
:الحركة الصهٌونٌة : أوال  

م حٌث عمل زعماء 19بدأت هذه الحركة فً نهاٌة القرن 

 الٌهود للعمل على إٌجاد حل لتشردهم فً أوربا مع ما 

وبذلك ارتبطت الحركة الصهٌونٌة العالمٌة فً أواخر القرن 

التاسع عشر بهدف سٌاسً علنً ٌتمثل فً العودة الى 

فلسطٌن ألجل اقامة دولة ٌهودٌة، ولقد استندت فً مطالبها 

بتحدٌد دولة اسرائٌل الى الحجج الدٌنٌة والتارٌخٌة وتأثرت 

بالنزعة القومٌة العنصرٌة التً سادت أوربا فً القرن 

. له من اضطهادالتاسع عشرتعرضوا   



:1897مؤتمر بازل   

عقده ٌعتبر هذا المؤتمر هو بداٌة الحركة الصهٌونٌة، وقد نادى الى 
المؤتمر قرر وقد  1897أغسطس  29تٌودور هرتزل وانعقد فً 

الفعالة لتحقٌق الغالٌة من تأسٌس وطن قومى لهم فً الوسائل العملٌة 
: فلسطٌن من خالل  

الستعمار فلسطٌن بالعمال الزارعٌٌن الصناعٌٌن العمل  - 
.الٌهود  

الٌهودٌة العالمٌة وربطها بمنظمات عالمٌة محلٌة تنظٌم  - 
.ودولٌة  

القرارات التمهٌدٌة للحصول على الموافقة اتخاذ  - 
.الضرورٌة لتحقٌق هدف الصهٌونٌة  

   



موقف الدولة العثمانٌة من التحركات الصهٌونٌة فى 

 فلسطٌن

هرتزل االتصال مع السلطان عبد الحمٌد وعرض علٌه أن بدأ  -

ٌصدر السلطان فرماناً بالسماح للٌهود األجانب بالهجرة إلى 

فلسطٌن والتوطن فٌها ومنحهم قسطاً وافراً من الحكم الذاتى، 

وأن ٌدفع الٌهود عند صدور الفرمان مبلغاً كبٌراً قدر بحوالى 

. ملٌونٌى أو ثالثة مالٌٌن من الجنٌهات  

هرتزل باأل ٌتخذ خطوات جدٌة أنصحوا »: كان رد السلطان  -

إنى ال أستطٌع أن أتخلى عن شبر واحد من . فى هذا الموضوع

« السلطانكان رد .األرض  



:الٌهودٌة لفلسطٌنالهجرة   

م، 19الهجرات الٌهودٌة فً فلسطٌن الى أواخر القرن تعود  -

.منتظمة أنها كانت غٌر غٌر   

تعداد الٌهود فً فلسطٌن عقب نهاٌة الحرب العالمٌة كان  -

.ٌهوديألف  50األولى ال ٌزٌد عن   

 – 1931فلسطٌن عن طرٌق هذه الهجرة بٌن عامً دخل  -
ألف دخلوا  88ألف مهاجر ٌهودي منهم  164حوالً  1936  

. مشروعة بصفة غٌر فلسطٌن   



:االطماع االستعمارٌة فً فلسطٌن  

1916اتفاقية سايكس بيكو   

االتفاق على إنشاء إدارة نص 
دولٌة فً فلسطٌن وقد لونت باللون 
البنً، ولم ٌرد فً هذه االتفاقٌة اي 

ذكر للٌهود، بل بدى فٌها بوادر 
المؤامرة االستعمارٌة على 

.فلسطٌن  

1907مؤتمر كامبل بنرمان   

كان بمثابة الضوء االخضر 
للسٌاسة البرٌطانٌة والحركة 

الصهٌونٌة فً انتزاع فلسطٌن 
وٕانشاء نواة استعمارٌة تؤمن 

استمرارٌة النفوذ االستعماري فً 
المنطقة، وعلى هذه الرؤٌة رسمت 

برٌطانٌا خططها لتمزٌق أوصال 
المنطقة العربٌة، فتحالفت عضوٌا 
مع الحركة الصهٌونٌة التً سعت 

