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()1
المقــدمـــات
 -1مع مطلع القرن الشررن ك نت رل النالرةتللع الشتلةلرع ر لرل منللهارت الشللرت «منللرع اممرن تللرع» ،وتةلرت
هذه الةنللع بتله ام وتفت م األزمع الهي شت ي منات النظتم النالةتلي الشتلةي .فق صرب تطر ا اممرن تللرع شره ا
الهنت ضررت بررلك ال ر وس النالررةتللع الارررنل وتفررت م الهنررتف بلناررت للسررلطنع ىلررم الةسررهشةنا  ،لررم ت ر له ر ام
اله نت ض والصناع الطرقري ا را الرلر ا النالرةتللع فسرات .وا ل تصرتى ا لرهنهس والنار ا لرهشةتا للرلر ا
الةسررهشةنع والهتبشررع لررم تسررتاع ةر البننررع ال نلررع اله ا ررع لرررش ع هررذه الرل ر ا والهشررت م الةضررطن لنضررتلات
الةنتهض لإلمرن تللع والات ف لم الهبنا ال ني وال ل ع الق ملع والهط ا ا هةرتىي والرهصلم مرك بقت رت الرنرم
مت را النالةتللع.
شالل اممرنا ا ع الشهةت لع بنظتمات شره ام طرتىي الةهصلرو والةهفسرن مرك ارع ،وبةةهلاتتارت الرتلرشع والننلرع
بأل ا ات وثنواتات وم شات ا لهناتلجي مك اع ا نل ،مبط ا ظرتا الر وس النالرةتللع األواوبلرع والر الةبرتوا
النئلسلع للهنتف والصناع فلةت بلنات هستم النف ذ والالةنع في هرذه الرلر ا الهري نت رل تنر بنلرن البارم الشهةرت ي
اآل ا لم ام التا .ونت ل الرل ا الشنبلع وفلسطلك براا تص ،مك ابنز الة ا ع الهي شرا صرناىت ىنلفرت مرك
را ال وس املهشةتا ع الارنل لرسط ف ذهت فلات والهةال لفنض هلةنهات الاتملع ىللات.
نشأأأت الحركأأة الصأأهيونية فأأي القأأرن التاسأأع عشأأر كتعبيأأر سياسأأي قأأومي زايأأف عأأن طمأأو البورجوازيأأة
المتوسطة والصأغيرة اليهوديأةا الحرفيأة والصأيرفيةا إلأى تفأادي االنأدماج فأي المجتمعأات الرأسأمالية القوميأة
الناهضةا التي كانت تهدد بإسقاطها إلى مصاف البروليتاريا.
البننع الصال لع فنصرهات الج رع األولرم لهبر س الهمارت
وفي ا الهب س اممرن تلي للنالةتللع الشتلةلع و
الط بتو رع الن شلررع لررم و رتئع لررهلطت لع ىلررم ااض فلسرطلك ،للررت ت افقررل هرذه الةصططررت املررهلطت لع للةررنع
األولررم مررع مصررتلس النالررةتس األواوبرري الارلررن ،ولت هرره نهسررتع م ا رع وضررةت ت افضررا فرري الةنتفسررع ىلررم
لرههس مر ا ي ر م لهلرههةتا والهصر ن لررم الةسرهشةنا  ،نةرت ت افقررل ا ضرت مرع لت ررت الر وس ا لررهشةتا ع
وبراا تص بن طت لت ،لرنت اى لهناتلجلع ثتبهع تةاك مك صلت ع مرتا شات املهشةتا ع في الةنطقع.
 -2نت ل البنع الشتلةلع األولرم الهشرلرن الر اامي األنهرن ىنفرت ىرك تفرت م ازمرع النالرةتللع الشتلةلرع ،وا البرنع
س النظتم النالةتلي ىصنا مك الهنا رع الةهسرتاع ىلرم طرتو ولري ،تبلارت منللرع مرك تشرت م ضرت
لم
الطرقع الشتملع وللفتئات بأفق واؤ ع هةتىلع ذا ع ،والنا ض الةضطن لنضتس الرش ع الةنرتهض لإلمرن تللرع.
فقر الرفن البررنع ىرك ا هصرتا ثر اع انهر بن  1917ا شرهنانلع فرري اولرلت القلصرن ع ،وتشررتز ضرتس الطرقررت
الشتملع األواوبلع ض ب ا از تتات اممرن تللع ،وانهس اشات هفتضرلع مهصرتى ع ،وابهر ا البننرت ال نلرع
في نهلن مك األ طتا الةسهشةنع والهتبشع تنة وتناض في تلتا ىتام ب الهبنا الق مي.
لرم تاررك منطقهنررت الشنبلرع بةنررأل ىررك مجةر ع هررذه الهطر اا  ،فلقر شررا لررن ا البرنع والسررن ا القلللررع الهرري
لرقهات قظع ملع لرها فل الرهصلم مرك النلرن الشهةرت ي و جرتز لرهقهس الرلر ا الشنبلرع وولر تات .ا القلرت ع
األالررهقنا لع الشرررتئن ع الهرري فنضررل زىتمهاررت ىلررم البننررع الق ملررع النتشررهع لررم تلرررت ا ت تاررت لررم املرررت
وام هاتس ،وتر األمت ي الق ملع ،بت هات ات للتلع الهبتلو مع بن طت لت املهشةتا ع.
ففري ىرتم  1917بر ا بن طت لرت ا لررهشةتا ع الهري لررل بجل شرات لررم مررن نت الشنبرري تبرل لررهتا الهبرتلو مررع
اله اع الشنبلع الارنل ض ا لهر ا الشهةرت ي ،تاري الررنو لهنفلرذ مصططرت لرههس الةررنو الشنبري وتجتئرع
ول ته الق ملع ،و هستم السلطنع ىلله مع فن ست.
 -3مل ث اع انه بن امشهنانلع مهات األولم لم النضتس الر ني والقر مي لررش بنت الشنبلرع للنرذاب ،با ر امات
ىلم فضس ا ت البلو اممرن تلي الرن طت ي  -الفن سي و اىه ولقلقع وى ه الةشس لع بنرنهت نتفرع الةشتهر ا
السن ع الهري نت رل ر ىقر تات رهس البرنع الشتلةلرع األولرم ا رناف الهبرتلو اممرن رتلي ،مرك ا را هسرتم تننرع
اممرنا ا ع الشهةت لع وفنض هلةنهات ا لهشةتا ع ىللات.
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ونت مك ابنز مشته ا الض اا اممرن تلللك إتفاقية سايكس -بيكو ،والهي تضةنل تقسلم الةررنو الشنبري لرم
منطقهي لههس وفقت لصط أ ذ بشلك ا ىهرتا مصرتلس البللفهرلك ا لرهشةتا هلك بن طت لرت وفن سرت ،و هجتهرا لقرتئق
ال لر ع والهاتمرا ال قر مي ،والبت ررع لرم ا لرهقهس والهطر ا لر ل شرش ع وا طرتا منطقهنررت الشنبلرع .وبة ر هررذا
ا تفتو ام نامي الذ تانس في مؤتةن سأان ريمأو ( )1920فنضرل بن طت لرت لرلطنتات ىلرم فلسرطلك وشرن ي
األا والشناو ،بلنةرت لهلرل فن سرت لر ا ت ولرنرت  ،مسرهفل تلك مرك ضرشو البننرع الق ملرع وتفااارت و ضر ىات
للتىتمع األالهقنا لع الشرتئن ع بصطات القتئم ىلم لهةناا الهبتلو مع املهشةتا لك ام جللت.
وفي  2ترن ك الهت ي ( فةرن)  ،1917را ا تم لللع مك رهتو فجرن الشصرن الر ولي الج ر  ،ىصرن هصرتا ثر اع
انه بن في اوللت القلصن ع الهي و ال ضنبع تللع لم النظتم النالةتلي -اممرن رتلي الشرتلةي ،اىلنرل بن طت لرت
ا تهت الش وا لرع بتلنسررع لةسرهقرا به رت فلسرطلك ،باصر ااهت وعأد بلفأور الرذ تشار للبننرع الصرال لع الشتلةلرع
«بتأسأأيس وطأأن قأأومي للشأأعب اليهأأودي فأأي فلسأأطين» .وفرري السررن ا الهلقررع لررهاةلل السلتلررع املررهشةتا ع
الرن طت لع مصططتتارت الناملرع لرم تر ر ال ر الر ني لررش فلسرطلك ،و لرهس الالرت الصرال ي املرهلطت ي
ىلم ااضه■

()2
مرحلة اإلنتداب البريطاني  ...في النضال الوطني التحرري
 -1تتبشل بن طت لت في ا لام ام ه اع الذ فنضهه ىلرم به رت برتلنمم مرك اا ع الررش الفلسرطلني ومطتمبره
ال نلع في املرهقهس ،لرهاةتس وتنفلرذ مصططارت بتلهبرتلو مرع البننرع الصرال لع وبرتله ا ؤ مرع بشرض ا رناف
النظررتم الشنبرري النلررةي  ،ومنررذ ذلررح البررلك بررنز ال ر وا اممرن ررتلي لل ررت الةهب ر ع األمن الررع فرري اىت ررع و ىررم
الةرنوع الرن طت ي  -الصال ي.
لقر ررنل ترررجلع الاجررنع اللا ررع ىلررم طررتو والررع ،وا لررهله ىلررم اااضرري الفهلررلك و ررن هم مناررت و تمررع
منلررق بتلررههةتا اؤوس امر اس ا نرلررع صررال لع ىلررم
الةسررهشةنا اللا ررع ىللاررت ،واىت ررع ة ر هصررت ا ر
لستع ت ملن والهجتز ة ا هصت ال ني الفلسرطلني ،وتررجلع بنرت الةؤلسرت الشسران ع الصرال لع فري را
للطت ام ه اع وتبل اىت هات.
لل هذه السلتلع في تنت ض لت مع مصتلس نتفرع رقرت شرشرنتع مرع الفهلرلك الرذ ك ا هتىرل ااضرام وا ررنوا
ىلم الاجنع منات للنضة ا لم لش الرطتلع في الة  ،مع الر ا از ع البنفلع الةهطلشع لرم النةر والهري تلرل
مررك منتفسررع ااس الةررتس الصررال ي و مررن صررنتىتتات النتشررهع ،مررع الطرقررع الشتملررع النتملررع الهرري ا رررن اولررع
طتىتتات ىلم الرطتلع بسر للتلع «العمل العبري» الصال لع ،مع الةطتمس الق ملع لرشرنت باتمله الذ و ر فري
السلتلع ا ه ابلع والنتو الصرال ي تا ر ا باذابرع و ر ه القر مي ،وتررن ه مرك و نره ،و هاتنرت لبقره فري تقن رن
الةصلن وا لهقهس.
 -2توم ششرنت الفلسطلني هذه الةصططت ا لهشةتا ع -الصال لع منذ ب ا رع ىار ا هر اع وترلر ا مقتومهره فري
هفتضررت مه اللررع ت ررل برراىه اله ر اع الةسررلبع الرررتملع الهرري الررهةن مررك  1936لهررم ىررتم  ،1939ولاررك
الزعامة اإلقطاعية -الدينية اله ي ت لل لت ع هذا النضتس لم تلرت ا ا به لم الات ةع والفرا بسرر مرك للتلرع
الةستومع واله ا ؤ الضةني الهي هاجهات مع ا ه اع ،وبسرر مرك تذبرذبات وتص فارت مرك مارت الهبرنب الةسرهقا
للفهلررلك والشةررتس ولررتئن الجةررتهلن الرررشرلع الات لررع .ولشرررل األ ظةررع الة اللررع لإللررهشةتا فرري األ طررتا الشنبلررع
الةبلطرع بفلسررطلك ،واا نرلررنا فري الةسررتس بتلررهقهس البننرع ال نلررع الفلسررطلنلع و ىرم ا نبهاررت األنهررن ا شلررع
وتسللط الضنط ىللات مك ا ا لقت السهح ووضع مصلن فلسطلك ال ني بلك ا «البللفع» بن طت لت.
ضطلشل الطرقرع الشتملرع النتملرع و ةرتهلن الفهلرلك الفقرنا بر وا هرتم فري هرذا النضرتس الر ني الارت ف لرم لرا
ا لهقهس و لرت الةرنوع الصال ي ،وىلم انهتفات تم امضناع الشرتم األ ر س فري الهرتا ن والرذ لرهةن لرهع
اشان واله اع الةسلبع بلك .1939 - 1936
ا ضشو وتفاح الطرقع الشتملع الشنبلع الفهلع ،هلجع ل اثع ر ئات وا هرتا الرطتلرع ال الرشع فري صرف فات بفشرا
الةنتفسع الصال لع ،وافهقتا البتع الرل ىي الفلسطلني لرم اله ره الرن رتمجي ال اضرس والةهئرم و هةرتس لت تره
فررري فهرررنا لتلرررةع لله لارررت الصرررتئرع لشمةلرررع الهتلهرررع بررررأ اول رررع الةسرررألع الق ملرررع الشنبلرررع ومشرررتلم للارررت
ال ةقنا ي ،ومت ا ل لله ذلح مك ىتلهره ىرك الجةرتهلن الشةتللرع والفهللرع الات لرع ،مجةر ع هرذه الش امرا لتلرل
و تق م الطرقع الشتملع له لي لرت ع الهر اع ال نلرع ،وتصللصرات مرك تذبرذع وا شلرع زىتمهارت ام طتىلرع وضرةت
تط اهت ب النصن.
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بت ر ع البررنع الشتلةلررع الهت لررع ،وبررتلنمم مررك اتةررت التىتمررع ام طتىلررع  -ال نلررع فرري الضررت الةبر ا النررتز ،
و فل ةتهلن الرش الفلسطلني لم ت ر النضرتس الشرتلةي مرك ا را لرن الفتشرلع ،و ىةرل بقر ع نفرتح الررشرلك
اللرنت ي والس ا مك ا ا لبتو الات ةع بق ا لا مع فلري الفن سلع الة اللع أللةت لت النتز ع ،ومرك ا را هرتاع
ا لهقهس والهبنا الر ني .وواصرا شرشرنت فري ال رل فسره النضرتس مرك ا را املرهقهس والبفرت ىلرم لقره فري
و نه ،مك ا ا فضرس و لررت ال لرتئ ا لرهشةتا ع والصرال لع الهري ااا ا تسرهنا رنوف البرنع لهرن رن
م اصلع املههس الرن طت ي ،وتصشل وتلنع الاجنع اللا ع■

()3
 15أيار (مايو)  1948وأفول الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة
 -1في اىقتع البنع الشتلةلع الهت لع ،بلنةت نت ل شة ام شهنانلع تسطع ىلم بقتع تهسع بتلهةناا فري ىتلةنرت فري
رررهس ا لرررهشةتا
اواوبرررت والرررلت ،وبلنةرررت شرررقل شرررش ع ى ررر ع ن قارررت لرررم ا لرررهقهس والهبرررنا ،وا بسرررن
واممرن تللع ىك الاهلن مرك ا طرتا األاض ،لرنىل البننرع الصرال لع تبرل اىت رع وتنتضري لرلطت ا هر اع
وفي تبتلفات النتشي مرع اممرن تللرع األمن الرع ،السرتىلع لرم بسرط لرلطنتات ىلرم الةررنو الشنبري ،لرنىل مرك
وتلنع لهش ا اتات لههر مررنوىات ا لرهلطت ي بهقسرلم الر ك الفلسرطلني وامهصرتع الجرت األنررن منره وتررن
ششرنت مك تاه و تمع ولهات اللا ع الةنلقع ىلم ااضه الةسل بع.
نت ىه ولرع لرنائلا فري  15ا رتا (مرت )  1948ذاوع الةررنوع الصرال ي الرذ هشرتن مرع اوح الشصرن
ومجنل الهتا ن .فلق ا لةل هذه ال ولع ىلم ا قتض الالرت الر ني للررش الفلسرطلني ،وااتارك بقتؤهرت بتلرهةناا
تر شصصلهه وا ههىه مك ااضه ،وصتل ذلح لةلع صال لع والرشع مرك ا را رن الفلسرطلنللك الشرنع مرك
األااضرري الصتضررشع لهلررههس بةررت ضررةك مهصررتبات بررراا نتمررا ،وا جررت هاررذا ىةللررع ترررن صررو الرررش
الفلسطلني تاج ااضه وت زىه في األ طتا الشنبلع الةبلطع فضه ىك الضفع الننبلع ومتع.
 -2لهنلل لنائلا الشةللت البنبلع الهي شنهات الر وس الشنبلرع للنرذاب ،تبرل لرهتا تبن رن فلسرطلك ،فهجرتوز
البر و الهري الرةهات لارت ررنااا األمرم الةهبر ع ،والره لل ىلرم مسررتلت والرشع ر ع مرك األاض الفلسررطلنلع
الشنبلع ،وافضل باصناا تنفلذ القنااا ال وللع الةهاناع القتضلع بش ع اله هلك الفلسطلنللك لم تاهم.
لتهةل األ ظةع الن شلع الشنبلع مستهةع مؤثنع في فهس ابر اع النجرتح امرتم هرذه الصطر ع الصرال لع ،فقر تومرل
تلح األ ظةع ا ع مبتولع لةستى ع شش فلسطلك ىلم لةا ضرلهه ال نلرع بنفسره ،والرطرل ضرتله مرك ا را بنرت
لررره الرر ني الصررتص لةقتومررع ام هرر اع والاجةررع الصررال لع ،وافضررل مرر ا ه بررتلش الةررت والهسررللبي،
واصن ب مك ذلح وتبل مطت الرشتاا الق ملع الج فت  ،ىلرم رتس ل شرات تبرل لرت ع النظرتم األا ري،
لهبتاع في تا ل و «الهقسلم» ،ثم لههلس الفنصع ملنائلا لهجتوز تلح الب و .
ال ني الةسهقا للررش الفلسرطلني ،بتم ر ام
والهاةلل الصطع اممرن تللع  -الصال لع الناملع لم تصفلع ال
ىلم ضم الجت الرن ي الةهرقي مك فلسطلك لم شن ي األا  .و رت هرذه ال لر ع املبت لرع الهري فنضرل ىلرم
الرررش الفلسررطلني لررم م صررت اع البق ر و ال نلررع لرررش فلسررطلك ،و ة ر شصصررلهه ال نلررع الةسررهقلع ،و ةررع
ضتله الات ف لم لهشت ع لق ه في ااضه الةنهصرع.
 -3تنت ىلم لتم ولع لنائلا وضم األ تا الرن لع ملن الةبهلع مك فلسطلك لم شنو األا وضرع الةسرألع
مب اه النضتس مرك ا را لرهشت ع الا رع ال نلرع لررش فلسرطلك ،واىت تره لرم
ال نلع الفلسطلنلع في تا
ااضه ،وضةت لقه في تقن ن مصلنه ،بةت افا ىت ع ت لل و نه في ا ولع ةقنا لع مسهقلع.
ولاررك ضررشو البننررع ال نلررع الفلسررطلنلع وترررههات وتفسررن لت تاررت شررره ام طتىلررع -الر ا از ررع لررم ةاررك مررك
الههنتف النضتس ف اا مك ا ا هذا الحل الديمقراطي الجأذري للمسأألة الفلسأطينية ،فقر ترم تررهلل مهرت األلر ف
مك ابنت الرش الفلسطلني بلك الضفع الننبلع و طتع متع واألا ولرنت ولر ا ت والشرناو وملنهرت مرك الرلر ا .
وفري منرتفي الررهت ىتشرل ةررتهلن اله هرلك فري را شرنو هصررت ع و هةتىلرع صرشرع ،وا ضرشل تجةشررت
نهلرنع مرك لقر و الة ا نرع والشةرا والهنقررا .وا ل
شرشرنت لظرنوف للتلرلع و ت لرع مهرت نرع ،ولنمرل فري لرت
وا ع اله زع الجننافي هذا لم تةت ق الةجهةع الفلسطلني ،و هس وترت ك فري تا نره الطرقري وتفرتو فري ا ةت ره
بهجةشتته الةصهلفع.
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 -3ر اس فهررنع للسررل صررلنع ا ل هررذا ال ا ررع لررم ذوبررت البننررع ال نلررع الفلسررطلنلع فرري ررتا البننررع الق ملررع
الشنبلع النتهضع ا ذاب ،األمن الذ نت سهاةا براا اتئي ىةللع طمس الهوية الوطنية الفلسطينيةع
■ ففأأي األردن والضأأفة الغربيأأة تالفررل الق ر ل ال نلررع الفلسررطلنلع مررع ال ا ررع ام للةرري الج ر  ،وفق ر ه هاررت
الفلسطلنلع ،وا مجل في البننع ال نلع األا لع فرالل ت ا هتمت مك تى تات الجةتهلن ع في النضتس مرك ا را
الهبرنا وال ةقنا لرع فرري األا  .وبرتلنمم مرك ضررنواا هرذا اله ره مررك للرت الةرر ا ،فقر ىجرت تلرح القر ل
ال نلع الفلسطلنلع ،بةت فلات الهنظلةت الهي تنهةري لرم فارن الطرقرع الشتملرع ،ىرك ااب الضرنواع الةقتبلرع للبفرت
ىلررم شصصررلهات ال نلررع الفلسررطلنلع ،وتضررةلك بن تمجاررت لل ر للةسررألع ال نلررع الفلسررطلنلع ،بتلنضررتس ال ر ني
الهبنا مك هس ااع الصناع ض النتو وا لهلطت الصال ي ،لم ت النضتس الر ني الر ةقنا ي فري
األا .
■ وفأي األقطأار العربيأة األخأر لرهطتىل الر ا از رع الق ملررع النتهضرع ا تأدم فري رتا لننتتارت ال نلررع
القطن ع او الق ملع الشتمع نا الق ل البلع والفتىلع بلك ةتهلن شش فلسطلك منو ع للنظنع الق ملع الةهتللرع الهري
تلقرري ماةررع لررا الةسررألع ال نلررع الفلسررطلنلع ىلررم ىررتتق األ ظةررع الر ا از ررع النتشررهع الهرري مررش ال ر لت صررصرت
وشررشتاا ل ر س لررهش ا اتات الةفهنضررع لةشننررع تبن ررن «ال ر ك السررلل » .و زا اواج هررذه النظن ررع امتاتللررع
وا هظتا ع الهري زاىرل فري اذهرت الجةرتهلن الفلسرطلنلع الةررن ع ،رنل هةرتس ضرنواع واول رع تةارلك شرش
فلسطلك مك ا ذ ضلهه ال نلع بل ه وصلت ع ه هه ولننهه ال نلع الةسهقلع■

()4
إنبثاق الحركة والكيانية الفلسطينية
ا مأزو الشجت الذ ىت ل منه الطرقت البتنةع الشنبلع في صناىات مع لرنائلا ،ومرت ا ل للره مرك فهضرتح
مهستاع لشفاتا الر ا از ع الق ملع برأ هظرتا لرهاةتس األ ظةرع الشنبلرع « ىر ا هت» للةشننرع ،بتمضرتفع لرم
ا هصتاا الرتهنع الهي لققهارت الررش ع الهري ا رذ زمرتم ضرتلات الهبرنا بأ ر ات ،لرم لررت ا رت لرم قظرع
ر ع لل ر ىي ال ر ني الفلسررطلني ،و رشررتج ر لرررش اه بت هةررت ال ر ني الةهةلررت و ا ر ض مهج ر لبننهرره
ال نلع الةسهقلع .تبل ضنط هذه اللقظع ،وتجتوبت مشات مك ارع ،ولرشلت لرم تط قارت مرك ارع ا رنل ،صرت ل
ال وس الشنبلع ىلم رت منظةع الهبن رن الفلسرطلنلع ىرتم  ،1964وبفشرا هرذه اللقظرع بر ا فري مطلرع ىرتم 1965
الةقتومع الفلسطلنلع الةسلبع.
لق ت افقل هذه اللقظع ال نلع الفلسطلنلع مع منللع مك النا ض ال الع لبننرع الهبرنا الر ني الشنبلرع فري را
القلرت ا الر ا از رع الق ملرع الج ر ع ،فقر لهر م الصرناع ضر الالةنرع اممرن تللررع األمن الرع السرتىلع لرم بسررط
هلةنهات الاتملع ىلم الةنطقع ،وا جت الش مك الرل ا الشنبلع لهقهلات السلتلي وو ته ،و ن تصرفلع سررلع
هةتىلع ةقنا لع والرشع النطرتو
لنف ذ الطرقت الن شلع شره ام طتىلع والنالةتللع الهقلل ع ،وا جت تب
بقلررل الررلنع البرر و الهرري فنضررهات الطرلشررع
فرري الرلرر ا الشنبلررع الةهبررناع .وامررم ا مجةرر ع هررذه الهبرر
لم شره ا الهنرت ض والصرناع مرع املرهشةتا الج ر ،
الر ا از ع للقلت ا الق ملع النتهضع ا ذاب ،ا ات ت
وفي للشهه اممرن تللع األمن الع وتصشل لت هات لم هج م ى وا ي ضةك قتف مجة ع هذه الهط اا ■

()5
حزيران (يونيو)  ... 1967المسألة الوطنية في إطار آخر
 -1تلرلع لاذه البت ع اممرن تللع ،و زا ت صتى وىري الررش ع الشنبلرع لبقلقرع الةطرتمس اله لرشلع املرنائلللع نةرت
تةهلل في ازمرع تب را مجرنل ارن األا  ،مهنافقرت مرع تصرتى الشةللرت الةسرلبع للةقتومرع الفلسرطلنلع ،و هلجرع
تفت م األزمع ال ا للع ا هصت ع وا هةتىلع املنائلللع ،ر فشل لرنائلا لرم شرك ىر وا ات ضر الرلر ا الشنبلرع
الةبلطع في لت نا ( ل )  ،1967با ف اله لع في األاض الشنبلع ،وفنض لا لهسهمي للصرناع الشنبري
 املنائللي ضةك تصفلع اتئلع للقضلع الفلسطلنلع ،لم ت ضنع و ضشتف لننرع الهبرنا الشنبلرع و قرتفتط اهت النتهض ا ذاب ،والش ع بتلةنطقع لم فلح النف ذ اممرن تلي.
جبررل لررنائلا فرري هررذه البررنع بررتلههس مررت ترقررم مررك ااض فلسررطلك لررم ت ر اااض ىنبلررع ا ررنل ،وا
الات ةع لرم ام الرتا النارتئي لإل ىرت ا الر ا از رع بررأ «امىر ا للةشننرع» وفضربل ىجرت الر ا از رت
ال نلرع الشنبلررع ىررك تلرلررع مهطلرررت مجتباررع لقلقلررع ولتلررةع مررع اممرن تللررع والشر و املررنائللي الةهفر و ،بسررر
لجرتم هررذه القلررت ا الر ا از ررع ىرك جررتز تشرهررع ةقنا لررع والررشع لجةرتهلن الرررش ع الشنبلررع ،وىجتهررت ىررك
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لهاةتس ماةت اله اع ال نلع ال ةقنا لع ،وتن هت فري جرتز تصرفلع اتئلرع للةصرتلس اممرن تللرع فري الةنطقرع،
ولفت ات ىلم وشتئ مهصلع مع الن شلت الةبللع والشنبلع.
 -2ا هت ةررع  5لت ررنا ( ل ر )  1967لررم ررههس والررع فرري ملررتا الق ر ل فرري الةنطقررع لصررتلس لررنائلا
واممرن تللرع الشتلةلررع ىتمرع واألملننلررع تصررع ،و نلرل للةررنع األولررم منرذ ىررتم  1948طررن اله صرا لررم لررا
تصرررف صرررال ي  -مرن رررتلي للةسرررألع ال نلرررع الفلسرررطلنلع ،هضرررةك الهارررن النارررتئي لشةللرررع ترررذو وتر ررر
بفنض الةطتمع اله لشلع املنائلللع ىلرم
الرصصلع ال نلع للرش الفلسطلني ،و لنت لقه في و نه ،نةت ه
لرررتئن الررررش ع واأل طرررتا الشنبلرررع الةبلطرررع بفلسرررطلك .لقررر اصررررس الطةررر ح اله لرررشي  -املبرررت ي املرررنائللي،
فنض الهصرفلع الناتئلرع لل ر الر ني الفلسرطلني هر الصطرن الةرتشرن الر اهم الرذ نرنري تجنلر نرا
ومبتو
الق ل مك ا ا لنه و لرت ه.
منع ا نل وضشل لنع لت نا  1967الةسألع ال نلرع الفلسرطلني فري رتا لرهناتلجي منللري ر  ،ةلري
نةاةرع مرتشرنع النضررتس مرك ا ررا تبن رن الةنررت ق الةبهلرع ىررتم  67وا هرتاع البررق فري ا لررهقهس الر ني وىر ع
اله هلك في تا لق الرش الفلسرطلني فري تقن رن مصرلنه ببن رع .و هلجرع لرذلح ت ر الهرنابط انهرن فرأنهن برلك
ضرتس الررش ع الشنبلررع فري األ طررتا الةبلطرع ،الاررت ف لرم الرهشت ع ااضررات الةبهلرع و لرررت الةسرتىي اله لررشلع
املنائلللع ،وبلك ضتس الرش الفلسطلني النامي لم لرت الةصطط الهصرف اممرن رتلي  -املرنائللي ،و لرن
ا لههس و ىت ع تألل الالت ال ني لرش فلسطلك ىلم ااضه في رتا ولرع مسرهقلع ذا لرلت ع ىلرم ن رق
لبتو الات ةع الاتملع بتلةرنوع للةرنوع الصال ي.
هتئ البرنع بةرت نررفهه مرك ىجرت للطرقرت البتنةرع الشنبلرع الر ا از رع والن شلرع ،لرم قفأزة نوعيأة فري
ا
اللقظع ال نلع الفلسطلنلع و ا ض ةتهلن والع للبننع ال نلرع الفلسرطلنلع الةسرهقلع الهري و ر فري فصرتئا
الةقتومررع الةسررلبع تشرلنهررت السلتلرري الج ر  ،والهرري لررنىت مررت صن ررل فرري منظةررع الهبن ررن الفلسررطلنلع نا ررتا
للتلي جس ول ع الالت ال ني الفلسطلني والهقهس ه هه■

()6
بين حربين ( ..)1973 - 1967نمو حركة المقاومة الفلسطينية
 -1ةل لننع الةقتومع الفلسطلنلع وانهسرل الجتمت ملن مسر ع في اىقتع لنع الـ  ،67والصل رذواهت فري
اىةتو الجةتهلن الرشرلع الفلسرطلنلع ،ولشررل واا هتمرت فري تنظلةارت وتشرههارت وتسرللبات وز ارت برراا مسرهقا فري
الةشننع ض املرههس .وتشةقرل شرلهت فررلهت الةضرتملك ا هةتىلرع ال ةقنا لرع للبننرع بهتا ر الر وا الرذ لشرهره
الطرقرت الات لرع وتنررتمي ثقلارت ا هةرتىي ا ررا صرف فات ،وبفشرا النفر ذ الةهتا ر للهلرتا الر ةقنا ي الهر ا فرري
الةقتومع ولشفاتا اللستا ع الجذا ع في اولت الجةتهلن.
نهسرل الةقتومع الفلسطلنلع لهنامت ىةلقت في صف ف الجةتهلن الشنبلع ،ولشرل واا هتمت فري ذنرت ضرتلات مرك
ا ا ال ةقنا لع والهبنا ال ني وال ل ع الق ملع .وبفضا ذلح شالل الةقتومع ىتمه هتمرت فري مقتومرع ام رههس
فرنض تسر ع تصرف ع ىلرم
ال الع في ملرتا القر ل الرذ ال ثهره البرنع لصرتلس لرنائلا ،وىن لرل مبرتو
لستع شش فلسطلك ولق ه ال نلع الهتبهع.
 -2في األردن شالل الةقتومرع تشرلرنا مهقر مت ىرك ضرتس الجةرتهلن الفلسرطلنلع النامري لرم ام شهرتو مرك الضرن
وللتلع مصت اع الرصصلع ال نلع لرش فلسطلك .هذا مك اع ،ومك اع ا نل ،فا اله ا ا الة ض ىي برلك
ماةت الهبنا ال ني الفلسطلني وبلك لتئن مشضره الهر اع ال نلرع ال ةقنا لرع فري األا  ،ر فرنض فسره
ىف ررت ىلررم و ر وماةررت الةقتومررع فرري الررره  ،للررت اص رربل تررراا تشرلررنا ىررك الةصررتلس الةرتشررنع ال نلررع
والطرقلع لةصهلو شنائس الجةتهلن الفلسطلنلع في األا .
لرم صرنا مشظرم القر ل والشنتصرن ال نلرع البلرع األا لرع فري رتا لننرع الةقتومرع،
ا ل هذا الهط ا الشفر
األمن الذ ت لم هةتس الهةت ت الة ض ىي القتئم فشه ،بتلنمم مك اله ا ا ال ثلرق ،برلك ماةرت الهبرنا الر ني
ال ةقنا ي األا ي ،وبلك ماةت الةقتومع ىلم صشل النضتس ض ا لههس .فنمم صبع اله ره الةرر ئي القتئرا
بضنواع ضطهع منظةت الةقتومع في األا بةاةت ال فتع ىرك الةصرتلس البل رع الةرتشرنع لجةرتهلن الررش
الفلسطلني هنتب ،ومستهةهات بتلهتلي في النضتس مك ا ا ظتم و ني ةقنا ي ،ا هرذا اله ره لرم ارك نرنري
ا قر لرم لرهس الةقتومررع مبرا البننرع ال نلررع األا لرع ،برا لررم بنرت جبهأة وطنيأأة متحأدة تشرري الطرقررت
الةشنلررع مررك نرره الرررشرلك با جررتز ماةررت الهبررنا الرر ني الرر ةقنا ي لررشا  ،وتشرهررع ت ررت األا للرر ىم
وللةستهةع في النضتس الفلسطلني الةنتهض لإللههس.
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رنوف إزدواجيأة السألطة فري األا فنصرع لنجررتح النضرتس مرك ا را ظرتم و نري ةقنا ري ررراا
 -3وفرن
انلتع هتمع لله اع ال نلع الفلسطلنلع الةنتهضع لإللههس .وان األلر اج صربع بن رتم النضرتس مرك ا را لرا
ز وا لع السلطع لصتلس تمع للطع و نلع ةقنا لع ،ا النا الستئ في مننت القناا الفلسطلني ا ل لم
الشلني للةقتومع في األا  ،والهشت ع ال وا األا ي النلرةي املبرت ي فري مصرت اع تةهلرا الررش
تصفلع ال
الفلسطلني.
الشلنري للةقتومرع الفلسرطلنلع فري
امم ام شطتف الشتم ب اللةلك الذ لت الةنطقع الشنبلع ىلم اثن تصفلع ال
األا  ،وت ررو لررنع ا لررهنتاف ىلررم الجراررت الشنبلررع فرري اىقررتع مرررنوع او ررنز (تة ر زي لل ر ،)1970
وملتع ىرر النتصرن (ا لر سي لررهةرن  ،)1970ا الةقتومرع الفلسرطلنلع وا ارل هرذا ام بسرتا الةؤ رل بنضرتس
فتىي ىنل و ا النف  ،لهطتىل ىرنه ا تضةك البفت ىلم الب األ م مك ماتل شش فلسرطلك وتبررط
الهصفلع الاتملع لبننهه والهشرلن السلتلي ىك شصصلهه ال نلع الةسهقلع■
مبتو

()7
حرب تشرين (أكتوبر) 1973
 -1لتى فري جرتح هرذا النضرتس املهر ام الرر للهنرت ض القر مي برلك الةصرتلس ال نلرع للررش ع الشنبلرع ،وبرلك
الةطتمع اله لشلع املبت لع للش و املنائللي والهأ ل اممرن تلي األمن اي ال الع لارذه الةطرتمس الهري الرفن ىرك
و اات بشنجالع بتلنع في نوف الصةل ىلم الجرات الشنبلع.
ا ل هذا الهنت ض الةبه م لم ر ع لنع ترن ك(انه بن) ال نلع ( )1973الهي شنهات مصرن ولر ا ت ولرتهةل
فلات اله اع الفلسطلنلع .وامم األه اف السلتللع الةب و ع الهي الةهات القلرت ا الر ا از رع لارذه البرنع ،ا
لهرسررتس الرررش ع الشنبلررع و اتاررت الةسررلبع ر البررق بررتلبلو اممرن ررتلي  -الصررال ي سررتئن فت لررع لطةررل
قارن» ،وزىتىرل اانرت ظن رع األمرك والرن ع املرنائلللع وولر
الط اع «تف و الجرلش املرنائللي الرذ
ازمع للتللع و هصت ع و هةتىلع وامنلع مهفت ةع ا ا الالرت الصرال ي ،وانر اهةلرع الهضرتمك الشنبري ىلرم
ال الةجتباع ال نلع الجت ع لإللرههس ولإلمرن تللرع ،وا ارن القر اع الشنبلرع ىلرم تسر ضرنبت هتمرع للنفر ذ
والةصررتلس اممرن تللررع فرري الةنطقررع ،واثرهررل فشتللررع الهبررتلو والصر ا ع بررلك لننررع الهب رنا الر ني الشنبلررع وبررلك
ال وس امشهنانلع وبصتصع امتبت الس فللهي.
 -2لق ا لنع تررن ك لرم تحسأين جزيأي لمأوازين القأو الهري تبارم الصرناع الشنبري  -املرنائللي لصرتلس
لننررع الهبررنا ال ر ني الشنبلررع ،واالررل اإلمكانيأأة الموضأأوعية م اررتض النضررتس مررك ا ررا رررتا الش ر و ىلررم
ام سبتع الاتما مك األااضي الشنبلع والفلسطلنلع الةبهلع رنا ىر وا لت رنا ( لر )  ،1967وا هرتاع لرق
تقن ن الةصلن وا لهقهس ال ني للرش الفلسطلني في رتا ولرع و نلرع مسرهقلع نتملرع السرلت ع ،ملرن ا تاتلرح
بشض األ ظةع الشنبلع ،و تصع الر ا از ع البتنةرع فري مصرن ىلرم لرههةتا هرتئ البرنع لصرتلس لرا ازمهارت
ال ا للع ىرن تستو ات مع السلتلع األمن الرع ،لراا للاجةرع الةضرت ع الهري اىقررل البرنع تبقلرق ىر مرك اهر افات
فلر (ا لر سي لرررهةرن  )1978والةشتهر ع الةصررن ع -
ىررن البلر س الهنتئلررع الةنفرن ع ،وصر لررم تفت لرت نتمر
املنائلللع (اذااي متاس ■)1979

()8
إتفاقيات كامب ديفيد ()1978
فل ر لارري تجس ر بررراا لررق ال ر ومشررتلم البررا الررذ لررشل اممرن تللررع األمن الررع
تفت لررت نتم ر
 -1ررت
و لررنائلا لررم فنضرره ىلررم الرررش ع الشنبلررع ،وهرر البررا الررذ هةهررا با اررتض البننررع ال نلررع الفلسررطلنلع
ومبتصنع ضلهات ال نلع ،وتان املرههس املرنائللي لقسرم هرتم مرك األااضري الشنبلرع الةبهلرع ىرتم ،1967
و«تطرلع» الشه ت الشنبلع  -املنائلللع و لاتم السلطنع ىلرم الةنطقرع الشنبلرع والالةنرع ىلرم مقر ااتات ىسران ت
فلر والةشتهر ع الةصرن ع -املرنائلللع،
و هصت ت وثقتفلت ،وبذلح اصرس الشةا مك ا ا مبتصرنع تفت لرت نتمر
و فرتس الةرتا ع الةاةلع لات ه مهمة رييسية في ضتس ششرنت الفلسطلني وىة م لننع الهبنا ال ني الشنبلع.
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لقرر تةانررل لننررع الةقتومررع الفلسررطلنلع فرري الفهررنع الهرري اىقرررل لررنع ترررن ك مررك جررتز هصررتاا للتلررلع
و بل متللع بتازع ىلم الصرشل ك الشنبري والر ولي ،لرتهةل فري فرنض مت ر مرك الشتلرع ىلرم الشر و املرنائللي
لم نس ىهنافت والشع برتلبق و ال نلرع الفلسرطلنلع نةرت لر هت الرن رتم الةنللري ،وننلرل
وللفتئه ،وا
ا ىهناف بةنظةرع الهبن رن الفلسرطلنلع نةةهرا شرنىي ووللر للررش الفلسرطلني ،نةرت تصرتى الافرتح الفلسرطلني
الةسلس والنضتس الجةتهلن الذ تصذ في بشض األللت تبع ا هفتضع الرشرلع الرتملع ،وتشةقل ولر ع األاض
الةبهلررع و تا اررت ضررةك ررتا منظةررع الهبن رررن ،واز ا املهفررتف لرر س فصررتئا الةقتومررع ال نلررع والهق ملرررع،
وام صنا في صف فات .ولش النا ض ال ني الةهشت م في األااضي الةبهلع فري م ا ارع هرتئ تفت لرت نتمر
فل ر واا لتلررةت فرري لرررت الحلقأأة الثانيأأة مررك هررذه امتفت لررت الةهةهلررع بةرررنوع الحكأأم الأأذاتي فرري األااضرري
الفلسطلنلع الةبهلع ىتم  ،67مت ا ل لم مبتصنع هذه امتفت لت .
 -2لة ا اع هذا الصة الفلسطلني مك اع ،و ضشتف رارع الة ا ارع الشنبلرع للةصططرت اممرن تللرع ،شرجشل
واشنطك تفجلن البنع األهللع في لرنت مناهنرع ،لرم ت ر لرهاةتس ىةللرع لرهنتاف ر ل الةقتومرع الفلسرطلنلع،
فلر  ،لارك هرذه
ىلم لسم مسألع السلطع في لرنت لصتلس الق ل الةسهش ع للسلن ىلم ن ق للر س مررتباع لاتمر
األه اف لم تهبقق بفشا الصة ال ني اللرنت ي والفلسطلني.
فل فع اممرن تللع األمن الع وللفتئات للربت ىرك مصرتاج لإلفرناج
البصتا الذ فنض ىلم تفت لت نتم
تفهلل الصو الشنبي الةنتهض لات ،و ششتس الةت مرك البرنوع الةبللرع
ىك هذه امتفت لت  ،وذلح ىرن مبتو
وام للةلع ،وم اصلع هجةع الهصفلع الشسان ع ىلرم الررش الفلسرطلني و ر اه الةنتضرلع فري األاض الةبهلرع وفري
لرنت  ،والسشي لم ن ا ظةع ىنبلع ا نل لم ائنع امتفت لت الهنتئلع.
امم ذلح فقر فنضرل ام جرتزا النضرتللع الهري لققهارت الةقتومرع الفلسرطلنلع وم. .ف امىهرناف بارت ىلرم اولرع
طررتو ،و با ر ضررلع فلسررطلك تررراا مب ر ا الصررناع ال ر ائن فرري الةنطقررع ضرر الش ر و املررنائللي واممرن تللررع
نرتح مشرلك مرك النظرتم النلرةي الشنبري ،فرا لننرع الةقتومرع الفلسرطلنلع
األملننلع ،وىلرم الرنمم مرك تنا شرت
تتبشل نفتلات في لتئن الةلرت ك ،وتب لرل لرم ر ع لرهقطتع للجةرتهلن الشنبلرع و اهرت ال نلرع الةشت رع للبلر س
الاتبطع ،ا البل س الةهنا شع ىك البق و الق ملع وال نلع وبصتصع البق و ال نلع لرش فلسطلك■

