال تصــیبن أاإلســالم ویمحــو 

.٤الذین ظلموا منهم خاصة"

مــن علمـــاء الشــریعة فــي فلســطین، مـــن قضــاة ومفتــین وخطبــاء وأئمـــة  ٤٠٠اجتمــع نحــو 

شــــوال  ٢٠األمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر یــــوم الجمعــــة ووعــــاظ ومدرســــین، فــــي مــــؤتمر

م) فــي القــدس، بــدعوة مــن الحــاج أمــین الحســیني، واقتــرح الــبعض أال یــدفن فــي ١٩٣٤هـــ (١٣٥٣

.٥مقابر المسلمین من یبیع أرضا للیهود أو یتوسط في بیعها

حكومـة حصلت "الفتح" على إحصاءات دقیقة تستند إلى تقاریر رسمیة في إحـدى دوائـر ال

) دونــم ٦٧٠٠٠عــة (ام بلغــت مســاحة األراضــي المب١٩٣١ة عــن بیــع األراضــي للیهــود: ففــي ســن

.١١م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٣٨، ع ١٤الفتح، م١
.٧م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥٢، ٣٤٥، ع ١٤الفتح، م٢
.١١م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٩، ع ١٦الفتح، م٣
.١١م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٣، ع ١٩الفتح، م٤
.١٥م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٣، ٤٣١، ع ١٩الفتح، م٥



٥٠

) دونــم، ٩٦عــة (ام بلغــت األراضــي المب١٩٣٢وفــي ســنة ) جنیهــا فلســطینیا. ١٦٨٠٤٩٨ثمنهــا (

) دونــم، ١٤٩٠٠٠( م بیــع مــن األراضــي١٩٣٣) جنیــه فلســطیني. وفــي ســنة ٢٢٧٨٧٠١ثمنهــا (

) ٨٣٧٨١٦٤) دونــــم، ثمنهــــا (١٥٦٠٠٠م بیــــع (١٩٣٤. وفــــي ســــنة ) جنیهــــا٥٢٦٦٠٩٢ثمنهــــا (

) دونـم، بلغـت أثمانهـا ٤٦٨٠٠٠عة في السنوات األربـع (اا. وهكذا تكون جملة األراضي المبجنیه

.١) جنیها١٧٦٠٣٤٥٥(

والذي أرید التأكید علیه هنـا، هـو أن الفلسـطیني لـم یبـع أرضـه إال فـي حـاالت نـادرة جـدا، 

األرض، بـــل تحـــت ضـــغط الحاجـــة، نتیجـــة سیاســـة اإلفقـــار التـــي مارســـتها لـــم تكـــن خیانـــة للـــدین و 

السـلطات البریطانیـة باالتفـاق والتعـاون مـع الحركـة الصـهیونیة، ومـع ذلـك فقـد كانـت حـاالت البیــع 

تلك نادرة جدا؛ ألن الفلسطینیین تشبثوا بأرضهم رغم الفقر والحاجة.

راها الیهـود مـن الفالحـین العـرب لـم ویعترف تقریر لجنة شو بأن نسـبة األراضـي التـي اشـت

.٢م١٩٣٠% من مجموع ما اشتراه الیهود حتى عام ١٠تزد بأي شكل من األشكال على 

وحــول تفســیر تلــك األرقــام الكبیــرة فــي بیــع األراضــي، فــان البــائع فیهــا فــي الغالــب لــم یكــن 

فلسطینیا.

تحـدة الخاصـة بفلسـطین، بینـت لى لجنة األمـم المإ القیادة القومیة العربیة مذكرةفقد قدمت

فیهــا أن بــائعي األرض لــم یكونــوا فلســطینیین: فسرســق بیروتــي، كمــا أن الطیــان والقبــاني لبنانیــان 

أیضــــا، "وهـــــم مجــــردون مـــــن األحاســــیس الوطنیـــــة ویجــــب عـــــدم لــــوم عـــــرب فلســــطین علـــــى هـــــذه 

.٣الصفقات"

ونـــــم مـــــن ) د٣١٥٠٠م، مـــــا مســـــاحته (١٩٠١فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال اشـــــترى الیهـــــود عـــــام 

.٤األراضي الواقعة بالقرب من طبریا، من عائلة سرسق البیروتیة، المالكة لتلك األراضي

) شـركات ٣ویؤكد هذا ما ذكره المسـتر غرانـوت خبیـر األراضـي الیهـودي، أن مـا كسـبته (

% مـــن كبـــار أصـــحاب األراضـــي الغـــائبین، و ٥٢،٦كـــان عبـــارة عـــن  ١٩٣٦یهودیـــة حتـــى عـــام 

.٢٣م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٣، ٤٣٨، ع ٢٠الفتح، م١
.٦٠١خلة، كامل: فلسطین واالنتداب البریطاني، ص٢
.٢٠٤، صافنیري، اریھ: دعوى نزع الملكیة٣
.١٨٨الحمید الثاني وفلسطین، صالنتشة، رفیق: السلطان عبد٤



٥١

% مــــــــن الفالحــــــــین العــــــــرب ٩،٤الكنــــــــائس والشــــــــركات األجنبیــــــــة، و % مــــــــن الحكومــــــــة و ١٣،٤

.١الفلسطینیین

لـى إوهذه النسبة األخیرة التي یذكرها أحد الیهود، تؤید وتؤكـد مـا جـاء فـي المـذكرة العربیـة 

% بأي حال من األحوال.١٠لجنة األمم المتحدة، من أن نسبة ما باعه الفلسطینیون لم یبلغ 

ادة الهجرة:السیاسة الصهیونیة لزی

في قانون الجنسیة الفلسطینیة مادة تنص على أن من حق الزوجة التي اكتسبت الجنسـیة 

الفلســطینیة أن تــأتي بزوجهــا األجنبــي إلــى فلســطین فیكتســب الجنســیة الفلســطینیة حــال وصـــوله، 

فعمل الحاخامات على كتابة عقود زواج صوریة لجمیع بنات الیهود فـي فلسـطین علـى رجـال مـن 

ود یریدون أن یأتوا إلى فلسطین من الخارج بقصد تهویدها، ومتـى تـم العقـد تقـدم عریضـة إلـى الیه

.٢الحكومة بتوقیع الفتاة المعقود علیها طالبة األذن لزوجها بدخول فلسطین

كما عمل الیهود للتزویر لزیادة عدد المهاجرین، فقد اكتشفت دائرة األمن العام في بولونیا 

تزویــر شــهادات الهجــرة إلــى فلســطین، وكــان لهــا فــروع وعمــالء فــي هــامبورغ عصــابة اشــتغلت فــي 

وتریســتا، وقــد قــبض علــى مــائتي شــخص ممــن لهــم عالقــة بالعصــابة، أمــا رئــیس العصــابة موشــیه 

.٤. كما كشفت عصابات لتهریب الیهود٣شیمان فقد مات فور القبض علیه بالسكتة القلبیة

ى آلـة لتزییـف جـوازات السـفر بصـورة متقنـة، بمـا كما عثر رجال البولیس في تل أبیـب علـ

.٥في ذلك توقیع المندوب السامي وتوقیع مدیر دائرة المهاجرة والسفر

إذا جمعنـا ملیـوني وقال حاییم وایزمن في المؤتمر الـذي عقـده فریـق مـن الیهـود فـي لنـدن "

 ٣٥تدخل إلیها ود ألمانیا وخصصنا نصف هذا المبلغ لفلسطین فأنا أضمن بأنهجنیه لمساعدة ی

.٦ألف مهاجر في السنوات الثالث القادمة"

الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین:

م لـــم یختلـــف شـــيء علـــى األرض، فقـــد ازدادت الهجـــرة ١٩٣٠بعـــد الكتـــاب األبـــیض عـــام 

الصهیونیة إلى فلسطین.

.٦٠١خلة، كامل: فلسطین واالنتداب البریطاني، ص١
.١٣م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧٤، ع ١٦الفتح، م٢
.١٠م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٠، ع ١٩الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٠، ع ١٩الفتح، م٤
.٧م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٦١، ع ٢١الفتح، م٥
.١٢م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧٨، ع ١٦الفتح، م٦



٥٢

عـــاد جابوتنســـكي إلـــى فلســـطین بعـــد أن حظـــروا علیـــه ذلـــك، وهـــو رئـــیس الفرقـــة الیهودیـــة 

.١والمشهور برغبته في االستعجال بطرد العرب إلى الصحراءالسریة، 

م) قالــت الصــحیفة إن الصــحف الیهودیــة نشــرت بعــض مــواد ١٩٣٣هـــ (١٣٥٢وفــي عــام 

قانون الهجرة الجدید، وهي:

السماح لكل شخص من أهالي شـرق األردن الـدخول إلـى فلسـطین سـواء أكـان یحمـل _ ١

جوازا أم ال.

بدخول فلسطین بغیـر إذن مـدیر دائـرة المهـاجرة ویجـوز لكـل عدم السماح ألي أجنبي _ ٢

مــوظفي دائــرة المهــاجرة أن یضــعوا شــروطا لــدخول األجنبــي یجــب أن تكــون متــوفرة فــي شــهادات 

المهاجرة وغیرها.

بهـا یكـون م فیهـا زیـادة عـن المـدة المصـرح لـهكل شخص یدخل فلسطین كسائح ویقـی_ ٣

ن ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تزیــد عــن مئــة جنیــه أو بكــال قــد خــالف قــانون المهــاجرة ویعاقــب بالســج

العقوبتین معا.

كل شخص یطرد من فلسطین ویعود إلیها بـدون جـواز أو إذن یعاقـب بالسـجن ثـالث _ ٤

.٢سنوات

.١٠٢٤٣م ١٩٣٣وبلغ عدد الیهـود المهـاجرین مـن بولنـدا فـي شـهر آب (أغسـطس) عـام 

م) نقــال عــن صــحیفة ١٩٣٣هـــ (١٣٥٢خــرة عــام جمــادى اآل ٧وذكــرت "الفــتح" فــي عــددها بتــاریخ 

) مهاجر یهودي دخلوا میناء حیفا خالل ثالثـة أیـام، وأن عـددا كبیـرا ١٥٠٠البالستاین بوست أن (

یستعد للمجيء من أوروبا وأمریكا. وذكر في العدد ذاته أن اتفاقیة عقدت بین الوكالة الیهودیة في 

تریستینو" على نقل ثمانین ألف مهاجر من یهود ألمانیا لندن وبین شركة البواخر االیطالیة "اللوید

.٤إلى فلسطین خالل ثالثة أشهر

وقد قدم أهالي نابلس مذكرة احتجاج على استمرار الهجریـة الیهودیـة إلـى بالدهـم، تسـلمها 

القائم بإدارة الحكومة في فلسطین، وطلبوا منه إرسـال نسـخة عنهـا إلـى وزارة المسـتعمرات، ونسـخة 

.٥عیة األممإلى جم

.١١م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٢٥، ع ٩الفتح، م١
.١٩م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٥٧، ع ١٥الفتح، م٢
.١٦م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦١، ع ١٥الفتح، م٣
.٩م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٤، ع ١٥الفتح، م٤
.١٤م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٦، ع ١٥الفتح، م٥



٥٣

وعقد مكتب اللجنة التنفیذیة لمؤتمر الشباب العربي اجتماعا وطنیا، تقرر فیه ما یلي:

عقد اجتماعات في القرى والمدن لبحث أخطار الهجرة الصهیونیة وبیع األراضي._ ١

نــدب بعــض المحــامین للبحــث فــي إقامــة قضــیة علــى حكومــة فلســطین أمــام محكمــة _ ٢

بتهمــة مخالفتهــا لصــك االنتــداب وٕالحاقهــا أضــرارا فادحــة بعــرب فلســطین العــدل العلیــا فــي القــدس

.١بسبب فتحها أبواب فلسطین لدخول المهاجرین الیهود

اعترف المنـدوب السـامي البریطـاني فـي لقـاء لـه مـع أهـالي نـابلس بـأن تهریـب المهـاجرین 

غیر قانونیة، أي بطریقـة كثیر، فقال: "إن المهاجرین الذین دخلوا البالد في العام الماضي بصورة 

.٢التهریب، كانوا أكثر من الذین دخلوها بالطریقة القانونیة"

م نقــال عــن "النیرایســت" إن عــدد الجــوازات الــذي طلبتــه الوكالــة ١٩٣٣وقالــت "الفــتح" عــام 

) جـوازا فقـط، وعـام ٨٥٠)، ولكن الحكومة قـدمت (٣١٣٤هو ( ١٩٣١الیهودیة من الحكومة عام 

ـــــــ ١٩٣٢ ـــــــى (١٠٤٩٠ة (طلبـــــــت الوكال ـــــــت ١٩٣٣)، وعـــــــام ٦٥٠٠) جـــــــوازا وحصـــــــلت عل م طلب

)، فحصلت على أحد عشر ألفا. وقالت: دخل فلسطین زیـادة عـن الئحـة العمـال الكبیـرة ٣٦٧٥٠(

.٣م١٩٣٣تسعة آالف یهودي من ألمانیا أثناء التسعة األشهر األولى من عام 

ب العمــل الــدولي یــدل تلقــت جریــدة الــدیلي مایــل مــن جنیــف أن اإلحصــاء الــذي نشــره مكتــ

) مــن الیهــود األلمــانیین وجــدوا لهــم محــال إقامــة وعمــل فــي فلســطین ١١٠٠٠علــى أن أكثــر مــن (

.٤م١٩٣٢حتى آخر دیسمبر عام 

م كان عدد الیهود في فلسـطین قـد وصـل إلـى نحـو ١٩٣٣ومع وصول هتلر للسلطة عام 

) مهـــاجر ١٦٤٠٠٠) وصـــل إلـــى فلســـطین (١٩٣٦_ ١٩٣٣) نســـمة، وخـــالل الفتـــرة (٢٠٠٠٠٠(

.٥) منهم من ألمانیا٢٤٠٠٠جدید، (

. لكنـي أرى أن ١٩٣٣٦) ألفـا عـام ٣٣إلى نحـو ( ١٩٣٢) عام ٩٥٠٠قفزت الهجرة من (

العدد أكبر من ذلك بناء على إحصائیة رسمیة، فقد أذاعت مصلحة الجمـارك الفلسـطینیة أن عـدد 

) ٢١٧١) یهودیــا (٣٨٦٢٦() مـنهم ٤١٨٩١م بلــغ (١٩٣٣المهـاجرین الـذین دخلــوا فلسـطین سـنة 

.١٧م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٦، ع ١٥الفتح، م١
.١٢م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٩، ع ١٦الفتح، م٢
.٨م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧٧، ع ١٦الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٢، ٣٨٧، ع ١٧الفتح، م٤
 .٥٥أبو عرفة، عبد الرحمن: االستیطان التطبیق العملي للصھیونیة، ص٥
.٩٣، أكرم: القضیة الفلسطینیة، صزعیتر٦



٥٤

. وبلــــغ عــــدد ١) مســــلما، وال یــــدخل فــــي هــــذه األرقــــام الــــذین دخلــــوا الــــبالد تهریبــــا١٠٦٤مســــیحیا (

.٢)٦٠٠٠٠م إلى (١٩٣٥)، وارتفعت عام ٤٦٠٠٠م (١٩٣٤المهاجرین عام 

وقال هكستر عضو الوكالة الیهودیة المقدسیة فـي اجتمـاع عقدتـه اللجنـة اإلداریـة العامـة 

.١٩٣٤٣الیهودیة في نیویورك أن ستین ألف مهاجر یهودي دخلوا فلسطین خالل عام للوكالة 

لیزیـة أن عـدد الیهـود الـذین دخلـوا فلسـطین جنبیان رسـمي لـوزیر المسـتعمرات اإلوجاء في 

.٤) مهـــاجرا١٤٨٢٨٠م بلـــغ (١٩٣٥م إلـــى ١٩٢٥فـــي عشـــر ســـنوات تبتـــدئ مـــن أول ینـــایر ســـنة 

م أصبح عدد الیهـود فـي فلسـطین ضـعف ١٩٣٥بحلول عام ودلت اإلحصاءات الرسمیة على انه

.٥م، بحیث غدا الیهود یشكلون ربع جملة السكان١٩٢٩ما كان عام 

تحــاد الصــهیوني لإلصــالحیین بفلســطین، التماســا فینشــال رئــیس اللجنــة المركزیــة لإل وقــدم

ل إلــى تعــدیل إلــى لجنــة االنتــدابات الدائمــة فــي عصــبة األمــم، طالبهــا أن تســتخدم نفوذهــا للوصــو 

أساسي في مبادئ اإلدارة في فلسطین یزیل القیود الموضوعة علـى الهجـرة الیهودیـة وتكـون الغایـة 

إنشــاء دولــة یهودیــة، لكــن منــه إیجــاد أكثریــة یهودیــة فــي فلســطین تــدریجیا كخطــوة أولیــة فــي ســبیل

.٦نتدابات رفضت هذا االلتماسلجنة اال

  :١٩٣٣انتفاضة عام 

الصــهیونیة إلــى فلســطین، ورفــض الحكومــة البریطانیــة وضــع حــد لهــا، بعــد ازدیــاد الهجــرة 

تشـرین أول  ١٣قررت اللجنة التنفیذیـة العربیـة تنظـیم مسـیرة عظیمـة، وبالفعـل اجتمـع یـوم الجمعـة 

) ألفـا مـن المسـلمین والمســیحیین فـي سـاحة المســجد ٣٠هــ) نحــو (١٣٥٢م (١٩٣٣(أكتـوبر) عـام 

نیسـة القیامـة. وقـد اسـتعمل البـولیس القـوة لتفریـق المتظـاهرین، األقصى المبـارك، ثـم توجهـوا إلـى ك

فأسفر ذلك عن وقـوع عـدد مـن الجرحـى، مـنهم جمـال الحسـیني سـكرتیر اللجنـة التنفیذیـة وسـكرتیر 

س المجلــس اإلســالمي، وفریــد فخــر الــدین عضــو اللجنــة التنفیذیــة، أمــا موســى كــاظم الحســیني رئــی

م، وجرح ١٩٣٤توفي متأثرا بإصابته في آذار (مارس) عام نه أاللجنة فقد أصیب بكدمات، وذكر 

خمسة من رجال البولیس البریطاني.

.٩م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣،  ٤١٢، ع ١٨الفتح، م١
.١١٣حسین، محمد: العرب والیھود في الماضي والحاضر والمستقبل، ص٢
.١٦م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٣، ٤٣٠، ع ١٩الفتح، م٣
.١٩م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٥٧، ع ٢١الفتح، م٤
.٤٥٨سطینیة والصراع العربي الصھیوني، صالخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفل٥
.١٥م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٣، ٤٣٣، ع ١٩الفتح، م٦



٥٥

طافــت الســیدات علــى الجرحــى وشــكرتهم علــى تضــحیاتهم، وقــررت اللجنــة التنفیذیــة إقامــة 

مظاهرة كبرى في أیام الجمعة، علـى أن تقـام كـل مـرة فـي مدینـة معینـة تقصـدها الوفـود مـن جمیـع 

فــي  ١٩٣٣تشــرین أول (أكتــوبر) عــام  ٢٧وتقــرر أن تكــون المظــاهرة التالیــة فــي أنحــاء فلســطین، 

.١یافا

م، وحـــدثت مواجهـــات ١٩٣٣تشـــرین أول (أكتـــوبر) عـــام  ٢٧عـــم اإلضـــراب فلســـطین فـــي 

) عربیـا بالرصـاص، وجـرح العشـرات، بینمــا ١٤عنیفـة، وحسـب المصـادر البریطانیـة فقـد استشـهد (

) من القادة.١٢)، واعتقلت السلطات (٢٠٠تشهدوا وجرح () اس٣٠ن (إقالت المصادر العربیة 

أحـــدثت مجـــزرة یافـــا ردود فعـــل غاضـــبة فقامـــت مظـــاهرات عنیفـــة فـــي فلســـطین واســـتمر 

اإلضــــراب أســــبوعا كــــامال، وحــــدثت مواجهــــات مــــع الشــــرطة فــــي حیفــــا ونــــابلس والقــــدس. وحســــب 

)، أمـا بریطانیـا فقالـت ٢٥٥وجـرح ()، ٣٥المصادر العربیة فقد استشهد في القدس ویافا وحـدهما (

.٢)، بینما قتل شرطي واحد١٨٧) عربیا، وجرح (٢٦نه استشهد (إ

نتفاضة برئاسة ولیم موریسون أن حقیق التي تشكلت في أعقاب تلك االوأوضحت لجنة الت

وا یهـــاجمون الحكومـــة ویتهمونهـــا أابقاتها؛ ألن العـــرب وألول مـــرة بـــداالضـــطرابات تختلـــف عـــن ســـ

.٣لي للصهاینةنحیاز الكباال

خــــذ القرویـــون یتجمعــــون كــــل یــــوم فــــي المــــدن أتجــــددت المظــــاهرات و  ١٩٣٤فـــي ینــــایر و 

كـانون  ٥لـى وزیـر المسـتعمرات یـوم إالمنـدوب السـامي، فأرسـل برقیـة المحیطة، مما أثار مخـاوف

م، یستشیره فیهـا عـن كیفیـة معالجـة ١٩٣٤كانون ثاني (ینایر) عام  ١٧ثاني (ینایر)، وأخرى في 

قف، وجاء الرد سریعا بعد أن عقد مجلـس الـوزراء البریطـاني جلسـة لمناقشـة الموضـوع، وقـرر المو 

استخدام القنابـل المسـیلة للـدموع لتفریـق المتظـاهرین، ولـم تـثن تلـك اإلجـراءات عـرب فلسـطین عـن 

.٤مواقفهم، فاستمرت المظاهرات احتجاجا على السیاسة البریطانیة حتى نشبت ثورة الشیخ القسام

عتداءات الصهیونیة على العرب:اال

صباح یوم الجمعة في ساحة باب الخلیل في القدس، جاء ثالثة یهود إلى المكان، شابین 

ومعهما فتاة تحمل كیسا صغیرا، ولما وصلوا إلى وسط الجمهور أخرجـت الفتـاة قبعـة مـن الكـیس، 

.١٥_١٤م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٦٧، ع ١٥الفتح، م١
.٢٧٧فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، ص:صالح، محسن٢
.١٠١صالجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة،:إسماعیلیاغي، ٣
.١٠١صالجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة،:سماعیلإیاغي، ٤



٥٦

جمـاهیر، فـانفجرت تحـت سـیارة خرج منهـا قنبلـة وألقاهـا علـى الأاولتها إلى أحد الشابین فأخذها و ون

) رجـال وامـرأة، ثمانیـة مـنهم فـي حالـة الخطـر، وحـاول المعتـدون ٢٥فقتل ثالثة من العرب وجـرح (

یفتكـوا بهمـا، أن الفرار، فهرب أحد الشابین وألقى الناس القـبض علـى الشـاب الثـاني والفتـاة وكـادوا 

.١فجاء البولیس وأخذهما إلى السجن

م)  فــــي ســــوق ١٩٣٥ه (١٣٥٤جمــــادى األولــــى عــــام  ٢٧وم ثـــم ألقیــــت قنبلــــة صــــباح یــــ

)، أما قتلى الیهـود نتیجـة محـاوالت الثـأر ٤١) وجرح (٤٣الخضار في حیفا، فأدت إلى استشهاد (

)، وأحرق العرب مخازن الیهود، ودمـرت أربعـة منهـا تـدمیرا كـامال، ١١) وعدد الجرحى(٤فقد بلغ (

فونـات، ووجـدت بضـواحي الناصـرة جثتـا عـربیین وعطلـت الطـرق الموصـلة إلـى حیفـا، وقطعـت التل

قــتال بطلقــات ناریــة مــن مســدس قــرب جبــل الكرمــل، ووجــدت علــى مســافة غــر بعیــدة جثــة یهــودي، 

فــي یافــا وتــل أبیــب، فقتــل عربــي كــان مــارا برصــاص  ثعلــن اإلضــراب فــي یافــا، ووقعــت حــوادوأ

رة لجماعـة مـن مسدس، وقتل شخص وجرح آخر في كمین نصـب فـي كفـار هـاكورس قـرب الناصـ

البولیس الیهودي اإلضافي، وقتل یهودي وجرح آخر في انفجار لغم في كفارجافتس، وقتل یهودي 

وجرح آخر قرب طبریة.

داهـم الثـوار خمسـة عشـر مـن العمـال الیهـود فـي مسـتعمرة (هـاكوفتش) الواقعـة بـین قریتـي 

إلــى البیــارات الیهودیــة الطیــرة ومســكة، وقــد كــانوا یركبــون ســیارة فــي طریــق تــل مونــد وكفــر ســابا

، حتـى فاجـأهم العـرب بـإطالق النـار، ففقـد السـائق توازنـه أحـد البیـاراتللعمل، فمـا أن وصـلوا إلـى 

فوقعت السیارة في خندق عمیق، وكان یرافـق العمـال بعـض خفـراء المسـتعمرة، فـأطلقوا النـار علـى 

مــن البـولیس الیهــودي، هم الثـوار، فمـات اثنــین مـن الیهــود وأصـیب آخــرون إصـابات خطیــرة، وأكثـر 

ن مــن الثــوار، ودفنــا فــي قلقیلیــة، وأثنــاء هــذه المعركــة هــاجم الثــوار مــن ناحیــة أخــرى اواستشــهد اثنــ

مســتعمرة (هــاكوفیتش) وأخــذوا منهــا خمســة جنــود، ولــم یســتطع خفــراء المســتعمرة أن یــردوهم وال أن 

.٢یقبضوا على أحد من العرب

استشهاد الشیخ عز الدین القسام:

یخ عــز الــدین القســام ســوري األصــل ولــد فــي بلــدة جبلــة التابعــة لقضــاء الالذقیــة عــام الشــ

م، ونشأ في بیت من بیوت العلـم واألدب. وبعـد أن درس العلـوم االبتدائیـة أرسـله والـده إلـى ١٨٧١

األزهر الشریف، فتلقى العلم عن اإلمام الشیخ محمد عبده. وقـد شـارك فـي الجهـاد ضـد الفرنسـیین 

.٣م وحكم علیه باإلعدام١٩٢١_ ١٩٢٠وریا في شمال س

.٢٠م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٤٢، ع٢٠الفتح، م١
.٢٠م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٤٨، ع ٢٠الفتح، م٢
.١٠٢_١٠١یاغي، إسماعیل أحمد، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة، ص٣
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م بعد انهیار الثورة السـوریة، ١٩٢١جاء الشیخ عز الدین القسام من سوریا إلى حیفا عام 

وبدأ معلما، وأصبح رئیس جمعیة الشبان المسلمین في المدینة. 

