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بغداد 

الـيـهــود فـيـهـا آنـذاك (56) سـتـة
وخـــــــمـــــــســــــــون ألف شــــــــخص
وغـادروهـا اإلنـكـلـيـز سـنة 1948
والعـدد الـرسمي لـلـيهـود ال يـزيد
على (700) الف شـخص  وكـان
فــيـــهــا أيـــضــاً نـــحــو  100 ألف
جنـدي مسلح يهـودي عند إندالع
احلــرب مع الــعـرب  وهـي حـرب
صــوريـة  حــيث كــانت الــبــلـدان
الـــعـــربـــيــــة حتت األســـتـــعـــمـــار
الــريـــطـــاني والــفـــرنـــسي آنــذاك
ولـيس لهـا إرادة أو سيـادة وكان
قــــرار احلــــرب ووقــــفــــهــــا بــــيـــد
بريـطـانيـا الـتي سلـمت فـلسـط
إلى الـصهـاينـة  وإالّ كيف يـفسر
إن جـــيـــوش ســـبع دول عـــربـــيــة
تـقاتل عـصابات من الـصهـاينة ال
تـنـتــصـر عـلـيـهــا  عـلـمـاً إن هـذه
الـعـصـابـات هـيـأتـهـا وسـلـحـتـها
بـريــطـانـيــا وتـتـمـثل بــعـصـابـات
شتيـرن التي يقودهـا الصهيوني
" شــامــيـــر " والــهــاغـــانــا " الــتي
يـقــودهـا الــصـهــيـوني" مــنـاحـيم
بـيـغن" واألثـنـ أصـبـحـا رؤساء
وزارات للكيان الـصهيوني الحقاً
ـــعـــلـــوم من أجل أغـــتـــصـــاب وا
فلسط شرعت بريطانيا بتنفيذ
وعـد بــلــفــور. ومن أجـل حتـقــيق
هذا الوعد  أستخدمت بريطانيا
كـافة الـطـرق التي أدت إلى إقـامة
الدولة الصهيونية في فلسط 
وكـــــــان أول مــــــنــــــدوب ســـــــامي
بــريــطــانـي عــلى فــلــســطــ هــو
الـيـهـودي الـصـهـيـوني " هـربـرت
صـمـوئـيل " وهـذا يـؤكـد تـصمـيم
بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور .
ـنــدوب بــيـانه وقـد أصــدر هــذا ا
األول في فلسـط عام  1920 "
ـطــلـوبـة أكــد أتـخـاذ الــتـدابــيـر ا
لـــضـــمـــان إنـــشـــاء  وطن قـــومي
للـيـهود في فـلسـطـ بالـتدريج "
ومن نــــاحـــيـــة أخــــرى أعـــتـــرفت
ـنــتـدبــة عـلى بــريـطــانـيــا وهي ا
فـلــسـطــ بــالـوكــالـة الــيـهــوديـة
كهـيئة سيـاسية تمـثل اليهود في
فــــلــــســــطــــ  حــــيـث نص صك
االنـــتــداب عــلى فــلــســطــ عــلى
األعتراف  بـوكالة يهـودية تشير
إلى حــكـــومــة األنـــتــداب  –وهي
ندوب بريطـانيا  –للتـعاون مع ا
السـامي الصهـيوني في الشؤون
األقـــتــصـــاديـــة واإلجـــتــمـــاعـــيــة
ـا يهيئ إلنشاء الوطن وغيرها 
القـومي الـيهـودي . وقد تـعـاملت
حـكومة االنـتداب الـبريطـانية مع
الــوكـالــة الــيــهــوديــة عــلى إنــهـا
سـتقـبل في فـلسـط  حكـومـة ا
وعـهــدت إلـيـهــا مـنـذ تـأســيـسـهـا
واجــبــات احلـــكــومــات في إدارة
ــالــيــة والــتــعـلــيم ــؤسـســات ا ا
ــؤســســات الــتي وغــيــرهـــا من ا
ستقبل أصبحت تشكل حـكومة ا
الـصـهيـونـيـة في فـلسـطـ . كـما
ســــمـــحـت حـــكــــومـــة االنــــتـــداب
الـبـريـطـانـيـة لـلـوكـالـة الـيـهـودية
وســاعـــدتــهـــا عــلى إيـــجــاد قــوة
عسـكريـة بأسم " الهـاغانا " وهي
عــصـابــات صــهــيــونـيــة بــحــجـة
ــــســــتــــعــــمــــرات الــــدفــــاع عـن ا
الـصـهيـونـيـة في فـلسـطـ . كـما
كـــــانـت حـــــكــــــومـــــة االنـــــتـــــداب
الـبـريـطــانـيـة تــغض الـطـرف عن
عمليات تهريب السالح الواسعة
لليـهود الصهـاينة  وكانت تصل
ـــهـــرب إلى كـــمــــيـــات الـــسـالح ا
عـــــصـــــابـــــات " الـــــهـــــاغـــــانـــــا "
الــصـهـيــونـيـة كــمـا كــان مـجـلس
بـلــديـة تل أبـيب فـي ظل حـكـومـة
اإلنـتــداب الـبــريــطـانــيــة يـتــمـتع
بصالحـيـات واسـعـة . حـيث كان
لــشـــرطــة تل أبـــيب "زي خــاص "
وقيـادة مـسـتقـلـة في قـيادة األمن
الـعـام في فـلـسـطـ  األمـر الذي
جـــعل تـل أبـــيـب قـــبـل انـــتــــهـــاء
االنــتـــداب الــبــريــطـــاني بــفــتــرة
طـويـلـة مـسـتقـلـة عـن فـلـسـط .
كــمــا عــيـنـت حــكــومــة االنــتـداب
البـريطـانيـة منـذ البـداية اخلـبير
الـقانـوني الـيـهودي الـصـهـيوني
اإلنكلـيزي " بنتـويش " مستشاراً
قــانـــونــيـــاً حلــكـــومــة اإلنـــتــداب
الـبريـطانـية  وعهـدت إليه وضع
الـتــشــريــعـات الــقــانـونــيــة الـتي
تساعد على إقامة الوطن القومي
اليهودي في فـلسط . حيث قام
هــذا اخلـــبــيـــر وبــدعم حـــكــومــة