1981
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«إن الصهيونية هي حركة عنصرية رجعية وثيقة الصلة باإلمبريالية العالميأة .وهأي تقأدم حأالف شأوفينيافا رجعيأا ف
وزايفا ف للمسألة اليهودية في إطار مشروع إسأتعماري إسأتيطاني يشأكل نقيضأا ف للوجأود الأوطني لشأعب فلسأطين
ويرتهن بقاءه باستمرار تبديد الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وحقوقه الوطنية».
باذ الصلنع الةاهفرع هنرتوس الرن رتم السلتلري للجرارع ال ةقنا لرع لهبن رن فلسرطلك الصأهيونية نبننرع للتلرلع
تظللاررت ا ر ل لت زائفررع لررها فل ومتزالررل فلسررطلك ااضررت وشررشرت ،وتسررررل فرري هررذا السررلتو بنر ر «المسأأألة
الوطنيأأة الفلسأأطينية» بشنتصررنهت الةشنوفررعع ام ررههع مررك ال ر ك والههلرره ،الهر ر الق ر مي ،امى ر ام السلتلرري،
مصت اع البق و ال نلع ولنمت الرش الفلسطلني مك لقه في تقن ن مصلنه ببن ع ىلم ااضه.
« إن اإلستعمار اإلستيطاني الصهيوني يشأكل العقبأة الرييسأية فأي طريأق إنجأاز حأل ديمقراطأي جأذري للمسأألة
الوطنيأأة الفلسأأطينية» قررنا الرن ررتم السلتلرري للجراررع ال ةقنا لررع .وىللرره صرررس اله ررو امررتم «الصررال لع»
نأ ر ل لت وللتلررع ومةتالررع ىةللررع ضررنواع وشررن ائلسرري مررك شررنو تةلررح الر ىي الررذ سررةس بتلة ا اررع
الفان ع والسلتللع وبتلهتلي الشةللع لشن ا ومب ا الةرنوع الةشرت الرذ ا رتم نلت ره ىلرم ا قرتض الالرت الر ني
الفلسطلني.
■ ■ ■
ال االع الهتللعع « الصهيونية ..فأي الخلفيأة التاريخيأة والحركأة السياسأية» ترر ا باىطرت لةبرع ىرك ترتا ن اللار
وصلهام بفلسطلك بفنز األلط ا ىك الةهرل ىلةلت فري هرذا الهرتا ن ،لإل هقرتس بشر ذلرح لرم الهشن رو بةرت سرةم
«المسألة اليهودية» ونرو ذاهت البقلقي بشل ا ىرك الةرتاىم ال نلرع وامثنلعيالشن لرع ،ونرذلح بشلر ا ىرك تتو رن
األ ر ل لت ،وتسررلط الض ر ىلررم هررذا الجررذا فرري الهطر ا ام هصررت وام هةررتىي للةجهةشررت الهرري ىررت فلاررت
اللا وفي البقرت الهتا صلع الةشنلع ..بش هذا تهنتوس ال االع مت ليع
■ الصأهيونية بمعناهأأا السياسأأي (ا بةررت هجررتوز تشرلررنا «البنرلك الر ائم» لفلسررطلك) بر ا مررك منهصررو القررن
الهتلع ىرن ،لهصا لم ل اما وصلغ تنظلةلع ملة لع اهةات مت لرةي بتلهلرتاا «الصأهيونية العماليأة» هصرن
ىللات الربت بسر مك واهت األلتلي في لننع املهلطت وص لم ىه ولع الرنائلا .وهرذا مرت نطررق
بنف ال ا ع ىلم الهلتاا الصال لع األ نل وبتلذا تلتا «الصهيونية التنقيحية» الرذ ررأ مرك صرلره لرتع
للنو وتاها الللا فلةت بش .
■ الصهيونية الرسمية وفي تاهرت الةرؤتةنا الصرال لع والةؤلسرت الهري رهقرل ىنارتع الةنظةرع الصرال لع
ب لفع لهةهب األااضي في فلسطلك.
الشتلةلع ،بنح املهلطت الصال ي ،والصن وو الق مي اللا
و ر لشرررل هررذه الةؤلسررت واا فررتئق األهةلررع فرري تألررل ولررع الررنائلا ،بةهتبشررع فررنض و ررتئع املررهلطت
وتاهلو الاجنع لم فلسطلك او بتتجرته برذس الةسرتىي للبصر س ىلرم ىرم الر وس املرهشةتا ع للةررنوع .وهرذا مرت
اثةرن ىررك الهرنرري اممرن ررتلي الننبرري – بر ا ت مهفتوتررع مررك البةررتس  -لاررذا الةرررنوع مررك ررراع طتللررت ،فن سررت،
ال ت الةهب ع ،وبصتصع بن طت لت الهي ا لقل وى بلف ا.
■ وعد بلفور الذ تشا فله بن طت لت با تمع «وطن قومي للشعب اليهودي في فلسأطين» للرت ا لقرل لرلطت
ام هر اع الرن طررت ي الشنررت للاجررنع اللا ررع الةاهفررع واىررل بنرت انررتئت ال ولررع الصررال لع ووفررن البةت ررع لاررت،
األمررن الررذ ؤنرر الصأألة العضأأوية بررلك الصررال لع واممرن تللررع « لقأأد وجأأدت الصأأهيونية فرتأأتها لتحويأأل
مشأأروعها الرجعأأي إلأأى وقأأايع إسأأتيطانية علأأى أرل فلسأأطين بفضأأل توافأأق أهأأدافها مأأع مصأأال اإلمبرياليأأة
العالمية ومخططاتها للهيمنة على المنطقة العرب ية ونهأب ثرواتهأا والسأيطرة علأى أسأواقها .لقأد نمأا المشأروع
الصهيوني وترعرع في ظل اإلستعمار البريطاني .وهو يحافظ على كيانه التوسعي وتفوقه النوعي بفضل الأدعم
المتواتل من قبل اإلمبريالية األمريكية( »..مك الرن تم السلتلي للجراع ال ةقنا لع).
■

■

■

مررت تق م ر ه هررذه ال االررع ىررك الصررال لع ر فن مررت ع نتفلررع تسررتى ىلررم فاررم افضررا لةررت وا برررأ الصررال لع
ومرنوىات املهشةتا ىلم ااض فلسطلك في الرن تم السلتلي للجراع ال ةقنا لع■..
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I
في «المسألة اليهودية» ونشوء الصهيونية
()1
لمحة عن تاريخ اليهود
 -1اله ااع للسرل نهرتع ترتا ن وىر مرك اوا تتارت ذو مر ل س امرت او بشر ا ه ري او و لفرع ت لالرع ،وهري
طتبنرت فري هرذا
تشا بتلضنواع ال اثت تتا صلع و شل برتلةشنم التأاريخي الةبر او الصرتام للالةرع  ..ومرت قر
السلتو لل الةبت جع األنت ةلع برأ تتا صلع اله ااع او ى م تتا صلهات ،اوصبع هذا الب ج او ذاب تتا صلرت ،برا
تحولتا كمأا هأيا وبالنسأبة لماليأين النأاىا إلأى « وعأي» معيأو كمأا لأو كأان
الةام ه ا الرواية التوراتية َّ
ف
ف
الحقيقأأة التاريخيأأة بعينهأأاا وهأأي الروايأأة التأأي ت أ َّم توظيفهأأا أيأأديولوجيا وسياسأأيا فأأي ظأأروف المأأد اإلمبريأأالي
() 1
واستكمال تقاسم العالما في تنع مأساة الشعب الفلسطيني .م انرهنت لارذه النوا رع (مرع بشرض الهصر رت )
شني الهشتما مع الهجللت الشةللع لاذا «ال ىي».
ومك هذا الةنطلق ق سع ذا للةنت بةت تق له اله ااع ىك س اللا مبرناهلم ،وبةرت قرتس ىرك ن ره الجر الةررهنب
ا بناهلم الصللرا لرلح هلارت ن رق الفرنا األ ةرك فري
لام وللةسلةلك الشنع ،فا نت امتم هجنع هفق الةؤا
اللهه مك اوا ( ن ع الشناو) لم لنا ال ا شع ىلرم منرتبع الرلرلن (الر اوافر الفرنا األولرط) .وفري الطن رق
لم لرنا مرن بة نرع مرتا الشة ا رع ىررن ن رق الق افرا ،فرشر ا مرن برأبي نةرتس والةلرت ك و رن الرتوا ىررن
الفنا ىن الن ع ،ثم صش شةت مع ان الرللن لم لنا  ،ت ره منارت لرم مررق ىررن تر من ثرم لرم رتبل فرهرن
السرع ،ت شت مستفع الو نلل مهن ،ونت ذلح ل الي ىتم  1850را الةله (و .م).

) (1في هذا الموضوع إستفدنا كثيراف مما كتبه د.أحمد سوسة في «تاريخ العرب واليهود»ا الصادر عن وزارة الثقافة العراقية عام .1961
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و نول ا بناهلم ازو ب ل ه لرةتىلا فري فلسرطلك بر ىرتم  1794و .م ،وبشر م لر ه برأابع ىررنع لرنع ازو
بناهلم مك زو هه األولم لتاع ب ل ه الهت ي لبق وال شق ع ،الذ تح مرع او ه لرم مصرن بر ىرتم 1656
را الةله  ،بسبب القحط الذي نزل بفلسطين.
وبصهف مت ن في الةنا ع ال نلرع ىرك الفرت برناهلم فري مصرن ،فرا نهر الهرتا ن والبفن رت ال تلقأي أضأواء
جدية ىلم للتع هؤ الةات ن ك ،و نلو ىتش ا وا مج ا في الةجهةع الج  ،ا ا تتا صلع القصرم ال نلرع
ملن مؤن ع ،وبصهف هذه القصم شي هرل صلع م لم بتلةات ن ك القت ملك مك فلسطلك.
و ن س ا النري م لم نت ال ضرت الفنى  ،وابةت ال الاانع الذ ك اىهنق ا او برنوا بشقلر ع اله للر (ىقلر ع
ا نتت ) ،فق لتوس هذا الفنى ا فنض ت ع اله لل فنضت ،و توئ اآللاع األ نل ،وانت ىر ا ه ىلرم املره
ع في تا الشةتا ع ،وبش م ته تم اضطات اترتىره برر ع ،ومرك
«املك» له لرع ،وهجن الة نع وابهنم ىتصةع
الةن س ا م لم ه ال اترتع هذه ال ت ع ،وا هجنته لرم فلسرطلك نت رل تبرل و رأع ا ضرطات  ،و ىرت ع الارع
مصن الستبقع في ا الفنىر الج ر امسرل الهرت ي ،الرذ تر لم ىرن مصرن برلك  1222-1300و .م و قر ا
نوج م لم واترتىره مرك مصرن لر الي لرنع  1290و .م ،و ر ا بشرض الررتلهلك ا ىر الةارت ن ك
الةؤا
() 1
ا ذاب ل الي لهع ا ف و ب ا ا التس لهرن ن هذا الن م .
فري ررنو ام الضرفع اللةنرم للربررن األلةرن بتتجرته الجنر ع ،وىرررنوا الربرن وانةلر ا لرلنهم
 -2لرلح الة لر
ن بت ىلم ضفهه اللسنل ،وىن منت ق منرت م النبرتس ىلرم لرل السر  ،ا شطفر ا شرن ت ومرك ثرم شرةت شرن ت
بةبتذاع لل الشقرع ،ومك الشقرع انةلل البةلع للنهت شرةت ثرم شرن ت ،للرت لرل «ننشرت الررن لع» ا الضرفع
الرن لع لنان األا  ،ومك شةتس الربن الةلل تم متو فلسطلك والسلطنع ىلرم ا رتا والرشع منارت ،بر ا برتلههس
شع بك .
اا بت ىلم
وتقر س الهر ااع برأ البةلرع لرهنن ل  40ىتمرت ،أل الررنع شرت ا ةر الجلرا القر م ،ولارك الهتبرل ا صررناىت
ىنلفت نت وا في فلسطلك بلك انرن مرنا ا هلك وهةت اآلشر ا ع والةصرن ع ،نةرت ا الة لر لك ترن وا نهلرنا
في الصربنا  ،هلجرع ر ع الفلسرطلنللك ال افر ك لر هت لرم ااض ننشرت  .تررا برذلح صر ص الهر ااع فسرات ىرك
الهبضلنا الط لع للنتو ،وىةللت ا لهطهع الةاناع الهي تم ا بات ،مةت شني ا الةارت ن ك او رت تام نرت ا
ملةلك بتلرؤو الشسان ع.
س الة ل لك لم فلسطلك لت بلنام مت ىنف بـ «لام القضتع» ،الرذ ك نرت ابرنزهم رر ع برك ر فسره
بش
تئ البةلع وصة ئلا ،ولانام لم هةان ا مك السلطنع ىلم ىة م فلسطلك ،وبقري الش ر مرك الةر تبرل السرلطنع
م ا مك ت نع نن رل ىلرم السرتلا الةةهر مرك مرتع ن برت
الانشت لع ،في للك لهقن الفلسطلنل الذ ك نت ا
لم شةتس للفت ،ول الي ىتم  1020و .م صرل القرتئا اللا ع شتووس ملات ىللات ،فهتبع القهتس ضر الفلسرطلنللك
و ها ىلم ا ام ،فصلفه الةلح اوو لر الي الشرتم  1000و .م وا را الرتلل ىسران ع مسره لتع مرك اآلشر ا لك
والةصن لك (الةننرت البنبلع) ،وتةاك مك السلطنع ىلم فلسطلك و سم مك شن ي األا .
وتج ا امشتاع لم ا الةلح اوو لم هةاك مك السلطنع ىلم الستلا الفلسطلني الةةه مك متع لم شرةتس للفرت،
و ر شرا مررك الصللرا ىتصرةع مةلاهرره فري الر ا رع ثررم هقرا لرم القر س بشر السرلطنع ىللاررت .و ر لرو اوو بنرره
لللةت  ،وىنف ىا ه بت ز هتا الهجتا والشةنا ي ،وفي ىا ه بني مشر لللةت الررالن بةسرتى ع الةلرح اللرنام
الفلنلقرري .و ث رن م ر الةلررح لررللةت ىررتم  926و .م إنقسأأمت مملكتأأه إلأأى مملكتأأينع وال ر ع فرري الرررةتس وت ر ىم
«إسأأراييل» وىتصررةهات السررتمنع ،وا ررنل فرري الجنرر ع وت ر ىم «اليهوديأأة» («يهأأودا») وىتصررةهات القرر س،
وبشضام ا س ا لفظع اللا تن للةنع األولم سرع لم ا ذا البتنم األوس لةةلاع الجن ع.
 -3مع ر الةةلاهلك ب ا فهنع ضرطنابت وصرناىت ا للرع فري نرا مناةرت ،بتمضرتفع لرم الصرناىت فلةرت
بلناةت ،والنت ةع ىك ن اةت نت هت ىةللت وا اهلك امتملهلك للصناع بلك الق تلك الةهنتفسهلك مصن واش ا.
الهرت ي ،وترم تاجلرن صررع اهرا
وفي ىتم  722و .م تم ت ملن مةلارع « لرنائلا» ىلرم ر القتئر اآلشر ا لرن
الةةلاع لم الشناو ىةه بتلشنف الستئ ا ذاب .وامت مةلاع الجن ع فق منهت القتئ الال ا ي ر ذ صرن ،ولرب
ت ا مك اهلات لم بتبا ىتم  586و .م.

( )1بشأن موضوع التوحيدا وتلته بموسى وأخناتونا وقضايا قد تهم القاريء من نمط تأثر اليهود بعقيدة التوحيد لبعض القبايل العربية .أنظر
«موسى والتوحيد»  -تأليف :سيغموند فرويد  -منشورات غاليمار  1948بالفرنسية.
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للطن اآلش ا ىلم فلسطلك لهم ىرتم  539و .م للرت لرقطل مةلارهام بلر الفرنس (ىلرم ر ر ا ) ،الرذ ك
اىت وا ت ا مك ا بتبا لم فلسطلك ،للت تةاك هؤ مك ىت ع للت الةؤلسرت ال نلرع ،ووضرش ا القر ا لك
الفشللع لل ت ع اللا ع .و وضع املان ا الةق و ي ل ا للسلطنع الفتالرلع ىلرم فلسرطلك ىرتم  332و .م وبر ا
السلطنع الل ت لع ،وىن قستم اممرنا ا ع ثن م املان ا نت ل فلسطلك مك تتبشلع السل للك.
نلرع لرت ع برلك اللار ا فسرام ،للرت تررلع سرم مرنام لةشهقر ا الل رت للك
في ىصن السل للك رررل صرناىت
ال ثنللك ،و ةط للتتام ،وبقي سم ا ن مهررهت بهقتلل ه ومشهق اته ال نلع .و هلجرع الضرنط الل رت ي رررل ىرتم 167
و .م ث اع ىنفل بتله اع الةاتبلع ،و امل لتلع الهةن هذه فهنع لع ،للت تةاك الةارتبل مرت برلك ىرتم - 102
 76و .م مك فرنض لرلطنتام ىلرم منرت ق ملرن مبر ع مرك فلسرطلك ،ومتالر ا للتلرع ةشلرع وىنلفرع ،وفنضر ا
ال ت ع اللا ع بتلق ع ىلم لات منت ق ى ع ابنزهت الجليلا مةت رنح السا لع النسرلع هرتا الةسرلبلع لقرت
في هذه الةنطقع نن ع فشا ىلم الها القسن .
تصرع لللار  ،فرأىف هم
ومع ىتم  63و .م ب ا السرلطنع النومت لرع ،ولرتوس النومرت فري الر ا رع مرنس مهلرتزا
مك ىرت ع اممرنا ا ،وابقر ا لارم مبرتنةام الصتصرع ،ولارك السلتلرع الضرنائرلع الهقللرع نت رل فري الرتس هفتضرع
ىلرم ر مهر ك ار
ا ع ،ةشات البتنم النومت ي لط بقس ع ىرتم  70م ،ومرت لرهرل ا هفتضرع ا تجر
ر ىم بنن نررت فقةشاررت اممرنا ر ا النومررت ي ا ا ررت ىررتم  135م ،وهأأدم الهيكأألا وكأأان هأأذا الحأأدر تأأاريخ آخأأر
محاولة جدية لقيام كيان يهودي متميز على أرل فلسطين حتى القرن العشرين.
بش ةع ا ا ت لاذه ا هفتضع ،تاهفل الاجنع اللا ع لم تاج فلسطلك ،واتصذ ا تجتهت األلتللع الهتللعع
 ن ع وشةتس الربن الةه لط ،ا شةتس فن قلت و ن ع اواوبت.
 تجته الجت نع الشنبلع.
 تجته الرل ا الةبتذ ع لفلسطلك.
 و ل ل الة ت الةات نع وصلل لم وا ال و في ل اوللت.
ملح الصتا في هذه الةنطقع ال ت ع اللا ع ،الهي اضبل ك
وفي اوالط القن الهتمك الةله  ،ىهنق ب
ا اواوبت الرن لع والننبلع وامن ات ىه ع
ال ولع ،وبتلهتلي ك شش الةةلاع ،ومك الةةاك الق س
تتا صلع لام بفلسطلك■

()2
المسألة اليهودية
 -1ت ىي البننع الصال لع في مشنض ترن نهت لنفسات «كحركة تحرر للشعب اليهأودي» ،برأ الةسرألع اللا رع
رررأ مررع الاجررنع القسررن ع الهرري تلررل ال ر اج ىررتم 135م ،للررت شررهل اللا ر فرري ا بررت الشررتلم الةشررنوف ا ررذاب
( تلر اا) ،ولم ن مج ا بتألملتا (م لم) ،با لتفظ ا ىلرم ص صرلهام فري رتهنع شر ع الفرنا ع ،وا ارم رغأم
ا ضرطات  ،لرتفظ ا ىلرم و ر هم الةسرهقا الةةلرت ،وا ارم فري البرت
قسوة التاريخ وجأورها ونتفرع مبرتو
الهي لتول ا فلات ا متج ،افضهام الرش ع األ نل .وا اللا لا ام ا ا لق ا نا صرن ف الشرذاع والهنالرا،
لذا فا البا الةنطقي والصبلس ه «عودة» اللا لم فلسطلك «م ك ابتئام وا ا هم» ،وبذلح تسهقلم األمر ا
بةشنررم سررقط البلرررو الهررتا صي ىررك «الررررش اللارر » ،وتجرر هرررذه «الةألررتع» لرره لارررت فرري مجهةررع و ولرررع
نتلةجهةشرت والر وس األ ررنل .نةرت تلررس الصرال لع ىلررم ا اللار لرتول ا ومررت «الشر ع» لررم فلسرطلك ،ولاررنام
تةان ا مك ذلح فقط مع ات ت القن الهتلع ىرن وب ا ت القن الشرن ك.
فرري الهأنل ر ا الهرسررلطلع والرن هررع تهن ررت ةلررع مررك الةنتلطررت  ،شررالل سررل األ ل لررع الصررال لع ،ا
األفارتا فسررات الهري تسر ات لهرن ررن لرلطنتات ا لررهشةتا ع ىلرم فلسررطلك ،والهنالررا بتلررش الفلسررطلني وترررن ه،
الرش ع الشنبلع .فتلاهم ىك هجنع مأل ع وىذاع ترتا صي رتص برتللا  ،و صرناا ىنلر
وتا ااض وو
للةبتفظع ىلم الرصصلع الةةلتع ةت ه مناو في التفكير المثالي صا لر اللنر  ،و ار ف لرم سر الرط اع
تت ر مررك تةتلررح الجتللررت اللا ررع فرري الشررتلم ،وتةتلررح الجتللررت اللا ررع الةهن ىررع الهقتفررع والها ر ك واألص ر س
امثنلع ىلم ااض فلسطلك .ولذا فا نرو ز و هذه ا ىت ا مسرألع ماةرع ،لرل لهصرلل نتىهنرت بقضرلهنت ،برا
أل هذه األلت لن ىلرم تىر ع ىرم مرن رتلي نهلرو وو ر ىسران مهفر و ترراا ىنصرن تةتلرح لارذا الةجهةرع
الشنصن الةسؤوس ىك ترن ششرنت ولنمت ه مك لق ه ال نلع .ولذا فنبك مشنل اوللت به ضلس الهتليع
أ) مررت ت ر ا ه اله ر ااع ىررك وى ر طشرره الررنع لرنرري لررنائلا باىطررتئام فلسررطلك ،مسأأألة غيأأر علميأأة وسأأا جة،
والقر س بأ ره نت رل هنررتب دايمأا ف اا ع ا رع مرر و ع بتتجرته فلسرطلك ،قأول ال يدعمأأه العلأم وال تدعمأه الدراسأأات
التاريخيأة الجديأة وال المكتشأأفات األثريأة ،ولرل هنررتب مرت هررل ا واا هقررتس برناهلم مرك نر ع الشرناو لررم
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ن ع فلسطلك اةرك شري ا رن ملرن األلررتع الةأل فرع لاجرنا القرتئرا الةهرهرع فري الهرتا ن .نةرت ا هجرنع ابنرت
بناهلم لةصن للسل ذا صلع بصنوج م لم مك مصن ،هذا الصرنوج الرذ لصرا بشر مهرت السرنلك وبظرنوف
لرق الاهم ىنات .ا ا الاهم ىك ةتىع برن ع هت ن مك الشناو ب افع لاي لم فلسرطلك ،و رن منارت لرم
لرم فلسرطلك  ...هرذا الارهم الرط اع ىه رع لره بتلهرتا ن والشلرم ،نةرت ا
مصن ،وبنف األمرن املاري ىرت
صلع ا الشتلم الل م بفلسطلك هي الط اع نا بات ت ىلم لق متى م بتلسلطنع ىلم فلسطلك.
ب) هجررنع اللا ر القسررن ع بش ر ىررتم 135م ،لرررقهات هجررنا ا ررع ذا وافررع هصررت ع ،وترررالل تللررت
ا ررع نرلررنع سرررلت ىلررم لر الا الةه لررط ،هررذه الاجررنا شرررلاع باجررنا الفلنلقلررلك ولر اهم ،و تبةرا ررتبع
الةألتع الهي نا تان سات في الذهك ،والر فع لهلرهنهتج برأ هنرتب ىرذابت تتا صلرت طرتا اللار منرذ فجرن الهرتا ن،
وا ه مك بتع ام صتف و لقتو البق ،ىطت فلسطلك لام(!)...
ج) إن وجود وبقاء طايفة يهودية عبر مئأات السأنينا ال يشأكل ظأاهرة فريأدة أو مستعصأية علأى العلأم والفهأما
والسبب الرييسي واألساسي لبقاء هذه الطايفة ال يكمن في رغبتها الذاتية أو طاقة إستثنايية كامنة فيهاا بل فأي
التطور االقتصادي واال جتماعي للمجتمعات التي عا فيها اليهودا وفي الحقبات التاريخية المعنية .والاهم ىك
منررذ الر ا ررع ،بتىهرتاهررت ررت ا هجررتا مررك
ةررع ومهزمررع لطرلشررع «الرررش » اللا ر
ملررع ا ررع ازللررع ا
الهي تةن بات الةجهةشت الررن ع ،ةت راا منا ت في األلطنع.
هنه ملن الصتضع لهأثلن الهب
 -2الهصلررو ا هصررت وا هةررتىي للةجهةشررت مررت رررا النالررةتللع ،وى ر م الةننررتع ا هصررت ع والسلتلررلع،
ولتلررع النن ر الط لررع الهرري ىتشررهات هررذه الةجهةشررت  ،والهرري امهر فرري به ررت مررهه لررم فهررنا ل ه رع ،هررذه
رتهنع فن ر ع ،او تهةلرت
األوضتع لةبل للش مك األ للت ال نلع او امثنلع او الق ملع بتلرقرت  .و رراا اللار
نهلنا ىك تهنع بقت الال ا واآلش ا لك والسن ت  ،ول اهم في بل ا الةرنو الشنبي.
وأما في أوروبا التي شكلت تحديدا ف رحم المسألة اليهوديةا وقابلأة الحركأة الصأهيونية الحقأا ف ،فقر لرهةن اللار
نطتئفع او ائو تصع ش ع الهن ع لل أل ام تاج الهتا ن ،با أل ام لشر ا واا مبر ا فري الهرتا ن ،بةرت هر
تتا ن صناع الطرقت  .ونةت ق س متان « نحن لن نبحث عن سر اليهودي في دينها بأل سأنبحث عأن سأر هأذا
الدين في اليهودي الواقعي» ،وهذا الاهم نطرق ب ع ىلم اواوبت في منللع مت را النالةتللع.
لق تشت م اللا الهجتاع ال ع بتلش مك الرش ع الق ةع األ نل الةات نع ،ونت رل الهجرتاع ترنظم ىةللرع الهررت س
بلك الةجهةشت التااىلع ،وترنانم برذلح «رأسأماالف بضأاعيا ف» ه لر ىرك لرهنهس نفري او ا رناف الهررت س ،ىررن
لهنهس «الف ااو في الشتا ام هتج الستئ ع في نا منات ،وا لرهله برذلح ىلرم رت مارم مرك فرتئض القلةرع ىرك
ن ررق الهشتمررا مررع الةررتلالك النئلسررللك لفررتئض ام هررتج مهررا الره ررت الةلالررع او األلررلت ام طررتىللك او مررتلاي
الشرل »(.)1
هذه ال لفع ا هةتىلع وظيفة هامشية بب ذاتات ،أل الرأسمال البضاعي في ال ل الذ سهنا الةجهةرع،
ستهم و اهم اصره بهطر ن ر ل ام هرتج فلره .وهرذه ال لفرع هررع ا ضرت ولرن شع الشطر  ،ولرك ار بامات ارت
الصة امتم تطر ن الرأسأمال التجأاري البورجأوازي لقرت ،الةسرهجل «لبت رع ام هرتج الصرنتىي الةه لرع فري
الة  ،لرلع للشه ومنهجتته وبصتصع ىك ن رق تصر نهت»( ،)2ولر ف بسرم هرذا الصرناع لصرتلس الر ا از رع
الهجتا ررع الصررتى ع لقررت ،ول ر ف ه ل ر ىنرره مسررتس ر هن ب ضررع القلةررلك اللا ر ىلررم هررذه ال لفررع ىلررم
الةسه لك ام هصت وام هةتىي.
لم ت الهجتاع متاس اللا في القنو ال لطم الربا ،و ق س متان باذا الص «إن الرأسمال الربأوي هأو
واا ماةه للنالةتس الرضتىي ،ومه ا ه مشره فري
األخ التوأم للرأسمال البضاعي»( ،)3و لش النالةتس النب
الةجهةع ام طتىي ،وه سهجل لبت ع ام طتىللك ومتلاي األاض مرك تللرع ،والبرنفللك والفهلرلك مرك تللرع
ثت لررع ،و ةررتاس ا لررهنهس لارره القطرررلك ا هةررتىللك ،و ةهلررح النالررةتس النبر لررةت شر ع الرررره بتلنالررةتس
الرضتىي ،مك للت ه وظيفة هامشية تلري لت ت ا لهاهب و تسرام فري تطر ا ر ل ام هرتج وو لفهره هررع
لك تصة امتم تط ا النالةتس الهجتا ومؤلست الهسللو الةهط اع نتلرن ب ...الن.

(«(1الصهيونية والصراع الطبقي»ا تادق جالل العظما دار العودة /بيروت (ص .)17
(«(2الصهيونية والصراع الطبقي»ا تادق جالل العظما دار العودة /بيروت (ص .)25
(«(3رأى المال»ا كارل ماركس ج( 3ص)58ا نقالف عن المصدر السابق (ص.)20
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ررتهنع مت و ررع ،فةررك اررع نررت
الوظيفأأة فأأي رأى المأأال البضأأاعي والربأأوي الهرري متالررات اللار  ،فررنز
الهت ن والةنابي اللا ت (وبالتالي اليهود) في لتلع ى ا وت تن مع نتفع ىنتصن الةجهةرع النئلسرلع ،للرت نرت
الةنابي مهه « اهفي بتبهتاز فتئض الشةا مك ضبلهه ،برا نرت سره لي تر ا جلت لهرم ىلرم شرنو ىةلارت مرك
ىقتا ولاك ...الن ،ا نت مناةات بتلهةناا بنرتع ملالهارت»( .)1ومرك ارع ثت لرع نرت الهرت ن والةنابري اللا رت
ضنوا ت للةجهةع ام طتىي نارا ،وبفشرا هرذه الصص صرلع لرهةن اللار نطتئفرع ،بلنةرت ارتا شرش ع ةرع
تجتا ع ى ع مع التا اممرنا ا ع النومت لع.
لقأأد كأأان اليهأأودي ضأأروريا ف لتجأأارة المجتمعأأات الزراعيأأة مأأا قبأأل الرأسأأمالية فيمأأا بينهأأاا وكأأان ضأأروريا ف فأأي
المجتمع اإلقطاعي الواحدا ولذا تمت المحافظة عليه.
ومك الطرلشي ا هرت ا لم الذهك تستؤس مبق ،هل كان كل اليهأود تجأارا ف ومأرابين؟ والجر اع برتلنفي رشرت« .
هؤ نت ا رال ا للع ،ولاك لم ت الهجتا الارتا والةنابلك ومتلاي السفك ،وتجتا الن لرق وصرلت الرذه
والفضررع ،نت رررل هنرررتب املرلررع مرررك البرررنفللك الصررنتا والرتىرررع الةهجررر للك ،والهجررتا الصرررنتا ومرررتلاي مررررتما
الصنتىت الل و ع»( ،)2ا ا األملرلع الستلقع مرك اللار نت رل تهشرت م مانرت ترنترط التلرت بتلهجرتاع ،وتقرو فري
ال لط بلك طري الةجهةرع ام طرتىي ،ا برلك ام طرتىللك والفهلرلك .و ر لرهةن هرذه ال لفرع ال لرلطع بر و
لع ،ا منرذ مرت ررا الةرله لهرم القرن البرت ىررن فري بلر ا اواوبرت
منتفسع ع مك الفهت الةبللع نو ت
الننبلع ولهم القن الهتمك ىرن في بل ا اواوبت الرن لع ،هلجع تأ ن تط ا النالةتللع فلات.
و ذا نررت لنررت ا جةررا ،فررنبك امررتم تئفررع و ائررو نررت لاررت بةجةلاررت م ررو ولررلط بررلك طررري الةجهةررع مررت رررا
النالررةتلي ونت ررل شررن بع ىللررت مررك هررذه الط ائررو تةسررح بأىنررع النالررةتللك الرضررتىي والنبرر الضأأروريين
لشالهقنا لع .وبسر مك هذه ال لفع ،نت ل الرنائس اللا ع الشللت تلقم البظ ع ىن األمرنا والةلر ب واأللرلت
ام طررتىللك( ، )3وتةه ر هررذه البظ ر ع لههب ر س لررم لةت ررع ترررةا ىة ر م اللا ر فرري الةةلاررع او اممررتاع ،و تة ر
ص صلهام با تبتفظ ىللات.
 -3في ال ل فسه نت ل هذه الةاك الطفلللع بنتلرلهات تسههلن مرتىن الش ا والاناهلع ل ل ةر ع الفهلرلك ،ونرت
ام طتع نذ هذه الةرتىن لهر ه وىي الجةرتهلن الفهللرع ولرنف ا ظتاهرت ىرك ىر وهت البقلقري .ونرذلح نت رل
الانلسررع الاتث للالررع تفشررا أل اررت ب ر واهت نت ررل طتىلررع ،ونت ررل ةتم لررع ام طررتع والانلسررع تنررذ الةرررتىن
الةهبفتع ض اللا  ،و ا ؤ ذلح لرم ا هرناو لرقو الةبتفظرع ىلرلام كطايفأة ضأرورية( .)4وبنرض النظرن
ىك الب و الهري الرةهات األالرهقنا لع والانلسرع ،فره الةررتىن الررشرلع ،فقر لرتهةل الاناهلرع الةهقر ع ضر
اللا  ،للع نو  ،في الة بتفظع ىلم تةتلح الهجةشت اللا ع ،والهفتفات ل س شنائبات الشللرت الهري ترراا صرلع
ال صا بلنات وبلك مص ا البةت ع ،ولذا فا محافظة اليهود على وضع مميز ليس مرده األساسي إلى الأدينا وال
إلى نزعة مثالية ما باتجاه البقاء()5ا رغمأا ف عأن الظأروف المحيطأةا بأل تأم الحفأاظ علأى اليهأود وخصوتأيتهما
وتغذية هذه الخصوتية عبر قرون بفعل الظروف المادية المحيطة نفسها.
امت الهجةشت اللا ع الهي نت ل تهةتثا فري نوفارت الةشلررلع مرع مبلطارت ،فقر تهشرل من مجرع مرع هرذا الةبرلط
ىلم من السنلك( ،)6وهذا مرت لصرا مرهه للفهلرلك اللار فري الجللرا ،للرت ا ر مج ا فري الةجهةرع الفلسرطلني نرت
التااىع.
وىت ا وو ا س ت ،وهذا مت لصا نذلح مع ا لهت النلا ،الذ ك نت ا هشت
مع اف س منللع مت را النالةتللع ،ا هال منللع «الهنا الفتلش لللار »( ،)7وبر ا منللرع تتا صلرع لرع مرك
ام هصت ع وام هةتىلع والسلتللع مسل فلةك مسل مه لك اللا .
الهب

