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 صالملخ۞
ونية فص ملدولة ملعثاانية ملتص لم يلجأ سلنان ا كان وعد بلفور نتيجة لفشا ملاعاعص ملن ي 

ىلد ولوا ملع ا  ملعالاص لنيا تأييد ملن اينةا وكان  دور ملوعد مل  ينانصا وليس 
ملعثاانص ملازعوما هو ملنقنة ملفا لة فص تاريخ ملقضية ملفلعنينية وقد ت عه  "ملت اون"

لمله مع ا وملتالين ل ا فص بالو ت اون ع بص غض ملنظ  عن ملخيانة مل  ينانية ومضد فص م
ملع ب باسم ملثورب ملع بيةا ولم تنج  مماو   مستدرمك ما فا  حين فشلت ع وض ملنل  

 ملع بصا ومازما ملماا فص تدهور ىلد مليوم.-ملعثاانص

ت: عالقة الوعد ال ريطاني بفشعععل الصعععهاياة في الدولة اقت اسعععا۞
 النثمانية

نان ع د ملمايد بشلللأن ملعلللاام بمقامة معلللتعا م  ل م فص وحاوا ملي وو م تفا  مع ملعلللل"
فلعللنينا للن م فشلللوم. نم منت زوم ف  للة ملم ب ملعالاية موولدا وحالة ىنجلت م لاعاونت م 

نلوم علد وعد بلفور سيًا وماليًا .....فم من ملان ج ملتعلياص ملثانوي فص ع د ملجا ورية ) "سيا
 .[1](ملع بية ملاتمدب

ونتيجة لاومقفه ملاتشللدوب من ملو ن ملقومص ملي وويا رح ت ملم كة ملنلل يونية بخلعه عن "
ع نيب مل سار علد سدب ململم من ق ا حلومة م تماو وملت قصا وتن شاو ملذي  لنان مماد ر

لط سلللللفه فص رفض فل ب ملو ن ملقومصا وما يذيد حلص ح ف للفار هي تعللللا فص زعامة 
ملم كة ملنلللل يونية علد ملمنللللوا علد مل  مرب من ملدولة ملعثاانيةا وحلص ق ا رحيل م عن 

سللعوم  صملاقا عا  ملفلعللنينية لالا فعاليا  ملم ب ملعالاية موولدا وعندما فشلللوم فص حل
ىلد ملمنللللوا علد ونيقة بديلة عن ا من ملدوا م سللللتعاارية لالحتجا  ب ا فص تروقة مذتا  
لدوا  لات ا بين م لدولة ملعثاانية فص ملم ب وقعللللات ماتل ما تمققت هزياة م ملنللللل  ىحم 
ملانتنللل ب. وعااًل بذلص حنللللت علد  لللص وعد بلفور من ب ينانيةا وحلص ق ا تن تنعلللمب 

من ملاقا عا  ملفلعللللنينية تمت الللل ط ملجيا مل  ينانص ملقاوم من  ملجيوش ملعثاانية
 .[2]"من 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn2
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عن تأييد ملم كة ملن يونيةا وتن ا آن   بعد تن تيقن ه تزا تن ململومة مولاانية قد مبتعد  "
 للللدمقة ع د ملمايد ملثانص سلللللنان ملدولة ملعثاانيةا متجه هذم ملنلللل يونص باعللللاعيه نمو 

 .[3]"ململومة مل  ينانية

ا ب (بعد رفض ملعلللنان ع د ملمايد وىل مرمته ملاضللاوب لل ج ب ملنلل يونية)لم ييأس ه زا "
وم للللا معللللاعيه لدل رلاا ملدولة ملعثاانيةا وبعض زعاار ملع ب مشللللي ًم ىلد ملانافع ملتص 

 مولاانصتجني ا ملدولة وملع ب من قدوم ملي وو ىلد فلعللللنينا كاا حاوا توسللللط م م  م ور 
لدل ملعلنان ملعثاانصا للن لايع معاعيه بار  بالفشا. عندئذ متج ت ل وو ملن يونية نمو 

 .[4]"ىنللت م

 لللندو  م سلللتعاار "وكّا ه تزا ملامامص ومفيد لويد لور  لينلللوث ونيقة ا 1903فص عام "
ولا ىنشلللار معلللتعا ب ي ووية فص شللل   ىف يقيا تمت ملتا  مل  ينانص. ورفضلللت  "ملي ووي

تقنع وميزمان تسللتاح ملليايارا ملنائب  [1906]ب ينانيا ملاومفقة علي ا لناوح ا ملزمئد. وفص عام 
ا ت للل   بلفور وزي ًم 1917آرن  بلفور بدعم ملنللل يونية. وفص عام  مل  لاانص لدمئ ب مانشلللعلللت 

لخارلية ب ينانيا ولويد لور  رئيعللللًا للوزرمر. وتعيد   للللياغة ملونيقة ملقدياة لتناسللللب 
اافة فق ب تنص علد ملتمفظ علد حقو   ش   ىف يقياا مع ى عنينا بدا  غي   ملاجتاعا "فل

 [5]""ملي ووية ملاولووب هناك

باثابة تتويج للتقليد ملن يونص مل  ينانص وتجعيد للاعاعص ملتص  "وعد بلفور"وهلذم  در "
عليه بعد غيابه عن ملاعللل م ملنللل يونصا بدتها نيووور ه تزا وملتط ل ا ملن ج ملذي سلللار  

وتمالفت ملن يونية مع م م  يالية مل  ينانية لتنفذ من لالل ا ىلد مستعاار فلعنين وىرسار 
فص بالو رفضللللت مل ال ية ملعظاد من سلللللان ا كا ما  "ملو ن ملقومص ملي ووي"ملدعائم لقيام 

 .[6]"ياثله حلص ملتماله وت    علد حق ا فص تق ي  مني ها

 قاء الحوادثبانت ُيقرأ ال التاريخ۞
ما  ملاتوف ب تعين علد ف ا ا وحعللللن  كا ملاعلو ية من  تاريخ ق مرب ملموموث وملظومه  مل

ما مع ا سلللومر بالدعم تو ملاقاومةا وللن مماولة تجيي  ملمقائخ لخدمة تهدمس معللل قةا ملتعا
سومر كانت هذه موهدمس عقائدية تو سياسية لتنب فص ملن اية فص  ال  ليوب ملاعتفيدين 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn3
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn4
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn5
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn6
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فص ملعلللللنا  ملماكاةا   يخدم موعارم  م ننللللاس ملعلاص وملمياو ملاواللللوعصا وىن لدم 
وب فمنه يجعل ا علد شللفا ل س هار ما يل أ تن ين ار تمام تي مكتشللاس ظاه يًا ملفل ب ملاقنللو

للاعلوما  ملاخفيةا وىحم كان تاريخ ملعلم ملتج ي ص قد تظ    للعوبة ىلفار ملمقائخ ىلد موبدا 
فمنه تظ   كذلص مسللللتااتة ملقول ملا يانة فص مماولت ا مل قابة علد ما يجوز للناس م  ال  

ديأ سللللاريًا عن ىلفار كثي  من م كتشللللافا  ملعلاية ملافيدب لنللللال  عليها ول ذم مازما ملم
ملش كا  ملا يانة علد ملعاحة ملعاللية مثاًلا وهص آلية نجمت وماتزما نالمة علد ملاعتول 
ملعللللياسللللص وم عالمص فص مختله ترلار ملدنيا ومعظم وول ا سللللومر كانت ويلتاتورية تم 

بالع يا  ملتالعب  عا توب لدماث وم عالنا  ملتجارية وملت نية وياق م يةا ول قوا وغعللللا م
م عالميةا وق ا حلص م سلللتشللل م  ىلد موكاحيب ملعلللياسلللية وم عالمية ملاتعادبا وعاليا  
ملشلللليننةا كا حلص يذكد تن ملتم يه ملتاريخص وم عالمص ليس مقنللللورًم علد تت ا  م ياان 

نه يا بذلصا وت لدينص وحده كاا يماوا مل عض م يمار  لن للعلاانص وملالمد تن يلذب بلا م
ل تب للو للوا ىلد تهدمفه ملعللياسلليةا كاا ن ت من تاريخ ملاععللل ين ملشلل قص ومل  بص فص 

اوعية كاا يظن من  "عدم م ياان"ملزمن ملاعا  ا وتن  شاس ملمقائخ وملاو ش  ًا  كت ليس 
لذ لها وتن مل تاريخ باجا تاريخ وليس مل نب مل فار يقتنلللل  م الع م علد بعض لوم ب وم ل

وم لتال  وملتم يه كل ا  للللفا  مازملت مولووب مليوم لدل تع   ملدياق م يا  كاا كانت 
 ومازملت مولووب فص تكث  ملديلتاتوريا  مست دموًم ووموية.

ملخ و  من هذه ملدوممة يلون با  ال  علد مختله منللللاور ملمدثا سللللومر ملتاريخص تو 
تي  م ال  ملقارئ فص م لع علد ما لم يذك ه م لع آل ا ملاعا  ا فاقارنة ملاناور هص ملتص ت

اذكور وفخ ظ وس ملوقو ا  يدب تو متميزبا ليقيس مل ما تذك ه م ملع م اا  لص ب نة ح قار وم
ليع س مثاًل تن ما يذك ه م لع الللد معللللاا  ملا لع نفعللله فان ملا ل  تنه  لللمي ا وما 

ست عاو علاا  فالقارئ ليس مج  ًم علد م اد هذه ملا سياا عند ولوو ملف مث  يخفيه  حدونه  
سياقه ملتاريخص مع تقدي  ظ وفه ي عد  اع ملمدث فص  عا ملا لع ملاذكورا كاا تن و عل فص ت
ملاذرخ عن وظيفة ملنلللياو ملذي يقتنص ملف يعلللة ل  اللله ملخاف وليس ل  ض علاصا وعند 

عن ورمسلللة ظاه ب كتاريخ ت ويد فلعلللنينا يالن لدمرس تن يقع علد حدث معين فيعللللخه 
عالقته باا ق له وما بعده ويألذه ويني  به ويقوا: منظ وما تلم تقا للم؟ لقد فعلوها ملخونة 

مع تن ملاتمدث نفعلله يذيد )مع ملنلل اينة  "فص حالة تفاوض"مللئام وباعوم فلعللنينا ها هم 
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ملافاواللين ملاعا لل ين ومع تن ملتفاوض ملعثاانص كان فص ملمقيقة ل  ض آل  بعيد كا مل عد 
ا نم ها هم (بيع فلعنين ويتعلخ باستخدمم ملن اينة ورقة ا ط علد ملدمئنين ملف نعيينعن 

وون حك  تنه ت وا ملو ب حلاًا فص ملقدس وكان   بد لو يته من ن اية )يعزلون ومليًا مخلنلللًا 
وتنه تات ت قيته بعد عزله من ملقدسا وتعيينه ومليًا علد سوريا تشجيعًا ومثاله بالاضص علد 

وون حك  ملنتائج ملن ائية ملتص آلت )ا نم ها هم ينلللدرون ق مرًم فص  لللال  م سلللتينان (ناهل
هذه  ناز  "ىلي ا  جاا "(ملت فأفعللللموم م ية للا ال ين ملي وو  ها هم لم يانموم ملجنعلللل ا و

عنين !  ش عوم ولووهم فص فل عية ملعثاانية ف ملتدلال  مولن يةا   با ها هم منموهم ملجن
ساموم  ن  مولاانص ولم ين ووه وها هم  عنين لاقابلة ملقي   وون ملنظ)بدلوا ه تزا ىلد فل

غاور فلعلللنين سللل ًم وبعللل عة بعد تن رتل ""ىلد تفاهة موقع ه تزا كنلللمفص وتنه مع حلص 
علنا  ملعثاانية معت  ًم تن ا كانت تع س تنه لم  ن  هناك ونه لاس من م غتياا علد يد مل ملقي

علة   تنقنع من  ([7]"  م وريةيلن  ديقًا حقيقيًا لإلم سل وها هم وها هم وها هم....ىلخا فص 
 ا وما بعد لت ي   موحلام لذريًاا م لتزمر وعدم م حا ة باجاا موحدمثا وللنه لو ق ت ما ق

ن   وملاثاب ب فص مل مأا فمنه فص نفس ملوقت لن ي قص موحدمث  وللن حلص فو  تنه يمتا  لل
  المة لالستخدمم م يديولولص وملشعارم  ملاثالية.

تزومو قناعتص بلا ما س خ كلاا  العت م لعًا لديدًم علّصا سومر كان حديأ ملندور تم قدياًاا 
اريخ نشللور م سللتينان ملي ووي نم ملنلل يونص فص فلعللنينا وتقارن ما تقوله ملا ملع عن ت

بالا ملع  قارن ا  عدوبا وت ها ملات عاو فة وتب ظاه ب من لومن  ا ملاختل عالج مل ية ملتص ت تاريخ مل
ية  كان ينللللدر عن تت ا  نفس ملا لع اا  قت معين م اي ب ل ية ملتص تظ   فص و يديولول م 

نللي ا ولم يمدث م نقالب نتيجة مكتشللاس تي معلومة لديدبا با هو ملعللياسللية ق ا زمن ق
تموا فص ق مرب ملتاريخ فص س يا وعم موقه سياسص رباا كانت عالقته بالاواو  ملتاريخص 
هشللللة وغي  هامةا وللننا فص بالونا عندما نتماس فص ملتأييدا نماوا ل  كا ما يالننا من 

ص مللون  ن ا  م موناا فمحم  للللاوقنا  للللدمقة  ارئة و ئا حتد لو كانت ملظومه  ملن يعية ف
ل لت ملدعاية لتنللور ملتاريخ ملاديد ل ذه ملنللدمقة ملتص تضلل ب فص تعاا  ملتاريخ وظ    
و ئل ا علد وله ملقا  وعلد  لللفمة ملاارا ويالن تن تنقلب ملاولة فص لا  مل نللل  ىحم ت ي  

ا علد ملعدموب ملماساة ملتص لم ت  يومًا من مل ول ملعياسص فجأب فتن   موحافي  ومآلنار و ئ
 ملوفا  بين ملن فين !

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn7
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 ي التاريخ الفلسطيايف النثمانية الدولة۞
ملدكتور وليد ملخالدي من تب ز مذرلص ملتاريخ ملفلعنينص وملقضية ملفلعنينيةا ومن ملن يعص 

نا وقد مة بفلعنيتن يالمس تخننه ملدولة ملعثاانية  سياا م محل ا مولي ب لعالقت ا ملوما
وم ا "عن ملع د ملعثاانص بع ارم  ىيجابية ومامة:  "ق ا ملشتا "تمدث فص كتابه ملانور 

ملعثاانيونا بم ف شللديدا تن يخ موسللاليب م سللالمية نفعلل ا فص ملتعللام  وم عتدما تجاه 
 فص  اشأن–ملانال  ملدينية ملاعيمية فص فلعنين....وفتمت م م  م ورية ملعثاانية تبومب ا 

سالمية ململم تنظاة سائ  شأن حلص عابقة م    وواملي ملاللئين من مآل س مئا  تمام -علي ا مل
كان ...ملاعيمص ملعالم ووا من وغي ها ىس انيا فص ملاعيمص ملدينص م ان او من ف وم ملذين

 سملعللياسللص لنسللتانة ا ون ملعلللنان ملعثاانص كان ملخليفة ورت (تي ملفلعللنينيون)و ؤهم 
مومة م سالميةا وون م شع وم بشعور ملاوم نين   بشعور رعايا ملدولة. وقد مشتقوم شعورهم 
بللالاوم نللة من حقيقللة تن موت مك ملعثاللانيين لم يعللللتعا وم قط ملو يللا  ملع بيللةا باعند 

بين ملع ب  لللفة  "ملعثاانية"م سلللتينان علد حعلللاب تها مل الو. ومن نم مكتعللل ت  لللفة 
 م وبين موت مك فص ننا  وولة ومحدبا    للفة مل يانة من ق ا مجاوعة ع قية ملاشللاركة بين

علد تل ل. ومع حلصا توت   ملعالقا  بين مختله ملاجاوعا  ملع قية وملا م م  م ورية 
لالا ملفت ب ملومقعة ما بين ن اية ملق ن وملم ب ملعالاية موولدا وحلص بتأني  ملشلللعور ملقومص 

لفت ملنظ  تن يمتا فلعللنينيون مقاعدهم فص ملاجلس ملنيابص فص مآلسللتانةا مووروبص...ماا ي
ا كذلص ُعين ملع با 1897ق ا عشلللل ين عامًا من عقد ملنلللل اينة توا مذتا  ل م فص باا سللللنة 

سص تو  علص ملدبلوما سلص ملخدمة ملادنية تو مل عنينيونا فص منا ب علياا   فص  ومن م ملفل
عللللبا وىناا كوزرمر فص ململومة ملعثاانية تيضللللًا....وحاولت مل يئة ملقضللللائية تو ملجيا فم

ملعلنا  ملعثاانيةا م مرًم وتل مرًما ف ض تش يعا  مقيدب لل ج ب ملن يونية ملجااعيةا ولش مر 
مورمالللصا للن ل ووها تح نت بعللل ب اللل ط ملدوا مووروبيةا وفعلللاو ملاوظفين موت مك 

ف موا وب معة ملنلللل اينة فص مسللللت الا نظام ملامليين تنفعلللل ما و اع بعض مالك مورض مو
م متيازم  مولن ية....وكان من ملتنورم  حم  ملا زل بالنعلل ة ىلد ملاعللتق اا  للدور لناب 

ا عن آرن  لياس بلفور....وكانت هذه ملونيقة باثابة ملمد 1917نوفا    /س ي فص تش ين ملثانص 
 قعت فلعنين تمت م حتالا مل  ينانصنم و)ملتاريخص ملفا ا فص تنور ملم كة ملن يونيةا 

 .[8]"ا وبذم فت  ملن يخ علد وسعه تمام تمقيخ ملفل ب ملن يونية(1917-1918

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn8
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ج عدب نقاط تتعلخ بالملم ملعثاانص فص فلعنين: ملتعام  ملدينصا ملاشاركة وماا س خ نعتنت
ملعللللياسللللية وم ومرية بين ملع ب وموت مكا عدم مسللللت الا ملدولة ملعثاانية للع ب علد غ مر 
س ب توت  ملعالقا  بين عنا   ملدولة هو  ستعااريا موم نة ملع ب فص ملدولةا  ست الا م  م 

قا ململم ملعثاانص كاا ستذكد هذم تيضًا مناور تل لا تعث  م ل مرم  ملشعور ملقومص وليس ن
مل ساية اد ملن اينةا وس اب مواوعية   تتعلخ بتعاون ملعلنة و  تع يل ا م اة ملن اينة 
ولم تذو ىلد مسلللتنتالا  عنيفة للاذرخا ولم تذن  علد كون وعد بلفور هو ملمد ملفا لللا فص 

ذي منفت  علد منلل معيه بن اية ململم ملعثاانص ومجصر م حتالا تاريخ ملم كة ملنلل يونية مل
مل  ينانص ولذلص و لله ملدكتور ملخالدي زوما ملعللياوب ملعثاانية علد فلعللنين ومنتقال ا ىلد 
ب ينانيا بالمدث ملفا ا وبالزلزما ملذي هز ملاننقة علد غ مر ملز زا ملتص وقعت فص سنوم  

 .[9]1990و  1967و  1948

ويفعلل  ملدكتور نو  ملتموا ملفا للا ملذي   ت علد فلعللنين بقوله ىن ملفلعللنينيين ت للي وم 
ن اية ملم ب ملل  ل موولدا بعدما منتشلل    بخي ة موما وشللع وم بالتني  ومرتق وم ملعللور فص

تن ار م تفاقيا  ملعلل ية وتنلل ي  بلفورا وشللع وم بال عب من محتااا ىنشللار ملو ن ملقومص 
ملي وويا فقد توقعوم حلص منذ بدمية مل ج ب فص ناانينيا  ملق ن ملتاسلللع عشللل ا للن ململومة 

علد تقا تقدي ا تما مآلن فقد باور   ملعثاانية كانت علد مل غم من اعف ا معاراة للن يونية
ع ة ملع ب فص  ن يونية فص وقت كانت ن ضان مل ستعاارية باحت ب ينانيا وهص تقول ملدوا م 

 .[10]من ملعلان %92فلعنين 

مل ت نات۞ نا حاسععع  ال قال وه القومي الوطن تأسعععي  في ال و انت
 السيادة على فلسطين

ن يونصا ول ذم كانت ع ق ية  ش و  مل سم فص تنور ملا عياوب هص ملعاما ملما وبالفعا كانت مل
ه تزا ملتص ميزته عن كا ت للماب ملاشللاريع ملنلل يونية هص مكتشللافه تهاية محتضللان وولة 
شاس  عي يا وهذم م كت ش وعها تي ملما م م  يالصا كاا يقوا ملدكتور ع د ملوهاب ملا ك  ل لا
هو ملذي سللللم به حتد لنلللوم ه تزا ملعاليين فص ملم كة ملنللل يونية وباوروم ىلد ملعاا به 
لنيا مل اللللا مل  ينانص بعد وفاته وفشللللا ملاماو   مع ملدولة ملعثاانيةا وماا تنتجه ت دا 

علد فلعللللنين ترقام هج ب ي ووية اللللخاة بينت بالاقارنة مفعوا ىل مرم  ملانع ملعللللياوب 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn9
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn9
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn10
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ملعثاانية حتد بالث  م  ملتص عي ت علي اا فولدنا تن حجم مل ج ب  ار ينا فص سنة ومحدب 
ما يومزي تو يفو  عدو ملا ال ين ىلد ملدولة ملعثاانية  (1936تو  1934تو  1933تو  1926تو  1925)

ا ففص (1903-1882)تو عشلل ين عامًا  (1914-1904)املة قد تاتد عشلل ب تعومم فص مولة هج ب ك
مولة مل ج ب ملجااعية موولد زمنيًا و للا عدو ملا ال ين ملي وو ىلد ملدولة ملعثاانية ما بين 
عشللل ين تلفًا ونالنين تلفًاا وهذم مل قم و لللا ىليه عدو ملا ال ين فص زمن م نتدمب مل  ينانص 

تما مولة مل ج ب ملثانية فو للا عدو  (1936و  1926)ةا كا ومحدب علد حدبا فص تكث  من سللن
ملا ال ين في ا ىلد ما بين نالنين تلفًا وتربعين تلفًاا هذم وون حعللللاب مل ج ب ملعلعللللية ملتص 
غاور  فلعلللنين نتيجة مل يئة ملناروب ملتص  لللنعت ا م ل مرم  ملعثاانية ومن ا مبتدمر ملقيوو 

ا وحلص مل قم و لت [11]علد مل ج ب كاا ينف ا مذرخ   يونص ش ي  "شدوبملتععفية وملات"
و  1933و  1925)وم  كا علد حدب ىليه مل ج ب ملنلل يونية فص زمن م نتدمب فص عدو من ملعللن

يفو  عدو لايع  (1935)ا با لقد ولدنا عدو ملا ال ين فص سنة ومحدب هص سنة ملذروب (1934
ملي وو فص فلعللنين ملعثاانية عشللية ملم ب ملل  ل موولد فضللاًل عن عدوهم بعد ت ملعه فص 

 .[12]زمن هذه ملم ب

هذم ىحم تمدننا باورقام ملاج وبا تما ىحم تمدننا عن نعب ملا ال ين ىلد فلعنين ىلد مجاو  
ين مل ج ب ملي ووية عاومًا فص حلص ملزمن فعللللنجد تن نعلللل ة ملا ال ين ملي وو ىلد فلعللللن

عندما كانت مل ج ب  1880-1840ملعثاانية كانت تنخفض با ور ملزمنا ففص مولة مل ج ب بين 
من مجاو  مل ج ب ملي ووية ملعالايةا  %4.5بال مالم  لني ب كان ملا ال ون ىلد فلعللللنين 

رغم ظ ور لاعيا  " (1900-1881)فص مولة مل ج ب موولد  %3.3نم منخفضت هذه ملنع ة ىلد 
كاا يقوا موسلللتاح وليم  " ب ونظات ا و قت ملاعلللاندب ملاالية من تن يار ملي ووشلللجعت مل ج

من مجاو   %1.9ىلد  (1914-1901)ف اصا لتنخفض ملنع ة م ب تل ل فص مولة مل ج ب ملثانية 
ملا ال ين ملي وو فص ملعالما رغم تن ملن يونية ملعياسية قد تمدو  معالا ا وسار  لنوم  

ع س سعة فص وعم مذ عنينوم شجعت مل ج ب ىلد فل شا ات ا ملتص  ع ة [13]ات ا ون ا لت تفع ملن
وتنلللا فص حروت ا ىلد  (%16.6)بعد حلص ىلد معلللتويا  فللية زمن ب ينانيا بشللللا مفال  

ا وهذم وليا وماللل  عن مدل تهاية ملعلللياوب علد مل لد فص ت يئة مولومر (1931-1935) 61.7%
للاش و  ملن يونصا ول ذم يقوا موستاح وليم ف اص ىن وعد بلفور تحدث تن ًم ك ي ًم فص مل ج ب 

 .[14]ملي ووية ىلد فلعنين

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn11
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn12
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn13
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn14
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 ور األحداثلتط الزماي الجدول۞
وفص ملجدوا ملزمنص ملذي يع الله ملدكتور ملخالدي تت ين ملاماو   ملنلل يونية وم ل مرم  

 ملعثاانية ب عض ملتفنيا وىن لم يلن شاماًل:

 .فلعنين فص   يونية معتعا ب توا ىنشار 1878 ●

 نارباسللللتث ملدولة تنمار كا فص با سللللتينان مولانب للي وو تأحن ملعثاانية ململومة 1881 ●
 .فلعنين

 ملن يونية ىلد فلعنين. ملجااعية مل ج ب مولا  من مولة توا 1882 ●

 عنين وون م ستينان.ململومة ملعثاانية تعا  للمجا  ورلاا موعااا ملي وو بزيارب فل

 ململومة ملعثاانية ت لغ ملزعاار ملي وو تن م ستعاار ملن يونص مشللة سياسية.

 ن.فلعني بزيارب للمجا  ملعاام ومستا مر ملي وو موعااا رلاا تمام مل اب ىغال  1884 ●

 .لااعا    ف مول فلعنين باستينان مولانب للي وو للعاام توروبية ا وط 1888 ●

   صك فلعللنين فص للي وو ملعثاانية ملجنعللية من  من يخشللد ملمايد ع د ملعلللنان 1891 ●
 علد ملي وو حنللللوا لعدم تل ل ىلابة هناك تن تي) ي ووية حلومة ىنشللللار ىلد حلص يذوي

 .(م بالمااية مولن يةشاول  تع يا غي  ملجنعية

 .فلعنين فص مولانب للي وو ملدولة ترماص بيع منع 1892 ●

 قامةى عدم بش ط ترمض بش مر قانونية ىقامة ملاقياين للي وو للعاام توروبية ا وط 1893 ●
 .معتعا م 

 مقت مم ي فض ملمايد ع د وملعلنان فلعنين فص عال ا ت دت ملي ووي م ستعاار رمبنة 1896 ●
 زا من  فلعنين للي وو.ه ت

 لدع للمنلللوا نيةملنللل يو ملوسلللائا فص للتدقيخ ملقدس مفتص ب ئاسلللة لجنة تأليه 1897 ●
 .مورماص
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ن ه  علنان ع د ملمايد ي و بميفاو تف مو من ملعاملين فص ق ن يونص مووا ومل منعقاو ملاذتا  مل
 لإلش مس علد حلم متن فية ملقدس.

 لدرمسة م زل مل ج ب ملن يونية وم ستمومح علد مورماص. عثاانية تمقيخ لجنة ىيفاو 1900 ●

 .نفلعني شااا فص مورماص بش مر مولانب للي وو لعاامل تض ط مووروبية ملدوا 1901 ●

 تفعيا ملقيوو ملعثاانية علد مل ج ب ىلد متن فية ملقدس وش مر مورماص في ا.

 .ملثانية مل ج ب مولة 1903 ●

ر تق ي ًم عن ت  ب ملنلللل اينة من قومنين مل ج ب ومورماللللص ينللللد ملقدس متنلللل س 1907 ●
 ملعثاانية.

 لا بل ملفلعللنينية ملقضللية وىنارب تبيب تا مدينة وىنشللار ملمايد ع د ملعلللنان للع 1909 ●
 .ملعثاانص مل  لاان فص موولد

 .فلعنين فص ترمض علد بالمنوا للن اينة للعاام توروبية ا وط 1911 ●

ية  ااع ية لوقه مل ج ب ملج اان مة ملعث ية علد ململو ية فلعللللنين اان ية وب ل الللل وط شللللع 
 وولة ي ووية. ملن يونية وملتمذي  من ىنشار

 .فلعنين فص مورماص علد با ستمومح للن اينة للعاام ا و  ا تجدو توروبا 1912 ●

 .ملل  ل ملم ب مند   1914 ●

 .ملعثاانص ململم علد ملع بية ملثورب ىعالن 1916 ●

 وعد بلفور ومستعالم ملقوم  ملعثاانية فص ملقدس لقوم  ململفار. 1917 ●

 .[15]ملل  ل ملم ب ون اية فلعنين الامحت مللن ص ىتاام 1918 ●

ت دو حقائخ ملتقدم وملت ملع وماللللمة لدل لدوا ملخالديا وهو ليس لدو ً كاماًلا وفص كا 
ملا ملع ملتص ترلت ملاواو  كذلصا ولم تلن تحلام هذه ملا ملع ملتاريخية سول مستنتالا  
وماللللمة لاجاا ملموموث وممنلللللة ملتيارم  ملتاريخيةا وليعللللت وقوفًا عند تي حدث من 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn15
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ضخياه وون مل لو  لاا ق له وما بعدها ولم يلن هذم ملتأريخ  عابقة وت علة مل عل موحدمث ملات
 ان مب ونه رؤية ومقعية وليس حلاًا مع قًا.بمالة لو فه با 

 وادث التاريخية الح مجمل ضوء في فلسطين تهويد۞
نلة  ش مئ  ملات عة عن مومقه مختله مل اوعية نفي سة مو تل   ملدكتورب نائلة ملوع ي ورم

ا سللومر ملعلللنة ملعثاانية ملماكاة تو 1914-1856بفلعللنين من ملاشلل و  ملنلل يونص فص ملفت ب 
موعيان ومالك مورماللصا وتحا ت ملدرمسللة باختله تضللاريس هذه ملاومقه  للعووًم ملعلاار و

وه و ًاا تقدمًا وت ملعًاا ول لت بنتائج تميط باختله ملمقائخ ملاتنلة بالاواو ا فال هص 
شع  ملقارئ بفوم  تو  سانيدها فال ي ضع ملمقائخ بأ ت ته للت جياا و  هص ت خس لالنتقافا ت

 ىلفار.

رب ىن مومقه ململام ملعثاانيين من قضللللية فلعللللنين ق ا للع ملعلللللنان ع د تقوا ملدكتو
ا كان يتعللم تحيانًا بال فض ملانلخ وم ل مرم  ملنللارمة ملتص تموا 1909ملمايد ملثانص سللنة 

وون مل ج ب ملنلل يونية وتالص مورماللصا وتتعللم تحيانًا تل ل بالادمرمب ومعللاي ب ملاشلل و  
ا وىن ملعللللنان ملعثاانص لم يقتنللل  علد ى لللدمر ملقومنين [16]هملنللل يونص وملدوا ملاذمزرب ل

عاعد موهالص اصا با كان ي ضاوب لل ج ب وتالص مورم اي ما  وملف مانا  ملا عص بأرم علد ملتا
ومن اللان ىل مرمته ملعالية فص هذم ملاجاا مسللتمدمث نظام ملجفتلص وهص مللية مورماللص 

ا فقد واللع ملعلللنان ع د [17]ملعلللنانية ملتص رسللخت تقدمم ملازمرعين فص ترماللي م وعا ت ا
ملمايد مورمالللص ملا دوب بأي لن  تمت سللللنته وحاايته وقدم م الغ رمزية للازمرعين في ا 
وتعفاهم من ملخدمة ملععللل ية وبعللط علي م حااية من غارم  مل دو وملج مو وتععلله ل اب 

ستا مر هذ ر ملازمرع ش ط م ض مئب ب ني ًا معينًا من م نتا ا وقد مل ين فص م عاار وتقديا م ن
ممتد هذم ملنظام ىلد ملع م  وملشلللام وكانت بيعلللان هص مق  وكالر ملعللللنان ملقائاين بعالية 

ا فلانت مللية [18]"وما يشا  عن تنه تلذها بالت هيب وملتزوي    يخلو من ملا ال ة"ملتعجيا 
ملعللللنان عننللل ًم فاعاًل فص نشللل  ملعا من وتناية ملزرمعة وتفعيا وور مورض فص م قتنلللاو 

 حلص منللي  ومقاومة ملاشلل و  ملنلل يونص بوسللائا بعيدب عن ملاومل ة ملا اشلل با وماا يث ت
هذه مورماللللص ومزمرعي ا بعد عزا ملعلللللنان ع د ملمايد ىح تم تدوي ها وىعاوت ا للخزينة 
وت ل مت ىسلنن وا ممط مهتاام ملعلااسل ب ملنل اينة وسلعد بعض تقناب م تماويين ىلد 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn16
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بيع ا لما موزمة ملااليةا ولم تظ   حاال  ملنقد ملاول ة للعلللللنان ب ذم ملشللللأن ى  بعد عزله 
ملتيار ملقومص وسللين ب حلوما  م نتدمب ملتص وعات هذم ملنقد ليالن ا من ملعللين ب  وظ ور

علد ترمالللص ملعللللنان وملتنللل س ب ا كاا يملو ل اا وهو ما حدث فص فلعلللنين ولا تالين 
 .[19]حلومة م نتدمب من نقا هذه مورماص للن اينة

شاع  ملاتألجة  ا ط ملا شقين:  سة من  عيا شع ية عالت ململومة ب شاع  مل وفياا يتعلخ بالا
فص نفوس مل عية وتماعلل ا للاومل ة ملايدمنيةا ومن ل ة تل ل رت  ملدولة فص هذم ملمااس 

ا وقدم مللتاب تمثلة علد [20]الن مسللللتخدمم ا عند ملمالة وون لوس تو ولاورقة رمبمة ي
 حلص.

لاعللاي ب ملعثاانية للاشلل و  ملنلل يونص وقد واللعت ملدكتورب مومقه ملا اونة وملا موغة وم
لة  حا ية تا  ب ا نتيجة  لدولة ملعثاان نت م كا وووا توروبا فص ى ار ملظ وس ملعنللللي ة ملتص 
ملضللللعه وهص تعيا سللللنومت ا مولي ب بعد عا  ممتد ق ونًا من ملقوبا وفص هذه ملظ وس لم 

عت لت كيز ملج وو علد تعتنع ملدولة مومل ة ملتمديا  ملدمللية وم عتدمرم  ملخارلية فع
م  لللالحا  ملدمللية ومومل ة ملع مقياا ومماولة ملن وض بالاذسلللعلللة ملععلللل ية لاومل ة 
ان مبا  وموزما  ملاالية وم عتدمرم  وزحه ليوش ملدوا ملل  ل علد  ملفتن ملدمللية وم 

عتش ية بين ملدوا م ستعاار اي اا وحلص بالا مهنة علد مست الا ملخالفا  ملا تقديم ية وترم
ا وهص فص ملن اية تناز   [21]ملتناز   هنا وهناكا تحيانًا فص فلعللنينا فص سلل يا عدم متفاق ا

عين ب بولوو ملعياوب ملعثاانية ملتص ن ت تن ملاش و  ملن يونص لن كانت مملومة وتمت مل
يقوم ماوممت باقيةا ول ذم   يقوم مللتاب باسللللتخدمم هذه ملموموث للخ و  باسللللتنتالا  

علل يا عن ت "ملاعللئولية ملل  ل"عنيفة وتوسللع من موولة ملتاريخية بتمايا ململم ملعثاانية 
ث عند ىغفاا تقويم ملظ وس ملاواللوعية وتضللخيم ملاشلل و  ملنلل يونص كاا يالن تن يمد

ية ب ي  ملاالن وهص تحلام يت ين ملخلا في ا عند مالحظة  لدولة ملعثاان تائج ا ومنال ة م ن
 ظ وس ملوك ملتجزئة وتقديم موعذمر عن ا لان سلم نالنة تربا  فلعنين لل يانة ملن يونية.

ن عزا ملعللللنان ع د ملمايد كانت والللان تلص ملاوالللوعية ك ر مللتاب فص تكث  من موقع ت
نقنة تموا فص سياسة ملدولة ملعثاانية نمو ملاش و  ملن يونص فانفت  مل اب علد من معيه 
له وتمولت ملدولة من تومب مانعة وم مق ة ىلد مذمزرب وومعاة ومذيدب بمجة تن ملاشلللل و  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn19
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للدولةا ىلد تن  ليس له  اوحا  سلللياسلللية وتن ملتعاون معه سللليعاا علد حا موزمة ملاالية
نا [22]ت ي  كا حلص باند   ملم ب ملل  ل ضًا لمدوو ملت اون ملذي يالن تن ت شارب تي ا وهص ى

دب فص بالوناا ويقّوم مللتاب حجم ما حققه ملنلللل اينة فص ملفت ب ملااتدب ىليه تي حلومة وح
بين للع ملعلللللنان ع د ملمايد ومند   ملم ب ملل  ل بأنه فا  ما تم تمقيقه  لللل يونيًا فص 

يد  نان ع د ملما تدب بين ح ب ملق م وللع ملعللللل تاب   ينل   (1909-1856)ملفت ب ملاا فالل
 "ممدووب"  ملنلل يونص منذ بدمياتها وللنه ي مها تو ً نجاحا  ملنجاحا  ملتص حقق ا ملاشلل و

علد ت للعدب مل ج ب وشلل مر مورماللص وبنار ملاعللتو نا  باسللتخدمم ملضلل وط ملدبلوماسللية 
ا وكذلص فمن [23]وم قتنللاوية ملععللل ية وفعللاو بعض ملاتنفذين وسللااسلل ب وتجار مورماللص

س عان ما ت دا عام " ساص ملعثاانص وتمو ته ملذي  هذه م نجازم  ظلت م هونة بالاوقه مل 
وهص  را فتم ىغال  ملالاتب ملقننلللية للملفا"نتيجة لظ س ملم ب ملعالاية موولد 1914 /1333

ملالاتب مل معية للاش و  ملن يونصا وتم ىل ار ملاعتو نين علد م لتيار بين مل حيا وعدم 
وعااًل بذلص منخفضت تعدمو "ملعووبا وملجنعية وم ننيا  لألومم  ملععل ية بملالر ملعومحا 

 .[24]"ملاعتو نين منخفااًا ملموظاً 

ية  لدولة ملعثاان لدكتورب ملوع ي بنقاط م اة وهص تن م تأتص م وعن مومقه ململام ملامليين 
ع د  بل مسللص ملانا للب ملاملية فص فلعللنين لشللخنلليا  ىومرية ع    عن  للد  منتاائ ا 

ا [25]لدولة وكانت علد قدر ك ي  من ملا من وملخ  ب م ومرية باسللتثنار بعض ملفاسللدينللدين وم
ملفلعللللنينية فمن معظا م لم يلونوم مج و  وب ض ملنظ  عن ت للللوا ململام فص ملاقا عا 

متعلللولين و هثين ورمر مل شلللاول كاا تنلللورهم بعض ملا ملعا وهو تنلللوي  م الغ فيه و  
يفعلل ه سللول معللاي ب ملفلعللفة ملنلل يونية ملعننلل ية ملتص كان من عاوت ا تضللخيم قدرمت ا 

ة توالل  مومثلملفائقة علد تجاوز ملنللعوبا ا ولعا رروس بص متنلل س ملقدس مل وسللنص من 
با نية عالية وحظص بدعم ملعلللنان  1888-1876علد حلص ىح تومر متنلل فية ملقدس بين عامص 

وملنلدمرب ملعظاد ومحت مم ملناس وتقدي هم لتنلديه ملمازم للنل يونيةا ول ذم مسلتا  حاكاًا 
سللللنةا وهص مدب مسللللتثنائية فص ملنظام ملعثاانص فص حلص ملوقتا ماا تنار حفيظة  12لادب 

سول ت قيته م ض نوم لعزله فاا كان من ململومة ملعثاانية  سيين مولانب ف عف مر وملدبلوما ل
ا وهص [26]ومنمه مل اشللوية وتعيينه ومليًا علد سللوريا تشللجيعًا لخلفائه علد ملعللي  علد لناه

 لللورب تفتقد مووبيا  ملناقدب ع اللل ا ب ذه مومانة ملعلاية ىح ت فا مدب و يته ملنويلة ملتص 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn22
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كانت سللتنت ص   ممالةا وتنللور عزله كعقاب لاوقفه ملاعارض للنلل يونية و  تذك  شلليئًا عن 
 ت قيته وس   ا.

