
 
 

 

  العدد (١٦) - أیار / مایو ٢٠١٨
 

 

 افتتاحیة:

 في االنفجار السوري - هل كان سالح المعارضة خیارًا أم ضرورة؟

 سؤاًال أصبح من الضرورة بمكان مناقشته وإن كان من المفترض أن یتم ذلك منذ أن دفعت بعض أطراف المعارضة،
 وتحدیدا اإلسالمیة وفي مقدمتهم االخوان المسلمون، للتسلح ورفعت شعار إسقاط النظام. ال خالف من أن االنفجار الشعبي
 السوري الذي حدث في ١٨ آذار من عام ٢٠١١ في درعا ثم امتد الى مدن وبلدات اخرى كان سلمیًا بامتیاز واستمر بذلك

 حتى نهایة ٢٠١١، واتسم بعفویته الشعبیة عبر دعوات لإلضراب في الفیسبوك، كما افتقر لبرامج سیاسیة تستهدف بنیة
 النظام السیاسي أو رموزه وأركانه.

 كان سقف مطالب هذا الحراك محددًا ولم یتجاوز مجموعة من الشعارات اإلصالحیة السیاسیة واالجتماعیة
 واالقتصادیة مثل وقف القمع وتحقیق الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة ومحاربة الفساد وتغییر بعض مواد دستور
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 ١٩٧٢ المادة الثامنة من دستور ١٩٧٣ ووقف العمل بقانون الطوارئ، بدأت المظاهرات على أثر غضب أهالي حوران
  بعد اعتقال خمسة عشر طفال في ٢٧/٢ / ٢٠١١. 

 ومتأثرة باالحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي، تونس، مصر، لیبیا.

 لم تكن بنیة الدولة السوریة وطبیعة نظامها االستبدادي – الشمولي قابلة للتجاوب واالنفتاح على تلك المطالب ولم تبدي
 استعدادا صریحًا في اتخاذ أي اجراء سیاسي او اقتصادي یالقي أو یستوعب مثل هذا االنفجار الذي كان نتیجة تراكم

 أخطاء مسیرة سلطة البعث لعشرات السنین وتفرده في الحكم، وإنما تعاملت مع الحدث باعتباره من فعل جماعات
 وعصابات ارهابیة ویشكل مؤامرة خارجیة على سوریة تستهدف طبیعة الحكم “التقدمي المقاوم الممانع "للعدو الصهیوني

 بعنف أمني شدید.

 لم یكن في ذهنیة التنسیقیات والقائمون على الحراك الشعبي في بدایة عام ٢٠١١ أي توجه نحو اسقاط النظام أو تغیره كما
 لم تكن المعارضة الوطنیة القومیة والیساریة والدیمقراطیة وأحزابها ال في الداخل وال في الخارج والمطالبة  بالتغییر

 الوطني الدیمقراطي السلمي في وضع یؤهلها لتبوء قیادة المظاهرات أو أن تمارس دورا ًریادیًا فیها وال في تعویم
 مشروعها بالتغییر الدیمقراطي بین المتظاهرین بسبب التضییق األمني علیها عبر عقود من الزمن وكثرة المالحقات

 واالعتقاالت التي وقعت على أغلبیة كوادرها بل إن اغلبیة قیاداتها تفاجأت بحدث مهم لم تكن مستعدة لمالقاته.

 شكلت ظاهرة انشقاق الضباط وصف الضباط والجنود من الجیش السوري منعطفًا في مسیرة الحراك الشعبي ،فبعد أن
 كان الدافع الرئیسي من انشقاقهم هو حمایة المتظاهرین من القتل الوحشي ومن االعتقال والمالحقة أو التهجیر القسري

 أصبح الهدف عندهم بعد ٢٩ یولیومن عام٢٠١١ عندما شكلوا كبار الضباط المنشقین - الجیش السوري الحر - هو اسقاط
 النظام وأصبح یشكل المجموعة الرئیسیة للمنشقین من الجیش السوري وأحد مكونات "المجلس الوطني" ثم "االئتالف

 الوطني" السوري الهامة كما تلقى الدعم المادي والمعنوي والعسكري من دول عدیدة ،تركیا _ قطر _ الوالیات المتحدة
 االمریكیة كما انخرط داخل هذا المكون الكثیر من العناصر المتطرفة دینیا والمؤثرة في التوجهات الفكریة والسیاسیة
 وكان ذلك بارزًا من خالل استنهاض رموز وأسماء دینیة وتاریخیة على أغلب الشعارات المرفوعة وعلى مسمیات

 الفصائل العدیدة ، لدرجة أن المراقب لهذا االنفجار لم یعد یسمع أي شعار وال یرى أي یافطة تعبر عن مطلب وطني أو
 اجتماعي أو إنساني.

  لعب التیار االسالمي وفي مقدمتهم جماعة االخوان المسلمون دورًا بارزًا في تحول مسار الحراك الشعبي الوطني
 السلمي الى مسار عسكري مسلح یقوم على فكرة "ال یمكن إسقاط السلطة السوریة إال بالقوة العسكریة" فارضًا على

 الساحة السیاسیة وعلى الحراك الشعبي خیارًا لم یكن خیاره وغیر عابئ أیضًا إن كانت مقوماته الموضوعیة قائمة أم ال
 معتمدًا على الدعم الذي یتلقاه من قطر وتركیا وعلى رفض السلطة السوریة ألي حل سیاسي یستجیب لمطالب الحراك
 الشعبي والقوى الوطنیة الدیمقراطیة ،كما أن تمسك السلطة السوریة بالحل األمني - العسكري أعطى للمتشددین داخل
 المعارضة وقادة الجیش الحر حجة داعمة لتسویق خیارها باستعمال السالح ، ومن جهة أخرى كان التدخل العسكري
 الخارجي حاضرا بقوة في تفكیر ورغبات تلك القوى وال تمانع  في وقوع التدخل الخارجي واسقاط النظام استنساخًا

 لتجربتي  العراق ولیبیا، لذلك نراها دفعت بعسكرة المعارضة إلى أقصى مداها وأصبح مشهد العملیات العسكریة هو
 المهیمن على طبیعة الصراع الدائر فغاب عنه مظاهر االحتجاج والتظاهر السلمي وبعد اإلعالن عن تأسیس الجیش الحر

 بدأت المواجهات العسكریة بین الطرفین والتوسع في المعارك المباشرة واستعمال األسلحة الثقیلة والمدفعیة  واآللیات
 المصفحة والطیران والمروحیات القتالیة واستعمال البرامیل المتفجرة فدفع كل طرف بأقصى ما یمكن من العمل

 العسكري تجاه الطرف االخر حیث أعلن الجیش الحر في ١٧ تموز من عام ٢٠١٢ عن بدء عملیة (بركان دمشق)
 و"زلزال سوریة لتحریر دمشق" وفي الیوم التالي أعلن عن تفحي مبنى االمن القومي السوري ذهب فیها عددا من أعضاء

 خلیة االزمة السوریة منهم وزیر الدفاع داوود راجحة ونائبه اصف شوكت ، اما عند الطرف اآلخر فقد واجهت السلطة
 السوریة ذلك بمزید من القصف العشوائي للمدن والبلدات الخارجة عن سیطرتها كما استعانت بالدعم المباشر لحلفائها من

 عناصر حزب اهللا اللبناني والملیشیات العراقیة واالیرانیة ، ومع هذا التصعید العسكري ارتفعت وتیرة االنشقاقات في
 صفوف القوات المسلحة والوزارات المدنیة واألمنیة وفي السلك الدبلوماسي وكان اهمها انشقاق رئیس مجلس الوزراء

 ریاض حجاب والعمید مناف طالس قائد لواء في الحرس الجمهوري والسفیر السوري في العراق نواف الفارس.

 لم یكن لهذا التصعید العسكري عند الطرفین أي أفق بالحسم العسكري لصالح أحدهما األمر الذي أدى مع جامعة الدول
 العربیة حیث كانت واضعة یدها على ملف الصراع الداخلي السوري أن تعلن في ٢٣/ تموز مبادرتها بالحل السیاسي
 لألزمة السوریة وكانت المبادرة في استحقاقها السیاسي رسالة لطرفي الصراع باستحالة الحل العسكري، وتأكدت تلك
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 الرسالة بعد استقالة جامعة الدول العربیة عن دورها في االزمة السوریة لصالح مجلس االمن حیث أكدت في عبر بیان
  جنیف واحد ان ال حل في االزمة السوریة اال بالحل السیاسي وتقاسم السلطة بین النظام والمعارضة وجهات اخرى.

 لم ینتج استعمال السالح المعارض اال مزیدا ًمن العنف المتواصل الواسع واستمرار خرق القوانین الدولیة  انتهاكات
 حقوق االنسان من قبل جمیع األطراف المتصارعة واتساع نطاق النزوح و الهجرة الداخلیة والخارجیة وعملیات التهجیر
 القسري المنظم لمناطق محددة في محیط العاصمة وحمص وحماة وتمزیق وحدة المجتمع وأصبح الوضع االنساني كارثي

 ومأساوي بسبب استخدام كافة األسلحة المحرمة دولیا بما فیها الكیمیاوي دون رقیب او حسیب وتدمیر البنیة التحتیة في
 أغلب المحافظات وأغلب االراضي السوریة تحت هیمنة ونفوذ دول وملیشیات خارجیة، تركیة، روسیة، امریكیة،

 فرنسیة، بریطانیة، وملیشیات ایرانیة عراقیة ولبنانیة تابعة لحزب اهللا.

 توجت معاناة الشعب السوري وازدادت سوءًا بعد عملیات التهجیر القسري في الغوطة الشرقیة ودوما وشكل هذا الحدث
 منعطفا بالنسبة لسالح المعارضة فجعل من العمل المسلح المعارض مجرد رمز فاقد الفعل واإلرادة وخارج دائرة

 الصراع السیاسي داخل سوریة وخارجها.

 أثبتت أحداث سبع سنوات من الصراع الداخلي السوري وما رافقها من حرب عبثیة ،وكشف تطور األحداث ومواقف
 الدول االقلیمیة والدولیة ذات العالقة باآلزمة السوریة عن أن مواجهة عنف السلطة السوریة للحراك الشعبي بعنف مقابل
 له لم یكن ضرورة تملیها الحالة الموضوعیة للصراع الدائر ، بل كان خیارًا سیاسیا ویتوجب تسلیط الضوء علیه وتبیان
 إن كان خیارا  خاطئًاأم ال ،وأنه أصبح من الضروري أیضا على كل من دفع به مواجهته بصراحة وجرأة أمام الشعب

 السوري ،ألنه من منطق األمور ومن الطبیعي أیضًاأن ینسب الى تلك القوى محصلة النتیجة التي آلت الیها األمور ومن
 المفید أن نؤكد في هذا السیاق أن الدفع باستخدام السالح المعارض وعندما ال تملیه الضرورة ، یتطلب االحاطة الكافیة إن

 لم تكن الدقیقة باإلمكانات الذاتیة والموضوعیة وبالعوامل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ومعرفة وتوافر االمكانات
 المادیة والذاتیة المطلوبة إلنجاحه ،وفي هذا السیاق من المفید أن نذكر أن استخدام السالح المعارض قد جرب في

 احتجاجات اعوام ١٩٧٨ _١٩٨٢ و فشل فشًال ذریعا ً وكان بسبب عدم وعي الواقع الموضوعي وعدم ادراك لمیزان
 القوة ومن یمتلكها وكانت نتائجه آنذاك مأساویة وجرت ویالت ونكبات على الشعب السوري ال تزال آثارها عالقة.

 من المؤكد أن األنظمة ال تتغیر بطریقة میكانیكیة وإنما عبر صراع سیاسي داخلي _ خارجي وهذا الصراع،إضافة للقوة
 الذاتیة وفاعلیتها، یشكل رافعة ضروریة ومهمة لحدوث أي تغییر، كما أن وعي الذات ووعي المجتمع ال یتم بطریقة
 جبریة وإنما عبر نشاط بشري متفاعل ومنسجم مع المجتمع، لذلك یمكن القول إن رغباتنا في التغییر مهما كانت قویة

 وجامحة _ لوحدها ال یمكن أن تتجاوز الواقع وممكناته والسیاسة هي إدارة ممكنات الواقع.

 

 

 جریدة األخبار - الثالثاء 1 أیار 2018

  منعطف سوري

 محمد سید رصاص

 

(نیسان2018) الشرقیة الغوطة ولكن المسلحة اإلسالمیة للمعارضة هزیمة (2016 أول (كانون الشرقیة حلب تكون                قد
حیث ،2011 خریف في البادئ المعارض السوري السالح خط ولكل المعارضة لمجمل هزیمة هناك أن على التأكید                   هي
مدینة في المعارض اإلسالمي السالح هزیمة بدأت 1982-1979 أحداث في منظمًا. مسلحًا فعًال التاریخ هذا قبل یكن                   لم
في اإلسالمیین هزیمة تتحول لم .(1982 (شباط حماة مدینة في الهزیمة هذه تكرست ثم (1980 (صیف                  حلب
الدیمقراطیة الوطنیة المعارضة ألن -األمني العسكري النتصارها كترجمة للسلطة سیاسي انتصار إلى              الثمانینیات
ورفضت ،2000- 1982 فترة طیلة المعارضة تتزعم أن استطاعت ثالثًا، خطًا كانت والتي اإلسالمیین، عن                 المختلفة
الثالثة أجنحتهم توحد بعد وخاصة العسكري للتنظیم القائد هو المدني تنظیمهم كان الذین اإلسالمیین هزیمة فاتورة تدفع                   أن
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عصام بقیادة اإلسالمیة الطالئع -تنظیم المقاتلة الطلیعة -تنظیم المسلمین لإلخوان العام (التنظیم 1980 األول كانون                 في
 العطار).