(«)1الصهيونية والصراع الطبقي» (ص« - )21رأى المال» (ص)582ا المصدر السابق.
(«)2الصهيونية والصراع الطبقي» نقالف عن مقدمة ناتان وينشتوك للطبعة اإلنكليزية لكتاب أبراهام ليون حول «المسألة اليهودية» (ص.)43
( ...«)3إن األسياد واإلقطاعيين والملوك استخ دموا اليهود كجباة للضرايب وكخبراء في إدارة شؤونهم الماليةا كما اعتمدوا عليهم في الحصول
علأى القأرول مأن أجأأل حأروبهم وتأأمين مأأا يريدونأه مأن السألع الثمينأأة والنأادرة (عأن طريأأق التجأارة) التأي تتطلبهأا حيأأاة البأذخ» .عأن كتأأاب
«الصهيونية والصراع الطبقي» (ص.)20
( (4سوف نر الحقا ف أنه مع تطور الرأسمالية وانتفاء الضرورة لليهودا أن هذا المجتمع اليهودي سوف يتصدع بشكل خطير تحت ثقأل الهجأرة
الواسعة باتجاه البلدان األقل تطوراف وخاتة أوروبا الشرقيةا ومحاولة تجديد نفس نمط الحياة متكئا ف على كون هذه البلدان تعأي مرحلأة مأا قبأل
الرأسمالية .كما سوف تنفلت موجات العداء للسامية من عقالها في العديد من بلدان أوروبا الغربية.
 ) )5في الوقت الذي كانت الكنيسة بنفو ها الواسع ترسم حدود النفالت المشاعر المعادية لليهودا كانت تمارى القمع واالضطهاد ضأد خصأومها
الالهوتيين.
« ))6المفهوم المادي للمسألة اليهودية» ألبراهام ليونا مقدمة مكسيم رودنسونا (ص )13باريس بالفرنسية.
(«)7المفهوم المادي للمسألة اليهودية» بالعربية (ص« - )33الصهيونية والصراع الطبقي» (ص.)25
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لقر تط ر ا الر ا از ررت الةبللررع فرري اواوبررت الننبلررع وا ررذ تبررا ت ر ا جلت ،ولاررك بهسررتاع مبررا اللا ر فرري
الهجتاع ال وللع ،ولم تاك هذه الشةللع مجن لهر اس فهع مك الهجتا بفهع ا نل ،فق نا تنلن ر هن ىلرم رلشرع
البننرع الهجتا رع .لقأد بأدأ الرأسأمال البضأاعي ينهأزم أمأام الرأسأمال التجأاري ،فقر ةرل الر ا از رع الهجتا رع
الةسلبلع ( ا ا الم مجهةع ام طتع) لهجتبع لبت ع ام هتج الصرنتىي الةه لرع فري الةر لرلرع لرلشه ومنهجتتره،
وبصتصررع ىررك ن ررق تص ر نهت .ااترررت الر ا از ررع الةسررلبلع بتم هررتج الةبلرري وت لررشه ،وتبسررلك ا وا
هت رره ،واىهةت هررت ىللرره فرري ىةلاررت و نرري اابتلاررت ،ةلتهررت بص ر اع ذا ررع ىررك النال رةتس الرضررتىي والنب ر
اللا ...
لم تهةاك الر ا از ع الهجتا ع مك زالع النالةتس الرضتىي مك ن قارت و صرناع ىنلرو تصرذ اشرات م رع
هن الصناع اةك في ا هقتس مك ةط هرتج رلشري ( هرتج القرلم ا لرهشةتللع) لرم ةرط
ض اللا  ...لق نت
تئم ىلم هتج السلع الهرت للع .وبطرلشع البتس لم ة هذا الهط ا ا هصت اواوبت الننبلع نلارت فشرع
هتج
وال ع او بتلهستو او بفهنع زمنلع صلنع وفجتئلع ،فق م ب ا ع بشض الةر الةاةرع مهرا الرن لرع وبلرتا و نر ل
في طتللت وبنوج ومت وا فنس وبنونسا في بلجلات وللا وفت سلت في فن ست ...الن ،وبتلهرتلي « لرهةن النظرتم
ام طتىي بت ز هتا ...ولم تصهو لرا الهنا ىك اللا  ،ذ زالل امهب األلرلت (ام طرتىللك) تهرلس لارم مجرت
بمعظمأأه لررم االررةتس ابر مسررهجل لبت ررع
ىةللررت والررشت»( ،)1و «بتلهررتلي تبر س النالررةتس الرضررتىي اللار
هؤ األللت ».
ونةت اا نت لتبقت فق متاس اللا النبت لتبقت ،الذ نت ىلم صلع مع النالةتس الهجتا  ،و لشر واا ماةره لره
وبتأللتس ا ا نا مةلاع و متاع ،ولارك بشرت اللار ىرك الهجرتاع ا ل لرم تمركأزهم فري لر ل البرنف (النبرت)
الهي نت ا متال هت لرتبقت ،نةرت ؤنر ابناهرتم للر  .هرذا الارهم نفري برتلطرع تبر س الش ر مرك الةهةر للك
اللا لم النةط الهجتا الج  ،ولانام نت ا لع ضهللع .لق نت ا ا لههنت الذ هرل القتى ع.
نفري ا ضرت ا الش ر مرك الةسرلبللك متالر ا او لرتول ا
و ذا نرت نهمنرت ؤنر ىلرم مجرنل ىرتم للهطر ا ،فار
مةتالع النبت مرتشنع او ب الطع اللا  ،وتتا ن اواوبت ش بتألمهلع ىلم هذا الصشل في هذه الةنللع.
إن ا لقاعأأدة هنأأا هأأي تخصأأب طايفأأة بنشأأاط إقتصأأادي محأأددا تمليأأه ظأأروف محأأددة فأأي ك أل مرحلأأةا وأن هأأذا
التخصب الرييسي وبغض النظر عن كونه ال يمس إال شريحةا بالنهايأة ضأئيلة وعليأا مأن الطايفأةا فهأو يحأدد
ويملي شروط حياة األغلبية الساحقة من الطايفةا إن لم يكن الطايفة بأكملها.
لق لصا تط ا في و لفع الةنابري فسره تبرل ضرنط الهطر اا ا هصرت ع ،فلرم شر الةنابري مجرن ائرك لقرت
اهرك مسرتنك او ىقرتاا او مبتصرلا  ...وتطر ا هرذه الشةللرع الرسرلطع مرك شرالات الرر ائي لرم ظرتم ائنري ذ
و لفع ترره و لفع الرن ب ،للت نت الهت ن ق م با اع مرلغ (و شع) ىن الةنابي و أ رذ لقرت ذلرح فرت ع ،وىنر مت
رهن الهت ن بضتىع مت شطي للهت ن الهت ي فت ع تبلع لله اوس ،ا بامات الهت ن الهرت ي ا ررهن بارت بضرتىع،
او هم تبصللات ق ا مك ىن الةنابري الرذ اىطرم امفرت ع األولرم .وتصررس امفرت ا صرا ب وا لرع ىلرم الةنابري
فسه ،الذ اصرس بذلح مسه ىت لل ائع الةنطتع ،ا مسه ىت للنق (... )2
ولاررك مررنع ا ررنل نررت ذلررح لررل ب الةررنابلك الررذ تطر ا وباتجررته الةؤلسررت النالررةتللع الب هررع ،وامررت األملرلررع
فةل ا رت ات النئل لم اك الهشتما مع الهجتا ،با النره واألللت مك تللع ،والةرتااىلك البرنفللك مرك تللرع
ا نل.
«نررت الةنابرري قررنض ام طررتىللك والةل ر ب لنفررتهلهام ،ولةصررتا و البررنع ،و قررنض الةررتااىلك والبررنفللك
للهةان ا مك تس النل مت والة ف ىت الةسهبقع ىللام»(.)3
ىلرم ر الصرلنفي ،الرذ «
امرتم الهرت ن الةبلري ،لبقرل الات ةرع برتلةنابي اللار
ونةت ا اتم الهت ن اللار
() 4
ستهم مرتشنع في هتج فتئض القلةع»  ،ىرن تة ا الةرتا ع الهجتا ع والصنتىلع الارلنع.
 - 4لم تقهصن النهلجع ىلم فق ا ال وا ا هصت الرتاز في اواوبرت الننبلرع .لقر تةرل هرذه الشةللرع ىررن لهارتب
مه تن بتلنره  ،بسر مصت اع ا تا والشع مك امهنارم الةنه رع للةرنابلك ،ونرذلح ىررن لرهنهس فرظ للفهلرلك
والبنفللك ،ولذا بتمضتفع لم ستاع م شام الةهةلت ،ىت م اللا مك م ت ضطات ع ىنلفع و م رع فري هرذه
البقرع( . )5وامم برتىهه لم اك ا ضطات الر م هر الةةلرت األبرنز فري للرتع اللار فري هرذه البقررع .لقر جأرت
« ))1المفهوم المادي للمسألة اليهودية»ا ابراهام ليون (ص.)18
 ))2المصدر نفسه (ص.)81
 ))3المصدر نفسه (ص.)87
 ))4المصدر نفسه (ص.)87
 ))5نفس المصدر يعطي أمثلة عديدة في الصفحات (.)114 - 91
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عملية هجأرة واسأعة بتتجرته اواوبرت ال لرطم والررن لع ،وبرراا رتص ب لنر ا ولله ا لرت ،نةرت شرةلل هرذه الاجرنع
تننلت وبل ا لهملع ا نل ،ومسل مه لك اللا الننبللك( .)1هذه الاجنع الاهلفع بتتجته الرلر ا األنهرن تصلفرت،
تشرن ىك اا ع تج ال لفع الهجتا ع والنب ع في بل ا لم اك اصرس ةط ام هتج النالةتلي ه الرنةط السرتئ
فلات ،ول ف جشا مك اواوبت الرن لع وال لطم لقت رحم الحركة الصهيونية.
ت ا هتمت مك رلش الاجرنع ال الرع بتتجرته الرلر ا لرتلفع الرذنن ،ذ اللار لرم ا ر ا فقرط
و شاا البنفل
ضبلع تصصم شنائبام الشللت بتلهجرتاع مرت ررا النالرةتللع والنبرت ،برا نرت ا ا ضرت ضربلع تةننرتهم الرر فري
الب َنف ىلم ا ههفات ،و ا ل الهط ا النالةتلي لم تص ع طلرن فري مر ا شام ،و فرع املرلرع لرتلقع مرنام لرم
الاجنع ،فت مك الرلهنع ،وىن مت تانا ف الظتهنع في اواوبت الرن لع وال لطم مع تسرتاع ةر النالرةتللع،
نررت وضرررع هررذه الفهرررع ال الرررشع مررك البرررنفللك انهرررن مألرر ع ،أل الهطررر ا السرررن ع بتتجررته الهةننرررت النالرررةتلي
وا لهاتاا  ،ه م ا شات براا لتلم ومهستاع.
ومت ةاك ضتفهه ا هذه الهط اا ا هصت ع الارلرنع ،رت نرذلح (بتمضرتفع لرم الهةننرت فري النبرت ،وضرنع
البنفللك وصنتا الهجتا ولننع الاجنع ال الشع  ...الن) لم إنصأهار فئأات مأن اليهأود فري الةجهةشرت الننبلرع،
و نت مك الصش الهق ن ال لق لبجم هذا الجسم ا هةتىي الةنصان ،فا ه نت برتلغ األهةلرع مرك زاو رع ن ره
م شنائس ماةع مك الر ا از ع الارلنع الهي مجل في مبلطات الر ا از  .و تصذ هذا ا ر متج مظرتهنه
الش ع ىلم األصش ع «ام هصت ع وام هةتىلع والهقتفلع والسلتللع»(.)2
لننررع ا ر متج هررذه بلنررل مر اهت مررع هصررتا الهر اع الر ا از ررع الفن سررلع ،وترررن ع لق ر و الةلالررع الفن ررع
واىهرتا الة ا نلك مهستو ك امتم القت  .ول ف ار لبننرع ا ر متج هرذه ،والةرأ ذع بةشنتهرت الررة لي ،واا
بتازا في فع الةرنوع الصال ي بتتجته الهبقق ،للت ل ف تسهشةا الر ا از ع اللا رع الارلرنع ف ذهرت لةنرع
الجةرر ع اللا ررع الةاررت نع مررك اواوبررت الرررن لع مررك ا لررهقناا فرري اواوبررت الننبلررع ،وترر فشات للاجررنع بتتجررته
األمن الهلك او بتتجته فلسطلك.
 -5في للك نت ل تهاهو ىةللع ا متج في اواوبت الننبلع ،او لا «الةسرألع اللا رع» ،نت رل األمر ا تسر فري
اواوبت الرن لع ،وتهط ا بتتجته ىت ع ثتاع الةسألع وتشقل هت .فةنذ اوائا القن الهتلع ىرن نت رل ر ا رذ تسر
اوضتع اللا  ،بسر تفسن الةجهةع ام طتىي والهط ا الةهسرتاع للنالرةتللع ،وفري اللرع شر ع الررره بةرت لصرا
لرع ،ا هصرت الطرلشري ،األاض تةلر تبرل
في اواوبت الننبلع لتبقت .لق ششن اللا الذ ك الف ا ،رهس رنو
ه بشةللت الهرت س ،ولاك مع ب ا ع الةلع اوللت وب لن ا  « ..ارتا مر ا شام ،ولرم تجر
ا امام .فق الهأثنوا
() 3
ل ل ا للع مك اللا األمنلت مجت منتلرت للشةا. »...
هرذا مرت ق لرره ابناهرتم للر ىررك اولرلت وب لنر ا .و ر ا الر نه ا صرت و ررهس الشظرم الةهرتس الهررتلي ىرك اومت لررتع
«للك و شل اوللت مشته ع ا ا ت با ىتم  ،1829فهس بتع الهجتاع فجأع ىلم مصناىله بلك اومت لرت (الهري نت رل
تهألو مك مقت شهي م لر افلت و فت شرلت) واواوبرت الننبلرع ،ىلةرت برأ الهررت س الهجرتا بلناةرت نرت شرره مشر وم ررا
ذلح .وابةت ا رقع الهجتا والبنفللك والصنتع الةسلبللك في اومت لت نت ل صنلنع البجم وضشلفع ،لرم تارك فري
وضع سةس لات بتلهنهس الفنص الضصةع للهجتاع وامثنا الهي ول هت ال ضع السلتلي الج للرل .
وبطرلشع البتس نت اللا رال الفهع ا هةتىلع ال لل ع الةؤهلع لهنهس هذه الفنص وا لهفت ع منارت ،بسرر
رررنتام الةتللررع والهجتا ررع الةاهسرررع ررره ،ولررذا فق ر ر فشل الر ا از ررع
اوضررتىام الهتا صلررع السررتبقع ،وبسررر
اللا ع لةا الفنا ا هصت والهجتا النتت ىك ت لرع الةشتهر ع ،و لرل السر و الهجتا رع مبهارنع مرك ررلام
وب ر و ا ررع منتفسررع تررذنن مررك الر ا از ررع الةبللررع الضررشلفع لة ر ع ثهثررلك لررنع تقن رررت .مررع ة ر الطرقررع ال لررطم
الةبللع ،وتا ك ال ولع الق ملع النومت لع (مك الةقت شهلك ام طرتىلهلك السرتبقهلك) تبننرل الر ا از رع الةسرلبلع
لهنتف الر ا از ع اللا ع بضناوع ،بنلرع ا لرهله ىلرم م ا شارت و رتع زمرتم الةررت اع منارت .نت رل هلجرع هرذا
الهنتف الةن والةتالةع الهي تنلم لننع الش ا الستملع في اومت لت»( ،)4نةت ا لننرع الشر ا هرذه ىررن ىرك
 ) )1هذه الهجرة اتخذت في معظم األحيان الطابع القسري أي الطردا كما حصل في إسبانيا والبرتغال بين  1492و1497ا وفي ألمانيا بين 1424
و  1519وفي إيطاليا بين  1492و  .1550عام  1492مست الهجرة في إسبانيا ثالثماية ألف من اليهودا استقرت أغلبيتهم في أوروبا الشرقية
وتركيا وبلدان إسالمية أخر « -المفهوم المادي للمسألة اليهودية» (ص.)119 - 118
« ))2الصهيونية والصراع الطبقي» .انظر التفاتيل (ص .)41 - 38االندماج لم يقتصر على أوروباا بل مس كذلك أمريكا الالتينية .انظر
«المفهوم المادي للمسألة اليهودية» (ص.)106
« ))3المفهوم المادي للمسألة اليهودية» (ص.)136
 ))4المثال يورده تادق جالل العظم في «دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية»ا دار الطليعةا وهو مقتبس عن دراسة غير منشورة كما
يقول العظم للدكتور ادمون بليدو («األتول الثقافية للصهيونية») من مقتنيات مركز األبحار الفلسطينية (بيروت)ا م.ت.ف (ص.)115 - 111
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فسات بةظتهن ىنلفع ى ع في اوللت القلصن ع ذاتات ،ىلم امه ا القن الهتلع ىررن و تصرع فري النصرو الهرت ي
منه.
 -6لقد دخلت التجمعات اليهودية برمتها في خضم أزمة كبر  ،فهص ىل مصتلس الر ا از ع الهجتا ع اللا رع
بفشررا تط ر ا ومنتفسررع الر ا از ررت الةبللررع ،وا اررتا م ا ررع البررنفللك امررتم تط ر ا اآللررع النالررةتللع ومنتفسررع
البررنفللك الةبللررلك الةاررت ن ك مررك الن ررو ،تصررع ،بش ر ا لررنا صررهلت ىررتم  1863و لنررت القنت ررع فرري
اممرنا ا ع القلصن ع النوللع مه لك الفهللك ،والقل بام في ل و الشةا.
لصا لتبقت في اواوبت الننبلع ،تاهفل لةره امضرطات  ،وتسرتاىل ىلرم مرن
ىرن اللع ش ع الرره بةت نت
القن الةتضي ىةللع الاجنع ال ا للع ،ومك ثم الصتا لع تصع .ونت مت بصا في اواوبت الررن لع انهرن تشقلر ا،
أل ه نت هم في ا ظاهرة متناقضة ،وهي تهنع تط ا النالةتللع و لات في ازمرع مرع تطر ا النالرةتللع لرم
مرن تللع.
لقر ررا اللار فرري اواوبررت الرررن لع فرري أزمأأة شأأاملةا مسررل ةلررع فهررتتام ا هةتىلررع الر ا از ررع ،والرررنائس
ال الررشع مررك الر ا از ررع الصررنلنع وال لررطم ،ونررذلح الفهررت «الشةتللررع» نةررت ل ر ف ررنل لقررت .وشررالل ه رذه
األزمع من ه ش النللت لش الدور األساسي في تط ا البننع الصال لع وتبقق الةرنوع الصرال ي ،للرت
شاا اللا في اواوبت الرن لع ااس البنبع في جتز الةرنوع مل ا لت■

()3
الصهيونية
 -1ذا ا ذ ت الةشنم البنفي للالةرع فاري تشنري الشر ع لرم صرال (هضررع فري ر اا القر س) ،ونرت اللار منرذ
لع هرت ل في ىل الفصس ىرتاعع «الشتم القت م في الق س» ،ونت للشرتاع مشنم نلرت .و ر ت ا ر فري
نو
فلسطلك وبراا ائم تللت ا ع صنلنع ل س الةنانت ال نلرع الهقلل رع فري القر س والصللرا وصرف ولرسرطلع،
وترررالل هررذه الجتللررت متلرررت مررك الةسررنلك ال اف ر ك لقضررت ا ررتمام األ لررنع ررنع امررتنك الشرررت ع ،و ذا نت ررل لا رذه
ص صلت مت ،فا ات لم تاك تن م لةسه ل الةجهةع الةهاتما (ول الصنلن) ،وبتلرههنت لق ارت ال نلرع
الهجةشت
فلم تاك هرذه الجتللرت تهةلرت ىرك مبلطارت برأنهن مةرت سرةس بره مجهةرع مرت ررا االرةتلي هسرم برتلشجت ىرك صران
الهجةشت ال نلع او امثنلع و مجات في مجهةع م ل .
اله قن في اللت تصع بات فري الةر والةنانرت الفلسرطلنلع فا ارت لرم ترهةاك ،و هري
و ذا نت ل هذه الجتللت
تللرع م لر ع او شرره
لتولل رت نلت م ل لات في مصهلرو الةر  ،ولرم تهطر ا األمر ا بتتجرته نهسرتبات لرةت
م ل ع .ات تا للهشر والص مت تلرلع لبت ع البجتج ال اف ك مك مصهلرو بلر ا اله ا ر اللار  ،وبتلهرتلي فرا
«البنلك ال ائم» لفلسطلك ،وبتمضتفع لا ه شطي لق ت للتللع فا ه لم شرن ىك فسره للتلرلت فري منهصرو
القن الهتلع ىررن( )1ومطلرع القرن الشررن ك ،ا فري رنوف مبر ع ،هرذا ذا الرههنلنت مبتولرع رتبلل الفتشرلع،
و ى ا ا نل مةتثلع نذلح ،مهلات وبش هت ب ا مك القن السرتبع ىررن( . )2لقر فررلل هرذه الر ى ا أل الظرنوف
لم تاك ضجل بش .
 -2أما الصهيونية بمعناهأا السياسأي ؛ فهأي الحركأة السياسأية التأي نشأأت فأي تأفوف البورجوازيأة اليهوديأةا
تحت ستار إنقا اليهود من «عذابهم التأاريخي»ا مق مرع برذلح لره زائفرت وىنصرن ت لةررالع اللار واألواوبلرلك
الرن للك منام بص اع التللع ،للت نت ل تجن منرذ بر ا ت القرن الهتلرع ىررن تنللرنا هصرت ع و هةتىلرع
هةتىلرع باتملارت لجارع ترر س م شارت فري السرلم الطرقري وا هةرتىي .ارت ردة فعأل
تلنع ،مسرل رقرت وفهرت
البورجوازيأأة الوسأأطى والصأأغيرة علأأى التطأأور الرأسأأمالي المتأأأخر فأأي أوروبأأا الشأأرقية والوسأأطىا ونمأأو
بورجوازيات وسطى وتغيرة في هذه البلدان ا ومحاولأة لتشأكيل سأوق قوميأة خاتأة بالبورجوازيأة اليهوديأةا
سوق بعيد عن منافسة البورجوازيات المحلية في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى.

 ))1االستثناء الوحيد المدون تاريخيا ف يشكله اإلقطاعي اليهودي البرتغالي المتنصر جوزف ناسيا الذي حصل من السلطان العثماني في القرن
السادى عشر ( )1565على حقوق ملكية طبريا وضواحيهاا وأنشأ فيها مانيفاكتورة للنسي ا ودعا الحرفيين والعمال اليهود للقدوم إليهاا وقد
فشلت المؤسسة وفشل جوزف ناسي في أن يعلن نفسه ملكا ف على اليهود  ...عن«الصهيونية ضد إسراييل»ا تأليف ناتان وينشتوكا (ص )43
دار ماسبروا بالفرنسية.
 ))2في نيسان عام  1799دعا نابليون بونابرت اليهود «الورثة الشرعيين لفلسطين  ...للتعاون مع فرنسا من أجل إنشاء دولة لليهود في
فلسطين» .راجع نب النداء في كتاب «البدء كانت الممانعة»  -سهيل الق  -دار الحداثة /بيروت.
 -بالنسبة للمحاوالت البريطانية واألمريكية  -راجع «الصهيونية والصراع الطبقي» ( ص .)59 - 53مصدر سبق كره.
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مننتا براا التلي في الة  ،وأللرتع تتا صلع ى ع ومننرع (من ذننهرت) نت رل األملرلرع
اللا
نت ال
السررتلقع مررنام تهشررت م الهجررتاع والصررنافع والبررنف والةاررك البررنع ،وبتلهررتلي بررنز هررذه الفهررت منتفسررت مل ر ا لت
للر ا از ع الةبللع النتشهع بفشا تفسن ام طتع وتطر ا النالرةتللع ،الهري فشرل بةه رلك الفهلرلك لرم الةر فري
الةصت ع والبنف والة ااس وال تئو...
ونت مك «الطرلشي» ا تلجأ هذه الر ا از رع النتشرهع والةاتفبرع ضأد بقت رت اشراتس ام هصرت مرت ررا النالرةتلي،
(والةاتفبع ا ضت ضد الر ا از ت األواوبلرع الهري لررقهات فري الهطر ا) ،لرهشةتس مصهلرو األلرتلل واأللرلبع
ض منتفسهات في ال ا ا والهي نت ابنزهت تسشلن مرتىن الش ا للستملع ،هذه الةرتىن الهري تجر رذواهت الشةلقرع
في «ال ىي» الجةرتىي الةت رو للجةرتهلن ،هرذا الر ىي الرذ ترراا ىررن مهرت السرنلك ضر «الةنابري اللار »
الةهبام بأىنتو النتس واازا ام ،ىرن النه ت ومصت اع الةستنك واألاض والنهس...
هررذا النسررق مررك «األفاررتا» نررت هنررذل نررذلح مررك اماج األ ر ل ي للةجهةررع ام طررتىي ،للررت نررت ال ر ك
لع ،وتبةا هذا ال ك مؤلسع ننسرلع ضرصةع (نت رل وا شلرت رت ا
الةسلبي راا األ ل لت النلةلع لقنو
ماةررت مررك سررل الةجهةررع ام طررتىي) .ولررذا فررا الررههتاع الش ر ام ض ر «صررتلري الةسررلس ،مصتصرري م رت الرررش ،
مةتالي الطق س ال م ع »...نت ل تهن م في الشقا الرت ني الجةتىي لم ى ع للشنو ،ونت رل هرذه الر ى ع تلقرم
تة الةه لك ،وتقرذف بارم رتاج
«ترن نهت» في ال ا ع الل مي الةشتشي ،في القلق الشةلق لةجهةع شلش تب
سررق للررتتام الةشهررت ع فن سررع الصرر ف مررك الةسرررهقرا ،فن سررع الشرر ز والرررؤس البقلقرري ،ونت ررل الرررنائس الررر لت
للر ا از ع الصنلنع ولهتلع الرنوللهتا ت في هذه الرل ا تراا لرت تهتا لإل هصتص مك اللا (.)1
الهط اا ا هصت ع وا هةتىلع الارنل ولةه اماهتع والهنالا الةشت ع لللا الهي اافقهارت ىلرم لفلرع
تط ر ا النالررةتللع لررم مرن تللررع ،فشررل ب ر البننررع الصررال لع ،ا الحركأأة القوميأأة للبورجوازيأأة الصأأغيرة
والوسطى التي تفت عن سأوقها المسأتقل خأارج حأدود بلأدان أوروبأا الشأرقية والغربيأة .وولر نرذلح لننرع
هجنع ا ع لم سررق لارت مهلرا بتتجرته األمرن الهلك واواوبرت الننبلرع ،و لرله ر ا بتتجرته فلسرطلك لهرم ثهثلنلرت
القرررن الشررررن ك فررررلك ىرررتم  1880وىرررتم ( 1929ا رررهس  50لرررنع) هرررت ن مرررك اولرررلت لرررم األمرررن الهلك
 1.930.000ا ت ،بلنةت هت ن لم فلسطلك  45ا ت فقط(!)(.)2
 - 3فلةت لرق اشن ت لم االتجاها ت العامة للتمايز االجتماعي في تفوف المجتمع اليهودي في أوروبأا الشأرقيةا
ومك الضنوا لهبهشت ىك الهرسلط الةر ه ،ا قنا بأ الهط اا ا هصت ع وا هةتىلع فرنز تةرت تا انهرن
تشقل ا بصف ف الجتللت اللا ع ،ونذلح نت ل انهن تشقل ا ا ع الفشرا ىلرم هرذه الهطر اا  .لقر لصرا فري القرن
الـ 19تمايزا ف إجتماعيا ف بارزا ف ا ا صف ف اللا الرن للك ،فةك نا الةنتفسع ملن الةهاتفهرع مرع الر ا از رت
الةبللع ،لصلل ىةللع تب س بنوللهتا (بلهنع) لررنائس هتمرع مرك الر ا از رع ال لرطم والصرنلنع اللار هلك.
إن اإلحصاءات الروسية لعأام 1897ا تظ هأر التأوزع المهنأي التأالي لليهأود مقارنأة مأع غيأر اليهأود فأي روسأيا
القيصرية(:)3

قطــاع

يهــود

مجموع السكان

زراعة
تناعات
تجارة ونقل
خدمات شخصية
مهن حرة ووظايف دولة
مهن غير منتجة وغير محددة

% 2.5
% 36.2
% 34.6
% 11.9
% 7.2
% 7.6

% 53.00
% 14.6
% 7.4
% 11.8
% 8.2
% 5.2

 ))1ليس المقصود بالطبع تحميل التحريض «الديني» المسؤولية األساسية في حمالت االضطهادا فلوال الظروف االقتصادية واالجتماعية
والسياسية المحددةا لما تحول التحريض إلى قوة مادية .لقد مارست الكنيسة الربا بدورها طيلة قرونا ولكن دون أن يكون لك نشاطها األساسي
أو نشاطا ف بني عليه وجودها .وكذلك مارى المجتمع اإلسالمي الربا بطرق ملتوية رغم المنع الديني الجازم له ...حتى أن أحد المذاهب اإلسالمية
الرييسية (المذهب الحنفي) إجتهد باتجاه تحليل بعض أشكال الربا على قاعدة أن «الضرورات تبي المحظورات»ا وأما المذاهب األخر فقد
اتخذت موقفا ف مرنا ف عمليا فا بينما تشددت في تحريم الربا نظريا ف  -راجع «اإلسالم والرأسمالية» لمكسيم رودنسون  -ترجمة نزيه الحكيم  -دار
الطليعة /بيروت .1965
إن الفارق األساسي يبقى أن الرأسمال الربوي لم يكن عماد المؤسسة الكنسيةا فهي مالك إقطاعي طيلة القرون الوسطىا وكذلك فإن الربا لم يكن
جوهر تنظيم الحياة االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية.
 ))2راجع اللوحة الكاملة للهجرة في نفس الفترة في كتاب «الصهيونية ضد إسراييل»ا ناتان وينشتوك بالفرنسية (ص .)26مصدر سبق كره.
 ))3الجدول مأخو من كتاب «الصهيونية ضد إسراييل» (ص .)22مصدر سبق كره.
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المجموع

% 100

% 100

ومرك الةلفررل للنظرن فرري هرذه املصررتئلع هر لجررم الشةرتس اللار فري الصررنتىت منسر بت لررم لجرم الشةررتس بشةر م
السات  .ولاك الةهلظع ترقم شاللع ومرر هع ذا لرم رهةاك مرك الهر لق بطرلشرع هرذه الصرنتىع وبتلهننلر الر ا لي
للفهت الشةتللع .ولةت نت ل تنقصنت الهصنلفت ال لقع للفهنع الفهنع التمنلع فسات وفي الرلر فسره ،فلةاننرت ا لرهشت ع
بالصتئلع ا نل مقتا ع في بولندا لعام  ،1931منطلقلك مك ترتبه وضع اللا في نه الرل ك(:)1

نمط المؤسسة

يهود

غير يهود

% 37
% 82
مؤسسة تغيرة
% 20
% 15
مؤسسة متوسطة
% 42
%3
مؤسسة ثقيلة
% 99
% 100
المجموع
مك هذه الل لع سهصلم ا بنلع الطرقع الشتملرع اللا رع تصهلرو ىرك بنلرع الطرقرت الشتملرع برراا ىرتم فري الرلر ا
() 2
الةشنلرع ،وا متلرلرع األ رنا اللار هرم لنفلر فري مررتما اابرتع الشةرا اللار او فري مصرت شام الصرنلنع ،
وبتلهرتلي مةاررك ا سرهصلم مررع الاتتر « ررتن ع للسهنسرراي» ا بلهرنع الر ا از ررت اللا رع ال لررطم ،الهرري
مرت ررا النالرةتلي لرم ىتمرا لنفري،
نت ل تنب ا رقلت بقلل تهنع هتمرلع ،أل «ىةللع تب س الهت ن اللار
ب الرطع اآللرع ،واصررس مبا مرت ىلرم الجةرتهلن اللا رع
تقت شل مع ىةللع ا نل ،وهري زالرع الشتمرا اللار
الةطنو ع مك الة الصنلنع والشت تع ىك الهرلهن بتلاجنع».
 -4و ذا ننت شل الهطنو للاجنع بنهتئجات وا شاتلتتات ،فا مت اةنت اآل ه الهأنل ىلم ا لهنهت ت الهتللعع
أوالف -اوس مرررت لفرررل النظرررن هررر هشاشأأأة التكأأأوين العمأأأالي اليهأأأودي ،وهررر ا رررنع لرررم الررررنائس الررر لت مرررك
الر ا از ع الصنلنع ،و هذا الهننل ل ف نشا ىلم برنام وللتلرع األلرتاع «الشةتللرع» اللا رع ،الهري
لر ف تهةلررت بتلهذبررذع وشر ع الهررأا س بررلك السررل ب الطرقرري الهر ا وبررلك الصررال لع ،لهنجررنف بالمحصأألة اتئلررت
بتتجته الصال لع.
ا هصرت ع وا هةتىلرع الةهسرتاىع فري صرف ف اللار  ،وفري لرلتو
ثانيا ف -هذا الهننل الاش بفشا الهبر
تط ا النالةتللع لم مرن تللع ،والهفهلش ىك الر او تا لرع بهرن رنا ا ل لرع ملرع ،امرم بررنائس والرشع
مك الجةتهلن اللا رع فري الضرت الر ا از رع الصرنلنع وا ر ل لهات الصرال لع ،تصرع وا هرذه الهبر
تنافقل مع ى ا مسهبام مك الةبلط ،ىرن ىك فسه بة ت ىنلفع مك الش ا للستملع ،نت ل تهصذ مك للك آل رن
شاا فجتاا م ع ،مت ىف ع او منظةع مك را السلطت البتنةع.
ثالثا ف -هذا الهننل الطرقي ذاته ،ل ف شرن ىك فسه ب ع تلتاا صال لع مهش ع ،شر ع الهلر وبرألتاع
ومنظةت صال لع مهشر ع ،ةلنلرع وذا تهو رك سرتا ع ،تفصرلات لر و ههملرع فلةرت بلنارت ،وا هرذه الهنظلةرت
ل ف تلش واا للتللت تشر ت هتمت ،ول ف ا لات تأثلناتات ىلم األلتاع الصال لع الهري لر ف تهرراا فري
فلسطلك ،ا ل ف تهنب في هذه األلتاع الش مك لةتتات.
و بك شهق ا ه مك الضنوا الهطنو لم هذه الهلرتاا الةاةرع ،الهري شرالل اوافر التلرلع للبننرع الصرال لع،
ول ر ف هشررنض اآل ألبررنز الهلررتاا الةسررةتع «ىةتللررع» او« سررتا ع» و ملنهررت ،والهرري تنلنلررل فرري اولررت
ةتهلن ع والشع ،شالل عماد عملية االستيطان ورأى الحربة فيه وفي إقامة دولة اسراييل■

 ))1المصدر نفسه (ص.)23
 ))2المصدر نفسه (ص.)23
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II
التيارات الصهيونية «العمالية»
ىن هصتا اله اع ا شهنانلع نت ى الصات نع ق ا بههثةتئع الو فري اولرلت القلصرن ع( ،)1ولرل الةارم ال رع
الشلةلع للن م بق ا مت ؤشن للره مرك ىةرق ألزمرع اللا رع النولرلع .لقر تر زع هرذا الشر الارلرن ىلرم مجة ىرت
نهلنع مك األلتاع اللةلنلع او اللستا ع ،والجةشلرت والنر ا الفان رع ،ولشر صرات نع اممرنا ا رع واا ةارك
ا سةله لتلةت في ىةللع ا لهلطت في فلسطلك ،و رت الالت الصال ي ،ونت ل األل الفان رع ىلرم تن ىارت
ا ذع بتلهرل ا منذ منهصو القن الهتلع ىرن.
و اةنت اآل الهننلت ىلم اهرم هرذه الهلرتاا الهري تب لرل لرم ر ع مت رع ىررن الرتاع للتلرلع «ىةتللرع» ،اهةارتع
الر (امتبت الشتم للشةتس اللا  ،)..ب ىتلي تسل (ىةتس صال ) وهتب ىلا هتتسشلن (الشتما الرتع)■..

()1
البوند أو االتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولندا وروسيا
رع ،نت رل ر بر ا تشةرا فري

 -1ال هذا البتع ىرتم  1897فري م نرع فللنرت ،و ر ترراا مرك ا رع ىةتللرع ا
اوللت را ذلح بشرن لن ا تقن رت(. )2
بش هت ةع ث اع  ،1905والقةرع الر للسري الرذ اىقرارت تنا رع الر ر نهلرنا ،فرت صفض ىر ه مرك اابشرلك الفرت ىرتم
 1903لم ةسةتئع ىتم . )3(1908
و نت ترالا البوند لتبقت بشتم لهرالا البتع ا شهناني ال ةقنا ي النولي ،وتصلو ترالله بألتبلع ى ع ىرك
شقت الةؤتةن الصال ي األوس في م نع بتس الس سن ع ،وىنر تأللسره وضرع البرتع لنفسره هر فت تصرت هجسر

 ))1في كتاب «األممية الشيوعية وفلسطين»()1928 - 1919ا دار ابن خلدون .يقول د .ماهر الشريف« :إن الحزب تشكل في البداية من
مجموعة من المثقفين االشتراكيين اليهودا ومن عناتر شبه بروليتارية من األوساط الحرفية».
 ))2المصدر نفسه (ص .)64 - 63
 ))3المصدر نفسه.
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فرري ال ر فتع ىررك مصررتلس الشةررتس اللا ر  ،والنضررتس مررك ا ررا هررتاع لق ر ام الة لررع ومبتابررع الق ر ا لك الهةللت ررع
شت فقط مك وضشام كعمال ،و ةت ا ضت مك وضشام كيهود.
الةجبفع ببقام ،للت ا الشةتس اللا
() 1
ون الر « ا ف لم النضتس في لرلا الةطتلر النولرلع السلتلرلع الشتمرع»  ،فقر هسر ىرتم  1898لرم
لرررتع الشةرررتس ا شرررهناني الررر ةقنا ي النولررري« ،بصرررفهه منظةرررع مسرررهقلع تارررهم التلرررت بتلقضرررت ت الهررري تصرررم
الرنوللهتا ت اللا ع»  ،و ا لت للر هرذه ا لرهقهللع مرك ررا البرتع ا شرهناني الر ةقنا ي ،بار ف تر ىلم
ول ع البننع امشهنانلع ال ةقنا لع في نتفع منت ق اوللت القلصن ع.
 -2وفي ب ا ت ىةله شك الر ر لنبرت هر ا ع فلارت ضر الصرال لع ،فقر افرض فري مرؤتةنه الةنشقر ىرتم 1899
ال ر ىتول الق ملررع ،واىهرنهررت طررنا بررنف الشةررتس ىررك النضررتس الطرقرري ،و اسررن الهضررتمك الشةررتلي( .)2وىررت
الةسألع الق ملع لهطنح فسات ىلم البتع في مرؤتةنه ىرتم  ،1901للرت ا رن املرلهره ا مفار م الق ملرع نطررق
ا ضت ىلم اللار  ،ولارك و الةطتلررع بةنظةرع منفصرلع للشةرتس اللار  .و تلر بهررالا ولرع فل االلرع تقر م ىلرم
تى ع الق ملت الهي ترالات ،واىهرتا اللا « ملع» مك ملت هذه ال ولع ا تبت ع ،مع ا ام ةهلار ااضرت
تصرررع بارررم( .)3وامرررم ا الر ررر هقررر البننرررع الصرررال لع فررري هرررذا الةرررؤتةن ،واىهرنهرررت «ا فشرررا الطرقرررت
الر ا از ع اللا ع ىلم تهنع الش ا الستملع» ،فق تأثن البتع بتلنرت الصال ي الشتام الذ شرا ته اولرلت
في الفهنع فسات ،ونت اللن تننلرهه الطرقلع الةرالع التلت مك البنفللك والشةتس الةررهنللك فري مؤلسرت ا رع
صنلنع ،و شلل منه هذه الهننلرع مل ا ت مفه لت لةفتهلم الر ا از ع الصنلنع وافاتاهت.
عام  1903إ نشق البوند عن الحزب العمالي االشتراكي الديمقراطي الروسأيا أل البرتع افرض ا شهرنف بره
الةةها ال لل للطرقع الشتملع اللا ع .و نت هذا الطل مك ت الر ر منتللرت لبر ا ىرت  ،ذ ا الةتانسرللك
اللا في منت ق ى ع مك اوللت و تصع الجن ع ،نت ا نهة مرتشنع للبتع الشةتلي ا شهناني الر ةقنا ي
النولي.
هذا مك تللع ،ومك تللرع ا رنل فرا ا لرهجتبع لارذا الطلر نت رل لر ف تقر لرم تهرلرل مرر ا الهنظرلم الفر االي
لبتع الشةتس ا شهناني ال ةقنا ي ،تصع وا الر ر نرت ر رنح هرذه الصرلنع الفل االلرع منرذ الشرتم ،1901
لررم صررف ف البررتع
وا هررذا الطررنح تسررتول مررع ررنح مرررتبه لهشررهنانللك الق ررتز لك .و رر ىررت الر رر
ا شرهناني الر ةقنا ي النولري ىرتم  ،)4(1906ولارك الر ر لرم برنص ىلرم ولر ع الطرقرع الشتملرع النولرلع و
ائةت لم ت ر القر ل والشنتصرن الهصرف ع ا را البرتع ا شرهناني
ىلم ول ع البتع ،با نت اىضتؤه قف
ال ةقنا ي النولي في صناىام ض للنلك ،وااترط ا بشه رت وثلقرع مرع الةنتشرفع ،تصرع رهس الةنللرع الهري
اىقرل ىتم .1912
 -3تفت ةل األزمع ال ا للع للر  ،ومع ر ع البنع الشتلةلع األولم ان ا له م فت مهشتاضت تجرته البرنع
اممرن تللع ،تجته فع مع م ا و الش مك ت ع األمةلع الهت لع لجاع ترن ن هذه البرنع ،واىهرتاهرت نرا فري بلر ه،
نةت ل نت ل لنبت فتىلع مرنوىع ،و تجته ا ن ترنرم م رو الرهشرفع الرذ ر ى الشةرتس لرم ام اتاملرع اله ا رع
والنفررتذ مررك هررذه البررنع اممرن تللررع هصررتا اله ر اع ا شررهنانلع .و ر نررت امتجررته األوس ه ر الةنهصررن فرري هررذا
الصررناع فرري الر ا ررع ،ولاررك الصررناع األ رر ل ي لررهةن بررلك الهلررتا ك .و ر لررتى السلتلررع األمةلررع للنظررتم
الس فللهي الج تجته الق ملت األ للت  ،ونذلح ضتلات الشةلري لةبتابرع الهلرتملع فري « لرق الظرنوف الةهئةرع
لظا ا اع شل ىلع لقلقلع في صف فه» .وفي ىرتم  1919رنا مرؤتةن الر ر بتألملرلرع ا ضرةتم لرم تنللرن الرم
الر فأصرس البوند الشيوعي(.)5
ول ف هرت ا لم الذهك تساؤل مشروع ل س « بتم» الر ر فري لرلتو الارهم ىرك الهلرتاا الصرال لع الشةتللرع
الهي تننل اثنا ولرتهةل فري تبقلرق الةررنوع الصرال ي .و نررع الهسرتؤس مرك نر الر ر ر م بتلةبصرلع فري
البتع الرل ىي ،واصرس ضتله ت ا مك النضتس الشتم مك ا ا بنت ا شهنانلع ،وامم مررنوىلع الهسرتؤس فا نرت

 ))1المصدر نفسه (ص . )64
« ))2الصهيونية ضد إسراييل» (ص .)40مصدر سبق كره.
« ))3األممية الشيوعية» (ص .)65 - 64مصدر سبق كره.
« ))4الصهيونية ضد إسراييل» (ص .)40مصدر سبق كره.
« ))5األممية الشيوعية» (ص .)76مصدر سبق كره.
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للر

