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مقدمه
شكر و سپاس خدای را سزد كه پروردگار جهانیان و مالك آسمان ها 
و زمین  اس��ت و درود بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفی و 

خاندان پاك و یارانش

در این نوش��تار تالش می كنیم كه به بررسی زوایای مختلف شایعه 
دروغین »فروش زمین توسط فلسطینیان« بپردازیم. این دروغ بزرگ در 
بیش تر كشورهای اسالمی شایع شده است و در واقع یكی از شایعات و 
دروغ پردازی های یهودیان و ایادی  آن ها به ش��مار می رود. مهم ترین این 
ادعاها و ش��ایعات این است:»ملت فلسطین سرزمین خود را به یهودیان 
فروختند، پس چرا از ما می خواهند س��رزمینی را آزاد كنیم كه فروخته 

شده و پول آن هم گرفته شده است؟« 
بارها این سوال مطرح ش��ده است. در كشورهای اسالمی از جمله 
ایران اسالمی كه امید است در راه آزادی فلسطین گامی  بردارند، بیش تر 
این ش��ایعات رواج دارد. رژیم شاهنش��اهی در گذش��ته به علت روابط 
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مس��تحكمی كه با رژیم صهیونیستی داشت، این گونه دروغ پردازی ها و ش
ادعاهای كذب را ترویج می كرد. 

این مسأله بسیار حساس و مهم است و هر مسلمانی در هر گوشه ای 
از جهان به خصوص فرهیختگان و قش��ر تحصیل كرده جوامع مسلمان 
باید خوب آن را تجزیه و تحلیل كرده و در قبال این گونه شایعه پراكنی ها 
موضع قاطعی بگیرند و به روشنگری اقشار مختلف مردم بپردازند؛ چرا كه 

فلسطین تنها ملك فلسطینیان نیست، بلكه از آن همه مسلمانان است. 
باید اذعان كرد كه برخی مسلمانان تحت تاثیر این شایعات قرار گرفته  
و آن ها را باور می كنند. در این پژوهش تالش شده تا نگرشی كلی درباره 
ف��روش زمین به یهودیان در عه��د امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت 
انگلس��تان بر فلسطین ارائه شود. در این نوش��تار همچنین به وضعیت 
اراضی فلس��طین و قوانین صادره درب��اره آن طی دو مرحله می پردازیم. 
این پژوهش مختصر و مفید و در قالب یك كتابچه جیبی به راحتی قابل 
حمل است تا كسانی كه وقت الزم برای مطالعه تفصیلی در این باره را 

ندارند، بتوانند حداكثر استفاده را از این نوشتار ببرند. 
خمیرمایه این تحقیق این اس��ت كه فلسطین متعلق به فلسطینیان و 
س��رزمین و موقوفه اسالمی و از آن تمام مس��لمانان جهان و نسل های 

بعدی تا قیامت است. 
امیدواریم كه این كار مورد رضایت حق تعالی واقع شود. 

دفتر جنبش مقاومت اسالمی حماس در تهران
1384/8/1
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پیشگفتار
مسأله مهاجرت یهودیان و خرید زمین های فلسطینیان بخش بزرگی 
از تاری��خ فلس��طین از نیمه دوم ق��رن نوزدهم تا بعد از تأس��یس رژیم 
صهیونیس��تی را به خود اختصاص داده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم 
جنبش صهیونیس��م جهانی با حمایت اروپا به ش��كل سازمان یافته تری 
فعالیت خود را ادامه داد و در این میان انگلستان كه بر فلسطین قیمومت 
داش��ت از صهیونیس��ت ها پش��تیبانی كرده و به عنوان گام اول اجرای 
طرح های ش��یطانی صهیونیسم، ش��هرك های صهیونیست نشین در این 

سرزمین احداث شد. 
در این دوره بالد شام و فلسطین تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی 
قرار داشتند و به س��رعت دستخوش تحوالت سیاسی، اداری، عمرانی، 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی ش��دند. همه این تحوالت با هم مرتبط 
بودند. این منطقه در طول س��ه قرن اول امپراتوری عثمانی هرگز شاهد 
چنین تحوالت ریش��ه ای نبوده اس��ت. پس از این كه توافقات صورت 
گرفته میان جنبش صهیونیس��م و كشور اس��تعمارگر انگلیس به صدور 
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وعده مشهور بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلیس در سال 1917 منتهی ش
شد، می بایست این اتحاد و هماهنگی میان انگلیسی ها و صهیونیست ها 
عمال معنا پیدا می كرد. البته این وعده از س��ال 1918 یعنی آغاز اش��غال 
نظامی فلسطین توسط انگلیس عمال به اجرا درآمد. هدف از این وعده و 
پیمان ایجاد وطنی ملی برای یهودیان بود كه از نظر صهیونیست ها تنها با 

تشكیل دولتی یهودی معنا و مفهوم پیدا می كرد. 
حكومت انگلستان ضمن مخالف با خواست صاحبان قانونی فلسطین 
و منافع و مصالح آن ها، خود را به حمایت از مطامع صهیونیس��ت ها در 
س��رزمین اسالمی فلسطین ملزم می دانس��ت و این گونه پایبندی اش به 

توافقات صورت گرفته با صهیونیسم را نشان داد.
انگلیس از زمان درزیافتن اطالعاتی درباره وعده بالفور و سیاس��ت 
»ایج��اد وطن ملی ب��رای یهودیان« به عمد چنین سیاس��تی را در پیش 
گرفته بود. از این رو عامدانه بود كه به خوبی به میزان دشمنی عرب ها با 
صهیونیست ها و تأكید آن ها بر اسالمی بودن فلسطین و آینده آن آگاه بود 

و با این وجود، از طرح های یهودیان حمایت می كرد.
فلس��طینیان به خصوص در دهه سی قرن بیستم به مبارزه با فروش 
زمین برخاستند و تالش های زیادی را در این زمینه از خود نشان دادند. 
ش��ورای عالی اسالمی به ریاس��ت حاج امین حسینی مفتی فلسطین و 
علمای این دیار نیز نقش مهمی در این خصوص ایفا كردند. اولین كنگره 
علمای فلسطین در تاریخ 25 ژانویه 1935 به اجماع آراء با صدور فتوایی 
فروش حتی یك وجب از زمین های فلسطین را به یهودیان حرام اعالم 
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ف كرد. بنا بر این فتوا، فروشنده و داللی كه فروش زمین به یهودیان را حالل 
بداند، مرتد و از زمره مسلمانان خارج است و جایز نیست در گورستان 
مس��لمانان دفن ش��ود و باید به كلی با او قطع رابطه و در جامعه بدنام 
شود. این علما در كلیه شهرها و روستاهای فلسطین فعالیت گسترده ای 
را برای جلوگیری از فروش زمین به یهودیان آغاز و نشست های زیادی 
را در ای��ن باره برگزار كردند و از خیلی ها تعهد گرفتند كه از زمین های 
خود محافظت كرده و نس��بت به حفاظت از امالك شان كوتاهی نكنند. 
علمای فلس��طین توانستد جلو بسیاری از این دست معامالت و فروش 
زمین به یهودیان را بگیرند. ش��ورای عالی اسالمی روستاهای زیادی از 
جمله دیر عمرو و زیتا و زمین های مشاع روستاهای طیبه،  عتیل و طیره 
را كامال خریداری و از فروش زمین  در حدود 60 روس��تای منطقه یافا 
نیز جلوگیری كرد و با تش��كیل نهادهای ملی، فروش زمین به یهودیان 
را متوقف ساخت. این شورا »صندوق امت« را به ریاست احمد حلمی 
پاشا اقتصاددان فلسطینی تأسیس كرد و از این طریق توانست از فروش 

زمین های وسیع جلگه ای در شمال شرقی فلسطین جلوگیری كند. 

فلسطین در عهد امپراتوری عثمانی
در اواخر قرن نوزدهم مهاجرت یهودیان به فلسطین ابعاد گسترده تری 
به خود گرفت. یهودیان و صهیونیس��ت های غیر یهودی، یهودیان سایر 
نقاط جهان را به مهاجرت به فلس��طین ترغیب می كردند. این تالش ها 
از قرن ش��انزدهم میالدی ش��روع ش��د تا این كه در آغاز سال 1621م. 



10

)2
ی)

یخ
تار

ت 
بها

هزی فنش از وكالی انگلیس��ی نوشته ای تحت عنوان »رستاخیز بزرگ ش
جهانی و فراخوان یهود« منتش��ر س��اخت و در آن از یهودیان خواست 
به فلس��طین كوچ كنند. از سوی دیگر، دانشمندان مسیحی مانند اسحاق 
بریس��تلی   ،)1712�1778( روس��و  ژاك  ژان   ،)1643�1727( نیوت��ن 
)1804�1733(، شاوس��بری و لوران��س اولیونت نیز در این باره مطالبی 

نوشتند و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین تشویق كردند. 
همچنین شخصیت های یهودی مانند شبتای بن زفی )1676� 1626(، 
یهودا قالی )1798� 1878( و موزیس هس )1875�1812( و غیره به این 
جمع پیوستند و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین فراخواندند. اما با این 
وجود، سفر یهودیان به فلسطین همچنان به خاطر احساسات و عواطف 
دین��ی آن ها برای زیارت اماكن متبرك��ه و یا اقامت در مجاورت آن ها و 
تأس��یس نهادهای خیریه بود و به شكل س��ازمان یافته و در قالب برنامه  
سیاس��ی آشكاری صورت نمی گرفت. جمعیت یهودیان در فلسطین در 
سال 1799م. تنها حدود پنج هزار نفر بود و این تعداد هم مالك درصد 

خیلی كمی از زمین های فلسطین بودند. 

انواع اراضی در فلسطین در دوران امپراتوری عثمانی
دولت عثمانی طی چند س��ال، قوانین مختلفی را به تصویب رساند 

كه به شرح ذیل است: 
1- قانون اراضی در سال 1858م. و به دنبال آن تصویب تبصره های 

الحاقی این قانون 
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ف 2- تبصره های مربوط به ثبت امالك در سال 1859م و نظام تابو در 
همین سال.

3- الحاقیه نظام تابو در سال 1867م. 
4- قانون ثبت امالك )قانون تابو( در سال 1861م.

5- قانون تملك اراضی توسط خارجیان در سال 1869م.

به موجب این قانون اراضی دولت عثمانی به پنج بخش تقسیم شد:
1ـ اراضی ملکی)شخصی(

این زمین ها ملك ش��خصی افراد بود و صاحب آن می توانس��ت هر 
گونه دخل و تصرفی در آن ها داشته باشد و آن ها  را بفروشد یا رهن دهد 
و یا به دیگری وصیت كند. این زمین ها به دنبال فوت صاحبش به ورثه 
او منتقل می شد و جز در یك حالت آنهم هنگامی كه صاحب زمین ورثه 

نداشته باشد، به بیت المال داده می شد. 

2ـ اراضی دولتی 
ای��ن زمین ها ج��زو بیت المال بود و مراتع، جنگل ه��ا و رودخانه ها 
و .. را ش��امل می ش��د. در زمان دولت عثمانی كس��ی غیر از دولت حق 
دخل و تصرف در این زمین ها را نداشت. دولت به موجب قانون »تابو« 
می توانست این زمین ها را بفروشد. »قانون اراضی« چگونگی تصرف در 
اراضی دولتی را مشخص كرده و فروش همه زمین های روستا و یا قصبه 
به یك گروه یا افراد خارج از روس��تا را ممنوع كرده و تنها این زمین ها 
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به اهالی محل آن هم به صورت فردی و نه دس��ته جمعی واگذار و سند ش
تابو به افراد داده می ش��د. در این اسناد چگونگی دخل و تصرف در این 
زمین ها مش��خص شده بود و شخصی كه زمین  دولتی به او داده می شد 
می توانس��ت هر نوع محصول كش��اورزی را در آن بكارد، اما از كشت 
درختان انگور و میوه منع می ش��د و بدون اجازه دولت نمی توانست آن 
را هب��ه و یا وقف كند. همچنی��ن در قانون زمین های دولتی بندهایی در 
خصوص جلوگیری از كوتاهی ش��خص  در نگهداری این زمین ها آمده 
ب��ود و در صورتی كه فرد مالیات این زمین ها را پرداخت نمی كرد ، حق 
تصرف وی در آن لغو می شد و به مدت سه سال متوالی نمی توانست در 

آن كشاورزی كند. 

3- اراضی موقوفه )وقفی(
بیش ت��ر زمین های وقفی در دوران امپراتوری عثمانی مربوط به قرن 
شانزدهم و زمان حكمرانی سلطان سلیمان قانونی است. این زمین ها ابتدا 
از زمین های دولتی كه سالطین عثمانی وقف كرده بودند و زمین های وقفی 
برخی ثروتمندان و یا زمین هایی كه برخی كشاورزان به خصوص به دنبال 
صدور قوانین جدید برای فرار از مالیات وقف كرده بودند، تشكیل می شد. 
اداره زمین های وقفی در دو قرن هفدهم و هجدهم تحت تاثیر فساد 
اداری دس��تگاه های دولتی به خصوص اداره اوقاف به علت قرار گرفتن 
افراد ناالیق در راس این اداره قرار داشت. دولت پس از این كه مستقیما 
مس��ئولیت زمین های وقفی را بر عه��ده گرفت، تالش نمود تا جلو این 
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ف نابسامانی و فساد را بگیرد، اما با این وجود فساد دستگاه های دولتی ادامه 
یافت و به دنبال كوتاهی و سهل انگاری دست اندركاران امر اوقاف تدابیر 

و تصمیمات حكومت در این باره عملی نشد. 