مأ عن مومقه ملع ند مل  اار وع ية ملعظاد من ملعل تاب تن مل ال  اار وملاثقفين يالحظ ملل ل
ع    عن  د  منتاائ ا للدين وملدولة وقاومت م غ مرم  ملااوية ملتص مستعد ملن اينة ومئاًا 
لتقديا اا وبذلص ظا ملخناب ملعلاص هو ملعيا  ملمديدي وملمنن ملقوي ملذي يند ملاش و  

ومة بملام ا ومملومي ا لااعة وتف موًم ىلد ملاخا   ملنلللل يونص ويمد من نشللللا ه وين ه م
ملامدقة ولم يتومن ت لللماب هذم ملخط عن توليه ملنقد ملالح  وبا سلللم ىلد كا متعاون مع 

ا وكان لل ال ية ملعظاد من [27]ملنلللل اينة مبتدمر من رتس ملدولة ىلد ت لللل   ف و فص مل عية
ا ومنذ منعللماب [28]ملعلاار وملاثقفين مومقه رياوية  للل ة فص مومل ة ملاشلل و  ملنلل يونص

ىلد م نقالب م تماوي علد ملعللللنان ع د ملمايد  1840ملجيا ملانللل ي من فلعلللنين سلللنة 
قامت ملعلللللننة وهيئات ا م ومرية فص ومشللللخ وبي و  وفلعللللنين بتق يب ملعلاار  (1909)

مومقف م ملماوب تجاه ملن يونية ومل كون  وملاثقفين ووعا م ماويًا ومعنويًا وغض ملن س عن
ىلي م بنللفت م قوب مسللت متيجية يالن مسللتخدمم ا فص ملاومل ا  ملعللياسللية وملععللل يةا 
وفتمت تبومب ملديومن ملعلللللنانص ل م وتغدقت موعنيا  ومل تب ومل ومتب ومولقاب ملفخاة 

ا ولعا هذه ملنللللورب ت اي  ملنللللورب ملتقليدية عن عالقة حلومة معللللت دب [29]علد تعيان م
تأسلللله  ناا وت تاريخ اة ململم فص  يدًم فص تقويم تنظ لد قًا  نا تف خانعينا وتانم ها مل يا عا ب 

لدكتورب علد ل و وه يه فص وقتنا م ج هذم ملخط بعد رحيا ململم ملعثاانصا وتالحظ تالشلللل
ملماا  تمت حرمئع ملم ف علد ملتااسص م لتااعص وعدم ملتش ي  ملقانونص بالفئا  مل ساية 

ا وهذم ملت ملع منن خ كذلص علد ململام ملامليين فص ملاقا عا  ملفلعللللنينية [30]وملشللللع ية
بعد للع ملعلللللنان ع د ملمايد فتمولوم من ملتشللللدو وملم ف علد ملقومنين ىلد معللللاي ب 

ن يونص ش و  مل ا ولملوما  ملتجزئة منذ [32]ا وهذم ما حدث للملومة فص نفس ملفت ب[31]ملا
سلللقوط ملدولة ملعثاانيةا وملعجيب تن   يالحظ بعض مل احثين هذه ملت ي م  وي كزوم لوم م 

 علد حلم ملعلنان ع د ملمايد باقاييس ف يدب   تن خ علد غي ه من ململام وموف مو.
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 أجانب محايدين مؤرخين تقوي  في فلسطين تهويد۞
لتوملد ملي ووي فص ملعللللاحة ملعثاانية لولدنا تن ملظاه ب م   بعدب لو عدنا ىلد ت للللوا م

م محا لم تلن ملا حلة ملن يونية سول مولي ب من ا ولذم فان ملع أ تنوي  ملولوو ملي ووي 
ملعام منذ مل دمية بنللورب ملخن  ملنلل يونص ملدمهما وحتد فص ملعنلل  ملمديأ لم يلن ملي وو 

سية عيا ن يونية مل عام   ق ا و وب مل شتخ من ملت عام  ملعثاانص ملا ستا مرًم لتاريخ ملت ى  م
 م سالمص ملعام.

تنه باسللتثنار فت م  ملت ديد ملخارلص وم اللن مبا  ملدمللية  (1961)يذك  ملاذرخ بن هال  ن 
فمن ملقاعدب كانت تن رعايا ملعللللنان ملعثاانص من ملي وو وللوم فلعلللنين ول لوم من ا وون 

ا كانوم يأتون من تنمار ملدولة مت ممية مو  مس كالاعلللاين وملاعلليميين قيوو علد ح كات م
تاامًاا وللن ىسنن وا وومشخ وملقاه ب لذبت ملي وو بع ب ظ وف ا م قتناوية وملعياسية 

تنه فص ن اية ملق ن ملثامن  (1971)ملاذمتية تكث  من فلعللنينا ويذك  ملاذرخ ريتشللارو سللتيفنز 
وية ملاتنافعللة تجد   ارب  هوتية فص م سللتينان فص فلعللنينا عشلل  كانت ملنومئه ملي و

وق ا و وب ملنلل يونية ملعللياسللية فص ن اية ملق ن ملتاسللع عشلل  كانت ملجااعا  ملي ووية من 
روسلليا وبولندم تعث  علد ملاالح مآلمن فص ملدولة ملعثاانية وتوروبا مل  بية من ملعدمر للعللاميةا 

عنين ولياًل علد زياوب ملنفوح ويضيه هال  ن ىنه فص حلص ملو قت كان تزميد عدو ملي وو فص فل
باسللللتا مر معتااو م سللللتينان  لدولة ملعثاانيةا وللن ملي وو مل  بيين لم يق لوم  مل  بص فص م
مقتنللاويًا وسللياسلليًا علي م لنيا ملاعللاعدبا  سللياا تن م لم ي وم تهاية ل عأ ملليان ملي ووي 

عنين ون م كان وم مش ولين بلفام ملتم ر وم ندما  فص ملعالم مل  بص وليس ملعياسص فص فل
 .[33]بالخناب ملقومص م نعزملص كاا يقوا ملاذرخ لياس باركس

ممتدمو ملنفوح مووروبص كان س  ًا رئيعًا لالان مبا  فص ملاننقةا رغم موحاويأ ملانولة  وون
ملتص تس ب في ا مل  بيون عاا سيجنيه ملعلنان ملعثاانص من فومئد م ستينان ملي وويا وهو 
ما سلم  تعين ملوك ملنومئه فص زمن ملتجزئة مليوما فقد ل   معاملة ملي وو تحيانًا بنلفت م 

ار فعليين تو ممتالين للعدو مل  بصا وكان ل ذم م فت مض تساس قوي فص ملمالة ملجزمئ ية حلف
كاا يقوا ستيفنزا وهو مذش  للون ملتدلا بومسنة حااية موقليا  قضية عثاانية عامة ولم 
ضيةا  عنينا وهذم ُبعد يجب م هتاام به عند معالجة ملق شعب ع بص فص فل ضية  تلن مج و ق
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ت لد مل قد تو ية ملتص تعيا وفق ا و يد فًا مع ملن   ملتقل ثة لال مدي قه مل لا مل  بص بن  د
عد ح ب ملق م  يةا وب ية ملفلعللللنين عة ملي وو اا ّتاب  (1856-1853)ملج عة من ملل   م مجاو

مل  بيين ت سيخ ملنفوح مل  بص فص ملاش   بمااية ىقليم معيمص فص ل نان وىقليم ي ووي فص 
وي بدت بظ ور ملن يونية ملعياسية فص ناانينيا  ملق ن ملتاسع فلعنينا وللن م ستعاار ملي و

ومغتياا ملقين  مل وسصا وقد تولد  هذه ملظاه ب  1881عش  نتيجة معاومب ملعامية بعد سنة 
ملي ووية ملجديدب نزمعًا بين ملعالية ملتص تج ي فص فلعلللنين ب عاية غ بية ب دف ا م ندمالص 

لد لد فص مل  ية فص وملاتومزي مع ملتوم ية بايول ا م سللللتقالل فةا وملفل ب ملنلللل يون من ملاختل
فلعلللنينا وهذم ما يفعللل  لنا ولوب ملتاييز بين ملشللل مئ  ملي ووية ملاختلفة فص حلص ملزمان 
با اافة ىلد تن تومفد ملا ال ين كان م كّزًم من روسيا وش   توروبا وليس من مل الو مل  بيةا 

وو كل م فص سلة ومحدب ومماس ة ملعياسة ملعثاانية علد فان ملتجاوز بعد كا هذم واع ملي 
تاييزها بين تناقضا  هذه ملجااعا ا حين قامت مثاًل بانع هج ب ملي وو من ش   توروبا ولم 
تمظ  هج ب مل  بيينا تو بشلللا عام حين لم تلن تعاما ملولوو ملي ووي تحيانًا بنللفته كتلة 

عاما  بين موحدب لامدب   ن  م  في اا هذم فص ملوق ستيفنز م نق نه فيه ملاذرخ  ت ملذي ي
ش قص ومل  بصا بالخني ب عل ين ملي وويين مل عت ملدولة من[34]ملاع ع اع  ا ومع حلص تم ملو

ا وىحم كان [35]ملي ووي بشلا عام ولشيت من لن هم لايعًا بتع ي  بعض ملاذرلين ملن اينة
خيلة عن ماللن او ملي وو بشلللا منلخ فمن ملمديأ عن ملشللعور علينا ت  نألذ تنللورمت م ملات

ملعثاانص بالمعللاسللية من موقلية ملي ووية ي وا مسللتناوًم ىلد رؤية ملعدو ملاعنصا علد من مت م 
 ملدولة بالتعاها.

مارسللللت ملفل ب ملنلللل يونية الللل و  ا علد ملي وو مل  بيين فاعتنقوم لنة عال اا ويالحظ 
ل ج ب ملجديدب لم يفت م ىورمك وومفع ا ملعياسية وآنارها ملاواوعيةا هال  ن تن ملاعا  ين ل

ونالحظ فص مسللتع مض سللتيفنز للاوقه ملعثاانص ملعام من مل ج ب ملنلل يونيةا مسللتناوًم ىلد 
باركس وهال  نا تنه يذكد علد مل فض ملعثاانص مع تقدي  ملظ س ملتاريخص ملذي كانت تحوما 

حلص ىلد تي ىشللارب تدا علد مومفقت ا وىق مرهاا فانذ ملثاانينيا  ملدولة تا  بها وون تن يذوي 
ا بعدما كانوم مت ووين بين ملق وا "تلذ  معاراة موت مك  ابع ملث ا "من ملق ن ملتاسع عش  

ملخي ي وم عاقة ملات اونةا با اللافة ىلد عدم قدرت م علد ك   ناو ملاجتاع ملي ووي بفعالية 
ه ملقيوو مسللللتجابة لإللمام وملتوووا فقد سللللامت ملدولة للي وو كاملة ومسللللتعدموهم لتخفي

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn34
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17 

 

بزيارب فلعللنين للمج للن ا حظ   علي م منلقًا م قامة تو تالص مورماللصا وللن حتد عندما 
سللامت بال ج ب فمن ملعلللنا  ملاملية وموهالص ظلوم علد موقف م ملعدمئص من ملاعللتو نين 

لقص ملتدلا مولن ص لنللللال  ملعثاانيين  1880بعد عام معًاا و (مل  بيين)ملي وو وملاعلللليميين 
نلية للاقياين فص ملدولة  علاين ا وملمااية ملقن نل ة"غي  ملا حتالا ا فقد تظ   م"مقاومة مت

تنللللايم توروبا علد  (1885-1884)ومذتا  ب لين ملثانص  (1882)ومحتالا منلللل   (1878)ق  ف 
فأ    م رتياب من كا من م نجليز ومل وس  ملامافظة علد تومزنات ا علد حعاب ملعثاانيين

لذم فضللا ملعلللنان ملفالحين ملفلعللنينيين وملاعللتثا ين ملل نانيين "متعللاويًا فص ىسللنن وا 
علد ملي وو مل وس ومل ومانيين فص ظا ملمااية مل  بية بأفلارهم ملدمعية ىلد قيام واللللع 

  بيون رعاب لاشللة سياسية لديدب ا و ار ملي وو مل"ي ووي يتاتع بالملم ملذمتص تو ملعياوب
فص فلعنينا وبد ً من بلد تعت س سلنته بامتيازم  غ بيةا  ار  فلعنين مجاا مستينان 

ا وب ذم يت ين تن ملنلل م  [36]تقاوم فيه ملدولة ملعثاانية ملنفوح مل وسللص ومل  ينانص وملف نعللص
فص فلعللنين لم يلن مج و وفا  عن ع ب فلعللنين قنللّ   فيه ملدولة ملعثاانية با قضللية 
تتعلخ بأمن ملدولة كل ا وولوب ملتنللللدي لعاليا  ملتدلا مولن ص في ا وهو ما كان ملشلللل ا 

نان ملعثاانص فص تكث  من موقع فص ملدولة ورباا لم تلن فلعلللنين هص ملشلللاغا يومئذ للعلللل
ملاوقع موكث  محتدممًا ومع هذم يجب ملنظ  ىلد ملقضللية ملفلعللنينية اللان هذم م  ار ملذي   
يتنللور فيه وقو  ملت اون وملتقنللي  من لانب ملعلللنة ملماكاة  سللياا بالنظ  ىلد فلعللفت ا 

 عياسية.ورؤيت ا ملدولية وعقيدت ا مل

ص ف "حج  ملزموية"ول ذم ف غم ملتناز   ملتص قدم ا ه تزا للعلللنان ع د ملمايد وت لل مت 
متنلللا ته معه وملفل ب مل ئيعلللة فص لن ه تمام ملاذتا م  ملنللل يونيةا وهص م ق مر بمقو  
ملعياوب ملعثاانيةا تي ملتنازا عن فل ب م ستقالا ملي وويا ولعا ملن يونية مندر رب  ماوي 

عب ملاقاما بين ىفاوب [37]وتقدم فل ي للدولة ملعثاانية اافة ىلد مللللللتأرل  فياا بعدا ح ا با 
ا ومسللتيعاب ملشلل اب [39]وتقديم ىغ مرم  ملتنللدي للم كة ملع بية [38]ملفالحين ملفلعللنينيين

ملعثاانص ملاتا و فص لامعة ع  ية فص فلعلللنين ت نص عن ملعلللف  ىلد توروبا وتشللل ب تفلار 
ملت  يبا وكذلص ملاعللاعدب م عالمية ملي ووية فص تمعللين  للورب ملعثاانيين فص مل  ب بعد 

ل غم من كون كا هذه ملع وض تذله منللال  عثاانية حعللاسللة وملمة ملموموث مورمنيةا وبا
ماو وملت قص  كان منقالب م ت قانونصا و عه لم يمنلللللوم علد ملت ليص مل فمن ه تزا ومن ت 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn36
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سياقه  ش و  ملن يونصا وللن هناك من رتل موقه م تماويين فص  ف  ة ملموظة لتنور ملا
ا وكذلص مّيز ملاذرخ و. ماليعلللون [40]ملتعدوي  يتفخ مع ملعلللياوب ملنللل يونية با مثا للملم 

ا ب ا ملعلللللنان ع د ملمايد ىلد تنم دولة ار ملبين ملنابع م نعللللانص ل ج ب ملاللئين ملتص ق ه
ا وهو ما رفضله رفضلًا حاسلاًاا وعاومًا   [41]ملعثاانيةا وملنابع ملقومص ل ج ت م ىلد فلعلنين

للا حلة بأن زوما حلم ملعلنان ع د ملمايد كان ف  ة ك ي ب لتنور يفو  مالحظة تي مذرخ 
قة يعنص مل [42]ملاشلللل و  ملنلللل يونص هذه ملمقي عاوًم غي  ا وىن ملقفز علد  تاريخص تب مأ مل

ومقعية ىحم ل لت عن ى ار كون م نجازم  ملتص حقق ا ملنلللل اينة فص ع ده ليعللللت سللللول 
 ت ملعا  تلتيلية فص معار موحدمث ملاخاله ل ومهم وملاتندي لم يت م.

عنينا فالدولة  ولاا قامت ملم ب ملل  ل كانت ف  ة فتمت آما ً لديدب كليًا فياا يتعلخ بفل
ية ملتص ع قلت تمقيخ ملاشللل و  ملنللل يونص ت للل مت تومله عدمر ململفار ملذين كان ملعثاان

م رت اط ب م هو ملع يا للمنوا علد فلعنينا وهذم ما عالت عليه ملانظاة ملن يونية ملتص 
ملذي وقه اللد  [43]توحد في ا ملعللياسلليون تت ا  ه تزاا وملتعلللليون بزعامة حاييم وميزمان

ا وللنه منتقا منذ عام [44]ه تزا فص ملعابخ وشدو علد تهاية ملتعلا وون ملت ليص ملقانونص
ملدولة موكث  محتاا ً بين ملدوا "بأن ا  " عتقاوه مل مسللللخ"ىلد ب ينانيا  (1904)وفاب ه تزا 

تالص واللللع هو ومعاونوه بلد  ملل  ل لتقديم ملدعم ملفّعاا ىلد ملنلللل يونيةا ولالا ملعقد مل
اوم في ا سللند ملقانون ملدولص ملعام لألهدمس م قلياية ملنلل يونية  وملت او موسللس ملتص توسللّ
بفلعنينا فا م  ياليون مل  ينانيون كانوم علد تتم مستعدمو من م هتاام ب ذه موهدمسا وفص 
ن يونيون تنه يتعذر متخاح لنوم  عالية ل ا معند ق ا و وا  عها تورك ملزعاار مل ملوقت نف

ا وهذم يدا علد تن وميزمان لم يلن مقتنعًا باا رووه [45]" دقائ م ىلد سدب ملعلنة ملعياسيةت
نا تن ململم  ما فيه مللفاية من بعض مل احثين فص زمن الية لع "ملتعلللل يال "ملعثاانص يقدم 

ملتعللللاا ون ت للجايع تهاية ملدور ملدولص وعدم ىملان تمقيخ ملاشللل و  وون مومفقة وولة 
ك  ل وهص ملفل ب ملتص لذلت ا ملدولة ملعثاانية بال مومربة كاا يقوا لور  تننونيوس مذرخ 

د عدم لدول ملتعلللللا ملي ووي فص ظا حلومة ملقومية ملع بيةا وفص هذم م  ار ملاذكد عل
ملتص قامت ب ا ملن يونية ملتعللية فص ملع د ملعثاانص تو  "م نجازم "معاويةا يجب واع كا 

حتد م نجازم  ملضلللئيلة ملتص نالت مومفقة ملعللللنة ملعثاانيةا وهص ت لللاًل ىنجازم  لم تقنع 
ومع حلص تمولوم فل يًا تجاه ملما ملدولص م م  يالصا  [46]حتد ت للماب ا ملذين عدوها تسللعللاً 
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فص  زو  ننعد تن ىنجازًم فص ظا ملعياوب ملعثاانية ملاعاوية لالنفناا ملقومص يختله عن ىنجا
ظا سلللنة تت ند قيام ملو ن ملقومصا فالنللورب ملعثاانية ملاتلاملة ليعللت م شلل ب و للماب 
ملاشلل و  ملنلل يونصا كاا تن ملاعللتو نين فص فلعللنين لشللوم علد موقع م وعلد حعللن 

منا للل ين لتمويا مل ج م   (1903)لومرهم مع ملع ب وت للل موم منذ نشللل  مشللل و  توغندب 
عياسيةملتالية ىلد ش   ىف يقيا بم نار ملن يونية مل ا وهو [47]ااس وتعنب وم تابين من تن

ع قلة ملاش و  ملن يونص  ما يعنص ولياًل آل  علد تهاية سياوب ملدولة ملماكاة فص تمقيخ تو
وولياًل تيضًا علد م نقعاما  ملي وويةا ومولومر ملتص كانت تميط بالقضية وكان  انع ملق مر 
علد  لللة ب ا فص غا ب مشللاغلها وعلينا ت  نقنلل  ولوب م ال  ملعللاسللة ملعثاانيين فص حلص 

ي ووي بنورب لامدب   ملزمن علد ما ن يده فقط فص زمننا هذم وتن نفت ض تن م رتوم ملخن  مل
ن  م  في ا مع تن م كانوم بارعين لدًم فص مكتشللللاس هذه ملث  م  وملتالعب ب اا و  بد تن م 
سية ومتخذوم   يق م لالل ا لتمقيخ تهدمف م وتم ل م  عيا ضاريس مل م لعوم علد كا هذه ملت

 .حلص بع قلة ملاش و  ملن يونص كاا تذكد ملموموث ملتص يجاع علي ا ملاذرلون

 60تلفًا من بين  12ا 1914بلغ عدو ملاعلتو نين ملنل اينة عند مند   ملم ب ملل  ل موولد سلنة 
كا فلعللللنين نة  700تله ي ووي من بين  56تو  ا[48]تله ي ووي فص  تله فلعللللنينص فص سلللل

  سلللياا فص الللور ا ومع محتااا ملا ال ة ملل ي ب فص ملعدو م لاالص ق ا وبعد ملم ب[49]1918
م حنلللارم  ملتص تتمدث عن ت حيا ننللله ملي وو تننار ملم ب كاا تذك  مل احثة لانيت تبو 

تلفًاا رقم لدي  بتدب  ملذين يضللللخاون ملمضللللور  12لنلللل اينة ملذي هو ا ف وا تي عدو م[50]ل د
ملنلل يونص فص ملع د ملعثاانص وينعلل ون ىليه قدرم  تك   كثي ًم من ومقعه ملذي ماللن  لل مأ 
عن رعاب غي  ملعثاانيين وهو ما سلم به حتد تننار ملتعلا ملذين كانوم يعاراون لنة ه تزا 

وتشللي  تقدي م  ىلد تن ملمضللور ملي ووي ملعام منخفض بنعلل ة مل احثة عن رعاية وولة ك  لا 
فص فت ب ملم ب بعدما قامت ملعللللنا  ملعثاانية م تماوية بت حيا  [52]تو ملننللله [51]ملثلأ

ا ونعوو للقوا نانية ىن هذه هص [53]مآل س با عش م  مآل س بت اة م نضاام ىلد مععل  ملعدو
ملوقائع ملتص كانت تمام ملعللياسللص ملعثاانصا وليس ولوو ليا تعدموه سللتون تلفًا تو ناانون 

إل  ا  علي اا ىن هذم ما حدث فص زمن وولة تلفًا يقه علد حدوو فلعلللنين تو يتخلا نناياها ل
ملتجزئة ملع بية بألومن  يف ا مللي  ملص ومليعاري وملتقدمص ومل لعص وم شت مكص ومل تساالصا 

 وكلنا يعلم ما ملذي فعلته هذه ملدوا وكيه كان سلوك ا ىزمر تلص مللارنة.
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اسللية تم  لدي  بالدعاية ىن م سللتناو ىلد ترقام ظنية با ُيعلم تضللخيا ا   للدمر تحلام سللي
وليس بال مأ ملعلاصا وعلد موقا فمن ملجزم فص ملان ملظن وملايا ىلد ملعدو فص هذم ملجزم 
يلقص ظال ً من ملشللل  ة علد ملتزمم مل احأ ملع بصا فنالاا كان رقم سلللتين تلفًا هو ملاعتاد تو 

ولدا وهذم ملعدو وهذه بد ً عنه لعدو ملي وو فص فلعللنين عشللية ملم ب ملل  ل مو %8نعلل ة 
ملنعلل ة ورو  فص كثي  من ملا ملعا حتد ملا ملع ملتص  للدر  فص فت ب ملاد ملقومص ملع بص 
وكانت تماا تفعللي م  تععللفية للملم ملعثاانص فص مجاله وللن ا تعلللم بعللالمة موقفه من 

عت عد ت  ينلع علد هذه مورقام مل احأ ملا ستثنارا ول ذم فان ملا نفته م عنين ب عاخ فص تفل
ملاواللو  من نفس ملادرسللةا وما لم يقدم سلل  ًا ولي ًا لت لي  مل قم ملنلل يونص غي  مل غ ة 

حتد بنللللفته ع دًم ومحدًم وون مل مأ فص تضللللاريعلللله )ملجاممة فص ىومنة ع د ملعثاانيين 
 ا فان حخ ملقارئ م عت مض(وملتالفاته وتناقضلللاته بين ملجامعة م سلللالمية وملفل ب ملقومية

 لص وعدم ق وا ملنتائج ملات ت ة علد هذم م لتيار.علد ح

وت دو تعدمو ملي وو بعد ن اية ملم ب شللللاهدًم علد تهاية ملعللللياوب علد فلعللللنينا ففص ظا 
ملعللياوب ملعثاانية تم ت حيا مآل س من ملي وو مل وس لوفًا من منتاائ م لألعدمرا حتد حه ت 

ن تلفًا كاا س خ حك ها ومع حلص تذك  ملاناور ملتقدي م  ىلد ت حيا ملثلأ تو ملننه من ملعتي
تلفًاا وهو تقنللللد ملتقدي م   56ملنلللل يونية تن عدو ملي وو كان عند ن اية ملم ب ق ي ًا من 

وللن مل احثة لانيت تبو ل د تلقص بظالا من  [54]ملنلللل يونية كاا يقوا ملدكتور فايز ملنللللايغ
ملشللص ملقوي عليه مسللتناوًم ىلد ترقام ملت حيا ملعثاانص ملتص تمدث عن ا ملنلل اينة كذلصا ومع 

ص فص ونحلص   بأس من ملتعللليم بها ف ا ملت ملع ملعلللانص ملي ووي وليا علد م زوهار ملنلل ي
مع  (تلفاً  56)ظا ملدولة ملعثاانية تم ملع قلة؟ ولااحم   يتوقه مل احأ فص موم  عند هذم مل قم 

مع تن ا ت ملعت با لاا ؟ تلعنا نلمظ هنا م   مر علد  (تلفاً  85-80)تضخاه وين  علد ترقام 
 م ب ملل  ل؟ىومنة ملع د ملعثاانص ىومنة غي  علاية بلمظة منت د مفعول ا منذ مند   مل

تشللللي  ملع ارب ملتص مسللللت ا ب ا هذم ملاقاا ىلد حقيقة   ت يب عن قارئ تاريخ م سللللتينان 
ن اينة فص تمقيخ  شا مل عنينا وهص تن وعد بلفور لار نتيجة مننقية بعد ف ملي ووي فص فل
م موهم فص ملع د ملعثاانصا وتن هذم ملوعد وشن م حلة ملتأسيس للو ن ملقومص ملي ووي ملذي 
كان بتقويم ل ي  ك  ب    لللاوئيا يمتا  ق نًا لو بدت  ب ينانيا من ملنقنة ملتص منت د ىلي ا 
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عوم مج و  عنين ولي سلان فل سدس  ع ان تن ملي وو كانوم  ش و  فص ملع د ملعثاانصا وبم ملا
تقا من ملُعشلللل  بلثي ا وهذم تيضللللًا فص حاا من يار ملدولة ملعثاانية ومنتقاا ملعللللياوب علد 

مع تذك  تن ه ب    اوئيا تحد تشد تننار ملاش و  ملن يونص حااسًا وللنه كان فلعنينا 
يتنور ىنشاره علد تسس رمسخة وى  تألا عدب ق ونا وقد تسند  ململومة مل  ينانية ىليه 
هذه ملا اة ملتص فشلللللت فص ملن اية ون ا لم تألذ ملف  للللة مللافية للتمقيخ وفخ منظوره 

ذر ملتوت  مشللتعا ً فص ملعالم كاا تن أ بذلص  للاوئيا نفعلله فص وت لل مت ملاننقة من تشللد ب
اللد فل ب ملدولة ملي ووية تو ا ول ذم  للار فص ملثالنينيا  وموربعينيا  [55]1915مذك ته سللنة 

موغل ية ملي ووية فص فلعللللنين وكان حلص منقالبًا علد رتيه فص بدمية موم  وللنه ظا وفيًا 
من  %40لانللللال  ب ينانيا ولوعد بلفور وملتزمًا بفل ب ملو ن ملقومص ملذي يذله ملي وو فيه 

ًا ع بيًا ويتقاسلللم ملع ب ملعللللان بعد مولا  هج ب متعاق ة فص وولة تدلا متماوًم كونفدرملي
لخدمة منللال  ب ينانيا فص منلل   [56]وملي وو معللئوليا  ململم فص تلص ملدولة ملفلعللنينية

 له بو لته منذ مل دمية.وملتص كانت تو

لة موقف۞ لدو ية ا مان ية م النث ية من قضععع بالمواقف النرب نة  قار
 فلسطين في الكتابات القومية

وللن كيه نظ  مذرلو ملع د ملقومص ملع بص ىلد ملع د ملعثاانص وموقفه من قضلللية فلعلللنين 
ه ىلد موق وعالقة حلص ملاوقه بالاعاعص ملتص تو  ىلد  دور وعد بلفور؟ وكيه نظ وم تيضاً 

قياوب ملثورب ملع بية ملل  ل من ليانة ململفار لتع دمت م وما هو تن  حلص ملاوقه ملع بص علد 
 ملقضايا ملقومية آنذمك؟

 (1970-1882) الهادي ع د عوني مذكرات●
عونص ع د مل اوي سياسص فلعنينص قومص شارك فص تأسيس لاعية ملع بية ملفتاب وعاا مع 

وملالص ع د هللا بن ملمعين وشارك فص ملعاا ملعياسص ملفلعنينص  ملالص فينا بن ملمعين
قاه ب وظ     يةا توفص فص مل لدوا ملع ب عة م لام اا فص  نانص نم ع تدمب مل  ي فص زمن م ن

 .2002مذك مته بعد وفاته بأربع سنوم  نم ظ    كن عة تك   فص سنة 
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لخليفة من مقام وينص ك ي ا وكان يقوا عونص ىن ملعالم ملع بص كان يتق ا ململم ملت كص لاا ل
ملاعلللللاون   يعدون تنفعلللل م غ بار فص ملدولة ملعثاانيةا وكانت هص   تعدهم غ بار عن اا 
فلانوم يجندون فص ملجيا شللللأن م شللللأن موت مكا ويشللللت كون مع م فص ح وب ملدولةا تما 

  فص مورضملاعلللليميون فيدفعون بد ً نقديًاا كان ملعلللللنان فص نظ  ملاعلللللاين لليفة هللا
وعلي م  اعته بو للفه ولص موم ا وكانت نظ ت م لعللال ين آا عثاان نظ ب وينية مخلنللة   

 .[57]تشوب ا شائ ةا ىلد تن قام حزب ت كيا ملفتاب بم كة تت يص ملع ب بوسائا شتد

لقد تاتع ملع ب فص ظا ململم ملت كص بالمد موقنللللد من ململم ملاملصا فلان ل م مجالس 
نب  مة لن ًا ىلد ل نة ململو يةا وشللللاركوم فص لايع تنشلللل لد ية وب ية وتاثيل ية وعاوم ىومر

ا وكانت بدمية ملمس ملقومص ملع بص رو فعا للتظاه م  ملتص قام ب ا تننلللار منقالب [58]موت مك
 سلالحتفاا به وكانوم يشللتاون رلاا ملعلللنان ع د ملمايد ملع ب بنللفت م ملع بية ولي 1908

 .[59]ملشخنية

وينقا عن ملالص فينللا بن ملمعللين قوله ىن ملع ب كانوم يشللع ون بالم ية وم سللتقالا تننار 
 كصا وللن ت ي  ملاوقه فأ للل موم وقد تالللاعوم ح يت م ومسلللتقالل م نورت م علد ململم ملت

ومحتا م نجليز وملف نعيون بالوهم وحلاوها حلاًا م اش ًم و ار ملع ب مش وين   حوا ل م 
 .[60]و   وا

وتشي  ممققة ملاذك م  ملدكتورب لي ية قاساية ىلد تن ملاذتا  ملفلعنينص مووا فص ملقدس 
ملذي عقد بدعوب من ملجاعيا  م سللللالمية وملاعلللليمية ق ر ميثاقًا قوميًا لفلعللللنين  (1919)

ينالب بلون فلعللللنين سللللوريا ي فض وعد بلفور ومل ج ب ملي ووية وم نتدمب مل  ينانص و
اان ملوحدب ملع بية عنين  ستقالا لفل سوريا ملل  ل وبا  وهذه ) [61]ملجنوبية وبالوحدب مع 

ملنضللاا وتلص ملانالب ملجذرية تذكد شللعور ملشللعب ملفلعللنينص با نقالب ملجذري ملقفزب فص 
ملذي تحدنه زوما ملعللللياوب ملعثاانية وحلوا م نتدمب مل  ينانص وت نيه لوعد بلفور ولخنورب 
فنللا فلعللنين عن سللوريا بعدما كانت وحدب ل  مفية لااللعة لتقعللياا  ىومرية فقط فص 

 .(ملع د ملعثاانص

وميزمان يقوا عونص ىن ب ينانيا تم   لورنس بمقنا  فينللللا بق وا -ة فينللللاوعن متفاقي
سللياسللت ا فص فلعللنينا وفينللا لم يلون مخو ً من وملده ى  بالتشللدو فص ملانالب ملع بيةا 
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وللن فينللاًل كان مم لًا بعلل ب ل له ملل وي وملعللياسللصا وبعلل ب عدمر ف نعللا وعدم ولوو 
ياقت ملنلل يونية وللنه   ي يد ىغضللاب م نجليزا وكان   للديخ للع ب غي  ب ينانياا وكان هو

ب حيأ لم يتنازا عن ملعللياو)متأن ًم ب سللائا ملناأنة ملتص ترسللل ا ىليه وملده بشللأن وعد بلفور 
ملع بية علد فلعللللنين وكذلص لم يتنازا فينللللا عن هذه ملعللللياوب مع ق وله با سللللتينان 

عتقد تنه كان يتنلل س بالعللياسللة ملازوولة ا ويماا عونص لورنس ملاعللئولية ونه ي(ملي ووي
حيأ يايا للع ب عند حالة ب ينانيا ىلي م ويايا كذلص للنلللل اينةا ى  تنه كان فص ومللية 

ا وقد تآم  لورنس ووميزمان [62]نفعه ميا ً للن يونية  عتقاوه بأن ا تتفخ مع منلمة ب ينانيا
ا فقد محتضللن لورنس فينللاًل وتقنعه بأن شلليئًا من [63]علد فينللا مووا فص قضللية م تفا 

ملتعللاها مع ملنلل اينة من شللأنه ىنقاح سللوريا من منامع ف نعللاا فاقتنع فينللا وهو   يع س 
كلاة ىنجليزية ومحدب ومكتفد بشللل م لورنس بل ة ع بية الللعيفةا ويقوا عونص ىنه متأكد تن 

هدب عا اا تن يلون لورنس ) [64]فينللللاًل لم يف م وقت ا فمول ملا هذم رو علد من محت وفص 
 .(بالن يونية كاا سيأتص "مخدوعين"وساسة آل ون 

ا فينللا  ويالننا م سللتن مو بعض ملشللصر ل ؤية كيه ل  ملتنازا مووا تناز    حقةا ىح ق ه
ع ش ملع م  ون ملع ض مل  ينانص قدم ىليه وون تليه ع د هللا ملذي كان  امعًا ب ذم ملع شا 
فمما تن ي فض فينلللا ملع ض م معاب وليه فيضللليع ملع ش من مل اشلللايين وىما تن يق ا به 

بها وكان كاا زعما وظا تلوه يمقد عليه لق ول "لخي  ملع ب" بالع ش ملذي كان هو يملم  ه 
فينللللا يع س تنه للس علد ع ش سللللوريا بمرموب ملع ب وللن ف نعللللا لم تمتا سللللوريا ى  
ا  باومفقة ب ينانيةا نم للس علد ع ش ملع م  بمرموب ب ينانيا وشللتان بين موم ينا وللنه ق ه

هذه ملقدرية فص )ملتوب ا و  سللل يا لدفع ما هو "ملو ن فو  كا معت ار"ون  "لخدمة بالوه"
ساة لملام ملتجزئة عاوماً  ستعااري كأم  ىل ص  عين مازما (ق وا ملومقع م  ش يه ح ا وكان مل

يعتقد فص  د  ململومة مل  ينانية وىلال  اا ويعتاد علي ا لتمقيخ م ستقالا ملع بص رغم 
 .[65]مع فته بوعد بلفور ومتفاقية سايلس بيلو

وكذلص كان عونص ع د مل اوي يأما باعللللاعدب ملضلللل اط م نجليز ملاتوملدين فص فلعللللنين 
وهذم حعللن "لي وو وملناقاين علد ملعللياسللة ملي ووية وغي  مل ماللين بأن يلونوم آلة لخدمة م

ئدب ك ي ب فا يأتص ب بد تن  ا كاا عوا علد تن ملشللللع ين موم يلص ومل  ينانص لن [66]"لدًم و  
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مازما هناك من يعيا فص هذه موحالم ) [67]و ملفلعللنينيين ىراللار للي وويومفقا علد ماللن ا
 .(ململوما  مل  بية بتأييد مل تي ملعام مل  بص تو ملقول ملاعاراة لعياسا 

 (1934) سنيد ألمين" الك رى النربية الثورة" كتاب●
ية تاريخ مفنلللا للقضللل"ملذي هو  "ملثورب ملع بية ملل  ل"يقوا تمين سلللعيد فص كتابه ملف يد 

ىن ملع ب لم يجدوم غضااة فص ملخضو  لعلنان ملعثاانيين ورح وم به  "ملع بية فص ربع ق ن
م يقنللل  ملعلللال ين من ل ت م فص محت مم ملع ب وىك مم سلللاومت م فص كا بلد من بلدمن ما ول

لام  لان من م ملوزرمر وملم نا لللللبا ف ناس وولوهم ملا اائ ما فق بوهم وو ئوم ل م موك وعل
يعالون مع ىلومن م موت مك فص لدمة ملدولة و  ميزب لع بص علد ت كص و  لت كص علد ع بص 

شلل كار فص ملو ن ملعثاانص ل م ما لألت مك من حقو   ى  باللفاربا وكان ملع ب يعدون تنفعلل م
يةا  ما علي م من ومل ا ا ىلد تن ه ت ري  ملقومية علد توروبا بعد ملثورب ملف نعلللل وعلي م 
وكانت اان  اورم  مل  ب ملجديدب ىلد ملش  ا وللن تأني ها ظا ممدووًم ىلد قيام م نقالب 

ا عظيم لتم بانفنللاا ملع ب عن موت مك بعد علد ملعلللنان ع د ملمايد ملذي كان مقدمة تموّ 
سنة  ستور فص  ستا   تربعة ق ونا وكان ىعالن ملد لاتاة وور ملومز  ملدينص فص  1908وحدب م

ملعياسةا ىح عاا ملعلنان ع د ملمايد  وما حلاه ملنويا علد مست اار ملع ب ومستاالت ما 
  ل م تبومبه ولزمئنها فعلللنوم وعلد ى فار كا لذوب عننلل ية فص نفوسلل ما فق ب م ىليه وفت

وم اأنوما ىلد تن ت دا ملماا حيناا ق ض فتيان موت مك ملا  مون بأوروبا علد زمام مومورا 
وكانوم قليلص ملتجارب بعيدين عن ملمنلة وملدهارا فعالوم علد تلوين مم  م ورية ت كية ما 

ومنفنللاا ملع ب وغي هم نم  تول ىلد مشللتدمو ملخالس ملعننلل ي بين ملونا  ملدولة ملعثاانية
 .[68]منلااش موت مك وملا حدووهم ملقومية

حتد قيام ملم ب ملل  ل  وعند ملمديأ عن فلعلللنين وملنللل يونية يقوا ىن فلعلللنين كانت
لزرًم ن مل الو ملع بية ملخااللللعة للدولة ملعثاانيةا ولم يلن للي وو ممتياز تو تفو  تننار ملع د 
ملعثاانصا وكانوم ينقعللاون ىلد ي وو و نيين يمالون ملجنعللية ملعثاانية وي وو تلانب بدئوم 

شار م اص وىن ش   متالك مورم سع ع عتعا م ا ماا لفت مونظار بال ج ب فص تومل  ملق ن ملتا لا
ىلي م ولعا ملدولة تضلللع نظامًا لل ج ب يانع ملي وو مولانبا ومعظا م من روسللليا ورومانياا 
من م قامة تكث  من نالنة تشلللل  ا وقد متعللللع ننا  ح كة م حيار ملي ووي فص بدمية ملق ن 
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وع ض علد ملعلنان  (1902)ملعش ين بتأييد ملافل ين ومون يارا وساف  ه تعا ىلد مآلستانة 
عنين  ستينان فص فل عاام للي وو بال ج ب وم  اًا باليونص لنيه مقابا مل علنان  فأبد"ق  مل

ا وتن  ت ململومة ىلد تلنار مل ج ب فتشللللدو  فص "مولذ ب ذم م قت مم فعاو ملاندوب لائ اً 
عدو ملي كان  يام ملم ب ملل  ل  قاومت ا وواللللع ملقيوو وملشلللل وط علي اا وىلد ق  وو فص م

تلفًاا ومغتنم م تماويون ف  ة هذه ملم ب لتوليه ا بة قااية لايا ملي وو ىلد  54فلعنين 
ململفارا فأعدموم عدوًم قلياًل من م بت اة ملتجعللس ونفوم عائال  ىلد مونااللوا وون تن ت نص 

ر عن ا ملوسللائطا ولم يتعللاها لااا باشللا مع م وكان عازمًا علد مقاومة ملنلل يونية وملقضللا
 علي ا.