من دعا الـيهود إلى الـهجرة إلى
فـــلـــســـطـــ  وتـــأســـيـس دولــة
يهـوديـة فـيهـا وذلك أثـنـاء غزوه
ـصــر وفــلـســطــ عـام  1798.
ــعـلــوم لـم يـقــتــصــرأهــتــمـام وا
ـنـطـقة بريـطـانـيـا بـفـلسـطـ وا
الــعــربـيــة عــلى تـأمــ الــطـريق
الـــتـــجـــاري لـــلـــهـــنـــد بل كـــانت
بــريــطـــانــيـــا تــريــد األحـــتــفــاظ
ــنــطــقـــة حلــمــايــة نــفــوذهــا بــا
ومصـاحلها  وهـو احلفاظ على
صـالح الـتجـاريـة البـريـطانـية ا
ــــــنــــــطــــــقـــــة والــــــتــــــدخل في ا
األستعمـاري حتت شعار حماية
األقـلـيات الـديـنـيـة . لـذلك أقامت
بـريـطـانيـا أول قـنـصـليـة غـربـية
في القـدس عام  1830 ووجهت
مـعظم نشـاطها حلـماية اجلـالية
الـيــهـوديـة في فـلـسـطـ . وكـان
هـــدف بــريـــطـــانـــيــا أســـتـــقــدام
جـــالـــيـــات يـــهـــوديـــة  ألهــداف
ودوافع أسـتـعمـاريـة أوضحـها "
ــــرســــتــــون " رئــــيس وزراء بــــا
بــريـــطــانـــيــا آنــذاك فـي رســالــة
بـــعـــثـــهــا إلـى ســـفــــــــــيـــره في
أسـطـنـبـول عام  1841 بـإقـناع
الــســلـطــان الـعــثـمــاني بـإبــاحـة
هجرة اليهود إلى فلسط . لقد
كـان للبـرنامج الـصهـيوني الذي
ـؤتــمـر الــصـهــيـوني أعــتـمــده ا
ي برئاسـة " هرتزل "  البد العـا
من وجـود مـبررات لـتـنـفـيـذ هذا
الــــبــــرنــــامـج لـــذلـك أعــــتــــمـــدت
الـصـهــيـونـيـة أســطـورة (شـعب
الـله اخملتـار) وأسطـورة " الوعد
اإللـهي  " من الـنــيل إلى الـفـرات
ملـكـك يا إسـرائـيل "  وقـد وضع
الـصـهـايـنـة الـيـهـود بـعـد إقـامـة
كيانـهم الصهيـوني في فلسط
عام  1948خـارطة مـوجودة في
ـان " بــاب الـكـنـيــست " أي الـبـر
تـشـير هـذه اخلـريطـة إلى حدود
إسرائيل من الـنيل إلى الفرات 
كـما ترجـمت الصهـيونيـة مقولة
شـعب الــله اخملـتــار " إلى مـزيج
من العـرقـيـة والتـعـصب الـديني
والــشـــوفـــيـــنـــيـــة الـــعـــدوانـــيــة
مـسـتـنـدين في ذلك إلى الـتـوراة
والـــــتـــــلـــــمـــــود . وأعـــــتـــــبــــرت
الـــصــهـــيــونـــيــة إن الـــعــنـــصــر
يزاً عن بـاقي البشر اليـهودي 
وعـلى ذلك فال مــانع من تـرحـيل
عــرب فـــلــســـطــ . لـــذلك نــادت
الـصـهـيـونـيـة بـأن من حـقـهـا أن
تقـيم دولة على أرض فـلسط 
وأن تـطــرد أهـلـهــا وتـعــتـبـر من
بـقـى من الـفــلـسـطــيـنــ الـعـرب
مواطـن من الـدرجة الثـانية بل
وغـــــربــــاء ومــــعـــــتــــدون ســــرق
أجــــدادهم أرض إســــرائــــيل من
أصـحابـها احلـقيـقيـ . ودعمت
الـــصــهــيــونــيــة تــلك اإلدعــاءات
الــزائــفــة " بـاحلـق الــتـاريــخي "
لــلـيــهــود في فـلــســطـ  مع إن
فــلـســطـ عــربـيــة مـنــذ الـقـدم 
وعــلى طــول الـــتــاريخ  ومــرور
الـــيــهــود بــأرضــهــا كــان مــروراً
عــابــرًا  فــأقــدم ســكــان عــرفــهم
الــــتــــاريخ في فــــلــــســــطــــ هم
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 وبـعـد أن أحـتل احللـفـاء الهالل
اخلــصــيب نــشــطت بـريــطــانــيـا
أعــطــاء أحــتاللــهــا لــفــلــســطـ
وشـرق األردن والـعـراق الـصـفـة
الـــشــرعـــيـــة والــقـــانـــونـــيــة من
الـناحـية الـدوليـة  وكذلك فـعلت
فــرنـســا بــالــنــسـبــة ألحــتاللــهـا
سـوريا ولـبنـان .  ونتـيجـة لهذه
ـسـاعي ومـارافـقـهـا من نـشـاط ا
صــهــيــوني فــقـد قــررت عــصــبـة
األ عـــــــــــام  1922 فـــــــــــرض
االنتداب على هذه البلدان . وقد
ــادة الـثــانــيــة من صك نـصـت ا
االنـــتــــداب الـــبـــريـــطـــاني عـــلى
فـــلــــســـطـــ  إن عـــلى الـــدولـــة
نـتـدبة أي بـريـطانـيـا أن تضع ا
فـلـسـطـ في أوضـاع سـيـاسـيـة
وأقــتـصــاديـة وإداريـة  تــضـمن
إنشاء الوطن القومي اليهودي 
وبــذلـك أصــبح وعـــد " بــلــفــور "
مـــســتـــنـــداً إلى صـك االنـــتــداب
ولـيس بـتـعـهد بـريـطـانـيـا فقط .
لـقد أحـتـلت بريـطـانيـا فـلسـط
عام  1918 وليس لليـهود فيها
جــــنـــدي مــــســـلـح  وكـــان عـــدد