4-  اراضی عام المنفعه 
این زمین ها عبارت بودند از زمین هایی كه عموم مردم و اهالی روستا 
یا مجموعه روستاهای یك منطقه از آن ها استفاده می كردند و بر اساس 

قانون زمین های دولت عثمانی به دو بخش تقسیم می شدند:
1� زمین ه��ای عام المنفعه مانن��د جاده ها، بازاره��ا، میادین، دریاها، 

دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه ها، مجاری آب های دره ها و غیره
2�  زمین های عام المنفعه ای كه اهالی یك روس��تا، یا قصبه و یا چند 
روستا و قصبه از آن ها استفاده می كردند. از جمله مراتع، دشت ها و جنگل ها
قانون اراضی چگونگی استفاده از این زمین ها را مشخص كرده بود 
و بر اس��اس آن كسی حق احداث س��اختمان، كاشت درخت در اماكن 
عمومی را نداشت و هرگونه تصرف در این زمین ها تصرف در ملك غیر 

قلمداد و مطابق قانون با آن برخورد می شد. 

5- اراضی موات
زمین های خالی از س��كنه و دس��ت نخورده و به دور از آبادانی را 
اراضی موات می نامند. كس��ی از این  زمین ها اس��تفاده نمی كند و از آن 
اهالی روستاها و قصبات هم نیست. همچنین كسی برای گرفتن سند تابو 
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برای بهره برداری از این زمین ها مانند آنچه برای زمین های كوهس��تانی ش
اتف��اق افتاد  اقدام نمی كرد. بنا به قوانین عثمانی این اراضی به زمین هایی 
اطالق می شد كه یك یا نیم مایل و یا نیم ساعت پیاده روی از مناطق آباد 

و عمرانی دور بودند.
قان��ون اراضی عثمانی به مردم این اجازه را می داد كه این زمین ها را 
احیا كنند، البته به شرط این كه احیای آن ها سه سال بیش تر طول نكشد 
و در صورتی كه در طول این مدت اصالح نمی شد و آماده بهره برداری 
نبود، به فرد دیگری واگذار می ش��د. اما اگر ش��خصی یك زمین موات 
را به اذن حكومت احیا می كرد، می بایس��ت هزینه سند تابو را پرداخت 

می نمود.

قوانین مربوط به اراضی فلسطین در دوران عثمانی
قانون اراضی عثمانی صادره در سال 1858م. 

دولت عثمانی از طریق صدور قانون اراضی در سال 1858 كنترل خود 
بر زمین ها را ش��دت بخشید و هر گونه تصرف در زمین ها بنا به قوانین 
مش��خصی كه حكومت وضع می كرد، ص��ورت می گرفت. همچنان كه 
دیدید دولت عثمانی با تصویب قوانینی، زمین ها را به چند بخش تقسیم 
ك��رد و برای هر بخش هم اح��كام و قوانین خاص خود را وضع نمود. 
این قانون استفاده از این زمین ها را با توجه به عرف حاكم بر منطقه 
مش��خص می كرد و در برخی اوقات هم ح��ق تصرف و بهره برداری از 
طریق اسناد مورد تایید قضات و در غیر این صورت از طریق وضع ید 
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ف و تصرف در آن مشخص می شد. در صورت وقوع اختالف و نزاع میان 
كشاورزان گواهی و شهادت اهالی روستا فصل الخطاب این اختالفات 
ب��ود. البته همین مس��أله به وق��وع اختالفات و نزاع ه��ای طوالنی میان 
كش��اورزان منجر می ش��د و صدور قانون تابو و ملحقات آن را به دنبال 

داشت. 
 

قانون ثبت امالک )تابو( 1861م. 
كش��اورزان از ثبت زمین های خود ش��انه خالی می كردند و برخی 
خانواده ها مس��احات وسیعی در شهر ها و روستاها را تصاحب نمودند. 
همزمان با صدور قانون اراضی و قوانین الحاقی آن در مورد ثبت اراضی، 
خانواده های دیگری با اس��تفاده از فرصت به وج��ود آمده از خودداری 
كش��اورزان نسبت به ثبت زمین هایشان، سوء استفاده كردند و مساحات 

وسیعی را به نام خود به ثبت رساندند. 
دولت عثمانی درصدد بود تا قدرت و سلطه خود بر زمین ها را تثبیت 
كند و از نقش مالكان بزرگ و عشایر بكاهد ، اما در واقع شكست خورد 
و این مسأله باعث ظهور طبقه دیگری از مالكان بزرگ شد كه به تبع آن 
تعدیالتی در قوانین اراضی س��ال 1913 صورت گرفت. به موجب این 
تعدیالت افراد می توانس��تند كه بنا به شرایط خاصی صاحب زمین های 
دولتی شوند و شركت ها هم می توانستند از این زمین ها خریداری كنند. 
در نتیج��ه اصالحات به عمل آمده در قوانین مربوط به مالكیت اراضی، 
كش��اورزان می توانستند به مدت ده سال در زمین های دولتی و 36 سال 
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در زمین های وقفی كشت و كار كنند. مالكان بزرگ با سوء استفاده از این ش
قوانین مساحات گسترده ای از این نوع زمین ها را تصاحب و برای آن ها 
هم سند مالكیت تهیه كردند. این قوانین عامل اصلی انتقال مالكیت این 

نوع زمین ها از دولت و اوقاف به اشخاص حقیقی بود. 

قانون تملک زمین در فلسطین توسط اتباع خارجی در سال 1869
قب��ل از تصوی��ب قانون تملك اراضی توس��ط خارجیان در س��ال 
1869م. ، آن ها تنها از امتیازاتی تجاری در دولت عثمانی برخوردار بودند 
و نمی توانستند زمین خرید و فروش كنند. اما در نتیجه فشار كشورهای 
اروپایی و افزایش بدهی ها و ضعف دولت عثمانی، این دولت با صدور 
قوانینی تملك اراضی توس��ط افراد، موسس��ات و شركت های خارجی 
در همه اراضی تابع امپراتوری عثمانی در ش��هرها و روس��تاها و دیگر 
مناطق را مجاز اعالم كرد. به دنبال تصویب این قانون، كشورهای اروپایی 
مانند انگلس��تان، فرانس��ه و روسیه، ش��مار زیادی از اتباع خود را برای 
اقامت به فلس��طین اعزام كردند و در آنجا زمین هایی خریداری كرده و 
شهرك هایی برای خود ساختند. كلیساهای اروپا نیز مساحات گسترده ای 
از این زمین ها را خریدند و با هدف ایجاد بازار سیاه و كسب سود بیش تر 

قیمت زمین ها در قدس، یافا و حیفا را افزایش دادند. 

تدابیر امپراتوری عثمانی برای ممانعت از اسکان یهودیان در فلسطین 
1� حكومت عثمانی در سال 1887 استان قدس را از حیطه نظارتی 
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ف س��وریه خارج ساخت و خود برای نظارت هر چه بهتر و توجه بیش تر 
به این منطقه مستقیما آن را تحت نظارت حكومت مركزی )باب عالی( 
قرار داد. علی رغم این كه ش��مار یهودیانی كه از س��ال 1881 تا 1914 
كش��ورهای خود به ویژه روسیه و اروپای ش��رقی را ترك كرده بودند، 
ب��ه دو میلی��ون و 366 هزار و 941 نفر رس��ید،  اما تنه��ا 55 هزار نفر از 
آن ها یعنی 2/32 درصد توانس��تند به فلس��طین مهاجرت كنند. اكثریت 
آن ه��ا به آمریكا، اروپای غربی و آمریكای جنوبی مهاجرت نمودند. این 
مسأله خود بر موفقیت نسبی حكومت عثمانی در جلوگیری از مهاجرت 

یهودیان به فلسطین تاكید دارد. 
2� حكومت مركزی به كنسولگری های خود دستور داد تا به اطالع 
یهودیانی كه خواهان مهاجرت به فلسطین هستند ،  برسانند كه نمی توانند 
به عنوان تبعه خارجی در فلس��طین اس��كان یابند و باید برای اقامت در 
فلسطین تابعیت دولت عثمانی را كسب و به قوانین جاری در ایالت هایی 

كه خواهان اقامت در آن ها هستند، پایبند باشند.
اما ب��ا وجود این سیاس��ت حكوم��ت عثمانی، فعالیت  اس��كان و 
شهرك س��ازی یهودیان در فلسطین پیش��رفت قابل مالحظه ای داشت. 
عوامل زی��ادی از جمله حمایت كنس��ولگری های خارجی و پرداخت 
رشوه به برخی كاركنان دولت عثمانی كه برخی اوقات تسلیم فشارهای 

پیاپی طرف های خارجی می شدند، در این زمینه دخیل بودند. 
 World Zionist Organization 3� تأسیس سازمان جهانی صهیونیسم
و تش��كیل اولین كنگره جهانی آن در بال س��وئیس در تاریخ 27 تا 29 
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آگوس��ت 1897 به ریاس��ت تئودور هرتزل گام نخست صهیونیست ها ش
برای اجرای توطئه های صهیونیسم برای برپایی دولتی یهودی در سرزمین 
فلس��طین قلمداد می شود. هرتزل برای عملی شدن پروژه صهیونیسم بر 
تماس با دیپلمات های كشورهای جهان حریص بود و تالش می كرد كه 
موافقت قدرت های بزرگ جهانی به خصوص انگلس��تان را با این طرح 
خود جلب كند. با توجه به منافعی كه این طرح برای اس��تعمار صلیبی 
غرب داش��ت،  هرتزل تالش نمود تا دولت عثمانی را به فروش بخشی 
از فلس��طین ب��ه یهودیان و دادن خودمختاری ب��ه آن ها تحت حاكمیت 
حكوم��ت عثمانی و اجازه به یهودیان برای مهاجرت به فلس��طین اقناع 
كند. همه این درخواست ها در مقابل پیشنهاد كمك مالی هنگفت و بسیار 
فریبنده ای صورت می گرفت و در آن حال هم دولت عثمانی به ش��دت 
به این اموال نیاز داشت، اما سلطان عبدالحمید دوم )1876 تا 1909( به 
شدت با این درخواست ها مخالفت كرد و در مقابل توطئه های یهودیان 
ایس��تادگی كرد و در پاسخ به این پیشنهاد هرتزل گفت:»به او نصیحت 
می كن��م كه این فكر را از ذهنش دور كند. نمی توانم حتی یك وجب از 
خاك فلسطین را بفروشم. چرا كه ملك من نیست،  بلكه از آن امت اسالم 
است. ملتم با جانفشانی و دادن خون های زیاد این امپراتوری را به دست 
آورده اند و با خون خود نیز آن را تقویت كردند و همچنان با خون خود 
از آن محافظت می كنیم و به احدی اجازه نمی دهیم كه آن را غصب كند. 
یهودیان بیلیون های )پول( ش��ان را نزد خود نگه دارند و در صورتی كه 
امپراتوری عثمانی تجزیه شد، یهودیان بدون پرداخت چیزی فلسطین را 
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ف به دست می آورند، اما این امپراتوری مگر از روی اجساد ما تجزیه شود. 
هرگز به هر هدف و غرضی كه باشد، اجازه نخواهیم داد كه سرزمین های 

اسالمی تكه تكه شوند.«

جنگ جهانی اول و وعده بالفور
با ش��روع جنگ جهانی اول در س��ال 1914 جمعی��ت یهودیان در 
فلس��طین حدود 80 هزار نفر بود، اما حمایت یهودیان از انگلس��تان و 
متفقین علیه دولت عثمانی باعث شد كه عثمانی ها در طول جنگ )1914 
تا 1918( عرصه را بر یهودیان تنگ كنند و جلوی فعالیت های آن ها در 
فلسطین را بگیرند. بنابراین جمعیت یهودیان در پایان جنگ به 55 هزار 
نفر كاهش یافت. بریتانیا با در پیش گرفتن س��ه نوع سیاست متناقض و 
متضاد درصدد تضمین نفوذ خود در بالد شام و عراق برآمد و به خاطر 
تحق��ق اهداف خود و پیروزی در جن��گ توجه زیادی به این تناقضات 

نمی كرد. 
سیاست اول: مذاكره با شریف حسین بن علی امیر حجاز )نامه  های 
حسین، مكماهون ژوئن 1915، مارس 1916( جهت ترغیب او به تالش 
برای قیام كش��ورهای عربی علیه عثمانی ها در مقابل اس��تقالل بیش تر 
مناطق جزیره العرب و سرزمین شام و عراق و حكمرانی شریف حسین 

بر این مناطق
سیاست دوم: مذاكره با فرانسه در مورد آینده عراق و سرزمین شام 

)روسیه هم بعدا به این مذاكرات پیوست(
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در جریان این مذاكرات معاهده سایكس پیكو Agreement Sykes - picot ش
در مه 1916 به امضای طرف های مذاكره كننده رس��ید و بر اس��اس آن 
بیش تر عراق و ش��رق اردن و منطقه حیفا در فلس��طین به انگلیس و در 
مقابل هم لبنان و س��وریه به استعمار فرانسه واگذار شد. با توجه به نظر 
كلیه طرف ها، توافق ش��د كه سرزمین فلسطین تحت نظارت بین المللی 

اداره شود. 
سیاست سوم: گفت وگو با سازمان جهانی صهیونیسم درباره آینده 

فلسطین. 
نیاز مبرم بریتانیا به استفاده از نفوذ گسترده یهودیان در آمریكا برای 
واداش��تن این كش��ور به حمایت از متفقین در جنگ، انگلیسی ها را به 
مذاكره با جنبش صهیونیس��م مجبور ساخت. )این امر در مارس 1917 

اتفاق افتاد و آمریكا از متفقین حمایت كرد.( 
عالوه بر آن، یهودیان و صهیونیس��ت ها از طریق هربرت س��اموئل 
یهودی وزیر كشور ، لوید جرج نخس��ت وزیر صهیونیست زده و بالفور 
وزیر امور خارجه وقت انگلیس نفوذ زیادی در حكومت بریتانیا داشتند. 
نتیجه این نفوذ صدور وعده بالفور در 2 نوامبر 1917 بود. بر اساس این 
وعده بریتانیا متعهد ش��د كه وطنی ملی برای یهودیان در فلسطین ایجاد 
كند. این بیانیه و وعده به یهودیان از عجیب ترین و ش��گفت انگیزترین 
وعده ها در طول تاریخ بش��ر اس��ت. ای��ن بیانیه كامال ب��ا معاهدات و 
پیمان نامه های بین المللی تعارض داش��ت و صادر كنندگان آن صاحبان 
اصلی یك س��رزمین را قربانی منافع پلید خود كردند. بریتانیا متعهد شد 
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ف س��رزمینی  را كه مالك آن نیس��ت، به مردمی كه استحقاق آن را ندارند، 
ببخشد. این اتفاق زمانی افتاد كه بریتانیا مدعی دفاع از ارزش ها و اصول 

انسانی بود. 