لم را مسلنع الهط ا فسات ،با افض شنو ا ضةتم لشمةلع الهتلهرع والهبرق

نره لم ا الفنع الر لن
بتألمةلع الهت لع(.)1
لر ا
نةررت ا مسررلنع الر ر فسررات تسررةل بتلهررأا س بررلك األمةلررع والصررال لع ،وىرررنا اآل ف مررك األىضررت
البررتع ومررت اوه لة ا ررع صررال لع للررع مررت قررتاع الشرررن ك ىتمررت ،واصرررب ا ررت ا مررك الهلررتا الصررال ي
«الشةتلي» الشرتم ،ومرذوا لننرع الاجرنع لرم فلسرطلك .فبر هنت ذا شنري منتضرلي الر ر الرذ ك لهبقر ا برتلبتع
الرررل ىي الس ر فللهي وا ر مج ا فلرره ،بررا تلررتا ىررن ض ذو صرررنع « سررتا ع» فرري فهررنع لتلررةع مررك تررتا ن البنن رع
الصال لع ■

()2
 - Iحزب بوعالي تسيون أو عمال تهيون
[أفكار سيريكين]
لررقه تررالا مجة ىرت ى ر ع لره فري
 -1ىن مت ىق لتع بوعالي تسيون مؤتةنه الهأللسي ىتم  ،1906نت
الش مك الة النوللع (ملنسح ،فللنت ،او ست ...الن) ،نةرت نرت ر مهر ررت ه الهنظلةري بتتجرته الةجرن والنةسرت
وال رت الةهبر ع األمن الرع و الهررنا وفلسرطلك ،وبشر الهألرل مهر ررت ه لررم بلنتا رت واألا نهرلك .و ر لرررق
الهألل واافقره ررت ا ر ل ي نهلرو ،نرت طررته األلتلرلت نحمأن سأيريكين وبأار بوروخأوف ،اللأذين دعيأا
وبذال الجهد النظري باتجاه التوفيق بين الصأهيونية واالشأتراكية .و برك لسرنت مشنلرلك بةهتبشرع تطر ا وصرلنواع
تاج اوللت القلصرن ع وفلسرطلك ،نةرت لسرنت مشنلرلك بشه رت الهرتلو والهنرتفن الهري لرت
فنوع الر ىتلي تسل
ىه ع هذا البتع بتلبننع الصال لع النلةلع ،نةت تجلل بش الةؤتةن الصال ي األوس في بتس ىتم .1897
مت اةنت التلت ه ال وا الصال ي الهشر الذ لشره هذا البتع في صرف ف الطرقرع الشتملرع اللا رع والر وا
املهشةتا املهلطت ي الةرتشن الذ لشره في فلسطلك.
ا ا الهلرتاا الصرال لع ،ونت رل لننرع الجر س ىتللرع الر تلنع فلةرت بلنارت،
لق نت وا صناع ا ل ي
مسررل نتفررع هررذه الهلررتاا بههو ناررت الةصهلفررع ،واله ر م الج ر س بررلك الر ر الررذ تةلررت امررم تصرطرره بسررشله لهص ر ا
وترالا م و رقي لبا الةسألع اللا رع ،وبرلك الهلرتاا الصرال لع الهري نت رل ترنل فري الر ر لك «مجة ىرع
مك اللا الةنصان ك الةهنان ك لةصتلس ششرام»(.)2
نا ا ه مرك الضرنوا مبتابرع الصرال لع بارا تلتااتارت
وفي الةؤتةن الصتم الةنشق ىتم  ،1903نت الر
و تجتهتتاررت ،فارري للسررل لننررع الر ا از ررع الصررنلنع والةه لررطع ،الهرري تقتلرري مررك ى ر مررت وجع ى ر
ر ا لك الهةللرت والهبرن ض مرك ررا البا مرع والر ا از رع
الةنتفسع مك ررا النالرةتس الارلرن مرك ارع ،وىر
الةسلبلع مك اع ا نل ،وا الصال لع الهري فنضرل ىلرم فسرات ماةرع تمرع ولرع مهشر ع الطرقرت فري ااض
لنائلا ،مك هس فهناضات ا الهلتملع اب ع ،تسشم لم الهشهلم ىلم الصناع بلك الطرقت بتلرم مصرتلس ترتىم
ا ات ا ع ةت (.)3
في الفقنا الهتللع ،وفي للتو تنتوس مجنل تطر ا لرتع ب ىرتلي تسرل (لرتع ىةرتس صرال ) لرنه و ترتىرت
امررتم افاررتا بةررك لررلن الك وبررتا ب او ر ف ،وهةررت الةنظررنا األلتلررلت فرري للررتع هررذا البررتع رررا ا تهن رتوس
تط ر ا«لررتع ىةررتس صررال » لررم «لررتع ىةررتس لررنائلا» الررذ لش ر واا لتلررةت – فرري صررف ف البننررع
الصال لع -بهألل ولع النائلا.
 –2سيريكين :اإلشتراكية في يد اليهود(!)
في هذا الةنتخ مك النقت الةبه م الذ مه لرن ا  ،وىلرم لفلرع الهطر اا ام هةتىلرع الارلرنع فري ات رع القرن
الهتلع ىرن ،بنز تلتا فان او ومرك ثرم تنظلةري ،برتوس اله فلرق برلك الصرال لع وا شرهنانلع ،ونرت اوس مرك
النولرري بةررك لررلن الك فرري نهتبرره الررذ رررنه بتأللةت لررع ىررتم  1898بشن ر ا
بررت هررذا الةنبررم الطرلر اللا ر
« المسألة اليهودية ودولة اليهود االشتراكية» .و قنا للن الك في ب ا رع ننالره ،نارا الصرات نع الهقللر لك ،بأ ره
«منذ ا فقر اللا لرهقهلام القر مي والسلتلري فري «ااض لرنائلا» ،بر اوا شلرر للرتع ىجلررع ،وىلرم الارنه
وا ضطات ةت اما الصهص ،وهر امرا تبن رن اللار مرك الررش ع وبشرهام ملرت ،وىنر مت اىلنرل الر ا از رع
البنع مك ا ا مصتلبات ا لطرقلع ،الهي تسهن لم الةطتلرع بتلبن ع ،والبص س ىلم البق و السلتلرلع  ...لرنا
« ))1األممية الشيوعية» (ص« - )67الصهيونية ضد إسراييل» (ص.)45
« ))2تاريخ الحركة الصهيونية»  -الجزء األول (ص)224ا من تأليف تبري جريسا مركز األبحار الفلسطينية  -بيروت.
 ))3المصدر نفسه أعاله (ص.)223
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ا ضت اللا فجأع وب و ا مجا مك رلام تقن رت ،مرك لر ىر رع القرنو ال لرطم( ،)1و سرجتمت مرع ال ضرع
البق ي الةستواتي الج ر  ،تبر س اللار لرم مرررن للفارن القر مي مهلرا لره  ...وبر ا الانرل ةهرتج ا للرت مرع
ب اصع اللا في فنا اف ا  ،و صلقت نلت ت وال ا  ...ينطلق مأن أن اليهأود بطبيعأتهم أمأة طايفأة دينيأةا لقارت
هللا منذ الر ا ع ىك ص لاي تبةا مرشا ام ةت ب ل ا لهه بلك الرش ع»( .)2و قنا للن الك «ا صناا اللار
ىلم ص صلهام ،بتمضتفع لم رت ام ا هصت  ،تسر في ر الهلتملع اآل ذع في ا هرتا والقأو التأي
تحارب بعضها بعضافا ستتكتل في النهاية لشن حربها المشتركة ضد اليهود».
لم هنت رقم الصطتع السلن الني طتبت صال لت تقللر ت بصصر ص تتا صلرع «األمرع اللا رع» ،وامرهارت األنلر ع
بتلنالررةتس
بت لررهةناا ورفأأض اإلنأأدماج الررذ فهبررل بتبرره اله ر اا الر ا از ررع ،وا ر متج النالررةتس اللا ر
الةبلي في اواوبت الننبلع ،ولهةلع الهلتملع الةشرن ىنات في تاها نتفع الق ل لرك لنبارت الةررهننع ضر اللار .
وامرت الجديأأد ىنر لرن الك فار تأنلر ه ا الهلررتملع ةارك ا تصهفرري ذا « هفررم صرناع الطرقررت مررك اررع
ولصا (اللا ) ىلم نلت مي تص بام مك اع ا نل» ،و ذا تنننت ت رت م ضر ىع الالرت القر مي الصرتص
الهرري تررراا القتلررم الةرررهنب لاتفررع الهلررتاا الصررال لع ،فا نررت امررتم مبتولررع ترلررت ا الرنوللهتا ررت اللا ررع ذا
مصرلبع لقلقلرع بهرنر ي الصررال لع وا هصرتا لارت ،وبررأ الرنوللهتا رت هري اافشرع البررا الجرذا للةسرألع اللا ررع،
أل ات ا اع هصتا الصال لع.
ق س للن الكع « ىلم اللا ام ضرةتم للرنوللهتا رت ،بتىهرتاهرت الةشسران ال للر الرذ نلرق الررتع امرتم لرنع
الطرقت  ،و صر لم تقسلم السلطع بتلهستو  ،ونةت نت اللا لهم اآل مك مؤ الللرناللع ،أل الللررنالللك هرم
الررذ ك منب ر هم الةسررتواع فرري البق ر و ،مررك ررهس الصررناع مررع ر ل الةجهةررع الق ر م ،ىلررلام اآل ا ضررةتم لررم
الةبتابلك مك ا ا امشرهنانلع ،بشر ا ت رل الر ا از رع الللرناللرع مرت ئارت السرتبقع»( .)3و ضرلو الاتتر ع «
الصال لع بتىهرتاهت لننع اللا الرنت ع ،تهشتاض مع صناع الطرقت  ،با تقرو ف ره ،وتسرهطلع نرا الطرقرت
ر لات و امههةتم بتلف ااو بلنات»(.)4
فري هرذه النصر ص الةقهرسرع مررك لرلن الك شررتاا واضربع للسرجتس مررع الر ا از رع اللا ررع ،نةرت ا هرذا
السجتس نت مه ا ا ا ت لسجتس والع في الةجهةع النولي ،الذ نرت هةرت ت رقلرت بهسرتاع ،و ر نهرن اوهرتم
الهبللرق فر و الطرقرت  ،ونت رل اللبةررع األ ل لرع لاتفرع الرتاع الر ا از ررع الصرنلنع وال لرطم فري اولررلت،
ولل هذا مت اةنت ااهنت ،با مت ر هرتهنت ه فام للن الك لهشهنانلع مك تا ات ،نةت ا ره اةنرت ا سرت ا
مررع ىرررتاع لررتذ ع ومجت لررع مررك ةررط «تقسررلم السررلطع بتلهسررتو » ...مررت ر ر هرتهنررت ه ر تلأأك النظأأرة الغارقأأة
بالمثالية للقضية برمتهاا فاليهود هم موضوع التاريخ وشغله الشاغلا وليسأوا جأزءا ف مأن السأياق العأام لتأاريخ
البشرية .العأالم يتحأالف معهأم أو ضأدهما فأالقو التأي تحأارب بعضأها بعضأا ف سأتتكتل فأي النهايأة لشأن حربهأا
المشتركة ضد اليهودا وهذه القو في النهاية هي كل شعوب العالم.
 -3هذا الاذ ت ج ذواه في ا ا اللقظع الق ملع الةهأ نع في اواوبت الرن لع وال لطم ،و نر اج فري رتا
رع ومفلر ع ىلرم شرهنانلع (!) لرلن الك .ره فهأأم
الارذ ت القر مي الصرال ي الشرتم برتلطرع ،ولانره لقري اضر ا
لالشتراكية من خارجهاا فام لهص امي ف  ،وترني رتا ي نشرس بتلةهتللرعا فاالشأتراكية أداة فأي خدمأة اليهأود،
تةتمررت نةررت نت ررل «الليبراليأأة» .و اررنع لررلن الك الةرررالع بررتلاهم الشررتم والفضررفتض ىررك «اللا ر » ا ا رم ف ر و
الطرقررت  ،والتأأاريخ إختيأأار يكأأاد أن يكأأون حأأرا ف (!) .لقر هررتا «اللار » الللرناللررع فررأىطهام البقر و الةهسررتو ع،
وىلرلام ا صهررتاوا اآل الرنوللهتا ررت لهشطررلام الر ك القر مي .ره فاررم للطرقررت ومصررتلس الطرقررت مررك تا اررت.
وأل الهتا ن هلتا لن فت للن الك ،ات م «ا شهنانللك اللا الةنصان ك» ،و رهم «هرذ ت ام صراتا» (ا
ام متج) في اواوبت الننبلع .وىلرم تىر ع ا هلرتا البرن فسرات قرنا الاتتر ا ره «امرم إختفأاء مشظرم الصرفت
الق ملع ل ل اللا ع ،وترههات في بل ا ىر ع ،والرهشةتس ابنتئارت للنرت ى ر ع ،و شر ام الهرنوا الق ملرع  ،...تبقأى
اليهودية ىلم النمم مك ذلح امع مهةلرتع ،ةرنس مجرن و هرت ضرةت ت لبتضرنهت»(!) ..نرت امرتم ةر ذج للةهقرو
الر ا از الصنلن ،الذ سقط لتااته ىلم الطرقت وه بلق ف ات.
و ذا الرره اب لررلن الك هررذنن بررأ «اللا ر منقسررة لررم رقررت مصهلفررع بشضررات ىررك بشضررات اآل ررن»  ..فا رره
ضلوع « تسرهطلع الرنوللهتا رت وام شرهنانل اللار  ،ومرك ملرن الةسرة ح لارم ،الةسرتهةع فري تمرع ةا ا رع
الهشرتو ا هةرتىي ،ولارذا لهضرطن الصرال لع ا تأ رذ بتلبسررت امتجتهررت
ت لر مرك رهس مشتاضرع مررت
« ))1تاريخ الحركة الصهيونية» (ص .)225مصدر سبق كره.
 ))2المصدر نفسه (ص.)225
« ))3تاريخ الحركة الصهيونية» (ص.)226
 ))4المصدر نفسه (ص.)227
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ررع  ...ومصررلنهت ا رر متج بت شررهنانلع ،ولررها

ولررع اللارر

بتلضررنواع

امشررهنانلع لرر ل الرنوللهتا ررت اللا
شهنانلع»(.)1
وفي للتو الفارن الشرتم لسرلن الك فارم نلةرع «بتلضرنواع» بةشنرم ا ذلرح انلر وبر اي ولرل بةشنرم الضرنواع
الهتا صلرع ،وعنأدما ينتقأأل سأيريكين مأأن مسأتو التحليأأق النظأري إلأى مسأأتو تحديأد وسأأايل إنجأاز المشأأروع
الصهيونيا فا قهنح « ا تصرتس مرع الررش ع الةضرطا ع الصتضرشع لبارم األترناب ،والهشرتو مشارت للهبرنا مرك
ملرع .وااض لرنائلا
لنهم ،و جن بش ذلح تبادل السكان بطرق سلمية مك هس تقسرلم األاض ىلرم الر
ملن الةاهظع بتلسات  ،الهي راا اللا فلات اآل ب ىرنع بتلةتئرع مرك لرات ات ،ينبغأي أن تفأرل لهأما ولارك ذا
للبصرر س ىلررم ااض لررنائلا ،صهررتا اللارر بلرر ا ا ررن ،ةاررك تصصلصرره لاررم مقتبررا
فرررلل نررا الةبررتو
«ىةتلي» ،للا لره وا طلرن فري
الةتس»( ..)2هذا بت هصتا ملصم ألفاتا ال اآلبت النولللك لهنظلم ا
ا لهلطت  ،و لقت في ولع لنائلا ■

()3
 - IIحزب بوعالي تسيون أو عمال تهيون
[أفكار بوروخوف]
 –1بوروخوف والصهيونية «الماركسية»
امت األع النولي األلتلي الذ لش واا لستلت فري ةر وتطر ا لرتع الر ىرتلي تسرل (او ىةرتس صرال )،
فا ر بوروخأأوف .وفرري ررط شررهنانلع لررلن الك الةتى مررع ذاترره ،لررتوس ب او ر ف التوفيأأق بأأين الصأأهيونية
والماركسية  .في ل هه ىك ار اممرنا ا رع القلصرن ع ،نطلرق ب او ر ف مرك مهلظرع مسره لتع مرك مرتن
ا او [ ]Max Nordauوهي ا اللا ىلم الةسه ل ام هصت «مشلق فري الار ا » ،او وفرق ىررتاع نرتاس
متان الرالنع ىك اللا الر لن لك ا ام شلر في «مستم الةجهةع»(.)3
و هررتبع ب او ر ف بررأ «الطرقررع الشتملررع اللا ررع مشت ررع بسررر مررك الهننل ر الةر ر ه للرنلررع ام هةتىلررع اللا ررع،
فتلشةتس اللا الذ ك هرال مك متلرلع مك البنفللك الةهضنا ك ،ومك ا رنا فري مؤلسرت الةرت لفاه اع ،نرت ا
هصت  ،وا الهط ا النالةتلي ر فع بتتجرته تصرفلع مؤلسرت الصرنتىع ا لرهاهنلع،
الهأثن بأ اةت
ش
بةررت ضررع الشةررتس اللارر بة ا اررع منتفسررع مبللررع برره الةررع .وفرري هررذه الظررنوف وبسررر مررك ملررتع « تىرر ع
لرررهناتلجلع» مهئةرررع ،فرررا الرنوللهتا رررت اللا رررع ةانارررت ا تنتضرررا ،ولرررل بامارررت الجةرررتهلن الر ا از رررع
الصررنلنع ا تهرلهررن .ولررذا ج ر «تطرلررع» الرنلررع ا هةتىلررع اللا ررع .وفرري هررذا السررلتو فررا الصررال لع ضررنواع
تتا صلرع ،نةرت ا تررالا بنوللهتا رت صرال لع فرري التااىرع والصرنتىع األلتلرلع ،ةارك ا رهم «بت لررهقهس
ام للةي السلتلي في بل مهصلو وىلم ااض صرو زااىلرع ،وفقرط ىلرم هرذه األاض ةارك للنالرةتس الةه لرط
الةاررت ن ولقر ع الشةررا اللا ررع الةاررت نع ،ا ر ه» ،وفرري بلر ناررذا «لررم هررراا بشر نجسررم
والصررنلن اللار
هصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
() 4
منلق »...ةاك ا صرم الةضتابع ،وىن هت ةاك للرنوللهتا ت ا تص ض براا رلشي صناىات الطرقي .
و ذا نت مطل بت «تطرلع» الةجهةرع اللار  ،ا شلره شررلات بتلةجهةشرت «الطرلشلرع» األ رنل ،فرا الةجهةشرت
الطرلشلرع تهةلرت ب ر « رقرع ىن ضرع مرك الشةرتس والفهلرلك فري تىر ع الارنم ،ترأتي ف ارت رقرع مرك مسررهص مي
الص مت الشتمع والنقا ،وفهع البنفللك ،وفي ةع الانم تق م فهت الةرتلالك واصربتع األىةرتس والةهقفرلك  .»...امرت
تننلرع اللا ام هةتىلع فاي تر و في اوللت القلصن ع اشره بـ «هنم مشا س» ،للت تهننرت فهرت ىن ضرع مرك
البرنفللك مسررن ع بفهرت ضررلقع مرك الشةررتس ،و تصرع مررك ىةرتس الةنافررق ملرن البل ررع الهري ىللاررت ا تسرن الهقررا
الارلن لفهع ضصةع مك الهجتا ،و صرس مطل بت وفق ظرنع ب او ر ف « العمأل لقلأب هأذا الهأرما وإقامأة المجتمأع
اليهودي الطبيعي»(.)5
 - 2مفهتح افاتا ب او ر ف بررأ «الصرال لع الةتانسرلع» جر ه فري نهتبره «األمأة والطبقأات» تبرل ىنر ا
«الةصتلس الطرقلع والقضرلع ال نلرع» الةنرر ا ىرتم  .1905فري هرذا الاهرتع نطلرق ب او ر ف مرك مق مرع نرتاس
« ))1تاريخ الحركة الصهيونية» (ص .)227مصدر سبق كره.
« ))2تاريخ الحركة الصهيونية» (ص.)228
« ))3الصهيونية ضد إسراييل» (ص.)58
 ))4االقتباسات من بداية هذه الفقرة مأخو ة من كتاب «الصهيونية ضد إسراييل» (ص)59 - 58ا وقد أخذها الكاتب من كراى بوروخوف
«برنامجنا» وكتاب «األمة والطبقة».
 ))5انظر «األممية الشيوعية وفلسطين» (ص.)72

31

مرتان لاهررتع «مسرتهةع فرري قر ام هصرت السلتلرري» ،للرت بلررا مررتان ىه رت ام هررتج الهري ت لر الطرقررت
ا هةتىلع .و ضلو ب او ف بأ ه ذا نت ل المسأألة االجتماعيأة ته لر مرك الهنرت ض برلك تطر ا القر ل الةنهجرع
ووضع ىه ت ام هتج ،فا المسألة الوطنية (او الق ملع) ته لر مرك الهنرت ض برلك تطر ا القر ل الةنهجرع ،ووضرع
ظأأروف اإلنتأأاج (الطرلشلررع ،الةنت لررع ،الجننافلررع ،الررررن ع ،الهتا صلررع) .و قسررم الاتت ر الظررنوف الهتا صلررع لررم
سةلكع ظروف تاريخيأة داخليأة ،ا تهرراا ا را الةجة ىرع الرررن ع الةشنلرع ذاتارت ،وظأروف تاريخيأة خارجيأة
تشرن ىك ذاتات بتلشه ت بلك الةجة ىت الررن ع الةهجتواع.
وبنف منطق اله از فسه بلك الطرقي والق مي ،ةلرت ب او ر ف ىنر مرتان مشنلرلك مصهلفرلك لةفار م الطرقرعع
الطبقأأة بأأذاتها ( ،)an sichا ملررن ال اىلررع لةصررتلبات نطرقررع ،والطبقأأة لأأذاتها ( )fuer sichا تلررح ال اىلررع
لةصررتلبات ،و طرررق ب او رر ف هررذا الةفارر م ىلررم الةجة ىررت ال نلررع ،فلجرر تةللررتا م ضرر ىلت بررلك مفارر م
«الشعب» ،الذ شنري مجهةشرت شرلش اىضرتؤه رنوف ام هرتج فسرات ،وبرلك «األمأة» الهري تشنري مجهةشرت رنترط
اىضتؤه بةرتىن القنابع الةه ل ع مك الةتضي الهرتا صي الةررهنب .وبتلهرتلي تصررس القوميأة وىري مررتىن القنابرع
الةه ل ع ىرن الةتضري الةررهنب .وا الر ا از رع الهجتا رع والصرنتىلع فري فهرنع صرش هت الهقر مي هري اوس مرك
شرا الهضرتمك
لةا الفانع الق ملع ،منتضلع ض الشتلم الق م ،ومك ا ا و ع ىتلم ر  ،ولارك صرناع الطرقرت
الق مي هبلا ،للت ا ان ا األمرع هري ىررتاع ىرك تجةرع مرك الطرقرت  ،و ر هصرن صرناع الطرقرت وتبجرن
الق ملع في الهناج .وأل ال ىت رع الق ملرع تفسر الر ىي الطرقري فاري مضرنع ومضرللع  ...هأذا فأي المجتمعأات ات
ظأأروف اإلنتأأاج «الطبيعأأي» ،وأمأأا فأأي المجتمعأأات «غيأأر الطبيعيأأة» فأأإن المصأأال القوميأأة لمختلأأف الطبقأأاتا
فيمكن أن تلتقي بحدودها ،وكون البروليتاريا تلعب دورا ف في اإلنتاجا فهي معنية بظروف اإلنتاج ،ولذا فإن هناك
نمطا ف من القومية البروليتارية.
و هرسط ب او ف في ن عمال البلدان المختلفأة يأدخلون مأع بعضأهم بمنافسأة علأى موقأع العمألا و رر و ا ره
نل هذه الظتهنع طبيعية ،فتلشتما ام اللت ق س ب او ف « ج ا افع ىرك م شره ضر النالرةتللع ،و ةرت
ض ر الشتمررا األ نررري الةاررت ن  ...و ال ر فتع ىررك م ررع الشةررا اررم الشتمررا انهررن مررك صررناع الطرقررت  .»..وفأأي
المجتمعأأات «غيأأر الطبيعيأأة» فأأإن المصأأال الطبقيأأة تتجأأانس ،أل الةاةررع األلتلررلع للرنوللهتا ررت اله ا ررع هرري
الةطتلرع بة ع رلشي للشةا والنضتس ،وذلح به فلن نوف ام هتج الطرلشلع لشمع(.)1
و ذا نت ل الصال لع «ضنواع تتا صلع» فاذه الضرنواع جر ا تهبقرق فري را «ا لرهقهس ام للةري للررش
في فلسطلك»( .)2و هجن ب او ف ام تبع ىلم السؤاسع لةتذا فلسطلك بتلرذا ؟!  ...ر تار الةجت ررع
اللا
بسر ىر م امررع ب او ر ف الرذ ر ىي الشلةلرع (!) ،ا ظارن مرتكأزا ف ىلرم الر وافع «الشت فلرع وال نلرع» ،نةرت
فهنض تتت و نره ب  ...ولاك هلتا فلسطلك ر و منطقلت مع مت ا ه مرتهن الررن و ىرك «السرات الة لر ك
في فلسطلك» ىلم لست ب او ف فسه ،فا ام (ا الفلسطلنللك) ةهلار ا رع ثقتفرع ملرع تصرع بارم ،ولرل
ملررع مةلررتع ،ولررذا فسر ف قرلر بررأ «ثقتفررع مسرره ا ع تار اىلررم مررك ثقررتفهام ،ولررلا
ىنر هم ا صررفت
ىت ت ك ىرك بر ا ا رع مقتومرع منظةرع ضر الهرأثلنا الصتا لرع ،ولرك سرهطلش ا الر س فري منتفسرع ملرع ىلرم
الشةا.)3(»...
 -3هذا الهلصلم ال لق مت اماك ألفاتا ب او ف سه ىي ا لهنهت ت الهتللعع
هرتلتته الةتانسلع ،ل ا تلح الصتصع برـ «الهنرت ض برلك القر ل
أوالف -الصهف مع ب او ف لل ل س مضة
الةنهجرررع وىه رررت ام هرررتج» ،ام بةفاررر م «الطرقرررع برررذاتات والطرقرررع لرررذاتات» ،ام «تةللرررته النظرررن برررلك الررررش
واألمع» ...الةرالع تر ا مشه بتلةقتا ع الةناجلع ،الهي جن ات بلك مفتهلم متان الطرقلع ومفتهلةره هر الق ملرع.
فق تر و مقتا ت ب او ف من رع ومسهننبع مك للرت الرراا ،ولانارت ترقرم بج هنهرت مر شرع ومنتلطرع ،وهري
نرذلح أل اررت تفتقأر للأأربط الجأأدلي بأين القأأومي والطبقأي  .الةشضررلع األلتلررلع ىنر ب او ر ف تاةرك فرري ن رره
تأأهيونيا ف باألسأأاى ومأأن حيأأث المنطلأأق ،ومررك م شرره الصررال ي هررذا قررتاع الةتانسررلع ،و بررتوس ا ط ىاررت
ملررع ،وا البررا ال لل ر
لهصرررس الهرن ررن النظررن لصررال لهه ،فا ر بتأللررتس نطلررق مررك ن ر اللا ر رررال
لةرالهام الق ملع ه جت و ك مي لام ،ومك هذا الةنطرق هشتمرا الاتتر مرع مق لرع و ع الةسرألع الق ملرع مرك
الهنت ض بلك الق ل الةنهجع و نوف ام هتج ال ا للع والصتا لع.

 ))1االقتباسات في هذه الفقرة هي تلخيب لما يورده مؤلف «الصهيونية ضد إسراييل» (ص.)278 - 270
 ))2اقتباى وارد في «األممية الشيوعية وفلسطين» (ص.)73
« ))3األممية الشيوعية وفلسطين» نقالف عن «الشيوعية في فلسطينا األمة والطبقة في الثورة المعادية لالستعمار»ا م .أوفينبرل.
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فل ا ذ ت نوف ام هرتج مرهه ،ل ر ت األلتلري فلارت الظرنوف الهتا صلرع ولرل الةنرتخ او الجننافلرت ،والةقصر
بتلظنف الهتا صي ال ا لي ه مسلسا ال تئع ا هصت ع وا هةتىلع والسلتللع والهقتفلرع ،الهري تهطر ا فري لارت
الق ل الةنهجع ،وهذه ال تئع الةهنابطع والةهفتىلع مع بشضات تراا بنلع الةجهةع .و بك نل ب او ف لجرأ لرم
عزل واقعة محددة تراا ت ا مك بنلع هذا الةجهةع ،و شتلجارت برراا منفصرا ،لرتبنت ىللارت ثر ع «الةتانسرلع»،
وهذه ال ا شع هي تط ا وضع اليهود في اوللت القلصن ع.
الهط ا النالةتلي الةهسرتاع فري اممرنا ا رع النولرلع هرت الر الةجهةرع بألرنه ،ومرع تسرتاع برهس بنلرع
الةجهةرع ام طرتىي لصرا قرهع رقري هتئرا ،مر مصرتلس ىررنا الةه رلك مرك الرررن مرتشرنع ،وبرراا ملرن
مرتشن نا مجهةع اممرنا ا ع .وبلنةت نت ل البننع اله ا ع تنتضا لبا مشضلع هذا الةجهةع ككل بتتجرته الهنللرن
الجذا  ،نل ب او ف نب بجا ه النظن والهنظلةي بتتجرته ضرشتف الطرقرع ا هةتىلرع البتملرع لنلرتلع هرذا
الهن للن اله ا  ،و قص الطرقع الشتملع .وضةك مت سةله الظنف الهرتا صي الصرتا ي ،لرهقط ب او ر ف «ظأاهرة
طأ مت و تع
التنافس بين العمال على موقع العمل»ا و نل فلات مرناا ضتفلت لصال لهه ،وه بذلح نتا
أ) امم ترنله لةق لع متان ل س «الطرقع برذاتات» و«الطرقرع لرذاتات» فا ره أ رذ الطرقرع برذاتات نةرت لر نت رل واقعأا ف
ضرر النالررةتللع والهنبلررع األ ل لررع
جامأأدا ف لررك رر ا فلرره ىنصررن الرر ىي الطرقرري ،الررذ تصررقله النضررت
والسلتللع الهي تةنس الطرقع الشتملع وىلرت مرك تا ارت وفرق الةفار م الللنلنري لر وا البرتع .وهر نرذلح نظرن لرم
الطرقع الشتملع ظنع مثالية تصلط بلك واهت الهتا صي البتلم في الهنللن ا هةتىي ،وبلك وا ع الطرقع فري مفصرا
زمني مب  .وب ا ع ظنته الق ملع  -الصال لع الةسرقع ،فا نظرن لرم «الةنتفسرع ىلرم م رع الشةرا» ،لرل مرك
زاو ع نلفلرع مشتلجهارت ،برا مرك م رع ن ارت ترن رنا ضرتفلت لصرال لهه .و ن ر ت ا سرهنه مشره ا نتفرع الطرقرت
ا هةتىلررع مشت ررع لللارر  ،ولررذا فتلبررا هرر «املررهقهس السلتلرري ام للةرري» لاررم .ولررذا مررك الةنطقرري ا ررنل
ب او ف رلشلت ا افع الشتما ام اللت ىك م شه ض النالةتللع ،و ةت ض الشتما األ نرري الةارت ن ،وا
ال فتع ىك م ع الشةا ام الشتما انهن مك الهنت ض مع اع الشةا (صناع الطرقت ).
ب) صبلس ا الشةتس ل مع بشضام في منتفسع ىلم م ع الشةا في للت ت مشلنع ،لاك هذا السهح ضرشو
م و الطرقع الشتملع بنمهات ،وه لهح ا ت الر ا از ع لهشةتله و تصع فري فهرنا ام اةرت ا هصرت .
وامررت منتفسررع الشةررتس الةاررت ن ك للشةررتس الةبللررلك ،فةسررألع سرررلع ،للررت ا الةاررت ن ك ق م ر بأىةررتس متلرررت م رت
نفضات الشةتس الةبلل اصه ،ولاك الةسألع األهم با البتلةع الهري نفلارت ب او ر ف هري ر هن مرت انر
ىلله الةتانسلعع ذا نت ل الةنتفسع بلك الشةتس ىلم م ع الشةا تراا تناقضأا ف ثانويأا ف فري صرف فام ،فأإن تناقضأهم
األساسأأي كأأأجراء يبقأأى مأأع الرأسأأمال ،رره تنررت ض الشةررا مررع ااس الةررتس ،وه ر فرري ر هن ا هصررت السلتل ري
لرم تنرت ض التلري ،و رنري لرهنهت ت نرلرنا ىلرم
للنالةتللع .فشن مت ضرنط ب او ر ف لهب را الهنرت ض الهرت
طأ فت لت فبس  ،بل يمارى عن سابق معرفة وتصميم عملية تضليل تأدعم وجهأة
ااضلع ذلح ،فا ه نتا
نظأأره الصأأهيونيةا بأأأن ال منأأاص للعمأأال اليهأأود إال االنفصأأال عأأن زماليهأأم الطبقيأأينا واالرتمأأاء فأأي أحضأأان
البورجوازية اليهودية.
وهنت فل ا لهص ام ا هقتئي لررشض الهشرتبلن الةتانسرلع وا هصرت السلتلري برراا ىرتم مرك ةرط ر ل ام هرتج
وىه ت ام هتج وشنو ام هتج .ام م ل ص و الر او ر فللك فري لرجت تام مرع بن ر از هام اللا رع بررأ
القضررت ت الهت ررع ،فررتلةام ا هررذا الهنظلررن قر  ،بررا ررت لررم «السأأالم الطبقأأي» ،وه ر ررط مصررنع هصررن ا ررا
صف ف األمةلع الهت لع ،وا ل لم فهلات ىلم ل تشرلن للنلك الرالن.
ثانيا ف -وىن مقتابرع ب او ر ف للةسرألع الفلسرطلنلع ،فار فشرا ذلرح مرك برتع ىجرت الفلسرطلنللك ىلرم الر س فري
الةنتفسع في م ع الشةا( ،)1طه ت مك فهناض و لرع ثقرتفهام ،سررع لهقتفرع الةارت ن ك اللار  .وبتلهرتلي فرا ام لرك
ر ه ىلرم هرذه الفارنع ،فةقتومرع الررش
ر وا «ا ع مقتومرع منظةرع ضر الهرأثلنا الصتا لرع» ،و برك لرك شقر
الفلسرطلني و هفتضرتته وث ااتره الةههلقرع ىلرم امهر ا مرت قرتاع القرن مرك الرتمك ،تفنر ببر ذاتارت هرذا ا ىرت ،
ولارك مرت اةنرت ا لفرل النظرن للره هر هرذا الة رو الرر فلني لارذا الصرال ي البقلقري و«الةتانسري» الةت رو،
واألهم مك ذلح ه ا هرذا الة رو نر اج ضرةك م رو تصذتره األمةلرع الهت لرع بألتابارت «الشةتللرع» تجرته الرلر ا
الةسررهشةنع منررذ مطلررع القررن  .هررذه األلررتاع لررهشت برر واهت بشررض تشررتبلن الهررناج الةتانسرري ،و ظررن
لضنواع للت ع اإلمبريالية  -اإلشتراكية (!) ب ه لإلمبريالية الرأسمالية ،ىلم اىهررتا ا ره مرك الطرلشري ا تار
) (1لكن التجربة المرة للمهاجرين اليهود إلى فلسطينا والذين عملو ا في حقل الزراعة بالتحديد أثبتت عجزهم عن منافسة الفالحين الفلسطينيين
في العمل الزراعيا ما أد إلى تنامي البطالة بوتاير عالية في تفوفهما األمر الذي أثار مخاوف الحركأة الصأهيونية علأى مشأروعها مأن تأدني
الهجرة ومن الهجرة المعاكسة .وكان لك دافع أساسي من دوافع رفع شعاري« :العمل العبري» و «اإلنتاج العبري» في مطلع القرن العشرين.
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لنا الشتلم لاا الشتلم ،ولةت نت ل اواوبت هي األنهرن تطر اا و ر اع ىلرم لرهنهس هرذه الصلرنا  ،فةرك الطرلشري
ا تسهنلات لصتلس الررن ع ةشت  ،بةك فلات شش ع الرل ا الةسهشةنع .وهنت لل الةارم تفنلر هرذا الطرنح الةرهرذس،
الةام ا هذه السلتلع امل ت ا ماةت مك الطرقع الشتملع فري الضرت ب ا از هارت ،و شلرل منارت و ر ا للبرنع
اممرن تللع الشتلةلع األولم ،والةام أن بوروخوف وأنصاره من البورجوازيين الصغار اليهود كانوا جزءا ف من هأذا
المناخ الفكريا وجزءا ف من هذا المعسكر المعادي للثورة ■

