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هربرت صموئيل حياته  ،ودوره
السياسي في تأسيس الكيان
الصهيوني
م .م .ذياب عبود حسين الفهداوي
جامعة االنبار – كلية اآلداب

المقدمة
يعد هربرت صموئيل أحد الشخصيات اليهودية البريطانية التي لعبت دو اًر في تأسيس ما يسمى

بااالوطن القااومي اليهااود ماان خاائل انتمائ اه للحركااة الصااهيونية بااين ااامي

– 2091

 ،2021إذ إنه في البداية لم يكن مهتماً بأمرها ثام تييار حينماا تبناى ال كاره الصاهيونية اام 2021

بعاد دخااول الدولاة العثمانيااة الحاارب إلاى جانااب ألمانيااا والنمساا والمجاار فااي مواجهاة بريطانيااا وفرنسااا

وروسيا .

لع ااب ص ااموئيل دو اًر مهما ااً ف ااي رس اام السياس ااة البريطاني ااة ن ااد تولي ااه المناص ااب المختل ااة ف ااي

الحكوم ااات البريطاني ااة المتعا ب ااة  ،ف ااي ه ااد حكوم ااة أس ااكوي (  2021-2021 ) Asquithاادم
مذكرتااه إلااى الحكومااة البريطانيااة حااول مسااتقبل فلسااطين  ،حاااول إغ ا ار الساالطات البريطانيااة بقبااول
ا تراحه بالتأكيد لاى مناافب بريطانياا مان و ار سايطرتها لاى فلساطين  ،كماا إن تلا الماذكره كانات
المقدمااة دصاادار و ااد بل ااور ااام  2021الااذ

ااام فيااه صااموئيل باادور كبياار  .وفااي أثنااا إنعقاااد

ماتتمر الصاالي فاي باااريس ااام  2020كاان لصااموئيل أثاار كبيار مااب الوفااد الصاهيوني الااذ ح اار
المتتمر برئاسة حاييم وايزمن  ،ومن ثم دوره بوص ه مندوباً سامياً لى فلسطين

2019

–  2011ماان خاائل ساانه الق اوانين وا ن مااة فااي أثنااا حكمااه فلسااطين  ،ممااا جعلهااا فااي النهايااة

صالحة ال دنشا وطن ومي يهود فحسب  ،بل في تأسيس مايسمى با(دولة إسرائيل).

حياته ونشأته والمناصب التي تقلدها :
اسامه هرباارت ادون لاويس صااموئيل (  )Herbert Edwin Luis Samuelيهااود ا صاال

صهيوني التوجه بريطاني الجنسية ،ولد في مدينة لي ربول (  ) Liverpoolفي السادس من تشرين
الثاني ام 2719

( )2

 ،ونشأ هربرت صموئيل وسط ائلة متمسكة بالتقاليد اليهودية ا رثوذكسية
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 .ويعود أصل هذه العائلة إلى يهاود ا شاكناز(  ، )3التاي هااجرت مان ألمانياا اام 2111م واساتقرت
في بريطانيا  ،و ملت في تجاره الذهب وا

مال المالية  .وكان للجد ا ول لصاموئيل ثئثاة أبناا ،

اسااتقر أصاايرهم فااي لي ربااول وهااو لااويس إذ ماال كصااائ لل

ااة وصااانب للسااا ات( .)1كااان للااويس

ولاادان همااا أدوياان (  ) Edwinومونتاااجيو (  ) Montaguوا خياار كااان ذا أثاار كبياار لااى مسااار
حياااه صااموئيل  ،إذ باادأ العماال بالتجاااره  ،وفااي ااام  2713اارر إنشااا بن ا تحاات اساام صااموئيل

ومونتاجيو (  ) Samuel and Montaguوالذ ما زال يعمل إلى اليوم  .وفي ام  2711تاوفي

والااده أدون اان ماار ناااهز الواحااد والخمسااين ام ااً ماان دون أن يكااون لااه أثاار فااي حياااه هرباارت
ص اموئيل ،فهااو يااذكر أ (ص اموئيل ) (:أننااي ال أتااذكر شاايئاً اان أبااي )( .)1انتقلاات الوصااايه لااى
()1

ائلاة أدون إلى أخيه مونتاجيو( )6ال اذ كان من أوائل اليهاود المتحمساين للصهيونية

في رحلة استطئ ية إلى فلسطين( ، )7إذ مك

 ،فقد ذهاب

فيها مده ،وفي اثنا العقد ا خيار مان القارن التاساب

شاار ااام بنشاااط بااارز فااي حركااة أحبااا صااهيون

()0

 .فقااد اشااتر معهاام فااي ااام  2773فااي رفااب

التماااس إلااى الساالطان بااد الحميااد الثاااني  2090-2716بصاادد اسااتعمار منطقااة شاار ا ردن ،

وناصر الحركة الصاهيونية فاي ملياة إحياائهم للياة العبرياة أماام اللياة اليديشايه ( )Yiddish

()29

.

وحاول أ ن يكسب تأيياد الحكوماة البريطانياة لتاوطين اليهاود فاي فلساطين  .وفاي اام  2091اشاتر
()22

أر اً هنا وتوفي ام 2029

.

تلقى هربرت صموئيل تعليمه بجامعة أكس ورد ( ، )Oxfordودرس التاريخ في كلية بال يول(

 ، ) Ballyollإذ حصاال لااى شااهادته الجامعيااة بامتياااز مااب مرتبااة الشاار وبعاادها حصاال لااى
الماجستير ام .)21(2701

باادأ صااموئيل إهتمام ااه بااا مور اليهوديااة ح ااين ينتااه الحكومااة البريطاني ااة فااي بعثااة خاص ااة

لتقصي أحوال يهود اليديشية الذين كانوا يتوافدون لى بريطانيا بأ داد متزايده  .و د اهتم صاموئيل

بالشتون االجتما ية ،فكان مساتوالً ان إصادار اانون تعاويم العماال( . )23و اد دخال بتشاجيب مان
مااه السااير أدون مونتاااجيو

()21

معتاار الحياااه السياسااية مرشااحاً اان الحاازب الليب ارلااي ااام 2701

و ام  ، 2099ام خئلها بحملة د ائية إال أنه لم ينجي  ،فعااد الكاره ماره أخار
إذ أصاابي

اام ، )21( 2091

ااواً ليبراليا ااً اان مقاطعااة كلي ئن ااد( )Clevelandليباارز ماان ذلا ا التاااريخ بعااده أح ااد

السياساايين البااارزين فااي لناادن  ،وتاام تعيينااه فااي ااام  2091نائبااً لااوزير الداخليااة  ،و ااد اسااتمر فااي
مله هذا حتى ام  ، 2090ثم انتقل ليعمل مدي اًر اماً للبريد في المده ما بين ،2021 – 2029

إذ ام في أثنا توليه هذا المنصب بتعميم الخدمة الهات ية في لندن
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كما ااا شا اايل صا ااموئيل با ااين ا ااامي  ، 2021 – 2021منصا ااب وزيا اار الداخليا ااة فا ااي حكوما ااة

أسكوي  .ين مندوباً سامياً لى فلسطين وشر ا ردن ،2011 – 2019وبعد انتهاا خدمتاه فاي

فلسااطين اااد إلااى بريطانيااا إذ ت ارأس مااا بااين 2010 – 2011اللجنااة الملكيااة لصاانا ة ال حاام(.)21

وسااا د فااي تسااوية اد اراب العااام فااي يااار  ، 2016وفااي ااام  2010اااد صااموئيل الااى مجلااس

العماوم البريطااني ،و اين وزيا اًر للداخلياة فاي و ازره ارماز ماكدونالاد()Ramsay MacDonald

()27

وزي اًر للداخلية في حكومة المحاف ين  .وفي المده ما بين  ،2031 – 2032أصبي ز يماً بار اًز في
واً في مجلس اللوردات ورئيساً لمعهد ال لس ة الملكي في لندن

حزب ا حرار ( الليبرالي )  ،و

()20

 .وكانت له متل اات هامة في ال لس ة مثل ا خئ يات العملية ( )practical Ethicsالمنشور اام

 2031واديمان والعمل ( )Beliefand Actionالمنشور اام 2031

()19

وتاوفي فاي الخاامس مان

شباط ام .2063

دور هربرت صموئيل في الحركة الصهيونية:
لاام يكاان هرباارت صااموئيل مهتمااً بااأمر الحركااة الصااهيونية فااي بدايااة حياتااه السياسااية  ،وأر أن

الحل الصهيوني حل غيار ملاي و اد مصاالي اليهاود  ،ولاذا كاان مشاهو اًر بعدائاه للصاهيونية
()11

وبعااد أن ا أر كتاااب ثيااودور هرتاازل ( )Theodor Herzl
()11

العوده اليهودية إلى أرم الميعاد

( الدولااة اليهوديااة )

()13

()12

،

 ،تااأثر ب كااره

(فلسطين) وا اده بنا هيكل سليمان د امة (إسارائيل) الكبار

 .وكااان التصاااله بحاااييم وايزمااان ( ) Chaim Weizmann

()11

الااذ أصاابي أحااد ز مااا الحركااة

الص ااهيونية الب ااارزين  ،دور كبي اار ف ااي ت ااأثره بمبا اادئ الحرك ااة الص ااهيونية  .وف ااي ه ااذا الص اادد ااال

صموئيل  ((:بعدما كنا مطمئنين إلى أن الحرب ستنتهي بهزيمة دول الوساط وحل اائهم  ،وحتاى ذلا

الو اات لاام أكاان هااتم بصااوره خاصااة بالحركااة الصااهيونية التااي بعثاات حيااة فااي العااالم الجديااد واشااتد
سا دها بجهود الدكتور ثيودور هرتزل  ...في اللح ة التي دخلات الدولاة العثمانياة الحارب العالمياة
ا ولى إلى جاناب ألمانياا ودول الوساط اام  ، 2021تييار الو اب تمامااً  ،فا ن ادر ل لساطين أن

تح اى بمصااير جدياد  ،فا ن بريطانيااا الع ماى هااي صاااحبة الشاأن ا ول فااي ذلا المصاير لمااا لهااا
))()16

من مصالي استراتيجية هامة في الشر االوسط
الشااخا ا ول ماان الشااعب اليهااود الااذ

 .وأ ا

صموئيل

ائئً ...(( :فقاد كنات

اادر لااه أن يحتاال مقعااداً فااي الااو ازره البريطانيااة  ،وكااان

يتحاتم لااى أ اال تقادير أن أ لاام مااا هااي الحركااة الصااهيونية ؟ ومااا الااذ تريااد أن تعملااه ؟ واتصاالت
ار ه لهااا  ،ازداد تااأثر
بوايزمااان واستحصاالت منااه لااى مطبو ااات و رأتهااا بعنايااة  ،وكلمااا ازددت ا ا
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بن وذها الروحي الذ أنعش بجئ الحركة الصهيونية بماا ادم لهاا مان ت احيات  ،وان لهاا أ مااالً
لى أيد الطئئب اليهودية  ،التي نجحت بدخول البئد وتوطيد أ دامها فيها

)) ()11

.

كان لهذا اللقا أثره الكبير في تكوين شخصاية صاموئيل الصاهيونية وا تناا أفكارهاا  ،وكاان

له أثره المباشار فاي مساتقبله السياساي ومنعط ااً مهمااً لمساتقبل الحركاة الصاهيونية فيماا بعاد لتحقيا

مشارو ها الصااهيوني(  . )17وماان ا مااور التااي تشااير إلااى اهتمااام صااموئيل المبكاار بالصااهيونية تعااود
()10

إلى ام  ،2093ندما ا تار وزيار المساتعمرات البريطااني تشاامبرلن ()Chamberlain

هرتزل مشروع إ امة دولة يهودية في أوغندا في شر أفريقيا( ،)39والذ كان مدار بح

لاى

بين الحركة

الصهيونية والحكومة البريطانية لتوطين اليهود هنا  ،دم صموئيل رأيه بالمشروع ،فذكر أن نجا
أية خطة استعمارية يتو

لى املين

()32

:

 -2مد مئئمة البلد المختار ،ومئئمة الشعب المستعمر .
 -1شخصية وأهلية الراغبين في االستيطان .

()31

ب امة وطن ومي يجمب يهود العالم

كانت ن ره صموئيل للحل الصهيوني للمسألة اليهودية

في فلسطين يعد حئً غير ملي و د مصالي اليهود  ،ولكن مب هور البوادر التي دلت لى أن
الدولااة العثمانيااة سااتهزم فااي الحاارب  ،اكتش ا

صااموئيل شااأنه شااأن جميااب الصااهاينة اليهااود وغياار

اليهاود  ،إمكانياة حال المسااألة اليهودياة ان طريا تاوطين اليهاود فاي إطااار الدولاة الو ي ياة التابعااة

للياارب

()33

 ،وهااو تيياار فااي مو ا

صااموئيل  ،وفااي هااذا الصاادد أشااار صااموئيل فااي مذك ارتااه :

لى حكومتناا أن تاولي نايتهاا  ،مو اوع مان سايخل

البلد الذ يتاخم ناه السويس

)) ()31

.