أســس الشــیخ القســام حركــة "الجهادیــة"، التــي اتخــذت اإلســالم منهجــا، وقــد كانــت الحركــة 

ل بســــریة، فشــــاركت فــــي ثــــورة البــــراق، ونفــــذت بعــــض العملیــــات خــــالل النصــــف األول مــــن تعمــــ

م، وهــو العــام الــذي بــدأت بــه ١٩٣٥الثالثینیــات، وأعلنــت عــن نفســها فــي تشــرین الثــاني (نــوفمبر) 

.١الثورة

كــان الشــیخ القســام یتجــول فــي فلســطین بوصــفه موظفــا شــرعیا فــي المحكمــة، وبــدأ بتجنیــد 

م أســس خمــس لجــان هــي: الــدعوة، التــدریب ١٩٣٥) أشــخاص، وعــام ٥مــن (الشــباب فــي خالیــا 

.٢العسكري، التموین، االنتخابات، العالقات الخارجیة

شعرت حكومة فلسطین في األسابیع األخیرة بوجود عصبة جهاد عربیة تعمل بین بیسـان 

وكانت الحكومة والكرمل وجنین أعماال ال یشتم منها رائحة النهب، بل ترمي إلى أهداف سیاسیة، 

قد ألقت الشبهة على الشـیخ عـز الـدین القسـام، رئـیس جمعیـة الشـبان المسـلمین فـي حیفـا، وعضـو 

مؤتمر العلماء ومن مشاهیر الوعاظ وٕامام جامع االستقالل، فجعلت تبحث عنـه ولكنـه تـوارى عـن 

.٣األنظار"

تبادلــت و وجهــت الحكومــة قــوة للبحــث فــي جنــین فاصــطدمت مــع الشــیخ عــز الــدین القســام 

تشرین ثاني  ٢٠هـ، الموافق ١٣٥٤شعبان عام  ٢٣معه الرصاص إلى أن استشهد، یوم األربعاء 

م، خرجت قوة بریطانیة كبیـرة إلـى جهـات جنـین واعتقلـت كثیـرا مـن القـرویین ١٩٣٥(نوفمبر) عام 

بتهمــة االشــتراك فــي عصــبة الجهــاد، وكــان قــوام تلــك القــوة یزیــد علــى خمســمائة جنــدي، تصــحبهم 

لسیارات المدرعة، وتحوم من فوقهم الطائرات.ا

البـولیس الـوطني، الـذي كـانوا فـي المقدمـة تباعـه أال یطلقـوا النـار علـى رجـالأمر الشـیخ أ

جـب أن ال یطلـق عیـار واحـد علـى أحـد مـن أهـل الـبالد ولـو یووراءهم الجنود البریطانیین، وقـال: "

."كان هو البادئ بإطالق النار علینا

بالجبـل فتصـدى لهـا المجاهـدون، واسـتمرت المعركـة ثمـاني سـاعات، انجلـت أحدقت القـوة 

الشیخ عـز الـدین القسـام، وعمـر حسـن السـعدي، ویوسـف عبـد اهللا مـن :منهم،عن استشهاد أربعة

 .٦٤_٦٣، ص٢٠٠١نة صالح، محسن:القضیة الفلسطینیة خلفیاتھا وتطوراتھا حتى س١
.١٩٠_١٨٩مجموعة من المؤلفین: المدخل إلى القضیة الفلسطینیة، ص٢
 .٦م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧٣، ع ٢٢الفتح، م٣
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سـنة)، واعتقلـت خمسـة  ٢٢قریة الغریب، وأحمد عطیـة (مصـري الجنسـیة كـان یقـیم فـي حیفـا منـذ 

.١ندي بریطاني، وأصیب آخر بجراح خطیرةأصیب أحدهم بجراح خطیرة، وقتل ج

بینما ذكر مصدر آخر أن الشهداء هم: الشیخ عز الدین القسام، والشیخ یوسف عبد اهللا، 

ومصطفى الزیادي، وحنفي عطیة أحمد (ویبـدو هـو المصـري الـذي ذكرتـه المجلـة)، وحمـد بوقاسـم 

ـــى البـــاقین، وهـــم: الشـــیخ نمـــر الســـعدي، وداود الخطـــاب ، ومحمـــود الزرعینـــي، خلـــف، وقـــبض عل

.٢ومحمد جابر وغیرهم

ساعات ونصف، وانتهـت باستشـهاد ثالثـة  ٤بینما ذكر مصدر آخر أن المعركة استمرت 

ن إبریطانیـا فحسـب المصـادر العربیـة فـبینهم الشیخ القسام، وقبض على ستة آخـرین، أمـا خسـائر 

ى مقتـــل شـــرطي وٕاصـــابة ) رجـــال، لكـــن المصـــادر البریطانیـــة أشـــارت إلـــ١٥البریطـــانیین خســـروا (

.٣آخر

م أضـربت حیفـا إضـرابا ١٩٣٥تشرین ثاني (نـوفمبر) عـام  ٢وفي صباح الخمیس بتاریخ 

) ألفـا علـى الشـهداء فـي الجــامع ٣٠عامـا لـم تعـرف مثلـه، وقــد صـلت الجمـاهیر التـي بلغـت نحــو (

اركین ، ورفعـــوا أعـــالم الـــدول العربیـــة، وأثنـــاء ســـیر الموكـــب وقعـــت مصـــادمات بـــین المشـــ٤الكبیـــر

ورجـــال الســـلطة، وحطمـــت عـــدة ســـیارات، وهـــوجم مخفـــر البـــولیس الـــذي مـــر الموكـــب إلـــى جانبـــه 

ـــل أحـــد المشـــاركین فـــي موكـــب  بالحجـــارة، ثـــم وقـــع اصـــطدام ســـقط فیـــه جـــریح مـــن البـــولیس، وقت

.٥التشییع

توالــت برقیــات التعزیــة علــى الجمعیــات اإلســالمیة والمســیحیة والشــبان المســلمین ومــؤتمر 

.٦لشیخ فخر الدین القسام شقیق الشهید من عدد من الدولالشباب وا

خلــف الشــیخ عــز الــدین القســام الشــیخ فرحــان الســعدي، إذ لجــأ مــع عــدد مــن المجاهــدین و 

إلى المناطق الجبلیة بین فلسطین وسوریا، ولم تستطع السلطة أن تعرف أسماء الرجال الذین معه 

.٧وال عددهم

 .٦م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧٣، ع ٢٢الفتح، م١
.٢٣٨السفري، عیسى: فلسطین العربیة بین االنتداب والصھیونیة، ص٢
.٢٧٩یة في القضیة الفلسطینیة، صصالح، محسن، فلسطین دراسات منھج٣
.٢٧٩صالح، محسن، فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، ص٤
 .٦م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧٣، ع ٢٢الفتح، م٥
.١٧م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧٤، ع ٢٢الفتح، م٦
.١٩م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧٤، ع ٢٢الفتح، م٧
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یالحظ الباحث أن:

تــرة كانــت تغطیــة الصــحیفة أقــل مــن الســابق ألحــداث فلســطین؛ ألن تركیزهــا فــي هــذه الف_ ١

انصــب علــى مســألة تنصــیر البربــر فــي المغــرب العربــي، وقــد تفاعــل معهــا مســلمو فلســطین، فقــد 

أرسلوا رسائل تضامن مع البربر، حیث طـالبوا الملـك عبـد العزیـز آل سـعود بإنقـاذ مسـلمي البربـر، 

ى قنصل فرنسا في القدس.كما أرسلوا رسائل احتجاج إل

ومن الجدیر ذكره أن صحیفة (الفتح) لم تنشر العملیات العسكریة لثـورة الشـیخ عـز الـدین _ ٢

القسام، لكنها ذكرت األحداث التي صاحبت استشهاده وتلت ذلك.
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الفصل الثاني

_ ١٩٣٦یفة الفتح (الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صح

م)١٩٤٧

  م)١٩٣٩_ ١٩٣٦المبحث األول: الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

م)١٩٤٧_ ١٩٤٠المبحث الثاني: الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (
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المبحث األول

_ ١٩٣٦ین في صحیفة الفتح (الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسط

م)١٩٣٩
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المبحث األول:

  م)١٩٣٩_ ١٩٣٦الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

  م:١٩٣٦الثورة العربیة الكبرى عام 

؛ ١٩٣٥كـــان االحتقـــان والتـــوتر بـــین العـــرب والیهـــود یـــزداد حـــدة بـــاطراد منـــذ خریـــف عـــام 

طین؛ وتبنیها وعد بلفور؛ واستمرار استیالء الصهاینة علـى األراضـي؛ بسبب احتالل بریطانیا لفلس

وتهریـــب الصـــهاینة للســـالح بمعرفـــة ومســـاعدة بریطانیـــا؛ إضـــافة إلـــى تعـــرض الفلســـطینیین للظلـــم 

.١واالضطهاد من بریطانیا؛ واألعمال اإلرهابیة من الصهاینة

لســــطین الوكالــــة واصــــلت بریطانیــــا سیاســــتها فــــي تهویــــد فلســــطین، فقــــد منحــــت حكومــــة ف

ـــى فلســـطین علـــى حســـاب منتصـــف العـــام ٣٢٥٠الیهودیـــة ( م، ١٩٣٦) جـــوازا للهجـــرة الیهودیـــة إل

) جــوازا علــى ســبیل االحتیــاط. وتقــول جریــدة دافــار الیهودیــة: إن ٣٥٠وأبقــت لــدى دائــرة المهــاجرة (

وتسـیم، الـذین % للحال٥٥دائرة المهاجرة في الوكالة الیهودیة قررت توزیع العدد المذكور كما یلي: 

دربوا ألقل من سنة في الخارج علـى األمـور الزراعیـة، وٕاتقـان اللغـة العبریـة، وعلـى أمـور المعیشـة 

% ألربـاب الصـنائع والطوائـف الیهودیـة ٢٢% لألقـارب، و ٢٣في فلسـطین مـن جمیـع الوجـوه، و 

.٢) جواز للیهود الذین یعلمون أن لهم أقارب في البالد٨٠٠الشرقیة. وقد خصص (

تعاقدت الحكومة مع أحد المقاولین الیهود لبناء ثالث مـدارس فـي یافـا  ١٩٣٦في شباط و 

یــة مــن العمـال العــرب لتطویــق ورفـض ذلــك المقـاول تشــغیل عامــل عربـي واحــد، وهنــاك تألفـت حام

لیـه فكـان ذلـك بمثابـة الشـرارة إا ومنع العمال الیهود من الوصول حدى المدارس المراد بناؤهإموقع 

نفجار األوضاع، ثم بعد ذلك ُقتل عدد من العـرب والیهـود، وتبعهـا سلسـلة هجمـات علـى األولى ال

التجار العرب عند أطراف تل أبیب، وفي الیوم التاسع عشر من نیسان كانت الشـائعات قـد عمـت 

.٣البالد، فاصطدم العرب والیهود عند حدود یافا_ تل أبیب، وأصیب عدد من الطرفین بجروح

  م:١٩٣٦من الثورة عام المرحلة األولى 

م عنــدما قتلــت مجموعــة بقیــادة الشــیخ ١٩٣٦نیســان (أبریــل) عــام  ١٥تفجــرت الثــورة فــي 

حـداث، وحصـلت ردود فعـل غاضـبة متبادلـة بـین ي اثنـین مـن الیهـود. ثـم تفاعلـت األفرحان السعد

.٤من الشهر ذاته ٢٠ضراب العام في والیهود، وأعلن أبناء فلسطین اإل العرب

.١٥٢_١٥١جرار، حسني: شعب فلسطین، ص١
 .٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٤، ٤٨٠، ع٢٢الفتح، م٢
.٢٦٢الكیالي، عبد الوھاب: تاریخ فلسطین الحدیث، ص٣
 .٦٤صالح، محسن: القضیة الفلسطینیة، ص٤
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لعدید مـن المظـاهرات، ووقعـت مصـادمات كثیـرة بـین العـرب والیهـود فـي مختلـف اندلعت ا

المــدن الفلســطینیة، كمــا جــرت العدیــد مــن المواجهــات بــین القــرى العربیــة والمســتعمرات الیهودیــة، 

جــــرى فیهــــا إطــــالق النــــار، وازدادت حركــــة اإلضــــراب انتظامــــا، فشــــلت حركــــة التجــــارة فــــي جمیــــع 

.١فلسطین

لیهم استخدام إحزاب العرب، وطلب د من زعماء األبعدمع "واكهوب"نیسان اجت ٢١وفي 

لـى لنـدن لالجتمـاع إا، وتسـمیة ممثلـیهم فـي وفـد یتوجـه لـى نصـابهمإمـن والنظـام عادة األنفوذهم إل

وزیر المستعمرات في مطلع أیار.ب

سان نی ٢٥طالب الزعماء "واكهوب" بإیقاف الهجرة فورا، كخطوة أولیة لها ما بعدها. وفي 

اجتمع ممثلو األحزاب العربیة في القدس، وقرروا تألیف اللجنة العربیة العلیا، برئاسة مفتي القدس 

أیــار، فقــرر  ٧الحــاج محمــد أمــین الحســیني، وتشــكلت اللجــان القومیــة، وانعقــد مؤتمرهــا العــام فــي 

ق الهجــرة ذا لــم توقــف الحكومــة تــدفإأیــار،  ٢٥دفــع الضــرائب ابتــداء مــن باإلجمــاع االمتنــاع عــن 

.٢الیهودیة

ضـــراب الشـــامل ریثمـــا تعـــدل الحكومـــة مـــن سیاســـتها لـــى اإلإدعـــت اللجنـــة العربیـــة العلیـــا 

لــى الــبالد، وحــددت مطالــب الــبالد األساســیة فــي: إا الحســنة لتوقــف الهجــرة الیهودیــة وتظهــر النوایــ

ء حكومـة وطنیـة شـانإ لـى الیهـود، و إا، ومنـع انتقـال األراضـي العربیـة منـع الهجـرة الیهودیـة منعـا باتـ

.٣ولة أمام مجلس نیابيئمس

كان الشعب الفلسطیني هم المكون الرئیس للثورة، سواء المجاهدون أو السیاسیون، ومع 

تحدید عناصر الثورة، بسبب السریة التي أحاطت حركة التأهب ذلك لم یكن من السهل

دین وقادتهم الحقیقیین، واالستعداد الفلسطینیة، وتجنب المسئولین عن كشف النقاب عن المجاه

وتعدد عناصر الثورة واختالفاتها، فمنهم المجاهدون حملة السالح، ومنهم بعض زعماء اللجان 

.٤القومیة، ومنهم عناصر وطنیة وسیاسیة خارج فلسطین

.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٦، ع٢٣الفتح، م١
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).١٥٣صعلى عھده لشراء األراضي. (العارف، عارف: تاریخ القدس، 

.٤٦٢الخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفلسطینیة، ص٢
.١٦٦النحال، محمد: فلسطین أرض وتاریخ، ص٣
.١٥٦جرار، حسني أدھم: شعب فلسطین، ص٤
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أمــا تنظیمــات الجهــاد الرئیســة فــي الثــورة، فقــد كانــت: تنظــیم الجهــاد المقــدس، بقیــادة عبــد

وقــد ، شــراف الحــاج أمــین الحســیني، وتنظــیم القســامإظــیم تحــت كــان هــذا التنالقــادر الحســیني، وقــد

.١كان من بین قادته الشیخ فرحان السعدي

كـان أول مـا فعلتـه اللجنـة العربیـة العلیـا، إرسـال برقیـات إلـى ملـوك ورؤسـاء العـرب طالبـة 

قــررت فیــه أن مـنهم التوســط فــي رفــع الشــقاء عــن فلســطین، وأرســلت بیانــا إلــى المنــدوب البریطــاني

سیاسـة بریطانیــا التــي ترمـي إلــى إنشــاء (وطــن قـومي) یهــودي فــي قلـب الــوطن العربــي واإلســالمي 

.٢هي سبب االضطرابات الدمویة

قــررت لجنــة اإلضــراب العربیــة فــي فلســطین مقاطعــة الیهــود مقاطعــة تامــة، واعتبــار مــن 

لــبالد المجــاورة لفلســطین للیهــود یعــاملهم خائنــا لألمــة والملــة، وأخــذت تنتشــر فكــرة المقاطعــة فــي ا

.٣الذین یؤیدون الصهیونیة

فكانت تل أبیب في شبه حصار، وارتفعت أسعار ضروریات المعیشة فیها لكثرة الالجئین 

إلیهــا وانقطــاع الحاجیــات عنهــا. وكتبــت اللجنــة القومیــة العلیــا فــي یافــا إلــى تجــار بیــروت ودمشــق 

. حتى أصابت الیهـود ٤ا إلى تل أبیب شیئا من المأكوالتوبور سعید والقنطرة ترجوهم أن ال یرسلو 

.٥فیها مجاعة، فخرجوا في مظاهرات طالبین الخبز واألكل ففرقهم البولیس بالقوة

أیــار (مــایو) أعلنــت الحكومــة البریطانیــة برنامجــا جدیــدا للهجــرة یســمح بمهــاجرة  ١٨وفــي 

ــــك بم٤٥٠٠( ــــار ) یهــــودي خــــالل األشــــهر الســــتة القادمــــة، فكــــان ذل ــــى الن ــــت عل ــــة صــــب الزی ثاب

.٦المشتعلة

وفـــي المقابـــل اســـتمرت االعتـــداءات الیهودیـــة علـــى العـــرب وممتلكـــاتهم، فبلـــغ عـــدد الـــدور 

والــدكاكین التــي أحرقهــا الیهــود للمســلمین ونهبوهــا فــي یافــا وحــدها أكثــر مــن أربعمائــة، إضــافة إلــى 

لــغ عـــدد المســجونین العـــرب نحـــو آالف األفدنــة المزروعـــة قمحــا وشـــعیرا، التــي أحرقهـــا الیهـــود. وب

) مــنهم بمــدد مختلفــة، وبلــغ عــدد الــذین قتلــوا برصــاص ٦٠٠ثالثــة آالف معتقــل، وقــد حكــم علــى (

.١٦٥جرار، حسني أدھم: شعب فلسطین، ص١
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٦، ع٢٣الفتح، م٢
.٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٧، ع٢٣الفتح، م٣
.٢١م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٦، ع٢٣الفتح، م٤
.١٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٩، ع٢٤الفتح، م٥
.٤٦٣_٤٦٢الخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفلسطینیة، ص٦
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) ٥٠)، ویوجـد بــین القتلـى والجرحـى نحــو (٤٠٠) شـهیدا، والجرحــى نحـو (٧٥الجـیش البریطـاني (

.١من المسیحیین الفلسطینیین

لـى قادتهـا فـي منـاطق فلسـطین إصـدر أمـر ءات، وقـداناه" فـي تلـك االعتـداجشاركت "الها

آب (أغســطس)، بــإطالق النــار علــى العــرب الموجــودین فــي منــاطق الحــدود، كمــا ألقــت  ١٧فــي 

متفجرات باتجاه المنازل العربیة على حدود یافا، فقتل وجرح عدد من العـرب. ونفـذت هجومـا لیلیـا 

ر مضـاربهم. وأطلقـت النـار علـى لى هجإهم على البدو في جماسین، بالقرب من نهر العوجا، دفع

الســكان العــرب فــي أبــو كبیــر. ونصــبت وحــدة مــن المنظمــة كمینــا للقطــار المقبــل مــن جهــة یافــا، 

 ٢٠وأطلقت النار علیه، فقتل مسـافر واحـد مـن التابعیـة األرمنیـة، وجـرح خمسـة مـن العـرب. وفـي 

فـا، فقتلـت امـرأة وجـرح لـى حیإین من الشـهر ذاتـه أطلقـت النـار علـى عـرب مـن الطیـرة كـانوا متجهـ

مــن الشــهر نفســه قتلــت اثنــین مــن العــرب كانــا یســتقالن مركبــة فــي طریــق بیــتح  ٢٧رجــالن. وفــي 

.٢تكفا

وردا على تلك االعتداءات كانت المستعمرات هدفا للهجوم المستمر من الثوار، وكثیـرا مـا

ار لــیال ســاعات طــالق النــإ ) كیلــو متــرا، یــدوم فیــه٣٠و (أ) ٢٠كــان الهجــوم ممتــدا علــى طــول (

ال عنــــــد الفجــــــر. وقــــــد أخلیــــــت معظــــــم المســــــتعمرات الیهودیــــــة مــــــن ســــــكانها، إكثیــــــرة، وال ینقطــــــع 

ضافي من الیهود وغیرهم مـن ها زاد عدد حراسها من البولیس اإلوالمستعمرات التي بقي فیها سكان

والخضـراء الخفراء، وهؤالء كـانوا یسـتنجدون بقـوات الحكومـة بواسـطة الصـواریخ الحمـراء والبیضـاء

.٣التي كانوا یطلقونها في الجو عند وقوع الخطر

كــان للمــرأة مشــاركة فاعلــة فــي الثــورة، فقــد قــرر مــؤتمر الســیدات، الــذي عقــد فــي القــدس 

) سیدة، مواصلة اإلضراب، وتأیید المطالب الوطنیـة، وتجریـد الیهـود مـن ٤٥٠بحضور أكثر من (

.٤، وملوك وأمراء العرب في الحالة الفلسطینیةالسالح، ومخاطبة الملك ادوارد ملك بریطانیا

) ١١) دبابـة و (١٨) جندي بریطاني معهـم (١٠٠٠وقد وصل من مصر إلى فلسطین (

.٥سیارة شحن، ووصلت نجدة أخرى بالطائرات

بكـــــل الوســــائل المتاحـــــة لـــــدیها، فوجهـــــت التحـــــذیرات اإلضـــــرابإیقـــــافحاولــــت بریطانیـــــا 

مطالـــب العـــرب ودراســـتها بعـــد فــــك  إلـــىوعـــود بـــالنظر  إعطـــاء القیـــادة وحاولـــت إلـــىوالتهدیـــدات 

.١٣م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٨، ع٢٣الفتح، م١
.٤٨الرسمیة، صاإلسرائیلیةبرى في فلسطین، الروایة الثورة العربیة الك٢
.٧٦السفري، عیسى: فلسطین العربیة بین االنتداب والصھیونیة، ص٣
.١١م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٧، ع٢٣الفتح، م٤
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٧، ع٢٣الفتح، م٥
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اسـتخدام القـوة، حیـث أعلنـت األحكـام  إلـى، وأخیـرا حـین لـم تـنجح تلـك المحـاوالت لجـأت اإلضراب

.١العرفیة

م، ١٩٣٧ثر ذلك نص مرسوم الدفاع عن فلسطین لعام إفنشرت الحكومة البریطانیة على 

دام أو الحــبس المؤبــد علــى كــل مــن حمــل مسدســا أو ویقضــي بتــألیف محــاكم عســكریة تحكــم باإلعــ

.٢اقتنى سالحا أو ألقى قنبلة أو أتلف ماال أو اشترك أو ساعد أو أخفى هذه الجرائم

لــم یخــش العــرب مــن ذلــك القــرار، فاســتمرت العملیــات البطولیــة للعــرب، وواصــلوا مهاجمــة 

د، وٕالقــــاء القنابــــل علــــى الســـیارات والمســــتعمرات الیهودیــــة ونســــف الجســــور وخطـــوط الســــكة الحدیــــ

.٣االنجلیز والیهود

ومن بین تلك العملیات أن دبابة مرت على طریق السیارات غربـي نـابلس فوجـدت أمامهـا 

موانـــع مـــن األحجـــار فلمـــا وقفـــت انهـــال علیهـــا الرصـــاص مـــن مكـــامن جبلیـــة، وأنجـــدت برتـــل مـــن 

استشــهد عربــي وجــرح ثالثــة، الــدبابات فاســتمر إطــالق النــار ثالثــین دقیقــة، أصــیب فیهــا دبابتــان و 

.٤وٕاصابات الجنود البریطانیین مجهولة

العمـل بسـبب اإلضـراب، ومنها أن رجال عربیا یملك سیارة كبیـرة لنقـل الركـاب أوقفهـا عـن

نجلیـز فـأبى أن یكـون ظهیـرا لهـم علـى قومـه، فلمـا نجلیـز أن ینقـل بسـیارته الجنـود اإلطلب منـه اإل

نجلیــز ودع أهلــه، وخــرج مبــدیا موافقتــه لإلجــد بــدا مــن ذلــك، و أجبــر علــى ذلــك، أطــاع حینمــا لــم ی

فأمروه أن ینقل بضعة وعشرین جندیا، فسار بهم ثم مال بسیارته عن الطریق، وجعل وجهتها أحد 

.٥األودیة فتدهورت بهم إلى قرار سحیق، فاستشهد ومات ستة عشر جندیا وجرح الباقون

فریـــق مـــن النســـاء شـــرذمة مـــن البـــولیس، كـــان للمـــرأة دور فـــي هـــذه المعـــارك، فقـــد هـــاجم 

.٦ورشقوها بالحجارة فأصیب أحدهم بجراح خطیرة، فأطلقوا النار فاستشهدت إحداهن

لقد كان من المالحظ أنه بعد مائة یوم من اإلضراب لم تقـدم أي دولـة عربیـة أو إسـالمیة 

رات أو رســـائل علـــى الصـــعید الرســـمي نصـــرة للثـــورة العربیـــة، فلـــم یـــزد األمـــر علـــى بعـــض المـــؤتم

االحتجــاج مــن المؤسســات الوطنیــة واإلســالمیة وبعــض المســئولین إلــى اإلدارة البریطانیــة، إضــافة 

.١٣٧العباسي، نظام، السیاسة الداخلیة للحركة الوطنیة الفلسطینیة، ص١
.٢٠م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٩، ع٢٣الفتح، م٢
.٢٦م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠١، ع٢٤الفتح، م٣
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٤٩٩، ع٢٣الفتح، م٤
.١٠م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٢، ع٢٤الفتح، م٥
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٠، ع٢٣الفتح، م٦
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إلــى التبرعــات المقدمــة مــن الشــعوب العربیــة واإلســالمیة، لكــن لــم یتجــاوز هــذا إلــى اتخــاذ قــرارات 

ض الكتــــاب سیاســــیة لــــدعم الثــــورة العربیــــة، أو تقــــدیم الــــدعم العســــكري للمجاهــــدین. وقــــد ذكــــر بعــــ

والخطباء ذلك التقصیر تجاه عرب فلسطین.

لكن كان هناك مواقف فردیة للمشاركة فـي الثـورة، فقـد انضـم متطوعـون مـن شـرق األردن 

 ١٩٣٦والعــراق وســوریا ولبنــان ومصــر للمشــاركة فــي الثــورة، ومــن هــذه المجموعــات فــي حزیــران 

مر، ومجموعـــة أخـــرى بقیـــادة وصـــلت مجموعـــة ســـوریة مـــن المجاهـــدین بقیـــادة الشـــیخ محمـــد األشـــ

المجاهد سعید العاص، وهما من قادة الثورة السوریة البارزین، ومجموعة من المتطوعین من أبناء 

وصــــل فــــوزي  ١٩٣٦آب (أغســــطس)  ٢٢شــــرق األردن التحقــــوا بجــــیش الجهــــاد المقــــدس، وفــــي 

. وفـــي قادمـــا مـــن العـــراق علــى رأس حملـــة عســـكریة منظمـــة قــدرت بنحـــو مـــائتي مقاتـــلالقــاوقجي

خـــوان المســـلمین مـــع المجاهـــد محمـــود عبــــده، رســـل حســـن البنـــا مجموعـــة مـــن شــــباب اإلمصـــر أ

.١للمساهمة في تدریب تنظیم القسام

كمــا تشــكلت فــي العواصــم والمــدن العربیــة لجــان باســم لجــان الــدفاع عــن فلســطین، أخــذت 

.٢تمد الحركة الثوریة بالعون المادي والتأیید السیاسي

ن والمرابطـــون فـــي جبـــال نـــابلس أنهـــم أنشـــأوا حكومـــة عربیـــة مســـتقلة فـــي أعلـــن المجاهـــدو 

فلسطین مركزها جبال نابلس، وألفوا محكمة علیا تتولى محاكمة الخونة من العرب الذین یخرجون 

على األمة ویقـاومون جهادهـا. ولهـذه الحكومـة ثالثـة قیـادات مركزیـة: نـابلس، طـولكرم، عكـا. وقـد 

في أنحاء فلسطین مندوبین یمثلونهـا لـدى مركـز الحكومـة العربیـة فـي أرسلت جماعات المجاهدین 

.٣جبال نابلس ویبلغوها اعتراف جماعات المجاهدین بها

نـه إ لسـالح، فقـال فـي الـبالغ األول: "و فوزي القاوقجي قائد الثـورة العربیـة إلـى حمـل ا ودعا

یــة العامــة فــي ســوریة الجنوبیــة لینبغــي بعــد ذلــك وقــد شــرفني إخــواني المجاهــدون بقیــادة الثــورة العرب

"فلســطین" أن أدعــو القــادرین مــن أشــبال العــرب إلــى الســالح، أجــل إلــى الســالح یــا شــباب العــرب؛ 
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).١٥٥الثورة. (دراسات فلسطینیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، تحریر: ھشام نشابھ، ص
.١٦٣_١٦٢جرار، حسني أدھم: شعب فلسطین، ص١
.١٢٥زعیتر، أكرم: القضیة الفلسطینیة، ص٢
.٢١م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١١، ع٢٤الفتح، م٣
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تحقیقا لألماني القومیـة وٕانقـاذا لفلسـطین العزیـزة مـن بـراثن العبودیـة، والغـزوة الصـهیونیة والمطـامع 

.١البریطانیة"

همتهــا تــأمین األمــن ونشــر العــدل والنظــام فــي الــبالغ الثــاني فــأعلن تــألیف محكمــة مأمــا

الــبالد، وقطــع دابــر الفســاد والخیانــة والتجســس، والثالــث تحــدث عــن معركــة بلعــا، التــي أدت إلــى 

) شـهداء و ٩) یهودیا وعدة ضباط بریطانیین، عدا الجرحى وتدمیر ثالث طـائرات، و (٨٠مقتل (

.٢ألیف لجنة لجمع المساعدات للثوارأمر بتف مختلفة، أما البالغ الرابع ) جرحى بجراح٦(

وقــد نفــدت تــذاكر الســفر لعــدد مــن البــواخر، بســبب كثــرة الطلــب علیهــا مــن الیهــود الــذین 

.٣) ألف١٣عة (السطین، وقد بلغ عدد التذاكر المبیرغبون في الهجرة عن ف

فلسـطین،  إلىرتس" عن الهجرة آكما أن یهود الخارج أحجموا حسب ما أعلنته صحیفة "ه

عد أن علموا بالضائقة االقتصادیة التي یقاسیها الیهود في فلسطین، حیث بدأت الوكالـة الیهودیـة ب

.٤بعرض شهادات الهجرة علیهم فیرفضوها

) جنــدیا، ٢٢) رجــل بــولیس، و (١٦(وكانــت حصــیلة الثــورة طبقــا لألرقــام الرســمیة مقتــل 

)، ٣٠٨) یهودیا، وجرح (٨٠() عسكریا بجروح، وقتل ٤٨) من رجال البولیس، و (١٠٤صابة (إ و 

)، أمـــا لجنـــة بیــل فقـــد قــدرت الشـــهداء العـــرب ٨٠٤) رجـــال، وأصــیب (١٤٥أمــا العـــرب فاستشــهد (

.٥)ـ معظمهم استشهدوا أثناء المعارك١٠٠٠بنحو (

االنحیاز البریطاني للصهاینة: 

و  ١٢أصدرت الحكومة البریطانیة قانونـا نشـرته جریـدة الوقـائع فـي للتضییق على العرب

مكـررة (أ) أن كـل مـن أطلـق عیـارا ناریـا أو ألقـى قنبلـة أو  ٨م، وجاء فـي المـادة ١٩٣٦یونیو  ٢٠

ضر أو تعرض لخط تلغـراف أو تلفـون، یعتبـر مجرمـا فیعاقـب مـن محكمـة أكان بحوزته سالح أو 

الجنایات الكبرى باإلعدام أو الحبس المؤبد.