دمشق مدینة جنوب وفي الشرقي القلمون في المسلح الوجود تصفیة وبدء الشرقیة، الغوطة في المسلحین هزیمة                  مع
یكون لن المسلحین وجود أن على مؤشرات هناك حماة، وشمال وجنوب حمص شمال في ذلك حدوث عن                   وإرهاصات
- عفرین - اعزاز - جرابلس خط عند لتركیا محازیًا حدودیًا یكون أن نحو یتجه حیث الحدودیة، غیر الداخلیة المناطق                      في
الغطاء حیث التنف مثلث وفي الدیمقراطیة» سوریة «قوات المتحدة الوالیات تدعم حیث الفرات شرق وفي                 ادلب،
وأیضًا أردني - أمیركي دعم هناك حیث والقنیطرة درعا محافظتي في السوري الجنوب وفي هناك، للمسلحین                  األمیركي
یكون لن المذكورة المناطق في المسلحین مع الصراع أن إلى سبق ما یؤشر للمسلحین. إسرائیلي األرجح                  على
للمساومة أدوات أو رمل أكیاس أو لها واجهات هناك المسلحون السوریون یكون دول مع صراع بل                  سوریًا-سوریًا
حتى التسویة. بعد ما سوریا وفي القادمة، التسویة في حصة لها تكون أن أجل من الدول لتلك أوراقًا ربما أو                      العسكریة
الثالثة المنطقة أن األرجح وعلى -اعزاز-عفرین-ادلب، جرابلس وشریط الفرات شرق منطقتین: معالم توضحت               تاریخه
تجاه -األردنیة-الروسیة األمیركیة االتفاقیة فشل بعد وخاصة المنظور المدى خالل معالمها ستتوضح والقنیطرة درعا                في
إمكانیة تدرس أبیب تل - عمان - واشنطن ثالوث قوى أن عن المؤشرات من الكثیر وهناك .2017 صیف في                     الجنوب
جدیدًا ولیس ،2000 ــ 1976 الجنوبي اللبناني الحدودي الشریط تجربة لتكرار محاولة في سوري» حداد «سعد                  إیجاد
27-25) الشیشكلي أدیب العقید على العسكري لالنقالب الثالثة األیام في حیث السوري للجنوب اإلسرائیلي النظر                 هذا
في الخارج إلى الشیشكلي رحیل أعقبا وفراغ فوضى مع دمشق دون من حلب في االنقالب كان عندما ،(1954                    شباط
الجنوب باحتالل شاریت موشیه الوزراء رئیس إلى اقتراحًا الفون بنحاس االسرائیلي الدفاع وزیر قّدم الثاني، الیوم                  مساء
بعنوان: مقالي (انظر لذلك البریطاني – األمیركي الرفض بعد وخاصة فیه تردد أو شاریت رفضه ما وهو                   السوري،

 «یومیات شاریت»: هكذا ترى إسرائیل الجوار، «األخبار» عدد 8 تشرین أول 2013).

عن 2018 نیسان 14 ضربات عبر واشنطن إعالن مع الشرقیة للغوطة المسلحین إخالء عملیة تتزامن أن صدفة                   لیس
ضد سیاسیًا موّجهة أساسًا هي التي العسكریة، الضربات تلك من األمیركیة الرسالة موسكو. مع سوریا على صراع                   بدء
أیار 7 اتفاق من بدءًا أوباما باراك فترة في سوریا حول -األمیركي الروسي الوفاق انتهاء عن إعالن هي                    الروس،
خاللها من یقول سوریا في جدیدة لعبة لقواعد أمیركي تحدید عن وإعالن موسكو في والفروف كیري بین 2013                  
تركیا سوریا. في وحدها لیست روسیا وإن عسكریة قواعد وعبر محلیین وكالء عبر سوریا في موجود إنه                   األمیركي
هذا في .2018 عفرین في ذلك تكرر ثم روسیا مع التوافق عبر 2016 عام -الباب-اعزاز جرابلس شریط                   اكتسبت
األرجح وعلى سیاسیة، دالالت له بل وجرابلس ادلب في الباصات عبر المسلحین تكدیس بحتًا عسكریًا أمرًا لیس                   الصدد
سیطرة دالالت نسیان هنا یمكن ال وأیضًا الماضیین، العامین خالل التركي - الروسي التوافق دون من تفسیره یمكن                    ال
لمصطلح الدولي التعریف فقط علیها ینطبق التي التركیة السیطرة منطقة في هناك، اإلدارات على المسلمین»                 «اإلخوان
سعى الذین وهم والسكان، األرض إلدارة محلیة ومدنیة عسكریة أدوات مع تركیة عسكریة سلطة توجد حیث                  «االحتالل»

 أردوغان حتى أوائل آب 2011 لعمل تسویة من خاللها یتم إشراكهم في السلطة في دمشق. 

30) جنیف1 بیان مع والبادئ السوریة، لألزمة التدویل بأن یقول سوري منعطف إلى 2018 نیسان 14 یوم                   یؤشر
«الحرب كالوزفیتز: بمقولة األخذ تم وإذا عسكریة، أشكال في بالتمظهر بدأ قد سیاسیًا، منحى واآلخذ (2012                  حزیران
موسكو مع السیاسیة التوافقات فشل عن ناتج هو األمیركي العسكري التمظهر هذا فإن أخرى»، بوسائل للسیاسة                  امتداد
التدویل كان الروس. مع الحقًا سیاسیًا ترجمتها إلى األمیركیون یهدف عسكریة األرض على وقائع لفرض أیضًا                  ومحاولة
فشل بعد التعریب جاء وقد ،2011 الثاني تشرین 2 في العربیة» الجامعة «مبادرة مع البادئ التعریب فشل أعقب                    قد

 السوریین في إنشاء تسویة سوریة -سوریة عقب نشوب األزمة بدءًا مما حصل في درعا 18 آذار 2011. 

تعقیدًا. أكثر سیجعلها بل الحل قریبة یجعلها لن السوریة لألزمة السیاسي - العسكري التدویل هذا إن القول یمكن هنا                     من
غیر أو تلقائیة لیست العسكریة المیدان إلنجازات السیاسیة الترجمة إمكانیة سیجعل التدویل هذا أخرى، جهة                 من
وفي -سوریة، سوریة لیست تكون أن إلى القادمة العسكریة المواجهات تقود أن احتمال هناك ثالث صعید على                   میكانیكیة.
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طائرات حسمت الماضي شباط في الفرات شرق عند خشام منطقة وفي -أطلسیة، أطلسیة لمجابهة سیناریو هناك                  منبج
الروس عند النظامیة. القوات غیر من روس متطوعون فیها قتل إنه یقال التي یومها المعركة األمیركیة                  «األباتشي»
 واألمیركیین في شهر نیسان 2018 كان هناك توافق على أن أجواء الحرب الباردة قد عادت بسحبها وغیومها وریاحها. 
،2254 والقرار 2118 والقرار 1 جنیف بیان أنتج قد السیاسي شكله في التدویل كان إذا اآلن: نفسه یفرض سؤال                     هناك
طریقًا ویفتح الثالث المحطات تلك یتجاوز جدیدًا دولیًا قرارًا السوریة لألزمة السیاسي - العسكري التدویل سینتج                  فهل

 مختلفًا؟

 

 

 هكذا تربط الصین ثالث قارات وتحیي طریق الحریر

 

 تواصل الصین نموها الهائل بعد اإلصالحات المتراكمة في بنیتها االقتصادیة واالجتماعیة من ِقبل خمسة أجیال من
 الحكام، أوصلوا البالد إلى المرتبة الثانیة عالمیًا، من ناحیة الناتج المحلي اإلجمالي، مع توقعات بتجاوز اقتصادها

 للوالیات المتحدة خالل السنوات العشر القادمة، وانتشلوا مئات مالیین الصینیین من الفقر المدقع وضاعفوا أجورهم.

The Belt and Road إحدى عالمات العمَلقة الصینیة هي سلسلة مشاریع ضخمة سمیت بمبادرة الحزام والطریق 
 Initiative التي أعلن عنها الرئیس الصیني "شي جینبینغ" في أیلول/سبتمبر ٢٠١٣ خالل زیارته لكازاخستان، فیما

 أعلن عن الطریق البحري بعدها بشهر في أندونیسیا، واعُتبر المشروع "طفل" الرئیسي الصیني، الذي عّبر عن طموح
 واسع النطاق من خالل الدمج المالي، وتعزیز التعاون االقتصادي والتجاري والسیاحي والعلمي والتكنولوجي والثقافي

 واألكادیمي بین عشرات الدول المرتبطة بالمشروع.

 ویقف خلف المشروع فكرة إعادة إحیاء طریق الحریر القدیم ووصل القارة اآلسیویة باألفریقیة واألوروبیة، عبر تنمیة
 البنیة التحتیة، وإنشاء سلسلة من سكك الحدید والموانئ البحریة والبریة وأنابیب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائیة

  واإلنترنت، وشبكات طرق ضخمة في ٦٥ دولة، بتكلفة تقدر بـ ٩٠٠ ملیار دوالر.

 وقد یشیر االسم إلى أن مبادرة الحزام والطریق هي حزام واحد أو طریق ُمترابط، لكنه یتألف من العدید من الطرق
 والممرات التي ستغطي آسیا الوسطى، وأخرى تمر في قارتي أوروبا وآسیا (أوراسیا)، إلى جانب طرق مائیة جنوب

 شرق الصین والمحیط الهندي عبر شرق أفریقیا والبحر األحمر وثم المتوسط إلى أوروبا.

 ال توجد خریطة رسمیة لمبادرة الحزام والطریق، ألنها لم تتحول إلى مشروع ملموس ومتماسك حتى اآلن، وهو رهن
  العدید من السیاسات المحلیة واإلقلیمیة للدول المرتبطة بالمشروع، وصفقات ضخمة لشركات البناء والتعهدات.

 وعلى الرغم من انعقاد منتدى الحزام والطریق BRF في أیار/مایو ٢٠١٧ في بكین، إال أن الخطط الملموسة والطرق
 المحددة ال تزال غیر متوفرة، فیما كانت الخطة الرسمیة الوحیدة هي "رؤى وإجراءات" الصادرة عام ٢٠١٥.

 وبحسب المعطیات المتوفرة فإن شبكة مبادرة الحزام والطریق تتكّون من ثالثة خطوط رئیسیة، وهي:

 الخط األول: یربط بین شرق الصین عبر آسیا الوسطى وروسیا إلى أوروبا.

 الخط الثاني: یبدأ من الصین مرورًا بوسط وغرب آسیا ومنطقة الخلیج ووصوًال إلى البحر المتوسط.

 الخط الثالث: یمتد من الصین مرورًا بجنوب شرقي آسیا والمحیط الهندي.
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 باإلضافة إلى عدٍد من الممرات البریة في إطار المشروع، ومنها ممر الصین وشبه القارة الهندیة، وممر الصین
 وباكستان، وممر یربط إقلیم یونان جنوب غربي الصین ومیانمار وبنغالدیش مع شمال شرق الهند.

 أما طریق الحریر البحري فیتكون من خطین رئیسیین، وهما كالتالي:

 الخط األول: یبدأ من الساحل الصیني مرورًا بمضیق ماَلَقة إلى الهند والشرق األوسط وشرق أفریقیا، فوصوًال إلى
 سواحل أوروبا.

 الخط الثاني: یربط الموانئ الساحلیة الصینیة بجنوب المحیط الهادئ.

 وتعتبر المبادرة طویلة األجل، ویضع تقریر لجامعة رینمین Renmin الصینیة الموعد النهائي للمبادرة عام ٢٠٤٩،
 الموافق للذكرى المئویة لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة.

 وتمضي الحكومة الصینیة بكامل قوتها للدفع في هذه المبادرة والترویج لها داخل وخارج البالد، كما خصصت بكین
 األموال من خالل مصرف االستثمار في البنیة التحتیة اآلسیوي AIIB الهادف إلى التنمیة الخارجیة، ومن خالل صندوق

 طریق الحریر الذي تبلغ قیمته ٤٠ ملیار دوالر.

 وشهدت عقود االستثمار وتجدید الموانئ والبنیة التحتیة زیادة بنسبة ١٣٪ عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام الذي سبقه، حیث
 بدأت الصین ببناء طرق وبنیة تحتیة في طاجاكستان، كما ساعدت الصین جارتها كازاخستان، الغنیة بالنفط، في تطویر

  میناء جاف (بري) وخطوط سكك حدیدیة وخط أنابیب.

 وستشهد كازاخستان الكثیر من حركة الشحن، حیث سارت العدید من القطارات من الصین إلى إیران حتى اآلن على
 طول الخطوط الجدیدة. كما یعتزم مسؤولون من الجانبین تبسیط حركة المرور على ٣٣ خط سكة حدید من الصین عبر

 كازاخستان إلى أوروبا.

 ویبقى تفسیر المبادرة معتمدًا مختلف وجهات النظر والقراءات، حیث ترى بعض اآلراء في المشروع بأنه مبادرة
 اقتصادیة تهدف إلى تعزیز التنمیة الدولیة، أو أنها استراتیجیة الرئیس "شي جینبینغ" الكبرى لزیادة هیمنة الصین

 اإلقلیمیة، أو أنها مشروع جیوسیاسي یهدف لتأمین الطاقة، أو محاولة لتحسین عالقات الجوار، أو خطة لتخلیص الصین
 من زیادة رأس المال وفائض القدرة، وربما قد تكون جمیعها صحیحة وتتسبب بإضعاف وجود الوالیات المتحدة في

 المنطقة، وسط تراجعها المستمر دولیًا على مختلف الصعد، وبدء بزوغ توازن دولي جدید یضعف من هیمنة الوالیات
 المتحدة، كقطب أوحد عالمي، رغم تقدمها العسكري الهائل.

 

 

 هذه هي أفضل ٢٠ جامعة في العالم للعام ٢٠١٨

 

Times تصدرت جامعة أوكسفورد البریطانیة العریقة قائمة أفضل جامعات العالم للعام ٢٠١٨ وفق تصنیف موقع 
 Higher Education التابع لصحیفة التایمز.