()4
 -IIIمن حزب عمال تهيون إلى حزب عمال إسراييل
 -1سيريكين وبوروخوف وجهان لعملة واحدة
امررم الهرت نرررت فلةرررت بلناةرررت ،والهررري هرري فررري هنهرررت لفظلرررع او تةررر ضررت ت للسرررل هن رررع ،فرررا لرررلن الك
وب او ف و ات لشةلع وال ع هي الصال لع .فبهةلع الهلتملع الهي تج له لات في و ك ر مي ار
تقتبلات لهةلع الةنتفسع (منتفسع نتفع الطرقت الةبللع لاتفع الطرقت اللا ع) و لرا فري و رك اللار القر مي.
و ستهم نه الاتترلك في تصن ال ىي الطرقري للشةرتس اللار بر فشام بتتجرته الةررنوع الصرال ي تبرل شرشتا ا
الق مي ،و قرو الاتتررت م فرت ىنصرن ت مرك الررش الفلسرطلني،
الرنوللهتا ت اللا ع هي اافشع الصهص اللا
فل ى األوس لم تفن نه مك ااضه ،و ناهك الهت ي ىلم مت ه بتلهقتفع األا رم  ...هرذا هر الهرناج الفارن الرذ
اا منه لتع الر ىتلي تسل  ،ىلم لست ثنلك مك ابنز مفان ه ،فالو تط ا هذا البتع؟
 -2لق بنز في حزب البوعالي تسيون منذ ب ا تته تلتاا ائلسلت ع األوس ه تيار مينسك سررع لرم ةشلرع ىةرتس
صال  ،الهي تتىةهه في هذه الة نع ،ول هذا الهلتا ه فه الةت وج نتلهتليع
أ) الا ر ف الةبلرري ال لل ر ه ر تبسررلك وضررع الشة رتس اللا ر  ،وافررع مسرره اهم الهقررتفي بةررت هضررةك ى ر م امههةررتم
بتل ضررع الشررتم للطرقررع الشتملررع النولررلع .ب) املهررتام بررتلفانع الصررال لع ،نةررت ىرررن ىناررت بن ررتم «الةررؤتةن األوس
للبننع الصال لع» في بتزسي ل سنا  ،1897وتق ع الرش ا الق مي ل ل الشةتس اللا .
وبتمضتفع لهلتا «ملنسح» ترالل مجة ىت صال لع « شهنانلع» ى ر ع نرت ابنزهرت «مجموعأة بوروخأوف»
الذ من ذننه ،والذ نت ىض ا في البتع ا شهناني الر ةقنا ي النولري ىرتمي  ،1901-1900ولانره رن
منه بسر تأثلنه الضتا ىلم الشةتس اللا  ،فأل لنع  1901مت الةته «جمعية عمال تهيون اإلشتراكية».
 -3في فهنع الهألل هذه رررل صرناىت ا ل لرع وللتلرلع ى ر ع ،برلك مجة ىرت الر ىرتلي تسرل فسرات،
ونذلح بلنات وبلك الةجة ىت الصال لع األ نل ،ونت ابنز الصناىت ذلح الذ اا لر س مرت لرةي بمشأروع
أوغندا ،ا مرنوع لهشةتا اومن ا الذ ا نه الةؤتةن الصال ي الشتلةي الست س ىتم .1903
لقرر قسررةل الةجة ىرررت الصررال لع النولرررلع بررلك مؤ ررر ومشررتاض للةررررنوع ،وا شارر هرررذا ا قسررتم ىلرررم
مجة ىررت الر ىررتلي تسررل فسررات ،ففرري لررلك ا رر لررلن الك مرررنوع اومنرر ا ،ىتاضرره ب او رر ف و ةتىهرره
بضناوع .والهةن هذا الصناع لهم الةؤتةن الصال ي الستبع الذ تنا ع ىرك هرذا الةررنوع ،ونرت ب او ر ف
ى ر ع ق ر س فرري ل ر اهتع « ااض لررنائلا هرري الةنطقررع ال لل ر ع الةطل بررع
ر صررم لاررذا الصررناع مقررت
ع والةصصصع لنت ،ولنبها ااض لنائلا ت ا جلت بق ع الضنواع الهتا صلع».
والة
ونةت لرق وذنن ت ىق الر ىتلي تسل مؤتةنه الهأللسي في اذاا (متاس)  1906في م نع بلهتفرت النولرلع ،وبشر
ىرتم و صررو مررك تأللسرره ىقر مررؤتةنا فرري هررت  ،تقرنا فلرره تمررع تبررت ىرتلةيع «ا تبررت الشررتلةي لهشررهنانللك
اللا » « -ب ىتلي تسل » ،وفي عام  1909عقد اإلتحاد العالمي مؤتمره الثانيا ونت ابنز ناااته:
أ) ا ضةتم لرم الةنظةرع الصرال لع الشتلةلرع نةنظةرع مسرهقلع .ب) السرشي لرم تننلرت انهن رع اللار فري «ااض
لرررنائلا» ،مرررع مهلظرررع الةرررؤتةن ك ا ارررم شنررر برررذلح فلسرررطلك واألاض الةجرررتواع .ج) ا شرررهناب فررري نتفرررع
الةؤلست الصال لع.
 -4امت في فلسطلك فات ل ب ا مرع ىرتم  1904م رع الاجرنع الهت لرع (الة رع األولرم ىرتم  ،)1882وتررالل
هذه الة ع بأملرلهات الستلقع مك ا اممرنا ا ع النوللع .وفي ترن ك الهت ي ( فةرن)  1905هةرع فري تفرت
تسررش من ر وبت مررك اىضررت الر ىررتلي تسررل  ،ال اف ر ك مررك اولررلت ،و ررناوا تمررع فررنع لبررتبام فرري فلسررطلك،
وا هصر ا لجنع ل ضع بن تم له ،وفي ترن ك اوس (انه بن) ىتم  1906هةشل هذه اللجنرع فري النملرع ،ووضرشل
بن تمجت لةي «بن رتم النملرع» ،وترم رناا هرذا الرن رتم فري تفرت ىرتم  1907فري الةرؤتةن األوس للبرتع ،للرت
ا لق ىلم فسه لرم «حأزب العمأال اليهأودي االشأ تراكي الأديمقراطي فأي أرل إسأراييل» .وابرنز مرت اةنرت فري
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بن تم البتع لاذه الفهنع ،ه تبللله لل ضع ا هصت ا هةتىي في فلسطلك ،ووصفه «بتلنظتم ام طرتىي مرع
ا ا ب ا ا االةتللع» ،وا ب ا ا النالةتللع تظان براا التلري فري القطرتع التااىري ،وا النالرةتللع النتملرع
في «ااض -لنائلا» تبهتج لم ىةتس مهقفلك و رلطلك« ،وبةت ا الشةتس مك ابنت الرل (الفلسرطلنللك) تالر
فررررررري البضرررررررلض ،فرررررررا الهطررررررر ا النالرررررررةتلي مهشلرررررررق باجرررررررنع ىةرررررررتس انهرررررررن تطررررررر اا مرررررررك رررررررتاج
الرل .»...
فري فلسرطلك» ،وكأان بأذلك أول حأزب تأهيوني محلأي
و طتل البتع با تمع « لهقهس للتلي للررش اللار
يطالب رسميا ف بإقامة دولة يهودية في فلسطين.
وامم ا الرن تم ؤن ىنا هه الصال لع مك هس قطهلك التللهلكع لهشةتا فلسرطلك والة رو الشنصرن مرك
الشةتس الفلسطلنللك ،فق ىهرن هذا الرن تم «مهبجنا» مك را تلتا والرع فري البرتع ،نرت ىلرم االره افلر برك
م ا ر و لرربق بررك تسررفي ،اللررذ ك ضررنطت بتتجررته الهقررتاع مررع حأأزب هابوعيأأل هاتسأأعير لجاررع تصررفلع اللن ر
«الةتانسرري» فرري ا نولررت البررتع ،واىهةررت الشرن ررع ب ر ه للل ر ش نلنررع « ملررع» ،واإلنتقأأال مأأن الكأأالم عأأن
تراع الطبقات إلى الصراع من أجل العمل العبري.
 -5في هذه الفترة التاريخية الممتدة حتى عام 1914ا كأان قأد تشأكل فأي فلسأطين إ ن حزبأان تأهيونيان هةرت:
«بوعالي تسيون» و «هابوعيل هاتسعير»  ،نةت نت ل هنتب مجة ىت مك الةات ن ك تشلش في ا ا البرتبلك
الفان ع ولانات لم تنهظم ونت ل تسةي فسات بـ «ملن البتبللك» .وفري ىرتم  1919تبر ملرن البرتبللك هرؤ مرع
الر ىتلي تسل للرال ا مشت لتع «أحدوت هعفودا» او «إتحاد العمل».
وفري ىررتم  1920شراا هررذا البرتع مررع هتب ىلررا هتتسرشلن ،بتمضررتفع لةجة ىرت ا ررنل صرنلنع ،االتحأأاد العأأام
للعمال اليهود «الهستدروت» ،وفي ىتم  1930نل مر لتبري ب ىرتلي تسرل وهتب ىلرا ههسرشلن فري لرتع
م ل ىي بتلم لتع «عمال إسراييل» (مباي).
حاشية :رقل ىرك البرتع الج ر فلةرت بشر ( )1944نهلرع ىنفرل بتلرم «الاهلرع ع» ،ونرت لارت ترأثلن والرع فري
لننررع الالر تسررلم ،وشررالل «الحركأأة مأأن أجأأل إتحأأاد العمأأل» .وفرري ىررتم  1946تبر هررذه الةنظةررع مررع لننررع
«عمال تهيون اليساريون» ،وشالل لتع «الحركة من أجل إتحاد العمأال  -عمأال تأهيون» .فري ىرتم 1948
تب ر هررذا البررتع مررع لررتع «هشأأومير هاتسأأعير» (البررتاس الرررتع) ،والسررت لررتع «المبأأام» (حأأزب العمأأل
الموحد) .في ىتم  1969شاا لتبت الةرتم والةرت تاها «المعأراخ» مبرتفظلك ىلرم لرهقهس نرا مناةرت الهنظلةري
وفي ط ع لقع تط ا الةشناخ لم «حزب العمل» بصلنهه الةشنوفع ■

()5
هابوعيل هاتسعير [العامل الشاب] أو الشعبوية الصهيونية
 -1تأل ىتم  1905را شان وال مك تألل لتع ب ىتلي تسل  ،وتراا هن رت مرك برلك صرف ف اىضرت
م رع الاجرنع الهت لرع ،الهرري بر ا مرع ىررتم  ،1903وبر واه نرت هررذا البرتع مهر ا ا لهلررتاا فان رع هررن فرري
اوللت القلصن ع في اوا ن القن الـ  19واوائا القن الـ  .20و ترراا الةرؤتةن مرك ةشلرت نت رل ر تألسرل
في صف ف الةات ن ك اللا ىلرم ااض فلسرطلك ،وفري ىرتم  1906ىقر البرتع مرؤتةنه الهرت ي ،للرت افضرل
األملرلررع وضررع الرن ررتم الشقتئ ر  ،وان ر ىلررم ضررنواع وضررع ط ر ىتمررع تب ر رررت البررتع .وفرري اع
(امسط ) مك الشتم فسه ىق البتع مؤتةنه الهتلت في بهتح تافت ،وا ن مرت ئه الشتمع ىلم ال ه الهتليع
 لش لههس الة ا ع ا هصت ع والهقتفلع في ااض لنائلا ،واا لتلةت في تبقلق الصال لع.
 الرن الضنوا لهلههس ا هصت ه تننلت األمهب والشةا في ا اللا .
 ماةع هتب ىلا هتتسشلن في ااض لنائلا هي الشةا ىلرم تبقلرق الصرال لع ىتمرع ،واالهتمأام الخأاص
باحتالل العمل من قبل اليهود(.)1
و ل البتع ماتمه ىلم التسع
 ال فتع ىك الشةتس اللا في ااض لنائلا وز ت ع ى هم.
 لههس الشةا مك را الشتما اللا .
 مستى ع النرت ا لهلطت ي الصال ي ب الطع تق م الةشل مت وال تئع الةاةع.
 ا ههةتم بةهئةع الةؤلست في الرل و رت ات أله اف وامت ي الرش .
« ))1تاريخ الصهيونية» (ص .)240مصدر سبق كره.
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 ا ههةتم بهبسلك األوضتع ا هصت ع والهقتفلع لللا
 ا ههةتم بسلطنع اللنع الشرن ع في ااض لنائلا.
ول البتع ال لتئا الةتمع ترتىات لهبقلق اه افره ،ومنارت تألرل مطرتىم مررهننع ،والر او شرشرلع ،وصرنت ق
للقنوض والةستى ع ،و تمع ماتت لهص ام ،وترجلع الصنتىع الةبللع والبنف ،وا ههةتم بهسالا ر س اللار
لم فلسطلك ،و رن الةشل مت ىك اوضتع الرل و نوف الشةا فله ،والقلتم ببةه ىهملع لهررجلع ا لرهلطت ،
و تمع ىه ت مع نا الةنظةت الهي تسشم لم ت لك اللا في فلسطلك(.)1
وتةلررت لررتع هتب ىلررا هتتسررشلن بهر ر ه الصررتص ىلررم ضررنواع لررهشةتس اللنررع الشرن ررع ،وب ر ا منررذ ىررتم 1907
باصر اا مجلررع بتللنررع الشرن ررع لةلررل لررةه ،واههةررل بنرررن األ ع الشرررن وترررجلع ال االررت األ بلررع ،بتمضررتفع
ههةتمات بةشتلجع القضت ت السلتللع والشقتئ ع.
في ااض لنائلا.

 -2أهم وأخطر ما يميز نشاط هذا الحأزب الصأهيونيا هأو كيفيأة طرحأه لمشأكلة األرل وتعاطيأه معهأا كمرتكأز
لتجسأأيد المشأأروع االسأأتيطاني الصأأهيوني .و ذا نررت هتب ىلررا هتتسررشلن مهفقررت مررع ب ىررتلي تسررل ىلررم شررشتا
«إحأأتالل العمأأل» ،ا السررشي لفررنض ظن ررع لررهص ام الل ر الشتملررع اللا ررع فرري الةؤلسررت اللا ررع ،فق ر ر ا
هتب ىلرا هتتسررشلن هررذا الرررشتا بتتجررته صررلنع ر ع وهري «العمأأل العبأأري» ،الهرري تنةر بتتجررته إقتصأأار لررهص ام
الةؤلست اللا ع ىلرم الشةرتس اللار  ،و لرق الةؤلسرت الن فلرع الجةتىلرع (كيبأوتزيم) والهشتو لرع (موشأافيم)،
والهي تقهصن بطرلشع البتس ىلم اللا  .ونت مك ابرنز منظرن البرتع واولرشام ترأثلنا فان رت ،ونرذلح صنا رت
فرري الةرررنوع ا لررهلطت ي الصررال ي دافيأأد أهأأارون غأأوردون .فق ر ررت لررم فلسررطلك مررررشت بررتلفان الرررشر
النو لرري ،ونرررذلح األ ع الرررشر ذ النتىرررع النومت سرررلع الةفن ررع برررتلنظنع لرررم األاض والشةررا اللررر و فررري
الن و( ،)2فتلشةا بتلنسرع لن ا و  -وتب ا الشةا في األاض  -قر الجسرـم و صرقا الرنوح .وىنر مت صت ر
الةات ن ك اللا ق سع « امنت ااض -لنائلا تطل منام النوح والجسـ مشت ،او هي تطل شرلهت ،وىللارـم
ا ت انـ ا ا امنت ااض لنائلا تسهطلع ا تةنبام انهن مةت بتلهطتىهام منبات.)3(»...
لق ا لق ا صتا م ا و ىلم تشتللةه لرم «ديأن العمأل» ،و رك الشةرا هرذا نرت مهةبر اا لر س الن رو والشةرا
التااىي الجةتىي فله ،فشق الاجنع الهت لرع نرت لرتع هتب ىلرا هتتسرشلن شهرنض ىلرم ا ررت بتتجرته ىةرتس
الة ر  ،ونررا تصررتس مررع نقابأأات العمأأال الأأزراعيين والنقابأأات المدينيأأةا ونررت شهرررن الشةررتس الررتااىللك فقررط
«صتلبلك» مك و اع النظن الصال لع ،ونت ل هذه الةسألع قطع رهف ر هن مرع لرتع ب ىرتلي تسرل (،)4
و تش ل تأثلن م ا و النق لتع هتب ىلا هتتسشلن لم منظةع «ىةتللع» صال لع ا نل ،لر ف ار لارت
تأثلن نرلن في تاهلو املهشةتا املهلطت ي ولةت هه وهي منظةع «هاشومير هاتسعير» (البتاس الرتع).
ولم قهصن تأثلن م ا و ولتبه ىلم النرت الفان والنظن  ،با نت له ترأثلن ىةلري برتلغ ىلرم ىةللرع لرههس
األاض فسررات ،و افرري ا ررذنن ىلررم لرررلا الةهررتس ا م ر ا و واترتىرره الس ر ا اوس مسررهشةنع زااىلررع ةتىلررع
(نلر تت) نع رن ت ،وهي مسهشةنع ت لت ،وا ام واا تألل الش مك الالر تت م والقرنل التااىلرع الهشتو لرع
(الة شتفلم) ،وا ام اال ا ال لننع والشع سرلت للررلرع ت ىم «غوردونيسا».
 -3و ذا نت افع ششتا متو الشةا ،ومك ثم الشةرا الشررن بةرا مضرة ت ىر وا لت تجرته الررش الفلسرطلني ،فرا
هذه الش وا لع لم تكن مضمرة فقطا با ترم الهشرلرن ىنارت ب ضر ح نتمرا فري ا بلرت مر ا و وهتب ىلرا هتتسرشلن،
وهم براا مران ل وا م فت مك الرش الفلسطلني ،انرت ىلرم الةسره ل النظرن ررا الاجرنع ،ام ىلرم الةسره ل
الشةلي بش هت.
لق بذس م ا و ا ا ظن ت ونهتبلت لله للا ىلم اهةلع مرتو الشةرا وفرنض الشةرا الشررن  ،واهةلهره فري تارن
«البق الهتا صي للرش اللا » في فلسطلك ،ونت شنف ل ا ا هذا البرق الةتىر م لر ف صرط م بةقتومرع
ى مرتشنع لم «الهرت س السلةي للسات » ،ىلم مناا للن الك ،و ناهك ىلنرت ىلرم
اها فلسطلك ،و ذا نت
ىجت الفلسطلنللك ىك « ب ا ا ع مقتومع منظةع ض الهأثلنا الصتا لع» وبسر مك و لع لضتاتام ،نةرت ىهقر
ب او ف ،فا م ا و هالم ىك «البرق الهرتا صي لللار فري الرلر  ،والبرق فري الهنرتف السرلةي ،واله لرع فري
الرلر  ،لرل لرق الةجة ىرع (اللا رع) الهري تقطرك هنرت فبسر  ،ولارك لرق اللار بألرنهم» ،وىنر مت هطرنو لرم
ضنواع شنا اللا لشااضي في فلسطلك ،فا ره صري ا رهم ذلرح مرك رهس «البرذا الرر فري ىه تتنرت مرع
« ))1تاريخ الصهيونية» (ص .)240مصدر سبق كره.
« ))2تاريخ الصهيونية» (ص .)256مصدر سبق كره.
« ))3تاريخ الصهيونية» (ص .)257مصدر سبق كره.
« ))4اليسار اإلسراييلي»  -ميراهان بيريتز  -دار انتروبوى باريس بالفرنسية (ص.)62
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الشررنع ،ومررك الةسهبسررك ا
ألاضام»■

سهنضرري اصرربتع األاض البقلقلررلك الررذ ك قطن هررت ىنرر مت ا ر

ببت ررع متلررع

()6
خالتة
هذه هي ابنز الهلتاا (ا لرتاع) الصرا لع «الشةتللرع» الهري ررأ التلرت ىلرم ااض اممرنا ا رع النولرلع،
ع ىرن لننع مشق ع ومهرشرع مك ام ر متج وام قسرتم
و ةل ىلم األاض الفلسطلنلع نتمه ا لات ،او نهراله
ررنل فتئ ر ع لةت ر مررك الهشررنض الهفصررللي لاررت .وتلتقأأي كافأأة هأأذه التيأأارات بالمحصأألة علأأى قواسأأم مشأأتركة
أبرزها:
«شش ا » ةهلح «لق الش ع» لم فلسطلك.
أ) الصال لع ،بةشنم الهررلن ب
ب) م و للري مك مت الرش الفلسطلني رلغ ل الشنصن ع ،لهرم ولر تصرذ هرذه الشنصرن ع تهو رك مصهلفرع
ومهفتوتع.
ج) لشرررل هررذه األلررتاع والهلررتاا
ا لهشةتا في به ت.

واا بررتلغ النرررت لع فرري ترررجلع الاجررنع ،وفرري ىةللررع ا لررهلطت الصررال ي

د) لشرل واا ماةت في م الةسه نلك اللا في فلسرطلك ،ضرةك بنلرت مرك الشةرا الجةرتىي والهشرتو ي ،زا
هةتىلرررت ،ولرررالل ىةللرررع ا سرررجتم األ ررر ل ي لارررذه الجةرررتهلن
مرررك تةتلرررح الهجةرررع املرررهلطت ي اللاررر
الر ا از ررع الصررنلنع الةهقفررع ،ر فن لاررت مات لررع الةصررتلبع مررع ذاتاررت ا الهشةلررع ىلررم تنت ضررت األ ر ل لت
الصال لع ،و ششتا الةسه نلك بأ ام ق م بةاةع رللع.
و ر الرهقط اللةرلك الصررال ي هرذه الظرتهنع ،ولرم شررن ههةتمرت نرلرنا للنر الهلررتاا «الشةتللرع» ىرك «ا شررهنانلع»
و« ررك الشةرررا» ،وشررري ذو لررع ا قررر س جابوتينسأأأكي الرر ابرررنز منظرررن اللةررلك الصرررال ي (الصرررال لع
الهنقلبلع) ببرتع ب ىرتلي تسرل مرهه ،اا رت ،ملصصره «ا صرال لع ب ىرتلي تسرل واضربع ،بةجرن ىهرنافام
ىلنت بضرنواع تمرع ولرع ا رع  ..بلنةرت نت رل الرنوللهتا رت اللا رع الةنظةرع بألرنهت لهرم ار اهم ضر ولرع
لل ل ولن ع الهط ا الاتمللك ،لهم تاهس ظرن هام الج ر ع  ..مات ارت الةهئرم برلك
ا ع  ..امم ا ام بهت
و اهي النظن الق ملع والطرقلع .ويجب علينا أن نهيء لهم حرية التطور هذها باإلعتراف بهم كاتحاد مسأتقلا لأه
حق الحصول على مبالغ ماليمة من تندوق المنظمة الصهيونيةا لتغطية مصاريفه الخاتة».
تب تلنسرراي ،ولشرررل هررذه
و ر اثرررل تط ر ا ب ىررتلي تسررل ونررذلح الهلررتاا «الشةتللررع» األ رنل ررع ت شررت
الهلتاا واا تخريبيا ف والشت في صف ف الرنوللهتا ت اللا ع لجاع صالنهات وللصات ىك الطرقع الشتملع فري بلر ا
ت ا هت.
ه) لشرل هذه الهلتاا واا تضللللت بتازا ىلم الةسه ل الشتلةي ،برأ للةلع و جتبلرع املرهلطت الصرال ي فري
فلسطلك ،وىررن الهرنو امىهمري الر ىتو ألشراتس الشةرا الجةرتىي والهشرتو ي ،لرتهةل فري زاع األوهرتم لر ل
النا الشتم الشتلةي ل س « شهنانلع مت» ترنم ىلم ااض فلسطلك ،و لتى هم في ذلح ا بناف الصطلرن ا را
األمةلع الهت لع ،والذ ب ا ذا بقن ه منذ اوا ن القن الهتلع ىرن ،فق ترل ا تلتا نرلن ا ا األلرتاع ا شرهنانلع
 ال ةقنا لرع األواوبلرع ،قرو مرك مسرألع الةسرهشةنا م فرت ا شلرت هسرتول بتلاتمرا مرع م رو الر ا از ررتاألواوبلع في فهنع تب س النالةتللع لم الط ا اممرن تلي■
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III
الصهيونية الرسمية ..اإلطار العام والتطبيقات
()1
خامسا ف  -الصهيونية الرسمية واإلطار العام لحركتها
 ■-1ةاك الاهم ىرك ب ا رع ترتا ن الصأهيونية الرسأمية مرع صر وا نهرتع تلر وا هنتسرا «دولأة اليهأود» ىرتم
 ،1896وب مستىي الةؤلو التنظيمية مك ا را ىقر الةرؤتةن الصرال ي األوس للبننرعا ومسرتىله السلتلرلع فري
السنع فسات مع اممرنا ا ت الهننلع واأللةت لع والرن طت لع ،مك ا ا جت لن لهشةتا ضفي ىلرم البننرع
الصال لع صرفع «الررنىلع» ،و ر فن لارت لررا النجرتح ىررن ىطتئارت منتارتا مت رت ،ةارك ا تبصرا ىللره
ضةك ا ااج في للتو رت ل ل اممرنا ا ت الهي تنل فري الصرال لع ىرتمه مرؤازاا فري تهرلرل هلةنهارت
ىلم الةرنو الشنبي ىرن السلطنع ىلم فلسطلك.
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■ ىن مت نه هنتسا مؤلفه «دولة اليهود» لم اك بنج في ااض بارن ،فقر لررقه نهرتع صرات نع ى ر و منرذ
النصو الهت ي مك القن الهتلرع ىررن ،وىررنوا بر ا ت مهفتوترع ال ضر ح ىرك ضرنواع تجةلرع اللار فري ولرع
ملررع .ففرري ىررتم  1862وضررع البت ررتم زئلررو هلررن نتللرررن نهتبررت بشنر ا «السأأعي إلأأى تأأهيون» ،و ررتس «
لهصصلم (اللار ) ا فسرام
ا ىلم مسلس منهظن ،و ةت ىك ن ق الجا الررن اللا
هص اللا
بأاض تاىات ،تا بةهتبع و رك ر مي لره ،و رهم فري
بتلةرت اع لم بنت مجهةع شهة ىلم اترت اللا
فلسطلك»(.)1
و تل نتللرن الةهة للك اللا بتلةستهةع في تا ك ةشلرع هر فات لرهشةتا فلسرطلك ،و تمرع مر ااس زااىلرع
لبةت رررع
لهررر ا الةارررت ن ك اللاررر ىلرررم األىةرررتس التااىلرررع ،وضرررنواع تاررر ك لرررنس مرررك الرررررتع اللاررر
الةسرره نت اللا ررع( .)2و ررر الرر نتللرررن « ةشلرررع لررهشةتا فلسررطلك ىرررتم  ،»1864وبتلهشررتو ال ثلررق مرررع
«األللررت املررنائللي الشررتلةي» ،تررم رررت اوس م الررع زااىلررع ا ررع فرري فلسررطلك ىن ر مر ا م نررع تفررت ىررتم
.1870
■ ىتم  1862نذلح اص ا م لم ه نهتبه «روما والقدى» ،ىت فله لرم « جرت ملرع ا رع تبرنا القر س،
وتا ب ا ع ىا ام رهتو الج ىلم مناا (الة نع الصتل ع اومت) ،و تل فن ست با تمرع مسره نت ا رع تةهر
لررم القر س ،ومررك األا لررم الربررن الةه لررط ،مررع لررههس شررره ت ررنع لررلنت » ..و ررت ل هر بررأ
مررك السر
لفرظ صرفت ه
مك ا م واىنو األ نتس الررن ع ،و لله تن ع ولر ع اللار  ،أل الجرن اللار
«الجن اللا
ىررررن مهرررت السرررنلك ،وىلرررم ذلرررح جررر ا اررر اللاررر الرررنااا ،و هبقرررق ذلرررح فررري فلسرررطلك األاض
الة ى ع»(.)3
■ في ىتم  1875ىنض بلن هت لة لنساك ااا صال لع في نهتبره «فلنبحأث عأن الطريأق» ،للرت ىرتع ىلرم
اللا ى م شش اهم بق ملهام ،ثم ىت لم الاجنع الجةتىلع لم ااض لنائلا ،و تس « فارـنع لرهلطت اللار
في ااض -لنائلا ،نرني ا تا منرذ اآل الة ضر ع النئلسري للجر س والبر اا برلك الرذ ك برر شرشرام،»..
وهت م لة لنساك الهلتاا ال اىلرع النأدماج اليهأود بةجهةشرتتام ،و تصرع لننرع «الهنر ن -هتلراله» ،الهري رتس
فلاررت ا اررت «تق ر م ىلررم فاررنع شررن نع فتل ر ع ،ه ر فات لررل مجررن بش رت الةشنفررع ،بررا ه ر فات األلتلرري ه ر ههررتج
اللا ع»(.)4
اولري لرم بنري مره،
■ في ىتم  1882وضع لل بنسان نهرتع «التحأرر الأذاتي» ىلرم شراا ر ا مرك ار
ى فلات لم لا مي «للةرالع اللا ع ىك ن ق نوج اللا مك الره الهي شلر فلارت مضرطا ك لرم
ا بلرر ( و ا برر فلسررطلك بتلرررذا ) ،ىلررم ا ارر بلررر ا ا ررت مسررهقه ،شررلش فلررره اللارر بشلرر ك ىرررك
امضرطات  ،وا ا ر ا امررع والر ع تجةررع بلررنام لنررع وىرت ا مرررهننع» ..و ررتس بنسران « اللار ا نةررت و ر وا
نظن للام ىلرم ا ارم منبرت  ،ومرك ا را ذلرح نرت ا بهقرنو  ،وا الهبرنا البقلقري هر فري لرق ملرع ا رع
للشلش هذا الرش ىلم ااض م لر ع ومبر ع ،جر ا ار لارم مرأول لرم ارك بلر رتص
للرش اللا
باررم» .ونرري ضررع بنسرران افاررتاه فرري مجررتس الهطرلررق الشةلرري تل ر «بشق ر مررؤتةن صررال ي ه فرره شررنا ااض
تسه ى لهلطت ى ع مه لك مك اللا »( ،)5و ظنا ألهةلرع نرناس «الهبرنا الرذاتي» ،ىهرنف هنتسرا بأ ره لر
لع ىلله را نهتبع نناس « ولع اللا » ،لةت و مرناا مىت ع رن ااا مرتباع(.)6
لق تتىم بنسان فلةرت بشر لننرع «أحبأاء تأهيون» الهري ررطل فري لرهلطت فلسرطلك ،وبهأ لر منره تألسرل فري
اوللت ىتم  « 1878ةشلع تأ ل الةتااىلك واصبتع البنف الل و ع اللا في نا مك لر ا ت وفلسرطلك» ،وهري
اللجنع الةشنوفع بلجنع او ست.
 -2بك ،اآل  ،لسنت بص تفنل ام ىت ا ل س الق ملع اللا رع والررش اللار  ،ولسرنت ببت رع لر لض مق لرع
«لق الش ع» الةهاتفل او السجتس مع هذه األفاتا مك زاو ع تتا صلع ولق لع ،ولاننرت ارنا امشرتاع لرم ا هأذه
األفكأأار نشأأأت مأأع تطأأور الفكأأر القأأومي فأأي أوروبأأا وتبلأأوره علأأى األرل فأأي وحأأدات قوميأأة محأأددة األطأأر
« ))1موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» ( - )1908 - 1897جامعة بيروت العربية  -حسان حالق (ص.)35
« ))2موقف الدولة العثمانية» (ص.)35
« ))3موقف الدولة العثمانية» (ص.)37 - 36
«))4موقف الدولة العثمانية» (ص .)37مصدر سبق كره.
« ))5موقف الدولة العثمانية» (ص .)38مصدر سبق كره.
« ))6موقف الدولة العثمانية» (ص .)38مصدر سبق كره.
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الدستورية .وفي للتو هذا الهط ا ت الفان الصال ي ش الهرتبه مع تهو ك الفان الق مي األواوبري .وىنر مت
ا (بنض النظن ىرك ىرت
ب ا هنتسا رت ه الصال ي الفان والشةلي ،فا نت سه لي تناثت صال لت م
هنتسا ا ه لم قرنا نهرتع بنسران مرهه) ،ونرت سره لي افارتا القر مللك األواوبلرلك ،مبرتو تطرلقارت ىلرم ال ا رع
ش الهأزم في اوا ن القن الهتلع ىرن .و نت هنتسرا ر شراا البدايأة الفعليأة للحركأة الصأهيونية
اللا
الرسأمية ،فررش ررت ه لررم قهصررن ىلرم ام هررتج الفاررن  ،و هر نهفررم بتلنررت ت الةجرتو ع والةهقطشررع ،وأل رره
نهرو ومتاس به م اابع ،بأ الةرنوع الصال ي مرنوع لهشةتا  ،وه ببت ع ني هبقق إلأى دعأم إحأد
القو اإلستعمارية األوروبية الرييسية في ىصن تب س النالةتللع لم مرن تللع ،ومت ىنته ذلح مرك تقتلرم للشرتلم،
ومرك صرناع بل متلري وللتلري وىسران مىرت ع تقتلررم تننرع الن را الةرن ض ا اممرنا ا رع الشهةت لرع فرري
الرنو األ م.
 -3ىق في للتع هنتسا ستة مؤتمرات تهيونية (ا نهت ىتم  )1903مهفتوتع في اهةلهات ،ولانارت االرل ىلرم
مسه ل اله ات الشتمع والهنظلةلع الةب ع األلتس السلتلري والةرت لبننرع ا لرهشةتا املرهلطت ي الصرال ي
في فلسطلك مك اع ،وان ىلم ابط جرتح هرذا الةررنوع بهرنري ر ع لرهشةتا ع لره ،تجشلره رتبه للهنفلرذ .وىلرم
الصشل الصال ي الهنظلةي نت ل الةبطت الرتازع هي الهتللعع
في الةؤتةن الصال ي األوس ،تم تألل «المنظمة الصهيونية العالميأة» ،وا هصرتع لجنرع تنفلذ رع للةنظةرع اصررس
هنتسررا ائلسررات ،وانررت هنتسررا فرري الةررؤتةن ىلررم مسررألهلكع  -1ضررنواع تصررلل اوضررتع الةنظةررع ب وا رررع
الةؤتةنا وتق ع األ اتع الهتبشع لات -2 .مقتبلع زىةت ولاتم الشصن ،ا امتصرتس برتلق ل اممرن تللرع نهسرتع
الهرني للةرنوع الصال ي.
بش الةؤتةن األوس ىهرن هنتسا ا الةؤتةن ه «الجةشلع اللا رع» و رقرم ىللره تألرل الررننع اللا رع ،و ر م
الةرررنوع فشرره لررم الةررؤتةن الهررت ي ىن ر تألررل بنررح بتلررم «بنأأك االسأأتيطان الصأأهيوني» ،فهةررل الة افق رع ىللرره
و نلل الاةه للرلع فلةت بشر  .ونرذلح هرنح فري فر الةرؤتةن تررالا الةؤلسرع الصرال لع الهتلهرع بشر الةنظةرع
والرنح ،وهي «شركة كيرين كايميت ليسراييل» او «الصأندوق القأومي اليهأودي»ا وماةهارت إسأتمالك األراضأي
فأي فلسأطين .و ر ا ررن الةرؤتةن الصرال ي النابررع ىرتم  1900الفارنع مررك للرت الةرر ا ،واصرررس القرناا اتئلرت فرري
الةؤتةن الصتم  .و بتشن الصن وو القر مي ررت ه فري فلسرطلك ىرتم  1905ولرجا الصرن وو نررننع مسرتهةع
في بن طت لت ىتم  ،1907واىلنل الةت ع األولم مك ىقر الهألرل ا الار ف هر «الشةرا ىلرم لرهةهب األااضري
او ا ع لق و فلات ،في الةنطقع الهي تضم فلسطلك ول ا ت ،وا ع ا تا مك تننلرت اآللرل ع وشرره ت رنع لرلنت او
ا ت منات ،وذلح بنلع ت لك اللا في تلح األااضي».
تةلررت هررذه الةررؤتةنا بتلصررناع البررت الررذ اا بررلك تلررتا كع تلررتا «العمليأأين» وتلررتا «السياسأأيين» ،و ر هن
الة ض ع ا «الشةلللك» وهرم مرك للرت األلرتس الرذ ك الرةلنتهم بتلهلرتاا الصرال لع «الشةتللرع» نرت ا شطر
األولوية للنشاط اإلستيطاني ،و شهق و بنجتح الةرنوع الصرال ي ىررن فرنض ال رتئع ىلرم األاض ،بلنةرت نرت
«السلتلررل » وىلررم االررام هنتسررا ووا ررتمك ومررتن رر ا او شهقرر و باألهميأأة الحاسأأمة للعمأأل السياسأأي
الدبلوماسي ،ا با جت ع مرن تللع تهرنم الةرنوع الصال ي فهشطله فنص الهبقلق.
ت ا مك الصناع نت مفأتعالف ف ارت النررت اةره بشضراةت ،ولارك الهجنبرع الهتا صلرع لسرةل برأ هنتسرا
وتلرتاه نت رت ىلرم لرق ،فلر ترنري بن طت لرت لةررنوع ال ولرع الصرال لع ،لقررن الةررنوع بنرض النظرن ىرك بشرض
جتلت املهلطت هنت وهنتب.
و فرلل الةستىي الهي تم بات هنتسا بتتجته اممرنا ا رت الشهةت لرع واأللةت لرع والرن طت لرع ،بتلبصر س ىلرم
ترني الةي للةررنوع الصرال ي( ،)1ولارك النرتوع الصرال لع ىلرم ااض ال ا رع ،نت رل تسرهفل نهلرنا مرك تقتللر
الفست ( )2في ام ااع الشهةت لرع لجارع ا لهفرتف ىلرم القر ا لك والقرنااا السرلطت لع او البا ملرع الةشلنرع بتتجرته منرع
« ))1تاريخ الصهيونية» (ص .)163مصدر سبق كره.
 ))2إستعمل هرتسل في مساعيه مع الدول المعنية مبررات مختلفةا فقد وعد األتراك بتصفية الدين العام لإلمبراطوريةا واأللمان والبريطانيينا
بأن الدولة العبرية ستكون مخفراف أوروبيا ف متقدما ف في وجه بربرية آسيا .وإ ا أردنا أن نلخب بكلمات سبب فشل هرتسل في تلك الفترة فيمكن
القول:
إن تركيا كانت تنظر بعين القلق ألي تغلغل أوروبي يهدد وحدة اإلمبراطوية .كان األتراك يخشون تكرار النمو ج اللبنانيا حيث فرضت االمتيازات
للدول األوروبيةا وتقلصت تالحيات العثمانيين .أما األلمان فكانوا شديدي الحذر من كل ما يمكن أن يثير حساسية األتراك .وأما البريطانيون فقد
أبلغوا هرتسل موافقتهم رسميا ف على مشروع االستيطان في أوغنداا بعد فشل فكرة سيناء وقبرصا ولكن فكرة «أوغندا» لقيت معارضة قوية في
تفوف المعمرين البريطانيين فيهاا وكذلك معارضة من الصهاينة أنفسهما ولذلك فبعد أن أقر المؤتمر السادى الصهيوني مشروع أوغندا أعيد
النظر فيها وتم إلغاؤه في المؤتمر السابع.