أن یســـتولي بالنیابـــة عـــن المنـــدوب (ب) أنـــه یحـــق لحـــاكم اللـــواء ٩كمـــا جـــاء فـــي المـــادة 

السامي على أیة دار أو بناء أو إنشـاء إذا اقتنـع بـأن عیـارا مـن سـالح أطلـق منـه أو بـأن قنبلـة أو 

مــادة مفرقعــة أخــرى أو مــادة محرقــة ألقیــت منــه، ویحــق لــه بعــد أخــذ موافقــة المنــدوب الســامي أن 

.١١_١٠)، صم١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٥، ع٢٤الفتح، م١
.١٢_١١م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٥، ع٢٤الفتح، م٢
.١٩م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٤٦، ع٢٦الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٥٩٨، ع٢٩الفتح، م٤
.٢٧٧الكیالي، عبد الوھاب: تاریخ فلسطین الحدیث، ص٥
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أو محلـة أو قریـة أو أیـة منطقـة أخـرى یستولي على أیة دار أو بناء أو إنشـاء واقـع فـي أیـة مدینـة

إذا اقتنع بأن سكانه قد ارتكبوا جرما ینطوي على إیقـاع أذى جسـماني أو تخویـف أو أي جـرم مـن 

.١مكررة (أ) ٨الجرائم المعینة بالمادة 

وقد وجه رئیس المجلس اإلسالمي األعلى اتهاما للیهود في جوابـه علـى تصـریحات وزیـر 

حیث قال "إن مقاصد الصهیونیة هو إعـادة بنـاء الهیكـل الیهـودي مكـان المستعمرات المستر غور 

المســجد األقصـــى المبـــارك"، فجـــاء رد المجلـــس الملــي الیهـــودي یقـــدم الشـــهود والشـــهادات علـــى أن 

. وتكـذیبا للمجلـس الملـي الیهـودي أصـدرت لجنـة الـدفاع ٢الیهود ال یریدون باألماكن المقدسة سوءا

الت فیـه: "وزعـت الهیئـات الیهودیـة ومـن بینهـا المجلـس الملـي نفسـه عن فلسطین في مصر بیانا ق

فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم صـــورا للمســـجد األقصـــى وغیـــره مـــن المقدســـات اإلســـالمیة وعلیهـــا التـــاج 

الصهیوني وأشیر في تلك الرسوم بأن العلم الصهیوني سیخفق علیهـا بعـد أن تصـبح فلسـطین فـي 

.٣أیدي الیهود"

) جنـــدي مـــن مصـــر إلـــى ١٠٠٠هـــا فـــي تلـــك األحـــداث، فأحضـــرت (عـــززت بریطانیـــا قوات

. وكذلك وصلت قوات من مالطا، وصعدت بریطانیا من ممارساتها القمعیة ضد العـرب، ٤فلسطین

.٥فقامت بحملة واسعة من االعتقاالت والمالحقات والقتل وهدم البیوت

ضـت الغرامـات علـى وضمن هذه السیاسة نسفت بریطانیـا العدیـد مـن البیـوت العربیـة، وفر 

) جنیـه، والخلیـل ٥٠٠٠) بیـوت وغرامـة (٣المدن الفلسـطینیة، فقـد كـان نصـیب مدینـة اللـد نسـف (

) بیتــا ١١) فــي المــرة الثانیــة، ونــابلس (١٠٠٠، ثــم (األولــى) فــي المــرة ٢٠٠٠) بیـوت وغرامــة (٧(

لعــدل )، وقــد رفعــت دعــوى علــى الحكومــة أمــام محكمــة ا١٠٠٠)، وغــزة غرامــة (٥٠٠٠وغرامــة (

) ٦) بیتــین، خــانیونس (٢) بیــوت، المجــدل دار واحــدة، بیــت لحــم (٤العلیــا وربحتهــا. أمــا صــفد (

.٦) بیوت٣بیوت، قلقیلیة (

م، ١٩٣٦حزیـــران ( یونیـــو) عــــام  ١٦وفـــي یافـــا ألقـــت الطـــائرات منشـــورات یـــوم الثالثـــاء 

یـوم واحـد، كـان متضمنة وجوب إخالء المنازل في الیوم نفسه في الساعة السابعة مساء. ومضى 

 ١٨من غیر الممكن أن ینقل الناس أثاث بیوتهم أو أن یجدوا بیوتـا أخـرى، وفـي صـباح الخمـیس 

 .٦م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٧، ع٢٤الفتح، م١
.٣م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٦، ع٢٤الفتح، م٢
.٨م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٧، ع٢٤الفتح، م٣
.٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٨، ع٢٤الفتح، م٤
.١٩٢القضیة الفلسطینیة، صإلىالحمد وآخرون، جواد: المدخل ٥
.٨٩_٨٨السفري، عیسى: فلسطین العربیة بین االنتداب والصھیونیة، ص٦
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حزیــــران (یونیــــو) نســــفت منــــازل البلــــدة بالــــدینامیت، دمــــر الــــدینامیت ســــبعین عمــــارة یســــكنها مائــــة 

.١وخمسون أسرة عربیة

العلیــا فــي القــدس تقریــرا عــن ورفعــت اللجنــة القومیــة العربیــة فــي یافــا إلــى اللجنــة العربیــة

نسف مدینة یافا للمرة الثانیة قالت فیه: "جرى الهدم نسفا بالـدینامیت كـالمرة الماضـیة، وقـد حصـل 

حزیــــران  ٣٠و  ٢٩بســــببه خــــراب لمئــــات مــــن األبنیــــة، واســــتمر النســــف یــــومي االثنــــین والثالثــــاء 

لت الحكومـة عـن أهـدمت، وسـالبیـوت والـدكاكین التـي(یونیو)، ولم تستطع اللجنـة أن تعـرف عـدد

.٢ذلك فأجابت بأنها ال تعرف، ولكنها تقدر ذلك بمائتین"

وذكـــرت جریـــدة نیوزكرونیكـــل أن فـــي فلســـطین جیشـــا یهودیـــا مســـلحا تســـلیحا جیـــدا یســـمى 

(جــیش الــدفاع الیهـــودي) ویبلــغ عــدده خمســـین ألــف رجـــل، وهــو مجهــز بأحـــدث المــدافع الرشاشـــة 

.٣یر كبیرة من الذخیرةوبالقنابل الیدویة، ولدیه مقاد

الحراك السیاسي الفلسطیني واإلسالمي لدعم الثورة:

هـــ ١٣٥٤ذي القعــدة عــام  ٢١عقــد العلمــاء فــي فلســطین مــؤتمرا فــي القــدس یــوم الجمعــة 

م)، برئاسة الحاج أمین الحسـیني للبحـث فـي حالـة مسـلمي فلسـطین، وأصـدروا العدیـد مـن ١٩٣٦(

عمــار األراضــي وغــرس األشــجار، إضــي وترغیــب المســلمین فــي یــوع األراالقــرارات منهــا: مكافحــة ب

وتهیئة مشروع جبایة خمسة قـروش فـي السـنة مـن كـل مسـلم علـى األقـل إلنفاقهـا فـي المشـروعات 

.٤الخیریة الكثیرة، والمطالبة بمنع الهجرة الیهودیة وبیع األراضي

كمـة العـدل العلیـا عقد المحامون العرب في القدس اجتماعا قرروا فیه رفـع دعـوى أمـام مح

على المندوب البریطاني في فلسطین؛ ألنـه یسـتعمل سـلطة ال یخولـه إیاهـا نظـام االنتـداب وقـانون 

.٥البالد، ومنها إقرار إنهاء اإلضراب بالقوة وٕاعطاؤه حكام األلویة سلطة التصرف في هذا األمر

لم العربـــي وتوالـــت االحتجاجـــات مـــن العلمـــاء والشخصـــیات الوطنیـــة والمؤسســـات فـــي العـــا

واإلســالمي علـــى السیاســـة البریطانیـــة والصـــهیونیة. فقـــد أرســـل طـــالب جامعـــة األزهـــر مـــن العـــرب 

ربیـــع األول عـــام  ٧والمســـلمین مـــذكرة احتجـــاج إلـــى المنـــدوب الســـامي البریطـــاني بمصـــر، بتـــاریخ 

.٢٠م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٤، ع٢٤الفتح، م١
.٢٠م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٦، ع٢٤الفتح، م٢
.١٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠٧، ع٢٤الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٤، ٤٨٦، ع٢٣الفتح، م٤
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠١، ع٢٤الفتح، م٥
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م، أعلنــــوا فیهــــا رفضــــهم للحــــوادث الدامیــــة فــــي ١٩٣٦أیــــار (مــــایو) عــــام  ٢٨هـــــ، الموافــــق ١٣٥٥

.١ین، وخصوصا في المسجد األقصى المبارك، واستنكارهم لسیاسة تهوید فلسطینفلسط

فلسـطین، وفي لكنو في الهند عقد مؤتمر للعلماء اتخذ قرارات ضد بریطانیا نتیجة أحداث

شـتراك فـي عیـد تتـویج الملـك ادوارد، ویحـرم علـى كـل نجلیزیة، وعدم االوهي: مقاطعة البضائع اإل

لیز في أي شيء، أو یتطوع في الجیش البریطـاني. ثـم حـث المـؤتمر النـاس مسلم أن یساعد االنج

.٢على العمل بهذه القرارات

في فلسطین:اإلضرابإنهاء

بعــد نــداءات واســتغاثات وجههــا عــرب فلســطین واللجــان والمؤسســات الداعمــة للفلســطینیین 

ق) والملـك عبـد العزیـز إلى ملوك العرب ورؤسائهم لنصرة فلسطین، أرسل الملك غازي (ملـك العـرا

آل ســعود (ملــك الســعودیة) واإلمــام یحــي بــن حمیــد الــدین (ملــك الــیمن) مــذكرة إلــى ملــك بریطانیــا، 

وضعها ثالثتهم، یطالبونه فیها بإجابة طلبات عرب فلسطین. وقد سلم وزیرا العراق والسعودیة فـي 

.٣ت أخرى من تلك الحكوماتلندن هذه المذكرة إلى وزارة الخارجیة البریطانیة، ثم عززت بمذكرا

نقل نوري السعید رؤیة بریطانیا للحل، وهي أن تتوسط اللجنـة العلیـا عنـد الثـوار إلقنـاعهم 

بوقــــف القتــــال عشــــرة أیــــام فقــــط تــــدور خاللهــــا المفاوضــــات بــــین اللجنــــة العربیــــة العلیــــا والحكومــــة 

ولكـــن الثـــوار رفضـــوا الفلســطینیة، علـــى یـــد نـــوري الســعید لحـــل القضـــیة بمـــا یوافـــق أمــاني العـــرب،

إعطاء الهدنة، وأعلنـوا أنهـم یریـدون أن یكـون وقـف القتـال علـى أسـاس قبـول صـریح مـن بریطانیـا 

. وقــد قبلــت اللجنــة العربیــة العلیــا أن یبــدأ نــوري الســعید بالوســاطة، علــى أن یســتمر ٤بوقــف الهجــرة

.٥اإلضراب بنفس الثبات

العلیـا لالجتمـاع بالملـك عبـد العزیـز، وفـي وفي أواخر أیلول توجه وفـد مـن اللجنـة العربیـة

شـرق األردن لمقابلـة األمیـر عبـد  إلـىالتاسع والعشرین من الشـهر نفسـه توجـه عـوني عبـد الهـادي 

اهللا، ونتیجـة لهـذه االتصــاالت وطبقـا الستشــارات مسـبقة مـع الحكومــة البریطانیـة، وجــه الملـك عبــد 

حـل  إلىر من تشرین األول نداء مشتركا دعوا فیه العزیز والملك غازي واألمیر عبد اهللا في العاش

.٦عتماد على النیات الطیبة لبریطانیاووقف الثورة واالاإلضراب

.٢٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٠١، ع٢٤الفتح، م١
.١٣م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٣، ع٢٤الفتح، م٢
.١٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٠، ع٢٤الفتح، م٣
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٣، ع٢٤الفتح، م٤
.١٩م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٤، ع٢٤الفتح، م٥
.٢٧٧الكیالي، عبد الوھاب: تاریخ فلسطین الحدیث، ص٦
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تلقت اللجنة العربیة العلیا نداء ملوك العرب الذي وقع باسم الملك عبـد العزیـز آل سـعود، 

ـــة١٩٣٦هــــ (١٣٥٥رجـــب  ٢٢فـــي  ـــرا للحال ـــا كثی ـــد تألمن ـــه: "أمـــا بعـــد فق الســـائدة فـــي م)، وجـــاء فی

فلسطین، فنحن باالتفاق مع إخواننا ملـوك العـرب واألمیـر عبـد اهللا، نـدعوكم لإلخـالد إلـى السـكینة 

حقنــا للـــدماء، معتمـــدین علـــى حســن نیـــات صـــدیقتنا الحكومـــة البریطانیــة ورغبتهـــا المعلنـــة لتحقیـــق 

.١العدل. وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبیل مساعدتكم"

ة العلیا باإلجماع االستجابة لذلك النداء، وٕانهـاء اإلضـراب ابتـداء مـن فقررت اللجنة العربی

م)، وأن یبكـــر النـــاس فـــي ١٩٣٦أكتـــوبر  ١٢هــــ (١٣٥٥رجـــب  ٢٦صـــباح یـــوم االثنـــین الموافـــق 

صــباح ذلــك الیــوم إلــى المســاجد إلقامــة الصــالة علــى أرواح الشــهداء، ثــم یخرجــون لفــتح مخــازنهم 

.٢ادة"وحوانیتهم ومزاولة أعمالهم المعت

ومع ذلك فلم تتوقف الثورة على الفور، ففي ذلك التاریخ نفسـه حـدثت معركـة الخلیـل التـي 

) جنـــدي، وبعـــد حصـــار للمجاهـــدین وزع ســـعید العـــاص ٢٠٠٠) مجاهـــدا مقابـــل (٦٠ثبـــت فیهـــا (

)، وطلبوا منه أن ینجو من المكـان ١٥(القائد السوري) جنوده، فبقي معه عبد القادر الحسیني و (

ثــم اقتــرب مــنهم الجنــود البریطــانیون، فخــرج ســعید العــاص وأطلــق علــیهم النــار، فأصــابته فــرفض،

ثـالث رصاصـات، لكنـه ظــل یطلـق النـار، حتــى أصـیب برصاصـة رابعـة فــي رأسـه، وتلقـى طعنــة، 

.٣فأطلق علیه الجند النار واستشهد، فهاجمهم عبد القادر الحسیني فأصیب برصاصة في فخذه

ذ أصــدر فــوزي القــاوقجي القائــد العــام للثــورة إطلــب ملــوك العــرب، جاب المجاهــدون لاســت

العربیة بیانا یأمر فیه المجاهدین بوقف القتال، وعدم القیام بأي عمل یمكن أن یفسد المفاوضات، 

والمحافظــة علـــى الســالح مـــع أخـــذ الحیطــة والحـــذر، وأن یكونـــوا علــى اســـتعداد فیمـــا لــو لـــم تـــنجح 

.٤المفاوضات

مــن القیــادة العلیــا للجــیش البریطــاني فــي مصــر بوقــف إرســال الوحــدات وصــدرت األوامــر

.٥التي كان قد تقرر سفرها من مصر إلى فلسطین

لكن بریطانیا نكثت العهد وطوقت مجموعة من المجاهـدین شـمال فلسـطین، ودار اشـتباك 

حـــو بـــین الطـــرفین، اســـتمر لســـاعات وقتـــل وأصـــیب فیهـــا عـــدد مـــن الجنـــود البریطـــانیین، ثـــم هـــب ن

.١) من الرجال والشبان والنساء لنجدة المجاهدین٧٠٠٠(

 .٤٦٦الخالدي وآخرون، ولید: القضیة الفلسطینیة، ص١
 .٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٩، ع٢٥الفتح، م٢
.١٣م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥١٩، ع٢٥ح، مالفت٣
 .٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٢٠، ع٢٥الفتح، م٤
.٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٢٠، ع٢٥الفتح، م٥
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:(لجنة بیل)اللجنة الملكیة في فلسطین

آب (أغســـــطس) عـــــام  ٧لمواجهـــــة الثـــــورة الفلســـــطینیة، شـــــكلت الحكومـــــة البریطانیـــــة فـــــي 

رئیسها اللورد بیل، وحددت مهمتهـا  إلىم، لجنة تحقیق ملكیة عرفت باسم لجنة بیل، نسبة ١٩٣٦

ت مــن أســباب الثــورة، والتحقیــق فــي كیفیــة تنفیــذ صــك االنتــداب، نظــرا الســتمرار الثــورة لــم فــي التثبــ

، أي بعــد شــهر مــن ١٩٣٦تشــرین الثــاني (نــوفمبر) عــام  ١١یــوم  إالفلســطین  إلــىتصــل اللجنــة 

.٢م١٩٣٧حزیران (یونیو) عام  ٢٢الحكومة في  إلى، وقدمت تقریرها اإلضرابوقف 

لیـــا ودرســـت بیـــان وزیـــر المســـتعمرات الـــذي ألقـــاه فـــي مجلـــس اجتمعـــت اللجنـــة العربیـــة الع

م المتضــمن قــرار الحكومــة بعــدم ١٩٣٦تشــرین ثــاني (نــوفمبر) عــام  ٥النــواب البریطــاني بتــاریخ 

وقف الهجرة الیهودیة، وبالموافقة على السماح بإصدار شهادات هجرة عمل جدیدة واستمرار أنواع 

لعـرب مـن وقـف الهجـرة بجمیـع أنواعهـا، فقـرر العـرب فـي الهجرة األخرى، خالفـا لمـا كـان ینتظـره ا

م عــــدم التعــــاون مــــع اللجنــــة ١٩٣٦تشــــرین ثــــاني (نــــوفمبر) عــــام  ٧هـــــ، ١٣٥٥شــــعبان عــــام  ٢٢

.٣الملكیة

ن مــا أرســل الملــك عبــد العزیــز آل ســعود ملــك المملكــة العربیــة الســعودیة كتابــا الكــن ســرع

ـــى١٣٥٥شـــوال  ١٨بتـــاریخ  ـــه االالحـــاج أمـــین الحســـین هــــ إل ـــب من ـــة، ي یطل ـــة الملكی تصـــال باللجن

واإلدالء إلیهــا بمطالــب العــرب العادلــة، وكــذلك أرســل الملــك غــازي ملــك العــراق كتابــا إلــى الحــاج 

 ٢٠أمــین الحســیني، ال یخــرج فــي نصــه عــن كتــاب الملــك عبــد العزیــز، لكنــه كــان مؤرخــا بتــاریخ 

  هـ.١٣٥٥شوال 

العلیا، وبعد أن اطلعت على كتاب الملك عبد وبناء على تلك الكتب التقت اللجنة العربیة 

العزیز والملك غازي "لم یسعها إال أن تسـتجیب للطلـب السـامي، فقـررت االتصـال باللجنـة الملكیـة 

وبســط القضــیة العربیــة لهــا. وســتتولى اللجنــة العربیــة العلیــا االتصــال باللجنــة الملكیــة بالنیابــة عــن 

.٤الشعب العربي، وبسط القضیة"

م أرســـلت ١٩٣٧كــانون ثـــاني (ینـــایر) عـــام  ١١هــــ، الموافـــق ١٣٥٥شـــوال عـــام  ٢٨وفــي   

اللجنة العربیة العلیـا مـذكرة إلـى اللجنـة الملكیـة، لخصـت األسـباب األساسـیة الضـطرابات فلسـطین 

بــــأمرین، همــــا: حرمــــان العــــرب فــــي فلســــطین مــــن التمتــــع بحقــــوقهم الطبیعیــــة والسیاســــیة، إصــــرار 

.٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٢١، ع٢٥الفتح، م١
.٣١٥كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص٢
.٢٢م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٢٣، ع٢٥الفتح، م٣
.٢٩٧فلسطین في المؤتمرات العربیة والدولیة، صحالق، حسان:٤
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ــ اع سیاســة إنشــاء (وطــن قــومي) یهــودي فــي هــذه الــبالد العربیــة مــن الحكومــة البریطانیــة علــى إتب

.١شأنها في الواقع هدم الكیان العربي في البالد

كما یلي: ١٩٣٦وحسب تقریر اللجنة الملكیة، فان األسباب األساسیة الضطرابات سنة 

رغبة البالد في نیل االستقالل القومي._ ١

وتخوفهم منه.كرههم إلنشاء الوطن القومي الیهودي _ ٢

م، وعـدم ١٩٣٣ثم أضاف التقریر بعض العوامل الثانویة، مثل: ازدیاد هجرة الیهود منذ عام 

ثقـة العـرب فـي إخـالص الحكومـة البریطانیـة، وخـوف العـرب مـن اسـتمرار شـراء الیهـود لألراضــي، 

.٢وعدم وضوح المقاصد النهائیة للدولة المنتدبة

ـــذین كـــانوا ینتظـــرون وقـــف ) شـــهادة هجـــرة ٧٧٠الهجـــرة فوجئـــوا بإصـــدار (لكـــن العـــرب ال

.٣یهودیة

دولتین: إلىكان قرار اللجنة تقسیم البالد 

األولــى عربیــة: وتشــمل منــاطق غــزة وبئــر الســبع وصــحراء النقــب والخلیــل ونــابلس والقســم 

الشرقي من مناطق طولكرم وجنین وبیسان وبلدة یافا وتتبع شرقي األردن.

ع ألویــة حیفــا والجلیــل (بمــا فیهــا صــفد وعكــا) وجمیــع الســهل الثانیــة یهودیــة: وتشــمل جمیــ

الشمال. إلى أسدودالساحلي من 

وتبقى القدس وبیت لحم والناصرة تحت االنتداب البریطاني مع ممر یصل القدس بـالبحر 

.٤عند یافا

أوصـــت اللجنـــة بتبـــادل الســـكان، ورأت اللجنـــة أن الدولـــة العربیـــة ســـتكون فقیـــرة وضـــعیفة و 

سنویة لها، كما أوجبت مثـل ذلـك علـى بریطانیـا، إعانةفأوجبت على الدولة الیهودیة دفع الموارد، 

.٥ملیوني جنیه تدفعها بریطانیا عما یخسره العرب إلى إضافة

) ألــف عربــي یمتلكــون ثالثــة مالیــین ٣٢٥ویلحــظ أن الدولــة الیهودیــة المقترحــة یســكنها (

متلكون ملیونا وربع ملیون دونم. أي أن العرب ) ألف یهودي ی٣٠٠وربع ملیون دونم، في مقابل (

.١٤م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٥، ٥٤٠، ع٢٦الفتح، م١
.١٥٢جرار، حسني أدھم: شعب فلسطین، ص٢
 .٥م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٥٠، ع٢٦الفتح، م٣
.٢٠إبراھیم، زكریا: مشاریع تسویة قضیة فلسطین، ص٤
.١٩٨حسین، محمد: العرب والیھود، ص٥
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یفوقون الیهـود عـددا فـي الدولـة الیهودیـة، ویملكـون مـن أراضـیها أربعـة أضـعاف مـا یملكـه الیهـود. 

مــا یملكــه العــرب مــن بســاتین البرتقــال فــي فلســطین كلهــا یقــع ضــمن الدولــة الیهودیــة  ٧/٨كمــا أن 

برى كحیفا وعكا وصفد وطبریة. أما عـدد الیهـود فـي المقترحة، التي تشمل كذلك المدن العربیة الك

) ألــف ٣٢٥) یهودیــا فقــط، ومعنــى تبــادل الســكان أن یــتم هــذا بــین (١٢٥٠القســم العربــي، فكــان (

.١) یهودیا في الدولة العربیة١٢٥٠عربي في الدولة الیهودیة و (

أرسـلت وفـودا إلـى وردا على قرار اللجنة أعلنت اللجنة العربیة العلیا رفض قرار التقسیم، و 

الخــارج وبرقیــات إلــى الملــوك والزعمــاء العــرب، وعقــدت مــؤتمرا فــي القــدس، وتلقــت اللجنــة العربیــة 

العلیا برقیات من بعض الـدول العربیـة واإلسـالمیة والمؤسسـات یعلنـوا فیهـا رفضـهم للقـرار، وعمـت 

إدانـةمـذكرات شدید في مشارق األرض ومغاربها، وأرسلت الـدول العربیـةإسالميموجات غضب 

عصبة األمم.  إلى

، كمـــا رفـــض الملـــك عبـــد ٢رفـــض الفلســـطینیون فكـــرة تقســـیم فلســـطین إلـــى یهودیـــة وعربیـــة

. كمـا رفضـه العـرب فـي مـؤتمر بلـودان العربـي فـي سـوریا لتأییـد ٣العزیز ملك السعودیة تلـك الفكـرة

األردن، وبلــغ فلســطین، الــذي حضــرته العــراق والحجــاز ومصــر وســوریا وفلســطین ولبنــان وشــرق 

.٤) شخصا٤٥٠عدد الحضور فیه (

  :١٩٣٩_ ١٩٣٧المرحلة الثانیة من الثورة 

كان تعیین اندروز حاكما للواء الجلیل الداخل ضمن الدولـة الیهودیـة حسـب مشـروع لجنـة 

بیل، من ضمن خطة الحكومة البریطانیة في العمل علـى حمـل العـرب فـي ذلـك اللـواء علـى قبـول 

أیلــول  ٢٦هوداتــه فــي ذلــك الســبیل علــى اغتیالــه فــي صــباح یــوم األحــد فــي مجوأســفرتالتقســیم. 

.٥في الناصرة، وقتل معه حارسه البریطاني مكوین ١٩٣٧(سبتمبر) عام 

الــبطش والتنكیــل، واعتقلــت مــن وقــع فــي قبضــتها مــن أركــان الحركــة  إلــىفبــادرت الســلطة 

اللجنــة العربیـــة العلیـــا واللجـــان الوطنیــة وأعضـــاء اللجـــان القومیـــة وقضــاة الشـــرع. وحلـــت الحكومـــة

الحـــاج أمـــین الحســـیني، وكانـــت تنـــوي  األعلـــى اإلســـالميالقومیـــة كلهـــا، وعزلـــت رئـــیس المجلـــس 

.٧١تاریخھا وقضیتھا، صفلسطین ١
.١٧م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٥٣، ع٢٧الفتح، م٢
.١٥م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٥٠، ع٢٦الفتح، م٣
.٩م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٦٧، ع٢٨الفتح، م٤
.٦٩٧_٦٩٦خلة، كامل: فلسطین واالنتداب البریطاني، ص٥
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جزیرة سیشـل مـن وقـع فـي یـدها مـن أعضـاء اللجنـة العلیـا  إلىلبنان. ونفت  إلىاعتقاله، لكنه لجأ 

.١وبعض زعماء الحركة الوطنیة

 إلـــىفلســـطین لدراســـة مشـــروع التقســـیم، ولمـــا وصـــلت  إلـــىأرســـلت بریطانیـــا لجنـــة وودهیـــد 

م قاطعهـا العـرب، وقابلوهـا بإضـراب ومظـاهرات، وبعـد ١٩٣٨نیسـان (أبریـل) عـام  ٢٧القدس فـي 

مغادرة اللجنة أقرت بوجود صعاب كثیرة تنطوي على مشروع التقسیم، وأعلنت الحكومة البریطانیة 

م، عــن عــدولها عــن قــرار ١٩٣٨وفمبر) عـام تشــرین الثــاني (نــ ٩فـي بیانهــا السیاســي الصــادر فـي 

دولــة  إنشــاءومالیــة عظیمــة، ینطــوي علیهــا اقتــراح وٕاداریــةالتقســیم؛ بســبب وجــود صــعاب سیاســیة 

.٢عربیة وأخرى یهودیة

وأثناء وجود لجنة وودهید سیطر الثوار على مدینة القدس القدیمة، فاستبدلت الحكومة 

البریطانیة الجنرال هیننج بالجنرال ویفل في منصب القائد العام. وأخفقت جمیع التدابیر في 

من ذلك الشهر  ٢٤الثوار على مدینة الخلیل، وفي سطس سیطرأغ ٢٠تخفیف حدة الثورة، ففي 

ار سراي المستر موفات الحاكم البریطاني في جنین، على الرغم من احتشاد دخل أحد الثو 

أیلول  ٩علیه النار فأرداه قتیال، ثم خرج ناجیا بنفسه. وفي  وأطلقالبولیس والحراس فیها، 

سراح المساجین واستولوا على مركز البولیس.  وأطلقوا(سبتمبر) سیطر الثوار على بئر السبع 

أكتوبر  ٥ستطاعت السلطات بعد جهود احتالل مدینة القدس ثانیة. وفي وتوالت النجدات حتى ا

.٣سیطر الثوار على طبریة، فقتل وجرح العشرات من الیهود

الدول الكبرى، فقد أرسل الملك عبد العزیز  إلىوفي ذلك الوقت توالت الرسائل العربیة 

م الیهود في فلسطین، مزاعالرئیس األمریكي فرانكلین روزفلت، یفند فیها إلىسعود رسالة آل

.٤المزاعم الیهودیة، ویبین فیها أن فلسطین حق للعرب إلىنحیاز األمریكي ویحذر من اال

عـراق والـیمن والسـعودیة الحكومات العربیة في ال إلىثم وجهت الحكومة البریطانیة الدعوة 

اللجنــة العربیــة  إلــى لــى الوكالــة الیهودیــة لحضــور مــؤتمر لنــدن، لكنهــا لــم توجــه الــدعوةإ واألردن و 

أشــخاص یمثلــون الفلســطینیین علــى أن ال یكــون إیجــادالعلیــا، وطلبــت مــن الــدول العربیــة المــدعوة 

.٥منهم الحاج أمین الحسیني

.٧٣_٧٢فلسطین تاریخھا وقضیتھا، ص١
.٧٢٤اب البریطاني، صخلة، كامل: فلسطین واالنتد٢
.١٢٤_١٢٣زعیتر، أكرم، القضیة الفلسطینیة، ص٣
 .٦م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٦٣٦، ع٣٢الفتح، م٤
.٢٩٢األحمد، نجیب: فلسطین تاریخا ونضاال، ص٥
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ن بریطانیـا "دعــت إؤتمر، فقـد قـال ن اللجنـة العربیـة حضـرت ذلـك المـإلحسـیني قـال لكـن ا

ـــى المـــؤتمر حكومـــات مصـــر والســـعودیة والـــیمن والعـــراق إ یـــا وشـــرق األردن واللجنـــة العربیـــة العلل

.١لى مؤتمر مائدة مستدیرة في لندن"إبصفتها الممثلة لعرب فلسطین، 

قبلت الحكومة البریطانیـة وجهـة النظـر العربیـة فـي حـل القضـیة الفلسـطینیة، حیـث وافقـت 

علـى أن االنتـداب وقیـام دولـة مسـتقلة فـي فلسـطین، تـرتبط بمعاهـدة مـع بریطانیـا، إنهـاءعلى مبدأ 

نجلیــزي إللمعاهــدة، ثــم یـدعى مــؤتمر عربــي وآخـرتؤلـف لجنــة فنیــة تضـع مشــروعا لدســتور الدولــة 

إنهـاء إعـالنللنظـر فـي المشـروعین، وتـم االتفـاق علـى أنـه البـد مـن فتـرة انتقـال قبـل آخریهودي 

اول االنتداب. ووافـق الوفـد البریطـاني علـى أن تكـون الفتـرة عشـر سـنوات مـع احتمـال تجدیـدها وحـ

الوفد جعلها تحت رحمة السیاسة البریطانیة والموافقة الیهودیة، فلم یوافـق العـرب علـى ذلـك، فـأدى 

.٢م دون نتیجة أو اتفاق١٩٣٩آذار (مارس) عام  ١٧انفضاض المؤتمر في  إلى

أســالیب القمــع فـي معاملــة الفلســطینیین،  إلـىتطـورت الحالــة فــي فلسـطین بجنــوح بریطانیــا 

ثـــر مقتـــل جنـــدیین بریطـــانیین فـــي القـــدس، إضـــواحي القـــدس، إحـــدىلوان حیـــث حاصـــرت قریـــة ســـ

 إلـى، وجمعت رجال القریة، وساقتهم إلیهاوقطعت عنها المواصالت، ومنعت األهالي من الدخول 

عتداء على األهالي بأعقاب البنادق، وكان كـل مـن یحـاول بعید عن القریة، وبدأ الجنود باالمكان 

) شخصـــا بجـــراح مختلفـــة، ٥٨تـــل شخصـــین بالرصـــاص، وأصـــیب (الهـــرب یطلـــق علیـــه النـــار، فق

أكثرها جراح خطرة.

