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 القدس والتحدي الصهيىني  
 أ.د أشرف حممد عبد الرمحن مؤنش

 التاريخ الحديث والمعاصر قسمرئيس 
 جامعة عين شمس  – بكمية التربية

 :ةــمقدم   
كانت قضية القدس ال تزال محط األنظار ومحور االىتمام, فيي ذلك الجزء الذي      

 ية الفمسطينية .يتجزأ من القض ال
لقد تعرضت فمسطين بصفة عامة, والقدس بصفة خاصة لتحديات كثيرة عبر      

العصور منذ التاريخ القديم والبطممي واليوناني والروماني والعصور الوسطى والحروب 
الصميبية, وكانت تتعرض لمغزو واالحتالل, إال إنيا كانت تخرج في كلِّ تحدي 

ظة بيويتيا العربية وطابعيا اإلسالمي, غير إنو في أواخر منتصرة وأكثر قوة, ومحتف
القرن التاسع عشر الميالدي ومع تغير أساليب االستعمار واجيت القضية الفمسطينية 

 . ة الصييونية واالحتالل البريطانيأخطر تحدي وىو تحدي الحرك
تحديات  والجدير بالذكر أن القضية الفمسطينية عامة والقدس خاصة, واجيت         

متعددة, تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسكانية, إال إننا سنركز عمى التحدي 
الصييوني بكل أساليبو وأشكالو, خاصة التحديات الجوىرية, مثل التحدي التآمري, 
وتحدي التحالف البريطاني الصييوني, والتحدي الديموغرافي لتغير ىوية القدس, 

 .اتخذىا عاصمة لمكيان الصييونيمستمًرا قد  والتحدي األخطر الذي مازال
 

 م( :7871-7981التحدي الصهيوني التآمري )

 كانت فمسطين والقدس تابعة لمدولة العثمانية منذ دخول العثمانيين فمسطين في   
م, وحاول الصياينة في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي شراء 5151ديسمبر  82 
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( سمطان الدولة م5191-5241الحميد الثاني ) عبد مدينة القدس من السمطان
 العثمانية, إال إنو رفض أن يفرط في شبر واحد من أرض فمسطين . 

الييودي المجري قد عرض عمى  )*(  Theodor Hertzl وكان ثيودور ىرتزل     
م مبمًغا من المال في مقابل إعطاء امتيازات 5211السمطان عبد الحميد في عام 

 81إلى أرض فمسطين, إال أنو لم يجد استجابة من السمطان, فدعا في لمييود لميجرة 
 Baselم إلى عقد المؤتمر الصييوني األول في مدينة بازل 5214أغسطس عام 

( من مفكري الييود من أنحاء العالم. 099بسويسرا, وقد حضر المؤتمر  حوالي )
تالف  المؤتمرين وطرح القضية الييودية عمى الصعيد الدولي, وعمى الرغم من اخ

ىل تكون في  األرجنتين أم أوغندا أو غيرىما, إال  عمى مكان إقامة الدولة الييودية
إنيم في النياية اتخذوا في ىذا المؤتمر القرار الشيير بإنشاء الوطن القومي الييودي 

. (5)كمرحمة لبناء دولة إسرائيل الكبرى –أرض الميعاد كما يعتقدون –في فمسطين 
 رتزل الذي اختير رئيًسا لممنظمة الصييونية برنامًجا من ثالث نقاط : واقترح ى
 تشجيع وتدعيم حركة ىجرة منظمة واسعة إلى فمسطين . .1
 الحصول عمى اعتراف دولي بشرعية ىذا االستيطان .  .2
 . (8)إنشاء منظمة لضم صفوف ييود العالم إلى القضية الصييونية  .3
نقطة تحول ميمة في مسار الحركة  وكان ىذا المؤتمر الصييوني األول    

الصييونية الييودية, وفي الوقت نفسو نقطة تحول خطيرة في مسار القضية 
الفمسطينية, فقد وضع خطة صييونية مدروسة لتحقيق اليدف عن طريق تشجيع 
برنامج االستعمار, واحتالل األرض, وتشجيع الييود لميجرة من كل مكان في أنحاء 