40

ىللارت ،او مرك تللرع منرع اللار

اللا مك لهلطت فلسطلك ،انت ذلح مك تللع منع الا جرنع او الهضرللق الجر
مك تةلح األااضي في فلسطلك(.)1
بش وفتع هنتسا وفرا مرنوع اومن ا تتبشل البننع الصال لع في مؤتةناتات وىرن اللجت الةنرهقع ىك
تاهلو
الةؤتةنا  ،الشةا ىلم محورينع مهتبشع فنض ال تئع ىلم األاض الفلسطلنلع مك هس مبتو
هنتسا بتتجته ال وس املهشةتا ع للبص س ىلم
الاجنع وبنت الةسه نت  ،ومك تللع ا نل م اصلع مبتو
ا لهلطت ي الصال ي في فلسطلك ،لم ا لصلل البننع
شنىلع و ىم هذه ال وس او ل اهت ،لل
الصال لع مك بن طت لت ىلم وعد بلفور في  2ترن ك الهت ي( فةرن) ■1917

()2
وعد بلفور أو التبني البريطاني اإلمبريالي الرسمي للصهيونية
 -1اابال البنع الشتلةلع األولم ىن ر بات «المنظمة الصهيونية العالميأة» ،لقر نرت مننرت ررت ات األلتلري
في الةت لت الهي لل في لنع مع اوللت القلصن ع ،للت تشلش متلرلع اللا  ،ومع بن طت لرت الهري ترراا مننرتا
ا ررن للنرررت الصررال ي النلررةي ،فنقلررل الةنظةررع الصررال لع با ر و مقنهررت لررم ن بناررت ك ىتصررةع ال ر ا ةتاب
الةبت ر ع ،ومررك ا ررا ىر م لررهفتاز اولررلت امررن الةنظةررع ببررا « تبررت الةنظةررت اللا ررع فرري الةت لررت م رك ا ررا
الةبتفظع ىلم لق و ا الرنو» ،وتتبشل ضن ات بتتجته الةت لرت مصر اع لارت الةتا رت السلتلرلع ام جتبلرع الهري
ةاك ا تبصا ىللات مك نا ىم الةرنوع الصال ي في فلسطلك .ونت ل البننع الصال لع تةرتاس النررت
فسرره بتتجررته اممرن تللررع الرن طت لررع ،ولررم تسررفن الةسررتىي بتتجررته الةت لررت ىررك هررتئ ملة لررع تهجررتوز الهشرلررن ى رك
الةرتىن ام جتبلع .فالموقف األلمأاني كأان بالمحصألةا مرتهنأا ف لموقأف الحليأف التركأي .ولرم تجر نتفرع الضرن
الهي متالهات الةت لت وتب ا هلهع اانت البنع األلةت لع ىلم تننلت الهي نت رل بر واهت تصررم ا ع الفشرا الشنبلرع
الرن طت لرررع الشنبلرررع و
ىلرررم الرررهجتبهات للةررررنوع الصرررال ي ،تصرررع وا تننلرررت لرررم تارررك تجارررا امتصرررت
الةفتوضت الجتا ع بلك الرن و لسلك في ماع والسلن هننل ماةته الةف ض الرن طت ي في مصرن برلك تةر ز
( لل )  1914واذاا (متاس)  ،1916امم ذلح لك ته و الضن الصال لع بتتجته الةت لرت للرع فهرنع البرنع،
وفي ال ل فسه نت مننت الهقا في النرت الصال ي نهقا ت ا جلت بتتجته البلفت (بن طت لرت ،ال رت الةهبر ع،
نذلح ولع الفتتلات .
فن ست ،وب ا ع مت طتللت) ،نةت شةلل هذه امتصت
لهلرل بن طت لررت الةننررت األوس فرري ههةتمررت الةنظةررع الصرال لع .وفرري تشت لاررت مررع الةرررنوع الصررال ي نت ررل
اممرن تللع الرن طت لع تنطلق مك ظنتات لرم مصرتلبات الررتملع فري الةنطقرع ،واتصرذ ههةتمارت بتلةررنوع بتلهر ا
منبم جتبلت .فقررا البرنع ومنرذ ثةت لنلرت القرن الهتلرع ىررن ،نت رل ر بسرطل هلةنهارت ىلرم مصرن ،مبهفظرع
لل ولرع الشهةت لرع بة رع شررالي فلارت ،نةرت نت رل بن طت لررت تنا ر ىرك رنع رررت الر وس الننبلرع األ رنل ،وتنررتمي
ف ذهت في القسم الرن ي مك اممرنا ا ع الشهةت لع ،وىلم تى ع ا ات امنل ىرن لههس مصن ن قات لرم الانر ،
فق نت مطل بت ى م تنرتمي فر ذ ا رع ولرع اواوبلرع لبر ار م اصرهتات و ف ذهرت وبتلهرتلي للتلرهات .ومرع رر ع
البنع اصربل تننلت ى وا ونذلح الةت لت ،وامرت فن سرت و بقلرل مشنلرع بشةللرع الهنرتف اممرن رتلي مرع بن طت لرت،
فق اصربل لللفت في لنع شتملع.
 -2مررك هررذه الصلفلررع طلقررل بن طت لررت للهشررت ي مررع الةطتل ر الصررال لع ،ففرري مفتوضررت لررت ا  -بلا ر رلررل
بن طت لت بةستومع مع فن ست ،هنهت ضتع القسم الرةتلي مك فلسطلك و ط الق س (متع ن برت) م ااع وللرع،
مقتبا ضتع ملنتئي للفرت وىارت للسرلطنع الرن طت لرع الةرتشرنع ،لقرت تصلري األ لرنع ىرك الةطتلررع بفلسرطلك .وامرت
اوللت القلصن ع فق نهفل بتلبص س ىلم تشا بتلةبتفظع ىلم البق و ال نلع للطتئفع األاث ذنسرلع فري فلسرطلك،
بتمضتفع لبص لات ىلم ماتل في تننلت فسات(.)2
و لش ال ز ن الرن طت ي الصال ي هنبن صة ئلا واا رطت ،فةنذ ىتم  1915تقر م بةرذننع لرنئل وزاا
بن طت لت ا ترشات بةرذننع ا رنل وزىرل ىلرم الر زاا  ،وتقهرنح تمرع مبةلرع بن طت لرع فري فلسرطلك ،سرةس لللار
بتلاجنع للات ،م تمع مننت ثقتفي واولي لللا ع ،مةت لها له هتئ لةلر ع ىلرم م رو اللار فري الشرتلم مرك

 ))1انظر األمثلة العديدة التي يوردها حسان حالق في كتابه «موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية »1906 - 1897ا وقد استفادت
المستعمرات األلمانية في فلسطين من عناتر الفساد نفسها في أجهزة الدولة العثمانية.
بعد ثورة 1908ا وخلع السلطان عبد الحميدا ووتول جمعية االتحاد والترقي إلى الحكما أتبحت السلطة العثمانية أكثر مماألة للصهيونية
(راجع كتاب حسان حالق السابق كره) .
 ))2ليس الهدف تفصيل معاهدة سايكس  -بيكوا بل فقط إيراد ما يعنينا مباشرة كقضية فلسطينية.
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بن طت لت ،نةت هنح صة ئلا ا ضت ا
ولع تا م اللع لرن طت لت(.)1

ةرنس اللار

ال افر و لرم فلسرطلك لاةرت مبللرت ر هطر ا مرع الرتمك لرم

 -3في مجنل البنع ،وضةك منطق الهنتف املهشةتا  ،نت رل بن طت لرت تبرتوس الرهةلم مرك تشار اتات لبلفتئارت
(و تصررع فن سررت) ،نرري تصرررس فلسررطلك تبررل لررلطنتات الةرتشررنع بشر البررنع .ولررذلح ىنر مت وصررا ل ر ر اج
لنئتلع البا مع وبلف ا لرم وزااع الصتا لرع فري ىرتم  ،1916رن للسرلع مرك الةفتوضرت النلرةلع ابر ل فلارت
الرن طت ل «تفاةت» انرن للةرنوع الصال ي ،و صرب ا الصرات نع بربرت القضرلع مرع البا مرع الفن سرلع ،وبر
لرع ومهقطشرع مرع الفن سرللك و صرتئس فن سرلع للصرات نع ،لإلتصرتس بتم طرتلللك وبشر تصرتس هرؤ
مفتوضت
با طتللررت والرتبررت ،لهبصررا الصررال ي ل ر ن ل ىلررم الررتلع مررك نل ر السررانتلن األوس فرري وزااع الصتا لررع
الفن سررلع فرري 4ي6ي 1917شررالل أول تعهأأد خطأأي بصررا ىللرره الصررات نع مررك ل ر ل وس البلفررت  .و ر صررل
النلتلع ىلم الهتليع
« إ ا كانأأت الظأأروف مناسأأبةا وإ ا أتأأب باإلمكأأان تحريأأر األمأأاكن المقدسأأةا سأأيكون مأأن العأأدل أن تؤيأأد دول
الحلفاء بعث الشعب اليهودي في الب لدا الذي نفي منه منذ مئات السنين .إن الحكومة الفرنسية التأي دخلأت هأذه
الحربا لتدافع عن شعب هوجم ظلمأافا وهأي مسأتمرة فيهأا لتأأمين إ نتصأار العأدل علأى القأوةا ال تسأتطيع إال أن
تشعر بالعطف على طلباتكما التي يتوقف نجاحها على إ نتصأار الحلفأاءا ويسأعدني أنأه باسأتطاعتي تقأديم تأكيأد
على لك»(.)2
وفي 3ي9ي 1917هةشل البا مع الرن طت لع وببهل الطلرت الصال لع ،وبل ا مرنوىات الذ لر ف شرنف
ب ى بلف ا ،وابلنل الصات نع هنالات باص اا تصن س هرنم لرتتام.
لررهطهع اا رره ،ونررت ذلررح ىلرم شرراا مررذننع
وفري 4ي9ي 1917تصررا الرن طررت ل بررتلنئل األمن ارري ولسر
تهضررةك ررم الةرررنوع الرن طررت ي ،واىطررم ولس ر م افقهرره فرري 13ي10ي ،1917نةررت اىلررك فرري بلررت للرررش
األمن اي ىك م افقهه ىلم الت «أسس كومنولث يهودي في فلسطين».
وفي 31ي10ي 1917هةشل البا مع الرن طت لع لهقن م فات الناتئي مك الةطتل الصرال لع ،وفري 2ي11ي1917
اص ا ىلم لسرت وز رن تا لهارت اللر ا بلفر ا الرتلع م ارع لرم الصرال ي اللر ا اوتررلل ( )3ترنم ىلرم
الهتليع
«وزارة الخارجية –  2نوفمبر (تشرين الثاني) 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
إنأه مأأن دواعأي سأأروري الكبيأر أن أنقأأل إلأيكم باسأأم حكومأة تأأاحب الجاللأة اإلعأأالن التأالي عأأن التعأاطف مأع
األماني اليهودية والصهيونية الذي تم عرضه وإقراره بواسطة مجلس الوزراء .ونصه كما يلي:
إن حكومة تاحب الجاللأة تنظأر بأالعطف إلأى إنشأاء وطأن قأومي للشأعب اليهأودي فأي فلسأطين .وسأوف تبأذل
قصار جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف .ومن المفهوم أن هذا اإلعالن ال يجحف( )4بالحقوق المدنية والدينيأة
لطوايف غير يهودية موجودة في فلسطين .كما أنه ال يؤثر على األوضاع القانونية أو السياسية التي يتمتع بهأا
اليهود في البالد األخر  .وسأكون شاكرا ف لكم إ ا تفضلتم وأبلغتم هذا اإلعالن لعلم اإلتحاد الصهيوني.
المخلب
آرثربلفور»
وبرذلح تهررل بن طت لرت برراا الرةي الةررنوع الصرال ي ،ولر ف تشةرا نرا ار هت ىلرم تبقلقره بةرت رهه م مرع
مصتلبات ،ضتابع بشنض البتئط الةصتلس الر الع للرش الفلسطلني.
لصر وا هرذه ال ثلقرع ،فكيأف

 – 4اذا ننت تشنضرنت با جرتز شر للةهبسرت الهتا صلرع وال بل متلرلع الهري مار
نفهم كوطنيين فلسطينيين هذه الوثيقة المشؤومة:
أوالف -للسرل لاررذه ال ثلقرع ا ررع لةرع مررك و ارع ظررن القرت الر ولي ،ففلسرطلك للسررل بن طت لرع و تبررل السررلطنع
الرن طت لع لهشةتاا او هر ابت .وال ثلقرع م ارع مرك ولرع لرم شرصم ةهرا ا رع هلهرع الرةلع ت لرع ،وال ثلقرع
« ))1تاريخ الصهيونية» (ص .)274مصدر سبق كره.
« ))2تاريخ الصهيونية» (ص .)285مصدر سبق كره.
 ))3هو اللورد ليونيل روتشيلد ( ) 1968-1937من الفرع اإلنجليزي من هذه العايلة اليهودية المتحدرة من أتول ألمانية (مدينة فرانكفورت).
وهو غير أدموند روتشيلد ( ) 1845-1934من الفرع الفرنسي للعايلة الذي مول النشاط اليهودي اإلستيطاني في فلسطين الذي أتينا على كره
في موقع آخر من هذا الكتاب.
) (4في ترجمة أخر (لكن بنفس المعنى) :ال يمثل تحيزاف ضد الحقوق المدنية والدينية...

42

بتلهتلي تهصنف بةت تةلح ىلله لرق الهصرنف او ال صرت ع ،وجأوهر الموضأوع لأيس إنتفأاء القاعأدة الحقوقيأة
لهذه الوثيقةا بل جوهرهأا اإل سأتعماري بمأا هأي تعبيأر عأن إعأادة تقسأيم واسأتكمال تقسأيم العأالم الأذي تأم بأين
ضأأأواري اإلمبرياليأأأة فأأأي الحأأأرب العالميأأأة األولأأأى ،وا هرررذه ال ثلقرررع اىطرررل شرررنىلع وا شلرررع ،تىررر تات النفررر ذ
الرن طت يا ولفن مجنل شنىلت للنرت الرن طت ي الصال ي الةرهنب الة ره ضر امرت ي و ة لرت ولقر و
الرش الفلسطلني الةرنوىع.
ثانيا ف -إن وعد بلفور لم يكن وعدا ف بريطانيأا ف وحسأبا فقر لرنص الرن طرت ل اشر البرنص فري مجرنل البرنع،
ىلررم البص ر س ىلررم ضررةت ت فن سررلع وامن الررع و طتللررع ،وبتلهررتلي ضررةن ا تأ ل ر للفررتئام السلتلرري والةشن ر ،
وبتلب و ال لت ى م مشتاضهام ،وتب س ال ى بذلح لم وثيقة ملزمة للحلفاءا مةت وفن لرن طت لرت فنصرع ام ر فتع
بتتجته الصات نع و لنج مع البلفت  ،ووفن للصات نع نوف ىةرا شرنىي والرع فري بن طت لرت والرلر ا البللفرع
مك ا ا تاهلو ىةللت الاجنع وال ىم الةت  ،وال ىت ع السلتللع ال الشع لةرنوىام.
ثالثأا ف -هررذا ام ةررتع البللررو ىلررم وىر بلفر ا ،الررذ شرراا «ىةللررت» ملبقررت تفت لررع لررت ا بلار  ،شررأ ه شررأ
ام تفت لع الةذن اع لم نو الصناىت برلك البلفرت ررا البرنع او بشر هت ،ولارك الةلفرل للنظرن ا ا تفت رت  ،امرم
الصررناع رقررل ىلررم األاض ،وبشأأكل عأأام نةررت ه ر منل ر م وتب ر ا فأأي منطقتنأأا ،وبتلهررتلي فررا ضررلع الرررش
الفلسطلني ال نلع نت ل ضبلع تتمن مرن تلي ىتم في ىصن اممرن تللع ،ىصن لهاةتس تقتلم الرل ا والنف ذ.
رابعا ف -ذا نت وى بلف ا شاا بتلنسرع لإلمرن تللع ا اع هلةنع ملة لع للهصرنف بفلسرطلك والسرلطنع ىللارت ،فقر
نررت جس ر مضررة ت رقلررت ش ر ال ض ر ح والةلة لررلع ىلررم الصررشل اللا ر  .فتلرنوللهتا ررت اللا ررع ال اىل رع
والةنظةررع تومهرره فرري التاباررت امشررهنانلع ال ةقنا لررع ومررك ثررم الرررل ىلع لقررت ،والر ا از ررع اللا ررع الارلررنع
ىتاضهه نةرنوع م تمع ولع ا ع ،فاي نت ل فري ر ا ام ر متج فري مجهةشتتارت و تصرع الننبلرع الةهطر اع،
ونت ل تصرم ا تلبق هذه ال ولع الةسرتس بةصرتلبات ا هصرت ع والسلتلرلع لجارع بشرت «الةسرألع اللا رع» فري
.
هذه الرل ا  ،بةت ضع ماتلرات ىلم بست الربت مك
ولذلح نل مةهللك منم لك للر ا از ع اللا ع الارلنع في بن طت لت ،شلن تبفظارم ىلرم مررنوع تمرع ولرع
ا ررع فرري فلسررطلكع فررت و ك م هررتم لررتنم الان ر وىض ر مجل ر البررنع الرن طررت ي ،شلررك مشتاضررهه الر ر ع
للةطتل الصال لع تئه ا ه « ضم للتته نلات في السشي للصنوج مك النله » ،و ن الش ع لله ثت لع.
نةررت ا افل ر الاسررن ا ائررل لجنررع الةرش ر ثلك اللا ررع ام اللت ررع ونل ر م طنل ر ا ائررل الجةشلررع اللا ررع
ام اللت ع اص اا بلت ت في ا تا(مت )  ،1917شتاضت فله الةطتل الصال لع ل س قطهرلكع أ) جر ز ضرفت
تئفرع نلرع .ب)
تبع مي  -للتلي ىلم اللا في فلسطلك ،و لق ملع ا ع ىلةت لع ،أل اللا للسر ا
ج ز منس الرننع ا لهلطت لع الهي ر ؤلسرات الصرات نع ،مهلرتزا للتلرلع و هصرت ع ،أل هرذا ضرن بمبأدأ
المساواة ،و ؤثن ىلم البق و الة لع والسلتللع الهي انهسرات اللا في الرل ا الهي لناتام(.)1
 -3ذا نت ل الضن ت الر ا از ع اللا رع الارلرنع لرم ترهك البا مرع الرن طت لرع ىرك ىتمارت بتتجرته جرتز مرت،
هه م مع مصتلبات في فلسطلك ،فق اثةرن هرذه الضرن ت بتتجرته تقلرلم املهتامرت الرن طت لرع تجرته البننرع
الصال لع ،و تس تش ه ىلم مطتلرات( .)2نةت ا لل فقنع ىلرم ال ثلقرع الةهةهلرع ب ىر بلفر ا ترنم ىلرم ىر م
الةستس بتلبق و واألوضتع السلتللع ،الهي هةهع بات اللا في ا ع به ا نل.
وفرري ال ا ررع مهررتز لررل ب الر ا از ررع اللا ررع الارلررنع فرري بن طت لررت ول ر اهت مررك الرل ر ا األواوبلررع الةهط ر اع
و تصرررع فن سرررت ،تجرررته «الةسرررألع اللا رررع» بازدواجيأأأة ظأأأاهرة ،فةرررك تللرررع نت رررل النالرررةتللع اللا رررع تررر ىم
الةسهشةنا اللا ع في فلسطلك ،بتلةرتانع مع النالةتللع األم الةبللع (فن سلع  -بن طت لع  ...الن) ،ومرك تللرع
ثت لع و فل م و الةشرتاض مرك الةررنوع الصرال ي منرذ الر ا رع .ولرم تارك هرذه امز وا لرع مهنت ضرع مرك للرت
الج هن ،با نت لات ذا رقي ش ال ض ح..
لق وا ال الر ا از ع الارلنع مررالع نرلرنع مرع لرلا الاجرنع اللا رع الةهر فق مرك اواوبرت ال لرطم ،و تصرع
الرن لع منذ الهلت األ لن للقن الهتلع ىرن ،ف ىةات للةسهشةنا اللا ع نت مك تللرع ىةرت للنرتو النالرةتلي
األم ،الرذ نت ررل الر ا از رع اللا ررع رت ا هجررتا منره ،وو اررت مرك او رره الهصرتاع ىلررم النفر ذ برلك الر وس
املهشةتا ع في الةنطقرع .ومرك تللرع ا رنل تشرلرن ىرك اا ع ىر م اؤ رع اللار الةارت ن ك سرهقنو فري اواوبرت
.
الننبلع ،بةت بلي الةسألع اللا ع مك
« ))1تاريخ الصهيونية» (ص .)287مصدر سبق كره.
) (2المصدر نفسه (ص.)289
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وفي السلتو فسه ن اج ال ىم الارلن الذ مهه الر ا از ع لهسالا هجنع اللا لرم ال رت الةهبر ع وامن ارت
الهتلنلع .فتلةام بتلنسررع لارت ا رهشر اللار ىرك اواوبرت ،ىرك مجرتس ىةلارت البلر  ،للرت بر ا ىةللرع ر مت ات
ال الررشع ،وب ر ا تراررل « ا هاررت» .وضررةك ف ر النظررنع الطرقلررع لشمررن ،رررلل الر ا از ررع ا تلبررق ال ولررع
اللا ع ضناا بةصتلبات لجاع الةستس بتلةستواع الهي لصلل ىللات ىرن مت ات ،وذلح مك نا ىرت ع رنح
«الةسألع اللا ع» ،وتذنلن الر ا از ت الةبللع والفهت الرشرلع األ نل بـ « ا هات»■

()3
الصهيونية في فلسطين
 -1صش الهب ال لق لر ا ع الاجنع اللا ع الب هع لم فلسطلك ،فق نت ل ته ا ائةرت تللرت ا رع لللرع
الش ل س األمتنك الةق ل ع اللا ع نتلق س وصف والصللا  ...وامرت الاجرنع ا لرهلطت لع ذا األهر اف السلتلرلع،
فلةاك ا ر ا تتا صات مع ىتم  1882مع وم الطهئع األولم مك ةشلع «الرت صال » ،الهي تألسل وشرالل
فنوىررت لاررت فرري اممرنا ا ررع القلصررن ع (النولررلع) واومت لررت ،وا رررأ مررت الررةهه « ةشل رع مسررتى ع الةررتااىلك
والبنفللك اللا في فلسطلك ولر ا ت»( . )1و ر وا ره الةارت نو الجر مصرتى نرلرنع وصرلل لر و امفرهس
لطة لتتام ام لهلطت لع ،ف ا ا ا لطل الةش ع اللا ع الصتا لرع ،وو ر وا فري الررتاو اوتررلل النالرةتلي
الفن سي املهجتبع الف ا ع ،فأ ا متلرلع الةشةرن ك اللار تبرل وصرت هه بر ا مرك ىرتم .1883 -1882
اللا
والهةن منللع وصت ع اوترلل ىلم هؤ الةات ن ك الذ ك وف وا لقت لهم ىتم  ،1899ونت ل لصرللع هرذه
الةنللررع رررت ( )19مسررهشةنع ا ررع سررانات ( )360ىتئلررع و تللررع ،وصررا تشر ا هت لررم ( )4.983سررةع تبهررا
مستلع ( )275.000هاهتاا.
في مطلع هذا القن تصلم اوترلل ىك هذه األمهب الة ااع لصتلس «شننع ا لهشةتا اللا ع» الهري نرت ر نهت
وهلن  .ومنذ ىتم  1900ولهم ىتم  1914لهةن ا لهلطت الصال ي تبل األشراتس الههثرع
الرتاو م ا
الهتللعع
 منس الةسهشةنا الج ع وت لاات ب هتج البر ع بهة ا مرتشن مك شننع ا لهشةتا اللا ع.
 ب ا ع بنت الةسهشةنا الصتضشع مرتشنع للةنظةع الصال لع الشتلةلع.
الصتص.
 تط ن الرلتاا و هتج البةضلت ب الطع النالةتس اللا
ذا اا ت تصنلو هذه الةنللع لجاع تب ةط ا لرهلطت الصرال ي السأايدا فرلةاك تسرةلهات بةنللرع االسأتعمار
الصهيوني التقليدي او مرحلة روتشيلد .صبلس ا ات منللع لهق ام مات ن ك ،ولانات مفه لع ىلم لرهنهس ار
الةر ا نلك الفلسررطلنللك ،والةنللرع الهرري نرت مسررة لت فلاررت للقر ا لك النالررةتللع (الرنبس ،الشررنض والطلر  )...ا
تسلن وفق اللهات الصتصع .لق نرت النالرةتس الةشر لإللرهلطت ا رت والةشةرنو ار نرذلح ،ولارنام لرع ضرهللع
و رنع لتبقع ألملرلهام الستلقع بتلتااىرع ،ونت رل نلفرع لرهق ام الشتئلرع ال الر ع وت لنارت تصرا لرم ىر ع ا ف
مك الفن ات الذهرلع ،ونت الةشةنو م ا نلك اواوبللك نهةر التلرت ألولرت الر ا از رع الصرنلنع والةهقفرع
و هةهش بتلهتلي بةسه ل مشلري اافع بةت قتس مك مسه ل مشلرع السرات الفلسرطلنللك ،وبتلهرتلي نتضر
بةسه ل مصصصت الرؤس الهي نرت مجررنا ىللارت الفرهح الفلسرطلني .و ر اتسرةل ىلرم األاض بسرنىع سررلع
ل لررع تقلل ررع للررت تب ر س الةشةررنو اللا ر لررم م ر اا و ررت ن ك واابررتع ىةررا سررهنل (ال ر ع بنلررنهم مررك
الةشةن ك ام اللت والفن سللك والرنتنرتلل  ...الرن) ار وىرنو الفهلرلك الفلسرطلنللك .فقر لرجا الر الصرات نع
(الت ىتم) الذ زاا الةتااع اللا ع ىتم  ،1900ا ه شته في ل اهت  32مشةنا ا ت سهنل ىرنو ةسرلك
ىتئلع فهللع ىنبلع(.)2
ااع مسهشةنا اوترلل لهق ام ىةرتس مصرن لك بتلةهرت مرك ا را تجفلرو مسرهنقشت الصضرلنع،
 -2ضطن
ولتولل ا تبا مرالع الشةتس مك منظ ا وتلنع املهنهس النالةتلي ،و ا تضطن لهرنلا الةت مرك الشةتلرع
الفلسطلنلع ،فر ا بتلهق ام مات ن ك ا ةنلرلك ،ووصرا ىر هم  1914لرم  1500مارت نا ،ونرت الةارت نو
ر فنو للةسررهشةنا ملررتع مت و ررع ،فاررم مررك تللررع ا ر ىتملررع ا لصررع ومررك تللررع ا ررنل ا ر .
اللةنل ر
و« ا ع هؤ الةات ن ك نت ل تةهتز بأهةلع تصع في تا تلح الةنللع ،أل الهق امام ىر ا ىرك ن ره ر ا
في تا ترجلع الاجنع اللا ع» ،فق نت ولللع لإللهفتف ىلم الهنت ضت الهي ب ا ترنز ببر ع فري مسرهشةنا
 ))1بتشجيع من اإلدارة الفرنسية في عهد نابليون الثالثا كانت قد تأسست في فلسطين مدرسة زراعية بواسطة األليانس اليهودي العالميا
وبمساعدة وإشراف الحاخام زييف هير كاليشر.
« ))2الصهيونية ضد إسراييل» (ص .)78مصدر سبق كره.
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اوترلل بلك ام ااع والشةتس واللا  ،بسر ترنلا الشةتس الشنع في هذه الةرتااع ،فلرم ارك مةانرت تب را ةلرع
الةات ن ك مك اللا األواوبللك لم اابتع ىةا وم اا و ت ن ك ،ذ نت ل تصصصل ا للرع ماةرع مرنام بارذه
ال تئو ،فا ه نت ىلم متلرلع الةات ن ك ا هب ل ا لم ىةتس زااىللك.
لهص ام الشةتس التااىللك الةبلللك ،فام ابنرت هرذه األاض،
وىلم هذا الصشل نت مك األ ل للنالةتس اللا
وبتلهررتلي األ ر ا ىلررم تبةررا س ر ع نوفاررت الطرلشلررع ،وهررم فهل ر ىن ق ر  ،وبتلهررتلي األنهررن اا ررع فرري اىةررتس
التااىع ،وهم ذوو مسه ل للتع مه ي ،وبتلهتلي ا ا تطلرت مك الشتما التااىي األواوبي.
ت اللع املرهنهس النالرةتلي لرم «ىر م لةرتس اابرتع الشةرا اللار لهررنلا الشةرتس اللار  ،وتفضرلا الشةرتس
الشنع ىللام ،و تنب ال الةات ن ك الصات نع وصفت لةت نت ل ىلله األم ا في السن ا الشرن األولرم مرك هرذا
القن ع في الستلع الشتمرع نرت هجةرع مهرت الشةرتس الشرنع ،ونرذلح الشةرتس الشرنع الر ائة الرذ ك نرت ا سران
متاىع الةشةن ،و ه ا مرتشنع لم الرلتاا  .مشت نرت ا مرت قرتاع ( )1500ىرتمه ،وامرت برك و ر ننرت بضرع
ىرنا مك الشةتس اللا  ،فانت رقم متلرت ب و ىةا ،وهاذا ننل تنل اع الشةا وال ا مك ابنرت شرشرح ،ننر
بنلع شرشت ت ومنرنلت ،ةسح بل ه ل ت ،منت ت األبلض ،و هالم بفظت ع»(.)1
و تط ا اله تن مهصتى ا بلك الةشةن ك اللا  ،فق اىلرك اابرتع الشةرا فري بهرتح تافرت مرهه ىرتم  1906الةقت شرع
الشتمع للشةتس اللا  ،ول ا لاذه الظتهنع ا تسهةن وتهاهو لات منطقلت ا نه ىنات مسألهت ع
 تط ا األوضتع في فلسطلك بتتجته لهشةتا تقلل  ،نتات ىلم لهنهس ا السات الةبلللك.
 بقت الةرنوع ا لهلطت ي الصال ي للةت ملن تبا للهبقلق.
 -3لكن تطور األمور بهذا اإلتجاه كان يتعارل جذريا ف مع سياسة المنظمة الصأهيونيةا فتملرهشةتا ىلرم ن قرع
اوترلل سهنا السات  ،ولم ارك اةارت لرهنهس السرات بقر ا مرت نرت اةارت رن هم مرك م ا رع الشةرا ،وبتلهرتلي
ىةللررت مررك الررره  .ولررذا نلررل البننررع الصررال لع ب ر ا مررك ىررتم  ،1904ومررع ر وم الة ررع الهت لررع مررك الاجررنع
اللا ع شرشتا «العمأل العبأري» ومرك ثرم شرشتا «اإلنتأاج العبأري» ،ونرت الررشتاا مهارتمللك و شنلرت ب ضر ح
والهألرل للسر و الةسرهقلع
مقت شع الل الشتملع الشنبلع وام هتج الشنبي ،و لق ائرنع منلقرع لسر و الشةرا اللار
للم الر ا از ع الصنلنع وال لطم اللا ع .واأللرتع ام هصت ع لاذ ك الرشتا ك نت ل واضربع ،ملصصرات ا
ةاررك ا ار منتفسررت ىلررم مسره ل الةررن و ا هصررت للشتمرا الشنبرري ،ذا تننرل ر ا لك
الةارت ن اللار
الشرنض والطلر تفشررا فشلارت امىهلرت  .الاررهم فسره نطررق ىلررم ام هرتج ،فأملرلرع الةاررت ن ك نرت ا نهةر لررم
البورجوازية الصغيرة المتعلمأة والمثقفأة .وهرذا الارهم نطررق ىلرم م رع الاجرنع األولرم والهت لرع ،ونرذلح ىلرم
الة ت الهي تلهات.
لصت نل ىتم  1927للشةتس في صف ف الةات ن ك اللا  ،ترلك منه ا  %44منام الر ا فري الجتمشرت
او الة ااس الهت ع او الفنلع األواوبلع ،وا هذه النسرع تنتفع لم  %57في صف ف الشتمللك بتلتااىع.
و و هذا الرشتا الشنصن (الشةرا الشررن و لقرت ام هرتج الشررن ) مرك ررناه ىلرم صرشل ك فشلرم الصأعيد
الصهيوني الداخلي ،لشرل الصرال لع «الشةتللرع» ،وتب ر ا نهتبرت ب او ر ف و افلر مر ا و  ،واترتىاةرت وا
الهضللا األ ل ي ل س « لههس الشةا  ..و رك الشةرا» .وعلأى الصأعيد الخأارجي لشر الررشتا واا تضرللللت
في صف ف النا الشتم الشتلةي ،وتب ا اولت امشهنانلع ال ةقنا لع ،الهي لرتهةل بطرنح مرهرذس مضرة ه ا
الصال لع الهي تةتاس لهنهس الشةتس الشنع الفلسرطلنللك ،ترراا قلضرت للنالرةتللع الهري تقر م ىلرم لرهنهس
ام سرررت لإل سرررت  ،وبرررتلههزم مرررع هرررذا النطرررت األ ررر ل ي الةضرررلا والضرررنوا للصرررال لع ،بررر ا الةنظةرررع
الصررال لع بهرررنلا مؤلسررتتات ،مشطلررع لاررذه الةؤلس رع صررهللت مب ر ع فرري مررع الرررشتا الةننررت للبننررع
(الذ تأل نةت من مشنت في الةؤتةن الصرتم للةنظةرع الصرال لع) الر
الصال لع .فتلصن وو الق مي اللا
ب واه «بنك االستعمار اليهودي» ،وا ذ الصن وو ىلم ىتتقه تنطلع الفرتاو برلك الةرن و الفشلري للشتمرا اللار
في فلسطل ك ،وبلك مت سةس لره بةسره ل للرتع قهرنع لرم مسره ل للتتره السرتبقع فري اواوبرت ،ولشر هرذا ام رنا
واا هتمت في تهرلل الةات ن ك.
نةت صل ترن شت الصن وو ىلم ا الةشةرن ك سرهنل األااضري بشقر ت ااثلرع ،واألاض الهري رهم شرناؤهت
مررك رررا الصررن وو ترقررم ملالررع لرره و ةاررك ا تا ر م ضر ع بلررع وشررنا  .و صررل الةررت ع النابشررع مررك القررت
األلررتس للصررن وو ىلررم منررع ترررنلا الشةررتس الشررنع ىلررم األاض الهرري ةهلااررت ،وب ر ا مررك ىررتم 1908 - 1907
تشتو الصن وو مع مؤلست صال لع ا نل بنف امتجته ولنف األمناض (مها الرنح الرن طرت ي -الفلسرطلني،
شننع تط ن األاض الفلسطلنلع ،صن وو ىت ع امىةتا  ...الن).
« ))1الصهيونية ضد إسراييل» (ص .)80مصدر سبق كره
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نهمنررت شنرري هفررت الصررلنع السررتبقع فرري لررهنهس األاض ،فلررم تررهم تصررفلع تننررع اوترررلل الةجسررةع بررتلفنع
الفلسطلني لرننع ا لهشةتا اللا ع ىتم  ،1957ىنر مت لرلطن الصرن وو القر مي ىلرم الررننع اتئلرت ،ولاننرت
هالم ىك منللهلك مصهلفهلك ذا ت ،متالل الصال لع بت اةت لل نت ائلست واضبتع
ففري منللررع اوترررلل نررت ا لررهشةتا الصررال ي قر م برررنا األاض ،والررهنهس الشةررتس الفلسررطلنللك  ...امررت فرري
منللع ششتا الشةا الشرن  ،فتملهشةتا ق م برنا األاض ولنمت الشةتس مك لق الشةا.
■ ■ ■
هذه الهط اا الهري لصرلل فري الشقر األوس مرك القرن الشررن ك ،لر ف تأ رذ منبرم تصرتى ت ثتبهرت ،ولر ف
ا مك هتئجات الت األل الفشللرع لإللرهشةتا ا لرهلطت ي الصرال ي ،ولر ف تلشر واا ماةرت وبهتا ر فري
تاةلش الةنهجلك الشنع ،وت فع سةت مهشت ةت منام لم الاجنع مك الن و والهجةع في الة وضر اللات فري مارك
و ةر ه واا لررلرلت ماةررت فرري شأأل فعاليأأة بشرض األشرراتس
هتمررلع و فلللررع ،ولر ف لشر ترررالا السر و اللار
النضتللع الجةتىلع (امضنابت مهه) ،الهي اثرل الهتا ن فشتللهات ،نةت ل ف تشةا مك مرالهي الاجنع الصرال لع
واألاض لجن التاو ع في تط ا البننع ال نلع الفلسطلنلع وبل اع اه افات .وفي الشةا مك ا را هنرتص األاض
ل ف تفل البننع الصال لع مك وضع نرتا الةهنلك الفلسطلنللك والشنع (اللرنت للك برراا التلري) ،ومرك فسرت
ام ااع الشهةت لع لإللهلتس ىلرم القر ا لك ،نةرت لر ف تفلر برت ام هر اع الرن طرت ي ،مرك ت ا رؤ ام ااع الرن طت لرع
وتسالهتات .وامت بشر تألرل ولرع لرنائلا فقر لجرأ الشر و لرم تنلرت ع مرك القر ا لك املهلتللرع الةنتارتع لرم ر ع
ال ولع لةصت اع الةت مك ااض فلسطلك■

()4
إستعادة سريعة
لق ت لنت مك هذه ال االع اله نل ىلم القضت ت الهتللعع
■ امم املهرتلت بلك الهتا ن واأللت لن ال نلرع ،وامرم الفجر ا فري اله ثلرق الهري امهر اللت رت لةهرت السرنلك،
فا اللا ننلنهم مرك الجةتىرت الرررن ع ،نرت ا مرك الهرتا ن القر م لارذه الةنطقرع ولرم ا ر ا رتاج الهرتا ن ،لرم
ا ا لههنت للرلت او جتبلت بق ا مرت رراا ترتا ن ا تجةرع بررن صرتئم لرههنتئلع برتازع بارذا القر ا او
ذاب.
■ ذا نت ررل هنررتب مسررألع ا ررع ،ولاررذه الةسررألع ص صررلهات ،فررا هررذه الصص صررلع تنرررع مررك الة ررع الصررتص،
وتب ا ال وا ام هصرت الرذ لشرهره الهجةشرت اللا رع فري منللرع مرت ررا النالرةتللع الط لرع .و ذا نت رل هرذه
الهجةشت لم تن م في مجهةشتتات ،فش ال لفع ام هصت ع الهي نت ل تررنلات نت رل تشرتز ىر م ام ر متج .ونرذلح
أل الهجةشت مت را النالةتللع ،والهي نت رل تفهقرن للةننرتع ا هصرت ع ومرت ره ىنارت ىلرم الصرشل ام هةرتىي
والسلتلرري والقررت ي ،لررةبل لللا ر والش رر مررك األ للررت امثنلررع وال نلررع ،بت لررهةناا ا ررا مسررتم الةجهةررع
ام طتىي ،تق م ب تئفات الةب ع في تا شره منشتلع ،تنبطات برت ي الةجهةع و لفهارت الةبر ع .نةرت ا ره فري نرا
مجهةع مك الةجهةشت نت ل الطتئفع اللا رع تصهلرو ىنارت فري مجهةرع ا رن ،وبتلهرتلي فرتلاهم ىرك ملرع ا رع
ازللع راا منا ت في الةهتللع.
■ الصال لع هي البننع السلتللع للر ا از ع الصنلنع وال لطم ،وهي تشرن ىك نلرت ر مي ازلري متىر م
لللا  ،با رأ في ف منرتخ رر الق ملرت األواوبلرع مرع تطر ا النالرةتللع ،واترل ررأع الق ملرع الصرال لع
مهأ نع ،وفي للتو اللقظع الق ملع في اواوبت ال لطم والرن لع ،ونن ع فشا ىللات في ا وال .
■ في ىصن تب س النالرةتللع لرم مرن تللرع ،والصرناع ىلرم هسرتم الشرتلم ،نت رل الصرال لع رت ا مرك الاجر م
اممرن رتلي الشرتم ىلررم منطقهنرت وا اع مرك ا واترره ،والرهشةلل فري السررلطنع ىلرم به رت الررتلل مهةلرتع فري سر تات
و ذائات لرشرنت ،تبشع مك الطرلشع الشنصن ع للصال لع والةرنوع الصال ي ذاته.
■ تةلت الهلتا «الشةتلي» في البننع الصال لع بنرت لع تصع ظن ع وىةللع ،ا ا ه رتم وبافرت ع ىتللرع ب لفرع
الهضرللا األ ر ل ي فرري صرف ف الهجةشررت اللا رع رتاج فلسررطلك و ا لارت ،ومررتاس واا تصن رلرت وتضررللللت
واضربت ىلررم الةسرره ل األمةرري ،و تصررع ا ررا الهلرتاا امشررهنانلع ال ةقنا لررع ال الررشع ،مةررت الرره ىم ا ررت
مهشرر ع وماررناع للصررال لع مررك رررا األمةلررع الررررل ىلع مرررف ىع بة ا ررو مسررت ع لنضررتس الرررش الفلسرررطلني
والرش ع الشنبلع .وىلم المسأتو العملأي شراا الهلرتا الشةرتلي ااس البنبرع فري ىةللرع املرهلطت  ،ولشر واا
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مهاتمه مع الصال لع النلةلع ،الهري انرت
فنص الهبقلق ىلم األاض.