كما اقتحم الجنـود البیـوت، فاعتـدوا علـى النسـاء، ومزقـوا وأحرقـوا الكتـب المقدسـة، وخلطـوا 

المؤونة بعضها فوق بعض، فالملح علـى السـكر، والسـمن علـى الـدقیق، والزیـت علـى البتـرول، ثـم 

.٣جمیعا، وقتلت الحیوانات في القریة رمیا بالرصاصجمعوها مع األثاث، وحرقوها

ود ن أحد القواد العسكریین هدد الجنـإعلون ذلك وهم یشربون الخمر، حتى وكان الجنود یف

ذا تمــادوا فــي منكــراتهم، ولكــن الجنــود اعتــدوا علــى القائــد بالضــرب، وكــادوا إبــإطالق النــار علــیهم 

.٤هم ویلوذ بالفراریفتكون به، لوال أنه استطاع أن ینجوا من

وقـــد نشـــرت الصـــحیفة صـــورتین لمصـــاحف ممزقـــة وملقـــاة علـــى األرض، فـــي بیـــت فـــوزي 

الهـــدمي فـــي حـــي وادي الجـــوز ببیـــت المقـــدس، عقـــب هجـــوم قـــوة مـــن البـــولیس البریطـــاني یرأســـها 

.٤٧الحسیني، أمین: حقائق عن قضیة فلسطین، ص١
.٢٠٤_٢٠٣حسین، محمد: العرب والیھود، ص٢
.١٨م)، ص١٩٣٧ـ (ھ١٣٥٦، ٥٧٨، ع٢٨الفتح، م٣
.١٨م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٧٨، ع٢٨الفتح، م٤



٧٨

ه، الموافــق ١٣٥٦شــوال عــام  ٨الضــابط الیهــودي "لینكــر" علــى البیــت، وقــد وقــع الهجــوم بتــاریخ 

.١م١٩٣٧أول (دیسمبر) عام كانون  ١١

ثریة نجلیز المغارة األد األقصى المبارك، فقد استعمل اإلكما طالت اعتداءاتهم المسج

قصى، وقد أرسل مركز القیادة لى قلب المسجد األإمود في القدس وتصل التي تبدأ من باب العا

جاء فیه سالمیة،لى ملوك العرب والحكومات اإلإالجهاد الفلسطیني نداء استغاثة  في

"فالمجاهدون الذین أقسموا الیمین على الموت ذودا عن المسجد األقصى وشرف العربیة في 

وجود_ إلرسال لجنة ن بقي لهاإوجمعیة األمم _سالمفلسطین، یستصرخون ملوك العرب واإل

نجلیز أعمالهم، لترى عبث بریطانیا بمقدسات المسلمین لى القدس قبل أن یستر اإلإتحقیق سریعة 

.٢وبالمسجد األقصى ثالث الحرمین وأولى القبلتین"

الشـــیخ فرحــان الســـعدي _خلیفــة الشـــیخ عـــز الــدین القســـام_ أنصــاره وهـــاجم الســـیارات قــاد

الیهودیة المسلحة على طریق نابلس_ طولكرم التي كانت تسیر بحراسة بریطانیة، فقتلوا عددا من 

بریطانیـا، وحكمـت علیـه باإلعـدام، وفـي السـاعة الیهود، واستمرت العملیات القویة إلى أن اعتقلتـه 

هـ نفذ الحكـم، فاسـتقبل الشـیخ الـذي جـاوز ١٣٥٦رمضان عام  ٢٤السابعة من صباح یوم السبت 

الجمیـع وتقـدیرهم، وكـان لـذلك إعجـابالثمانین عاما، الحكم علیـه وتنفیـذه بشـجاعة كانـت موضـع 

.٣واإلسالميأثر بلیغ في فلسطین والعالم العربي 

ع جثمـان الشـهید الشـیخ فرحـان السـعدي بعـد ظهـر السـبت بجنـازة كبیـرة اشـتركت فیهـا وشی

الجموع الغفیرة والوفود والجمعیات العربیة، وقد دفن في قریـة نـورس بجـوار النبـي یوشـع بنـاء علـى 

.٤وصیته

لى الثالثین من إ تزال مستمرة حتى أثناء انعقاد المؤتمر في لندن، و كانت الثورة العربیة ال

أربع وخمسون معركة اشتركت الطائرات  تم، كان قد حدث١٩٣٩شهر كانون الثاني (ینایر) عام 

في اثنتین منها، وكان قرابة ثماني عشرة معركة تمثل هجوما على مستعمرات یهودیة، وكان 

العدید منها یمثل هجوما من الثوار على الجنود البریطانیین، عندما یكونوا متجهین لتفتیش القرى 

.٥ربیة أو خارجین من تفتیشهاالع

.٩م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٨٣، ع٢٨الفتح، م١
.٣٢م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٦٢٠، ع٣١الفتح، م٢
.٢١م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٧٨، ع٢٨الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٧٩، ع٢٨الفتح، م٤
.٢٦٠أبو یصیر، صالح: جھاد شعب فلسطین، ص٥
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شوال  ٢٠صفد، وكانت ظهر الخمیس  إلىومن هذه المعارك معركة على طریق طبریا 

م)، فقد اصطدمت قوة من البولیس الفلسطیني بستة من المجاهدین في ١٩٣٧هـ (١٣٥٦عام 

ز ذلك الطریق، فاشتبك الفریقان في معركة حامیة، فاستدعى البولیس قوة أخرى، وكانت مراك

الجهاد في منطقة حطین وفي السفوح المنحدرة نحو طبریا قد علمت بنشوب المعركة، فأنجدت 

طائرة وجرحوا إسقاطالمجاهدین الستة بقوات أخرى اشتركت في القتال، وتمكن المجاهدون من 

أردني، ولكن الطائرات أصابت المجاهدین الستة فذهبوا واآلخرجندیین أحدهما بریطاني 

.١شهداء

لى ساحة القتال، إالقیادة البریطانیة قوات نظامیة ثر سقوط الطائرة أرسلت إلى وع  

فأحاطت بالمنطقة وقطعت االتصال بین سوریا وفلسطین، لئال یتلقى المجاهدون نجدات من 

نسحاب لیال من میدان المعركة، ثم عادوا حوا في االالمجاهدین في سوریا، لكن المجاهدین نج

. وقد ٢مساء األحد إلىلبریطانیة، فاستمرت المعركة من بعد ظهر الخمیس مناوشة القوات ا إلى

.٣آخرینوٕاصابة) عربیا، ومقتل ضابط وجندي، ٤٠أسفرت المعارك عن استشهاد (

نه في إثم كانت معركة الیامون، وقد جاء في بالغ من قیادة المجاهدین في فلسطین 

 أذانش الثوار قد سیطر على الیامون وكفر األیام القلیلة التي سبقت معركة الیامون كان جی

مارس عام  ٤هـ (١٣٥٧والبارد، وقد الحظ المجاهدون في یوم الجمعة ثاني المحرم عام 

، واشتبكوا في معارك إضافیةم) أن الجنود البریطانیین یطوقون مراكزهم، فطلبوا قوة ١٩٣٨

د اشتمل هذا المحیط على صغیرة تقع على محیط دائرة كبیرة تقدر بخمسة عشر كیلو متر، وق

ورمانة والبارد، وبعد ساعة بدأت  أذانعدة قرى وهي: سیلة الحارثیة وازبوبا وكفر قیود وكفر 

المعركة واشتدت، وقد أوقع المجاهدون خسائر فادحة.

ن العدو تكبد خسائر فادحة، في المعركة التي اشتركت فیها خمس أورطات إوقال البالغ 

ن استشهد أة الحدود، وانسحب المجاهدون بعد ضافي وقو البولیس اإلیش وأورطتان من من الج

على خسائره الجسمانیة، أربع وقد خسر الجیش البریطاني زیادة ) جرحى،٧) و (١٠منهم (

.٤طائرات سقطت بعیدا عن خط القتال

.١٢م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٨٢، ع٢٨الفتح، م١
.١٢م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٨٢، ع٢٨الفتح، م٢
.١٣م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٦، ٥٨٢، ع٢٨الفتح، م٣
.١٥م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٥٩٤، ع٢٩الفتح، م٤
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لى الطلب من مخاتیر قرى جنین، مساعدة إت الثورة حاكم اللواء في نابلس، وقد دع  

رة وطنیة عامة لبریطانیة على استتباب األمن ومنع مساعدة الثوار، فأجابوه أن هذه الثو الحكومة ا

.١ال بتحقیق آمال البالدإال یمكن أن تنتهي 

م وتوقف الثورة:١٩٣٩الكتاب األبیض 

ثر الثورة، وكان الوضع في أوروبا إكانت بریطانیا ترید امتصاص نقمة العرب على 

لك بعد فشل . لذ٢ع حرب یكون للمنطقة العربیة أهمیة كبیرة فیهامتأزما، كما كانت تخشى وقو 

لى اتفاق بین العرب والیهود في مؤتمر لندن، أصدرت الحكومة إالمفاوضات في الوصول 

م، الكتاب األبیض، وقد حدد مقدار الهجرة الیهودیة ١٩٣٩أیار (مایو) عام  ١٧البریطانیة في 

، ووضع القیود على نقل ملكیة األراضي، وجعل بخمسة وسبعین ألفا على مدى خمس سنوات

تقالل فلسطین في غضون عشر سنوات ذلك النقل مقتصرا على مناطق محدودة، كما اقترح اس

.٣ذا تحسنت العالقات العربیة الیهودیةإ

لكن ذلك القرار جاء متأخرا، ذلك أن حقوق الفلسطینیین كانت قد تعرضت ألضرار 

فعت فیها نسبة عدد اعهم ومستقبلهم؛ بسبب تزاید الهجرة التي ارتجسیمة، وكذلك الحال في أوض

لسكان، وهذا ما ارتكبته حكومة ) من مجموع ا٣لى إ ١)، لتصبح نسبتهم (١٢لى إ ١الیهود من (

بالد، وبذلك وضعت أسسا للحركة نتداب من تغییر البنیة السكانیة تغییرا أساسیا خطیرا في الاال

.٤نشأوا بعدها الدولة الیهودیةأالیهود، ثم فصالیة التي قام بها ناال

لى إیة وعلى الرغم مما جاء في ذلك الكتاب، فقد أباحت بریطانیا الهجرة الصهیون

على فتح أبواب فلسطین ترومانفلسطین من جدید، واتفقت مع أمریكا عن طریق رئیسها 

مكانات توسع الغزو إث لبحم؛ ١٩٤٦نیة أمریكیة عام للصهاینة، وأرسلت فیما بعد لجنة بریطا

.٥الصهیوني للبالد

ثالثة أقسام: القسم األول، هو  إلىونتیجة لتلك السیاسة البریطانیة الجدیدة انقسم الیهود 

حزب العمل والوكالة الیهودیة ویسعى لالحتجاج على الكتاب األبیض سلمیا، والقسم الثاني هو 

.١٦م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٥٩٤، ع٢٩الفتح، م١
.١٦٨النحال، محمد: فلسطین أرض وتاریخ، ص٢
.١٧٧ون، سمیح: فلسطین والفلسطینیون، صفرس ٣
.٤٢كتن، ھنري: قضیة فلسطین، ص٤
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�ϲϓ�ΓήΒΧ�ήϴΒϛ�ϥΎѧϛϭ�ˬϞΎѧγϮϟ�ϞѧϜΑ��Ϟϴήѧγ·��ϡΎѧϴϗ�ϢѧϋΩ�ϲѧϓϭ�ˬΔϴϧϮϴϬѧμ ϟ�ΔѧϛήΤϟ�Ϊѧϴϳ΄Η�ϲϓ�έϭΩ�ΐ όϟ��ΔϴϟϭΪϟϭ�ΔϴϣϮϘϟ�ΕέήϘϟ�ΫΎΨΗ
).٧٢٤أول من اعترف بھا. (الكیالي، عبد الوھاب: موسوعة السیاسة، ص

.١٦٨ن أرض وتاریخ، صالنحال، محمد: فلسطی٥
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(الدولة الیهودیة)، والقسم إقامة إالیه ، وهو یرفض الكتاب األبیض، وال یرضاإلصالحیینحزب 

الثالث هو السواد األعظم من یهود فلسطین، ویضم جمیع المتدینین، والیهود الذین ال ینتمون 

شتراكیة المتطرفة، وجمعیة الوم (عهد السالم)، والجماعات االألي حزب، وجماعة بریت ش

ون في التعاون مع العرب، وقبول ما المقاومة الفاشستیة، والمزارعین الیهود، وهم جمیعا یرغب

.١یرضى عنه العرب، واالستغناء عن المطامع السیاسیة الصهیونیة

أما العرب فكانت اللجنة العربیة في البدایة منقسمة على نفسها، أما الثوار فقد رفضوه 

الرغم جملة وتفصیال، وفي النهایة رفضته اللجنة العربیة، كما فعلت الزعامة الصهیونیة، وعلى 

من رفض الجانبین للمقترحات فقد طبقت الحكومة البریطانیة السیاسة التي أعلنتها من جانب 

.٢واحد

فلسطین رغم احتجاجات عرب فلسطین  إلىوعلى كل األحوال استمرت الهجرة الیهودیة 

فلسطین خالل التسعة أشهر األولى من  إلىرسمي وصل إحصاءوالحكومات العربیة، فحسب 

.٣) مهاجرا١٣٣٠٢م (١٩٣٩عام 

لى فلسطین، نشرت صحیفة "صنداي اكسبریس" مقاال للورد إوعن كیفیة تهریب هؤالء 

ن قطارا ألى فلسطین. وقد جاء في المقال: إكان یحقق في مسألة تهریب الیهود فوریس الذي 

عشرة ن هذا القطار ظل واقفاأیناء لبالد رومانیا) و مؤلفا من عربات فوالذیة وقف في قسطنجة (م

ن هذا القطار واحد من قطر كثیرة إود لیال ونهارا. وقال: "وقد قیل أیام أو أكثر تحت حراسة الجن

ن هناك إن بطریقة غیر مشروعة". ثم قال: "لى فلسطیإتستخدم في نقل الیهود لتسفیرهم لالجئین

ا وألمانیا ) یهودي في هذا القطار ینتظرون السفینة التي تقلهم. وهم قادمون من رومانی٨٠٠(

وبولندا وبلغاریا، ولكن ال تبدو علیهم أمارات الحزن التي تبدو على وجوه الالجئین. فكلهم من 

الشباب الذین لم یبلغوا الثالثین، سواء من الرجال والنساء، ولیس معهم أطفال". وقال في المقال: 

العرب واإلنجلیز وهؤالء الالجئون الموجودون في میناء قسطنجة سیحاربون رجال البولیس من

معا، فهم (جیش إسرائیل) الجدید الذي نظم في أوروبا الوسطى، وقلیل منهم من الالجئین 

.٤المهاجرین حقا

.١٩م)، ص١٩٣٩ھـ (١٣٥٨، ٦٥٦، ع٣٣الفتح، م١
.١٧٧فرسون، سمیح: فلسطین والفلسطینیون، ص٢
.١٤م)، ص١٩٣٩ھـ (١٣٥٨، ٦٨٢، ع٣٤الفتح، م٣
 .٥م)، ص١٩٣٩ھـ (١٣٥٨، ٦٦٧، ع٣٣الفتح، م٤
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، فتوقفت الثورة ثانیةم نشبت الحرب العالمیة ال١٩٣٩ام وفي أیلول (سبتمبر) ع

البریطاني قوى الفلسطینیة، وكان ذلك التوقف نتیجة طبیعة للظروف الراهنة، فقد أنهك الظلم

الشعب الفلسطیني، وكانت القیادة مشردة، فقد كان المفتي الجئا في لبنان، وكان غیره موزعین 

ضعف القدرة المالیة للثورة، وشح السالح، فقد كان الثوار  إلى إضافةبین لبنان وسوریا، 

فرنسا یحصلون على بعضه عن طریق التهریب من حدود سوریا ولبنان، وعند بدء الحرب شددت

اعتبرت كل حركة ضد حلیفتها في الحرب (بریطانیا)  إذالقبضة على العرب في هذین البلدین، 

عمال عدائیا ضد المجهود الحربي الكبیر، ولم یكن هناك سالح غیر ما یغنمه الثوار من الجیش 

.١البریطاني ومعسكراته

ومما تقدم یتضح أن:

ثورة الفلسطینیة.تلك الفترة تغطیة كبیرة ألحداث الشهدت _ ١

الصحیفة كثیرا عن دور حكام العرب والمسلمین تجاه قضیة فلسطین، تحدثت _ ٢

وأفردت مساحة كبیرة لتبیان المواقف الغاضبة على التقصیر العربي الرسمي، والمطالبة بتحرك 

خوة في العقیدة.إلنقاذ المقدسات، والدفاع عن اإلرسمي

لى إرب فلسطین في أرضهم، وكانت تدعو ت عدور الشعوب في نجدة وتثبیإبراز _ ٣

سالمیة الشعبیة ذكر وتمجید التحركات العربیة واإلذلك بشكل مباشر وغیر مباشر، من خالل 

لى فلسطین للجهاد، إو بالذهاب لى المجاهدین، أإسطین، سواء أكانت بتهریب السالح الداعمة لفل

عانة المنكوبین، أو المظاهرات إ سالمیة و اإلي للمجاهدین ولحمایة المقدسات تقدیم الدعم المادأو 

والمؤتمرات المؤیدة لفلسطین.

.٢٧٥_٢٧٤أبو یصیر، صالح: جھاد شعب فلسطین، ص١



٨٣

المبحث الثاني

_ ١٩٤٠الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

م)١٩٤٧
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المبحث الثاني:

  م)١٩٤٧_ ١٩٤٠الحیاة السیاسیة والعسكریة في فلسطین في صحیفة الفتح (

لى فلسطین:إاستمرار الهجرة الیهودیة 

یهودي سیدخلون فلسطین ) مهاجر٩٠٠٠نشرت الحكومة الرسمیة لحكومة فلسطین أن (

م، ومن ذلك العدد خمسة آالف یعدون من أصل عشرة ١٩٤٠لى أغسطس من عام إمن أبریل 

افي الذي عینه آالف المقرر دخولهم كل سنة، والباقي أي أربعة آالف من أصل العدد اإلض

.١الكتاب األبیض في شهر مایو الماضي بصفة (الجئین)

وكان الیهود قد نقلوا بالطائرات من فلسطین إلى أمریكا مجموعات مهمة من الوثائق 

التاریخیة التي یتحرون حفظها بعیدا عن كل خطر، وتشمل مخطوطات نادرة كان الیهود قد 

.٢جمعوها من مختلف أرجاء العالم

نحیازهما إلى جانب الیهود في قضیة األمریكیان الجمهوري والدیمقراطي حزبان اأعلن ال

فلسطین لیكسبا تأییدهما في انتخابات رئاسة الجمهوریة، فكان لذلك أثره البلیغ في الوطن العربي 

والعالم اإلسالمي.

حیث قدم مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ األمریكي، یقضي 

ضة شاء (وطن قومي) للیهود في فلسطین، كما اقترح الكونجرس األمریكي رفع القیود المفرو بإن

فاحتجت حكومات مصر والعراق والسعودیة وسوریا ولبنان وشرق على هجرة الیهود إلى فلسطین،

قتراح، وقد أدت تلك االحتجاجات إلى نتائج شروع القانون وعلى ذلك االاألردن والیمن على م

.٣ب بیان رسمي للحكومة العراقیةمرضیة حس

احتج اإلخوان المسلمون على ذلك، وأرسلوا رسالة إلى وزیر أمریكا المفوض جاء فیها: 

وسواء أكانت هذه التصریحات صیحات انتخابیة عارضة أم مقاصد حقیقیة مدبرة فإننا نحن 

التصریح اإلخوان المسلمون _باسم الشعب المصري والشعوب اإلسالمیة_ نحتج على هذا 

المشؤوم الذي تنادي به أمریكا الیوم متحدیة شعور أربعمائة ملیون مسلم ومتخطیة میثاق 

.٤األطلنطي وما ینطوي علیه من وعود وعهود وآمال وأحالم

.٩م)، ص١٩٤٠(ھـ ١٣٥٩، ٧٠٤، ع٣٥الفتح، م١
.٩م)، ص١٩٤٢ھـ (١٣٦١، ٧٨١، ع٣٧الفتح، م٢
.٧م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨٠٩، ع٣٩الفتح، م٣
.١٠م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٤، ع٣٩الفتح، م٤
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وقال البیان الذي وقع باسم حسن البنا المرشد العام لإلخوان المسلمین "على الحكومة 

یاستها وتستقیم مع منطقها الذي طالما تهتف به، األمریكیة أن تعدل خطتها وتكشف عن س

ومنطق الحوادث والمصالح الذي یصرخ في آذانها ویدوي في كل حین أن فلسطین للعرب وأن 

.١العرب لفلسطین

لى فلسطین، فبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، زارت إتضاعفت أطماع الهجرة الیهودیة 

م، بهدف التحقیق في الهجرة وبیع األراضي، وأوصت ١٩٤٦لجنة أمریكیة بریطانیة فلسطین عام 

اللجنة في تقریرها فیما یختص بالهجرة بدخول مائة ألف یهودي من ضحایا االضطهاد النازي 

، واالستعاضة ١٩٤٠إلى فلسطین في العام ذاته، كما أوصت بإلغاء نظام انتقال األراضي لسنة 

لنظر عن العنصر أو الطائفیة، وبهذا تنكرت عنه بنظام حریة بیع األراضي وٕایجارها بغض ا

اللجنة لجمیع الحقائق التي قدمتها اللجان السابقة في مسألتي الهجرة وبیع األراضي، ولحقوق 

.٢الشعب الفلسطیني في أرضه

لقد أغلقت أمریكا أبوابها أمام المهاجرین الیهود، لذلك لجأوا إلى فتح أبواب الهجرة 

ئة ألف یهودي بدخول فلسطین، لم یسمحوا احین یوصون بالسماح لمأمامهم إلى فلسطین، ففي 

كانون األول (دیسمبر)  ٢٢) مشردا الجئا من أوروبا بدخول أمریكا من ٤،٧٦٧إال لما مجموعه (

.٣م١٩٤٦تشرین أول (أكتوبر) عام  ٢١م، و ١٩٤٥عام 

د المسجل وكان من نتائج سیاسة االنتداب من حیث تسهیل الهجرة أن أصبح عدد الیهو 

) ألف یهودي، بعد أن كان عددهم ال یزید ٧٥٠م نحو (١٩٤٨أیار (مایو) عام  ١٥رسمیا في 

% ٣٢الى  ١٩١٨% عام ٦م، وبذلك ارتفعت نسبتهم من ١٩١٨) ألف یهودي عام ٥٠عن (

.٤م١٩٤٨عام 

جاء رد الفعل العربي الرسمي ضعیفا على تلك السیاسة، فجاء في بیان اجتماع ملوك 

ه أنهم تداولوا في قضیة ١٣٦٥خرة عام جمادى اآل ٢٦في زهراء انشاص یوم ؤسائهمالعرب ور 

مكان هذه الدول أن توافق على أیة هجرة جدیدة، بإشتى نواحیها، فرأوا أنه لیس فلسطین من

ویعتبرون ذلك نقضا للكتاب األبیض، "ولهم عظیم األمل أال یعكر صفو عالئق المودة القائمة 

.١٠م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٤، ع٣٩الفتح، م١
.١٦٩النحال، محمد: فلسطین أرض وتاریخ، ص٢
.٢٠٠یة، صالنتشة وآخرون، رفیق: فلسطین تاریخا وقض٣
.١٦٩النحال، محمد: فلسطین أرض وتاریخ، ص٤
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من جهة أخرى، أي ١ب العربیة من جهة والدولتین الدیمقراطیتین الصدیقتینبین الدول والشعو 

.٢تشبث من جانبهما یرمي إلى إقرار تدابیر ماسة بحقوق عرب فلسطین"

لى میناء حیفا، إ) مهاجر یهودي ١٣٠٠وبالفعل بدأ قدوم الیهود من جدید، فقد وصل (

كانت ثالث مدمرات بریطانیة تحرس الباخرة على متن الباخرة "ودجوود" القادمة من إیطالیا، وقد 

.٣وركابها

القرارات العربیة الداعمة لفلسطین:

 ٨عقدت اللجنة التحضیریة للمؤتمر العربي العام أعمالها في اإلسكندریة بین یوم االثنین 

أكتوبر عام  ٧هـ (١٣٦٣شوال  ٢٠م) ویوم السبت ١٩٤٤سبتمبر عام  ٢٥هـ (١٩٦٣شوال عام 

ور موسى العلمي ممثال لعرب فلسطین وكال من سوریا واألردن والعراق ولبنان م)، بحض١٩٤٤

ومصر والسعودیة والیمن، وقد تقرر تأسیس جامعة الدول العربیة من الدول العربیة المستقلة التي 

لیها ویكون لهذه الجامعة مجلس یسمى (مجلس جامعة الدول العربي)، تمثل فیه إاالنضمام تقبل 

.٤كة في الجامعة على قدم المساواةالدول المشتر 

وفیما یخص فلسطین فقد رأت اللجنة أن فلسطین ركن مهم من أركان الدول العربیة، وأن 

التعهدات التي ارتبطت بها الدولة البریطانیة والتي تقضي بوقف الهجرة الیهودیة والمحافظة على

العرب الثابتة التي تكون ستقالل فلسطین هي من حقوق األراضي العربیة والوصول إلى اال

ستقرار، وأعلنت وب ونحو استتباب السلم وتحقیق االالمبادرة إلى تنفیذها خطوة نحو الهدف المطل

.٥تأییدها لقضیة عرب فلسطین بالعمل على تحقیق أمانیهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة

العربیة مذكرة امعة لى میثاق الجإالمصریة وسائر الحكومات المنضمة أرسلت الحكومة 

لى كل من المستر تشرشل والرئیس ترومان، جاء فیها: "إن األمم العربیة تعود إبشأن فلسطین 

.٦فتؤكد أنها ال تقبل جعل فلسطین وطنا قومیا للیهود، وال إعادة فتح أبوابها للهجرة الیهودیة"

بریطانیا وأمریكا.١
.٨م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٥، ٨٣٥، ع٤٠الفتح، م٢
.٩م)، ص١٩٤٦ھـ (١٣٦٥، ٨٣٦، ع٤٠الفتح، م٣
.١٤_١٣م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٦، ع٣٩الفتح، م٤
.١٥م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٦، ع٣٩الفتح، م٥
.٩م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٤، ٨٢٢، ع٣٩الفتح، م٦
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ات أربعة وبهدف إنقاذ أراضي فلسطین قررت الجامعة العربیة تأسیس منشأة مالیة ذ

أقسام: 

للتسلیف العقاري لمساعدة المالك على تحسین أراضیهم._ ١

والمواشي واآلالت الزراعیة. يللتسلیف الزراعي لتمكین المزارع من شراء األسمدة والتقاو _ ٢

غار الزراع لالستغالل الزراعي والتعلیمي بشراء األرض بأسعار اقتصادیة وبیعها لص_ ٣

نشاء مزارع نموذجیة یتعلم فیها أوالد الفالحین الزراعة العملیة إ بتسهیالت في الدفع، و 

الحدیثة.

السعي في تعدیل الضرائب العقاریة الزراعیة وتعدیل تشریع ملكیة األراضي._ ٤

وقد أعلنت أنها: ستصدر سندات بقیمة جنیه یشترك فیها العرب، وأن الحكومات العربیة 

.١حتیاطي الثابتلى االإت والهبات فتضم نها تقبل التبرعاستكتتب لتمویلها، وأ

الجرائم الیهودیة في فلسطین:

 ٨وقع حادث إطالق نار على المندوب السامي السر هارولد ماكمیكل وزوجته في 

م على الطریق بین القدس ویافا، فأصیب بجروح خفیفة، وأصیب المیجر ١٩٤٤أغسطس عام 

.٢ودلى حي الیهإكول بجراح خطیرة، وفر المهاجمون نی

تواصلت االعتداءات الیهودیة في فلسطین، فقد أعلن مستر ألیفر ستانلي وزیر 

م، أن اإلرهابیین الیهود ١٩٤٤أكتوبر عام  ١٠المستعمرات في مجلس العموم البریطاني یوم 

) من أعضاء عصابة (أیرجون زفاي لیومي) العسكریة ١٥٠استأنفوا نشاطهم، فاعتدى نحو (

یونیة الجدیدة، وكانوا مسلحین بالقنابل واألسلحة األوتوماتیكیة، في لیل التابعة للجمعیات الصه

دنیین، وقتل سبتمبر على أربعة مراكز للبولیس، فقتلوا عددا من جنود البولیس والسكان الم ٢٧

سبتمبر اغتیل  ٢٩رهابیین أیضا وقبض على اثنین، أحدهما جریح. وفي صباح عدد من اإل

لى مكتبه في القدس ونجا القتلة، إل المباحث الجنائیة أثناء ذهابه المستر ویلكن من كبار رجا

) شخصا على مكاتب مصلحة الصناعات الخفیفة ومخازنها ٥٠أكتوبر أغار ( ٦_ ٥وفي لیل 

.٣في تل أبیب ونقلوا منسوجات قیمتها مائة ألف جنیه

.١٥م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٥، ٨٣٣، ع٤٠الفتح، م١
.٨م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٤، ع٣٩الفتح، م٢
.١٢م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٦، ع٣٩الفتح، م٣



٨٨

ذي القعدة  ٢٠لى مصر، فقد تربص بعد ظهر االثنین إبل إن الجرائم الیهودیة انتقلت 

وین م) اثنان من الیهود المهاجرین إلى فلسطین باللورد م١٩٤٤نوفمبر عام  ٦هـ (١٣٦٣عام 

وسط، ساعة وصوله إلى منزله في حي الزمالك، فأطلقا علیه النار وهو وزیر الدولة في الشرق األ

مین، مما أدى إلى مقتله، وتوافق الحادث مع مرور أحد حراس الوزارات، فاشتبك مع المهاج

.١فأصیب أحدهما واعتقل مع صاحبه

القضیة الفلسطینیة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة:

رأى الفلسطینیون والعرب أنه بعد انتصار الحلفاء في الحرب، وزوال النازیة، التي كانت 

تضطهد الیهود حسب ادعاءاتهم، فإن المنطق یقضي بضرورة عودة كل مهاجر من حیث أتى.

مركز العام لجمعیات الشبان المسلمین، على ضوء التطورات في الحرب، أن اعتبر الو 

أبسط قواعد العدل تقضي على بریطانیا تحقیق التالي:

الجنسیة الفلسطینیة المكتسبة، واعتبار كل  ىإلغاء النظام الذي وضع للحصول عل_ ١

التشرد.من یدخل فلسطین بصورة غیر مشروعة متشردا، وأن تطبق علیه أحكام قانون

بغیر إذن رسمي یجب أن تسحب منه  ١٩١٩إن كل یهودي دخل فلسطین من _ ٢

الجنسیة الفلسطینیة.

إن من حق كل یهودي أخرج من وطنه بالظلم، أن یعاد حاال إلى وطنه._ ٣

إن السلطات القائمة اآلن في فلسطین تخالف نصوص الكتاب األبیض، فیما یتعلق _ ٤

للیهود امتالك األراضي.ببیع األراضي، بحیث تسهل 

سالمیة ومعارفها.الب باستقالل أوقافها وشؤونها اإلاألكثریة العربیة في فلسطین تط_ ٥

یطالب عرب فلسطین بحقوقهم في كل شيء: الوظائف والمعامالت والتوزیع._ ٦

لى فلسطین.إإعادة زعماء البالد المنفیین _ ٧

لى الحل إوالمحاباة للیهود، توطئة للوصول على بریطانیا االنتهاء عن سیاسة التحیز _ ٨

.٢الذي یمكن للنفس العربیة أن تحتمله

وقد قدم وزراء مصر وسوریا والعراق ولبنان في واشنطن مذكرة مشتركة إلى وزیر 

لنظر إلى قضیة قالوا فیها: با ١٩٤٥أكتوبر عام  ١٢خارجیة الوالیات المتحدة األمریكیة یوم 

بصفة عامة وفي العالم العربي بنوع خاص؛ یجب أن یالحظ مبدأ واحد دنىالسلم في الشرق األ

ال سبیل إلى الشك فیه. ذلك أنه من الواضح أنه لن یكون ثمة سلم في تلك األنحاء إذا ضحیت 

.٩م)، ص١٩٤٤ھـ (١٣٦٣، ٨١٧، ع٣٩الفتح، م١
.٧_٦م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٤، ٨٢٨، ع٣٩الفتح، م٢



٨٩

مصالح العرب من أجل الیهود. إنه ال یمكن أن تنشأ دولة صهیونیة سیاسیة في فلسطین إال 

ال عدد أكبر ن الجلي أن إنشاء مثل هذه الدولة الزائفة، أو إدخبمعونة من السلطان الخارجي، وم

لى فلسطین، ال یتفق مع مصالح السلم العالمي، وال هو من األسباب التي إمن الالجئین الیهود 

.١تؤدي إلى توثیق عرى الصداقة بین العرب والعالم الخارجي"

الرحمن عزام بك وٕالى  دلى عبإسالمیة والعربیة بمصر برقیة كما أرسلت الجمعیات اإل

وزیر الخارجیة البریطانیة ووزیر المستعمرات، تنبه إلى الحالة المضطربة في فلسطین، وكعالج 

مبدئي سریع یساعد على تهدئة الخواطر طالبت بإعادة المفتي محمد أمین الحسیني والمبعدین، 

.٢ووقف الهجرة السریة والعلنیة وقفا حازما، ومنع بیع األراضي للیهود

العزیز في حدیث لوكالة األنباء العربیة حول قضیة فلسطین: "ونرى وقال الملك عبد

نحن أنه من المصلحة أن ال یزید العرب في الوقت الحاضر من مصاعب اإلنجلیز، فالقضیة 

كلها متوقفة على ما یحفظ حقوق المسلمین والعرب، فلننتظر حتى نرى ماذا یكون علیه العمل، 

عدل واإلنصاف قد ضمنا حقوق الوطنیین في بالدهم التي ال ینازعهم فیها منازع فإن وجدنا أن ال

وال یشاركهم فیها أحد، فهذا أملنا في أصدقائنا اإلنجلیز. وٕان كان األمر غیر ذلك فاألوجب علینا 

أن ال نجشم أنفسنا عناء قتال الیهود؛ ألننا ال نراهم أهال ألن یقاتلوا إن شاء اهللا، وال هم كفء 

نا، ولكن المسألة بطبیعة الحال إنما هي بیننا وبین بریطانیا، وهذا أمر ال نریده وال نرضاه وربما ل

.٣یكون من مصلحة الیهود أن یختلف العرب واإلنجلیز"

المالحظ من هذه األحادیث لعدد من الوزراء والمسؤولین العرب أنه لم یكن لدیهم برنامج 

تطیعون فعله هو "البرقیات" و "االحتجاجات"، و واضح بخصوص قضیة فلسطین، فكل ما یس

یزالون "التحذیر" من حالة الغلیان التي كانت تعیشها فلسطین في ذلك الوقت، وكان العرب ال

یثقون ثقة عمیاء في "الصدیقة" بریطانیا، مع كل ما فعلته في تهوید القضیة، من وعد بلفور، إلى 

ح والعتاد، واالعتداء على الحرمات العربیة، وقتل واعتقال االنحیاز الكامل للیهود، واإلمداد بالسال

ونفي الثوار، الذین یطالبون بحریة وكرامة بالدهم.