((

العثماانيين فاي السايطره لاى فلساطين ذلا

كان صموئيل مدركاً أن الحرب و عت الصهيونية لى الخارطة السياسية للعالم  ،فساارع إلاى

تحديد معالم المستقبل ولو ب الخطط الك يلة لتهيئة ال رو

لنجا مشروع الحركة الصاهيونية فاي

تهجير أكبر دد ممكن من اليهود الى فلسطين تمهيداً د امة كيانهم الياصب .
قد لقا فاي كاانون االول مان اام 2021

ام العدياد مان الشخصايات الصاهيونة لوياد جاور

) ،)31( (Lioyd Georgeهربرت صموئيل  ،ووايزمان  ،إذ جر الحدي
 ،و ادد اليهاود الممكان ذهااابهم إلاى فلساطين  ،وتحااد

ن الحرب

وفلساطين

صاموئيل فاي هاذا اللقااا  ،وأشاار لاى لويااد

جااور إلااى االتصااال بالساايد رثاار بل ااور ( )Arther Balfor

()36

ومااب رئاايس الااوز ار أسااكوي

د داد مذكره حول إنشا دولة يهودية في فلسطين لى أن تقدم إلى مجلس الوز ار البريطاني
مذكرتااه اان هااذا اللقااا
ا
و ااد أشااار حاااييم وايزمااان فااي
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صموئيل في  29كاانون ا ول  ، 2021ودار الحادي

والمعنااو لليهااود فااي أوربااا الشاار ية

))

حاول المساألة اليهودياة والو اب اال تصااد

وذكاار وايزمااان ااول صااموئيل :

إننااي لاام أكاان غريبااا اان

((

ا فكااار الصااهيونية  ،لقااد كناات متابع ااً خبارهااا أثنااا الساانوات ا خيااره  . . .واننااي سااو

وأتو ااب أن الش اعب اليهااود سااو

يتحاار فااور انتهااا الحاارب  . . .ا تاار

أتحاار

لااى اليهااود بنااا سااك

الحديد  ،ومن الممكن إ اده بنا الهيكل كرماز للوحاده اليهودياة  ،فالمادارس والجامعاة تشاكل أهمياة
يم ااة

خاص ااة  ،فم اان مقا ااد الد ارس ااة يمك اان إنج اااز أش اايا

))()37

 ،وك ااان ه ااذا أول جه ااد حقيق ااي

للصااهيونية لجا س ناابم الحكومااة البريطانيااة فااي أثنااا الحاارب العالميااة ا ولااى حيااال مشاارو ها فااي

فلسطين .

وأشار صموئيل في االحت ال الذ

بل ور

قد في لندن بمناسبة صدور و د

 ((: 2021أنااا أر فااي خيااالي يااون المئيااين ،العبقريااة المعطلااة ،أ ارهاام ماان خ ائل كاال المعاناااه،
يااونهم تتجااه نحااو نقطااة ا ماال ،دائمااً ياارددون ناادما تلتقااي ااائئتهم فااي ال صااي ن ااس العباااره ...

جاايئً بعااد جياال ،فااي الساانة القادمااة  ،ا ماال ساايتحق

لااى جبال صااهيون أول ح اااره يهوديااة))(.)30

وف اي ذل ا الو اات سااعى صااموئيل إلااى التأكيااد لااى التحااال

البريطاااني الصااهيوني د امااة الكيااان

المز وم وأشار في مذكراته  ((:ا تقد أن الن وذ البريطاني يجب ليه أن يقاوم بادور هاام فاي تأسايس
مثل هذه الدولة  ،ن و ب فلسطين الجيرافي و ربهاا مان مصار يجعال صادا تها لبريطانياا أما اًر لاه

أهميته لألمبراطورية البريطانية وا تر أن لى يهود بريطانيا وأمريكا أن يتولوا ز اماة مشاروع إ اماة

الدولة

))

(.)19

كانت أفكار صموئيل ن مستقبل فلسطين ومشروع الدولة الصهيونية أولية  ،إال أناه بعاد لقائاه

بوايزمان  ،دخل هربرت صموئيل بحماس في ا نشطة الصهيونية متكداً لى المح ازات والمصاالي
البريطاني ااة القوي ااة ف ااي فلس ااطين  ،وا تا ار

متسسااات الدولااة الصااهيونية

()12

ل ااى الحرك ااة الص ااهيونية لجم ااب ا ما اوال الئزم ااة دنش ااا

 .وبعااد خاارو صااموئيل ماان الااو ازره  ،اسااتمر فااي د اام المش ااريب

الصااهيونية  ،وتقااديم الااد م المعن ااو والنصااائي لوايزمااان  ،اان طريا ا المعلومااات المهمااة  ،الت ااي

حصل ليها من أصد ائه ومو عه داخل الحزب الليبرالي

()11

 .كماا و ا

صاموئيل

اد أ مشاروع

ااد يتعااارم مااب إ امااة الدولااة الصااهيونية فااي فلسااطين  ،وشااار فااي د اام وتعزيااز مو ااب الحركااة

الصهيونية في أ ات ا بريطاني فرنسي و لى تأييد مشرو ها لد حكومات تل الدول.
هربرت صموئيل ومشروع الدولة الصهيونية :
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كااان دخااول الدولااة العثمانيااة الحاارب فااي تش ارين الثاااني ااام  2021إلااى جانااب ألمانيااا والنمسااا

والمجر في مواجهة بريطانيا وفرنسا وروسيا د و ب صموئيل للتقرب كثي اًر مان الحركاة الصاهيونية

وا تنااا أفكارهااا كمااا أساال نا  ،فأصاابي لدياه اديمااان الكااافي لم اتحااة وزياار الخارجيااة ادوارد جا ار (

 ) Edward Greyبخطتااه بشاأن مساتقبل فلسااطين وبااين فااي مذكرتاه االولااى فااي  0تشارين الثاااني
 (( 2021إني تكلمت مب السير ج ار

حول مستقبل فلسطين  ،وفي معرم حديثي معه لت  :إن

الدولة العثمانية أدخلت ن سها فاي الحارب ا وربياة  ،و لاى ا غلاب أن أمبراطوريتهاا ساو

تنهاار ،

ومسااألة الساايطره لااى فلسااطين ااد تثااار ،وأن اختئفااات الاادول ا وربيااة الكباار يجعاال ماان الصااعب
تخصاايا فلسااطين لواحااده منهااا  ،ولعاال ال رص اة س انحت لتحقي ا أماااني الشااعب اليهااود القديمااة
()13

وا اااده إنشااا دولااة يهوديااة فيهااا

 ،وأ ااا

إننااي لاام أكاان أبااداً صااهيونياً ن النتااائا العمليااة لهااا

باادت لااي أنهااا بعيااده لااذل لاام أرح اب خااذ أ دور فيهااا  ،إن ال اارو

تيياارت  ،ف ا ذا اماات دولااة

صااهيونية فااي فلسااطين  ،ف نهااا ستصاابي مرك ا اًز جديااداً لح اااره جديااده  ،فالعقاال اليهااود هااو شااي

مميز  ،وفي ل الر اية الوطنية ف ن الدولاة ستصابي ينباوع تناوير ومصاد اًر
وتطوير العلوم))( .)11وأ ا

صموئيل  ،هنا أمور البد من أخذها بالحسبان

يمااً لادداب وال ناون

()11

:

أوالً :أن تكااون الاابئد محاادده طبيعي ااً  ،ولعلااه يقصااد بااذل وصااول حاادود الدولااة إلااى الصااح ار فااي
الشر والجبال في الشمال لكي تكون ادره لى الدفاع ن ن سها.
ثانياً:

مان ح دخول الحجا المسيحيين لها .

ثالثاً :أن تكون دولة أوروبية جاره ل لسطين أف ل من أن تكون تركيا .

كاناات هااذه هااي أفكااار صااموئيل التااي صاااغها فااي مذكرتااه ا ولااى التااي اادمها فااي التاسااب ماان

تشرين الثاني من ام  ، 2021حين كان مدي اًر للبريد العام في و ازره اسكوي

ا ولى حول مساتقبل

الدولة الصهيونية  ،وحاول إغ ار السلطات البريطانية بقبول ا تراحه بالتأكياد لاى المناافب السياساية

واال تصااادية التااي يمكاان لبريطانيااا تحقيقهااا بساايطرتها لااى فلسااطين  ،إال أنااه بعااد لقائااه بوايزمااان ،
دخ اال هرب اارت ص ااموئيل وبحم اااس ف ااي ا دوار الص ااهيونية  ،ااام بس ااحب خطت ااه الس ااابقة ف ااي جع اال
فلسااطين دولااة صااهيونية بعااد لمااه با و اااع ال قي اره لليهااود فااي فلسااطين

()16

 ،وا تاار فااي مذكرتااه

الثانية المترخة في كانون ا ول من ام  2021الحماية البريطانياة لاى فلساطين وفاي ال الحكام

البريطاني لماني المن ماات اليهودياة تساهيئت فاي شا ار ا ار اي وايجااد مساتعمرات وانشاا معاهاد

تعليمية والتعاون في تطوير ا تصاد البئد ومني الهجره اليهودية إلى فلسطين االف الية

()11

 .وهكاذا

بمرور الو ت سينشاأ مركاز يهاود فاي فلساطين يحقا مقادا اًر مان الع ماة الروحياة وال كرياة وساو
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يتد ذل إلاى رفاب معنوياات ال ارد اليهاود حيثماا وجاد .وبعاد أساابيب ئئال و اعت ا فكاار التاي
م

شرحها الى ج ار في مسوده مشروع مذكره لتقديمها إلى الو ازره البريطانية  ،ختمت المذكره بأن

فلسااطين إلااى ا مبراطوريااة البريطانيااة مااب تشااجيب االسااتعمار اليهااود  ،والتقاادم الثقااافي هااو أف اال
حل

()17

.

وف ا ا ااي الث ا ا ااامن والعشا ا ا ارين م ا ا اان ك ا ا ااانون الث ا ا اااني ا ا ااام  2021لا ا ا ا أس ا ا ااكوي

ل ا ا ااى م ا ا ااذكره

صموئيل  ((:تلقيت من هربارت صاموئيل ماذكره بعناوان مساتقبل فلساطين فأ تقاد أن النماو التادريجي
للس ااكان اليه ااود

تح اات الس ااياده البريطاني ااة ف ااي فلس ااطين ل اان يح اال ب ااالوا ب المش ااكلة اليهودي ااة ف ااي

أوروبااا ...وهااو ي اان أننااا نسااتطيب إسااكان ثئثااة أو أربعااة مئيااين ماان اليهااود ا وربيااين فااي ذل ا

البلد  ،و د بدت لي فكرته هذه كنسخة جديده من أ اصيا الحروب الصاليبية  ...وا تار بن اور

من هذه المقترحات التي ت م مستوليات إ اافية الاى مساتولياتنا ))( . )10ادمت لناا ار أساكوي

،

ل ااى أن سياس ااته كان اات باتج اااه اس ااتبدال ا تا ا ار ب ااالعرب با تب ااارهم أص ااد ا بريطاني ااا ف ااي الش اار

ا وسط  ،كما إنه لم يكن مياالً إلى المشاريب الصهيونية وأن مصيره ووزرائه تقرر منذ ذل اليوم .
دفعت انتقادات أسكوي

صموئيل إلى قد لقائه الثاني مب إدوارد ج ار إذ ال فياه  :إناه الزال

مهتما ااً ب يج اااد ح اال للمس ااألة اليهودي ااة ل ااى وج ااه يت ا ا واآل ار الص ااهيونية ولكن ااه يرت اااب كثيا ا اًر ف ااي
ادمكانية أو الرغبة في إنشا حماية بريطانية  ،إنه اليعار وجهاة ن ار الحكوماة ال رنساية  ،وكاان
لى ا صي مياالً لجس نب ها  ،و د أشرت بأناه ب علاه هاذا ساي تي مساألة التصار باا مئ بعاد

الحاارب لااى مص ا ار يها  ،وأن التصاار ب لسااطين اليمكاان أن يبح ا

دون أن تثااار مسااألة شاامال

سورية  ،ومن المحتمل مستعمرات شمال أفريقيا  ،واليميل ج ار إلى تحميل ا مبراطورية البريطانية
()19

مستوليات سكرية ودبلوماساية جدياده تتاورط فيهاا بسابب هاذا التوساب فاي الحادود
ناادما سااألت ج ا ار

مااا يرتأيااه ماان حاال ااال  :يمكاان جعاال البلااد محايااداً فااي اال

 .وأ اا

((

:

اامانة دولي اة ،

وو ااب الر ابااة لااى ا ماااكن المقدسااة فااي أيااد تمثاال الحكومااات ا وربيااة والبابااا ،وربمااا الواليااات

المتحااده  ،وأن تخااول حكومااة الاابئد إيجاااد نااوع ماان مجلااس شااور لليهااود  ،وفااي هااذا الصاادد ااال
صاموئيل  :أ ربات ان ارتيااابي ماا إذا كاان السااكان العارب وهام يتل ااون خمساة أساداس السااكان ،
يوافقون لى مثل هذه الحكومة  ،و ندئذ ال ج ار  :د يكون في بقا السياده التركية  ،إذا وجدت
ااروره لااذل ح ائً خاار لتأساايس حكومااة ريبااة الشاابه بحكومااة لبنااان  ،لكاان الحاااكم يعااين ماان باال

الحكومات ا وربية  .فأكدت له الخطار مان وجاود أ دولاة غيار بريطانياا تتصار ب لساطين  ،وماا
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إ ام ااة إداره دولي ااة إالمجازف ااة ااد تنته ااي بس ااياده إح ااد ال اادول ا وربي ااة  .وأو ااحت ل ااو أن ألماني ااا
))()12

امتلكت فلسطين بل اندالع نيران الحرب الستطا ت أن تشن هجوماً مخي اً لى مصر

.

وفااي الخااامس ماان شااهر شااباط  2021ادلت المااذكره للم اره الثالثااة ووز اات بصااوره منقح ااة ،
()11

ت منت التيييرات اآلتية
اوالً :احتمااال

:

اام فلسااطين تحاات الحمايااة ال رنسااية وا تقااد صااموئيل أن إ امااة دولااة أوربيااة

لى هذا القرب من ناه السويس يشكل تهديداً مستم اًر ومخي اً لخطوط المواصئت البريطانية.

مااى

ثانياً  :وأر صموئيل ان االحتمال اآلخر بشأن فلسطين هو التدويل و د ييدو نقطة يتم الق ز منهاا

إلى محمية ألمانية تقوم بنشاط واسب في فلسطين  ،إذ أن قت مبال ال يستهان بها من المال دنشاا

مصر ومستعمرات ز ار ية ومدارس ومستش يات سعياً و ار زياده ن وذها  .و د تصبي ألمانياا لاى
مااد

ش ارين ام ااً جاااره لمصاار  .إن احتماااالً كهااذا يشااكل خط ا اًر لااى فرنسااا فااي سااورية الشاامالية

و لى بريطانيا في مصر .

