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٥  از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی فلسطين

  

  

  

  

  

  

  

  
  مقدمه

  
بدون تردید فلسطین ـ که ما اکنون درصدد بررسى تاریخ مبارزات اسالمى آن  

. رود شمار مى ن و گرامیترین اماکن اسالمى بهانان از مقدستریهستیم ـ در نزد مسلم
گاه  مسجداالقصى، نخستین قبله. این سرزمین زادگاه و خاستگاه پیامبران الهى است

  .گاه پیامبر اسالم و سوّمین حرم شریف، در این منطقه قرار دارد مسلمین و معراج

ط، سلیمان، در پهنه این دیار پیامبرانى چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، لو 
جهان گشوده و مردم را به  السالم دیده به داود، صالح، زکریا، یحیى و عیسى علیهم

در  آرامگاه شمار زیادى از آنان قرارداشتن. اند راه صالح و رستگارى دعوت نموده
) ع(از جمله مرقد حضرت ابراهیم. این سرزمین، نام و یادشان را جاودان ساخته است

ر شهر الخلیل و همچنین مزار صالح پیامبر در الرمله و موسى د» حرم ابراهیمى«در 
مناطق متعدد دیگرى . در نزدیکى اریحا، زیارتگاه بسیارى از مسلمانان است) ع(پیامبر

را تداعى ) ع(لحم و ناصره، خاطره ظهور عیسى مسیح المقدس و بیت نیز مانند بیت
  .م استکند و قدس همواره یادآور خاطره معراج پیامبراسال مى

برخوردارى فلسطین از چنین منزلت و جایگاه واالیى، توجه و عنایت خاص  
مسلمانان را به سوى خود معطوف ساخته و به همین دلیل هم هست که قداست و 
حبّ آن در قلب هر مسلمانى چنان ژرف و عمیق ریشه دوانده که گسستن این پیوند 

ملت فلسطین با اسالم به دوران فتح در واقع، پیوند . پذیر نخواهد بود هرگز امکان
 هـ  و فروپاشى سلطه رومیان 15این سرزمین به دست سپاهیان مسلمان در سال 

منزلت این سرزمین زیرا بسیارى از مسلمانان فاتح که از قداست و . گردد بازمى



٦  از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی فلسطين

این . یافته بودند، سرانجام در آن رحل اقامت افکنده و در آنجا ساکن شدندآگاهى 
ر گسترش سریع اسالم در این خطه و پیروى مردم فلسطین از اصول و موضوع د

  .احکام اسالم، تأثیر بسزایى داشت

براى زیارت فلسطین و ) ص(عالقه و شوق شمار کثیرى از اصحاب و یاران پیامبر 
اقامت در آن، فرصت گرانبهایى فراراه مردم فلسطین قرار داد تا هرچه سریعتر تعالیم 

مثابه دژى از اینگونه، فلسطین به ... دفته و به آیین محمدى درآیناسالم را یاد گر
  .اى از قلل شامخ اسالم درآمد دژهاى مستحکم تلقى شد و به صورت قلّه

اند و با آنکه  اکثریت اهالى فلسطین در اغلب ادوار تاریخ اسالم، مسلمان بوده 
سطین رو به کاهش ها بر فل تعداد آنان در دوران جنگهاى صلیبى و حاکمیت صلیبى

طور کلى در طول تاریخ، ملت فلسطین همواره پیوندهاى عمیق خود را  گذارد، اما به
دار مقام  که در قرن نوزدهم عهده» ون«که بانو  طورى با اسالم حفظ نموده است، به

پایبندى به تعالیم اسالم و اطاعت از «: گوید کنسولى بریتانیا بود، در این باره مى
 مسلمان، در نزد مردم فلسطین، از هرنوع وابستگى دیگرى نیرومندتر فرمانروایان

  )1(».است

: گوید در دوران جنگ جهانى اول مى» صفد«محمود عابدى در توصیف مردم  
دیوار . مساجد صفد مملوّ از نمازگزاران است. آنان بشدت به دین خویش پایبندند«

 و زن مسلمان )2(».یین یافته استبسیارى از منازل با آیات قرآنى و احادیث نبوى تز
فلسطینى همواره و در طول تاریخ با رعایت کامل حجاب اسالمى یکى از نمودهاى 
آشکار پایبندى و تعهد ملت فلسطین نسبت به اسالم را نمایان ساخته و حتى زنان 
مسیحى، تحت تأثیر زنان مسلمان، از پوشیدن لباسهاى مبتذل، خوددارى 

  )3(.اند ورزیده

یابیم که دیندارى در بین مردم فلسطین از احساسات و عواطف  ترتیب درمى ینبد 
زمان ـ اوایل قرن بیستم ـ هنوز آثار  گرفته است و تا آن اصیل و فطرى مایه مى

اما چون دیندارى مردم بر . تفکرات گوناگون غربى در میان مردم ظاهر نشده بود

                                                           
  .1البعد االسالمى لجهاد الشعب الفلسطینى، ص . عاطف عدوان. 1

  .130التاریخ، ص  محمود العابدى، صفد فى. 2

  .همان. 3
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ى از خرافات و جهالتها در افکار شالوده بینش و درک علمى استوار نبوده، بسیار
براى ملت فلسطین امکان رویارویى با سیل فزاینده . ها رخنه کرده بود توده

هاى گوناگون که در آغاز قرن بیستم این سرزمین اسالمى را مورد تهاجم  اندیشه
  .الشعاع خود قرار داده بود، بسادگى میسّر نگردید فرهنگى و تحت

از چنان حرمت و منزلتى که در آغاز به » فلسطین«ارى در حقیقت با وجود برخورد 
شکل  همواره بهآن اشاره کردیم، این سرزمین از ابتداى قرن بیستم تاکنون، 

اى  جوالنگاه نیروهاى استعمارگر غرب درآمده و شاهد جنایات هولناک و بیسابقه
  .در این دوره از تاریخ بشریت بوده است

جهانى اول، انگلیسیهاى اشغالگر و متجاوز در واپسین روزهاى پایانى جنگ  
کردن ساکنین اصلى  نخستین گامهاى عملى در راه اشغال و غصب فلسطین و آواره

از آن پس صفحه سیاهى . آن و جداسازى این خطه از پیکره امت اسالم را برداشتند
اى در مقابله و رودررویى با  ولى مردم فلسطین لحظه. در تاریخ فلسطین گشوده شد

گواهى اکثر مورخین خارجى، ماهیت  انگلیسیها و اشغالگران درنگ نکردند و به
مبارزات ملت فلسطین ـ از همان آغاز ـ رنگ اسالمى به خود گرفت و اگر چه فراز 
و نشیبهاى بسیارى را پشت سر نهاده وحتى گاهى بظاهر از خط مشى اسالمى دور 

این حقیقت . اط اسالم بوده استطور کلى مسیر اصلى مبارزات در صر شده، ولى به
هاى  را همگان باور دارند و تاریخنگاران و محققان به تداوم پیوند عمیق توده

توان با توجه به مراحل مختلف  این پدیده را مى. فلسطین با اسالم اعتراف دارند
  :تاریخ مبارزات اسالمى ملت فلسطین در چند دوره مورد ارزیابى و بررسى قرار داد

 م و ماهیت اسالمى قیامهاى 1929 تا 1917مرحله تاریخى سالهاى : ره نخست دو.1 
  .1929 و 1921، 1920

قسام و عزالدین   و ظهور شیخ1939 تا 1929مرحله تاریخى سالهاى :  دوره دوم.2 
رویدادهاى انقالب ـ هواداران قسام ـ و آثار آن در » قسّامیون«پیدایش حرکت 
  .بزرگ فلسطین

 و پیدایش جنبش 1948 تا 1939مرحله تاریخى سالهاى  : دوره سوم.3 
  .المسلمین و نقش این سازمان و هواداران قسّام در جنگ فلسطین اخوان

 و اوضاع سیاسى 1967 تا 1948مرحله سخت و دردناک از سال .  دوره چهارم.4 
  .ن جنگ و پس از آنفلسطینى در بحرا
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المسلمین   به بعد و موضع اخوان1967حرکتهاى اسالمى معاصر از :  دوره پنجم.5 
  .»جهاد اسالمى فلسطین«و » حماس« نقش حرکت اسالمى ;در قبال مسئله فلسطین

*  *  *  

هاى اسالمى پنج  در این کتاب با استفاده از مدارک فراوان، چگونگى حرکت 
گیرد و در نگارش آن بیشترین  دوره مزبور مورد بررسى و ارزیابى قرار مى

تألیف محسن محمدصالح، چاپ التّیار االسالمى فى فلسطین  کتاب ها از استفاده
اى آن کتاب خود ارزش آن را   صفحه600البته متن . عمل آمده است کویت، به

ایم  مندان قرار گیرد، اما ما سعى کرده دارد که ترجمه شود و در اختیار عالقه
البته تحلیل . نتشر سازیمقسمتهایى از آن را ترجمه و با اضافاتى از خود، در این جلد م

و نبرد دو جناح » انتفاضه«و تبیین مرحله کنونى حرکت اسالمى در فلسطین که در 
طور کامل  در جلد دوم به. تبلور یافته است» جهاد اسالمى«و » حماس«عمده آن، 

ــ بحث  »ملحقات«بخش پنجم و قسمت  خواهد آمد، ولى در این کتاب نیز ــ
تواند مکمّل موضوع  حرکت اسالمى فوق آمده است که مىاى در باره هردو  ویژه

  .موردبحث کتاب باشد

*  *  *  

در قسمت دوم ملحقات این کتاب نیز تعدادى عکس و سند که مربوط به بخشهاى  
  .دست آمده است پنجگانه کتاب است، نقل شده که از منابع متعدد و گوناگون به

  .مندان بیافزاید بر آگاهى عالقهامیدواریم که کتاب در مجموع مفید باشد و  

طور که اشاره شد، این کتاب جلد دومى هم خواهد داشت که  و همان...  
جلد دوم کتاب، تحلیل مشروحى در باره حرکت . امیدواریم بزودى منتشر گردد

ها که  اسالمى حماس و جهاد اسالمى است با ضمائمى شامل اسناد، فتاوى و بیانیه
دهنده چگونگى تغییر موضع اغلب جریانهاى سیاسى  بررسى آنها خود نشان

از خداوند متعال یارى ... و سرزمینهاى اشغالى است» فلسطین«غیراسالمى در رابطه با 
  .طلبیم که بتوانیم آن را هرچه زودتر منتشر سازیم مى

  
  سیدهادى خسروشاهى. التوفیق انّه ولى

              1373بهمن . تهران
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  ماهیت قیامهاى اسالمى

  
  اوضاع فلسطین در واپسین روزهاى خالفت عثمانى

نظر از نژاد و   هاى خالفت عثمانى براین مبنا استوار بود که دولت باید صرف پایه 
 برمبناى نژادى یا عبارت دیگر، این دولت نه به. ملیت، فراگیر تمامى مسلمانان باشد
مسلمانان نیز بنا بر باورهاى دینیشان از دولت . قومى، بلکه بر مبناى دینى برپا بود

بردند و اطاعت از خلیفه را تکلیفى دینى شمرده و از روى میل و   مذکور فرمان مى
  1.کردند رغبت آن را ادا مى

  :گوید  مى) تاریخنگار(العارف   عارف 

  
طینیان به طور اخص در ابراز احساساتشان نسبت به دولت و اعراب به طور اعمّ و فلس«

از حکمرانان و زمامداران خود پیروى و .... خلوص نیت داشتند) عثمانى(سلطان 
گرفت، آنان نیز  کردند و هرگاه اراده فرمانروایان بر جنگ تعلّق مى اطاعت مى

نظورى؟ و چرا؟ براى چه م: کردند، بدون آنکه حتى بپرسند  مىاجابت و تمکین
  2»کسى؟خاطر چه  به
  

در چنین شرایطى، اعراب بر این باور بودند که در زیر سایه یک دولت بزرگ  
  .برند و نیازى به برپایى تشکیالت و یا تأسیس جمعیتهایى ندارند  سر مى  اسالمى به
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المقدس، انجمن یا جمعیتى در این شهر دیده  در دوران حاکمیت عثمانیها بر بیت«
کس اندیشه جدایى از دولت  اندیشید و هیچ اصوال کسى به سیاست نمىشد و  نمى

اساسیترین خواسته مردم بویژه در واپسین روزهاى . پروراند عثمانى را در سر نمى
  3».بود) اصالح(خالفت، رفرم 