.١٠م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٤، ٨٢٨، ع٣٩الفتح، م١
.١٠م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٤، ٨٢٨، ع٣٩الفتح، م٢
.٧م)، ص١٩٤٥ھـ (١٣٦٤، ٨٢٩، ع٤٠الفتح، م٣



٩٠

سالمیة عندما تصدر بیانات شجب وتحذیر، را للمؤسسات والشعوب العربیة واإلأجد عذ

ین، بل إنها قدمت أكثر من ذلك، فنظمت المسیرات والمؤتمرات المتضامنة مع عرب فلسط

لى أكثر من إولدعم المقدسات، بل ذهبت الشعوب وأرسلت تبرعات للثورة على اختالف مراحلها 

ذلك، فقد قدم كثیر منهم السالح للمجاهدین، وشارك كثیر منهم بنفسه في ذلك الجهاد، لكني 

حقیقة ال أجد عذرا مطلقا للحكام والمسؤولین العرب، فما الذي كان ینقصهم لوضع خطة وبرامج 

لدفاع عن فلسطین، ولماذا لم تفعل أسلحة كثیرة بید العرب، ومنها سالح النفط، ولماذا هذا الوالء ل

الكامل لبریطانیا واستبعاد مواجهتها ومناصبتها العداء، مع أنها كانت في كل مواجهة بین العرب 

رامة والیهود تكشف "ألصدقائها" عن وجهها الحقیقي، فلم تجلب تلك الصداقة إال ضیاع الك

العربیة بضیاع فلسطین. 

المواجهة بین بریطانیا والیهود:

غتیال التي نفذتها العصابات الیهودیة، وطالت عددا من بعد عملیات الخطف واال

الضباط والمسؤولین البریطانیین، نفذت بریطانیا حملة تفتیش ألوكار تلك العصابات، فاحتلوا 

سریة خاصة بالجیش البریطاني، واعتقلوا عددا من الوكالة الیهودیة ووضعوا أیدیهم على وثائق

.١الیهود، وتم اكتشاف مستودعات لألسلحة

عقد األعضاء الیهود بمجلس النواب البریطاني اجتماعا بهذا الخصوص، وأصدروا بیانا 

قالوا فیه: "كان یهود فلسطین خالل الحرب العون الوحید لبریطانیا في الشرق األوسط، لكنهم لقوا 

الحرب الجور تلو الجور، مما أثار الیأس في نفوسهم وقادهم إلى اإلرهاب. إن الیهود بعد 

البریطانیین یضرعون إلى إخوانهم وٕالى جمیع الشعب البریطاني للعمل على وقف التدابیر الشریرة 

.٢ستمرار في سیاسة الكتاب األبیض"خذها الحكومة البریطانیة وعدم االالتي تت

اهمات التي تعرضت لها المقرات الیهودیة، هاجم بعضهم فندق وردا على حملة المد

ن أعض أجنحته مقرا عسكریا لها، كما الملك داود في القدس، وقد اتخذت القیادة البریطانیة من ب

السكرتاریة العامة لحكومة فلسطین كانت تقیم في شطر آخر منه، فقتلوا عددا من الحرس، 

وبعد هروبهم تم التفجیر، فتساقطت طبقات الفندق الست، وزرعوا متفجرات بین أعمدة الفندق، 

وتناثرت الشظایا إلى مسافات بعیدة في الشارع العام، ونجا من الموت السیر جون شو سكرتیر 

) غیر ٧٩الحكومة العام، وأصیب مساعده مستر تومبسون بشلل نصفي، وبلغ عدد القتلى (

 .٦م)، ص١٩٤٦ھـ (١٣٦٥، ٨٣٦، ع٤٠الفتح، م١
.٨م)، ص١٩٤٦ھـ (١٣٦٥، ٨٣٦، ع٤٠الفتح، م٢



٩١

حى عدد من العرب، وبعد الجریمة قبضت )، ومن بین القتلى والجر ٤٦) مفقودا، وجرح (٢٧(

.١السلطات البریطانیة على عدد من المشتبه بهم

كان موقف بریطانیا والعرب هو إدانة الجریمة، واعتبر العرب أنها فرصة للتخلص من 

الطغیان الصهیوني.

  م:١٩٤٧قرار تقسم فلسطین عام 

ة البریطانیة، في عقد مؤتمر فلسطین ست جلسات علنیة في قصر النكستر بالعاصم

م) اشترك فیها ممثلو الدول السبع العربیة، مع ١٩٤٦سبتمبر عام  ١٠ه (١٣٦٥شوال عام  ١٤

ممثلي الحكومة البریطانیة، ورفض عرب فلسطین االشتراك؛ ألن اإلنجلیز حاولوا التدخل في 

على أساس تقسیم اختیار الوفد العربي الفلسطیني، وقد تقدمت الحكومة البریطانیة باقتراحها القائم

فلسطین إلى منطقة یهودیة في األرض الساحلیة الخصبة التي أقام علیها الیهود مستعمراتهم، 

وٕالى منطقة احتالل بریطاني تدخل فیها مدینة القدس، ومنطقة عربیة واقعة في الشرق وتدخل 

وأجمعت الوفود فیها جبال نابلس. وتولى مستر بیفن وزیر الخارجیة شرح االقتراح والدفاع عنه، 

قتراح التالي:ضا باتا، وتقدمت إلى المؤتمر باالالعربیة على رفض االقتراح رف

أن تكون فلسطین كلها دولة موحدة ومستقلة ذات نظام دیمقراطي یضمن حرمة _ ١

األراضي المقدسة وحریة العبادة.

سن قانون للجنسیة الفلسطینیة یتضمن بعض القیود والحدود._ ٢

وق المدنیة الكاملة لبعض طوائف السكان طبقا للقانون الفلسطیني.منح الحق_ ٣

منع الهجرة منعا باتا إلى أن یسن لها قانون خاص._ ٤

تبقى الضمانات الخاصة بحقوق الوطنیین والیهود كما هي وال تعدل إال في ظروف _ ٥

ة منهم من خاصة، ویعین المندوب السامي البریطاني الحكومة المؤقتة من عشرة أعضاء سبع

العرب وثالثة من الیهود.

تنفذ هذه اإلجراءات بمنتهى السرعة الممكنة._ ٦

تمنح فلسطین استقالال كامال بعد فترة قصیرة جدا._ ٧

عتراف بفلسطینیة الیهود الموجودین في فلسطین، مع د تساهل ممثلو الدول العربیة بااللق

وا بأن یمثلوا بثالثة وزراء من عشرة، وأن یشترك أنهم لیسوا من أهلها ولم یولدوا فیها، كما تساهل

.١٠م)، ص١٩٤٦ھـ (١٣٦٥، ٨٣٧، ع٤٠الفتح، م١



٩٢

نتخابات البرلمانیة، فیكون نوابهم أعضاء في مجلس منهم بالجنسیة الفلسطینیة في االالمتجنسون

.١النواب الفلسطیني

لم توافق بریطانیا على المشروع العربي، وأبدت استعدادها لعرض القضیة على األمم 

بعد مشاورات مع الوالیات المتحدة األمریكیة، والدول العربیة طلبت المتحدة لتوصي بتسویة لها، و 

م، إدراج القضیة الفلسطینیة على جدول أعمال ١٩٤٧أبریل عام  ٨الحكومة البریطانیة في 

الجمعیة العامة، وعقد دورة خاصة للجمعیة لتشكیل لجنة خاصة للنظر في القضیة، وٕاعداد تقریر 

أبریل  ٢٧سبتمبر من العام ذاته، وفي  ١ة العامة على أال یتأخر عن تقدمه للدورة العادیة للجمعی

عقدت الدورة الخاصة، وأسقطت االقتراح العربي بإنهاء االنتداب وٕاعالن استقالل  ١٩٤٧عام 

أیار قررت الجمعیة العامة، في دورتها الخاصة تشكیل لجنة خاصة  ١٥فلسطین، وفي 

.٢لفلسطین

م، بعد أن طافت في ١٩٤٧یونیو عام  ١٧طین بتاریخ وصلت لجنة (أنسكوب) إلى فلس

أوروبا وأماكن أخرى في العالم، وكانت مؤلفة من ممثلین عن: أسترالیا وكندا وتشیكوسلوفاكیا 

یران وبیرو والسوید وأوروغواي، وقد رفض الفلسطینیون إ فیا وغواتیماال والهند وهولندا و ویوغسال

ستقالل التام لفلسطین. قابلت اللجنة الیهود، الذین بدأوا مقابلتها؛ ألنها لم تضع في مخططها اال

بضرب اإلنجلیز في فلسطین أثناء وجود لجنة التحقیق الدولیة، فمثال اختطفوا شاویشین إنجلیزیین 

م، ثم شنقوهما. غضب اإلنجلیز من هذه ١٩٤٧یولیو عام  ٣١من أحد مقاهي تل أبیب بتاریخ 

.٣لیهودالتصرفات، ولكنهم لم یعملوا ضد ا

فریقین: فریق األكثریة، ونص تقریره على التوصیة  إلىانقسمت اللجنة بشأن توصیاتها 

بتقسیم فلسطین إلى دولة عربیة، وأخرى یهودیة، وٕانشاء نظام دولي خاص بالقدس ومنطقتها، مع 

تكون تحاد فیدرالياق األقلیة فقد أوصى بإقامة دولة إقامة وحدة اقتصادیة بین الدولتین. أما فری

.٤القدس عاصمتها، وفیها بلدیتان مستقلتان عربیة ویهودیة

.١٢م)، ص١٩٤٦ھـ (١٣٦٥، ٨٣٩، ع٤٠الفتح، م١
.٣١٨افي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، صكف ٢
.٢٧٨_٢٧٧جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص٣
.٣١٩كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص٤
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استمالت الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي أكثریة الثلثین من الدول المشتركة 

نوفمبر عام  ٢٩ه (١٣٦٧محرم عام  ١٦، فأصدرت الهیئة في مساء ١في هیئة األمم المتحدة

. وحسب حدیث نوري السعید وزیر ٢بین دولة عربیة وأخرى یهودیةم) قرارا بتقسیم فلسطین ١٩٤٧

خارجیة العراق للصحافة في مصر، قال إن أمریكا نقضت عهدها التي أعطته للعرب، بوقوفها 

.٣على الحیاد من قرار التقسیم، بل وضغطت على الدول لتؤید التقسیم

ضع استغراب واستهجان، فقد لقد كانت الجهود الكبیرة التي بذلتها الوالیات المتحدة مو 

قال وزیر الدفاع األمریكي جیمس فورستال: "إن األسالیب الجماعیة والتعسفیة للضغط على األمم 

سرائیل) إة وإلكراهها على التصویت لدولة (المتحدة الممثلة في الجمعیة العامة لهیئة األمم المتحد

واالعتراف بها قد بلغت حدود الفضیحة".

م اجتمعت الجمعیة العمومیة للتصویت على ١٩٤٧ثاني (نوفمبر) عام تشرین ال ٢٨وفي 

توصیة اللجنة الدولیة، لكن المندوب السعودي طلب التأجیل فتأجلت للیوم التالي.

مم المتحدة جلستها، وبدأت التصویت عقدت الجمعیة العمومیة لهیئة األوفي الیوم التالي

والجلیل الشرقي بالدولة الیهودیة، أما یافا والجلیل على قرار تقسیم فلسطین على أن یلحق النقب 

الغربي فمع الدولة العربیة. 

وكان الرئیس ترومان یتابع بأعصاب متوترة نتائج التصویت وبذل كل نفوذ الوالیات 

.٤المتحدة األمریكیة لتأیید التقسیم حسب مصلحة الصهاینة

لألصوات بقوله: "كان وقد تحدث أحد المندوبین العرب عن كیفیة كسب الیهود 

المفروض أن تبلغ هذه األصوات ثلثي أعضاء الهیئة، وكان ممثلو الدول العربیة مطمئنین إلى 

تأیید ثماني عشرة دولة من الدول التي تتألف منها الهیئة، بحیث یستحیل أن ینال مشروع التقسیم 

ي كانت تناصرهم، بذلوا أغلبیة، الثلثین المطلوبة، ولكن الصهیونیین ومن ورائهم أمریكا الت

قصارى جهدهم وما یملكون من وسائل مغریة الستمالة بعض المندوبین، الذین كانوا قد أبدوا 

لى إیتي ولیبیریا وسیام، ووقف هؤالء معارضتهم لمشروع التقسیم، فتمكنوا من استمالة مندوب ها

.٥جانب قرار التقسیم"

حصاء منقول عن رسالة %. وھذا اإل٣٥%، والموظفون من بقیة األمم ٦٥بلغت نسبة الیھود من جمیع موظفي ھیئة األمم المتحدة ١
م)، ١٩٤٨ھـ (١٣٦٧، ٨٥٧، ع٤١.(الفتح، م١٩٤٨مایو عام ١٧لى صحیفة المقطم ونشرتھ بعددھا الصادر مساء إیورك واردة من نیو

).٨ص 
.٣١م)، ص١٩٤٧ھـ (١٣٦٧، ٨٥١، ع٤١الفتح، م٢
.٢١م)، ص١٩٤٧ھـ (١٣٦٧، ٨٥٢، ع٤١الفتح، م٣
.٣٦٩األحمد، نجیب: فلسطین تاریخا ونضاال، ص٤
.٣٠٢_٣٠١عب فلسطین خالل نصف قرن، صأبو یصیر، صالح: جھاد ش٥
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ي فقال والدمع یترقرق في عینیه: "إنه وفوجئ المندوبون العرب بعد أن وقف مندوب هایت

ما یزال عند رأیه الشخصي في معارضة التقسیم لكنه بصفته ممثال لحكومته ال یسعه إال أن ینزل 

عند إرادتها في الموافقة على المشروع، هذا بعد أن رفض الرشوة التي قدمها له موشي شاریت 

نزول على مشیئة تجار المطاط، وفي وقدرها أربعون ألف دوالر، أما لیبیریا فقد اضطرت لل

طلیعتهم شركة فایسترون العالمیة، وكانت هذه تؤید الصهیونیة، والمطاط هو المورد الرئیس 

لخزانة لیبیریا، وأما سیام فقد استبدلت مندوبها الذي عارض التقسیم، بمندوب آخر أید التقسیم، 

المندوب األول بأنه ال یؤید الحكومة وجاء ذلك االستبدال نتیجة وشایة من الیهود، إذ اتهموا 

.١الجدیدة التي قامت في سیام إثر انقالب داخلي، فاستبدلته حكومته بمندوب آخر أید التقسیم"

سترالیا أ) دولة، هي: الوالیات المتحدة األمریكیة و ٣٣وقد صوتت لصالح قرار التقسیم (

لوفاكیا سیا البیضاء وكوستاریكا وتشیكوسوبلجیكا وبولیفیا وكندا والبرازیل واالتحاد السوفیتي ورو 

وبیرو كوادور وفرنسا وغواتیماال ونیكاراغوا والنرویج وبناما وبارغوايإ والدنمارك والدومنیكان و 

یرلندا إ وكرانیا وأوروغواي وفنزویال وهایتي وهولندا و أفریقیا والسوید و أوالفلبین وبولونیا وجنوب 

من هذه الدول كانت تمتنع عن التصویت في اللجان، لكن ولیبیریا ولوكسمبرغ ونیوزلندا. وسبع

ضغط الرئیس ترومان أجبرها على التصویت لصالح الصهاینة في النهایة، وحاول مندوب الفلبین 

.٢واألوروغواي التغیب عن الجلسة لكنهما أحضرا بالنفوذ األمریكي، وصوتا لصالح الصهاینة

تان وأفغانستان وكوبا والهند والیونان ) دولة، وهي: الباكس١٣وصوت ضد التقسیم (

) ٤) عربیة و (٦وٕایران وتركیا ومصر وسوریا والیمن والسعودیة والعراق ولبنان، ومن هذه الدول (

.إسالمیة

وامتنع عن التصویت عشر دول، وهي: بریطانیا ویوغسالفیا والمكسیك وهندوراس 

ثلثيلك حصل قرار التقسیم على أكثریة ، وبذواألرجنتینوالحبشة والسلفادور والصین وكولومبیا 

.٣الجمعیة

تشرین الثاني  ٢٩) المؤرخ في ١٨١وبناء على ذلك صدر قرار الجمعیة العامة رقم (

م، موصیا بتقسیم فلسطین، وٕانشاء دولة صهیونیة على التراب الفلسطیني ١٩٤٧(نوفمبر) عام 

.٤بغض النظر عن رغبات األغلبیة الساحقة من سكان فلسطین

.٣٠٢أبو یصیر، صالح: جھاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، ص١
.٣٧٠_٣٦٩األحمد، نجیب: فلسطین تاریخا ونضاال، ص٢
.٣٧٠األحمد، نجیب: فلسطین تاریخا ونضاال، ص٣
.٧٧ین، صھدار كیان فلسطإالحي، أحمد: دور األمم المتحدة في تثبیت وجود "إسرائیل" و عبد ٤
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فض عرب فلسطین القرار، ولقد كان رفضهم؛ ألن التقسیم غیر عادل، وغیر شرعي، ر 

وغیر قابل للتنفیذ.

كان التقسیم غیر عادل؛ ألن شعب فلسطین العربي هو األكثریة الساحقة؛ وألن العرب 

هم سكان البالد األصلیون، والبالد تحكمها األكثریة تبعا لقواعد الدیمقراطیة مع المحافظة على 

صالح األقلیة. ولو أعطیت كل أقلیة في كل بلد جزءا منه لتحكمه، ألصبحت بالد العالم نتفا.م

وهو غیر شرعي؛ ألن وعد بلفور غیر شرعي، فقد أعلنت ال شرعیته لجنة موم. وبما أن 

وعد بلفور غیر شرعي، فإن صك االنتداب الذي تضمن وعد بلفور یصبح ال شرعیا أیضا، 

.١الیهودیة ال شرعیةوبالتالي فإن الدولة

أما غیر قابل للتنفیذ؛ ألن الحدود بین الدولتین كانت وهمیة؛ فال یمكن فصل الدولتین 

جغرافیا، وعلى ذلك كانت الوحدة االقتصادیة بین الدولتین إجباریة كي تجعل المخطط ممكن 

.٢التنفیذ

ألول مرة في حینما صدر قرار التقسیم شعر عرب فلسطین بخیبة أمل كبیرة، وأدركوا 

تاریخهم أنهم أمام حقیقة مرة، هي الدولة الیهودیة، فصمم العرب على الدفاع عن بالدهم 

وأنفسهم. لم یقم عرب فلسطین بإعداد جیش بل تركوا األمر للمناضلین یعملون في مختلف 

القطاعات والمدن بدون تنظیم. وعرب فلسطین معذورون إذ لم تكن لهم حكومة ترعى مصالحهم، 

انت الهیئة العربیة العلیا تعمل في ظروف صعبة جدا، ولم تتمكن من إثبات وجودها كحكومة وك

اهللا الذي لم  بسبب إبعاد زعماء البالد، وعلى رأسهم الحاج أمین الحسیني، ومعارضة الملك عبد

یخف نوایاه منذ ذلك التاریخ، واتضحت مطامعه في ضم القسم العربي من فلسطین إلى شرق 

.٣األردن

 ١٩٤٧دیسمبر عام  ١٨اجتمعت اللجنة السیاسیة في الجامعة العربیة في القاهرة في 

لى إالحضور بین اتجاهین: اتجاه یدعو وحضر االجتماع رؤساء الحكومات العربیة. وقد انقسم 

إحباط مشروع التقسیم ومنع قیام الدولة الیهودیة بإقامة إدارة مدنیة عربیة برئاسة الحاج أمین 

تدعمها الدول العربیة بالمال والسالح. وقد نادى بهذا االتجاه مصر والسعودیة ولبنان الحسیني،

والهیئة العربیة العلیا. أما االتجاه اآلخر فیدعو إلى إحباط التقسیم والحیلولة دون قیام الدولة 

.٣٣٧، ص١طنوس، عزت: الفلسطینیون ماض مجید ومستقبل باھر، ج١
.٣٣٨، ص١طنوس، عزت: الفلسطینیون ماض مجید ومستقبل باھر، ج٢
.٢_١هللا: كارثة فلسطین، صالتل، عبد٣
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الیهودیة، بإرسال قوات مسلحة على شكل عصابات لدعم عرب فلسطین وحمایتهم، وأال تدخل 

ات النظامیة العربیة أرض فلسطین، إال إذا تدخلت قوات أجنبیة أو تعرضت القوات غیر القو 

النظامیة للخطر. وتبنى هذا االتجاه العراق. وأسفر اجتماع القاهرة عن اتخاذ القرارات التالیة:

إحباط مشروع التقسیم والحیلولة دون قیام دولة یهودیة في فلسطین واالحتفاظ بها _ ١

  لة.عربیة مستق

تزوید اللجنة العسكریة باألسلحة والمتطوعین على أن تتكفل كل دولة عربیة بتسلیح _ ٢

متطوعیها. 

دفع ملیون جنیه مصري إلنفاقها على شؤون الدفاع._ ٣

تألیف لجنة فنیة عسكریة تحت إشراف األمین العام لجامعة الدول العربیة مهمتها _ ٤

.١قل المعونات والتبرعات إلى عرب فلسطینتدریب المتطوعین وتنظیمهم وتسلیحهم ون

سالمیة، وعین من جمیع البالد العربیة واإلبدأت الجامعة العربیة بتشكیل قوات من المتط

سماعیل صفوت والفریق طه الهاشمي والقائد فوزي إشراف اللواء إسوریة (قطنة) تحت تدربهم في

.٢القاوقجي

اذ أهلها وحمایتهم من العدوان والمذابح ودخلت الجیوش العربیة إلى فلسطین بهدف إنق

الیهودیة، وكان دخول تلك الجیوش بناء على قرار جامعة الدولة الدول العربیة في جلستها التي 

م، وجاء القرار الذي أصدره مجلس ١٩٤٧أكتوبر عام  ١٥_ ٧عقدت في لبنان في الفترة بین 

الجیوش العربیة لفلسطین إلنقاذها، ، والذي جاء فیه أن دخول١٩٤٨أبریل عام  ١٢الجامعة في 

یجب أن ینظر إلیه كتدبیر مؤقت خال من كل صفة من صفات االحتالل أو التجزئة لفلسطین، 

.٣وأنه بعد إتمام تحریرها تسلم إلى أصحابها لیحكموا كما یریدون

ثم انفجرت الثورة دون تنظیم ودون إعداد، ونشأت لجان قومیة في البالد أخذت تجمع 

وال نستطیع أن نقول أنه كان یر قلیلة، ولكن الوضع كان سیئا،وال وتشتري األسلحة بمقاداألم

هنالك نوع من االستعداد، حتى أنه لم تكن في مدینة حیفا عند إعالن قرار التقسیم وبدء االنفجار 

الشعبي بندقیة واحدة، وكان السالح الموجود عبارة عن عدد من المسدسات والقنابل الیدویة، 

وأنشأت الهیئة العربیة العلیا قیادة عامة للعملیات وقسمت فلسطین إلى سبع قیادات عسكریة 

یتولى أمر كل منها قائد عسكري، وهذه القیادات هي: القدس، بیت لحم، رام اهللا، المنطقة الغربیة 

.٢٧، القسم األول، ص٢القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصھیوني، ج١
.٢سطین، صهللا: كارثة فلالتل، عبد٢
.١٧٠الخزندار، محسن: فلسطین في عیون الشیخ ھاشم الخزندار، ص٣
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الوسطى (یافا والرملة واللد ووادي الصرار والمجدل)، والجنوب، وطولكرم_ جنین، والمنطقة

.١الشمالیة

  م:١٩٤٨جهاد اإلخوان المسلمین والجیوش العربیة في حرب عام 

تلقى العرب والمسلمون ذلك القرار بغضب عارم، وتعاهدوا على الجهاد في سبیل اهللا؛ 

لمنع الیهود من أن تكون لهم سیادة على فلسطین.

نصرة فلسطین، ففي الجامع األزهر عقدت الهیئات اإلسالمیة والعربیة مؤتمرا تاریخیا ل

م)، وقد ألقت العدید من الشخصیات خطبا ١٩٤٧ه (١٣٦٧محرم عام  ٢٢بعد صالة الجمعة 

حماسیة، كان منها خطبة للشیخ حسن البنا المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمین، وكان مما 

فكیر أو قاله: "إن واجبنا منذ هذه اللحظة العمل، فلم یعد في الوقت متسع یضیع في التردد أو الت

الكالم، ولهذا سنقترح علیكم تألیف لجنة علیا تقوم بتنظیم الجهود وتنسیقها في سبیل استعادة 

فلسطین العربیة وتشرف على جمع التبرعات وتجهیز المتطوعین بالتدریب والعتاد والسالح، 

وسیطلب إلى الحكومة أن تیسر لها سبیل النهوض بها، فإن استجابت لهذا فذاك، وٕاال فإن 

.٢الشعب سیعرف كیف یحاسبها على ذلك أشد الحساب، والكلمة للشعب على كل حال"

صفر  ٤أصدر رؤساء وفود دول الجامعة العربیة في جلستهم المنعقدة بالقاهرة مساء 

م)، بیانا قرروا فیه: "أن التقسیم باطل من أساسه، وقرروا ١٩٤٧دیسمبر عام  ١٧ه (١٣٦٧عام 

أن یتخذوا من التدابیر الحاسمة ما هو كفیل _بعون اهللا_ بإحباط كذلك عمال بإرادة شعوبهم

مشروع التقسیم الظالم، ونصرة حق العرب، ومجابهة كل احتمال من االحتماالت".