كان تن  ملم ب ملل  ل علد تموا ملن يونية ك ي ًم ىح ش   وعات ا باست الا نفوحهم ملعياسص 
لان  االص فص مل  ب وحنلللللوم علد وعد بلفور ف اار"ومل ية فص "ل دهم و "توا ن حج  ملزمو

ضام ملخيانة [69]"بنيان م ملو نص عين بعد مفت ش يه ح نل  علد مل شا مل ا ولاا ع ض لااا با
ع بون "مل  ينانية للع با ترسللا ملشلل يه لناب مل اشللا ىلد نائب ملالص مل  ينانص فص منلل  

ا " ب   ينفنللللون عن حلفائ م م اا ُبذا ل مىلالف ومووبا وت لللم ه بلتاب حك  فيه تن ملع
ف و عليه م نجليز بدس م رتياب وملشلللقا ا وكان ملمعلللين كاا يقوا ملاذله يظن بعدما قدم 
ملخدما  ملجليلة للملفار ورفضه ملنل  ملانف و مع ملعثاانيين علد قاعدب مستقالا ملع با تن 

ك م لعله ييأس ويفل  با سللتقالة ململفار سللينللفون له وينجزون وعووهم ىليها وللن سلللو
عندما ترسا ب قية لنائب ملالص فص من  يقوا في ا ىنه ما  1918تيلوا  /وم نعماب منذ س تا  

علاين وملع ب  نلمة ملا ندها تأمين م  الب ب ينانيا بانالب ى  حين وعته هص وعلم تن مق
سالمص و ستذوي ىلد حفظ كيان ملعالم م  ش "ة مل  ينانية يانة ملعظا"وتن منال ه  ويه من ت

سللاعت اا و لليانة سللاعته ملشللخنللية من م ت ام بالتوم ذا وظا يل ر ملت ديد با نعللماب 
ستا وم فص  عاها وتعديا لنن م ملع بية وللن م م سيمال م علد ملت ستقالة متوهاًا تنه  وم 

يا انملتعلللويه وملااا لةا وظا هو حتد مللمظة مولي ب ينل  علي م سللللوك م ويناشلللد ب ين
 ملوفار بتع دمت ا حتد   يلون سخ ية ملعالم م سالمص.

سة مووروبية  عيا س مر مل ويذكد مللاتب تن بعض مفل ي ملع ب وتحكيائ م من ملانلعين علد ت
اد  عين ون  وه ىلد ملالائد ومولنار ملتص تماك  ش يه ح نلوم بال وعدم وفار مووروبيين مت
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لفار وم هتاام بتنفيذ وعووهم بالتعللللي  وىنشلللار ملع ب و ال وه بالتشلللدو فص مخا  ة ملم
ملجيا ملو نص ملع بص وى ال  تيدي ملع ب فص ملع م  وباوية ملشللللاما فلانت ىلاباته م  اة 
وتتعللللم بالت وو وملخوس من ملوقو  فص ب منن موت مك ومولاان ىحم تخلد ململفار عنه وكانوم 

ا ململفار علد م ستجابة للانالب ملع بية ي وون بأن ملعلس هو ملنمي  ىح تن ملت ديد سيما
تما ملتعللللاها فيزيد  اع م ويجعل م يعللللتا ون فص لنن ما ولم تلن ملات ا  ملمعللللين 
مل سللاية تدا علد مت اعه لط ملتشللدو فص مخا  ة م نجليز وللنه مننلل س فص ن اية ملم ب 

شصرا تما ململفار  اا  كا  ستقالة بعدما  شيئاً فاا كان ي "ىلد ملت ديد با  ا ولو "ا م من تم ه 
 .[70]تن موت مك بعد ملم ب لضعوم وتف قوم كالع ب لقعم ململفار بالوهم كاا قعاوم بالو ملع ب

ملاذله وقو  م تفا  بين حاييم وميزمان ومومي  فينللا بن ملمعللينا ويقتنلل  حك ه  وينفص
نيا  من عظاار ملي وو م نجليز ملذين تظ  وم ملعنه  شخ علد تن مومي  وقع بيانًا قدمه ىليه 
علد ملقضللية ملع بية ومسللتعدموهم تأييدها بنفوحهم مقابا توقيعه علد بيان بالل ة م نجليزية 

ه علد فل ب ملو ن ملقومصا فوقع مع ىاافة ش ط م ستقالا ملع بص وب ر حلص بأنه يظ   ملعن
فلااحم يلومون ملعلنان ع د ملمايد ملذي كانت ) "فال ي انا شصر"متد تنشئت ملااللة ملع بية 

ماللته قائاة فعاًل وم سللتينان ملي ووي فص ظا سللياوت اا تي تنه لم يلن يشللت ي سللالًا فص 
ملاذله ينل  مل نوو ملتص زعم ملنلللل اينة ولووها با تفاقية و  عجب فص حلص ا وللن (مل م ؟

سللنة من  17بعد حوملص  1936ق ا تن يفضلل  تم  م تفا  فص سللنة  1934ون مللتاب   ع سللنة 
توقيعها ومل  يب تن ملاذله يعلللتند فص ىنلاره ىلد بيان من مومي  نشللل ته  لللميفة ملجويا 

يون ملي وو وهم سللام"نلل يونية فص ب ينانيا وقاا فيه ىنه يناشللد ك ونيلا ملتابعة للجاعية مل
عدو ملي وو فص  ية حتد ىحم كث   لة ملع ب نا فص ىنشللللار ملاال يا عاونت م ى ق ا ملع ب  ال ًا م

ا فالا م فص نظ  [71]"فلعلللنين تيعللل  تن تجعا و ية ي ووية من و يا  هذه ملااللة ملع بية
ومع حلص )مومي  هو قيام ملااللة ملع بية حتد لو  للللار  فلعللللنين و ية ي ووية اللللان ا 

ط ب ا ف ينتقدون ملعلللللنان ع د ملمايد مع معت مف م بأنه حافظ علد ع وبة فلعللللنين ملتص 
 .(وعاب ملع وبة

ونالحظ من   يقة ع ض ملاعلوما  مل امة وملاختنلللل ب فص هذم مللتاب وغي ه من مللتب 
ملتص   تفنللللا ملاواللللو  ملنلللل يونص تنه عندما يتن   لل ام من ملاومقه ملعثاانية   يذك  
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وليس  حدمثملث  م  ملتص تأتص مللتب ملافنلة علي ا وحلص ونه لم يلن ل ا تهاية فص معار مو
 لعدم م ال  مللتاب علي ا.

 (1939) أنطونيوسرج لجو" النرب يقظة" كتاب●
ملذي ت لللل    "يقظة ملع ب"يقوا لور  تننونيوس توا مذرلص ملقومية ملع بية فص كتابه 

د بع"شلللعارًم للم كة ملقومية ملمديثة من ملاميط ىلد ملخليجا وهو يعللل و قنلللة وعد بلفور: 
 لتلعللللب بمنجلت مبقليا عالت لااعة من زعاار ملنلللل يونية  (وولدملل  ل م)مند   ملم ب 

عنه ململومة علد ملقضية ملن يونية. وكانت ملج وو ملن يونية فص ملايدمن ملعياسص حتد 
ئا باختله–حلص ملمين مت كزب فص ملاقام مووا حوا ىقنا  حلام ت كية   ليانموم -ملوسللللا

 ع د لذل ا ىح نجاحاً  ملج وو تلص تال  ولم. فلعللللنين فص م سللللتينان حخ من مزيدمً  ملي وو
يةا نظ ًم لقوب نفوح مومر وون ملمايد كانوم ميالين فص مل دم فمن م  ما رلاا ت كية ملفتاب  بةا ت

ملي وو فص مجالس لاعية م تماو وملت قصا ىلد تن ينلل وم للاقت حا  ملنلل يونيةا نم ولدوم 
لعللة  للال ة فص مل  لاان ملعثاانص فص من ململاة فص ملن اية تن ي فضللوها وبخا للة بعد ل

حين محتج ماثلو ملع ب علد ىح مز ملي وو مننقة ومسللللعة من مورماللللص  1912ل يه سللللنة 
ملزرمعية فص سلللل ا م   مبن عام  وعلد ما قد يذوي ىليه حلص من نز  مللية ملفالحين ملع ب. 

ية مجاوعة ملدوا وكانت ب لين عند بدر ملم ب م كزًم للنشللللاط ملنلللل يونص. فلاا حالفت ت ك
ر ملنلل يونية من ملافيد من يتق بوم ىلد ململفار زعاا ولد تلاانيةا – ملاج –ملوسللندا ملناعللة 

كذلصا حتد ىحم تو  ملم ب ىلد تفلص م م  م ورية ملعثاانيةا اانت ملقضية ملن يونية آحمنًا 
ا نم بدت ملمديأ عن ملج وو ملنلل يونية فص ب ينانيا وكيه تو  ىلد  للدور وعد [72]" للاغية

بلفورا ولعا تهم ما يالحظ فص ملفق ب ملعللللابقة بعد ملاوقه ملمايدي ملنللللارم هو تن حلام 
ملذين و للللفوم بالعننلللل ية ولدوم ململاة فص معللللاي ب ملانالب م تماو وملت قص ملقوميين 

ملع بية وليس م نج مس لله مو اا  ملنلل يونية رغم ىغ مرمت اا وفص هذم وليا علد ملمدوو 
 ملتص ف ا ا مننخ ملدولة م سالمية مولوي حتد علد حلام ا ملاتن فين.

عين علد متفاقية سايلس  بيلو ووعد بلفورا يذك  وفص مع ض حديثه عن رو فعا ملش يه ح
نشلل   1917تننونيوس تن ملمزب مل لشللفص ملذي مسللتولد علد ملعلللنة فص روسلليا فص نوفا   

وقائع م تفاقيا  ملعللل ية ملتص تب م ا ململفار ومن ا متفاقية سلللايلس بيلوا فقام لااا باشلللا 
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 ب  ب تمام ملعقائد ملجيا ملعثاانص مل مبع وتحد تقناب لاعية م تماو وملت قص بفضلل  ملاذمم
اص ملع بية ومل يانة علي اا  عام مورم وو ه وعوو ململفار با فص وملزور ون نومياهم هص مقت
وقاا ىن ملثورب سلل  ت ملضلل ر لوحدب م سللالم ولنفس ملانللال  ملع بية ملتص تعلنت ملثورب تن ا 

ن بنووه ياا ومتععد لخدمت اا وتقدم بع ض  ل  نيابة عن ململومة ملعثاانية بتأييد من تلاان
نديخ  سيلون حلص بت ستقالا ملذمتص لتتمقخ فيه تماني م ملقوميةا و من  ملو يا  ملع بية م 
ملعلنان وااان مولاانا وللن ملش يه حعينًا رفض حلص وتوعز  بنه بمرساا رو مقتضب ىلد 

ليه علااا باشا ي فض فيه ع ض ملنل ا وبعد كا حلص  لب ىلد ب ينانيا تقديم تفعي ا ف و 
بلفور بجومب م موث   يث ت و  ينفص وينه عاا لااا باشا بالدسيعة ملت كية ويثنص علد 
حلاة ملمعللين وسللدمو رتيه بم ال  حلفائه علد ملع ض ملعثاانص ملا فوضا وتق ا ملمعللين 

 .[73]حلص وقعد معت ي  مل اا

ويأتص تننونيوس بمقائخ لدي ب بتدب  ملاذرخ ملذي ي مأ فص رووو موفعاا فص بالونا علد  
م سللتينان ملنلل يونصا فيقوا ىنه عندما و للا ن أ تنلل ي  بلفور ىلد ملشلل يه حعللين عل  

ايمًا من م  سار ملالتب ملع بص فص ملقاه ب لا  ه فنلب تو سلوم ىليه تحد رؤ نجليز ملذين تر
لناأنة ملشلل يه وىبالغه رسللالة من  1918وهو ملقائد هولارث ملذي و للا لدب فص بدمية سللنة 

ململومة مل  ينانية تتضللان تأكيدًم  لل يمًا بأن م سللتينان ملي ووي فص فلعللنين لن يلون 
لان ملع ب م قتناوية وملعياسيةا وهذم مبتعاو رئيس معاوحًا ى  بقدر منعجامه مع ح ية ملع

سول ملمقو  ملادنية وملدينيةا ويعلخ ملاذله قائاًل:  ضان   ملف   صف"عن نص بلفور ملذي لم ي
عاون بين ملف   يلان ملع ارتين مدلوا بين لذي ملعلللللاص ملت نه ي اللللد م  وملي وو ملع ب ع

 لي بمو عاماً  ملعشلللل ين لالا بين اا قام يملذ ملاقيت ملنزم  وبين -بين اا فياا– بفلعللللنين
. حلص ون من ملاذكد ملذي   يعتوره تي ريب تنه لو تن وعد بلفور اللللان ملم ية (1918-1938)

 – دياً ل تأكيدمً  حعين للالص هولارث تكد حع اا -ملومقع فص–ملعياسية وم قتناوية للع ب 
 لوني حين به ل ح وم وىحن فلعنين صف ملي وو  ستينان ع بية معاراة هنالص كانت لاا ىحن

 ئاًا علد ملا اوئ م نعانية.قا عاو ً  مستيناناً 

وكان حعلللين  للل يمًا فص لومبه فقاا ل ولارث: ماوممت مل اية من وعد بلفور هص تن ي ي  "
للي وو ملجأ من م اللن او فمنه سللي ذا كا نفوحه ليعللاعد علد تمقيخ تلص مل اية وسلليومفخ 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn73


 

29 

 

ل مناسلل ًاا لتأمين موماكن ملاقدسللة ... غي  تنه والل  تن معللألة ملتنازا عن علد كا تدبي ا ُي 
 منلب ملعياوب للع ب لن تلون مواع بمأ تبدًم...

ش   ملتص تلت ب مهين كثي ب علد ىلال ه فص موقفه" عين فص مو سائا "وقدم ح ساا مل   كمر
ن  وقوم  ملثورب ليخ  هم بتأكيدم  ب ينانياا وتم  دئة تبناره بالعاا علد ت  ىلد تت اعه فص م

سة  عنين لتذك  كت  م ملاقد ساية تدعو تها فل ش  مقالة فص  ميفته مل  مخاوس ملع با ون
وقيا م ملاتعللاممة ويمضلل م علد مسللتق اا ملي وو وملت حيب ب م بنللفت م ىلومنًا وملتعاون 

 ص قياة ة فوي دو تن حعينًا نفعه هو ملذي كتب تلص ملاقال"مع م فص س يا ملنال  ملاشت كا 
تاريخيًا   فمعلللب من حيأ تن ا مثا علد تم ره من مل ول وملتعنلللب ملدينصا با من حيأ 
تن ا تعلس ملنزعة ملع بية ملعامة نمو ملي ووية ق ا ظ ور ملنلل يونية ملعللياسللية علد معلل م 

 .[74]"موحدمث

وبالن ع لم يقنع موقه ملشلللل يه كثي ًم من ملاذرلين ملذين رتوم فيه سللللذملة سللللياسللللية 
نل   سياا بولوو ع ض مل شع  ا   عنين وحقو   عالمًا لإلرموب مل  ينانية وتف ينًا بفل ست وم

فضه ملش يه بلا غفلةا وللن ىحم كان ملت كيز علد ملعياوب ملعثاانص ملذي قدمه لااا باشا ور
ملع بية قد مسللللتمخ هذم م   مر من مذرخ ملقومية ملع بية فص هذم ملجو ملالف   ملذي ينذر 

بيلو ملتص كانت قد فضللل  -بزوما سلللياوب ملع ب عن كا مل الو ملع بية وفخ متفاقية سلللايلس
لي وو ولياًل علد ملتم ر من ملتعنللللب ومل ول تم ها ق ا مدب بعللللينةا وىحم كان ملت حيب با

ظ ور ملنللل يونية ملتص كانت فص ملمقيقة تعيا تك   منتنلللارمت ا فص حلص ملوقتا وىحم  "ق ا"
كان ملع ب فص تلص مولومر معللتعدين  سللتق اا ملي وو فص فلعللنين بلا ت حيب لو حنلللوم 

لادنية وملدينيةا تليس من فقط علد تأكيدم  بمقوق م ملعللياسللية وم قتنللاوية فضللاًل عن م
علنان ع د ملمايد حيأ كان يتم ك فص ظا  مولدر بالتاعن م ملعة ملنقد ملا ي  ملذي وله لل
عتجدي مومفقة ب ينانيا ولم يلن  سياوب   ت ش   ملع بصا  عنين وملا سياوب عثاانية علد فل

مية و فص مل دللنللل يونية حلص ملظ ور ملذي حنللللت عليه فص زمن بلفور وكان مسلللتق اا ملي و
مستا مرًم بالفعا لتاريخ ملتعام  م سالمص ملنويا ومع حلص واعت كثي  من ملقيوو علي م لاا 
بدت لن هم بالواوم ولم يتم ملتعليم ملانلخ ب ج ت م ب ذه ملع ولة وملعذملة تمام تن ي  
ب ينانص مخاو  وبلا حاا لم يلن مسللتق ال م لن ًم علد حقو  ع ب فلعللنين ملعللياسللية 
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وم قتنلللاوية فضلللاًل عن ملادنية وملعلللياسللليةا تليس فص هذه ملاقارنة ما يدعو لا ملعة من 
بالي وو فص  يب  عدين للت ح كان ملع ب زمن بلفور معللللت يعللللتمخ مللوم تكث  من غي ها وىحم 
فلعنين بش ط ااان حقوق م ملعياسية وم قتناويةا فعالم نقد ملعلنان ع د ملمايد ملذي 

 سلللتينان ملي ووي مع ممافظته علد ع وبة فلعلللنين تي علد حقو  م "سللل ا"يزعاون تنه 
تهل ا ملعياسية وم قتناوية؟ وىحم كان مذرخ ملقومية ملع بية يفت ي هذم ملزعم بالاومفقة علد 
ملع ب وملم كة ملقومية وتها فلعلللنينا ت  يعلللتمخ م ومنة بنفس حجم ىومنة ملعللللنان ع د 

 ب مليوم: مل لعية وملتقدميةا وملثورية وم سلللتعلللالميةا ملمايد؟ وىحم كانت كا حلوما  ملع
يةا  ية وملقوم يةا وملو ن ية ومليعلللللار لةا وملياين مة وملاعت قاو يةا وملا اان نة وملعل تدي وملا
ومل تسللاالية وم شللت مكيةا وم سللالمية ومللي  مليةا تجاع علد تعللليم نالنة تربا  فلعللنين 

يعلب ملمقو  ملعياسية وم قتناوية وملادنية   حتالا   يونص باسم ملش عية ملدولية وهو
وملدينية با وملاعيشللللية من تها فلعللللنينا ومع حلص تمنللللا علد ملتأييد ومل تاس بذرمئع 
مختلفةا فاا هو بالضلللل ط وله ملنقد ملذي وله للعلللللنان ع د ملمايد رغم رفضلللله للا هذه 

 ملظومه  وت عات ا؟

 تحدةالم النربية الجمهورية في التنليمي الماهج●
وىحم منتقلنا ىلد نقافة ملع د ملقومص سنجد تو ً تن ملان ج ملتعلياص كاا ي دو فص م قت اس ملذي 
تندر هذم ملاقاا يق  باأن ب ملعلنان ع د ملمايد فص رفضه ملاومفقة علد ملاش و  ملن يونص 
تأل  لة ومل كوو ومل فا  ملعز اانص بنلللل خا بو لللله ملع د ملعث  رغم تن ملان ج نفعلللله   ي 

 وم ست الا.

تاب  يةا فن ل فص ك فاهيم حتد ملن ا هذه ملا تاريخ ملع ب "ويعللللتا  ملان ج ملتعلياص وفخ 
ومتجه ملنلل يونيون ىلد ملعلللنان ع د ملمايد ملثانص يماولون ": (1971) "ملمديأ وملاعا لل 

 ضىقناعه بأن يأحن للي وو بال ج ب ىلد فلعنين ليقياوم ل م معتعا م  ب ا. وللن ملعلنان رف
ا مع تن ملو لللله ملعام للملم ملعثاانص فص مللتاب هو مل كوو وملتأل  [75]"تن يأحن ل م بذلص

 تعظم قوب فص"مع تنه   يقدم تفعلللي ًم مقنعًا للون )اوو وملعزلة وم سلللت الا وملفعلللاو وملج
كاا و ه ملدولة ملعثاانيةا يالن تن  "ملش   مووند وفص ملموض ملش قص من مل م  ملاتوسط

عتا  فص حلم مننقة م كزية فص  عابقةا ومن ا ملتخلها ومع حلص ت عل ية مل نفا  مل تلون بال
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مو اا  ملعالاية ىلي ا ومماو   ملتدلا مل  بية ملعالم يلث  ملنلللل م  ومل زوم  حول ا وتاتد 
سة  عيا ع م مل ستة ق ون تذن  علد م في اا وت قد في ا ملدولة ملعثاانية مع حلص لادب تتجاوز 

 .([76]مووروبية حيأ ملدوا ملل  ل

ويالحظ ملان ج كيه ومل ت قياوب ملثورب ملع بية ملل  ل ملفضلللليمة بعدما نشلللل  مل الشللللفة 
م تفاقيا  ملعللل ية ملتص عقدها ململفار  قتعلللام ملاشللل   ملع بصا فيقوا ىن ملدولة ملعثاانية 

  العه علد نص متفا  سايلس بيلو  باور  باست الا ملف  ة وترسلت ىلد ملش يه حعين
وملع ض عليه تن يعوو ىلد حظي ب ملدولة بعدما منلشللله غدر ب ينانيا وف نعلللاا و ل ت ىليه 
ملدلوا فص مفاواللا  علد تسللاس من  ملع ب تك   قعللط من ململم ملذمتص لتمقيخ تماني م 

ار تن لتضليا وم وعملقوميةا فاان ب ملمعين و لب ملتفعي  من م نجليز ملذين عادوم ىلد م
ملونيقة ليعت متفاقًا ن ائيًا وتن ب ينانيا متاعلة بوعووها للع ب وتن هذم م ل مر وسيعة من 
ت كياا فأقنع ملمعين نفعه بش س ب ينانيا ومستا  علد تأييدها فص ملوقت ملذي وامت فيه 

 ت ااع ا م ستعاارية.

ينانيا ل ووًم وعائية لت ديد مخاوس وتل ر ملاوقه نفعلللله بعد  للللدور وعد بلفور ىح بذلت ب 
ملع ب ومنع توقه معللاعدت م للملفارا وتكد  للمعللين تن ا لن تعللا  ب ج ب ي ووية ى  بقدر 

فأقنع ملمعللين نفعلله م ب تل ل "يتفخ مع ملم يا  ملعللياسللية وم قتنللاوية للعلللان ملع با 
 .[77]"ومضد فص تأييد ب ينانيا ىلد ملن اية

ويلفللت ملان ج ملنظ  ىلد نقنتين هللامتين تتعلقللان بوعللد بلفورا موولد تن ملي وو كللانوم فص 
نت عالقت م بالع ب فص تقلية اللللعيفة   يتوقع من ا لن ا وكا 1917فلعللللنين حتد سللللنة 

وليس فص هذم ملتقويم تجاوز علد لذور ملخن  و  )فلعللللنين ومل الو ملع بية عالقة  ي ة 
مسلللتخفاس باقاومة ع ب فلعلللنين موولية با مماولة ر لللد ملتيارم  مل ئيعلللة ملاذن ب فص 

تص لموحدمث ملتاريخية وملتص ي ند علي ا موحلام ملعامة وليس ملتفا لللليا غي  ملالموظة م
اا وقع فياا  عام مقارنة ب قاعدب ملتقويم مل يا  ملمدث وملتص   يالن تن تلون  بدم تلون فص 
بعدا وفص حلص   يالن مقارنة مل ج م  ملي ووية موولية فص ظا سللياوب عثاانية بأرقام هج ب 

ان ا وك(مضاعفة ومتفاقيا  لائ ب ووعوو ظالاة عقدها مل  ب فص ظا قوته وهيانته وسياوته
 وو يعيشللللون باعللللاومب وحنللللا كثي  من م علد ملجاه وملث مر فص ملوقت ملذي كانوم فيه ملي
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مواع مان او توروباا ولاا قامت ملم ب ملل  ل موولد  ار ملي وو ي مثون عن وسائا منتزم  
عنين شون في ا حاولت ملا ملع [78]فل ضعه وملقلة ملتص كان ملي وو يعي ا وفص ى ار ظ وس مل

ملقومية مول ل تف م موقه قياوب ملثورب ملع بية كون ملي وو لم يلونوم آنذمك كاا  للاروم فياا 
 ملعثاانص حين كان ملي وو تقا وتاعه تيضًا.بعدا وما ومم موم  كذلص فاوولد تف م ملاوقه 

شار ىلي ا ملان ج تنه منذ منفجار ملشعور ملع بص فص فلعنين بثورب  ملنقنة ملا اة ملثانية ملتص ت
اللد ملعللياسللة مل  ينانية ومو اا  ملنلل يونيةا  للار ىل ار وعد بلفور ورفض م نتدمب  1920

ا وهذم يدا بنلللورب قنعية علد [79]ع بصوملانال ة باسلللتقالا فلعلللنين هص تهدمس مللفام مل
كون وعد بلفور هو ملمدث ملفا للا فص ملقضللية ملفلعللنينية وتن ملعللياوب علد فلعللنين هص 

 ا ملماسم فص تق ي  معتق ل ا سومر بنجام ملاش و  ملن يونص تم فشله.ملعام

 (1979-1954) الشقيري أحمد لألستاذ الكاملة اآلثار●
ولعا تب ز مو لوم  ملقومية فص هذم ملاجاا هو موسلتاح تحاد ملشلقي ي ملعلياسلص ملاخضل م 

ملتب عونص ع د ملذي عا لللل  مختله ملع وو ملعثاانية وم سللللتعاارية وملع بية وعاا فص 
مل اوي نم فص ملجامعة ملع بية مع ملدكتور ع د مل حان عزمم كاا عاا مندوبًا سللياسلليًا لعللوريا 

شائ اا وفص كتاب  ن علم ومحد وعش و"وملععووية وت تس منظاة ملتم ي  ملفلعنينية عند ىن
نة  ب مقاررفض و ه ململم ملعثاانص با حتالا تو م ستعاار وتب ز مزمياه للع (1977) "نجاة

باا حا بعده من منتدمب وتجزئة وتكد تن مومة ملع بية مبت جت بانتقاا ملخالفة م سالمية ىلد 
ملعثاانيين ملذين كانوم ياثلون ملقوب وملانعة وملننلللل  لإلسللللالما وتن ملع ب تعا فوم مع هذه 

ن شلليًا وملدولة وراللوم بواللع ملخالفة بين يدي ا وتناسللوم شلل ط تن يلون ملخليفة ع بيًا ق 
فة  قاش حوا مذهال  ملخلي جا ً للن ية ملج او لم تت ك م مت رم ية ت اان م نتنلللللارم  ملعث
وشلل و ها وتن ملدولة ملعثاانية كانت وولة مشللت كة وليعللت هيانة تحاوية حيأ كان للع ب 
في ا ننلللليب غي  قليا ىح من م ملوزرمر وملنومب وقاوب ملجيا وك ار موظفص ملدولة كاا لار 

ول ذم تحس ملع ب تن ا وولت م ولالفت م  (1979) " للللفما  من ملقضللللية ملع بية" فص كتابه
وتاتعوم في ا بازميا ملاشاركة فص ململم وملتاثيا وح ية ملتنقاا با ىنه حهب ىلد و ف ا بأن ا 
آل  تجليا  ملوحدب ملع بية وتن عا ات ا كانت عا اة لوحدب ملع با وتن سي  ملموموث كان 

 .[80]جه ىلد موفضا لو  حلم لاعية م تماو وملت قص ملذي فنا بين ملشع ينمن ملاالن تن يت
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شقي ي فص  عنين ملعثاانية يقوا مل عنين منذ فج  مم"وعن تاريخ فل ضية فل ا م  عن ق ا
ىن شلللع  ا ملع بص ظا ممتفظًا باايزمته ملقومية  (1954) "ملتاريخ حتد ملم ب ملعالاية موولد

ستثنار ك ار ملاوظفين  وي ل فص وولة ملخالفة تع ي ًم عن ىرموتها وكان حلام مل الو من تهل اا با
تما ملي وو فلان عدوهم اللللئياًل لدًم  ملذين تعين م ململومة ملا كزية  سللللياا فص آل  تيام اا

ومعظا م من ملاتدينين ولم يلونوم يزيدون فص ملق ن ملتاسع عش  عن ناانية آ سا وظا هذم 
ملعدو يزيد ىلد تن و للللا سللللتين تلفًا فص ن اية ملم ب ملل  لا وفص ع د ملقوميا  كان وعاب 

ملم كة ملنللل يونية مع م سلللتعاار يم الللون ملي وو علد مل لو  ىلد فلعلللنينا وقد ولد  
ع  ولوو ملي وو فص  عنين وهذم ما يف اص ومل ج ب ىلد فل ش مر مورم ستعاار وعالت علد  م 
لص  مة ت هذه ملاعلو جد فص  تب   ي لا نانصا ويالحظ تن مل تدمب مل  ي اانص ق ا م ن ملع د ملعث

ظاد ملع ملد    ملخني ب ملتص تو  ب عض ملدمرسلللين ىلد والللع ملاالمة ملل  ل وملاعلللئولية
عتعا ب ملي ووية بين ملق ل ملع بية  شارب ىلد تن ولوو ملا علد ملع د ملعثاانصا ويذكد حلص با 
لم يلن مثي ًم لالنت اها وتن ملمضللور ملي ووي كان يعيا فص تمن وسللالم و للفار بانعللجام مع 

وعوب  هملاميط ملع بصا وكان ه تزا هو بدمية ملنور ملعياسص للم كة ملن يونيةا ىح كانت ق ل
 فل ية.

يقوا ملشللللقي ي ىن وعاب  "ملاعللللاعص ملنلللل يونية  قامة ملو ن ملقومص"وعند ملمديأ عن 
ملنلللل يونية بذلوم ل دًم ك ي ًم لالتنللللاا بالدولة ملعثاانية وكانوم بارعين فص مماولة ىقناع ا 

 ربتلاس نقاط اللعف ا  سللياا تزمت ا ملاالية حيأ  للور ه تزا للعلللنان ع د ملمايد تن ىنشللا
ملو ن ملي ووي سلللي عأ ملمياب فص ملدولة ملعثاانية ويادها بدم لديدا وللن ع د ملمايد كان 
كان سلل قوه من آا عثاان يقيم وولته علد تسللس عايقة من ملعقيدب وملا اوئ ف فض م غ مرا 

 وكانت ع ارته ملتص  در  من ملص غي  ع بص ع  ب للع ب بعدما وقعت مللارنة بأرا م.

ىلد عدم يأس ه تزا ومن نم مستا مره فص ملاعاعص ملتص تسف   عن مومفقة  ويشي  ملاذله
ملدولة ملعثاانية علد هج ب ملي وو ىلد تي بقعة فص ملدولة عدم فلعلللنينا وملاذله يضلللع حلص 
فص ى ار فشللا هذه ملاعللاعص حيأ تورك ملي وو ت  فائدب ت لد من ورمر متنللا ت م ملعثاانية 

ذله ىلد ملتفعي م  ملخفية ملقائاة علد ظنون مت ام ملنوميا بالقوا مثاًل ولم يلجأ ملا)وملع بيةا 
تن ملي وو سللليقفزون من ا ىلد  "يعلم"ىن ملعللللنان ومفخ علد مل ج ب ىلد ترمالللص ملدولة ونه 
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فلعللنينا وون تن نف م لااحم قدم هذم ملتنازا لشللخص مثا ه تزا   ينل ه با يعارالله وغي  
ن ىغ مرمته ملل  ل نانًا لها كاا تن من كانوم ي مهنون علد ملتعلللللا معللللتعد لتقديم تي مقابا م

فضللاًل عن تقديم تي ىغ مر تو  [81]تنفعلل م لم يلونوم فص حلص ملوقت يأب ون باومفقة ملعلللنان
اين ي ون تن ملعلللنان رفض ملتنازا مقابا نان عظيما  تنازا لها فنخلص من حلص ىلد تن ملات ه
لها نم يدعون تن م يعت فون  وقدم ملتنازا نفعلللله بال نان لان   ينل ه ولن يدفع تي مقابا 

 .(بذكار وحنافة ملعلنان !

  م ور مولاانص فص ملقدس وللن معلللتشلللاري م م  م ور ومتجه ه تزا ىلد تلاانيا وقابا م م
ملذين يع فون مل تي ملعثاانص فص ملاواللو  تشللاروم علد سلليدهم بأن هذم ملاواللو  حعللاس 
ووقيخ وقد يذوي ىلد لفوب بين تلاانيا وت كيا ولذلص يمعللللن رفضلللله فاعتذر غليوم ل  تزاا 

نيا وملو يا  ملاتمدب وركز ل ده وعندئذ وله ه تزا ل ده ناحية مل  ب حيأ ف نعا وب ينا
 علد ىنجلت ما وهص ملنقنة مل امة ملتص ي مث ا هذم ملاقاا.

ولاا قامت ملم ب ملل  ل وز  ملن اينة تنفع م بين ملاععل ين وع اوم ىغ مرم  علد ملدولة 
عل ية للدولة  عاندب ع ندي للم كة ملع بية وبا ملعثاانية وك روم وعووهم ملاالية ووعدوم بالت

ف قة بولندية للدفا  عن فلعللنينا كاا قدموم ىغ مرم  تل ل ولاانياا وفص نفس ملوقت بذلوم ب
ل ووًم ك  ل فص ب ينانيا ملتص محتضللللنت ملنلللل يونية ب ية ملافمة مو اا  ملف نعللللية فص 
فلعللللنينا نم يف و ملاذله عدب تبومب للمديأ عن تفا لللليا وعد بلفور وع الللله وتمليله 

هون ووقو  فلعنين تمت ململم ملععل ي مل  ينانص وبدر مللفام ملاا-وم مسال  ملمعين
شارب هو تقويم  س قت م  عابخ با كاا  ستخفافًا باللفام مل عنينص فص حلص ملوقتا ليس م ملفل
سوريا ولم تعد  ش د ملعام حيأ عم مل ليان وو ا  للتيارم  ملتاريخية مل ال ة ملاذن ب علد ملا

ا ويالحظ بوالللوم م كزية هذه [82]كان موم  سلللابقاً  م الللن مبا  مج و حوموث مملية كاا
 ن ملقومصملموموث وغل  ا علد ملعللاحة حيأ عد ملاذله تن ملخنوب موولد فص تأسلليس ملو 

هص سللللخ فلعلللنين عن سلللوريا وليس تسلللعلللًا متنان ب غ سللل ا ملنللل اينة من ق ا فص ملع د 
 ملعثاانص.

عن  دل وعد  (1969) "تربعون عامًا فص ملمياب ملع بية وملدولية"ويتمدث ملشقي ي فص كتابه 
اا تحم فار فص زمن ملم ب فع س ب ا ملع ب ل  ا عبلفور وم تفاقيا  ملعلللل ية ملتص تب م ا ململ
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ملعثاانيونا ويفنلللا ملمديأ عن نقة ملع ب بالشللل س م نجليزي وملذهب م نجليزي وشللليو  
حب م نجليز وك مهية موت مك رغم ولوو تعاخ مشللللاع  ملو ر لدولة ملخالفةا وتلذيب ملناس 
لاا عدوه وعاية ت كية ىح   بد وها ملعدا م نجليز من ملوفار بع ووهم للشلل يه حعللينا ولاا 

 حتالا  ح ملناس بأوهام قيام ملشلللل يه بثورب علد ململفار تو بمنخ لورنس  للللديخ وقع م
يا وحال ا علد ملوفار بوعووها  بمعاوب توسللللاته ىلد ملص ب ينان مه  ته وقيا ملع ب علد وول
وتم يص ملشللعب مل  ينانص اللد ململومة وىقامة ملدنيا وىقعاوها ولا ملمقو  ملع بية وغي  

 .[83]حلص من توهام مل عنار

ش ون نجاة"ويقوا فص كتاب  سا  ورب عن متفاقية  (1977) "علم ومحد وع شا تر ىن لااا با
عين وع ض ع-سايلس ش يه ح ساس بيلو ىلد مل نل  مع ملدولة ملعثاانية علد ت من  "ليه مل

ولنب فص بي و  قائاًل ىن  "ملو يا  ملع بية حلاًا حمتيًا كاماًل يمقخ لايع تماني م ملقومية
ملش يه وقع فص تحابيا م نجليز وتلا بوحدب م سالما وىن م ستقالا ملذي وعدوه به س مب 

وسلليشللع  بالتعاسللة بمبدما "قلعة ملقدس  لاو ا وقد تعلل ب ملشلل يه بو للوا موعدمر مقابا
قت ا ويقوا ملشقي ي ىن ملو"ش س م مارب ملاانوم له من ملخالفة م سالمية بالع ووية لإلنلليز

كان قد فا  فلم يتالن ملشللل يه من م فال  من ق ضلللة م نلليز و لللمت ن ورب لااا باشلللا 
نلي عقوط بيت ملاقدس وولوا مللن ص ىلي ا من يًا ملم وب مل عين ىلب ش يه ح د  يةا ونفص مل

وب ذم ) [84]كاا تن أ لااا باشا بالتمديد "بالا انة وملتعاسة"ق  ف حيأ قضد تيامه مولي ب 
مل ون ملشلللاسلللع بين شللل س ملشللل يه حين كان بين قومه يعلللتاد شللل فه من ملخالفة  يت ين

اللليقوم "م سلللالمية عزيزًم فص لايع موحوما فمحم ك موه كان فص مننلللب شللل يه ملةا وىحم 
كان عضللوًم فص مجلس شللورل ملدولة فص عا للاة ملخالفة ليأمن  "نفوه"و "ح عللوه"و "عليه

 "موهك "ه من م نجليز  ار حلياًل فص لايع موحوما فمن ملعلنان ش ها تما عندما مستاد ملانت
ىلد ىهانة  "ملتل يم"والللعوه فص مننلللب  سلللتخدممه وما تن ينت ص ووره حتد يتموا هذم 

يعزا ب ا من مننلل ه وينفد ىلد بالو تلن ية وون وفائ م بأي وعد من وعووهم له لّاا كانوم فص 
 .(وىن انوم علّص ك ممحالة ىليها وهلذم  د  ملاثا ح فيًا: وتهلص 

يفت  ملشللقي ي ملنار علد تاريخ  (1972) "علد   يخ مل زياة مع ملالوك ومل ؤسللار"وفص كتاب 
ملشلللل يه وتبنائه بالقوا ىنه ما مشللللت ك فص ملثورب ملع بية من تلا مومة ملع بية با من تلا 
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ملااللة   عن ملالص وملع ش وملتا  ملذي كان هاها فلانت م مسللللالته مع ملااهون عن حدوو 
با  عًا فص تورو كان حمئ ية  يأ عن ملنلللل يون مد جب تم ي ها ورغم تن مل لذي ي ملو ن ملع بص م
وملدولة ملعثاانية ومل  لاان ملعثاانص حيأ كان تبنار ملشلل يه نومبًا عن ملمجاز وسللاعوم نومب 
يذك  ملشلللل يه كلاة فلعللللنين ولو م ب ومحدب فص  يذك ون ملخن  ملنلللل يونصا لم  ملقدس 

سالته ملعديدبا وبعد تربعة تش   من  دور وعد بلفور كتب فص  ميفته مل ساية فص ملة م م
عين من ملتاع مع  نا بن ملم مقالة تدعو ملع ب للت حيب بالي وو وملتعاون مع م ا نم كان في
حاييم وميزمان بعد وعد بلفور وهو يعلم لن  ملنلل يونية ووقع م تفا  مع ملزعيم ملنلل يونص 

نين هص ملعلعةا وكان ملتمفظ ملذي تاافه علد م تفاقية يجعل ا  غية ىحم لم حيأ كانت فلع
ت يأ ملع وش وملتيجان وبنار ملش يها وللن هذم لم يانع من كون فينا تج   ملعم وترمو تن 
يج عه لشللعب فلعللنين ومومة ملع بية ومازلنا نماا هذه ملت كة ملثقيلة ملتص للف ا ملمعللين 

عنين وتبناؤه وللف ا في نا فص متفاقه مع وميزمان بالاومفقة علد وعد بلفورا وب ذم كانت فل
هص اللللمية ملشلللل يه حعللللين ملذي معتقلته ب ينانيا فياا بعد وكان حلص نتيجة غفلته فص 
ملافاواا  مع ملال  مل  ينانصا وتكاا مبنه ملالص ع د هللا تاريخه بالاومفقة علد لنة تقعيم 

نم تعللليم ملاثلأ ملع بص بعد  1948ومل ملة فص ح ب ملنل ة  وتعللليم مللد 1937فلعللنين سللنة 
ا تما الللمية ملشللل يه ملثانية فلانت ملوحدب ملع بية حيأ كان ملاشللل   1949متفاقية رووس 

ملع بص فص تيام ملدولة ملعثاانية من ل اا  وروس شللللاا ً ىلد مليان لنوبًا بالوًم ومحدب فص 
بالع وش هدمت تلص ملعللللف  وم قامة وملعاا وكا مظاه  ملمي اب وملولوو وللن ملانال ة 