متن بیانیه بالفور:
2 نوامبر 1917م. 

عزیزم لورد روچلد
بس��یار مایه خوشحالی است كه به نیابت از حكومت اعلی حضرت 
مطلب زیر را كه تامین كننده آرزوهای یهودیان و صهیونیست هاست و 
به وزارت امور خارجه پیش��نهاد و با آن موافقت ش��ده است، به اطالع 

جنابعالی برسانم: 
»حكومت اعلی حضرت به موضوع تأس��یس وطنی ملی برای ملت 
یهود در فلس��طین به دیده موافق می نگرد و نهایت س��عی خود را برای 
تحقق این هدف به كار می گیرد، مشروط بر این كه هیچ گونه اقدامی كه 
ناقض حقوق مدنی و دینی پیروان دیگر ادیان غیر یهودی در فلس��طین 
و حقوق و وضعیت سیاسی یهودیان در كشورهای دیگر باشد، صورت 

نگیرد. 
بسیار خرسندم اگر اتحادیه هیأت های صهیونیستی را در جریان این 

مطلب قرار دهید. 
ارادتمند شما

آرتور بالفور 
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مقاومت فلســطینیان دربرابر پروژه صهیونیســم در عهد امپراتوری ش
عثمانی 

مقاومت علیه فعالیت های شهرك س��ازی یهودیان در فلس��طین از 
همان زمان آغار اجرای طرح صهیونیس��م در فلس��طین شروع شد و از 
اولین مراحل اجرای این طرح در زمان امپراتوری عثمانی، درگیری هایی 
میان كش��اورزان فلسطینی و شهرك نشینان یهودی در سال 1886 روی 
داد. وقتی رش��اد پاش��ا به عنوان حاكم قدس انتخاب ش��د و نسبت به 
صهیونیس��ت ها ابراز ارادت و محبت كرد، تعدادی از ش��خصیت های 
معروف قدس در م��ه 1890 نامه های اعتراض آمیزی علیه او نوش��تند 
و در 24 ژوئ��ن 1891م. نی��ز نام��ه  اعتراض آمی��زی در این خصوص 
ب��رای صدر اعظم )نخس��ت وزیر( دولت عثمانی ارس��ال كردند و در 
آن خواس��تار ممانعت از مهاجرت یهودیان روسی به فلسطین و تحریم 
تملك اراضی توس��ط آن ها ش��دند. علمای فلسطین و نمایندگان آن ها 
در حكومت عثمانی و روزنامه های فلس��طین خطر اسكان یهودیان در 
فلس��طین را گوش��زد كردند و خواس��تار اتخاذ تدابیر الزم برای مقابله 
با این مس��أله شدند. شیخ محمد طاهر الحس��ینی مفتی قدس در سال 
1897 در راس كمیت��ه ای محل��ی و با اختیاراتی كه حكومت عثمانی به 
وی داده ب��ود، روند انتقال مالكیت اراضی در اس��تان قدس را به دقت 
مورد بررس��ی و تحت نظر ق��رار داد و از ف��روش زمین های زیادی به 
یهودیان جلوگیری كرد. شیخ سلیمان تاجی فاروقی بنیانگذار حزب ملی 
عثمانی در سال 1911 و افراد مشهوری نیز چون یوسف خالدی، روحی 
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ف خالدی، سعیدالحسینی و نجیب نصار هر كدام جداگانه نسبت به خطر 
صهیونیسم هشدار داده بودند.

زمین هایی که یهودیان در عهد عثمانی تملک کردند
همزمان با ش��كل گیری مسأله و مشكل یهودیان در اروپا و تشدید 
دشمنی با آن ها به خصوص در روسیه و اروپای شرقی و تدوین راهبرد 
صهیونیس��م، ش��مار مهاجران یهود به فلسطین و اس��كان آن ها در این 
س��رزمین به خصوص در دو دهه اخیر قرن نوزدهم روند فزونی یافت. 
یهودیان در این زمان احداث ش��هرك های كشاورزی مانند شهرك بتاح 
تكفا )كه در س��ال 1878 س��اخته شد و مجددا در سال 1882 بازسازی 
شد(  و ریشون لیتسون و زخرون یعقوب در سال 1882 را آغاز كردند. 
س��پس ش��هرك های دیگری با حمایت مالی روچیلد میلیونر مش��هور 
یهودی اح��داث و صندوق ملی یهودیان »كرین كایمیت« هم توس��ط 
سازمان جهانی صهیونیسم تأس��یس شد. همزمان با پایان دوران دولت 
عثمان��ی در فلس��طین در س��ال های 1917 و 1918 یهودیان 420 هزار 
دونم یعنی 42 هكتار زمین  معادل 1/56درصد مس��احت فلسطین را در 
اختیار داشتند. یهودیان این مقدار زمین  را هم كه دولتی بود، به بهانه های 
مختلفی از جمله اصالح آن ها و تأس��یس آموزشگاه های كشاورزی به 
دست  آوردند و احیانا هم آن ها را خریداری می كردند و با سوء استفاده 
از فساد دستگاه اداری دولت عثمانی در آن زمان از پرداخت رشوه برای 

رسیدن به مقاصد شوم خود بهره جستند. 
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وضعیت فلسطین تحت اشغال بریتانیاش
فلس��طین در پای��ان جنگ جهانی اول و شكس��ت دولت عثمانی و 
پایان عمر این امپراتوری پس از چند قرن متوالی به قیمومت انگلس��تان 
درآمد. بریتانیا حكومت نظامی در فلسطین تشكیل داد و از سال 1917 تا 
1920 آن را به چند ایالت تقسیم و برای هر ایالت هم یك حاكم نظامی 
انگلیس��ی منصوب كرد. این حاكمان با حاكم نظام��ی قدس در ارتباط 
بودند و حاكم نظامی قدس نیز تحت نظر فرماندهی كل ارتش بریتانیای 
كبیر در قاهره عمل می كرد. در سال 1922 فلسطین به 3 منطقه شمالی، 

جنوبی و استان قدس تقسیم شد. 
حكوم��ت نظامی بریتانیا از زمان تش��كیل در فلس��طین تصمیمات 
متعددی اتخاذ كرد و ژنرال مونی در 8 مه 1918 طی دستوری از خرید 
و فروش زمین های ویژه دولت جلوگیری و دفاتر ثبت اراضی و امالك 
موس��وم به دفاتر تابو را بست. علت آن هم این بود كه مقامات ترك در 
جریان عقب نشینی به دمشق تمامی اسناد و مدارك دفاتر تابو را با خود 
برده بودند. البته حكومت بریتانیا توانس��ت بخشی از این اسناد به ویژه 
دفات��ر مربوط به مناطق نابلس و قدس را در س��ال 1919 با مس��اعدت 
فرانسوی ها در سوریه بازگرداند. در این میان، اسناد مربوط به زمین های 
قدس مفقود ش��د و اس��ناد زمین های حیفا، عكا، الخلیل، جنین، ناصره، 

صفد، طبریا و طولكرم سالم ماندند، اما كامل نبودند.
عامل��ی حكومت نظام��ی بریتانیا در فلس��طین را ب��ه اتخاذ چنین 
سیاس��تی وادار ك��رد، این بود كه وایزمن در تاری��خ 9 نوامبر 1918م. با 
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ف ارسال یادداش��تی از وزارت امور خارجه انگلیس خواست كه كمیته ای 
با عضویت نمایندگان جنبش صهیونیسم برای بررسی مسائل مربوط به 
مالكیت زمین در فلسطین تشكیل دهد تا این كمیته از طریق تهیه نقشه  
و اسناد زمین ها و بررسی قوانین مربوط به آن و امكان تعدیل آن ها، ابتدا 
از زمین های فلس��طین نقشه برداری كرده و سپس نقشه برداری و آمایش 
نهایی از این زمین ها را انجام دهد. وایزمن در این یادداشت خاطر نشان 
كرده بود كه زمین های زیادی غیر قابل س��كونت هس��تند و مس��احات 
گس��ترده ای زمین حاصلخیز وجود دارد كه هیچ نوع محصولی در آن ها 
كشت نمی شود و كم تر از میزان بهره وری این زمین ها، از آن ها برداشت 
می شود. وی مدعی شده بود كه كشاورز فلسطینی قادر به كشاورزی در 
زمین های خود نیس��ت و مالك زمینی اس��ت كه توان كشت و زرع در 
آن را ندارد. در این یادداش��ت به 250000 هزار هكتار زمین های دولتی 
و زمین  های آماده كش��ت و اراضی كش��اورزی )كه بخشی از آن توسط 
صاحبانش زیر كشت رفته بود( اشاره شده بود. وایزمن معتقد بود كه در 

صورت عملی شدن این طرح فواید زیادی به دست خواهد آمد. 
این گونه پیداس��ت كه یهودیان توانستند علی رغم بسته شدن دفاتر 
ثب��ت اراضی، زمین هایی را خریداری كنند. این مس��أله به خوبی در دو 
فرمان ژنرال مونی نمایان است . دستور اول در اول نوامبر در سال 1918 
تحت عنوان فرمان شماره 75 و دستور دوم تحت عنوان فرمان شماره 76 
در 18 نوامبر صادر ش��د. وقتی حكومت نظامی انگلیس در فلسطین پی  
برد كه كار خرید و فروش زمین به صورت غیر قانونی صورت می گیرد، 
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در این دو دس��تور س��ازوكارهای انتقال مالكیت زمین را مشخص كرد. ش
دس��تور شماره 76 توضیح داده است كه كلمه دخل و تصرف به معنای 
خرید و فروش، رهن، فك رهن، وقف و هر نوع تصرف دیگر در اموال 

غیر منقول است.
بنا به این دس��تور هیچ كس ح��ق انتقال زمین های خ��ود را قبل از 
بازگشایی دفاتر تابو نداشت و هر گونه انتقال مالكیتی كه مخالف با این 

منشور بود، باطل و بالاثر تلقی می شد. 
در دوران حكمرانی هربرت س��اموئل نماینده انگلستان در فلسطین 
قوانین جدیدی صادر شد و برای تسهیل روند واگذاری زمین به یهودیان 

تغییراتی در قوانین عثمانی اعمال شد. 
این مرحله همزمان با اش��غال بئر السبع در تاریخ 1917/10/31م. و 
اولین شكست دولت عثمانی در فلسطین آ غاز شد. به دنبال این شكست 
بیانیه بالفور در تاریخ 1917/11/2م. صادر ش��د و انگلستان قدس را در 
دسامبر همین سال اشغال كرد. این گونه كل فلسطین به اشغال نیروهای 

انگلیسی درآمد. 
سپس هیأت صهیونیستی به ریاست وایزمن به اشغالگران انگلیسی 
پیوست و كمیته ای متشكل از رهبران بلندپایه صهیونیسم را تشكیل داد 
تا طرح آماده خود در مورد ایجاد وطن ملی برای یهودیان در فلس��طین 
از طریق اشغال اراضی فلسطین، سیطره بر منابع آبی و معدنی و تضعیف 
اقتصاد آن را به اشغالگران انگلیسی ارائه دهد و بر اساس مقوله و شعار 
مع��روف خود یعنی »س��رزمین بدون ملت برای ملتی بدون س��رزمین« 
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ف عملیات اسكان و جایگزین )اسكان یهودیان و كوچاندن فلسطینیان( را 
به سرانجام برساند. هدف صهیونیست ها از طرح این شعار منحرف كردن 
افكار عمومی جهانیان از اهداف توسعه طلبانه و خوی تجاوزگری خود 
بود. صهیونیس��ت ها مناطق را یكی پ��س از دیگری مصادره و مهاجران 
یه��ودی را در آن ها اس��كان می دادن��د و باز زمین های زی��ادی را برای 
ج��ذب هر چه بیش تر مهاجران یهود تصاحب می كردند. این سیاس��ت 
آن ها پایانی نداشت. صهیونیست ها از آغاز به شدت تالش می كردند تا 
پوشش��ی قانونی و سیاسی برای دولتی كه قرار بود تشكیل شود ، فراهم 
كنند. همچنین با ایجاد نوعی تعهد بین المللی برای تشكیل چنین دولتی 

