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 دراسة

 

 في إشعالها ودور الشیخ عز الدین القسام 1939-1936الثورة الفلسطین+ة الكبر' 

 

 )36ـ (القسامیون وثورة ال

 

 :عدادإ

 Kمال جهاد الجعبرN1 

 

 مرNز القدس للدراسات
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مقدمةال  

رات العدید من الثو  ،البرIطاني لفلسطین حتاللفترة اال ، أ=ّ 1948و 1917شهدت الفترة الواقعة بین عامي 

ا أخذ شNل ومنها م ،ةلسنین عدّ  ومنها ما استمرّ ، اماستمر لعدة أLّ  امنها ما Nان عابرً ، الفلسطینLةات الهKّ و 

 .مرIنومنها ما جمع بین هذین األ ،اعسNرVI  اومنها ما أخذ طاKعً ، االنتفاضات الشعبLة والمظاهرات السلمLة

من  عدّ وتُ  ،1939و 1936الثورة الفلسطینLة الكبر[ التي وقعت في الفترة بین عامي  :من بین تلك الثورات

شعال إي ف دور الشیخ عز الدین القسام، وفي هذا الورقة Lستعرض الKاحث، ةأطول الثورات الفلسطینLة مدّ 

هاد جشخصLة دعوLة في غرس روح الKصفته، األول دور الشیخ عز الدین القسام  :الثورة على مستوIین

 )الجهادLة( ـدور حراكه الثور= و تنظLمه المسمى ب، والثاني والمقاومة في عموم طKقات الشعب الفلسطیني

  . ومن ثم قLادة مجرIاتها وأحداثها ،شعال الثورةإفي 

 لى ق+ام الثورة و ما سWقها من أحداثإالظروف التي أدت 

توجه ت أتبد، خمادهاإNان لتدخل السلطات البرIطانLة األثر األكبر في ، وقد 1929خماد ثورة البراق إKعد 

Lة جدید هو الداعم الرئLس للمشروع الصهیوني والحرNة الصهیون لى عدوّ إأنظار القو[ الشعبLة الفلسطینLة 

رة Nو بدأت Kالفعل الحراكات الثورIة والحزLvة تتجه نحو مقاومة ف ،البرIطاني حتاللالمتمثل في سلطات اال

 .2االنتداب البرIطاني

																																																													

   196 – 195)، ص 1989(دار الفالح، الكوIت،  1948 -1917الت+ار االسالمي في فلسطین وأثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  2
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 وأسهمت في اندالع الثورة: ،1936و 1929و Nان من أبرز األحداث التي وقعت في الفترة بین عامي 

 ،وهي تنظLم عسNر= مسلح أسسه المجاهد أحمد طافش ،ظهور عصاWة الكف األخضر المسلحة .1

لیها عدد من إ انضمّ و  ،و Nان الهدف منها محارvة الوجود الیهود= في مناط| صفد والشمال

عملLات قتل واختطاف Kح| Nان لها و  ،شرق األردن وسورIا المناضلین من الدول المجاورة من

أن  إال ،السماسرة الذ= Nانوا Lقومون KعملLات بLع األراضي في طبرIا وصفد للحرNة الصهیونLة

ت ة التي أدّ رIطانLكثر من سنة Kفعل الحمالت العسNرIة البألم Lمتد ف ،هذا التنظLم لم یدم طوLالً 

 .N3وادره  لّ لى مقتل واعتقال جإ

2.  ًWحیث بدأ هذا المندوب  ،1930ا لفلسطین في العام ا سام+ً تعیین الجنرال أرثر واكهوب مندو-

دعائم المشروع  بتوطید -الذ= ظن العرب في بداLة األمر أنه Kعید عن الضغو� الیهودLة

، شحنات من السالح المهرvة للعصاKات الصهیونLة في میناء حLفا اكتشفتففي عهده ، الصهیوني

 234لى ما Lقارب إلف یهود= لتصل أ 170وارتفعت الهجرة الیهودLة في عهده من ما ال یزIد عن 

حیث  ،فلسطین يوتم في عهده Nذلك االستLالء على مستنقعات الحولة في شمال، لف یهود=أ

 .4لف دونم من األراضي الزراعLة و تسلLمها للیهودأ 15ادرة Kمص ةقامت القوات البرIطانLة Kالقو 

 في تنمLة الوعي الثور=  أساسيٌ  سالمي في القدس دورٌ Nان لعقد المؤتمر اإل سالمي:المؤتمر اإل .3

انعقاد هذا  جاء فقد ،قضLة المسجد األقصى ومخاطر التهوIد التي Nانت تحی| Kهتجاه سالمي واإل

واسع النطاق جراء التهدید الخطیر الذ= تعرض له المسجد  سالميٍ إ شعبيٍ  تحركٍ في سLاق المؤتمر 

																																																													

) 1990 ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،الطبعة العاشرة ( بیروت، تاریخ فلسطین الحدیث  ،م 1981توفي في  ،عبدالوھاب ،الكیالي3	
 .224الى  222صفحة 

 . 173 – 172) صفحة 1968(دار الفتح للطKاعة والنشر، بیروت، جهاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، صالح أبو Kصیر،  4
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 الحراك الوNان الشخصان اللذان شNّ  ،الحرNة الصهیونLة أثناء أحداث ثورة البراق األقصى على ید

موالنا  سالميلى عقد هذا المؤتمر مفتى القدس الحاج أمین الحسیني و الزعLم اإلإالفعال الذ= أد[ 

من  امندوKً  22حضر هذا المؤتمر و  ،5صل رحمهما هللا تعالى اللبناني األشوNت علي لولب 

الشیخ محمد  :اسالمLة Kارزة من أمثالإ و Nان من ضمنهم شخصLات اإلسالمLة،مختلف األقطار 

اء نشإمنها  ،قرارات وتوصLات وخرج المؤتمر Kعدةِ  ،والشاعر محمد اقKال وغیرهم ،رشید رضا

وقوع العدید من األقطار التي  نّ أإال  ،راضي للیهودجان لمنع بLع األنشاء لوإ  ،سالمLةإجامعة 

 .6لیها المؤتمرون حال دون تطبی| هذه القرارات و التوصLاتإینمتي 

مفصلLة في  1935و 1933تعد فترة ما بین عامي  :1933نشاء األحزاب الوطن+ة وانتفاضة إ .4

ذن دت سLاسة سلطات االنتداب ذات األأ فقد ،1936ال الثورة الفلسطینLة الكبر[ عام عشإ تكوIن و 

لمواجهة لى تصاعد فNرة التوجه لإالمغلقة عن العرب ومطالبهم  ذنالمفتوحة للحرNة الصهیونLة واألُ 