 .[85]ملوحدب

ي ي ملذي كان من وتعوو بالشلللقي ي فص ملن اية حك يا  حزينة عن وملده ملشللليخ تسلللعد ملشلللق
معاراص ملعلنان ع د ملمايد ومن ملاعتقلين فص ع ده للونه من موعضار مل ارزين فص لاعية 
عالص فص  يام مل اب مل ناف  عن ت مدث بم مرب ملاذمن ملا كان يت لص  ماو وملت قص ومع ح م ت
ىسلللنن وا وعن ملاوقه ملشللل ي  للعللللنان ع د ملمايد ملذي رفض ع وض ه تزا وىغ مرمته 

االيةا وكان من اللللان بقايا ملدولة ملعثاانية ملذين ندبوم زوما ملخالفة ونعوم علد ملشلللل يه مل
حين تماله مع ب ينانيا عدوب م سللللالم وملع با وي وو لزومره تسللللاه من ملمياب تمت علم 
ىس مئيا بعد ملعلم ملعثاانصا وىنا هلل وىنا ىليه رملعونا فص ملوقت ملذي كانت مولياا ملناعدب 

مك تذيد ح كة ملشللل يه ملا اركة فص نظ ها وتعتقد بنلللد  وعوو ململفار بالوحدب ملع بية آنذ
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وم ستقالاا ويذكد ملشقي ي عندما رلع ىلد نفعه تن ململم ملعثاانص بلا مخا  ه كان تفضا 
و  1948)من م سللتقال   ملع بية ووويالت ا ملانلعلل ب ملتص هزم ا ملنلل اينة فص نالث ح وب 

كيه لو رتل تسللللتاحنا ما نمن فيه مليوم من تن يع ع بص شللللاما وتماله مع ) (1967و  1956
ويف م با ياوا قنابل ا ملتص تن ا   "لخدمة م سللالم"ملنلل يونية فص ظا من ي مها تومب ىل ية 

ا وتذك  مويام ملتص كان يعللللاف  ملع ب في ا فص زمن (؟؟"م رهابيين"علد رروس ملاعلللللاين 
ية بين ت اان لدولة ملعث رلار ملو ن ملع بص فال يمالون لومزًم و  يعت الللل م تحد و  يفتا م

حقائ  م تحدا ولاا لار ع د م نتدمبا  مولن ية تقام م سللتعاار تكشللاك علد ملمدوو ولاا لار 
ع د م سللتقالا تمولت موكشللاك ىلد م انص حج يةا ولاا تنار  ل ة فلعللنين ملاواللو  تمامه 

ل نان يتع ض للتفتيا تعع م م  تلاب م بأن يعاف وم بين تنينا للون ملاعاف  من مللويت ىلد 
 .[86]ولندن بد ً من مل الو ملع بية

 (1956دكتورة نجالء عز الدين )النربي" لل النال " كتاب●
للدكتورب نجالر عز  "ملعالم ملع بص"فص لضللم تزمة ملعللويس  للدر  ملت لاة ملع بية للتاب 

وفاعًا بلي ًا عن فل ب ملقومية ملع بية وملوحدب ملع بيةا وهو ب ذه ملاثابة تمية "ملدينا ليلون 
ب موسلللتاح حعلللن لالا وفقًا لاقدم مللتا "لعلللياسلللة مل ئيس لااا ع د ملنا للل  مل شللليدب

 .[87]ملع وسص

وفص ملفنلللا ملثالأ عشللل  ملاخنلللص للمديأ عن فلعلللنين تقوا ملاذلفة: وعندما منتقلت 
سورية ىلد ململم ملعثاانص فص ملق ن ملعاوس عش ا ظلت حياب ملشعب سائ ب  فلعنين وسائ 

فة  قا ية وملث يت ملل ة ملع ب نة. ف ق يد ملاورو قال قًا للت علد وتي ت ا موولد وون تن تت ي ا وف
سلنة موت مك ظاه ب فص  ستا   وحدب مل الو مع مل لدمن ملامينة ب ا. وكانت  سلتينا وم متاا

تما فص ملق ل فقد كانت وهاية ائيلةا وعند نشوب ملم ب ملعظاد موولد  ملادن ملل ي ب فقطا
لم تلن فلعلللنين معلللتعا با با كانت و ية تابعة للدولة ملعثاانية. وكانت تتاتع بقعلللط من 
ململم ملذمتصا تك   ماا تتي  ل ا فياا بعدا فص ع د م نتدمب م نجليزي. فلانت ت سللللا ماثلي ا 

مآلسللللتانة. ولم تلن نورب ملع ب علد موت مك تننار ملم ب نالاة عن  ىلد مجلس ملا عونان فص
الل ط ململم ملت كصا بقدر ما كانت من ثقة عن رغ ة   يعية قوية فص م سللتقالا وفص ملعاا 

 ."علد بعأ ملت مث ملع بص بم ية ومننال 
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ص نيا فوتت ع مل ج ب ملي ووية ىلد فلعللللنين بالقوا ىن ملي وو هال وم بعد   وهم من ىسلللل ا
تومل  ملق ن ملخامس عشللل  ىلد مل الو ملع بية وبلدمن توروبا وسلللالونيص ملعثاانيةا وتوله قلة 

آ س فص ملننلله مووا من ملق ن ملتاسللع عشلل ا  8من م ىلد فلعللنينا وكان عدو ملي وو هناك 
ومزومو ملعدو فص ملننلله ملثانص بعد ه ب م من م اللن او ملذي تعقب مغتياا ملقينلل  مل وسللص 
ىسلللندر ملثانصا وبيناا هال  آ س قليلة ىلد فلعللنين هال  ما يقارب نالنة ماليين ىلد ملعالم 
ملجديدا وفص هذم ملوقت بدت  ملقومية ملي ووية بالظ ور علد يد ه تزا ملذي متنللللا بالالوك 
وملعاسة للمنوا علد وولة فص فلعنين تخفه من حدب معاومب ملي وو باستيعاب ملا ال ينا 

ىلد ملعلللللنان ملعثاانص ع د ملمايد ملثانص وع ض عليه ملااا لعللللدمو ملديون وىنعاش فتقدم 
لذي  ااا م هذم ملع ض ب فض مل قار ملتنازا عن فلعللللنينا وللن ملعلللللنان رو علد  ملخزينة ل
سللياز  لعللد ملدولةا وظا ه تزا يفاوض ويقدم للعلللنان ىغ مرم  شللتدا مثا كون ملي وو 

ا وتنللوي  ملاعللتق ا ملزمه  للدولة ملعثاانية بأموما ملي ووا حلفار للاعلللاين اللد ملاعلليميين
وت دئة مل تي ملعام مووروبص ملذي نار علد ملموموث مورمنيةا وللن ملي وو حنللللوم علد نتائج 
غي  مجزية لقار هذه م غ مرم ا فقد سلللا  ل م ملعللللنان با قامة ملاتف قة فص ترلار ملدولة 

 علد ملت عية ملعثاانية.باستثنار فلعنين بش ط حنول م 

متجه ه تزا ىلد ملقين  مولاانص وتووو ىليه من ل ة ملاعاعدب فص تنفيذ مش و  سلة ب دمو 
وهو تعظم مشاريع ملتوسع مولاانصا كاا تن مش و  فلعنين سياتص ملناقا  ملتص يالن تن 

ملعالم للعلنان و تتجه لألحزمب ملثوريةا وللن لم ت د من ملقين  باورب مشجعة ونه كان يتووو
م سلللالمصا وبعد مند   ملم ب ملل  ل حاوا ملنللل اينة نانية ملتووو للدولة ملعثاانية وتلاانياا 
فجدووم وعووهم ملاالية ووعدوم بتجنيد ليا من ي وو بولونيا ليمارب ىلد لانب ملعثاانيين 

وم ع بصا كاا وعدولفتوم نظ  ملدولة ىلد لن  ملع ب وتع دوم بالتنلللدي لانالب م سلللتقالا مل
مولاان باعللاندب ملنزعة مولاانية وىنشللار قاعدب سللياسللية وتجارية ولاانيا وت كيا فص وسللط 

 ملاميط ملع بص.

مع حلص كله كانت ملافاواللا  ملتص تل يت مع ململومة م نجليزية ملوحيدب ملتص آتت تكل ا.. "
جدا م يه ب كانوم يعللللعون ىل ما  عد بلفور ملنلللل يونيين  قد من  و ية ول نذ نشللللأب ملنلللل يون

ا ولم يذك  ملوعد و   للص م نتدمب "ملعللياسللية....ولقد كان وعد بلفور بدمية مأسللاب فلعللنين
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وتلذ ملنلل يونيون "من ملعلللانا  %93ملذي منمه ملشلل عيةا ملع ب با سللم مع تن م يذلفون 
لدولة ملي وويةا معتادين علد وعد بلفور ونظا مة م عدب  قا م ي سللللاون ملخنط ويعدون مل

م نتدمب...ومن ملضلل وري تن نتذك  تن معللاعدب ب ينانيا وتعضلليدها ملاعللل  هاا مللذمن تحا  
 ."ملن يونية من حلم يدمعب ملخياا ىلد حقيقة سياسية ملاوسة

نة موعوم تن مومي   ية فتقوا ىن ملنلللل اي ياوب ملثورب ملع ب لدكتورب ىلد موقه ق نم تتن   م
 وو ىلد فلعللنين علد ننا  ومسللعا وقد كان فينللا فينللا بن ملمعللين ومفخ علد هج ب ملي

معتعدًم لق وا مل ج ب ملي ووية علد ش ط تن يلون لفلعنين حلومة تاثا ملشعب وتن تلون 
فلعنين لزرًم من وولة ع بيةا وكان تبوه ملش يه حعين قد رفض ملتوقيع علد ميثا  عن ة 

ص رحب ب ج ب ملي وو ىلد فلعنين مومم ونه  او  علد ىنشار ملو ن ملقومص ملي ووي ومع حل
وملعالم ملع بص بنلللفت م مقياين فص مل يت ملع بصا ولو  ملنللل يونية وت ديدها للع با لتالن 

ا وهنا ي  ز ملعللللذما عن لدول [88]ملي وو من ملمنللللوا علد ملجأ فص كثي  من مل الو ملع بية
مل جوم علد ملدولة ملعثاانية مع تن واللللع ملي وو في ا لم يلن يتعدل حلصا تي كون م  لئين 

 تمت ملعياوب ملعثاانية.

ية األمة" كتاب● هدف وحدة إلى الطريق على النرب تاذ" ال فرج  محمد لألسععع
(1965) 

مومة ملع بية علد ملن يخ ىلد وحدب " للدر كتاب لألسللتاح مماد ف   بعنومن  1965وفص سللنة 
تاريخ مومة ملع بية من م حتالا ملعثاانص ىلد مذتا  ملقاة ملع بص  ا وفص "1964-1514مل دس: 

تي منذ بدت م حتالا " 1514مقدمة مللتاب يجيب ملاذله عن ملتعللاؤا عن سلل ب ملتياره سللنة 
 وننص تابصالل بدمية ملعثاانص م حتالا ملت   تننص وملمقيقة": بالقوا للتابها بدمية "انصملعثا
 ملع بيةا بالونا فص ملقومية مليقظة عومما تهم من كان م حتالا هذم تن -نظ ي ول ة من– ترل
 تمت - لللل ي ب منا خ عدم فياا– كل ا ملع بية مومة يجاعوم تن مسللللتناعوم ملعثاانيين فمن

ا ملع ب تن يعيشوم فص ننا  ململم ملعثاانص متأن ين ىلد حد ك ي  بدمفع ملدين سلنا ن ما وق ه
مقتنعين بأن هذم ملننا  يجاع فص وملله شللللاا مومة ملع بية كل اا فالملام ملعثاانيون كانوم 
يدينون بالدين م سللللالمص ملذي كانت تدين به مل ال ية فص ملاننقة ملع بيةا وملدولة ملعثاانية 
كانت من تقول ملدوا فص هذم ملزمن ماا تشللع  ملاعلللاين ملع ب بالناأنينة وهم تمت حلا ا 
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ب من هذم م حتالا ملذي يعيا ملع بص فص ظله قانعًا ا ولعا ملقارئ يعج[89]"وفص ظا حاايت ا
نًا وتمته موحدب لادب تقارب تربعة ق ون ي ي  بعدها حلص م حتالا هذه مومة  ممايًا منائ

 ليقظت ا ملقوميةا وتي محتالا فص ملدنيا قدم هذه ملازميا؟ فأي محتالا حو س عة ملنجوم هذم؟

مومة ملع بية من م سلللتعاار ملعثاانص ىلد "نومن وفص ملقعلللم مووا من مللتاب وملذي يماا ع
يل ر ما سللل خ بالقوا ىن مل الو ملع بية فص ظا ململم ملعثاانص  "1920-1514م سلللتعاار مل  بص 

ظلت ممتفظة باقوما  شللخنلليت ا ملع بية ملاتايزب عن غي ها وهص ملل ة ملع بية ملفنلليمة 
ملمافا باومجاو وملميز ملج  مفص ومالللل  ملتص يم سلللل ا ملق آن ومل مبنة ملدينية وملتاريخ 

 كص ا نم يشلل م مللاتب واللع ملتعايا ملع بص ملت[90]ملاعالم وملانللي  ملومحد وموما ملا تقب
بالقوا ىن م سللالم كان هو ملعاما مل ام ملذي لاع ملن فين ولعا ملع ب يعللتعلللاون لألت مك 

كيه يعللايه مسللتعللالمًا فص ظا ملامافظة علد مقوما  ملع ب ملعللابقة؟ )مدب تربعة ق ون 
ا وكان مسللم ملدولة (وكيه تنعللجم ملازميا ملعللابقة مع  للفا  تي مسللتعاار مع وس فص ملعالم؟

لعلية ملعثاانية ولعلللال ين ا تلقاب   تدلا في ا كلاة ملت كا ف م ينتاون للعثاانية هو ملدولة م
رغم كون م تت مكًاا وتسلللاس ملدولة وينص وحلام ا للفار لل مشلللدين ومومويين وملع اسللليينا 
فتوحات م فص توروبا نشلل  ل مية م سللالما وحتد ملن اية نج  ملعلللنان ع د ملمايد فص حفظ 

 .[91]ت ك وملع بملتومزن بين مل

عم ملثالأ من مللتاب تمت عنومن  سار ملدوا ملع بية حروب مللفام "وفص ملق مجلس ملوك ورؤ
عنين ويقوا ىن ه تزا كان ي ل ولوب  "1964س تا   -ملع بص يناي  ضية فل ي مأ ملاذله ق

ملمنللوا علد مومفقة ملعلللنان ملعثاانص لقيام وولة ي ووية فص فلعللنينا فاتنللا بالعلللنان 
ع د ملمايد بومسللنة  للديق اا ملاعلليو فام  ي لان  ملي وو ممتياز ىنشللار معللتعا م  زرمعية 

تن ه تزا وم للا معللاعيه وع ض م لغ مليونص  وللن ع د ملمايد رفض  ل ه وليب تمله ى 
 مننموم ملدكتور ه تزا بأ "لنيه علد ملعلنان ملذي ت   علد مل فض وقاا تن يمه ملش ي  

ا وتابع ملي وو معاعي م بعد ملثورب اد ملعلنان "يتخذ لنوم  لديدب فص هذم ملاواو .....
سلف م وتبق ساروم علد سياسة  ايقت ع د ملمايد وللن م تماويين  وم مونظاة ملتص حدو  و

علد مل ج ب وتزميد عدمؤهم للنلل يونية فمظ وم ممتالك مورماللص وسللنوم تنظاة ق ا ملم ب 
ملل  ل تشللا مل ج با ومتجه ه تزا بعد فشللله لدل ملعلللنان ع د ملمايد ىلد منلل  وب ينانياا 
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ا نم كانت ملم ب ملل  ل [92]وللن ملخديو رفض مش و  ملع يا وتبد ملعاام للي وو بامتالك ا
ف  للة ك  ل للي وو ملذين سللاوموم ملن فين وت لل ت تلاانيا ىلي م وتوسللنت لدل ت كيا ملتص 

فأ لللدر  تلي ًم تنللل ي  بلفور ملذي  1916و ىلد ب ينانيا منذ تومل  عارالللت حلصا فلجأ ملي و
وكان ملتنلل ي  نقنة تموا هامة فص تاريخ "ومفخ عليه مل ئيس موم يلص ويلعللون معلل قًا ا 

ا وتلذ  ملج وو ملنلللل يونية ملنابع ملعالص وسللللاعد  ب ينانيا ملي وو "ملم كة ملنلللل يونية
لتعلللل يال  لتمقيخ تمل م ملانشللللوو وهللدف م وم للد    يق م وزووت م بلللا ملاعونللا  وم

 .[94]تلفًا من ملي وو 55ا مع تنه عندما محتلت فلعنين لم يولد في ا سول [93]ملل ي 

ويذك  ملاذله تن ملتنلل ي  مل  ينانص عندما منتشلل  تلقفه ملع ب بالولوم وملضلليخا كاا تلقوم 
ا فخشللللص ململفار تن يتموا ملع ب عن م ىلد تعدمئ م ىحمعة ن أ م تفاقيا  ملعلللل ية من ق ا

 سللللياا تن موت مك تقدموم بع ض ملنللللل  وبدئوم يعيدون ملع ب ملانفيين ىلد بالوهما فات م 
م نجليز لااا باشللا با فت مر و للدق م ملشلل يه حعللين وت دو  مخاوفه و لب ىلد ملع ب 

كان م ن  ار با نجليز وى ال   فا  ) "ررمعية ملع وو وحامية ملذما"موم لة ملثقة ب  ينانيا 
نم  الب  ا(من عاوب حلام ملتجزئة "ملدولة مل  ية ملقينلل ية"ملت جيا وملتفخيم علد ب ينانيا 

بتفعي  ممدو من ب ينانيا عن وعد بلفور فأرسلت ىليه ملقائد هوغار  فناأنه وتعلن ملش يه 
لعللللنينا وللن لاا حك  له هوغار  تن تنه لن يتنازا تبدًم عن حخ ملع ب فص ملعللللياوب علد ف

ملي وو سللليجل ون ملانافع ىلد فلعلللنين وعاهم ملمعلللين ىلد ملقدوم ىلد مل الو ملع بيةا وي  ر 
ملاذله حلص بالقوا لعله كان ي يد عدم قن  مل ج ب علد فلعنين ون منتشار ملي وو فص مل الو 

ا ولعللنا بمالة لإلشللارب ىلد اللعه [95]ملع بية لن يقيم ل م و نًا قوميًا وسلليذوي ىلد حوبان م
سة  سا سذملة  ا  مدل  ضه مع ملوعد مل  ينانص وتلفاظه وهو ما يو هذم ملت  ي  فص ظا تناق

 وقتا  سياا فص ظا موحدمث ملالحقة ملتص  ابقت ىنذمرم  ملاتشائاين.حلص مل

 صععع ي  محمد لألسعععتاذ" النربية القومية تاريخ في حاسعععمة مواقف" كتاب●
(1965) 

لألستاح مماد   ي  ىنه فص سنة  "مومقه حاساة فص تاريخ ملقومية ملع بية"ولار فص كتاب 
من ملعلللنان سللليم موواا وظلت فلعللنين فص منتقا ململم فص فلعللنين ىلد موت مك ز 1517

ق ا تن تنتقا  "شلل كار مع موت مك فص حلا ا وىومرت ا"حوزت م تربعة ق ون كان ملع ب تننارها 
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سللللعد ملي وو ىلد ملمنللللوا علد  (1840بعد )ا وفص مل دمية 1918ملعللللياوب ىلد م نجليز سللللنة 
نلوم ع عاومب مع غي هم من رعايا ملدولة ملعثاانية وح اص ملا لد ف مان يجيز ل م ممتالك مورم

فص فلعللنين وىنشللار معللتعا م  زرمعية ومدمرس وتالص ملعقارم ا وللن لم يومفخ ملعلللنان 
وحين "ا 1903ملعثاانص علد من  ملي وو و نًا فص فلعللنين فلجئوم ىلد مشلل و  توغندم سللنة 

من مجاو   %7من تلفًا تي تقا  55 للللدر وعد بلفور كان عدو ملي وو فص فلعللللنين   يتجاوز 
علان سيين بج وو حاييم  1908ا وفص "مل عيا ن اينة ملعاليين ومل تقاربت ول ا  ملنظ  بين مل

وميزمانا ووم للللا ملي وو مماو   ىقنا  موت مك بانم م فلعللللنينا ولاا قامت ملثورب علد 
 بملعللللنان ع د ملمايد ظن ملي وو تن م تماويين سللليتعلللاهلون مع م ى  تن ململومة ملجديد

ملتص ايقت عالية مل ج با وق ا مند   ملم ب  1888سار  علد سياسة سلف ا وتبقت تنظاة 
 ملل  ل سنت مآلستانة تنظاة لديدب تشا مل ج ب ىلد فلعنين.

هص فت ب مل مأ عن ىقليم للي وو با اللافة ىلد مماو    1914-1897كانت ملفت ب ملااتدب بين 
تعدموهم مد ملدولة ملعثاانية باوموما لتخفيه تزمت ا ملتعلللا ىلد فلعللنينا وتعلن ملي وو مسلل

ملااليةا وكانت ملم ب ف  للللة سللللانمة للي وو ىح متج ت ل ووهم ىلد ب ينانياا وكانت فل ب 
اص  ش كات م تاللت بعض مورم عنين قد تلذ  تقول لدي م ون بعض هيئات م و ستعاار فل م

عتعا م  ق ا ملم با وقد و لت ما شأ  م عنين وتن  400تللات م ق ا وعد بلفور ىلد فص فل
تله وونما وللن م نجليز ت نوم قضللية ملي وو لتمقيخ منللالم م م م  م ورية وت للدروم وعد 
بلفور و للار تنفيذه ىحدل غايا  م نتدمب مل ئيعللة وقد تفنن ملاندوب ملعللامص مووا ه ب   

اع مل ن يونية وو عاع اوئيا فص ىيجاو ملن   ملفعالة لتأييد موهدمس مل د  الو فص تحوما ت
نفية تعااا مل نص  اي م ت سعيه  ل ار ملفالحين علد بيع ترم اان  علد تنفيذ ملاذمم با ومن 
ملزرمعص ملعثاانص وتمنلليا قعللم ك ي  من ويونه من  لل ار ملفالحين بن يقة قعلل يةا ومرتفع 

ذله تن وعد تلفًا بعد عشلل  سللنوم ا ويالحظ ملا 150ىلد  1918عدو ملي وو من سللتين تلفًا سللنة 
ف ا يالن تخاح حلص ولياًل علد تن ملع ب )بلفور لم يلخ م سللللتجابة مللافية من ملع ب آنذمك 

ا وتن تس ب ملش يه حعين ش لت ملع ب كل م (ملعين ب ملن يونية علد فلعنين؟ "س لوم"
باماولة ملمنلللوا علد بعض ملع وش علد تشلللالر ملو ن ملع بص ملذي قعلللاه ململفار غنياة 

 .[96]ين ت ااع مس لة ب
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 (1966) صايغ أني  للدكتور" فلسطين وقضية الهاشميو " كتاب●
للافل  ملفلعنينص ملقومص ملاع وس  "مل اشايون وقضية فلعنين" در كتاب  1966وفص سنة 

تنيس  للايغا وكان حلص فص ملوقت ملذي محتدم فيه ملنلل م  ملعللياسللص بين مونظاة ملع بية : 
ملنا  ية بنفت ا حاملة لومر ملقومية ملع بية فص حاا  حلص ملوقتا ومل اشاية بنفت ا وريثة 

ية ملل  ل ملتص حالت لومر ملقومية فص زمن اا و ياسللللا  ملثورب ملع ب كان مللتاب اللللد سلللل
ش يه  ضًا وبيه مل عين ملص مورونا وللنه يتن   تي سياا ملالص ع د هللا بن ملم شايينا   مل ا
حعللين وتليه ملالص فينللا بن ملمعللينا وحك  فيه تن ملم كة ملنلل يونية تمولت فص ن اية 

ص ىلد عثاانملق ن ملتاسع عش  من مج و تمنية لإلقامة وم ستق مر فص فلعنين تمت ململم مل
 اع فص م ستيالر علد هذم مل لد ولومره وىقامة كيان عنن ي علي اا وقد بدت ه تزا با تناا 
بقينلللل  تلاانيا وملعلللللنان ع د ملمايد وللنه فشللللا مع اا رغم موموما ملتص ع الللل ا علد 
فاتجه بعد حلص ىلد ململومة مل  ينانية للمنللللوا علد مو   قدم ق يب من  ملعلللللنانا 

عنين و علنان وملخديو فل ضب مل شية تن يثي  غ سينار ل ش و   للن مللورو ك وم  عارض م
شاريع  شا ملا سينارا وبعد ف سلان ملي وو مووروبيين فص  معًا علد ب ينانياا ون كلي اا رفض ى
مول ل عاو ملنلل اينة لواللع توكيدهم علد ملعلللننة ملعثاانية لادب عشلل  سللنوم  ىلد قيام 

ملمايد كان عق ة ت تفع فص وله مشلللاريع م وآمال م. ىن سلللين ب وللن ع د "ملم ب ملل  لا 
بعض تف مو حاشلللليته من ملع با بين م عز  ملعابد وتبو مل دل ملنللللياويا من ل ةا وح ف 
ملعلللللنان علد عدم ىغضللللاب مل تي ملعام م سللللالمص ملذي كان ملعلللللنان قد بدت يتزله ىليه 

مايد علد رفض م غ مرم  ملاالية ملتص ليعللللتايله اللللد توروبةا من ل ة نانيةا حاال ع د مل
ا ويذك  "ع الللل ا ملنلللل يونيين عليها وعلد منع مل ج ب ملي ووية وملتالص علد ننا  ومسللللع

نار عدب  نا  لزئية لنللللال  بعض ملي وو نتج عن ا ب بم للللدمر ف ما مللاتب قيام ملعلللللنان 
ولن صا وللن معللللتعا م ا وهو يعزو حلص م ب ىلد ىغ مرم  ملنلللل اينة وتل ل ىلد ملتدلا م

ملم كة ملنلللل يونية لم تلته بتلص مل نائم وكانت تناع بال لد كلها وكذلص كان مل  ينانيون 
يناعونا ولذلص تعاون ملن فان بدرلا  متفاوتة بتأليب ملض اط موت مك اد ملعلنان وتس م 

للتخلص من ع د ملمايد ولوالللع حلم عننللل ي "ملي وو فص ملم كة ملقومية الللده وغذوها 
ملاعللللتشللللارين ملع ب ويعلللل ا علد ملعلللللنا  ملجديدب من  ملي وو ما ينل ون من  يقنللللص
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ن يونية بثورب "ممتيازم  ساط مل سنت ا نفوح  1908ا وقد رح ت موو وما ت ع ا وت    ل م بوم
 ك ي .

ويالحظ تن ملاذله يورو ملث  م  ملتص سلللجل ا ملتاريخ فص م ل مرم  ملعثاانية بشلللفافية با 
ن تجاوب ملعلللنان لزئيًا مع م غ مرم  ملاالية رغم تن مل ال ية ملعظاد من يزيدها بالمديأ ع

ملاذرلين تمنل  ملث  م  ملعثاانية بضل وط ملدوا ملل  ل ونظام م متيازم  مولن ية وفعلاو 
م ومريين ملامليين و اع مالك مورمالللص  سلللياا ملقا نين لار  فلعلللنينا ولم يلن ملاذله 

ملعثاانية و  مضللن بًا فص ت نية سللل يات ا ف و من ت للماب م تجاه مضللن ًم لاماباب ملدولة 
ملقومص ملذين   يعشلللقون ملعثاانيين ومع حلص لم يخ   باسلللتنتالا  عنيفة تت م ملعللللنان 
عئولية ملل  ل با نجده ك قية ملاذرلين فص  ن يونية و  يماله هذه ملا عين ب مل ع يا مل بت

او  يشاهد ملعق ة ملمايدية اوم هذم ملاو ا ويقوا ىن يقظة ملع ب [97]فص وله ملن اينة بو
م لزعيملامينين بالعللللنان لعلت م يضللل نون علد ململومة ملعثاانية ف فضلللت ىغ مرم  م

ملنللل يونص بأن تت ند ملدولة ملعثاانية ملاشللل و  ملنللل يونص بمقامة مععلللل م  ي ووية فص 
فلعنين وش   مورونا ى  تن منقالب موواا  وسقوط ع د ملمايد عن ع شه ع ض ملقضية 
ملع بية ولنار لديدبا وحلص لع ب س خ تن رفضه ملعلنان ع د ملمايد وهو ىنعاش ملخزينة 

ا وعاومًا فمن ملاذله يجعا وعد [98]ا وللن موقه م تماويين ملتله عن سلف مبأموما ملي وو
وولية رسللاية ولم يلن نجاح م من ق ا بلفور هو ملفينللا فص ملقضللية ىح من  ملي وو وعامة 

ا ويالحظ وور ملم كة ملع بية ملماسللم فص هذم عندما ق ض م نجليز [99]يتعدل ننا  ملعوم ه
نان وعا م ملعللللابخ ل ذه ملم كة وزعاائ اا فوقه ملقوميون ملع ب ىلد لانب ب ينانيا فص 

قة من موت مك ىلد م نجليز ياوب ملانن قا سلللل فًا ن وب ذم ن ل ) [100]ملم ب ملل  ل موولد وقو
تمديد ملاعللئوليا  وملمدوو ملفا لللة بواللوم وفقًا للعاما ملعللياوي ملماسللم وللن ي دو تن 
م ال  بعض ملاذرلين ملقوميين ملامدنين علد هذه موحلام ملقومية وعدم ىعجاب م ب ا هو 

م با اللللن مب وي ئص ملاذرلين  لذي لعل م يت اون تول يدب من م لام م بازم اولون نقض تح
لذي ي  ئ ملقومية ملع بية ويلقص عبر ملتف يط علد ملعثاانيين وون  ملتن س م يديولولص م

 .(تولة مقنعة
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نار ملنفوح ملي ووي حاا ململومة ملعثاانية علد  ويلاا ملدكتور  ايغ لمديأ عن مماولة تن
م تمللاو وملت قص وقفوم ل م  ملاومفقللة علد ملانللالللب ملنلللل يونيللة وللن ملع ب وملللا حزب

سالمية)بالا  او  نب ملنورمنص فص وولة ى ش  علد ولوو حدوو للتع ضاعه (وهو مذ ا وقد ت
ا وعند (وهص ترقام ليعللت وقيقة لدمً ) 1917تلفًا سللنة  70ىلد  1882تلفًا سللنة  35عدو ملي وو من 

يتنلللون بج ا  مند   ملم ب ملل  ل وللت قضللية فلعللنين م حلة لديدبا و للار م نجليز 
كثي ب للمنلللوا علد تي ل د يق ب م من ملننللل ا وقدموم تع دم  كثي ب ومتناقضلللةا وكانت 
وعووهم للنلل اينة تكث  وتفضللا من وعووهم للع با ولم تلن ملنللال  مل  ينانية ملنلل يونية 

 علديدب و  عفوية با ي لع م هتاام مل  ينانص بالفل ب ملن يونية ىلد نالنينيا  ملق ن ملتاس
 .[101]عش 

تنعا وعد بلف  آماا ملنلللل يونيين بتمقيخ حلا م ملالشلللل عص ملذي بدتوم ي ونه فص منام م "
ا وكان س  ه تعاخ من مج و منال  سنمية معتجدبا فانال  "ويقظت م منذ ملق ن ملاااص

ملشلللل يه حعللللين فص ا كاا ولا [102]ب ينانيا فص ملاننقة تاتد ىلد زمن ملم وب ملنلللللي ية
مفاواللا  مع م نجليزا وهدس مللتاب هو ىظ ار سللل يا  سللياسللته ملتص تو  ىلد تجاوز كا 
موولة علد ليانة ب ينانيا لتع دمت ا وللنه تعاما مع ملاوقه باا يتجاوز مل عللا ة وملعللذملة 
ىلد سلللور ملنية وتعاد ىهااا موهدمس ملقومية لتمقيخ ملاسلللب لا لللةا ويضللليه ملاذله 

وما  م اة عن علم قياوب ملثورب ملع بية بأم  م تفاقيا  ملع ية ق ا تن يفضم ا مل الشفة معل
بننلله عام تق ي ًا وحلص بومسللنة سللايلس وبيلو نفعللي اا مللذين زمرم لدب وت لعا ملشلل يه 
حعللللينًا علد متفاق اا وكونه   يتعارض مع تع دم  ب ينانيا له فاقتنع ملشلللل يه بلالم اا 

ايوفه مولانب وتعجب مبنه ف عاهله ىلد ورلة مل لار تمام  نا من ت سة ك رها حلام )ي ماار
ا نم ع اللا موم  تمام لاع من ملعللوريين فص ملقاه ب ونقا (ملع ب تمام ملعللاوب مل  بيين كثي مً 

ملخ   ىلد ملمعللين تيضللًاا ولاا علم ملشلل يه بوعد بلفور ركن ىلد ملتناينا  مل  ينانية تيضللًا 
لد منافع مل ج ب ملنللل يونية سلللياسللليًا بلعلللب وو ملدوا ملخاالللعة للنفوح وملتص تكد  له ع

ملنللل يونصا ومقتنلللاويًا بالمنلللوا علد منافع موموما وملتناية ملي وويةا وقد تنار  مومفقة 
ش وعه  شايين علد م سخ ية ملا عوث مل  ينانص ملالله بناأنته ىح ومفخ عايد مل ا عين  ملم

ع" شيئًا عن ومقع فل ناويوون تن يع س  ع قة علد ملق مرم  مل  بية ) "نين م قت ملاومفقة ملا
ا و للللار ملشلللل يه يادم مل ج ب (وون حتد م  ال  علي ا من سللللاا  ع د ملتجزئة ملع بية
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ا ومستا  تبنار ملش يه [103]ملي ووية ىلد فلعنين ويشيد بأن ها ملتنوي ي ويعلن تشجيعه ل ا
بالتعاون مع ب ينانيا  نتفاع م ملخاف حتد بعدما توركوم ملخديعة مل  ينانية وومفعوم عن ا 

 .[104]وحاولوم تلذيب شلوك ملع ب بنيات ا وتعاال ا ووعووها

وميزمان يعجب مللاتب مان ب ر سلللوك فينللا بأنه وقع علد -وعندما يتن    تفاقية فينللا
بالل ة له  يات ا لج  فة ممتو ية وون مع  فاق ي  م ت لذي كت  ا ت لا ا م نجليز ة وتن لورنس م

نا ملذين يع فون م نجليزية با  ال  علد  شاري في عت عا  لا ضللة ولم ي نا ت لاة م لفي
م تفاقية ق ا توقيع اا وهص كل ا تعذمر ومهية تق   من ملذنب نفعلللله ىح تدا علد لضللللو  

ق تأني  من ما ون ية ب فاق تب م ت نة وك قًا للنلللل اي كان  للللدي لذي  به وون منلخ للورنسا م ة 
شعب ملع بص وىلفار م تفاقية ىلد تن  اافة ىلد حجب ملمقيقة عن مل شارين ملع ب با  عت ملا
مفتضللمت بعد وفاب فينللا ملذي كتب رسللالة للنلل اينة يومًا لت ديد ملشلللوك حوا موقفه من 
ملن يونية بالقوا ىن ملع ب وملاثقفين من م لا ة يشع ون نموها بأعاخ ملاشاع  وىن وفده 

وسللوس نعاا ل دناا "تا  ملنللل  يدرك تاامًا منالب ملنلل يونية ملنللميمة وملاعتدلة فص مذ
ا وىن عالقته مع زعاار ملنلل يونية ونيقة  سللياا "حعللب  اقتناا علد م شللت مك فص تمقيق ا

وىنه يأما تن يتالن من رو ملاع وس للي ووا  "معللللاعدًم ك ي ًم لقضلللليتنا"وميزمان ملذي كان 
ستعااريةا كالم كة ملع بية تاامًاا ولن ينج  تحدهاا وون مآلل ا وىن  فم كت م قومية وليس م

للشلللع ين ملانًا فص سلللورياا وهو يت قب مليوم ملذي يتالن كالهاا من معلللاعدب مآلل  ليألذ 
َلدمن" نة "مل  اد اا بين ملشللللعوب ملات لاني  مدنون [105]م قدون ملا نا يه مل لص م لع عل كا ح ا و

وللن م فضللللوم توليه نقدهم لعلللياسلللة ملعللللنان ع د ملمايد ملتص حافظت باعت مف م علد 
  لا ا ملدوا مللع وبة فلعنين رغم كا ملعل يا  بخالس ملذين نم وم ع وبت ا علد مذب  را

عب موهومر مل مئجة  عنين ح ضية فل ستخدمم ق سية با عيا ضية   تتعدل ملدعاية مل تم تن ملق
 فص كا زمن اد تي عدو ىيديولولص ب ض ملنظ  عن ملمقائخ ملعلاية؟ سن ل م لابة  حقًا.

سة" كتاب● ستنمار سيا صهيونية اال سطين تجاه وال صف في فل  من األول الا
 (1973-1967للدكتور حسن ص ري الخولي )القر  النشرين" 

شلل ا ملدكتور حعللن  لل  ي ملخولص مننللب مدي  ملتب مل ئيس لااا ع د ملنا لل  لشللئون 
سنة  نص لل ئيسا وتتم هذم مللتاب فص  شخ اافة ىلد ملااثا مل عنين با  نا به  1967فل وح
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نة  لدكتورمه و  ع فص سلللل فًا فص ملنظ1973علد شلللل اوب م نا تاب منع هذم ملل كان    للملم ا و
ملعثاانص ىح قام موستاح ملدكتور ع د ملعزيز مماد ملشناوي ملذي تش س علد ىعدموه ومناقشته 
بتندي ه باقدمة تننفت ملعلنان ع د ملمايد ورفعت عنه م ت اما  ملتص ساو  زمنًا وكانت 
تنوره بنورب سل ية  سياا باوقفه من ملن يونية وقضية فلعنينا فلشه ملدكتور حقيقة 

لة ملدو"ومقع كاا هو حتد بالث  م  ملتص شللللابت ملاوقه ملعثاانص وتمدث عن ا فص كتابه مل
ا ف ذه ملث  م  لم تلن معلوما  لديدب وللن مل مأ "ملعثاانية وولة ىسللللالمية مفت ل علي ا

ملتاريخص مل  ين يضع كا شصر فص حجاه واان ظ وس عن ه و  يدلا فص معارك مثالية 
 باعايي  مزوولة.

ضعت للملم ملعثاانص مبتدمر من  يقوا عنين ل ستناا هذم ململم لادب  1516ملاذله ىن فل وم
سااته ملع بية ومايزمته ملقوميةا  عنين علد  شعب ملع بص فص فل تربعة ق ون حافظ تننارها مل
مدل  عاوب علد  نت مل كا اا  ية ك يا  ملشللللام هذه ملفت ب لزرًم من ملو  نت فلعللللنين فص  كا و

ا ويتمدث عن ملجاعيا  ملي ووية موولد ملتص م د  تحهان ملي وو لتق ا ملم كة [106]ملتاريخ
وهو تم  )تنالب بالعللياوب علي ا  ملنلل يونية ونزم بعض تننللارها ىلد فلعللنين وللن ا لم تلن

يجب تن يمعللللب حعللللابه من يقّوم م محا مل ج ب ملي ووية ونو  م ل مرم  ملعثاانية فص 
ا وقد تنل  منّظ  ملنلل يونية ملثقافية آحاو هاعام  للالحية فلعللنين  سللتيعاب (ملتعاما مع ا

ا وتشلللار ملاذله ىلد ملاعلللتعا م  موولد فص فلعلللنين ق ا قيام ملم كة [107]كا ي وو ملعالم
 .[108]ملن يونية حيأ كانت تعتاد علد معونا  مون يار ملي وو

ا [109]ويالحظ ملاذله تنور م ل مرم  ملعثاانية بالتزممن مع ورلة واللوم ملخن  ملنلل يونص
ولاا لار وور ه تزا مسلللتع ض   يقته فص ملتفلي  ىح معتاد علد ملمنلللوا علد تأييد وولة 
ك  لا ولاا فشللا فص ملمنللوا علد فلعللنين حاوا تن يمنللا علد ترض ق ي ة من ا لتلون 

ع د ملمايد تعدو  ملاقابال  بين اا فقدم ىغ مرم   نقنة للونوب علي اا وفص متناله بالعلنان
ملو ر ملي ووي وملتناية م قتناوية وملجامعة ملع  يةا ويقدم ملاذله تقوياًا تكث  حنافة ل ذه 

 وون مستنلار مفاواا )ملافاواا  من ملتقويم ملمااسص ملاندفع ملذي مستنل  مج و وقوع ا 
 د ملمايد كان توهد من تن يعللللتجيب ل  تزاا وفص ا في ل تن ملعلللللنان ع(مونظاة ملع بية!