 که در برابر کمیته پادشاهى انگلیس در سال) رهبر فلسطینى(حاج امین الحسینى  
  :د نمودگفت، تأکی   سخن مى1937

  
اعراب همانند ترکان در پناه دولت عثمانى از تمامى حقوق سیاسى و غیرسیاسى «

وضع اعراب در روزگار حاکمیت ترکان عثمانى بمراتب از وضع . برخوردار بودند
آنان در زیر یوغ حاکمیت انگلستان بهتر بوده است و اعراب در همه چیز با ترکان 

  4».شریک بودند
  

آخرین بازمانده سالطین عثمانى، با تمام ) 1876 ـ 1909(دوم سلطان عبدالحمید  
عیوبى که داشت، مسلمان بودن خود را کامال فراموش نکرده بود، لذا کوشش نمود 

اى در کالبد امپراطورى رو به احتضار  تا با تکیه بر نیروى معنوى اسالم، نفس تازه
سالمى رنگ و جالى خود در روزگار عبدالحمید آرمان جامعه متحد ا. عثمانى بدمد

 اعراب در طول حکومت وى در فکر جدایى از دولت را از دست نداده بود و
که پس از عبدالحمید زمام قدرت را به » کمیته اتحاد و ترقى«نیفتادند، اما عثمانى 

انقالب «کردن جامعه اسالمى، مهمترین انگیزه   دست گرفت با اِعمال سیاست ترکى
 موضعگیرى دولت عثمانى در دوران سلطان عبدالحمید .را بهوجود آورد» عربى

دوم، در قبال مسئله مهاجرت یهودیان به فلسطین با دیدگاههاى مسلمانان مبنى بر 
این موضعگیرىِ اصولى و . عدم واگذارى اراضى به یهودیان هماهنگ بود

دارى در تداوم طرفدارى اعراب از عثمانیها، تا پایان زمامار مثبتى ناپذیر آث سازش
علماى دینى فلسطین همگام با موضعگیرى سلطان . سلطان عبدالحمید داشت
ساختن سیل مهاجرت صهیونیستها به جنب و جوش افتاده و   عبدالحمید، براى متوقف
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در تقاضاهاى مکررى که به مقامات عثمانى تقدیم نمودند، خواستار ممانعت از 
  .اضى به آنان شدندمهاجرت یهودیان به فلسطین و جلوگیرى از فروش ار

به سلطان عبدالحمید  هرتزل ـ از طریق همکار خود نیولنسکى ـ 1896در سال  
پیشنهاد نمود که فلسطین را در ازاى دریافت بیست میلیون لیره عثمانى به یهودیان 

  : ، ولى سلطان پاسخ داد!بفروشد

  
 او نصیحت همان اندازه که تو دوست من هستى، دوست تو باشد، به اگر هرتزل به«

توانم یکوجب از سرزمینم را بفروشم  من نمى. کن که در این راه گام پیش ننهد
افراد ملتم این . بلکه متعلق به ملت من استچون این کشور تنها مال من نیست، 

دست آوردند و آن را با خون خود آبیارى نمودند  را با نثار خون خود بهامپراطورى 
اندازى کند آن را با خون خود رنگین خواهیم  و پیش از آنکه کسى به آن دست

اگر . بهتر است یهودیان میلیونها ثروت خود را نزد خودشان نگه دارند... ساخت
گونه وجهى فلسطین را  امپراطورى سقوط کرد، شاید یهودیان بدون پرداخت هیچ

لیکن این سرزمین تقسیم نخواهد شد مگر بر پیکر مرده ما و هرگز . دست آورند به
  5».کالبد ما را بشکافندهم داد که اجازه نخوا

  
سال تالش مداوم، موفق به دیدار با سلطان   هرتزل پس از پنج1901 مه 18در  

 در برابر سرسختى سلطان 6.گردید، اما وى از این مالقات نیز طرفى نبست
  میلیون لیره طال را به وى نمود، ولى این امر5عبدالحمید، هرتزل پیشنهاد پرداخت 

هرتزل تماسهاى مکرر خود را با . هرتزل از کاخ سلطنتى گردیدخراج منجر به ا
اى ـ به نظر خود ـ به آنان  مقامات عثمانى ادامه داد و پیشنهادهاى سخاوتمندانه

 پیش از آنکه به اهداف 1904 ژوئیه 3عرضه کرد، اما گوش شنوایى نیافت و در 
هرتزل به سلطان (!) سخاوتمندانه از جمله پیشنهادهاى 7.خود دست یابد، مُرد

  :عبدالحمید، موارد زیر بود

  ;تأسیس ناوگان دریایى عثمانى. 1 

  ;کمک به سلطان در تنظیم سیاست اروپایى وى. 2 
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المقدس، تا دیگر نیازى به اعزام دانشجو به  تأسیس دانشگاه عثمانى در بیت. 3 
  ;اروپا نباشد

  ;بازپرداخت کلیه بدهیهاى دولت عثمانى. 4 

  ;تقدیم کمکهاى مالى جهت اجراى طرحهاى عمرانى. 5 

بخشیدن به  پرداخت مالیات ساالنه براى کمک به دولت جهت سروسامان. 6 
  .ریخته اقتصادى اوضاع درهم

خاطر آن بود که یهودیان در فلسطین زمینى به دست آورند و تحت   بهتمام اینها  
لطان همه این پیشنهادها را مردود البته س. در آن سکونت گزینند(!) حمایت عثمانى

  8.دانست

اما موضعگیرى شرافتمندانه سلطان عبدالحمید و کوششهاى بیدریغ او براى  
و . ممانعت از تحقق اهداف یهودیان مانع از دستیابى آنها به خواست خود نگردید

 مقامات باب عالى و مسئولین محلى در فلسطین به چند دلیل نتوانستند منویّات سلطان
  :عبدالحمید را جامه عمل بپوشانند

و کنسولها در ) باب عالى(دخالت سفراى خارجى در دربار عثمانى . 1 
جستند و مخالفت آنان، اِعمال   المقدس، که به امتیازات خارجى استناد مى بیت

  .محدودیت علیه مهاجرت یهودیان را با مشکل مواجه ساخت

این دستگاه فاسد . قدس و استان بیروتالم  فساد دستگاه ادارى فرماندارى بیت. 2 
نحوى رفتوآمد و یا  در مقابل اخذ رشوه و انعام از یهودیان، قانون را زیرپا نهاده، به

حدى رسیده بود  فساد این دستگاه به. کرد اقامت یهودیان را در فلسطین فراهم مى
  .موسوم شده بودند! »حزب بخشش«که کارمندان رژیم عثمانى در آن سامان به 

تالشهاى پیگیر یهودیان براى فرار از محدودیتهاى مهاجرت از طریق جعل . 3 
هاى انگلیسى، آمریکایى و روسى و یا ورود به شهرهاى نزدیک ساحل و   شناسنامه

  9.سپس عزیمت از راه خشکى به طرف فلسطین ادامه یافت
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فکر  این ایر عناصر ملّى و دینى دردر چنین شرایطى آیا علماى دینى فلسطین و س 
هایى که نه تنها موجودیت سرزمین فلسطین را تهدید  نبودند که با تجاوزات و توطئه

کرد، بلکه حتى جایگاه و منزلت خالفت عثمانى و اصل حاکمیت دینى و   مى
اندیشى کنند؟ در پاسخ به  برد، مقابله نموده و چاره  سیاسى آن را نیز زیرسؤال مى

ست روى دست نگذاشته و ساکت ننشسته بودند، توان گفت که آنان د این سؤال مى
اما . ها و ترفندهاى استعمارگران مشارکت داشتند سازى توطئه  بلکه فعاالنه در خنثى

اى در معادالت  این امر به صورت یک جریان فراگیر و منظم که همچون وزنه
 کردن و ردّ گونه اعتراضات، محکوم  حساب آید نبود و اغلب به  سیاسى آن دوره به

  .شد اقدامات وقیحانه استعمارگران و صهیونیستها نمایان مى

 م، 1897در سال » بال«از جمله، پس از پایان کار کنفرانس مشهور صهیونیستى  
ریاست هیئتى محلى را جهت ) المقدس در آن زمان مفتىِ بیت(محمدطاهر حسینى 

 مدارک  وبه گواهى اسناد. عهده گرفت رویارویى با توطئه اسکان یهودیان به
اندازیهاى فزاینده یهودیان به   مساعى هیئت مذکور سرانجام از دستتاریخى، 

  10.زمینهاى مزروعى جدید، جلوگیرى نمود

در آغاز قرن بیستم سید محمدرشید رضا ـ از شاگردان شیخ محمد عبده و  
ـ که ساکن مصر بود، نقش بزرگى را در افشاى ماهیت  الدین افغانى سیدجمال
یکى از نمودهاى بیدارى  وى در نشریه المنار ـ. اجرت یهودیان ایفا کردواقعى مه

در . ـ براى نخستین بار نداى مقابله با خطر صهیونیسم را سرداد اسالمى در آن دوران
  11.هاى عربى ربوده است این زمینه، المنار گوى سبقت را از سایر نشریه

 به کشورهاى اسالمى و فساد ادارى، خودکامگى حُکّام، یورش استعمارگران 
نفوذ عوامل یهودى و مسیحى در دستگاه ادارى، زنگ خطر فروپاشى خالفت 

در سال » اتحاد و ترقى«صدا درآورد و سرانجام پس از کودتاى کمیته  عثمانى را به
هاى قدرت از دست سلطان عبدالحمید خارج و به کمیته مذکور  م، اهرم1908

بود علیه مفاهیم جاافتاده اسالمى و بینش جامعه این کودتا شورشى . واگذار گردید
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 سیاستى که کودتاگران در پیش گرفتند، براساس 12.متحداسالمى سلطان عبدالحمید
استوار بود و به این منظور، » پان تورانیسم«تقویت نژاد ترک و احیاى مجدد 

در  13.اضمحالل ملل تابع خالفت عثمانى و نابودى زبان عربى را مدّنظر داشتند
حقیقت، اعراب دیگر زیر سلطه خالفت اسالمى نبودند بلکه تحت سیطره ترکان 

یعنى ترک، و سیاست » عثمانى«درآمدند زیرا از نظر ترکانِ کمیته اتحاد و ترقى، 
بردن  و از بین(!) یعنى سرکوب نژادهاى غیرترک بهوسیله ترکها» کردن عثمانى«

  .آنها

، »ترکهاى جوان«یونرى و رخنه در صفوف یهودیان از طریق نفوذ در محافل میس 
اى را در کودتاى کمیته اتحاد و ترقى علیه سلطان عبدالحمید ایفا  نقش عمده

این کودتا بیشتر «: گفتند  ماهیت این کودتا مىدر آن زمان مردم در تفسیر. نمودند
  14.»است تا ترکى  یهودى

وزیر خارجه دولت  به 1910سفیر انگلیس در ترکیه در یادداشتى که در اوت  
  :نویسد متبوعش ارسال نمود، مى

  
اى از همسویى  رسد که تشکیالت داخلى کمیته اتحاد و ترقى آمیزه به نظر مى«

 از موضع قدرت بر دستگاه ادارى دولت اینک یهودیان... یهودیان و ترکان باشد
گرایى ترکى، قصد دارند بیش از پیش  اند و با تشویق خط مشى قوم مسلط شده

  15».رمراکز نفوذ خود بیفزایندب
  

از جمله اسناد گویایى که همدستى یهودیان و کمیته اتحاد و ترقى در راه خدمت  
ت که اى اس  نماید، نامه  به اهداف یهودیان و چشمداشتهاى نامشروعشان را افشا مى

نوشته و در  هـ  به شیخ محمود ابوشامات 1329/  م 1911سلطان عبدالحمید در سال 
ته بود، علّت خلع وى از سلطنت توسط کمیته اتحاد وترقى، اصرار آنان بر آن گف

بود که سلطان ) فلسطین(موافقت با تأسیس میهن قومى یهود در سرزمین مقدس 
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اگر به اندازه سطح کره زمین به من طال بدهید، به «: ضمن رد آن، به آنان گفته بود
  16.»این امر رضایت نخواهم داد

بردارى را  هرهآمده حداکثر ب  ون اتالف وقت، از اوضاع پیشصهیونیستها، بد 
، دفترى )کمیته اتحاد و ترقى(آنها در سایه حمایتهاى رژیم تازه . عمل آوردند  به
در قسطنطنیه تأسیس نمودند تا امتیازات بیشترى از حکومت » دفتر فلسطین«نام   به