عن  اVL سلم ات في بداLة األمر تأخذ طاKعً أهذه المواجهة بد أّن  إالّ ، المKاشرة مع سلطات االنتداب

 |Iراتنشاء األحزاب ورفع العرائض إطرNان من أبرز تلك األحزاب التي أُ  ،والمذNحزب " تئنشو

الذ= حظي بدعم المفتي الحاج أمین  "الحزب العرvي الفلسطیني"و ،1932في عام  "االستقالل

ضعت نواة تشNیل جماعات جهادLة مسلحة من أمثال أو وُ  ،وتشNلت في تلك الفترة ،الحسیني

بزعامة الشیخ السور=  "تنظLم الجهادLة"لحسیني وKقLادة عبد القادر ا "جماعة الجهاد المقدس"

حیث دعت  ،1933من العام  10الحدث األبرز Nان في شهر   أنّ إالّ  ،المجاهد عز الدین القسام

																																																													

 . 231صفحة  )1990 ، بیروت،(المؤسسة العرLvة للدراسات و النشر ،تارlخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكLالي، 5 

 48) صفحة 2012(مرNز الزIتونة للدراسات واالستشارات، بیروت، القض+ة الفلسطین+ة وخلف+اتها التارlخ+ة وتطوراتها المعاصرة، محسن صالح، 6 

- 49 . 
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ضراب في عموم فلسطین Kسبب عدم تجاوب سلطات إ إلىالقو[ الشعبLة والحزLvة الفلسطینLة 

 وNان أبرزها تلك التي، وخرجت المظاهرات في عدة مدن فلسطینLة ،االنتداب مع مطالب األحزاب

وذNر  ،خرجت من المسجد األقصى KقLادة الزعLم الوطني موسى الحسیني الذ= تعرض للضرب

تل و قُ  ،واستخدمت السلطات البرIطانLة القمع والرصاص الحي ،أنه توفي من أثره Kعد عدة سنوات

 او شNلت أحداث هذه االنتفاضة منعطفً  ،آخرIن 255رح جُ  و افلسطینVL  35 خالل هذه األحداث

 وvدا حالً  ،حیث بدأ خLار المقاومة المسلحة یلوح في األف| ،خالل تارIخ النضال الفلسطیني امهمً 

 .7أنجع لمقاومة االنتداب البرIطاني ودعمه للسLاسات التهوIدLة 

 1936 الفلسطین+ة الكبر' شعال الثورة إ في ثورتهعز الدین القسام و دور الشیخ 

ي عام ولد ف، مصطفى القسام القادر عبدهو الشیخ عز الدین  :التعرlف Wالشیخ عز الدین القسام -أوالً 

وغادر  ،داKهأسالم و سالمLة محافظة على تعالLم اإلإنشأ نشأة  .في قرIة جبلة في الالذقLة في سورIا ،1871

 . 8كمل دراسته في ترLNا لیتعلم العقیدة وأصولها أثم  ،ودرس فLه ،لى األزهرإ

 

Nان للشیخ عز الدین القسام جهود دعوLة خاصة في قرIة جبلة ومدینة الالذقLة ألنه Nان یؤمن أن دور 

ما غزا عند، و ولذلك ،ن یتفاعل مع قضاLا مجتمعه وأمتهأبل یجب  ،ا في المساجدالداعLة لLس محصورً 

																																																													

القض+ة الفلسطین+ة و خلف+اتها التارlخ+ة و  صالح، محسن، انظر أLضًا:  243 – 241، صفحةتارlخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكLالي، 7 

 50 - 47صفحة ، المعاصرةتطوراتها 

 30صفحة  ،)1967 ، القاهرة،(دار الكتاب العرvي، 1939-1936الثورة الفلسطین+ة الكبر'  صKحي Lاسین،8 
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إال  ،لى الجهادإلى لیبLا إحشد الشیخ Kضعة مئات من المتطوعین للذهاب ، 1911الطلLان لیبLا في عام 

 .9أن الوالي العثماني شNرهم ونصحهم Kعدم الذهاب 

تعرف  Kالد الشام التي Kاتت يعندما قامت الحرب العالمLة الثانLة واحتلت القوات الفرنسLة منطقة شمالو 

وقاموا بثورة  ،واستطاع تجنید العدید من القروIین للجهاد قاد الشیخ عز الدین القسام حرNة الجهاد ،KسورIة

إال أن  ،وNان من أبرز مساعدLه الشیخ عمر البLطار، 1919مسلحة في جبل صهیون وذلك في عام 

  .10لى فلسطین إلمغادرة ل واضطر الشیخ القسام، السلطات الفرنسLة قمعت الثورة وأخمدتها

و  ،192011من العام  12و 8لى فلسطین في الفترة بین شهر إقدم القسام  لى فلسطین:إقدومه  -اثان+ً 

خ محمد منهم الشی ،من أصحاKه ستةا على األقدام برفقة لى بیروت سیرً إه قدم من جسر الشغور ذNر أنّ 

لى مدینة حLفا إوKعد أشهر من قدوم القسام  ،12لى صیدا ثم عNا ثم حLفا إحیث انتقلوا من هناك ، حنفي

تشرف  اللتین، سالمLةسالمLة ومدرسة البرج اإلناث اإلفي Nل من مدرسة اإل دّرس فقد ،التدرIسعمل في 

شارNه في التدرIس عدد من الهارvین أو المKعدین من الثوار و  ،سالمLة في حLفاعلیهما الجمعLة اإل

																																																													

 . 236 – 234، صفحة 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین وأثره في حرNة الجهاد، محسن صالح9 

 20، و 19 – 17)، صفحة 1986(دار الحوار للنشر والتوزIع، الالذقLة،  األول الجزء -تجرnة الشیخ عز الدین القسام  علي حسین خلف، 10 

– 23 . 

 . 37)، ص 1986(دار الشروق، عمان،  1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الوعي و الثورة  حمودة، سمLح11 
 . 25 – 23، ص الجزء األول -تجرnة الشیخ عز الدین القسام  علي حسین خلف،  12
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 اشرعVL  امأذونً و  ،14 1925عام  هئلمسجد االستقالل في حLفا منذ بنا اوخطیKً  امامً إوعمل Nذلك  ،13السورIین

 .15 1930الشرعLة في حLفا وذلك في عام  المحNمة لد[

عمل ، و لسطینف يفي تسهیل احتكاك الشیخ Kعموم الناس في حLفا وشمال ثالثأسهمت طبLعة هذه المهن ال

 .الشیخ من خالل هذا االحتكاك على تنمLة حب الجهاد واالستشهاد والتضحLة في نفوس الناس

 ا،رعVL ش مأذوًنا ،ن طبLعة عملهإبل  ،ا على فئة المتدینین من الناسلم NLن مقتصرً  ،ن تواصل الشیخإ

سمحت له Kمخالطة فئات أخر[ من الناس من خالل مشارNته في أفراحهم ومختلف مناسKاتهم االجتماعLة 

16.  