ملاقابال  كان معلللتاعًا تكث  منه متللاًاا وكان ي لص ل  تزا ح اا مللالم ليجعله ينللل م بلا 
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نه علد وشللللص ملنجاما  مشللللاريعه ومنال ها ويتظاه  باعللللاي تها ماا لعا ه تزا يظن ت
وفص ملمقيقة تن ملعلنان هو ملذي تفاو ) [110]ومستنالت ملاماونا  وللنه لم ينا ىلد م ت اه

 ا وتقويم ملدكتور ملخولص يضع(من ملاوقه ونه مستخدم ه تزا ورقة اد ملدمئنين ملف نعيين
 موموث فص ملان ا ملن يعص وينظ  للتاريخ نظ ب تكث  شاو ً من ملق مرم  م لتزملية.مل

ثانص ملذي زمر ملاشلللل   ملعثاانص  اانص ول لم مل لة ه تزا مع م م  م ور مول وحك  ملاذله مقاب
ملالانة ملتص كانت  1883فص ى ار وعم عالقة تلاانيا بالدولة ملعثاانية وت وئ ا منذ سللنة  (1898)
ف نعلللا وب ينانيا فص ملدولة سلللابقًا بعد ت ملع هذه ملالانة نتيجة م تفا  م سلللتعااري علد ل

من مورماللص ملعثاانيةا و حظ مللاتب تنه  (1881)وف نعللا تونس  (1882)قضللم ب ينانيا منلل  
رغم عنه تلاانيا علد ملم كة ملن يونية فمن م م  م ور بعدما س   غور ملعلنان ع د ملمايد 

تولعلله من مشللللة لديدب علد غ مر مشللللة ل ا ل نانا فضللا ت  يثي  شلللوك ع د ولاس 
ملمايد ونه كان ح ينللًا كا ملم ف علد وعم  للالته بالدولة ملعثاانية وملاعلللاينا ماا تول 
ىلد فتور ملعالقا  مولاانية ملنلللل يونية ىلد قيام ملم ب ملل  ل رغم ملنللللال  ملونيقة ملتص 

 .[111]يا وملثقافة مولاانيةربنت ملن اينة بألاان

نم يعلللل و ملاذله م ل مرم  ملعثاللانيللة لف ض ملقيوو علد ولوا ملي وو لفلعللللنين وي ين 
ن يونص ملتدلال  مو وروبية وموم يلية وكيه كانت ملدولة تتالفاهاا نم حك  منعقاو ملاذتا  مل

ملعللللاوس فص فلعللللنين وتن ه ملعلللللنا  ملعثاانية للخن ا وبعدما تيقن ه تزا تن ململومة 
مولاانية مبتعد  عن تأييد ملم كة ملنلللل يونية وتن ا آن    للللدمقة ع د ملمايد متجه هذم 

ن يونص بج ووه نمو ب  سينار تو مل ستينان فص  او  م  ن ا ف مأ مو ينانيا ملتص تمتا م
ق  ف ملق ي تين من فلعللنين لتلون ىحدمهاا مننلقًا للونوب علي ا فص ملن ايةا ويذك  ملاذله 

ا "ومفقت علد ىقامة ىومرب ي ووية وسلللنا  بلدية فص مننقة ملع يا"تن ململومة ملانلل ية 
بع ب متاعب م نجليز فص حلم من   (1903)ش و  وللن ململومة مل  ينانية رفضت هذم ملا

 . [112]ورفض مل تي ملعام ملان ي ل ذم ملاش و  با اافة ىلد مل فض ملعثاانص

نوا علد تدلل ا لدل مل اب ملعالص و سية مماو ً ملم عاعيه لدل ململومة مل و م ا ه تزا م
ن يونية نال  مل ضًا لدل  [113]ل سعد تي عياوب و عه متناز ً عن مل ململومة م ينالية لل  ض نف

وم ملضلللائقة ا ويالحظ ملاذله تن ه تزا وتعومنه مسلللت ل[114]علد فلعلللنين وعلد ملاقدسلللا 
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ملاالية ملشللللديدب ملتص كانت ملدولة ملعثاانية تئن تمت و أت ا فلوحوم بالااا لعلللللنان اا للن 
ا وكان لومبه وهو "ما وهن وما الللعه وما مسلللتلان تمام ىغ مر ملااا"ملعللللنان ع د ملمايد 

فص منت د ملقوب وملمزم رفض تن يف ط فص شلللل   من فلعللللنين ون ا ملص "حاكم غي  ع بص 
ا [115]" ها ولعا فص روه ع  ب لنا معشللل  ملع ب بعد تن تلات بنا ملامنة ووقعت بنا مللارنةلشلللع

وسللتاح تحاد ملشللقي ي فص مماالل مته عن قضللية فلعللنين وهو ما كان قد تشللار ىليه ح فيًا م
 كاا س خ حك ه. 1954سنة 

لدوا مووروبية منذ ملم ب  لذي نشللللب بين م نه لو  ملنلللل م  م سللللتعااري م وي ل ملاذله ت
ىلد ملم ب ملل  ل موولدا وولوا تلاانيا حل ة هذم  (1871-1870)ملع عينية بين ب وسيا وف نعا 

ا وقد توز  ملنشاط ملن يونص ق ا [116]ملن يونية مج و تحالم وتمانص ا لظلت(1884)ملتنافس 
لة نقل ا علد ب ينانيا ى  فص م حملم ب علد ملاععلل م  ملاتنافعلة ولم تلخ ملنل يونية بلا 

 .[117]متأل ب

ن يظا عليه توكانت ب ينانيا قد رح ت بالنشللاط ملع بص ملاناوئ للدولة ملعثاانية ومشللت  ت 
مقنورًم علد قضايا ملاش   وت  ياتد ىلد قضية من  حيأ م حتالا مل  ينانصا ولاا وللت 
ت كيا ملم ب ملل  ل كان فص حلص ت ديد للانللال  مل  ينانية فص مننقة قناب ملعللويس ومنلل  

بار ملنفط م ي منية من ملع م ا وت ديد لط ملاالحة فص مل    معاومًا با اللللافة ىلد ت ديد آ
موحا  من ملجزي ب ملع بية وكذلص ت ديد م كز ب ينانيا فص منلل  وملعللوومن وىف يقيا وت ديد 
ملولوو مل  ينانص فص عدن من مليانا وكانت وعوب ملج او سللللالحًا لني ًم فص يد ملعلللللنان 
سصا وللا هذم  عص ومل و علاين تمت م حتالا مل  ينانص وملف ن ملعثاانص يم ك به ماليين ملا

 نجليز تن منلللللمت م تقضللللص تأييد ملقومية ملع بيةا ول ذم لم تلن م ت اما  بولوو ولد م
تعاون ونيخ بين ب ينانيا وملم كة ملع بية من ملا ال ا ا فقد حاد م نجليز مئا  ملاللئين 

تمت سللاع م وبنلل هم وتدللوم  نقاح عزيز  1912من سللوريا وتأسللس حزب ملالم كزية سللنة 
ن ي من حلم م عد ن ا ونجمت هذه ملا سّخ وم ىملانات م لخدمة موحزمب ملع بية فص م مم و

ملعللياسللة ملتص مسللتقن ت ملشلل يه حعللين فق ض م نجليز نانًا غاليًا ىح منتقلت ملعللياوب علد 
 .[118]ملاش   بعد ملم ب ىلد ب ينانيا فاضت قدمًا فص تمقيخ وعد بلفور
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لقد ومفخ ملشلل يه حعللين فص م مسللالته مع ملااهون علد تأليا معللألة ملمدوو ىلد ما بعد 
ن اية ملم ب وهو ما تول ىلد منلااش معاحة م ستقالا ملع بص وفقدمن سوريا وملع م  لنال  

 سللياا تنه نفعلله كان قد تنازا عن عدن وم سللين ول نان وت ك ملع م   [119] نعللا وب ينانياف
لته لاا ل ؤ ملااهون تن يزعم تنه مستثند فلعنين من ا ولو  سذم"لعدا ب ينانيا وحلات ا"

ذم شلللاركوم فص ا وكان تبنار فلعلللنين موقنين من وعوو م سلللتقالا ول [120]وعوو م سلللتقالا
ا وللن ملشلل يه حعللينًا رحب بال ج ب ملي ووية ويخن  من يشلل ه موقفه [121]ملثورب ملع بية

يد حين ع ض مسللتق اا ملي وو فص ترماللص ملدولة ملعثاانية عاومًا باوقه ملعلللنان ع د ملما
وون فلعلللنين ون م سللليذوبون فص هذم مل م  ملومسلللعا ىح تن ع ض ملشللل يه حعلللين ومفخ 

 .[122]مومفقة س يعة علد ىقامة ملي وو فص فلعنين

رفضللللت قياوم  ملثورب ملع بية م ل مرم  م حت مزية ملتص مقت ح ا عزيز ملانلللل ي لضللللاان 
فار نة ململ يا اا   ل فائ م [123]مسللللتقالا ملع ب وك   محت فا  ملع ب علد  للللو  حل ا نم ت

ملات جمين بن اية ملم وب ملنلي ية ومنلعار مل الا ورفع ملنليب علد بيت ملاقدس وتن هذم 
 .[124]ملنليب ملا فو  تا يد لاجصر نجاة ملي وو علد حعاب ملع ب

لجأ  ملعللللياسللللة مل  ينانية للنفا  وملتضللللليا وملخدم  فص تعامل ا مع ملع با فقامت بعقد 
ما وت للدر  تنلل ي  بلفور حين سللاو متفاقيا  سلل ية يخاله مضللاون ا ملوعوو ملاقنوعة ل 

تن مكتعللاب عنه ملي وو تو مناوتت م قد يلون حم تن  فعاا فص ت لي   1916م عتقاو فص ن اية 
ميزمن مو  مس ملاتماربةا ورغم معارالللة روسللليا من  فلعلللنين للي وو وسللل اب وينية فمن 

 لنيا مل الللا ملي وويا من يار معنويات ا تالللعه مقاومت اا ووللت تلاانيا وب ينانيا فص سللل ا 
وكانت بومعأ وعد بلفور تتلخص فص مل اعأ ملعياسص وهو كعب هذم مل اا ق ا تلاانيا ملتص 
عويس من ملنفوح  عل ي وهو ملمفاظ علد قناب مل ن اينة  ال  ونيقة ب اا ومل اعأ ملع كان لل

كانت ينالياا وملف نعلللصا وقد ناا وعد بلفور تأييد ملدوا ملل  ل ف نعلللا وملو يا  ملاتمدب وى
ب ينانيا بذلص تكث  ململفار ىفاوب من سللياسللة ملخدم  وملتضللليا: فقد تبعد  ف نعللا عن قناب 
سية  عيا اعت ملمدوو مل عويس ونجمت فص تفتيت ملعالم ملع بص بين نفوح مووروبيين وو مل
بين بالوه واللللانللت مسللللتا مر ن للب مومروه وزرعللت ملولوو ملنلللل يونص ليلون ركيزب 

 .[125]لالستعاار
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تفشللت ت كيا ل   م تفاقيا  ملعلل ية ملتص عقدها ململفار وتعلن ا مل الشللفة فص روسللياا وللن 
مع موت مكا و اأنته ب ينانيا بازيد من ملخدم  وملنفا ا  ملشلل يه حعللينًا رفض فل ب ملنللل 

ش يه علد قدر ك ي  من  ست زمر بالع با وكان مل ضليا وم  وكان روها مثاًل لللذب ومل در وملت
ملعلللذملة وملضلللمالة وملج اا ومت عت ب ينانيا نفس تسلللاليب ملنفا  فص تفعلللي  وعد بلفور 

ن ملناأنينة مللاحبة مع تنه لم ي و حك  وعد فضللللا هولارث ملشللل يه حعلللينًا وتحا ه بجو م
بلفور فص ملاذك م  مل  ينانية عن م اته ملاخنللنللة لت ديد مخاوس ملشلل يه من هذم ملوعدا 
وقد رتل ملشلللل يه حعللللين تن م سللللتينان ملي ووي   يناقض ح يا  ملع ب ملعللللياسللللية 

ون فص با فنف  ملقوميوم قتنللللاوية وبعأ بذلص وت اعه وللجيا ملع بص ملذي يقاتا فص ملثور
وكان ملشلل يه ومبنه فينللا ولورنس يانعون الل اط ملجيا ملع بص   سللوريا من هذم ملاوقها

من ملمديأ عن منللي  بالو ملع ب بعد مكتشللاف م فضللائ  ململفارا وتسلل س ملع ب فص حعللن 
و للدور تنلل ي  منائن  (1918 /1)ملظن ب  ينانيا بعد نشلل  م اوئ مل ئيس موم يلص ويلعللون 

فاسللتجاب ملثومر ملع ب بمااس غام  لندمر  (1918 /6)ململفار لعلل عة من ملقياوم  ملع بية من 
ملجن ما مللن ص فص حالة سللوريا ملععللل ية ومننلقت مولة تنعشللت قول ملثورب ملع بيةا وللن 
ب ينانيا فالأ  ملع ب بوالللع فلعلللنين تمت م ومرب ملععلللل ية وباتفاق ا مع ف نعلللا علد 

 .[126] نانمحتالا سوريا ول

توغلت ب ينانيا فص سلللياسلللة ملخدم  وملنفا  وموعت تن حلص تم  وقتص وكانت قياوب ملم كة 
حلص  سللياا بعد  للدور تنلل ي  ب ينانص ف نعللص منائن آل  ملع بية من ملعللذملة فنللدقت 

فنلب مومي  فينللللا ىلد تت اعه ملخلوو للعلللللينة وملله عن ملثورب ملجديدب ملتص  (1918 /11)
بدئوم يعدون ل ا اد ململفار وتبم  هو ىلد مذتا  ملنل  فص توروبا بأعذب مآلمااا وقد توفده 

عين ىلد ملاذتا  بثقة   حد ل  ش يه ح شا فص م اته ووقع فص تلنار مل ا ب  ينانياا وللنه ف
سللياسللية  للارلة لعلت تاريخه مظلاًا وكان حلص نتيجة ىحا ته بلورنس ورفاقه مان كانوم 
ن اينة لتمقيخ  ن يونية وفعته لالتفا  مع مل نال  مل  ينانية ومل نال  ملا نائ  ل يقدمون ن

لخني  ملذي قام به لورنس وكونه يلشلله مللاتب بالتفنلليا ملدور ملاشلل وه وم)منالب ملع ب 
فظ ا وىن ملتم([127]مذيدًم للنلل يونية قل ًا وقال ًا وي و علد مزمعم كونه شلل يد ملقضللية ملع بية

ملذي تاافه فينا فص متفاقه مع وميزمان   يعفيه من ملاعئولية ونه كان يناقض نفعه بنفعه 
باسللللتقالا ملع ب  نال ة  يةا ون ملا فاق يذ م ت عاراللللًا مع تنف يذ ملتمفظ مت يأ يلون تنف ح
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ووحدت م كاا يقضلللص تمفظه   يعلللتقيم مع ىل م  فلعلللنين من ملدولة ملع بية وق وا وعد 
شجيع ضص م تفاقية ملتص وّقع علي اا  بلفور وت ن اينة كاا تق عيخ مع مل مل ج ب ملي ووية وملتن

وكانت م تفاقية تك   لنأ سللياسللص مرتل ه فينللا اللد فلعللنين ونلعللة لني ب لقضلليت ا 
وملع ًا ك ي ًم للن اينة ونجاحًا ومامًا ل  ينانياا وبف م ملظ وس ملتص تحا ت بالتوقيع يزوا 

فينلللا يأما بع ش سلللوريا وسلللاع ملنللل اينة ي ووون هذه مل غ ة ملعجب من حلص حيأ كان 
لدي م ول ذم ومفخ علد وعد بلفور ماا يعنص تنه آن  منلللمته ملشللخنللية فص ملوقت ملذي تفاو 
فيه ملنلللل اينة ىفاوب عالية واللللخاة من ا ون ا كاا قاا حاييم وميزمان لعلت ملدوا ملل  ل 

مذتا  ملنلللل  ب اريسا تما وفا  عونص ع د مل اوي  تقه موقفًا ىيجابيًا من آماا ملنللل اينة فص
 .[128]عن فينا فلان وفاعًا هزياًل سقياًا تسار لفينا تكث  من ت  ئته

لنابه تمام ملاجلس موعلد للملفار لم يذك  فينا وعد بلفورا وتومفخ مع ملن اينة علد وفص 
 لب م نتدمب علد فلعللللنين وملع م  تيضللللًاا ومهتم باسللللتقالا ملمجاز حيأ يجلس وملدها 
ومسللللتقالا سللللوريا حيأ يناع هو بالجلوسا وبذلص تنل  هو للا دتين مللذين قامت ملثورب 

ا م سللللتقالا وملوحدب وتتاحت له و لوته ت وت ملع وش فص ملمجاز ملع بية من تلل اا وها
وسوريا وملع م  ومورونا كاا ساعد ملن اينة علد ملت كيز علد فلعنين بنفة منفنلة وم د 
ملن يخ لتفتيت مل الو ملع بية ىلد وواا و  م بأنه   يتمدث باسم ع ب ىف يقيا كص   ي ضب 

 .[129]ب ينانيا وف نعا

ضو  ن اينة موم يليين وع ايمية ىلد زعيم مل سالة تو سا ر ناًل تر شي  ملاذله ىلد تن في وي
ًا سللابقًا يعارض فيه ملو ن ملقومصا فيذك  ملوفد ملنلل يونص لاذتا  ملنللل  يعدا في ا تنلل يم

مآلن تنه ي حب بالنللل يونية وينفص عن ا ملنلللفة م سلللتعاارية ويشلللع  نموها بأعاخ مشلللاع  
ملعنه ويتنلع لاعلللتق ا مشلللت كا وب ذم ي ل ملدكتور تن فينلللاًل ت للل    للل يونيًا تكث  من 

  خيانة ومفع عن نفعلله بعذر تق ملنلل اينة تنفعلل ما ولاا نار عليه مل تي ملعام ملع بص ومت اه بال
من ملذنب وهو تنه وقع علد مل سللالة وون مع فة ممتويات اا فارتضللد لنفعلله بذلص تن يلون 
تومب  يعة فص يد ملن اينة يول ون ا كيفاا شاروم ليمنا هو علد تمقيخ تمله بع ش سورياا 

ينللا نذمر ىلد فوبعد م تفا  ملف نعللص مل  ينانص علد فنللا فلعللنين عن سللوريا وتوليه م 
سللللاف  هو ىلد توروبا نانية ليومله موم  ملومقع ويمنللللا علد تنييب لا  ه من  (9/1919)
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وهص ل ة مسللللتعاارية مع وفة )م نجليز بلالم   قياة له عن عجزهم عن فعا غي  ما فعلوه 
س ا فاتفخ فينللللا مع رئي(مسللللتخدمت فص متفاقية ملتجزئة فص ملعقي  بالخليج بعد سللللنتين

ر ملف نعص كلياننو علد فنا فلعنين عن سوريا وواع ل نان تمت م نتدمب وواع ملوزرم
ا وم ب تل ل نار ملع ب اللللده ومت اته (!)سللللوريا تيضللللًا وللن وون حك  منللللنل  م نتدمب 

نا تن ملناس يظنون تنه تم  عنين ل  ينانياا وقد معت س في عا وفل سوريا لف ن ملجااهي  ب يع 
 ملتص معتاد "علد م تفا  مع ف نعللللا ون ململومة مل  ينانية  لدمعه فص توروبا وتنه ومفخ

 /7)وش ملف نعية علد ومشخ ا ومع كا حلص زحفت ملجي[130]"علي ا كثي ًم ت    علد تن تفعله
ا بعد توليه ىنذمر لفينللا (1920 /3) ل ار ق مر ملاذتا  ملعللوري بمقامة ملااللة ملعللورية  (1920

بق وا م نتدمب ملف نعللص وتعلل ي  ملجيا ملع بص وسللمب ملعالة ملفينلللية ومعاق ة تعدمر 
غورو زحه علد  ف نعلللاا ورغم ق وا فينلللا م نذمر ملف نعلللص باشلللورب مللن صا فمن ملجن ما

 .(!) [131]ومشخ ون تفا يا ق وا م نذمر لم تنله فص ملوقت ملامدو فص م نذمر

ش  ستدرم  مل عيم مل الو ملع بية وبالو ن ملقومص وحاولت ب ينانيا م عين لالعت مس بتق يه ح
ملي وويا وللن ملشلل يه رفض مشلل و  ملاعاهدب ف ضللب لورنس ومتفخ مع ملالص ع د هللا بن 
ملمعللين علد حيلة لواللع ملالص حعللين تمام موم  ملومقعا وللنه رفض حيلة مبنه رغم م غ مر 

م ومفخ علد مش و  معدا  وره تمقيقًا لملم مل  ينانص باعونته اد ت ديدم  ملععوويينا ن
ملوحدب وم سللتقالا نم ما ل أ تن سللمب معت مفه بعد ملضللجة ملتص نار  بين تها فلعللنينا 
يا ورفض  نب ب ينان اآن ه كخوض ملم ب ىلد لا يذك ها ب ندمر ىلد مومة م نجليزية  ووله 

خي  ل  ينانيا تن يلون ل ا ملنلللل  مع ملعثاانيين رغم ع اللل م مسلللتقالا ملع با كاا تنه من مل
حليه ع بص قوي بد ً من حلفار مازقينا ول   متنللللا   بينه وبين ملنلللل اينة فل  تننارها 
بعزا مبنه ع د هللا وتولية علّص علد شلللل   مورون للمد من سللللين ب م نجليز علد ع د هللاا 

 1918غارث ورفض ع وض م تفاقا  مع ملنلللل اينة وم نجليز وت لللل  علد تن يخ تع دم  هو
ناوية وللن ب ينانيا ت    علد ما لار  سية وم قت عيا عنينيين مل بالمفاظ علد حقو  ملفل
فص وعد بلفور بخنللللوف حقو  مدنية ووينية فقطا وظا موم  معلقًا ىلد تن ومهات ملقوم  
ملعللللعووية ملمجاز وتنازا ملالص حعللللين  بنه علّص ملذي حاوا ىنقاح موقفه وللن ململومة 

وكانت  [132]نية رفضللت ىعاوب فت  باب ملافاواللا  مع حلومة تلفظ تنفاسلل ا مولي بمل  ينا
 اناسب.قد رفضت ع وض م نقاح مل  ينانص فص ملوقت مل
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وفص تقوياه لوعد بلفور يقوا ملدكتور حعن    ي ملخولص ىنه عند  دور تن ي  بلفور كان 
يعلن فلعنين لاعون تله ي ووي ياثلون تقا من ُعش  ملعلانا ىح كان عدو ع ب فلعنين 

مل دمية "تله نعللللاةا وللن قيام م ومرب مل  ينانية علد شللللئون ململم هناك كان باثابة  650
اةمل هي ة ل ية ملضللللخ ااع ية ملج نة [133]"ل ج ب ملي وو قار اانص م ا وعن تقويم ملاوقه ملعث

نتلدمب مل  ينلانص كلان تومب هيلأ  ملجو و  ريلب تن م "بلالاوقه مل  ينلانص يقوا ملاذله: 
تنفيذًم سلل يعًا. ولقد ظلت ملنلل يونية تعللعد منذ  (ملنلل يونية)ملنللال  لتنفيذ هذه موهدمس 

تومل  ملق ن ملتاسلع عشل ا ومنلع ملق ن ملعشل ينا لتنفيذ مخننات ا لت ويد فلعلنينا غي  تن 
مقيخ تحالم ملنلل يونية لو سللار ما حققته فص هذم ملعلل يا كان اللئياًل   يالن تن يذوي ىلد ت

موم  علد مثا هذه ملوتي با ون ململم ملعثاانص لفلعللللنين ق ا ملم ب ملعالاية موولد كان 
عق ة حالت وون تمقيخ ملنلللل يونية ب نامج اا ولاا تق ر  سللللين ب ب ينانيا علد مقدرم  

ذ مل  نامج تنفيفلعللنين باقتضللد نظام م نتدمبا تعاونت ملنلل يونية مع م سللتعاار علد وفع 
س يعة ن يونص لنوم  كثي ب و نفة [134]"مل ستعاار علد   غ وعد بلفور بال ا وقد ح ف م 

عنين تمت م نتدمب ملقانونية اع فل سان رياو بو ا فتات ملا حلة موولد من حلص فص مذتا  
وىورم  ملتن ي  اان  ص م نتدمبا وللن ملا كز ملقانونص لفلعنين بنفت ا لزرًم من ملدولة 
ملعثاانية كان يموا وون ىاللللفار ملنللللفة ملقانونية مللاملة علد عاا ب ينانياا ولذلص عالت 

سلللاص من ململومة ملت كية بعللللخ فلعلللنين وموقاليم ملع بية عن ا لتنفذ علد منتزم  تنازا ر
سيف   ست ا وون معت مض قانونصا وهو ما تم فص معاهدب  وما تق ته معاهدب لوزمن  (1920)سيا

ملتص عقدها ملنظام مللاالص لتعديا معاهدب سلللليف  ملاذلة وللن وون ملاعللللاس بجوه   (1923)
نازا يا  [135]ملت نانص لورو كي زون وهو من ملا لع ية مل  ي خارل قا ملاذله عن وزي  مل ا وين

لة ملتص كانت  للاح ة م سللتعاارية مل سللاية آنذمك تن نظام م نتدمب يقضللص بأن تعت س ملدو
وتن معاهدب ملنل  مع ت كيا ستلون مقنورب علد م ق مر  [136]ملعياوب علد ىقليم بتنازل ا عنه

ن سوريا وفلعنين وليس ل ا تن تتدلا فص رسم ملعياسة ملاعتق لية في اا ون هذم بتنازل ا ع
فة ىلد ملدور ملعثاانص ملاع قا لنشلللور ملو ن ا وب ذم يت ين ىالللا[137]تم  يخص ملدوا ملل  ل

ملقومص ملي ووي وللعللين ب ملنلل يونية علد فلعللنين تن زوما ملعللياوب ملعثاانية كان شلل  ًا 
 رئيعًا للش و  فص بنار ملو ن ملقومص.
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 (1969) قدورة زاهية للدكتورة" الحديث النرب تاريخ" كتاب●
مهية قدورب رئيعللللة قعللللم ملتاريخ بالجامعة للدكتورب ز "تاريخ ملع ب ملمديأ"ويل ر كتاب 

ملل نانية ملت م ملشلللائعة فص حلص ملوقت عن ملع د ملعثاانص وينلللفه بالعزلة وملتخله ومل كووا 
وي الغ فص حلص ىلد حد ملقوا ىن ملع ب ظلوم فص واع متناا بالمضارب ملخارلية حتد مل زو 

لة لذي ف ض علي م ملعز اانص م بالنظ  ىلد واللللع ملع ب [138]ملعث يد عن ملومقع  ا وهو قوا بع
 ملاتدهور آنذمك وملذي ليس من م نناس تنوي  وقو  ت ملعه بين ليلة واماها.

هذه ملنظ ب ملعل يةا ورغم ملث  م  ملتص شابت م ل مرم  ملعثاانية فص ملتندي ملا م تنه رغم 
لالسللتينان ملنلل يونصا فمن ملدكتورب   تنمو ىلد م سللتنتالا  ملعنيفة ملتص تضللع معللئولية 
علنان ع د ملمايد ملتجاوب مع  ن يونص علد عاتخ ملدولة ملعثاانيةا فتذك  رفض مل ملنجام مل

نلة  ع وض ه تزا ملا  ية شأن موحدمث ملات سدمو ملديون وت دئة مل تي ملعام مل  بص ب شأن  ب
بالنلل م  مورمنصا ومقتنللار ق وا ملعلللنان ب ج ب ي ووية متف قة ىلد ترلار ملدولة باسللتثنار 
فلعللللنينا وتذك  كذلص ملتدلال  مولن ية ملتص حالت وون نفاح م ل مرم  ملعثاانية بشلللللا 

ن يونية فص ملوقت كاماا ول لت بأن ململومة مل اد مل ت كية بذلت ل دها فص تأييد ملع ب 
ملذي كانت ب ينانيا تتدلا فص كا مناسلل ة لنللال  ملنلل اينةا وحك   تيضللًا فشللا معللاعص 
شوب ملم ب  عاعص مع ملدولة ملعثاانية وتلاانيا بعد ن ن  مولاانصا نم تجدو ملا ه تزا مع ملقي

رب ملع با وملن س مولاانص بالعاالة له فص مل م  ملل  ل وىغ مر ملن س ملعثاانص بالتنللللدي لثو
 ملاتوسط ومل م  موحا .

وعند ملمديأ عن وعد بلفور ت ل ملدكتورب قدورب ىنه بدر ملاأساب ملفلعنينية بشلل ا ملعالصا 
من سلللان فلعللنينا وقد بعأ آماا ملنلل اينة وشللد  %93- %92فقد  للدر وملع ب يذلفون 

ية مثلاا ىنجلت م ىنجليزية كاا قاا حاييم وميزمانا وكان بدر عزيات م ليجعلوم فلعلللنين ي وو
ن اينة  ش با فا اأن مل ن ي  بلفور م ا عنين بعد  دور ت ن يونص ملفعلص فص فل شاط مل ملن
ستناوًم ىلد تأييد ب ينانيا ملتص كان بدمية  عنين م و اروم يعالون علد تث يت تقدمم م فص فل

ويد ووالللع تخنيط عام لقيام مجتاع ي ووي سلللياسللليًا منتدمب ا هو بدمية فعلية لا حلة ملت 
 وملتااعيًا ونقافيًا ومقتناويًا وععل يًا.
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ولاا علات مومة ملع بية وتها فلعنين بتن ي  بلفور ومعاهدب سايلس بيلو فولئوم وحهلوم 
كاا حها ملشلل يه حعللين فعالت ب ينانيا علد ت دئته ومارس ملنلل اينة معللاعي م مع مبنه 

له عدم نيت م ىنشللار حلومة ي ووية فص فلعللنين وتن م يعللعون لتنوي  مل لد  فينللا وتكدوم
نة  بأهله فوّقع متفاقية مع حاييم وميزمان فص سلللل نار ملنلللل اينة  1919وون م الللل مر  اا ت ول

سخط  نا ىما يلذب ا تو يدعص تنه   يتذك ها ماا تنار  س ة كان في اوع ا فص تكث  من منا مو
بأنه وقع ا وهو   يع س ملل ة م نجليزية وبقعلللوب ملظ وس  ملع با وومفع مل عض عن فينلللا

ملدولية وبأن فينلللاًل  الب بوحدب مل الو ملع بية ومسلللتقالل اا وهناك من ي ل تنه لم يلن هناك 
تي م  ر لتوقيع هذه م تفاقية ون ا تناقض حتد ملش ط ملذي تمفظ به فينا فص حيل اا وت ل 

بأن م تفاقية غلنة مر لدكتورب  نت وومفع ام كا ا وملعجيب تن [139]تل ت فص حخ ملع ب م اا 
ه لد سياسته وحدينلع منتقدو ملعلنان ع د ملمايد علد هذه مللومرث نم يقن ون نقدهم ع

 ويمالونه ملاعئولية ملمن ية علد ملعين ب ملن يونية علد فلعنين.

 (1970) موسى سليما  لألستاذ" النربية الحركة" كتاب●
ملم كة ملع بية: ملا حلة موولد للن ضللللة ملع بية "ي كز موسللللتاح سلللللياان موسللللد فص كتابه 

علد سلللياسلللته م سلللالمية لتقوية  من حديثه عن ملعللللنان ع د ملمايد "1924-1908ملمديثة 
م كزه فص ملدملا وملخار  وحلص كص يتنلع ماليين ملاعللاين ملخاالعين للملم مولن ص ىليه 
بنفته رئيعًا روحيًا حم سلنة وينية عليا علي ما ف فع من شأن ملخالفة ومهتم بفل ب ملجامعة 

لو يا  م سللالميةا وكان م سللالمية حيأ زمو  تهايت ا بعد سلللعلللة ملعدومن مووروبص علد م
ملعلللللنان يقدر ملع ب وبالوهم ملاقدسللللة ملة ملال مة وملادينة ملانورب وملقدس ملشلللل يها 
ولذلص ق ب رلال م ىليه ومسللتااا زعاارهم كاا مسللتعان ب لاا ملعنا لل  مول ل ولم يقتنلل  

وملع ب  فلللانللت ملوزمرب ومل الط وملاجللالس ملاختلفللة تضللللم تف موًم من ملت ك"علد موت مك 
ا واللللان هذه "ومورمن ومول ان ومليونانا وقد ت لللل   عدو من ملع ب من تق ب ملاق بين ىليه

 "ملشللخنللية"ونالحظ هنا تن ملدومفع )ملعللياسللة م سللالمية تم ىنشللار سلللة حديد ملمجاز 
 .(للعلنان تنا   سياسا  نملم بتن يق ا مليوم للون ا فص  ال  مجاو  مومة

يجب تن )مل وليعلللص ولنقه للم يا  تويا ىلد منقالب ععلللل ي الللده وللن حلم ع د ملمايد 
نالحظ تن مللاتب سن  هذم ملنقد للملم ملمايدي مل وليعص تأييدًم لملم قن ي تشد بوليعية 
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ا (سللللاو ملمديأ عن مسللللتخ ارمته بل ة مل عب حيأ ملدملا ىلي ا مفقوو وملخار  من ا مولوو
مازوم ىلد ملفل  ملنورمنص وللن م نقالبيين لم يوفوم بتع دمت م  عارمت م ومن ولم ين قوم شلللل

وتلذ  ملفل ب ملقومية تعين  علد ملش ان موت مك و اروم ينظ ون ىلد ملع ب كاعتع دين   
وقد تفج   ملنع ب ملقومية بنللورب وماللمة بعد للع ملعلللنان ع د ملمايد "ىلوب فص ملدينا 

 . [140]"وهو رتس مل مبنة م سالمية وملجامعة ملعثاانية

عجا  ن يونية وتاريخ اا رغم تنه ي س ة ل دمية ملمديأ عن مل ويجد ملاذله من وعد بلفور منا
ملعثاانص وي وو كثي ًم من موقوما ملتقليدية عنها ويتمدث عن  مللثي  من ملاآلذ علد ململم

ملتناقض بين ملنلللل يونية وملعقيدب ملاعلللليمية ملتص حولت ملوعد م ل ص من وعد ماوي ل نص 
ىسلل مئيا ىلد وعد روحص للاعلليميينا ورغم حلص ظاه ها ملاعلليميون مل  وتعللتانتا وكانت 

تلفًاا وفص  670وي من مجاو  ملعلللان وهو تله ي و 60فلعللنين عند  للدور وعد بلفور تضللم 
تلفًا فص ملوقت ملذي قالت فيه مذك ب ععل ية  65حك   مذك ب رساية تن عدو ملي وو  1920عام 

تلفًا فقطا نم حك  وومفع ب ينانيا   للدمر ملوعد ونقا قوا ك يعللتوف  سللايلس  55تن عدوهم 
وهلذم ت للللدر  "وفع ا بلفورا  ىنه لم يولد تي ي ووي وفع لند ملنلللل يونية مثلاا (1953)

حلص ملتن ي  ملذي كان له تن  تك   من تية ونيقة  1917تش ين ملثانص  2ململومة مل  ينانية فص 
تل ل فص ملتاريخ ملمديأ للشلللل   مووسللللط وملذي نتجت بتأني ه حتد مآلن تحدمث لني ب 

ص تجاها م نعانية فا نم يشي  ىلد مللذم وعدم "ينعب ملتل ن باا ستنت ص ىليه فص ملاعتق ا
من سللللان فلعلللنين وقت ى لللدمر ملوعد حين و لللف م بلفور بأن م مج و  ومئه غي   93%

 ي ووية تقيم فص فلعنين.

كان ما ف اه ملش يه حعين تن ملانلوب من ملع ب ق وا عدو ممدوو من ملي وو فص فلعنين 
ةا ن ومل الو ملع بي  يتعارض مع ح ية ملع ب ومسللللتقالل ما ومن هنا ت حي ه ب م فص فلعللللني

ولاا ع ض عليه موت مك ملنلللل  م م  متتالية عقب مفتضلللام ملخيانة مل  ينانية عندما نشللل  
 وتك   ململفار تلّا "مل الشفة ننوف م تفاقيا  ملع ية ومن ا سايلس بيلوا رو ملش يه بأن 

ا "دقائخ..من تن يخّلوم بم س من مق رمتنا مع ما وهم تح ف ملناس علد مالحظة مثا هذه مل
ويذكد ملاذله تنه لم يخن  ب اا ملمعلللين تن ململومة مل  ينانية تقنلللد من تع دها بتم ي  
وح ية ملع ب تن تعاا علد   و موت مك لتما هص وملف نعللليون وملنللل اينة ممل م فص حلم 
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هلذم ومئاًا كانت ح ية ملشللل   تعنص لدل مل  بيين تعلللخي  ملشللل   للانلللال  )مل الو ملع بية 
ا وكان يعتقد تن كلات ا عنومن ملش سا ول ذم معتاد علد عظات ا وربط  لمه بنلم ا (يةمل  ب

وكان يعتقد معتقاوًم لازمًا تن ململومة مل  ينانية لن تخا بوعووها ىليها وفضللللا ملاو  علد 
نقض كلاته ىلي ا حتد لو لم ي خ معه سول تو وه وهو علد مستعدمو لواع تحدهم رهينة لدل 

 .[141]انًا لع ده مع مململفار اا

عام  نه فص منتنلللله  ته وهو ت مذك م مان فص  كده وميز تب ل  ًم ت لا ناك  1917ويورو مل كان ه
ماو   للنللللل  مل لص ملعللللفي  موم يلص فص م ياا وتوسللللط فص ح يا وت ك نان انف و بين ب ي

ا فذهب حاييم ومزمان بنفعه لاللتاا  بالعفي  "وللن ملن يونيين شع وم بالخن "ىسنن واا 
 لوفًا علد"مورلنتاو فص ل ا  ار  ق ا و للللوله ىلد ب ينانيا ليقنعه بالله عن معللللاعيه 

ا وقد كان وميزمان ي ل منذ مل دمية تن ملم ب ملل  ل [142]"مشللاريع ملنلل يونية فص فلعللنين
د موما علوىحن فقد فت  تمام ملي وو باب "سلللتاتد ىلد ملشللل   مووسلللط وتتورط في ا ت كيا 

ا وكا هذم وليا ومالل  علد شللعور ملنلل اينة تجاه ملدولة ملعثاانيةا  سللياا [143]"منلل معيه
تص لم تلن سلللابقًا تأبه بالمنلللوا علد مل  مرب مل سلللاية من وولة زعيم ملنللل يونية ملعالية مل

ن اينة  عاهاًل مع مل ضًا رغم تن ململم م تماوي كان تكث  ت عل ص كان تي شعور مل ك  لا وحلص مل
من حلم ملعلللنان ع د ملمايد وملذي مت م بدوره تنه تفاو ملنلل يونية ملعالية وون ملنلل يونية 

ملنلل اينة ملعاليون ي  ضللون َمن هم تكث  تعللاهاًل منه من  ملعللياسللية وها نمن ن ل كيه كان
ملعللياسلليين ملعثاانيينا فاا بالنا بشللعورهم تجاهها ولو كان فص موم  تي تعللاها عثاانص للان 
م نجليز وملعثاانيون لدل ملنللل يونية سلللومر و  ف   عندهم تيًا كان  لللاحب ملعلللياوب علد 

 فلعنين.