.فلسطٌنإلى إنشاء دولتها فً   



:1917وعد بلفور   

خلفت برٌطانٌا بوعودها للعرب بمنحهم االستقالل عند ازالة 

خارجٌتها الحكم التركً عن بالدهم، وأصدرت على لسان وزٌر 

الذي ٌنظر بعٌن العطف إلى انشاء وطن قومً للٌهود بلفور 

بفلسطٌن، وكان هذا وعد من ال ٌملك لمن ال ٌستحق دون علم 

العمل صاحب الحق، وقد جاء تتوٌجا لمرحلة طوٌلة من 

.فلسطٌنعلى البراءة الدولٌة لالستٌطان فً الصهٌونً   



:1917وعد بلفور   

 :أمىر ثالثة حىل التصزٌح هذا ٌدور

 .أن بزٌطاوٍا تؤٌد اوشاء وطه قىمً للٍهىد بفلسطٍه 1.

 .المحافظة على الحقىق المدوٍة والدٌىٍة للطىائف الغٍز ٌهىدٌة 2.

الحٍلىلة دون إحداث أي أثار معاكسة للٍهىد فً بالد غٍز الىطه 3.

 .القىمً

 



:االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن  

صدر صك االنتداب عن مٌثاق عصبة  1919ٌونٌو  18فً 

كوهٌن االمم وقام بصٌاغته ووضع نصوصه ومواده بنٌامٌن 

إن دول الحلفاء قد وقعت على وعد بلفور : " فً الصكوجاء 

ان تكون الدولة المنتدبة مسؤولة على التنفٌذ اعترافا وعلى 

"بالصلة التارٌخٌة التً تربط الشعب الٌهودي بفلسطٌن  



:1922الكتاب األبٌض االول   

أثارت هجرة الٌهود إلى فلسطٌن جوا من االحتجاجات العنٌفة فً 
األوساط العربٌة فلم ٌحتج العرب على هذه الهجرة فحسب بل ثاروا 

.أٌضاعلى االنتداب   

الحكومة البرٌطانٌة ممثله فى ونستون تشرشل وزٌر اضطرت 
عرف باسم الكتاب  1922ٌونٌو 22المستعمرات الى إصدار بٌان 

األبٌض حٌث شرحت فٌه وزارة المستعمرات سٌاسة برٌطانٌا فً 
واعتماداً على حرفٌة النص بٌنت . فلسطٌن وتفسٌرها لوعد بلفور

الوزارة أن الغرض لٌس تحوٌل جمٌع فلسطٌن إلى وطن ٌهودي بل 
إقامة هذا الوطن فً جزء منها، على أال ٌؤدي ذلك إلى إخضاع 

.العربٌةالسكان العرب أو اختفاء اللغة أو الثقافة   



:1922الكتاب األبٌض االول   

تشرشل فً الكتاب األبٌض بإقامة حكم ذاتً ٌتم تحقٌقه بعد وعد 
مرحلة تدار فٌها البالد عن طرٌق مجلس تشرٌعً ٌتألف من تسعة 
أعضاء عرب مسلمٌن وثالثة عرب مسٌحٌٌن وثالثة ٌهود ٌنتخبون 

وأكد . جمٌعاً، ثم من أحد عشر عضواً رسمٌاً تعٌنهم السلطة التنفٌذٌة
الكتاب تمسك إنكلترا بوعد بلفور، وبأن وجود الشعب الٌهودي فً 

وحرصاً على عدم . فلسطٌن ٌقوم على حق، ولٌس من باب المنَّة
بقدرة البالد "اإلساءة إلى حقوق السكان غٌر الٌهود قٌدت الهجرة 