ا کسب نمایند و مقدمات عثمانى گرفته، براى پیشبرد اهداف صهیونیسم تأیید الزم ر
که اعراب به مقاومت در برابر  در حالى. خرید اراضى از اعراب را فراهم کنند

دادند، ناگهان   ادامه مى) کمیته اتحاد و ترقى(تحرکات صهیونیستها و همدستان آنان 
آزادى و «گیرى کرد و حزب  از دولت کناره» اتحاد و ترقى «1912در تابستان 

نمود و   بونهاى رسمى همواره خطر صهیونیسم را گوشزد مىکه در تری» ائتالف
. کرد، بر اریکه قدرت تکیه زد  ها را به همدستى با صهیونیستها متهم مى  اتحادى

شده به یهودیان در طى حاکمیت   لیکن حقیقت تلخ آن است که اراضى فروخته
 در دوران شده به یهودیان ماهه کابینه ائتالفیون بمراتب بیش از اراضى فروخته سه
، نیاز مالى علت این امر. کاریهاى کارمندان دولت اتحاد و ترقى بود ساله مسامحه سه

براى رفع احتیاجات خزانه تهىِ دولت پس از » ائتالفآزادى و «شدید دولت 
و » آزادى و ائتالف«لذا باب مذاکرات محرمانه میان دولت . جنگهاى بالکان بود

دیرى . اعیانى در فلسطین و سوریه گشوده شدصهیونیستها براى فروش زمینهاى 
، بار دیگر به قدرت رسید و با لغو 1913در » اتحاد وترقى«نپایید که دولت 

بار عنایت و لطف بسیارى نسبت به صهیونیستها   محدودیت مهاجرت یهودیان، این
دیت تملک اراضى در فلسطین براى یهودیان  نیز محدو1914در مارس . ابراز نمود
  17.دیدلغو گر

شایان ذکر است که ماه عسل روابط عثمانیها و صهیونیستها مدّت زیادى به درازا  
کنند، در  نکشید، زیرا یهودیان که همواره بنا به اقتضاى منافعشان رنگ عوض مى

  .جنگ جهانى اول در کنار متفقین، علیه عثمانیها موضع گرفتند
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.  صهیونیستها تغییر موضع دادندها ـ کمیته اتحاد و ترقى ـ نیز در قبال  اتحادى 
صهیونیسم ، برافراشتن پرچم 1916 مه جمال پاشا فرمانده سپاه چهارم، طى فرمانى در

و نصب هرگونه پالکاردى به زبان عبرى را منع و تمامى تمبرها و کاغذهاى 
عالوه بر این، وى با اعالم انحالل !! مخصوص حرکت صهیونیستى را مصادره کرد

و ارگانهاى یهودى در فلسطین، پاسداران مستعمرات یهودى را تمامى نهادها 
اى که در این مورد از سوى دولت منتشر گردید، تصریح  در بیانیه. سالح نمود خلع

چینى   دست آمده از توطئه شده بود که دولت این تصمیمات را براساس اطالعات به
خاذ کرده برخى عناصر صهیونیستى جهت تشکیل کشورى یهودى در فلسطین ات

 و 19 در نتیجه این اقدامات، شمار زیادى از یهودیان به مصر مهاجرت کردند18.است
  .از شدت موج فزاینده مهاجرت یهودیان به فلسطین کاسته شد

در واپسین روزهاى خالفت عثمانى، شیوع غربگرایى و تقلید کورکورانه از  
. دنبال آورد  عنوى را بهگسیختگىِ م بندوبارىِ اخالقى و ازهم زندگى غربیها، بى

. مراکز فحشا و فساد در سرتاسر مناطق خالفت، یکى پس از دیگرى سربرآورد
  :گوید  مى 20نمر احسان

  
در اواخر خالفت عثمانى، دولت عثمانى گشایش مراکز فروش مشروبات الکلى و «

فروشیها  اینگونه مشروب. مراکز فحشا را مجاز نمود ـ کارى که قبال سابقه نداشت
ان کشور به شرابخوارى معتاد شدند و ر همه جا دایر گردید و شمار کثیرى از جواند

شرارت و فساد مانند قمار و اعتیاد به حشیش و غیره . آنان به مراکز فساد باز شدپاى 
که این امر یکى از مهمترین عوامل واگذارى  طورى در میان جوانان جا باز نمود، به
این مفاسد و پیامدهاى ناشى از آن، منجر به وقوع . داراضى و امالک به یهودیان بو

فروشیهاى یافا ـ کانون گردهمایى  بسیارى از جنایتها و حوادثى شد که در مشروب
شد،  پولهایى که در چنین اماکنى خرج مى. داد یهودیان ـ و دیگر شهرها روى مى

  ».انزد مردم بودزب
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آشکارا به دشمنى با دین اسالم از سوى دیگر، طرفداران کمیته اتحاد و ترقى،  
ها،  طلبى علنى، با چاپ نشریات و مجالت و روزنامه روى آوردند و در یک مبارزه

. با آب و تاب فراوان، نظریاتى را در مخالفت با شریعت اسالم مطرح ساختند
بدیهى است که مردم بویژه در . ها رو به گسترش نهاد همچنین مراکز رقص و کاباره

 زیرا عامه مردم 21.العملهایى نشان دهند طین، از خود عکسسوریه و فلس
دور است و از تعالیم آن   دیدند که کمیته اتحاد و ترقى از اسالم به  العین مى رأى  به

و بازگشت مجدد » اتحاد و ترقى«پس از غلبه سلطان عبدالحمید بر . کند تبعیت نمى
 دریافتند که خط ها  ، اتحادى1909وى به قدرت و سپس برکنارى سلطان در 

گویى را  اسالمى نیرویى نیست که بتوان به سادگى آن را کنار گذاشت، لذا راه تملّق
امّا آنها سیاست . روبنایى اسالم اکتفا کردند ظواهر پیش گرفتند و به رعایت

صورت کلنگى ویرانگر که پیوندهاى خالفت اسالمى و ملتهاى   کردن را به ترکى
  22.کند، ادامه دادند  اعراب ـ را از بُن برمىاسالمى تابعه ـ از جمله 

. از نظر اقتصادى، رباخوارى در واپسین روزهاى خالفت عثمانى رواج یافت 
 ـ بانکهاى 1908دولت عثمانى در آن روزها ـ پیش از اعالم قانون اساسى سال 

 مراکز ایاالت و استانها، وامهایى شعب این بانکها در. کشاورزى را تأسیس نمود
. کردند  در ازاى اخذ وثیقه رهنى به کشاورزان پرداخت مى% 9زمدت با بهره درا

جا نیازهاى مالى کشاورزان را با تقدیم وامهایى با  همچنین افراد رباخوار در همه
  23.نمودند  ، برطرف مى)4(رسید  مى% 40و % 30بهره کالن که احیاناً تا مرز 

انى تحت تأثیر تمدن اروپایى قرار از نظر فرهنگى تعداد زیادى از روشنفکران عثم 
که براى تحصیل به اروپا اعزام شده و یا در مدارس تبشیرى  داشتند، بویژه آنهایى

وابسته به کشورهاى اروپایى ـ که در مناطق مختلف عثمانى دایر شده بود ـ ) مسیحى(
ها علیه سلطان عبدالحمید دوم در سال  پس از کودتاى اتحادى. آموزش دیده بودند

                                                           
ین ادهنده عمق بیمارى اقتصادى  ن درصد درنوسان است و این نشا90 تا 80هاى کنونى بانکهاى ترکیه هم بین   بهره4

  ...کشور است
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 البته تحصیل 24.طور وسیعى گسترش یافت سبک غربى به ، مدارس اروپایى به1908
تواند داشته باشد، اما پیروى و تقلید کورکورانه از  علم در ذات خود اشکالى نمى

  .غرب مردود است

ترتیب خالفت عثمانى ـ بویژه در دوران حاکمیت کمیته اتحاد و ترقى ـ از  بدین 
مال سیاست سالمى فرسنگها فاصله گرفت و با اِعاسالم و اندیشه خالفت ا

جامعه و همراهى و همگامى با یهودیان، یاورى و نصرت و همدلى کردن  ترکى
  25.ملتهاى اسالمى را به طور اعم و روشنفکران مسلمان را به طور اخص، از دست داد

  
  گرا ریشه جریانهاى اسالمى و ملى

 کشورهاى اروپایى و بسط سیطره در روزگار فرجام کار دولت عثمانى، نفوذ 
سیاسى، فرهنگى و اقتصادى آنان در سرتاسر سرزمینهاى خالفت، زمینه تشتت، 

عالوه بر این، ضعف بنیه . ن دولت را مهیّا ساختاضمحالل و سرانجام سقوط ای
  .به این سقوط سرعت بخشید... ماندگى علمى و اقتصادى و عقب

ل، دو گرایش مختلف در اندیشه پیش از شعلهورشدن آتش جنگ جهانى او 
بردن امّت عربى،   گرایش نخست، طرفدار به پیش: سیاسى اعراب تبلور یافت

بردن امّت  گرایش دوم، طرفدار به پیش. براساس خاستگاه دینى و بینش اسالمى بود
  26...!گرایى عربى بود عرب براساس خاستگاه قومى و تفکر ملّى

دار و  در تاریخ عثمانى ریشه)  نخستگرایش(طلب  جریان اسالمىِ اصالح 
بسیارى از علماى دینى مسلمان در آن روزگار خواهان بازگشت . عمیق است

یادگارمانده از ادوار پیشین اسالم  مسلمانان به اسالم اصیل و بازآفرینى خالقیتهاى به
و ) در قرن هیجدهم(توان از عبدالرحمن کواکبى   از جمله این شخصیتها مى. بودند
در اواخر (محمدعبده و شاگردش محمدرشید رضا  الدین افغانى و شیخ جمالسید

  .نام برد) قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
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: اند از از جمله شخصیتهاى فلسطینى که از این جریان تأثیر پذیرفتند، عبارت 
  27.الحسینى و روحى خالدى اسعد قدوره، حاج امین یونس خطیب، شیخ شیخ

زد و آنان آرزوى بازگشت به  د بر محور دولت اسالمى دور مىتفکرات این افرا 
گرایش یادشده طرفدار بهرهورى از . پروراندند عهد خلفاى بزرگ را در دل مى

آنان براین باور بودند که اسالم توانایى . فرهنگ غربى بدون عدول از بینش دینى بود
  28.یش ببرده امّت اسالم را در فرایند پیشرفت علمى به پآن را دارد ک

. گردد  به نیمه قرن نوزدهم بازمى) گرایش دوم(گرایى عربى   ریشه جریان قوم 
نخستین نمودهاى این جریان به شکل یک حرکت فکرى که ادبیات و زبان و تاریخ 

تأسیس جمعیتهایى از قبیل جمعیت علوم و . داد، ظاهر شد را آموزش و تعلیم مى
از آمریکاییهاى مقیم بیروت به وجود آمد، اى    توسط عده1847ادبیات که در سال 

و جمعیت سوریه )  م1857(، جمعیت علمى سوریه ) م1850(جمعیت شرقى 
اغلب اعضاى این . آید  حساب مى هایى از فعالیت این جریان به  نشانه 29)م 1868(

رنگ و   تا آغاز قرن بیستم گرایشهاى قومى، کم30.جمعیتها از مسیحیان لبنان بودند
ها که آنان را به   گرایان با توده  تأثیر بودند و اصوال قطع پیوندهاى قوم بىضعیف و 

انزوا کشاند، از ویژگیهاى شاخص حرکت آنان بوده و یکى از عوامل مهم 
  31.شدن این جریان است مستأصل

  
  اوضاع فلسطین در آستانه جنگ جهانى اوّل

بدارى خود از مردم فلسطین به جان) 1914 ـ 18(با شروع جنگ جهانى اول  
بردند که سرانجام عثمانیها بر  مردم گمان مى. خالفت عثمانى تداوم بخشیدند

آنان اطمینان داشتند . چیره خواهند شد) فرانسه، انگلیس و روسیه(دشمنانشان 
در . که جهاد عمومى اعالم گردد، پیروزى تام و تمام از آن آنان خواهد بود روزى
اى را که بر روى آن  مردم پارچه» دصف« بازارهاى در.  رسماً اعالم جهاد شد1914

دست  مردى دهل به. پرچم عثمانى در کنار شمشیر و توپ نقش بسته بود، برافراشتند
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در حضور فرمانده . راه افتاد و مردم را به جهاد دعوت نمود در خیابانهاى شهر به
بر تمامى بودن جهاد  منطقه و فرماندار شهر و مفتى و سران قوم، فتواى واجب