ملتص ول ت لفينللللا بن ملمعللللين تن مللتاب رو علد  ويتضلللل  من رووو ملاذله علد ملت م
ت  وحا  ملدكتور تنيس  للايغ ملتص  عنت فص سللياسللة مل اشللايينا ف و يذكد ملتزمم مومي  

وميزمان فص ى ار زمنه حين كان -فينللا باسللتقالا مل الو ملع بية ويدعو لواللع متفا  فينللا
 خ وملت لاانا وس اب ل ويةلورنس هو  لة ملو ا بين فينا ووميزمان وملاعتشار وملندي
  ا وللن ها كان يعاا بأم(!)ىح لم يلن فينا و  معتشاروه يجيدون م نجليزية فص ب ينانيا 

كان  ها  ية و لدمن عة و نا يد لور  تم باج و ق ية بلفور تم رئيس ملوزرمر لو خارل من وزي  مل
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 يعقد تعاونًا مثا مً يع س تنه يخد  فينلللاًل تم ت    بمعلللن نية معتقدًم بملالف تنه يالن تن 
و  حتد لومب لورنس نفعلله ملذي  لل م فص ) "وون لومب"تسللئلة  (!)بين ملع ب وملنلل اينة 

والللان م  ار ملزمنص يجب ملنظ  ىلد ملي وو ملذين  (مذك مته ملشللل ي ب بأنه كان يخد  ملع ب
 معلللالاين الللعفار قد يجيدون ملنلللي فة وملتجارب وللن م  "عناهم فينلللا بأن م مجاوعة 

ماا يجعا م تفاقية ليعللللت حلص ملذنب ملفظيع وتلص ملجناية ملل  ل ملتص  "يع فون ملم ب
 1919حاولت بعض تل زب ملدعاية ملشلل ي ب تن توهم ب ا ملعالم ملع بصا فقد حدث كا هذم سللنة 

نا يدا علد بعد  اافه في ش ط ملذي ت عنين ملتنورم  ملل ي ب ا وىن مل ق ا تن تمدث فص فل
للعومقب وعد ملثقة مللاملة بلورنس وم نجليزا وىحم كان هناك لوم علد فينللا نظ ه وحعلل انه 

لة يالن  ية وسللللي مأ عن ت كان ي  نه  ندرك ت نا تن  نه وقع علد ونيقة بل ة   يع ف ا فعلي كو
 .(تي ف نعا)م ستعانة ب ا اد تعدمر ملدولة ملع بية فص سوريا 

شلللص ب ا ون فينللاًل   يتذك ها وىحم كان تما مل سللالة ملتص ع الل ا كتاب ملدكتور  للايغ ف و ي
ولدينا تنلللل يما   (!)وقع ا فال نعللللتنيع مع فة حجج لورنس ملذي كت  ا وتقنعه بتوقيع ا

لفينللا بعد تلص مل سللالة تذكد عدم ملتنازا عن ملعللياوب ملع بية علد فلعللنين وتن مل سللالة   
اؤا: ها ملتع "م نناس"قتضص تتعارض مع حلص با مع ملاعند ملذي يفت اه ملن اينة ل اا وي

 (!!) [144]كان لورنس مخدوعًا بأهدمس ملن اينة كاا لد  من ق له مارك سايلس وآل ون

ن ملنظ ب ملقومية منقعات بين ورنة قياوب ملثورب ملع بية ملذين ومفعوم عن سلوك ا وب ذم ن ل ت
تجاه ملن اينة وبين حالة لومر ملقومية تنفع م ملذين تومنوم م تنا   ملع بية ملن يونية فص 

ملاعللئولية ملل  ل موولد "حلص ملزمنا ف ا كانت مماولة ىومنة ملعلللنان ع د ملمايد وتمايله 
عن ملعين ب ملن يونية علد فلعنين هص مماولة للخ و  من هذم ملن م  ملقومص  " بومولي

ملدمللص بملقار ملعبر علد   س نالأ يخ   ملجايع من تلص ملاشللللاوب رماللللين وفص نفس 
ملوقت يدحض حجة من ي فعون لومر ملخالفة مليوم اللللد تنظاة ملدولة ملو نية حتد لو كان 

 مهيًا؟ سن ل ملازيد  حقًا.مل مبط بين ملومقع وملتاريخ و
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 طربين أحمد للدكتور" المناصعععر المشعععر  تاريخ في النربية الوحدة" كتاب●
(1971) 

للدكتور تحاد  "1958-1800ملوحدب ملع بية فص تاريخ ملاش   ملاعا   "ولار فص معت ا كتاب 
تص   بين تسللللتاح ك سللللص ملتاريخ ملمديأ فص كلية مآلومب بجامعة ومشللللخ ىن ملتنورم  مل

شلللل دها ملعالم ملع بص باولب ملفت  ملعثاانص تجعا ملاذرخ يعد هذم ملفت  من تهم مقوما  
ملع وبة فص ملعن  ملمديأا وهو ما تشار ىليه كتاب موستاح مماد ف   من ق اا فقد تع ات 
تقنار ملع وبة وحدمث ومحدب تكعل ت ا وحدب تاريخيةا حلص تن ملعثاانيين نظاوم ما وقع تمت 

فص ملص ع يض وفقًا لقاعدب ملامافظة علد ملماا كاا كان عليه فص ملعابخا وحلص كاا حلا م 
ها ووا ك  ل تل ل  ما تت دو ند ئا  ع يان ومل ي ناس وموو عدوب مول لدوا ملل  ل مت عا م تف
معاويةا نم تول اللعه ملعلللنة ملا كزية ىلد تع ض مل الو ملع بية لنفس مآلفا ا وهو ما وحد 

ملاجاا مللافص لظ ور ملقومية ماومم سلللللنان ملخالفة ملاعنوي قويًا فص ظ وف اا ولم يفعلللل  
 .[145]نفوس ملع ب

ية عد ملم ب  وعند حديثه عن يقظة ملقومية ملع ب يقوا ىن ملقول م سللللتعاارية لم تلته ب
ملل  ل موولد بتمنيم ملوحدب ملعللللياسللللية ملتص نعم ب ا ملع ب علد ترض و ن م موك   تننار 
ململم ملعثاانص وما ق لها با تآم   تيضللللًا علد ما ظا موحدًم فص آسلللليا ملع بية حيأ حلت 

وحدب  25وتم تقعلللليم تقنار ملع ب ىلد ملتجزئة م سللللتعاارية مما ململم ملعثاانص ملاوحدا 
سللياسللية تمت حلم ملف نعلليين ومل  ينانيين وم يناليين وم سلل انا ففقد  موقنار ملع بية 

ا [146]ملت مبط وح ية ملتوم للللا وتوقفت عالية م ندما  ملتص كانت معللللتا ب ع   ملعنللللور
فالملم ملعثاانصا لم يلن فص تسللللوت فت مته ملاتأل ب لينمدر ىلد هذم ملدرك ملذي منمط ىليه "

ملاخنط م سلللتعااري فص تازيخ تو لللاا ملو ن ملع بصا وملقضلللار علد ملوحدب ملعلللياسلللية 
 .[147]"ا رنا ىلي ا ملع ب بالمنين ملجارس وملمب موكيدملاأمولة ملتص  الا

م ب غ"لعثاانص ويعللللتنتج ملاذله فص ن اية مللتاب بأنه من م ننللللاس تعللللجيا تن ململم م
 لم نع س كيه تلون)متنلللافه بالجاوو ومل كوو وملتخلها ولا لللة فص ملق ون ملثالنة موولد 

ا غي  تنه حفظ للع ب وحدت م ملتاريخيةا ولم يننب (تلص  فا  تقول وولة فص ملعالم آنذمك؟
ن رًم مملموملز وملمدوو بين بلدمن ما ولم يقنلللل  فص حاايت ا من مل زو مولن ص باعت ارها لز

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn145
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn146
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn147


 

61 

 

ومر م سللللالم. وباسللللتثنار ع د ملعلللللنان ع د ملمايد ملثانص ملذي قام حلاه علد ملتجعللللس 
ا وكذلص (ىن كثي ًم من ملا ملع ملقومية تذك  ولوهًا تل ل تايز سللياسللة ملعلللنان)وم رهاب 

فت ب ملت ك ملنورمنيين من بعدها فمن ملع ب ظلوم يتاتعون بنو  من م سللللتقالا ملدمللص فص 
ا نم ظ    مل غ ة فص م سللتقالا ملع بص فص "شللئون  ومئف م وهيئات م ومجتاع م تنلل يه

بعض موقنارا وتنلع بعض ملع ب لملم تنفع ما وللن م لم يلونوم معاوين لألت مك علد تساس 
عنن يا با ينل ون ى الم تحوما ملدولة للتندي لانامع مل  با ولم تتعاظم مولة م ستيار 

ملق ن ملتاسع عش  وبدمية ملق ن ملعش ين بعدما ق ر موت مك ملعي  فص ن ج  ملع بص ى  فص ن اية
وكان حلص ىيذمنًا بن اية ملوفا  وملاشلللاركة فص ملاعلللئولية بين "م  لللالم علد تسلللاس قومص 

 .[148]"ملعنن ين موعظم فص ملدولة ملعثاانية

مسللت لت فنللوا مأسللاب فلعللنين بنللدور وعد "تما عن ملتنور ملعللياسللص فص فلعللنين فقد 
ا وقام م نتدمب (وهص فل ب ت لللل مت مالزمة للمديأ عن ملوعد فص معظم ملا ملع) "بلفور

 للله لتنلل   له ح مة وقدمسللة ملاعاهدم  ملدوليةا وت لل    بموما  ملوعد رسللايًا فص مقدمة
من ملعلللان ملع با ورغم تن ونيقة م نتدمب تول ت علد  %93لألقلية ملي ووية سلللنان علد 

ب ينانيا ىقامة حلم حمتص فص فلعلللنين فمن ا لم تفعا حلص لشلللية تضلللاؤا موقلية ملي ووية 
يةا فلان ملتميز  للللارلًا و با موكث ية ملع ب ولياًل قويًا علد تن ح مب م نجليز هص ملتص مقا

 [149]لعلت تحالم ملي وو حقيقة ومقعة وفقًا لتنلل ي  آل  مندوب ب ينانص سللام فص فلعللنين
 .(ومازما هناك من يزميد علد معت مس م نجليز تنفع م ويماا ملعثاانيين هذه ملاعئولية)

سعععيوي" للدكتور محمود صعععال  اآل الشعععر  في النربية اليقظة حركة" كتاب●
 (1972ماسي )

 "ح كة مليقظة ملع بية فص ملشلل   مآلسلليوي"وكتب ملدكتور مماوو  للال  منعللص فص كتابه 
مل غم من ملاعاوئ ملتص شابت ململم ملعثاانص فص مل الو ملع بية فقد حاا فص ىنه علد  (1972)

 ياته عن غي  قند بعض ملمعنا ا فقد تو  سياسته ملامافظة علد موواا  ملعابقة عليه 
ىلد محتفاظ ملع ب باقومات م مل ئيعلللة من ل ة ونقافة وعاوم  وتقاليد وكانت هذه ملاقوما  

امت عليه ملم كة ملقومية ملع بية فص ملن ايةا ويفعللل  ملاذله كا هص موسلللاس ملاتين ملذي ق
وللننا   نجد تفعلللي ًم )حلص بانعزما ململام موت مك ومسلللتعالئ م علد ملشلللعوب ملتص حلاوها 
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وفخ هذم ملاننخ للنتائج ملتص ت ت ت علد م ستعاار مل  بص ملذي كان متعاليًا علد شعوبنا ومع 
من شللنب هويا  كثي  من موقنار ملتص نعللت ل ت ا زمنًا  وياًل فص  حلص لم يانعه هذم ملتعالص

ا (ملوقت ملذي نجد تن ململام ملعثاانيين هم ملذين تأن وم بالت مث ملع بص وفقًا للاذله نفعلللله
و  ينعلللد مللاتب تن ملعثاانيين لاعوم ملع ب فص وولة ومحدبا وكانت م نتفاالللا  الللدهم 

 .[150]ية بمتة مكث  من ملشعور ملقومصح كا  ف وية تنارت ا وومفع شخن

سالمية مما سعيه  حالا فل ب ملجامعة م  علنان ع د ملمايد يذك    وعند حديثه عن ع د مل
ملجامعة ملعثاانية ملتص ناول ب ا تننار ملتنظياا  ملت  ي يةا وكان هدس ملعلنان ملتفاس ملعالم 
ملع بص وم سالمص حوا ملخالفة ومقاومة ملدوا مل  بية وملض ط علي اا وكانت ح كة ملجامعة 

فص  نم سالمية تكث  من بقية ملم كا  ملدينية ىورمكًا لاشاكا ملاعلاينا وسار  ل وو ملعلنا
هذم م تجاه بومسللنة ملخالفة وملمجا ويذك  ملاذله تن هدس ملعلللنان كان تمقيخ منللالمه 

تي حاكم معلللم تن يشللخص منللالمه ملذمتية باا يجعله  وىنه لان وومعص فخ )ا [151]ملخا للة
يمفظ تمته ويناوئ تعدمرها ويدرك مشللللاكل اا مع تنه كان من مليعللللي  عليها كاا فعا ملوك 
ملتجزئة فياا بعدا م سللتعللالم لل  بيين واللاان منللالم م وملتماله مع م اللد مومة وتنفيذ 

اان مل قار وملمفاظ علد ملع شا ول يةا تومم هما وحلص لضلللل لدولة ملعثاان كا لن وولة عظاد 
تف ض مننخ ملعظاة علد حاكا ا فال يق ا تن يلون تابعًا وق منه تو معللللتعلللللاًا ل م حتد لو 
معت مها ملضلللعه وملت ملع وت لللابت ا مل زياةا با يظا متعلقًا بأسللل اب ملعظاة وملقوب مماو ً 

 .(ىورمك كا ما يالنه من ا كاا حدث بالفعا

 ا ا ومن"منللالمه ملخا للة"ص حك  ملن يقة ملتص تعاما ب ا ملعلللنان مع ويعللت سللا مللاتب ف
ت ديد ملدوا م ستعاارية ب عاياها ملاعلاينا ىح كان ي دو ملناعا باعلاص تل انياا وي دو روسيا 
باعلاص ملل و ملتتارا وي دو ب ينانيا باعلاص مل ندا وف نعا باعلاص شااا ىف يقياا كاا حاواا 

ا كعب ملع ب فأغد  مل  ا  ملعخية علد معاهدهم ملعلايةا "مه ملخا ةمنال"اان تمقيخ 
ومن  بعض شللخنلليات م ملانا للب ملعليا ومظاه  ملتل يما وكانت ىحدل فنللائا ح سلله من 
لص تن  عد ح يب ب لان م مو ا وملعج ية با عة م سللللالم جام يار مل ملع با وحظص ملع ب فص ت

كا  كان يعتاد علد"ن كان م ال ًا فيه ونه يتمدث مل عض تن تنللوي  ىيثار ملع ب لدل ملعلللنا
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مثلاا كان ظلاه يشللاا كا ملعنا لل  فص " (وما ملعيب فص حلص   توري؟) "ملعنا لل  م سللالمية
 .(بعد كا قائاة ملتل يم ملعابقة؟) [152]"ملدولة

 ا فن مه"منللالمه ملخا للة"ويعللت سللا ملمديأ فص و لله تعاما ملعلللنان ع د ملمايد وفخ 
سًا ك ي ًم فص  ش و  تنار ب  يقه حاا سلة حديد ملمجازا وهو م يولص ملمج مهتاامًا لعله ي نص 

ورالللاهم عن حلاها وعند عد سلللل ياته  ترلار عالم م سلللالما فضلللان ملعللللنان  اعة رعاياه
نجدها فص وومفع ملاش و  ملععل ية ملتص لعلت نقا ملقوم  ب ًم تكث  س ولة وب ذم تني  ش ه 
ملجزي ب ملع بية فص متناوا حلومة ىسللنن وا ولو مكتاا ملاشلل و  ينلل   من ملعلل ا ىحلام 

ية للتم ر من لة ع ب ماو ثائ  وملقضللللار علد تي م ص وف)ملني  ملت كص  ملق ضللللة علد مليان مل
ملمقيقة يمتار ملقارئ بين هذه ملت م وملت م مول ل ق ا ىنشلللار ملخنوط ملمديدية وهص ت ك 
ملع ب فص عزلة عن ملعالم وعدم ىولاا وسائا ملاوم ال ا نم ها ملانلوب من تي وولة ىرلار 

لد ننتقا ى ا نم(ق ضلللت ا علد ترمالللي ا؟ وماحم حنلللا ب الونا بعدما زملت ملق ضلللة ملعثاانية؟
فلااحم مأل  ) (!)ملعللللل ية مول ل وهص لعللللارب ت للللماب وسللللائا ملنقا ملقدياة فو  م با 

م ت اما  ملدنيا  لللل ملًا عن ملتخله ملعثاانص وملعزلة ملتص عاشللللت ا بالونا فص ظله ماوممت 
 .(موم ال  م با هص تقند تمانينا؟

ه با رتيام ون تغل ية ملع ب عند شلللعور "ملانلللال  ملخا لللة"نم ننلع علد ما يف م  لللاحب 
كانوم يايلون ىلد تأييد ملخالفة وي ون حلص  (ملافت ض تن م ومقعون تمت ظلاه)ملاعلللللاين 

تأييدًم لإلسلللالما وفنن معلللتني وهم ىلد ملاخننا  مل  بية  قتعلللام ملدولة ملعثاانيةا ول ذم 
لقضللار علد ملعللياوب تورك ملاعلللاون الل ورب تقوية م سللالم للتنللدي لل  با ولم يفل وم با

ملعثاانية تو م نعلللالخ عن اا ولم تلن ل م نية  الللعاس ملدولة ملتص كانت ما تزما فص نظ هم 
وولة م سالم ملل  ل ملتص تظا ملاعلاين بظل ا ملظلياا وكانت يقظة ملع ب آنذمك اد معاوئ 

 .[153]ململم ملت كص ورغ ة فص ى الحه وون ملتفلي  با ستقالا عنه

نال  ملخا ة"وبعد ملقائاة ملنويلة من  نال   "ملا ععيدبا م ندس مل ملتص ولدنا تن اا رباا بال
ة مضن ًم ىلد كلاة حخ وىنناس للع د ملمايدي رغم مومة نفع اا ولد مللاتب نفعه فص ملن اي

ملنقد ملشللديد ملذي وله ىلد هذم ملع د  سللياا فص مجاا ملم يا ا وي ل ملدكتور تن للعلللنان 
يا رغم  اان عالم ملع بص كلها تول اا تن تل لدولة ملعثاانية ومل موقفين كان ل اا تعاخ مون  علد م
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ع دها لم تتالن من ل ه ىلد معاهدب كتلص ملتص عقدها  لللدمقت ا ملونيقة للدولة ملعثاانية فص 
وكانت سللل  ًا فص ولوا ملم ب ملل  ل ملتص تعللل  ت نتائج ا فص  1914م تماويون مع ا سلللنة 

ملعللين ب م سللتعاارية علد مل الو ملع بيةا وملاوقه ملثانص هو موقفه من مو اا  ملنلل يونية 
 ملذي تجلد فص مناس ا  متعدوب من مدب حلاه.

م يذك  بعض م ل مرم  ملتص متخذت ا ملدولة للمد من مل ج ب ملي وويةا ويذك  تيضللللًا ملتقدم ن
وملت ملع فص هذه م ل مرم  حيأ مسللتنا  بعض ملي وو ملنفاح ىلد فلعللنين باعللاعدب بعض 
ملقنا ا مولانب وبعض م ومريين ملفاسدين وتخفيه ملقيوو بعد حلم ملاتن س رروس باشاا 

ومة تجدو ملقيوو مسللللتجابة وها فلعللللنينا ولاا لجأ ه تزا ىلد تلاانيا  قنا  ماا لعا ململ
علنان ع د ملمايد يف   بين  ن  بفائدب لها وكان مل  ديقت ا ملعثاانية لم يأ  لجوئه ىلد ملقي
ملنلللل اينة مولانب ورعاياه ملي وو ويخشللللد من مشللللللة تقلية لديدب تعللللعد لالنفنللللاا 

ا ورغم حنوا ملي وو علد بعض ملف مانا  ملجزئية فمن مفاواا  با ستعانة بالدوا مولن ية
عنين وحلص رغم  عاموم بال ج ب ملجااعية ىلد فل شا وتيقن تن موت مك لن ي ه تزا بار  بالف
م غ مرم  ملتص قدم ا للعلللنان ومن ا ىنشللار لامعة ع  ية ت نص ملنل ة ملعثاانيين عن ملعللف  

 .[154]مل  يضة لدل ملعلنان ىلد ملخار  وملتأن  بأفلار توروبا

ويضلللعنا ملاذله فص  لللورب ملاعارالللة الللد ملعللللنان ع د ملمايد كالتص تاثلت فص نجيب 
مع يولين يونج تحد موظفص منلللمة م سللتعاار ملف نعللص ملعللابقينا عازوري ملذي تسللس 

 1905رمبنة ملو ن ملع بص وغايت ا تم ي  ملشلللام من موت مكا وقدم مذك ب للدوا ملل  ل سلللنة 
موعد في ا تن ملوعص ملع بص منتش  وتن ملع ب ي يدون م نفناا عن ملدولة ملعثاانية وتأسيس 

ا رغم تن )ن ية وم متيازم  ملتص منم ا موت مك لأللانب وولة لا لللة سلللتمت م ملانلللال  مول
وكان  (كانت فص حلص ملوقت قيدًم شللللديد ملو أب علد ملدولة وكان ملتخلص من ا حلاًا لايالً 

عازوري ي ل تن توروبا يالن ا حااية ملع ب من ملخن  ملنلللل يونص تكث  من ملدولة ملعثاانيةا 
عانية ملتص وتن ملقنا ا مولانب ملذين يتعاونون  شعارم  م ن مع مل ج ب ملي ووية لدعت م مل

اا تحدنه (!)يتعللللت  ملي وو ورمرها  ا ورغم تن لور  تننونيوس ي ل نشللللاط عازوري مثاًل ل
ملتعليم مولن ص من منم مس فص ملدعوب ملع بيةا فمن بعض ملامدنين ي ون عازوري بناًل من 

 تلا فلعنين.
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وو ملاعاراللين للدولة ملعثاانية علد منلل  فص ظا م حتالا ويفند ملاذله ملزعم ملقائا بأن وف
مل  ينانص كان بعلللل ب ملم ية ملفل يةا فيقوا ىن ت حيب سلللللنا  م حتالا ب ذ ر ملناقاين 
علد حلم ع د ملمايد س  ه نقاة ب ينانيا علد سياسته م سالمية ملتص لعلت ملاعلاين حتد 

ة نلع ملو نيين ملان يين ىلد ملدولة ملعثاانيفص معتعا مت ا يلتفون حوا مننب ملخالفة وت
 .[155]فص كفاح م اد ب ينانيا با اافة ىلد ولوو ملنفوح مولاانص فص ملدولة

ناا و ستا مر مرت اط ملع ب باوت مك حتد تن بذور م نف سا  ع د ملمايد م سيا كان من نتيجة 
ا وكان موقه م تماويين من فلعنين 1909ملع بص بدت  من ملقومية ملت كية بعد للع ملعلنان 

يتعلللم بالت ملص مقارنة باوقه ملعللللنان ع د ملمايدا وتت دل تهاية ملفشلللا ملنللل يونص فص 
نص والل ورب م نقضللاض علد ملدولة ملعثاانية فص مخننا  ملنلل اينة منذ مند   ملع د ملعثاا

ملم ب ملل  ل موولد حين فننوم ىلد كون ب ينللانيللا وحلفللائ للا هم ملجللانللب ملافيللد لتنفيللذ 
مخننات م  سللللياا بعد ولوا ملعثاانيين ملم ب اللللد ململفار وىعالن ب ينانيا تخلي ا عن 

 .[156]ن لتجزئة ملدولة ملعثاانية ومن ا فلعنين بالن عسياست ا ملتقليدية وسعي ا مآل

ايلس بية بعد متفاقية س در وعد بلفور وكان  عنة نانية غ ست ا ب ينانيا فص قلب مومة ملع 
بيلوا وبه قوي تما ملنلل يونية فص تمقيخ مومانص ملتص لالت بخا   زعاائ ا وت لل مت قاب 
قوسللين تو توند من مل دس ملذي كانت تعللعد ىليه منذ ظ    فص ن اية ملق ن ملتاسللع عشلل ا 

 ب اوعاا ملنللل اينة علد ىقنا  م نجليز بجدول ملليان ملي ووي فص فلعلللنين لمااية معلللتع
ب ينانيا فص منلل  ولنوط ملاوم للال  ع   قناب ملعللويس حيأ تخشللد ب ينانيا من نفوح 

 .[157]ف نعص ق يب وتمتا  لاار ملف مث بعد من يار ملدولة ملعثاانية

وللن قيلاوب ملثورب ملع بيلة لم تلن علد معللللتول ملتملدي مللذي   حتله هلاتلان ملنعنتلان 
ا ملشلل يه حعللين معللتعلللاًا بالت  ي م   مل  ينانيتانا فجاز علي ا ملتضللليا مل  ينانصا وق ه

ارا بجف مل  ينانية ورفض ق ا تن يعلللاع ا ع ض ملنلللل  ملذي تقدم به لااا باشلللاا ورو عليه
وحاوا تن يعلللتخدم نفوحه للعللل  حدب ملاعارالللة ملع بية لتنللل ي  بلفور ومنقًا كا ملثقة فص 
ب ينانيا ووعووها وغي  مقدر للعومقب ملولياة ملات ت ة علد هذم ملوعدا وهو ما كان لي يب 

 .[158]عن ىورمك تي سياسص حنيه يتندل ل عاية منال  ملشعب ملع بص ملعياسية
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تما فينا فلم ي  عدوًم سول ف نعا وترمو تن يعتعين علي ا بأي قوب حتد لو كانت ملن يونية 
مازما ململام )ورب ملنلللل يونية ونومياها فوقع م تفاقية مع زعيا ا وميزمان وون تقدي  لخن

ا وكان يعللللي  بتولي ا  ب ينانيا (ملع ب ي تل ون نفس ملخنيئة وللن اللللد تعدمر وهايين
وللنه ما ل أ تن ناب  (تالليفت مليوم ملو يا  ملاتمدب)حيأ واللع في ا هو ووملده كا ملثقة 

يونية ملا لوب تو ونه لم ىلد رشللده وفنن ىلد سللور تقدي ه ىما ونه لم يتلخ ملاعللاعدب ملنلل 
وللن ملزعاار ملع ب مليوم ) [159]يعلللتنع ملتنلللدي للتيار ملع بص ملجارس ملاعاوي للنللل يونية

 .(بعيدين عن هذه ملع  بمازملوم 

 طنيمة الرحمن ع د صعععابر لألسعععتاذ" والمصعععير المسعععير بين إسعععرا يل" كتاب●
(1973) 

يقوا ملاذله ىنه فص تومل  ملق ن ملخامس عشلللل  كانت ملقعللللنننينية من تكث  تماكن ملعالم 
لي وو ل منفتاحًا ومستق ا ً للي وو فص تن يميوم حيات م وياارسوم تفلارهم ونقافت ما وقد تملن

عنننينية مع ملجااعا   عام  حلام ملق ع  وت عنين نتيجة لي تن يقياوم م كزًم نقافيًا فص فل
لم يلن هناك لنة منظاة لتمقيخ مو اا  ملي وويةا  1897بازا ا وق ا مذتا  [160]ملي ووية

مة ملو ن ملقومص ملي ووي فص فلعللللنين  قا لص ملاذتا  هو ى ية فص ح هدس ملنلللل يون كان  و
بومسنة تربع لنوم  من ا ملمنوا علد مومفقة ملدوا ملل  ل ون هذم ا وري لتمقيخ هدس 

 .[161]ملن يونية

وينظ  مللاتب للملم ملعثاانص بنظ ب مظلاة لدًم فيقوا ىن مل اب ملعالص تعلن فص ملق ن ملتاسع 
 م ملشلعور ملع بص  وما عشل  ملاعلاومب بين مل عية فص لايع ملمقو  وملاياوين  متنلاف آ

عياوب ملت كية  سص ملذي رولته مل عيا ضون ملفل  مل عياوب ملعثاانيةا وظا ملع ب ي ف تاريخ مل
ه تخال)باسلللم ملجامعة م سلللالمية ون هدف ا تن يلون ملع ب تابعين تح ر لعلللياوب مآلسلللتانة 

وروبص وله وعايته ا ويعجب مللاتب من تن م ستعاار مو(معظم ملا ملع ملقومية هذه ملع ارم 
ونفأ سللاومه اللد ح كة ملجامعة م سللالمية ليعللت ا مل فض ملع بص وليوسللع ملتناقض بين 
علاينا وبين  ستقالا ملع ب ويلون نومب لم كة تخدم ملع ب وبقية ملا عتق ا ع بص يمقخ م م

 كموقه مل اب ملعالص ملذي   يشلل له سللول تأكيد سللياوب ت كية علد ملعالم م سللالمصا وقد تور
ملعللاوب موت مك تن ملتأييد ملف نعللص ومل  ينانص تول ىلد مسللتيالر ب ينانيا وف نعللا علد تقنار 
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سيةا  اد مو اا  مل و ناوي فص ظا تعاون مزعوم  س هم م قت ملدولة ملعثاانية وقوع ا فص ت
ش   من مقتال  ملولوو  عب مورض و ااع ا فص كا ملا وكان   بد للعياسة مووروبية كص تل

كص وسللياوته ملادعابا ول ذم سلل خ توزيع ملنفوح م قتنللاوي مووروبص ق ا ملم با فص ظا ملت 
 .[162]سياوب ت كية ىسايةا م حتالا ملفعلص فياا بعدها

ويعوو مللاتب بجذور ملفل ب م سللللتعاارية ملنلللل يونية فص ب ينانيا ىلد ما ق ا ه تزا بزمن 
 ويا حيأ م د  ملعللل يا تمام ح كته بين ملاعللليميين مووروبيين ملذين ت نوم موقفًا وينيًا 

 ووي يمن ملي وو مسللتند ىلد ملتفعللي  ملم فص لللتاب ملاقدسا وقد بدت  ح كة م سللت لا  مل
فص ع د ك ومويا فص ملق ن ملعلللابع عشللل ا وممتد  نالنة  (ملي وو ىلد فلعلللنين "ىعاوب"تي )

ق ون من م هتاام مل  ينانص بفلعنين ق ا ه تزاا وحلص من زموية مل ومعأ ملدينية وملانال  
ملدنيويةا وكانت ملدوا مل  وتعلللتانتية فص مل دمية منمازب للعثاانيين وملي وو الللد ىسللل انيا 

للانوليلية فص غا ب ملن م  بين م  الم ملدينص مل  وتعتانتص وم  الم مللانوليلص ملاضاوا م
وكانت مللنيعللة ملاعلليمية قد رفضللت فل ب ملعنلل  مولفص وتقانللت ا لنفعلل ا بنللفت ا وريثة 

وللن بملوا م  الم ملدينص مل  وتعتانتص  (م 431)ىس مئيا ملقدياة وحلص فص مجاع تفعس 
للتاب ملاقدس فو  سلنة مل اباا ووفقًا للتفعي  ملم فص  ار    يون مولفية  ار  سلنة م

تجعللد ملعدمر لل ابا وتخيا مل  وتوسللتانت تن م ملان ىسلل مئيا ملقدياة و للار   لل يون رمز 
ن  ملي ووا وكانت  س مئيا بعد تن ست لا  ى سيتم م عيميةا ىح  عتق ل م مع هدمية ملي وو للا م

لعللابع عشلل  تراللًا ت ت ط فص تحهان م نجليز بارت ا ا  تاريخية فلعللنين حتد منلع ملق ن م
معللليمية تم فقدها لنلللال  م سلللالم ملاتوسلللعا وللن مل  وتعلللتانت مل يوريتانيين  لللاروم 
ضار  نفت ا و نًا للي وو علي م ملعووب ىليها ويجب تمقيخ هذه ملعووبا وت    ملق يتذك ون ا ب

ملاعي ا وسين   ملش   كله تمت  اعة ملي ووا وظلت علد موت مك تابعًا  سقاط مل ابا عدو 
ب ينانيا تدعم سالمة ملدولة ملعثاانية اد مو اا  مل وسيةا وحين فشا مل  ب فص مست ومو 

 . [163]فلعنين من ملعثاانيين مست ا مووروبيون نظام م متيازم  مولن ية

ا وقد فشلللت ل ووه فص [164]مننلقت ل وو ه تزا فص نالث ووا هص تلاانيا وت كيا وب ينانيا
لعلللنان ع د ملمايد ا وبعد مماو   مسللتا   نالث سللنوم  مسللتق ا م[165]تلاانيا فشللاًل حريعاً 

بنلللفته  لللمفيًا ي وويًا بارزًم وليس بنلللفته رئيعلللًا للانظاة  1901ماي  /تيار /ه تزا فص مايو
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 /ليوفيف ي و يو /شلللل اط /ف  مي )ملنلللل يونيةا ى  تنه فص هذه ملاقابلة وفص مقابلتين تل يين 
ما  يان  فشا فص تمقيخ تغ ماها ىح ت   علد ملمنوا علد تن ي  و (1902لويلية  /تاوز

ملي وو حقوقًا فص مل ج ب ىلد فلعللنين مقابا تعللديد ملدين ملت كص نانًا لذلصا وللن ملعلللنان 
ت للل  علد تمديد عدو ملا ال ين وعلد تن تلون مل ج ب ىلد تلزمر غي  فلعلللنينا وتن تلون 
تلص مل ج ب تمت ىشلل مس ملدولةا فو للا ه تزا ىلد مسللتنتا  مذومه تن ملن يخ ملا اشلل  ىلد 

ع عدوومً فل ن ا [166]نين كان آنذمك   يقًا م ا فاتجه بعد حلص ىلد ب ينانيا ملتص كانت تمتا م
سلللتينان فص ملع يا ن ائيًاا وهلذم منت ت كا وللن ململومة ملانللل ية رفضلللت مشللل و  م 

 .[167]ملج وو ملن يونية ىلد ملفشا

السللتينان فص توغندم فق له ه تزا للضلل ط بعد حلص ع اللت ب ينانيا علد ه تزا مشلل وعًا ل
علد ت كيا وللمنللللوا علد م عت مس مل  ينانص بالانظاة ملنلللل يونية نم وم للللا ل ووه مع 

ا [168]ومع مل ابا وملناعللا وت للماب مل نوك ومون يار (1904)وملنليان  (1903)ملاعللئولين مل وس 
وقد فشلللللت م احثاته مع تلاانيا وت كيا ومنلللل  بعلللل ب رفض هذه ملدوا ملتعاون معها تما 

 .[169]م احثاته مع ب ينانيا ففشلت بع ب معاراة ملن اينة وي مش و  لار  فلعنين

وقد بدت  ملخنوم  م سلتينانية ملعالية بعد ق مرم  مذتا  بازاا وتأسلعلت عدب مذسلعلا  
كان  1882ا تما ق ا حلص فلم تلن ل وو مل ج ب ل ووًم   يونيةا ففص عام [170]لدعم م ستينان

عنين  ن اينةا 24عدو ملي وو فص فل  تلفًا ولم يلن ملا ال ون ملذين وفدوم بعد حلص كل م من مل
ا وفص [171]وقد ولد  ل وو ق ا ملنلل يونية  سللتيعاب ملا ال ين فص ملاجتاع ملفلعللنينص

تلفًا من ي وو روسلليا وتوروبا ملشلل قيةا  25فلعللنين ولا ىلد  1903-1883مولة مل ج ب موولد 
وللن ملنلل يونية كانت تعارض مل ج ب ق ا ملمنللوا علد مل  مرب مل سللاية ا وفص حلص ملوقت 
كانت مل ج ب بعلل ب م اللن او فص روسلليا وليعللت تع ي ًم عن مومانص ملقومية وحدهاا ونتج 

هال   1914-1904ة مل ج ب ملثانية ا وفص مول1900ق ية ومعللتعا ب حتد سللنة  22عن ا تأسلليس 
ق ية ومعلللتعا ب  14تربعون تلفًا تكث يت م من روسللليا وتوروبا ملشللل قية كذلصا وتأسلللعلللت 

 .[172]ىاافية

عالايينا  يد وملت فيع مل تأي بال مة ملو ن ملقومص  قا هدس ى تائج ملم ب ملل  ل موولد  زوو  ن
 1918ا وكان تعدمو ملي وو فص فلعلللنين عام [173]وتجعلللد حلص فص وعد بلفور و لللص م نتدمب
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لاولا  ملاتعاق ة بأعدمو وب ذم نعلللتنتج من مقارنة تعدمو ملا ال ين فص م) [174]تلفاً  56حوملص 
ملاعلللتو نين ملذين كانوم يضلللاون تيضلللًا ي ووًم ت لللليين فص مل لد تن آ فًا عديدب رحلت من 

حتد  ا ولم تتالن ملن يونية(فلعنين بعد و ول ا نتيجة مل يئة ملناروب تو ُرحلت من ا بالقوب
ًا من ملمضور ملي ووي من مورماص ملفلعنينية بعد س عين عام %2.5حلص ملعام ى  من ممتالك 

لتأليه ل  ة مسللتعاارية موحدب لتخفيه  1904ا وقد شلل عت ب ينانيا منذ سللنة [175]ملاعللتجد
ا ومنذ ملاذتا  ملن يونص فص [176]ستعااري ولاومل ة ملخن  مولاانص ملناعدحدب ملتنافس م 

ا (كان ملعلنان ع د ملمايد قد رفض ىنشارها ملتص)تق ر ىنشار ملجامعة ملع  ية  1913فينا سنة 
وتوركت ملدوا م ستعاارية  سياا ب ينانيا ولوو حالة ماسة لتع ئة كا ملقول ملااوية لدعم 

ا ولاا مندلعت ملم ب ملل  ل موولد كان ملاععللللل من ملاتماربان مجا ً [177]ملعالم مل تسللللاالص
 .[178]لعاا مو اا  ملن يونية تننار ملم ب

ا [179]تعلن بلفور تنللل يمه فص نفس مليوم ملذي بدت فيه مل جوم مل  ينانص  حتالا فلعلللنين
ا يع فون تن 1916فلعللللنين ملذين وعم قعللللم ك ي  من م ملثورب ملع بية سللللنة ولم يلن ع ب 

م نجليز وملف نعللليين قد متفقوم علد مقتعلللام سلللوريا ملل  لا وعندما نشللل  مل الشلللفة ونائخ 
ململفار ملع ية لم يع س ب ا قاوب ملثورب ملع بية ى  عن   يخ موت مكا وعندما مستفع  ملش يه 

ا وعندما منعقد ملاذتا  [180]ه م نجليز بأن مول ار ليعللت  للميمةحعللين عن ملاواللو  تقنع
انت منال ه هص رفض وعد ملفلعللنينص مووا فص ملقدس للجاعيا  م سللالمية وملاعلليمية ك

عنين  نفة فل سوريا ب ن يونية وم نتدمب مل  ينانصا وملانال ة بالوحدب مع  بلفور ومل ج ب مل
كان ق ب ملع د ملعثاانص ملذي ) [181]سوريا ملجنوبيةا ومستقالا فلعنين اان ملوحدب ملع بية

وحد مل الو ملع بية لق ون لعا منلب ملوحدب منل ًا لااهي يًا معتياويًا لالفًا لزمن ملتجزئة 
ملذي شللللوه ملنللللي ة ملوحدوية و للللار  ملتجزئة مت ل لة فص كافة شلللل ميين ملمياب وملفل  

 . (م لتااعيين

قدم مللتاب عدب معلوما  يالن تن تلون ماوب لان يق ت ملتاريخ بعين ملنللللياو   ملاذرخا وي
وهص معلوما    يعية فص سللللياق ا ول ذم   يذك ها مللاتب نفعلللله كعللللل يا  فص ملاوقه 

بين ف نعلللا  "لم تتم ك فلعلللنين من مويام موولد لو لللوا تل ار ملاذمم ب"ا ىح [182]م لاالص
وب ينانياا وبين ب ينانيا وملنللل اينةا ويضلللع مللاتب عدب تسللل اب تفعللل  حلص ليس من بين ا 
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ملت م  ه ملعين ب ملن يونيةا ف ذهليانة ملشعب ملفلعنينص و  توم ذه علد قضيته و  تع يل
غي  مدعومة بالاوقه ملعام ل ذم ملشللللعب ملذي قدم كثي ًم من ملتضللللميا  وهناك تسلللل اب 
مواللللوعية للا ملظومه  مل شلللل ية ملتص قد   تعجب قارئ ملتاريخ بعين مثالية   يالن ف م 

 ملعلوك مل ش ي ب ا.

كانت عومما م نفجار "ا للن 1918ة وسن 1917فلعنين لم تتم ك لالا سنة "وسنجد كذلص تن 
ا فال يجوز لفارس وون كيخوتص شلل   سلليفه ليقوا ىن ملشللعب ملفلعللنينص لائن تو "تتجاع

متعللاها تو با  قضلليتها كاا   يجوز تن ين خ نفس ملاعايي  علد ملاوقه ملعثاانص ملعام ملذي 
 تايز بالنالبة وفخ ظ وس زمنه.