ررت ات ىلرم الهسرتوو مرع ر ع مرن تللرع او انهرن ،تشطري للةررنوع

ص صلع املهشةتا الصال ي ،بةت ه لهشةتا لهلطت ي مهشت ش ومهسق مع املهشةتا الرن طت ي ىلم
ااض فلسطلك ،شا مك ماةت الهبنا ال ني للرش الفلسطلني ماةت مننرع ومشق ع ش ع القس ع .و فت م
ال ضع الطرلشع الةستومع للقلت ع ام طتىلعي الر ا از ع الفلسطلنلع ،والهي بلنل في الش مك الةنشطفت ل
اله ا ؤ بضنط مك الن شلت الشنبلع ،وبهنسلق مشات ■

1985
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مقدمة
رأ القضية الفلسطينية في ات ع القن الهتلع ىرن وب ا ع القن الشرن ك في للتو م ا اع مرنوع السلطنع
الصال لع بتملهلطت ىلم ااض فلسطلك ،مت ا ل لم الص ام مع الرش الفلسطلني وبن فه تصع الةسها ف
را ملنه.
في تلح الفهنع نت ل القضلع الفلسطلنلع مطنولع نجت مك القضلع الشنبلع في م ا اع السلطع الشهةت لع ،لم ا
للل بن طت لت مات األ لنع ،لتملع مع صح ام ه اع وى بلف ا القتضي با رت و ك مي لللا ىلم ااض
فلسطلك.
نت هذا ذا ت بر ا ع تا ك الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة (ىك مهلهتات في الج اا الشنبي) في م ا اع
ام ه اع الرن طت ي واملهلطت الصال ي ،مت ؤشن لله ىت ع بت شقت مت اىهرن لقت بةهتبع «المؤتمر العربي
الفلسطيني األول»( )1في الشتم  1919الذ تسلسلل مبطتته لهم المؤتمر السابع ىتم .1928
الةؤتةن الستبع ،وه الةؤتةن األ لن ،نرو براا تص ص ا هذه الصلنع ال نلع الجتمشع بةا تتات السلتللع
– ام هةتىلع ،وتصلو القلت ع الةنرهقع ىنات (اللجنع الهنفلذ ع) ىك لت ع البننع الجةتهلن ع الةنتهضع لإل ه اع
الرن طت ي والةرنوع الصال ي في ا .
ال مظتهن هذه األزمع تةها بهشذا شقت الةؤتةن ال ني الشنبي الفلسطلني الهتمك ،فبتولل اللجنع الهنفلذ ع –
– للصنوج مك هذه
ىتم  – 1934مك هس ام ناا برنىلع لتم األلتاع ،الهألل ىلم األ لنع – نا تا
األزمع وللهشت ي مع الهط اا الةههلقع.
ترالا األلتاع لم صنج صلنع الشةا ال ني مك ازمهات ،فتلة ا ات مع ام ه اع ولننع املهلطت تسشل
ائنتات وا هنلل صلنهات الهنظلةلع الصتصعع اللجت الق ملع ولجت ات الةهفنىع في الة والقنل..
امضناع الذ تةل ال ى ع لله ( )1936بهأ ل ششري تاف ت لم ترالا «اللجنة العربية العليا» في
25ي4ي 1936ب ه للجنع الهنفلذ ع.
ملن ا اللجنع الشنبلع الشللت لم تهةاك مك امضطهع بتل وا القلت الةنر للبننع ال نلع الفلسطلنلع ،ىلم
النمم مك ناا اللجت الق ملع وملنهت مك األ ن الفلسطلنلع ،برنىلهات السلتللع ومات هات نةن شلع و نلع ىللت.
ام ام ه اع الرن طت ي في النبع األ لن مك الشتم  1937ىلم لا اللجنع الشنبلع الشللت و نوج ائلسات البتج
املك البسلني مك فلسطلك ت لم ترهل القلت ع ال نلع لهم هات اله اع الارنل (.)1939 – 1936
 ■ ))1ثمة من يعتبر – ومنهم د .إميل توما إلى جانب عدد كبير من المؤرخين – «أن المؤتمر السوري العام الذي إنعقد بدمشق في  8حزيران
(يونيو)  1919بمشاركة العديد من الفلسطينيين هو المؤتمر الفلسطيني األول» .راجع (ص  )102من كتاب «جذور القضية الفلسطينية»ا دار
الجليل .ط . 1984 :3وكذلك (ص )65من كتاب «من اإلنتداب إلى النكبة»1948 - 1919 ..ا شركة دار التقدم العربي.
■ د .ماهر الشريف من جهتها يعتبر أن المؤتمر الذي عقدته الجمعيات اإلسالمية – المسيحية في القدى في مطلع شهر شباط (فبراير) 1919ا
والتي مثلت في حينها التعبير األول عن الحركة الوطنية العربية الفلسطينيةا هو المؤتمر الفلسطيني األول.
راجع بهذا الخصوص «مجلة النه » – دفاتر الماركسية – اللينينية في العالم العربي – العدد 20ا تشرين الثاني (نوفمبر) 1983ا دراسة د.
ماهر الشريف« :الخاص والعام في نضال الشعب العربي الفلسطيني» (ص.)49
واألمر نفسه أكده في كتابه« :قرن على الصراع العربي – الصهيوني  ..هل هناك أفق للسالم؟»ا عن دار «المد » .ط( 2011 :1ص .)61
■ وبالمقابل يعتبر فيصل حوراني أن المؤتمر العربي الفلسطيني األول قد عقد في القدى من  1/27إلى  1919/2/9قبل أن ينفرط عقد الحركة
العربية القومية الواحدة وتسقط دولتها في دمشق.
أما المؤتمر الثاني فقد حالت إجراءات اإلحتالل البريطاني دون وتول معظم األعضاء إلى المكان الذي تقرر أن ينعقد فيه .وكل ما بقي من آثار
هذا المؤتمر الثاني المجهض أن من تمكن من الوتول من أعضايها وعددهم سبعة فقط وجهوا رسالة في  1920/5/15إلى رياسة المؤتمر
السوري العام تبلغ بما جر ا مع التأكيد على تمسك الفلسطينيين بوحدة سوريا الطبيعية ورفضهم المشروع الصهيوني [راجع بهذا الخصوص
(ص  )198 – 195من كتاب «من اإلنتداب إلى النكبة»1948 – 1919 ..ا شركة دار التقدم العربيا بيروتا ط2017 :1؛ وكذلك الفصل
بعنوان« :التشكيالت السياسية للحركة الوطنية :تنظيمات النخبة» (ص  )282 – 253من كتاب «جذور الرفض الفلسطيني»ا فيصل حورانيا
مواطن /المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية].
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بقلل فلسطلك به لت ع اثنت البنع الشتلةلع الهت لع ( ،)1945 – 1939ولم تهةاك القلت ع الفلسطلنلع الةهصتاىع
با مات اللجنع الشنبلع الشللت الةرههع ،فه لل الجتمشع الشنبلع وا رأ
فلةت بلنات مك امتفتو ىلم تا لت
مت ىنف بـ «الهيئة العربية العليا» في الشتم  ،1946الهي لم تنلن مك وا ع األمن شلهت ىلم مسه ل وا ع القلت ع
ال نلع لرش فلسطلك لهم لل س النارع في الشتم  ،1948بتلههنت هقتس زمتم الةرت اع ،فلةت هشلق بهب م و
الجت الشنبي في الرأ الفلسطلني لم ا ال وس الشنبلع.
■
■ ■
هذه ال االع بفصللاتع «البننع ال نلع ..منللع النر والها ك» الهي تنطي الةنللع الةةه ع مك  1919ولهم
الشتم  ،1929و«تط ا البننع ال نلع – مك هرع الـ  1929ولهم النارع» تسلط الض ىلم ا ائلسلع مك
هذه الةبطت بشه هات الصناىلع مع ام ه اع الرن طت ي والةرنوع الصال ي ،وذلح طه ت مك تط ا البننع
الجةتهلن ع والنضتس ال ني ىة مت بةنشن تته األبنزع هرت  1929و  ،1933الةبطع القستملع الفتصلع ىتم
 ،1935امضناع الشتم واله اع الارنل  ،1939 – 1936وص لم لنع .1948
ومك بلك القضت ت النئلسلع الهي ته و امتمات هذه ال االع مسألة القيادة ،لت ع البننع ال نلع الفلسطلنلع الهي لم
تبسك ت له هذا الت م النضتلي ىلم مه ا ىق مك التمك ب مبتصنع الةرنوع الصال ي الة ى م مك
بن طت لت بش البنع الشتلةلع األولم ،وال ت الةهب ع بش البنع الشتلةلع الهت لع.
ام تبع الهي تق مات ال االع ،مع تأنل هت ىلم ال وا السلري لقلت ع رقع نرتا الةهب – الر ا از ع الارلنع ىن
نا الةنشطفت النئلسلع للقضلع ال نلع ،تنفا املت ع األشةا بتلة ض ع مك هس اله و امتم رلشع
الةرنوع الصال ي فسه بهف و ل امله ،وال ضع الشنبي الشت ت بهشت م ن اببه ،ولاك ا ضت بهسللط الض
هصت ع – هةتىلع – للتللع نرنل منذ ات ع القن
ىلم البتلع الفلسطلنلع فسات الهي ارفل ىلم تب
الهتلع ىرن ىجت بنلهات السلتللع الذاتلع ىك م انرهات ،فرقلل و مسه ل تب تتات ،مت اثن للرت ىلم تا ك مت
ةاك ا طلق ىلله تسةلع «النظام السياسي الفلسطيني» الذ بقي للع هذه الفهنع مهشهنا و تصنا ىلم افع
الهب ت وال فتع ىك البق و ال نلع لرش فلسطلك■

المحرر

الحركة الوطنية الفلسطينية..
مرحلة النشوء والتكوين
()1
في عالقات الملكية واإلنتاج  ...إنعكاى الحراك االجتماعي على النضال الوطني
 -1ىرأ مقتومع الةرنوع ا لهلطت ي الصال ي الة ى م مك اممرن تللع الرن طت لع األملرلع الستلقع مك
ةتهلن الرش الفلسطلني ،ونت مك الطرلشي ا تهسم هذه الةقتومع بتلهفتو لجاع صهبع الة ا اع و هات
وت اصلات .لق نت رلشلت ا ت ا ه رقت الرش الفلسطلني ومصهلو فهتته هذا الةرنوع ا لهشةتا مك
م ا شات الطرقلع الةهرت نع في ذا هات و اتات ىلم ا لهةناا .ففي النبع األ لن مك القن الهتلع ىرن ومطلع
القن الشرن ك نت ل ب ا تهنل وترنز اثتا عملية التمايز اإلجتماعي بفشا الهنلنا النالةتلي في فلسطلك
وللسلع الق ا لك وام نا ا الهي اتصذتات السلطت الشهةت لع منذ لرشلنلت القن الهتلع ىرن .ومك الةفل
الهطنو ول بص اع م تع لشةللت الهب س ام هصت الهي نت ل تجن في تلح الفهنع ،والهجه اثتا ذلح
و واه في مقتومع ا لههس.
مت ىنف بـ «المسألة الشرقية»ا ا الصناع بلك ض اا املهشةتا ىلم اممرنا ا ع الشهةت لع ،لم اك
صناىت ىلم تقتلم النف ذ السلتلي فبس  ،و مجن ب ا للبنص الاتذع ىلم األ للت ال نلع مك ا ا ت ىلم
هذا النف ذ ،با نت في األلتس صناىت مك ا ا تهرلل اممهلتزا ام هصت ع الهجتا ع .با ةاك الق س ا
ام هناو الهجتا النالةتلي لة اممرنا ا ع ومنانت هت ات التااىي ،فنض وىتز ا لك «البةت ع»
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و مهلتزا األ للت ال نلع والطتئفلع .و بلنل الهجتاع الصتا لع مع اواوبت ل « لهنتاف النق »( )1الةش ي
لإلمرنا ا ع .ففي ىتم  1850بلنل صت اا بن طت لت ول هت لإلمرنا ا ع الشهةت لع لةع ثهثع مه لك
نله لهنللني(.)2
و صو ملل
ومك نا ض ع ا هصت الشهةت ي الةه اج لإل هصت النالةتلي الشتلةي ولت ع هذا النظتم ام طتىي -
الشسان لم نةلت مهتا ع مك النق  ،لجأ لم ى مك الهرن شت نت ابنزهت «قانون الملكية العقارية» عام
ىلم ضنواع تسجلا األااضي الةلت بةت هضةنه ذلح مك ال م ق ع ،وتنظلم
 .1888فق م هذا القت
ن قع رت ع الضنائ ق ا بش ا نت ل ت فع ىلنلت ،ومصت اع األااضي الهي ترقم ب اا لة ع ثهج لن ا
مهشت رع الن ..و ىنم ذلح في فلسطلك ىةللت مت ليع
أ) مصت اع اااضي مرتىلع والشع ،و ز ت لجم ملالع ال ولع.
ب) اتفتع نرلن ببجم ملالع األو تف املهملع والةسلبلع.
ج) ز ت وترالا و ىت ع ترالا الةلالت الارلنع.
د) تس النالةتس النب بق ع لم الن و الفلسطلني ،و ىطتئه فنصع والشع لهرالا ملالت نرلنع
لةهب ىه ع لام بتألاض و ىنف ا بتلةهب النتئرلك.
هـ) الهجن اله ا جي للفهللك الةه لطلك والصنتا مك ااضام ،وتب ا ى مهتا منام لم ىةتس
زااىللك ،و ذف الفتئض الةهستاع النة للضصم لش الشت للك ىك الشةا او الشةتس الة لةلك في
الة ..
 -2تزامنت هذه التحوالت تقريبافا وتأثرت بتسارع التحول الرأسمالي لفلسطينا الذي عرف  3مراحل:
■ ب ا المرحلة األولى مك الانتئ الةسلبلع ،وبراا تص الانلسع األاث ذنسلع الهي اشهن اااضي نهلنع
وو فل ام ا تئلع .لق لصلل األ نع ىلم اااضي صرع ،ولجأ لم ترنلا الفهللك ىللات ،و نل اابتلت
نرلنع مك هذا املهنهس ،ولانات في ف ال ل لشرل واا هتمت في تب ت التااىع.
■ امت المرحلة الثانية مك ام هناو النالةتلي فق تةهلل في وص س الةشةن ك األلةت الةه نلك ( ةشلع «لناس
الةشر »)( )3ىتم  ،1868 - 1867والذ ك الهةنوا ه فق لهم ىتم  ،1907و الس ا اوس مسهشةنع لام ىتم
 1869نع للفت .ومجةا مت ا رأه األلةت في فلسطلك ىرن مسهشةنا ( )4ضةل بلك ىتم  1868و 1875
لرشةتئع و ةسلك شصصت ،ا ابع ى اىضت الجةشلع ،وبقي هذا الش ناوح با ةلا لم ام صفتض لهم
مطلع القن الشرن ك .و لهقرلل الجةتهلن الفلسطلنلع األلةت ال اف ك ببتلع مك الش ا  ،ونت ل تنل فلام
( هفت لإلالتللت ال نلع األ نل) مرنوىت «لإللهله ىلم اااضلام ،وامهصتص متئام»( )5وتط شام
لةنطق الق ع والةتس(.)4
ومةت فت م مك مرتىن الاناهلع ىةللع الهنتف ام هصت الجتئي بلك األلةت والفلسطلنللك الشنع ،للت لا
الشنع مبا النت للك األلةت بتلرتلنت ىلم ن ق للفت  -ىات ،والبق ا اضنااا نرلنع برننع السفن ت األلةت لع
ىلم ن ق تفت  -الق س بهصفلض ا ا السفن ،نةت وا ه البنفل األلةت منتفسع مةتثلع مك الشنع(..)5
رقم ا الةتااع األلةت لع تةلت بهقنلع ىتللع ،وبتمضتفع لم الهان ل لت األواوبلع الهي رق هت في التااىع،
فق ا رؤوا م ااس وا تض ا فتس ومستاح ومسهرفلت وماهرت ىتمع ،ولاك هذه النرت ت الهقتفلع بقلل لللع
الهأثلن بسر مك م فام الش ائي والشنصن مك الة ا نلك الفلسطلنللك الشنع ،و لجأ متااىام لم ترنلا
الفهللك الفلسطلنللك باهتفع.
■ شالل الاجنع الصال لع المرحلة الثالثة مك الهب س النالةتلي لفلسطلك ،وب ا فشه مع تألل مسهشةنع
بهتح تافت (ملر ) ىتم  . 1882وفي الر ا ع لتولل هئع الةات ن ك الصات نع ( ةتىع «الرت صال »)
املهفت ع مك تجنبع الةسه نلك األلةت في الةسهشةنا التااىلع ،ونت الصات نع هن و ىلم هذه
الةسهشةنا مبتوللك تجن األ طت الهي و ع فلات األلةت .

( )1راجع «وثايق المؤتمر العربي األول  - »1913تقديم ودراسة د .وجيه كوثراني  -دار الحداثة (ص.)33
( )2راجع «المسألة الشرقية»  -حول القوميات في الدولة العثمانية  -كارل ماركس .ترجمة جوزيف عبد اإلله  -دار الحداثة (ص.)204
( )3راجع كتاب «العالقات األلمانية  -الفلسطينية (»)1945 - 1841ا المؤسسة العربية للدراسات والنشرا علي محافظة (ص.)100
( )4لالطالع على الوضع األكثر تفصيالف لهذه المستعمرات راجع نفس المصدر (ص.)115 - 107
( )5) + )4) + )5المصدر نفسه (ص  + 128ص  + 129ص .)130
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الشه ت بلك الجتللهلك اللا ع واأللةت لع بسر الةنتفسع
مع تط ا الاجنع الصال لع الةنظةع لت
ام هصت ع ،واألهم مك ذلح بسر تةهلا الجتللهلك لةصتلس مرن تللع مهضتابع في تلح الفهنع ،للت نت ل
الةتااع اللا ع تضشع للنالةتس الفن سي مةهه بتلرتاو اوترلل وونهئه في فلسطلك.
و ذا نت ل متااع اوترلل لم تهةت ت ىك الةتااع األلةت لع لجاع لهص ام والهنهس الل الشتملع الفلسطلنلع ،فا
البننع الصال لع ب ا مك السن ا األولم للقن الشرن ك ل ف تفنض صت الل الشتملع ملن اللا ع ىك
الشةا في الةؤلست اللا ع.
ولكن بغض النظر عن هذه الواقعة البالغة األهميةا فقد شكلت عملية الغزو الرأسمالي الصهيوني أسوة بالغزوة
األلمانية تهديدا ف ألسس المجتمع الفلسطيني التقليدي.
وىلم تى ع فست ام ااع الشهةت لع ومةتألع الة فلك والةسؤوللك الةبلللك ،تسشن ىةللت الةضتابع الشقتا ع،
وتسنىل ىةللع تجن الفهللك الفلسطلنللك مك ااضام ،وتاهفل بتلهتلي ىةللع تب ا اى ا مهتا ع مك
الفهللك لم ىةتس زااىللك او ىت للك في الن و او منشبلك للاجنع لم الة الفلسطلنلع وض اللات.
 -3اتم الهرن ع الشهةت ي لللري م ض ىلت لت ت النتو النالةتلي للن و الفلسطلني ،للت وفن األاضلع لهفهلل
نلع والهلطت لع ا نرلع (الةت لع،
الةلالع و ىت ع تجةلشات تبل تصنف ال ولع و رقع الةهب الج مك مؤلست
ا ع  ...الن) ،ومهب ااض نرتا مبلللك.
وفي مطلع القن الشرن ك اصرس لات الن و الفلسطلنل هرال مك فهت ثهجع
■ فئة كبار المالك الذ ك نت ا ؤ نو اااضلام للفهللك بشق مسهةن ا اتفتع.
■ فئة الفالحين بال أرل الذ ك نت ا رال بنوللهتا ت زااىلع شةا سم منات ىلم ااض نت ةلاات منذ
ىرنا السنلك.
■ الفالحون المالك و راا هؤ فهع الةهنلك الةه لطلك والصنتا ،هذا ونت ل الةلالت الصنلنع والةه لطع
تراا في مطلع القن الشرن ك  %25مك ااض الجللا و ب  %50مك لنجق الق س.
ومىطت ص اع افضا ىك وضع الن و مةاك الش ع لم لصت تنني ا ن ىتم  1909في لنت ق الق س
و تبل وىات ،فا رلك بأ الشتئلع الفهللع نت ل تةلح بتلةه لط  0.46مك ال و م ،وامت في الشرن نلت
فتملصت ا ترلن لم ا  144مك الةهنلك الارتا نت ا ةلا  3.130.000و ةت ا بةه لط 21.736
و ةت للشتئلع ال ال ع ،وبشض هذه الشتئه نت ل تةلح لهم مهع الو و ةت ،وامت ىتئلع لنلق اللرنت لع فق نت ل
تةلح املرلع اااضي تاائلا ا  230.000و ةت .وباختصار فإن مئتين وخمسين عايلة فلسطينية وعربية
كانت تملك ما يوازي ملكية عموم فالحي فلسطين.
في ىتم  ،1936وبنت ىلم االع ا ن ل ىلم  322ن ع فلسطلنلع تهضس الرنلع الهتللع للةلالع الشقتا عع

فئة الملكية
ا ا مك  100و ةت
مك  1000 - 100و ةت
انهن مك  1000و ةت
انهن مك  5000و ةت

عدد الحيازات
65.933
5.706
150
13

النسبة المئوية للحيازات
91.8
8
0.2
0.01

النسبة المئوية لمساحة األرل

36.7
35.8
27.5
19.2

هضس مك هذه الل لع ا  13للتزع نرنل تستو انهن مك صو  65.933للتزع صنلنع .هذه الةلالت
الشقتا الشهةت ي ،ونت ل
الارلنع الفن ع ب ا بتلهراا منذ لرشلنلت القن الهتلع ىرن ،مسهفل ع مك القت
 ،و فشام للهصلي ىك اااضلام تبل و أع النبت
لصللع الةضتابت الشقتا ع ،و ثقتس الفهللك اله ا جي بتل
الفتلش.
ف
ومما كان يزيد الوضع تفاقما هو الطبيعة الطفيلية لهذه الملكيات الكبيرةا فهي لم تكن وحسب أداة إنتاج
واستغالل للفالحينا بل بأغلبيتها مادة للمضاربات العقارية.
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و افي ا شطي مهه وال ا ىك هذه الةلالت الطفيلية ،فق تةلال ىتئلع لنلق اللرنت لع القسم الرةتلي مك لاا
تاائلا ،ا ىرن ك ن ع سانات اابشع ا ف فهح ،ىلم مستلع ثةت لع ىرن الو هاهتاا ،ومك ا ا تةلح هذه
هجتوز ىرن ك الو للنع فلسطلنلع ،وىن مت بتىل الشتئلع امهنات
األاض فشل ىتئلع لنلق مرلنت تتفات
للمعمرين الصهاينة بتىل الااهتا ال ال بشرنا اضشتف ثةك شنائه .و ترالل هذه الةلالت في فهنع زمنلع
صلنع سرلت ،مههزمع مع التا ى البلتزا الصنلنع والةه لطع .لق نت الفهل الة ل مضطن ك لم
فع فتئ ع تصا لم ل و  %30تس ق ا ،نةت نت ال ائن اللت ت لجأو لم لتام الفهللك ىلم فع الضن رع
مك الةبص س ىلم تى ع رتاهم للرلع لام(.)1
 -4لم ت لات الن و باتفع فهتتام ،والذ ك نت ا رال في ب ا ع ىرن نلت القن الشرن ك مت ت ىك
 %60مك لات الره  ،نت مت قتاع الشرنع بتلةهع مك لات فلسطلك ،في ف الفهنع مةاك ا ن ا ا تبل
الهسةلع الشتمع للفئات العمالية(.)2
و ن ع اله اضع في البجم الشةتلي لم ال ضع الصتص الفلسطلني ( ضتفع لم السةع الشتمع الةهشلقع بتلش مك
الرل ا الةسهشةنع وشره الةسهشةنع) ،فق نت ل «الصنتىع ب ائلع وتها في النتل مك اىةتس و ع ،نةت نت ل
ةلشات تقن رت تشهة ىلم الة ا األوللع الهي تنهجات الره مبللت» .وتسجا لصت ا ىتم  1912وهي األ م،
ولانات تقهصن ىلم الشتمللك في الصنتىت الارنل ،ا ى الشةتس بلغ  1.603ىتمه نت  %37.4منام شةل
في صنتىع الصتب  ،و %26.1في صنتىع النسل  ،و %16.5في صنتىع الصتف .ونت في مق مع الصنتىت
مشتصن الت ل ومت ااترط مك هتج الصتب في تبل  ،وصنتىع النسل في متع والةج س ،وصنتىع الت تج
و بغ الجل في الصللا ،وم ا الت نع مك ر الت ه في الق س ،وصنتىت الص ف والهذنتاا ال نلع في
بلل لبم ،ومشتما ىصن السةسم في تفت والل والنملع(.)2
ةل الصنتىع ة ا ملب ت بش البنع الشتلةلع األولم ،فتاتفع ى الصنتىت الالةلتئلع ىتم  1928مك 395
الفلسطلنللك الشنع ،و تصع صنتىع الت ل
لم  581مصنشت ،وبقلل هذه الصنتىت مهةننتع في ا
والصتب والهرغ ،ا اللا نت ا ب اوا بتلسلطنع ىلم الصنتىت الارلنع في هذه الفهنع ،فتلهانوا مهلتز
النرتتلع والبل ا لع ،نذلح مطتلك فلسطلك
شننت الاانبت  ،والس ا مصنشت لإللةنل ومصنشت م هتج الت
ع نتلطرتىع وصنتىع األلنت والةصن ىت الجل ع الةت نفع
الارنل في للفت ،وا ل ا لم الره صنتىت
وصنتىع الةنس ت (.)3
وأللرتع ى ع ل ف ن ذننهت لقت ،صفض ى الشةتس في الفهنع الهي تةه لهم ىتم  ،1939وا هرن
الرطتلع براا والع ،وىت لجم الطرقع الشتملع لإلتستع الارلن بت البنع الشتلةلع الهت لع وبش هت .و ق ا ى
الشتمللك بتلصنتىت الارنل ىتم  1942بـ  8.804ىتمه (بش ا نت ه اع  4.117ىتمه ىتم ،)1939
ةتلي تاع الةهع الو ىتمه وىتملع ،ضتف للام ثهث الفت شةل براا م لةي.
وضةك ى
و ه لةؤشن ذو م ل س بتاز ىلم اتفتع ى الةنهسرلك لم النقتبت الشةتللع لم  35.217ىتمه وىتملع ىتم
لانتلن ةشلع الشةتس الشنع األملك الشتم لشمم الةهب ع اافضت مرنوع تقسلم فلسطلك
 .1945وىن مت ت
( )4
في شان امسط  ، 1947فق فشا ذلح بتلم «متئع وىرن ك الو ىتما  »...منهسرلك للنقتبت  .وفي ف
الشتم ،وبنت ىلم ناا الالهع الشنبلع الشللت باىه امضناع الشتم في و ه لجنع الهبقلق الة ف ع مك را األمم
ةشلع الشةتس في بلت لات ى الشةتس بةت قتاع الههثةتئع الو(.)4
الةهب ع ،ا
ا منذ الر ا ع في منتفسع مع النالةتس الصال ي .و ةاك الق س
 -5أما عن الرأسمال الوطني (الةبلي) ،فق
بأ هذه الةنتفسع ا ذ تره وتأ ذ منبم ت ا جلت مهصتى مع ات ع السن ا الشرن ك ،و و ال س اآل في
تفتصلا تننل هذا النالةتس الةبلي ،انت ذلح لجاع لجم النالةتس في الهجتاع والصنتىع او التااىع ...او
لجاع اله لق في الهننل ال ا لي للنالةتس في نا مك هذه القطتىت  ،مك للت االع ام هت لع وىه ع ام هتج
بصلهات بطرلشع الةنرت الهي تألسل ،و و الص ض في رلشع النالةتس الهجتا الارلن وااترت الجت
الا مرنا وا منه بتلةصتلس الرن طت لع ،وتأثلنا ذلح ىلم مل ىع الة ا و ال نلع لاذه الفهع ،و و ال س
اآل في الربت بأ نلع ال صا بلك هذه الفهع وبلك ام طتىللك ونرتا الةهب الفلسطلنللك.
« )2( + ))1الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية في فلسطين (»)1948 - 1920ا د .فايق حمدي طهبوبا منشورات كاظمية  -الكويت 1982
(ص.)34
 ))2المصدر نفسه (ص.)36
 ))3المصدر نفسه (ص.)203
 )5) + )4) + ))4طهبوبا المصدر السابق (ص  + 237ص  + 182ص.)233
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و ذا ا ذ ت

و مقتا ت للنالةتس الشنبي الفلسطلني واللا

منشــآت عربية
منشــآت يهودية
المجمــوع

العــــدد
1.558
1.907
3.465

الة

و في الصنتىع ىتم  1945هرلك الهتلي()5ع

الرأسمال (مليون جنيه ف).
12
12
24

حجم اإلنتاج (مليون جنيه ف).

5.6
29.00
34.6

هذه األا تم تؤشن للضشو الرتاز لإل هت لع الشنبلع لتلت بتم هت لع اللا ع ،وتؤشن نذلح مك هس لجم
اله لو وام هت لع (منع ا نل) لم ا ع ىتللع ومبه مع مك الةنتفسع بلك القطتىلك مع مت ؤشن ذلح لم
ضنواع صنا هذا القطتع مك النالةتس في النضتس ال ني(.)1
امت في التااىع فرشض األا تم الةه فنع تشطي مؤشـنا بتازع ىلم رلشع الهنتفـ الهمهاتفي  ،والذ زا في
الةتاوع ةبت شطي مبص ز هه  110نغ،
تسشلن الهنت ض الق مي واله امه .لق نت و م األاض اللا
والةتاوع ىنرت شطي مت ز هه  450نغ ،بلنةت شطي و م األاض الشنبي  48نغ مك القةس و 175نغ مك
الشن  .ونت ل الرقنع في الةتااع اللا ع تشطي لن ت نابع  3.500للهنا مك البلل  ،وىن الشنع  500للهن،
وال ت ع  150بلضع ىن اللا و 40بلضع ىن الشنع(..)2
 –6لهنت ا لم مت لرق ،بتممات لهنهتج مت ليع
أوالف -مع بل اع وتط ا الهجةع ا لهلطت ي الصال ي في فلسطلك بةؤلستته ا هصت ع والسلتللع ،ومع للسلع
«الهرن شت » والهقنلنت الهي وضشهات البننع الصال لع ىلم الشةتلع الشنبلع وام هتج الشنبي (الشةا الشرن
وام هتج الشرن ) والصط ا الشةللع الهي تصذ مك ا ا ذلح ،بت هذا الهجةع املهلطت ي مهنت ضت مع الةجهةع
الفلسطلني بص اع شتملع ذا ع ،فالتناقض هو أوالف قومي وذو صلع مرتشنع بتلةرنوع السلتلي الصال ي،
وهو ثانيا ف تناقض طبقي إجتماعي ،للت ا الةرنوع نتفع رقت الرش بةت بةله مك لع مسرقع و اع مهأتلع
مك نتملالهه الصتصع ،والتلت مك لهضت املهشةتا الرن طت ي له ،ىلم ا ا نقيضا ف للرش الفلسطلني
بأنةله.
شن بع ش ع الضتلع بتىل امهنات ،او تشتو ل مع املهلطت
و نلن مك هن هذا الهنت ض و
الصال ي ولةتته الرن طت للك .فالغزو الصهيوني ضرب بالملموى مصال الفالحين والعمال بكامل فئاتهم،
وهم رال األملرلع الشظةم مك السات  ،وىرن ضنع هتتلك الننلتتلك األلتللهلك شا ومك ثم ض انتئت
مقتومع الةجهةع الفلسطلني بأنةلات.
نةت ا الهنت ض الج هن الصال ي  -الشنبي الفلسطلني ،وامم شة للع الصناع لم اك شني للبظع وال ع ا
مبفتا الصناع ىلم الجت الشنبي الفلسطلني نت ل وال ع ،فشن مت تب س النضتس ض الةرنوع الصال ي
لم ضتس ملة س ض تجللتته ىلم األاض ،نل تةت ت واضس مك را الطرقت والق ل ام هةتىلع الفلسطلنلع،
إن لجهة ام صنا الاتما وا لهةناا في النضتس ،والهب ال لق لةشسان األى ا (ا الهبتلو الرن طت ي
الصال ي) ،أو لجهة ىهةت النضتس الة لةي الةهقطع والةه ا ا مع ف الةات ع والهةللت الةفهشا بلك ام ه اع
الرن طت ي والصال لع ،والسشي ال ائم لةات ع اممرن تللع الرن طت لع بفشا مصتلس الفهت ام طتىلع
والر ا از ع الارلنع وضن ت األ ظةع الشنبلع الن شلع نةت ل ف ةن مشنت.
ثانيا ف -لهلل مسألة األرل مات الص ااع في الصناع ض الةرنوع الصال ي ،وهي بذلح لننل ىة م
الرش  ،ولاك األاض نأ اع هتج لننل براا تص الفهللك الذ ك بق ا ةهل املرلع السات لهم اابشلنلت
 ))1نحن هنا ال نعال مسألة البورجوازية الوطنيةا فهذه الفئة باتساعها تتجاوز كثيراف هذا القطاع منهاا ولكن هذا القطاع يستحق التمييز من
وجهة نظرناا ألنه يشكل مفصالف بارزاف من مفاتل التناقض بين المجتمع العربي والتجمع الصهيوني اآلخذ بالتبلور المتسارعا وقد مس تطور هذا
القطاع حياة شريحة واسعة جداف من مجتمعنا الفلسطيني.
 ))2األرقام حول اإلنتاج الزراعي مأخو ة من كتاب «المقاومة العربية في فلسطين (»)1948 - 1917ا ناجي علو  -منشورات مركز
األبحارا منظمة التحرير الفلسطينية ( 1967ص.)28
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القن الـ  .20وقد إحتل الفالحون والعمال الزراعيون دورا ف مميزا ف في النضال ،وتهتلل ام هفتضت الفهللع الهي
تب لل مع التمك لم مبنب ألبنز األشاتس النضتللع الهي ىنفهات فلسطلك ،نةت ل ف هضس اثنت اله اع الارنل
 .1939 - 1936فتلفهل لم ا ا افش ىك ااض ال ك ولس  ،و ةت ىك ااضام وىك لقام ض
الرطتلع والهرن في اللت الة الةاهظع او ان اخ الهنح ل س الة نذلح.
لق نت الفهل الضبلع الةرتشنع لسلتلع «العمل العبري» الشنصن ع منذ اوا ن القن الهتلع ىرن وب ا ع
القن الشرن ك ،وىن مت نت ا نفذ و مك شرتب الهةللت الشنصن بفشا لت ع الةسهشةنا الصال لع لجا هم،
نت ا هقتض لقت هذا الجا مصصصت شت س ىلم الشة م صو مت هلقته الةات ن اللا  .وتستول في هذا
الهةللت الطرقي والشنصن متلرلع الفهللك الذ ك نت ا مضطن ك لم بلع فتئض ع ىةلام تاج او ت رنتلام
الضنوا في للتزاتام الصنلنع ،تستووا مع الشةتس التااىللك ...
ثالثا ف -لشرل الطرقع الشتملع الفلسطلنلع واا ضتللت منم ت ،و نلت و هةتىلت .و ب ا هذا ال وا بتلهرل ا مك للت
ال ض ح والهقا منذ اوالط ىرن نلت القن الـ  ،20واز ا بنوزا في ثهثلنلتته (للت شا الره  54ضنابت
الةلت بلك ىتمي  ،)1939 – 1933للأ ذ بش ه البقلقي في ات ع الههثلنلت واألابشلنلت .
ول ف هضس هذا ال وا مك هس الةستهةع النرطع بتلنضتس الرشري الشتم منذ  ،1929و هط ا مهصتى ا للرلغ
ذاوته في األابشلنلت  .وقد تداخل النضال الوطني مع النضال الطبقي اإلجتماعي و ُحسِب في المجر النضالي
العام للشعب الفلسطينيا ورغم الكفا الباسل الذي خاضه العمال ،ال يمكن القول أن الطبقة العاملة تمكنت من
لعب دور مستقل جدي ،مةت ىن ا ىةللع لتمات ب واهت الهتا صي نقتئ لنضتس ىة م الرش ض ا لهشةتا
الرن طت ي وا لهلطت الصال ي.
ةلع مك الظنوف لتلل و تأصلا ال ضع الذاتي للسهجل لاذا ال وا الهتا صي ،نةت ا ف الاهم
وبطن قع اش تمت نطرق ىلم ب ا از ع الة الصنلنع وال لطم ،لجاع ىجتهت ىك لش وا للتلي
مسهقا ىك لت ع نرتا الةهب والر ا از ع الارلنع ،هذا ذا الههنلنت تجنبع حزب اإلستقالل القصلنع بطتبشات
ال ني الجذا .
رابعا ف -وامت كبار المالك وكبار التجار ووجهاء المدن ورجال اإلقطاع الديني ،الذ ك تص اوا لت ع البننع
ال نلع ،فس ف ةهتز لل نام النضتلي ال ني ض الصال لع بتلهقطع والهذبذع ،وللتس بن طت لت بتلةات ع لهم
ات ع الههثلنلت  .و بت البنع الشتلةلع الهت لع ل ف لجأ النمت األبنز لاذه القلت ع (البتج املك البسلني) لم
الةت لت النتز ع ،ملبقت ابلغ األذل بتلنضتس ال ني الفلسطلني .و للع فهنع النضتس اتارل هذه القلت ع ذلح الصطأ
الفت ح بتلهةللت الةفهشا بلك الش و الصال ي والش و اممرن تلي ،و طه ت مك رلشهات الطرقلع ومصتلبات األ ت لع
الضلقع ،واض ت لضن ت األ ظةع الن شلع الشنبلع تشتملل مع بن طت لت نبام شره مبت  ،ولل نق ع
لهشةتا ع نت ل في التس جتح الةرنوع الصال ي .نةت ل ف تهةلت هذه القلت ع بتلهةناا بهصلفات ىك البننع
الجةتهلن ع ،ومبتولع اللبتو الههت بات مك ا ا تةللشات والشةا ىلم منشات مك تجتوز لت تات ،وت لو
ضت تات مك ا ا الةستومع مع ا املههس الرن طت ي ■

()2
مرحلة النشوء والتكوين
 -1لل مك اللسلن تشللك تتا ن مب و لق ،والجتم بأ ه راا و ع البننع ال نلع الفلسطلنلع ،فةك تللع لم
تاك فلسطلك تراا نلت ت مسهقه با ت ا مك و ت الةرنو الشهةت لع ،ونت ل تهراا مك لنجقي ىات و تبل ،
اللذ ك البقت ب ع بلنو ىتم  ،1883و « فت مك الةطتمع اللا ع ،ا رأ مهصنفلع الق س ىتم 1887
(وبتتل) تتبشع للرتع الشتلي مرتشنع ال ع بتل ع  )1(»...ومك تللع ا نل صش الهةللت ال لق بلك منللهي
النضتس الشف والنضتس ال ني الةنظم ،فتألل اج مه ا لع وبشض التلل الشةا اافقل البننع ال نلع في
الجةتهلن ع الشف ع او شره الةنظةع ل ف ترقم مهق مع ىلم القلت ع في نتفع
نتفع مناللات ،نةت ا النضت
منالا النضتس تقن رت.
مك هنت فةك الصبلس الق س ا البننع الفان ع وامصهللع الفلسطلنلع نت ل ت ا مك مهللهات الشنبلع لهم ب ا ع
ىرن نلت القن الـ  ،20فق الام فلسطلنل ى و في ةشلع «الشنبلع الفهتع» ،ونذلح في الةؤتةنا الشنبلع
و الهظتهنا ال نلع الشنبلع الةنتهضع لإلمرنا ا ع الشهةت لع ،ولشا ا م تهنع مشت ع لشتناب تم اص هت في
 ))1راجع «حزب اإلستقالل العربي في فلسطين (»)1933 - 1932ا سمي شبيب  -مركز األبحارا منظمة التحرير الفلسطينية ببيروت 1981
(ص.)18
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الةرنو ،لصلل في فلسطلك ىتم  ،1856للت ن تظتهنع ىنلفع في تبل  « ،نل هلات تةت ق الشلم
الهنني ،وتراا هذه (الهظتهنع) الشهمع األولم لللقظع ال نلع الشنبلع في الةرنو األ م»(.)1
و ذا تنننت ت رت اآل ا ا الفشا الفهللع الهي نت ل ىنلفع اللت ت ،ا ا ىلم السلطنع الصال لع ىلم األاض،
فا القضية الفلسطينية كقضية سياسية كانت مطروحة كجزء من القضية العربية العامة بمواجهة السلطة
العثمانية.
في هذا السلتو الةلفل للنظن ا المؤتمر العربي األول الذ ىق في بتا ىتم  ،1913والذ شتاب فله
ب ا ظان نصطن متثا ىلم األاض(،)2
فلسطلنل لم هطنو لم فلسطلك ،والصطن الصال ي الذ نت
لم الةؤتةن مك و ات بلست ( ،)3تبت الةؤتةن للهضتمك مشام فتىت ىك ااضام ،فق
وبتلههنت بن لع وا
لل الرن لت الش ع األ نل الة اع للةؤتةن مك ا بت فلسطلك مك مطتل و نلع ص صلع ،با ان ىلم
تأ ل هت للةؤتةن ومقنااته(.)4
شق في مرق في  8لت نا ( ل )  ،1919بةرتانع الش مك
امت في المؤتمر السوري العام الذ
الفلسطلنللك ،فق ىرن بن تم الةؤتةن ىك مرتىن الفلسطلنللك في الستبع والهتمك والشتشن مك بن الرلت بةت ليع
« ...افض مطتل الصال للك بجشا القسم الجن بي مك ل ا ت ا فلسطلك و نت ملت لإللنائللللك ،افض
الاجنع اللا ع ،ى م فصا القسم الجن بي مك ل ا ت الةشنوف بفلسطلك والةنطقع الستلللع الني مك ةلهات لرنت
ىك القطن الس ا  ،لنت نا مشته ع لن ع تقضي بهجتئع به ت ( تفت لع لت ا بلا ) ونا وى ص صي
نمي لم تةالك الصال للك في القسم الجن بي مك به ت (وى بلف ا) .)5(»...
 -2شق المؤتمر العربي الفلسطيني األول( )6في الق س في الفهنع مك 27ي 1لم 9ي2ي ،1919را ا نفن ىق
البننع الشنبلع الق ملع ال ال ع ،وتسقط ولهات الةشلنع في مرق و نوج الةلح فلصا منات بش مشننع
ملسل ( .)1920امت الةؤتةن الشنبي الفلسطلني الهت ي ،فق منشه ام لههس الرن طت ي ،ولم صله ل ل ى مك
للا مك اىضتئه ،فت هصن اىةتله بتلنسرع لاؤ الذ ك الهق ا في الق س (وهم لرشع فقط) ىلم ت له التلع في
لله مت نل مك منع ،ثم ؤن و تةسح
15ي5ي ، 1920لم ائتلع الةؤتةن الس ا الشتم في مرق رلن
الفلسطلنللك ب ل ع ل ا ت الطرلشلع وافضام الةرنوع الصال ي.
األوس ىتم  ،1920تم «ىق المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في للفت ،و لضنه
مت بلك  13و  16نت
( )7
مةهل الجةشلت املهملع  -الةسلبلع والالهت األ نل وبشض اىلت الره ونرتا الةهب . »...
و شهرن هذا الةؤتةن ببق «ب ا ع الهنظلم الق مي الفلسطلني» ببس  .ملا ت مت و « قطع ام طهو البقلقلع
القطن الةسهقا
للبننع ال نلع الفلسطلنلع» ببس  .متهن الرن و و«مك ابنز هتئجه تان سه ال
للبننع ال نلع النتشهع» ببس فلصا ل اا ي .و ص ا ىك هذا الةؤتةن ميثاق وطني م ىلمع
« -1شج السلتلع الصال لع الهي تنط ىلم تمع و ك مي لللا  ،والةرنلع ىلم تصن س بلف ا؛ -2
افض مر ا الاجنع اللا ع  -3تمع لا مع تةهلللع و نلع»( )8ونت هذا الرن األ لن « ةها اوس فصتس
للبننع ال نلع في فلسطلك ىك البننع ال نلع الشنبلع األ نل»( ،)9نةت ا هص الةؤتةن لجنة تنفيذية ىا للات
بتلسشي لةهتبشع وتنفلذ القنااا وامشناف ىلم البننع ال نلع ،وتم هلتا موسى كاظم الحسيني ائلست لات.

