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وال
ٔ
ة الحركة الصهيونية:ا

ٔ
نشا

الم الصهيونية كفكرة تستهدف تحقيق االرتباط بين اليهود المنتشرين في جمي      ع أنحاء الع
. وفلسطين من أجل دفعهم للهجرة إليها 

ة ت ستند الصهيونية بمفهومها السياسي وطابعها القومي اليهودي هي حركة سياسية منظم
ن  ة وط تهدف إقام ي ، تس وق عرق اء تف ة ، وادع زاعم تاريخي ة ، وم زات ديني ى مرتك إل

. قومي لليهود في فلسطين العربية 

عية و    رية توس ة عنص ى إيديولوجي تند إل ية تس ة سياس هيونية حرك ة الص زاعم والحرك م
ة لل ر والقداس داء لآلخ تعالء والع تيالء والس طفاء واالس ى االص ز عل ة ترتك عب عقيدي ش

.اليهودي

ات وها الحركة الصهيونية وحاولت بها محاكاة الدعدتدعوة القومية اليهودية التي أوج        
ض القومية األخرى من خالل إيجاد المقومات الالزمة لها والربط بين الدين اليهودي واألر

ى مس ز عل ودي ، هي بدعة ال ترتك ن وغاالموعودة والشعب اليه ا م ل كغيره ت و عوام
: الحركة القومية التي ظهرت في أوروبا أو خارجها ، وذلك لألسباب التالية 



رات -ا  تقالت هج ددة واس ي حضارات متع وطن العرب ن الجزاء ال ا م هدت فلسطين كغيره  ش
.....بشرية القرن الماضي 

د - 2 ة ويفتق كلون أم الم ال يش ي الع ة ف اطق مختلف ي من رون ف ذين ينتش ود ال ون أن اليه
المقومات الالزمة إلثبات ذلك 

:وتسقط ادعاءاتهم أمام الحقائق التالية  

ن الش -أ     رهم م د اختلطوا بغي ي فلسطين ق زمن ف ن ال عوب أن اليهود الذين عاشوا فترة م
.ت المنطقة نالتي سك

دل    ر حضاري ي وا أي أث م يخلف ى أن اليهود ل ة عل ى  ب ـ دلت المكتشفات األثرية الحديث عل
ع ديم موض اريخ الق ر الت ت عب طين كان ى أن فلس فات عل ك المكتش دت تل ودهم وأك  وج

 .استقطاب بين المصريين القدماء وبين اآلشوريين والبابليين والكنعانيين 

ذين ج ـ إن القسم األعظم من يهود اليوم ال عالقة لهم تاريخياً أو عرقياً أو حضارياً بال يهود ال
ي فلسطين  زمن ف ن ال رة م ل هم شعب آخر. عاشوا فت ة  ب وعرق آخر وحضارة ومنطق

.جغرافية أخرى
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ٔ
ة الحركة الصهيونية:ا
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نشا



وال
ٔ
ة الحركة الصهيونية:ا

ٔ
نشا

دم أن         ا تق ة عنصرية تس« نستنتج مم ة سياسية وأيديولوجي ى الصهيونية حرك تند إل
ق الت ة استهدفت تحقي ة والديني ة والعرقي ل السياسية والتاريخي ن العوام ين مزيج م رابط ب

من » عاد أرض المي« ، ومن ثم الربط بينهم وبين فلسطين » اليهود المنتشرين في العالم 
ا  ق مخططاته ا لتحقي رة إليه ود للهج ع اليه طين ودف ى فلس يطرتها عل ر س ل تبري أج

ع ال اون م يق والتع ي بالتنس وطن العرب طين وال ي فلس عية ف تيطانية التوس دول االس
.االستعمارية الكبرى آنذاك