ين, باعتبارىا أرًضا موعودة ليم, وتحديد فترة خمسين عاًما  العالم إلى أرض فمسط
إلقامة الدولة الييودية, واالعتماد عمى القوى الكبرى في العالم أيًّا كانت لمساندتيم في 

 .( 0)تحقيق مخططيم الصييوني 
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وىنا كان التحدي األكبر واألخطر الذي وجو القضية الفمسطينية, في سبيل تحقيق    
ييوني, عاودت الحركة الصييونية سعييا لمحصول عمى ترخيص من المخطط الص

م لتأسيس شركة تكون ميمتيا تيجير الييود إلى 5195الدولة العثمانية في عام 
, ومنذ ذلك (7)فمسطين ورفض السمطان عبد الحميد المطالب الصييونية  مرة أخرى 

نت اليجرة م( كا5152-5157التاريخ  وحتى نشوب الحرب العالمية األولى )
الييودية إلى فمسطين تتزايد في صمت حتى وصل تعداد المستوطنين الييود إلى اثنى 

 .( 1)شون في تسعة وخمسين مستوطنة يعشر ألًفا يع
وعندما قامت الحرب العالمية األولى, عممت دول الوفاق كيف تكسب الحرب بكل     

معرب )لمشريف حسين ( الوسائل المشروعة وغير المشروعة, فقامت بإعطاء وعود ل
بأن يحصل العرب عمى استقالليم, ووعود أخرى لمحركة الصييونية إلنشاء وطن 

 قومي ليم في أرض فمسطين . 
 م( :7891-7871القدس ومواجهة التحدي البريطاني الصهيوني )

في ىذه الفترة, تحالفت بريطانيا مع الحركة الصييونية من خالل مؤتمر لندن       
حتى تحصل عمى مساعدة الييود ليم أثناء الحرب, في مقابل أن تعمل  م,5154عام 

بريطانيا عمى وضع فمسطين تحت حمايتيا لتسييل حصول الييود عمييا, وىذا ىو 
   Balfour Declarationأساس الصفقة التي أدت إلى إصدار تصريح بمفور

ة الصييونية م الذي وعدت فيو الحكومة البريطانية الحرك5154نوفمبر عام  8في 
  . ( 1)العالمية بأنيا تعمل عمى إنشاء وطن قومي لمييود في فمسطين

      
أخطر تحدي واجو القضية الفمسطينية, قضية تنكرت  5154ولذا, كان عام       

م أيًضا دخل 5154فييا دول الوفاق بقيادة بريطانيا لوعودىم لمعرب, وفي عام 
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ديسمبر من العام نفسو, وخضعت  2القدس في   Allenbyالجنرال البريطاني المينبي 
 .  (4)فمسطين لإلدارة العسكرية البريطانية 

بدء المأساة الفمسطينية بشكميا العممي, فقد بدأت  5154وىكذا, يعد عام         
الحركة الصييونية نشاطيا الفعمي في فمسطين بعد صدور تصريح بمفور مباشرة, 

زعيم الييود إلى فمسطين عمى رأس لجنة   H.Weizmann فجاء حاييم وايزمان 
بريطانية إيطالية فرنسية أمريكية كي تدرس األوضاع فييا, وتدرس مستقبل العالقات 
بين اإلنجميز والييود, وتضع مخطًطا لتنظيم وتسييل اليجرة وتأمين األراضي إلقامة 

 .( 2)الييود ريثما تنتيي أحداث الحرب العالمية األولى 
تحدي األخطر بعد نياية الحرب, عندما أرادت بريطانيا, تنفيذ مخططاتيا وكان ال    

في الشرق العربي, فاجتمع مجمس الحمفاء األعمى )بريطانيا وفرنسا( دون حضور 
 في إيطاليا  San Remo الواليات المتحدة في لندن أواًل, ثم في سان ريمو 

م والعراق, بحيث تتولى م وقدرتا وجوب دولة منتدبة عمى الشا5189أبريل  81في 
بريطانيا االنتداب عمى العراق وفمسطين واألردن, وتتولى فرنسا االنتداب عمى الشام 

 )سوريا ولبنان( .
الصياينة كانوا يخططون بدقة من خالل تطبيق )الندب(, لفصل القدس وفمسطين    