هاجم اإلخوان المسلمون السیاسة المنحازة لهیئة األمم المتحدة، وحثوا المسلمین على 

شد العام حسن البنا قال فیه: "أیتها األمة المجیدة، الجهاد في سبیل اهللا، فقد صدر بیان باسم المر 

أمة العروبة واإلسالم: لقد برح الخفاء، ووضح الصبح لذي عینین، وتمت المؤامرة الظالمة التي 

مثلتها الصهیونیة على مسرح هیئة األمم المتحدة متقمصة أشخاص مندوبي دول المطامع 

وتجار األصوات، ورعادید الضمائر والقلوب. ولم واألهواء صغیرها وكبیرها، ومأجوري السیاسة، 

یبق اآلن إال أن تعتمدوا بعد اهللا على أنفسكم وتعملوا ألوطانكم، وتجاهدوا بكل وسیلة في 

.٣استخالص حقكم، وٕاجالء الدخیل البغیض عن أرضكم"

.١٧٢_١٧١الخزندار، محسن: فلسطین في عیون الشیخ ھاشم الخزندار، ص١
.٣٠_٢٦م)، ص١٩٤٧ھـ (١٣٦٧، ٨٥١، ع٤١الفتح، م٢
.١٨٤خوان المسلمین، صغانم، البیومي: وثائق قضیة فلسطین في ملفات اإل٣
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، ١٩٤٨كما شارك اإلخوان المسلمون بتشكیالت عسكریة من عدة دول في حرب عام 

وة من جماعة اإلخوان المسلمین الفلسطینیین بقیادة كامل الشریف، والمصریین فقد شاركت ق

اللطیف أبو العزیز، والسوریین بقیادة مصطفى السباعي، واألردنیین بقیادة عبدبقیادة أحمد عبد

.١قورة، والعراقیین بقیادة محمد محمود الصواف

یرأسها النقراشي ما كانت وقال المؤرخ عارف العارف إن الحكومة المصریة التي كان 

ترید أن تدخل الحرب، وكان لإلخوان المسلمین الفضل في إقناع والة األمور أنه ال مناص من 

السعي لنجدة فلسطین. وقد حاول الشیخ حسن البنا إقناع النقراشي بإرسال عشرة آالف مجاهد 

م برحلة علمیة ثم إلى فلسطین ولكنه رفض، فدخل اإلخوان المسلمون إلى فلسطین بحجة القیا

.٢تسللوا إلى فلسطین

واجهت كتائب اإلخوان المسلمین من مصر متاعب مع حكومة محمود فهمي النقراشي 

التي رفضت السماح لهم بدخول فلسطین، ولجأت إلى قطع اإلمدادات والتموین عنهم، وفرض 

.٣رقابة شدیدة على الحدود المصریة الفلسطینیة

ومة المصریة سمحت للمتطوعین بالمشاركة في الجهاد ولما اشتد الضغط على الحك

تحت رایة الجامعة العربیة، حیث تدربوا في معسكر (هاكستب)، وكان یشرف على حركة التطوع 

، وشكل اإلخوان ثالث كتائب، قادها كل من ٤محمود لبیب وكیل اإلخوان للشؤون العسكریة

بالة، والیوزباشي محمود عبده، وكل هذه العزیز، والبكباشي عبد الجواد طالبكباشي أحمد عبد

.٥الكتائب دافعت عن القدس والخلیل والنقب

، ٦وقد شنت تلك الكتائب غارات ناجحة على مستعمرات الیهود وطرق مواصالتهم

، وكان من أبرز المعارك التي خاضتها تلك القوات ٧وشاركوا في الهجوم على مستعمرة بتاح تكفا

.٨غزة، ومعركة صور باهر قرب القدسفي قطاع  ٨٦معركة التبة 

وارتكبت العصابات الصهیونیة مذبحة في قریة دیر یاسین الواقعة إلى الغرب من مدینة 

) من أهلها نصفهم ٣٠٠_ ٢٥٠، راح ضحیتها ما بین (١٩٤٨نیسان (أبریل) عام  ٩القدس في 

.١٩٩القضیة الفلسطینیة، صإلىواد: المدخل الحمد، ج١
.٢٩٩جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص٢
.٣٤صالعزیز، القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصھیوني، الدوري، عبد٣
.٣٤٣صالح، محسن: دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، ص٤
.٣٠٠_٢٩٩جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص٥
.٣٤٠دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، صصالح، محسن:٦
.٣٤١صالح، محسن: دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة، ص٧
.١٩٩القضیة الفلسطینیة، صإلىالحمد، جواد: المدخل ٨
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لهدف إثارة الرعب في من النساء والشیوخ واألطفال، باعتراف ممثل الصلیب األحمر الدولي. وا

نفوس السكان العرب لمغادرة قراهم وفقا للخطة الصهیونیة التي ترید األرض بدون سكانها. وقد 

نیسان (أبریل) من العام ذاته  ١٤ثأر العرب لهذه المجزرة فهاجموا قافلة یهودیة كانت متجهة یوم 

.١) شخصا من ركابها٧٧إلى جبل المكبر وقتلوا ما یقرب من (

نتهاء االنتداب البریطاني، وٕانزال العلم البریطاني عن المباني الحكومیة، بعد ظهر ومع ا

، سیطرت القوات الصهیونیة وفق خطة هجومیة محكمة على ١٩٤٨أیار (مایو) عام  ١٤یوم 

تلك المباني، كمكتب البرید العام، وعمارة الجنایات العامة، وبنك باركلیس، ومركز قیادة البولیس، 

دار اإلذاعة وجمیع مراكز البولیس البریطاني في الحي الیهودي، وباب الخلیل،  اتستودیوهاو 

ولكنها لم تنجح في فك الحصار الذي فرضه العرب على الحي الیهودي. وفي الیوم نفسه الذي 

أیار (مایو) أعلن بن غوریون  ١٥غادر فیه المندوب السامي البریطاني فلسطین، أي مساء یوم 

هیوني، وأصدر مرسوما للحكومة الصهیونیة ألغى فیه الكتاب األبیض لعام قیام الكیان الص

.٢م١٩٣٩

منه أذاعت  ١٥مایو وبدایة السبت  ١٤ولما انتصف اللیل بین نهایة یوم الجمعة 

الحكومة المصریة من القاهرة، وأذاعت الحكومات العربیة من عواصمها، أن التعلیمات صدرت 

؛ إلعادة النظام واألمن فیها، ولوقف المذابح التي تقترفها إلى قوات الجیوش بدخول فلسطین

.٣عصابات اإلرهاب الصهیونیة ضد العرب وضد اإلنسانیة

فزحف الجیش المصري نحو فلسطین وكانت معه سرایا من السعودیین وبعض 

المتطوعین السودانیین واللیبیین، فاحتل غزة وبئر السبع، ثم سار في خطین، أحدهما في اتجاه

الخلیل، واآلخر في اتجاه یافا. واستطاع الجیش المصري السیطرة على القسم الجنوبي من 

.٤فلسطین بكامله عدا بعض المستعمرات المعزولة

واستطاع الجیش األردني استرجاع مناطق كثیرة في القدس كان قد احتلها الیهود، ولوال 

ود. وخاض الجیش األردني معارك اهللا التل لسقطت القدس في ید الیه(اهللا) ثم البطل عبد

ضخمة في اللطرون، وباب الواد وغیرها من األماكن، ونجح فیها وقضى على تقدم الیهود نحو 

القدس القدیمة، واعترف مناحیم بیغن أن خسائر الیهود في اللطرون وباب الواد كانت أكثر من 

.٣٢٤كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص١
.٣٢٥كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص٢
.٨م)، ص١٩٤٧ھـ (١٣٦٧، ٨٥٧، ع٤١الفتح، م٣
.٣٠٠_٢٩٩جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص٤
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القدس القدیمة، وأصبحت خسائر الیهود كلها في كل األماكن. وقد سیطر الجیش األردني على 

المدافع األردنیة، وحطم الحي الیهودي في القدس وجعله ركاما،  ةالقدس الجدیدة تحت رحم

لى اللد والرملة وعسكر فیها، ونفذ الفدائیون إعلى طریق القدس _ الرملة، ووصل وسیطر

.١الفلسطینیون عملیات فدائیة في باب الواد، واللطرون لمساعدة الجیش األردني

م وقف القتال بین العرب والیهود لمدة أربعة ١٩٤٨أیار عام  ٢٩قرر مجلس األمن في 

أسابیع، على أن یعمل الكونت برنادوت في هذه الفترة الطرق الالزمة لتنفیذ الهدنة والتوفیق بین 

العرب والیهود، ورغم ذلك اإلعالن إال أن الیهود قذفوا عّمان بالقنابل للتأثیر في الرأي العام

یونیو من العام ذاته  ١١األردني والملك الذي كان یرأس اللجنة العربیة، وقد حدد یوم الجمعة 

.٢موعدا لبدء الهدنة، وقد خرقها الیهود بعد إعالنها بثالث ساعات

استغل الیهود الهدنة لتعزیز إمكاناتهم، خالفا لشروط الهدنة، التي اشترطت عدم تحقیق 

أراض، أو جلب اإلمدادات، من مقاتلین وأسلحة. فقد حصلوا أي مكاسب عسكریة مثل احتالل

على كمیات كبیرة من األسلحة الحدیثة، بما في ذلك الدبابات والطائرات خاصة من الكتلة 

، فشن الیهود هجومین، األول احتلوا فیه اللد والرملة في یولیو ٩السوفیتیة. واستؤنف القتال یوم 

ا اللطرون، ثم هاجموا مدینة القدس، لكنها بقیت تحت سیطرة ، وفي الثاني هاجمو یولیو ١٢_ ١٠

أصدر مجلس األمن قرارا دعا فیه إلى وقف إطالق من الشهر نفسه ١٥الجیش األردني. وفي 

النار، وأمهل المقاتلین مدة ثالثة أیام، ولم تحدد الهدنة الثانیة بفترة زمنیة كالهدنة األولى. ووافقت 

، یولیو ١٨جتماعها في عالیة بلبنان یوم جامعة الدول العربیة في اعلیها اللجنة السیاسیة ل

باستثناء سوریا والعراق؛ ألسباب سیاسیة، وكسب الیهود خالل حرب العشرة أیام أكثر مما كسبوه 

.٣في الجولة األولى

مما تقدم یتضح أن:

من العرب كانوا یضعون ثقة عمیاء في العدو األول (بریطانیا)، تصل في كثیر _ ١

األحیان إلى حد الغباء أو السذاجة، زاعمین أنها صدیقة العرب، فأغمضوا عیونهم عن سیاسة 

التحیز للصهاینة على حساب الحقوق العربیة، وال أعلم سببا وجیها لذلك، لكنها المصالح 

السیاسیة التي ربما نعرفها في المستقبل. 

.٣٠٠جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص١
.٣٠١جبارة، تیسیر: تاریخ فلسطین، ص٢
.٣٣١_٣٣٠كفافي وآخرون، زیدان: القدس عبر العصور، ص٣
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ین من العصابات الصهیونیة، العرب لم یكونوا قد وضعوا خطة مسبقة إلنقاذ فلسط_ ٢

ني وبعض األفراد والقوى التي هبتولكنهم وجدوا أنفسهم محرجین أمام جهاد الشعب الفلسطی

لنصرة فلسطین، مثل جماعة اإلخوان المسلمین. 

المجاهدون الفلسطینیون وبعض الجیوش العربیة وغیرهم من المتطوعین العرب _ ٣

، لكن التفوق في العدد والعدة ١٩٤٨حسنا في حرب عام وجماعة اإلخوان المسلمین أبلوا بالء

والتخطیط للصهاینة كان له الكلمة األخیرة في المعركة، التي غاب فیها التخطیط والتنسیق 

العربي. 
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الفصل الثالث

م)١٩٤٧_ ١٩٢٦الحیاة المجتمعیة في فلسطین في صحیفة الفتح (
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الفصل الثالث:

  )م١٩٤٧_ ١٩٢٦( الفتحصحیفة في فلسطین في المجتمعیةالحیاة

بینما نجد أن الصحیفة ركزت كثیرا على الحیاة السیاسیة والعسكریة، نرى أنها لم تعط 

تلك المساحة للحیاة المجتمعیة في فلسطین، ولعل تبریر ذلك هو ما شهدته فلسطین من أحداث 

لفترة، فكان نصیب الجوانب األخرى قلیال.كثیرة وخطیرة في تلك ا

ونتناول في هذا الفصل ثالثة جوانب وردت في صحیفة الفتح، وهي: الحیاة الدینیة، 

والحیاة الثقافیة، والحیاة االقتصادیة. 

أوال: الحیاة الدینیة:

ساهم االحتالل البریطاني مساهمة فعالة في دعم الجهود التنصیریة في فلسطین، فقد 

بعقد المؤتمرات التنصیریة، بل وتم ذلك بحضور المندوب السامي، كما شارك اللنبي في سمحت 

ن، فما كان من الشعب الفلسطیني إال التصدي لتلك الجهود، على یافتتاح جمعیة الشبان المسیحی

الصعید الشعبي والمؤسساتي، وذلك عبر الدعوة إلى اهللا من خالل المساجد واألعمال الخیریة.

اإللحاد والتنصیر:محاربة 

عقد المؤتمر التنصیري العام في القدس، وافتتحه المندوب السامي في  ١٩٢٨عام 

، وقد طعن المؤتمر في اإلسالم والنبي محمد _صلى اهللا علیه وسلم_، فواجه مسلمو ١فلسطین

فلسطین المؤتمر بقوة، إذ أحدث غلیانا عظیما بین المسلمین، وقدمت الجمعیات والهیئات 

سالمیة احتجاجات شدیدة إلى القس "جون موط" رئیس المؤتمر التنصیري (الذي حملته بعض اإل

الهیئات اإلسالمیة إثم تلك المطاعن) وٕالى الحكومة الفلسطینیة وبریطانیا تطالب فیها بتقدیم 

الد، وتطالب القائمین على المؤتمر اعتذارا للمسلمین، وحل المؤتمر وانسحاب المبشرین من الب

. وقد قامت البالد الفلسطینیة قومة الرجل الواحد محتجة على ٢نتصار للدینام المسلمین باالالحك

.٣المؤتمر التنصیري

.٧م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٠٥، ع٥الفتح، م١
.١٢_١٠م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩١، ع٤الفتح، م٢
.١١م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٢، ع٤الفتح، م٣
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، والتي ١٩٢٤وقد تعرضت تلك الخطابات للمؤتمر السابق الذي عقد في القدس عام 

جاء فیها: إن المسلمین هان علیهم إسالمهم، وأصبحوا على استعداد لحمل الصلیب في 

.١قهم"أعنا

وقد حاكمت حكومة االنتداب بعض الشباب المتظاهرین ضد المؤتمر التنصیري، 

فحكمت على عبداهللا الغالیني ولطفي الحالق بالسجن ثالثة أشهر، وعلى رأفت البورنو وسامي 

. وعندما ٢الحسیني وخضر الجعفراوي بالسجن شهرین، رغم احتجاج البالد على هذه المحاكمة

م استقبلهم الناس بالزهور ١٩٢٨آب (أغسطس) عام  ١٩ن السجن یوم األحد خرج ثالثة منهم م

.٣والریاحین والهتاف

وضمن مخططات التبشیر بین المسلمین، استأجر المسیحیون في باب العامود بالقدس 

محال فجعلوه مكتبة تبشیریة للتبشیر باإلنجیل، أطلقوا علیها "مكتبة النیل المسیحیة"، وكان 

یأتي بالصبیان ویطعمهم الفواكه، ثم یطعن في الدین والنبي _صلى اهللا علیه صاحب المحل 

وسلم_ "ویسرد لهم فضائل الدین المسیحي وأعمال الرب یسوع والرسولین بولس وبطرس"، وقد 

حدث حینما سمع أحد الصبیان هذا القول المنكر انهال على المبشر بالضرب، حتى كاد یلقى 

.٤حتفه

یر في سجن غزة، فقد ذهبت إلیه مبشرتان ومعهما اثنان من الوطنیین كما حاولوا التنص

غرهما الدرهم، فأخذوا یحدثون المساجین بقصص ملفقة، فقابلهم المساجین باالمتعاض ولم 

.٥یعیروهم أدنى اهتمام، فارتدوا على أعقابهم بعد أن وزعوا بعضا من نشراتهم

میة في حیفا في إنشاء مستوصف وللتصدي لتلك المحاوالت فكرت الجمعیة اإلسال

.٦لتجاء إلى مستشفیات التبشیرسالمي ینقذ أبناء المسلمین من االإ

.٨م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٣، ع٤الفتح، م١
.١٤م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٦، ع٤الفتح، م٢
.٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١١، ع٥الفتح، م٣
.١١م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٠٨، ع٥الفتح، م٤
.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٦٣، ع٧الفتح، م٥
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٠٨، ع٥ح، مالفت٦
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) مسلم ولیس ٦٠٠وفي بلدة البصة من أعمال عكا التي كان یعیش فیها ما یزید على (

ة، والنشاط التنصیري فیها، قرر المسلمون الغیورون دفیها مسجد جامع، مع وجود كنائس متعد

.١ل البلدة إنشاء مسجد، بالتعاون مع المجلس اإلسالمي األعلىمن أه

وقرروا  كما عقد حاخامات الیهود في الوالیات المتحدة األمریكیة اجتماعا في دیترویت

إصدار نداء إلى شبان الیهود لیقاوموا الجهود التنصیریة بین یهود فلسطین؛ ألن عددا كبیرا من 

. وقد تنصر عدد من الیهود وعزموا على ٢المدارس التنصیریة لىإالطالب الیهود أخذوا یذهبون 

.٣بناء كنیسة لهم في تل أبیب

وقد بذل المطران حجار مطران الروم الكاثولیك في حیفا مجهودات كبیرة لتكوین جبهة 

نصرانیة متحدة من جمیع الطوائف تجاه مسلمي فلسطین، وقد ضم االجتماع الذي تم في بیته، 

، ودار البحث حول تأسیس ٤ألرثوذكس والروم الكاثولیك والموارنة والبروتستانممثلي طوائف ا

جمعیة شبان مسیحیة، ولما استبان الغرض من االجتماع، انسحب ممثلو األرثوذكس، ویقال إن 

.٥كل البروتستان وبعض الموارنة یرون اجتناب الفتنة أیضا

جمعیة الشبان المسیحیة في م) افتتح اللنبي١٩٣٢ه (١٣٥١ذي الحجة عام  ١٨وفي   

) ألف جنیه، وقد كان رأي أهل فلسطین أن من یدفع ٤٠٠القدس، وقد بلغت نفقات التأسیس (

.٦هذه النفقات في ظل األزمة المالیة في ذلك الوقت، إنما أنشأها ألجل المسیح

الجمعیات اإلسالمیة:تأسیس

یس عشرات النوادي والجمعیات في العام التالي لالحتالل البریطاني لفلسطین، تم تأس

والمؤسسات الثقافیة والسیاسیة، وتأسست حركات عمالیة، وأخرى طالبیة، وثالثة نسائیة منظمة، 

مما شكل دفعة لتطور المجتمع الفلسطیني. ومن هذه الجمعیات: جمعیات الشبان المسلمین، 

ات األمر بالمعروف في القدس، تألفت جمعی ١٩٣٥لمؤتمر اإلسالمي عام اوتلبیة لتوصیة من 

.١١م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٥٦، ع ١١الفتح، م١
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).٨٢٩م) (غربال، محمد: الموسوعة العربیة المیسرة، ص١٨٤٧_١٨٠٥(
.١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٥٥، ع٧الفتح، م٢
 .٤م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٦١، ع ١١الفتح، م٣
ھكذا وردت في الصحیفة، أما الصواب فھو: البروتستانت.٤
 .٦م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٢٣ع ، ٩الفتح، م٥
.١١م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٤٢، ع ١٤الفتح، م٦
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م، وجمعیات ١٩٣٧م، وطولكرم عام ١٩٣٥والنهي عن المنكر في یافا وبئر السبع وغزة عام 

  م.١٩٣٤ونابلس وغزة عام  ١٩٣٣الهدایة اإلسالمیة في یافا عام 

م، كأحد شعب اإلخوان في ١٩٤٦ثم أسست جمعیة اإلخوان المسلمین في غزة عام 

عة اإلخوان المسلمین األم التي أسسها اإلمام حسن البنا في فلسطین، وقد تبعت في أهدافها جما

.١م١٩٢٨القاهرة عام 

دور الجمعیات والهیئات اإلسالمیة في نشر الفضیلة:

بدأ ظهور الجمعیات اإلسالمیة في العشرینات من القرن العشرین، ولعل أول جمعیة 

شأت في حیفا أوائل العشرینات إسالمیة ظهرت في عهد االنتداب هي: الجمعیة اإلسالمیة التي أن

من القرن الماضي، وتلتها الجمعیة اإلسالمیة التي أنشأها في الرملة سلیمان التاجي الفاروقي، 

م، وتلتها ١٩٢٣_ ١٩٢٢وجمعیة الشبان المسلمین في یافا التي یرجح أنها أنشأت في فترة 

.١٩٢٦٢الجمعیة اإلسالمیة بنابلس التي أنشأت عام 

عقد مؤتمر األندیة اإلسالمیة، الذي دعا إلیه النادي العربي في  م١٩٢٨وفي عام 

نابلس، وشارك فیه كل من: النادي الریاضي اإلسالمي (یافا)، وجمعیة الشبان اإلسالمیة (یافا)، 

.٣وجمعیة اإلخاء اإلسالمي (غزة)، إضافة إلى النادي العربي

طین ذات دستور واحد باسم وكان من أهم قرارات المؤتمر تأسیس جمعیات في مدن فلس

وأن تضع وٕادارتها"جمعیة الشبان المسلمین"، على أن تكون كل جمعیة منها مستقلة في أعمالها 

نظمها الداخلیة بحسب ظروفها الخاصة، وقد وضع المؤتمر مشروع الدستور الذي یرغب في أن 

.٤تتخذه هذه الجمعیات قانونا أساسیا لها

ذلك القرار، فأسست جمعیة الشبان المسلمین في العام فكانت حیفا أول من استجاب ل

نفسه، ثم تأسست جمعیات مماثلة لها تتبع نهجها ونظامها وتحضر مؤتمراتها، في القدس وجنین 

.٢٣٠_٢٢٧الساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة، ص١
.١٨٣، ص٣الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، م٢
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٨٧، ع٤الفتح، م٣
.٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٥، ع٤الفتح، م٤
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وخان یونس والخلیل والرملة واللد وعكا ونابلس ولفتا (بجوار القدس)، ثم تأسست في صفد 

.١والطنطورة والبیرة وقلقیلیة

صالح أحوال الشباب، والرقي بالواقع إالجمعیات بث الفضائل عبر وكان هدف تلك 

االجتماعي للمجتمع، من خالل فتح صف لیلي لتعلیم األمیین القراءة والكتابة، واالتفاق مع 

طبیب ومحام، لعالج الفقراء مجانا والدفاع عن حقوق من له حق منهم مجانا، وٕاعالء شأن 

.٢ا من أمور دینهمالثقافة اإلسالمیة عبر تعلیمهم شیئ

 إلىویبدو أن ذلك الدور لم یرق لبریطانیا وحكومة فلسطین، فعمدت حكومة فلسطین 

إغالق جمعیتي الشبان المسلمین في یافا وغزة، فبعث المؤتمر العام لجمعیات الشبان المسلمین 

لة م) رسا١٩٣٠عام  )یولیو(تموز  ١١ه (١٣٤٩صفر عام  ١٥المنعقد في القاهرة یوم الجمعة 

.٣احتجاج إلى حكومة فلسطین

بل إن بریطانیا كان لها دور في نشر الفساد في المجتمع، فقد سأل أحد النواب في 

البرلمان اإلنجلیزي عن عدد المحالت التي تتعاطى بیع الخمور في فلسطین وقال إنه آخذ في 

كثیرا بالنسبة الزیادة، فأجابه المستر "ایمري" وزیر المستعمرات إن عدد تلك المحالت لیس

.٤للسكان األوربیین فیها، لذلك ال ترى الحكومة لزوما إلقفال قسم منها

مخاطر  إلىونشر المجلس اإلسالمي األعلى بیانا نبه فیه المسلمین في كل البالد 

نتشار التبرج والسفور، ودعا فیه المسلمین جماعات وأفرادا أن یهبوا لمعالجة هذه الظاهرة ا

.٥الخطیرة

نشر في الجریدة الرسمیة لحكومة فلسطین مشروع قانون یحظر بیع المسكرات  وقد

) جنیها، ویظن أن ٢٠واستهالكها، ویعاقب المخالف (بائعا أو مستهلكا) بغرامة ال تزید على (

.٦فلسطین هي القطر الوحید الذي سن فیه مثل هذا القانون

.١٨٣، ص٣لفلسطینیة، القسم الثاني، مالموسوعة ا١
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٨، ع٤الفتح، م٢
.٩م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٠٨، ع ٩الفتح، م٣
.٧م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٠، ع٤الفتح، م٤
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٠٦، ع٥الفتح، م٥
.١٥م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٣٤، ع ١٠الفتح، م٦



١٠٨

مة الخمر، عبر استئجار أحد كما نجحت جمعیة الهدایة اإلسالمیة في نابلس في مقاو 

.١المحالت التي كانت تبیع الخمر، وتقدیم شكاوى على المحلین اآلخرین

ولما أراد اإلنجلیز انتهاك حرمة مقبرة مأمن اهللا، فینشئوا فیها مجاٍر تخترقها خدمة 

لمصالح الیهود، هبت القدس وفلسطین استنكارا لهذه األمر، واجتمع رئیس المجلس اإلسالمي 

على بالمندوب السامي وأفهمه أنه عدوان دیني ال یقبله المسلمون، فأوقفت الحكومة البریطانیة األ

.٢العمل في المقبرة

المسجد األقصى المبارك:

ولم یغفل المسلمون عن االهتمام بمقدساتهم وٕاعمارها، وأهمها المسجد األقصى المبارك، 

المبارك _بإشراف المجلس اإلسالمي بلغ مجموع ما أنفق على عمارة المسجد األقصىحیث

) جنیها، وٕاجمالي النفقات حتى آخر الشهر (ینایر ١١٩٨م (١٩٢٧األعلى_ في دیسمبر عام 

.٣) جنیها٣٣٨٤٢) جنیها، ورصید الصندوق (٦١٥٣٣) (١٩٢٨عام 

لحق ضرر ببعض مباني المسجد  ١٩٢٧ونتیجة الزلزال الذي أصاب فلسطین عام 

ة الصخرة بقیت سلیمة تماما، وقد لوحظ شق صغیر في الفسیفساء من األقصى المبارك، لكن قب

الداخل، ویرجح أنه ناشئ عن تلف سابق. ویتوقع أن ألف جنیه تكفي لترمیم العطب الذي أصاب 

.٤منقطة المسجد

، وقد شكل األمیر عمر ٥) آالف جنیه٥٠٠٠وقد تبرعت الحكومة الفلسطینیة بمبلغ (

كتتاب من الشعب المصري لصندوق أعمال الترمیم یین لجمع االن لجنة من كبار المصر طوسو 

) ٥٠٠٠) جنیه، واألوقاف المصریة بـ (٥٠٠٠للمسجد األقصى المبارك، وقد تبرع لها الملك بـ (

. كما تبرع المسلمون لهذا الغرض، فقد تبرعت سیدة مصریة أطلق علیها "أم المحسنین" ٦جنیه

.١٥م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٧١، ع ٢١الفتح، م١
.١٠م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٣٠، ع ١٣الفتح، م٢
 .٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٧٩، ع٤الفتح، م٣
.٩م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٥٤، ع٣الفتح، م٤
.١٠م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٣٧، ع٦الفتح، م٥
.١٣م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٣٨، ع٦الفتح، م٦
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. كما تبرع ١بلغ إلى لجنة عمارة األقصى في اإلسكندریة) جنیه مصري، وسلمت الم١٠٠٠بمبلغ (

.٢األمراء ورئیس الوزراء في مصر

وقد سلمت قبة الصخرة من الخراب بفضل الترمیمات التي تمت في العام نفسه قبل وقوع الزلزال. 

م هزة أرضیة وٕان كانت خفیفة، إال أنها أظهرت ما كان ١٩٣٧وحدث بعد عشرة أعوام 

.٣اب، فتولى المجلس اإلسالمي األعلى عمارة المسجد من وارادات األوقاف العامةكامنا من الخر 

م) دعا المجلس ١٩٢٨عام  )أغسطس(ه (آب ١٣٤٧وفي شهر ربیع األول عام 

اإلسالمي األعلى كثیرا من البالد اإلسالمیة إلى االشتراك في حفلة افتتاح المسجد األقصى 

.٤المبارك بعد إتمام عمارته

المجلس اإلسالمي األعلى أن یحظر على النساء المسلمات المتبرجات بشكل وقد قرر 

.٥سالمیة دخول المسجد األقصى المباركینافي اآلداب اإل

وقد أصلحت دائرة أوقاف القدس الفسیفساء في قبة الصخرة، والقاشاني الذي یزین 

.٦واجهات القبة الخارجیة

یم الجزء الشرقي من المسجد األقصىشرع المجلس اإلسالمي األعلى بترم ١٩٣٩وعام 

) ألف جنیه، وفیما یخص قبة الصخرة المشرفة كانت إدارة حفظ ١٣المبارك، بتكلفة تقدر بمبلغ (

.٧) ألف جنیه٧٠اآلثار تدرس ترمیمها وتقدر النفقات بمبلغ (

تضامن أهل فلسطین مع المسلمین: 

في حیفا حفل تأبین لسعد زغلول، ضمن هذه العالقة االجتماعیة مع الدول العربیة، أقیم 

) رجل، وقد أرسلت عكا وصفد والناصرة وترشیحا وفودا عنها لحضور ٣٠٠٠حضره أكثر من (

.٨الحفل، ثم وزعت لجنة الحفل اللحم والخبز للفقراء

.٧م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٤٢، ع٦الفتح، م١
.١٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٧، ١٤٦، ع٦الفتح، م٢
.٢٩٧العارف، عارف: تاریخ القدس، ص٣
.١٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١١، ع٥الفتح، م٤
.٣م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٨، ع٥الفتح، م٥
.١٣م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٦١، ع ٢١الفتح، م٦
.٧م)، ص١٩٣٩ھـ (١٣٥٨، ٦٧٢، ع٣٤الفتح، م٧
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٨، ع٥الفتح، م٨
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وعندما ألقت نیابة مصر القبض على محب الدین الخطیب صاحب صحیفتي "الفتح" و 

ي نفوس أهل فلسطین، فتحدثت صحف فلسطین عن مآثره، كما "الزهراء"، كان لذلك وقعه ف

.١أرسل بعض أهل القدس رسائل استنكار لصحف القاهرة

ولما اعتدت فرنسا على حرمات المسلمین البربر في المغرب، فحاولت تنصیرهم، وأغلقت 

بة المساجد والمدارس التي یدرس فیها القرآن الكریم، وقف أهل فلسطین مع البربر، ففي خط

الجمعة وعلى منبر المسجد األقصى المبارك، بین الشیخ سعد الدین الخطیب ضرورة وقوف 

.٢مسلمي البربر وكل المسلمین في وجه هذا المخطط التنصیري

كما أرسل المجلس اإلسالمي األعلى إلى رئیس وزارة الحكومة الفرنسیة بواسطة قنصل 

.٣سلمي فلسطین على أعمال فرنسا في المغربفرنسا الجنرال في القدس، رسالة احتجاج باسم م

وعندما ارتكبت إیطالیا الفظائع في لیبیا، فقتلت المسلمین ومزقت وأحرقت المصاحف، 

ثار المسلمون جمیعا ضد تلك الجرائم، ومن ضمنهم أهل فلسطین، فقد احتجت المدن الفلسطینیة 

.٤ات احتجاج إلى عصبة األمموجمعیات الشبان المسلمین على تلك الفظائع، وأرسلوا برقی

وبعد استشهاد المجاهد عمر المختار، انعقد مجلس بلدیة غزة برئاسة رئیسه فهمي 

.٥الحسیني، وقرر تسمیة الشارع الكبیر في المدینة باسم المجاهد عمر المختار

وقد احتج قنصل إیطالیا في القدس على تلك التسمیة، فاجتمع حاكم غزة برئیس البلدیة، 

ر له اعتراض قنصل إیطالیا، فكتب رئیس البلدیة الى الحاكم یقول له: إن لبلدیة غزة الحق وذك

.٦أن تمجد الشخص الذي یحمل له األهلون في قلوبهم أطیب الذكرى وأسمى معاني االحترام

.٧كما أطلقت بلدیة یافا اسم "سلطان األطرش" المجاهد السوري على أحد شوارعها

فات بین المملكة العربیة السعودیة ومملكة الیمن، وكانت األوضاع وعندما تزایدت الخال

تنذر باشتعال الحرب بین الطرفین، كتب علماء نابلس إلى الملك عبد العزیز آل سعود: "المسلم 

.٧م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٣، ع٥الفتح، م١
.١٣م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٢٨، ع ١٠الفتح، م٢
.١١م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٢٩، ع ١٠الفتح، م٣
.١٢م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٤٩، ٢٤٩، ع ١٠الفتح، م٤
 .٦م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٧٣، ع ١١الفتح، م٥
.٩م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٨٦، ع ١٢الفتح، م٦
.١٢م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٦٠، ع ٢١الفتح، م٧



١١١

معصوم الدم سبابه فسوق وقتاله كفر والفتنة نائمة فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بینكم، وال تكونا عونا 

لمین". فرد علیهم بالبرقیة التالیة: "نقول كما قلتم الفتنة نائمة لعن اهللا موقظیها، لألغیار على المس

.١مستحیل إن شاء اهللا أن یكون من جهتنا أي سبب لقتال أو فتنة فإن بلینا دافعنا"

لم یكن التضامن مع المسلمین معنویا فحسب، بل كان مادیا أیضا، فقد تبرعت فلسطین 

لى محب الدین الخطیب، یقول له فیها: "وبهذه إحافظ البطة رسالة للحجاز، وذلك عندما كتب

قرشا مصریا)، مما سیجب علي  ١٩٥المناسبة أعدكم أنني سأقدم لذلك جنیهین فلسطینیین (أي 

من الزكاة الشرعیة. وذلك عند نشركم في الفتح الغراء خبر أول جمعیة تألفت لهذا المقصد خارج 

.٢تي خمسین قرشا على هذه النیةالحاجز. وكذلك ستدفع أهل بی

) من الصحیفة یتحدث عن بدء ١٨٧وقد جاءت رسالته بناء على مقال قرأه في العدد (

النهضة في الحجاز؛ وألن واردات الحكومة الحجازیة قلیلة ال تساعد على السرعة بفتح المدارس 

تأسیس جمعیات خارج والشوارع وتعبید الطرقات وٕاصالح الموانئ. فاقترح الكاتب (نجاح طایع)

.٣الحجاز تجمع التبرعات للمساهمة في تلك النهضة

) قرشا ٩٣٥كما أرسل حافظ البطة تبرعات عبر "الفتح" إلى فقراء المدینة قیمتها (

قرشا مصریا) جمعها هو وعمر شبیر من أهل الخیر في بلدة  ٩١٢) مل، أي (٣فلسطینیا و (

.٤خانیونس في فلسطین

.١٩م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٥٩، ع ١٥الفتح، م١
.٩م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٨، ١٩١، ع٨الفتح، م٢
 .٤م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٨، ١٨٧، ع٨الفتح، م٣
.٢٢م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٤، ٤٤٤، ع ٢٠الفتح، م٤



١١٢

ة الثقافیة: ثانیا: الحیا

لم یحرص االنتداب طوال هذه المرحلة على تثقیف أبناء فلسطین وتدریبهم على قیادة 

الرأي واالستقالل في شئون اإلدارة ونظم الحكم، وٕانما كان هدف التعلیم هدفا استعماریا وهو 

تخریج عدد مناسب من الموظفین العرب یقبلون خدمة مصالح االنتداب ویدافعون عن وجوده.