 مام أو خطیب مسجد بلإتبین لنا أن القسام لم NLن مجرد  القسام واألعمال الدعو+ة والتطوع+ة: -اثالثً 

جمعLة الشKان المسلمین في N ،عمل تطوعي وجمعLة خیرIةمن في أكثر فانخر�  مشروع،Nان صاحب 

عطاء دروس دعوLة أسبوعLة إ حاف� الشیخ القسام على قد و  ،17 1927منذ تأسLسها في عام  ، وذلكحLفا

ت دعوLة أسبوعLة KصحKة عدد لى ذلك زIاراإو Nان یرتب Kاإلضافة ، مساء Nل جمعة في مقر الجمعLة

أسهم و  ،لى القر[ المجاورة لمدینة حLفا بهدف األمر Kالمعروف والنهي عن المنNرإمن أعضاء الجمعLة 

ا الحقً  ومنها قرIة صفورIة التي أخرجت ،ا في تأسLس العدید من الفروع في قر[ الشمال الفلسطینيأLًض 

ات وعمل الشیخ القسام Nذلك على االتصال KالقLاد، عسNر= العدید من الكوادر الجهادLة في تنظLم القسام ال

																																																													

 . 40 – 36صفحة  المرجع ذاته،13 

 148صفحة  ،)، نابلس، بدون تارIخ(جمعLة عمال المطاKع التعاونLة قض+ة فلسطین في دورها البلدK إحسان نمر،14 
 . 59، ص 1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الوعي و الثورة  حمودة، سمLح 15

 . 251 – 250، ص 1948-1917االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادالت+ار ، محسن صالح16 

 . 49 – 48، صفحة الجزء األول -تجرnة الشیخ عز الدین القسام  علي حسین خلف، 17 
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 منهم عبد ،ا أعضاء في تنظLم القسام العسNر= العدید منهم الحقً  والذین صار ،الفلسطینLة المؤثرة في القر[ 

خراج العدید من شKان القر[ المجاورة لحLفا من دائرة إوأسهم الشیخ عز الدین القسام في  ،هللا أبو حمام

  . 18لى دائرة العمل الدؤوب الجاد لمجتمعهم ووطنهم إاالنحراف 

 اب،Lأتي الحدیث عن هذه العالقة لعدة أسK :حسینيعالقة الشیخ عز الدین القسام Wالمفتي أمین ال -اراWعً 

Nما Nان یجمع  ،Lة الفلسطینLةواهتمامهما Kالقضمن جهة اشتغالهما الدیني  ،منها التشاKه في شخصیتهما

و[ الشعب ن على مستین قLادیتیبینهما الذNاء العقلي والذNاء االجتماعي اللذان أهالهما لNLونا شخصیت

 .ان شعبیتهما قد تكون فاقت الكثیر من الشخصLات المؤطرة حزVLv إبل  ،Nلهالفلسطیني 

سالمي في الت+ار اإلأشار الدNتور محسن صالح في NتاKه وأما من جهة االختالف في شخصیتیهما، فقد 

یراه بین شخصLة الحاج أمین الحسیني والشیخ  إلى فرق ، ودوره في حرNة الجهاد 1948-1917فلسطین 

خصیته تكوIن ش على نحو أّثر فيشمولLة  ةبنظر  لإلسالم ینظر الشیخ القسام Nانف، عز الدین القسام

 ،Iطانيعلى سح| المشروع الصهیوني واالنتداب البر  اقائمً  ،ومن ثم تنظLمه ،فNان فNره ،ومنظومته الفNرIة

بناء  لىإسعى من خالل هذا الهدف ، و ومن Kعد ذلك بناء الشخصLة المسلمة التي تكون المجتمع المسلم

 سالمLة جهادLة واعLة.إقاعدة 

																																																													

 . 49، صفحة 1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الوعي و الثورة  حمودة، سمLح 18
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 أنه لم إال ،في طرحه ًنا رئLًسامNو سالمي سالم والطرح اإلأما الحاج أمین الحسیني فKالرغم من وجود اإلو 

ا على بناء قاعدة تحمل الروح الوطنLة سالمLة مجاهدة Kقدر ما Nان حرIًص إا على بناء قاعدة NLن حرIًص 

 .19فشال المشروع الصهیونيإ النضالLة التي تسعى لقتال المستعمر و 

مؤرخین راء الآفقد تضارvت أما عن طبLعة العالقة بین الحاج أمین الحسیني و الشیخ عز الدین القسام 

 مما ال Lحتمل المقام تفصیله في هذه الورقة. ،حول وجود عالقة أو عدمه بینهما

 ن طبLعة الشیخ عز الدین القسام وشخصیتهإ جهاد الشیخ عز الدین القسام و تنظ+مه الجهادK: -اخامسً 

وره یجب د أنّ بل  ،فحسب األخالقيالعالم المسلم دوره في الجانب الدعو= و  Lحصر أن ترفضالتي Nانت 

تجر=  ا في األحداث التي Nانتجعلت الشیخ عز الدین القسام طرفً  ..أن یتعد[ لLشمل قضاLا دینه وأمته

 .على أرض فلسطین

الثورات الساKقة التي حدثت على أرض فلسطین لم تكن أكثر من موجات عابرة ال الشیخ القسام أّن  رأ[

وشعر Nذلك Kضعف أداء الزعامات الفلسطینLة الموجودة وعدم Nفاءتها لقLادة المعرNة مع ، تلبث أن تخمد

من هنا قرر الشیخ عز الدین القسام تأسLس حرNة جهادLة و  ،20االستعمار البرIطاني والحرNة الصهیونLة 

بناء تنظLم م بومن هنا بدأ القسا ،لتحرIر فلسطین اوحیدً  اوتر[ الجهاد طرIقً  ،اإلسالم تستمد منهجها من

 .21سالمي جاد على أرض فلسطین Kعد حلول االنتداب البرIطانيإأول تنظLم جهاد= عرvي  LمNن عّدهسر= 

																																																													

 . 256 – 255، صفحة 1948-1917االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادالت+ار محسن صالح، 19 
 75)، صفحة 1964، (دار المعرفة، القاهرة، نظرlة العمل السترداد فلسطینصKحي Lاسین، 20 

 .267 – 265، صفحة 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  21
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سماء فقد اصطلحوا على أن األ ،اختلف المؤرخون والمتخصصون في اسم تنظLم الشیخ عز الدین القسام