، وهً "االقتصادٌة فً الفترة المعٌنة على استٌعاب المهاجرٌن الجدد
فً القاعدة التً أصبحت األساس الذي تذرعت به حكومة االنتداب 

. استقبال المهاجرٌن   



: 1930الكتاب األبٌض الثانً   

أدى استمرار الهجرة الٌهودٌة إلى تأزم الموقف فً فلسطٌن 
واثار ذلك األوساط العربٌة التً قامت بثورات مما اضطر 

: برٌطانٌا إلى اصدار الكتاب األبٌض الثانى الذى تضمن  

ضرورة الهجرة الٌهودٌة على أساس مقدرة البالد االقتصادٌة، 
جاء هذا الكتاب لٌشرح الخطة السٌاسٌة التً ستتبعها برٌطانٌا 

فً فلسطٌن ووضعت بالفعل نصوصا لتقٌد انتقال االراضً 
العربٌة للٌهود، كما حددت الهجرة ورسمت خطوطا لالصالح 

الزراعً و االجتماعً و أعلنت عزمها على تألٌف مجلس 
تشرٌعً ٌنطبق على ما بٌنته فً الكتاب األبٌض األول لعام 

1922  .  



 المساعدات البريطانية لليهود

المشارٌع البرٌطانٌة فً 
 فلسطٌن

مشروع التقسٌم 
 1937األول 

مشروع روتنبورغ 
1921 

استغالل االراضى 
 الفلسطسنٌة 



استغالل األراضً الفلسطٌنٌة: أوال  

حركة شراء األراضً مع حركة الهجرة الٌهودٌة إلى سارت 
فلسطٌن و ساعدت فً ذلك الظروف االقتصادٌة السٌئة التً كانوا 

أن الٌهود هاجرو برؤوس أموال كبٌرة فلسطٌن، كما ٌعٌشها أهالً 
وهنا كثفت الصهٌونٌة جهودها . خصصت لشراء أراضً فلسطٌنٌة

وجندت موظفً حكومة االنتداب الصهاٌنة إلعطاء الٌهود حق 
امتٌاز استغالل األراضً التً اعتبرت امالك دولة، وأنشأت 

برٌطانٌا إدارة للمساحة هدفها تحدٌد ملكٌة كل أرض بمعرفة كٌفٌة 
االستٌالء علٌها، فقد عمدت االدارة البرٌطانٌة منذ البداٌة الى انتزاع 
االراضً الزراعٌة من المواطنٌن العرب ونقل ملكٌاتها الى الٌهود 

المهاجرٌن، وقد نشطت السلطات البرٌطانٌة فً تتنفٌذ السٌاسة 
.األرضالصهٌونٌة لتهوٌد   



فلسطٌنالمشارٌع البرٌطانٌة فً  : ثانٌا   

1937مشروع التقسيم االول   

:اقسامتقسٌم فلسطٌن الى ثالثة   

تمتد على : ٌهودٌةدولة  -1 

ٌافامن حدود لبنان الى جنوب الساحل   

: ٌخضع لالنتداب البرٌطانًقسم  -2

بٌت لحم، : وٌشمل االماكن المقدسة

 القدس

تضم : عربٌةمنطقة  -3 

األراضً الفلسطٌنٌة االخرى وتمتد الى 

 شرق االردن 

 مشروع روتنبورغ  

كان اول االمتٌازات التً منحها هربرت 

صموئٌل للٌهود هو امتٌاز استغالل مٌاه 

االردن من اجل االستفادة من الكهرباء، 

ونهر الٌرموك وفروعه، كما تم السماح 

لهم باستخدام بحٌرة طبرٌة خزانا للمٌاه 

ٌبنى علٌه ما ٌلزم من محطات ضخ 

ومعامل ومساقط، وقد منح هذا االمتٌاز 

للٌهودي الروسً بنحاس روتنبرغ، 

سنة 70لمدة  1921وذلك سنة   



 كفاح الشعب الفلسطٌنى

اضطرابات  
 1933العام 

ثورة البراق 
1929 

 1921ثورة ٌافا 

الثورة الكبرى 
1936 - 1939 



1921ثورة ٌافا   

عربً الى الشمال من  3000ماٌو تجمع نحو  5ٌوم الخمٌس فً 
مستعمرة ملبس بتاج تٌكفا التً تبعد عن ٌافا نحو عشرة امٌال 