 .عن كيانيا ومحيطيا العربي, ويتضح ذلك من خالل عدة أمثمة
: عندما نعقد  مقارنة بين صك االنتداب البريطاني عمى العراق, وصك لالمثال األو 

االنتداب البريطاني عمى فمسطين, وكالىما صدر في وقت واحد, ولكن بينيما 
خالفات جوىرية: اشترط صك االنتداب البريطاني عمى العراق عمى الدولة المنتدبة 

ات من تاريخ تنفيذ االنتداب تتجاوز ثالث سنو  )بريطانيا( أن تضع وفي مدة زمنية ال
قانوًنا أساسيًّا )دستوًرا(, تصادق عميو عصبة األمم, شريطة أن يسن ىذا القانون 
األساسي بمشورة الحكومة الوطنية )العراقية(, وأن يراعي تسييل تدرج العراق وترقيتو 
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ولم يرد مثل ىذا الشرط في صك ( 1)( من صك االنتداب5كدولة مستقمة )المادة 
بمعنى في حالة العراق يسن دستور لمعراق  تداب عمى فمسطين وشرقي األردن,ناال

 وتصادق عميو عصبة األمم, بينما في حالة فمسطين وشرق األردن لم يرد ىذا الشرط. 
:ورد في صك االنتداب عمى العراق أنو وبعد نفاذ القانون األساسي  :المثال الثاني

منتدبة )بريطانيا( والحكومة العراقية )معاىدة )الدستور( يعقد اتفاًقا بين الدولة ال
دارتيا )المادة 5188 بينما  (59)( من صك االنتداب 51م( بتسميميا األمور الداخمية وا 

 . النتداب عمى فمسطين وشرقي األردنلم يرد أي شيء من ذلك في صك ا
قي أكدت المادة األولى من صك االنتداب البريطاني عمى فمسطين وشر  المثال ثالث:

ففكرة  األردن, أن تتولى الدولة المنتدبة )بريطانيا( السمطة الفعمية في التشريع واإلدارة,
لفمسطين آنذاك كانت مرفوضة من بريطانيا, ألنيا تتعارض حتًما مع الحكم الذاتي 

 فكرة إقامة الوطن القومي الييودي .
, 4, 1, 7, 8د )أن صك االنتداب البريطاني عمى فمسطين في الموا المثال الرابع:

( تمت صياغتيا بدقة لصالح الييود, وألجل بناء وطن قومي ليم 81, 88, 57, 50
 عمى حساب الفمسطينيين . 

ولكيُ تحكم بريطانيا قبضتيا أكثر عمى فمسطين, فصمت بريطانيا  المثال الخامس:
شرقي األردن عن فمسطين, وجعمت لفمسطين إدارة مستقمة ولشرقي األردن إدارة 

قمة, بيدف استثناء شرقي األردن من تصريح بمفور, وترتب عمى ذلك اعتراف مست
, كي يسيل عمى بريطانيا (55)م 5180مايو  81بريطانيا باستقالل شرقي األردن في 

م( بعيًدا عن فمسطين, وربط المندوب 5182عقد معاىدة مع شرقي األردن )معاىدة 
ة في لندن وليس بالمندوب السامي  البريطاني المقيم في عمان بالحكومة البريطاني

 . (58)البريطاني في فمسطين 
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طبقت بريطانيا االنتداب عمى فمسطين دون أن يؤخذ في  المثال السادس األخير:
( من ميثاق عصبة األمم, والتي 88االعتبار ما نصت عميو الفقرة الرابعة من المادة )

اختيار الدولة المنتدبة". وىكذا نصت عمى أنو "لرغبات األىالي االعتبار الرئيسى في 
صار االنتداب ىو التطبيق العممي لتصريح بمفور حيث شرعت بريطانيا في تنفيذ 

 مخططيا االستعماري الذي يحقق أىداف الصييونية عمًنا ودون مواربة .  
ىكذا يتضح من األمثمة السابقة  أن المخطط التآمري عمى فمسطين كان مبيتًا      

ت بريطانيا في كل معاىداتيا تضع نًصا وىو: عند االختالف في ومحكًما, وكان
 . (50)تفسير النصوص, تشترط الرجوع لمنص اإلنجميزي وليس النص العربي 