 كما توضح القائمة هیمنة واضحة للجامعة األمریكیة على قائمة أفضل ٢٠ جامعة في العالم بحصولها على ١٥ مركزًا،
 تاركة ٥ مراكز ٤ منها لبریطانیا، وواحدة لسویسرا.
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 عدد الطالب البلد اسم الجامعة التصنیف
 بدوام كامل

 عدد الطالب
 لكل ُمحاِضر

 نسبة الطالب
 الدولیین

 ٣٨٪ ١١,٢ ٢٠٤٠٩ بریطانیا جامعة أوكسفورد ١

 ٣٥٪ ١٠,٩ ١٨٣٨٩ بریطانیا جامعة كامبریدج ٢

 ٢٧٪ ٦,٥ ٢٢٠٩ الوالیات المتحدة معهد كالیفورنیا للتكنولوجیا ٣

 ٢٢٪ ٧,٥ ١٥٨٤٥ الوالیات المتحدة جامعة ستانفورد ٤

 ٣٤٪ ٨,٧ ١١١٧٧ الوالیات المتحدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا ٥

 ٢٦٪ ٨,٩ ٢٠٣٢٦ الوالیات المتحدة جامعة هارفارد ٦

 ٢٤٪ ٨,٣ ٧٩٥٥ الوالیات المتحدة جامعة برینستون ٧

 ٥٥٪ ١١,٤ ١٥٨٥٧ بریطانیا كلیة لندن اإلمبراطوریة ٨

 ٢٥٪ ٦,٢ ١٣٥٢٥ الوالیات المتحدة جامعة شیكاغو ٩

 المعهد الفیدرالي السویسري ١٠
 للتكنولوجیا

 ٣٨٪ ١٤,٦ ١٩٢٣٣ سویسرا

 ٢٠٪ ٦,٥ ٢٠٣٦١ الوالیات المتحدة جامعة بنسلفانیا ١١

 ٢١٪ ٤,٣ ١٢١٥٥ الوالیات المتحدة جامعة ییل ١٢

 ٢٤٪ ٤,٣ ١٥٤٩٨ الوالیات المتحدة جامعة جونز هوبكینز ١٣

 ٣٢٪ ٦,١ ٢٦٥٨٧ الوالیات المتحدة جامعة كولومبیا ١٤

 ١٧٪ ٩,٦ ٣٩٢٧٩ الوالیات المتحدة جامعة كالیفورنیا، لوس أنجلس ١٥

 ٤٩٪ ١٠,٥ ٣٠٣٠٤ بریطانیا كلیة لندن الجامعیة ١٦

 ٢٢٪ ٤,٥ ١٥٢٥٦ الوالیات المتحدة جامعة دوك ١٧

 ١٧٪ ١٣,١ ٣٦١٨٢ الوالیات المتحدة جامعة كالیفورنیا، بیركلي ١٨

 ٢٤٪ ٨,٩ ٢١٨٥٠ الوالیات المتحدة جامعة كورنیل ١٩

 ١٨٪ ١٢,٨ ١٧٤٦٦ الوالیات المتحدة جامعة نورث ویسترن ٢٠
 

 

 

 عاش األول من أیار – یوم الطبقة العاملة العالمي
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العالمي العمال بیوم والشیوعیة، منها االشتراكیة السیاسیة، أحزابها وبمشاركة العالم أنحاء كل في العاملة الطبقة                 تحتفل
النقابیة وبالحریات أعلى، عمل وأجور وبرواتب أفضل، عمل بظروف مطالبة عارمة، ومسیرات              بمظاهرات

 والدیمقراطیة، وترفع شعارات ضد السیاسات اإلمبریالیة الهادفة لنهب شعوب العالم، وخصوصًا العالم الثالث.

اإلمبریالیة سیاسات وضد والمساواة، الحریة إلى التواقة الشعوب إرادة وكسر االستعمار ضد العاملة الطبقة تتظاهر                 كما
والصومال ولیبیا كالعراق عربیة دوًال ومنها المستقلة، الدول على واالعتداء الحروب، خوض في األطلسي                وحلف

 والیمن، والتي وتدعم بدون تحفظ سیاسات إسرائیل العدوانیة واحتاللها ألراض عربیة ومنها جوالننا الغالي.

وتتظاهر تحتفل العربي عالمنا في العمالیة الطبقات من واسعة أجزاء بدأت العمال، ونقابات الشیوعیة األحزاب َتشّكل                  منذ
ومقاومة االستعمار من الحریة إلى الداعیة السیاسیة، الوطنیة الشعارات جانب إلى المطلبیة شعاراتها رافعة الیوم، هذا                  في

 مشاریعه كمشروع أیزنهاور وحلف بغداد وغیرها من المشاریع االستعماریة، وبتحقیق تضامن عربي كبیر ضدها.

الطبقة كانت األمریكیة. شیكاغو مدینة في ١٩٨٦ عام أحداث من ماجرى إلى الیوم بهذا االحتفال سبب یعود                   تاریخیًا
إلى العام هذا في العمالیة الحركة ودعت ساعة، ١٢ من بدًال ساعات ثمان من عمل بیوم تطالب األمریكیة                    العاملة

 اإلضراب العام في األول من أیار، وتداعت له جماهیر غفیرة من العمال في كافة المناطق الصناعیة.

بسوق أیار من األول أمسیة في ناریة كلمة العمال جریدة تحریر رئیس سبیس” “أوغست ألقى أسابیع ثالثة                   بعد
 Haymarket أعقبها إضراب من عدة أیام في شیكاغو.

التالي الیوم وفي المتظاهرین. من اثنین خالله قتل الشرطة، ورجال العمال بین عنیف ِصدام جرى أیار من الثالث                    وفي
سبعة وسقط المتظاهرین، العمال من ٢١ وقتل ٢٠٠ خاللها جرح ،Haymarket في ضخمة احتجاج مظاهرة                 جرت
جریدة تحریر رئیس الصحفي ومنهم بالشنق، منهم أربعة ُأعدم المظاهرة، منظمي من ثمانیة اعتقال وجرى الشرطة،                  من

 العمال، فیما انتحر آخر في زنزانة السجن، وثالثة جرى العفو عنهم بعد ستة أعوام.

العالمي النضال یوم أیار ١ في Haymarket حوادث إعالن جرى ١٨٨٩ عام الثانیة لألممیة التأسیسي المؤتمر                  في
كل في الیوم لهذا تمجیدًا ومظاهرات إضرابات األولى للمرة جرت ١٨٩٠ عام من ایار من الواحد وفي العمالیة.                    للحركة

 أنحاء العالم.

حیث الحدیث، تاریخها في الظروف أحلك العاملة الطبقة فیه تعیش الذي الوقت في الذكرى هذه ُتعاد الیوم، سوریا                    في
لها یكن لم التي العبثیة الحرب هذه وتجارب الجهات، كل من الحرب، أمراء مذابح على التضحیات أغلى وتدفع                    دفعت

  فیها ال ناقة وال جمل.

الوطنیة اللحمة واعادة السیاسیین، المعتقلین سراح وإطالق القتال إنهاء سبیل في ومعها حلفائها من جزء                 ویناضل
نظام إلى االستبداد من السیاسي االنتقال عبر الدیمقراطي التغییر تحقیق أجل من التفاوضي السیاسي الحل على                  باإلصرار

 دیمقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة االجتماعیة.

 

 

                          كارل ماركس

                 (5 أیار 1818 - 14 آذار 1883)

 

 الوالدة في مدینة تریر من منطقة رینانیا بألمانیة●

8 
 



 
 

 الدراسة في جامعة برلین ونیل الدكتوراه في الفلسفة عن أطروحة بعنوان: «االختالف بین فلسفة دیموقریطس●
 الطبیعیة وفلسفة أبیقور الطبیعیة» (1841).

 تأثیرات تیار الیسار الهیجلي وكتابي دافید شتراوس:"حیاة یسوع"(1835) ولودفیغفیورباخ: "جوهر●
 المسیحیة"(1841)

 كتاب ماركس: "نقد فلسفة الحق عند هیجل"(1843)●

 مقالة ماركس: "المسألة الیهودیة"(1843)●

 "المخطوطات االقتصادیة والفلسفیة1844"-تبلور فكر ماركس في هذا المؤلف●

 "األیدیولوجیة األلمانیة"(1845-1847) -ماركس وفریدریك انجلز●

 مؤلف ماركس: "بؤس الفلسفة"-1847●

 "البیان الشیوعي"-لماركس وانجلز عام1848●

 اشتراك ماركس في الثورة األلمانیة1849-1848●

 الهجرة إلى انكلترا بعد فشل الثورة●

 "الثامن عشرمن برومیر"1852●

 "الكروندروسیه: أسس نقد االقتصاد السیاسي"(مخطوطات58-1857)●

 "االسهام في نقد االقتصاد السیاسي"-1859●

 المساهمة في تأسیس األممیة الشیوعیة-1864●

 الكتاب األول من "رأس المال"-1867●

 تأیید ماركس لكومونة باریس-1871●

 مؤلف ماركس: "نقد برنامج غوتا"-1875●

 نشر انجلز للكتاب الثاني من "رأس المال"عام1885●

 نشر انجلز للكتاب الثالث من "رأس المال"عام1894●

 نشر كارل كاوتسكي للكتاب الرابع من "رأس المال"1910-1905.●

 

 الروزنامة الفلسطینیة منذ ما قبل المیالد وحتى العام 1949

 

 تقع فلسطین في غربي القارة اآلسیویة بین خط طول 15-34ْ و40-35ْ شرقًا، وبین دائرتي عرض 30-29ْ و15 -33ْ
 شماًال. وهي تشكل الشطر الجنوبي الغربي من وحدة جغرافیة كبرى في المشرق العربي، هي بالد الشام، التي تضم

 -فضال عن فلسطین -كال من لبنان وسوریة واألردن:
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 قبل المیالد:

  

 10,000-600,000 قبل المیالد: وجدت بقایا إنسان من العصر الحجري في منطقة جنوبي بحیرة طبریا تعود إلى
 حوالي 600,000 سنة قبل المیالد.

 5,000-10,000 قبل المیالد: العصر الحجري الحدیث. إنشاء مجتمعات زراعیة مستقرة.

 3,000-5,000 قبل المیالد: وجدت آثار من هذه الفترة (النحاس واألدوات الحجریة) بالقرب من أریحا وبئر السبع
 والبحر المیت.

 2,000-3,000 قبل المیالد: وصول واستیطان الكنعانیین في أوائل العصر البرونزي (2,500-3,000).

 1,225-1,250 قبل المیالد: الغزو اإلسرائیلي للبالد الكنعانیة.

 928-965 قبل المیالد: الملك سلیمان. بناء المعبد في القدس.

 928 قبل المیالد: تقسیم دولة إسرائیل إلى مملكتي إسرائیل ویهودا.

 721 قبل المیالد: الغزو اآلشوري لمملكة إسرائیل.

 586 قبل المیالد: هزم البابلیون مملكة یهودا تحت قیادة نبوخذ نصر. ترحیل سكانها إلى بابل؛ تدمیر المعبد.

 539 قبل المیالد: احتالل الفرس لبابل. عودة بعض من یهود بابل إلى فلسطین. بناء المعبد الجدید.

 333 قبل المیالد: غزو اإلسكندر المقدوني لبالد فارس الذي وضع فلسطین تحت الحكم الیوناني.

 323 قبل المیالد: موت اإلسكندر المقدوني یؤدي إلى تناوب الحكم بین مصر وسوریا.

 165 قبل المیالد-انطالق ثورة المكابیین على الحكم المصري والسوري الذي أدى إلنشاء دولة یهودیة مستقلة.

 63 قبل المیالد: دمج فلسطین في اإلمبراطوریة الرومانیة.

  

 بعد المیالد:

  

 70-تدمیر اإلمبراطور الروماني تیتوس للهیكل الثاني.

 132-135-قمع تمرد بار كوخبا. منع الیهود من دخول القدس. اإلمبراطور هادریان یدمر القدس ویبني مدینة جدیدة
 على أنقاضها اسمها ایلیا كابیتولینا.

 330-640-فلسطین تحت الحكم البیزنطي: القدس وفلسطین تصبح نصرانیة بشكل متزاید.

 638-الفتوحات العربیة تحت قیادة الخلیفة عمر بن خطاب تهزم الرومان في معركة أجنادین (جنوب غربي القدس
 الشریف) ویحكم العرب المسلمون فلسطین.

 661-750-حكم الخلفاء األمویون فلسطین من دمشق. بناء الخلیفة عبد الملك ابن مروان (685-705) لقبة الصخرة في
 القدس الشریف. بناء الخلیفة الولید األول (705-715) للمسجد األقصى.
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 750-1258-الخلفاء العباسیین یحكمون فلسطین من العراق.

 969-الفاطمیون یحكمون فلسطین من مصر، ویعلنون أنفسهم خلفاء ویتنافسون مع الخالفة العباسیة.

 1071-احتالل السالجقة (هم أصًال أتراك من أصفهان) للقدس الشریف وإرجاع فلسطین لحكم الخالفة العباسیة.

1187-1099 

 احتالل الصلیبیون لفلسطین وإقامة مملكة القدس الالتینیة.

 1187-القائد الكردي صالح الدین ابن أیوب سلطان الموصل یهزم الصلیبیین في حطین شمال فلسطین ویحرر القدس
 الشریف. األیوبیون یحكمون فلسطین من القاهرة.

 1260-الممالیك یحكمون فلسطین من القاهرة ویهزمون المغول في معركة عین جالوت قرب الناصرة.

 1291-تحریر الممالیك ألخر المعاقل الصلیبیة في قیساریا وعكا.

 1516-1917-حكم العثمانیین لفلسطین من إسطنبول.

 1832-1840-حاكم مصر محمد علي باشا یحتل فلسطین، وبعد ذلك تعود للحكم العثماني.

 1876-1877-بموجب الدستور العثماني الجدید، یحضر نواب ُمنتخبون من القدس أول برلمان عثماني في إسطنبول

  1878-تأسیس أول مستوطنة زراعیة صهیونیة في بطاح تكفا.

 1882-1903-الموجة األولى من المهاجرین الصهاینة التي شملت 25,000 یهودي تدخل فلسطین من أوروبا الشرقیة.

 1882-البارون ادموند دي روتشیلد في باریس یبدأ الدعم المالي لالستیطان الیهودي في فلسطین.