إال  ،"امیون القس"و أ "جماعة القسام"مثل  ،Kاسم الشیخ القسام ةمرتKط تطلقت على تنظLم القسام Nانأالتي 

 أتKاعهمي ما سُ إنو  ،تنظLمه Kاسم معین الشیخ عز الدین القسام لم Lسمّ  الدNتورة بLان نوIهض تر[ أنّ  نّ أ

ه الجهاد= في تنظLم ومن Nان معه فعالً  ن،Kعد استشهاده Kاسم القسامیی ،ومن Nان معه في عمله الجهاد=

 .  22 یتفاخر وLعتز بهذا االسم

كثر من Kاحث Kأن والدة التنظLم Nانت في عام أفقد اتف|  ،أما عن نشأة التنظLم القسامي وvدئه Kالعمل

اعتمد الشیخ القسام و  ،23 1929سنوات أ= في عام  أرvعإال Kعد  دون أن ینفذ أ= عمل عسNر=  ،1925

امع االستقالل خطبته الجمعة في جثناء أه وفراسته في مراقKة المصلین ئفي اختLار عناصر تنظLمه على ذNا

 وIدعو ،و من ثم تتوالى الزIارات ،لى زIارتهإفNان یدعو من یتوسم فLه الخیر من المصلین  ،في حLفا

 أشخاص ثم زاد العدد خمسةت بألى االنضمام لمجموعته التي بدإالشیخ القسام Kعد ذلك الشخص هذا 

 .  24 9لى إلLصل 

																																																													

 , صفحة،)1981 ، بیروت(مؤسسة الدراسات الفلسطینLة 1948-1917الق+ادات و المؤسسات الس+اس+ة في فلسطین  بLان نوIهض الحوت،22 

 .318و 317

 . 51، صفحة 1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الوعي و الثورة سمLح حمودة، 23 
 267، ص 1972نLة، مرNز أKحاث منظمة التحرIر الفلسطینLة، العدد الساKع، رسالة من مجاهد قدLم: ذNرIات عن القسام، مجلة شؤون فلسطی 24

– 269 . 
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Lة في لیبLا الحرNة السنوس معیدلوجیته أتشاKه في  قدف وفNره، منهج تنظLم الشیخ عز الدین القسام أّما

ا حیدً و  Kالجهاد سبLالً  انوتؤمناإلسالم، ا من ممنهجه انتستمد احیث Nانت ن،والحرNة المهدLة في السودا

 .25لتحرIر الKالد من العدو الكافر األجنبي 

طفاء الشرعLة الدینLة على تنظLمه وجهاده فقام Kاستفتاء قاضي دمش| إحرص الشیخ عز الدین القسام على 

ود في فلسطین قامة وطن للیهإنجلیز والیهود لمنع أفتاه بوجوب جهاد اإلف ،الشرعي الشیخ بدر الدین الحسني

آLات حفLظهم وتعلLم األعضاء وفLما یخص المنهج الترvو= ألعضاء تنظLم القسام حرص القسام على ت ،26

لى إKاإلضافة  ،سالمLة المختلفةوحرص Nذلك على تدرIسهم قصص الفتوحات اإل ،الجهاد في القرآن الكرIم

 .27عداد العسNر= الذ= Nان یتواله جنرال ساب| في الجLش العثماني اإل

یر[ الدNتور محسن صالح أن تنظLم القسام قام Kالعدید من  انطالق عمل+ات تنظ+م القسام: -اخامسً 

ن االعمال م ُعدّ إال أن العدید منها  ،العملLات العسNرIة التي استهدفت المصالح الیهودLة في فلسطین

س الغضب وتنفN، Lسر حاجز الخوف لد[ أعضاء التنظLم ،أن تلك العملLات جاءت لسببین هماو ، الفردLة

 .28تماد= المستوطنین الیهودNانوا یرونه من Kطش السلطات البرIطانLة و  امملد[ أفراد التنظLم 

الشیخ  هما ذNر ، 1935من ضمن الشواهد على قLام أعضاء تنظLم القسام KعملLات فردLة قبل حلول عام 

هو ورفاقه  هذNر أنّ فقد  م،وNان یتولى قسم األسلحة والمتفجرات في تنظLم القسا ،أحمد ذیب الغالییني

																																																													

 .270، صفحة 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  25 
 . 37)، صفحة 1982(مؤسسة األKحاث العرLvة، بیروت،  دراسة عسNرlة-في فلسطین  1936ثورة یوسف رجب الرضLعي، 26

  .279، صفحة 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح، 27 

 . 299، صفحة 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح، 28 
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وKالفعل قام الشیخ أحمد الغالییني Kقتل اثنین من الیهود في عام  ،خططوا لضرب العصاKات الیهودLة

 .29عنه  أفرجإال أنه لم یثبت علLه أ= تهمة و  ،على ذمة التحقی| ایومً  33 واعتقل ،1929

وNانت  ،30قامت جماعة القسام Kالعدید من العملLات الجرIئة  1932-1931وفي الفترة الواقعة بین عام 

ثالثة من الیهود فیها قتل و  ،قرب حLفا ،5/4/1931ول تلك العملLات عملLة مستوطنة Lاجور في لیلة أ

ا بجراح Kالقرب من مستوطنة أصاب المجاهدون یهودVL  ،7/4/1931في یوم و  ،وعاد أفراد المجموعة سالمین

Iئة لكن العملLة الجر  ،فورIاقتل المجاهدون یوسف بورنLشان في مستوطنة بل 16/1/1932وفي  ،نهالل

صالح  أخذ فقد 22/10/1932التي أفقدت السلطات البرIطانLة صوابها هي عملLة نهالل الثانLة في لیلة 

نة في غرفة حراس المستوط وزرعاها ،أحمد الغالییني، قنابل صنعها لهما أحمد طه ومصطفى علي األحمد

واستمرت العملLات على هذا المنوال حتى  ، 31لى مقتل یهودیین وجرح اثنین آخرIن إها مما أد[ ا وفجر 

 .193532حلول عام 

اتخذ الشیخ عز الدین القسام  1935من العام  11في شهر  اشتعال ثورة القسام واستشهاده: -اسادسً 

طالق أول ثورة عن ان علنفقد أ  ،ا في تارIخ الكفاح والثورة الفلسطینLة KشNل عاما مفصلVL وجماعته قرارً 

عالن إ وNان هذا القرار KمثاKة  ، 1917مسلحة منظمة منذ حلول االنتداب البرIطاني على فلسطین في عام 

																																																													

 100)، صفحة 1993(دار النفائس، بیروت،  المجاهد عز الدین القسام منهجا و رجال،ثورة الشیخ العالم عوني جدوع العبید=، 29 

 . 38، صفحةدراسة عسNرlة-في فلسطین  1936ثورة یوسف رجب الرضLعي، 30 

 . 57 – 56، ص 1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الوعي و الثورة سمLح حمودة، 31 
  .40صفحة  ورة الشیخ العالم المجاهد عز الدین القسام منهجا و رجال،ثعوني جدوع العبید=، 32
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و اختالف مع المسار النضالي الساب| الذ= Nان Lقوم على المظاهرات واالحتجاجات ورفع العرائض أ ،رفض

33. 