 التحدي الديموغرافي لمقدس :
ولقد استمر الحكم البريطاني عمى فمسطين ثالثين عاًما منذ أن دخمتيا القوات      

مايو عام  57م إلى أن انسحبت منيا في 5154خر عام البريطانية بقيادة المينبي أوا
م تاركة أرض فمسطين لقمة سائغة في أيدي الجماعات الصييونية بعد أن 5172

 . (57) لصالح الييود غيرت ديموجرافية المدينة وفمسطين 
فخالل الثالثين عاًما, انقمب الميزان العددي لسكان فمسطين, فبعد أن كان فييا    

ألف( عربي, صار فييا في عام  119ألف( ييودي مقابل )19م )5152عام 
ألف )**( ييودي. استطاعوا في ظميا  119ألف( عربي, وأكثر من )529م )5172

أن يسيطروا عمى أكثر من ثمثي مساحة فمسطين وأن يستولوا عمى أمالك الشعب 
 . (51)الفمسطيني 

ضعف الييود, بينما في م كانوا ثالثة عشر 5152ومعنى ذلك أن العرب في عام    
 م تراجع تعداد العرب ليصبح الييود ثالثة أضعاف العرب . 5172عام 
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ولذا كان التحدي الصييوني  بأساليبو التآمرية أخطر تحدي واجيتو القدس وواجو    
أمام الييود  باب اليجرة الييودية عمى مصراعيو الشعب الفمسطيني وىو فتح

 لالستيطان في فمسطين. 
 م(:9171-7891قدس عاصمة لمكيان الصهيوني )تحدي ال

ومن التحديات األخرى التي واجيتيا القدس, سعى إسرائيل منذ نشأتيا في عام     
م إلى تغيير وجو مدينة القدس العربية, ووضع األسس لجعميا العاصمة الفعمية 5174

م قرر مجمس الوزراء اإلسرائيمي نقل المؤسسات 5172ديسمبر  89ليا, ففي 
م, وكان 5171فبراير  57لحكومية إلى القدس, وعقد الكنيست أول جمساتو فييا في ا

ىذا اإلجراء مخالًفا لقرارات األمم المتحدة, لذلك فضمت كل من الواليات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا وفرنسا عدم حضور احتفال تدشين البرلمان اإلسرائيمي في خطوة 

 .( 65)م العالمي عامة والعربي واإلسالمي خاصة رمزية تجنًبا إلثارة الرأي العا
رئيس وزراء Moshe Sharet م أبمغ "موشيو شاريت" 5110أبريل  2وفي      

م( وزارة الخارجية األمريكية عن عزم حكومتو تنفيذ قرار نقل 5111-5110إسرائيل )
تعتبر وزارة الخارجية اإلسرائيمية من تل أبيب إلى القدس, وأشار إلى أن إسرائيل 

القدس عاصمتيا, وأن تنفيذ القرار تأخر من أجل السماح لمجمعية العامة لألمم 
المتحدة لتحديد وضع القدس, وأعرب عن قمقو البالغ إزاء التصريحات األمريكية بعدم 

 . (54)تأييد ىذا القرار 
 وأوضح أن ىذا ال يعنى مطالبة الواليات المتحدة بنقل بعثتيا الدبموماسية إلى     

القدس معرًبا عن أممو في ذلك, لكن ما تريده الحكومة اإلسرائيمية ىو أن تكف 
الواليات المتحدة عن حث إسرائيل عمى عدم نقل وزارة خارجيتيا إلى القدس وقال: "أنو 
ليس باستطاعتو إعطاء أي وعد بتغيير الموقف اإلسرائيمي, ووفًقا لمعموماتو فقد تم 

 . (52)م" 5110اية مايو أو أوائل يونيو وضع خطط لتنفيذ القرار في ني
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أعمنت الحكومة اإلسرائيمية عن نقل وزارة خارجيتيا إلى مدينة القدس, وكانت ىيئة  
األمم المتحدة قد أقرت تدويل ىذه المدينة عمى أن تدار شئونيا من قبل ىيئة دولية 

 .( 51)تابعة لألمم المتحدة 
ة األمريكية مذكرة إلى سفيرىا في تل م بعثت الخارجي5110من يوليو  88وفي    