  32.که توانایى حمل سالح را دارند، قرائت گردید  مسلمانانى

کردند  م به سربازان فلسطینى که در قشون عثمانى خدمت مى1914در ماه نوامبر  
. در نابلس بروند» العمرى«دستور داده شد که براى شرکت در نماز به مسجد بزرگ 

فر، سربازان را به جهاد در راه نام شیخ عبدالقادر مظ مکان سخنورى توانا به در آن
» به سوى جهاد... به سوى جهاد«خدا و میهن فراخواند و مراسم با فریادهاى بلند 

  33.سربازان، پایان پذیرفت

هیئتى متشکل از . از میدان نبرد پیروز خارج شدند» قلعه  جناق«عثمانیها ابتدا در  
اى عرض تبریک این پیروزى نگاران بر هنفر از علماى فلسطینى و ادبا و روزنام  سى

از میان اعضاى این هیئت، . در قسطنطنیه شدند) باب عالى(رهسپار سراى سلطان 
ابراهیم  شیخ. 2شیخ اسعد شقیرى، رئیس هیئت، . 1: توان این افراد را نام برد  مى

. 6ابراهیم،   عبدالرحمن حاج. 5شیخ طاهر ابوالسعود، . 4شیخ مراد محمد، . 3عکى، 
  34.اوىشیخ على ریم

اى از نیرومندى جریان اسالمى طرفدار خالفت  ظاهراً تشکیل این هیئت نشانه 
سال از جنگ، چون مقامات عثمانى از  ا پس از گذشت یکام. عثمانى تلقى شد

خالى کردند، از یک سو مقبولیت و نیرومندى  هاى اصالحى شانه وعدهاجراى 
گرایان و  رت و نفوذ اسالمجریان مذکور رو به افول گذاشت و از سوى دیگر قد

گرایان طرفدار استقالل و جدایى اعراب از دولت عثمانى، رو به رشد و  ملى
  35.گسترش نهاد

 انگلیسیها جهت کسب حمایت اعراب در جنگ علیه 1914در اواخر تابستان  
انگلیسیها چنان . قرار کردندتماسهایى را بر) حاکم مکه(حسین   عثمانیها با شریف

ـ ) ص(ند که مایلند خالفت بار دیگر به شخصى از سالله پیامبروانمود کرد
اند که از اعراب در راه کسب استقالل پشتیبانى   حسین ـ بازگردد و آماده  شریف
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 در 36.کنند، مشروط بر اینکه اعراب نیز متقابال علیه عثمانیها دست به شورش زنند
تضعیف نموده، از وحدت نظر خواستند موقعیت نظامى عثمانیها را   واقع انگلیسیها مى

، آن هم در مستعمرات مسلمانان در اجابت نداى سلطان عثمانى در مورد اعالم جهاد
  37.نشین انگلیس و فرانسه جلوگیرى کنند مسلمان

او بهانه آورد که در صورت . شریف حسین عمال از اعالم جهاد طفره رفت 
بنادر حجاز در برابر تعرض دخالت در جنگ، نیروى دریایى عثمانى براى حمایت از 

 در این مرحله، عربیت و تعصب 38.احتمالى ناوگان انگلیس، عاجز و ناتوان است
 قومى به اوج خود رسیده بود و در بین مردم، ضرورت رهایى از حکومت ترکان و

  .کشورهاى عربى از خالفت عثمانى، به گونه سخن روز درآمده بودجدایى 

 شاهد تحوّلى در دیدگاه اعراب نسبت به انگلیسیها 1917 ـ 18هرحال سالهاى   به 
امیدوار ! اند  پیمان و دوست آنان  اعراب با این پندار که نیروهاى انگلیسى هم. بود

ــ  ژنرال لیرمان فون. بودند که انگلستان زمینه آزادى و استقالل اعراب را فراهم کند
 از فرماندهان در ساندرز، بازرس ارتش ترکان که در خالل جنگ به عنوان یکى

ن شرکت کرده بود، طى گزارشى به قرارگاه فرماندهى اداره جنگ در فلسطی
عمومى در مورد تغییر موضع فلسطینیان و رفتارشان با نیروهاى ترک و آلمانى چنین 

  :گوید  مى

  
جوّ کشور مسموم . من به فلسطین و سوریه آمدم و همه چیز را برخالف انتظار یافتم«

بریم، لذا  سر مى ما اینک بین دشمنان خود به. اند به ما پشت کردهشده و مردمان 
: ایم ما در چنگ دو دشمن گرفتار شده. رود تالشهایمان به هدر مىتمامى فعالیتها و 

  39».جنگیم کشور و دشمنى که با آن مىاهالى این 
  

پیمان انگلیس  در حالى که آرزوهاى حاکمیت و استقالل احساسات اعرابِ هم 
داد، انگلیسیهاى متجاوز، گامهاى عملى را براى اشغال و غصب  نوازش مىرا 

  .داشتند   اسالم، برمىکردن و تجزیه آن از پیکره امت بزرگ  پاره فلسطین و پاره
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گر و مکار مقدمات تقسیم میراث عثمانیها را پس از پایان  استعمارگران حیله 
نویّات واقعى استعمارگران جنگ تدارک دیده بودند، در حالى که اعراب از درک م

با انعقاد توافقنامه سایکس ـ پیکو . عاجز مانده و در خواب خرگوشى فرو رفته بودند
الحمایگى فرانسه،   م سوریه و لبنان به تحت1916ـ در اکتبر  طور بسیار محرمانه به  ـ

در این توافقنامه . و عراق، فلسطین و شرق اردن تحت قیمومیت انگلیس درآمدند
اعراب پس از . اى براى فلسطین درنظر گرفته شده بود المللى ویژه ادارى بینوضع 

هاى   و به دنبال انتشار مفاد توافقنامه) 1917 اکتبر 17در (انقالب کمونیستى شوروى 
  .شدند  از آنها مطلع مى) ایزوستیا و پراودا(پیکو در دو روزنامه شوروى  ـ  سایکس

 م و طى نامه آرتور جیمز بالفور، 1917م نوامبر در اعالمیه مشهور بالفور که در دو 
آمده لد یکى از سران صهیونیسم، منتشر شد، چنین وزیر خارجه انگلستان، به روچی

  :است

  
 موضوع تأسیس میهن ملى یهودیان در ]انگلستان[حضرت پادشاه  دولت اعلى... «

اهد داد تا راه نگرد و تمام تالشهاى خویش را انجام خو فلسطین را با نظر مساعد مى
روشن است که علیه حقوق مدنى و این البته . رسیدن به این هدف را هموار سازد

مردم غیریهودى فلسطین و نیز علیه حقوق یا موقعیت سیاسى یهود در دینى 
  ».کشورهاى دیگر هیچ اقدامى نباید صورت بگیرد

زیرا به موجب . المللى تاریخ است ترین اسناد بین اعالمیه بالفور یکى از عجیب 
را که مالک آن نبوده به کسانى ) فلسطین(آن یک دولت استعمارى، سرزمین 

 اهالى فلسطین از طریق 40.دهد که اصال استحقاقش را نداشتند  مى) صهیونیستها(
پیش از اشغال . هاى عربى و ترکى از انتشار اعالمیه مذکور مطّلع شده بودند روزنامه

هاى ترکى خبرهایى در مورد آینده   روزنامهفلسطین توسط نیروهاى انگلیس،
هاى فرانسه و انگلیس در مورد تأسیس  فلسطین به چاپ رسانده بودند و از وعده

! »شایعات«به این » گراى قوم عقالى ملى«لیکن . یک کشور یهودى پرده برداشتند
 کردن بردند که هدف از انتشار چنین مطالبى، گمراه وقعى ننهادند، زیرا گمان مى
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احساساتشان علیه انگلیس در آستانه ورود متفقین به فلسطین یختن اعراب و برانگ
اعتنایى و تردید مواجه شد و    اینگونه فریادهاى هشداردهنده عثمانیها با بى41.است

هاى توخالى و فریبنده انگلیسیها، مدارک و   گرایان به وعده در پرتو جوّ اعتماد ملى
  .ها دور ماند ساخت از دیده نت انگلیس را نمایان مىشواهد و اسناد موثّقى که خیا

  :گوید  گراى آن دوره مى عجاج نویهض یکى از سران ملى 

  
تجربگى سیاسى، دورنگریها و  لوحى و بى در اوایل این قرن اعراب به علت ساده«

شاید عالقه مفرط آنان به . اهداف غایى استعمارگران اروپایى را درک نکرده بودند
گرایانه و نجات از یوغ ترکان و پان تورانیسم مانع شد که حقیقت  لىباورهاى م

ـ  !کردند که انگلیسیها مردمانى پاکدامن و نجیب مردم گمان مى... قضیه را دریابند
  42».ـ هستند کند القا مىگونه که تبلیغاتشان  همان

  
را گرایان عرب، شام و فلسطین  ترتیب انگلیسیها با کمک و مساعدت ملى بدین 

خورده و   در میان ابراز احساسات مردم فریب1917 دسامبر 9اشغال کردند و در 
در آغاز  43.المقدس شدند ، وارد بیت»دوستان انگلیسى«آمدگویى آنان به   خوش

سى به فلسطین، آنان آزارى به مردم نرساندند، اما اشغالگران، ورود اشغالگران انگلی
  44.ه بازداشت و سپس آزاد کردند ما13وابستگان به عثمانى را به مدت 

مسیحیان بیش از سایر مردم فلسطین از ورود نیروهاى انگلیسى احساس شادمانى  
کردند، ولى احساسات عامه مردم فلسطین میان آرزوى دستیابى به استقالل و   مى

رفتن خالفت اسالمى و هراس از آینده نامعلوم و نگرانى  خاطر از دست تأسف به
  45.هیونیسم، در نوسان و تالطم بودشدید از خطر ص

در این مرحله، رهبران سیاسى فلسطین از درگیرشدن با مقامات انگلیسى اجتناب  
آمیز و دوستانه،  کوشیدند که با استفاده از روشهاى مسالمت  کردند و اغلب مى  مى

  46.آنها را به تغییر موضع قانع کنند

  
  گرا علماى دینى در فلسطین و جریان ملى
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ها از مکنونات قلبى انگلیسیها و جانبدارى آنان از   سرانجام زمان برافتادن پردهاما 
دامن آنچه بیشتر به نفرت اعراب از انگلیسیان . رسد  سطین فرامىمطامع یهودیان در فل

بندوبار افسران و سربازان انگلیسى بود که با اخالق و  مى زد، سرشت و رفتار بى
کشى   این نظامیان در حال مستى و عربده. آداب و رسوم اعراب بکلى منافات داشت
شکستند و به  ها و فروشگاهها را درهم مى  به رهگذران توهین نموده، درهاى مغازه

آنها در دل کودکان و زنان و . ریختند  مردم مىهاى  زور سرنیزه، سبعانه به خانه
از کنار این اعمال تفاوتى   افکندند و مقامات مسئول نیز با بى پیرمردان هراس مى

  .گذشتند مىشنیع 

گرایانه  تحرک جریان اسالمى در این مرحله که شاهد پیدایش حرکتهاى ملّى 
این جریان . م را نداشتعربى و آغاز تسلط نظامى انگیس بر فلسطین بود، انسجام الز

دچار عدم سازماندهى عناصر و نیروهاى فعال مسلمان در یک تشکیالت واحد بود و 
با . هماهنگى الزم را براى آنکه بوضوح گرایشهاى اسالمیش را بنمایاند، نداشت

. ر سازنده بودهمه، تحرکات سیاسىِ شمار زیادى از عناصر فعال اسالمى، بسیا  این
بندى    را اینگونه تقسیم1917 ـ 20ان سیاسى اصلى در سالهاى عادل غنیم سه جری

  :کرده است

جریان اسالمى طرفدار اندیشه اسالمى و خواستار وحدت میان مسلمانان در . 1 
  .چارچوب تقویت روابط اسالمى از طریق خالفت اسالمى

  .جریان طرفدار اندیشه قومى و خواستار وحدت اعراب. 2 

رفدار اندیشه استقالل فلسطین تحت لواى حاکمیت گرا و ط جریان ملى. 3 
  47.عربى

در این مرحله، احساسات اسالمى و تدیّن فطرى مردم فلسطین همچنان عمیق و  
آمد  که مقامات بریتانیا براى اجتناب از هرگونه پیش  طورى  نیرومند بود، به