ثالثاً  :أما االحتمال اآلخر الذ ا ترحه صموئيل تمثل ب نشا دولة يهودية تتمتب بالحكم الذاتي في

فلسطين وأر أن ذل اال ت ار مهما كانت سيئاته أو حسناته فمان المتكاد أن الو ات لام يحان بعاد ،
وحتااى لااو تحققاات تل ا الدولااة فماان المشااكو بااه أن تكااون ويااة لدرجااة تك يهااا لحمايااة ن سااها ماان
العدوان الخارجي .

رابعا ااً  :واالحتم ااال ا خي اار ه ااو جع اال فلس ااطين محمي ااة بريطاني ااة  ،إذ تك ااون فلس ااطين ا ااده ل ااى
الشواطئ الشر ية للمتوسط وذل أمر مرغوب فيه  ،وو ب ملكية ا ماكن المقدسة بيد لجناة دولياة

 ،تكااون فيهااا فرنسااا نيابااة اان الكنيسااة الكاثوليكيااة  ،وروساايا نيابااة اان الكنيسااة االرثوذكسااية مااب

المحاف ة لى حرمة ا ماكن ادسئمية المقدساة  ،إن المحمياة البريطانياة ساو

تلقاي ترحيبااً لاد

نسبة كبيره من السكان المحليين  .وفيما يخا الصهاينة وغيار الصاهاينة أكادا لاي باأن ذلا يشاكل

حئً لمشكلة فلسطين ويلقى ترحيباً في أوساط اليهود في سائر انحا العالم
رد أسااكوي

لااى مقترحااات صااموئيل فااي الثال ا

()13

.

شاار ماان ذار  ((: 2021أ اان أننااي كناات

أشاارت إلااى مااذكره هرباارت صااموئيل المير ااة فااي الحماااس  ،والتااي تلااي لااى أنااه لااد فصاال أماائ

تركيا اآلسيوية  ،لينا أن نأخذ فلسطين وأن نحشد فيها – في و ت معين – جميب اليهود المشاتتين

في إنحا ا رم  ،حي

يتا لهم الحصول لى الحكم الذاتي في الو ت المناسب مماا ياد و إلاى

اليرابة حقاً أن المتيد الوحيد لهذا اال ت ار هو لويد جور الذ الحاجة بالقول بأنه اليهتم مثقال ذره
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لليهود أو ما يهم او مستقبلهم  ،بل يعتقد أن ا ماكن المقدساة ساتنته حرمتهاا إذا ماسامي ل رنساا
))()11

الملحده أن تتملكها أو أن ت عها تحت ر ابتها

.

دح ااها جميعهااا  ،ليصاال إلااى

إال أن صااموئيل اادم تحلاايئً كااامئً لهااذه االحتماااالت  ،بحي ا

الحاال ا ف اال وهااي أن تكااون فلسااطين محميااة بريطانيااة وفااي اال الحمايااة البريطانيااة يباادأ اليهااود
بالهجره إلى فلسطين و دم لهذه االحتماالت المبررات اآلتية

أوالً :أهميتها االستراتيجية والعسكرية للدفاع ن مصر .

()11

:

ثانياً :أن مرفأ يافا وحي ا يمكن تحسينهما ليكونا وا د لألسطول البريطاني .
ثالثاً :أن المحمية البريطانية هي رغبة السكان المحليين ب لسطين .

كانت أهمية المذكرات التي دمها صموئيل إلى الحكومة البريطانياة بصاييها المعدلاة تكمان فاي

أنها دت أول مشروع د امة دولة صهيونية في فلساطين تحات الحماياة البريطانياة  ،والمتتباب لقياام
الكيان الصهيوني فاي فلساطين يار أن السياساة البريطانياة لام تخار

في تل المذكرات  ،كما يعود ال

ان هاذه الخطاط التاي جاا ت

ل لصموئيل في طر مسألة فلسطين فاي ماده مبكاره لاى أ لاى

المسااتويات فااي الحكومااة البريطانيااة وربااط حلهااا بالمسااألة اليهوديااة  ،كمااا إن تل ا المااذكرات كاناات
()16

المقدمة دصدار ( و د بل ور )

 ،الذ

كااان بمسااا ده صااموئيل الااذ كااان لااه ال

ام صموئيل فياه بادور كبيار  ،إذ إن صادور هاذا الو اد
اال بعااد حاااييم وايزمااان  ،إذ اسااتيل هااذان المسااتوالن

ئ تهما بكبار ساسة بريطانيا ونجحا في مساا يهما بمساا ده صاديقهم بل اور فاي اساتعجال إ ائن

بريطانيا بتحقي حلم الصهيونية في إ امة وطن ومي لليهود في فلسطين( .)11ولاو التزمات بريطانياا

بمقت اايات الشاار  ،بقاادر التزامهااا بتن يااذ و ااد بل ااور المشااتوم  ،لوجااب ليهااا بموجااب نااا الماااده
( ، )11المبااادره ال وريااة  ،منااذ واليتهااا لااى الاابئد ب يجاااد حكاام محلااي  ،بانتخاااب حاار  ،وف ا مباادأ
ح تقرير المصير  .وهنا أمران د جئ في إ ئن تل السياسة وهما(: )17

ا ول  :دخول أمريكا الحرب إلى جانب الحل ا في نيسان . 2021
الثاني  :إ بال الشبان اليهود في روسايا لاى االنخاراط فاي صا و

الحازب الشايو ي الروساي لاى

أثاار الثااوره البلشا ية ااام  2021بقياااده لينااين (  ،)10() Linenالااذ و ا
الحارب  .وهكاذا أثمار التحاال

ااد اسااتمرار روساايا فااي

االساتعمار الصااهيوني فاي الحصاول لاى ذلا التصاريي  ،والااذ

ص اادر اان و ازره الخارجي ااة ف ااي الث اااني م اان تشا ارين الث اااني ااام  ،2021وب اارر البريط ااانيون س اابب

إصدارهم و د بل ور رغبتهم في أن يستقطبوا يهود ألمانيا لين موا إلى يهاود بريطانياا لمساا دتها فاي
الحرب العالمية ا ولى .
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وفي أثنا وجود ا مير فيصل بن الحسين في لنادن فاي كاانون الثااني مان العاام  ، 2027كاان

صااموئيل ماان

اامن الوفااد الااذ

اباال ا مياار فيصاال للحصااول لااى موافقتااه لااى مشااروع الدولااة

الصااهيونية  ،وذكاار ااوني بااد الهاااد ( )69أثنااا اللقااا :
يااودون تشااكيل دولااة يهوديااة فااي فلسااطين

)) ()62

 ،فاارد ليااه صااموئيل بأنااه

ي كر بمثل هذا ا مر إال أن يكون خيالياً مجنوناً

)) ()61

بح

((

إنااه ا أر فااي كتاااب صااهيوني أن اليهااود
((

لاايس ثمااة ماان يكتااب أو

.

مستقبل فلسطين في متتمر الصلي ام  2020وألقت ب ئلهاا لاى العئ اات البريطانياة

– ال رنسية من جهة و لى العئ ات العربية – البريطانية ال رنسية من جهة أخر  ،فا مير فيصل

طالب كلتا الدولتين أن تو حا سياستهما فيما يتعل باآلمال العربية  ،وأكد فيصل أن دم ح وره
جلسااات المااتتمر والتو يااب لااى مقر ار ارتااه سااو
يمااة فااي المسااتقبل

()63

لاان يعتاار بااه ماان لاادن العاارب وسيساابب مصااا ب

 .وفااي أثنااا انعقاااد مااتتمر الصاالي كااان لصااموئيل أثاار كبياار فااي الجانااب
()61

الصاهيوني  ،فعنادما ارر الماتتمر إرساال لجناة امريكياة

كلية اوبرلين في أوهايو ،الذ
 )kreenرجاال ا

امت هنار كنا ) )H. Kingرئايس

ار بنشااطه الاديني التبشاير والتجاار ومعاه تشاارلز كارين ( ch.

مااال والصاانا ي فااي شاايكاغو والصاادي المقاارب ماان الارئيس ويلسااون()Wilson

لتقصي الحقائ  ،ا دت اللجنة تقريا اًر بعاد أن مكثات اسابو اً فاي القادس وطافات بعاد ذلا فاي بقياة
المدن ال لسطينية ،ثم زارت دمش و ابلت كذل الوكالة اليهودية فاي القادس( .)61و ادم التقريار الاذ

سااجلت فيااه اللجنااة كاال ماساامعته وشاااهدته فااي فلسااطين ودمش ا إلااى الوفااد ا مريكااي المشااار فااي

متتمر الصلي اوجزت فيه اللجنة التوصيات اآلتية بالنسبة إلى فلسطين

()66

:

 -2وجوب تحديد الهجره اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائياً ن الخطة التي ترمي إلى جعلها
دولة يهودية .

 -1اام فلسااطين إلااى دول ااة سااورية المتحااده لتك ااون سااماً منهااا شااأنها ف ااي ذل ا شااأن ا س ااام
ا خر .

 -3و ااب ا م اااكن المقدس ااة ف ااي فلس ااطين تح اات إداره لجن ااة دولي ااة ديني ااة تش اار
المنتدبااة و صاابة ا ماام ويمثاال اليهااود فيهااا

ليه ااا الدول ااة

اواً واحااداً  .كااان اااهر التقرياار يصااب فااي

مصاالحة الع ارب  ،وهااو ا ماار الااذ اليريااده الحل ااا أن يحتويااه ذل ا التقرياار  ،كمااا أوصاات
اللجنااة فااي تقريرهااا بأنااه ((:الينبيااي لمااتتمر الصاالي أن يتجاهاال الشااعور العربااي فااي سااورية

وفلس ااطين  ،ال ااذ بلا ا أش ااده  ،ول اايس م اان الس ااهل االس ااتخ ا
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البريطااانيين الااذين استشااارتهم اللجنااة ا تقاادوا ان المشااروع الصااهيوني اليمكاان تن يااذه إال فااي

وجود وه سئ تد مه ))(. )61

وبل تقرير اللجنة بمعار ة شديده من فرنساا وبريطانياا والحركاة الصاهيونية  .وأماا الارئيس

ا مريكي ويلسون الذ كان من أشاد المتحمساين فاي ماتتمر الصالي الرساال
هو اآلخر التقرير بعدم إكت ار

اللجناة  ،ابال
ا مريكي إلاى

 .ويعزو بعم المترخين هذا التحول في المو

ال اايوط الصااهيونية التااي تعاارم لهااا ويلسااون والااى تاادخل المخااابرات ا مريكيااة فااي الق ااية
ال لسطينية لصالي الصهيونية ولذل

الارئيس ا مريكااي ويلساون بالكشا

ل التقرير طي الكتمان أكثر من ثئ

نااه فااي كاانون

سانوات حتاى أذن
()67

ا ول 2011

 ،ولاام يعاره

متتمر الصلي أ اهتمام ويعود ذل لألسباب اآلتية :
 -2رف اام بريطاني ااا وفرنس ااا فكا اره االس اات تا من ااذ البداي ااة لتعار ااها م ااب مص ااالحهما وغاياتهم ااا
االستعمارية في فلسطين بل في بئد الشام كلها .

 -1انشاايال ال ارئيس ا مريكااي ويلسااون بص ا ار ه مااب الكااونيرس بخصااوا ان اامام أمريكااا إلااى

صبة ا مم  ،وهو المشروع الذ تقدم به الرئيس ورف اه الكاونيرس فنشاأت صابة ا مام

بدون اشت ار الواليات المتحده ا مريكية .

 -3إن الحكومة ا مريكية ن ساها اادت وبنات سياساتها فاي هاذا الشاأن لاى أساس تيلبات بهاا
مصااالي أمريكااا االسااتعمارية لااى مباااد

رئيسااها ويلسااون( .)60ومااب وجاهااة م ااامين هااذه

ا سباب في دم تبني متتمر الصالي توصايات لجناة كنا – كارين  ،إال أن مو ا

ا مريكي ن سه  ،اتص
واف

الارئيس

بالتنا م الوا ي  ،فهو مقتر االست تا – كما أسال نا  -ماب أناه

لى تصريي بل ور حتى بل إ ئنه كما مر بنا .

كتااب صااموئيل إلااى وزياار الخارجيااة بل ااور باار لااه اان لا الصااهاينة ماان تااأخير إ امااة الحكاام

الما اادني فا ااي فلسا ااطين محا ااذ اًر ما اان أن مصا ااير فلسا ااطين يجا ااب أن ين صا اال ا اان بقيا ااة ا ج ا ا از فا ااي

المنطقة

()19

 ،ورد بل ور أنه سيحاول استثنا فلسطين من نطا

مل اللجنة(.)12

دخل صموئيل في هذه الماده فاي ئ اات تعااون ماب ااده الحركاة الصاهيونية

()11

وتارأس اللجناة

الخاصااة بصااياغة ا ماااني الصااهيونية درسااالها إلااى الحكومااة البريطانيااة حتااى تاادرجها فااي جاادول

أ مالها في حال انعقاد متتمر الصلي  ،باالشت ار مب وايزمان ومندوب ن الحكوماة البريطانياة

.
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هرباارت صااموئيل بو ااب مسااوده مشااروع للمقترحااات الصااهيونية ( .)11ويباادو أن ذلا كااان

كلا

محاولااة ماان المن مااة الصااهيونية لمجاااراه تعلميااات و ازره الخارجيااة البريطانيااة الصااادره فااي كااانون

الثاااني ااام  ،2020ليقاادموا مقترحاااتهم مباشاره إلااى مااتتمر الصاالي  ،وغااادر فااي الشااهر ن سااه الوفااد

الصهيوني إلى باريس برئاسة وايزمان و
)Seef

()11

وية كل من صموئيل واسرائيل سيي

لتمثياال الحركااة الصااهوينة فااي المااتتمر  ،إذ اادموا مااذكرتهم فااي الثال ا

( Asrel

ماان شااباط ااام

 2020تحاات ناوان( تصاريي المن مااة الصااهيونية بصاادد فلسااطين ) ت اامنت المااذكره المقترحااات
()16

اآلتية

:

 -2اال ت ا ار

بااالح التاااريخي للشااعب اليهااود فااي فلسااطين  ،وحقهاام فااي إ اااده بنااا وطاانهم

القومي .
 -1إ امااة حاادود معينااة ل لسااطين لااى أن ت اام الجااز الجنااوبي ماان لبنااان وجباال حرمااون والعقبااة
وا ردن .