مقدمات برپایی آن را فراهم  كردند. 
هر چه خواستند ، به آن دست یافتند. اوال به وعده )بیانیه( بالفور در 
مورد ایجاد وطن ملی برای یهودیان دس��ت یافتند و سپس توانستند این 
بیانیه را به تعهدی بین المللی تبدیل كنند تا این كه در نهایت جامعه ملل 
با قیمومت بریتانیا بر فلسطین موافقت كرد و حكومت انگلستان نیز عمال 
به اجرای طرح های هیأت اعزامی صهیونیست ها )كه در سال 1918 وارد 
فلس��طین ش��ده بودند( پرداخت. عالوه بر آن نیز انگلستان مشروعیت 
آژانس یهود در دادن مش��ورت به مقامات انگلیسی و كمك به آن ها در 
اج��رای مقتدرانه این طرح ها را مورد تایید قرار داد. می توان این اقدام را 
گامی در راستای تشكیل دولت یهودی با پوشش انگلیسی توصیف كرد 
تا این كه پایه های این دولت استوار گردد و بتواند در آینده خود مسئولیت 

اداره كشور را عهده دار شود. 
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سیاست ها و اقدامات اشغالگران انگلیسی در فلسطین ش
مقامات انگلیس��ی چه مقامات نظامی از س��ال 1917 و چه مقامات 
سیاس��ی از سال 1920 و حتی قبل از كس��ب مشروعیت بین المللی در 
رابطه با اشغال فلسطین قوانین بسیار خطرناكی را تصویب و در آن اجرا 

كردند. این قوانین با كلیه قوانین و عرف بین المللی تضاد داشت. 
این سیاست ها و قوانین عبارت بودند از:

1- بستن دفاتر ثبت اراضی در تاریخ 18 نوامبر 1917
2 - من��ع ه��ر نوع خرید و فروش به خص��وص در مورد اموال غیر 

منقول 
3- تعیین مدت سه سال برای اجاره زمین های كشاورزی

هدف از این بند این بود كه شخص مستاجر هیچ گونه حق مالكیتی 
در این زمین ها پیدا نكند. 

4- در اوائل اكتبر سال 1918م. منشوری صادر شد كه خطرناك ترین 
بند آن ماده ش��ماره 5 ب��ود. در این ماده هر نوع ح��ق تقدم برای اثبات 
مالكیت اراضی ملغی اعالم شد. بر اساس قوانین دولت عثمانی هر كسی 
اراض��ی موات و یا اراضی دیگر را احی��ا و اصالح می كرد، صاحب آن 
می شد و می توانست آن ها را بفروشد یا رهن دهد. این زمین ها به وراث 
متوفی منتقل می شد. البته می بایست كه شخص به مدت ده سال متوالی 

در این زمین ها كشت و كار می كرد تا صاحب چنین حقوقی  شود.
5- در س��ال 1920 هرب��رت س��اموئل )یهودی( حاك��م بریتانیایی 
فلس��طین قانونی تحت عنوان »قانون اراضی« منتشر ساخت. این قانون 
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ف س��نگ زیربنای تشكیل رژیم صهیونیستی به شمار می آید. انگلستان كه 
متعهد به تش��كیل چنین رژیمی شده بود،  از این قانون به عنوان ابزاری 

برای رسیدن به این مهم استفاده كرد. 
6- در س��ال 1920 حكومت س��اموئل با ت��الش بیش تر و فعالیت 
گس��ترده تر اجرای طرح های جنبش صهیونیسم را پی گرفت. مهم ترین 
اعم��ال وی افتت��اح دفاتر ثبت اراض��ی و واگذاری امر نظ��ارت بر این 
دفاتر به یك صهیونیس��ت به نام نورمان بنتویچ بود. در همین س��ال هم 
قانون خطرناك »مس��احت« صادر شد و بنوتیچ برای مصادره زمین های 

فلسطینیان فورا آن را به اجرا گذاشت. 
7- بس��تن بانك عثمانی )این تنها بانكی بود كه به كشاورزان وام با 

بهره پایین می داد(
8- اعمال مالیات های سنگین بر فلسطینیان. كشاورزان فلسطینی كه 
میانگین درآمدشان كم تر از هر قشری بود، بر اساس این قانون بیش ترین 

مالیات را پرداخت می كردند.
9- مقامات انگلیسی حاكم بر فلسطین با هدف مشروعیت بخشیدن 
ب��ه روند غصب زمین ها تحت لوای قان��ون، قوانین قبلی را كامال تغییر 

دادند و قوانین جدیدی را تصویب كردند. 
10- وارد آوردن خسارت های سنگین به كشاورزان از طریق واردات 
محصوالت كش��اورزی قبل از فروش محصوالت كشاورزان فلسطینی. 
همین مس��أله باعث تراكم بدهی های كش��اورزان و احیانا ورشكستگی 
آن ها می شد؛ به نحوی كه حدود 75 درصد آن ها دیگر قادر به پرداخت 
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مالی��ات نبودند. عالوه بر ای��ن گونه اقدامات ظالمانه، ش��مار زیادی از ش
كش��اوزران به صورت دس��ته جمعی زندانی و به ش��دت شكنجه و به 

پرداخت غرامت های سنگین محكوم می شدند.
11- همچنین 86 هزار خانواده پس از تخریب و به آتش كشیده شدن 
منازلش��ان توسط یهودیان و نیروهای انگلیسی آواره شدند و هزاران نفر 
هم در زیر چرخ  خودروهای زرهی انگلیسی هاا و پای اسب ها له شدند. 
تنها گناه آن ها مخالفت با تخلیه زمین هایش��ان بود. شما خواننده محترم 
مالحظه می فرمایید كه در این انتفاضه هم چطور فلسطینیان به خاطر دفاع 
از س��رزمین و خاك خود در همه جای فلسطین، جنین ،  رفح،  نابلس و 

غزه و ... قربانی می شدند.
12- حكومت بریتانیا در فلس��طین زمین های عرب ها را به یهودیان 
اجاره می داد و یا برای همیش��ه ب��ه آن ها هبه می كرد. همچنین امتیازات 
زیادی به یهودیان داد و آن ها با اس��تفاده از این امتیازات توانستند منابع 
اقتصادی و آبی و معدنی فلس��طین را در اختیار خود بگیرند. از س��وی 
دیگر، به شركت های نفتی آمریكا امتیاز بهره برداری از نفت به مدت 70 

سال داده شد. 
حكومت انگلیس كلیه درهای فلس��طین را به روی انگلیس��ی ها و 

یهودیان برای چپاول این سرزمین و منابع خدادادی آن بازگذاشت.
13- نزول خوران یهودی سهم عمده ای در ورشكسته كردن كشاورزان 
فلس��طینی داشتند. آن ها در مقابل پرداخت وام به فلسطینیان حدود 200 
درصد س��ود می گرفتند كه همین مسأله باعث ش��د فلسطینیان قادر به 
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ف پرداخت دیون خود نباشند، بنابراین یهودیان زمین های آن ها را در عوض 
وام های خود در مزایده ها و مناقصات خریداری می كردند. صهیونیست ها 
از فروش این زمین ها به عنوان حربه ای تبلیغاتی برای ترویج این ایده كه 
فلسطینیان زمین های خود را فروخته اند، استفاده می كردند. عالوه بر آن، 
زمین هایی كه مالكان برزگ عرب به یهودیان فروختند، در كل 1 درصد 
فلس��طین را شامل می ش��ود. در بخش دیگر این نوشتار به این موضوع 

پرداخته می شود. 
اداره اراضی جنایت های زیادی در حق فلس��طینیان مرتكب ش��د و 
به ش��یوه های مختلف و با اس��تناد به قوانین عجیب و غریبی زمین های 
عرب ها را مصادره می كرد. گفتنی است كه اداره اراضی در سال 1920 با 

اداره كشاورزی، آموزشگاه كشاورزی و هیأت صهیونیستی ادغام شد.

قوانین صادره از حكومت قیمومت در مورد اراضی فلسطین
1ـ قانون انتقال مالکیت اراضی

به موج��ب این قان��ون انتقال مالكی��ت اراضی منوط ب��ه موافقت 
حكومت نظامی برتیانیا در فلس��طین بود. بر اساس این قانون هیچ كس 
حق نداش��ت بیش از 300 دونم زمین  كش��اورزی به ارزش 3000 جنیه 
مصری داشته باشد. همچنین هر فلسطینی نمی توانست بیش از 30 دونم 
)هر دونم معادل1000مترمربع است( زمین در شهر داشته باشد و مالك 
هم می بایس��ت مقیم فلس��طین می بود و خود ش��خصا به كشاورزی در 

زمین هایش می پرداخت. 
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2- قانون اراضی متروکه در سال 1921م. ش
حكومت انگلستان در فلس��طین با صدور این قانون تالش نمود تا 
هرچه بیش تر زمین های كش��اورزان عرب را مصادره كند. به خصوص 
این كه بیش تر این زمین ها در س��ال های جنگ م��ورد بهره برداری قرار 
نگرفتند. حكومت بریتانیا با سوء اس��تفاده از این وضعیت و به بهانه این 
كه این زمین ها س��ه سال بدون هیچ كشت و كاری رها شده اند، آن ها را 
مصادره كرد. این قانون عطف به ما سبق شد و تمامی زمین های رها شده 
نیز كه كشاورزان آن ها را اصالح و احیا كرده بودند، به این بهانه مصادره 
شدند. هدف از این همه اقدامات ظالمانه تسهیل روند اسكان و مهاجرت 

یهودیان و گذاشتن سنگ بنای وطنی ملی برای آن ها بود.

3- قانون اراضی موات در سال 1921م. 
بر اس��اس این قانون به هر كس كه بدون اجازه مدیر اداره اراضی، 
زمین موات را احیا و در آن كشت می كرد،  سند مالكیت داده نمی شد و 

محاكمه می شد. 

4- قانون محاکم ارضی 1921م. 
هربرت ساموئل حاكم انگلیسی فلسطین این قانون را برای بررسی 
مالكیت اراضی و حل اختالفات مربوط به مالكیت زمین ها صادر كرد و 

نورمان بنتویچ را مسئول نظارت و اداره این محاكم كرد. 

5- قانون اراضی جنگلی
این قانون به عنوان پوشش��ی برای مصادره زمین های فلسطینیان به 
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ف اج��را درآمد تا این زمین ها به اراضی دولتی ضمیمه ش��ود و براحتی در 
اختیار یهودیان قرار گیرند.

6- قانون لغو مالکیت
بر اساس این قانون هر سرمایه گذاری كه می خواست طرحی را در یك 
قطعه زمین اجرا كند، می بایست با صاحب زمین توافق كند. در صورت 
نرس��یدن توافق، شخص س��رمایه گذار می توانست ش��كوائیه ای در این 
خصوص تنظیم و به نماینده بریتانیا در فلسطین تقدیم كند. نماینده انگلیس 
نیز بنا به صالحدید خود دستور لغو مالكیت آن شخص بر زمین را صادر 
می كرد و به شخص سرمایه گذار اجازه دخل و تصرف در آن را می داد. 

مقاومت و وضعیت سیاسی فلسطیِن تحت اشغال نیروهای 
انگلیسی

جنبش ملی فلسطین از 1918 تا 1929 
جنب��ش ملی فلس��طین به خصوص از س��ال 1918 ت��ا 1929م. بر 
مقاومت مسالمت آمیز با پروژه صهیونیسم تاكید داشت و تالش  می كرد 
كه دولت انگلی��س را به صرف نظر از وعده بالفور اقناع كند و همچنان 
به لغو این وعده امیدوار بود. از س��وی دیگر ، جنبش صهیونیسم هم به 
اقدامات عملی خطرناكی دست نزده بود. همچنین رهبری فلسطین در آن 
زمان معتقد بود كه فلسطینیان ابزارهای الزم برای تحمیل خواست خود 

بر انگلیسی ها را در اختیار ندارند.
رهبری فلسطین از اراده ای قوی برای استفاده از روش های شدیدتر 
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علیه انگلیس��ی ها برخوردار نبود. نداشتن مهارت سیاسی و رقابت های ش
عشیره ای بر سر رهبری )میان طایفه حسینیه و نشاشیبیه( كه انگلیس در 
برانگیختن آن نقش عمده ای داشت، به نوبه خود جنبش ملی فلسطین را 
تضعیف كرد. اما این تاثیری در موضع اصولی فلسطینیان در قبال پروژه 

صهیونیسم و استعمار بریتانیا و مطالبات سیاسی ملی نداشت. 
از س��وی دیگ��ر، رهبری فلس��طین اولی��ن هیأت اعزام��ی خود را 
در ژوئ��ن1921 به لندن فرس��تاد. این هیأت با وینس��تون چرچیل وزیر 
مس��تعمرات انگلیس و تعدادی از مقامات انگلیسی دیدار كرد. انگلیس 
توجهی به خواس��ته های این هیأت نكرد و تالش های آن بی فایده ماند. 
البته موفق ش��د نظر مجلس اعیان انگلیس را در مخالفت با بیانیه بالفور 
جلب كند. از سوی دیگر ، تالش بریتانیا برای تشكیل مجلس قانونگذاری 
فلس��طین در سال 1923 را كه عمال مجلس��ی فرمایشی و بدون قدرت 
تصمیم گیری بود، ناكام گذاشت. دیدار بالفور از فلسطین در سال 1920م. 
اعتراضاتی را در میان فلس��طینیان به دنبال داشت و فلسطین در آن روز 