 المقدس، نیروهاى هندى مسلمان را احتمالى، براى حفاظت اماکن مقدس بیت
  .خدمت گماشتند  به) پلیس(عنوان نیروهاى شهربانى   به
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در بررسى موضعگیریهاى روحانیون و علماى دینى فلسطین در آن دوران،  
. اى در پیشبرد حرکت ملى داشتند عمدهیابیم که تعداد زیادى از آنان سهم   درمى
 آمیز شمار معدودى از روحانیونِ در سطوح پایین، فریب سیاستهاى خدعهالبته 

از جمله . کارى و مماشات را در پیش گرفتند  انگلیسیان را خورده و سیاست مالحظه
، شیخ عبدالرزاق خیرى، شیخ )قاضى شرع حیفا(خوردگان، شیخ مالح   این فریب

بجز این عده معدود، موضعگیرى . توان نام برد ندیم، شیخ موسى و شیخ رباح را مى
آورد و   ؤمنین واقعى را به یاد مىعلماى طراز اول فلسطین صالبت و استقامت م

تاکنون بار حرکت ضداستعمارى و ضدصهیونیستى جنبش فلسطین را آنان به دوش 
  .اند و دارند داشته

ترین این شخصیتها، شیخ عبدالقادر مظفر بود که در دمشق اقامت  از میان برجسته 
ن دینى در وى از فعّاال). شد  فلسطین در آن زمان، بخشى از شامات تلقى مى(داشت 

ـ میعادگان پیشگامان وسلحشوران » العربى انجمن«دمشق و از شاخصترین اعضاى 
  48.مبارز عرب ـ بود

. المقدس شیخ کامل حسینى بود  مرحله، مفتى بیتاز دیگر عناصر فعال در این 
اى دارد به خشم و   عجاج نویهض ضمن ستایش از شجاعت و شهامت وى، اشاره

اش به    سخنرانى ژنرال النّبى که به مناسبت ورود پیروزمندانههنگام اِعتراض مفتى به
 در واقع مفتى نتوانسته بود سخنان 49.المقدس جشنى در این شهر ترتیب داده بود بیت

لذا وى محل . تحمّل کند! »امروز جنگهاى صلیبى به پایان رسیده است«النّبى را که 
نظر آید که  ه نخست بهشاید در وهل. دگوی سخنرانى را به اعتراض ترک مى

داد، اما توجه به این  بایست انجام مى  حداقل کارى بود که مى» مفتى«العمل  عکس
اى این حرکت از او سر زد که چاپلوسى و  نکته الزم است که در مرحله

  !شد نظر بعضیها پسندیده هم تلقى مى گویى به انگلیسیها امرى متداول بود و به تملّق

  :گوید  اهمیت نقش جریان اسالمى در فلسطین مىناجى علوش در تبیین 
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) روحانیون(داد، لذا مردان دین  از آنجا که اسالم بستر اعتقادى مردم را تشکیل مى«
اى را در جامعه  به علت مرکزیت دینیشان و آشناییشان با مفاهیم اسالمى جایگاه ویژه

طور کلى  زود، بهاز عوامل مهم دیگرى که بر اهمیت روحانیون اف. احراز نمودند
موضعگیرى برخى از علماى طراز اول علیه استعمار در آغاز دوران اشغال فلسطین 

 یعنى ایستادگى ;توسط انگلیس و بخصوص ایستادگى آنان در عصر حاضر است
ها   اسالم رودرروى استعمار و فرهنگ غرب و دعوت تودهعلیه استعمار و قراردادن

اى فرهنگ واالى اسالمى و تأکید براهمیت بازگشت به اسالم ناب جهت احیبه 
در نتیجه، روحانیون نفوذ روزافزون و مضاعفى . اسالم از نظر فکرى، دینى و دنیوى

در مبارزات یافتند تا آنجا که از همان روزهاى نخست اشغال نظامى فلسطین، رهبرى 
 بدین .به خود گرفت» جهاد«رنگ » مبارزه«سیاسى با رهبرى دینى درهم ادغام شد و 

، ها را سرگردان ساخته بود ترتیب فرهنگ اسالمى در زمانى که خأل فکرى توده
  50».آفرین و برانگیزنده و مشوّق فعالیتها بود وحدت

  
انگلیسیها ) روزنامه رسمى مقامات انگلیس(در گفتارى مندرج در جریده فلسطین  

سلمانان، همچون م» تعصب دینى«از این بابت ابراز نگرانى کرده بودند که مبادا 
این . چوبى الى چرخ، روند اجراى اهداف انگلیس در فلسطین را با مانع مواجه سازد

چون  خواست که بى مقاله حرکت ملّى را به تعصب دینى متهم نموده، از اعراب مى
وچرا مطیع دستورات انگلیس باشند و همانند شاگردانى وفادار و بااخالص، دوستى 

  !...ه انگلستان نشان دهندریاى خود را نسبت ب  بى

  
چه بیهوده . هایمان خسته نکنیم نمودن خواسته شایسته است که انگلستان را با مطرح«

  51!».یش از استحقاقمان باشیماست که خواستار چیزى ب
  

 نوشته 1920در گزارشى که ژنرال بولز فرماندار نظامى فلسطین، در نیمه مارس  
الى فلسطین بشدت با صهیونیسم دشمنى  درصد اه90کند که   بود، تصریح مى

  52.افزاید که یکى از علل اساسى این امر، عامل دینى است  وى مى. مىورزند
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  الحسینى ظهور حاج امین

از .  م دیده به جهان گشود1897بن محمد طاهرالحسینى در سال  محمدامین 
گام مفتى آن هن(دوران طفولیت اصول دین را نزد پدر بزرگوارش طاهرالحسینى 

ابتدا قرآن کریم را حفظ کرد و علوم شرعیه و زبان عربى . فرا گرفت) المقدس بیت
محمدامین . المقدس آموخت در بیت» العزیز«را در مدارس دولتى عثمانى و مدرسه 

به مصر رفت و به مدت ) کنند مورخین معموال با نام مختصر امین از او یاد مى(
  53.حضر شیخ محمدرشیدرضا تلمذ نمودمدر » دارالدعوۀ واالرشاد«دوسال در 

الحسینى، فعالیتهاى خود را در سالهاى نخست قیمومیت انگلیس با  امین حاج 
» العربى مجمع« وى از بنیانگذاران 54.آغاز نمود» جمعیت اسالمى ـ مسیحى«تأسیس 
بود ومدتى به عنوان رئیس این کانون به کار ) 1918به سال (المقدس  در بیت
  55.پرداخت

عربى    کانونالحسینى با جمعیتهاى زیرزمینى دیگرى که زیر پوشش حاج امین 
که در سال » پنجه سیاه«از جمله جمعیت . کردند، ارتباط یافت ادبى فعالیت مى و

جمعیت . امین برقرار کرده بود   در یافا تشکیل شده بود، رابطه نزدیکى با حاج1919
. را برگزید» الفدائیه«و اسم جدید  نام خود را تعویض نمود 1919یادشده در مه 

کردن اعضاى خود همّت  سپس ضمن تبلیغ اندیشه وحدت عربى، به مسلح
  56.گماشت

وى شجاع، پرطاقت و . الحسینى ویژگیهاى فراوانى داشت امین شخصیت حاج 
  :گوید امین مى مارلو در توصیف شخصیت حاج. بااخالص بود

  
از لحاظ بهره . رمیانه در اعصار گذشته استاو یکى از تواناترین سیاستمداران خاو«

  57».رسند هوشى و آراستگى ظاهرى تنها افراد معدودى از اعراب به پاى او مى
  

 از نزدیک با حاج امین ارتباط داشته، 1917 ـ 48العارف که در سالهاى   عارف 
  :افزاید  مى
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فلسطین، امین در وفادارى و اخالص نسبت به مسئله  سطح حاج تاکنون شخصى هم«

  58».در این سرزمین پیدا نشده است
  

امین چنان در فرایند  القول هستند که حاج مورخین این دوره، همگى متفق 
  .برازنده اوست» قهرمان ملى«رویدادها و ماجراها آبدیده گردید که حقیقتاً لقب 

  :گوید  سعود عطیه در این باره مى  على 

به نحوى . ات رو به رشد و تکامل نهادالحسینى در میدان مبارز امین شخصیت حاج«
و ریاست مجلس اعالى ) 1921به سال (المقدس  که وقتى به منصب افتاء در بیت

اقشار وسیعى از . ها دوچندان شده بود حبوبیتش در بین تودهاسالمى نایل آمد، م
را نوعى » مفتى«فرمانبردارى و اطاعت و پشتیبانى از ) بویژه کشاورزان(فلسطین مردم 

  59».آوردند داى تکلیف دینى به حساب مىا
  

امین را  حکومت انگلستان ابتدا درنظر داشت که تجمّع فلسطینیها گِرد حاج 
 از این نظر خود عدول ها رودررو شد، پراکنده و متفرق کند، اما چون با فشار توده

ت امین را به ریاس هربرت ساموئیل کمیسر عالى انگلستان، بناچار انتخاب حاج. کرد
سن وسالترین  ترتیب، تا آن زمان وى کم بدین. مجلس اعالى اسالمى قبول کرد

 سال سن 24امین در آن هنگام تنها  حاج. یافت  کسى بود که به لقب مفتى دست مى
امین به منصب افتاء  ها تنها عامل تحمیل انتخاب حاج  ظاهراً فشار توده 60!داشت

ه قدرت و تداوم امین نوعى حفظ موازن نبود، بلکه مقامات انگلیسى در گماردن حاج
همچنین به گمان . دیدند میان دو خانواده معروف حسینى و نشاشیبى را مىرقابت 

امین، از شتاب تحرکات و فعالیتهاى مفتى   مقامات انگلیس سپردن مسئولیت به حاج
مت  مقام افتاء، مسئولیت بسیار پراهمیتى بود، چرا که حکو61.کاهد  علیه انگلیسیها مى

. شمرد  انگلیسى فلسطین، مفتى قدس را ضمناً رئیس و رهبر مسلمانان در فلسطین مى
ن بخشید، امی بعالوه تصدى ریاست مجلس اعالى اسالمى قدرت فراوانى به حاج
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به وى امکان داد که بر خرج و دخل اوقاف، عزل و نصب کارکنان محاکم زیرا 
  .، نظارت تام داشته باشدشرع و سازمانهاى اوقاف و نیز انتخاب قضات شرع

بردارى را نمود و قدرت و تأثیر  از موقعیت خود حداکثر بهره» مفتى«هرحال،   به 
مرور ایام ثابت گردید   بعدها به. و نفوذ وى در بین مردم بیش از پیش افزایش یافت

گذارد، بلکه نفوذ خویش را با  امین نه تنها فعالیتهاى مردمى را کنار نمى که حاج
کار  ناصبى که بدانها دست یافته بود، در خدمت به فعالیتهاى ملّى بهه از ماستفاد
مو توسط یاران وفادارش به اجرا گذاشته  و رهنمودهاى محرمانه وى موبهگیرد   مى
  .شود  مى

امین را  مارلو معتقد است که انگلیسیها زمانى که خواستند با دادن منصب حاج 
کارگیرى این روش  ى واقعى او اشتباه کردند و بهمقیّد سازند، در ارزیابى تواناییها

مردى بود که اگر ریسمانى به وى داده «زیرا او . آمیز بوده است سیاسى مخاطره
آویز کند، از آن در موارد  ه خود را حلقجاى آنک  دانست که چگونه به شد، مى  مى

  62».استفاده کنددیگرى 

یها و سطح آگاهى سیاسى و طور کلى علماى دینى فلسطین به لحاظ توانای  به 
کارگیرى روشهاى مقابله با دشمن براى دستیابى به اهداف موردنظر، در   چگونگى به

لذا در ارزیابى رویدادها و نتیجتاً اتخاذ موضع . سطوح مختلفى قرار گرفته بودند
در این مرحله، حرکت طیف وسیعى از علماى . کردند مناسب، یکسان عمل نمى
طاهر طبرى،  ه شیخ عبدالرحمن بیناوى، شیخملدینىِ فلسطین از ج

الحسینى، عمق  درکنار حاج امین... موسى عزراوى والخطیب، شیخ  یونس شیخ
اما علماى دربارى چون شیخ . نمایاند  شان را بوضوح مى شائبه آگاهى و اخالص بى
خلیل خالدى با اتخاذ موضع همسویى با انگلیسیها، در واقع آب   اسعد شقیرى و شیخ