وتجمع حشد اخر بجنوب المستعمرة، ولكن قوات الحكومة توالت 
ضد المهاجمٌن، فوقع فً صفوف العرب شبه العزل من السالح، 

قتٌال وعدد من الجرحى، كما هاجم الفلسطٌنٌون  60ونتج عن ذلك 
فً الٌوم التالً مستعمرة فً رحبوت، كما تمكن القروٌٌن من اقتحام 

ماٌو  6مستعمرة الحظٌرة القرٌبة من طولكرم؛ وفً ٌوم الجمعة 
اشعلوا النار فً المستعمرة، فهاجمتهم احدى الطائرات البرٌطانٌة 

اخرٌن، ثم هاجموا مستعمرة دٌران،  3فقتلت ثالثة منهم وجرحت 
حاولت الحكومة البرٌطانٌة تهدئة األوضاع فً الوسط الفلسطٌنً، 

فبدت البالد كلها مقدمة على 1922فقامت بإصدار الكتاب األبٌض 
.  التمردحالة   



1929ثورة البراق   

كان السبب الرئٌسً لهذه االنتفاضة الهجرة الٌهودٌة المتزاٌدة، 

م اقدمت على تهجٌر أعداد  1921حٌث ان برٌطانٌا فً سنة 

كبٌرة من الٌهود رغم احتجاج الفلسطٌنٌٌن على ذلك؛ أما السبب 

المباشر لالضطرابات هو األعمال االستفزازٌة التً اقدم علٌها 

م، وذلك بتنظٌمهم لمظاهرات  1929أغسطس  15الٌهود فً 

الصهٌونً ادى فً ذكر تدمٌر معبد سلٌمان ورفعهم للعلم حاشدة 

ذلك الندالع اشتباكات عنٌفة بٌن العرب والٌهود استمرت لمدة 

اسبوع، فاشتعلت نار الثورة فً كل من القدس، ٌافا الخلٌل 

.  وصفد  



1933اضطرابات العام   

م ازدادت الهجرة الٌهودٌة نتٌجة اضطهاد  1933فً اوائل 

هتلر والنازٌٌن االلمان، فهاجر عدد كبٌر منهم الى فلسطٌن، ولم 

فألهب .ٌهتم االنجلٌز باحتٌاجات الفلسطٌنٌٌن ضد هذه الهجرة، 

ازدٌاد الخطر الصهٌونً وتأسٌس الحامٌات العمالٌة، وفرق 

حراسة المستعمرات الصهٌونٌة، وعقدوا فً جمٌع انحاء 

 فلسطٌن اجتماعات شعبٌة تنادي بعدم التعاون مع حكومة 
 االنتداب ومقاطعة لجانها



1939 – 1936الثورة الكبرى    

بتألٌف لجنة سرٌة عربٌة بحٌفا  1936ظهرت بوادر التحفٌز لثورة 
برئاسة الشٌخ عز الدٌن القسام، وكان الهدف   1935فً نوفمبر 

العام للجنة هو الفتك باالنجلٌز، وقد نجحت فً ذلك االمر الذي 
اضطر الحكومة الى جمع حملة ضخمة من الطائرات واستشهد على 

اثرها الشٌخ عز الدٌن القسام وأربعة من رفقائه، وعلى اثر ذلك 
ذلك اٌذانا بقٌام الثورة وكان ثارت مظاهرات شعبٌة ضد االنجلٌز 