ثانيا الحركة الصهيونية في مرحلة التنظيم

ا بعض المتع        ر عنه ة عب صبين بقيت الصهيونية مجرد أفكار متفرقة ، ودعوات مختلف
ز ودور هرت » ل من اليهود في دول مختلفة إلى أن تمكن الصحافي اليهودي النمساوي تي

ة  ي مدين د المؤتمر الصهيوني األول ف ال « من عق ين » ب ام  ٣١ - ٢٩بسويسرا ب آب ع
ات صهيونية من دول /  ١٩٧/ وحضر هذا المؤتمر  ١٨٩٧ مندوبا يمثلون جمعيات وهيئ

.مختلفة في العالم 

حقيق كوسيلة وأداة الت» المنظمة الصهيونية العالمية « ونتج عن هذا المؤتمر تشكيل        
:تاليوحدد البرنامج ال. أهداف الصهيونية 

.مناسبة  العمل على استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس -أ  

عة في كل المتبع القوانين تنظيم اليهود في العالم وربطهم بمنظمات محلية ودولية تتالءم - ٢
.بلد 

. .  تقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي وتغذيتها  - 3  

.ةونياتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق هدف الصهي - 4  



العالقة بين الحركة الصهيونية والدول االمبريالية:ثالثا

لشكل االرتباط وتبادل المصالح بين الحركة الصهيونية والدول االستعمارية على اإن      
:التالي

بة لت-1 يلة مناس تيطاني وس هيوني االس روع الص ي المش تعمارية ف دول االس دت ال يخ وج رس
ي  ا دائم والمباشر ف ا ال ديالً استراتيجياً لوجوده ا ، و ب ق مخططاته ة نقودها وتحقي لمنطق
ين ة والمستمرة ب مشرق  وكذلك الحاجز البشري الغريب  الذي يحقق عملية الفصل الدائم

.الوطن العربي ومغربه

وطن  - ٢ ي ال عة ف ا الواس تعمارية ومخططاته دول االس ي ال دت ف هيونية وج ة الص والحرك
ون ة  العربي ركيزة أساسية وعامالً مساعداً على تنفيذ أهدافها ، ومّدها بمظاهر الع الالزم

. كرياً لها ، وتأمين متطلبات الوجود والسيطرة والتوسع مادياً وبشريا وسياسياً وعس

ماضية وعبر هذه العالقة واالرتباط الوثيق استطاعت الحركة الصهيونية خالل المراحل ال - ٣
ادي  ي واالقتص الي والسياس دها الم ا وتأيي دة دعمه اطها وقاع ا ونش ا و عمله ل والئه نق

.والعسكري من دولة استعمارية إلى دولة أخرى



المخطط الصهيوني في مرحلة التنفيذ العملي:رابعا

ن في كسب تأييد يهود العالم وذلك بتأمي) بال(بدأت الحركة الصهيونية بعد مؤتمر   
:المرتكزات الالزمة عبر المظاهر التالية 

.العمل على كسب وتأييد يهود العالم وربطهم بالحركة الصهيونية -    

.تعميم اللغة العبرية ونشر الثقافة اليهودية -    

.إقامة جامعة عبرية خاصة باليهود  -    

.إعالن إشعار التغلغل االقتصادي في فلسطين  -    

:تأمين األموال الالزمة لمتطلبات الهجرة واالستيطان -    

أسسي صندوق االئتمان اليهودي لتمويل النشاط االستيطانيت-1                

عام 1901تأسيس الصندوق القومي اليهودي لتمويل شراء األراضي -2                
.الفلسطينية

.تحرك سياسي نحو العديد من الدول األوروبية لكسب دعمه -    



1917وعد بلفور : خامسا

هو وعد من بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

 م1917عام تشرين الثاني  2تاريخ

 تم العمل لتحويله من التزام بريطاني إلى تعهد دولي شامل.