  .ه آسیاب دشمن ریخته و از خط مشى عمومى علماى دینى فلسطین کناره گرفتندب

مجلس   امین رئیس چون حاج(» ها مجلسى«الحسینى به خط  پیروان حاج امین 
قاطبه علماى دینى فلسطین مرکز ثقل این خط را . موسوم شدند) اعالى اسالمى بود
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پرورده مشهور بریتانیا  ستدادند و در جناح مخالف، یعنى خط اقلیتِ د تشکیل مى
  .راغب نشاشیبى و روحانى دربارى اسعد شقیرى قرار داشتند

زدن به اختالفات درونى و اِعمال سیاست موازنه  در این میان انگلیسیها براى دامن 
ساختن اهالى فلسطین با یکدیگر پرداختند و چون در تطمیع حاج  قدرت به سرگرم

 به صدارت مجلس اعالى ام افتاء و رسیدنالحسینى که پس از تصدّى مق امین
، »بخرند«اى مطرح شده بود، ناکام ماندند و نتوانستند او را  صورت وزنه اسالمى به

  63.لذا به پشتیبانى از نیروهاى مخالف مجلس اعال روى آوردند

  
  )1922(نقش مجلس اعالى اسالمى 

هده حکومت اسالمى در روزگار خالفت عثمانى، اداره تنظیم امور مسلمانان به ع 
مات بود، اما با زوال خالفت عثمانى و اشغال فلسطین توسط انگلیس و تالش مقا

قاعدتاً یهودى در سرزمین فلسطین و ! هاى تأسیس میهن انگلیسى براى ایجاد زمینه
نگرانى مسلمانان در  افزایش نفوذ یهودیان در زیر چتر حمایت مقامات اشغالگر، دل

شدن آنها روز به روز   و خطر مصادره و تخریب و پایمالمورد موقوفات اسالمى
بویژه هنگامى که بنتویش ـ یهودى و صهیونیست متعصب ـ به مقام . شد  شدیدتر مى

از آنجا که چنین . منصوب شد) کمیسر عالى انگلستان(منشى قضایىِ هربرت ساموئل 
) رگانهاىا(دارس و مؤسسات مقامى بر دادگاههاى شرع و موقوفات و مساجد و م

  .اسالمى اشراف داشت، تشویش خاطر مسلمانان دلیل موجّهى پیدا کرد

از طرفى انگلیسیها قصد داشتند با اهالى فلسطین ـ که اکثریت جمعیت فلسطین را  
اى که مسلمانان  گونه ـ به مثابه یک طایفه دینى برخورد کنند، به  دادند تشکیل مى
دست آنان از اداره سیاسى و اقتصادى و در کشور خود بگیرند و » اقلیت«رنگ یک 

دین منظور، کمیسر  ب64.آموزشى و نظامى، یعنى حاکمیت بر کشورشان کوتاه باشد
 طرح تأسیس مجلس اعالى 1921 مارس 12عالى هربرت ساموئل انگلیسى در تاریخ 

در طرح مذکور، اختیارات مجلس یادشده تنها به سرپرستى . اسالمى را اعالم نمود
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 اسالمى و نامزدکردن و برکنارنمودن حکام شرع و اعضاى دیوان عالى موقوفات
کشور و بازرسان محاکم شرعیه و مفتیان شهرها و مأموران اوقاف، محدود شده و 

طرح مزبور با انتقاد شدید . اداره امور مالى موقوفات به انگلیسیها واگذار گردیده بود
 انگلیس براى جلب رضایت ى مسلمانان مواجه و رد شد و حکومتافکار عموم

  65.امین، شرط سرپرستى امور مالى موقوفات اسالمى را حذف نمود حاج

در انتخاباتى که براى برگزیدن اعضاى مجلس برگزار شده بود ـ به رغم  
ـ  اش افتادن انتخابات از سوى راغب نشاشیبى و دار ودسته  درخواست به تعویق

امین پس  حاج. العمر مجلس برگزیده شد  مامین با اکثریت آرا به ریاست مادا حاج
خواهیم   ند متعال مىاز خداو«: از پیروزى در این انتخابات، طى سخنانى اظهار داشت

  66.»کردارمان بهتر از گفتارمان باشدکه 

 دایره اوقاف با 6 معاونت و 250 محکمه شرعى و دستگاهى ادارى متشکل از 18 
» داراالیتام«مى و چندین بنیاد از جمله  مدرسه و دانشگاه اسال10 کارمند و 592

کارمندان این مراکز از . کردند اسالمى، زیرنظر مجلس اعالى اسالمى فعالیت مى
که در هر  طورى شدند، به امین انتخاب مى میان افراد باهوش و وفادار به خط حاج

. زندراه اندا د در شهرها و روستاها به نفع هدف وى، تبلیغاتى بهتوانستن زمان مى
چه ائمه مساجد و خطبا و وعاظ را هم به این گروه بیفزاییم، میزان نفوذ و   چنان

از نظر مالى، . قدرت مجلس و گستردگى فعالیتهایش را بهتر درک خواهیم کرد
 هزار پوند 600، به 1936مجلس منابع متعددى را دارا بود و درآمد ساالنه آن در 

  67.رسید  مى

ابزارى نیرومند، فعال و برّنده در گسترش مفاهیم امین مجلس را همچون  حاج 
دارکردن اصالت اسالمى در   ها و ریشه ت در بین تودهاسالمى و دمیدن روح مقاوم

انگیز غرب و مبارزه علیه نفوذ صهیونیستها و قیمومیت انگلیس  مقابله با تمدن مفسده
خود   سیعى بهنقش مجلس در اداره امور کشور چنان ابعاد و. کار انداخته بود  به

  68».گونه دولتى در داخل دولت و حکومتى درون حکومت درآمد به«گرفت که 
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ها، به فکر  انگلیسیها، ناتوان از ستیز و رویارویى با قدرت مجلس و مجلسى 
مجلس «ه نام به همین جهت مجلس جدیدى ب. مهارنمودن مجلس افتادند

ند تا زمینه الزم را براى پیشبرد در برابر مجلس اعالى اسالمى عَلَم کرد» قانونگذارى
جانبه از این مجلس تحمیلى  آنها با پشتیبانى همه. اهداف پلیدشان مهیّا سازند

لیکن آب مراد در جوى انگلیسیها . خواستند آن را جایگزین مجلس اعال نمایند  مى
ها  زیرا مجلسى. آمیزشان با ناکامى مواجه گردید و طرح شیطنت! جارى نشد
کنندگان در  اصطالح قانونگذارى را تحریم کردند و شرکت  لسِ بهانتخابات مج

این انتخابات را به محرومیت از گزاردن نماز در مساجد و خصوصاً در حرم شریف 
همچنین اعالم شد . المقدس و حرم ابراهیمى در الخلیل تهدید نمودند بیت

گان خود در که در انتخابات فرمایشى انگلیسیها شرکت کنند، حق دفن مرد کسانى
ها و  سرانجام با درایت و تدبیر مجلسى. گورستان مسلمین را نخواهند داشت

دریغ مردم که به نداى رهبرى دینى لبیک گفته  و از شرکت در  همکارى بى
رو  انتخابات خوددارى کرده بودند، مجلس جدیدالتأسیس با شکستى مفتضحانه روبه

 ناکامى توطئه مجلس قانونگذارى، ازپس . وطئه در نطفه خفه شدگردید و این ت
این . صهیونیستها در تالش براى تأسیس یک حزب جدید عربى به تکاپو افتادند

در تماسهایى که میان . موسوم گردید» گراى عرب حزب ملى«حزب به نام 
برقرار شده بود، توافق شد که ) روحانى دربارى(فریدریک کیش و اسعد شقیرى 

اما چون هضم این امر . ید وعده بالفور اعالم موجودیت کندحزب نوبنیاد بر مبناى تأی
نظر نموده، براى  نمود، لذا از اهداف سیاسى صرف براى مردم مشکل مى

 اما بزودى ماهیت 69.کردن، به برنامه حزب، جنبه اقتصادى دادند  ردگم
عبدالرحمن  طلبانه حزب یادشده برمال گردید و شیخ سعود عورى و شیخ فرصت

به رغم آنکه حزب مزبور تا . از وقوف به حقیقت امر، از آن استعفا کردندعلمى پس 
 ادامه حیات داد، اما از گردونه مبارزات مردمى خارج شد و مردم از آن 1928سال 

  70.دورى گزیدند
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هاى دشمنان را    همچنان توطئهها با موضعگیرى مناسب جریان دینى و مجلسى 
دست   پس از آنکه قدرت در ترکیه به. ساختند یکى پس از دیگرى خنثى مى

 1924 ـ 28آتاتورک افتاد و با توجه به وضعیت سکون و رکودى که در سالهاى 
مسلمانان را گرفتار کرده بود، مبشرین مسیحى فرصت را غنیمت شمرده، اقدام به 

لیکن .  نمودند1928 و آوریل 1924برگزارى دو کنگره بزرگ تبشیرى در آوریل 
هاى مسلمان با ابراز مخالفتهاى شدید، دستاوردهاى این دو  ودهعلماى دینى و ت

اى که پس از آن، دیگر امکان برگزارى  گونه  ساختند، بهکنگره را نقش برآب 
  71.نمود فلسطین امرى ناشدنى مىهاى مشابهى در   کنگره

  
  )1928(جمعیت جوانان مسلمان 

عبدالحمید سعید .  در مصر تأسیس گردید1927جمعیت جوانان مسلمان در سال  
او به اکثر شهرهاى فلسطین . رئیس کل این جمعیت در سفرى از فلسطین دیدن کرد

سرکشى نمود و طى سخنرانیهایى آرمانهاى اصلى جمعیت را براى مردم فلسطین 
  72.تشریح کرد و خواستار برپایى چنین جمعیتهایى در فلسطین شد

ا پیش در پرتو حرکت آگاهانه این پیشنهاد به دل اهالى فلسطین که از ساله 
سفیدان وجوانان فلسطینى  بنابراین از ریش. مجلس و علما بسیج شده بودند، نشست

.  دعوت به عمل آمد1928 آوریل 18اى در یافا به تاریخ   براى حضور در کنگره
کنگره «شمار کثیرى از مردم این تقاضا را اجابت کردند و گردهمایى با نام 

ریاست کنگره به . ى و باشکوه برگزار شددر جوّى حماس» انجمنهاى اسالمى
محوّل شد، ضمن آنکه شیخ حسن ابوسعود از ) سرشناسوکیل (االمام  راغب

در جلسات این کنگره تشکیل جمعیتهاى . رفت  شمار مى برگزارکنندگان اصلى به
  73.جوانان مسلمان در فلسطین به تصویب رسید

سخن از ) 1928 مه 18به تاریخ ( نابلس در جزوه منتشرشده از سوى جمعیت در 
  :مبارزات قهرآمیز به میان نیامده، و تنها گفته شده بود
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کند و به هیچ  جمعیتى است دینى، اجتماعى و ادبى که در سیاست دخالت نمى«
  !».حزب و گروهى وابستگى ندارد

  
ر عمق این جمعیتها پذیرش بسیارى در بین مردم فلسطین یافتند که این امر نشانگ 

پس از گذشت چندین ماه از تأسیس این . مفاهیم اسالمى در اذهان مردم است
ترین اعضاى این جمعیتها  سرشناس.  رسید20 به 12هاى آن از  جمعیتها، شمار شعبه

  :عبارت بودند از

شعبه ... (الحسینى، حسن صدقى دجانى و عونى عبدالهادى، جمال. 1 
  )المقدس بیت

  )شاخه غزه... (اشم فیشاوى، حلمى مباشر وه  حمدى حسینى، شیخ. 2 

  )واحد نابلس... (محمدعزه دروزه، شیخ عبدالحمید سائح، توفیق عرفات و. 3 

  )به یافاشع... (على دباغ، کامل دجانى، حاج عبداهللا ابوحمام و. 4 

  )شاخه حیفا... (عزالدین قَسّام، شیخ سعید کساب و  شیخ. 5 

  )واحد صفد... (دالدین وعلى سع عبدالرحمن نحوى، شیخ. 6 

مرورى گذرا بر نامهاى مذکور، بوضوح بُعد اسالمى و ملّى جمعیتهاى یادشده را  
دادند و بتدریج نقش   این جمعیتها محور و کانون مبارزه را تشکیل مى. کند  بیان مى

کارگیرى روشهاى   سخن از به1931آنها چنان توسعه یافت که در تابستان سال 
آنها همچنین . مانهاى اعراب در فلسطین به میان آوردندیابى به آرقهرآمیز جهت دست