نلللل م  ملعائلص وملمزبص فص ملاجتاع ملفلعللللنينص ملذي كذلص ولدنا من ملث  م  ملن يعية مل
سل ية وللن   يجوز  ش وع ما وهص ظاه ب  ن اينة من م فاوب منه لخدمة م ملن م نجليز ومل
تن تنللم موقه ملشللعب ملفلعللنينص ملتاريخصا كذلص ولدنا تن قياوب ملشللعب ملااثلة بالافتص 

 وهناك من مت اه بالتف يط با بالتوم ذ ملما  تمين ملمعينص لار  بعد عفو وتعيين ب ينانصا
بالفعاا وكذلص رتينا فص مماو   لم ملشللللعأ ملو نص ما يدفع ل فع ت م ملخيانة عن ملخونة 
ويجعل ا مج و ملت اوا وهص ظاه ب ماتدب ىلد مليوم باسلللم ملوحدب ملو نيةا حيأ نجد كثي ًم 

تعاونين مع م نتدمب مل  ينانصا من ملاتعاونين مع م حتالا ملنلللل يونص كاا ولد كثي  من ملا
ىلد  (1921)ويافا  (1920)ونجد كذلص تن ملثورب هاد   وما عقد ملعش ينيا  بعد نورب ملقدس 

يام نورب مل  م   ها من (1929)ق خذ قد يت عا  و كا ملاجتا لد فص  ها ن  م  تو ا ف ذه وغي 
ا لن ها يعللاعد تعلللعلليدعص ملاثالية ملثورية ماوب لو للم ملشللعب كله بالخيانة وملتف يطا ول

موحدمث وملتضلللميا  ملجعلللام وملظ وس ملاوالللوعية لن يعة مل شللل  ملتص يجب تلذها فص 
ستنتا  بأنه لو   عه ىلد م ستنتا ؟ بالن ع   ول ذم و ا مللاتب نف ع ان علد وعم هذم م  ملم
 ملدعم م سللتعااري لم تلن مو اا  ملنلل يونية لتجد مورض ملتص تتم ك علي ا فص ظا رفض

با وحتد ملاتعللللنين علي ا من آا عثاان "كا ملشلللعب ملفلعلللنينص  سلللتينان ملنللل اينة 
ا وب ذم نجد تن موقه ملاذله مللاره للدولة [183]"ي فضللللون قدوم م ىلي ا ومسللللتينان م ىياها

ية لم يجعله يل   ملث  م  ملتص سلللل وها بنفعلللله فص موقف ا تو فص موقه ملشللللعب  ملعثاان
 ملفلعنينص وي ل ما ملتلقه غي ه من مت اما .
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 (1978) طالس مصطفى للنماد" الك رى النربية الثورة" كتاب●
 تن ملعن  ملمايدي كان ملا حلة "ع بية ملل  لملثورب مل"ي ل ملعااو مننفد  الس فص كتابه 

يام ملم ب ملل  لا وتن زوما  ية ىلد ق اان لة ملعث لدو ية فص م كة ملقوم موولد من تنور ملم 
فلااحم لم يل م ا )م سللللت دمو ملمايدي لعا موفلار ملقومية ملع بية تمتا م كز ملنللللدمرب 

عوب؟ شد ق ست دمو م تماوي مو نا مظاه  هذم م(م  ست دمو بالقوا ىنه ولا ا وف ستاال"  ة م
قام ملعلللللنان باشللللاريع عا منية تب زها تلص ملعلللللة ملتص نفذ  بأموما  "مل تي ملعام ملاملص

موهدمس "ملاعلللللاين فص ملدولة وملخار ا وكانت تهدمف ا ملدينية وملععللللل ية وماللللمةا تما 
 ة اة لتعلل يا عاا وم مقف ص ربط ملو يا  ملع بية م اشلل ب بالعا لل "ملعللياسللية غي  ملاعلنة

ه وقد تن  "م ومرب ملا كزيةا فال بأس قد ف انا منللال  ملعلللنانا فاا هص منللال  ملاعاراللة؟ 
تم مر ملجزي ب ملع بية ورؤسللار ق ائل ا ىلد هذه موهدمس ملخفية وسللعوم ىلد منع ممتدمو ملخط 

 ا وملعذما ملفوري"اان ترماي م للامافظة علد ممتيازمت م وعلد منالم م لالا فت ب ملمج
فص ملع د ملعثاانص ما ومم  "ملعزلة"و "ملتخله"هو: لااحم مأل  ملاعاراللللة ملدنيا  لللل ملًا عن 

 تقند مومانص هص موم ال  م با؟

ربط لايع ملو يا  ملع بية بالخنوط  "باسللللتاالة ل تي ملعام"ومن مظاه  قيام م سللللت دمو 
مرية لديدب لم تع د مثل ا فص ملاااللللص تزهد بأبنية ىو"ملعلللللليةا وكانت عا للللاة ملشللللام 

مد "با اللافة ىلد  "كالاعللتشللفد ملو نص وملعلل ميا ملل  ل وتجديد بنار ملجامع موموي مون ي
ا "لنوط ملل  بار ولاياه عين ملفيجة ومن تشللجيع ملتجارب وتوسلليع شلل لة ملانللارس ملاالية

حدب م  هدمس ملو عاليم وت ية وت اان جامعة ملعث اا رو  م اوئ مل ية كجزر من ك ململم "سللللالم
ا وكانت مليقظة م سلللالمية "ملقاع وم رهاب وم غ م  فص مل وسلللفور"و لللنوس  "مل وليعلللص

وملجامعة م سللالمية هص تسلللمته اللد ملاعاراللينا وحاوا مع معللتشللاريه ملع ب ملاعلللاين 
م للاوئ ململم "وملاعلللليميين تن يعللللتقنللب ملتيللار ملع بص وم سللللالمص ملامللافظا من قللًا 

دموي ملانلخ وملعلنة ملا كزية ملقاسية ...ولنخ للا مظاه  ملم ية ملفل ية وماارسا  م ست 
 .[184]"مللي  ملية م لتااعية ملعائدب حينذمك فص مل  ب

كانت فص تنفيذ مشللاريع عا منية  "ململم مل وليعللص ملقاعص م رهابص"وملخال للة تن منللال  
بالتعاون مع  "مسلللتاالة مل تي ملعام ملاملص"ينلللا بومسلللنت ا وبومسلللنة م اوئ ملوحدب ىلد 
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 ملاعللتشللارين ملع ب معلللاين ومعلليميينا وحلص بد ً من م سللتعانة بالدوا ملل  لا علد غ مر
ا ومل  يب فص كا هذم تن يجد ملاعلت د نفعله "معلتعا ته"ملوك ملتجزئة بعدها الد شلع ه تو 

وهو ت كص معللللتعا  قاعص  "ملاملص"مضللللن ًم لإلعاار وللتق ب من ملع ب كون م رتيه ملعام 
ضًا مع كونه لليفة  عيميون تي علاينا   بأسا با وم ايةا ومع حلص يق ب ع بًا م عب ملف  ح

فمن منلللمت ا فص وقه هذم ملعا من للامافظة علد      "ملفننة"اعاراللة ملاعلللاينا تما مل
يد  هاب وملقاع وتشلللل  ية وم ر قارئ تن ت م مل وليعلللل ظة مل يةا و  يفو  مالح يد با ملتقل م 
ملاعاراللة تننللب علد ملعلللنان من رلاا مونظاة ملع بية ملدياق م ية مللي  ملية م نعللانية 

هاب  عد عن تي ىر كا مل  يدب  نًا وغند مل ع ها عا م تو قاع تو حلم بوليعللللص وملتص مأل  بالو
ومزوهارًم ولم تش و معاراًا ومحدًم تو تعفص ومه تو ت در ك ممته فضاًل عن ك ممة ووم ملاوم ن 

 (!)ملعاوي 

وعند ملمديأ عن رو فعا قياوب ملثورب ملع بية علد وعد بلفور وم تفاقيا  ملعلللل ية يقوا 
تنار ملقلخ وملاخاوس فص ملجانب ملع بصا وللن ب ينانيا   تفاقيا ملاذله ىن ملوعد ونشلللل  م 

ت لقت مجاوعة من ملاعلللنا  ون ا كانت ماتزما فص حالة لعون ملع ب فص ملم با وتالنت 
من تنويخ مآلنار بنجام نتيجة ملا ارب ملدبلوماسللللية ومل فلة ملع بية ونقة ملشلللل يه حعللللين 

ا كاا تنه منذ  للللدور وعد بلفور سللللعت ب ينانيا لتق يب ول ا  [185]ملانلقة بوعوو م نجليز
ن علللنين بد ً مملنظ  بين ملع ب وملنللل اينة  قناع م لايعًا بأن ا تفضلللا ملخيارم  لملم فل

م ومرب ملدولية ملتص ننت علي ا متفاقية سايلس بيلوا وكان من اان قناعا  ملش يه حعين 
تن ملاش و  ملن يونص ليس لن ًم علد مل الو ملع بية و  فلعنينا وتمدث عن وعوته للع ب 

علل ية ملىلد ملتعللام  مع ملي وو وىظ ار حعللن ملنوميا تجاه ما ولاا نشلل  مل الشللفة م تفاقيا  
ترسا لااا باشا ع وض ملنل  ملانف و ىلد ملقياوب ملع بية وفص نفس ملوقت كانت ملتناينا  
مل  ينانية وم لتااعا  ملنللل يونية ت كز علد سللللاية ملنوميا ملنللل يونية وفومئدها ملعظياة 

مه موت مك بين ملع ب ومل  ب  قا لذي ت مالز مل وير م نذك  )للع ب والللل ورب تمنيم مل ها 
ز ملنفعللص بين ملع ب وملليان ملنلل يونص وملذي حناه مل ئيس ملانلل ي تنور ملعللاوم  ملمال

ا وعقد مومي  فينللللا بن ملمعللللين متفاقًا مع رئيس ملنلللل اينة حاييم (؟1977بزيارب ملقدس 
وميزمان لتقديم ملضلاانا  لتن يخ وعد بلفور وتشلجيع مل ج ب ملي ووية ىلد فلعلنين بشل ط 

نوا ملع ب علد م ستقالاا ويل ر ملاذله حديأ موستاح سلياان تاافه فينا ملمقًا وهو ح
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موسد نفعه بض ورب ملنظ  باواوعية ىلد ملمدث مستناوًم ىلد ملظ س ملعائد فص وقته حين 
تناسلللًا معلللالاين الللعفار قد يجيدون ملنلللي فة وملتجارب وللن م   "كان ملع ب ي ون ملي وو 

 تفاقية حن ًا عظياًا تو لناية ك ي ب كاا حاولت بعض ول ذم فال يجوز تن نعد م "يع فون ملم ب
ق ا تن يش د  1919تل زب ملدعاية ملا  اة تن توهم ملعالم ملع بصا فقد حدث كا هذم فص سنة 

ملناس شيئًا ماا وقع فص فلعنين بعد حلصا وىن ملش ط ملذي تاافه فينا يدا علد بعد نظ ه 
جليزا مع فعللل  ملاجاا للوم فينلللا تنه لم يدرك وتمعللل ه للعومقب وعدم ملثقة مللاملة با ن

م ممص م تفا ا وللن ملشللل ط ملذي تالللافه يل ص  لللالحية م تفا  ىح لم يمنلللا ملع ب علد 
 .[186]مستقالل م

وقد م لع ملشلل يه حعللين علد م تفاقيا  ملعلل ية ملتص نشلل ها مل الشللفة ومحتج علي ا وللن 
قاوب ملثورب لم يلن باقدورهم م نعللماب ون م سلليلونون لاسلل ين فص كا موحوما ولم يلن 

ملثورب  بمملان روسلللليا ملثورية مد يد ملعون ىلي ما ورغم مماولة ملاذله ت  ي  تلنار قياوب
ملع بية فمنه عند ملمديأ عن ملثورب وملم كة ملنلللل يونية يجد تن مومي  فينللللاًل وقع فص 
لنأين هاا من  ملنلل اينة ف  للة م وعار بولوو معللئوا ع بص يتماور مع ما نم معتقاو فص 
ا ن م علد مل ئيس موم يلص  نوا علد  ستفيد فص ملم ن اينة  عاي ب مل نل  تن م مذتا  مل

ة ملانالب ملع بيةا تما من يعتقد تن قياوب ملثورب ملع بية لم تلن لدي ا  للللورب ويلعللللون لتل ي
عيم  شيار فو  ما تمتاا وهذم لنأ ل ن يونية ف و يماا مو امة عن لنورب ملم كة مل وم

وبعدها ىلد ملو يا   1948ون ملنلل يونية لم تلن ح كة معللتقلة با كانت تابعة ل  ينانيا ق ا 
ل لم يلن ملي وو فص منلع ملق ن ملعشللل ين سلللول ترباب تجارب ها م ملاتمدبا ومن ل ة تل 

ص تنارها ملانتقدون لملم ملعللللنان فاا ومم موم  كذلص فعالم كا ملجل ة ملت) [187]مل ب  ملااوي
 .(ع د ملمايدا ولااحم لم يول وم نفس تسلمت م لقاوب ملم كة ملع بية؟

ويخ   ملاذله بملم عام هو تن للشلللل يه حعللللن موقفًا قوميًا عندما لم يتورط فص ملتوقيع 
 ف  علد تية ونيقة للملومة مل  ينانية تلوث تاريخه ملقومص وقد  قد وله ربه منفيًا فص ق

با نتدمب مل  ينانص علد  بار وشللللام كافة ملا  يا  مل  ينانية من تلا تن يق ا  بم ورفض 
ولم يذك  ملاذله ندم ملشلل يه علد ىعالنه )فلعللنين وم نتدمب ملف نعللص علد سللورية ول نان 

ا وهو ما يجب تن يلون قدوب لجايع ملقاوب ملع ب فص عدم (ملثورب علد ملدولة ملعثاانية تيضللاً 
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ونعيد نفس ملتعلللاؤا: عالم ىحن وله ملنقد ) [188]يع علد تي ونيقة تعلللصر ىلد تاريخ مملتوق
علنان ع د ملمايد ملذي لم يوقع  هو مآلل  علد تي تنازا؟ ولااحم وله ىليه وحده هذم ملا ي  لل

 .(ملنقد وون حع ان كا ملذين تنازلوم ويتنازلون ىلد مليوم؟

( وكتاب 1989" )1918-1914كتاب "القضعععية النربية في الحرب النالمية األولى ●
( للععدكتور 1991" )1914-1908"النرب والترك في النهععد الععدسعععتوري النثمععاني 

 توفيق بّرو
به يقو عالاية موولد"ا ملاذله فص كتا ية ملع بية فص ملم ب مل ىن مماو   ي ووية  "ملقضلللل

عفوية فص ملق ن ملتاسللع عشلل  سلل قت موسللاليب ملنلل يونية ملانظاة فص مسللتينان فلعللنينا 
من ملعلللنان ملعثاانص علد من   "موسللد مونتفيوري"وقد حنللا بومسللنت ا ملزعيم ملي ووي 

يا ملتص لدولة ملعثاانيةا وللن وون تن ينللللا ىلد  ملي وو لايع ملازم نب فص م يتاتع ب ا مولا
تأمين كيان قومص ل م في اا وينللل  تن تعد هذه ملاماو   مل ذرب موولد للم كة ملنللل يونية 
تاسللللع  تاريخ ملمديأا وملدور ملتا يدي لظ ور ملم كة ملنلللل يونية فص ن اية ملق ن مل فص مل

 .[189]عش 

عله تن  (1902و  1901)وبعد قيام ملم كة ملنلللل يونية فاز ه تزا باقابلة ملعلللللنان ع د ملمايد 
 ياا وحلص مقابا سلللدمو لايعيقنعه بالتخلص عن فلعلللنين للي وو مع بقائ م تمت سلللياوب ت ك

ا ورغم ىغ مر ملع ض فمن ملعلللنان تف م ه تزا %2ويون ملعلللننة وتخفيض فومئدها باقدمر 
تن ما يعتنيعه هو مستق اا ملي وو فص غي  فلعنين بش ط تن تتوز  تعدموهما وقد تول حلص 

ىلد  ىلد عاا ملي وو علد تقويض ع ش ملعلللللنان ملذي متخذ ىل مرم  لانع تعلللل ب هج ت م
وهو ما نمن )ا فلاا لاعوم معاراته بدروم يمناون ساعته ويضخاون تلناره [190]فلعنين
فص ملنللمه ملعالايةا ويدسللون ملدسللائس ملدمللية ا ويمالون عليه حاال  شللديدب (بنللدوه

حتد تول موم  ىلد تقويض ع شللها ومسللتعانوم  "ملدوناة"فص ملدولة ملعثاانية بومسللنة ي وو 
بالذهب ملذي كانوم ي ذلونه بال حعلللابا وبالجاليا  ملنللل يونية فص تم يلاا وملوكالة ملي ووية 

سللم ملاخنط هناك ونفذ فص ت كياا ويذيد فص ف نعللاا وملانظاا  ملنلل يونية فص ب ينانياا ور
بعد ملثورب ملدسللللتورية فص ت كياا ومماولت م م فاوب من ملع د  "ملدوناة"حلص سلللللوك ي وو 

ملجديد للمنللوا علد منال  م فص فلعللنينا با ىن م مسللم ت ليغ ملعلللنان ع د ملمايد ق مر 
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وملمقيقة تن تما "ما يذكد هذم ملاخنطا  "كاروسللللو"ملعزا بومسللللنة وفد يضللللم ملي ووي 
 .[191]"ملن يونية بعد هذه ملثورب ت    مضاعفًا فص تمقيخ ب نامج ا ملقومص

تلقيه مل فض ملعلللنانصا ووم للا معللاعيه لدل رلاا ملدولة ولم ييأس ه تزا فص مل دمية بعد 
عندئذ "ملعثاانية وبعض زعاار ملع ب وم م  م ور مولاانصا للن لايع معللاعيه بار  بالفشللا 

ا وقد متخذ ملي وو من ب ينانيا رتس لع  يننلقون [192]"متج ت ل وو ملن يونية نمو ىنللت م
منه لتنفيذ تغ مالل م  سللياا منذ بدمية ملق ن ملعشلل ينا وولدوها تنعللب ملان  ننالق م فص 

 م قد كان لملعاا بعلل ب ملانت ا ملدوليةا كاا مسللتندوم ىلد ملااسللونية فص رسللم مخننات م و
م مكز هامة في اا وكان م نلليز يشللجعون ملم كة ملنلل يونية فص زمن مليقظة ملقوميةا وولد 
كثي  من رلاا م سللللتعاار وملااا يعللللاندون زعاار ملقومية ملي ووية ون ا تخدم منللللالم م 

ا وكان [193]لايعًا بولوو كيان ي ووي يماص قناب ملعللللويس   يخ ب ينانيا مل ئيس ىلد مل ند
نة  يا فص سلللل وتول حلص  ت امه  1902بلفور قد ومفع عن ق مر بتقييد هج ب ملي وو ىلد ب ينان

ا علد ملنلل اينة ملاعللاعدب ب دس تخفيه الل ط مل ج ب باعاومب ملي ووا وقد ع اللت ب يناني
ملي وويللة علد ملللدوا مووروبيللة ولتللأمين ملانللافع م سللللت متيجيللة ملتص ت م ب ينللانيللا فص 

 .[194]ملاش  

ه فص ىن "ملع ب وملت ك فص ملع د ملدسللللتوري ملعثاانص"ويقوا ملاذله نفعلللله فص كتابه مآلل  
ملننللله ملثانص من ملق ن ملتاسلللع عشللل  لم يلن هناك ما يعلللاد ملقضلللية ملع بيةا وكان لايع 

ع م ىلومنًا فص ملدين وكون م  علاين فص ملدولة ملعثاانية يعدون تنف علان ملا علاينمل ق ا  م
تن يلونوم تت مكًا تو ع بًاا وتأل  ناو ملوعص ملقومص ىلد تومئا ملق ن ملعش ينا وفياا بين لاعية 

ا وقيام ع د مل حان مللومك ص ب عض مل يجان فص بدمية ملق ن ملعشلل ينا (1875)بي و  ملعلل ية 
اا حلاه ك كان ملوعص ملقومص شلل ه نائم بعلل ب مسللت دمو ملعلللنان ع د ملمايدا ونقا كابوس

مل  يب تن مسلللت دمو م تماويين بعد ملعللللنان ع د ملمايد )ا [195]ينقا عن لور  تننونيوس
وكان حلص س  ًا فص نورب ملشعور ملقومصا ول ذم   ينل  م ست دمو كان تشد من مست دمو سلف م 

كت  ي  لخ و ملشعور ملقومصا ولعا سياسة ملجامعة م سالمية هص ملتص  اأنت ملع ب ولعلت 
 .(من لجوئ م ىلد ملتعنب ملقومص تم ًم   مناس ة له
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د علللنان ع د ملمايحيأ يقوا ملاذله ىنه بعد سللقوط مل "ملقضللية ملع بية"ونعوو ىلد كتاب 
تنللدل ملنومب ملع ب فص مجلس ملا عونان ملعثاانص لأل اا  ملنلل يونية ماا ماللن  ململومة 
 تخاح ق مرم  تانع تعللل ب مورمالللص للي وو فص فلعلللنينا وفص تومئا تيام ملم ب ملل  ل لم 

عل ين ملاتماربين"تيًا من ملف يقين  1917تظاه  ملن يونية ق ا عام  عابخ وكان كا من ملاع  ي
ماوية  عالاية  ما تج  ملنلللل يونية ورمرها من قول ي ووية  مآلل  ىلد لنب ووهم بفضللللا 

ية ىغ مرم  ملتنللللدي للقومية ملع بية وتقديم ملاعللللاعدب "وتوبية لدولة ملعثاان ا فقدمت ل
ملععللل يةا با اللافة ىلد ملعاالة ملعللياسللية ولاانياا وللن مجلس ملا عونان رفض ملاشلل و  

قضللللية ملنلللل يونية حتد تومئا تيام ملم ب لاوو تاما ىح تن لايع مماو   وهلذم حا بال"
زعاائ ا بار  بالفشللللا وبدت عدو ملاذمنين ب ا بالتناقص ون ملفل ب بدت  تظ   وعين م وكأن ا 

ا وهو تقويم علد بعض ملدرمسللين ملتاعن فيه ق ا مت ام ع د ملعلللنان ع د "حلم ليالص عقيم
لن يونية علد فلعنينا نم فاز ملن اينة بعد حلص بوعد من حلومة ملمايد بتع يا ملعين ب م

م تماويين وللن ملجن ما مل  ينانص مللن ص ولا فلعللنين ق ا ملانللاوقة علد حلص ملوعد فلم 
 .[196]ي خ له تية قياة بعد حنول م علد وعد بلفور

كانت ب ينانيا تعلم بولوو عنا لللل  قوية من ملي وو تعاا فص تلاانيا وملناعللللا   للللدمر وعد 
ت كصا وتن فص روسلليا عنا لل  مت ل لة فص ملنظام ملقينلل يا ورغ ت فص تخفيه حدب معاومب 

فة  لدوا ململي ية ملي وو فص م لا لقضلللل يد ملي وو فص تم ي تأي ياا وفص ملمنللللوا علد  ل وسلللل
 .[198]نشووبا وبان  وعد بلفور فاز  ملن يونية ب ايت ا ملقومية ملا[197]ململفار

عندما علم ملشلل يه حعللين بالوعد ترغد وتزبد وهدو فأراللته ب ينانيا بتنلل ي  شللفوي حّور 
مقو  ملعياسية وم قتناوية لع ب فلعنين وهو ما يتناقض ملمقيقة بالمديأ عن ااان مل

الللعه  12مع تنللل ي  بلفور ملذي تجاها حقو  ملع ب فص فلعلللنين مع كون م يزيدون عن 
تلفًا عندما  للللدر  56وهص تعنص تن عدوهم كان حوملص  %8تي تن نعلللل ة ملي وو كانت )ملي وو 
 .(ملوعد

 بص ملعثاانص بين ملش يه حعين ولااا باشا ويذك  مللتاب تنه بعد فشا مماو   ملنل  ملع
ش   من  نل  بعد ت ش يه علد ملع ض ملعثاانصا قامت مماولة لديدب لل ع ب مل و ملجافص لل ب

ا وحلص علد (وهو غي  لااا باشللا ملاع وس)ملاماولة موولد با اورب من لااا باشللا ملنلل ي  
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شا وحل ساس منال ة ملع ب با تماو ملفدرملص وللن تنور با ومة م تماويين تهالوم ملنظ  في ا ت
وومفخ من لار بعد من يار ململم م تماوي علد م سللللتقالا ملذمتص للع ب وللن م ن يار كان 

 .[199]تس     يقًا ىلد ملدولة ملعثاانية

يألذ مللاتب علد ملش يه حعين ىس مفه فص ملثقة بش س ب ينانيا وهذم ما معت س به بنفعه 
ساهم فص ملامافظة علد مم  م وريت م  عوقًا مع م نلليز ملخونة و عه م حين قاا ىنه ولد نف

 د ح ًما ومتسللفاه لقد معتقد  تننصم سللتعاارية فص مل الو م سللالمية وبفضلللنا بقص   يخ مل ن
 كنت تعاا لعظاة م سالم ووحدته وسار  مومور علد غي  ما تريد.

وقد تكد لورنس تنه رغم عدم م العه علد متفاقية سايلس بيلو فمنه لم يلن تحاخ وكان يعلم 
تنه ىحم رب  ململفار ملم ب فمن ملوعوو ملاقنوعة للع ب سلللتلون قنلللا لللة ور  وتنه لو كان 

شارًم ش يفًا للع ب لن ف م عن ملاجازفة بميات ما وللن حااسة ملع ب كانت تفضا تومب م عت
للملفار فص ملم ب ول ذم ف و   يفخ  باا فعله ململفار وظا يتايز لجاًل من حلصا وب ذم يت ين 
منه كان مت ووًم بين ملنللد  مع ملع ب وم لالف ل ؤسللائها فات ع تسلل ا ملن   وهو ملعلللو ا 

 .[200]فينا يعاا بآرمئه وون مناقشت اوكان 

 كام المؤرخين الموضوعيينأح في اضطراب ال۞
اًاا سلللنجد فيه فص بعض مووقا  بعض تي موقه بشللل ي من تية قضللليةا حتد لو كان حاسللل

ملث  م  ملتص   تتومفخ مع هذم ملمعللما سللومر بعلل ب تدر  واللوم ملقضلليةا تو بعلل ب بعض 
لمظا  ملت وو مل شلل ي ملن يعصا تو بعلل ب ملظ وس ملامينة ملتص   تعللا  بالمد موعلد من 

  ملاتاحة وغي  ملمعللم كالضللعه وتلالب موواللا  ملاناوئة وورلة ملوعص ملعللائد وم ملانا
حلص من ملظ وسا ولعا تق ب مومثلة لاوالللوعنا هو موقه ملشلللعب ملفلعلللنينص من مل جاة 
ملن يونية حيأ نجد فص تاريخه كثي ًم من ملث  م  ملتص قد   تتفخ من ملنورب ملعامة لل فض 
 وملاقاومةا و  تتللم هنا عن مومقه ملخونة وملعاالر با عن مومقه شلللع ية ت للليلة لم تنلللا

تي ملذين يدعون مثالية )ورلة ملمعللللم ملانلخ كالتص ي يدها مذرلو ملنلللليد وملف وسللللية 
ا وللن كا هذم   (ملف سللان ويتنلليدون تلنار مآلل ين وكأن م وحدهم هم موبناا ملانزهون

يانع كون موقه ملشلللعب ملفلعلللنينص فص ممنللللته ملن ائية حاسلللاًاا كالاوقه ملعثاانص من 
مقارنته باومقه مآلل ين من نفس ملقضلللليةا و  يجد تلص ملث  م   ملنلللل يونيةا  سللللياا عند
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عيوبًا ى  من يدعص ملن ارب ملاثالية من متنلللليدي ملاومقه ملذين   قدرب ل م ى  علد ملنقد 
وملتج ي  ول ذم نجدهم عند ملفعا وقد ت ملعت هاا م كثي ًم حتد عن متخاح مومقه كالتص 

ية ملنللللفوس جدهم فص للف ها لن قدو فمن م  منت ما ملاذرلون ملاواللللوعيون  عدينا ت قا مع مل
يضلللعون كا ظاه ب فص حجا ا ملن يعص ويقيعلللون نعللل ة ملخنأ ىلد ملنلللومب و  يالننا تن 
شاملة عند ولوو بعض ملث  م  ملنفيفة  ان مب ىحم لم تن  نمو م ومنة مل نه تحلام م با  ن

ضخيم مولنار ب ان مبًا عدم ت عاص م سما فال ن سياا ىحم فص تي موقه حا أكث  من حجا اا  
قاموم بذك  هذه ملث  م  ولم ي الوهاا وقيام م بعدم م ومنة   يلون ماللللن مبًا با هو واللللع 
للظومه  فص تملنت ا ملن يعيةا با م الللن مب هو ملعلس حين تألذ ملظومه  تكث  من حجا اا 

  عن سللللقو ه فيدمن مل  ير ل عض ملث  م  فص موقه عام مشلللل س وي  ت ملاذنب ب ض ملنظ
ملماسللم بعلل ب بعض ملومضللا  ملاشلل قة ملتص   تن  ل اا وهذم ما يجب تجن ه حتد   يلون 
تضللخيم مولنار علد حعللاب ملنظ ب ملتاريخية ملاننللفة ملتص يجب تن يتملد ب ا تي مذرخ 

 ر ين بذك  كا ملمقائخ باا في ا من  ومب ولنأ بنع  ا كاا ظ    فص زمن ا.

ختله ملاذرلين فص هذم ملاقاا تن ملثنار علد ملاوقه ملعثاانص من ونالحظ من مسللللتع مض م
قضلللية فلعلللنين   يقتنللل  علد مللتابا  م سلللالمية م يديولولية وتن ملاذرلين مولانب 
لة ملاذرلين  حا هذم فص  كان  نار حتد وىن  هذم ملث ية شللللاركوم فص  ية ملع ب ومذرلص ملقوم

وقه فص  لللال  قضللليتناا تو هو فص حالة مولانب لاج و ملعللل و ملذي هو و للله ومقعص لا
ملاذرلين ملقوميين مج و مسللللتثنار من تمفظات م مللثي ب علد ململم ملعثاانصا ول ذم فمن م 
لايعًا ليس لدي م تي مان مب فص حلا م علد ملعلنان ع د ملمايد وملدولة ملعثاانية لع ب 

ملع د  سللياا فص ظا بعلليط وهو كون م تلانب وقوميين ليعللوم مضللن ين ىلد مجاملة حلص 
ميا ملقوميين من م ىلد تفعي م  تععفية للملم ملعثاانصا وتن م كانوم يع فون كا ملاعلوما  
ملتص سلل وها ت للماب ملنقد ملجديد ولم تعللتجد تي معلومة عندهما ون ل تن تلص ملا ملع مع 

اانص حي نة ملتص منت د في ا ململم ملعث فة ت كز علد ملنق ها ملث  م  ملاع و عدو حك  كان  ن 
ا وليس علد نقنة م   فص زمن ملعثاانيينا هذم ىحم سللللانا %8-7تلفًا ونعللل ت م  60-55ملي وو 

تلفًا عشللية ملم ب ملل  ل موولدا فم لل مر ملنقد ملجديد  85-80بال قم ملنلل يونص ملازعوم وهو 
دا علد بنورب تملاية   ي %11ىلد  %8-7علد هذم مل قم وون غي ه وملقفز بنع ة ملي وو من 

ع ض كاما للمقائخ با علد رغ ة حنللل ية فص م ومنة وحشلللد تية تولة قدر ملاعلللتنا  م اا 
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كانت ومهيةا وهو ميا   يتفخ مع نزمهة مل مأا وت موحت ملا ملع بين ت  ي  فعا ملشلللل يه 
حعين ملذي تعاما بعذملة مع ملاذش م  ملومامة للخيانة مل  ينانيةا وبين م الاته بعنها 

 يب فص واع ملانتقدين ملجدو لعياسة ملعلنان ع د ملمايد تن م   ينتقدون موقه وللن مل 
ملشلل يه حعللين ملذي مسللتعاا سلللنته لت دئة ملخوم   بعد مل ضللب ملذي سلل  ه وعد بلفور 
ولاه  بالت حيب بال ج ب ملي ووية ووعا علنًا ىلد مسللتق اا ملي وو بالل م وملتعللام  ملع بيينا 

ن لنايا فص حخ ملقضية ملفلعنينية منذ متفا  فينا وميزمان ىلد مليوما وما مرتل ه تبناؤه م
نم يالم ملعلللنان ع د ملمايد ملذي لاه  بعلس حلص ول  معه مل فض مولاانص وملانلل ي اللد 

. با ولدنا ملقين  مولاانص ي اا معاراة ملشعب مولاانص للتعاون مع [201]ملاش و  ملن يونص
ا [203]وللنه يألذ معاراللة ملعلللنان ملعثاانص وملاعلللاين فص ملمعلل ان [202]"قتلة ملاعللي "

ملة وحلام ملع ب ملاعا  ين وتخوين ملعلنان وكيه يعتقيم بعد حلص ملعلو  عن ش يه 
ع د ملمايد؟ با لااحم ملنلللات عن موقه ملشللل يه حعلللين ملااال  لل ج ب ومومقه ململام 
ملع ب ملاعللتعلللاين للشلل عية ملدولية وي الم موقه ملعلللنان ع د ملمايد ملاناوئ؟ تم تننا يا 

سومر  ملتجاحبا  ملعياسيةت ل نش د قضية فلعنين وقد ت  مت وسيلة للتش ي  م عالمص و
كان حلص بمخ عندما كانت موسلل ب مل اشللاية ملتص باعت فلعللنين عدوب للنا لل يةا تم عندما 
تمولت ملخالفة ىلد عدو ونظاة قن ية ت فع شلللعارم  قوميةا مع تن ا و للللت فص فت ب ىلد 

لعثاانص م وكتابا  تادم ملع د "سقوط ملخالفة"وملدليا معلعا )ملتنال  مع تاريخ ملخالفة 
ا نم منقلب ملماا ون تنظياا  معللللمة حاربت ا ( لللدر  ق ا مند   حوموث موزما  ملمالية

وهص ت فع مج و شلللعارم  عن ملخالفة ونمن ن ل بونًا شلللاسلللعًا بين ومقع ا وتاريخ ملخالفة 
 م سالميةا وب ذم اا  تاريخنا فص وومما  ملتوظيه من تلا ملن معا  ملعياسية.

ن ليس من ننللليب مللتابا  ملقومية ملتص كت ت فص عز ملاد ملقومص ولم تلن فا الللن مب ىح
مضن ب ىلد تالخ تي متجاه ىسالمص تو عثاانصا و  هو من ننيب مللتابا  م سالمية وغي ها 
با  ملتص مسللللتند  ىلد نفس ملمقائخ ونمت نمو نفس ملتقويم م يجابص للاوقه ملعثاانصا 

ص مت ات غي ها با ان مب نم وقعت هص فيها تي كان رمتنص م ان مب وقع فص مللتابا  ملت
عار ملتاريخ ملعام  علتا حين ركز  علد تفا يا وقيقة ون  م  غي  ملموظة فص م بدمئ ا ومن
لتخ   بنتائج تدين ملع د ملعثاانصا وفص نفس ملوقت تغفلت حك  عيوب تواللل  من ملشلللاس 

ملعلللللو  عن حجم ليانت ا بعد فضلللليمة كالتماله مع ب ينانيا فص ملم ب ملل  ل موولد و
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متفاقية سللايلس بيلو با ومجارمت ا فص حب  فلعللنين بالاومفقة علد مل ج ب ملنلل يونية كاا 
تق   ملتنلل يما  ملتص تلت ملمدث وملتص تولت باتفاقية فينللا وميزمانا وملنللات كذلص 

ول م ق مر عن وور مونظاة ملع بية ملتص محتا ملنلللل اينة فلعللللنين فص زمن ا فلم تجد سلللل
كاا  1967من معاحة فلعنين للليان ملن يونص بعد ح ب  %78بالش عية ملدولية ملتص تعلم 

سلللات فلعللنين بعد ملم ب ملل  ل موولد لوعد بلفور بنللص م نتدمب وكاا سلللات تكث  من 
ية ب زيات ا فص ح ب ملنل ة نم  ثان عد ملم ب ملل  ل مل ية ب لة ملي وو لدو ننلللله فلعللللنين ل

بتن يخ ق مر ملتقعلليم ومومفقت ا علد ملا اورم  مل  بية ملتص كان ملليان ملنلل يونص منال ت ا 
هو ملذي ي فض ا بعدما حقخ فص ملم ب ملاسب رفض ملتنازا عن ا بالعياسةا كا حلص تنات 
عنه كتابا  تدعص ملقومية مليوم كاا لم تفعا مللتابا  ملقومية فص عز مجدها وحلص بعدما 

ياسية زمو  فص ح س مل و لة وت    ملعلم فيه معخ ًم للتوظيه ملذي   ت  مليوم غايا  س
ينللا حد مالحظة ع مك مملص بين فالحين ومعللتو نين فص فلعللنين ملعثاانية وتخنلليص 
مة اللللد  خاح م ل مرم  ملالز حه فص مت تب و او كا لب  اانيين ون م لم يل وم   بالعث مللوم 

لعللنين حتد آل  لمظات ما وفص نفس م سللتينان ملنلل يونص رغم ممافظت م علد ع وبة ف
ملوقت ىغفاا تعلللليم فلعلللنين كل ا فص ملاعارك ومل زمئم ملع بية ملتص تقعلللم ورلة لنورت ا 

 حعب ملا زوم ىن كان رلعيًا تو تقدميًاا تو حعب لنعيته ومومفقت ا لجنعية مللاتب.

 صةالخال۞
  ور فص ملق ن ملتاسع عشلال ة ما س خ حك ه تن ملمضور ملي ووي فص فلعنين ملعثاانية تن

ومتخذ  للورًم مختلفة كانت فص مل دمية مسللتا مرًم للتعللام  ملعثاانص ملذي سللا  بم ية تنقا 
مل عايا ب ض ملنظ  عن عقائدهم وباسللتق اا ملاللئين ملاضللن دينا نم  للار هذم ملمضللور من 

ية نم تمو يد ية ملتقل ناز  ملن   ملي وو لذي  لا مولن ص مووروبص م تد ا ىلد هج ب تووم  مل
  يونية منقعات فص مل دمية بين ململم ملذمتص وملعياوب مللاملة ملتص بمثت عان يت ناها من 
ملدوا ملل  ل رغم منقعللام ا فص مل دمية بين فل ب ملت ليص ملقانونص من وولة ك  ل وملتعلللا 
ملعالص وون  لب ىحن من تحدا ولاا قامت ملم ب ملل  ل ح ف معللللتو نو فلعللللنين علد 

مشللل و  )بتعاو عن ملاشلللاكا ونا للل وم فل ب تمويا مل ج م  ملجديدب ىلد شللل   ىف يقيا م 
وللن هذم لم يانع سلللنة م تماو وملت قص ملتص مت ات بالعاالة للنلل يونية من ت حيا  (توغندم
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تعدمو ك ي ب من ملاعلللتو نين بل ت ملننللله فص بعض ملتقدي م ا وهذه م لتالفا  ملجذرية 
ي ت و علد من  ّور ملي وو كتلة   يونية ومحدبا وتفع  ملت اين فص رووو فص ملاععل  ملي وو

موفعاا ملعثاانية علد عالية م سللللتينانا وللن لايع ملنلللل اينة متفقوم بعد حلص علد تهاية 
م ق مر ملدولص للاشلل و  ملنلل يونصا وكان زعيم ملنلل يونية ملتعللللية ملعالية حاييم وميزمان 

ملعللياسللية فص مل دمية معتااوًم علد تهاية سلل خ م نجاز ملتعللللص ملذي عارض معللاعص ه تزا 
علد ترض فلعللنينا هو ملذي تزعم ملاعللاعص ملعللياسللية لدل ململومة مل  ينانية منذ مند   
ملم ب ملل  ل موولد بعدما تأكد من تهاية ملتدلا ململومص فص تمقيخ ملاشللل و ا وفص هذم 

ملتعللليينا وكان وعد بلفور نتيجة مننقية لفشلا  رو علد من زعم ولوو تعلاها عثاانص تفاو
معللاعص ه تزا مع ملعلللنان ع د ملمايد ملذي تول رفضلله للاشلل و  ىلد رفض حلفائه مولاان 
ستينان ملتا يدي  ش و  م  ن ية ورمعيت ا مل  ينانية لا ش و  ورفض ململومة ملا ضًا للا تي

 فص سينار.

اع ه  ععص باتجاه ب ينانيا فل ب من و عاعيه وكان مل شا م عه   م ب ا ق ا وبعد ف  تزا نف
 وسللللار ملنلللل اينة علد لناها بعد وفاته ليلون وعد بلفور هو بدمية ملاأسللللاب [204]موولد

ملفلعللنينية وملنجام ملنلل يونص ملذي ما كان ليمقخ مشلل وعه لو مسللتا   ملعللياوب ملعثاانية 
علد فلعنينا وليس هناك وليا علد تهاية م نجاز ملن يونص فص ملع د ملعثاانصا رغم ملضعه 
عدو  نا ىلد  ماكا اانيون فص آل  زمن ما سللللومر ت يب ب ا ملعث اة ملتص ت لللل وملت ملع ومل زي

نلثا ملاجتاع ملي ووي فص )ا تو ىلد ملعدو ملللص للا ال ين ملي وو (تلفاً  12) اينة ملا ال ين ملنللل
نار  عب ىح عنين ح عنين ا تو ىلد م([205]1922فل عاين ت اًل فص فل لعدو ملللص للي وو ملانق

نية ا تو ىلد مورقام ملن يو(تلفًا ق ا ملم ب ملل  ل ومنخفض ملثلأ تو ملننه بعد ملت حيا 60)
وقد اخات وس اب سياسية ولد   دمها عند بعض  (تلفاً  85)ملاضخاة ق ا ملم ب ملل  ل 

ن ا سها ومع مل احثين ومن م باحثون ع ب روووم ما موعاه مل ضًا بلا ت سية تي سيا ينة ل ايا  
ولة ويتنلب منقالب مووالللا  ومنتقاا ملعلللياوب لد [206]حلص كان ما تنجزه ملنللل اينة الللئياًل 

 للللديقة ل م لتقوم ب نار و ن م ملقومص من ملقا ا حيأ لم يلن ما تنجز ى  حم تهاية رمزية 
سياتد  ش و  و سس ملا عياوب ملعثاانية ووون حلص لن يتأ ا ورب ىزمحة مل عت عاليةا مع  ولي
ملتأسلللليس من ملنقنة ملتص منت د في ا ملع د ملعثاانص علد ممتدمو زمن  ويا وحلص لضلللل ورب 

ع حدمث مل فمن موم  سلللليذوي ىلد ى اانيين وى   ها زمن ملعث يد من ملت ي م  ملتص لم يشلللل د د

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn204
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ماللن مبا  ومسللعة تموا وون ت سلليخ ملليان ملنلل يونصا وهذم ما وقع فعاًل ىلد مليوم رغم 
م ور ق ن علد م نعللللماب ملعثاانص من فلعللللنينا وقد عنت هذه مل البا تن زوما ملعللللياوب 

ية ملعثاانية كان زلزم ً هز ملا بدم يد ملخالديا كاا كان وعد بلفور هو  لدكتور ول ننقة بتع ي  م
ملاأساب ملفلعنينيةا و ار حلص من ملاعلاا  ملثقافية ومل ساية وملشع ية فص تاريخ ملقضية 
وما معت فت به حتد مووبيا  ملاعاوية للعثاانيين وملتص كانت تضللللن  للوقوس موقفًا م اي ًم 

عد علد حلص م كزية ملمدث فص ملتاريخ ملاعا لل ا وىحم كان عند ملمديأ عن فلعللنينا ويعللا
تضخيم م نجاز ملن يونص قائاًا علد عدم تقدي  ملظ س ملتاريخص ملذي كانت ملدولة ملعثاانية 
تا  بها ومن نم تلنللللقت ب ا ت اة ملتف يطا فان باب تولد عدم تقدي  نفس ملظ وس ملتص يا  

عد من ملعثاانيين بلثي  ومن  ملنلل اينة تناز   رسللاية ب ا زمن ملتجزئة ملع بية ملذي حهب تب
اللخاة ومع حلص لم تتع ض تنظاته لت م تعلل يا ملعللين ب ملنلل يونية علد فلعللنين ونالت 
ملتأييد ومل تاس وملتنللللفيخ ومنمت  للللفا  ملو نية مان منتقدوم ملعثاانيين مع تن ا موولد 

 بت اة ملتف يط وون شص.