 -3و ب فلسطين تحت االنتداب البريطاني .
 -1اال ت ار

بو د بل ور والعمل لى تحقيقه .

 -1تسهيل االستعمار اليهود ل لسطين .
 -6إ امة مجلس تمثيلي ليهود فلسطين .

وكانت الحركة الصاهيونية فاي ماتتمر الصالي تعمال بأشا ار

ائمة لى أساس تن يذ و د بل ور و من المشروع الذ

بريطانياا لاى وفا خطاة وا احة

دمه صموئيل دنشا الدولة

.

اليهودياة

كما ترأس صموئيل لجنة استشارية بريطانية  -صهيونية تتعل بشتون فلسطين  ،و د اصادرت

هذه اللجنة توصيات مهمة في ذار  2019كان أبرزها

()11

:

 -2ان البن البريطاني ال لسطيني ( اليهود ) يجب أن ينقل مقره في لندن إلى

 .وياار الباح ا

فلسطين

أن تساامية البن ا المااذكور جااا ت تمهيااداً ل ك اره إ امااة الااوطن القااومي اليهااود فااي

فلسطين ،إذ أنشأ برأس مال يهود بريطاني مائة بالمائة .

 -1إصاادار ملااة متداولااة فااي فلسااطين تاارتبط بالجنيااه المصاار تصاادر اان الحكومااة ال لسااطينية
تحمل اسم فلسطين وتستخدم فيها أل ا

فااي القاادس للتخ ي ا

برية  .وفي الشهر ن سه تم اللقاا باين صاموئيل ووايزماان

ماان حااده التااوتر فااي العئ ااات العربيااة الصااهيونية مو ااحاً لوايزمااان صااعوبة
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المو ا

الصااه يوني امااام الت اااهرات واالحتجاجااات  ،كمااا بع ا

بتقرياار م صاال اان الو ااب المااالي

واددار إلى اللورد كيرزون ( . )Caruzonوأهم ما جا في التقرير

()17

:

 -2إد ى صموئيل أنه تلقى د وه من ا مير فيصل لزيارتاه فاي دمشا  ،إال أناه ال يساتطيب تلبياه
هذه الد وه في تل ال رو

.

 -1اادم تحلاايئً للقااو السياسااية واالجتما يااة فااي فلسااطين ياار أن االتجاااه القااو لااد الشااعب هااو
بالوحده مب سورية  ،إال أنه يعزو ذل إلى العامل اال تصاد وليس للشعور القومي .

 -3و اادم مشاارو اً كون اادرالياً ا تصااادياً (  ) Economic Confeiderationلاادول المنطقااة ت اام
ا :

خمسة أ

*سورية العربية المستقلة تحت ياده فيصل .
*سورية ال رنسية .

*فلسطين التي تحت االنتداب البريطاني .

*بئد الرافدين .

 -1ذكاار صااموئيل بااأن الشااعور القااومي العربااي هااو ل اد فئااة ليلااة مثق ااة سياسااياً  ،وأن هااذه ال ئااة
وحدها التي تناد بالوحده مب سورية ال امة دولة ربية  .وهاو باذل خاال

مقاررات لجناة

كنا

 -ك اارين  ،الت ااي أك اادت أن الشا اعب العرب ااي ف ااي فلس ااطين يع ااارم إ ام ااة وط اان ااومي لليه ااود ف ااي

فلسطين

()10

.

 -1ركز في تقريره لى الص ار ات الطبقية والطائ ية وخاصة بين ال ئحين ومئ ا ار اي وباين
المسلمين والمسيحيين  ،وتجاهل متعمداً وجود صراع بين العرب واليهود  ،أكد لى أن العئ ة بين
المستعمرات اليهودية والعرب جيده و ائمة لى التعاون

()79

.

 -6وتبين مان خائل التقريار  ،مو اه المعااد لقياام دولاة ربياة لاى حادود فلساطين فهاو يار أن
المتتمر السور ال يمثل رب فلسطين والجزيره وال يعتر ب يصل ملكااً لاى فلساطين  ،وهاو يار

أن الدولااة العربيااة تسااتخدم

ااد الصااهيونية وتكااون خط ا اًر ليهااا
()71

ونساتون تشرشال( )Winston Churchill

()72

 .وماان جهااة أخاار زار القاادس

 ،وزيار المساتعمرات البريطااني فاي

ذار2019

ومقابلته لألمير بداهلل في القدس بح ور صاموئيل  ،وجار فاي أثناا تلا المباحثاات حادي

فلسطين بدأه االمير بداهلل بقوله :

((

ان

لمات أن اليهاود طاامعون فاي إ اماة دولاتهم اليهودياة فاي هاذه

البقعااة العربيااة الياليااة  ،وطاارد العاارب منهااا  ،وهاال تعتباار الحكومااة البريطانيااة العا ارب فااي فلسااطين

بمثابة أشجار يجوز طعها ؟
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بعد أن استأذن تشرشل ائئً  ( :ليس من سياسة الحكومة البريطانية طب أشاجار فلساطين  ،ولكان
بااالعكس أنهااا مصااممة لااى زياااده هااذه ا شااجار بااأنواع اخاار تزيااد ماان يمتهااا )( ، )73أمااا تشرشاال

فأجاب لى كئم ا مير بداهلل ائئً  (( :أنتم تطلبون مني أن أتخلاى ان و اد بل اور  ،وأن أو ا

الهجاره اليهوديااة  ...وهااذا لاايس فااي طااا تي ،كمااا إننااي الأرغااب فيااه  ...نحاان نعتقااد أنااه لخياار العااالم

واليهود وبريطانيا والعرب أن سهم أي اً ...ونحن ننو أن نحقا هاذا الو اد ))( ، )71إن تشرشال وهاو
ينط بهذا الجواب  ،كان د فكر بذل التهديد الذ أطلقه حاييم وايزمان في ام  ، 2019إذ اال

فيه :

((

سو

نستقر هنا في فلسطين شائتم ذلا أم أبياتم  ...إن كال ماتساتطيعون ملاه تعجيال أو

ابطا هجرتنا ولكن مهماا يكان ف ناه مان ا ف ال لكام أن تساا دونا  ،لتتجنباوا تحويال ادراتنا البناا ه
))()71

إلى درات مدمره  ،تدمر العالم

 ،و لى هامش مباحثات ا مير بداهلل في القدس مب تشرشل

 ،ا تاار صااموئيل إ ااافة إلااى المطالااب اليهوديااة با تبااار منطقااة شاار ا ردن هااي جااز ماان و ااد
بل ور  ،ولكن نجا ا مير بداهلل في م او اته مب تشرشل كان سبباً في إصدار رار من صابة
ا ماام التااي كاناات تمثاال الشاار ية الدوليااة حينهااا باااال ت ار

بشاار ا ردن كوحااده جيرافيااة وسياسااية

تحقيا مشااروع الصاهيونية ب امااة الاوطن القااومي اليهاود

لااى أرم فلساطين العربيااة  .إن اليهااود

()76

مسااتقلة

 ،وهااو مااا تتكااده اسااتمرار سياسااة التهويااد التااي تبناهااا ومارسااها صااموئيل وص اوالً إلااى

ياد ون حا وطان فااي فلساطين بناا اً لااى أنهام اساتعمروها مااده فاي العهاد الساااب  ،فا ن كاان كلمااا

دخلاات أمااة باائداً يح ا لهااا اآلن اسااتردادها والتااوطن فيهااا فيح ا لكاال دولااة أن تطلااب الاابئد التااي
هاد مان هاود التااريخ كماا يحا للروماان واليوناان أن يطاالبوا بمثال هاذا الطلاب

استعمرتها في أ

كما يح للعرب أن يطالبوا بأسبانيا وغيرها مما فتحوه ديماً .

هربرت صموئيل مندوباً سامياً على فلسطين
بعد إ ئن مجلس الحل ا ا

انتداب بريطانيا

()71

لى فلسطين

لى ( بريطانيا وفرنسا والواليات المتحده ) في سان ريمو

 ،وهو رار بريطاني واف

الحل ا

ليه

نه يحق

مصالي

مشتركة كانت فلسطين وشعبها العربي ال حية  ،بادر لويد جور (  ،)77() Lioyd Georgeرئيس

الو ازره البريطانية  ،إلى تعيين هربرت صموئيل – مندوباً سامياً-

حزيران  ، 2019أ

بعد شهر ونص

كيرزون وزير خارجية بريطانيا نذا صر

()70

تقريباً من صدور رار االنتداب

 ،مما جعل اللورد

قب هذا التعيين في مجلس اللوردات

د ارتاب كثيرون من صواب تعيين حاكم يهود

جملة كلية الرتبية األساسية
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البريطانية بحثت ن رجل يستطيب تن يذ الخطة التي و عها المستر بل ور  ،وواف حل اتنا ليها

 ،ويقوم بتن يذ هذا ( العهد ) بوال واخئا فلم نجد أك أ من السير هربرت صموئيل))(  .)09ومما
يجدر ذكره أن صموئيل كان د مل في القدس

منصب المندوب السامي  .أ

من مستولي ادداره العسكرية بل تعيينه في

أنه د خبر العمل في القدس ويعرفها ن رب ولم يكن اختيار

هربرت صموئيل مصادفة  ،بل كان مخططاً له من بل  ،ويح ى بتأييد ز ما اليهود الصهاينة
الذين أوصوا بترشيحه لد

ما صر به حاييم وايزمان ،

مجلس الوز ار البريطاني  ،وأكد ذل

رئيس المن مة الصهيونية العالمية بعد وفاه هرتزل متسسها ا ول  ،إذ ال :

((

أنا المستول ن

تعيين هربرت صموئيل في فلسطين ،أن صموئيل صديقنا  ،ولم يقبل أن يقوم بهذه المهمة العسيره

إال نزوالً ند رغبتنا  ،نحن حملناه هذه ا

با  ،أن صموئيل هذا هو صموئيلنا .)02())...

تاولى صااموئيل و ي تااه بوصا ه أول منادوب سااام فااي فلسااطين ماب أن معاهااده الصاالي لاام تو ااب
()01

مب الدولة العثمانية إال في  29ب  .2019ولام يكان صا االنتاداب

لاى فلساطين اد و اب ،

و د سميت الحكومة الجديده التي ستحل بدالً ن ادداره العسكرية ( )2019-2021باسم (حكوماة

فلسااطين)  ،بعاادها أول حكومااة مدنيااة بريطانيااة فيهااا ( .)03وبتساالم صااموئيل مهااام منصاابه الجديااد ،
شاارع منااذ حط ات اادماه القاادس فااي ساان الكثياار ماان ا ن مااة والق اوانين وماان أبرزهااا ااانون تصااحيي
السجئت العقارية ام  ،2019والقانون الخاا بنقل ملكية ا ار اي اام  ،)01(2011مساتبقاً بهاا

مااا ساايكون ليااه ص ا االنت اداب ومساااهمة منااه وهااو الصااهيوني المعاارو
الشري

بجعاال فلسااطين بقدسااها

صالحة ال دنشا وطن ومي يهود صهيوني بل إلى تأسيس الدولة الصهيونية فيماا بعاد

 ،وجا في النسخة ا صلية بشاأن االنتاداب البريطااني لاى فلساطين ماياأتي  (( :لتحويال فلساطين

إلى وطن ومي لليهاود ))  ...ولكان هاذه العبااره تييارت فاي اللح اة ا خياره  ،لتكاون ((دنشاا وطان
ومي لليهود في فلسطين)) ( ... )01و د تم هذا دخ ا الطمو السر للصهيونية.

ولترسيخ السيطره اليهودية لى فلسطين ين صموئيل رتسا اددارات الحكومية من اليهود أو

ماان ا نكليااز

()06

المعااروفين بتعصاابهم للصااهيونية وو ااب إدارات الق ااا والهجاره والتجاااره فااي أيااد

صهاينة معروفين ،وجعل اللياة العبرياة لياة رسامية ثالثاة إلاى جاناب الليتاين العربياة وا نكليزياة فاي

فلس ااطين ،كم ااا و ااب ما اوارد الث ااروه الرئيسا اة واس ااتيئلها ف ااي أي ااد اليه ااود– الص ااهاينة – وم اانحهم
التسهيئت واالمتيازات

()01

 .ولقد ساا د فاي تن ياذ هاذه السياساة نائباه نورماان بنتاويتش ( Norman

 )Bentwitchممثل اتحاد الصهيونيين بلندن ام  2026الاذ اختااره مان غائه الصاهيونية وتار
له حرية سن القوانين

()07

جملة كلية الرتبية األساسية

 .وكان الرئيس ال علي للجهاز الق ائي المشر

222

لى تن يذ القوانين  .و اد

العدد الرابع والسبعون 2102

هربرت صموئيل حياته ودوره السياسي يف تأسيس الكيان الصهيوني  ..............................................م .م .ذياب عبود حسني الفهداوي
جا تعيين صموئيل برهاناً خر لى أن ا نكليز المحتلين مت قون مب اليهود لى إ طا فلساطين

كلهااا طااابب الحكاام اليهااود منااذ بدايااة الحكاام الماادني  ،ممااا مكاان صااموئيل أن يباارز فااي صااوره أول

ملااو اليهااود فااي فلسااطين – بعااد االحااتئل البريطاااني -فقااد كااان وساايلة ماان وسااائل إثاااره اط ااة
اليهااود وحماسااهم  ،فااي مختل ا

أنحااا ا رم ول اات أن ااارهم إلااى فلسااطين وجعلهاام يقنعااون بأنهااا

أص اابحت تح اات الحك اام اليه ااود ليقبلا اوا ل ااى الهجا اره إليه ااا

()00

 ،إذ ف ااتي ص ااموئيل أبا اواب فلس ااطين

مصر يها أمام المهاجرين اليهود من شتى بقاع العالم – وخاصة دول أوروبا الشار ية
ا
والقدس لى
وروسيا  ،ولكي تكتسب الهجره اليهودية إلى فلسطين الص ة القانونية  ،فقد مد صاموئيل فاي 16

أب  ،2019أ بعد تعيينه بأ ل من شهرين  -إلى اصادار أول اانون للهجاره المن ماة  ،و اد ناا
هذا القانون لى وا د امة منها  :حياازه المهااجر اليهاود

لاى جاواز سا ر  ،ويشاترط خلاوه مان

ا مرام  ،وكنتيجة أولى لهذا القانون ،بأن مني خمساة و شارين ألا

يهاود صاهيوني دخلاوا إلاى

فلسطين مب جيش االحتئل البريطاني ،الجنساية ال لساطينية ورخاا لهام فاي التاوطن والعمال

()299

.