ـــــــصـــــــالح  الـــــــتـي تـــــــخـــــــدم ا
اإلســـتــــعـــمـــاريـــة وتـــســـاهم في
الوجود الصهـيوني في فلسط
. لـقـد أجتـاز أغـتـصاب فـلـسـط
مـــراحل تــاريـــخــيـــة بــدأت مـــنــذ
ي األول ؤتمر الصهيوني العا ا
في مـديـنــة " بـال " في سـويـسـرا
بـزعــامـة الـصــهـيــوني " تـيـودور
هــرتـــزل "  عــام  1897  وعـــبــر
الــــتـــــخــــطــــيط الــــذي قـــــامت به
ؤتـمرات الـصهـيونـية الالحـقة ا
وهـي عــــديــــدة وبــــدعم الــــقــــوى
اإلســـتـــعـــمـــاريـــة وخـــصـــوصـــاً
البريـطانية . وبعـدمؤتمر هرتزل
بـــعــامـــ في عــام  1899 بـــعث
انـيا هـرتزل رسـالة إلى قـيصـر أ
طـــلب مـــنه تـــشـــجــيـع الــهـــجــرة
الــيـهــوديـة إلى فــلــسـطــ حـيث
ســار الـــيــهــود الــصـــهــايــنــة في
فلسط على نفس الطريق الذي
رســـمه " تـــيـــودور هـــرتـــزل " في
مــؤتــمـره الــصـهــيـوني األول في
مـــديـــنـــة بــال  ومـــا أعـــقـــبه من
مؤتـمرات لـلـصهـاينـة تركـز كلـها
عــلى أغــتــصـاب فــلــســطـ وفق
تـخطـيط علـمي مدروس ومـتدرج
إلقـامة هـذا الـكيـان  ثم جاء دور
بـــريــــطـــانــــيــــا وســـيــــطـــرتــــهـــا
األسـتــعـمـاريــة عـلى الــعـديـد من
الدول الـعـربيـة آنذاك كـفـلسـط
ومـــصـــر والــســـعـــوديــة واألردن
والـعـراق ودول اخللـيج الـعربـية
األخرى الـتي كانت إمارات حتت
علوم األستعمار الـبريطاني . وا
إن مستعمرات بريطانيا لكثرتها
أنــذاك كـانت كـمـا يــقـال ال تـغـيب
عــنــهــا الــشـمـس  وفي مــخـتــلف
الـقارات . حـيث عمـلت بريـطانـيا
خالل انتدابها لفلسط في دعم
الـيـهـود الـصـهـاينـة ألغـتـصـابـها
وإقامـة الكـيان الصـهيـوني فـيها
كــمــا أعـــلن " كــامــبـل بــتــرمــان "
رئيس وزراء بريـطانيا آنذاك عن
تـشـكـيل جلـنـة من كـبـار اخلـبراء
في الــــــتــــــاريـخ واإلجــــــتــــــمـــــاع
والــــســـــيــــاســــة في عــــام 1907
وطلب منهـا البحث عن الوسائل
الــكــفـيــلــة بــتـعــمــيق الـســيــطـرة
األوربــيـة  وذكــرت الــلــجــنـة في
تـــقـــريــــرهـــا إنه يـــنــــبـــغي عـــلى
األســتـعــمــار األوربـي أن يــحـول
دون أحتاد اجلـمـاهيـر الـشعـبـية
فـي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة  وأن
ـــنـــعـــهـــا من تـــبـــادل األفـــكـــار
الــتـــحــرريــة وأن يــســعى إلثــارة
اخلالفات فـيـما بـيـنهـا وأن يـقيم
عــلى مـقــربـة من قـنــاة الـسـويس
حاجـزاً بـشريـاً قـوياً وغـريـباً عن
ــــنـــطــــقــــة  يـــكــــون مـــوالــــيـــاً ا
لإلمـــبــريــالـــيــة وعــدواً لـــســكــان
ـنطـقة ورفعت الـلجـنة تقـريرها ا
إلى رئــــيـس الــــوزراء " كــــامــــبل
بــــتـــرمــــان " بـــأنـه  أخـــتــــيـــار
فــلــســطــ كــمــكــان مالئم لــهــذا
الكـيان الذي يـقع شرق السويس
ويـقسم الـعالم العـربي إلى شرق
وغــرب ويــعــرقل قــيــام وحــدته 
ومن أجل حتــقـــيق هــذا الــهــدف
قــدمت بـريــطـانــيــا كل جـهــودهـا
ومــســـاعــيـــهــا إلقـــامــة الـــكــيــان
الصـهـيوني في فـلسـطـ عنـدما
كــانت فــلـســطـ حتت االنــتـداب
البريـطاني عام  1924وما بعده
ثم جاء بـعد ذلك وعد أرثـر بلفور
وزيــر خــارجــيــة بــريــطــانـيــا في
الـثـاني مـن تـشـرين الـثـاني/عـام
 1917 حيث جاء في هذا الوعد
(إن حــكــومــة صــاحــبــة اجلاللــة
تـنـظـر بـعـ الـعـطف عـلى إقـامـة
وطن قـومي للـيهـود في فلـسط
وســتـــبــذل أفـــضل مــســـاعــيـــهــا
لـتـحـقـيق هــذا الـهـدف) ويـعـتـبـر
هذا الـوعد أخـطر وثـيقـة رسمـية
أصدرتهـا بريطانـيا والعمل على
تــنـفـيــذهـا ألغـتــصـاب فـلــسـطـ
عـنـدمـا أصـبـحت فـلـسطـ حتت
األنـتـداب البـريـطـاني . بـعـد هذا
التاريخ شهد القرن التاسع عشر
بــدايــة الــتــحــرك األســتــعــمــاري
ـشرق الـعربي. الـصهـيوني في ا
حـــــيث كـــــانت أطـــــمـــــاع الــــدول
ـشـرق الـغـربـيـة في فـلـسـطـ وا
ـة العهد واحلروب العربي  قد
الـــصــلـــيــبـــيـــة دلــيل عـــلى ذلك 
بــالـرغم من مــظــهـرهــا الــديـني 
وكـان " نابـلـيـون بـونـابرت " أول

االنــتــداب الـبــريـطــانـيــة بـإلــغـاء
الـكــثـيــر من الـقــوانـ وتــشـريع
قـوانــ جـديـدة  وكــانت تـهـدف
إلى ســلب الــسـكــان كل مــظــاهـر
احلـريـة ويــقـصـد بـذلـك الـسـكـان
عـرب فلـسطـ . كمـا سن قوان
جديدة تهدف إلى تـسهيل تمليك
الـيــهــود األرض  وكـمــثــال عـلى
ذلك الــــقــــانــــون الـــذي يــــســــمح
حلـكـومـة االنـتـداب الـبـريـطـانـيـة
بــالــتـــنــازل عن مــلـــكــيــة أراضي
الـدولــة لـلـمـؤسـسـات ذات الـنـفع
الـعـام  وكـانت دومـاً مـؤسـسـات
صـهـيـونـيـة . كـمـا سـنت حـكـومة
اإلنـتداب الـبـريـطانـيـة بالـتـعاون
مع الــوكـالــة الــيـهــوديـة قــوانـ
ـــسح األراضـي وفــرز تـــســـمح 
ــــشــــاع األمــــر الــــذي األراضـي ا
يــــؤدي إلى تــــفـــتـــيـت مـــلــــكـــيـــة
األراضي وتــسـهــيل نــقــلــهـا إلى