  74.از مردم خواستند که از پرداخت مالیات به دولت بیگانگان خوددارى کنند

برانگیز و  سرانجام مقامات سرکوبگر انگلیسى تاب تحمل مجاهدتهاى تحسین 
ناصر فعال دینى و انقالبى این جمعیتهاى مذکور را نیاورده، به تعقیب و دستگیرى ع

اتهام شرکت در جلسات این جمعیتها اقدام کردند و نسبت به رهبران و فعاالن  ملّى به
  .عمال نمودندفرسایى را اِ  آنها سختگیریها و تضییقات طاقت

رسد که واقعه پراهمیت دیگرى که در تضعیف موجودیت  نظر مى حال به با این 
هاى  زیرا چهره. ر نیمه اول دهه سى بودآنها دخیل بود، پیدایش احزاب فلسطینى د
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هایى بودند که به عضویت احزاب درآمدند و   بلند آوازه این جمعیتها همان
گونه عمال مرکز ثقل سیاسى و مردمى، با انتقال این افراد به احزاب و یا  بدین

بار در شرایطى متفاوت با اواخر دهه  تشکیالت جدیدى که بعضاً خود ـ و این
  75.جا گردید مان داده بودند، جابهـ ساز بیست

  )1920آوریل (ماهیت اسالمى قیام موسى پیامبر 

» فصلى«صورت  ساله در فلسطین مراسمى دینى به هاى دور، همه در گذشته 
المقدس و فصل صالح پیامبر در  شد، مانند فصل موسى پیامبر در بیت برگزار مى

دایش این مراسم هنگامى آغاز شد که پی... رمله و فصل روبین پیامبر در جنوب یافا و
لیبى، به مسیحیان اجازه دادند که مسلمانان پس از رهاسازى فلسطین از یوغ اشغال ص

براى زیارت اماکن مقدس به فلسطین بیایند و براى آنکه بار دیگر اندیشه سیطره 
مجدد فلسطین به ذهن زوار مسیحى خطور نکند، کوشیدند تا در مقابل گردهمایى 

ه زایران مسیحى، بیشترین تعداد از مسلمانان را یکجا گرد آورند تا هرگونه انبو
این . اى را خنثى سازند و چنانچه ضرورت اقتضا کند، مهیّاى درگیرى باشند  توطئه

 سپس رنگ دینى محض به خود ;مراسم فصلى در دوران عثمانى نیز تداوم یافت
  76.گرفت و به صورت سنّتى معمول، درآمد

، در حالى که مردم شهرها و روستاهاى فلسطین براى عزیمت به 4/4/1920در  
به . مرقد موسى پیامبر تجمّع کرده بودند، ناگهان نخستین جرقه قیام زده شد

که مسلمانان رهسپار مرقد بودند، فردى از یهودیان یکى از پرچمهاى  هنگامى
به دنبال آن . کش زدندمسلمانان نیز به وى امان نداده، کت. مسلمانان را آلوده ساخت

 مسلمانان 77.یهودیان دیگر مداخله کردند و اینگونه درگیرى شروع شد
کننده در مراسم، در نزدیکى ساختمان انجمن عربى متوقف شدند و خطبا بر  شرکت

ابتدا موسى کاظم حسینى . بام ساختمان مذکور به سخنرانى پرداختند باالى پشت
العارف و خلیل بیدس و   لفتاح درویش و عارفو سپس عبدا) المقدس شهردار بیت(

ها را ملتهب  الحسینى با سخنرانیهاى مهیّج خود، احساسات توده باالخره حاج امین
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در این هنگام یهودیان به مسلمانان توهین کردند و اوضاع بشدت متشنج . ساختند
دین «: زدند همگى فریاد مى. التهاب مسلمانان به اوج خود رسید   ...78.شد
کردند، به  و چوبهایى را که در دست حمل مى» با شمشیر پایدار ماند) ص(حمدم

  79.دادند نشانه خشم تکان مى

، مقامات انگلیسى 1920 آوریل 6در . هفته ادامه داشت درگیریها به مدت یک 
 یهودى و 5شدن  این قیام به کشته. مقررات حکومت نظامى را اعالم کردند

 7 مجروح داشتند و 24 شهید و 4اعراب نیز . نجامید یهودى دیگر ا211شدن  زخمى
  80.سرباز انگلیسى نیز زخمى شدند

در «. اى در رویدادهاى این قیام به عهده داشت  الحسینى نقش عمده  حاج امین 
امین با استعانت از فکر تواناى خود، اولین درس را  مراسم فصل موسى پیامبر، حاج

ین شخصاً شرکت خود را در این رویدادها  همچنین حاج ام81»به یهودیان آموخت
  82.تأیید کرد

معتقدند  85و رودلف پیترز  84ین چون کامل خلّۀ، عبدالقادر یاسینبرخى از مورخ 
بوده است و در این مورد به ایستادگى تعدادى » ملّى«هاى اصلى این قیام  که انگیزه

این قیام در اوج اگرچه . جویند از مسیحیان عرب در کنار مسلمانان استناد مى
گرا بوقوع پیوست، شعارهایى در جانبدارى از استقالل و  پیدایش جریانهاى ملى

آزادى و وحدت اعراب در خالل رخدادهاى آن مطرح گردید و تعدادى از 
همه این قیام بنا به دالیل زیر ماهیت   ز در آن حضور داشتند، اما با اینمسیحیان نی

  :استاسالمى داشته 

  .کنندگان در این قیام مسلمان بودند شرکتاکثریت . 1 

الحسینى ـ شخصیتى که در محضر  این قیام به سازماندهى و رهبرى حاج امین. 2 
  .محمدرشیدرضا اندیشمند و مصلح بزرگ اسالمى پرورش یافته بود ـ تحقق یافت

  .شده در این قیام اسالمى بوده است بخش عمده شعارهاى مطرح. 3 
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 انگیزه ملى در این قیام حضور یافتند، این بدان معنى نیست که اگر مسیحیان با. 4 
  .مسلمانان با انگیزه دینى در آن مشارکت ننمودند

این قیام در مراسم فصلى دینى اسالمى که غلیان احساسات مسلمانان در آن به . 5 
  .رسد، پدید آمد اوج خود مى

ده گرفت، زیرا احساسات توان نادی  ماهیت اسالمى ژرف قیام موسى پیامبر را نمى 
  .ها، بیش از عملکرد منفعل رهبران ملى در آن دخیل بوده است اسالمى فطرى توده

  
  1921ماهیت اسالمى قیام مه 

آویو را در مجاورت یافا احداث کرده و هزاران هزار یهودى  یهودیان، شهر تل 
 جماهیر مهاجرت یهودیان به فلسطین بویژه از اتحاد. در آن سکنى گزیده بودند

شوروى و کشورهاى اروپاى شرقى، پس از اشغال فلسطین توسط نیروهاى انگلیسى 
شمار کثیرى از یهودیان مهاجر، افکار کمونیستى را با خود . رو به فزونى نهاده بود

اى و عمیق با ذهنیت مردم مسلمان فلسطین   طور ریشه همراه آوردند که این امر به
 نشر افکار کمونیستى و اباحیگرى و ترویج عقاید بعالوه یهودیان. ناسازگار بود

  86.هاى تبلیغاتى خود قرار داده بودند اشتراکى را در سرلوحه برنامه

اى که جمعیت اسالمى ـ مسیحى در یافا به کمیته مأمور تحقیق وقایع مه  در نامه 
 ارسال نمود، تأکید شده بود که یهودیان همواره به هرکارى که» کرافت هاى «1921

جا   لناً و در همهاند و حتى ع شود، دست یازیده  باعث تحریک مسلمانان مى
یکى از اعمال شنیع آنان . گیرند را به باد دشنام مى) ص(واالى پیامبراکرمشخصیت 

رفته و سر وروى » منشیه«این بود که گروهى از سربازان یهودى بر باالى منار مسجد 
دادن به گروهى دیگر از   با عالمتسپس! مسلمانان نمازگزار را آلوده کردند

سربازان یهودى، به اتفاقْ مسلمانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در مسجد را 
شدند، قطعاً این حادثه به درگیرى   اگر نیروهاى پلیس وارد عمل نمى. شکستند

  87.شد  سنگینى منتهى مى
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یستها مرتکب  روز ادامه یافت و طى آن صهیون15مدت  درگیریها و تنشها به 
، اعراب به اسارت یهودیان »ملبس«که در آبادى  طورى  اى شدند، به اعمال وحشیانه

شدگان که در  وضعیت اجساد کشته.  تن از آنها به قتل رسیدند50درآمدند و 
یهودیان . شدن قربانیان بود گزارشهاى پزشکى نیز به ثبت رسیده بود، حاکى از مثله

ز شکنجه با آب نقره و آالت قتاله به شهادت رسانده تعدادى از مسلمانان را پس ا
شدند که پس از  اى دیده مى همچنین در میان شهدا کودکان و زنان برهنه. بودند

  88.و دریدن شکم، در معرض دید یهودیان بر زمین افتاده بودندتجاوز 

رویه   در گزارش کمیته تحقیق، نارضایتى و انزجار اعراب از مهاجرتهاى بى 
ان به فلسطین و چشمداشت صهیونیستها به زمینهاى اعراب و پیامدهاى تسلط یهودی

سیاسى و اقتصادى یهود بر فلسطین، به عنوان عوامل اصلى بهوجودآورنده اغتشاشات 
ر شده بود که رفتار جوانان پسر و دختر کمیته یادشده متذک... یافا ذکر گردیده بود

ف با عرف و سنت آنان، خشم اعرابى را پوشیدنشان و اعمال مخال  و طرز لباسیهود 
  89.پرورش یافته بودند برانگیخت» کار اسالمى محیط مدارس محافظه«که در 

بندوبارى و اباحیگرى با عُرف   وقایع این قیام بخوبى نشان داد که کمونیسم و بى 
قیمتى حاضر نیستند اصول و   و سنّت مسلمانان تضاد دارد و مسلمانان به هیچ

ها در اشاعه بنابراین، توطئه صهیونیست. المى خویش را زیرپا گذارندمعتقدات اس
، با ایثار و فداکارى مردم مسلمان فلسطین 1921کمونیستى و فساد، در قیام مه افکار 

  .خنثى گردید

  
  )1929(ماهیت اسالمى قیام بُراق 

) ص(به اسب بُراق که پیامبر اکرم) دیوار غربى مسجداالقصى(» بُراق«وجه تسمیه  
به اعتقاد . گردد سوار بر آن در شب اسراء به آسمان عروج فرموده بود، بازمى

ت مسلمانان این دیوار قسمتى جداناشدنى از مسجداالقصى است و ارج و منزل
» دیوار ندبه«یهودیان این دیوار را با نام . فراوانى در نزد مسلمان جهان داراست
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دیوار بُراق تجمع کرده، به گریه و شناسند و طبق روش دیرین خود، در کنار   مى
  .پردازند  زارى مى

 حرکت ملى فلسطین پس از یک دوره خمودگى و 1924 ـ 28در سالهاى  
سکون، در پى برگزارى کنگره صهیونیستها در زوریخ و تجاوز یهودیان به بُراق 

  90.شریف، جانى دوباره گرفت

، با سوء استفاده از »عید آمرزش« به مناسبت 1928 سپتامبر 23ان در یهودی 
که آنان را در انجام شعایر دینیشان آزاد گذاشته  گذشت و اغماض مسلمانان ـ

کردن چراغها به گردهمایى انبوه  ـ با چیدن صندلیها و نیمکتها و آویزان  بودند
. کیشان یهود در کنار دیوار براق، حالتى شبیه به اجتماع در کنیسه یهودیان دادند هم

 بیم داشتند که به مرور زمان یهودیان این وضعیت را همچون حقى مسلمانان از آن
به این اعمال به دولت مشروع جلوه دهند، لذا بالفاصله مجلس اعالى اسالمى، نسبت 

  91.و در مورد عواقب وخیم چنین عملکردهایى هشدار دادانگلستان اعتراض کرده 

گر کشورهاى اسالمى، علماى دینى مسلمان ضمن مخابره تلگرامهایى به مردم دی 
خطرات موجود را گوشزد کردند و ضمن بحث و کنکاش در باره روش مقابله با 

در این بین، حاج . را تشکیل دادند» کمیته دفاع از براق شریف«یهودیان، 
الحسینى مفتى اعظم و رئیس مجلس اعالى اسالمى دربرانگیختن احساسات  امین