 1887-1888-العثمانیون قسموا فلسطین إلى مقاطعات (سناجق) القدسونابلس وعكا. سنجق القدس كان یدار مباشرة من
 اسطنبول، وأما عن سنجقي نابلس وعكا كانتا تتبعا والیة بیروت.

 1896-الصحفي والكاتب النمساوي -الهنغاري الیهودي ثیودور هیرتزل ینشر كتاب عنوانه "الدولة الیهودیة" ویدعو
 إلنشاء دولة یهودیة إما في فلسطین أو في أي مكان آخر.

 1896-تأسیس البارون األلماني موریس دي هیرش لجمعیة االستعمار الیهودیة في 1891 في لندن التي تبدأ مساعدة
 المستوطنات الصهیونیة في فلسطین.

 1897-انعقاد المؤتمر الصهیوني األول في بازل -سویسرا ودعا إلنشاء "وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین"،
 وتأسیس المنظمة الصهیونیة العالمیة للعمل من أجل تحقیق هذا الهدف.

  

1918 - 1900 

  

Jewish National Fund) 1901-انعقاد المؤتمر الصهیوني الخامس في بازل وتأسیسه للصندوق القومي الیهودي
 )، وهدفه الرئیس شراء األراضي في فلسطین لتصبح وقفًا لكل "الشعب الیهودي". اتخاذ قرار بتوظیف یهود فقط في هذه

 االستثمارات الصهیونیة.

 1904-1914-الموجة الثانیة من المهاجرین الصهاینة تصل فلسطین وتشمل حوالي 40,000 یهودي والتي تزید نسبة
  السكان الیهود في فلسطین إلى حوالي 6 ٪.  
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 1909-إنشاء أول كیبوتس صهیوني الذي ُحصر العمل فیه للیهود فقط. تأسیس مدینة تل أبیب شمالي یافا التي كانت
 ُمخصصة لسكن الیهود فقط.

 1914-إندالع الحرب العالمیة األولى.

:1916 

 30 كانون الثاني: مراسالت حسین -مكماهون بین الشریف حسین في مكة (قائد الثورة العربیة ضد العثمانیین) والسیر
 هنري مكماهون (المندوب السامي البریطاني في مصر) تنتهي باالتفاق باستقالل ووحدة المقاطعات العربیة التي تخضع

 للحكم العثماني.

 16 أیار: إبرام معاهدة سایكس -بیكو سرًا بین بریطانیا وفرنسا وروسیا لتقسیم المقاطعات العربیة التي تخضع للحكم
  العثماني. كشف البالشفة االتفاق في كانون األول / دیسمبر 1917.

 حزیران: الشریف حسین یعلن استقالل العرب عن العثمانیین، واندالع الثورة العربیة ضد إسطنبول.

 2-1917 تشرین الثاني: وعد بلفور. وزیر الخارجیة البریطاني بلفور قدم تعهدات بریطانیة بإنشاء "الوطن القومي
 الیهودي في فلسطین".

 1918-أیلول-احتالل فلسطین من قبل القوات البریطانیة بقیادة اللنبي.

 30 تشرین االول -انتهاء الحرب العالمیة األولى.

  

1923 – 1919 

  

 الموجة الثالثة من المهاجرین الصهاینة التي شملت أكثر من 35,000 یهودي مما زاد نسبة السكان الیهود في فلسطین
 إلى 12 ٪ من المجموع الكلي. ملكیة الیهود لألراضي عام 1923 تبلغ 3 ٪ من مساحة فلسطین.

1919 

  27 كانون الثاني -10 شباط

 المجلس الوطني الفلسطیني االول في القدس الشریف یرسل مذكرة إلى مؤتمر السالم بباریس یرفض فیها وعد بلفور
 ویطالب باالستقالل.

 28 آب -مؤتمر السالم بباریس یرسل لجنة تحقیق إلى الشرق األدنى بقیادة الوالیات المتحدة -أعضاء اللجنة هنري كینغ
 وتشارلز كرین. انكلترا وفرنسا ترفضان المشاركة. توصي اللجنة بإجراء "تعدیالت جدیة" لفكرة "جعل فلسطین دولة

 یهودیة".

1920 

 نیسان-اضطرابات في فلسطین تودي بحیاة 5 یهود وبجرح 200. البریطانیین یشكلون لجنة بالین للتحقیق بأسباب
 االضطرابات وتجد أن أسبابها عدم الوفاء بوعد بریطانیا العرب باالستقالل والقلق من عواقب الحركة الصهیونیة سیاسیًا

 واقتصادیا.

 25 نیسان -مؤتمر السالم في سان ریمو یعطي الوصایة الدولیة أو االنتداب على فلسطین لبریطانیة.

 أیار-بریطانیا تمنع انعقاد المجلس الوطني الفلسطیني الثاني.
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 1 تموز-تعیین المندوب السامي السیر هربرت صموئیل (السیاسي الیهودي الصهیوني) إلدارة االنتداب البریطاني في
 فلسطین.

 دیسمبر-المجلس الوطني الفلسطیني الثالث ینعقد في حیفا وینتخب اللجنة التنفیذیة التي استمرت بقیادة الحركة السیاسیة
 الفلسطینیة من 1920 إلى 1935.

1921 

 اذار-تأسیس الهاغانا (منظمة عسكریة صهیونیة). مع أنها كانت سریة وغیر مشروعة إال أن االنتداب ساعدها وغض
 الطرف عن نشاطاتها. وفي نفس الوقت كان تطبیق القوانین كانت صارمًا ضد إحتیاز الفلسطینیین أي نوع من أنواع

 األسلحة، فالكثیر تم سجنهم لفترات طویلة فقط لحیازتهم مسدسات، ذخیرة، أو حتى السكاكین الشخصیة (مطوى).

 1 أیار -اضطرابات واسعة النطاق في یافا احتجاجا على تزاید الهجرة الصهیونیة تودي بحیاة 46 یهود وتجرح 146.
 االحتالل البریطاني یشكل لجنة تحقیق في تشرین األول وتجد أن سبب كان تفاقم مخاوف الشعب الفلسطیني من تزاید

  الهجرة الصهیونیة لفلسطین.

 8 ایار -تعیین الحاج أمین الحسیني ُمفتي للقدس الشریف.

 أیار -حزیران-انعقاد المجلس الوطني الفلسطیني الرابع في القدس الشریف ویقرر إرسال وفد فلسطیني إلى لندن لشرح
 وجهة النظر الفلسطینیة ضد وعد بلفور.

 3-1922حزیران-أصدر وزیر االستعمار البریطاني ونستون تشرشل الكتاب األبیض یستثني فیه شرق األردن من نطاق
 وعد بلفور، ویشترط بأن تكون الهجرة الیهودیة وفقا "للقدرة االستیعابیة االقتصادیة" للبلد.

 24 تموز -عصبة األمم تصادق على االنتداب البریطاني على فلسطین.

 أب-انعقاد المجلس الوطني الفلسطیني الخامس في نابلس ویدعوا للمقاطعة االقتصادیة للصهاینة.

 تشرین أول-أول إحصاء سكاني بریطاني لفلسطین وجد 757,182 نسمة. كانت نسبة العرب المسلمین 78 ٪، ونسبة
  العرب النصارى 11 ٪، و9.6 ٪ من الیهود.

  

1931 - 1923 

  

 29-1923 أیلول -االنتداب البریطاني على فلسطین یدخل رسمیا حیز التنفیذ.

1928-1924 

 وصول الدفعة الرابعة من المهاجرین الصهاینة المكّونة من 67,000 مهاجر یهودي، وأغلبیتهم كانت من بولندا. تزاید
 نسبة السكان الیهود في فلسطین إلى 16 ٪ من المجموع الكلي، وتزایدت ملكیتهم لألراضي لتصبح 4.2 ٪ من مساحة

  البلد في عام 1928.

 1925-الحركة الصهیونیة التنقیحیة أو التصحیحیة (التي أسسها الصهیوني البولندي زائیف جابوتینسكي في باریس)
 تطالب بإنشاء دولة یهودیة لیس فقط في فلسطین، بل في شرق األردن أیضا، وأكدت على أهمیة تواجد القوة العسكریة

 لحمایة الحركة الصهیونیة.

 تشرین أول-انعقاد المجلس الوطني الفلسطیني السادس في یافا.

 1928-حزیران-انعقاد المجلس الوطني الفلسطیني السابع في القدس الشریف.
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1939-1929 

  

 وصول الدفعة الخامسة من المهاجرین الصهاینة التي شملت أكثر من 250,000 مهاجر یهودي، مما زاد نسبة السكان
 الیهود في فلسطین إلى 30٪، وأما عن نسبة ملكیتهم لألراضي في عام 1939 بلغت 5.7 ٪ من مساحة البالد.

 1929-اب

 اضطرابات بین الیهود والفلسطینیین حول السلطة على حائط المبكى في القدس، وهو مكان مقدس لدى المسلمین والیهود.
 نتیجة المواجهات كانت 133 قتیل و339 جریح یهودي وقتل الجیش البریطاني 116 فلسطینیًا وجرح 232.

 تشرین أول-انعقاد المؤتمر الفلسطیني العام في القدس لصیاغة موقف موحد تجاه خالفات حائط المبكى.

1930 

 14 كانون الثاني -عصبة األمم تعیین لجنة دولیة للتحقیق في الوضع القانوني للفلسطینیین والیهود بالنسبة لحائط المبكى.

 مارس-لجنة التحقیق البریطانیة (شاه) تحقق في أسباب اضطرابات 1929 وتجد السبب الرئیسي هو مخاوف الفلسطینیین
 من تزاید الهجرة الیهودیة: "لیس فقط أن الهجرة الیهودیة تهدد مصادر لقمة عیشهم، بل من احتمالیة سیادة الیهود لفلسطین

 في المستقبل".

 تشرین أول-تقریر اللجنة البریطانیة هوب -سمبسون نص بأنه ال یوجد أراضي زراعیة كافیة في فلسطین الستیعاب أعداد
 كبیرة من المهاجرین الیهود.

 وزیر االستعمار البریطاني اللورد باسفیلد یصدر الكتاب األبیض ویأخذ بعین االعتبار توصیات لجنتي هوب -سمبسون
 وشاه.

1931 

 تتخذ إیتزل واالرغون (منظمتان صهیونیتان انشقتا عن الهاغانا) سیاسة أكثر صرامة وعدوانیة ضد الفلسطینیین بقیادة
 جابوتینسكي.

 14 شباط -رئیس الوزراء البریطاني رامزي ماكدونالد ُیرسل مذكرة إلى الزعیم الصهیوني حاییم وایزمان یتراجع فیها
 عما تم المصادقة علیة سابقًا في الكتاب األبیض الصادر من وزیر االستعمار باسفیلد.

 18 تشرین الثاني -االحتالل البریطاني یجري ثاني تعداد للسكان في فلسطین ویجد العدد اإلجمالي 1,035,154 نسبتهم
 حسب األدیان موزعة كالتالي: 73 ٪ من الفلسطینیین المسلمین، والیهود 16.9 ٪، و8.6 ٪ الفلسطینیین النصارى.

 كانون أول-نشر مدیر التنمیة البریطانیة لفلسطین لویس فرنسیة تقریره عن "العرب النازحین" وعزا سببها لالستعمار
 واالستیطان الصهیوني.

  

1938 - 1932 

  

 14-1933 تموز -وزیر الدولة البریطاني یصدر قرارًا بإعادة توطین المزارعین الفلسطینیین الذین تشردوا نتیجة
 االستعمار الصهیوني ألراضیهم.
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 1935-تشرین أول-انشقاق الحركة التنقیحیة الصهیونیة عن المنظمة الصهیونیة العالمیة وتشكیلهم لمنظمة صهیونیة
 جدیدة بقیادة فالدیمیر جابوتنسكي الهادفة ((لتحریر)) لیس فقط فلسطین، بل وشرق األردن أیضًا.

 تشرین ثاني-استشهاد الشیخ المجاهد عز الدین القسام فیمعركة (بالقرب من مدینة جنین) مع جیش االحتالل البریطاني.
 كان المجاهد إمام جامع االستقالل في حیفا وهو سوري الجنسیة ینحدر من مدینة الالذقیة التي أبعده عنها االحتالل

 الفرنسي بسبب عدائه لالحتالل هناك. یعد الشیخ عز الدین من أوائل المؤسسین للفرق الجهادیة ضد االحتالل البریطاني،
 ویعد من أوائل المجاهدین ضد االستعمار األجنبي في الشرق األوسط.

1936 

 25 نیسان -زعماء األحزاب السیاسیة الفلسطینیة تشكل الهیئة العربیة العلیا برئاسة مفتي القدس الشریف الحاج أمین
 الحسیني.

 8 ایار -مؤتمر اللجان الوطنیة الفلسطینیة في القدس یتخذ الشعار التالي: ال ضرائب بدون تمثیل. انطالق ثورة 1936.

 25 آب -المجاهد اللبناني فوزي القاوقجي یدخل فلسطین قائدًا لـ 150 مجاهد عربي لمساعدة الشعب الفلسطیني ضد
  االحتالل البریطاني.

 11 تشرین الثاني -اللجنة الملكیة برئاسة اللورد بیل تصل فلسطین.

1937 

 18 كانون الثاني -اللجنة الملكیة تغادر فلسطین.

 ابریل-عصابتي إیتزل واالرغون، المرتبطتان بالحركة الصهیونیة التنقیحیة تحت قیادة زئیف جابوتینسكي، تطالبان بالقیام
 بهجمات مسلحة ضد الفلسطینیین.

 7 تموز-اللجنة الملكیة (بیل) توصي بتقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة تضم 33 ٪ من البالد بما في ذلك حیفا والجلیل
 والسهل الساحلي شمال أسدود؛ والدولة العربیة في باقي البالد لتصبح جزءا من شرق األردن؛ والقدس تبقى تحت

 االنتداب البریطاني. لنجاح خطة التقسیم اشترطت اللجنة نقل (أو ترحیل) الفلسطینیین من الجزء الیهودي إلى الجزء
 العربي حتى إذا كان النقل إجباري.