أبيب لتسميميا إلى حكومة إسرائيل, جاء فييا أن الحكومة األمريكية فضمت ومازالت 
تفضل وضع القدس تحت إشراف دولي؛ ألن ذلك من شأنو صيانة األماكن المقدسة, 
فضاًل عن أنو حل مقبول لكل من الحكومتين األردنية واإلسرائيمية وسائر الطوائف 

. وفي سياق رده عمى القرار اإلسرائيمي أعرب جون فوستر (89)الدينية في العالم 
م 5110من يوليو 82وزير الخارجية األمريكي  في   John Foster Dullesداالس 

عن أسف حكومتو بشأن ىذا التصرف, وصرح بأن اإلدارة األمريكية أبمغت إسرائيل 
تعمد دالس إعالن الموقف األمريكي  .(85)بعدم نيتيا في نقل سفارتيا إلى القدس

الرافض لمتحرك اإلسرائيمي أمام الرأي العام العالمي والعربي إثباًتا لحسن النوايا, حيث 
 إنو لتوه عائد من رحمتو إلى الشرق األوسط لتأسيس عالقات طيبة مع دول المنطقة . 

في واشنطن, ثار تصرف الحكومة اإلسرائيمية حفيظة ممثمي الدولة العربية أ     
م مع وكيل وزير الخارجية األمريكي 5110من أغسطس  7فعقدوا اجتماًعا في 

بحضور معاون وزير الخارجية لشئون الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا, وأبمغوا المسئولين 
اإلسرائيمي منحاز كميًّا إلى  –األمريكيين بأن موقف الواليات المتحدة من النزاع العربي 

أن مساعدتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية ىي وحدىا سر بقاء جانب إسرائيل, و 
إسرائيل في الوسط العربي, وأعرب السفراء العرب عن اقتناعيم بأن القرار اإلسرائيمي 
ليس إال تمييًدا لمزيد من العدوان عمى بقية القدس وفمسطين طبًقا لممخطط الصييوني 

ل وزير الخارجية األمريكية عمى صداقة وتصريحات الزعماء الصياينة, فيما أكد وكي
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الواليات المتحدة لمعرب وأبدى استنكاره لتصرف إسرائيل, وأكد لمممثمين العرب أن 
 .  (88)الحكومة األمريكية ال تممك السيطرة عمى سياسة إسرائيل الخارجية 

عدة اتصاالتيا ب –نيابة عن الدول العربية  –أجرت وزارة الخارجية المبنانية        
م لمعرفة موقفيم من التصرف اإلسرائيمي, وأجابت ىذه 5110من سبتمبر  8دول في 

الدول ومن بينيا الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا والبرازيل بعدم نقل سفارتيا من تل 
م أنباء 5110. أشاعت الصحف الصييونية في أواخر أكتوبر  (80)أبيب إلى القدس 

فير الواليات المتحدة األمريكية الجديد في إسرائيل س  Lwash عن أن مستر الوش 
في طريقو إلييا لتقديم أوراق اعتماده في القدس تحت الضغط الصييوني, ليتم بذلك, 
لغاء قرار التدويل,  اعتراف الواليات المتحدة بانتقال العاصمة اإلسرائيمية إلى القدس وا 

ارات إسرائيل إلى القسم كما تزول بذلك سمطة لجنة اليدنة التي رفضت دخول وز 
اإلسرائيمي من القدس, وتذرع الصييونيين بأن الواليات المتحدة تساىمت كثيًرا مع 
العرب في التسمح والمساعدات المالية, فعمييا إرضاء إسرائيل باالعتراف بضم القدس 

. وبدا أن ما نشرتو الصحف الصييونية ما ىو إال محاولة من الموبي (87)إلييا 
عالن تأييدىا لمقرار اإلسرائيمي  الصييوني األمريكي لمضغط عمى اإلدارة األمريكية وا 

بضم القدس, إال إن اإلدارة األمريكية حافظت عمى إظيار التزاميا بالشرعية الدولية 
وعدم اعترافيا بالتحركات اإلسرائيمية, ولكن من الناحية الفعمية لم تحاول اتخاذ 

 رائيمية . خطوات عممية لوقف اإلجراءات اإلس
م, أصدر الكنيست اإلسرائيمي ما يعرف باسم )قانون 5129يوليو  09وفي         