ف ائً اان إليائااه جمياب القاوانين وا ن مااة العثمانيااة التاي كاناات تحاارم لاى اليهااود امااتئ ا ماوال
غير المنقولة  ،واستبدل بها وانين تسا د الصهيونية لى تحقي مطامعها في فلسطين

()292

 .لكان

صموئيل لم يكن لينجي في تخطيط سياساة التهوياد هاذه لاو ال ر اا الحكوماة البريطانياة بماا ي عال
و لمها بكل ما ين ذه

()291

.

أكااد صااموئيل ب فعالااه هااذه بأنااه الشااخا المناسااب لهااذه المهمااة  ،وأسااهم فااي تش اجيب صااموئيل

لتن يااذ سياسااته  ،إصاادار بريطانيااا دسااتو اًر ل لسااطين  ،تناااول صاائحيات المناادوب السااامي و
بتشكيل المجلس التشريعي في القدس والمحاكم المدنية والدينية وليات الابئد الرسامية

ااى

(العربياة

واالنكليزية والعبرية)( ،)293وتعليمات حول حرية السكان وح اال ترام لى شروط االنتداب الاذ

صدر ن الحكومة البريطانية مستخدماً الماده الثالثة شره مان دساتور فلساطين والتاي نصات لاى

أن  ((:للمندوب السامي أن يهب أو يتجر أية أرم من ا ار ي العمومية أو أ معدن أو منجم ،
وله أن يأذن ب شيال مثل هذه ا ار ي بص ة مت تة وبالشروط أو المدد التي يراها مئئمة

)) ()291

.

وكانت الماده الثانية من صا االنتاداب نصات لاى  ((:إن بريطانياا تتعهاد باأن تجعال فلساطين فاي
و ب سياسي وا تصاد واجتما ي صالي دنشا وطن ومي لليهود ))(.)291
و د ا تطب صموئيل لليهود مباشره مائتي أل

وسبعين أل

دونم من أ ار ي مر ابن امر  ،ومائة وخمساة

دونم من أ ار ي الكباره و تليات و يساارية و ماد إلاى المشارو ات المهماة فسالمها الاى

اليهود وحدهم  ،وكان من أهمها امتياز الكهربا الذ كان د ر باسم امتياز روتنبرغ
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ينس صموئيل وهو يعطي هذه االمتياازات لبناي ديناه أن ي اب فاي ماواد االمتيااز ماا ي اتي لهام بااب

ناازع ملكيااة ا رم ماان أصااحابها الشاار يين لئسااتيئ

ليهااا  ،وت هاار الد ارسااات زياااده مساااحات

ملياون وتسااعة شاره أل ااً وخمسامائة وأربااب وسابعين ألا

دونام ااام  ،2011وماني صااموئيل الوكالااة

ا ار ااي التااي امتلكهااا اليهاود فااي هااد صااموئيل ماان سااتمائة وخمسااين ألا
اليهوديااة أر ااً مساااحتها ألا

دوناام ااام  2019إلااى

دوناام بأسااعار رمزيااة  ،كمااا أهاادت حكومااة االنتااداب للوكالااة اليهوديااة

أرم الس االطان بدالحمي ااد ف ااي منطقتا ااي الحول ااة وبيس ااان ومس اااحاتها مائا ااة وخم ااس وس ااتون أل ا ا
()291

دونم

وأصدر صموئيل

واً اماً ن السجنا اليهود الذين كانوا د أجرموا وأدينوا في المعار

التي حدثت بينهم وبين العرب و ام صموئيل ب خ اع المدارس العربية دشا ار

م تشاين بريطاانيين

 ،بينمااا أطلا لليهااود حريااة التعلاايم واسااتقئل الماادارس بعااد أن أ اارت ليااتهم العبريااة ليااة رساامية إلااى
جانااب العربيااة وا نكليزيااة

()297

 .وتن يااذاً لسياسااة فاار تسااد  ،اسااتيل صااموئيل التنااافس العااائلي بااين

أ يان ا سر ال لسطينية المشهوره  ،فأ دم لى إ الة موسى كا م الحسيني مان رئاساة بلدياة القادس
()290

و ااين باادالً نااه ارغااب النشاشاايبي  ،ثاام الحااا أمااين الحسايني

ادساائمي ا

()229

لااى

 ،لتنااافس ا س ارتين لااى الز امااة والن ااوذ

ااام  2012لااى رأس المجلااس

()222

 .وفااي هااده أخااذت القاادس

تشهد سمات التحول ومعالم التهويد ا ولى البارزه مب بنا المستعمرات ا ولى لى ه ااب القادس

التااي أصاابحت تااد ى بالمسااتوطنات فيمااا بعااد  ،فكاناات روميمااا ااام  ، 2012وميخاور حاااييم حتااى
أص اابي ااددها س اات شا اره مس ااتعمره

اليهودية إحد

شره

()221

 .وف ااي ه ااد ص ااموئيل بلا ا

اادد ا حي ااا والمس ااتعمرات

ااحية يهودياة ماا باين اامي ( ، )2011 –2012وهاذا يعناي أن مع ام ماا

بني في هاد االنتاداب  ،اد بناي فاي هاد صاموئيل المنادوب الساامي ا ول( ، )223كماا شاهدت تلا

ال تره تادف رتوس ا ماوال اليهودياة وخاصاة ماب المهااجرين الاذين جاا وا مان ألمانياا وبولونياا الاذين

كان مع م من الطبقة المتوسطة

()221

وم ى صموئيل في تن يذ تدابيره القاسية

اد ارب فلساطين

للحااد ماان الشااعور ال ااوطني المتنااامي لااديهم  ،وساامي بش ااكل سااافر تزويااد المسااتوطنات الص ااهيونية

بالسئ والتدريب لاى القتاال  ،وح ار لاى ا هاالي مان ساكان القادس العارب لاى حمال السائ

واسااتعماله  ،وفاارم لااى ماان يحملااه قوبااة السااجن المتبااد أو اد اادام

()221

 .وامعانااا ف اي اساات زاز

مشا ر المسلمين امة ومسلمي القدس خاصاة  ،اين يهوديااً مشارفاً لاى أو اا

المسالمين  ،كماا

سهل إنشا المستوطنات الصهيونية  ،وسمي بانعقاد المتتمر التنصير السر في القدس للمده من
 1 – 3نيس ااان م اان ااام  2011وه ااو الم ااتتمر ال ااذ رس اات أهداف ااه إل ااى ت ااأجيا ن ااار الع اادا ب ااين
المساالمين والمساايحيين  ،إذ تق ااي لااى الااروابط بااين الط ارفين
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الممنوحة له بشأن تحديد دره فلسطين اال تصادية لى االستيعاب  ،ومن ثم تعيين دد المهاجرين
اليه ااود ال ااذين يمك اان ال اادخول إليه ااا  ،ول اام يكتا ا

ص ااموئيل ب ااتي أبا اواب فلس ااطين ل ااى مصا ا ار يها

مهاااجر يهااود

 ،أحساان صااموئيل فااي تطبي ا سياسااة الكياال

للمه اااجرين اليه ااود الص ااهاينة ال ااذين تراوح اات أ اادادهم خ اائل الم ااده م اان( )2011 – 2019ل ااى

مااايقرب ماان أربااب وثمااانين أل ا

()221

بمكيااالين فأمااام التسااهيئت الكبي اره والميريااة لليهااود فااي هج اراتهم إلااى فلسااطين ن اراه يوصااد ا ب اواب
ويقطااب الطاار أمااام كاال المحاااوالت المتكاارره لعااوده أصااحاب ا رم الشاار يين إلااى ديااارهم ليتكااد

سياسته المنحازه لليهود والمعادية للعرب .

تااابب صااموئيل االهتمااام بالمسااتوطنين الصااهاينة حتااى بعااد تركااه منصاابه  ،فكااان رئيس ااً لشااركة

فلسطين للكهربا  ،ورئيساً للجامعة العبرية وهاجم السياسات المعادية للصاهيونية

()227

 .انتهاى هاد

صااموئيل بوص ا ه مناادوباً سااامياً لااى فلسااطين وش ار ا ردن ا تبااا اًر ماان ا ول ماان حزي اران ااام

 ، 2011إذ ين بادالً مناه ال يلاد مارشاال بلاومر ( . )220( )Field Marshal Blomarلقاد صان ت
طا ات من أ

ا بعم الجما اات الصاهيونية فاي فلساطين وخارجهاا صاموئيل بعاده أول حااكم

()219

 ،وكان نشيطاً في إ ناع الحكومة البريطانياة لاى إصادار و اد بريطااني فاي تأسايس

يهااود ل لسااطين منااذ سااقوط الهيكاال الااذ لعااب دو اًر فع ااالً فااي ربااط مصااالي الصااهيونية بالمصااالي
البريطانية

وطن ومي لليهود في فلسطين  ،فكانت جميب أ مال هربرت صاموئيل خدماة للمصاالي الصاهيونية

في فلسطين .

إن شعب فلسطين العربي ومن ورائه العرب ا حرار لن ينسوا الجريمة الكبر التي ارتكبت من

لدن ساسة بريطانيا و لى رأسهم صموئيل ولويد جور وتشرشل وبل ور وغيرهم من الصهيونيين
واالستعماريين  ،ستبقى جريمتهم لطخة سودا في جبينهم والى ا بد  ،لكن المتمنين اليقنطون من

رحمة ربهم ؛ نهم يتمنون بقوله تعال  ( :وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في

األرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا  ) ...وحين يبل الكتاب أجله ويعود المسلمون إلى دينهم ،
ويحاربون دفا اً ن مقدساتهم يصبي لو (إسرائيل) أث اًر بعد ين .

الخاتمة

 -2هربرت صموئيل سياساي بريطااني الجنساية مان ائلاة يهودياة أرثوذكساية ريقاة فاي الماال
والتجاره .
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 -1كااان أول وزياار يهااود صااهيوني تقلااد مناصااب مهم اة فااي الحكومااات البريطانيااة المتعا بااة
اسااتطاع بحكاام مناصاابه الرفيعااة و اادره تااأثيره فااي صااانب القارار البريطاااني أن يوجااه السياسااة

البريطانية لد م المشروع الصهيوني في فلسطين .

 -3تبنى ال كره الصهيونية اام  ، 2021العاوده الاى أرم الميعااد وا ااده بناا هيكال ساليمان
د امة (إسرائيل) الكبر

ندما أر أنهاا تخادم المصالحة ادمبريالياة البريطانياة فاي المنطقاة

العربية وتعمل لى تحويل سيل الهجره اليهودية المتدفقة من أوروبا الشر ية إلى غربها نحو
فلساطين وهااو باذل كااان اد حقا مصالحة بريطانيااا وأروباا التااي

م اانهم م اان جه ااة ومص االحة الحركا اة الص ااهيونية ف ااي اس ااتقطاب ا

اا ت بهاام ذر اا للااتخلا

ااداد المت ازي ااده للمه اااجرين

اليهود وتحويلهم الاى فلساطين لصانب ناواه االساتيطان تمهياداً د اماة دولاة الكياان الصاهيوني

من جهة أخر .

 -1دم صموئيل دداً من المذكرات إلاى الحكوماة البريطانياة فاي ا

اوام باين

-2021

 2020حااول إمكانيااة إنشااا دولااة يهوديااة فااي فلسااطين و ااد ادت تل ا المااذكرات بأنهااا أول
مشااروع د امااة دولااة صااهيونية فااي فلسااطين كمااا يعااود ال

اال لصااموئيل فااي طاار مسااألة

فلسطين في و ت مبكر لى أ لى المستويات في الحكوماة البريطانياة ورباط حلهاا بالمساألة

اليهودية .

 -1كان لصموئيل دور مهم في إصدار الو د المشتوم (و د بل اور) اام  2021وكاان نشايطاً
فاي إ نااع الحكوماة البريطانيااة إذ اساتيل ئ تاه بكباار المسااتولين البريطاانيين ال نااع بل ااور
فااي استصاادار و ااد بريطاااني ياانا لااى إ طااا اليهااود أر ااً التملكهااا – فلسااطين -إلااى

جما ااة التس ااتحقها – الص ااهاينة  -ل ااى حس اااب م اان يمتلكه ااا ويس ااتحقها الش ااعب العرب ااي
ال لسطيني .

 -6كااان لصااموئيل أثاار كبياار فااي مااتتمر الصاالي الااذ انعقااد فااي باااريس ااام  2020والااذ

ح ره مب الوفد الصهيوني برئاسة حاييم وايزمان وتقديمهم مذكره باسام المن ماة الصاهيونية

تطال ااب الم ااتتمر اال تا ا ار

ب ااالح الت اااريخي للش ااعب اليه ااود ف ااي فلس ااطين وا ام ااة دولت ااه

المز ومة .