شاهد اعتصاب عمومی بود.
در پنجمین كنگره فلس��طین در تاریخ 25-22 آگوست 1922 میثاق 
و پیمانی ملی به تصویب شركت كنندگان رسید. آن ها بدین شیوه سوگند 
یاد كردند: »ما نمایندگان ملت عرب فلسطین در پنجمین كنگره فلسطین 
در نابلس در پیش��گاه خداوند و در برابر تاریخ و ملت خود سوگند یاد 
می كنیم كه به تالش های خویش برای رس��یدن به استقالل سرزمین مان 
ادامه دهیم و از وسایل و ابزارهای مشروع برای تحقق وحدت ملی بهره  
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ف جوییم. به هیچ وجه ایجاد وطن ملی برای یهودیان را نخواهیم پذیرفت 
و با مهاجرت آن ها )به فلسطین( هم به شدت مخالف هستیم.«

در طول این سال ها 1918 تا 1929 سه قیام مردمی و به عبارت دیگر 
سه انتفاضه روی داد كه كامال از خشم زیاد ملت فلسطین نسبت به طرح 
صهیونیسم حكایت داشت. هدف این انقالب ها اعالم خشم مردم نسبت 
به اقدامات یهودیان بود و تالش شد تا بنا به دالیل مذكور از برخورد با 
انگلیس��ی ها اجتناب شود. اما انگلیسی ها نقشی اساسی در سركوب این 
انقالب ها داشتند. انقالب »پیامبر موسی« در تاریخ 10-4 آوریل 1920م. 
در قدس منجر به كشته شدن پنج یهودی و زخمی شدن 211 نفر دیگر 
و ش��هادت پنج فلسطینی و زخمی  شدن 24 نفر شد. انقالب یافا هم در 
تاریخ 1 مه1921 به وقوع پیوس��ت و تا پانزدهم همین ماه ادامه داشت. 
این قیام از یافا ش��روع شد و بخش هایی از شمال فلسطین را فراگرفت. 
در جریان این قیام مردمی 47 صهیونیس��ت كش��ته و 146 نفر دیگر هم 
زخمی شدند. همچنین 48 فلسطینی شهید و 73 نفر دیگر زخمی شدند. 
قیام براق نیز در 15 آگوست 1929 شعله ور شد و تا دوم دسامبر همین 
سال ادامه داشت. مسلمانان برای دفع تجاوزات یهودیان علیه دیوار براق 
»دیوار غربی مس��جد مبارك االقصی« دس��ت به این قیام زدند. این قیام 
همه مناطق فلسطین را در برگرفت و در جریان آن 133 یهودی كشته و 
339 نفر دیگر هم زخمی ش��دند. همچنین 116 فلسطینی شهید و 232 
نفر دیگر هم در این انتفاضه زخمی شدند. بیش تر فلسطینیان در این سه 
قیام به دست نیروهای انگلیسی كشته و زخمی شدند. حاج امین الحسینی 
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مفتی قدس نقشی اساسی در قیام های مردمی پیامبر موسی و براق داشت. ش
اما رهبری سیاسی فلسطین همچنان روش های مسالمت آمیز را در پیش 
می گرف��ت و تالش می كرد كه م��ردم را آرام كند. در این جا باید به این 
مطلب مهم هم اش��اره كرد كه شخصیت های اسالمی این سه انقالب را 
راهبری می كردند و این قیام ها در برانگیختن احساسات ملی مردم علیه 

صهیونیست ها و طرح های آن ها بسیار مؤثر واقع شدند.

جنبش ملی فلسطین از 1929 تا 1939
 قیام براق در س��ال 1929 آغاز یك دهه جدید از مقاومت و مبارزه 
ش��دید با صهیونیست ها و استعمار انگلستان بود. اوج این مقاومت ها را 
می توان در انقالب بزرگ فلس��طین )1939�1936( مشاهده كرد. ضمنا 
در این دهه خطر حضور یهودی ها و صهیونیست ها  در فلسطین هر چه 
بیش ت��ر افزایش یافت ، به ویژه آنكه پس از مهاجرت بیش از 152 هزار 
یهودی در س��ال های )1935�1930( ش��مار یهودیان ساكن فلسطین كه 
تا س��ال 1929، 156 هزار نفر بود، در این دوره دو برابر افزایش یافت. 
بیش ت��ر مهاجران جدید را یهودیان آلمانی تش��كیل می دادند كه اصوال 
بازرگان،  تاجر و یا دانش��مندان متخصص در زمینه های مختلف بودند. 
گفتنی اس��ت كه در همی��ن دوره یهودیان توانس��تند 229 هزار دونم از 
اراضی فلس��طینی ها را در اختیار بگیرند و برای رس��یدن به مقاصدشان 
اقدام به قاچاق اسلحه كردند كه دو مورد از آن در تاریخ 15 مارس 1930 

و 16 اكتبر سال 1935 لو رفت. 
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ف نیمه اول دهه سی شاهد افزایش فعالیت های سیاسی و ملی فلسطینی ها 
در صحنه های مختلف   و همچنین مبارزه مستقیم و گسترده با انگلستان 
به عنوان منشا اصلی تمام مصیبت ها و گرفتاری های ملت فلسطین بود. 
در این دوره احزاب مختلفی در فلسطین شكل گرفتند. نخستین حزب 
به نام »اس��تقالل«  در آگوس��ت سال 1932 تشكیل شد. این حزب نقش 
مهمی را در مبارزه با دشمن انگلیسی ایفا كرد. حزب استقالل از اواسط 
س��ال 1933 به بعد ضعیف شد. در مارس س��ال 1935 فلسطین شاهد 
تشكیل حزب عربی فلسطین بود كه به اولین حزب مردمی تبدیل شد و 
از حمایت مفتی بزرگ »حاج امین الحسینی«  و ملت فلسطین برخوردار 
بود. عالوه بر حزب عربی فلسطین، جمعیت ها و انجمن ها و حركت های 
پیش��اهنگ دیگری نیز در این دوره ظهور كردند كه از آن جمله باید از 
انجمن جوانان مسلمان یاد كرد. گفتنی است كه در این دوره گروه های 
مخفی نظامی و مبارزاتی مختلفی نیز ش��كل گرفتند كه از آن جمله باید 
به جنبش »جهاد« به رهبری شیخ عزالدین قسام و »سازمان جهاد مقدس« 
به رهبری عبدالقادر الحس��ینی اش��اره كرد. ضمنا حاج امین الحسینی به 

صورت مخفیانه بر »سازمان جهاد مقدس«  نیز نظارت می كرد. 
گروه های كوچك انقالبی دیگری نیز در س��ال های 1929 تا 1939 
ش��كل گرفتند كه شدیدا با نیروهای اس��تعمار انگلیس درگیر شدند. از 

جمله این گروه ها می توان به »الكف االخضر« اشاره كرد.
گفتنی است كه در این دوره،  فلسطینی ها دیگر امیدشان را نسبت به 
استفاده از راه های مسالمت آمیز در دستیابی به حقوق از دست رفته شان 
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از دس��ت دادند. حاج امین الحسینی در این باره می گوید: »تا سال 1932 ش
هنوز اندك امیدی برای دستیابی به حقوق از دست رفته از طریق راه های 
مسالمت آمیز و قانونی بود ولی با گذشت زمان،  همان امید را نیز از دست 

دادیم و جز در پیش گرفتن راه شهادت چاره ای نداشتیم.«
در یادداش��ت های مدیر بخش اطالعات پلیس فلسطین در این باره 
آمده است: »خشم فزاینده ای در میان اقشار مختلف ملت فلسطین نسبت 
به قیمومت انگلستان بر فلسطین و حكومت نظامی آن در این سرزمین 
دیده می ش��ود و عرب ها كه روزگاری به این امید بودند كه انگلس��تان 

حقوق شان را باز می گرداند،  دیگر امیدشان به یاس مبدل شده است.«
از جمله عوامل مهمی  كه تاثیر قابل توجهی در انتشار اندیشه های ضد 
انگلیسی داشت ،  می توان به شكست ماموریت هیأت اعزامی فلسطین به 
لندن كه در مارس1930 و به ریاست موسی كاظم الحسینی انجام شد و 
همچنین بی توجهی دولت انگلستان به نقطه نظرات جان هوپ سمپسون 
J.H.SIMPSON اشاره كرد. سمپس��ون كارشناس مسائل اسكان، از 
سوی دولت انگلستان مسئول بررسی وضعیت فلسطین شده بود و پس 
از بررس��ی های مختلف و موشكافانه اعالم كرد كه فلسطین هیچ زمین 
اضافی ن��دارد كه بتوان آن را در اختیار مهاجران یه��ودی قرار داد. وی 
توصیه كرد كه باید میزان مهاجرت یهودیان به این كش��ور را كاهش و 
یا متوقف س��اخت ، البته این مسئله وقتی باعث بحرانی تر شدن بیش تر 
اوضاع شد كه دولت انگلستان ابتدا در »كتاب سفید« خود كه انتشار آن به 
اكتبر سال 1930 میالدی برمی گردد، وعده داده بود كه مهاجرت یهودیان 



39

ت
قعی

 وا
 یا

عه
شای

ن؛ 
زمی

ش 
رو

ف را متوقف می س��ازد. طولی نكش��ید كه در فوریه سال 1931 میالدی با 
انتش��ار »كتاب سیاه«  التزام و پایبندی خود را نسبت به طرح )مهاجرت( 

صهیونیست ها اعالم كرد و عمال مفاد »كتاب سفید« را نقض كرد.
گفتنی اس��ت كه در همین دوره ملت فلس��طین توانست كه بعدی 
عربی و اس��المی به مس��ئله فلس��طین بدهد. ضمنا گزارش هایی كه در 
ماه می  س��ال 1931 انتش��ار یافت از ظهور جنبش��ی انقالبی و مبارزاتی 
برای نجات كشورهای عربی به ویژه سوریه و فلسطین حكایت داشت. 
شكیب ارسالن كه یكی از امرای مسلمان لبنان بود،  رهبری و هدایت این 
جنبش را بر عهده گرفت. از دیگر چهره های برجسته ای كه در این زمینه 
با شكیب ارسالن همكاری داشتند،  باید به حاج امین الحسینی و »شوكت 
علی« رهبر برجسته هندی اشاره كرد. ضمنا این جنبش ارتباط گسترده ای 
با رهبران جنبش های عربی در عربستان،  عراق،  شام و مصر داشت، ولی 
در نهایت با شكست مواجه شد. گفتنی است كه در كنفرانس اسالمی در 
س��ال 1931 در شهر قدس و به ریاست حاج امین الحسینی برگزار شد، 
22 نماینده از كشورهای مختلف اسالمی شركت داشتند كه از آن جمله 
می توان از شخصیات های مسلمان برجسته ای مانند »شیخ محمد رشید 
رضا«،»محمد اقبال الهوری« اندیشمند مسلمان پاكستانی،  »شوكت علی« 
رهب��ر بزرگ هند،  »عبدالعزیز ثعالبی« رهبر تونس و »ش��كری القوتلی« 
رهبر سوریه یاد كرد. این جنبش طرح هایی همچون تأسیس یك دانشگاه 
اسالمی،  تش��كیل مؤسس��ه ای برای محافظت از زمین های فلسطینی ها 
و همچنین تش��كیل كمیته های پیگیری مس��ائل فلسطین در كشورهای 
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مختلف را به تصویب رس��اند، ولی این طرح ه��ا به خاطر آنكه بیش تر ش
كشورهای اسالمی تحت سلطه استعمار انگلیس بودند و انگلیسی ها نیز 
تالش زیادی برای ناكام گذاردن این گونه طرح ها می كردند،  اجرا نشد.