القدس( الذي يعتبر القدس عاصمة موحدة لمكيان الصييوني وضم شرقي القدس إلى 
 . (81)إسرائيل قانوًنا أساسًيا أي مبدأ دستورًيا 
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الدولي القرار  م(, أصدر مجمس األمن5129أغسطس  89وبعد أقل من شير )     
( 57( الذي أدان الخطوة اإلسرائيمية واعتبرىا خرًقا لممواثيق الدولية بموافقة )742)

 صوًتا مقابل ال أحد ضده, وامتناع واشنطن عن التصويت )***( . 
 00م, قام الكيان الصييوني بتأجير قطعة أرض تبمغ مساحتيا 5121وفي عام    

عاًما بغرض إقامة سفارتيا عمييا  11ى واشنطن لمدة دونًما/ فداًنا في مدينة القدس إل
 . (81)مقابل دوالر واحد في العام

م صدق الكونجرس األمريكي عمى )قانون سفارة القدس( الذي 5111وفي عام      
ينص عمى "وجوب نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس", وبالتالي االعتراف 

ىذا القانون أحجم الرؤساء األمريكيون عن تنفيذه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. و 
وكان يؤجمونو ستة أشير تمو ستة أشير أخرى وىكذا. عمى اعتبار أن المصمحة 
األمريكية وتعقيدات الوضع في منطقة الشرق األوسط تقتضيان سياسة أمريكية أكثر 

 . (84)مرونة مما أدى إلى تأخير ىذه الخطوة حتى يحين الوقت المناسب 
لمحكم وقرر في  Donald Trump إلى أن جاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب    
م( الموافقة عمى تنفيذ القرار بنقل السفارة األمريكية إلى القدس, 8954ديسمبر 1)

واعتبار القدس عاصمة لمكيان الصييوني, وأضاف ترامب أن وزارة الخارجية 
 .( 82)دة في القدس األمريكية ستبدأ عممية بناء سفارة أمريكية جدي

 وفي اعتقادنا أن صدور قرار ترامب في ىذا التوقيت يرجع لعدة أسباب :
تقوية العالقات بين ترامب وجماعات الضغط الييودية الداعمة لمكيان الصييوني  .1

 والمنظمة الصييونية في أمريكا . 
تفكك تراجع مكانة الممف الفمسطيني في السياسة العربية نتيجة مرحمة الضعف وال .2

 التي مرت وتمر بيا الدول العربية في أعقاب ما عرف بثورات الربيع العربي . 
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م( وانعكاس الثنائية بين فتح 8994ترىل السمطة الفمسطينية المستمر منذ عام ) .3
 وحماس. 

يران( لكي تمعب دوًرا في الساحة الفمسطينية  .4 ظيور أطراف أخرى إقميمية) تركيا وا 
 ظيور انقره وطيران . مما يحمي دوام الثنائية ب

الواليات المتحدة األمريكية تحتفل بطريقتيا الخاصة بمئوية تصريح بمفور عام  .5
م( اليقل خطورة عن تصريح بمفور, بل 8954م فتصدر تصريًحا في عام )5154

 يعقد القضية أكثر ويخل بمصداقية الواليات المتحدة كراعية لعممية السالم . 
 : اخلامتــــة 

ضح مما سبق أن القدس واجيت, ومازالت تواجو أخطر تحدي ليا عبر يت        
العصور, وىو التحدي الصييوني الذي استخدم كل األساليب والوسائل الستيالب 
القدس منذ مؤتمر بازل الذي وضع خطة محكمة طويمة األجل وعمى الييود تبنييا 

مؤتمر صييوني كان وتنفيذىا, والدليل عمى ذلك أن ىرتزل الذي دعا إلى عقد أول 
عاًما توفي بعد سبع سنوات فقط  من ىذا المؤتمر, إال إن الييود  04يبمغ من العمر 

 .الفمسطينيةاستمروا في تنفيذ مخططيم لالستيالء عمى القدس التي تعد جوىر القضية 
يتضح أيًضا أن الييود قد لجئوا إلى مختمف الحيل, مثل محاولة شراء القدس       