وكان من الطبیعي أن تخضع مناهج التعلیم لتوجیه إدارة التعلیم التابعة لحكومة االنتداب 

نجلیزیة وسیاسة االنتداب وبناء "الوطن تالمیذ العرب للقبول بالثقافة اإلالتي عملت على توجیه ال

.١القومي" للیهود

التعلیم:

ة، سواء من ناحیة مراحله اتصف التعلیم أیام االنتداب البریطاني بالقصور من نواح عد

أو من ناحیة المبالغ المخصصة له، أو من ناحیة المناهج المتبعة، أو من ناحیة عدد المدارس 

  والطالب.

فمن ناحیة مراحل التعلیم حالت الدولة المنتدبة دون استكمال العرب لهذه المراحل، فلم 

كما لم یشمل ذروة مراحله، وهي یشمل التعلیم أیام االنتداب أولى مراحله وهي ریاض األطفال، 

.٢مرحلة التعلیم الجامعي

وعن أحوال المدارس قالت صحیفة "الصراط المستقیم" التي تصدر في یافا، إن في 

) ١١٥) تلمیذا مسیحیا، وأستاذین مسلمین لـ (٣٥ن لـ (ی) أساتذة مسیحی٥مدرسة عكا الثانویة (

) تلمیذة مسیحیة، ومعلمتان ١٥٠حیة لـ () معلمة مسی١١تلمیذا مسلما. وفي مدرسة البنات (

) تلمیذا ٤٣ین لـ (ی) معلمین مسیح٣بتدائیة () تلمیذة مسلمة. وفي المدرسة اال٣٠٠مسلمتان ل (

) تلمیذا مسلما. أما القرى فالقرى اإلسالمیة یوجد في ٩٢) معلمین مسلمین لـ (٣مسیحیا، و (

س فیها معلم واحد مسلم. والعنایة بأثاث مدارسها معلمون مسیحیون، وأما القرى المسیحیة فلی

.٣مدارس القرى المسیحیة أكثر من العنایة بمدارس القرى اإلسالمیة

میزانیة التعلیم فكانت ضئیلة ال تسد حاجة عرب فلسطین إلى تعلیم أبنائهم، وبالمقابل أما

بدقة، ومن كان نظام التعلیم الصهیوني یستمد مصادر تمویله من المنح الحكومیة المحسوبة 

.٩٢صالساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة،١
.١١٨الساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة، ص٢
.١٣م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٥٤، ع٣الفتح، م٣



١١٣

الوكالة الیهودیة، ومن رسوم البلدیات والمجالس المحلیة، ومن رسوم الدراسة التي یدفعها 

.١الطالب

) جنیها عن السنة ١٤،١٦٧) جنیها، بزیادة (١٢١،٣٧٨وتقدر میزانیة التعلیم بمبلغ (

یبلغ عدد السابقة. وقد عین من هذه الزیادة مبلغ عشرة آالف جنیه إعانة للمدارس الصهیونیة، و 

) ٢١٧٤) تلمیذة. و (٢٦٩٢) من المسلمین السنیین، منهم (١٧١٠٩تالمیذ مدارس الحكومة (

.٢) تلمیذة٢٨تلمیذا درزیا منهم (

ئة من المیزانیة العامة، وهي تقل كثیرا عما اولم تكن تلك المیزانیة تتجاوز الخمسة بالم

األمن وحفظ النظام، ففي عام هو مألوف وطبیعي، وكان أكبر بند في المیزانیة یصرف على

% من إیراد الحكومة، وهي تمثل ٦٢م بلغت نفقات األمن العام لحكومة االنتداب ١٩٤٦/ ١٩٤٥

.٣% من النفقات الكلیة للحكومة٥٥أكثر من 

م، بصدق تظلم العرب، من حیث قلة ١٩٣٧وقد اعترف تقریر اللجنة الملكیة عام 

.٤ادات المخصصة للتعلیمالمخصصات التعلیم، وعدم كفایة االعتم

ولم تهتم بریطانیا كثیرا بتعلیم العرب، بل عمدت إلى تجهیلهم واإلبقاء على تخلفهم، 

بعكس الیهود الذین تولوا بأنفسهم تعلیم أوالدهم وسمحت لهم باإلشراف على مدارسهم ومنحتهم 

حرم فیه العرب من المخصصات المالیة الالزمة والكافیة لتعلیم أنفسهم في الوقت الذي كانت ت

" في ١٤_ ٥نعمة ذلك العلم. فقد بلغت نسبة الذین حرموا من التعلیم من أطفال الیهود من سن "

.٥% من األطفال العرب٦٧%، بینما بلغ ذلك ٣م ١٩٤٤عام 

وقد نشرت الحكومة مشروع قانون التعلیم، وأهم الغایات منه اإلشراف على جمیع أنواع 

ل الحكومة الحق في دخول المدارس وتفتیشها، والموافقة على تعطیل التعلیم المحلي، وهو یخو 

المدارس الخاصة بغض النظر عن طائفتها، وال یسمح بالبقاء أو اإلنشاء إال للمدارس التي تكون 

.١١٢٧، ص٢الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، م١
.١٣م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٦٧، ع٣الفتح، م٢
.١١٨الساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة، ص٣
.١١٢٧، ص٢لثاني، مالموسوعة الفلسطینیة، القسم ا٤
.١١٦_١١٥النتشة وآخرون، رفیق: فلسطین تاریخا وقضیة، ص٥



١١٤

خاضعة لتفتیش الحكومة وموافقتها، وٕان الحكومة تعنى بفحص مؤهالت كل معلم قبل السماح 

.١بقید اسمه في سجل المعلمین

وفي المقابل سمحت بریطانیا للیهود باإلشراف على مدارسهم، مما أتاح لهم إنشاء جیل 

له مالمحه الیهودیة الخاصة، وقد نمت المدارس الیهودیة في ظل االنتداب، وزاد عددها من 

.٢م١٩٤٥) مدرسة سنة ٥٧٣لى (إ ١٩٢٠) مدرسة سنة ١٣٧(

ض األفراد المتعلمین لملء وفي المحصلة كان هدف التعلیم موجها نحو إعداد بع

الشواغر الحكومیة، ال من أجل محو األمیة والنهوض بالمستوى التعلیمي وتطویره، وال إلعداد 

.٣مواطنین صالحین لیعملوا على تحسین الحالة االقتصادیة واالجتماعیة في فلسطین

كشف وردا على اعتداء البولیس اإلنجلیزي على تالمیذ المدارس الحكومیة بالضرب و 

.٤عوراتهم، قرر أهالي نابلس بمقاطعة تلك المدارس

وبخصوص مناهج التعلیم فقد شابها عیوب كثیرة، فلم تعتن مناهج التاریخ والجغرافیا 

عنایة كافیة بدراسة التاریخ الوطني الفلسطیني والتاریخ العربي، وهذا ما أكده الدكتور خلیل 

مادتي التاریخ للجنة أن منهجم، حینما ذكر ١٩٣٧ طوطح في شهادته أمام اللجنة الملكیة عام

والجغرافیا یركز على موضوعات عالمیة، وال یركز على الشخصیة الفلسطینیة، وتاریخ البالد 

وجغرافیتها، وال یربط بین الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي یمر بها المجتمع 

.٥الفلسطیني

لتعلیم سحبت حكومة فلسطین من مدارسها "الكتاب وفي خطوة لمواجهة التنصیر في ا

.٦الصلیبي"، الذي كان موضوعا في أیدي طالب المدارس الحكومیة

دعا المكتب الدائم للمؤتمر اإلسالمي المهندسین المسلمین إلى المشاركة في  ١٩٣٢وفي 

اإلسالمير في القدس، التي قرر المؤتماإلسالمیةالمسجد األقصى ١وضع الخرائط لبناء جامعة

.١٢م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٦٨، ع٣الفتح، م١
.٩٥، ص١٩١الجنیدي، إبراھیم: سیاسة االنتداب البریطانیة االقتصادیة في فلسطین، في شؤون فلسطینیة، العدد ٢
.١٠٤الساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة، ص٣
.١٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧١، ع٧الفتح، م٤
.١١٨الساعاتي، أحمد: التطور الثقافي في غزة، ص٥
.٧م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٢٠، ع ١٣الفتح، م٦



١١٥

. ثم بدأ الفلسطینیون والمهاجرون العرب في األرجنتین بجمع التبرعات ٢تأسیسها ١٩٣١عام 

إلى الهند قادما من العراق استقبله نظام اإلسالمي. وعندما وصل وفد المؤتمر ٣لبناء الجامعة

. كما تلقى ٤ألف جنیه) ٤٢بستمائة ألف روبیة (أكثر من اإلسالمیةحیدر أباد بالتبرع للجامعة 

.٥) ألف روبیة للجامعة١٠٠مكتب المؤتمر اإلسالمي العام من نظام حیدر أباد حوالة بقیمة (

الحق العربي في فلسطین:

تتضح أحقیة المسلمین في أرض فلسطین، من خالل النصوص الدینیة والوقائع 

التاریخیة.

_ القرآن الكریم والسنة النبویة:١

ى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، قال اهللا سبحانه فلسطین أرض إسالمیة، وهي مسر 

الَّذياألَقْصىالْمسجِدإِلَىالْحرامِالْمسجِدمنلَيالبِعبدهأَسرىالَّذيسبحان{وتعالى في سورة اإلسراء

.٦}صريالبالسميعهوإِنَّهآياتنامنلنرِيهحولَهباركْنا

وهي قبلة المسلمین األولى صلى إلیها المسلمون سبعة عشر شهرا قبل أن تحول إلى 

البیت الحرام، وفیها المسجد األقصى، أحد المساجد الذي تشد له الرحال، فعن أبي هریرة رضي 

دي إال إلى ثالثة مساجد: مسجالرحالتشدال" اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:

.٧هذا ومسجد الحرام ومسجد األقصى"

وحین فتحها عمر بن الخطاب لم یقسم أرضها بین الفاتحین، ولكن جعلها ملكا لذراري 

المسلمین یتوارثونها جیال بعد جیل، وال یحق لملك أو زعیم أو جیل أن یتنازل عنها؛ ألنها لیست 

.٨من حقه

١��Ϧϴτ ѧѧδϠϓ�ΝέΎѧѧΧ�ϢϬϤϴѧѧϠόΗ�ΔϠѧѧλ ϮϤϟ�Ϣϫ˯ ΎѧѧϨΑ�ϥϮϠѧѧγήϳ�ϦϳήѧѧγϮϤϟ�ξ ѧѧόΑ�ϥΎѧѧϛ�Ϊѧѧϗϭ�ˬΎѧѧϴϠόϟ�ΪѧѧϫΎόϤϟ�ξ ѧѧόΑ�ϰѧѧϠϋ�ϲϟΎѧѧόϟ�ϢϴѧѧϠόΘϟ�ήѧѧμ Θϗ
).١٠٧حمد: التطور الثقافي في غزة، ص(الساعاتي، أ

.٣م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٠٢، ع ١٣الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣٢٧، ع ١٤الفتح، م٣
.١٠م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٢٨، ع ١٤الفتح، م٤
.١٧م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٣٩١، ع ١٧الفتح، م٥
.١سورة اإلسراء: ٦
، حدیث صحیح.١٣٩٧، صالرحال إال إلى ثالثة مساجدكتاب الحج، باب ال تشد صحیح مسلم، ٧
.٧٠المقادمة: إبراھیم: معالم في الطریق لتحریر فلسطین، ص٨



١١٦

الناسِأَولَىإِن{لى اهللا علیه وسلم:الورثة الحقیقیون إلبراهیم ص مثم إن المسلمین ه

يماهربِإِبينلَلَّذوهعذَااتَّب هـوبِيالنينالَّذواْونآماللّهويلونينمؤ١.٢}الْم

_ الوقائع التاریخیة:٢

ذكره وایتالم من أن وما ینسف ادعاءات الصهاینة بأن لهم حقا في فلسطین، هو ما

باحثین التوراتیین لم یجدوا أي أثر ولو صغیر لما یسمى "مملكة داود" (صلى اهللا علیه وسلم) ال

في فلسطین، ویقول وایتالم : "إن دولة كبرى إلى هذا الحد، إن لم نقل إمبراطوریة، البد أن 

تحدث تغییرات أساسیة في التنظیم االجتماعي والسیاسي، وهو أمر كان ینبغي أن یترك بعض 

.٣ر في الوثائق األثریة على األقلاألث

ویرى وایتالم أن الخطاب التوراتي اختلق تاریخا كثیرا، وال بد من تحریر التاریخ 

الفلسطیني "إذا تمكنا من تغییر المنظور الذي تنبع منه التصورات لنبین أن خطاب الدراسات 

ه، عندئذ فقط یمكن أن التوراتیة قد اختلق تاریخا كثیرا ما یعكس حاضرها في كثیر من جوانب

تصورات بدیلة للماضي. وهذا ونتقدم باتجاه خطاب یسمح ببناءنحرر التاریخ الفلسطیني،

.٤سیحرر أیضا الفترات السابقة والالحقة للمنطقة من قبضة التاریخ اإلسرائیلي"

وقد انتهى الدكتور أولبرایت (الرئیس الفني للحفریات التي أجریت بالقرب من قریة 

م، ١٩٣٢ریة من أعمال مدینة الخلیل على نفقة جامعات أمریكا) من أعمال التنقیب عام الظاه

وتوصل إلى النتائج التالیة: أن الطبقة األولى من األرض إلى عمق ستة أمتار هي عربیة، أن 

الطبقة الثانیة إلى عمق عشرة أمتار هي بیزنطیة، لم یعثر على أشیاء جوهریة تثبت العهد 

م حین ١٩٣١لیها في العام إهاتین الطبقتین. وهذه النتیجة هي نفسها التي توصل العبراني بعد

قام بالحفر حوالي قریة دیر غسانة، ومن هذا یستنتج أن العرب كانوا یقطنون القرى العربیة من 

.٥قبل الفتح اإلسالمي

.٦٨سورة آل عمران: ١
.٧١المقادمة: إبراھیم: معالم في الطریق لتحریر فلسطین، ص٢
.٢٢٥وایتالم، كیث: اختالق إسرائیل القدیمة، ص٣
.٣٢١ل القدیمة، صوایتالم: كیث: اختالق إسرائی٤
.١٤م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٣١٠، ع ١٣الفتح، م٥



١١٧

وقد تم اكتشاف عملة ذهبیة في قریة اللجون من أعمال جنین، فعندما كان العمال 

) قطعة ذهبیة من النقود اإلسالمیة، مكتوب ١٦٠جرون أعمال التنقیب وجدوا آنیة قدیمة فیها (ی

.١على جانبها "ال إله إال اهللا" وعلى الجانب اآلخر "قل هو اهللا أحد"

) دینارا ١٦٨كما اكتشف أحد السجناء الذین كانوا یشتغلون في تعبید الطرق آنیة فیها (

وقد كتب على الوجه األول منها بالخط الكوفي: "ال إله إال اهللا ه)،٨٦ذهبیا، ضربت في سنة (

وحده ال شریك له"، وفي دائرة الوسط: "محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على 

الدین كله"، وعلى الوجه الثاني: "قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن له كفوا 

یضا: "بسم اهللا ضرب هذا الدینار سنة ست وثمانین"، وهي السنة التي توفي أحد"، وكتب علیه أ

.٢فیها أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان، وتولى الخالفة بعده ابنه الولید رحمهما اهللا

كما تم اكتشاف قصر أموي في فلسطین، عندما كانت مصلحة اآلثار في حكومة 

نطي في خربة المفجر من وادي األردن على بعد كیلو فلسطین تقوم بأعمال التنقیب عن دیر بیز 

متر من شمال أریحا، والقصر یشتمل على كثیر من النقوش والزخارف الثمینة، وتدل الكتابة 

اء بني أمیة لیقضي فالملك تاسع خلالمنقوشة على الرخام أن القصر شیده الخلیفة هشام بن عبد

.٣فیه فصل الشتاء

.١٣م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧٤، ع ١٦الفتح، م١
.١٩م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧٨، ع ١٦الفتح، م٢
.٢١م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٦، ٥٨٤، ع ٢٩الفتح، م٣



١١٨

تصادیة:ثالثا: الحیاة االق

تعتبر السیاسة االقتصادیة لحكومة االنتداب أخطر جوانب السیاسة البریطانیة في 

فلسطین، حیث لعبت تلك السیاسة االقتصادیة الدور األبرز في التمهید إلقامة الكیان الصهیوني 

على حساب تقلیص وٕاضعاف االقتصاد الفلسطیني، وتهیئة الظروف إلنشاء "الوطن القومي" 

الیهودي.

وكانت بریطانیا تسعى إلى تحقیق مصالحها ومصالح الصهاینة في فلسطین، فقد عملت 

ستفادة منها في تحقیق مآربها، وٕانشاء خطوط السكك الحدیدیة، لالعلى نقل البترول إلى حیفا،

ومن ذلك التحیز للصهاینة السماح لهم بالسیطرة على امتیاز البحر المیت، وقد حاول العرب 

لسیاسة، من خالل إنشاء البنك العربي، وتأسیس بعض المصانع.التصدي لتلك ا

السیطرة الیهودیة االقتصادیة:

وضعت سلطات االنتداب البریطاني القطاعات الرئیسة لالقتصاد الفلسطیني تحت 

هیمنتها، واتبعت سیاسة أدت عملیا إلى تسخیر موارد فلسطین الطبیعیة (شركة البوتاس 

لفلسطینیة، شركة الكهرباء الفلسطینیة المحدودة) لصالح المشروع الصهیونیة، شركة الملح ا

الصهیوني.  

وقد اشترت شركة یهودیة أمریكیة الشركة العربیة التي بیدها تشغیل الحمامات الحارة 

.١الصحیة في طبریة، وأعلن أنه سیبنى هناك فندق من الدرجة األولى

فلسطین كبیرة، فقد ورد إلى إدارة إنشاء وكانت المیزانیة الصهیونیة المخصصة الستعمار 

) جنیها، لتضم إلى رأس المال العمومي ٤٠٢٩٤(الوطن القومي الیهودي) في فلسطین (

) مالیین و ٣م) (١٩٢٧الستعمار فلسطین، فیكون الوارد على اللجنة إلى نهایة العام الماضي (

.٢) جنیها٢٣٥٢٥٠(

الصهیونیة في كندا والوالیات المتحدة وفي سبیل تلك السیطرة التقى وفد من زعماء 

المستر "ایمري" وزیر المستعمرات، وطالبوا بإلحاح تخفیف العراقیل التي تعرقل مساعي 

 .٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٧٩، ع٤الفتح، م١
.١٢صم)،١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٨٠، ع٤الفتح، م٢



١١٩

الصهیونیة؛ بسبب ما یظهر من عدم مباالة حكومة فلسطین بإصالح الضرائب، وقال المستر 

.١ةوع لتعدیل أسالیب الضرائب التركی"ایمري" بأنه قد أعد مشر 

أبدى السر "الفرد موند" الثري الیهودي اهتماما كبیرا بمشروع مد سكة حدید بین حیفا  وقد

وببغداد، وأنه متى حان الوقت ووضع هذا المشروع على بساط البحث، كان هو أحد الطالبین 

.٢المتیازه؛ ألن آخر زیارة له لفلسطین والعراق كانت لهذا الغرض وأغراض أخرى

سطین تدیرها األیدي الیهودیة برؤوس أموال یهودیة، وهي تتمتع وقد كان أكثر مصانع فل

بمساعدات قانونیة كبیرة، مثل تخفیض الرسوم الجمركیة على المواد الخام التي تستهلكها تلك 

.٣المصانع أو اإلعفاء منها بتاتا

وهذا یفسره التبرعات التي كانت تصل لصندوق الوطن "القومي" في فلسطین، فقد بلغت 

.٤) سنة، خمسة مالیین وسبعمائة وخمسین ألف جنیه إنجلیزي١٥رعات منذ إنشائه من (التب

"وخالصة القول أن االقتصاد الفلسطیني أدیر طوال حكم االنتداب البریطاني في ظل 

الوجود الصهیوني محل الوجود العربي في فلسطین، وقد نجم عن غیاب السلطة إحاللهدف 

 أدى إلىمیة الوطنیة التي تمثل مصالح أغلبیة السكان، األمر الذي الوطنیة المولجة بإدارة التن

رتكازیة االقتصادیة كان من نتیجتها تطویر الهیاكل االتمییزیة، وٕانمائیةسیاسات اقتصادیة إتباع

تحكمت وٕاداریةفي ظل أطر سیاسیة وقانونیة واإلنتاجیةواالجتماعیة وبناء القواعد المؤسسة 

.٥الدولة الصهیونیة"إقامةارات التطور االقتصادي الفلسطیني باتجاه جمیعها في توجیه مس

.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٨٠، ع٤الفتح، م١
.٨م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٩٨، ع٤الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٣٥ھـ (١٣٥٣، ٤٣٠، ع ١٩الفتح، م٣
 .٥م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٣٦، ع ٢٦الفتح، م٤
.٢٦الساعاتي، أحمد: تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر، ص٥



١٢٠

مشاریع بریطانیا في فلسطین:

هدفت السیاسة العامة التي انتهجتها سلطات االنتداب في فلسطین، في المجال 

االقتصادي، إلى تحقیق هدفین رئیسین مترابطین، هما: ضمان المصالح المباشرة لبریطانیا، 

.١لمقومات المادیة الضروریة لنجاح مشروع "الوطن القومي الیهودي"ا وٕایجاد

فلم تكن اإلمبریالیة البریطانیة ترى في فلسطین سوى ملحق یزودها بالخامات الزراعیة 

بالتالي لم تكن لها مصلحة والها ومنتوجاتها الصناعیة المحولة، و مرؤوس أ إلیهاوسوق تصدر 

بما یتناسب مع خدمة أغراضها العسكریة  إالالفلسطیني في تطویر االقتصاد المحلي حقیقة 

.٢اإلستراتیجیةومصالحها 

وتحقیقا لمصالح بریطانیا المباشرة فقد قررت بریطانیا حفر آبار البترول في الصحراء 

مرفأ حیفا، والشركة اإلنجلیزیة التي تستخرج البترول في الموصل  إلىالسوریة وتمدید األنابیب 

م وصلت أول قطرة من بترول ١٩٣٤. وفي عام ٣حفر اآلبار في الصحراءهي نفسها تقوم ب

.٤العراق إلى حیفا بواسطة خط األنابیب الذي تم مده في الصحراء

وقد سنت السلطات البریطانیة قوانین األراضي والهجرة والجنسیة والنقد الفلسطیني، مما 

مشروع كهرباء فلسطین (مشروع نمو المشروع الصهیوني، الذي تجسد في قیام  إلىأدى سریعا 

) عاما، وكذلك امتیاز البحر المیت، حیث حصل اثنان من الیهود ٧٠روتنبرغ)، وبامتیاز مدته (

م، على امتیاز من حكومة االنتداب یتیح لهما ١٩٢٩الروس، هما: نوفوسكي وتولوخ، في العام 

) عائلة من الفالحین ١٥٠٠استغالل تلك األمالك؛ وكذلك تجفیف بحیرة الحولة، حیث تم تشرید (

العرب جراء تنفیذه. وعالوة على ذلك، فقد سمحت سلطات االنتداب للیهود بإقامة میناء خاص 

.٥لهم في تل أبیب؛ لمنافسة میناء یافا العربي المتاخم له

وقد كان في البحر المیت الكثیر من المعادن، وعمل في المشروع مئات العمال، وتم 

.٦ر بكمیات كبیرة إلى أوروبااستخراج البوتاس وصد

.١١١دي_ االجتماعي، صالشریف، ماھر: تاریخ فلسطین االقتصا١
.٢٦الساعاتي، أحمد: محاضرات في تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر، ص٢
.١٢م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١٢٨، ع٦الفتح، م٣
.٢١م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤١٧، ع ١٨الفتح، م٤
.٩٥_٩٤، ص١٩١دد الجنیدي، إبراھیم: سیاسة االنتداب البریطانیة االقتصادیة في فلسطین، في شؤون فلسطینیة، الع٥
.١١م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٦، ع ١٩الفتح، م٦
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وقد كان التمییز واضحا بین العامل العربي والیهودي، فقد اشتغل في البحر المیت 

) عامال یهودیا، الستخراج الملح. أما األجور فإن العامل العربي ١٣٠) عامال عربیا، و (١٢٠(

.١) قرشا٣٠) قرشا یومیا، بینما یتقاضى العامل الیهودي (١٥یتقاضى (

تیجة ما كان یجده العرب من العنف والقسوة فقد قرر العرب في القدس االمتناع عن ون

.٢دفع الضرائب

العمال العرب والیهود:

. وقد بلغ ٣كان العمال العرب یعملون عند الیهود اثنتي عشرة ساعة في الیوم بأجور قلیلة

كانت المساعدات . ومع ذلك ٤م١٩٣٠) ألف في آخر عام ١٢عدد العاطلین منهم عن العمل (

) ألف جنیه؛ لمساعدة العمال ٢٠توزع للعمال الیهود، فقد بدأ السر "الفرید موند" بجمع مبلغ (

الف جنیه، واكتتب آ) ٥الیهود العاطلین عن العمل في فلسطین، وقد دفع المستر "برنار باردن" (

.٥) جنیه لذلك الغرض١٠٠٠السر "الفرید موند" بمبلغ (

) یهود؛ ٥م (١٩٢٨خالل أسبوع واحد من شهر حزیران (یونیو) عام ومع ذلك فقد انتحر

. حتى إن ثالثة أحزاب من أحزاب العمال الیهود في فلسطین طلبت من ٦بسبب ضیق ذات الید

اللجنة الصهیونیة في القدس، وقف هجرة العمال الیهود غلى فلسطین في تلك الفترة، نظرا للبطالة 

.٧المتفشیة بین العمال الیهود

ومما یبین شهامة عمال فلسطین، أن عمال سكة الحدید (وبینهم كثیرون من الفقراء ال 

تتجاوز أجرة الواحد منهم عشرة قروش یومیا) اجتمعوا فقرروا التبرع بأجور ربع یوم واحد من 

.٨عملهم جمیعا إعانة للمنكوبین في أحداث الصدامات مع الیهود

.٣م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٣٤، ع ١٠الفتح، م١
.١٥م)، ص١٩٢٩ھـ (١٣٤٨، ١٧٢، ع٧الفتح، م٢
 .٤م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٧٦، ع٤الفتح، م٣
 .٥م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٤٠، ع ١٠الفتح، م٤
.١٢م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٧٦، ع٤الفتح، م٥
 .٤م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ١٠٠، ع٤الفتح، م٦
.١١م)، ص١٩٣٨ھـ (١٣٥٧، ٥٩٦، ع ٢٩الفتح، م٧
.٨م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٧١، ع ١٦الفتح، م٨
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النتداب البریطاني:االقتصاد الفلسطیني في عهد ا

) ١٠٧٩) من اإلنجلیز و (٥٣٨) منهم (٢١٤٣بلغ عدد موظفي الحكومة الفلسطینیة (

) جنیها، ٧٢٤،٦٤٠من العرب، والباقي من الیهود. أما الرواتب فیبلغ مجموعها السنوي (

)، أي أكثر من نصف مجموع الرواتب، وبلغ عدد ٤٢١،٥١٠یتقاضى الموظفون اإلنجلیز منها (

.١) موظفا٤٦٣لموظفین اإلنجلیز (كبار ا

)١،٣٣٩،٨٨٣م (١٩٣١وبلغت واردات حكومة فلسطین في النصف األول من عام 

) ٧٣٦) جنیها و (١،٢٢٨،٨٢٧) مل، وبلغت المصروفات في المدة نفسها (٤٧١جنیها و (

.٢مل

وقد كانت فلسطین تصدر العدید من المحاصیل الزراعیة، وخصوصا الحمضیات التي 

بزراعتها، وكانت بریطانیا في مقدمة البلدان المستوردة من فلسطین، وما كانت تستورده رت هاشت

%٧٩،٩بریطانیا،  إلىیكاد كله من األثمار الحمضیة، بحیث مثلت نسبة الحمضیات المصدرة 

.٣م، من مجموع ما اشترته من فلسطین١٩٣٦% عام ٩٦،٣و  ١٩٣٥عام 

م افتتح المعرض ١٩٣٣ربیة، ففي یولیو عام وكان هناك تبادل تجاري مع الدول الع

العربي في القدس، الذي شارك فیه كال من: حكومات مصر، والعراق، وشرق األردن، وسوریا، 

.٤وبالد الحجاز ونجد، وشركات بنك مصر

وأعلنت الحكومة العراقیة عن افتتاح طریق تجارة الترانزیت بالسیارة بین العراق وفلسطین 

.٥م١٩٣٣من أول یولیو عام 

وقد قررت حكومة فلسطین أن تعقد قرضا قدره ملیونا جنیه للغایات التالیة:

لمشاریع المیاه والمجاري في القدس وحیفا، ولمشاریع المیاه في الخلیل، وللبحث عن _ ١

) جنیه.٩٣٣،٠٠٠المیاه في القرى (

) جنیه.٤٠٧،٠٠٠إلقامة مكتب البرید في القدس، ومباني أخرى لدائرة المعارف (_ ٢

) جنیه.٢٥٠،٠٠٠إلسكان العرب الذین أخرجوا من أراضیهم (_ ٣

 .٦م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٦، ع٥الفتح، م١
.١٢م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٧٣، ع ١١الفتح، م٢
.١٢٨الشریف، ماھر: تاریخ فلسطین االقتصادي_ االجتماعي، ص٣
.١٠م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٥٠، ع ١٤الفتح، م٤
.١٥م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٥٦، ع ١٤الفتح، م٥



١٢٣

) جنیه.٢١٠،٠٠٠لبناء أحواض للبترول ولمشاریع إحیاء األراضي بحیفا (_ ٤

) جنیه.٢٠٠،٠٠٠لالعتمادات الزراعیة (_ ٥

ووافقت الحكومة البریطانیة على تقدیم منحة من صندوق المستعمرات المشترك _ ٦

.١لفائدة المستوفاة عن رؤوس األموال التي تقتضیها هذه المشاریعتساوي قیمة ا

وعندما حال الیهود المساهمون في بنك مصر دون اشتراكه مع عرب فلسطین عمل 

م قرر البنك العربي ١٩٣٦أحمد حلمي على إنشاء مصرف تجاري باسم "البنك العربي"، وعام 

حتیاطي البالغ ) ألفا، ما عدا رأس المال اال٦٠) ألف جنیه، بزیادة (١٠٥لى (إزیادة رأس ماله 

بافتتاح "البنك الزراعي العربي" ومركزه في بیت  ١٩٣٣. وكتب له النجاح عام ٢) ألفا٢٠(

، وبلغت أرباحه في عام ٣المقدس وله فروع في غزة وطولكرم والرملة وطبریة وعكا ونابلس

ك العربي الصناعي"، برأس مال . ثم أسس بنك عربي ثالث باسم "البن٤) جنیها١١٩٥٢م (١٩٣٥