مقاومت و مبارزه مسلحانه در آغاز به وسیله گروه »الكف االخضر« 
شروع شد. این س��ازمان بالفاصله پس از قیام براق و به رهبری »احمد 
طافش« شكل گرفت و عملیات های نظامی را بر ضد یهودیان و انگلیسی ها 
انجام داد، ولی حمالت مستمر و فزاینده انگلستان به این گروه در نهایت 

به از هم پاشیدن و دستگیری رهبر آن در سال 1930 انجامید. 
در اكتبر س��ال 1933 اعتراضات رهبران سیاس��ی فلس��طین شكل 
جدی ت��ری به خ��ود گرف��ت و دو تظاهرات گس��ترده اعتراض آمیز در 
ش��هر قدس و یافا در 13و27 اكتبر همین سال برپا شد. رهبران سیاسی 
فلسطین خود نیز در این تظاهرات شركت داشتند. نخستین تظاهرات از 
مس��جداالقصی آغاز شد و دومین تظاهرات نیز پس از اقامه نماز جمعه 
در یافا شكل گرفت. در این میان استعمارگران انگلیسی درصدد بودند كه 
با استفاده از قدرت و توان نظامی خود،  مانع از برگزاری تظاهرات شوند 
كه این مس��ئله در نهایت باعث كشته شدن 35 فلسطینی و زخمی شدن 
255 تن ش��د. به دنبال گس��ترش دامنه تظاهرات و افزایش درگیری ها 
میان انگلیسی ها و فلس��طینی ها در قدس،  نابلس،  بئرالسبع و اللد شمار 
قربانی ها افزایش یافت و فلس��طینی ها دست به اعتصاب عمومی هفت 
روزه زدند. گفتنی اس��ت در جریان تظاهرات ماه اكتبر فلسطین 12 تن 
از رهبران فلس��طین از جمله سه نفر از اعضای كمیته اجرایی بازداشت 
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ف شدند و موسی كاظم الحسینی نیز در تظاهرات یافا به شدت مجروح شد 
و به دنبال ش��دت جراحات در مارس سال 1934 در سن هشتاد و یك 
س��الگی به شهادت رسید. جنبش »الجهاد« به همت شیخ عزالدین قسام 
بنیاد نهاد ش��د. ریشه های شكل گیری و ظهور این جنبش به سال 1925 
باز می گردد. این جنبش جهادی،  اسالم را به عنوان مرام و مسلك خود 
انتخاب و فعالیت های خود را به صورت مخفیانه و با ش��عار »سرانجام 
جهاد،  پیروزی یا ش��هادت است« در شمال فلسطین و در میان كارگران 
و كش��اورزان آغاز كرد. »شیخ عزالدین قسام« توانست 200 تن از یاران 
خود را سازمان دهی كرده و حدود 800 تن را بسیج كند. این جنبش در 
جریان قیام براق به صورت مخفیانه فعالیت های مبارزاتی داش��ت و در 
نیمه اول دهه 30 موفق به انجام عملیات های نظامی شد. در نوامبر سال 
1935، جنبش مذكور رسما اعالم موجودیت كرد و وارد جنگ با دشمن 
انگلیسی شد و در20 نوامبر سال 1935 در درگیری میان اعضای جنبش 
و پلیس انگلیس كه در منطقه »احراش«  رخ داد،  شیخ به همراه دو تن از 
یارانشان شهید شدند ،  البته این نقطه پایان نبود و »شیخ فرحان السعدی« 
سكان رهبری و هدایت آن را عهده دار شد. ضمنا جنبش »الجهاد« نقش 

مهمی را در انقالب بزرگ فلسطین )1939� 1936( ایفا كرد. 
س��ازمان جهاد مقدس زیر نظر حاج امین الحسینی فعالیت می كرد. 
ایشان ش��خصیتی ملی و اس��المی بودند و فعالیت سازمانش در قدس 
متمركز بود. شمار اعضای آن در سال 1935 به 400 نفر رسید و توانست 

در انقالب بزرگ فلسطین نقش آفرینی كند.
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انقالب بزرگ فلسطین از 1936 تا 1939ش
انقالب بزرگ فلسطین یكی از بزرگ ترین انقالب ها در تاریخ نوین 
فلسطین است. این انقالب در 15 آوریل سال 1936 و به دست یك گروه 
قس��امی به رهبری »شیخ فرحان السعدی«  و با قتل دو یهودی آغاز شد. 
پس از آن حوادث مختلفی روی داد كه واكنش های شدید و خشمگینانه 
طرف عربی و یهودی را به دنبال داشت. در تاریخ 20 آوریل همان سال 
ملت فلس��طین دس��ت به اعتصاب عمومی زد. از دیگر رخدادهای این 
دوره باید به وحدت احزاب عربی فلس��طین و همچنین تشكیل كمیته 
عالی عربی به ریاست حاج امین الحسینی اشاره كرد. كمیته مذكور در 25 
آوریل سال 1936 تشكیل شد و بر تداوم اعتصاب تا تحقق خواسته های 
ملت فلسطین در تشكیل یك دولت فلسطینی و توقف مهاجرت یهودیان 
تاكید داشت. اعتصاب عمومی فلس��طینی ها 178 روز )در حدود شش 
ماه( به طول انجامید و به عنوان طوالنی ترین اعتصاب عمومی در تاریخ 
جهان به ثبت رس��ید. این اعتصاب عمومی در فلسطین با انقالب بزرگ 
همراه بود. مرحله اول انقالب بزرگ فلس��طین در 12 اكتبر سال 1936 
و به درخواست پادشاهان و روسای كشورهای عربی و به منظور ایجاد 
بس��تری مناسب برای حضور گروه تحقیق انگلیس��ی و بررسی اوضاع 
فلس��طین و ارائه نتایج تحقیقات متوقف شد. كمیته پیل نتایج تحقیقات 
خود را در سال 1937 ارائه داد و پیشنهاد كرد كه فلسطین میان یهودی ها 
و عرب ها تقسیم ش��ود. پیشنهاد كمیته پیل شعله های انقالب را مجددا 
در میان مردم برانگیخت كه نشانه های آغازین آن را باید در ترور اندرو 
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ف Andrews حاكم انگلیس��ی اس��تان الجلیل به دست نیروهای قسامی 
جستجو كرد. استعمار انگلستان در پی ترور اندرو در 26 سپتامبر 1937 
دس��ت به اقدامات سركوبگرانه ش��دیدی زد و مجلس اعالی اسالمی،  
كمیته عالی عربی و كمیته های ملی را منحل كرد و در صدد بازداش��ت 
حاج امین الحس��ینی برآمد. ایشان در نیمه های اكتبر سال 1937 به لبنان 
رفتند و از همان جا هدایت انقالب را به عهده گرفتند،  البته در این میان 
استعمارگران انگلیسی 4 تن از اعضای كمیته عالی عربی را بازداشت و 

به الجزایر و سیسیل تبعید كردند. 
انقالب بزرگ فلس��طین در تابستان س��ال 1938 دوباره اوج گرفت 
و مبارزان موفق ش��دند كنت��رل برخی از مناطق روس��تایی و همچنین 
ش��ماری از شهرها را به مدتی كوتاه در دس��ت بگیرند. در همین زمان 
حكومت انگلس��تان در فلس��طین فرو پاش��ید و به قطع می توان گفت 
كه اگر مس��ئله محدود به رویارویی میان یك ملت استعمارش��ده و یك 
حاكمیت استعمارگر بود، ش��اید درنهایت به عقب نشینی اشغالگران و 
دس��تیابی ملت فلسطین به حقوق از دست رفته ش��ان می انجامید، ولی 
طرف یهودی- صهیونیستی به خاطر نفوذ و ماهیت پلیدش، انگلیسی ها 
را برای تداوم دش��منی هایش با ملت فلسطین تحت فشار قرار می داد.
فشارهای صهیونیست ها در نهایت باعث شد كه انگلستان شمار زیادی 
از نیروهای خود را به فرماندهی برجسته ترین چهره های نظامی همچون 
»ویفل«، »هاینینگ« و »مونتكمری« به فلسطین ارسال كند. این نیروها به 
اش��غال مجدد فلسطین دس��ت زدند و از آخرین تجهیزات نظامی خود 
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برای تخریب ش��هرها و روستاهای فلس��طین و آواره كردن فلسطینیان ش
اس��تفاده كردند و در تابستان سال 1939 آتش انقالب بزرگ فلسطین را 
خاموش كرده و شمار زیادی از رهبران بزرگ فلسطین همچون »فرحان 
الس��عدی«، »محمد الصالح الحمد«،   »عبدالرحیم حاج محمد« و »یوسف 

ابودره« را به شهادت رساندند. 
از دیگر س��و، دولت انگلستان در حالی كه مشغول سركوب انقالب 
مردم فلسطین بود به منظور یافتن راه حلی سیاسی بود. از همین رو، طرح 
تقس��یم فلس��طین را ملغی اعالم و زندانیان سیسیل را آزاد كرد و طرف 
عربی و یهودی را به پای میز مذاكرات در لندن فراخواند. كنفرانسی كه 
در فوریه 1939 و با حضور نمایندگانی از فلسطین و كشورهای عربی و 
همچنین نمایندگان یهودی در لندن تشكیل شد،  به هیچ نتیجه مشخصی 
نرس��ید و این مسئله باعث ش��د كه انگلیس خود بدون در نظر گرفتن 
نظرات طرفین راه حلی را ارائه دهد. پس از آن دولت انگلس��تان در می 
س��ال 1939 »كتاب سفید«  را منتش��ر كرد كه تا حدی به معنای پیروزی 
سیاس��ی فلسطینی ها بود. دولت انگلس��تان در این كتاب،  قاطعانه تاكید 
كرده بود كه تش��كیل یك دولت یهودی در فلس��طین در سیاست های 
این كش��ور هیچ جایگاهی ندارد و خواست انگلیس تشكیل یك دولت 
مستقل فلسطینی است كه در آن قدرت میان عرب ها و یهودی ها تقسیم 
شود. ضمنا بریتانیا از تصمیم خود برای تشكیل یك دولت فلسطینی طی 
ده س��ال آتی خبر داده و اعالم كرده بود كه میزان مهاجرت در 5 س��ال 
آینده از س��قف 75 هزار نفر تجاوز نخواهد كرد و بعد از آن،  مهاجرت 
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ف یهودی ها را متوقف خواهد ساخت مگر اینكه عرب ها خودشان خواستار 
تداوم مهاجرت یهودی ها باشند. از دیگر مسائلی كه انگلستان در كتاب 
س��فید بر آن تاكید كرده بود،  ممنوعیت ف��روش زمین در برخی مناطق 
فلس��طین بود ، ضمن آنكه فروش زمی��ن در دیگر مناطق نیز به صورت 

مشروط ممكن بود.
در این میان بیش تر رهبران فلسطینی با نظر به تردیدی كه نسبت به 
اجرای وعده های مذكور انگلس��تان داشتند، با مفاد كتاب سفید موافقت 
نكردند. از س��وی دیگر، در طرحی كه از سوی انگلستان ارائه شده بود 
استقالل فلسطین منوط به موافقت یهودی ها و مشاركت آنها در حكومت 
بود و از طرف دیگر، بریتانیا در زمینه عفو عمومی انقالبیون و یا آش��تی 
با رهبر بزرگ فلس��طین »حاج امین الحسینی« هیچ وعده ای نداد. عالوه 
بر همه اینها فلسطینی ها دور از خرد می دیدند كه خیلی سریع در مقابل 
طرحی كه در آن برخی امتیازات )به دشمن( داده شده بود، موضع موافق 
اتخاذ كنند. به هر حال گذشت زمان مشخص می كرد كه دولت انگلستان 
ك��ه آن همه بر اجرای طرحش تاكید داش��ت، تا چه حد در اجرای این 
تصمیم خود جدی اس��ت. از س��وی دیگر، یهودیان نیز مخالف اجرای 

طرح مذكور بودند.

تحوالت سیاسی فلسطین از 1939 تا 1947
در سال های )1947�  1939( جنگ جهانی دوم رخ داد و فلسطینی ها 
در حالی وارد این دوره شدند كه قدرت و توان شان به تحلیل رفته بود و 
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رهبران سیاسی انقالب در جریان آن متفرق شده بودند. به عنوان نمونه ش
حاج امین الحس��ینی در اكتبر س��ال 1939 به ع��راق رفت، ولی پس از 
سقوط حكومت ملی ضد استعماری در عراق كه وی نقش عمده ای در 
شكل گیری آن داشت، ابتدا به ایران و سپس به تركیه رفت و در نوامبر 

سال 1941 وارد آلمان شد.
حاج امین به منظور فراهم كردن بس��تری مناس��ب برای دس��تیابی 
عرب ها به حقوق ش��ان، خ��ود را ناگزیر به هم��كاری با آلمان ها یعنی 
دشمنان انگلستان دید و پیش نویس اعالمیه ای را تهیه كرد كه در آن دو 
دول��ت آلمان و ایتالیا وعده داده بودند كه از هیچ كمكی به كش��ورهای 
عربی تحث اش��غال بریتانیا دریغ نورزند و استقالل كشورهای عربی را 
به رسمیت بشناسند و تالش خود را صرف مقابله با اندیشه ایجاد وطن 
ملی برای یهودیان كنند،  البته آلمان انتشار مفاد این اعالمیه را مشروط به 

ورود نیروهای آلمانی به قفقاز كرده بود.
به هر حال حاج امین عمال از حضور خود در آلمان استفاده و تمام 
تالش خود را صرف تش��كیل یك ارتش عرب��ی كرد. در این ارتش كه 
رسما در 2 نوامبر سال 1943 تأسیس و پی ریزی شد، آموزش نیروهای 
نظامی عرب توسط آلمان ها صورت می گرفت و عمال صدها جوان عرب 
از كش��ورهای مختلف عربی در قالب این ارتش، آموزش های نظامی را 
فرا گرفتند. ضمنا آلمان كمك های تسلیحاتی و مهماتی فراوانی به ارتش 
عربی ارائه داد و حتی 30 هزار قبضه س��الح در لیبی پنهان ش��ده بود تا 
در لحظه مناس��ب مورد اس��تفاده قرار گیرد. با این همه، هنگام پیروزی 
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ف انگلیس��ی ها و متفقین در جنگ جهانی دوم، فلسطینی ها و رهبران شان 
در وضعیت سخت تری قرار گرفتند. فرانسوی ها حاج امین الحسینی را 
دستگیری كردند. البته وی در ژوئن سال 1946 موفق به فرار شد و خود 
را به مصر رساند. ورود حاج امین به مصر شادی ملت فلسطین را با خود 
به همراه داشت. مردم سرتاسر كشور را آزین بسته و شادی و شعف در 
میان ملت حكفرما ش��ده بود كه تمام اینها از محبوبیت فراوان این مفتی 