 -1وفااي أثنااا مااده تعيينااه كمناادوب سااام لااى فلسااطين  2011-2019ماال صااموئيل لااى
تهويااد فلسااطين  ،إذ ماال لااى فااتي أب اواب الهج اره اليهوديااة بحي ا
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اليه ااود ل ااى م ااايقرب م اان أربع ااة وثم ااانين ألا ا

مه اااجر يه ااود كم ااا زاد ف ااي ه ااده اادد

المستوطنات الصهيونية من أربب وأربعين إلى مائة مستوطنة .

 -7حكم صموئيل البئد (فلسطين) بقوانين غربية ت تقر إلى الشر ية و رب القوانين العثمانية
التااي كاناات سااائده اارم الحااائط وبااذل ساالب الشااعب ال لسااطيني حقااه الشاار ي فااي حكاام

ن سه بن سه .

 -0استطاع صموئيل ربط المصالي الصهيونية بالمصالي البريطانياة فكانات جمياب أ مالاه فاي
فلسطين خدمة لمصلحة الطرفين .

 -29إن الق ية التي تبناها صاموئيل و ااده الحركاة الصاهيونية ومان ورائهام بريطانياا لام تحال
المسألة اليهودية ن سها  ،ف ئً ن حلها في ا وساط اليربية حتى يعيش ستة شر مليوناً

من اليهود خارجها  ،وكل مافعلته الصهيونية وسعت نطا المشاكلة اليهودياة لتشامل اليهاود

الااذين كااانوا فااي فلسااطين  ،وصاانعت كيان ااً جديااداً زر تااه زر ااً فااي لااب الااوطن العربااي ؛

لتستخدمها دول اليرب االستعمارية

المصادر والهوامش :

د نه ة العرب خاصة والمسلمين امة .

The New Encylopedia Britanica ,( U.S.A Chicago University Press , 1991 ) P. 382 . -2

 -1با ا ا ا اادالوهاب المسا ا ا ا ااير  ،البروتوك ا ا ا ا اوالت واليهوديا ا ا ا ااة والصا ا ا ا ااهيونية  ،القا ا ا ا اااهره  ،دار الشا ا ا ا اارو ، 1993 ،
ا. 222
 -3إصطئ يرمز الى منطقة تجمب اليهود بشكل متماس فاي شامال غارب أورباا وتحدياداً فاي حاوم الاراين  ،ثام
أصبي يادل لاى الثقافاة اليهودياة المرتبطاة بهاذه المجمو اات فاي ألمانياا وفرنساا والمتحادرين منهاا فاي مختلا

أنح ااا الع ااالم  ،تمييا ا اًز له ااا اان الثقافا ااة السا ا اردية  ،ب اادالوهاب الكي ااالي  ،الموس ااو ة السياس ااية  ،بياااروت ،
المتسسة العربية للدراسات والنشر  ، 2011 ،ا. 11

 -1أمجد أحمد سليمان الز باي  ،هربارت صاموئيل وتأسايس إمااره شار ا ردن  ، 2011-2019رساالة ماجساتير
غير منشوره  ،إربد  ،جامعة اليرمو  ، 2001 ،ا. 0

-1

Viscount Herbert Samuel , Memoirs ,(London , The Great Press , 1945) P. 1-3 .

-6

Ibid . P.3.

 -1جا ت الصهيونية لحال ازماة اليهاود االشاكناز الاذين يعاانون الت ر اة والتميياز فاي أوروباا وهاذا ماا ر بالمساألة
اليهوديااة  ،وكااأمر

اارور ماان أجاال إحيااا وا اااده تااأريخ الشااعب اليهااود بحي ا

الشعور والو ي القومي وم هوم ا مة لد اليهود .
-7

يخاادم مسااألة بنااا وتطااوير

Bernard Wasserstein : Herbert Samuel : Apolitical life , ( London , Oxford :
Clarendon Press , 1992 ) P 200 .
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 -0جما ااة صااهيونية تأسساات ااام  2771ماان خمسااة و شاارون طالب ااً روسااياً فااي جامعااة خاااركو

مع مهاام ماان

الطئب ال اشلين دراسياً والمهاددين بال صال  .أصادرت منشاورات تتيناى بحاب فلساطين وجبال صاهيون واليياره
ليهمااا  ،وتااد و الااى الهج اره الااى فلسااطين السااتيطانها واسااتعاده مجااد بنااي ( إس ارائيل ) ،باادالقادر ياسااين ،

الخل ية التاريخية للحركة الصهيونية  ،مجلاة مركاز الد ارساات ال لساطينية  ،جامعاة بياداد  ،العادد ( ، )12ذار
– نيسان  ، 2011ا. 1

 -29ليااة متل ااة ماان خلاايط ماان اآلراميااة والعبريااة والرومانيااة القديمااة وا لمانيااة التااي تعااد ا ساااس فااي هااذه الليااة .

وكاناات ليااة اليالبيااة اليهوديااة  ،حميااده سميساام  ،الد اي اة الصااهيونية فااي روساايا االتحاديااة  ،مجلااة المسااتقبل

العربي ،بيروت  ،مركز الدراسات العربية  ،العدد ( ، 1996 ، )311ا. 06

-22
-21
-23

H.Samuel , Memoirs , op. cit , p3 .
The Jewish Encyclopaedia , (U .S .A : Newyork : Ktave , Publishing House ,
1974 ) vol 11 , P17 .
Britanica , op . cit , P. 382 .

 -21من أهم الشخصيات اليهودية التي ار ت الصهيونية  ،وهو الع او الوحياد فاي و ازره لوياد جاور فاي تماوز
ماان ااام  2021والتااي أصاادرت و ااد بل ااور  .فقباال صاادور الو ااد بأسااابيب ليلااة  ،كتااب مونتاااجيو مااذكره إلااى
مجلاس الاوز ار البريطاااني تباين أن الو اد ينطااو

لاى معااداه اليهااود ناه نادما يصاابي لليهاود وطان ااومي ،

س اايحرم ها اتال م اان حق ااو هم  ،كما اواطنين بريط ااانيين  ،وبالت ااالي ستص اابي فلس ااطين غيت ااو لك اال يه ااود الع ااالم .

وسيصبي اليهود أجانب  ،بوص هم من مواطني الدولة الصهيونية  ،أحماد سوساة  ،م صال العارب واليهاود فاي
التأريخ  ،بيداد  ،دار الرشيد  ، 2072 ،ا. 606
-21

H. Samuel , memoirs , op. cit , P. 139 .

-26

Ibid.p.139.
Britanica, op. cit , P.382.

-21

 -27سياسااي بريطاااني بااارز  ،مواليااد ااام  ، 2766أسااس حاازب العمااال البريطاااني  ،وتز مااه فااي مجلااس العمااوم
ااام  2021- 2022إلااى أن حجباات نااه الثقااة ن ا اًر لمياال سياسااته نحااو المسااالمة  .كااان أول رئاايس للااوز ار

في بريطانيا من حزب العمال ام  ، 2011وتولى رئاسة الوز ار الثانية اام  ، 2010ثام منصاب الاو ازره فاي
الحكومة القومية ام  2032إذ رفم حزبه سياسته اد تصادية  .توفي ام  ، 2031باد الوهااب الكياالي ،

الموسو ة السياسية  ،ا. 122

 -20من م كره القرن الرابب شر الهجر ( ، )22بدايات الدولة اليهودية  ،ال سطاط  ،المجلة التاريخية،
ا ، 3المنشور لى شبكة ادنترنت و لى المو ب :
-19
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 -12بدالوهاب المسير  ،اليد الخ ياة  ،د ارساة فاي الحركاات اليهودياة الهداماة والسارية  ،القااهره  ،دار الشارو ،
 ، 1991ا. 67

 -11ول ااد ااام  2769فا ااي بودابس اات  ،متس ااس الصا ااهيونية السياس ااية الحديث ااة وأول رئا اايس للمن م ااة الصاااهيونية
ال عالمية  .اش فاي فييناا وماارس الصاحافة وتاألي

القصاا والرواياات  .أحادثت د وتاه الاى الدولاة اليهودياة

ااام  2706ث ااوره ب ااين أوس اااط اليه ااود أدت ال ااى ق ااد أول م ااتتمر ص ااهيوني ااالمي  2701ف ااي مدين ااة ب ااال

السويسارية  ،وفااي هاذا المااتتمر تكرساات الاد وه الااى إ اماة الااوطن القااومي اليهاود فااي فلساطين  .اال هرتاازل

يبذل حتى موته في  3تموز  2091كل ما في وسعه من جهد الستصدار ميثاا لهاذا اليارم ت امنه الادول
الكبر  ،بدالوهاب الكيالي  ،الموسو ة السياسية  ،ا. 117

 -13بدالوهاب المسير  ،البروتوكوالت واليهودية والصهيونية  ،القاهره  ،دار الشرو  ،ا. 12
 -11ارم الميعاد مصطلي سياسي اليبرر وده اليهود الى فلسطين مقابل طرد السكان ال لسطينيين .
 -11ولااد ااام  2711فااي بولناادا  ،باارز كعااالم كيميااائي  ،ماال مدرسااً فااي جااامعتي جنيا

وفكتوريااا بمانشسااتر ثاام

ين مدي اًر لمختبرات سئ البحرية البريطانية أثنا ال تره  .2020-2026كان له اثار كبيار فاي اصادار و اد

بل ور ام  ، 2021وترأس الوفد الصهيوني الاى ماتتمر الصالي  . 2020رئيسااً للمن ماة الصاهيونية العالمياة

بعد وفاه هرتزل  .رئيس معهد وايزمان للعلوم والجامعة العبرياة  .لعاب دو اًر كبيا اًر فاي ا اماة (إسارائيل) وانتخاب
اول رئاايس لهااا وبقااي فااي منصاابه الااى ان تااوفي ااام  ، 2011بااد الوهاااب الكيااالي  ،الموسااو ة السياسااية ،

ا. 111-113

 -16ماكتبااه هرباارت صااموئيل فااي مذك ارتااه اان مصااير فلسااطين وو ااب اليهااود فيهااا  ،منتااديات صااوت فلسااطين،
حركا ااة التحري ا اار ال ا ااوطني ال لسا ااطيني ،حرك ا ااة ف ا ااتي  ،ا ،2المنش ا ااور لى شا اابكة ادنترن ا اات و لا ااى المو ا ااب :
WWW.palvoice.com
-17H.Samuel , Memoirs , OP , cit , P139 .
-11
حركة تاريخية ومية تعيد اليهاود إلاى أرم الميعااد  ،بعاد م اي ألا

وتساعمائة اام لاى تادمير الهيكال فاي

القاادس لااى أيااد الرومااان والتأكيااد لااى أن المسااألة اليهوديااة اليمكاان حلهااا اان طري ا التااوطن البطااي أو

التساالل الااذ يعتمااد لااى جهااود اليهااود الذاتيااة وانمااا تحاات م لااة إحااد الاادول الع مااى أو كلهااا وانااه البااد ماان
الاادخول فااي م او ااات سياسااية للحصااول لااى

اامانات دوليااة وا ت ا ار

ااانوني بالمشااروع الصااهيوني الااذ

يا ا ا اار أن سا ا ا اايا وأفريقيا ا ا ااا أر ا ا ا ااً با ا ا اائ شا ا ا ااعب أو أر ا ا ا ااً مأهولا ا ا ااة بسا ا ا ااكان يمكا ا ا اان تح ا ا ا اريكهم وتا ا ا ااو ي هم
واذالله ا ا ا ا اام  ،ج ا ا ا ا ااور ا ا ا ا اارم  ،إن ج ا ا ا ا ااار المشا ا ا ا ا ا ر العرب ا ا ا ا ااي م ا ا ا ا اان ت ا ا ا ا ااأميم ن ا ا ا ا اااه الس ا ا ا ا ااويس إل ا ا ا ا ااى غ ا ا ا ا اازو

الع ار  ، 1993 – 2016ترجمة محمد لي مقلد  ،بيروت  ،دار ال ارابي  ،ا. 611
 -10ولد ام  ، 2760وينتمي إلى احد ا سر البريطانية البارزه  .تولى منصاب رئاساة الاو ازره فاي بريطانياا اام
 ، 2031وفاي هاده باادأت بريطانياا برفااب مساتو تسااليحها فاي الو ات الااذ

قاد فيااه ماب هتلاار تساوية ميااونيخ

الشااهيره التااي أدت الااى تهدئااة هتلاار مت ت ااً  .وفااي ااام  2019وبساابب الهزيم اة التااي لحقاات بالحل ااا حينااذا
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سقط تشمبرلن وحل محله ونستون تشرشال  ،تاوفي اام  ، 2019بادالوهاب الكياالي  ،الموساو ة السياساية ،
 ، 2011ا. 211

 -39مشااروع شاار أفريقيااا (أوغناادا) الااذ

بلااه هرتاازل  ،والااذ لاام يرف ااه المااتتمر الصااهيوني السااادس ، 2093

ووافقاات بريطانيااا لااى تااوطين بعاام اليهااود فااي تل ا الر عااة ماان أفريقيااا  .وفااي المااتتمر الصااهيوني السااابب

 2091رفاام المجتمعااون مشااروع أوغناادا بعااد تقااديم لجنااة تقصااي الحقااائ التااي بعا
السادس إلى المنطقة تقري اًر سلبياً  ،بادالوهاب المساير  ،البروتوكاوالت واليهودياة
ا. 231

-32

بهااا المااتتمر الصااهيوني
والصاهيونية ،

Wasserstein ,op. cit , P.200 .