 23 تموز -الهیئة العربیة العلیا ترفض اقتراح اللجنة الملكیة وتطالب باالستقالل مع توفیر الحمایات الشرعیة "للیهود
  واألقلیات األخرى" وتوفیر حمایة المصالح البریطانیة في المنطقة.

 ثورة 1936 تتفاقم.

 أیلو-انعقاد المؤتمر القومي العربي في بلودان -سوریة وحضره 450 مندوبًا من البلدان العربیة. یعلن المؤتمر رفضه
 القتراح التقسیم وطالب بإنهاء االنتداب، وقف الهجرة الصهیونیة، ومنع نقل ملكیه األراضي الفلسطینیة للصهاینة.

 1 تشرین االول -االحتالل البریطاني یحل الهیئة العربیة العلیا وكل التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة، ویبعد خمسة من
  القادة الفلسطینیین. الحاج أمین الحسیني یهرب للبنان.

 11 تشرین الثاني -االحتالل البریطاني ُینشئ محاكم عسكریة لمكافحة الثورة الفلسطیني.

1938 

  نیسان إلى آب-العصابات الصهیونیة إیتزل / أرغون تقتل 119 فلسطیني، والفلسطینیون ینتقمون بقتل 8 یهود.

 حزیران-الضابط البریطاني أوردي وینجیت ینظم فرق اللیل الخاصة التي كان من ضمنها أعضاء قیادیین من الهاغانا.
 كانت فرق اللیل هذه تقوم بعملیات إرهابیة انتقامیة ضد القرى الفلسطینیة یكثر فیها العقاب الجماعي كهدم البیوت

15 
 



 
 

 وعملیات القتل والتعذیب. خالل هذه الفترة اكتسبت الهاغانا خبرات هائلة بالتعامل مع الشعب الفلسطیني الذي مكنها
 بالفوز بحرب 1948 وتطهیر فلسطین عرقیًا من سكانها األصلیین.

 18 تشرین االول -قادة االحتالل البریطانیین یتولون إدارة المحافظات الفلسطینیة للمساعدة في قمع الثورة. االحتالل
 البریطاني یعزز من تواجده العسكري في فلسطین بإمدادات من جنود بریطانیة من إنجلترا والهند.

 19 تشرین االول -االحتالل البریطاني یستعید السیطرة على المدینة القدیمة في القدس الشریف من المجاهدین
 الفلسطینیین.

 9 تشرین الثاني -تقریر لجنة هولم الفنیة البریطانیة (كانون الثاني / ینایر -1938) یعلن عدم إمكانیة تطبیق اقتراح
 التقسیم الذي سبق طرحه من قبل لجنة بیل. البریطانیین یدعون لمؤتمر في لندن لمناقشة مسألة فلسطین یحضره العرب

 والفلسطینیون والصهاینة.

  

1946 - 1939 

  

1939 

 7 شباط -یبدأ مؤتمر لندن.

 27 آذار -مؤتمر لندن ینتهي بدون اتفاق.

 22-23 أیار-مجلس العموم البریطاني یصوت 268 الى 179 للمصادقة على الكتاب األبیض الصادر عن وزیر الدولة
 االستعماریة مالكولم ماكدونالد. الكتاب األبیض یدعو الى استقالل مشروط لدولة فلسطینیة موحدة بعد عشر سنوات؛ قبول
 15,000 مهاجر یهود لفلسطین سنویا لمدة خمس سنوات، أي هجرة بعد ذلك تخضع للموافقة العربیة؛ حمایة األراضي

 الفلسطینیة من التسرب للصهاینة. مسؤول بریطاني قدر عدد الفلسطینیین الذین قتلوا أو ُاعدموا من قبل الشرطة العسكریة
 البریطانیة كان 4,000-3,500 وقتل حوالي 500 یهودي في نفس الفترة.

 1 أیلول -إندالع الحرب العالمیة الثانیة.

 تشرین أول-تشكیل عصابة شتیرن الصهیونیة بقیادة أبراهام ستیرن.

  

1945-1940 

  

 وصول أكثر من 60,000 صهیوني لفلسطین بما في ذلك 20,000-25,000 ُمهاجر صهیوني دخلوا فلسطین بصورة
 غیر قانونیة (من نیسان / ابریل 1939 الى كانون االول / دیسمبر 1945)، مما أدى لزیادة عدد السكان الیهود في

 فلسطین الى 31 ٪. نسبة ملكیة األراضي الصهیونیة ترتفع الى 6.0 ٪ من مساحة فلسطین.

1940 

 28 شباط -یجري تنفیذ قانون منع نقل ملكیة األراضي للصهاینة كما أوصى به الكتاب األبیض الصادر في عام 1939.

1942 

 فبرایر-قتل الشرطة البریطانیة ألبراهام شتیرن. تجدر اإلشارة الى أن عصابة شتیرن تلقت الدعم المالي والعسكري من
  ألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة إلرهاب االنتداب البریطاني والشعب الفلسطیني غضون الحرب الكونیة الثانیة، 
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 ایار-انعقاد مؤتمر بلتیمور في نیویورك الذي حضره القادة الصهاینة من فلسطین والوالیات المتحدة، وطالب المؤتمر
 "بإنشاء دولة یهودیة في فلسطین."

 1943-تشرین ثاني-الخمس سنوات المسموح فیها لهجرة الیهود تنتهي ابریل 1944 بحیث یشمل جمیع التأشیرات التي
 ُسمح بها 75,000 في عام 1939 بناء على توصیات الكتاب األبیض.

 1944-حزیران-عصابتي شتیرن وإیتزل یندمجان ویشنان حملة إرهابیة ضد البریطانیین والفلسطینیین بسبب توصیات
 الكتاب األبیض الصادر في عام 1939.

 6 تشرین الثاني -عصابة شتیرن تقتل اللورد موین وزیر الدولة البریطاني المقیم في القاهرة.

1945 

 8 ایار -نهایة الحرب العالمیة الثانیة في أوروبا.

 أیلول-تحت سیطرت الهاغانا تستأنف الهجرة الیهودیة واسعة النطاق الى فلسطین بطریقة غیر مشروعة.

 13 تشرین الثاني -وزیر الخارجیة البریطاني أرنست بیفین یعلن استمرار الهجرة الیهودیة الى فلسطین بعد استنفاذ
 الحصة المخصصة في الكتاب األبیض الصادر عام 1939.

1946 

 6 آذار -لجنة التحقیق األنجلو -أمریكیة تصل لفلسطین، التي اقترحت في عام 1945 الورقة البیضاء.

 أیار-تقریر لجنة التحقیق األنجلو -أمریكیة یقدر حجم القوات المسلحة الصهیونیة ِبـ 69,000-61,000 جندي مقسمین
 كالتالي: هاغانا: 64,000-58,000؛إیتزل: 5,000-3,000؛شتیرن: 300-200، وتعلن أنهم ما إال "جیش خاص"

 غیر قانوني. توصي اللجنة بقبول 100,000 ُمهاجر یهودي الى فلسطین وإلغاء قانون حظر نقل ملكیة األراضي
 للصهاینة. الفلسطینیون یعلنون اإلضراب احتجاجا على هذه التوصیات.

 11-12 حزیران-اجتماع جامعة الدول العربیة في بلودان -سوریة وتتخذ قرارات سریة یحذرون فیها بریطانیا والوالیات
 المتحدة بأن تجاهل حقوق الشعب الفلسطیني سینعكس سلبًا على مصالحهم النفطیة والتجاریة في الوطن العربي.

 تموز-الكتاب األبیض البریطاني عن اإلرهاب في فلسطین یتهم الهاغانا بالتعاون مع شتیرن وإیتزل في أعمال التخریب
 والعنف.

 22 تموز -واحد وتسعون بریطانیًا وفلسطینیًا ویهودیًا قتلوا عندما فجرت عصابة إیتزل اإلرهابیة جزءًا من فندق الملك
 داوود في القدس الذي كان مقرًا لحكومة االحتالل البریطاني قبل النكبة.

 31 تموز -اللجنة األنجلو -أمریكیة في لندن تقترح خطة اتحادیة لحل مشكلة فلسطین. القادة الصهاینة والقادة الفلسطینیون
 یرفضون الخطة.

1947  

 26 كانون الثاني -إعادة افتتاح مؤتمر لندن.

 7-10 شباط-وزیر الخارجیة البریطاني إرنست بیفین یقترح بدیل لخطة لجنة األنجلو -أمریكیة في مؤتمر لندن. الوكالة
 الیهودیة والمندوبین العرب في لندن یرفضون االقتراح.

 18 شباط -بیفین یعلن تقدیم مشكلة فلسطین الى األمم المتحدة.

 28 نیسان -15 ایار -الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة بشأن مشكلة فلسطین تؤدي الى تعیین أحد عشر عضوا للجنة
.(UNSCOP) الخاصة بشأن فلسطین 
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 8 أیلول -اللجنة الخاصة بشأن فلسطین تنشر تقریرها. أغلبیة األعضاء توصي بتقسیم فلسطین لدولتین: دولة یهودیة
 ودولة عربیة، واألقلیة توصي بتقسیم بحل فیدرالي.

 16-19 أیلول-الجامعة العربیة تندد بتوصیات اللجنة بتقسیم فلسطین، وتعیین لجنة عسكریة لإلشراف على االحتیاجات
 الدفاعیة للفلسطینیین.

 26 أیلول -أرثر كریش جونز الوزیر االستعماري البریطاني یعلن النیة بإنهاء االنتداب البریطاني على فلسطین.

  29 أیلول -الهیئة العربیة العلیا ترفض قرار التقسیم.

 2 تشرین االول -الوكالة الیهودیة تقبل بقرار التقسیم.

 7-15 تشرین أول-الجامعة العربیة تجتمع في عالیة-لبنان. حذر رئیس اللجنة الفنیة الجنرال العراقي إسماعیل صفوت من
 األخطار التي تمثلها الصهیونیة في نهایة االنتداب وحث الدول العربیة على حشد كل ما في وسعها من قوة وبذل الجهود

 لمكافحة النوایا الصهیونیة. تم التعهد للجنة الفنیة العسكریة بملیون جنیه إسترلیني.

 29 تشرین االول -بریطانیا تقول إنها ستترك فلسطین في غضون ستة أشهر إذا لم یتم التوصل لتسویة قبل ذلك.

 27 تشرین الثاني -تقریر الجنرال إسماعیل صفوت یحذر من استحالة تغلب القوات الغیر نظامیة العربیة على القوات
 الصهیونیة، وحث تنظیم قوة عسكریة عربیة فعالة؛ شجع تدریب الشعب الفلسطیني لیدافع عن نفسه.

 29 تشرین الثاني -توصي الجمعیة العامة لألمم المتحدة بخطة لتقسیم فلسطین وتخصص فیها 56.5 ٪ من فلسطین
 للدولة الیهودي و43 ٪ للدولة العربیة والقدس الشریف تحت إشراف دولي؛ 33 عضوًا صوتوا مع التقسیم مقابل 13

  ضد القرار وامتناع 10 أعضاء عن التصویت. انسحاب الممثلین العرب.

 30 تشرین الثاني -الهاغانا تعلن التعبئة العامة وتدعو الیهود التي أعمارهم تتراوح ما بین 17 و25 سنة للتسجیل في
 الخدمة العسكریة.

 كانون أول-الجامعة العربیة تنظم جیش اإلنقاذ (المكون من متطوعین عرب غیر نظامیین تحت قیادة المجاهد فوزي
 القاوقجي) لمساعدة الفلسطینیین في مقاومة قرار التقسیم.

 2 كانون االول -یبدأ الفلسطینیون اإلضراب العام لمدة ثالثة أیام احتجاجًا على قرار التقسیم. مصادمات بین الطائفتین
 تودي بحیاة 8 من الیهود و6 من فلسطینیین.

 8 كانون االول -بریطانیا توصي األمم المتحدة بأنها ستنهي االنتداب على فلسطین في 15 ایار مایو 1948، وتكوین
 دولتین مستقلتین بعد أسبوعین (یهودیة وفلسطینیة).

 8-17 كانون أول-لجنة الجامعة العربیة السیاسیة تعلن في القاهرة أن قرار التقسیم غیر قانوني وتقرر تقدیم 10,000
 بندقیة و3,000 متطوع (بینهم 500 فلسطیني) و1,000,000 جنیه إسترلیني للجنة الفنیة العسكریة للدفاع عن

 فلسطین.

 15 كانون االول -االحتالل البریطاني یعلن عزمه على تسلیم الشرطة في تل أبیب -بتاح تكفا للصهاینة، وفي یافا
 للفلسطینیین.

 17 كانون االول -تقاریر تنفیذیة صادرة من الوكالة الیهودیة تقول بأن الیهود األمریكیین سوف ُیطلب منهم مبلغ 250
 ملیون دوالر لمساعدة الجالیة الیهودیة في فلسطین.

 21 كانون االول 1948-في أواخر آذار -الهاغانا وإیتزل یهاجمان القرى والتجمعات البدویة الموجودة في السهل
  الساحلي شمال تل أبیب في أول عملیة "تطهیر" عرقي.

 31 كانون االول -الهاغانا وإیتزل یرتكبون مذبحة في قریة بلد الشیخ - (بالقرب من حیفا) تودي بحیاة 60 مدنیًا.
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 كانون األول 1947-كانون الثاني 1948-تنظیم الهیئةالعربیة العلیا ِل 275 لجنة محلیة للدفاع عن المدن والقرى
 الفلسطینیة.

1948 

 ینایر-قائد الثوار الفلسطیني عبد القادر الحسیني یعود سرًا الى فلسطین بعد عشر سنوات في المنفى لتنظیم المقاومة ضد
 قرار التقسیم.

 8 كانون الثاني -أول كتیبة مكونة من 330 مجاهد عربي یصلون فلسطین.

 10 كانون الثاني -هجوم جیش اإلنقاذ على مستوطنة كفار تزولد وُصد الهجوم بمساعدة االحتالل البریطانیین.