) ألف جنیه، وجعل مركزه القدس لمساعدة المشروعات الصناعیة والعقاریة في فلسطین، ٣٠(

.٥ومن المقرر أن تكون له فروع في حیفا ویافا

وضمن جهود فلسطین االقتصادیة، عقد مؤتمر الغرف التجاریة العربیة في القدس 

فلسطین، وما قرره: تأسیس معمل ر العام للبنك العربي ببرئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، المدی

سمنت. وفي ن فلسطین لیس فیها معمل وطني لإل) ألف جنیه؛ أل٢٠٠سمنت برأس مال قدره (لإل

حیفا معمل وحید لشركة "نیشر" وهو یجني أرباحا وفیرة. وعزم لفیف من تجار یافا العرب على 

ي اللجنة االقتصادیة التابعة للجنة العربیة العلیا إنشاء معمل لعصیر البرتقال، وعقد اجتماع ف

.٦) آالف جنیه٥وتقرر فیه إنشاء معمل لالسبرتو برأس مال قدره (

.١٥م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٣٩٩، ع ١٧الفتح، م١
.١١م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٥، ٥٢٤، ع ٢٥الفتح، م٢
.١٤م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٢٥، ع ١٩الفتح، م٣
.١٧م)، ص١٩٣٦ھـ (١٣٥٤، ٤٨٨، ع ٢٣الفتح، م٤
.١٣م)، ص١٩٣٤ھـ (١٣٥٣، ٤٣٥، ع ٢٠الفتح، م٥
.١٩م)، ص١٩٣٧ھـ (١٣٥٥، ٥٣٦، ع ٢٦الفتح، م٦



١٢٤

النقود الفلسطینیة:

م ألغوا النقد التركي، الذي كان مستعمال في ١٩١٧نجلیز فلسطین عام عندما احتل اإل

كوكات وأوراق النقد سأعلن اإلنجلیز الم م١٩٢١فلسطین، واحلوا مكانه النقد المصري، وفي عام 

المصریة نقدا قانونیا. كما أعلنوا اللیرة اإلنجلیزیة الذهب أیضا نقدا قانونیا. وظل األمر كذلك 

م، حیث استبدل النقد المصري بنقد فلسطیني وضربت في لندن عملة ١٩٢٧حتى عام 

.١فلسطینیة

 ١٩٢٧لى أول نوفمبر عام إا كانت فلسطین وشرق األردن منذ وضعت الحرب أوزاره

عمال نقود فلسطینیة عملت لها في تتعامل بالعملة المصریة، ومن أول نوفمبر بدأت فلسطین باست

.٢نجلترا، لكن شرق األردن امتنعت عن قبول العملة الفلسطینیة الجدیدة والتعامل بهاإ

ق من التداول وقد رفعت الحكومة الفلسطینیة النقود المصریة من ذهب وفضة ونیكل وور 

، وألغت التداول القانوني بها، واستبدلتها للناس بالنقود ١٩٢٨في أواخر شهر فبرایر عام 

.٣الفلسطینیة

مل  ٥مل، و ٢مل، و ١في ذلك الوقت هي:  ٤وقد كانت النقود المعدنیة المتداولة

فضة مل  ٥٠مل (قرشان)، وجمیعها من "النیكل برونز"، و ٢٠مل (قرش)، و ١٠(تعریفة)، و

.٥مل فضة (بریزة) ١٠٠(شلن)، و

أما األوراق النقدیة الفلسطینیة فقد كانت تطبع في لندن، وهي من فئات: نصف الجنیه 

 ١٠٠٠قرش)، وعشرة جنیهات ( ٥٠٠قرش)، وخمسة جنیهات ( ١٠٠)، والجنیه (اقرش ٥٠(

، قرش) ١٠٠٠٠قرش)، وأخیرا ورقة من فئة مائة جنیه ( ٥٠٠٠قرش)، وخمسون جنیها (

.٦وجمیعها تتشابه في نظام الكتابة وتختلف في أطوالها وألوانها والصور التي طبعت علیها

 ٢٢وظلت العملة الفلسطینیة تدور في فلك الجنیه اإلسترلیني قرابة عشرین عاما (حتى 

م)، عندما صدر قرار بخروج فلسطین من منطقة اإلسترلیني.١٩٤٨فبرایر عام 

.١٦٣_١٦٢العارف، عارف: تاریخ القدس، ص١
.١٥م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٧٠، ع٣الفتح، م٢
 .٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٧٩، ع٤الفتح، م٣
.١٦٤ص)٢٨أنظر الملحق رقم (٤
.٢٧٦ربیة الفلسطینیة، صالمبیض، سلیم: النقود الع٥
.٢٨٣المبیض، سلیم: النقود العربیة الفلسطینیة، ص٦



١٢٥

المواصالت:

  ا:سكة حدید حیف

بسبب احتیاجات سلطات االنتداب، اتسعت شبكة الطرق في البالد وتحسنت، وازداد 

طول السكك الحدیدیة بنسب كبیرة، كما تطورت وسائل النقل والمواصالت، ففي حین لم یتجاوز 

، وصل طول شبكة الطرق، المستخدمة في كل ١٩١٧) كیلو متر عام ٢٣٣طول شبكة الطرق (

م. ازداد طول خطوط السكك الحدید في ١٩٤٥كیلو متر عام  )٢٦٦٠( إلىفصول السنة، 

نحو  إلىم ١٩١٣) كیلو متر عام ٢٠٠فلسطین وحدها، باستثناء شرق األردن وسیناء، من (

.١) في أواسط األربعینات٥٢٠م وٕالى نحو (١٩٣٦) عام ٤٧٣(

دید ) ألف جنیه لألعمال التمهیدیة لمد سكة ح٥٥وقد قررت الحكومة البریطانیة صرف (

) میل، والمشكلة ٧٠٠) و (٦٠٠. ویبلغ طول الخط بین حیفا وبغداد بین (٢من بغداد إلى حیفا

تستلزم الحل في ذلك الخط، هي مسألة المكان الذي یشید فیه الجسر على كانت الكبرى التي 

. كما أن بریطانیا بدأت في إنشاء مطار في حیفا ٣نهر الفرات لمرور القاطرات عبر الصحراء

.٤) فدان٥٠٠ته (مساح

أجل غیر مسمى؛ بسبب األزمة االقتصادیة والمتاعب التي  إلىوقد تأجل مد ذلك الخط 

.٥تالقیها إنجلترا في الشرق

وكانت السكك الحدید تنافس المركبات في نقل المسافرین وشحن البضائع، سیما الحبوب 

لبوتاس والحمضیات للتصدیر، ونقل سمنت ومواد البناء والمؤمن واألدوات المستوردة الثقیلة، واواإل

د كانوا یالنفط لالستهالك المحلي. ویتضح من تقاریر الحكومة أن غالبیة مستخدمي سكك الحد

.٦%١١عربا، وتقدر نسبة الیهود المستخدمین بحوالي 

.١٣٥_١٣٤الشریف، ماھر: تاریخ فلسطین االقتصادي_ االجتماعي، ص١
.١٠م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٢٣، ع ٩الفتح، م٢
 .٤م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٩، ٢٣٣، ع ١٠الفتح، م٣
.١٠م)، ص١٩٣٠ھـ (١٣٤٨، ١٨٥، ع٨الفتح، م٤
.٧م)، ص١٩٣١ھـ (١٣٥٠، ٢٨٦، ع ١٢الفتح، م٥
.١١٣٨، ص٢الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، م٦



١٢٦

خط سیارات بین مصر وفلسطین:

ین مصر نجلیزیة یهودیة في القدس إلنشاء خط للسیارات بإشركة عربیة كما ألفت

. وقد انتهى رصف ١وفلسطین، لتسافر السیارات في أیام معینة من األسبوع بین القدس والقاهرة

) كیلو متر ٢٢٦م، ویبلغ طوله من اإلسماعیلیة إلى الحدود المصریة (١٩٣٩الطریق عام 

.٢) ألف جنیه١٦٠نشائه حوالي (إونصف كیلو متر، وبلغت نفقات 

الموانئ البحریة: 

التجهیز إلنشاء میناء حیفا، وأعلن أنه ستدخل فیه األحواض  ١٩٢٧كان في عام 

.٣نشائه تبلغ خمسمائة ألف جنیهإالالزمة للسفن الحربیة، وأن تكالیف 

، وقد بلغت مساحة ٤م١٩٣٣ویمتاز میناء حیفا بعمق میاهه، وكان قد دشن رسمیا عام 

ویكبر مرفأ بیروت المجاور له ) فدان وهو بحجم مرفأ مرسیلیا الفرنسي، ٤٠٠المرفأ الجدید (

) فدان، أعدوا نحو ١٠٠بخمسة أضعاف. وتبلغ مساحة األرض المردومة المكتسبة من البحر (

) قدما ٣٧) منها لتكون شوارع ومتنزهات والستخدامها في أغراض أخرى. وعمق المرفأ (٣٠(

.٥) قدما حیث ترسو السفن العادیة٣٠حیث ترسو السفن الكبیرة، و (

) جنیه، على تحسین وسائل التفریغ في ١١٠،٠٠٠ت الحكومة أن تنفق مبلغ (وقد قرر 

.٦میناء یافا وتسهیل نزول المسافرین، وتوسیع رصیف المیناء

ولكن وقع خالف بین حكومة فلسطین والمستر "بالمر" كبیر مهندسي المیناء، من شأنه 

ي أنه هل تكون إدارة أن یؤجل الشروع في العمل إلى أجل غیر معلوم، ویلخص الخالف ف

األعمال في المیناء تحت إشراف الحكومة أو تعطى لمتعهدین. وقد وقعت مشكلة أخرى، وهي 

أن الحكومة ترى أن یبدأ العمل حاال، ولكن المستر "بالمر" كان یرغب في تأجیله إلى نهایة العام 

صمیمات التي وضعت م، حتى ینال الموافقة النهائیة من وزارة المستعمرات على جمیع الت١٩٢٨

.٧للمیناء

.١٥م)، ص١٩٣٢ھـ (١٣٥١، ٢٩٨، ع ١٢الفتح، م١
.١٠م)، ص١٩٣٩ھـ (١٣٥٨، ٦٨٧، ع٣٤الفتح، م٢
 .٤م)، ص١٩٢٧ھـ (١٣٤٦، ٧٦، ع٤الفتح، م٣
.١١٣٨، ص٢الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، م٤
.٣م)، ص١٩٣٣ھـ (١٣٥٢، ٣٥٧، ع ١٥الفتح، م٥
 .٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٧، ١١٣، ع٥الفتح، م٦
 .٥م)، ص١٩٢٨ھـ (١٣٤٦، ٧٩، ع٤الفتح، م٧



١٢٧

مما تقدم یتضح أن:

قلة المادة الخاصة بالحیاة المجتمعیة في الصحیفة؛ ألن جل تركیزها انصب على _ ١

الحیاة السیاسیة والعسكریة.

ساهمت بریطانیا في دعم جهود التنصیر في فلسطین، وذلك من خالل حضور _ ٢

عرب المعارضین للتنصیر.المؤتمرات التي عقدت لذلك الغرض، ومحاكمة ال

اهتمت الصحیفة بالجهود المبذولة لمحاربة اإللحاد والتنصیر في فلسطین، من خالل _ ٣

إبراز دور الهیئات والجمعیات اإلسالمیة في نشر الفضائل والتصدي للمنصرین.

أهملت بریطانیا الحیاة الثقافیة العربیة، فلم تبذل أي جهد یذكر لتعلیم العرب _ ٤

 م.وتثقیفه

هدفت سیاسة االنتداب في فلسطین في المجال االقتصادي، إلى تحقیق هدفین _ ٥

رئیسین هما: ضمان المصالح المباشرة لبریطانیا، وٕایجاد المقومات المادیة الضروریة 

لنجاح مشروع "الوطن القومي الیهودي"، ولذلك كان التمییز واضحا بین العرب والیهود.  



١٢٨

النتائج:

م؛ للتصدي لصحف اإللحاد واإلباحیة التي اجتاحت ١٩٢٦سست صحیفة "الفتح" عام _ أ١

مصر بعد الحرب العالمیة األولى، وكان صاحب تلك الفكرة هو الشیخ الشهید حسن البنا.

_ كان لقضیة فلسطین النصیب األكبر من أعداد الصحیفة، فقد تحدثت "الفتح" في معظم ٢

أعدادها عن فلسطین.

لصحیفة على ثورة البراق، وبینت الدراسة أن "الفتح" تناولت تفاصیل هذه الثورة منذ _ ركزت ا٣

  م. ١٩٣٠) عام ٢٠٥م، وحتى العدد ( ١٩٢٨) عام ١٢٢العدد (

_ فضحت الصحیفة أالعیب الصهاینة لزیادة الهجرة إلى فلسطین، وبخصوص بیع األراضي ٤

لى امتالك األراضي الفلسطینیة.نشرت فتاوى العلماء الخاصة بمن یساعدون الصهاینة ع

ألحداثالسابقمنأقلالصحیفةتغطیةكانت) م١٩٣٥_ ١٩٣٠( عام بینماالفترة في_ ٥

.العربيالمغرب في البربرتنصیرمسألة على انصبتركیزها ألن فلسطین؛

الدراســةبینــت فقــد ،)م١٩٣٩_ ١٩٣٦( الكبــرىالعربیــةبــالثورةالصــحیفةاهتمــامواضــحا كـان_ ٦

) ٤٨٠( العــدد منــذالسیاســي،والحــراكالعســكریةوالعملیــاتاإلضــرابتفاصــیلنشــرت"الفــتح" أن

  .م١٩٣٩ عام) ٦٦٧( العدد وحتىم،١٩٣٦ عام

مساحة وأفردت فلسطین،قضیةتجاهوالمسلمین العرب حكام دور عن كثیراالصحیفةتحدثت_ ٧

إلنقاذرسميبتحركوالمطالبةسمي،الر  العربيالتقصیر على الغاضبةالمواقفلتبیانكبیرة

.العقیدة في اإلخوة عن والدفاع المقدسات،

 ذلك إلى تدعووكانتأرضهم، في فلسطین عرب وتثبیتنجدة في الشعوب دور أبرزت_ ٨

الداعمةالشعبیةواإلسالمیةالعربیةالتحركاتوتمجید ذكر خاللمنمباشر،وغیرمباشربشكل

.لفلسطین

والحكامالشعوبتوعیة في ودورهم فلسطین، في المسلمیناإلخوانجهاد فةالصحی ذكرت_ ٩

 إلى مباشرةغیرإشارة ذلك وفي عموما،فلسطینوقضیةالمباركاألقصىالمسجدتجاهبدورهم

.بالجهاد إال تعود لن فلسطینبأنالشخصیةقناعتها عن وتعبیرالجهود،بهذهترحیبها

لخاصة بالحیاة المجتمعیة في الصحیفة؛ ألن جل تركیزها انصب قلة المادة ا_ ظهر بجالء١٠

على الحیاة السیاسیة والعسكریة.

اهتمت الصحیفة بالجهود المبذولة لمحاربة اإللحاد والتنصیر في فلسطین، من خالل إبراز _ ١١

.في نشر الفضائل والتصدي للمنصریندور الهیئات والجمعیات اإلسالمیة



١٢٩

التوصیات:

ة تأسیس صحیفة "الفتح" باالسم والفكر والمنهج نفسه؛ ألنها كانت رافدا من روافد الثقافة _ إعاد١

والمقاومة ضد االستعمار البریطاني والصهیوني.

"الفتح" في شكل تغطیتها للقضایا اإلسالمیة، وذلك من لصحیفة الصحف اإلسالمیة محاكاة _ ٢

تمر، وعدم االقتصار على الذكر العابر لها، خالل التفاعل مع تلك القضایا ومتابعتها بشكل مس

االستعانة بكبار الكتاب للتعبیر عن الموقف اإلسالمي منها، تماما كما فعلت  إلىإضافة 

الصحیفة.  

_ التعریف بالمفكرین اإلسالمیین في مقابل المفكرین العلمانیین، ومن أمثال هؤالء المفكرین: ٣

خطیب؛ وذلك من خالل تعریف العلماء والمثقفین بكتابات عبد الباقي سرور نعیم، ومحب الدین ال

هؤالء ومواقفهم الدینیة والسیاسیة والنضالیة.

هو جمع وطباعة ودراسة كتابات اإلمام الشهید حسن البنا (رحمه اهللا) في صحیفة "الفتح"، و _ ٤

.عد اهللا تعالى في تأسیس الصحیفةالذي كان له فضل ب



١٣٠

اجعالمصادر والمر 

_ القران الكریم.١

_ الحدیث النبوي:٢

سنن الترمذي،

ب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك.كتاب البر والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، با

صحیح مسلم، 

  .١٣٩٧، ص كتاب الحج، باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد

المصادر:أوال: 

:صحیفة الفتح_ ١

 .م١٩٤٧ عام) ٨٦٤( العدد وحتىم،١٩٢٦ معااألول من العدد 

ثانیا: المراجع:

  م.١٩٩١حتى نهایة  ١٩٢٠من عام ،مشاریع تسویة قضیة فلسطین:إبراهیم، زكریا.١

ــي للصــهیونیةأبــو عرفــة، عبــد الــرحمن: .٢ ــق العمل ، دراســة عــن االســتیطان االســتیطان التطبی

حافة والنشـــر(القدس)، الیهـــودي فـــي فلســـطین خـــالل القـــرن األخیـــر، وكالـــة أبـــو عرفـــة للصـــ

١٩٨١.  

  م.١٩٨٥، دار الجلیل للنشر، الطبعة األولى، فلسطین تاریخا ونضاال:األحمد، نجیب.٣

أراضي فلسطین بین مزاعم الصهیونیة وحقائق التاریخ، القاهرة.:البدیري، هند.٤

جهــــاد شــــعب فلســــطین خــــالل نصــــف قــــرن، منشــــورات وزارة الثقافــــة :بویصــــیر، صــــالح.٥

  .٢٠٠١م، الطبعة الثانیة وزارة الثقافة ١٩٨٧عة األولى دار بویصیر ، الطبالفلسطینیة



١٣١

  .١٩٨٨تحریر: هشام نشابه، بیروت .٦

صــدار دار إ، اهللا التــل قائــد معركــة القــدسكارثــة فلســطین، مــذكرات عبــد: اهللا التــل، عبــد.٧

  ).١٩٩٠الهدى، الطبعة الثانیة (

الشروق.) دار ١٩٩٨، الطبعة األولى (تاریخ فلسطین:جبارة، تیسیر.٨

  م).١٩٩١هـ (١٤١٢، الطبعة األولى جذور القضیة الفلسطینیة:الجبوري، جمیل.٩

_ ١٨٩٧شــعب فلســطین أمــام التــآمر البریطــاني والكیــد الصــهیوني :جــرار، حســني أدهــم.١٠

  م.٢٠٠٩، دار المأمون للنشر والتوزیع، عمان م١٩٣٩

ـــة االقتصـــادیة فـــي فل:الجنیـــدي، إبـــراهیم.١١ ، فـــي شـــؤون ســـطینسیاســـة االنتـــداب البریطانی

  م.١٩٨٩، شباط (فبرایر) ١٩١فلسطینیة، العدد 

ـــود:حســـین، محمـــد.١٢ ـــرب والیه ـــي الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، الع منشـــأة المعـــارف ف

.اإلسكندریةب

، منشـــأة المعـــارف والیهـــود فـــي الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبلالعـــربالحســـیني، أمـــین: .١٣

باإلسكندریة.

، مكتــب الهیئــة ادیــث للحــاج محمــد أمــین الحســینيتصــریحات وأحالحســیني، محمــد أمــین: .١٤

هــــــ_ ١٣٧٧العربیـــــة العلیـــــا لفلســـــطین بالقـــــاهرة، بیســـــان للطباعـــــة والنشـــــر، الطبعـــــة الثالثـــــة 

  م.١٩٥٧

، وثــائق ومراســالت تنشــر للمــرة فلســطین فــي المــؤتمرات العربیــة والدولیــة:حــالق، حســان.١٥

األولى، منشورات روائع مجدالوي، األردن_ لبنان_ قطر.

، مركــز دراســات الشــرق األوســط المــدخل إلــى القضــیة الفلســطینیة:حمــد وآخــرون، جــوادال.١٦

  م.١٩٩٧(عمان)، الطبعة األولى 

  .١، جالقضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصهیونيالخالدي وآخرون، ولید:.١٧



١٣٢

ــاریخ فلســطین الخزنــدار، محســن:.١٨ ــا ت ــدار، خفای فلســطین فــي عیــون الشــیخ هاشــم الخزن

  م.١٩٧٩_ ١٩١٥منسیة من تاریخ الشعب العربي الفلسطیني ، صفحات الحدیث

، المنشـــأة العامـــة للنشـــر م١٩٣٩_ ١٩٢٢فلســـطین واالنتـــداب البریطـــاني خلـــة، كامـــل:.١٩

، طرابلس_ لیبیا.واإلعالنالتوزیع و 

)، الروایـــــة ١٩٣٦٩_ ١٩٣٦الثـــــورة العربیـــــة الكبـــــرى فـــــي فلســـــطین (خلیفـــــة، أحمـــــد: .٢٠

ســــة الدراســــات الفلســــطینیة، الطبعــــة األولــــى، بیــــروت مؤس، ترجمــــة: اإلســــرائیلیة الرســــمیة

  م.١٩٨٩

:مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، دراسات فلسطینیة.٢١

المســـار التـــاریخي للنضـــال الـــوطني الفلســـطیني خـــالل القـــرن :أحمـــد یوســـف،الریمـــاوي.٢٢

.العشرین

(بیروت).، دار العلم للمالیین٥األعالم، جالزركلي، خیر الدین:.٢٣

م)، مركـز ١٩٢٥_ ١٩٢٠( ت صموئیل، وتأسیس إمارة شرق األردنهربر الزعبي، أمجد:.٢٤

  م.٢٠٠٢الكتاب األكادیمي (عمان)، 

  .١٩٥٥، القضیة الفلسطینیة، دار المعارف بمصرزعیتر، أكرم:.٢٥

  .١، جوثائق القضیة الفلسطینیةزقوت، ناهض:.٢٦

 .م٢٠٠٥، غزة ١٩٦٧_ ١٩١٤التطور الثقافي في غزة الساعاتي، أحمد: .٢٧

، منشــورات صــالح الـــدین فلســطین العربیــة بــین االنتــداب والصــهیونیة:الســفري، عیســى.٢٨

  م.١٩٣٧(یافا)، الطبعة األولى، 

ار ابـــن خلـــدون (بیـــروت)، ، دتـــاریخ فلســـطین االقتصـــادي_ االجتمـــاعيف، مـــاهر:یالشـــر .٢٩

  م.١٩٨٥ولى الطبعة األ

بي، ، مركز اإلعالم العر فلسطین دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة:صالح، محسن.٣٠

  م.٢٠٠٣هـ_ ١٤٢٤الطبعة األولى، 



١٣٣

  م.١٩٩٨، الطبعة الثالثة، لندن منشورات فلسطین المسلمةالطریق إلى القدس، .٣١

، مركـز األبحـاث (منظمـة ١، جالفلسطینیون مـاض مجیـد ومسـتقبل بـاهرطنوس، عـزت:.٣٢

التحریر الفلسطینیة).

، دار المعارف، الطبعة الثانیة.تاریخ القدسالعارف، عارف:.٣٣

السیاســة الداخلیــة للحركــة الوطنیــة الفلســطینیة، فــي مواجهــة االنتــداب :ســي، نظــامالعبا.٣٤

لنشـــر والتوزیـــع (اربـــد)، ، دار هشـــام لم١٩٤٥_ ١٩١٨البریطانیـــة والحركـــة الصـــهیوني 

  م.١٩٨٤ولى الطبعة األ

، هـدار كیـان فلسـطینإ دور األمم المتحدة فـي تثبیـت وجـود "إسـرائیل" و الحي، أحمـد:عبد.٣٥

لفلسطینیة في نصف قرن.من القضیة ا

، الطبعــة تطــور القضــیة الفلســطینیة (التــاریخي واالجتمــاعي والسیاســي)العیلــة، ریــاض:.٣٦

  م.١٩٩٨الثانیة 

ــات اإلخــوان المســلمینغــانم، البیــومي:.٣٧ ــي ملف ــائق قضــیة فلســطین ف ، مكتبــة الشــروق وث

  م).٢٠١١هـ_ ینایر ١٤٣٢الدولیة، الطبعة األولى (

دار الشعب ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر.عربیة المیسرة،الموسوعة الحمد:غربال، م.٣٨

، ترجمة: عطا عبد الوهـاب، مركـز دراسـات الوحـدة فلسطین والفلسطینیون:فرسون، سمیح.٣٩

  م.٢٠٠٣العربیة، الطبعة األولى، بیروت 

.حقائق عن قضیة فلسطین، دار الفضیلةأسباب كارثة فلسطیندار:  الفضیلة،.٤٠

  م.١٩٨٨ ،ةفلسطین تاریخا وقضی.٤١

  م.١٩٨٣ولى الدراسات الفلسطینیة، الطبعة األ، مؤسسةفلسطین تاریخها وقضیتها.٤٢

ـــرة فنیـــري، اریـــه: .٤٣ ـــة، االســـتیطان الیهـــودي والعـــرب فـــي الفت _ ١٨٧٨دعـــوى نـــزع الملكی

  م.١٩٨٦، ترجمة: بشیر البرغوثي، دار الجلیل للنشر (عمان)، الطبعة األولى م١٩٤٨

م.١٩٧٣لحدیث، دار النهضة العربیة (بیروت)، تاریخ العرب اقدورة، زاهیة: .٤٤



١٣٤

،٢٠٠١حتى سنة القضیة الفلسطینیة خلفیاتها وتطوراتها.٤٥

، القسم األول.٢، جالقضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصهیوني.٤٦

، سلسـلة ١٩٣٩_ ١٩٣٦سـجل القـادة والثـوار والمتطـوعین لثـورة كبها وآخر، مصـطفى:.٤٧

  .٢٠٠٩، دار الهدى للطباعة والنشر، الطبعة األولى ٤ دراسات التاریخ الشفوي الفلسطیني

، ترجمــة: رشــدي األشــهب، مطبوعــات وزارة الثقافــة، الطبعــة قضــیة فلســطینكــتن، هنــري:.٤٨

  م.١٩٩٩األولى 

.القدس عبر العصوركفافي، زیاد وآخرون،.٤٩

ــــاریخ فلســــطین الحــــدیثالكیــــالي، عبــــد الوهــــاب:.٥٠ ، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــرت

، الطبعة العاشرة.)(بیروت

ــةالمبــیض، ســلیم:.٥١ ــة األجنبی ــة الفلســطینیة وســكتها المدنی ــود العربی ، الهیئــة المصــریة النق

  م.١٩٨٩العامة للكتاب 

  م. ٢٠٠٧سالمیة ، الجامعة اإلمحاضرات في تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر.٥٢

عـة ، الطبفلسـطین وسـماحة المفتـي األكبـر الحـاج محمـد أمـین الحسـینيمحسن، عیسى،.٥٣

  م.١٩٩٨هـ _ ١٤١٩األولى 

  م.٢٠٠٢ه_ ١٤٢٣، الطبعة الثانیة معالم في الطریق لتحریر فلسطینالمقادمة، إبراهیم: .٥٤

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر (بیروت).٢و  ١، جموسوعة السیاسة.٥٥

، القسم الثاني.الموسوعة الفلسطینیة.٥٦

ــاریخ فلســطین الحــدیث والمعاصــرالنتشــة، رفیــق وآخــرون:.٥٧ المؤسســة العربیــة للدراســات ، ت

 م.١٩٩١هـ_ ١٤١٢والنشر (بیروت)، الطبعة األولى 

، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر الحمیـد الثـاني وفلسـطینالسلطان عبدالنتشة، رفیق:.٥٨

  م.١٩٩١(بیروت)، الطبعة الثالثة 



١٣٥

الطبعة ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة (القدس)،جهاد فلسطین العربیةنجم وآخر، إبراهیم:.٥٩

  م.٢٠٠٩األولى 

، دار الجلیـــــل للنشـــــر، عمـــــان، الطبعـــــة األولـــــى فلســـــطین أرض وتـــــاریخالنحـــــال، محمـــــد:.٦٠

  م.١٩٨٤

، ترجمة: سحر الهنیدي، دار المعرفة، دیسمبر اختالق إسرائیل القدیمةوایتالم: كیث: .٦١

 م.١٩٩٩

  ر.، دار المریخ للنشالجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیةیاغي، إسماعیل أحمد:.٦٢
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Abstract

Thesis Title:
The study discusses coverage of Al-Fath newspaper, an Egyptian Islamic
ŶĞǁ ƐƉĂƉĞƌ�ŝƐƐƵĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ďĞƚǁ ĞĞŶ�ϭϵϮϲͺ �ϭϵϰϳ ͕ �ŽĨ�WĂůĞƐƟŶŝĂŶ�ĐĂƵƐĞ�ŝŶ�
that period. The paper addressed many important issues of Palestine, which
were not included in some of our references. Therefore, it will provide more
chance to view historical facts not available to us.
Study Objectives
The study aims to:
ϭͺ �̂ ŚĞĚ�ůŝŐŚƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉŽůŝƟĐĂů�ĂŶĚ�ŵŝůŝƚĂƌǇ�ůŝĨĞ�ŽĨ�WĂůĞƐƟŶĞ��ů-Fath paper
covered, and to identify positions of Arabs in relation to all questions the
Palestinian cause experienced.
Ϯͺ �/ĚĞŶƟĨǇ�ƚŚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ŽĨ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ͕ �ĐƵůƚƵƌĂů�ĂŶĚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ůŝĨĞ�ŽĨ�WĂůĞƐƟŶĞ�
covered in Al-Fath newspaper during the study period, and to be close of
Palestinian cultural reality in that period.
The Study Content:
The researcher divided study into introduction, an introductory chapter and
three chapters. The first chapter included the political and military life in
Palestine addressed by Al-Fath newspaper in the period of (1926_ 1935). It
has two researching parts, the first of which discusses the political and military
ůŝĨĞ�ŝŶ�WĂůĞƐƟŶĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ŽĨ�;ϭϵϮϲͺ �ϭϵϮϵͿ͕�ǁ ŚŝůĞ�ƚŚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�ƉĂƌƚ�
addressed political and military life in Palestine covered by Al-Fath newspaper
in the period of (1930_ 1935).
Second Chapter addressed the political and military life in Palestine covered
by Al-Fath newspaper in the period of (1936_ 1947). It included two
researching parts, first of which addressed the political and military life in
Palestine covered in al-Fath newspaper in the period of (1936_, 1939). The
second part discussed the political and military life in Palestine covered by Al-
Fath newspaper in the period of (1940_ 1947).
Third chapter addressed community life in Palestine covered by Al-Fath
newspaper in the period of (1926_ 1947).
Study Method:
The researcher depended on the scientific historical method in his study
(descriptive- analytical-comparative)
Results and Recommendations:
The researcher finished his study concluding to a number of results and
recommendations.
Appendices:
The study was appended with a number of important appendices.
References :
The researcher depended on a number of sources, most important of which
are Al-Fath newspaper and other varied list of references.