اليهود الصهاينة . 
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كـمـا ســهـلت الـقــوانـ اجلـديـدة
لـكـبـار اإلقـطـاعــيـ من لـبـنـايـ
وسـوري إلى بـيع أراضـيهم في
فـلــسـطـ وســاعـدت الـســلـطـات
اإلداريــة والـعـسـكــريـة عـلى طـرد
الـفالحـ الـفـلـسـطـيـنـ مـنـهـا .
ثال باع اإلقطاعي وعلى سبيل ا
الـبـنـاني (ســــــرسـق) عام 1924
حـــــوالي  (160)الف دو وهي
تــــشـــكل جــــمـــيع أراضـي قـــريـــة
الـعــفـولــة الـعــربـيـة إلـى شـركـة "
جالـيه صهيون األمـريكية " وهي
شــركـة صـهـيـونــيـة تـأسـست من
أجل مـــســــاعـــدة األســـتــــيـــطـــان
الــــصـــهــــوني في فــــلـــســــطـــ 
وتـكـررت الـعـمـلـية بـبـيع أراضي
وادي احلوارث عام  1929حيث
 بـيع أكـثـر من (30) ألف دو
إلـى الــــــصــــــنــــــدوق الــــــقــــــومي
الصهيوني وكذلك األمر بالنسبة
ألراضي احلـولـة واخلـالـصـة في
فــلـسـطـ . كــمـا فـرضت قـوانـ
األراضـي اجلــــــديــــــدة ضــــــرائب
بـــاهــــظـــة يــــعـــجــــز الــــفالحـــون
الــفـلـســطـيـنــيـون دفـعــهـا وبـذلك
كــــانت تــــتـــراكـم عـــلــــيــــهم هـــذه
الـــضــرائب لـــعــدة ســـنــوات  ثم
تــــعــــمــــد حــــكــــومــــة االنــــتـــداب
الـبــريــطـانــيــة إلى بــيـعــهــا لـكي
تــــســـــتـــــوفي الـــــضـــــرائب وهي
سـيــاسـيــة مـقــصـودة حــيث يـتم
شـــــراء هــــذه األراضـي من قـــــبل
الـيـهـود الــصـهـايـنــة كي تـصـبح
فـلـسطـ مـلـكاً لـهم  حـيث تـب
اإلحــصـاءات إن الــيــهــود كــانـوا
ئة من ـئة إثنـان با لكون 2 با
أرض فلـسط الـتاريخيـة عندما
أحـتـلت بـريـطــــــــانـيـا فـلـسـط
عــام 1918ومن أجل أغـــتــصــاب
فلسط شجعت ودعمت حكومة
االنـتــداب الــبــريــطـانــيــة هــجـرة
الــيـهــود إلى فـلــســطـ فــأقـامت
ــنح مــكـــاتب ودوائــر رســـمــيـــة 
هـاجرين الـيهود جـوازات سفر ا
وتعـاونت مع الـوكـالـة اليـهـودية
واألجــهــزة الــصـهــيــونــيــة عــلى
ـهــاجـرين وتـسـهـيل أسـتـقـبـال ا
أســـتــيــطــانـــهم في فـــلــســطــ 
وكانت تـعتبـر هجرة الـيهود إلى
فـلسـطـ حـقاً ال مـنـحـة في ح
قاومت سـلطة اتـداب البريـطانية
بشدة هجرة الـعرب إلى فلسط
 حــــيـث في بــــعض الــــفــــتــــرات
أزدادت هــــــــــجــــــــــرة األردنــــــــــ
والـسوريـ إلى فلـسطـ فكانت
قـوات الشـرطة الـبريطـانيـة تقوم
علوم بأعـتقاله ثم تـرحيلـهم  وا
في عـــام  1935دخل فـــلــســطــ

(125) ألف مهاجر من اليهود 
وهو أكبر عـدد دخل فلسط في
سـنـة واحدة . كـما كـانت حكـومة
االنــتـداب الـبــريـطــانـيـة تــسـاعـد
الــوكــالــة الــيــهــوديــة عن طــريق
مـسـاعـدة عصـابـات " الـهـاغـانا "
لكي تصبح جيشاً نظامياً قوياً 
وفي نـفس الـوقت تضـرب جـميع
احلركـات والـتنـظـيمـات الـعربـية
الــوطــنــيــة فــكــلــمــا قــام الــعــرب
بـتـشـكيل مـنـظـمـات شعـبـيـة مثل
الـلـجـان الـقـومـيـة تـقـوم حـكـومة
االنـتـداب  البـريـطـانـية بـأعـتـقال

قيادات هذه اللجان . 
وفي عام  1937 أعـلـنت حـكـومة
االنتـداب البـريطـانيـة إن اللـجنة
العربية العلـيا هيئة غير شرعية
وأعـــتــقـــلت مــعـــظم أعــضـــائــهــا
ونــفــتــهم إلى جــزر " ســيــشل " 
وقـد تــمـكن رئـيس الـلـجـنـة أمـ
احلـــــســـــيــــنـي من الـــــهـــــرب من
فلـسطـ . وبسـبب نقـمة الـعرب
الـفـلـســطـيـنـيـ عـلى بـريـطـانـيـا
بـسبب أحتاللـها للـبالد وتبنـيها
لــــوعـــد بـــلـــفـــور إلقـــامـــة كـــيـــان
صــــهــــيــــونـي في فــــلــــســــطــــ

ومـــــــســاعـــدة الــصـــهــايـــنــة في
الـهــجـرة وتـمــلك األراضي قـامت
ثـــورة  1936- 1939 وحتـــولت
فلسط إلى ساحة حرب . وبعد
ــيـة الـثــانـيـة قــيـام احلـرب الــعـا
أقـتــصـر نـضـال الـشـعب الـعـربي
الفلسطيـني على مقاطعة اليهود
ومـقــاومـة بــيع األراضي  وعـدم
الـــــتـــــعــــاون مـع الــــســـــلـــــطــــات

الـبــريــطــانــيــة بــســبب مــوقــفــهـا
اخملزي في دعم اليهود الصهاينة
في أغـتـصاب فـلسـط  وقـد عمل
اليهود على االستفادة من احلرب
يـة الثانـية وركزوا مطـالبهم الـعا
عـلى إنـشـاء فـيـلق يـهـودي يـقـاتل
إلى جـانب احلــلـفـاء ضـد الـقـوات
ــــانـــيــــة وهـــذا هــــو الــــســـبب األ
ـانــيـا إلى الـرئـيــسي الــذي دعـا أ
ــقـيــمـ في أضــطـهــاد الـيــهـود ا
انـيـا وفي الـدول األوربـيـة التي أ
ـانـيـة خالل احـتـلـتـهـا الـقـوات األ
احلرب ألنهم حتـولوا إلى أعداء .
كــمــا نــقل الــيــهــود بــعــد احلــرب
أرتـبـاطـهم من بـريـطـانـيـا بـعـد أن
هيـأت لهم أغتـصاب فلـسط إلى
تـحدة التي االرتـباط بـالواليـات ا
ـعسكـر الغربي أصـبحت زعيـمة ا
 والــــتـي أحــــتــــظــــنت احلــــركــــة

الصهيونية في فلسط .
 وفي 28/نـــيــــســـان/عـــام 1947
عــرضت بـــريــطــانـــيــا الــقـــضــيــة
ـتحدة  الـفلسـطينـية على األ ا
ـناقشات بتـشكيل جلنة وأنتهت ا
لــلـتـحــقـيق في قــضـيـة فــلـسـطـ
أشــتــرك في عـــضــويــتــهــا أحــيــد
عشـرة دولة  وقد أقـترحت أغلـبية
أعـضاء الـلـجنـة تـقسـيم فـلسـط

إلى دولــة يــهــوديــة تــضم 56,57
ـئة  من األرض الـفـلـسـطـيـنـية بـا
وإلى دولـــة عــربـــيــة تـــقـــوم عــلى
ئة  من أرض فلسط  42,88 با