 14 كانون الثاني -الهاغانا توقع على صفقة أسلحة كبیرة مع تشیكوسلوفاكیا بقیمة 12,280,000 $ والتي تحتوي على
 24,500 بندقیة، و5,000 رشاش خفیف، و200 رشاش متوسط، 54 ملیون طلقة و25 طائرة میسیرسشمیتس. قبل

 نهایة االنتداب كان لدى الصهاینة بحد أدنى 10,740 بندقیة، 1,200 رشاش ،26 مدافع میداني، و11 ملیون طلقة من
 الذخائر تصل الى فلسطین. بقیة األسلحة تصل الى نهایة ایار / مایو.

 16 كانون الثاني -تقریر بریطاني لألمم المتحدة یقدر مقتل وجرح 1,974 شخصًا في فلسطین في الفترة من 30 تشرین
 الثاني 1947 الى 10 كانون الثاني 1948.

 20 كانون الثاني -اإلدارة البریطانیة تعلن أن المناطق التي تحتوي على أغلبیة یهودیة أو فلسطینیة سیتم تدریجیا تسلیمها
 للطائفة ذات األغلبیة في كل منطقة.

 21 و28 كانون الثاني -الدفعة الثانیة والثالثة من جیش اإلنقاذ المكونة من 360 و400 مجاهد غیر نظامیة یصلون
 فلسطین.

 ینایر--قادة الصندوق القومي الیهودي یشجعون إخالء الفلسطینیین من القرى الموجودة في منطقة حیفا والهاغانا تبدأ
 الهجوم على القرى الموجودة بالقرب من بحیرة الحولة. البلماح یهاجم بدو النقب.

 16 شباط -جیش اإلنقاذ یشن هجومًا فاشًال على مستوطنة تیرات تزفي شمال بیسان.

 18 شباط -الهاغانا تدعو الرجال والنساء الذین تتراوح أعمارهم 35-25 للخدمة العسكریة.

 24 شباط -مندوب الوالیات المتحدة الى األمم المتحدة یقول إن دور مجلس األمن هو الحفاظ على السلم في فلسطین ولیس
 فرض التقسیم. الوفد السوري یأمر بتعیین لجنة لبحث إمكانیة التوصل التفاق بین الوكالة الیهودیة والهیئة العربیة العلیا.

 اذار-رئیس وزراء شرق األردن توفیق أبو الهدى یجتمع سرًا مع وزیر الخارجیة البریطاني بیفین، ویتفقان بأن تواجد
  جیش شرق األردن في فلسطین سیقتصر في المنطقة الُمخصصة للدولة العربیة المبینة في قرار التقسیم.

 5-7 اذار-المجاهد فوزي القاوقجي یدخل فلسطین ویتولى قیادة كتائب جیش اإلنقاذ في جنین ونابلس وطولكرم داخل
 المساحة الُمخصصة للدولة العربیة.

 6 آذار -الهاغانا تعلن التعبئة العامة.

 10 آذار -صوت مجلس العموم البریطاني على إنهاء االنتداب البریطاني على فلسطین في 15 ایار/مایو. انتهاء الهاغانا
 من وضع اللمسات األخیرة على خطة دال التي نصت على الغزو العسكري للمنطقة التي خصصتها األمم المتحدة للدولة

 العبریة وعلى غزو جزء كبیر من األراضي المخصصة للدولة الفلسطینیة.

 18 آذار -یستقبل الرئیس األمریكي ترومان سرًا الزعیم الصهیوني حاییم وایزمان ویتعهد باالعتراف بالدولة الیهودیة في
 15 ایار/مایو.
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 19-20 اذار-مندوب الوالیات المتحدة یطلب من مجلس األمن العمل على وقف خطة التقسیم وعقد جلسة استثنائیة
 للجمعیة العامة لمناقشة خطة وصایة دولیة على فلسطین. العرب یوافقون على اقتراح الوصایة ولكن بصورة محدودة

 والقبول بالهدنة إذا الصهاینة یقبلون فیها أیضا. الوكالة الیهودیة ترفض الوصایة.

 25 آذار -الرئیس ترومان یدعو الى الهدنة الفوریة وتقول الوالیات المتحدة أنها ستتقاسم المسؤولیة على الوصایة المؤقتة
 لفلسطین.

  30 آذار -15 ایار

 قامت وحدة األسكندروني في هاغانا بالحملة الثانیة في السهل الساحلي "للتطهیر" العرقي مع مشاركة وحدات أخرى. قبل
 انسحاب قوات االحتالل البریطاني، قامت الهاغانا بهجمات وعملیات تطهیر عرقي للسكان الفلسطینیین في المنطقة

 الساحلیة الموجودة بین حیفا ویافا.

 1 نیسان -تسلیم الشحنة األولى من صفقة األسلحة التشیكیة: السفینة "نورا" تصل حیفا من یوغوسالفیا وفیها 4,500
 بندقیة، و200 رشاش خفیف و5 مالیین طلقة ذخیرة. یصل عن طریق الطائرات 200 بندقیة و400 رشاشًا والكثیر من

  الذخیرة.

 الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة في مجلس األمن توافق على االقتراح األمریكي للهدنة التي سیتم ترتیبها من خالل
 الوكالة الیهودیة والهیئة العربیة العلیا.

 4 نیسان -هاغانا تبدأ تنفیذ خطة دال.

 4-15 نیسان-جیش اإلنقاذ یهاجم مستوطنة مشمار هعیمیك وتدحرهم قوات الهاغانا. وحدات الهاغانا: الكارمیلي، البلماح،
 األسكندروني ووحدات أخرى یحتلون قرى في مرج ابن عامر.

 6-15 نیسان-ابتداء تطبیق عملیة نحشون وهي أول عملیة من خطة دال: وحدة جفعاتي مع وحدات أخرى تستولي على
 قرى موجودة على جانبي طریق تل أبیب -القدس من المیلیشیات الفلسطینیة المحلیة.

 8 نیسان -عبد القادر الحسیني -قائد المجاهدین الفلسطینیین في منطقة القدس -استشهد غضون الهجوم المضاد الذي ُشن
 السترداد قریة القسطل.

 9 نیسان -عصابتي إیتزل وشتیرن اإلرهابیین یقترفان مذبحة ضد المدنیین في قریة دیر یاسین (غربي القدس الشریف)
 التي استشهد فیها أكثر من 95 فلسطیني مدني. هذه المذبحة تعد منعطف مهم وخطیر في حیاة الشعب الفلسطیني ألن

 الصهاینة استخدموها كأكبر وسیلة لتفریغ فلسطین من سكانها األصلیین، وفي الكثیر من األحیان تم هذا التفریغ السكاني
 بال قتال ألن الكثیر من الفلسطینیین فروا للمحافظة على األرواح وخاصًة األعراض. یرجى المالحظة بأن الصهاینة

 هّولوا من هذه المذبحة عن قصد في عدة نواحي (خاصًة في حالة انتهاك األعراض مع أنه لم یحدث اغتصاب أو بقر
 بطون الحوامل على اإلطالق) لعلمهم الُمسبق عن حرص المجتمع الفلسطیني بالمحافظة على أعراضهم. فنقطة ضعف

 هذه موجودة في كل مجتمعات الشرق األوسط.

 12 نیسان -المجلس الصهیوني العام یقرر إنشاء دولة یهودیة مستقلة في فلسطین في 16 ایار / مایو بعد انتهاء االنتداب
 البریطاني.

 13-20 نیسان-تنفیذ عملیة هأریل من خطة دال تبدأ بعد انتهاء عملیة ناحشون. الهجوم على القرى المحیطة بطریق
 القدس -یافا وتدمیرهم بعد تطهیر القرى عرقیًا من سكانهم.

 15 نیسان -25 ایار -تنفیذ عملیة یفتاح: الوحدة الضاربة في الهاغانا (البلماح) تسیطر على مدینة صفد من جیش اإلنقاذ
 والمیلیشیات الفلسطینیة المحلیة في 9-10 ایار. االعتداءات والحرب النفسیة ُتستخدم لتطهیر القرى الموجودة في شرق

 الجلیل والجلیل عرقیا من سكانها. عملیة ماتاتي (بمعنى مكنسة في العبریة) تطهر عرقیًا البدو والقرویین الفلسطینیین من
 المنطقة الموجودة جنوبي مستوطنة روش بینا (شرقي صفد) وتدفع السكان باتجاه نهر األردن.
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 16-17 نیسان-لواء غوالني وحدة البلماح یحتلون طبریة بعد انسحاب القوات البریطانیة. تطهیر المدینة عرقیًا بالكامل
 من سكانها الفلسطینیین.

 17 نیسان -یطالب مجلس األمن بهدنة عسكریة وسیاسیة.

 20 نیسان -الوالیات المتحدة تقدم خطة الوصایة على فلسطین لألمم المتحدة.

 21 نیسان -تنفیذ عملیة میسباراییم (بمعنى المقص بالعبریة): انسحاب القوات البریطانیة المفاجئ من حیفا مهد لهجوم
 الهاغانا الشامل ضد المدینة وسكانها الفلسطینیین. هجوم بقذائف الهاون الثقیلة یرافقه قصف األحیاء السكنیة الفلسطینیة.

 22 نیسان -انهیار المقاومة الفلسطینیة المحلیة في حیفا. حیفا تطهر عرقیًا من سكانها الفلسطینیین ویجبرون على الخروج
 تحت القصف الصهیوني.

 25 نیسان -إیتزل تشن قصف بالهاون على أحیاء یافا السكنیة؛ هجوم أرضي لقطع حي المنشیة عن باقي المدینة.

 26-30 نیسان-وحدات هأریل وعتزیوني ینفذان عملیة ییفوسي في القدس وما حولها؛ هجوم على القدس الشرقیة
 واحتالل الهاغانا لحي الشیخ جراح ولكن یجبرهم الجیش البریطاني على االنسحاب؛ احتالل حي القطمون في القدس

 الغربیة وتطهیر سكانه الفلسطینیین عرقیًا بالكامل.

  27 نیسان -5 ایار

 تنفیذ عملیة حامیتز: تشن الهاغانا هجوم أرضیًا ضد الضواحي الشرقیة لیافا والقرى المجاورة لقطع المدینة من الجهة
 الشرقیة. نتیجة لهجوم مشترك من الهاغانا وإیتزل ُیطهرون عرقیًا أكثر من 50,000 من سكان المدینة معظمهم هربوا

  ذعرًا عن طریق البحر، ُانقر هنا لرؤیة صورة لهذا المنظر األلیم.

 30 نیسان -احتالل الهاغانا لكافة األحیاء الفلسطینیة في القدس الغربیة (القطمون، البقعة، الطالبیة ومامیال والمصرارة)
 وتطهیرهم للمنطقة عرقیًا من سكانها الفلسطینیین.

 1 ایار -اقتراف الصهاینة لمذبحة في قریة عین الزیتون -صفد التي تودي بحیاة 70 شهید.

 3 أیار -فرار 175,000 -200,000 الجئ فلسطیني من المناطق التي احتلها الصهاینة.

 8-16 أیار

 وحدة هأریل ولواء جفعاتي ینفذون عملیة مّكابي. احتالل القرى المحیطة بطریق الرملة -اللطرون.

  9 ایار -1 حزیران

 تنفیذ عملیة باراك: هجوم لواء جفعاتي ولواء النقب جنوب وغرب مدینة الرملة.

  10-15 ایار

 لواء غوالني یحتل مدینة بیسان ویطهر سكانها عرقیًا، ویهاجم القرى الموجودة جنوب بحیرة طبریة.

 12-14 أیار

 وصول ثاني وثالث شحنة أسلحة للصهاینة من تشیكوسلوفاكیا: 5,000 بندقیة و1,200 رشاش، و6 مالیین طلقة ذخیرة.

 13 ایار -جیش شرق األردن، جیش اإلنقاذ، والمیلیشیات الفلسطینیة المحلیة تهاجم وتحتل مستوطنات عتسیون الصهیونیة
 انتقاما للهجمات على الخلیل. استسالم یافا رسمیا للهاغانا.

 13-21 أیار

 لواء كارمیلي ینفذ عملیة بن عامي ویحتل عكا والمنطقة الساحلیة شمال المدینة.
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 14 ایار -الهاغانا تنفذ عملیة كیلشون (المعزقة) الحتالل المناطق اإلستراتیجیة في القدس التي أخالها الجیش البریطاني
 واحتالل األحیاء العربیة الموجودة خارج المدینة القدیمة من القوات العربیة الغیر نظامیة.

 الهاغانا تنفذ عملیة سشفیفون إلحتالل مدینة القدس القدیمة.

 إعالن دولة إسرائیل في تل أبیب في الساعة الرابعة مساءًا.

  اعتراف الرئیس ترومان بدولة إسرائیل.

 15 ایار -انتهاء االنتداب البریطاني. إعالن دولة إسرائیل یدخل حیز التنفیذ.

 15-17 أیار -الجیش اللبناني یعبر الحدود ویحرر مؤقتًا قریتي المالكیا وقدس من الهاغانا ولكن ُاجبروا على الخروج من
 قلعة النبي یوشع.

 15-28 ایار -جیش األردن یعبر نهر األردن ویتحرك صوب القدس ویحتل مستوطنات عطروت والنبي یعقوب
 الموجودتان شمال المدینة (17 ایار/مایو). في القدس، یحرر جیش األردن حي الشیخ جراح (16 أیار/مایو) وفشل

 باحتالل فندق النوتردام (17-25 أیار / مایو)، ولكنه سیطر على الحي الیهودي في المدینة القدیمة (28 ایار / مایو).

 23 ایار -اقترفت مذبحة الطنطورة ضد المدنیین وأسرى الحرب التي استشهد فیها قرابة 250 فلسطیني.

  15 ایار -4 حزیران

 الوحدات العراقیة تعبر نهر األردن ولكن تم صدهم عن القلعة الصلیبیة بیلفویر وینسحبون بعد أسبوع من حصارهم
 لمستوطنة غیشر. الجیش العراقي یسیطر على منطقة المثلث:نابلس، جنین، وطولكرم - (24 ایار). الهاغانا تهاجم جنین

 وتطرد القرویین (28-31 ایار / مایو)؛ وُتحتل المدینة لفترة وجیزة قبل تحریرها في 3-4 حزیران من قبل الجیش
 العراقي والملیشیات المحلیة.