عداد المهاجرIن الیهود KشNل غیر أ منها ارتفاع أخر[، سKاب ألعدة نتیجة قرار الشیخ عز الدین جاء 

 دونومات 72905 واشتروا ا،یهودVL  61854 ما Lقارب 1935فلسطین في سنة  فقد هاجر إلى ،مسبوق 

 .من األراضي

وجد . 34 وهي NمLة Nبیرة ،من السالح برمLالً  1650ومن األحداث التي أججت تلك الثورة اكتشاف تهرIب 

 .أرNانه ن تنظLمه قد اكتملتأخاصة و  ،إلعالن ثورته اا مناسKً القسام في هذه الحادثة جوV الشیخ عز الدین 

لوب عسNر= مسلح ینتهج أسLم لم تكن فNرة القسام اإلعالن عن مواجهة عسNرIة شاملة، بل عن قLام تنظ

 ،ینLةلسطالفرسلت Kعض القLادات أو  ،ن Kاع Kعضهم حليأوخرج مع القسام رفاقه Kعد  ،حرب العصاKات

وخطب الشیخ عز الدین القسام خطKة  ،ا لتنظLم القساممKالغ من المال دعمً  ،الحاج أمین الحسیني مثل

رج من و خ ،"الجهاد Lا مسلمون  ..الجهاد Lا مسلمون "نهاها Kقوله أأخیرة في مسجد االستقالل في حLفا 

 .المسجد وجموع المصلین قد أجهشت KالNKاء

 .N35انت محطة ثورتهم ورvاطهم  والتيلى قرIة Lعبد من قر[ جنین إمن رفاقه  16غادر القسام KصحKة 

 .و یذNرون هللا القرآنون ؤ وهم Lقر  ؛مNث القسام ومجموعته لیلتین في بیت الشیخ سعید الحسان

																																																													

 . 37 – 36، صفحة دراسة عسNرlة-في فلسطین  1936ثورة یوسف رجب الرضLعي، 33 

 . 284، صفحة 1948-1917 الت+ار االسالمي في فلسطین وأثره في حرNة الجهادمحسن صالح، 34 

 . 71 – 70صفحة  ،1935 -1882ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام دراسة في –الوعي و الثورة سمLح حمودة، 35 
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 20وفي صبLحة یوم  ،36في تلك الفترة Nانت سلطات االنتداب وأعوانها تKحث عن الشیخ القسام وجماعته 

القسام  فیها الشیخ عز الدین Nانحاصرت قوات االنتداب البرIطاني قرIة Lعبد والمنطقة التي  11/1935/

 .ورفاقه

 ، 37بینهم قلة من العرب من البولLس العرvي ز، نجلیمعظمهم من اإل جند= 400 البرIطانیین بلغت قواته

خ عز االستسالم على الشیرة وعرض القوات المحاِص  ،ورغم عدم التكافؤ في القوة العددLة بین الطرفین

 .38 "موتوا شهداء"لى رفاقه و قال لهم إإال أنه رفض ذلك والتفت  ،الدین القسام

 ،39 ب لهمحصار قوات االنتداوذلك لكي LعLقوا  ،ن تكون حرNتهم أثناء المعرNة متنقلةأمر القسام رفاقه Kأ

ن أ Kعض الKاحثینقد ذNر و  ،ساعات حتى حلول العصر ستولقد التحم الجانKان في معرNة استمرت 

هم ، إذ یذهب Kعض، وهو رقم Nبیر KالنسKة لما یراه Kاحثون ومؤرخون آخرون 40ا جندLً  15االنجلیز خسروا 

أن خسائر اإلنجلیز لم تتجاوز إال قتLًال واحًدا وجرIًحا واحًدا، وLعّلل المؤرخ سمLح حمودة ذلك، Kأّن إلى 

 .41مع اإلنجلیز النار على المجندین العربالقسام ورفاقه Nانوا یتحاشون إطالق 

																																																													

 . 62، صفحة )1984 ، بیروت،(دار األمة للتوزIع و النشرالشیخ المجاهد عز الدین القسام  عبد الستار قاسم، 36
 310صفحة ، 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادحسن صالح، م 37
 . 46صفحة  ثورة الشیخ العالم المجاهد عز الدین القسام منهجا و رجال،عوني جدوع العبید=،  38

 .  66 – 65صفحة ، الشیخ المجاهد عز الدین القسام عبد الستار قاسم،39 
 28 صفحة ،)1961 دمش|، Lاسین، صKحي( فلسطین، في الكبر'  العرn+ة الثورة Lاسین، صKحي 40

 82 - 81، صفحة 1935 -1882دراسة في ح+اة وجهاد الشیخ عز الدین القسام –الثورة الوعي و  حمودة، سمLح41	
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 ،استشهد في المعرNة الشیخ عز الدین القسام وأحمد ابن الشیخ سعید الحسان الذ= استضاف القسام ورفاقه

وجرح نمر السعد= و أسعد ، وIوسف الزKIاو= ومحمد حنفي المصر= وهو من مصر ،سنة 15وNان عمره 

 . 42یوسف وأحمد جابر و حسن الKایر  ي بدو= ومحمدواعتقل Nل من عرv، المفلح

لشیخ عز تجلى في جنازة ا لد[ الشعب الفلسطیني،ا Nان الستشهاد الشیخ عز الدین القسام أثر عمی| جدً 

وهاجمت  ،انطلقت الجماهیر Kعد الصالة علLه Kمظاهرة مهیKة هتفت ضد االنتداب والیهود فقد ،الدین القسام

لم تشارك أما الزعامات السLاسLة والحزLvة الفلسطینLة ف ،البولLس البرIطاني في حLفا الجماهیر الغاضKة مرNزَ 

 .  43االنتداب البرIطاني  إلدارةبرقLات فاترة  بإرسالواكتفت  ،في جنازة الشیخ عزالدین القسام

 

  1939-1936ثورة فلسطین الكبر' 

شتعال هذه وأسKابها، ودور جماعة القسام وأثرها في اتتناول الفقرات التالLة ظروف الثورة الفلسطینLة الكبر[ 

 الثورة.