 وتـكـون مـنطـقـة الـقـدس دولـية .
وقـد رفض الــعـرب هـذا الـتـقـسـيم
وبـعـد صدور قـرار الـتـقـسـيم أخذ
الـــيــهـــود الـــصــهـــايـــنــة يـــعــدون
هدون إلقـامة الدولة الـيهودية و
التي أكـملت مـؤسسـاتهـا حكـومة
االنـتداب الـبـريـطانـيـة  وقـد وعد
الــرئــيس األمـريــكي " تــرومـان " "
ـــثل يـــهــود حــايـــيـم وايــزمـن " 
أمريكا والذي التقاه سراً في آذار
تـحدة عام  1948بـأن الواليـات ا
ســـوف تـــعــــتـــرف بـــقـــيـــام دولـــة
إســــــرائـــــيل في 15مـــــايس عــــام
 1948فور اإلعالن اليهودي عن
قــيــامـــهــا وهــذا قـــد حــدث حــيث
ـتحدة أعترافها أعلنت الواليات ا
بـعـد قـيـام إسرائـيل بـأربع دقـائق
وتــبــعــهــا دول الــغــرب واالحتــاد
الــســـوفــيـــتي وغــيـــره من الــدول
آنــــذاك . من كل مــــا ســــبق ذكـــره
يؤكـد إن فلـسطـ قد أغـتصـبتـها
ية بالتواطؤ مع الصهيونية العا
ــتــحـدة بــريــطــانـيــا والــواليـات ا
ودول الـغرب عـمـومـاً و تـشـريد
أهــلـهـا الـشـرعـيـ بـقـوة الـسالح
وجــلب مــئـات اآلالف مـن الـيــهـود
الـصهايـنة من شـتى بلـدان العالم
 ومـن أجل كــسـب عــطف الـــعــالم
إلقـــــامــــــة وطن قـــــومـي لـــــهـم في
فــــلــــســــطــــ أخــــذت الــــدعــــايـــة
الـصـهـيـونـيـة وكـتـبـهـا تـروج إلى
أضــطـهــادهم من الــنـازيــ وقـتل
ســتــة ماليــ يــهــودي في آفــران
HAULO- الـــغـــاز أي احملـــرقـــة
 COSTالتي أقامها أدولف هتلر
كـمـا يـدعــون وذلك من أجل كـسب
عـطف الـعالم إلقـامـة وطن لهم في
فلسطـ أي حتويل مطالبهم إلى
قضـيـة سيـاسيـة في حـ إن هذه
ــانــيـا خالل األفــران وجــدت في أ
ـيــة األولى من أجل احلــرب الـعــا
ـان خالل احلرب حـرق القـتلى األ
 وهــــــذا ذكــــــره أحـــــــد الــــــطالب
الفرنـسي في رسالـته للدكتوراه
الـتي قــدمـهـا إلى جـامـعـة بـاريس
وقد سـحبت هـذه الرسالـة بعد أن
عـــلـم بـــهـــا الـــلــــوبي الـــيـــهـــودي
بــالــضــغط عــلـى وزارة الـتــعــلــيم
الــعــالي .وقــد أطــلـعـت عـلـى هـذه
علومات الـتي نشرتها الصحف ا
الــسـوريــة في ثـمــانـيــنـات الــقـرن
اضي عـنـدمـا كـنت في سـوريا . ا
عـلوم إن الفـيلسـوف الفرنسي وا
" روجـيه جـارودي " الـذي أعـتـنق
اإلسالم الحــقـــاً قــد ذكـــر في أحــد
تـرجـمـة إلى العـربـيـة بأن كـتـبه ا
ــــان لـم يــــقــــتــــلــــوا  6 مالي األ
ا يهودي وهو رقـم مبالغ فيه وإ
مئـات اآلالف والـسـبب كـمـا ذكرت
بسبب تشكيل فيلق يهودي يقاتل
ان إلـى جـانب احلـلـفاء قـوامه األ
ثالث فـــرق من اجلـــنـــود كـــمــا إن
ـعـروف " الـصــحـفي اإلنـكـلـيـزي ا
ديـفيـد أرفنج " ذكـر في ثمـانيـنات
اضي ونشرتـها الصحف القـرن ا
بـأنه رصـد جـائزة مـالـيـة قيـمـتـها
ألف بـاون أسـتـرلـيـني إلى كل من
يثبت له بوثيقـة رسمية بأن هتلر
أمر بقتل اليهود وقال إن أحداً لم
يـتقـدم له ألخـذ اجلـائـزة  بـالرغم
من عـرضـهـا مـنـذ سـنـ طـويـلة 
وقد أعتقلت السلطات النمساوية
" أرفنج " عند سفره إليها بضغط
من اللـوبي الصهـيوني وقد أطلق
سـراحه بـسـبب تـدخل الـسـلـطـات
ـعـلوم أن الـيـهود الـبريـطـانـية وا
خالل تــشـكــيل دولــتـهـم وبـعــدهـا
أرتـــكــبـــوا أبـــشع اجلــرائـم بــحق
العـرب الفلـسطيـني  بل وأبشع
من اجلرئم التي أرتكـبتها النازية
بحـقهم كما يـدعون فهنـاك مذبحة
ديــر يــاســ عـام  1948 قــتـــلــوا
الـعـشـرات من الـنـسـاء والـشـيـوخ

واألطـــــــفـــــــال مـن أجـل إرهــــــاب
الــفــلــســـطــيــنــ لـــلــهــجــرة من
فــلـســطـ وكــذلك مــذابح قـبــيـة
وكـــفـــر قـــاسـم  وجـــنـــ بـــحق
الفـلسطـين حـيث ذهب ضحية
هـذه اجلرائم اآلالف من األبـرياء
ارسون الفلسطـين كما إنهم 
الــــقــــتل الــــيــــومـي لــــلــــشــــبـــان
الـفلـسـطـينـ الـذين يتـظـاهرون
من أجل حتـرير بـلدهم فـلسـط