  15 ایار -7 حزیران

القوات النظامیة المصریة تعبر الحدود وانتقالها الى الساحل وسیطرتها على أسدود واحتاللها لمستوطنتي یاد موردخاي (
 24 ایار/مایو) ونیتزانیم (7 حزیران) في النقب. طابور من المجاهدین المصریین (غالبیتهم كانوا مجاهدین من حركة

 اإلخوان المسلمین) یتحرك نحو بیت لحم ویرتبط مع الجیش األردني. معركة مع الجیش اإلسرائیلي (21-25 ایار)
 للسیطرة على مستوطنة رامات راحیل جنوب القدس التي احتلها العرب عدة مرات وأخیرا احتفظ بها الصهاینة.

  16 ایار -10 حزیران

 الجیش السوري یعبر الحدود ومؤقتًا یحتل مستوطنة زینیاش (18-20 مایو)، وتم صد هجماته على المستوطنتین دغانیا
 ألف وباء (20 أیار / مایو)، واحتالله مستوطنة مشمار هایاردین (10 حزیران/ یونیة). الجیش السوریون والجیش

 اللبناني ومجاهدون عرب یحررون قریة المالكیا (6 حزیران / یونیو).

 16-30 ایار-تنفیذ عملیة بن نون: وحدة شیفا وألویة أخرى تفشل باحتالل اللطرون من الجیش األردني في محاولة لفتح
 طریق القدس-یافا، ولكن تم احتالل القرى المجاورة.

 20 ایار -مجلس األمن الدولي یعین الكونت فولك برنادوت كوسیطها في فلسطین.

 22 ایار -یدعو مجلس األمن الى وقف إطالق النار.

 9-10 حزیران-شن عملیة یورام من قبل ألویة هأریل ویفتاح ضد الجیش األردني في منطقة اللطرون لكنها ُمنیت
 بالفشل.

 11 حزیران -8 تموز / یولیه
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 الهدنة األولى

 28-29 حزیران

 الكونت برنادوت یقترح إتحاد اقتصادي وعسكري وسیاسي بین الدولة الفلسطینیة، دولة شرق األردن، والدولة الیهودیة:
 النقب ووسط فلسطین یكونان تحت سیطرة العرب. الجلیل الغربي تحت سیطرة الیهود؛ أن تكون القدس جزءًا من دولة

 عربیة مع االستقالل اإلداري للیهود؛ حیفا ویافا تكونان موانئ حرة ومطار اللد مطار حرة أیضًا. تم رفض االقتراح من
 الجانبان.

 7 حزیران-یدعو مجلس األمن لتمدید الهدنة.

 7-18 حزیران

 تنفیذ عملیة داني: احتالل مدینتي اللد والرملة من المیلیشیات الفلسطینیة المحلیة بعد انسحاب الجیش األردني على فجأة.
 تطهیر المدینتین عرقیًا من سكانهم. ثالثة أو أربعة ألویة إسرائیلیة تحتل القرى على طول طریق القدس ویافا، والقرى

 الموجودة شرقي یافا. لواء یفتاح یهاجم الجیش األردني في منطقة اللطرون (17 یولیو) وینتهي الهجوم بهدنة ثانیة.

 8-14 حزیران -تنفیذ عملیة ِدِكل: ألویة كارمیلي وشفعا تهاجم شرقي وجنوبي مدینة عكا. احتالل الناصرة من جیش
 اإلنقاذ بقیادة القاوقجي ویحتل الجیش اإلسرائیلي الجلیل األسفل.

 8-11 تموز-تنفیذ عملیة آن فار: لواء جفعاتي یهاجم المصریین ویطهرون عرقیًا القرى جنوبي مدینة الرملة.

 9-18 تموز-محاولة فاشلة من لواء كارمیلي الستعادة مستوطنة مشمار ها یاردین (جنوب بحیرة طبریا) من الجیش
 السوریة.

 15 تموز -مجلس األمن یدعو الحكومات والسلطات المعنیة بإصدار أوامر لوقف إطالق النار شامل ونهائي وأن یبدأ في
  غضون ثالثة أسابیع.

 17 تموز-تنفیذ عملیة قدیم إلحتالل مدینة القدس القدیمة ولكنها ُصدت من قبل الجیش األردني والملیشیات المحلیة.

  

  18 تموز -15 تشرین االول

 الهدنة الثانیة.

 24-26 تموز

 عملیة شوتیر: ألویة كارمیلي، األسكندروني، والغوالني یهاجمون ویحتلون المثلث الصغیر جنوب حیفا في غضون فترة
 الهدنة الثانیة المكون من خمسة قرى: إجزم، عین غزال، جبع، كفر الم، والصرفند. یرجى المالحظة بأن هذه القرى

 الخمسة هي القرى الوحیدة في فلسطین التي شكلت خطة للدفاع المشترك، وباقي القرى كانت كل على إنفراد مع بعض
 الفزعات المتفرقة هنا وهناك. لهذا السبب كان بإمكانهم المقاومة واإلستبسال على الرغم من شحة األسلحة. استغل

 الصهاینة نقطة الضعف هذه لالستفراد بمهاجمة القرى الفلسطینیة وهكذا سقطت فلسطین من قلة التنظیم والعمل المشترك.

 16 آب -نهایةأیلول وابتداء تشرین أول

 ألویة یفتاح والنقب یهاجمان وُیطهران عرقیًا البدو وسكان القرى في منطقة النقب.

 24-28 اب-تنفیذ عملیة نیكایون (تعني التطهیر في العبریة): لواء جفعاتي یحتل المنطقة الساحلیة غربي یبنا وشمال
 أسدود.
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 16 أیلول -وسیط األمم المتحدة الكونت برنادوت یقدم اقتراح جدید لتقسیم فلسطین الى دولة عربیة تدمج مع شرق األردن
 وتشمل النقب ومدینتي الرملة واللد؛ الدولة الیهودیة في كل الجلیل؛ القدس منطقة دولیة؛ العودة والتعویض لالجئین.

 االقتراح رفض من جامعة الدول العربیة وإسرائیل.

 17 أیلول -اغتیال وسیط األمم المتحدة الكونت برنادوت في القدس من قبل عصابة شتیرن اإلرهابیة. یخلفه نائبه
 األمیركي رالف بانش.

  15 تشرین االول الى 9 تشرین الثاني

 عملیات ایوعاف وها حار: ألویة النقب، جفعاتي، ویفتاح تهاجم الجیش المصري ویحتلون بئر السبع، أسدود، المجدل
 عسقالن والشریط الساحلي حتى یاد مردخاي وحتى قرى مرتفعات الخلیل. لواء هأریل یحتل ممر القدس الجنوبي.

 29-31 تشرین أول

 عملیة حیرم: جیوب في الجلیل األعلى یحتلها ألویة جفعاتي، عودید، وشفعا من جیش اإلنقاذ والتطهیر العرقي لعشرات
 اآلالف من السكان األصلیین. یحتل الجیش اإلسرائیلي جنوب لبنان حتى نهر اللیطاني. في التاسع والعشرین من تشرین

 االول / اكتوبر 1948، قام الجیش اإلسرائیلي بارتكاب مذبحة في قریة صفصاف (صفد) التي استشهد فیها أكثر من 60
 مدني، وفي نفس الوقت ُاقترفت مذبحة الدوایمة (غربي الخلیل) التي استشهد فیها أكثر من 150 مدني.

 تشرین ثاني -لواء هأریل ُیطهر عرقیًا سكان القرى الفلسطینیة بالقرب من معبر القدس الغربي (باب الواد) من قوات
 الجیش األردني. 4 تشرین الثاني / نوفمبر یصدر قرار مجلس األمن یدعو الى انسحاب القوات الى المواقع التي كانت

 تحتلها قبل 14 تشرین االول / اكتوبر والدعوة إلقامة خطوط للهدنة الدائمة.

 منتصف تشرین الثاني 1949-الجیش اإلسرائیلي ُیطهر عرقیًا سكان القرى الموجودین 15-5 كلم داخل الحدود اللبنانیة
 والذي تبعها تطهیر عرقي لسكان قرى الجلیل.

 22 كانون األول -6 كانون الثاني 1949

 بدأت عملیة طرد الجیش المصري من شریط منطقة الساحل الجنوبي وفي منطقة النقب. احتالل منطقة عسلوج والعوجة.
 القوات اإلسرائیلیة تتحرك في سیناء لكن انسحبت تحت ضغط من القوات البریطانیة. ألویة هأریل وغوالني یهاجمان رفح

 وانتهى ذلك بوقف إلطالق النار (7 ینایر).

 27 كانون االول -لواء األسكندروني یهاجم الجیش المصري في جیب الفالوجة والعراق المنشیة ولكن الهجوم ُمني
 بالفشل.

1949 

 24 شباط -توقیع الهدنة اإلسرائیلیة -المصریة: مصر تحافظ على السیطرة على الشریط الساحلي المحیط برفح وغزة
 (فیما بعد أصبح قطاع غزة)، وانسحاب القوات المصریة من جیب الفالوجة؛ منطقة عسلوج -العوجا تكون منزوعة

 السالح بعد االنسحاب اإلسرائیلي منها.

 نهایة -الجیش اإلسرائیلي ُیطهر عرقیًا سكان الفالوجة والعراق المنشیة (3,000-2,000) انتهاكا لبنود الهدنة المصریة
 -اإلسرائیلیة التي اشترطت بقاء السكان األصلیین في القریتین.

 آذار

 ألویة غوالني والنقب یكمالن احتالل النقب حتى أم الرشراش (ایالت) بالقرب من العقبة والبحر األحمر.

 23 آذار -توقیع الهدنة اللبنانیة -اإلسرائیلیة: القبول بحدود فلسطین في عهد االنتداب؛ انسحاب إسرائیل من معظم
 األراضي اللبنانیة المحتلة.
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 3 نیسان -توقیع الهدنة بین إسرائیل واألردن: األردن تتسلم المناطق التي كانت تحت سیطرت القوات العراقیة (جنین
 -نابلس-طولكرم) وانسحابهم من منطقة المثلث المحیط لوادي عارة؛ تسیطر إسرائیل على طریق الخضیرة -عفولة؛

 الوضع الراهن في القدس یقبل من قبل الطرفین.

 20 تموز-توقیع الهدنة السوریة -اإلسرائیلیة: إنشاء مناطق منزوعة السالح في المناطق المحیطة في مستوطنة عین جیف
 وقریة الدردارة بما في ذلك مستوطنة مشمار ها یاردین.

 

 

 نكبة فلسطین

 

یطلق مصطلح النكبة على عملیة تهجیر الفلسطینیین من أرضهم على ید العصابات الصهیونیة المسلحة في عام 1948
 ،أدت إلى قیام ما یسمى "دولة اسرائیل" ویعتبر یوم 15 أیار من كل عام یوم إحیاء لهذه النكبة، التي حلت بالشعب

 الفلسطیني، وفي 15 أیار من هذا العام 2018 یكون قد مضت سبعین عاما "على نكبة الشعب الفلسطیني، ونكبة فلسطین
 لم تكن ولیدة عام 1948 فقط، بل سبقتها أحداث وظروف كثیرة ومتداخلة أدت الى ما أدت الیه، وفلسطین قبل النكبة

 كانت تحت حكم اإلمبراطوریة العثمانیة حتى عام 1916، وكان معظم سكان فلسطین هم من العرب مسلمین ومسیحیین
 بنسبة 95% من السكان ولم یتجاوز عدد سكان فلسطین من الدیانة الیهودیة 5%من عدد السكان في ذلك الوقت، والیهود
 كانوا حتى قبل تاریخ االنتداب البریطاني وأثناء الحكم العثماني یتوافدون إلى فلسطین بهجرات متتابعة، وفي أثناء الحرب
 العالمیة األولى وفي عام 1916 قامت فرنسا وبریطانیا بموجب معاهدة سایكس بیكو بتقسیم بالد الشام ، فكانت فلسطین
 من نصیب االنتداب البریطاني، وخالل االنتداب البریطاني وفي عام 1917 منحت الحكومة البریطانیة وعدا" بالسماح
 للیهود بإقامة وطنًا لهم على أرض فلسطین ، سمي هذا الوعد بوعد بلفور، حیث قامت بریطانیا بتسهیل الهجرة الیهودیة

 الى فلسطین من كافة أنحاء العالم وخاصة من الدول األوروبیة فقدمت لهم الغطاء الشرعي بذلك ، مما أدى الى تغییر في
 التركیبة السكانیة لفلسطین، فازداد عدد الیهود من 5% في عام 1900 إلى 31% عام 1947 مع العلم أن نسبة

 األراضي التي یسیطر علیها الیهود لم تتجاوز 8/8%، وكان كل ذلك یشكل إرهاصًا لحرب 1948، وقدادي انسحاب
 بریطانیا عام 1948 من فلسطین إلى إعالن الحركة الصهیونیة قیام دولة "إسرائیل" في 14 أیار 1948، وعلى إثر ذلك
 اإلعالن نشبت االنتفاضات المسلحة من قبل العرب في فلسطین ضد هذا اإلعالن ،وشاركت دوال" عربیة في هذه الحرب

 ضد الكیان الصهیوني الولید عن طریق جیش اإلنقاذ مدعومًا من دول الجامعة العربیة، ومع هذه الجیوش والمقاومة
 الفلسطینیة الشعبیة لم تمنع من وقوع الهزیمة وانتصار الصهاینة في هذه الحرب ألسباب كثیرة كان من أهمها ضعف

 الجیوش العربیة وعدم التنسیق وتضارب األوامر وخیانة وتآمر الحكام العرب والدعم الغربي للیهود والتسلح الجید من
 قبلهم ...الخ ، مما أدى إلى احتالل العصابات الصهیونیة لمساحات شاسعة من أراضي فلسطین فأصبحت 78% من
 مساحة فلسطین التاریخیة بأیدي الصهاینة وقیام ما یسمى ب"دولة إسرائیل" وصدور قرار التقسیم لفلسطین إلى ثالثة
 مناطق ، الضفة الغربیة وقطاع غزة بقیت بأیدي الفلسطینیین حتى عام 1967، وما بقي من أراضي سمیت بأراضي

 1948 التي أنشئت "إسرائیل" دولتها، وفي حرب عام 1948 استشهد الكثیر من الفلسطینیین والعرب من الدول العربیة
 وتم ارتكاب المجازر بحق العرب الفلسطینیین ، وتم تطهیر أكثر من 531 قریة ومدینة فلسطینیة عرقیًا من أهلها ودمرت

 بالكامل، وتم االستیالء على البلدات والمدن والمنازل والمزارع ، وشرد أهلها إلى خارج أراضیهم ، فكان نتیجة ذلك
 تهجیر 780000 سبعمئة وثمانون ألف فلسطیني ، وحل محلهم 850000 ثمانمائة وخمسین ألف یهودي دخلوا فلسطین

 عبر الهجرة المنظمة وبدعم وتسهیل غربي وأمریكي، وقد أدت حرب 1948 إلى تقسیم القدس إلى قدس شرقیة بأیدي
 العرب ظلت معهم حتى 1967، والقدس الغربیة بقیت بأیدي الصهاینة، وأصبحت القدس الغربیة وعكا وحیفا ویافا

 وطبریا وبیسان وصفد والرملة وعسقالن وبئر السبع تحت أیدي الصهاینة ، وقد سمیت هذه المدن بأراضي عام 1948،
 وبعد عام من النكبة أصبح الكیان الصهیوني "دولة إسرائیل" عضوا "في منظمة األمم المتحدة بشكل رسمي واعترفت بها
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 معظم دول العالم، علما" ان الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي كانا من أوائل الدول التي اعترفت بـ "دولة
 إسرائیل".