 عام تكون  بريطانيا مسؤولية عن 1920خضعت فلسطين لالنتداب البريطاني على أن
.تنفيذ الوعد

أهمية موقع فلسطين الجغرافي واالستراتيجي : سببه

:توسيع دائرة االعتراف الدولي به-1          

. موافقة الرئيس األمريكي ويلسون-1                  

1918عام  وايطالي موافقة  فرنسا -2                  

و 1920في عام  -3                   ى أن تك اني عل داب البريط ن وضعت فلسطين تحت االنت
.بريطانيا أي الدولة المنتدبة هي المسؤولية عن تنفيذ وعد بلفور



1917وعد بلفور : خامسا

:م وتضمن الصك1922صك االنتداب البريطاني عام  -2          

.  اعتراف الدول بوعد بلفور-1                  

قيام وكالة يهودية تتمتع بصفة استشارية إلى جانب االنتداب-2                  

.أول مندوب بريطاني في فلسطين" هربرت صموئيل"تعيين -3                  



دور االنتداب في ٕايجاد مرتكزات الوطن الصهيوني: سادسا 

:من خالل السياسة البريطانية الرامية لخلق واقع موضوعي من خالل 

ف نسمة بنسبة  56م 1918بينما كان عدد اليهود في فلسطين عام : السكان -1 من % 8أل
ألف نسمة  644السكان وكان عدد السكان العرب 

ام     ى  1922ارتفع عدد اليهود في فلسطين ع ام  554إل ع ع ف نسمة وارتف ى   1948أل إل
.ألف نسمة  650

ام :األراضي  -2 من مساحة فلسطين ارتفعت % 2,5م حوالي 1918كان اليهود يملكون ع
%. 5,6إلى  1948عام 

ود     ان لليه ة ك توطنات اليهودي ذلك المس ام  47ك توطنة ع  231ازدادت ال 1914مس
1939مستوطنه عام 

لصهيونية وكذلك المنظمة ا,فقد اعترفت بريطانيا بالوكالة اليهودية :المؤسسات العسكرية  -3
).تالهستدرو(واالتحاد العام للعمال اليهود ,واعترفت بلجنة الهجرة اليهودية ,العالمية 



دور االنتداب في ٕايجاد مرتكزات الوطن الصهيوني: سادسا

ددة كمش:االقتصاد  -4 اء قاعدة اقتصادية واسعة ومتع ة الصهيونية لبن روع عملت الحرك
ت ،,كهرباء فلسطين  والسيطرة  و استغالل الثروات المعدنية كالفوسفات في البحر المي

على األراضي الزراعية الخصبة

ي عام ,كتيبة من المتطوعين  1918فقد تأسست :القوة العسكرية  -5  تأسست  1920وف
وات  1941التنظيم العسكري للوكالة اليهودية وفي عام ) الهاجانا( اخ(تأسس ق ) البالم

نواة المؤسسة العسكرية الصهيونية



المقاومة العربية للمخططات الصهيونية: سابعا

: بالسمات التالية قبل وعد بلفوراتسمت المقاومة 

.البعد القومي العربي للمقاومة ألن فلسطين جزء من الوطن العربي  -ا 

ة  - ٢  اهر المقاوم دد مظ ات : تع د المخطط ا ؛ ض ا مركب ة طابع ذت المقاوم اتخ
ى  يطرت عل ي س تعمارية الت دول االس د ال ا ، وض ة له دول الداعم هيونية وال الص

.الوطن العربي

طين  ا لفلس تالل بريطاني ور ، واح د بلف الن وع ال الفلسأدى إع د النض ى تزاي طيني إل
: بسبب

تعمارية البريط -ا  لطة االس ه إزاء الس طين نفس ي فلس ي ف عب العرب د الش ة وج اني
والحركة الصهيونية المدعومة من هذه السلطات 

ل المخ - ٢ طين تكام ي فلس ي ف عب العرب ة وللش ة العربي ذاك لألم ح آن دأ يتض ات ب طط
ذ االستعمارية والصهيونية الهادفة إلى تجزئة الوطن العربي وإضعافه تمهي دا لتنفي