فلسطینی در میان مردم حكایت داشت.
هیات عالی عربی فلس��طین مجددا در 12 ژوئ��ن 1946 با تصمیم 
اتحادیه عرب تش��كیل شد و حاج امین الحسینی ریاست آن را بر عهده 
گرفت. هیات عالی عربی فلسطین نماینده رسمی كشور به شمار می رفت. 
ولی مش��كالتی كه حاج امین با دولت اردن و عراق داش��ت و همچنین 
حضور ایشان در مصر كه در آن روزگار به نوعی تحت نفوذ و حاكمیت 

انگلستان بود، تا حدی قدرت عمل را از وی گرفته بود.
یهودیان از فرصتی كه جنگ جهانی دوم برایش��ان پیش آورده بود، 
نهایت اس��تفاده را كرده و به منظور جل��ب حمایت بیش تر جهانیان، به 
بزرگ نمای��ی رخدادهایی پرداختند كه در آلمان و اروپای ش��رقی با آن 
مواجه بودند و بر این نكته تاكید می كردند كه هیچ جای امنی برای آنها 
وجود ندارد و تنها راه نجات آنها ایجاد یك كش��ور در فلس��طین است. 
ضمنا در همین دوره و پس از كنفرانس بالتیمور )Biltmore( در سال 
1942، توج��ه یهودی ها معطوف به قدرت بزرگ آن زمان یعنی آمریكا 
ش��د و توانستند خود را از حمایت های جمهوری خواهان و دمكرات ها 
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بهره مند كرده و كتاب سفید بریتانیا )1939( را لغو كنند. ش
هنگامی كه »تروم��ن« رئیس جمهور آمریكا ش��د، توجه زیادی به 
 )Attlee( »صهیونیس��ت ها كرد و در 31 آگوست س��ال 1945 از »اتلی
رئی��س جمهور وقت انگلس��تان خواس��ت كه صد هزار یه��ودی را به 
فلس��طین منتقل كند. از دیگر سو، یهودیان نیز تالش شان را وقف تهیه 
تجهیزات الزم نظامی كردند. در زمان جنگ جهانی اول 26 هزار نفر از 
یهودیان فلسطین در گروهان های یهودی ارتش انگلستان حضور داشتند، 
البته بیش تر آنها را اعضای س��ازمان »هاگانا« تشكیل می دادند كه بعدها 
از تجربیات جنگ اس��تفاده و هس��ته اصلی تأسیس دولت صهیونیستی 
را تش��كیل دادند. در س��ال های )1945� 1939( حدود 92 هزار یهودی 
دیگر راهی فلسطین شدند. در سال های )1948� 1946( شمار مهاجران 
یهودی به 61هزار نفر رس��ید. در س��ال های )1947�  1939( اشغالگران 
صهیونیس��ت موفق به مصادره 270 هزار دونم از فلس��طین شدند و در 

سال های )1948�  1940( 73 شهرك جدید را احداث كردند. 
در این دوره در نتیجه فش��ار یهودی ها و آمریكایی ها از یك طرف 
و ضعف دولت ه��ای عربی از طرف دیگر، »بوی��ن« وزیر امور خارجه 
وقت انگلس��تان با صدور بیانیه ای در تاریخ 14 نوامبر سال 1945 رسما 
كتاب س��فید را ملغی اعالم كرد. در این بیانیه، دولت انگلستان خواستار 
تشكیل یك كمیته انگلیسی آمریكایی برای تحقیق درباره مسئله فلسطین 
و ارائه نقطه نظراتش شد. صدور این بیانیه به صورت مستقیم به مداخله 
آمریكایی ها در مسئله فلسطین انجامید. كمیته انگلیسی آمریكایی نیز پس 
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ف از تشكیل در سال 1946 و بررسی این مسئله،  دستور و مجوز مهاجرت 
صد هزار یهودی به فلس��طین و همچنین ف��روش آزاد زمین  به آن ها را 

صادر كرد.
دولت انگلستان در 2 آوریل سال 1947 از سازمان ملل متحد خواست 
كه مس��ئله فلسطین را در دس��تور كار خود قرار دهد. به دنبال آن مسئله 
فلس��طین بعدی جهانی به خود گرفت و پس از آن س��ازمان ملل متحد 
كمیته ای بین المللی به نام Unscop را برای بررس��ی مسئله فلسطین و 
ارائه گزارش��ی در این خصوص كرد. این كمیته در نهایت گزارش و راه 
حل های خود را در تاریخ 31 آگوست سال 1947 تنظیم و ارائه كرد كه 

موارد آن را می توان اینگونه بر شمرد:

1ـ پایان دادن به قیمومت انگلستان بر فلسطین
2ـ تقسیم فلسطین به دو دولت مستقل عربی و یهودی 

ضمنا بر اس��اس این طرح قدس نیز تح��ت نظارت بین المللی قرار 
می گرفت.

در كنفرانس صوفر و عالیه كه به ترتیب در 6س��پتامبر 1947 و 15� 
7 اكتبر س��ال 1947 برگزار شد، دولت های عربی تصمیم گرفتند كه به 
مخالفت با پیشنهادهای كمیته بین المللی مسئول پیگیری قضیه فلسطین 
بپردازند و نیرو و س��الح برای مردم فلس��طین ارس��ال كنند و راه حل 

نظامی را در پیش گیرند. 
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قطعنامه 181سازمان ملل درباره تقسیم فلسطینش
در 29 نوامبر سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 
181 مبنی بر تقس��یم فلس��طین به دو دولت عربی و یهودی را تصویب 
كرد. این قطعنامه با موافقت بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد و 

همچنین فشار آمریكا و حمایت روسیه به تصویب رسید. 
در اینجا باید گفت كه مصوبات مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 
درباره فلسطین حتی با منشور سازمان ملل متحد نیز همخوانی نداشت. 
قطعنامه 181 سازمان ملل كامال با اصول شكل گیری سازمان ملل متحد 
تعارض داش��ت؛ اصولی كه بر اساس آن یك ملت در تعیین سرنوشت 
خود آزاد اس��ت ولی س��ازمان ملل از ملت فلس��طین كه این مسئله در 
ارتباط مستقیم با سرنوش��تش بود، هیچ نظری نخواست. عالوه بر این، 
مفاد مصوبه 181 بیانگر ظلم آشكاری است كه در حق مردم فلسطین روا 
داشته شد. بر اساس آن 54درصد از زمین های فلسطین به اقلیت مهاجر 
یهودی اعطا شد،  اقلیت مهاجری كه تنها 31/7درصد از جمعیت فلسطین 
را تشكیل می داد و تا آن زمان تنها 6/6درصد از زمین های فلسطینی ها را 

با روش های مختلف تصاحب كردند.

شیوه های دستیابی یهودیان به 6/6درصد از خاک فلسطین تا قبل 
از صدور قطعنامه تقسیم فلسطین

شیوه اول: 
یهودی ها500 هزار دونم از زمین های فلسطینیان را با كمك مستقیم 
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ف انگلستان به دست آوردند. دستیابی یهودیان به این زمین ها به این صورت 
بود:

1- نماینده بریتانیا در فلس��طین 325 ه��زار دونم زمین را به آژانس 
یهود بخشید.

2- نماینده بریتانیا در فلس��طین 175 ه��زار دونم زمین را به قیمت 
ناچیزی به آژانس یهود اجاره داد. 

شیوه دوم:
یهودیان 625 هزار دونم را از فئودال های لبنانی و سوری خریداری 
كردند. این فئودال ها زمانی كه فلس��طین،  سوریه، لبنان و اردن جزو بالد 
شام یا سوریه بزرگ و تحت حاكمیت دولت عثمانی بودند ، این زمین ها 
را خریدند. وقتی امپراتوری عثمانی شكس��ت خورد و متفقین ش��ام را 
اشغال كردند، این سرزمین به چهار كشور یا مستعمره تقسیم شد. سپس 
س��وریه و لبنان به اش��غال فرانسه و ش��رق اردن نیز به اشغال انگلستان 
درآمدند و فلس��طین هم بنا به توطئه از قبل طراحی ش��ده به قیمومت 
انگلس��تان درآمد تا مقدمه ای برای ایجاد وطنی ملی برای یهودیان باشد. 
اینچنین پس از تقس��یم ش��ام مالكان س��وری و لبنانی خود در كشوری 
زندگی می كردند و امالك و مستغالتشان در كشور دیگری قرار داشت. 
بیش تر آن ها فرصت را غنیمت شمرده و زمین های خود در فلسطین را 
به یهودیان فروختند. یهودیان در مقابل خرید این زمین ها مبالغ نجومی 
ب��ه صاحبان آن ه��ا پرداخت كردند و آنان نیز با پ��ول حاصل از فروش 
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زمین هایش��ان در بیروت و دمشق و دیگر مناطق كاخ ها و ساختمان های ش
مجلل س��اختند. در ذیل به مقدار این زمین ها و اسامی خانواده هایی كه 

آن ها را فروختند اشاره می شود:
1- خانواده لبنانی سرس��ق- میشل سرس��ق و برادرانش- مساحت 
400 هزار دونم زمین در دش��ت مرج ابن عامر از حاصلخیزترین مناطق 
فلسطین را به یهودیان فروختند. 2546 خانواده فلسطینی در این منطقه 
زندگی می كردند كه همگی آواره شدند و مهاجران یهود از اروپا و دیگر 

كشورها در آن اسكان داده شدند. 
2- خانواده لبنانی س��الم 165 هزار دونم زمین خود در فلسطین را 
یهودی��ان فروختند. دولت عثمانی امتیاز احی��ای این زمین ها در اطراف 
دریاچه الحوله را به این خانواده داده و قرار بود كه خانواده سالم پس از 
اص��الح و احیای این زمین ها در قبال دریافت مبالغ ناچیزی، آن ها را به 
كشاورزان فلسطینی بفروشد ، اما این خانواده با نقض این تعهد خود این 

زمین ها را به یهودیان فروختند.
3- خانواده های بیهم و سرسق )محمد بیهم و میچل سرسق( بخش 
دیگری از زمین های خود در منطقه الحوله را به یهودیان فروختند. دولت 
عثمان��ی امتیاز احیای این زمین ها را به این خانواده ها داده بود تا پس از 
اصالح در مقابل دریافت مبالغی به كش��اورزان فلس��طینی بفروشند،  اما 
آن ه��ا نیز برخالف تعهد خود عم��ل كردند و این زمین ها را به یهودیان 

فروختند. 
4- آنتوان تیان و برادرش میچل تیان 5350 دونم زمین كش��اورزی 
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ف خ��ود را در منطقه الحوارث به یهودیان فروختند. یهودیان پس از خرید 
این زمین ها همه اراضی این منطقه را كه بیش از 32 هزار دونم مساحت 
داشت، مصادره كرده و با كمك نیروهای انگلیسی خانواده های فلسطینی 
س��اكن الحوارث را آواره س��اختند. انگلیس��ی ها مدع��ی بودند كه این 
خانواده ها اسناد مربوط به امالك خود را كه از صدها سال قبل در آن ها 

كشت  می كردند، ارائه نداده اند.
5- آل قبانی )ساكن لبنان( مساحت 4 هزار دونم ملك خود در منطقه 
قبانی فلسطین را به یهودیان فروختند. یهودیان پس از خرید این زمین ها، 

همه اراضی این منطقه را مصادره نمودند. 
6- آل صب��اخ و آل توین��ی )س��اكن بیروت( روس��تاهای الهریج، 

دارالبیضاء، االنشراح و نهاریا را به یهودیان فروختند. 
7- خانواده های قوتلی و جزایری و آل مردینی )ساكن سوریه( بخش 

بزرگی از زمین های خود در صفد را به یهودیان فروختند. 
8- آل یوسف )ساكن سوریه( بخش بزرگی از زمین های خود را به 
 The Palestinian Land Development Company ش��ركت

فروخت. 
9- خیرالدین االحدب، وصفی قدوره، جوزف خدیج، میچل سرجی، 
م��راد دانا، الیاس الح��اج )همه این مالكان لبنانی بودند( مس��احت های 
گس��ترده ای از زمین های خود در فلسطین را كه در مجاورت لبنان قرار 

داشت، به یهودیان فروختند.
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شیوه سوم:ش
علی رغم ش��رایط و وضعیت ملت فلسطین و قوانین ظالمانه ای كه 
نماینده انگلس��تان در فلسطین وضع كرد و بیش تر آن ها به نفع یهودیان 
بود، اما مجموع زمین هایی كه توس��ط فلسطینیان فروخته شد، 261400 
دونم بود. هر كس زمین  خود را به یهودیان می فروخت خائن محسوب 

می شد و بیش تر آن ها به دست خود فلسطینیان از پای درآمدند.
روزنامه های آن زمان اخباری را درباره اعدام كس��انی كه زمین های 
خود را می فروختند و ب��رای فروش زمین به یهودیان داللی می كردند، 
منتش��ر كردند. در اینجا خبری را كه در آن زمان در ش��ماره 28 و 29 
ژوئیه )1937( روزنامه االهرام منتشر شد، ذكر می كنیم:»یك نفر دیشب 
در هنگام بازگشت به منزلش هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد. این 
ش��خص به داللی برای فروش زمین به یهودیان مشهور بود و ریاست 
برخی محافل فراماسونری را كه عقیده و افكار صهیونیست ها را ترویج 
می كنند، بر عهده داش��ت. گفته ش��ده كه علت اصلی ترور این شخص 
دست داشتن او در انتقال مالكیت مساحات گسترده ای از حاصلخیزترین 
زمین های فلسطین به یهودیان بوده است. مسلمانان، مسجد حسن بیگ 
در منطقه المنش��یه را برای جلوگیری از به ج��ای آوردن نماز میت بر 
روی جنازه این شخص بس��تند و جز برخی فراماسون ها و تعدادی از 
خویش��اوندانش كسی در مراسم تش��ییع جنازه او حضور نیافت. حتی 
خیلی از نزدیكان و اقوامش هم از ش��ركت در این مراس��م خودداری 
كردن��د. خانواده اش ب��ا توجه به مخالفت مردم با دفن او در قبرس��تان 
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ف مس��لمانان جنازه اش را به روستایی در قلقیلیا )زادگاهش( انتقال دادند. 
آنجا هم مردم با دفن این ش��خص در قبرس��تان مس��لمانان جلوگیری 
كردند. گفته می شود كه او به خاطر این كه با یك دختر یهودی ازدواج 
كرده بود،  در یك ش��هرك یهودی نشین به نام »بنیامینا« دفن شده است 
كه قبرش در نیمه ش��ب نبش ش��ده و جنازه اش در فاصله 20 متری آن 

رها شده است.«
اینچنی��ن یهودیان مس��احت 1/708/000 دونم یعن��ی 6/6 درصد 
فلسطین و به عبارتی دیگر 19/6 درصد زمین های كشاورزی فلسطین را 

از این طریق غصب كردند.  