 الثورة وأسWابهاظروف 

قد و  بدأت المشارIع الصهیونLة والقمع البرIطاني Kالتصاعد، ،1936وvداLة عام  1935مع نهاLة عام 

مع Nل ما و  أخذت نسب العاطلین عن العمل في االزدLاد، مما فاقم من األزمات االقتصادLة للفلسطینیین،

ت أفبد، لى المندوب الساميإسب| Nان أداء الزعامات واألحزاب العرLvة ال یتجاوز حدود العرائض التي ترفع 

																																																													

 . 67 – 66صفحة  ،الشیخ المجاهد عز الدین القسام عبد الستار قاسم، 42
 .252صفحة  ،تارlخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكLالي، 43
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رIطاني لمواجهة Kطش االنتداب البالجهاد المسلح والثورات الشعبLة تجنح إلى  جماهیر الشعب الفلسطیني

ا أصKح جهادVL  انموذجً  -إحKاطها في بداLاتهاKالرغم من -تجرvة القسام  وشNلت وٕاLقاف المشروع الصهیوني،

 .  L44ستهو= الجمLع من أبناء الشعب الفلسطیني

 اندالع الثورة وأحداثها

ام السالح Kعد استشهاد الشیخ عز الدین القس تتركأن جماعة القسام لم  عدد من المؤرخین والKاحثینیذNر 

 د،مرافقي الشیخ الذین أجهز علیهم في أحراش Lعبجماعة الشیخ لم تقتصر على  ذلك ألنّ  ،واعتقال رفاقه

هم تجمLع صفوففي  ؤواو بد ،لم NLشف عنهموأتKاعه من مناصر= الشیخ القسام  اعدادً أ ن هناك إبل 

ارة األولى الشر أن فّجر مع مجموعة Kفرقته،  ،أحد القسامیین ،الشیخ فرحان السعد= Nان منو ، اوترتیبه

یهودیین وجرح ثالث في عملLة فدائLة على الطرI| الواصل بین قرIتي عنبتا Kقتل ، 15/4/1936للثورة في 

 .45ا عاما من التوتر والتشنج هذه العملLة جوV  وأحدثت، ونور شمس Kالقرب من مدینة طولكرم

 ،من العرب 6من الیهود و 16نور شمس حدثت توترات في مدینة Lافا قتل فیها  -ثر عملLة عنبتاإعلى 

فرض حالة الطوار� في  - 17/4/1936أ=  - البرIطانLة في نفس تارIخ االشتKاكات علنت السلطاتأ و 

 .46وفرض حظر التجول  ،فلسطین

																																																													

 .260المرجع ذاته، صفحة 44 
 في المعرNة:، صKحي Lاسین، Lضاً أانظر  ،331صفحة ، 1948-1917و أثره في حرNة الجهادالت+ار االسالمي في فلسطین حسن صالح، م 45

 . 71)، صفحة 1986(دار الكاتب العرvي للتألیف والنشر، القاهرة،  حرب العصاWات في فلسطین

 . 332صفحة  ،1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادحسن صالح، م46 
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لغ شعبLة لكل مدینة من مدن فلسطین ب اثر هذه األحداث شNلت القو[ الوطنLة في فلسطین لجانً إو على 

للمصلحة  اتحقLقً  ،ل واالتجاهاتلى تلك اللجان الشعبLة العرب من مختلف المیو إوانضم  ،لجنة 22عددها 

وخالل یومین  ،20/4/1936ضراب الشامل في فلسطین بتارIخ عن اإل ، وأعلن47العامة للشعب الفلسطیني

 .48شمل Nل مدن فلسطین 

للجان وذلك ألن ا ،وNذلك الزعامات التقلیدLة ،األحزاب السLاسLة في فلسطین في موقف محرج ُوضعت

ألحزاب ا بینما لم تتخذ تلك ،أضحوا في مواجهة مKاشرة مع السلطات البرIطانLة ،والقسامیین ،الشعبLة

فتمخضت المKاحثات والمشاورات عن تشNیل ما عرف  واإلضراب،ا Kعد من الثورة ا واضحً والزعامات موقفً 

أضحى و  49وهي جسم تنظLمي ضم Nل األطLاف السLاسLة و الشعبLة و الثورIة  "،اللجنة العرLvة العلLا"Kاسم 

المواجهة المKاشرة  في اوقائدً  ا،سLاسVL  ازعLمً ، ولكونها وألول مرة منذ االنتداب ،ا Kاسم الثورةا رسمVL ا ناطقً الحقً 

قررت اللجنة العرLvة العلLا االستمرار في ، 25/4/1936وفي تارIخ  ،50مع سلطات االنتداب البرIطاني 

 مطالب إلLقافه: ةضراب و حددت ثالثاإل

 .اا KاتV منعً ومنعها Lقاف الهجرة الیهودLة إ .1

 .منع انتقال األراضي العرLvة للیهود .2

 .مام مجلس نLابيأنشاء حNومة وطنLة مسؤولة إ .3

																																																													

, صفحة ،)1981 ، بیروت(مؤسسة الدراسات الفلسطینLة 1948-1917الق+ادات و المؤسسات الس+اس+ة في فلسطین  الحوت، بLان نوIهض47 

 335و  334

 .332صفحة  ،1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادحسن صالح، م48 
 . 108و  107صفحة ، 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  49
 .337و 336صفحة  ،1948-1917الق+ادات والمؤسسات الس+اس+ة في فلسطین بLان نوIهض الحوت،  50
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 .51ضراب ا من Nافة فئات الشعب مع اإلا وفرIدً Nان التجاوب الشعبي متمیزً و 

 ،المجموعات المسلحة KالتشNل ، فقد بدأتاا نوعVL شهدت الثورة تطورً ، 1936من عام  5و مع بداLة شهر 

ا امتاز KعملLات قطع خطو� الهاتف وخطو� القطار الخاصة Kسلطات جدیدً  الثورة تأخذ شNالً  vدأتو 

 جرتو  ،وشهدت العدید من الكمائن المسلحة التي استهدفت قوات االنتداب والعصاKات الیهودLة ،االنتداب

ا وغیر مسبوق من عدد Nبیر جدV  هوو  ،اعملLة یومVL  50وvلغ عدد العملLات  ،مهاجمة المستعمرات الیهودLة

 .52العملLات 

ان والشیخ فرح ،برز من هذه الثورة أسماء قLادات میدانLة جهادLة جدیدة من أمثال عبدالقادر الحسیني

 .53 ، والثالثة اآلخرون من القسامیینالسعد= وعطLة أحمد عوض ومحمد الصالح حمد

سالمي Kفعل مشارNة العدید من المجاهدین العرب فیها منهم فوز= القاوقجي إتمیزت الثورة KطاKع عرvي 