وهي مـظـاهـرات " حـق الـعودة "
/مايس/2019 وفي يوم  4و  5
قـامت الــطـائـرات اإلســرائـيــلـيـة
بــعـشـرات الـغــارات عـلى مـديـنـة
غــــزة فــــقــــتــــلت  32مــــواطــــنـــاً
فــلــسـطــيـنــيــًا ومـئــات اجلـرحى
ـــدنــيــ وتــدمــيــر وكــلــهم من ا
ـساكن واألبنية  العشرات من ا
ولـم يـسـتــنـكـر اجملــتـمع الـدولي
هذه اجلرائم بحق الفلسطيني
ـؤيد في حـ الـرئيـس تـرامب ا
لـلـصـهـيـونـيـة أيـد هـذه الـغارات
على الـشـعب الفـلسـطـيني . كـما
إن هــنــاك الــيــوم في الــســجـون
اإلســرائـيــلـيــة أكـثــر من سـبــعـة
آالف سـج فلـسطـيني بـعضهم
من النـسـاء واألطـفال وبـعـضهم
قضى وال زال في الـسجن عشرة
أو عـشــريـن عـامــاً  ولـم يـحــتج
قراطية الغرب الذي يتـبنى الد
وحـــقـــوق اإلنـــســـان عـــلى هـــذه
ارسـهـا الـكـيان اجلـرائم التـي 
الصـهيوني بـحق الفلسـطين .
كـمــا إن الـنــظم الـعــربـيــة تـركت
الـــفــلـــســطــيـــنــ لـــوحــدهم في
مــواجـهــة الـكــيـان الــصـهــيـوني
ــدجج بـــالــسالح الــتـــقــلــيــدي ا
ـــتــطـــور والــسالح الـــنــووي  ا
فـبــعض الـنــظم الــعـربــيـة بـدأت
التـطبيع مع هـذا الكيـان وبطلب
أمريكي . ففي األسابيع األخيرة
زار نـــتــــنـــيـــاهــــو رئـــيس وزراء
الـكـيـان الـصـهـيـوني عُـمـان وقـد
صـرح وزيـر خـارجـيـة عُـمـان بال
خـــــجل (بـــــأن األتـــــصـــــاالت مع
إســـرائــــيل كـــانت ســـريـــة واآلن
أصـبحت عـلنـية) كـما زار رئيس
ــوسـاد اإلســرائـيــلي في نـفس ا
الـــفـــتــــرة كل من الــــســـعـــوديـــة
واإلمـــارات كــمـــا أســقــبـــله مــلك
الــــبـــحــــرين  كــــمـــا إن زيـــارات
ـــســؤولـــ الـــصــهـــايـــنــة إلى ا
غرب مـتواصلة  عـلماً إن ملك ا
غرب مـسؤول عن ملف القدس ا
 كـمـا صرح وزيـر خارجـية قـطر
قبل فـتـرة قـصـيـرة (بأن من حق
إسرائـيـل أن تعـيـش في أرضـها
بــــسـالم) وتــــبــــعه عـــــلى نــــفس
ــنـوال ولي الـعـهــد الـسـعـودي ا
كــمـا إن مــصـر واألردن تــعـتـرف
بها الـكيان وتقـيم معه العالقات

الدبلوماسية .
WOF³ðË ◊UD×½«

 وبـسـبب الـوضع الـعـربي الـذي
ـثل قمـة االنـحطـاط والـتبـعـية
لإلدارة األمــريــكـيــة إضــافـة إلى
احلـروب األهـلـية في الـعـديد من
الــدول الـعــربــيــة هــو الـذي دفع
تصه إلى الرئيس األمريكي ا
األعتراف بالقدس عاصمة أبدية
لــلـكــيـان الــصـهــيـوني وبــعـدهـا
األعـتـراف لـلـكـيــان الـصـهـيـوني
بــحق الـــســيــادة عــلـى هــضــبــة
اجلـــوالن الــســوريـــة احملــتــلــة 
ومـقـابـل ذلك أعـــــــلن نـتـنـيـاهـو
يوم 4/24/ 2019 بإطالق أسم
سـتعـمرات تـرامب على إحـدى ا
في هضبـة اجلوالن  إن تصرف
تـــرامب لـألعـــتـــراف بـــالـــكـــيــان
الــــصـــهــــيـــونـي عـــلى الــــقـــدس
ـثل أنتـهاكاً لـقواعد واجلوالن 
ـــواثـــيق الـــقـــانـــون الـــدولي وا
الـدولـيـة وفـي مـقـدمـتـهـا مـيـثاق
ي تحـدة  واإلعالن العا األ ا
حلـقوق اإلنـسـان الـذي أصـدرته
تـحدة عام  1948 حيث األ ا
لـم يـعــتــرف أي رئــيس أمــريـكي
سـابق ألسرائـيل بالـسيـادة على
القدس واجلوالن فهو إعطاء من
ن ال يستحق . وكان رد لك  ال 
الـفـعل الـعربي عـلى قـرار ترامب
هزيالً في أجتماع القمة العربية
فـي تـــــــــونـس في 2019/3/31
حـيث تـقــرر في هـذه الـقـمـة  إن
تعرض قضـية أعتراف ترامب -
أي أمـــريـــكـــا  –بــــضم الـــقـــدس
واجلـــــــــوالن إلـى الــــــــكــــــــيــــــــان
الـصـهـيـوني عـلى مـجـلس األمن
الــدولي وعـلـى مـحــكــمـة الــعـدل
الـــدولــيــة فـي (الهــاي) وذلك في
بـيــان ألـقـاه أمـ عـام اجلـامـعـة
ـــؤتــمــر الـــعــربــيـــة في خــتــام ا
وبحـضـور احلكـام الـعرب  بـيد
ــــتـــحــــدة الـــتي أن الــــواليـــات ا
تـهــيــمن عــلى الــنـظـم الـعــربــيـة
أمـرتــهم بـعـدم عــرض الـقــضـيـة
عـلى مـجــلس األمن وال مـحـكـمـة
العـدل الـدوليـة  فـهؤالء احلـكام
ال يحتـرمون توقيعـهم في تنفيذ
قـراراتهم الـتي أعلـنهـا أم عام
اجلـامـعـة الـعـربـيـة بـأسمـهم وال
يحترمون شـعوبهم وهم جميعاً
جاء بهم األستعمار إلى السلطة
وال عـالقـــة لــــهـم بـــالــــقــــضــــيـــة
الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة أو مـــقــاومــة