مساحت زمین هایی که یهودیان تا قبل از سال 1947 در اختیار داشتند:

منبع: د. هند امین البدیری، اراضی فلسطین، انتشارات اتحادیه عرب، 1981

درصد این زمین ها نسبت به چگونگي دستیابی به این زمین ها
مساحت اجمالي فلسطین

مساحت 
زمین ها به دونم

آغاز  و  عثماني  دولت  دوران  در 
420000 1/55درصدحكومت نظامي انگلستان بر فلسطین
175000 0/64 درصدنماینده انگلستان به یهودیان اجاره داد
حكومت نظامي بریتانیا به یهودیان 

325000 1/20 درصدواگذار كرد
از مالكان بزرگ غیر فلسطیني 

خریداري شده است
2/31625000 درصد 

0/96261400 درصداز مالكان بزرگ فلسطیني خریده شده اند
6/661806400مجموع این زمین ها
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بنا به مطالب مذكور 6/6 درصد از مساحت فلسطین به عبارتی دیگر ش
1807400 دونم تا س��ال 1947 به ش��یوه های مختلف به دست یهودیان 
افت��اد. همچنان كه برخی فكر می كنند، یهودیان با خرید این زمین ها از 
فلسطینیان، آن ها را به دست نیاورده اند. بلكه یهودیان بیش تر این اراضی 
را از طریق رابطه دوستی پنهانی با فراماسون های ترك  و حكومت بریتانیا 
و خرید از خانواده های مسیحی سوری و لبنانی به دست آورده اند و تنها 
261400 دونم از آن ها را در طول س��ی سال اوضاع نابسامان اقتصادی 
و فشارها و اغواگری یهودیان از فلسطینیان خریده اند. دیدیم كه چطور 
یك خان��واده لبنانی در آن واح��د 400000 هزار دون��م را به یهودیان 
فروخ��ت. این رقم خیلی بیش تر از مجموع زمین هایی اس��ت كه خود 
فلسطینیان در طول سی س��ال به یهودیان فروختند. این فلسطینیان هم 

تعداد اندكی بودند كه به سزای این كار و خیانت خود رسیدند. 
هی��چ جامعه ای حت��ی در زمان نبی اكرم )ص( ه��م از وجود افراد 
ضعیف النفس و منافق خالی نبوده و نیست و انصاف نیست كه ما ملت 
فلسطین را مسئول جنایت و خیانت عده ای اندك بدانیم به ویژه این كه 

این ملت، آن ها را به سزای این خیانت خود رساند. 
فداكاری ها و ایثارگری ها و مبارزات قهرمانانه ملت فلسطین پس از 
بیش از نیم قرن اشغال سرزمینش و پافشاری این ملت بر ادامه مقاومت 
و جهاد و ش��هادت علی رغم دسیس��ه ها و توطئه ه��ای بی حد و حصر 
دیگران بهترین دلیل بر محافظت فلس��طینیان از سرزمین مادری خود و 

كوتاهی نكردن آن ها در این خصوص است. 
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ف چگونگی تصاحب بقیه سرزمین فلسطین
همچنان كه قبال اشاره شد صهیونیست ها تا قبل از سال 1947م. تنها 
توانستند 6/6 از خاك فلسطین را از طرق مختلف به دست آورند، اما بقیه 
سرزمین فلسطین طی جنگ های خانمانسوزی به اشغال صهیونیست ها 
درآمد. اولین جنگ تمام عیار صهیونیس��ت ها با پش��تیبانی كشورهای 
غربی در س��ال 1948 میالدی روی داد. صهیونیست ها در این جنگ 78 
درصد از خاك سرزمین تاریخی فلسطین )مساحت كل فلسطین: 27هزار 
كیلومتر مربع( را به اش��غال خود درآوردند. در این جنگ نابرابر بیش از 
1200000 فلس��طینی آواره و 531 شهر، روستا و شهرك به طور كامل با 
خاك یكسان شدند. همچنین در این جنگ قتل عام های زیادی از جمله 
دیر یاسین علیه فلسطینیان صورت گرفت و طی آن ها هزاران فلسطینی به 

خاك و خون كشیده شدند. 
از سوی دیگر، صدها مسجد تخریب شده و به مراكز عیش و نوش، 
قمارخانه و فساد تبدیل شدند. در این جنگ تنها 28 درصد فلسطین از 
جمله قدس ش��رقی، كرانه باختری و نوار غزه از اشغال صهیونیست ها 
در امان ماند كه این مناطق هم در جنگ شش روزه 1967م. میان رژیم 
صهیونیس��تی و كشورهای عربی به اشغال این رژیم درآمد. همچنان كه 
خوانن��ده گرامی مالحظه می فرمایند، این گونه صهیونیس��ت ها با زور 
س��الح و حمایت كش��ورهای غربی به خصوص آمریكا و انگلیس بر 
كل فلس��طین سلطه یافتند و فروش فلسطین به یهودیان شایعه ای بیش 
نیس��ت و صهیونیس��ت ها از طریق ترویج چنین شایعاتی درصد گمراه 



58

)2
ی)

یخ
تار

ت 
بها

ساختن افكار عمومی جهانیان نسبت به وقایع تاریخی سرزمین فلسطین ش
هستند.

نتیجه گیری و چند نکته مهم:
1- فراخوان صهیونیسم برای مهاجرت یهودیان به فلسطین در آغاز 
و از قرن نوزدهم بر ش��عار معروف »س��رزمینی بدون ملت برای ملتی 
بدون سرزمین« متمركز بود. صهیونیسم مدعی بود كه ملتی در فلسطین 
وجود ندارد و یهودیان كه س��رزمینی ندارند،  حق دارند مالك فلسطین 
ش��وند. اما آن ها از همان آغاز اسكان خود در فلسطین ، آن را سرزمینی 

آباد دیدند كه ملتی زحمتكش و ریشه دار در آن زندگی می كند. 
2- مقاومت علیه اسكان یهودیان در فلسطین از زمان شروع اجرای 
این توطئه ش��وم آغاز ش��د و از همان مراحل آغازین اجرای این طرح 
صهیونیس��م در دوران دول��ت عثمانی، درگیری هایی میان كش��اورزان 

فلسطینی و شهرك نشینان یهودی در سال 1886 روی داد. 
3- سلطان عبدالحمید و دیگر مقامات امپراتوری عثمانی دستورات 
الزم را ب��رای مقابله با اس��كان و مهاجرت یهودیان به فلس��طین صادر 
كردند، اما فس��اد رایج در دستگاه های اداری دولت عثمانی مانع اجرای 
این دستورات شد و یهودیان با پرداخت رشوه توانستند زمین های زیادی 
را بخرند. همچنین فروپاشی حكومت سلطان عبدالحمید در سال 1909 
و سركار آمدن حزب اتحاد و ترقی و نفوذ یك یهودی سرشناس در این 
حزب روند تملك زمین توس��ط یهودیان و مهاجرت آن ها به فلسطین 
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ف را تس��ریع بخشید. همزمان با پایان عمر دولت عثمانی در سال 1918م. 
یهودیان حدود 420 هزار دونم از سرزمین فلسطین را در اختیار داشتند. 
یهودیان این مقدار زمین را از فئودال های سوری و لبنانی خریده بودند. 

4- وقتی فلس��طین به قیموم��ت بریتانیا )1917 ت��ا 1948( درآمد، 
روشن بود كه قیمومت انگلستان بر این سرزمین با هدف اجرای پروژه 
صهیونیس��م و ایجاد وطن ملی برای یهودیان در فلس��طین بوده است. 
حكومت نظامی انگلستان در فلسطین هم از كلیه اختیارات خود و قوه 

قهریه برای ایجاد این واقعیت استفاده كرد.
5- فلس��طینیان به خصوص در دهه س��ی قرن بیس��تم تالش های 
گس��ترده ای را برای مقابله با فروش زمین آغاز كردند و ش��ورای عالی 
اس��المی به رهبری حاج امین الحسینی و علمای فلسطین نقشی اصلی 

در این زمینه داشتند.
6- جنبش ملی فلس��طین با امكانات و ابزارهای سیاسی، رسانه ای 
و فرهنگی كه در اختیار داشت، به مقابله با اسكان یهودیان در فلسطین 
برخاس��ت و قیام های زی��ادی را به راه انداخت و بارها با اش��غالگران 
انگلیس��ی و یهودی درگیر شد. مقدار زمین هایی كه یهودیان در دوران 
قیمومت انگلس��تان بر فلس��طین ب��ا حمایت ابرقدرت ه��ای جهان و 
س��رمایه داران بزرگ یهودی و حمایت گس��ترده نیروهای انگلیسی به 
دس��ت آوردند 1387000 دونم یعنی حدود 5/1 درصد از كل فلسطین 

بود. 
7- در واقع یهودیان این زمین ها را از فلسطینیان نخریدند و حقایق 
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موجود موید این مدعاس��ت. بنا به آمار موجود بیش تر این زمین ها كه ش
دولتی بودند، توس��ط حاكم نظامی انگلیس در فلس��طین و یا به وسیله 
فئودال های بزرگ لبنانی و س��وری به یهودیان واگذار ش��ده است. این 

مالكان از ورود به زمین های خود برای كشت در آن ها منع می شدند.
8- اما مجموع زمین هایی كه عرب های فلسطین در دوران قیمومت 
انگلستان بر فلس��طین به یهودیان فروختند،  حدود 261400 دونم بود. 
یهودیان به دنبال ش��رایط سختی كه حكومت استعمارگر انگلیس برای 
كشاورزان فلسطینی از جمله لغو مالكیت عرب ها بر زمین های كشاورزی 
ایجاد كرده بود، این زمین ها را خریدند. همچنان كه گفته شد حكومت 
نظامی بریتانیا در فلسطین با تصویب قانون اراضی این حق را به حاكم 
یهودی خود داد تا مالكیت برخی كشاورزان بر زمین هایشان را لغو كند. 
همچنین برخی فلس��طینیان ضعیف النفس گول مبالغ هنگفت یهودیان 
را خوردن��د و زمین های خود را به آن ه��ا فروختند، اما این عده خیلی 
اندك و انگشت شمار بودند و ملت فلسطین  آن ها را در جریان انقالب 
بزرگ عربی در سال های 1936 تا 1939 مجازات كرد. در جریان انقالب 

بیش تر این افراد ترور شدند.
با ای��ن وجود،  مقدار زمین هایی كه یهودیان تا قبل از س��ال 1947 
از فلس��طینیان خریداری كردند ، تنها یك درصد س��رزمین فلسطین را 
تشكیل می دهد و این مقدار زمین هم در شرایط بد اقتصادی و در طول 
70 سال از زمان آغاز شهرك سازی و مهاجرت سازمان یافته یهودیان به 
فلسطین فروخته شده است. این در واقع نشانگر میزان مشكالتی است 
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ف كه یهودیان در اجرای طرح خود در فلس��طین متحمل شدند. همچنین 
بیانگر پایبندی مثال زدنی فلسطینیان به سرزمین و وطن خود است.

9- فاجع��ه اصلی ب��ه علت فروش چند هكتار زمین توس��ط چند 
فلسطینی نبوده است، بلكه علت آن شكست ارتش های عرب در جنگ 
1948 و به دنبال آن تأس��یس رژیم منحوس صهیونیستی در 77 درصد 
از خاك فلسطین می باشد. صهیونیست ها با زور اسلحه صاحبان اصلی 
فلسطین را آواره ساختند و زمین های آن ها را مصادره كردند، سپس در 
جریان جنگ س��ال 1967 با ارتش های عرب بقیه سرزمین فلسطین را 
نیز اش��غال و پس از آواره كردن فلس��طینیان زمین های آن ها را مصادره 
كردند. فلس��طینیان هم اكنون نیز به كسانی كه زمین خود را فروختند و 
یا برای فروش زمین دیگران داللی كردند، به دیده حقارت می نگرند و 
حكم اعدام و ترور كلیه كسانی را كه در این قضیه دست داشتند، دنبال 
می كند. دالورمردان انقالب فلس��طین تاكنون خیلی  از این افراد را علی 

رغم حمایت نیروهای صهیونیستی از آن ها كشته اند.
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