قعت خالل هذه الفترة مجموعة من المعارك أذهلت سلطات و ، و 54والشیخ المجاهد محمد األشمر من سورIا 

، 17/8/1936منها معرNة عصیرة الشمالLة  ،االنتداب البرIطاني Kفعل قوتها وشدة تنظLم الثوار فیها

 .29/9/193655معرNة بیت أمرIن ، و 3/9/1936معرNة بلعا و ، 20/8/1936واد= عرعرة  ومعرNة

 ا وتدخل الحNام العربضراب والثورة مؤقتً توقف اإل

																																																													

 . 334و  333صفحة  ،1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  51
  .42صفحة  ،)1959( القاهرة , دار الكتاب العرvي , فلسطین وجهاد الفلسطینیین  دروزة، محمد عزة52

 . 49 – 47صفحة  ،دراسة عسNرlة-في فلسطین  1936ثورة یوسف رجب الرضLعي، 53 
 . 337صفحة  ،1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح،  54

 . 337صفحة  المرجع ذاته، 55 
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، سLاسLةNذلك حاولت Kالجهود الو  ،حKا� الثورةإ والطرق القمعLة حاولت السلطات البرIطانLة NKافة الوسائل

بLانات  ةصدرت ثالثأ 2/10/1936ففي  ،الحNام العرب واستخدمت في هذه الجهود ما سمي بوساطات

مارة شرق األردن والملك إأمیر واألمیر عبدهللا األول  غاز= األول ملك العراقنفس النص من Nل من ب

لدماء" الفلسطینیین "لإلخالد إلى السNینة، حقًنا لتدعو ، عبدالعزIز آل سعود ملك المملكة العرLvة السعودLة

 تارIخ، لتستجیب اللجنة العرLvة العلLا، وتعلن في 56 ،طانLةحسن نواLا الحNومة البرIالعتماد على وا

ضراب في تارIخ العالم والذ= استمر إفي قرار مفاجئ وخطوة غیر معتمدة توقف أطول ، و 12/10/1936

 .57ضرابا لتوقف اإلا تKعً العمل العسNر= مؤقتً  ، ولیتوقفاا متتالVL یومً  187

 

 وعودة اشتعال الثورةتقرlر لجنة بیل 

سمیت و ، جاءت لجنة ملكLة خاصة للتحقی| في األحداث الجارIة في فلسطین، 11/11/1936في تارIخ    

نتیجة لتعرض نه و أإال  ،رفض العرب في البداLة مقابلتها. لى وزIر الخارجLة البرIطانيإبلجنة بیل نسKة 

ة العلLا قابلت اللجنة العرLv، ردن والسعودLةواأل اللجنة العرLvة العلLا لضغوطات شدیدة من Nل من العراق

وقدمت تقرIرها للحNومة ، 17/1/1937لى برIطانLا بتارIخ إوعادت اللجنة  ،6/1/1937 لجنة بیل بتارIخ

أوصت اللجنة  ، وقد7/6/1937ونشرت الحNومة البرIطانLة قرار اللجنة بتارIخ ، 22/5/1937بتارIخ 

																																																													

 .209 – 206صفحة جهاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، صالح أبو Kصیر، 56 

  .430ص  ،1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهاد، انظر أLضًا: محسن صالح،  209صفحة  المرجع ذاته،57 
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لى إمن آالمقدسة مع ممر  Kاألماكنخر[ یهودLة مع احتفا� االنتداب أو  لى دولة عرLvةإبتقسLم فلسطین 

  .L58افا

 ،یهودسادت أجواء التوتر بین العرب و ال ،لى العرب والیهود في فلسطینإKعد وصول خبر قرار لجنة بیل 

 ،لفلسطینLةات سلطات االنتداب البرIطاني Kسلوك نهج عنیف وقمعي في تعاملها مع الثوار والقLادات أوvد

ت السلطات vدأو  ،لى المسجد األقصى لیدیر األمور منهإفقامت Kالتضیی| على الحاج أمین الحسیني فالتجأ 

تقلین الشیخ لمعاوNان من أبرز المجاهدین  ،البرIطانLة Kحملة اعتقاالت Kح| الثوار والقLادات الفلسطینLة

 . 59فرحان السعد= القائد العسNر= المتمیز في القطاع الشمالي للثورة 

ن وقLادتهم یفKعد علم القسامی ،ن هم من استأنفهاین القسامیإف ،Nما فجر القسامیون الثورة في بدایتهاو 

صالح الحمد  وNذلك القائد محمد ،من أمثال القائد عطLة أحمد عوض والقائد سالم المخزومي ،الجهادLة

ن یلمجاهدا قLامK ،واختارت بداLة قوLة ،الثورة من جدید إلشعالعداد العدة إت بأبد ،بتوصLات لجنة بیل

الشمالي  حاكم منطقة الجلیلKاغتLال ، والشیخ محمد الدیراو= الملقب Kغزالن الشیخ محمد أبوجعب یالقسامی

نLسة في خروجه من N وقد اغتیل أثناء ،Nرهه لهمو ا بتعقKه للقسامیین  والذ= Nان معروفً ، ندروزألوLس 

 .60 26/9/1937الناصرة  في 

																																																													

58 https://unispal.un.org/pdfs/Cmd5479.pdf  ،ضًا:  انظرLة محسن صالح،  أNالت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حر

 . 341صفحة ، 1948-1917الجهاد

 ،)1982 ، طرابلس الغربالمنشأة العامة للنشر و االعالن و التوزIع ،( 1939-1922فلسطین و االنتداب البرlطاني  Nامل محمود خلة، 59 

 687و  686صفحة 

  .368صفحة ، 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین و أثره في حرNة الجهادمحسن صالح، 60 
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 ًLة قاسLطانIا ،22/11/1937، في الشیخ فرحان السعد= ، فأعدمتاجاء رد السلطات البرNفي سجن ع، 

 ، وقد أد[ تنفیذ هذا الحNم إلى تأجیج الثورة بخالف توقعات سلطات االنتداب.وفي نهار رمضان

مNتسKة ذلك للخبرات الو  ،إحNام العملLات وٕاتقانهابعادت الثورة لالشتعال من جدید وتمیزت هذه الفترة 

 "ة المرNزIة للجهاداللجن" شNلتو  ،اوتنسLقً  افNان العمل العسNر= أكثر تنظLمً  ،والتمرس في القتال والتدرIب

 .من المفتي الحاج أمین الحسیني ا محمد عزة دروزة بتوجLهدارتها فعلVL إوتولى  ،وNان مقرها دمش|