األسـتـعمـار والـكـيان الـصـهـيوني
كل ذلـك دفع الكـيـان الـهـيوني إلى
ـزيـد من األراضي الـعـربـية ضم ا
كـــهـــضـــبـــة اجلـــوالن الـــســـوريــة
ومزارع شـبـعا فـي لبـنـان وسوف
تـــكـــون اخلـــطـــوة الــقـــادمـــة ضم
الـضـفــة الـغـربـيـة فـي فـلـسـطـ 
وإلــــغـــــاء فــــكــــرة إقـــــامــــة دولــــة
فـلـسـطـيـنـية عـلى الـضـفـة وقـطاع
غـزة ألن الــعــدو يـعــرف جــيـداً إن
النـظم العربـية ال حتارب من أجل
فــلـــســطـــ .إن أعــتـــراف تــرامب
بــالــســـيــادة اإلســرائــيــلــيــة عــلى
ـثل أنـتـهـاكـاً الـقـدس واجلـوالن 
لــقـــرارات مــجــلـس األمن الــدولي
الـتي سـاهــمت اإلدارة األمـريـكـيـة
في إصــدارهــا وهــمـا الــقــرار رقم
 242الصادر عام  1967 والقرار
رقم  497ا لـــصـــادر عــام  1981.
فــالــنــظـم الــعــربــيـــة كــلــهــا حتت
الهـيمـنة اإلسـتعـماريـة منـذ عقود
من الـزمـن وال زالت وقـد ذكـر عـبد
الـنـاصـر الـذي قـاتل في فـلـسـط
بأن العـرب هزموا في احلرب عام
 1948ألنــهم قـاتــلــوا في ســبــعـة
جــيـــوش ولــو كــان هــنــاك جــيش
واحــد ألنــتــصــر الـعــرب فـي هـذه
احلـــرب  ويــقـــصــد بـــذلك جــيش
دولــة الـوحـدة الـعــربـيـة لـو كـانت
قــائـمـة هـذه الـوحــدة الـتي يـعـمل
عــبـد الـنـاصـر من أجل حتـقـيـقـهـا
بــعــد ثــورة يــولــيــو عــام  1952
وبـدأهــا بــوحـدة مــصـر وســوريـا
عام  1958 كـنـواة لـوحدة عـربـية
شـــــامـــــلـــــة  بـــــيـــــد أن الـــــغــــرب
األســتــعــمـــاري والــصــهـــيــونــيــة
يـة والنظم العربـية الرجعية العا
وحزب الـبـعث وآخـرون جمـيـعهم
سـاهـمـوا في فـصل دولـة الـوحدة
الــنــواة اجلـــمــهــوريــة الــعــربــيــة
ـتـحـدة  وهو فـصـل سوريـا عن ا
مصـر في إنـقالب عـسكـري مـش
ضـد إرادة الـشعب الـسـوري الذي
صـوت لإلنـضـمـام لـدولـة الـوحدة
ــا يـــشــبه اإلجـــمــاع لـــذلك فــإن
ـكن حتــريــرهـا إالّ فــلـســطــ ال 
بـقــيـام الــوحـدة الــعـربـيــة  الـتي
جتعل من العرب أمة عظمى  كما
كن أن أن احلـضارة الـعـربيـة ال 
تـــقـــام إالّ في ظـل دولـــة الـــوحــدة
حـيث يــتــحـول اجملــتـمع الــعـربي
إلى مـجــتـمع عـلــمي تـكــنـولـوجي
مـتـطور من خالل الـتـكامل ألقـطار
الــبـلــدان الــعــربــيــة الــداخـلــة في
الــوحــدة  أقـتــصــاديــاً وعــلــمــيـاً
وثقافياً وبشـرياً وعسكرياً وغيره
 عـــنـــدهــــا ســـوف يـــتـم حتـــريـــر
فــلــســـطــ واألراضي الـــعــربــيــة
احملــــتــــلــــة األخــــرى ال مــــحــــالـــة
كـــاجلـــوالن في ســـوريـــا ومـــزارع
شــبـعــا في لـبــنـان وقــد ذكـر عــبـد
الـــنــــاصـــر في أحـــد خــــطـــبه إلى
اجلـمـاهيـر الـعـربـية حـول أهـمـية
الـــوحـــدة في الـــتـــحــريـــر وبـــنــاء
احلـضــارة حـيث قـال (إن تــفـتـيت
األمــة الـعــربـيــة مــنـذ ســايـكس –
بيـكـو إلى الـيوم هـدف صـهـيوني
أستعماري  ألنه يحوّل قوة األمة
وطــــاقـــــاتــــهــــا إلـى الــــنــــزاعــــات
واحلـروب ب بـلـدانـها وأبـنـائـها
عـلى أسـاس قـطري أو طـائـفي أو
مـذهـبي أو عـرقي ألخ.. والـرد هو
ـنـهج الـوحـدوي فـكراً األلـتـزام با
ــارسـة عــلى مـســتـوى األفـراد و
واجملــامـيع فـي األمـة الــعــربــيـة 
ـعـادلـة الــتي ال تـقـبل الـرد هي وا
الـــــوحـــــدة أســـــاس الـــــنـــــصــــر 
والــتـــحــريـــر والــتـــقــدم  واألمن 
والـفـرقــة واإلنـقـسـام يـقـودان إلى
الهزائـم والتخلف وتـمك احملتل
من الـبقاء حـيث هو وأضـاف عبد
الناصر قائالً  كانت الفرقة سبب
إنــكــســارنــا وكـــانت الــفــرقــة هي
ـتـنــا  وكـانت الـفـرقـة ســبب هـز
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إن الــوحـــدة الـــتي تــنـــبض بـــهــا
الــقـلـوب الــيـوم في كـل مـكـان هي
سبـيلنا إلـى القوة  وهي سبـيلنا
إلى التـحرير وإلى حتـقيق حقوق
شـعب فلـسطـ . وإن القـوة التي
ـكن بـأي حـال نــسـعى إلـيـهــا ال 
من األحـــوال أن تـــتـــحـــقق إالّ إذا
أحتدت القلوب ,وأحتد العرب في
كل مكان  ولـذا فال غرابة أن نرى
األسـتـعـمـار  ونرى الـصـهـيـونـية
تـظـهر اإلنـزعاج  وتـظهـر اخلوف
من وحــدة الــعــرب وأضــاف عــبـد
الـــنـــاصــــر إنـــهــــا دروس وعـــبـــر
مــسـتــقــاة من الـتــاريخ والـواقع 
وهي ضـرورية لـألمة الـعربـية كي
ــسـتـهــتـرون بــالـوحـدة  يـوقف ا
والـعــابـثـون بــالـوحـدة الــوطـنـيـة
والــعــربــيـــة بــأسم الــطـــائــفــيــة 
ـذهب  والـعــرق واجلـهـة  مـا وا
ينفـثونه من سموم الفـرقة القاتلة
. فــالـفــرقــة ضــيــعت فــلــســطـ 
وضــيـــعت قــوة األمـــة الــعـــربــيــة
وثـــرواتــهـــا وهــجـــرت وشــردت 
وقـتلت  وخـربت  وال عزة إالّ مع
الـوحدة  وال حتـريـر إالّ بالـوحدة
 وال تــقــدم  وال أمن  وال حــريــة
وكـــــرامـــــة إالّ مـع الـــــوحــــدة . إن
ـشروع أستـهـداف فـلسـطـ في ا
اإلستيطاني الصهيوني اإلحاللي

جاء مـؤامـرة عـلى األمـة العـربـية
ــنع كــلـــهــا  ولـــوضع حــاجـــز 
وحـــدتـــهــا  وال يـــكـــون حتـــريــر
فـلـسـطـ إال بـالـوحـدة وال تـقـوم
الــوحـدة إالّ بـتـحـريـر فـلـسـطـ 
ـــا هي وكـل فـــتـــنـــة في األمـــة إ
خـادمة لألستـعمار والـصهيـونية
ومــؤامــرة عــلى الــعــروبـة وعــلى
تحدة فلسط لـقد عرفت األ ا
الصهيونية في تشرين ثاني عام
 1975 بأنها شكل من أشكال
العـنصـريـة والتـميـيز الـعنـصري
وقد ألغي هذا القرار في سبتمبر
ـــتــــحـــدة عـــام  1991مـن األ ا
نـفـسهـا بـالـضـغط األمـريكي . إن
ـظـاهــر الـتي شـغــلت حـيـزاً مـن ا
مـهـمـاً في الـوعي الـعـربي خلـطـر
شروع الـصهيوني هـو التهديد ا
اإلقـتـصـادي الـصـهـيـوني  الـذي