شموا في مخططيم؛ بسبب إصرار ورفض السمطان عبد الحميد التفريط في إال إنيم ف
حبة رمل واحدة من أرض فمسطين, وعمى الجانب األمر نجحوا في مخططيم 
الصييوني التآمري بالتحالف مع بريطانيا التي تعد المساىم األول والرئيس في نشأة 

من خالل فرض انتدابيا  القضية الفمسطينية منذ صدور تصريح بمفور وتطبيقو عمميًّا
 عمى فمسطين .
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ويتضح أيًضا أن بريطانيا لجأت إلى الحيل القانونية وغير القانونية من خالل       
صك االنتداب لفصل فمسطين والقدس عن محيطيا العربي, وتبين ذلك من مقارنة 

 صك االنتداب البريطاني عمى كلٍّ من العراق وشرق األردن وفمسطين 
ًضا تحدي أخر, وىو تغيير ىوية القدس من خالل عمل اختالل يتضح أي     

ديموغرافي في تعداد السكان لصالح الييود بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية, وقد 
 نجحوا في ذلك إلى حد كبير . 

ويتضح أيًضا أن ىناك مخطط وضع منذ نشأة الكيان الصييوني في عام      
ر وجو مدينة القدس وجعميا العاصمة الفعمية م ومازال مستمًرا وىو تغيي5174

إلسرائيل, وتستخدم إسرائيل كل الوسائل بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق 
 م .8954ىذا اليدف وأخرىا تصريح الرئيس األمريكي ترامب في ديسمبر 

 وعميو, إذا كان ىناك مخطط صييوني مستمر منذ سبعين عاًما محكًما منظًما      
يعتمد عمى الدولة الكبرى والفاعمة والمؤثرة في العالم ولو منظمات صييونية تدعمو 
بكل الوسائل, يقابمة عمى الجانب الفمسطيني والعربي واإلسالمي عدم وجود خطة 
محكمة وتنظيم محكم سواء عمى المدى القصير أو الطويل لمحاولة استرداد األرض 

فمسطيني والعربي واإلسالمي لموقوف مًعا يًدا المسموبة, ولذا البد من االصطفاف ال
 واحدة, ولم ولن تحل القضية إال إذا  كنا في رباط .  
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 شـــــاهلىام
م, 5219)*( ثيودور ىرتزل : ييودي من أصل ألماني, ولد في بودابست بالمجر عام 

م, وأسس 5242وعمل بالصحافة وحصل عمى شيادة الحقوق من جامعة فينا في عام 
لصييونية السياسية, وطرح القضية الييودية عمى الصعيد الدولي, وكان صاحب ا

الذي   Basel م, وصاغ مشروع بازل 5214الدعوة لعقد المؤتمر الصييوني األول 
أقر في المؤتمر, وترأس المنظمة الصييونية وعمل عمى ترسيخ أفكاره ومبادئو من 

 5197يوليو عام  50يعاد, وتوفي في خالل نشر كتابيو : الدولة الييودية, وأرض الم
: عمى خطى ييوشع ... أفكار عاًما. انظر: رفيق الحسني 77عن عمر يناىز 

م, الشروق, 5172-5219قيادات الحركة الصييونية ومخططاتيا تجاه فمسطين 
 .  14-10, ص ص 8955القاىرة, 

اب, القاىرة, أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس : العرب في التاريخ الحديث, مكتبة اآلد (1)
؛ انظر أيًضا أحمد سوسة : أبحاث في الييودية والصييونية, دار 595م, ص 8991

. ؛ طارق عزب : القدس صراع 571م, ص 8990األمل لمنشر والتوزيع, األردن, 
 . 512-511, ص ص 8999, مطابع األىرام, القاىرة, 8وتاريخ, ط

 .511:  المرجع السابق, صطارق عزب (2)
 دولة الييودية, ترجمة محمد فاضل, مكتبة الشروق, القاىرة,: الثيودور ىرتزل (3)

 . 581-14 م, ص 8994
 . 595أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس : المرجع السابق, ص (4)
 . 511: المرجع السابق, ص طارق عزب (5)

(6) Stein, Leonard. The Belfour Declaration , London,                   
                  1961,pp155-160   

أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس : معالم تاريخ العرب المعاصر, مكتبة اآلداب,  (7)
 .591م, ص 8959القاىرة, 
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