 -31تازامن مااب صاار هاور االمبرياليااة فااي القاارن التاسااب شاار ت ازيااد نشاااط حركااة الصااهيونية المساايحية والساايما
ورثاة الدولاة العثمانياة  .بادأ رجاال السياساة
في بريطانيا بسبب هور المسألة الشر ية والمطامب ا وروبياة فاي ا
ا وربيين ين رون إلى فكره وده اليهود إلاى فلساطين لاى أنهاا وسايلة لطارد ا تا ار  ،وتازامن ذلا ماب تادف

جحافل يهود شر أوروباا إلاى غربهاا لاى أثار الثاوره الصانا ية والتاي كانات تهادد ا مان االجتماا ي فاي تلا
البئد التي

ا ت بهم ذر اً فنشأت مايسمى بالمسألة اليهودياة  .وتام ادت اا باين الادول اليربياة لاى إمكانياة

التخلا من هذا ال ائم البشر بتحويال سايل الهجاره اليهودياة مان العاالم اليرباي إلاى مكاان ماا خاار حادوده
وتو ي ه لصالي اليرب وهذا ما حد

من إستعمار ل لساطين  ،بادالوهاب المساير  ،البروتوكاوالت واليهودياة

والصهيونية  ،ا. 12-19

 -33بدالوهاب المسير  ،اليد الخ ية  ،ا. 67
H.Samuel , Memoirs , OP . cit , P.139-140 .

-31

 -31ول ااد ااام  2763ف ااي مقاطع ااة ويل ااز  ،سياس ااي بريط اااني راديك ااالي الم ااذهب  ،ب اادأ حيات ااه الو ازري ااة وزيا ا اًر

للتجاااره ااام  2096فااي حكومااة ا ح ارار ثاام وزي ا اًر للخ ازنااة ااام  ، 2097ووزي ا اًر للااذخيره ااام  ، 2021خاائل

الحرب العالمية ا ولاى  ،ووزيا اًر للحارب بعاد وفااه اللاورد كتشانر اام  2026ثام ماا لبا
وز ارئااه مااوبرت سااكوت التهامااه بال ااع

فااأل

أن انقلاب لاى رئايس

و ازره إئتئفيااة ااام  2026ااادت بريطانيااا نحااو النصاار  .بقااي

ا اواً فا ااي مجلا ااس العما ااوم حتا ااى بيا اال وفاتا ااه ا ااام  ، 2011با اادالوهاب الكيا ااالي  ،الموسا ااو ة السياسا ااية ،

ا. 161

 -36ولد اام  ، 2717سياساي بريطااني مان حازب المحااف ين  ،تقلاد اده مناصاب سياساية مهماة مان نائاب إلاى
رئ اايس وز ار  ،تن ااازل اان رئاس ااة ح اازب المح اااف ين بع ااد سلس االة م اان الها ازائم السياس ااية المريا اره  .اش ااتر ف ااي

الحكومة ادئتئفية التي كان يرأسها إسكوي

ثم أصبي وزي اًر للخارجية فاي حكوماة لوياد جاور  .اشاتهر بو اده

الشااهير (و ااد بل ااور) حااول إ امااة وطاان ااومي لليهااود فااي فلسااطين ااام  .2021ا تاازل السياسااة ااام 2011

وتوفي في ام  ، 2039بدالوهاب الكيالي  ،الموسو ة السياسية  ،ا. 213
 -31أمجد أحمد سليمان الز بي  ،المصدر الساب  ،ا. 21
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Chaim Weizmann , Trail and Error (London : Hamish Hamilton , 1965 ) . P -37
190-191 .

 -30ماكتبه هربرت صموئيل في مذكراته ن مصير فلسطين وو ب اليهود فيها  ،المصدر الساب  ،ا.2
 -19المصدر ن سه  ،ا. 1

 -12أمجاد أحماد ساليمان الز باي  ،المصادر السااب  ،ا. 19
-13
-11

 -11المصدر ن سه  ،ا. 19

WWW . Palvoice . com ,p.1 .
H.Samuel, Memoirs, op.cit, p.140 .

Ibid, p.141.

-11

WWW. Sahafi. jo/ansart – info , p.4 .

-16

Ibid . P.4.

-11

 -17ماكتبه هربرت صموئيل في مذكراته ن مصير فلسطين وو ب اليهود فيها  ،المصدر الساب  ،ا. 1
 -10وليم كار  ،أحجار لى ر عة الشطرنا  ،مكتبة كنوز للنشر والتوزيب  ،القاهره  ،1929 ،ا. 291

WWW . Palvoice . com ,p.1

-19

Ibid ,P.1 .

-12
 -11مااذكره هرباارت صااموئيل الااى الحكومااة البريطانيااة بشااأن و ااب فلسااطين بعااد الحاارب  ،مل ا

وثااائ فلسااطين

ما ا اان  ، 2010-631القا ا اااهره  ،و ازره االرشا ا اااد القا ا ااومي  ،2 ،ا 263-210المنشا ا ااور لا ا ااى المو ا ا ااب :

WWW.mogatel.com
WWW. Sahafi. jo/ansart – info , p.4 .

-13
 -11مل ا ا

وثا ااائ فلسا ااطين ما اان ا ااام  ، 2010 – 631ا 263-210المنشا ااور لا ااى شا اابكة ادنترنا اات لا ااى

المو ب WWW.mogatel.com:

 -11أمجد أحمد سليمان الز بي  ،المصدر الساب  ،ا. 20-27
 -16ذل ا الو ااد الااذ رساام ساال اً المأساااه ال لسااطينية بكاملهااا  ،الو ااد الااذ منحتااه حكومااة أجنبيااة  ،هااي حكومااة
بريطانيااا  ،لطائ ااة دينيااة يعاايش ابنائهااا تقريب ااً خااار فلسااطين  ،هااي الطائ ااة اليهوديااة  .منحااتهم بموجااب ذل ا

النا  ،أر اً التمارس ليها أية سياده انونية أو فعلية  ،جور رم  ،المصدر الساب  ،ا. 316

 -11غاز بن أحمد لي ال قياه  ،تااريخ القادس الشاري

 ،2017-2021رساالة ماجساتير غيار منشاوره  ،القااهره

 ،جامعة ا زهر  ، 1999 ،ا. 03
 -17بدالوهاب الكيالي  ،تاريخ فلسطين الحدي
.

 ،بيروت ،المتسسة العربياة للد ارساات والنشار ، 2019 ،ا00

 -10ولد في روسيا ام  ،2719ائد الثوره الساوفيتية ومتساس االتحااد الساوفيتي  ،تخار

اام  2702مان جامعاة

سااانت بطرساابر فااي القااانون .أسااس فااي ااام  (2701صاابة الن ااال ماان أجاال تحرياار الطبقااة العاملااة) فااي
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مدينته بطرسبر وهاو التن ايم الاذ يعتبار البداياة الحقيقياة للحازب الشايو ي فاي روسايا  .تاز م جناا ا كثرياة

(البلش ي )

اد ا لياة (منشا ي ) فاي الصاراع الاذ اساتمر حتاى ياام الثاوره الشايو ية اام  2021وسايطرت

لينين لى البئد  .أصادر اده كتاب شاهيره منهاا (تكتيكاان) وكتااب (خطاوه الاى الاو ار وخطوتاان الاى ا ماام)
وكتابه الشهير (اليسارية مرم الشيو ية الط ولي)  ،بدالوهاب الكيالي  ،الموسو ة السياسية  ،ا. 162

 -69موالياد فلسااطين  2771ماان الر ياال العربااي ا ول الااذ نا اال فااي ساابيل العروبااة مطلااب القاارن العشارين وماان
ااا المتسسااين للجمعيااة ( العربيااة ال تاااه الس ارية ) ،شااار فااي المااتتمر السااور العربااي الااذ انعقااد فااي

ا

باااريس ااام . 2023

ااو الوفااد العربااي الااى مااتتمر الصاالي ااام  2020برئاسااة ا مياار فيصاال  .كااان فااي

خ اام الحركااة الوطنيااة فااي مواجهااة خطاار الصااهيونية واالنتااداب البريطاااني  .أحااد متسسااي حاازب االسااتقئل

ال لسطيني ام  . 2031لت تحركه فكره الوحده العربياة وشااغله إلاى أياماه ا خياره  .تارأس اللجناة القانونياة
التابعااة لجامعااة الاادول العربيااة حتااى وافاااه ا جاال فااي الخااامس شاار ماان شااهر ذار ااام  ، 2019مااذكرات
وني بدالهاد  ،تقديم وتحقي خيرية اسمية  ،بيروت  ،مركز د ارساات الوحاده العربياة  ، 1991 ،ا-1

. 29

 -62المصدر ن سه  ،ا. 61

 -61بي ااان ن ااويهم الح ااوت  ،المتسس ااات والقي ااادات السياس ااية ف ااي فلس ااطين  ، 2017-2021بي ااروت  ،متسس ااة
الدراسات ال لسطينية  ، 2072 ،ا. 291 -291
 -63مذكرات وني بدالهاد  ،المصدر الساب  ،ا. 71

 -61لجن ااة أرس االها الا ارئيس ا مريك ااي ويلس ااون ف ااي  29حزيا اران  2020الجا ا ار االس اات تا والو ااو

ل ااى رغب ااات

السكان في الع ار وسورية وفلسطين  ،وتقدم تقريا اًر إلاى ماتتمر الصالي وكاان ا ميار فيصال طلاب فاي خطاباه
فااي مااتتمر الصاالي فااي  10كااانون الثاااني  2020إرسااال لجنااة تحقيا دوليااة الستشاااره العاارب هنااا

اان نااوع

الحكم الذ يريدونه تن يذاً للمااده  11مان ميثاا العصابة  ،وأ ادت اللجناة تقريا اًر لكال ماسامعته وشااهدته و ادم

التقرياار إلااى الوفااد ا مريكااي المشااار فااي المااتتمر  ،وكااان اااهر التقرياار يصااب فااي مصاالحة العاارب  ،وماان
خئل التقرير ا تقد المستولون البريطانيون أن المشروع الصهيوني اليمكن تن يذه إال بقوه السائ  ،غااز بان
أحمد ال قيه ،المصدر الساب  ،ا. 361

 -61تأل ت في القدس وهي أ و المتسسات الصهيونية التي نجاي الصاهاينة فاي الموافقاة لاى تكوينهاا واد تا ار
بها

من بنود صا ادنتاداب  ،وكاان مان صائحية هاذه الوكالاة تمثيال الجمعياة الصاهيونية فاي فلساطين فاي

كل مايتعل بالشتون المتصلة باليهود  ،أو ذات ا ثر في إنشا الوطن القومي للشعب اليهود المساتند لاى

تصريي بل ور ،و لى مد سنوات ليلاة إساتطا ت الوكالاة ادساتئثار بسياساة

الابئد – فلساطين

– ومرافقها اد تصادية  ،المصدر ن سه  ،ا. 201

 -66مجمو ة الوثائ ال لسطينية لعام  ( 201 / 2020لجنة كن  -كرين ) ،المصدر الساب .
 -61أسعد رزو  ،إسارائيل الكبار  ،د ارساة فاي ال كار التوساعي الصاهيوني  ،بياروت ،المتسساة العربياة للد ارساات
والنشر  ، 2016 ،ا. 199
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 -67مجمو ة الوثائ ال لسطينية لعام  ( 201 / 2020لجنة كن  -كارين ) ،المنشاوره لاى المو اب WWW. :
Alburayj . com

 -60غاز بن احمد ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 366
 -19أمجد أحمد سليمان الز بي  ،المصدر الساب  ،ا.13

Wasserstein , op. cit , p. 238 .

-12

Ibid . p.239 .

-11

 -13أسعد رزو  ،المصدر الساب  ،ا. 199
 -11المصدر ن سه  ،ا. 199

 -11مواليااد بريطانيااا ااام  . 2770ماان رجااال التجاااره والصاانا ة البريطااانيين  .سااكرتير اللجنااة الصااهيونية التااي
ذهباات الااى فلسااطين ااام  2027برئاسااة واياازمن  .أسااس ساايي

ااام  2031معهااد دي يااد ساايي

الااذ تطااور

نه معهد وايزمن للعلوم بعد يام ( إسرائيل )  .و اد سااهمت زوجتاه فاي التن ايم النساائي للمن ماة الصاهيونية

WWW.

العالمي ااة  ،ت ااوفي ااام  ، 2011المنش ااور ل ااى ش اابكة ادنترن اات و ل ااى المو ااب :

 -16مجمو ة وثاائ فلساطين لعاام  ، 2020ماذكره وفاد المن ماة الصاهيونية الاى المجلاس ا
في باريس  ،المنشوره لى المو ب :

wikiwix

لاى لماتتمر الصالي

WWW. Alburayj . com
H.samuel , memoris , op.cit , p.142 .

-11

 -17أمجد أحمد سليمان الز بي  ،المصدر الساب  ،ا. 32

H.samuel , memoris , op.cit , p.152.

-10
 -79أمجد أحمد سليمان الز بي  ،المصدر الساب  ،ا. 32
 -72المصدر ن سه .

 -71مواليااد بريطانيااا ااام  2711باادأ حياتااه السياسااية

اواً فااي حاازب المحاااف ين ثاام انتقاال الااى ص ا و

حاازب

ا حرار ،واشتر في و ازرته في أثنا الحارب العالمياة ا ولاى كاوزير للبحرياة  ،ولكناه ااد فاي العشارينات إلاى
حزب المحاف ين  .أبرز مافي تشرشل نز ته ادستعمارية وكذل ميولاه الصاهيونية  .اشاتر فاي حارب الباوير

فااي جنااوب أفريقيااا  .فااي ااام  2019تااولى رئاسااة الااو ازره البريطانيااة فااي أحل ا

روفهااا العسااكرية ماان أشااهر

متل ات ااه مذك ارت ااه اان الح اارب العالمي ااة الثاني ااة ث اام كتاب ااه ت اااريخ الش ااعوب  ،ب اادالوهاب الكي ااالي  ،الموس ااو ة

السياسية  ،ا. 211

 -73وليم كار  ،المصدر الساب  ،ا. 262
 -71المصدر ن سه  ،ا. 262

 -71مذكرات وني بد الهاد  ،المصدر الساب  ،ا. 220
 -76من خطاب ا مير بداهلل بن الحسين في  3ذار  ، 2012ا ، 3المنشور لى شبكة ادنترنت لى
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WWW . Jordan 1 sat . com .