تألفت اللجنة العربٌة  1936؛ وفً اواخر أبرٌل  1936الكبرى 
العلٌا من ممثلٌن عن جمٌع األحزاب واعلنت اإلضراب العام فً 
:  جمٌع انحاء فلسطٌن، وتقدمت الى المندوب السامً بثالثة مطالب

وقف الهجرة، منع بٌع األراضً للٌهود، تألٌف حكومة وطنٌة تمثل 
وكان من نتائج هذه الثورة وضع برٌطانٌا مشروع التقسٌم . الشعب

. 1937فً   



تطور الصراع العربً اإلسرائٌلً خالل الحرب 

الثانٌةالعالمٌة   

كان حدٌث الساسة االنجلٌز فً برٌطانٌا خالل الحرب العالمٌة 

الثانٌة ٌتركز على مسألة وحدة العرب عموما تحت رئاسة 

برٌطانٌا، وكانت نتٌجة كل ذلك أن خرج العرب من الحرب و 

ساعد قد افتقدوا زعامة محددة ٌلتفون حولها ولعل هذا الوضع 

العربٌة التً اعتنقت انتقال القضٌة إلى أروقة الجامعة على 

.الحلول المؤقتة لقضٌة فلسطٌننظرٌا   



:القضٌة الفلسطٌنٌة فً هٌئة األمم المتحدة  

بعد ان خلقت برٌطانٌا الوطن القومً للٌهود خالل ربع قرن  

من االنتداب فكرت فً التملص من مسؤولٌاتها ازاء السكان 

ابرٌل  28األصلٌٌن وذلك بنقل القضٌة إلى األمم المتحدة؛ وفً 

م عقد اجتماع الجمعٌة لألمم المتحدة فً نٌوٌورك، فً  1947
إلى جلسة خاصة للنظر فً طلب برٌطانٌا ان تحال القضٌة   

ان تؤلف هذه االخٌرة لجنة تحقٌق خاصة للنظر الهٌئة قصدت 

. توصٌاتفً القضٌة وتقدٌم   



:1947مشروع التقسٌم الثانً   

نوفمبر  29الجمعٌة العامة على التقسٌم ٌوم السبت تجتمع 

وٌطلب رئٌس الجلسة التصوٌت فٌحصل التقسٌم   1947

دول، وسمً  10صوت وامتنعت  13صوتا فً مقابل  33على

وقد نص على تقسٌم فلسطٌن  181هذا القرار بقرار التقسٌم رقم 

إلى د ولتٌن مستقلتٌن تقوم بٌنهما وحدة اقتصادٌة مشتركة، كما 

االمن اقرار نص على ان ٌضمن مجلس االمن والجمعٌة العامة 

والنظام، والتصدي لكل محاولة عسكرٌة تهدف إلى وقف 

.مشروع التقسٌم   



:اعالن قٌام دولة إسرائٌل  

.فلسطٌنصدور قرار التقسٌم لم تجد برٌطانٌا سببا لبقائها فً بعد  -  

م استمر  1948ماٌو  15اقتراب موعد نهاٌة اإلنتداب فً ومع  -
.إسرائٌلالزعماء الصهاٌنة فً االعداد العالن دولة   

م 1948ماٌو  15برٌطانٌا أن أي تدخل عربً قبل اعلنت  -
بفلسطٌن ٌعتبر عدوانا علٌها وفً هذا الٌوم أصبحت المنطقة 

تحت سٌطرتهم،  1947المخصصة للٌهود بموجب قرار التقسٌم 
. اإلنتدابفغادر المندوب السامً البرٌطانً مٌناء حٌفا معلنا نهاٌة   

ذلك مباشرة أعلن المجلس الوطنً الٌهودي عن قٌام دولة بعد  -
و تولى دٌفٌد بن غورٌون رئاسة " دولة اسرائٌل"ٌهودٌة تحت اسم 

حكومتها، فً حٌن عٌن حاٌٌم واٌزمن رئٌسا لها و تل أبٌب عاصمة 
.لها  