 

 من قادة الحزب الشیوعي السوري - اللبناني:

 فرج اهللا الحلو

 

 ولد الشهید فرج اهللا الحلو عام 1906 في قریة حصرایل من قضاء جبیل في لبنان. في البدایة درس في مدرسة القریة،
 التي قال هو عنها: " لم أتعلم سوى القلیل جدًا في هذه المدرسة، أما طْعُم القضبان التي كان المعلم یعاقب التالمیذ بها فلن
 أنساه أبدًا". ومن ثم انتقل إلى المدرسة الوطنیة في عمشیت، التي أنهى فیها الدراسة االبتدائیة، ومن ثم انتقل إلى مدرسة

 میفوق. ولكنه جاء الوقت الذي یترك فیه المدرسة لضیق ذات الید. وأخذ یبحث عن عمل، فعمل مستخدمًا في مصلحة
 المساحة بالقرب من مدینة بانیاس على الساحل السوري. ثم عمل معلمًا في بعض المدارس الریفیة.

 لم یتخل فرج عن الرغبة بمتابعة الدراسة، وفي سنة 1929 توفرت له فرصة متابعة دراسته في الكلیة اإلنجیلیة في
 حمص، مقابل إعطائه دروسًا في اللغة العربیة للصفوف االبتدائیة فیها. وفي هذه الفترة أخذ یتعرف على بعض األدبیات
 الماركسیة والتقى أحد مؤسسي الحزب الشیوعي في سوریة ولبنان، وهو (ناصرالدین حدة) من بلدة یبرود في القلمون.
 وما یثیر الغرابة أن ناصر حدة هذا بقي اسمه مطموسًا في الحزب ألكثر من خمسین عامًا وقد رحل منذ عدة سنوات.

 ومن ثم تعرف فرج في عام 1931 على خالد بكداش وبعض القادة الشیوعیین اآلخرین. وانتسب في العام ذاته إلى
 الحزب الشیوعي السوري، ونظم خلیة في مسقط رأسه جبیل. وبعد ذلك أرسله الحزب للعمل في مناطق أخرى من البالد،

 في طرابلس وبیروت ودمشق وحلب والمناطق الریفیة في سوریة ولبنان.

 وفي عام 1934 سافر فرج ألول مرة إلى االتحاد السوفییتي، وفي العام ذاته أخذت تصدر الجریدة السریة (نضال
 الشعب) الناطقة بلسان الحزب، وكان هو أحد مؤسسیها وكاتبًا رئیسیًا فیها. وفي عام 1935 أصبح عضوًا في اللجنة

 المركزیة للحزب الشیوعي.

 وفي عام 1936، وفي أثناء اإلضراب الخمسیني في دمشق، ألقت سلطات االنتداب القبض على فرج اهللا الحلو في إحدى
 المظاهرات، وأبعدته بعد اسبوعین إلى بیروت ومنعته من دخول سوریة. وفي أذار سنة 1937 انعقد في دمشق مجلس

 وطني للحزب في سوریة ولبنان انتخب فیه خالد بكداش أمینًا عامًا للجنة المركزیة وفرج اهللا الحلو سكرتیرًا للجنة
 المركزیة، وخاض في العام ذاته معركة االنتخابات عن محافظة جبل لبنان. ولما صدرت جریدة (صوت الشعب) العلنیة

 في ربیع عام 1937 وضعت تحت قیادته المباشرة.

 وفي سنة 1939 بعد اندالع الحرب العالمیة الثانیة، لوحق الحزب الشیوعي من السلطات الفیشیة الفرنسیة المتواطئة مع
 النازیة، واعتقل فرج اهللا وألقى دفاعًا أمام المحكمة العسكریة االستعماریة، دافع فیها عن حق سوریة ولبنان باالستقالل،
 وهاجم فیها الفاشیة والنازیة وقوى الحرب والعدوان. وحكم علیه هو ورفاقه مدة خمس سنوات. وقضى فرج اهللا ونقوال

 شاوي السكرتیر اآلخر للجنة المركزیة والشیوعیون المعتقلون اآلخرون 22 شهرًا في سجون القلعة والرمل وبعبدا وبیت
 الدین.

 وفي عام 1943 خاض المعركة االنتخابیة مرشحًا عن جبل لبنان ووصل إلى دور البالوتاج وحصل آنذاك على حوالي
 12 ألفصوت. وفي العام ذاته تألف المؤتمر الوطني اللبناني وكان فرج من أبرز وأنشط رجاالته.

 وفي 31 كانون أول من عام1943 و1،2 كانون ثاني من عام 1944 انعقد المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي في سوریة
 ولبنان، وقدم فرج اهللا التقریر التنظیمي ومشروعًا للنظام الداخلي واتخذ قرارًا بإنشاء حزب شیوعي مستقل في كل من
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 سوریة ولبنان، وصار فرج أمینا للجنة المركزیة للحزب الشیوعي اللبناني. وفي هذه اآلونة انتخب عضوًا في أول نقابة
 لمحرري الصحف في لبنان. وهو من مؤسسي اتحاد االحزاب اللبنانیة ضد الصهیونیة.

 یقول فرج في تقریره الذي قدمه أمام المؤتمر الثاني: " إذا كانت النظریة الماركسیة العلمیة عامة، فذلك ال یعني أبدًا أن
 نتائجها مستقلة عن ظروف المكان والزمان، بل هي تقول كذلك"... ثم یتابع ویقول "عندما یضع حزبنا سیاسته ال یقلد

 أحدًا على اإلطالق، ال في الشرق وال في الغرب، بل یطبق نظریة الماركسیة على أحوال البالد، وال یحاول أبدًا أن یطبق
 أحوال البالد على النظریة". ومن ثم یقول في تقریره "إن أشكال التنظیم في الحزب تخضع لظروف الحیاة، وال یمكن

 إخضاع ظروف الحیاة للتنظیم، ولیس ألي حزب جدي أن یزعم أنه یستطیع ذلك. وكل محاولة من هذا النوع تعطي تنظیم
 الحزب طابعًا انعزالیًا وتقوده حتمًا إلى الفشل واإلفالس". ثم یتابع الرفیق فرج في تقریره قائًال: "أي رفاق نحتاج نحن؟

 إننا بحاجة إلى رفاق مسلحین بالمعرفة والثقافة واالطالع. نحن بحاجة إلى حزب مّطلع عارف".

 وهكذا، منذ خمس وسبعین عامًا یتكلم فرج اهللا الحلو عن تمیز النظریة في بیئتها وظروفها وال یعتبرها نسخة یجري
 تطبیقها ذاتها في كل زمان ومكان. كان فكره نقدیًا بامتیاز، ولذلك من الطبیعي أن یصطدم فیما بعد فكر العقل مع فكر

 النقل....

 ثم یعاد فیما بعد توحید الحزبین الشیوعیین من جدید، نتیجة الظروف السریة التي استجدت في البالد، باسم "الحزب
 الشیوعي في سوریة ولبنان"، ویبقى فرج اهللا ركنًا أساسیًا في هیئاته القیادیة.

 في عام 1947 وبعد صدور قرار األمم المتحدة بتقسیم فلسطین، یعلن فرج اهللا الحلوعن: " أسفه لموافقة االتحاد
 السوفییتي على هذا القرار"، وطبعًا لم یصدر األسف عنه فقط، وإنما أسف واحتج آخرون على صدور هذا القرار مثل:
 هاشم األمین، وقدري القلعجي، ورشاد عیسى واألدیب والشاعر رئیف خوري وإمیلي فارس ابراهیم وغیرهم.... وهنا

 تبدأ محنة فرج اهللا مع عبادة الفرد في الحزب. وتعلن الئحة االتهام ضد هؤالء واعتبارهم " مخربین وانتهازیین
 وانهزامیین وتیتویین (نسبة إلى الزعیم الیوغسالفي تیتو الخارج آنذاك لتوه من الكومنترن)". وكذلك من التهم التي وجهت

 لهم أیضًا، أنهم (دیموقراطیون اشتراكیون)، وكانت الدیموقراطیة االشتراكیة في تلك الفترة تهمة شنیعة أیضًا، وتعتبر
 خروجًا عن "الماركسیة -اللینینیة".

 قبل كل هؤالء الرفاق بمصیرهم وبقائهم خارج الحزب، باستثناء فرج اهللا الحلو الذي لم یكن یتصور لحظة واحدة أن یبقى
 خارج الحزب، فقبل تقدیم النقد الذاتي الذي طلبه منه خالد بكداش، وقبل اإلقامة الجبریة الحزبیة التي فرضت علیه في
 أحد المنازل، وبدأ بكتابة (رسالة سالم) الذائعة الصیت. وسالم هو أحد األسماء السریة لفرج. ولكن مسودة رسالة النقد

 الذاتي رفضت لعدة مرات لكونها لم تحظى بقبول خالد. وحول هذه الرسالة یرد في مذكرات أرتین مادویان: "فلكثرة ما
 كتب فرج من "نقد ذاتي"، وُرِفَض من قبل الرفیق خالد، فإنه، أي فرج قال(ألرتین): قْل للرفیق خالد أن یكتَب ما یشاء،

 وأنا سأوقع، فقط ألني ال أرید أن أطرد من الحزب". كل هذا الذل فرض على فرج فقط ألنه قال: "أنه یأسف لموافقة
 االتحاد السوفییتي على تقسیم فلسطین".

 وأخیرًا تحظى رسالة " سالم " بالقبول، ویعود فرج إلى عمله الدؤوب في مجال التنظیم والسیاسة وصحافة الحزب. وبعد
 شباط من عام 1954، بعد سقوط دكتاتوریة أدیب الشیشكلي، یبدأ تواجد فرج المكثف في سوریا، وصار إلى جانب عمله

 في القیادة مسؤوًال عن جریدة الحزب العلنیة الیومیة (النور).

 "كان یأتي أبو فیاض، في أكثر األیام حوالي الساعة العاشرة مساء، إلى مطبعة (الوفاء) الكائنة في باب توما / حارة
 الفرایین على ضفة بردى. وبعد أن یحیي الرفاق الذین كانوا یحرسون المطبعة ویسألهم عن أحوالهم، یدخل إلى غرفة
 التحریر لیشرف على جاهزیتها للصدور. وحوالي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل وأحیانًا أكثر من ذلك، یغادر أبو

 فیاض المطبعة. وكان من القیادیین الذین یترددون كثیرًا، إلى غرفة التحریر في مطبعة جریدة النور آنذاك باإلضافة إلى
 أبي فیاض، نقوال شاوي وموریس صلیبي...".
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 في تشرین الثاني من عام 1958، ینعقد االجتماع الكامل للجنة المركزیة للحزب الشیوعي في سوریة ولبنان، ونتیجة
 لألوضاع المتغیرة في سوریة بسبب قیام الوحدة بین سوریة ومصر یتخذ قرار فصل الحزبین الشیوعیین اللبناني

 والسوري وتنتخب أمانة للحزب الشیوعي اللبناني من ثالثة أعضاء في عدادهم فرج اهللا الحلو.

 في العام ذاته كان قد تم تكلیف الرفیق فرج اهللا الحلو بقیادة العمل الحزبي في مدینة دمشق؛ وفي مطلع عام 1959 یسافر
 إلى بیروت لبعض الوقت، ویرجع إلى دمشق في 25 حزیران من عام 1959 سرًا لتنفیذ بعض المهام الحزبیة، ولكنه
 یعتقل بعد توجهه إلى أحد البیوت السریة الذي كان قد تم كشفه من قبل سلطات األمن. ویتعرض آنذاك ألشرس عملیة

 تعذیب من جالدي تلك الحقبة، ویشارك في التحقیق الخائن رفیق رضا(رأفت) الذي حظي ببصقة من فرج مألت وجهه.
 ومن ثم یلفظ هذا القائد والمناضل الفذ أنفاسه األخیرة تحت وطأة التعذیب المكثف جدًا في صباح 26 حزیران من عام

 1959. وخاف الجالدون من انكشاف عملیة االغتیال، ولذلك بعد أن كانوا قد دفنوا الجثة في إحدى قرى غوطة دمشق،
 نقلوها وأذابوها باآلسید لیمحوا كل أثر لجریمتهم؛ ولكن الجریمة لم تبق طي الكتمان وانكشف أمرها في العالم كله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع واالقتراحات على الرابط التالي:

www.facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقعنا على "الحوار المتمدن":

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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