.المشروع الصهيوني في فلسطين 



المقاومة العربية للمخططات الصهيونية: سابعا

1929ثورة البراق

.اتساع الهجرة وبناء المستوطنات والسيطرة على األراضي -1األسباب  

.  الحالة االقتصادية السيئة للمواطنين العرب -2          

.محاولة اليهود السيطرة على األماكن المقدسة بما فيها حائط البراق -3          

  القدس عام  وحدة 1931عقد المؤتمر القومي العربي في للتأكيد على  :رد الفعل العربي
 .الدول العربية ورفض التجزئة

 1935-1933ثورة عزا لدين القسام

.استخدمت بريطانيا الطائرات واألسلحة المتنوعة لقمع هذه الثورة     

ت إ1933في عام     د تحول ا بع ى عمت المظاهرات واإلضرابات في المدن الفلسطينية وفيم ل
 .1935الدين القسام  ثورة قادها عز



1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى : ثامنا

 1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى

ة الصهيوني شكلت ذروة نضال الشعب العربي في فلسطين ضد المخططات: أهميتها-1
.واالستعمارية

.محاولة بعض اليهود انتهاك حرمة األماكن المقدسة :سببها المباشر 

نهائياإيقاف الهجرة اليهودية  - 1:   مطالبها-2

.العربيةعلى األراضي  اليهوديةسيطرةمنع ال-2                

.إقامة حكومة وطنية والمطالبة باستقالل فلسطين -3                  

.رفض دفع الضرائب للسلطات البريطانية -4                  

.نإلى فلسطي"اللورد بيل "إرسال لجنة بريطانية برئاسة  -1:ستخدمتهمالوسائل القمع -3 

استخدام القوة العسكرية البريطانية مع قوة المنظمات  -2                                    
.اللجوء إلى وساطة بعض الدول العربية إليقاف الثورة -3                    .اليهودية



1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى : ثامنا

:ضحاياها-4

.اخرين15000مواطن عربي وجرح حوالي ال    5000استشهاد حوالي ال

:رد الفعل العربي-5

.جمع التبرعات للشعب العربي  في فلسطين -1

.لسطينمهمتها تنظيم نضال الشعب العربي في ف) مجلس القيادة العليا  (تشكيل لجنة  -2

:الكتاب األبيض -6

1939أيار عام  17أعلنته بريطانيا في  -1

:يتضمن -2

.تجاوز فكرة التقسيم . االعتراف بحق فلسطين في االستقالل-أ          

.تحديد الهجرة اليهودي-ب          

:  موقف العرب-3

. ضيتم رفضه ألنه لم يحقق مطالبهم في إنهاء االنتداب ووقف الهجرة والسيطرة على األرا



1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى : ثامنا

حصلت على استغلت الحركة الصهيونية الحرب العالمية الثانية لمواصلة تنفيذ مخططاتها ف•
ا ل ع رة آالف رج ن عش هيونية م كرية الص وة العس كيل الق ا لتش ن بريطاني ة م م موافق

1940.

 .تم تشكيل المجلس األمريكي اليهودي عام لتمتين العالقة مع أمريكا وكسب دعمها•

:1942 عقد مؤتمر صهيوني في فندق بلتيمور  عام•

:تالتي تضمنوثيقة بلتيمور حيث صدرت               

استمرار الهجرة اليهودية والعمل على إقامة الدولة  -1                                           
.اليهودية باالعتماد على أمريكا

.مطالبة أمريكا بتزويدها بالسالح -2                                          

اليهودالمساعدة في تجنيد المتطوعين  -3                                          

ة تقديم مذكرة إلى بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالم -4                                           ي
طين  ي فلس ود ف ومي لليه وطن الق ة ال منت إقام ة تض تمرار الهجا الثاني ماح باس رة لس

