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(9عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ) 70بعد  -"السالم المستحيل   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

(1956-1945اكية )الفصل األول موجة القومية واالشتر  

 

(: حركة البناء الوطن اليهودي1استقالل إسرائيل )( 9) 1-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجة القومية واالشتراكية" في هذا الفصل تعني حركة االستقالل في دول الشرق األوسط. بدأ اليهود بناء وطنهم في بداية القرن"

 العشرين. منذ ذلك الحين ، كان البلد اليهودي دائًما يلقي بأقصى درجات التاريخ المظلم على الدول العربية. برزت إسرائيل في ظروف

األوسط الشرق في العربي التاريخ عن االختالف تمام مختلفة . 

 

 تم طرد الشعب اليهودي فلسطين منذ حوالي ألفي عام ، وكان عليه أن ينتشر في أوروبا ، ما يسمى الشتات (المنفصل). لقد عانوا من

 .االضطهاد في كل المدن والبلدات في أوروبا وكان لهم طعم مرير للحياة حتى عام 1946. وأخيراً  قاموا ببناء الوطن األم في فلسطين

 .لقد كتب التاريخ الملحمي الطويل في العديد من الكتب. لذلك يكفي أن نذكر التاريخ باختصار كيف تأسست إسرائيل

 

 هو اسم عام للمجموعات العرقية التي The Sem .في أواخر القرن التاسع عشر ، تسببت حملة معاداة السامية في عاصفة في أوروبا

 الناشئة في الشرق األوسط ، مثل العربية والعبرية. كانت معاداة السامية في أوروبا في ذلك الوقت معادية Semian تستخدم لغات

 لليهود نفسها. أهالي الشتات كانوا محاصرين في أحياء سكنية لليهود فقط الذين يطلق عليهم "الحي اليهودي". لقد تعرضوا للتمييز

 .وعاشوا في غموض. وقعت الجرائم المستهدفة لليهود واحدة تلو األخرى في حركة معاداة السامية المشددة

 

 األكثر شهرة كان "عالقة دريفوس" في فرنسا. في عام 1894 ، قُبض على قائد الجيش الفرنسي ألفريد دريفوس اليهودي بتهمة

 التجسس ضد ألمانيا. حكم على حكم سيء السمعة في عام 1906. أصبح النزاع التجريبي الذي دام 12 عاًما حادثة كبرى هزت

 فرنسا. األمير زورا ، الكاتب الكبير ، كشف عن خطاب مساءلة الحكومة. لقد كانت فضيحة اجتماعية سياسية. وقد ثبت الحقًا أن

 القضية تهمة زائفة. في نهاية القرن التاسع عشر ، كانت هناك أيًضا عينة أخرى من معاداة السامية في روسيا. اإلبادة الجماعية اليهودية
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"Pogrom" انتشرت على نطاق واسع في روسيا. كان Pogrom عالقة غرامية مع "الهولوكوست" في ألمانيا خالل الحرب 

 .العالمية الثانية. في ذلك الوقت كان معظم األوروبيين يكرهون اليهود كثيراً 

 

 في مثل هذه الظروف ، يستحيل على اليهود الحصول على وطنهم داخل أوروبا. ليس لديهم خيار سوى االستقرار في الخارج. هاجر

 العديد من اليهود إلى "العالم الجديد" - الواليات المتحدة األمريكية. لكن البعض منهم أصر على بناء وطنهم. اعتقد السياسيون في أوروبا

 أنها كانت فكرة ممتازة إلعطاء اليهود وطنهم خارج أوروبا لتجنب االضطرابات االجتماعية في أوروبا. كانت هذه سياسة مواتية لطرد

 .اليهود من القارة األوروبية. لقد دعموا الفكرة اليهودية

 

 في القرن العشرين ، كان من الصعب جًدا العثور على أرض غير مأهولة يمكن زراعتها وبناء مستعمرة جديدة على األرض. اقترحتهم

 الحكومة البريطانية على مستعمرة المملكة المتحدة في وسط إفريقيا. على الرغم من أن السكان األصليين كانوا يعيشون هناك ، إال أن

 المملكة المتحدة قد تجلبهم للطرد بالقوة. لكن ثيودور هرتزل ، زعيم حركة بناء الوطن ، أصر على إحياء بلده في فلسطين حيث تم نفي

 أسالفه قبل ألفي عام. لقد دعا إلى "العودة إلى إسرائيل (الصهيونية)" ، وتحدث الصهيوني عن الشعار بصوت عال   ؛ "الشعب يقطن

عام بعد عاًما الصهيونية الحركة نشأت". أرًضا يملكون ال الذين األشخاص أمام األرض . 

 

 كانت الحكومة البريطانية في ورطة. كانت فلسطين تحت سيطرة اإلمبراطورية العثمانية. في فلسطين ، يعيش الكثير من العرب منذ ألفي

 عام وأكثر. لم يكن األمر كذلك "أرض الناس البالية". كان من الواضح أن الصراع سوف ينشأ مع العرب األصليين إذا أجبرهم اليهود

االستقرار على . 

 

 لحسن الحظ ، في ذلك الوقت انفجرت الرياح الخلفية لليهود. كان اندالع الحرب العالمية األولى. عانت بريطانيا من نقص األموال

 للحرب. طلبت المملكة المتحدة مساعدة مالية لألثرياء اليهود ، اللورد روتشيلد. قبل اللورد روتشيلد طلب المملكة المتحدة ، وفي

القسم مقدمة انظر( بلفور إعالن هو هذا وكان. األولى العالمية الحرب بعد فلسطين في لليهود وطن بناء المتحدة المملكة من طلب المقابل  

6). 

 

 حققت المملكة المتحدة النصر في الحرب من خالل الدعم المالي لليهود. واستعمرت المملكة المتحدة فلسطين من خالل اتفاقية سايكس

 .بيكو (انظر مقدمة القسم 5). رفعت عقبات بناء وطن لليهود

 

 )تتمة(

 

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)
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