ابًا متعدوب لقيام ب ينانيا بم للدمر تنلل ي  بلفورا فمن ا تتفخ علد وىحم كانت ملا ملع تذك  تسلل 
كون حلص منعجامًا مع تشخيص ملعاسة مل  ينانيين فص حلص ملوقت للانال  مل  ينانيةا وتن 
نوا  ستعاارية للم ع ا  مل  بص ملذي وللت فيه ملدوا م  سط غا ب من مل هذم ملوعد  در و

ا [208]فص لو سللياسللص تايز ب وم  فل ب مل يانة ملي ووية ملعالاية [207]علد راللا ملنلل يونية
عاكس  جاه ملا بالعللللي  فص م ت اانص  نان ملعث يام ملعللللل جب من ق قارئ يع عا مل ما يج وهو 
وتشللخيص منلللمته بتفضلليا ملازمر  ملفلعللنينص وتوحيد ملانلللمتين عاليًا فص مومل ة 

ن ا ملوك ملتجزئة فياا بعد تم ًم مل ازي مولن ص وعدم م فاوب من ملم شخ ن يونية ملتص  الة مل
ووليًا ومقعًا ورباا حليفًا مفيدًم اللد موخ وملجارا وقد  حظنا ت دا ملجو ملعللياسللص ملع بص منذ 
فضلللا ملزعاار ملع ب ملتعامص عن موولة ملومالللمة علد ملخيانة مل  ينانية ونومياها ملعدومنية 

وملفلعلللنينصا وق لوم م  رمت ا بعلللذملة مضلللملة ورفضلللوم ملنللل يمة تجاه ملانلللي  ملع بص 
ملت ملع عن ننلللل ب تعدمئ م ملمقيقيين و للللدوم مماو   ملنللللل  ملذي تقدمت به ملقياوم  
ملعثاانية بع وض سخيةا وىحم كان هذم ملت اون ملع بص مل ساص هو ملذي تفع  ملاجاا لتع يا 

ن ومن نم تن يخ وعد بلفورا فمن ملعللللين ب م سللللتعاارية علد ملو ن ملع بص ومنه فلعللللني
تضخيم تن  ملمضور ملن يونص فص ملدولة ملعثاانية وتمايل ا ملاعئولية ملل  ل عن حلص ليس 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__edn207
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ى  مماولة للفت م نت اه عاا ت تب علد ملتماله ملع بص مع م ستعاار مل  بص وتعليم فلعنين 
ره وليانته بعدما وقع ىليه سللللومر علد تيدي ملاااللللين تو ملامدنين وغضلللل م ملنظ  عن غد

ملتعللليم بلون ملوعد مل  ينانص هو ملمد ملفا للا فص تاريخ قضللية فلعللنينا و  تفضللا من 
ملعثاانص ملازعوم حتد   يظا  "ملت اون"زحزحة هذم ملمد ملفا للللا ىلد ملورمر ولعله فص 

هو  ليسملت اون فص ملتنللللدي لوعد بلفور ت اة تلمخ ملعار بالم كة ملع بية ماومم هذم ملوعد 
ن يونصا ماا ي  ئ تي مت اون فيه بعد وقو   شور ملليان مل نا فص ن اانيةا ملعث "مللارنة"ملفي

 وب ذم يتم رفع ملاالم عن لايع موئاة موعالم.

ومن عجائب بعض مللتابا  ملتاريخية ملقومية تن ا ىحم تمدنت عن تن  ملثورب ملع بية ملل  ل 
منتنللللار ململفار فص ملاشلللل   ملع بص وتتت بلا تسلللل  ت وت ن ت فص مفعول ا ملماسللللم فص 

فار ملم بص اا فص محتالا فلعلللل [209]مل  مهين علد نقل ا ملل ي  فص مج وو ململ نين  سللللي
اانيين من ا فار علد  [210]وىل م  ملعث اا هيان ململ نه لو  نورب ملع ب ل حتد حك  بعضلللل م ت

غالي ولص ومللو  ومعارك ملقناب موولد ملاشلللل   ول زم م ملعثاانيون كاا ا [211]هزموهم فص 
بال در و با لايا ملع ب  قا لذي  مدل ملجموو مل  ينانص م يان  نة مع ف نعللللا وحلص لت  ملخيا

وملن اينةا وللن ىحم قيا ىن هذه ملثورب هص من تتد با ستعاار مل  بص رو  تلص مللتابا  بأن 
ململفار كانوم منتنللل ين فص كا موحوما وماحم كانت مل الو ملع بية سلللتفعا عند هزياة ملدولة 

لدولة قد با ىن ململفار محتلوم مدنًا ت كية وكانت م يا  اان سلللللات ق ا ملم ب  ملعثاانية وتل
ا وب ذم يت خ  كا ملمديأ عن مون  ملماسم [212]بانا خ نفوح للدوا ملل  ل فص سوريا وملع م 

فص منتنلللار ململفار وللننا نظا نتعلللارا: ها سلللاعد رفع مل ناو  الللد بعضلللنا  للثورب ملع بية
انا ووحدتنا؟ وىحم كان  ستقاللنا ون و عتعا ون عليناا علد م شن ا ملا مل عض فص ح ب ك  ل ي
ملقتيا سياو  فص لايع موحوماا ها كان من ملنومب تن يعاعد سالحه ملذمتص سالم ملقاتا 

 ملاج م؟

ضيا ملخي  سة ملع بية ملاعا  ب بلا تلومن ومازما تف عيا ساة مل ارم  مولن ية وملاعاوية هص 
 يف ا ملعياسصا رغم مللومرث ملتص وقعت فص بالونا في ا منذ ق ن نتيجة هذه ملخيارم ا وىحم 
كان هناك من ي ون فص تلص مللومرث عاالة وليانة وتآم ًم علد مومةا فمن مولياا ملعللياسللية 

هص لزر من ملنعللليج ملذي حاكه م سلللتعاار بعد تلص مللومرث ليما  ملتص ورنت هذم ملااالللص
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سية ملاعا  ب  عيا عيج ملاوحد ملذي مزقه بأوومته ملاملية ول ذم فمن هذه مولياا مل مما ملن
تعتا  باستجدمر ملش عية ملدولية ملتص تعلم نالنة تربا  فلعنين لالستينان ملن يونص كاا 

ش عية ملدولية بعد ملم ب عنين لوعد بلفورا ومازما هناك من ي  ر تفعال ا  سلات مل ملل  ل فل
ملاناقضللة للقومية بالشللعارم  ملقومية كاا ب ر  تفعاا ملاااللص بنفس ملشللعارم ا ول ذم فان 
ملعللذملة ملنلب ىلد ورنة تلص موووم  ملاااللية بالخ و  عن تسلل اب ولووها تو ملعووب ىلد 

  ستعااري ملذي ي ذي حيات ا.حالة موحدب بشلا لديد ستقضص علد ملنعغ م

 اتاالستاتاج۞
 نخ   ماا س خ باجاوعة من ملد    ملخا ة بعالقة ملدولة ملعثاانية بوعد بلفور:

فشلللا ملاعلللاعص ملنللل يونية ول ووها ملا ذولة فص ملدولة ملعثاانية هو ملعللل ب فص  .1
عاعدب من ب ينانيا شا مفًا ب: كان وعد بلفور نتيجة حتاية ومعت ملتوله نمو  لب ملا ف

معللاعص ملنلل اينة مع ملدولة ملعثاانية ملتص رفضللت ملاشلل و  ملنلل يونص ولّ   للف ا 
تله  650من ترض فلعنين وسط  %2.5تله ي ووي علد  56رفض تلاانيا ومن ا فولوو 

حًا للو ن ملقومص  جا حاا من موحوما ن بأي  ية لم يلن  اان ياوب عث ظا سلللل ع بص فص 
لتأمين سللالمة ملي وو من عدمر موغيار ل م بزعا ما  ملي ووي ملامتا  للعللياوب تسللاسللاً 

وحتد لو تضاعفت هذه مورقام بال حلم معتقا مع بقار ملعياوب ملعثاانيةا فلن يتمقخ 
ملاشللل و ا وما لم يمدث ت ي  لذري ينقا ملعلللياوب علد مل لد ىلد وولة ك  ل ت ل هذم 

ست متيجية ل ا علد علس ملدولة ملعثااني نلمة م ش و  م عنين لذلصا ملا ةا وت صر فل
فلن يتمقخ ملا موا ومن نم متج ت ملم كة ملنللل يونية ىلد  لب ملعون مل  ينانصا وىن 
تأييد مل  ينانص يعنص معت مف م بفشللللا ملج وو  سللللعص ملنلللل اينة للمنللللوا علد مل
علليين للج وو  ن اينة ملت ضاام مل ن يونية فص ظا ملدولة ملعثاانيةا وقد تكد حلص من مل

لعاعية للمنوا علد ملت ليص ملقانونص من وولة عظاد وهص ل وو كانوم ملعياسية م
يعاراللللون ا فص مل دميةا كاا تكد حلص مذرلو ملقومية ملع بية ملذين مسللللتثنوم ملاوقه 
ملعثاانص فص ملقضلللية ملفلعلللنينية من ىومنت م ملشلللاملة للدولة ملعثاانية رغم م الع م 
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ملوعد مل  ينانص وملت اون ملع بص ملذي تعق ه هو ملفينلللا فص تأسللليس ملو ن ملقومص  .2
: تلفاظ ملوعد مل  ينانص بالعاا علد تأسلللليس ملو ن وليس تي ت اون عثاانص مزعوم

ملقومصا وما تمقخ نتيجة له يعنص بشلللللا ومالللل  ما تكده ملاذرلونا ومن م مذرلو 
لنقنة ملفا لة فص تاريخ ملقضية ملفلعنينية وملعاما ملماسم ملقومية ملع بيةا تنه كان م

ملعثاانصا وهو ما يعنص تن ت ي  ملعلللياوب  "ملت اون"فص تأسللليس ملو ن ملقومص وليس 
علد فلعلللنين هو ملذي قلب ملاومزينا وتي مماولة لزحزحة ملخط ملفا لللا فص تاريخ 

 ا   ملعثاانص فمن "لت اونم"ملقضللية ملفلعللنينية من وعد بلفور ىلد ملخله حيأ مزمعم 
تعدو تن تلون مماولة للفت مونظار عن ملتماله ملونيخ ملذي ربط ملزعامة مل سللللاية 
للقومية ملع بية بالملفار م سلللتعااريين ملذين تمدوها بالااا وملعلللالم ا وت اون ا ملذي 
ومله مل در مل  ينانص بعلللذملة با بعلللور نية من تلا منلللال  شلللخنللليةا كاا  حظ 

لو ملقومية موومئاا فاسللتا   ملثورب ملع بية بالتماله مع ب ينانيا ملدمعاة ل ا فص مذر
لمظا  حاساة موم  ملذي ملن ل يانة م حتالا مل  بص فص ملن اية علد ملاش   ملع بص 
ومنه فلعللنين حيأ تم ملتن يخ ملعالص لوعد بلفور ولنخ موحالم ملقومية كل ا بفضللا 

 ملقومية بمااس حاسم للاع كة كاا موعوم فص توبيات م.ملذين قاتلوم ولا هذه 

هدس توليه مونظار ىلد واللللع ملنلللل يونية فص زمن ملدولة ملعثاانية وون ملا محا   .3
 مر لتق ا بمق (موم يلية): مازملت مل ميا  مل سللاية تعللتجدي ملشلل عية ملدولية ملالحقة

تص  نعت ا ش عية ملدولية ملتعليا ا نالنة تربا  فلعنين للن يونية بعدما مستعلات لل
ب ينانيا سلللابقًا ا و  يجد تننلللار هذه مل ميا  سلللول مل جوم علد ملع د ملعثاانص للفت 
نا  ملخله وملعللللله ملتص وقع ملخالس في ا بين مولنمة ملانا لللل ب  مونظار عن ليا
للفل ب ملع بيةا ومن نم تنللفية حعللابات م ملعللياسللية ملمديثة اللد ح كا  ت فع لومر 

فة ولو كان حلص مناقضًا للا تاريخ ملخالفةا تو علد موقا لعا ملناس يعتقدون ت  ملخال
ف   بين ل ياة ملنظام ملع بص منذ نشلللوئه ونظام ملخالفة م سلللالميةا فللنا يا عزيزي 
لنللللوفا تو كلنا فص هول بيع فلعللللنين سللللومرا و  فضللللا وحد علد غي ها وللن لو 

 الاون ا لاا قام ملو ن ملقومص ملي ووي تبدًما وهذه مسلللتا   ملعلللياوب ملعثاانية ملتص ي
ع  ب للناظ ينا ومن نم فمن مماولة تمايا ملدولة ملعثاانيةا تو ملعلللللنان ع د ملمايد 

عن ل ياة تع يا ملتال  ملليان ملن يونصا توسع كثي ًم  "ملاعئولية موولد ومولي ب"
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من ترض  %2.5فص  "ملت للاون"من موولللة ملتللاريخيللة ملومقعيللةا ىح من ملظلم تخوين 
ن اينةا  سياوب معاوية لل عياوب علي ا ت اًل وبقيت فص ظا  عنين مع تنه لم تنتقا مل فل

كانت مورمالللص ملاالوكة للي وو تقارن باعلللتعا م  ف سلللان مل يلا "وفص حلص ملزمن 
مولاان فص فلعللنينا وبالااتللا  مليونانية فص منلل  وهص اللئيلة بالنعلل ة للاجاو . 

لن آنذمك مل دس ملن يونص ملاتاثا بمنشار ملاعتو نا  لتلون مو   قدم  نشار فلم ي
ملدولة ملي ووية ملاعتق ليةا ومامًا لاعظم ملناسا رغم تن بعض ملو نيين ملفلعنينيين 

ا كاا يقوا ملدكتور سللللاان تبو سلللتة فص [213]"1910بدئوم يعلللتشلللع ون ملخن  منذ عام 
تقويم ومالللل  للومقع ملذي كانت ملدولة ملعثاانية تتعاما معها وكذلص من ملظلم ىغفاا 

نظار عان وور ملخيانة مل  ينانية وم نتدمب مل  ينانص ملماسللللما وحلص ولا لفت مو
عليم  نات عاا يمدث مليوم با ت جيا ت  %78 ات عنه با تعاون مع ب ينانياا نم مل

من فلعنين لعياوب كيان يجاع ماليين ملن اينة وفقًا لإللاا  ملعياسص ملع بص منذ ما 
 بعد ح ب ملنل ة بقليا.

قا لللله .4 اًا وون منت يد ملث  م  لن يت ك عظي مأ عن ملنومقص غي  تنلللل : ىح باننخ مل 
لالموظة وملث  م  غي  ملا ئية   يالننا تن نجد موقفًا بش يًا ومحدًم بال شومئبا وفت  م

هذم مل اب سلليلون   يقة مضللللة فص ق مرب ملتاريخ تعللتعاا ملعدسللا  ملال  ب ل ؤية 
هد موك   فص ملنللللوربا  فاا ملاشللللا ية وىغ لدًم بن   مل  ب غي    يع ية  قاط   يع ن

لي كز علد ملث  م  فص مومقه ملشلللعب ملفلعلللنينص  وسللليأتص متننع كاا حدث بالفعا
وي اا تيارمته مل ئيعللللة ليخ   بنتائج تاريخية شللللاحب تقوا ىن ملفلعللللنينيين باعوم 
سياق ا علد موعائها وىن لم يلن  سيجد تولة ومهية تو منتزعة من  ن اينةا و اي م لل ترم

ك ملذين تت اون م كذلص فالع ب هم ملذين تعاونوم مع ملنلللل يونيةا تلم يلن ك ار ملاال
بأن م باعوم ترماللي م فص فلعللنينا لت عدوم ملت اة عن ملفالم ملفلعللنينصا من ملع ب؟ 
شارون؟  نلون م عن م وقتاا ت عنينيين بالع ب عندما ت غ ون وتف فلااحم تدمجون ملفل
نم يعللت سللا م نتزم  من ملعلليا  ملتاريخص ملن يعص وملت كيز علد ن  م  تو ملتالق ا: 

 ا ملفلعللنينيون فضلليمة سللايلس بيلو بالنللات بعدما فضللم ا لااا باشللا تلم يعللتق
وبعدما  ال  م ملشلل يه حعللين وتبناؤه باسللتلااا وعم ململفار فص ملم ب ملل  ل؟ نم 
كيه يشلللارك ملفلعلللنينيون فص ملثورب ملع بية ملل  ل وون ملمنلللوا علد الللاانا  
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فلعللنينيون بعد وعد وماللمة ووقيقة عن معللتق ا بلدهم بعد ملم ب؟ تلم ينللات مل
اد م نجليز  نات نورمت م  ض م وتا وهم؟ تلم ت سنتين تق ي ًا ق ا تن يعلنوم رف بلفور 
وملنلللل اينة من بدمية عقد ملعشلللل ينيا  ىلد ن ايته؟ تلم تلن قياوت م معينة علد يد 
م نجليز؟ تلم يشلل ا ملشللعب ملفلعللنينص نفعلله بالاشللاحنا  ملمزبية وملعائلية بد ً من 

م نتدمب وملنلل يونية؟ تلم تنللات قياوته وت اون ب ينانيا زمنًا  وياًل وكانت مقاومة 
تقن  عدموت ا علد ملن اينة وتأما تن تناا ملع ًا من م نجليز وملناس ت ع ل ا فص حلص 
ىلد تن فّج  ملشليخ عز ملدين ملقعلام نورته الد ململم مل  ينانص فص وقت متأل ؟ تلم 

لزرًم من ملشعب  1939-1936ت ملثورب ملفلعنينية ملل  ل ملتص قاوم "ف   ملعالم"تلن 
ملفلعنينص؟ ومن تف موها ومن قياومت ا من كان مشاركًا فص ملثورب نفع ا؟ ولااحم ت  د 
ملشللعب ملفلعللنينص فص ىن ار ملثورب للملام ملع ب  للنائع ب ينانيا وركن ىلد وعووهم 

  ؟ وستعتا  ملتعاؤ   ملتص تل بعد كا ملخيانا  مل  ينانية ونلأ ملوعوو وملتع دم 
مل ومما علد حعلللاب ملاتن مو للللص ىلد ومقع مليوم وت ل شلللعب فلعلللنين فص آ س 
ملاتعاونين وملعاالر وملخونة وت كز ملاشلل د علد منتخاب قياوب فلعللنينية متعاونة مع 

ا "عظيمملافل  مل"م حتالاا وتناس ملانتفضين وملاقاومين وترايت م ملشع ية ليخ   
شلا عاما بنتيجة تو  عنة نجالر وهص عن عنينص ب شعب ملفل دما ي يد و ه موقه مل

ملعين ب ملن يونية علد تراه وتعاون تو تخاحا ومستعلم  "س ا"تن شعب فلعنين 
تجاه مل جاة ملنللل يونية ولم تلن ملاقاومة فيه سلللول ومل ة ىعالمية تمام مل تي ملعام 

سلللتنتالا  ملتععلللفيةا فمن ا نتيجة ملق مرب ملع بص وم سلللالمصا وىحم كنا ن فض هذه م 
م نتقائية نفعلللل ا ملتص ك    ملنلللل ائ  و لللل    ملنقاط ملل  ل فص ملاومقه ملعثاانية 

علنان ع د ملمايد  ستنتجت تن مل عنينا وىحم  "س ا"فا ن يونية علد فل عين ب مل مل
نه فص ملاائة ملتص ب ع ة ن سات م علد ن عنين قد ركزوم عد شعب فل ع ا اكان منتقدو 

ملفالم ملفلعللنينص من ترماللص فلعللنين للي ووا تو علد ملنعلل ة موك   ملتص باع ا ك ار 
ا وون ملنظ  فص ملمجم [214]ملاالك ملفلعللللنينيون وملع ب للي وو من ترض فلعللللنين

ني  ملاالك ملذين تعاونوم  نفقا  تو فص ملظ وس ملامينة بالفالم تو با ضئيا ل ذه مل مل
ية وهص  قائ لص ملق مرب م نت فة من ت تائج مجم قدون بن مع ملي ووا ليخ   هذ ر ملانت

و لت  ي  يونية تملزعم بخيانة شعب فلعنين ب دس تفعي  مل زمئم ملع بية فص وله ملن 
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ا فلذلص كان مت ام ملاوقه ملعثاانص منتقائيًا وهدفه [215]ملتقاعس عن نن ب هذم ملشعب
ملع بية وح كة ملقومية ملع بية ملتص لم تعللللتنع تقديم ما قدمه ت  ي  مومقه مونظاة 

يام  يةا وىن ق لص ملاومقه ملع ب با وسللللم ملتوم ذ كثي ًم من ت اانيون غي  ملع ب  ملعث
ساية حالية ومتخاحهم موعذمر ل ا رغم  ستنتالا  بدعم تنظاة ع بية ر ت ماب هذه م 

علد   م تن يخ نفس مومزين متف ين ا ملوما  بقضية فلعنين لدليا توا  علد رفض
معللللاحا  تاريخية غي  ملدولة ملعثاانيةا ىما ون هذه ملاومزين غي   للللالمة ت للللاًل تو 

 بع ب مزووملية فص ملاعايي .

: نأل ملعلللنان ملعثاانص ملانللال  ملمقيقية لماكم وولة ملوحدب مع شللع ه   مع مولانب .5
 لم مل  بص يتعابخ ولله فص تلومربنفعه عن ملل اث لله راا ملن يونية ملذي كان ملعا

رملت في ا فل ب مل يانة ملي ووية ملعالايةا وولد ملخليفة منالمه مع شع ه   فص راا 
سة  ستنتا  مملم بعد ورم شخيص مج و مثالية عا فية با م مولانبا ولم يلن هذم ملت

ستينانيةا ذم كانت ول  ملخن  ملدمهم ملذي تذلفه ملتدلال  مولن ية بمااية موقليا  م 
 قضية فلعنين قضية تمن وولة وليعت مج و قضية شعب من شعوب ملدولة.

: تول فشللللا ملاماو   ت عا  ملنلللل معا  ملدمللية وم  لللل ار ىلد وسللللاوس موعدمر .6
ملعثاانية للنللللل  مع ملجانب ملع بص بعد كشلللله ملونائخ ملعلللل ية وم ال  ملع ب علد 

مل  بص من مل يانة علد فلعلللنين وملاشللل    ملخيانة مل  ينانيةا ىلد تالين م سلللتعاار
ته  عا نا نعانص من ت  ما زل ته ون  ها وهو حدث  ملع بص باعللللاعدب ملع ب ومن نم تجزئ
ملاتفاقاة يومًا بعد يوم ىلد تن و للللا ملماا ىلد ملتماله مع ملنلللل يونية فص مومل ة 

 ملاقاومة ملع بية.
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 .360-358نفس ملا لعا ف - [19]

 .267نفس ملا لعا ف - [20]

 .141نفس ملا لعا ف - [21]

 .412-411نفس ملا لعا ف - [22]

 .161نفس ملا لعا ف - [23]

 .198-196نفس ملا لعا ف - [24]

 .179نفس ملا لعا ف - [25]

 .181نفس ملا لعا ف - [26]

 .414-413نفس ملا لعا ف - [27]

 .271نفس ملا لعا ف - [28]

 .260-259نفس ملا لعا ف - [29]

 .414نفس ملا لعا ف - [30]

 .192نفس ملا لعا ف - [31]

 .161نفس ملا لعا ف - [32]

ا م كز 37-ا ت ويد فلعلللنينا سللللعللللة كتب فلعلللنينية(تم ي )دكتور ىب مهيم تبو ل د مل- [33]
 .44-42ا ت لاة: ملدكتور تسعد رزو ا ف 1972منظاة ملتم ي  ملفلعنينيةا بي و ا -موبماث

 .45-44نفس ملا لعا ف - [34]

 .347مايلا تورينا ف - [35]

 .46-45ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [36]
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 .79و  47نفس ملا لعا ف - [37]

 .139-138ملدكتور تسعد رزو ا ف -

 .138-137ملدكتور تسعد رزو ا ف - [38]

 .185ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف -

 .145-144ملدكتور تسعد رزو ا ف - [39]

 .47ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [40]

 .79نفس ملا لعا ف - [41]

 .47نفس ملا لعا ف - [42]

 .191-190و ا ف ملدكتور تسعد رز-

 .49ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [43]

 .55نفس ملا لعا ف - [44]

 .80-79ملا لعا ف نفس - [45]

 .191ملدكتور تسعد رزو ا ف - [46]

 .53ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [47]

 .54نفس ملا لعا ف - [48]

 .82نفس ملا لعا ف - [49]

 .3هاما رقم  157نفس ملا لعا ف - [50]

 .44وليم ف اصا ف - [51]

 .157ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [52]
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 .3هاما رقم  157نفس ملا لعا ف - [53]

علة - [54] سل عالما  س مئيا ومل عنين وى عنينية"ملدكتور فايز  ايغا فل ا 17قم ر-"تبماث فل
 .11ا ف 1970منظاة ملتم ي  ملفلعنينيةا بي و ا -م كز موبماث

 .234ملدكتور تسعد رزو ا ف - [55]

فص ملانللاور مل  ينانيةا رياض  وم لله ع وشللصا فلعللنين ق ا ملضلليا : ق مرب لديدب- [56]
 .282-280و  250و  221ا ت لاة: علص ملج باويا ف 1985مل يس لللتب وملنش ا 

ا مذك م  عونص ع د مل اويا م كز ورمسللللا  ملوحدب (تمقيخ)لي ية قاسللللاية ملدكتورب - [57]
 .35ا ف 2002ملع بيةا بي و ا 

 .152نفس ملا لعا ف - [58]

 .20نفس ملا لعا ف - [59]

 .126نفس ملا لعا ف - [60]

 .139نفس ملا لعا ف - [61]

 .57-56نفس ملا لعا ف - [62]

 .164نفس ملا لعا ف - [63]

 .292نفس ملا لعا ف - [64]

 .131-127نفس ملا لعا ف - [65]

 .140نفس ملا لعا ف - [66]

 .293نفس ملا لعا ف - [67]

تمين سللللعيدا ملثورب ملع بية ملل  ل: تاريخ مفنللللا لامع للقضللللية ملع بية فص ربع ق نا - [68]
 .13-9ف  ( كملنضاا بين ملع ب وملت) 1ا   1997ملت ة مدبولصا ملقاه با 
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 .49ف  3نفس ملا لعا   - [69]

 .323-303ف  1نفس ملا لعا   - [70]

شاية ونورب ) 3 لعا   نفس ملا- [71] سقوط ملدولة مل ا عنين و ضية فل ش   مورون وق ىمارب 
 .53-48ف  (ملشام

ب: تاريخ ح كة ملع ب ملقوميةا ومر ملعلم للااليينا بي و ا لور  تننونيوسا يقظة ملع - [72]
 .365ا ت لاة: ملدكتور نا   ملدين موسد وملدكتور ىحعان ع اسا ف 1978

 .364-358نفس ملا لعا ف - [73]

 .377-375نفس ملا لعا ف - [74]

مللدكتور تحالد عز  ع لد ملل يم ومللدكتور ع لد ملمايلد مل ن يخ ومللدكتور تبو ملفتوم - [75]
 اراللومن وملدكتور مماد تحاد مل ناما تاريخ ملع ب ملمديأ وملاعا لل  للنلله ملثالأ ملثانوي

 .206ا ف 1971من عة لامعة م سلندريةا ملجا ورية ملع بية ملاتمدبا 

ا ت لاة: تيان 2004ملت ة ملع يلانا مل ياضا  ا1922-1700وونالد كومت  ا ملدولة ملعثاانية - [76]
 .37و  32ترمنازيا ف 

يولين رولانا ملع ب من ملفتوحا  ملعثاانية ىلد ملماالللل ا كلاا  ع بية للت لاة وملنشلللل ا 
 .120ا ت لاة: مماد ىب مهيم ملجنديا ف 2011ملقاه با 

مللدكتور تحالد عز  ع لد ملل يم ومللدكتور ع لد ملمايلد مل ن يخ ومللدكتور تبو ملفتوم - [77]
 .195-193ا ف راومن وملدكتور مماد تحاد مل نام

 .140-139اد حازب سلياانا ف مماد لااا ملدين ملاعدي ومماد تمين ع د مل حان وتح -

مللدكتور تحالد عز  ع لد ملل يم ومللدكتور ع لد ملمايلد مل ن يخ ومللدكتور تبو ملفتوم - [78]
 .207ا ف وملدكتور مماد تحاد مل نام راومن

 .208نفس ملا لعا ف - [79]
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مللتب ) 3   ا2006موعااا مللاملةا م كز ورمسا  ملوحدب ملع بيةا بي و ا تحاد ملشقي يا - [80]
لدرمسللللا  ملقومية مللتب ) 4و   (علم ومحد وعشلللل ون نجاة) 2561و  2544-2525ف  (1/وم

 .( فما  فص ملقضية ملع بية) 3382ف  (2/رمسا  ملقوميةوملد

لفنون للن اعة وملنشلللل  ا ومر م(1952)مذك م  وميزمن بقلاه: توا رئيس لدولة ىسلللل مئيا - [81]
 .26ا ف 2006وملتوزيعا بي و ا وومر قانون ملن   لألبماث وملدرمسا  م نعانيةا  ورا 

مماا م  عن قضية فلعنين منذ فج  ملتاريخ حتد ) 2196-2114ف  3شقي يا  تحاد مل- [82]
ية موولد عالا اذك م ) 1و   (ملم ب مل ية ) 170و  136ف  (1/مل ياب ملع ب مًا فص ملم عا تربعون 

 .(وملدولية

 .(تربعون عامًا فص ملمياب ملع بية وملدولية) 636-635ف 1نفس ملا لعا   - [83]

 .(علم ومحد وعش ون نجاة) 2586-2585ف  3نفس ملا لعا   - [84]

 .(لد   يخ مل زياة مع ملالوك ومل ؤسارع) 1398-1395ف  (2/ملاذك م ) 2نفس ملا لعا  - [85]

 .(يةتربعون عامًا فص ملمياب ملع بية وملدول) 305و  116و  113ف  1نفس ملا لعا  - [86]

ا ت لاة: 1956ملدكتورب نجالر عز ملدينا ملعالم ملع بصا ومر ىحيار مللتب ملع بيةا ملقاه با - [87]
وملدكتور مماد يوسللله نجم ومماد وويص وب هان ملدين ملدلانصا ف  مماد عوض ىب مهيم

 .(ا)

 .146و  308-299نفس ملا لعا ف - [88]

مماد ف  ا مومة ملع بية علد ملن يخ ىلد وحدب مل دس: تاريخ مومة ملع بية من م حتالا - [89]
 .4ا ف 1965ا ومر ملفل  ملع بصا ملقاه با (1964-1514)ملعثاانص ىلد مذتا  ملقاة ملع بص 

 .15نفس ملا لعا ف - [90]

 .22نفس ملا لعا ف - [91]

 .409نفس ملا لعا ف - [92]
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 .412نفس ملا لعا ف - [93]

 .403نفس ملا لعا ف - [94]

 .44-43نفس ملا لعا ف- [95]

 .408-402ا ف 1965مماد   ي ا مومقه حاساة فص تاريخ ملقومية ملع بيةا - [96]

ن يةا - [97] شورم  ل يدب ملام ر وملالت ة ملع عنينا من ضية فل شايون وق تنيس  ايغا مل ا
 .44و 23-20ا ف 1966 يدم وبي و ا 

 .46نفس ملا لعا ف - [98]

 .25نفس ملا لعا ف - [99]

 .39نفس ملا لعا ف - [100]

 .26-24نفس ملا لعا ف - [101]

 .40-30نفس ملا لعا ف - [102]

 .67-61نفس ملا لعا ف - [103]

 .58نفس ملا لعا ف - [104]

 .76-74نفس ملا لعا ف - [105]

 .47ف  1  وكتور حعن    ي ملخولصا - [106]

 .24-22نفس ملا لعا ف - [107]

 .30-29نفس ملا لعا ف - [108]

 .47و  28نفس ملا لعا ف - [109]

 .92و 77-73ف نفس ملا لعا - [110]
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 .80-77نفس ملا لعا ف - [111]

 .95-83نفس ملا لعا ف - [112]

 .96نفس ملا لعا ف - [113]

 .101نفس ملا لعا ف - [114]

 .102-101نفس ملا لعا ف - [115]

 .106نفس ملا لعا ف - [116]

 .120-117نفس ملا لعا ف - [117]

 .126-120نفس ملا لعا ف - [118]

 .147-145نفس ملا لعا ف - [119]

 .157نفس ملا لعا ف - [120]

 .148نفس ملا لعا ف - [121]

 .257و  156نفس ملا لعا ف - [122]

 .163نفس ملا لعا ف - [123]

 .171نفس ملا لعا ف - [124]

 .240-172نفس ملا لعا ف - [125]

 .284-240نفس ملا لعا ف - [126]

 .485-460و  341و  310نفس ملا لعا ف - [127]

 .309-284نفس ملا لعا ف - [128]

 .322-320نفس ملا لعا ف - [129]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref111
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref112
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref113
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref114
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref115
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref116
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref117
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref118
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref119
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref120
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref121
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref122
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref123
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref124
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref125
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref126
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref127
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref128
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=801fb8045d&view=lg&msg=15cf2a55793f86f0#m_-2071290707351089076__ednref129


 

98 

 

 .387-336 نفس ملا لعا ف- [130]

 .413نفس ملا لعا ف - [131]

 .459-442نفس ملا لعا ف - [132]

 .493ا ف نفس ملا لع- [133]

 .492نفس ملا لعا ف - [134]

 .430-426نفس ملا لعا ف - [135]

 .398ف  نفس ملا لعا- [136]

 .402نفس ملا لعا ف - [137]

 .6ا ف 1969ملدكتورب زمهية قدوربا تاريخ ملع ب ملمديأا ومر ملن ضة ملع بيةا بي و ا - [138]

 .180-164نفس ملا لعا ف - [139]

سدا ملم كة ملع بية: ملا حلة م- [140] ضة ملع بية ملمديثة سلياان مو ا ومر 1924-1908وولد للن 
 .31و 24ا ف 1986ملن ار للنش ا 

 .396-364نفس ملا لعا ف - [141]

 .390-389نفس ملا لعا ف - [142]

 .27مذك م  وميزمن بقلاها ف - [143]

 .449-427سلياان موسدا ف - [144]

ا ف 1971ا 1958-1800ملدكتور تحاد   بينا ملوحدب ملع بية فص تاريخ ملاشلل   ملاعا لل  - [145]
3. 

 .176نفس ملا لعا ف - [146]
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 .181نفس ملا لعا ف - [147]

 .626-625نفس ملا لعا ف - [148]

 .203-202نفس ملا لعا ف - [149]

ملدكتور مماوو  للال  منعللصا ح كة مليقظة ملع بية فص ملشلل   مآلسلليويا ومر م تماو - [150]
 .35-32ا ف 1972ملع بص للن اعةا ملقاه با 

 .65-56نفس ملا لعا ف - [151]

 .66-65نفس ملا لعا ف - [152]

 .68-67ف نفس ملا لعا - [153]

 .86-82نفس ملا لعا ف - [154]

 ا.82-77نفس ملا لعا ف - [155]

 .343و 111و 103و 86نفس ملا لعا ف - [156]

 .345-343نفس ملا لعا ف - [157]

 .351-350و 341-337نفس ملا لعا ف - [158]

 .403-402نفس ملا لعا ف - [159]

 .27 اب  ع د مل حان  عياةا ف - [160]

 .32-31نفس ملا لعا ف - [161]

 .41-38نفس ملا لعا ف - [162]

 .75-71نفس ملا لعا ف - [163]

 .47نفس ملا لعا ف - [164]
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 .48نفس ملا لعا ف - [165]

 .49نفس ملا لعا ف - [166]

 .51-50نفس ملا لعا ف - [167]

 .51نفس ملا لعا ف - [168]

 .52نفس ملا لعا ف - [169]

 .67لا لعا ف نفس م- [170]

 .141-140نفس ملا لعا ف - [171]

 .143نفس ملا لعا ف - [172]

 .145-144 لعا ف نفس ملا- [173]

 .152نفس ملا لعا ف - [174]

 .177نفس ملا لعا ف - [175]

 .35لعا ف نفس ملا - [176]

 .34نفس ملا لعا ف - [177]

 .41نفس ملا لعا ف - [178]

 .145نفس ملا لعا ف - [179]

 .178نفس ملا لعا ف - [180]

 .180-178نفس ملا لعا ف - [181]

 .203-178نفس ملا لعا ف - [182]

 .76نفس ملا لعا ف - [183]
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شخا - [184] عل يا وم شورم  مجلة ملفل  ملع ننفد  السا ملثورب ملع بية ملل  لا من ملعااو م
 .70-66ا ف 1978

كان ملاذله وزي  وفا  ونائب ملقائد ملعام للجيا وملقوم  ملاعلللللمة ونائب رئيس مجلس )
فص ملجا ورية ملع بية ملعلللورية وتهدل كتابة  (2004-1972)من نالنين سلللنة ملوزرمر لادب تكث  

 .((1999-1952)ىلد ملالص حعين بن  الا ملص مورون لادب ننه ق ن تق ي ًا 

 .275-273نفس ملا لعا ف - [185]

 .482-471نفس ملا لعا ف - [186]

 .632-62نفس ملا لعا ف - [187]

 .626-625نفس ملا لعا ف - [188]

 .321-320ا ف 1989ملدكتور توفيخ بّ وا - [189]

 .325-324نفس ملا لعا ف - [190]

 .319نفس ملا لعا ف - [191]

 .325-324نفس ملا لعا ف - [192]

 .320-319نفس ملا لعا ف - [193]

 .326-325نفس ملا لعا ف - [194]

ا ومر  الس 1914-1908 ب وملت ك فص ملع د ملدسللللتوري ملعثاانص ملدكتور توفيخ بّ وا ملع- [195]
 .44-43ا ف 1991للدرمسا  وملت لاة وملنش ا ومشخا 

 .329-328ا ف 1989دكتور توفيخ بّ وا مل- [196]

 .333و  331نفس ملا لعا ف - [197]

 .345نفس ملا لعا ف - [198]
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 .452-450نفس ملا لعا ف - [199]

 .287-285نفس ملا لعا ف - [200]

 .95و  86ف  1وكتور حعن    ي ملخولصا   - [201]

ع د ملوهاب ملاعللي يا موسللوعة ملي وو وملي ووية وملنلل يونيةا ومر ملشلل و ا ملقاه با - [202]
 .41-39ا ملاجلد ملعاوس ف1999

 .80-79ف  1وكتور حعن    ي ملخولصا   - [203]

 .205-204ملدكتور تسعد رزو ا ف - [204]

 .22نيس  ايغا ف ت-

 .158ملدكتور ىب مهيم تبو ل دا ف - [205]

 .110هاما  21و. سلاان تبو ستةا ف - [206]

 .213-196ف  1وكتور حعن    ي ملخولصا   - [207]

ا رياض مل يس 1922-1914وسللط ومفيد ف وملينا سللالم ما بعده سللالم: و وب ملشلل   مو- [208]
 . وتيضا:328ات لاة: تسعد كاما ملياساف1992ق  فا-لللتب وملنش الندن

   -Tom Segev, One Palestine Complete: Jews and Arabs under the British Mandate, Henry Holt and 

Company, New York, 2000, p. 41-43. 
 .317و  273-259ف  1تمين سعيدا   - [209]

 .378-375ملدكتور مماوو  ال  منعصا ف -

 .657-650ملعااو مننفد  السا ف -

 .461-459ا 1989ملدكتور توفيخ ب وا -

 .138ورب نجالر عز ملدينا ف ملدكت-
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 .55ف  3و    321ف  1تمين سعيدا   - [210]

 .398ملعااو مننفد  السا ف -

 .322-321ف  1تمين سعيدا   - [211]

 .174-173ملدكتور تحاد   بينا ف - [212]

 .40و. سلاان تبو ستةا ف  - [213]

 .46-44نفس ملا لعا ف - [214]

  .44نفس ملا لعا ف - [215]
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