.اليهودية



1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى : ثامنا

ام  -5 ة ع ة خاص ا لجن ا وبريطاني ال أميرك ية  1945إرس ول القض لة ح ة مفص ديم دراس لتق
.الفلسطينية

:أهم القرارات الدولية 
ى تشرين الثاني عام قراراً بتقسيم فلسطي 29اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في • ن إل

)عربية ويهودية(دولتين 

ى بسبب عدم  1948أيار  15أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من فلسطين في  • درتها عل ق
.مواجهة تدهور األوضاع في فلسطين

ي • ار  14ف ام  1948أي ن قي مياً ع الن رس م اإلع حاب ت ن االنس اعات م ع س ل بض وقب
.إسرائيل

1949 من النصف األول تم توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية في•

1949أيار عام  12 تم قبول إسرائيل عضواً في األمم المتحدة في•



الصراع العربي الصهيوني بعد قيام ٕاسرائيل:تاسعا

:تقوية إسرائيل من خالل الدول الغربية بدأت 

.الدعم الغربي وخاصة من الواليات المتحدة إلسرائيل-1

بهاتوسع دائرة االعتراف الدولي  -2

 ة  1947توسيع مبدأ ترومان المعلن عام  1949إعالن أمريكا عام دول العربي ليشمل ال
ا عرالراغبة  و م ف بالحصول على مساعدات سياسية ومادية واقتصادية وعسكرية وه

.بمشروع النقطة الرابعة

ى  1950 إعالن الدول اإلمبريالية عام اظ عل ذي تضمن الحف ي، ال ان الثالث ا عرف بالبي م
ة مجت دول العربي ين ال ا ب وازن م ر الت ق مظه ة أمن الكيان الصهيوني وسالمته، وتحقي مع

.وهذا الكيان

 محاولة أمريكا ربط دول المنطقة بأحالف عسكرية تحت تسميات مختلفة مثل:

ام  ط ع ة الشرق األوس ة لمنطق ادة الرباعي كيل القي ة تش ا 1951محاول م أمريك ى أن تض م عل
.وبريطانيا وفرنسا وتركيا ويتم ربطها الحقاً مع إسرائيل



الصراع العربي الصهيوني بعد قيام ٕاسرائيل:تاسعا

ط مصر عسكر ي مصر من خالل رب ياً محاولة تجديد هذه الفكرة بعد قيام ثورة تموز ف
 ً ا عرف أيضا باسم  بكل من أمريكا وبريطانيا عبر قيادة الشرق األوسط العسكرية أو م

).  الحزام الشمالي(
ولتطور أمريكا هذه المحاولة إلى حلف ذو  1953عام و منطقة الدفاع عن الشرق األوسط أ

.صيغة دينية أطلقت عليه اسم الحلف اإلسالمي

 ر المساعدات االقتصادية والعسكرية 1954محاولة أميركا عام ة عب ى المنطق دخول إل  ال
ي كسر ال ي أسهمت ف دول االشتراكية الت طوق بعد العالقة بين كل من مصر وسورية وال

.المفروض على تصدير السالح إلى الدول العربية

  ام ر ع ذي ظه داد ال ف بغ ه كالضغط  1955محاولة توسيع إطار حل ة إلي يضم دول عربي
:السياسي والعسكري على سورية أو بالتمويل في مصر مقابل شرطين

يتيإعالن مصر رسميًا عدم عقد أي اتفاقيات مع االتحاد السوفي -1                             

.موافقة مصر على توقيع اتفاقية سالم من إسرائيل -2                             



الصراع العربي الصهيوني بعد قيام ٕاسرائيل:تاسعا

- ق ال وة العسكرية المباشرة لتطوي ة وإسرائيل الق دول االمبريالي تحوالت استخدام ال
ى مصر, االجتماعية في مصر والوطن العربي ي عل دوان الثالث ام  وكان ذلك في الع ع

اة ا 1956 أميم قن لسويس الذي قامت به كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل نتيجة لت
ي قطاع ومساعدتها للكوماندوس الفلسط ه العسكرية ف ام غيني الذي بدأ عمليات زة ع

1956 .