المرحلة قLادات جهادLة جدیدة من أمثال عارف عبدالرزاق وعبدالرحLم الحاج محمد وعبدالقادر  هذهبرزت في 

وتجلت الحاضنة الشعبLة للثورة في هذه الفترة،  ،61وNان األخیر من القسامیین ،الحسیني وIوسف أبودرة

وذلك لتمییز  ،ا Lقضي Kمنع لKس الكوفLة على المواطنین العربفحین أصدرت السلطات البرIطانLة تعمLمً 

ائحها ر شالفلسطینLة على اختالف طKقاتها و ردت الجماهیر ف ،الثوار عن المدنیین ألن الثوار تمیزوا بلKسها

 .وعاداتها االجتماعLة Kارتداء الكوفLة

 

من السLطرة  1938من العام  9فقد تمNن الثوار في شهر  ،تمیزت العملLات العسNرIة في هذه الفترة Kقوتها

تمNن المجاهدون من السLطرة  9/9/1938وvتارIخ  ،التامة على مدینة الخلیل لعدة ساعات ثم انسحبوا منها

KقLادة  منطقة الجلیل Nما تمNن مجاهدو ،على مدینة بئر السKع ومن تحرIر عدد من المعتقلین في سجنها

																																																													

 .289صفحة  ،تارlخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكLالي، 61 
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ا مستوطنً  120من السLطرة على مدینة طبرIا و قتل أكثر من  5/10/1938رة بتارIخ القسامي یوسف أبود

 VL62ا یهود . 

رNة معو ، الكبیر بوابراهLمأKقLادة القسامي  23/12/1937ومن أبرز معارك تلك الفترة معرNة عراKة الKطوف 

ن سعد یKقLادة القسامیمعرNة جبل الجرم| و  ،30/1/1938أم الفحم KقLادة القسامي یوسف أبودرة في 

 .63 6/2/1938الخالد= وعبدهللا األصKح بتارIخ 

 خماد الثورة ونهایتهاإ

بلغ مجموع  31/10/1938مع حلول فمع  ،القضاء على الثورة إلىسعت السلطات البرIطانLة NKل قوتها 

رIتین وس ،وفوج مدفعLة ،فوج مدرع ة،ن من الخLالیوفوج ،في فلسطینNتیKة مشاة  18القوات البرIطانLة 

اعتقال ي فKاإلضافة الى قوات الKادLة األردنLة التي Nانت تساند سلطات االنتداب و شارNت  ن،مدرعتی

 .64ا جندVL  1170و بلغ تعدادها  ،قLادات Nبیرة من المجاهدین مثل الشیخ المجاهد یوسف أبو درة

� فقامت بتعدیل قانون الطوار  ،ي العزلهاللى سLاسات Kطش وتنNیل تجاه األإلجأت سلطات االنتداب 

ى اإلعدام، ولو عل ىولتصل األحNام إل ،و صالحیتهاأنواع األسلحة مهما Nان نوعها ألLشمل حLازة Nافة 

 ،146وvلغ عدد من أعدمتهم السلطات البرIطانLة  مالك رصاصات أو حامل سNین في Kعض الحاالت،

																																																													

 . 239و 238صفحة جهاد شعب فلسطین خالل نصف قرن، صالح أبو Kصیر، 62 

 . 380و  379صفحة ، 1948-1917حرNة الجهاد الت+ار االسالمي و دوره في  محسن صالح،63 

 .427صفحة ، 1939-1935الحرNة الوطن+ة الفلسطین+ة یوم+ات  أكرم زعیتر،64 
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 بیت وحانوت 5000وهدمت  50000وvلغ عدد المعتقلین بتهمة الثورة  ،2000وتجاوز عدد المحNومین 

65. 

فقد  ،الداخلLة وانحLاز Kعض التLارات ضّد الثورةالصراعات جهاض الثورة إلى إومن العوامل التي أدت 

ف KالتLار ما Lعر  أفبد، بین أسرتي الحسیني والنشاشیبي استغلت السلطات البرIطانLة الخالف الحادّ 

ا ما Lعرف Kفصائل سلطات االنتداب الحقً  وشNّلت ،66النشاشیبي Kمهاجمة الثورة وقLادتها ورفض مواقفهم  

بیرة في وأحدثت فتنة N ،وتزعمها فخر= النشاشیبي ،من الوNالة الیهودLة ا هائالً السالم التي تلقت دعمً 

 . 67هدفهم الرئLس لى معارك جانبLة ألهتهم عن إوقادتهم  ،صفوف الثوار

شهد و  ،68 خماد الثورةإفي  اKعاد دورً و اإلأNما لعب غLاب العدید من قLادات الثورة Kفعل القتل أو االعتقال  

لعدید من لى توقف اإا Kسبب الKطش البرIطاني وهدم الحوانیت مما أد[ ا اقتصادVL م انهLارً 1938نهاLة عام 

 .69سالمي والتموIل العرvي واإللى قلة الدعم إ Kاإلضافة ،األعمال

ي فأعلنت عدولها عن قرار تقسLم فلسطین ف ،عملت برIطانLا Nذلك على تقدLم حل سLاسي لحسم الثورة

 ،ن عن الدول العرLvةو حضره ممثلو ، 2/1939لى عقد مؤتمر المائدة المستدیرة في إودعت  ،11/1938

 ًKتاN ةLطانIض في وأصدرت السلطات البرLقضي تضمن قرارً ، 5/1939ا أبL ة بین  بإنشاءاNدولة مشتر

Kة لد[ أحیت تلك القرارات والعوامل الساKقة Nلها الرغ، و لى فلسطینإLقاف الهجرة الیهودLة إ و  ،العرب والیهود

																																																													

 . 283صفحة المرجع ذاته،  65

  .712و 711صفحة ، 1939-1922فلسطین و االنتداب البرlطاني  ،Nامل خلة 66 
 . 100و 99صفحة  ،دراسة عسNرlة-في فلسطین  1936ثورة یوسف رجب الرضLعي،  67

 .235صفحة ، 1948-1917الت+ار االسالمي في فلسطین واثره في حرNة الجهاد  محسن صالح،68 
  .276صفحة ، 1949 -1917الق+ادات و المؤسسات الس+اس+ة في فلسطین  بLان نوIهض الحوت، 69
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Kةض الزعامات عLاسLاسي  السLانت الثورة  9/1939ومع حلول  ،70للعودة وخوض غمار النزال السN

 VLة الكبر[ قد توقفت فعلLة تدق طبولهاأا و بدالفلسطینLة الثانLت الحرب العالم . 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

	

																																																													

 742و 724صفحة ، 1939-1922فلسطین و االنتداب البرlطاني  ،Nامل خلة70 


