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  (اإلنجليزيةالنسخة )

 (النسخة اليابانية)

 

 (1956-1945: موجة القومية واالشتراكية )1الفصل 

 

 (: استقالل إسرائيل بعد اإلرهاب ضد المملكة المتحدة4( استقالل إسرائيل )12) 1-6

 

ال ي سمح كوسيلة لخلق الرعب أو الخوف لتحقيق هدف سياسي أو ديني أو إيديولوجي.  ا  عمدالعنف العشوائي اإلرهاب استخدام ب عنىي  

. يرى الحاكم الحالي أو السلطة الحالية طالق. يحدث اإلرهاب عادة  في معارك استقالل األممضحايا مدنية على اإل عنهالذي يسفرباإلرهاب 

للحكومة فتذهب للقول بأن اإلرهاب هو أحد التدابير المشروعة  المعاديةى وأما القو إجرامي يقلق النظام االجتماعي.أن اإلرهاب عمل 

 لتحقيق الهدف. ال يوجد حل وسط بين القوتين.

 

 المتمردونستولي األمن، إال أن الموقف ينعكس حين يالكثير من األعمال اإلرهابية على يد السلطات المسيطرة على قوات إبادة عادة  ما تتم 

وطنية، ويتم تقدير  أفعاال  إذا  يتم اعتبار األعمال اإلرهابية التي قام بها المتمردون على السلطة ويتم االعتراف باستقالل الدولة الجديدة. 

العالمية  األعمال اإلرهابية كأبطال، ويقوم المجتمع الدولي بقبول النظام الجديد. كانت الدولة القومية هي الوحدة األساسية بعد الحربمنفذي 

 شرعية.ات عنف وحد باحتواءه لي سمح  الطرف الذياالختصاصيون في العلوم السياسية بأن الدولة وحدها هي يتظاهر الثانية. 

 

حكم خاضعة لأرضا   العرب دأهل البلأصبحت األراضي الفلسطينية التي يسكنها على ذلك.  هو مثالالوضع قبل وبعد استقالل إسرائيل 

وعد بلفور.  من استمدوا الشجاعةثم  ،كان دافع اليهود في البداية هو "الحركة الصهيونية". بعد الحرب العالمية الثانية االنتداب البريطاني

شعر مالكو األراضي الغائبون في اإلمبراطورية هاجر اليهود إلى فلسطين واحدا  تلو اآلخر واستهدفوا الحصول على أراضيهم الخاصة. 

 بالمال وحصلوا على ملكية األرض. قام اليهود الذين أبهروهماليهود لكن  زاء االضطرابات التي أعقبت الحرب،العثمانية بعدم االرتياح إ

 "كيبوتس". مشتركةالفالحين العرب وإقامة مزارع بطرد أصبحوا مالكي األراضي 

 

بتهدئة الصراع بين اليهود والعرب عن طريق  المنطقةحاولت الحكومة البريطانية المكلفة بإدارة صراع بين العرب واليهود. الوقع وبذلك 

كثيرا  ما وقعت أنشطة الحكومة البريطانية.  ليصبحاقتناء المهاجرين اليهود لألراضي. وعليه غيرت حركة المقاومة اليهودية هدفها  الحد من

 اليهود والعرب والحكومة البريطانية.بين صراع الإرهابية ثالثية األطراف في 

 

شخصا  بمن فيهم  91الذي أسفر عن موت و 1946الملك داود في تموز/يوليو قصف فندق كان قام به اليهود  ة التيرهابياإل األنشطةأكبر 

المزارع المشتركة حراس حماية على ارتكزت التي متطرفة الصهيونية ال منظمة هاغاناهو كان مرتكب هذه الجريمة نزالء في الفندق. 

ة باالستقالل بعد الحرب العالمية الثانية اشتدت أنشطة اإلرهاب المتعلققوات الدفاع اإلسرائيلية. إلى الهاغانا فيما بعد  تحولت"كيبوتس". 

الحكم  إنهاء السيطرة قررت أخيرا  التي فقدت العسكرية المتشددتين ضد العرب. والحكومة البريطانية إرغون منظمة على يد الهاغانا و

 .1948أيار/مايو  14االنتدابي في 

 

 

 

 

 

 

من بين األعضاء البارزين بية ضد المملكة المتحدة والعرب. وجود فرصة لالستقالل، قامت الهاغانا وإرغون بتصعيد أنشطتها اإلرهاومع 

رقعة عين سوداء موشيه دايان الذي كان يرتدي و ،الحقا  رئيس الوزراء وفاز بجائزة نوبل للسالمأصبح الذي  "إسحاق رابين"في الهاغانا 
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 وزراء الحقا .الذي أصبح بدوره رئيس  "احم بيجنمن"والذي نسبت إليه الكثير من األساطير البطولية. وفي إرغون كان هناك 

 

قراءة إعالن االستقالل وقام دافيد بن غليون زعيم االستقالل ب في اليوم األخير من حكم االنتداب البريطاني. هماستقاللقام اليهود بإعالن 

"أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي". لم تعترف الدول العربية  :كانت العبارة األولى في إعالن االستقالل هي اإلسرائيلي جهارا .

 سرائيلية األولى.المجاورة باستقالل إسرائيل وقامت بالتدخل العسكري، وبذلك بدأت الحرب العربية اإل

 

ساحة إلى البحر األحمر،  فيالعقبة  خليجمن الجزء الداخلي  تطل علىوهي مدينة مينائية  ،مدينة إيالت تحولت 1949في آذار/مارس 

 لونوهإلى علم وطني  وتحويلهاوقام الجيش اإلسرائيلي باحتاللها. وقد قام الجنود اإلسرائيليون باستخدام مالءة سرير من فندق قريب  ،قتالية

ما كان يدعى باسم "علم الحبر"، وأصبحت صورة علم الحبر رمزا  للحرب العربية اإلسرائيلية هذا لحبر األزرق ورفعوه في الميناء. با

في المحيط الهادئ خالل الحرب ضارية  معاركوتحيط نفس األسطورة تقريبا  بصورة "رفع العلم على إيواجيما" التي كانت ساحة  األولى.

 العالمية الثانية. وبذلك ضمنت إسرائيل مخرجا  لها على البحر األحمر.

 

ة إيالت. لحسن الحظ نجت عائلة زهرة من المعركة وتمكنت زهرة في ضواحي بلد ينالفلسطيني ينولد صبي لعائلة المزارع هنفسالعام في 

 .السلميةاستمرار الحياة من مواصلة حياة هادئة. إال أنه لم يكن هناك ما يضمن 

 

 (----)يتبع 

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 

  :الصفحة الرئيسية
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