 اسالمى و کمیته دفاع از بُراق شریف، مجلس اعالى. مسلمانان ید طوالیى داشت
هایى به   نظر در مورد اوضاع بحرانى فلسطین، دعوتنامه منظور بررسى و تبادل  به

  .سرشناسان مسلمان فلسطین، شرق اردن، عراق، سوریه، لبنان وهند ارسال نمود

قضیه بُراق بُعد اسالمى وسیعى به خود گرفت و کنفرانس یادشده در اول نوامبر  
 شخصیت 700در این کنفرانس . الحسینى برگزار گردید  به ریاست حاج امین1928

کنفرانس نسبت به .  داشتنداسالمى از فلسطین و سایر کشورهاى اسالمى حضور
یهودیان جهت ایجاد حقى براى خود در محل بُراق شریف اعتراض نمود و تالش 

نع از اعمال یهودیان در آن را شدیداً محکوم کرد و از مقامات انگلیسى خواست تا ما
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صورت مسلمانان  تغییر وضعیت آن مکان مقدس شوند و هشدار دادند که درغیر این
خود را ملزم خواهند دید که به هرنحو ممکن از مقدسات و حق مشروع خود دفاع 

  .کنند

القصى جمعیت حمایت از مسجدا«کنفرانس همچنین مقرر نمود که تشکلى به نام  
. مساعى کند  تشریکأسیس شود تا با کمیته دفاع از براق شریف ت» و اماکن اسالمى

، امرى وزیر مستعمرات انگلیس، در پارلمان این 1928 نوامبر 12از سوى دیگر، در 
کشور اعالم کرد که دیدگاه دولت انگلیس در مورد چنین رویدادهایى، حفظ وضع 

ا انجام گفتگوى وى تأکید نمود که طرفین ب. موجود میان اعراب و یهودیان است
آمیز حلوفصل کنند و حکومت   طور مسالمت توانند قضیه را به مى! دوستانه

 92.منظور مبذول خواهد داشت تمامى کوششهاى خویش را بدین! »حضرت اعلى«

امرى ضمن ابراز رضایت از عملکرد کمیسر عالى انگلستان در فلسطین، تصریح کرد 
رفت تا وضع موجود همچنان حفظ کار خواهد گ  که تمامى مساعى خویش را به

ى منتشر »کتاب سفید«شود و قول داد که در آینده نزدیک در مورد کل قضیه، 
مذکور، وضعیت فعلى مسجداالقصى و مالکیت مسلمانان بر » کتاب سفید« در 93.کند

حق زیارت قائل تنها براى یهودیان دیوار براق تضمین شده بود و دولت انگلستان 
 مقامات قیمومیت در انجام مفاد این کتاب طفره رفتند تا آنکه اما. گردیده بود

  94. پیش آمد1929رخدادهاى قیام براق 

در حرم قدسى و دیوار !  یهودیان بصراحت از حقوق خود1929در اواخر مارس  
خاخام . زدند  جاى مسجداالقصى دم مى بُراق و وجوب بازسازى هیکل سلیمان به

گفته بود که باید مسجداالقصى را به یهودیان واگذار اى به مفتى  رومانى طى نامه
  !ها بتوانند مراسم دینیشان را برگزار کنندکنید تا آن

شدند تا به تجاوزى مسلحانه علیه  از سوى دیگر، یهودیان در خفا آماده مى 
  95.اعراب دست بزنند و براق شریف را بزور تصرف کنند
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مستعمرات خواست که در اجراى الحسینى طى تلگرامى از وزارت  امین حاج 
اما انگلیسیها نه تنها . عمل آورد شتاب بیشترى به» کتاب سفید«موارد مندرج در 

طور ملموس  مواردى را که خود پذیرفته بودند انجام ندادند، بلکه براى اعراب به
شد که مقامات قیمومیت مخفیانه سالح سرد وگرم در اختیار یهودیان قرار ثابت 
 شمار زیادى از اعضاى سازمانهاى زیرزمینى و نظامى یهودى با تجهیزات اند و  داده

  96.اند  المقدس منتقل شده آویو به بیت  نظامى از تل

اتفاقاً .  در نزد یهودیان روز احیاى خاطره ویرانى هیکل سلیمان بود1929 اوت 15 
هودیان در ی. و هم با روز جمعه مصادف بود) ص(روز بعد، هم با سالروز میالد پیامبر

و ضمن راه انداختند  المقدس به آمیز در خیابانهاى بیت  تى تحریکآن روز تظاهرا
که  دیوار، دیوار ماست، واى به آنهایى... «: زدند خواندن سرودهاى دینى، فریاد مى

 سخنرانان یهودى نیز به 97!»]انگلیس[مرگ بر دولت . اماکن مقدس ما را آلوده کنند
حرمتى وقیحانه  م و امت اسالمى ناسزا گفتند که این بىو اسال) ص(پیامبر خدا

. کرددار  ، احساسات و عواطف آنان را جریحهموجب خشم فراوان مسلمانان شده
روز بعد، شیخ حسن ابوسعود از خطباى مسجداالقصى، پس از پایان مراسم نماز 

 حاضران جمعه، در جمع مسلمانان نمازگزار خطابه مهیّجى را ایراد نمود و احساسات
سپس نمازگزاران در یک تظاهرات باشکوه به سوى دیوار بُراق . را بیدار ساخت

رو نزدیک به دیوار رسیدند، نیمکتى را که  که مردم به پیاده هنگامى. راه افتادند  به
هایى را که یهودیان در شکاف   یهودیان گذاشته بود درهم شکستند و تظلّم نامه

 درگیرى خونینى میان مسلمانان 98.شیده و آتش زدندبودند بیرون کاى داده دیوار ج
ـ از سوى دیگر  شدند  که از طرف انگلیسیها پشتیبانى مى سو و یهودیان ـ از یک

. درگرفت و به حومه شهر سرایت کرد و سرانجام به روستاهاى مجاور کشیده شد
ا و اغتشاشات به بیسان و حیف. اخبار درگیرى بسرعت در تمام فلسطین پخش گردید

اعراب کشته یا . یافا نیز گسترش یافت و صدها تن از طرفین کشته و زخمى شدند
 هدف قرار ]انگلیس[سربازان و پلیس وابسته به دولت سوى مجروح شده اکثراً از 
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نبردهاى خیابانى پراکنده تا پایان ماه اوت تداوم یافت و باالخره دولت . گرفته بودند
 کمکى انگلیسىِ اعزام شده از مصر موفق گردید بر قیمومیت با استمداد از نیروهاى

  .اوضاع تسلط یابد

در پایان قیام بُراق، مقامات انگلیسى صدها تن از جوانان مسلمان عرب را  
 نفر از آنها به 20. اى را در مورد آنان صادر کرد  بازداشت نمود و احکام جائرانه

فؤاد حجازى، (آنها نفر از  اعدام محکوم شدند که حکم صادره در مورد سه
به اجرا درآمد و بقیه با یک درجه تخفیف، به حبس ابد ) عطاالزید و محمد جمجوم

  .گرفتار آمدند

ناگفته پیداست که احکام صادره در مورد یهودیان انعطاف و نرمش بیشترى  
نفره عرب  داشت و تنها یک نفر یهودى به نام خانکیز که قاتل یک خانواده شش

د او به حبس ابد و بعد از حکوم شد که سپس حکم صادره در موربود به اعدام م
وى بعدها نیز مورد عفو قرار گرفت و از زندان .  سال زندان تغییر یافت15مدتى به 

  99.آزاد گردید

هاى مردم فلسطین در قیام   دهد که انگیزه یک بررسى اجمالى بوضوح نشان مى 
  : دالیل زیر قابل ذکر استدر این خصوص،. براق تماماً اسالمى بوده است

اصل ماجرا مربوط به دیوار مسجداالقصى بوده که نمادى از اعتقادات اسالمى . 1 
  .مردم فلسطین است

حرمتى به مقدسات اسالمى را تحمل نکرده   مردم مسلمان فلسطین اهانت و بى. 2 
  .و در این راه از نثار جان خود دریغ نکردند

الحسینى  ها، از جمله حاج امین در هدایت تودهدخالت علماى دینى فلسطین . 3 
  .و نقش شاخص وى در این قیام آشکار است

فعل و انفعاالت و پیامدهاى این قیام اسالمى در خارج از مرزهاى فلسطین نیز . 4 
اى یافت و حتى بسیارى از اهالى مسلمان اردن براى شرکت در  انعکاس گسترده

  100.ادگى کرده بودندجهاد و اعزام به فلسطین، اعالم آم



٤٥  از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی فلسطين

  یادداشتها

  
  9/10/1919. مهاجرت غیرقانونى صهیونیستها

  
  ) م1922(متن بیانیه رئیس کمیته فلسطینى ـ اسالمى خطاب به ملتها و دولتهاى اسالمى 

  
   م1934 تا 1920رهبر حرکت ملى در فلسطین، از 

  
  )3/11/1933(دادن به اعتصاب و تظاهرات  بیانیه براى پایان

  
  1928ـ جوانان مسلمان در عکا، سال » الشبان المسلمین« موسس جمعیت اعضأ

  
  مفتى قدس: به عنوان

  
  الحسینى، مفتى قدس و رئیس مجلس عالى اسالمى حاج امین

  
  .شود  مىالحسینى در پیشاپیش مراسم، سوار بر اسب، دیده مفتى قدس، حاج امین. »موسى پیامبر«مراسم 

  
  الغطاء، سیدرشید رضا، اقبال الهورى، اهللا کاشف مرحوم آیۀ) 1931 سال دسامبر(مؤتمر اسالمى در قدس 

  ...الراغى و مصطفى شیخ

  
  کمیته عمومى مؤتمر اسالمى قدس

  
  )1931قدس، (کننده در مؤتمر اسالمى  هاى شرکت اسامى کامل افراد و شخصیت

  
  کنندگان در مؤتمر قدس ادامه اسامى شرکت

  
  1930پاسخ به امتحان دادگاه عالى شرع در حیفا ـ ... قسامنمونه دستخط شهید شیخ عزالدین 



٤٦  از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی فلسطين

  
  شیخ شهید عزالدین قسام، رهبر حرکت جهادى در فلسطین

  ) م16/6/1330( 

  
  .شود شدن توسط نیروهاى اشغالگر در عکس دیده نمى ازاعضا کمیته به علت زندانى

  .شود دیده مى» اهللا ال اله االّ اهللا محمد رسول«هتزاز فلسطین با کلمه 

)4/10/1934(  

  )1935(متن فتواى علماى اسالمى فلسطین، در تحریم فروش زمین به یهودیان 

  
  )1935(هایى دیگر از فتاوى علماى اسالمى در تحریم فروش زمینهاى فلسطین  نمونه

   م1936متن نامه سپاسگزارى دبیرکل کمیته عالى عربى خطاب به اخوان المسلمین 

  فرماندهان مسلمان فلسطین

  
  )1938... (اعالمیه نظامى فرماندهى انقالب گروههاى قسّام

  
  بیانیه نظامى دیگر از عملیات نیروهاى قسامى

  
  )14/12/1938 ـ 23... (اى دیگر بیانیه

  
  )5/2/1939 ـ 8(اى دیگر  انیهبی

  

  
  .بیانیه از فرمانده یوسف سعید ابودرۀ خطاب بر مردم سوریه و لبنان در سپاس از تعاون آنها

  

  
  زمین فلسطین را در اختیار دارند% 67/5 یهودیها فقط 1948ا سال ت



٤٧  از آغاز تا انتفاضهحرکت اسالمی فلسطين
  کند  سرزمین را اشغال مى4/56طبقه نقشه تقسیم سازمان ملل یهودیها 

  اند سرزمین فلسطین را اشغال کرده% 78، صهیونیستها 1948پس از تجاوز 
  

  دهد نقشه، مراحل اشغال فلسطین را نشان مى

  
  المسلمین د عام اخوانالبنا مؤسس و مرش شهید حسن

  
  المسلمین الحسینى خطاب به اخوان متن نامه سپاس حاج امین

  
  ...و بعد اعالم انحالل سازمان... اخوان

  
  )1947 اکتبر 27(قطعنامه مؤتمر اخوان المسلمین در حیفا 

  
  )1254شماره کیهان العربى، (هاى اسالمى در فلسطین  صفحه اول از قسمت اول مقاله حرکت

  
  

  )1991 اکتبر 22 ـ تهران ـ 1370مهرماه (العربى  نکیها