شكل تهديداً مزدوجاً .
أوالً : لــلـقــوة األقــتـصــاديــة الـتي
تـمتعت بهـا الصهـيونيـة  وثانياً
: أثـرهــا في األقـتـصــاد الـعـربي 
فــقــد أدرك الـعــرب في فــلــســطـ
وخارجـها إن الصـهيونـية تسعى
إلى السيطرة على الوطن العربي
سـيــطــرة ســيـاســيــة وعـســكــريـة
شـــامـــلـــة  وفي الـــبـــدايــة كـــانت
تـــســـعى أن تـــكـــون الـــســـيـــطــرة
أقــتـــصــاديـــة . وقــد كـــان الــوعي
للـخـطر اإلقـتصـادي الـذي تشـكله
الـصهـيـونيـة لـدى الفـلسـطـينـي

أســبق وأكـبــر مـنه لــدى الـعـرب .
نطـلق جاءت مقاومتهم من هذا ا
لـلـصـهيـونـيـة بـشكل مـبـكـر جداً 
ـقاومـة لم تـشـتد بدلـيل إن هـذه ا
إالّ عــنــدمــا بــدأ تــطــبــيق الــعــمل
الــــعــــربـي  في حــــ أن الــــوعي
الــعــربـي خــارج فــلـــســطــ كــان
يـنـصب بصـورة أكـبـر عـلى خـطر
الـصــهــيــونـيــة الــســيــاسي  لـذا
ــعــارضـــة لــهــا عــلى أنــطـــلــقت ا
أســــاس قـــومـي  بـــأعــــتـــبـــار إن
الــصـهـيــونـيــة تـهـدد كــيـان األمـة
الـعــربـيــة ووحـدتــهـا إن احلــركـة
الـصــهـيــونــيـة حــركـة عــنـصــريـة
أسـتــعـمـاريــة أسـتـيـطــانـيـة وهي
مشتقة من كـلمة " صهيون " وهو
أسم جبـل في القـدس  ومـعـنـاها
ـــــــــوعـــــــــودة أو األرض األرض ا
ـقـدســة وغـايـتـهــا الـهـجـرة إلى ا
فلسط لـدوافع دينية أو دنيوية
أو كليهما بهدف أستيطانها أمالً
في إعـــــادة تـــــأســـــيس الـــــدولــــة
اليـهوديـة فيـهـا  وقد نـادت بحل
ـشكـلـة الـيـهـودية كـمـا أسـمـته بـا
وعــارضـت إنــدمــاج الـــيــهــود في
أوطـانهم األصـلـيـة ودفـعـتهم إلى
الـهـجـرة إلى فـلـسـطـ زاعـمة إن
لهم فيـها حقوقاً تاريـخية ودينية
 وقــــــد أســـــــبـــــــغـت احلـــــــركــــــة
الـصهيـونية عـلى اليهـودية صفة
الــقــومــيــة  وزعــمت إن الــشــعب
الــيــهـــودي يــشــكـل عــرقــاً نـــقــيــاً
وبـــــالـــــرغـم من وقـــــوف أطـــــراف
ومخـتصـ ومفـكـرين وأكادمـي
من بـلـدان مـتـعـددة أزاء احلـقـوق
الــعـربــيـة كي تــتــصـدر إســرائـيل
قـــائــمـــة اإلرهــاب في مـــوســوعــة
تعتـني بذلك وقيام مـركز وبحوث
ودراســـــات بــــنـــــشــــر مـــــا يــــدين
الـــصــهـــيـــونــيـــة و " إســـرائــيل "
وخـصـوصـاً لـدى جـيل جـديـد من
الـبـاحـث في الـعـالم  إالّ أن هذا
العـالم بـحاجـة ماسـة إلى الـرؤية
ـوحــدة  والـدراسـات الــعـربــيـة ا
النقدية العربية خلطاب إسرائيل
وفـضح مواقـفـها ودراسـة مواطن
اخلـلل فـي مـعـلـومـاتـهـا  بـالـرغم
من جهود مـشكورة قدمتـها نخبة
عربـيـة  وأغـلبـهم من اخملـتـص
ؤرخ الفلسطين فكرين وا وا
في طـــرح احلــــقـــوق الـــعــــربـــيـــة
غتصبـة من قبل الصهاينة . إالّ ا
أن الـــضــرورة بـــاتت مـــاســة إلى
تــكـــريـس خــطـــاب عـــربي يـــوجه
بـالــلـغـات األســاسـيــة احلـيـة إلى
العـالم  وأن تـقـوم مراكـز بـحوث
عـربــيـة بــدراسـة ونــقـد مـا يــنـتج
ــيـاً حـول مــخـتـلف الــقـضـايـا عـا
الـتي تـخـص الـعـرب وخـصـوصـاً
ــركــزيــة فــلــســطـ قــضــيــتــهـم ا
ونـشرها مطـالب بـالتحـقق منها
مــوضــوعــيــاً دون الـوقــوف عــلى
احلـياد . وأخـيـراً أود أن أقول إن
فـلسطـ أغتصـبتهـا الصهـيونية
بـــدعم من وإســـنــاد بـــريــطـــانــيــا
وأمــريـكــا والـغـرب عــمـومـاً  وإن
ـتــعــلـقــة بــاألوطـان ال احلــقــوق ا
يسـقطـها تقـادم الزمـن مهـما طال
وإن الــعـرب سـوف يـســتـرجـعـون
فــلــســطــ واألراضـي الــعــربــيــة
احملتـلة عـند الـتـخلص من الـنظم
الـــعــربــيــة الــقــائـــمــة الــعــمــيــلــة
لألســتــعـمــار وعــنــدهــا تــتـحــقق
الوحدة الـعربية الكـبرى ولو بعد
حـ وسـوف تــتـحـقق احلـضـارة
الــعــربــيــة والــتــحــريـر  حــيث ال
حـــضــــارة وال حتـــريــــر لألراضي
ـغتصبـة واحملتلة  بال العـربية ا
وحــدة عـربــيـة عــنـدهــا سـيــشـكل
الـعــرب قـوة عــظــمى تــسـاهم في
بنـاء احلضارة اإلنـسانيـة وتلعب
دولـــــة الــــوحــــدة دوراً بــــارزاً في

الشؤون الدولية .
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في هذه الـذكـرى األليـمـة التي  فـيهـا أغـتصـاب فـلسـطـ العـربيـة في اخلـامس عشـر من آيـار/مايس/ 1948 والتي
ـراحل الـتاريـخيـة التي  فـيهـا أغـتصـاب فلـسطـ مع ذكر احلـقائق تسـمى بعـام النـكـبة سـوف نسـلط الضـوء على ا
والوقائع  التي يحاول أعالم القوى الصهيونية والقوى األستعمارية نفسها التي ساهمت في أغتصام فلسط وذلك
ـزاعم واألكاذيب في موسوعات عـديدة ينشرها الـكيان الصهـيوني في فلسط ية من خالل نشر ا على الساحة العـا
وفي مختلف دول العالم باللغة اإلنكليزية حول حقـه في فلسط من الناحية التاريخية في ح لم يصدر أي شئ من

هذا اإلعالم إالّ القليل من الدول العربية واجلامعة العربية الواقعة حتت هيمنة النظم العربية الرجعية 