المو اب :

 -71أمجد أحمد سليمان الز بي  ،ا. 31-32

 -77ولد ام 2763في مقاطعة ويلز  .سياسي بريطاني راديكاالي الماذهب  ،بادأ حياتاه الو ازرياة وزيا اًر للتجااره اام
 2096فااي حكوم ااة ا حا ارار  .ثاام وزيا ا اًر للخ ازن ااة ااام  ، 2097ووزيا ا اًر لل ااذخيره ااام  ، 2021خاائل الحاارب

العالميااة ا ولااى  ،ووزي ا اًر للحاارب بعااد وفاااه اللااورد كتشاانر ااام  2026ثاام مالبا
موبرت سكوت التهامه بال ع

 .ال

أن انقلااب لااى رئاايس وز ارئااه

و ازره ائتئفية ام  2026ادت بريطانيا نحو النصر  .بقاي

اواً

ف ا ا ااي مجل ا ا ااس العم ا ا ااوم ال بريط ا ا اااني حت ا ا ااى بي ا ا اال وفات ا ا ااه ا ا ااام  ،2011ب ا ا اادالوهاب الكي ا ا ااالي  ،الموس ا ا ااو ة

-70

السياسية  ،ا. 161

H . Samuel , Memoirs , op . cit , p151 .

 -09أحمد طربين  ،محا رات في تاريخ

ية فلسطين منذ نشأت الحركة الصاهيونية حتاى نشاوب الثاوره 2036

 ،القاهره  ،معهد البحو والدراسات العربية  ، 2010 ،ا. 11

 -02غاز بن لي ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 269

 -01أصدر صموئيل في السنة ا ولاى لحكماه ثماان وثئثاون انونااً وفاي السانة الثانياة سات و شارون انونااً وساتة
(

اوانين معدلااة  .فااي التاسااب ماان شااباط ااام  2011نشاار مشااروع الدسااتور فااي فلسااطين

القانون ا ساس) بالتشاور مب ممثلي الحركة الصهيونية دون أخذ أر اللجنة ادستشاارية ادسائمية المسايحية
الت ا ا ا ااي أل ا ا ا ا اات لها ا ا ا ااذا اليا ا ا ا اارم  ،من م ا ا ا ااة التحريا ا ا ا اار ال لسا ا ا ا ااطينية  ،وثا ا ا ا ااائ فلسا ا ا ا ااطين ، 2071- 2730

بيروت  ، 2071 ،ا. 112

 -03ا ل اان مش اارو ه م اان ب اال ص اابة ا م اام ف ااي الس ااادس م اان تم ااوز  2012وتم اات المص اااد ة لي ااه ف ااي ال ارب ااب
والعش ارين ماان تمااوز ااام  2011وو ااب مو ااب التن يااذ فااي التاسااب والعش ارين ماان ااام  ، 2013باادالوهاب
الكيالي  ،تاريخ فلسطين الحدي

 ،ا. 377

 -01كان أبرز من مل في إداره هربرت صموئيل كال مان الجنارال ديادس ( )Deedesساكرتير لااداره المدنياة (
يهود صهيوني )  ،وسمولود ساكرتي اًر للمالياة وهاو ( يهاود صاهيوني )  ،وهايمساون ( )Hayamsonمادي اًر
لاادائره الهج اره وهااو ( يهااود صااهيوني )  ،وبينتااويتش ( )Bentwitchالنائااب العااام والمشاار

لااى التش اريب

والمحاكم وهو ( يهود صهيوني ) وغيرهم  .وكان هتال من المتحمسين لتن ياذ سياساة صاموئيل  ،غااز بان

أحمد ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 269

 -01وليم كار  ،المصدر الساب  ،ا. 267

 -06محمد زه دروزه  ،الق ية ال لسطينية في مختل

مراحلها  ،صيدا  ،المكتبة العصرية  ، 2010 ،ا. 32

 -01من م كره القرن الرابب شر الهجر ( ، )22بدايات الدولة اليهودية ،المصدر الساب  ،ا. 2

 -07ماكتبااه صااموئيل فااي مذك ارتااه اان مصااير فلسااطين وو ااب اليهااود فيهااا  ،منتااديات صااوت فلسااطين  ،حركااة
التحرير الوطني ال لسطيني  ،حركة فتي  ،ا ، 1المنشور لى االنترنت لى المو ب :

WWW . Palvoice . com
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 -00محمد زه دروزه  ،المصدر الساب  ،ا. 31

 -299محمد فوز و مار رشاد  ،الصاهيونية وربيبتهاا إسارائيل  ،القااهره  ،مطبعاة مصار  ، 2061 ،ا216
.
 -292كامل خلة  ،فلسطين وادنتداب البريطاني  ، 2030-2011ليبيا  ،المنشأه العاماة للنشار والتوزياب واد ائم
 ، 2071 ،ا. 231

 -291محمد فوز و مر رشد  ،المصدر الساب  ،ا. 216

 -293ماكتبه هربرت صموئيل في مذكراته ن فلسطين وو ب اليهود فيها  ،المصدر الساب  ،ا. 1
 -291من م كره القرن الرابب شر الهجر ( ، )22بدايات الدولة اليهودية  ،المصدر الساب  ،ا. 3
 -291غاز بن لي ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 261

 -296مد هربرت صموئيل في  21ايلول  2012و مئً بالماده الحادية شره من ص االنتاداب البريطااني إلاى
م ا ااني امتي ا اااز تولي ا ااد الكهرب ا ااا ف ا ااي فلس ا ااطين لم ا ااده س ا اابعين اما ا ااً ال ا ااى أح ا ااد رج ا ااال الم ا ااال اليهودالمهن ا اادس
( بنحا ا ا ا ا اااس روتنبا ا ا ا ا اارغ )  ،ما ا ا ا ا اان م ك ا ا ا ا ا اره القا ا ا ا ا اارن ال اربا ا ا ا ا ااب شا ا ا ا ا اار الهجا ا ا ا ا اار ( ، )22با ا ا ا ا اادايات الدولا ا ا ا ا ااة

اليهودية  ،المصدر الساب  ،ا. 3

 -291ارشي هم وتاريخنا  ،االرم كي

ا ت  ،المنشور لى شبكة ادنترنت و لى المو ب :
WWW . al jazeera . net

 -297من م كره القرن الرابب شر الهجر ( ، )22بدايات الدولة اليهودية  ،المصدر الساب  ،ا. 3

 -290ز يم وطني فلسطيني  ،ولد في القدس ام  ، 2701درس منذ حداثته أصول الادين  ،وتلقاى العلاوم الدينياة
واللي ااة العربي ااة والعل ااوم العصا ارية وبع اام اللي ااات االجنبي ااة ف ااي م اادارس الحكوم ااة العثماني ااة  .التحاا ب ااا زهر
الشري

لتلقي المزيد من العلوم الدينية  ،وفي القااهره نهال الحسايني مان لام الشايخ محماد رشايد ر اا والشايخ

جمال الدين ا فياني ومحمد باده وساار فاي تياارهم ال كار  .تخار مان الكلياة الحربياة باساطنبول وان ام الاى
جاايش الش اري

حسااين ابااان الحاارب العالميااة ا ولااى  .شااار فااي ثااوره القاادس ااام 2019

ااد البريطااانيين

وصاادرت احكااام غيابيااة اسااية بحقااه ممااا ا ااطره لميااادره فلسااطين  .اااد الااى فلسااطين ااام  2012لااى اثاار
تعيين هربرت صموئيل مندوب سامي لبريطانيا بعد صدور
خمساة أشااهر  .وبعاد ذلا

واً ناه حيا

مال مترجمااً خباار رويتار لماده

ماال مدرسااً فااي المدرساة الرشاايدية  .ااارم سياساة الااوطن القاومي اليهااود التااي

كانات اساااس السياسااة البريطانياة  .تارأس المااتتمر االسائمي ا

لااى ااام  .2012اصابي فااي طليعااة الز مااا

العرب في الثئثينات وأوائل ا ربعينات من القرن الما ي  ،ومان اهام الز ماا المسالمين فاي العاالم  .حاولات

بريطانيا القا القبم ليه ام  2031بتهمة التحريم لى الثوره وفار الاى لبناان ثام الاى العا ار حيا

لعاب

دو اًر مهماً في ثوره رشيد الي الكيئني ام  2012وا طر بعدها الى ال ارار الاى روماا وبارلين أثناا الحارب
العالمياة الثانياة وا تقاال فاي نهاياة الحاارب مان بال جيااوش الحل اا وتمكان ماان الهارب الاى لبنااان وتارأس الهيئااة

العليااا العربيااة  ،ا ااام فااي لبنااان واصاادر مجلااة (فلسااطين)  ،تااوفي فااي بيااروت فااي ال اربااب ماان تمااوز ، 2011
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يسى خليل محسن  ،فلسطين وسماحة الم تي الحا ا كبار محمادأمين الحسايني  ،ماان  ،مطبعاة الصاخره

 ، 2011 ،ا. 13

 -229هيئة اسئمية رسمية ليا  ،تشكلت في ذار من ام  2012بموافقة بريطانيا لئش ار

لاى اداره ا و اا

والمحاااكم الشاار ية ومقرهااا القاادس  ،بعااد ان كااان يتااولى اداره المحاااكم الشاار ية االساائمية يهااود صااهيوني
متعص ااب ه ااو نورم ااان بنت ااويتش  ،ت ااأل

المجل ااس االس اائمي ا

ل ااى ما ان رئ اايس العلم ااا وم اان اربعااة

اااه

.أجرياات االنتخابااات لرئاسااة المجلااس فاااز بهااا الم تااي الحااا محماادأمين الحساايني  ،يسااى خلياال محساان ،
فلسطين وسماحة الم تي الحا محمد أمين الحسيني  ،المصدر الساب  ،ا. 13

 -222غاز بن لي ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 261

 -221وليااد الم اادلل  ،ادسااتيطان الص ااهيوني فااي الق اادس إبااان ادنت ااداب البريطاااني  ،ا ، 2بحاا
شبكة ادنترنت و لى المو ب :

منشااور لااى

WWW . alguds – online

 -223خ ا ا ا ااعت فلس ا ا ا ااطين طيل ا ا ا ااة م ا ا ا ااده ادنت ا ا ا ااداب بع ا ا ا ااد تيي ا ا ا اار ادداره العس ا ا ا ااكرية فيه ا ا ا ااا ال ا ا ا ااى إداره مدني ا ا ا ااة

( ) 2019-2021س ا ااميت حكوم ا ااة فلس ا ااطين  ،ت ا ااولى إدارته ا ااا طيل ا ااة ه ا ااذه الم ا ااده س ا اابعة من ا اادوبين س ا اااميين

جا وا – في الحقيقة – لتحقي غاية واحده وهي تهيئة فلسطين لتكون وطناً ومياً لليهود وهم لى التوالي :

 -2هربرت صاموئيل (  -1 . 2011-2019 ) Herbert Samuelال يلاد مارشاال بلاومر (Marshal Field

 -3 . 2017-2011 )Baroplumerالسير جاون تشانسالور (. 2032-2017 ) Sir John Chancel
 -1الجن ارال رثاار واكهااوب (. 2031-2032 )General Arther wauchope
ال ارد ماا مايكال ( . 2011-2037 )Sir Harold Alfred Mac Michael

(Gort

 -1 . 2011-2011 )Viscountالس ااير ال اان غ ااوردن كاننيه ااام (

 -1السااير هارولااد

 -6ال يكونات غاورت

Gordon

alan

Sir

 ،2017-2011 )Cunninghamغاز بن لي ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 260-269
 -221من م كره القرن الرابب شر الهجر ( ، )22بدايات الدولة اليهودية  ،المصدر الساب  ،ا. 3
 -221ار العار  ،الم صل في تاريخ القدس  ،القدس  ،مكتبة ا ندلس  ، 2062 ،ا. 213
 -226غاز بن لي ال قيه  ،المصدر الساب  ،ا. 213
 -221بد الوهاب الكيالي  ،تاريخ فلسطين الحدي

 ،ا. 121-121

 -227ماكتبه صموئيل في مذكراته ن مصير فلسطين وو ب اليهود فيها  ،منتديات صاوت فلساطين  ،المصادر
الساب  ،ا. 3

 -220أمجد أحمد سليمان الز بي  ،ا. 11
 -219ماكتبه صموئيل في مذكراته ن مصير فلسطين وو ب اليهود فيها  ،منتديات صاوت فلساطين  ،المصادر
الساب  ،ا. 3

Herbert Samuel : Life & Political Role in the Foundation
of the Zionist Entity .
Abstract
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 ذياب عبود حسني الفهداوي. م. م.............................................. هربرت صموئيل حياته ودوره السياسي يف تأسيس الكيان الصهيوني
1. Herbert Samuel is British politician from an orthodox Jewish family well established
in money and commerce .
2. He was the first Zionist Jewish minister to assume important posts in the successive
British governments . He directed the British policy to support the Zionist project in
palestine by virtue of his inflecene on British decision making.
3. In 1919, he embraced the Zionist idea of the return to the promised land and the re –
establishment of the temple to Erect Grand Israel . This idea serves the British interest
to redivect the Jewish migration from western Europe to Palestine with serues , In turn
, the Zionist project to establish a core for a Zionist state in palustin .
4.He submitted many memoranda to the British governmed between 1919 and 1915
and he was the first who suggested the capabilities of establishing establishment of
Jewish state there .
5- He had an important role in issuing
Belfor's promise in 1917 through his relations with top British officials . This British
promise gave the Jews land in Palestine to establish their state .
6. He
had high influence on the peace conferece in Paris in 1919 which he attended with the
Zionist delegate which submitted a memorand. from the Zionist organization
demanding the conference recognition of the historical right of the Jewish people in
Palestine . 7. During his appointment as a high commissioner in Palestine from 1920
to 1925 he worked to make Palestine Jewish by opening Palestine to Jewish migration
. The number of migrants increased to 84000 and the number of colonies from 44 to
100 .
8. He ruled Palestine by western laws , ignoring the Ottoman laws which deprived the
Palestinian people of self – rule .
9. He was able to match the Zionists interests with the British interests .
10. He managed in linking the Zionists interests with the British policies ; yet the
problem of finding a homeland for the jews was complicated and he failed to embrace
the Jewish migrants .
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