- 1957كانون الثاني (مشروع أيزنهاور:(

ي المن     اني والفرنسي ف وذ البريط ى مصر ضعف النف ا بعد العدوان الثالثي عل ة مم طق
ا دول المشتركة وأم ع ال ات م ة واتساع العالق ات التحرر العربي م أدى إلى نشاط حرك

:هذه التحوالت تم اإلعالن عن هذا المشروع بهدف

. سد الفراغ وإبقاء الوطن العربي بعيًدا عن النفوذ الشيوعي-1         

. استعداد أمريكا للتدخل العسكري المباشر مع أي دولة تطلب المساعدة-2         

. اشركان نقلة نوعية من سياسة األحالف والمساعدات إلى سياسة التدخل المب-3         



الصراع العربي الصهيوني بعد قيام ٕاسرائيل:تاسعا

.ربيلعكان أول وثيقة رسمية تضمنت توسيع المجال الحيوي ألمريكا ليشمل الوطن ا-4      
وقد عرفت القمة باسم م 1967اب  29عقدت القمة في الخرطوم في وردا على هذه السياسة 

:قمة الالءات الثالثة

)هال صلح وال اعتراف وال تفاوض مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق ألصحاب(     



1967عدوان الخامس من حزيران : عاشرا 

1967عدوان الخامس من حزيران    

  :التي مهدت لقيامه األسباب

.بدايات لمظاهر من العمل العربي المشترك -أ

.وسيلة لتحرير فلسطين 1965عام اإلعالن عن بدء الكفاح الفلسطيني المسلح  -ب

:تغيرات نوعية في الواقع العربي بداية الستينات -ج

.استقالل الجزائر وقيام الثورات في اليمن وسورية والعراق -1                      

.قيام منظمة التحرير الفلسطينية -2                      

.إقامة عالقات بين بعض الدول العربية المهمة واالتحاد السوفيتي -3                     

ة وتطويوقد     واء التحوالت النوعي ى احت ع إسرائيل عل ا من عملت أمريكا بالتنسيق م قه
: خالل

. بصفقات واسعة من األسلحة الحديثة والمتطورة» إسرائيل«تزويد  -ا           



1967عدوان الخامس من حزيران : عاشرا 

ة تطورات ٢ ين  ـ العمل على غرس مظاهر التشتت والفرقة في الواقع العربي وتطويق أي تب
.باتجاه حشد الطاقات واإلمكانات العربية

ع ا -3 ي الواق ة ف رات اإليجابي واء التغيي كرية الحت وة العس تخدام الق ى اس وء إل ي اللج لعرب
ة ع.  وتطويقها ة العربي ى األم ران عل ام وتجسد ذلك عملياً في عدوان الخامس من حزي

١٩٩٧ .

:استهدف ما يلي  كان العدوان محاولة استعمارية صهيونية جديدة ضد األمة العربية 

.إسقاط األنظمة التقدمية في كل من مصر وسورية والجزائر  -1

.القضاء على المقاومة الفلسطينية  -2

.تحقيق أطماع إسرائيل التوسعية في األرض العربية -3

رب  رب إال أن الع د الع اط عن أس واإلحب ن الي ة م رض حال ا ف ت إسرائيل وحلفاءه د حاول وق
:استطاعوا من تجاوز األزمة وبرز ذلك من خالل

)1968معركة الكرامة (ح عودة الكفاح الفلسطيني المسل-1       



ين-2          ى الجبهت رائيلية عل وات اإلس د الق تنزاف ض ارك االس ام مع  قي
.المصرية والسورية

 تصاعد التأييد الدولي لألمة العربية-3         

 

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة  

Dr.Saleh AlRached