 ))1راجع كتاب «الصهيونية ضد إسراييل» (ص.)91
 ))2نصت قرارات المؤتمر العربي األول على - 1 :أن اإلتالحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية - 2 ..من المهم أن يكون مضمونا ف
للعرب التمتع بحقوقهم السياسيةا و لك بأن يشتركوا في اإلدارة المركزية إشتراكا ف فعليا ف - 3 .يجب أن تنشأ في كل والية عربية إدارة ال مركزيةا
تنظر في حاجاتها وعاداتها .راجع «المؤتمر العربي األول»ا تقديم ودراسة وجيه كوثراني.
 ))3مما جاء في مذكرة مشايخ غور بيسان ... « :إننا معشر (عشاير غور بيسان) يبلغ عدد نفوسنا سبعين ألف نسمةا وكلنا نفول لمؤتمركم
العربي الكريم  -بصفتنا فرعا ف من العنصر العربي  -أمر النظر في أحوالنا خصوتا ف مسألة الشفا تلك التي نحن نسكنها  ...ونصر بأن هذه
األراضي هي ملك آباينا وأجدادناا وقد إ غتصبت منا في عهد الحكم المطلق  ...واعلموا أن من أكبر الحوادر التي تضر باألمة العربية بيع هذه
األراضي أو تأجيرها إلحد الشركاتا فباسم العرب والعثمانية .»...نفس المصدر السابق (ص.)188
 ))4المصدر نفسه .راجع نب البرقيات الفلسطينية الواردة للمؤتمر (ص.)210 - 202 - 199 - 197 - 190 - 163
 ))5راجع «تاريخ فلسطين الحديث»ا د .عبد الوهاب الكيالي  -المؤسسة العربية للدراسات والنشرا الطبعة ( 6ص.)139 - 138
 ))6حول المؤتمرات العربية الفلسطينية راجع الفصل بعنوان«المؤتمرات العربية الفلسطينية» (ص  )204 – 195من كتاب «من اإلنتداب إلى
النكبة .»1948 - 1919 ..مصدر سبق كره.
 ))7راجع «فلسطين واإلنتداب البريطاني» 1939 - 1922ا د .كامل محمود خلةا مركز األبحار الفلسطينية( 1974 .ص.)154
 ))8المصدر والصفحة نفسهما.
 ))9المصدر والصفحة نفسهما.
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و ذا تنننت ت رت اآل مل ىع م و الةؤتةن مك املهشةتا الرن طت ي ،فا مت اةنت الهأنل ىلله ا بنوز
الصص صلع الفلسطلنلع والهشرلن ال اضس ىنات نت بةا مضة ت جتبلت للت.
ه ب ا ع اله ه النضتلي ال اىي لةشتلجع ص صلع الةسألع الفلسطلنلع ذاتات .ولم أ نطفنع فجتئلع ،با نت
الصال ي ىلم
ا للجةتهلن الفلسطلنلع الشف ع وشره الةنظةع ب ا مع ترل ا ال
ثةنع تنانم نفتلي
األاض بأشاتله الةلة لع ،فلم اك بامات الجةتهلن الفلسطلنلع وبراا تص الفهللع ،تصتذ م و الةهفنج مك
النتو الصال ي ب الهع الاجنع واملهله ىلم األاض.
 -3ىهنفل الةصت ا الصال لع بأ النتو الصال ي اثتا «اوس م ع مك الةصتوف واملهجت ت الهي لل
ىلم ب ا ع مقتومع الرش الشنبي للةرنوع الصال ي في فلسطلك»( .)1و ؤن الاتت ا ه لةع ىك هجةت
ىنبلع ىلم الةسه نلك اللا منذ م ع الاجنع األولم (.)3()1903 - 1882
وفي ىتم  1886هت م الفهل الشنع الةطنو و مك الصضلنع وبهتح تافت ناهم الةنهصرع ،و فشل هذه
امصط امت البا مع الشهةت لع ىتم  1887لم فنض ل ىلم هجنع الةسه نلك اللا الذ ك نت ا ل
الره نسلتح ،ببلت لم ش سةس لام بتم تمع لة ع تت ىلم ثهثع اشان في الره ..
وبنض النظن ىك ع ام نا الشهةت ي و مات لت املهفتف ال الشع ل له ىةللت ،فق اف هذا ام نا ضت
الفهللك الفلسطلنللك .وفي ىتم  1891لهنه الةفان الصال ي أحاد عام ا الشنع «لك قتبل ا ا لهلطت
الةسهةن بتمىه اس»( ،)4وفي ف ال ل الشتم م و ات الق س مذننع للسلطت الهننلع «ض هجنع
اللا
اللا اآل ذع في امز ت ».
ومع ب ا ع موجة الهجرة الثانية ىتم  ،1904تشهنف الةصت ا الصال لع ا ل ع ال ىت ع الةضت ع للصال لع
زا وشةلل وائن انهن تستىت ،وب ا ا مننت ثقا هذه ال ىت ع تب س مك الن اع الضلقع لشتئه «ال ات »
نهلنع
الصتئفع ىلم منانتهت لم رقت اولع مك لات الة  ،و النوح الةشت ع للصال لع لةسل في مجت
بت ت ع ى ل ا ج امصط امت والشنو بلك اللا والشنع ،وبتتستع وا هرتا ال ىت ع الةشت ع للصال لع ىلم
نائ فلسطلك ،وفي النرت الاهلو للن اع الشنع في مجل الةرش ثت الشهةت ي.
صفبت
لق تننت النرت الرنلةت ي الشنبي بصفع ائلسلع في الضنط ىلم البا مع الشهةت لع لةنع الاجنع اللا ع لم
نسلع اواوبلع ل ا للسات الشنع ،او
مجة ىع ا ع ذا
فلسطلك منشت بتتت ،وامشتاع لم طن و
بتلنسرع لسلت ع وتق م ال ولع الشهةت لع(.)5
 -4منذ الشق األوس للقن الشرن ك رطل لننع صبتفلع وفان ع والشع منتهضع للصال لع في فلسطلك،
وتشنض الصبتفل ال نل لإلضطات  ،وبشضام لإلىهقتس(.)2
و تألسل ن ع «الكرمل» لصتلرات جل صتا في للفت ىتم  ،1908و ن ع «فلسطين» لصتلرات ىلسم
الشلسم في تفت ىتم  ، 1911و ىل الصبلفهت لم ضنواع مجتباع الصطن الصال ي ،و لشرل ن ع الانما
واا تصت في لةلع الهشرهع ال نلع وفي لفل النظن لصص صلع القضلع ال نلع الفلسطلنلع والهننلت ىللات .ففي
ىتم  1913وبش شقت الةؤتةن الشنبي األوس في بتا وتجتهله للصطن الصال ي ىلم فلسطلك ،ىل الانما
لم ىق مؤتةن في تبل ربت في اه اف الصال لع ،و ب الطنو ملرت ات( ،)3نةت قلل ن ع الانما في
لت نا ( ل )  1914م ا و اع ال نل الفلسطلنل لم اشقتئام الشنع اىلن ا فلهع
« ..بك ا ا ام الفلسطلنل شت ن تنم في نا م ا فام ا اع الةبك ،فلةتذا ترت نو نت ىلم األ ا بري مك
الرش ا بتلةصتئ الهي تنص ىلم اؤولنت ،بك في ولط ات فنم فله و جلم ىك به ت  ..و بق ىللنت مت
لق ىلم هن امن ات زا الةات نع األ نرلع»(.)3
( )3) +)2د .كامل محمود خلةا المصدر السابق (ص + 7ص.)8
( )4د .الكياليا المصدر السابق.
( )5د .كامل محمود خلةا المصدر السابق (ص )8نقالف عن يوسف لونتس «االتصاالت الديبلوماسية بين الحركة الصهيونية والحركة العربية
الوطنية عند انتهاء الحرب العالمية األولى».
 ))2عام  1913إعتقل نجيب نصار تاحب جريدة «الكرمل»ا وعام  1914أغلقت الحكومة العثمانية تحيفة «فلسطين»ا وحاكمت تاحبها
عيسى العيسى.
 )3) + ))3راجع إميل توما «ستون عاما ف على الحركة القومية العربية الفلسطينية»  -دايرة اإلعالم والثقافةا م .ت .ف ( 1978ص+ 15
ص.)16
( )4نستذكر ثورة عام  1919في مصرا وثورة العراق عام 1920ا والتحركات الوطنية في سوريا في نفس العاما وتحركات جبل عامل في
جنوب لبنان ضد الفرنسيين في نفس الفترةا أي أن تحركات جماهيرية وطنية في الحزام المحيط بفلسطين قد أثرت وتأثرت بال شك بأوضاع
فلسطينا وشكلت ردا ف متفاوتا ف وغير منسق على مؤامرة تقسيم المنطقة وإخضاعها لإلستعمار البريطاني الفرنسي.
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وهاذا فا بداية التكريس الرسمي للخصوتية الوطنية الفلسطينية في المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث،
ذواهت في ىرنا ومهت ال اج الةقتومع الفن ع وشره الجةتىلع ض الصال لع ،في الش مك
و
الجةشلت في اولت ال ةهشلةلك ولات الة  ،في الصبتفع ال نلع الهي نت ل تشا هة م الجةتهلن ال نلع.
ولل ا س ىلم ذلح مك الضجع ولننت املهجتج الةبللع ىلم الهص لإلىه ا ىلم ن تي الانما
وفلسطلك وصتلرلاةت في ىتم  1913وىتم .1914
ةتهلن ع ىتامع وذا م ل س للتلي و ني تجتوز مت
ولرقل المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث تبننت
لرقات ،ابنزهت مظتهنع الق س في  27شرت (فرنا ن)  ،1920والص امت الشنلفع الهي و شل في اوائا لست
( بن ا)  1920ا ا ىلم املهفتازا اللا ع والنرت ت املهشناضلع الهي تم ا بات ،و شاا مجة ع هذه
الهبننت الارع ال نلع الفلسطلنلع األولم ،والهي نت ل ب ا بةظتهنع مقتم النري م لم الةشنوفع ،و تأثن
تط ا البننع ال نلع الفلسطلنلع ب و شح بتللقظع ال نلع الشنبلع الشتمع( ،)4وبأص ا اله اع امشهنانلع في
اوللت القلصن ع لجاع فضبات للةشته ا املهشةتا ع الصتصع بةنطقهنت (لت ا – بلا ) ،وتنصلات منات ونرفات
ل ى بلف ا ،وبتلهتلي الفضس النلةي للسلتلع الرن طت لع ام لهشةتا ع ،والهضتمك األمةي مع ششرنت والرش ع
الرقلقع ،والذ ل ف هم الهشرلن ىنه ب ض ح في الةؤتةن األوس لرش ع الرنو الةنشق في بتن في ا ل س
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(لرهةرن)  1920باشناف األمةلع الرل ىلع الهتلهع(.)1
الجةتهلن ع
 -5اهس المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث اهةلهه ا لههنتئلع في ا هع  -1اتم ته جت للنضت
والهبننت السلتللع ولننع النض ج الفان اآل ذع في الهرل ا ،والهي لنع بات ارتف الةصطط اممرن تلي
الرن طت ي وب ا ع تطرلقه ىلم األاض؛  -2شاا صلنع انهن تةهلللع مك الةؤتةن ك الستبقلك  -3انت ىلم
ص صلع القضلع ال نلع الفلسطلنلع ىن مت افض وى بلف ا ،وافض الاجنع اللا ع لفلسطلك ،و تل
ببا مع ملع فلسطلنلع( -4 )2هص لجنع تنفلذ ع للةؤتةن الشنبي الفلسطلني ل ف تهانا و هات تقن رت في
صلنات الهلقعع اللجنع الشنبلع الشللت ،والالهع الشنبلع الشللت ،ول ف تق البننع ال نلع (ب اات الهةهللي
الةشهة ) لهم ىتم  1948ىةللت ،ول ف تهةلت هذه القلت ع بتلهصلو ال ائم ىك البننع الجةتهلن ع ،والص ف ال ائم
منات ،والةبتولع الةسهةنع لهلشتبات وتةللشات .ول ف تنفض اللجنع الهنفلذ ع ىهرتا الرن طت للك ى وا ،وتسلح
طه ت مك مصتلس الفهت ام هةتىلع الهي تةها ،ونذلح الضن ت الشنبلع الن شلع ،مسلح الةات ع مع للطت
ا ه اع ،وبتلنهلجع اله ا ؤ مشات م ض ىلت.
ىلم الةسه ل ال ني الفلسطلني الشتم ل ف تهستاع األل اج وتهشت م الةاةت امتم البننع ال نلع،
فتلصال لع الهي تاهفي مك ىةللع ام لهب اذ ىلم األااضي بتله ا ؤ مع نرتا الةهب ولةتلنع األاض ،وببةت ع
ام لهشةتا الرن طت ي ل ف تسنع ىةللع بنت الةسهشةنا  ،وت فلن البةت ع لات ،وت ا السهح لم الره
وتنري مفتاز البنالع ،وتهنلنا في ام ااا الة لع والشسان ع (تب ا الرن ع) ،وتقلم الةؤلست الصنتىلع
النتمي ،بةت صفو مك تنت ضتته و ت مك
والص متتلع ،وترني ا وا الهأ لن والسلطنع ىلم الهجةع اللا
تةتلاه ىلم تى ع ى ائه الةرنم والةصطط للهجةع والةجهةع الشنبي الفلسطلني.
و لشرل الهستدروت واا طلنا ىلم هذا الصشل ونذلح المستعمرات الزراعية (نلر تت م) ،ول ف تاهس
مسألع ترالا الةفتاز لةنع ترنلا الشةتس الشنع في الةؤلست الصال لع والرن طت لع نلةت اماك ذلح ،صفع
مناجلع ول ف تهاهو ىةللت الاجنع اللا ع لم فلسطلك مهاهع ىلم تط ا بنلت ا لهقرتس الةبللع ،ومك
الهسالا الةفه ح مك را السلطت الرن طت لع ولةت هات.
امت بريطانيا فسوف تعمل وسعها لتجسيد وعد بلفور على األرل ىرن تسالا الاجنع ومنس اممهلتزا
الصال ي.
ام هصت ع ،والةستى ع في السلطنع ىلم األاض ،والبةت ع الةرتشنع لل
هذا مك تللع ،ومك تللع ثت لع ،أخذت بريطانيا على عاتقها مهمة تحطيم مقاومة الشعب الفلسطيني بتلهص
لات والهصن ىلم البننع ال نلع مك بلك
الةرتشن لات ،ونذلح بألتلل انهن ستلع ىرن ت فلن ا وا ال
صف ف ام طتع والر ا از ع الارلنع ،ول ف ترجع وتذني الهنت ضت بلك الشتئه ام طتىلع الارلنع ىلم
تى ع تنصلرات (ا الشتئه ) لت ع للرش وتنذ ع شنو لهةنااهت في هذا الة ع(.)3
 -6وفي الةقتبا ،فا الجةتهلن ل ف تسهةن ضت تات مهصتى ع ،ول ف تربك وىلات في مشةشت الص امت مع
ا وا القةع الرن طت لع والةسهشةنا والةؤلست الصال لع ،ول ف تنانم برط وىلت للتللت و رقلت تراا
ىرن النضتس وىرن تلة ام لهش ا لةستومع الرن طت للك ومات هام مك را القلت ع الهي لم تصو ثقهات برن طت لت،
ونت ل ومت مهأهرع لههلقو ا ع ط ع بن طت لع تشرن ىك تنا ع شالي ا ف لم امهصتص النقةع الجةتهلن ع
وتنفن بات مبتولع لهص امات لهةللع النضتس الجةتهلن ..
ففي اوائا ا تا (مت )  1921شا الره هفتضع نرنل نت مننتهت م نع تفت ،و ب ا بةظتهنع لهفتاز ع
ظةهات الاسه او بةنتلرع األوس مك ا تا (مت ) بهن لم مك السلطت الرن طت لع وتبل لةت هات ،صط مل
بةظتهنع صنلنع ( ةسلك شصصت) ظةات البتع الرل ىي الفلسطلني( .)4وتبل و أع القةع الرن طت ي لهجأ

 ))1جاء بخصوص فلسطين في النداء الذي وجهه المؤتمر« :ما الذي تقدمه بريطانيا لفلسطين ؟ إرضاء لحفنة من الرأسماليين اليهود واإلنكليز
طردت العرب من أراضيهم ومنحتها للمستوطنين اليهود .»..راجع النداء في كتاب إميل توما .المصدر السابق (ص.)24
 ))2لقد استنتجت الحركة الوطنية الفلسطينية اإل ستنتاج المنطقي من سقوط الحكم الفيصليا ومعركة ميسلون وتكريس تقسيم المنطقة بين
اإل ستعمارين البريطاني والفرنسيا ولكنها لم تقع ضحية اإلقليمية الضيقةا بل ربطت دوما ف بين القضايا الوطنية والقضايا القومية المشتركةا وقد
طبع هذا الربط حركتنا الوطنية في عموم مراحل تطورها قبل عام  1948وما بعده.
 ))3أبرز هذه العايالت عايلتا الحسيني والنشاشيبي .لقد نصب اإلنكليز راغب النشاشيبي رييسا ف لبلدية القدى بعد خلع موسى كاظم الحسيني من
هذا المنصبا كما عينوا الحاج أمين الحسيني مفتيا فا وضمنوا بذلك إستمرار التناحر بين العايلتين.
 ))4مساء  30نيسان (أبريل) وزع الحزب الشيوعي مناشير بالعربية والعبرية واليديشية (مزي من األلمانية والبولندية والعبرية القديمة) تدعو
إلى الجهاد «ضد األغنياء الذي يبيعون البالد وأهاليها لألجانب»ا وتدعو لسقوط «الحراب اإلنكليزية والفرنسية  ..وأتحاب الثروات العربية
واألجانب»ا ونادت بإقامة «فلسطين السوفييتية» .راجع د .كامل محمود خلة .المصدر السابق (ص.)162
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لم لي الةنرلع في تفت ،و تا هم ام اللت هنتب ،مةت الا مرتىن ابنت البي وىةل ا هفتضع
الرل ىل
م نع تفت ،و ةشات الةسهشةن بقس ع م شت في صف ف السات لرشع واابشلك شال ا.
لهةن ال اج تفت ةسع ا تم تننل اص ا والشع في ىة م الره  ،ومك ا ا مهصتص النقةع و طع الطن ق
ىلم تفتىا األل اج ،شالل لجنع تبقلق بنئتلع القتضي ت متس هلانافل .ولق لظل اللجنع لق الجةتهلن
الشنبلع مك للتلع «ال ك الق مي اللا » ،نةت لظل ا الةقت شع الصال لع الهجتا ع وا هصت ع تت
مك الصش بت ا هصت ع الهي شلرات الشةتس .و رشت تاةل البا مع الرن طت لع «الرلرفلع اللا ع» باثتاع
ا ضطنابت .
امت لت ع البننع ال نلع وىلم لست ائل اللجنع الهنفلذ ع م لم نت م البسلني ،فق ىل ىرلع ال اج ا تا
(مت )  1921لم الا و ووضع الهقع برن طت لت.
وىن مت ىق اللجنع الهنفلذ ع المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع (لت نا ي ل  )1921ل البسلني مك
الةؤتةن ى م ببت ال اج ا تا ملقلت الل م ىلم «اللا الرهشفع» ،و نا الةؤتةن التس وف لم لن لرنح
القضلع الفلسطلنلع ،وبقي ال ف ىتمت نتمه تقن رت في الشتصةع الرن طت لع ،وتبةا امهت ت الةههتللع ىلم وز ن
الةسهشةنا  ،و سه ترنشا ،و ال ص س أل ع هلجع ملة لع ىلم مبتوا الةطتل ال نلع الةشلنع
والةشنوفعع لنت وى بلف ا ،و و الاجنع ،الةطتلرع با تمع لا مع و نلع.
في شان لت نا ( ل )  1922اص ا البا مع الرن طت لع الكتاب األبيض األول الذ لم ة وى بلف ا ،با
لتوس ا طةهك الفلسطلنللك بأ بن طت لت تن تب ا ىة م فلسطلك لم و ك مي ا  ،ولم تهنا ع ىك
ا ه اع ىلم فلسطلك ،با وى با تمع مجل ترن شي ذ املرلع منهصرع راا ىت مك البام الذاتي .وفشه
صنلل البا مع الرن طت لع في اع (امسط ) مك ف الشتم مرنوع الةجل الهرن شي امه  11م فت و12
تئفلع مه زىلك بلك الةسلةلك والةسلبللك واللا  ،وافض المؤتمر العربي
ىض ا منهصرت ىلم ال
( )1
الفلسطيني الخامس ( اعيامسط  )1922الةجل الهرن شي ،وان ىلم ف الةطتل ال نلع  ،وتصلل
بن طت لت بش هت ىك فانع الةجل الهرن شي.
 -7في لت نا ( ل ) ىتم  1923ىق المؤتمر العربي الفلسطيني السادى ،ونت ىلم وس اىةتله الربت
في تطوير أساليب النضال ضد سلطات اإلنتداب ،ونت ل هذه النقطع مجتس متا ا ا ا الةؤتةن مك ا ا
تةللشات ،ففي للك هنلل اللجنع الهنفلذ ع فانع اممهنتع ىك فع الضنائ لسلطت ام ه اع ،نلل الةشتاضع
الةهشتو ع مع بن طت لت بقلت ع النرتشلري فانع الشصلت الة ي.
لم صنج الةؤتةن الست س بري ملة س ىلم هذا الصشل  .و ت ش الةؤتةن ضلع فنضل لتلات ىلله فنضت وهي
ضلع الةشته ع الاتشةلع  -الرن طت لع الةشق ع ل هت بلك لسلك بك ىلي شن و ماع والرن طت للك ،والهي تعترف
باإلنتداب البريطاني على فلسطين .ولم هةاك الةؤتةن مك تقن ن ا ع واضبع لاذه الةشته ع امم النقت
ل لات( ،)2با نج الةؤتةنو بقناا التس وف لم لن « للشةا بتلهشتو مع مةها لسلك ومةهلي
الصت
( )3
البا مع الرن طت لع ملنت امىهناف بتم ه اع»  ،وفلةت ى ا ذلح فق ثرل الةؤتةن الةطتل ال نلع األلتللعع
افض وى بلف ا ،افض الاجنع ،والةطتلرع ببا مع و نلع.
فتشلع ى ع ىق المؤتمر العربي الفلسطيني
 - 8بش ة لن ا مك ىق الة ؤتةن الست س ،وبش مبتو
السابع في  21 - 20لت نا ( ل )  ،1928ونت مك نااا الةؤتةنع  -1املهجتج ىلم منس مهلتز الربن
الةلل لرننع ا نرلع  -2املهجتج ىلم تفضلا الشةتس اللا ىك الشةتس الشنع في األشنتس البا ملع -3
الةطتلرع ببا مع بنلةت لع وب و لك الق ا لك ا هةت تؤلو البا مع الرنلةت لع  -4الهأنل  ،ةت براا ضشلو
ىلم نااا الةؤتةنا الستبقع .و لل نااا هذا الةؤتةن مك «ا ع شتاع او ق ض الصال لع»(.)4
ذا ا هذا الةؤتةن بتلةؤتةنا الهي لرقهه فق نت اضشفات ىةللت ،للت هص الةؤتةن لجنع تنفلذ ع مك 48
ىض ا ،و ذ نت هذا الش مك الةنهصرلك نقلت ع ملع للبننع ال نلع ،شطي مؤشنا لضشو هذه البننع ،فا
( )1لم تتراجع بريطانيا عن المجلس التشريعي إال بعد أن عينت عدداف من الفلسطينيين العربا الذين إضطروا لإلستقالة الحقا ف تحت الضغط
السياسي الوطني.
 ))2إنهارت هذه المعاهدة تلقاييا ف بعد إحتالل قوات العايلة السعودية المتحالفة مع الوهابيين للحجاز وطرد الهاشميين منهاا وتشكيل المملكة
العربية السعودية .وقد شكلت هذه المعاهدة تراجعا ف واضحا ف عن معاهدة حسين – مكماهون ()1915ا التي نصت على إستقالل البالد العربية بما
فيها فلسطين.
 ))3راجع إميل توما .المصدر السابق (ص.)41
 ))4راجع د .كامل محمود خلة .المصدر السابق (ص.)281
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ؤشن ا ضت لشةق الصناع ال ائن بلك الاهلهلك النئلسلهلك في الةؤتةن .وىن مت شلم ا متلرلع اللجنع الهنفلذ ع
الةنهصرع نت ل مك ا صتا الاهلع النرتشرلع الةشنوفع بشه هات مع بن طت لت ،اب ىةق الةأزو الذ بلنهه هذه
القلت ع(.)1
و ةاك الق س ا هذا الةؤتةن نت تتةع تقريبا ف لةنللع ارفل فلات رلشع هذه القلت ع .لق مضم ا لهشةتا
الرن طت ي في تةت ق البننع ال نلع ىلم نا صشل  ،أكان لك على تعيد إضعاف مقاومة شعبنا وتفتيت
تماسك مجتمعنا بشكل مباشرا أم في ابتداع األدوات الطيعة المستجيبة ات النفو ا أو تغذية الصراعات بين
الكتل العشايريةا وبشكل خاص بين الكتلتين المقدسيتين :الحسينية والنشاشيبية.
 -9متالل بن طت لت للع الفهنع الةةه ع بلك الةؤتةن ك للتلع هج ملع مهش ع ال ه ىلم تى ع لشلات لفنض
هلةنهات وتبقلق مت ت في وى بلف ا .وقد شكلت هاتان المسألتان المترابطتان ثوابت السياسة البريطانية،
فف ا م افقع ىصرع األمم ىلم ام ه اع الرن طت ي ىلم فلسطلك ،سنَّت الحكومة البريطانية دستورا ف لفلسطين،
تضمنت مقدمته وعد بلفورا وذلح في  10اع (امسط )  ،1922و « ا لطل بتلةن وع الستمي للطع امشناف
ىلم األااضي الشة ملع» .ول ف هم تش ا هذه الةت ع لقت بتتجته ت للع صهللت الةن وع الستمي ىلم
اااضي «الةلن » بةت ةانه مك الهصنف بات بتلم صتل الجهلع.
بش فرا الةجل الهرن شي بةقت شع ششرلع لتلةع لإل هصتبت  ،لجأ البا مع لم ص اا به الةي تشلك فله
ىتم  .1923و ذا نت هذا الةرنوع فرا ا ضت بت سبتع متلرلع الةن وبلك الشنع
تألل مجل لهرتا
منه تبل الضنط الرشري ،فق بت ا البا مع في اوا ن ىتم  1923لم نح مرنوع الوكالة العربية نالهع
ىة ملع لهرتا ع بتلشه ع مع ام ه اع ،ىلم مناا الوكالة اليهودية ،وفرا الةرنوع .ولاك بن طت لت لجلل
لهنهس ملته فلسطلك مك را الرننت
ام تفتو ل س مرنوع اوتنرن
جتلت ىلم ب ا ن للك م
الصال لع ،والذ لقي مشتاضع والشع في الره نةت تةانل مك تةن ن مرنوع النق الفلسطلني ب ه للنق
الجنسلع
الةصن الةه اوس ،امم الةشتاضع ام هصت ع والسلتللع ال الشع له ،واص ا السلطت نذلح ت
الفلسطلنلع( )2الذ صلغ بطن قع تبت للع للسةس بهسجلا اللا الةات ن ك «الرنىللك» منام وملن الرنىللك،
بةك فلام الذ ك مت اوا فلسطلك وا تم ا في بل ا مصهلفع ،وتبت لل نذلح لبنمت ىرنا اآل ف الفلسطلنللك مك
نهستع الجنسلع وفق ذا القت  ...الن.
للطع ام ه اع ،وتلسن تمع ال ك
ولم قهصن ال ضع الاج مي ىلم لك للسلع مك الهرن شت والق ا لك ت
الق مي اللا  ،بل مارست مختلف الضغوطات لتمزيق الحركة الوطنية الفلسطينية ،منتاتع ىلم تنت ضت
القلت ع ام طتىلع الر ا از ع الارلنع ،وىلم تى ع املهنهس الررع للنسل الشرتئن لةجهةشنت الن في والة ني
سرلت .وبش اللطةع الهي و اهات البا مع الرن طت لع لل ف الفلسطلني الةنرهق ىك الةؤتةن
الب ت الها
الفلسطلني الست س ،لجاع ى م لهقرتله الةلت وى م ا لهجتبع أل مك مطتلره للع شان ك و صو تقن رت ،ىت
ال ف لم فلسطلك للج ا صح ام ه اع الرن طت ي (الذ نم ىلم تطرلق وى بلف ا) اصرس تفذا ،وا
بن طت لت مةشنع في للتلهات الاج ملع ىلم األاض ،وتةهلل هذه السلتلع في ام نتس بسلتلع لق الةصتى امتم
البننع ال نلع بقص تفهلهات.
 -10ضةك هذا السلتو نل الهرجلع ىلم ترالا مت لةي بالحزب الوطني ،بقلت ع لللةت الهت ي الفتاو ي،
ولض ا اام النرتشلري في الالهع القلت ع لاذا البتع .لق ىق البتع ال ني مؤتةنه في  10 - 9ترن ك
الهت ي ( فةرن)  ،1923وصت بن تمجت نم ىلم «ى م امىهناف ب ى بلف ا ومقتومهه ،لك له ا مطتبق
لنتىت األمع وال الات وافض ال له ا الذ وضشهه البا مع ،تأللو مجل لتبي ،ترالا لا مع و نلع
وقبول ما يمكن الحصول عليه من الحكومة» ( .)3و ذا وضشنت ت رت الشرتاع الهي تؤن ىلم ر س مت ةاك
البص س ىلله مك البا مع ،امم مت تارفه ىك رلشع هذا البتع ،ج ا ه شل صلتمع ف اه اف البننع
ال نلع (بتلههنت الة و ض ام ه اع) ،وذلح مك ا ا ا لقم مص ا لع مت في صف ف الجةتهلن ،وبتلهتلي مك
ا ا الةت مك الق اع ىلم الهضللا والهصن في الصو ال ني.
 ))1يصف محمد عزت دروزة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر السابع بالتالي ...« :وكانت فعالف ممثلة للفئات جميعهاا مجلسية ومعارضة
ومخلعة ومنافقة وسماسرة وباعة أراضي وجواسيسا وإنتخب لها ثالثة أمناء سر  ...فكان كل هذا مظهرا ف لمد اإلنقساما ومد
ما كسبته المعارضة التي شجع عليها اإلنكليز من خطورةا وما أتاب الجبهة الوطنية من تضعضعا وبالتالي ما أتاب اإلنكليز من نجا عظيم
في توجيهاتهم ودسايسهم وخططهم .»...
راجع «القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها»  -الجزء األول .م .ت .فا دايرة اإلعالم والثقافة  -محمد عزت دروزة.
 ))2للتفاتيل حول الدستور وقانون النقد وقانون الجنسيةا راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)197 - 181
 )6)+)3)+))3راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص + 228ص  + 239ص .)241
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ق س مبة ىت اوزع في البتع ال ني ا ه ت « ن ت الةلت لصف ف البننع ال نلع ،و نت لاؤ
الن تس (الةؤلسلك) م ا و ى ع في مستو ع البا مع والسلن في ت لاتتات ومنتواع البننع ال نلع ،نةت نت
لرشضام بتازع في السةسنع وبلع األااضي لللا »(.)1
لبلتع
امت الةن وع الستمي الرن طت ي الصال ي هلنبن صة ئلا ،فق وصو مؤلسي البتع ا ام «ت ا
و اله ا في صناىت للتللع ،فام نمر في ز ت ع ثنواتام ،ويعتقدون أن اإلدارة والسيطرة
هت ئع و
البريطانية في الظنف الناهك ،هةت لن مت ةاك ا جشا الره وا فسام انهن ز هتاا .وبشضام م ف ى
بة ا فام هذه بدوافع أقو ا ناجمة عن الحزازات داخل تفوف معسكر المعارضة»(.)3
ل ا مطر ىلك بطتبع ال ص للع ومنة ز ك في و نلهام
وفي الةشنم فسه ق س اوزعع «ومع ا هؤ
و ه صام في الجةلع  ..فا مت نت مك لتئ و ىت ت  ،ومت لشرهه األوشتج واأل ستع والشصرلت والةنتفست
الةبللع مك ا واا ،لتى نهلنا ىلم تبقلق شي ملن للا مك تلح النت ع ،وىلم ن شي ملن سلن مك
الفه ا وال هك ىلم البننع ال نلع و رت ات»(.)4
 -11في ف للتو الهصن ىلم البننع ال نلع وتفهلهات ،تم رت حزب المزارعين (لتع التااع الن شي)،
وتصفلض الضنائ وتبسلك الطنو التااىلع،
وبتىهرتا البتع زااىلت فا ه «إهتم ظاهريا ف ببةت ع الةبص
()5
وتشةلم الهشللم التااىي في القنل ،و رت بنح زااىي ،وتألل صن وو ىتم للتااع»  .وامت للتللت فق نا
«الهشتو مع البا مع ىلم ملن اضم بتلسلتلع الصال لع»(.)6
امت مبة اوزع فلق س في تراللع لتع الةتااىلك ا ات نت ل «تبةا في بت نات فانع الهفن ق بلك الة نع
والقن ع ،والة ي والفهح ،وتنذل ب ىت ع رلهع تسها ف قت الن رع ول الظك في الفهح ب الة ي  ..و
مهن ىع بلنام وبلك القتئةلك
لةسل ا البا مع مك اللت وىنع في هذه البننع ،وش ه مرته واتصت
الة فلك باذا البتع  ..ونت ل هذه البننع ا ل مت تا في ل ا تبل  ،أل هذا الل ا نت ر و األش
واألىنو في البننع ال نلع وفي لننع الةقت شع للنهذ .)7(»...
و ذا وضشنت ت رت ىرتاا اوزع ىك قت الن رع ول الظك في الفهح ب الة ي ،وللةنت م ض ىلت (وهذا
ع في ا فنت والن و الشنبي براا ىتم
ك فشه ( وهذه تهنع م
صبلس) بأ الن رع ول الظك نت ت م
هن هذه
وتأ ذ اشات ملع مك الهشللقت والنات اللت ت «ىلم لستع الفهللك ولات الن و ىة مت») ،وا
الظتهنع في الةبصلع الناتئلع رقي ،ذا للةنت بذلح رقم ا مسه ل الهط ا النالةتلي في فلسطلك لم اك بلغ
مسه ل الهنت ض بلك الن و والة نع ،ومشكلة الفال الفلسطيني أساسا ف وجوهريا ف لم تكن مع المدينة بل مع
الصهيونية الهي تشةا ىلم لل األاض ،ومع اإلستعمار البريطاني الذ نت فن لات نتفع اممات لت مك ا ا
ذلح ،ومع كبار المالك الذ ك بتى ا ااضام والسةتلنع ل ا ا تم ا في الن و او الة نع.
ولذا فا تهنع البتع التااىي لم تشةن ولم تهةن أل ات تراللع مصطنشع تهاي ىلم تهنع ش ع الاتمرلع
ضةك ال ا ع الفلسطلني .ومك الةلفل للنظن فشه ،ا البةلع الرشرلع الهي تط ا ض لتع الةتااىلك ا ذ
ابشت هت الةلة لع في الن و الفلسطلني فسه ،ىلم شاا ىنائض وبن لت اافضع له ومن ع به.
 -12ضةك مظتهن الهر ش ىلم البننع ال نلع مضشتفات ،تن اج ىةللع لق «جمعية تعاون القر » في
تة ز ( لل )  ، 1924والهي لم تصهلو في مرت ئات ولل نات السلتلي ىك البتبلك الستبقلك.
وفي السلتو فسه أتي ترالا «حزب األهالي» ىتم  ،1925وامم ا تسةلع لتع تنطرق ىلم هذه الهراللع
الهي هصن ىلم ى مب و مك الشنتصن الرتبع الةهقفع الةننتع التلت في منطقع تبل  ،وذا مطتل فه ع
ضلقع تشرن ىك ة لت بتتجته ال تئو وام ااع ،فق الهةن هذه الهننلرع لهم ىتم  1928بفشا ضشو
البننع ال نلع ،ونت ل لررت ضتفلت مك الرتع هذا الضشو نذلح.
و ذا اضفنت لاذه الهراله ام قستملع ،ترالا «الحزب الفلسطيني الحر» في اوا ن  ،1927و رله مهبست
هصتبت المجلس اإلسالمي األعلى ىتم  ،1926 - 1925ومت لتهةل به مك تشةلق لإل قستمت ا ا صف ف
القلت ع الطرقلع ال ال ع ،يتض أمامنا سبب جوهري من أسباب الركود الوطني النسبي في هذه المرحلة.
 -13ضةك ا ا الهرنذم والهفهل والنن ال ني الشتم ،الذ ت مشرنا ىك األزمع الشةلقع للقلت ع ام طتىلع
والر ا از ع الارلنع ،ت مله «جمعية العمال العرب» في  31اذاا (متاس)  ،1925ونت ل و ع الجةشلع
تشرلنا اوللت ىك امرع رقع (ا ذع في ا تستع شلهت فرلهت) ىلم الرنوز الةسهقا ىلم الستلع ا هصت ع
 )7(+)5(+)4)+))1راجع محمد عزت دروزة .المصدر السابق (ص + 46ص  +48ص.)49
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وام هةتىلع والسلتللع الفلسطلنلع .و تةب ا اه اف الجةشلع ل س مطتل الشةتس وضنواع تنظلةام
مننت ت ،وصتمل هلاللع اوللع ،قطع ضشفات األلتللع ،تةهلل في ن ات تشهة ىلم مبدأ الجمعية العمومية
لألعضاء المنتسبين إليها بغض النظر عن المهنة.
ونت لاذه الهننع اثتا للرلع واضبع ل ف ترنز لقت في مستا ىةا الجةشلع .و «ثرهل الجةشلع في بن تمجات
اه افت و نلع نتلنضتس ض املهشةتا والصال لع ،واه افت رقلع ىتمع مها النضتس ض ام طتع والر ا از ع،
وا نل ذا صلع مرتشنع باة م الشةتس الل ملع مهاع تب لتىت الشةا ،األ ا ،مراه الفصا الالفي،
الهش ضت  ...الن .و تضل ةشلع الشةتس الشنع في ىتمي  1928 - 1927ثهثع ضنابت ت بع اولات ض
مهشا لنقا الهناع والبفن ،وثت لاةت في مشةا للانت في شفت ىةنو ،وثتلهاةت في مصنع للسجتئن في للفت.
وفي اوا ن ىتم  « 1927تم ترالا قتبع لشةتس الةطتبع الشنبلع في تفت ،ونت ذلح ب ا ع ترالا النقتبت
الةانلع»(.)1
في ف الفهنع الةةه ع بلك الةؤتةن ك الفلسطلني الست س والستبع ،وتب ا بلك ىتمي  1926 - 1925شا
الره ثهثع ضنابت ىتمعع األول في  25اذاا (متاس) لهجت ت ىلم ز تاع الل ا بلف ا للق س والثاني في
ترن ك الهت ي ( فةرن)  1925تضتمنت مع اله اع الس ا ع ض ا لهشةتا الفن سي والثالث في اذاا (متاس)
 1926لهجت ت ىلم ز تاع الةن وع الستمي الفن سي فلنتس في الق س»(.)2
الجةتهلن ع الهي تؤشن لظنف م ض ىي تض  ،تنفي لةع النن النسري الهي تالةنت
 -14هذه النضت
ىنات ،واألهم مك ذلح فاي تسلط ض ا لت شت ىلم ارتف ال وا الذاتي لقلت ع البننع ال نلع بضشفه وهتاله
اللت ت ،و ارو هذا ال وا بتل تئع الهتللعع
البننع ال نلع ىرن مؤتةناتات وبراا صبلس ،األه اف النئلسلع للنضتس ال ني ،فق افضل
أوالف -لق ل
وى بلف ا (للتلع وتجللت ملة لع ىلم األاض) ،وافضل ام ه اع ،و تلرل بتملهقهس ،ولانات لم تشخب
العدو بشكل تحي  ،فاي ذ اىلنل ى ا هت الصن س للصال لع ووى بلف ا ،ةت تشتملل مع الرن طت للك
اصبتع ال ى ولةتته ونتفلي لرا تبقلقه نةت ل نت ا لاةت ،وفي السك األل اس ،نةت ل نت ا صةت ولاةت
في ذا ال ل .ولم جن الهشتما مشام نش و ل ف جن ترصلصه لقت في ا بلت لتع ا لهقهس بأ ه «رأى
الداء وأتل البالء» .وب اي ا ى م الهرصلم ال لق للش و لم اك مسألع ىسلنع ذهنلت ،فتلشسن أتم مك رلشع
القلت ع ال نلع الطرقلع الهي نت ل ت اب ا افع وتلنع م ا اهات لرن طت لت لم مسه ل مت تهطلره القضلع والظنف
بةصتلبات.
الة ض ىي ،ل ف ا  ،لم
ثانيا ف -هلجع لةت لرق ،كانت هناك فجوة هايلة بين األهداف الوطنية المطروحةا والوسايل المتبعة من أجل
إنجازهاا فتأله اف الةب ع لم تاك تشني ا ا مك ضنواع الهشرهع ال نلع الرتملع والةهش ع األشاتس لطن
الةسهشةن الرن طت ي ،وا ههع ال املهلطت الصال ي.
وامت ال لتئا النضتللع فلم تاك تهجتوز باهلن أساليب المناشدة لبريطانياا والضغط السياسي المتقطع عليهاا مك
لع مك
تبصم مع الةسؤوللك الرن طت للك في فلسطلك ،لم للسلع
وف مهاناع لم لن  ،ومقتبه
املهجت ت ال فتىلع ا ا ىلم مرت اا بن طت لع مهصلع ،تص في ط وتص م تطرلق وى بلف ا ىلم األاض.
ثالثا ف -إحجام و طبيعة فاقعة عن اللجوء إلى التعبئة الجماهيرية ،امم الهبفت الجةتهلن وال لتئا الةت ع
الارلنع الةهتلع .لق نت ل اللجنع الهنفلذ ع تبظم بالرع لقلقلع في الره  ،ا فت ول اضن ،و لم ت اللجنع
الهنفلذ ع نت ل لنع البسلني (الةجتلسللك) الة اللع لات تضع هت ىلم مات لت مشن ع ومت ع هتئلع ،ىرن مننت
امفهت والةجل املهمي األىلم .لق نت ل تةهلح للطع تشللك الصطرت في الةست  ،وترالا الةبتنم الرنىلع
وتشللك القضتع و ص اا الفهتول ،ا صهللع امفهت بتلجات مك ا ا ال ك وتب مضة هذا الجات  ،و لق
شراع مهاتملع للهبن ض السلتلي ،والبت ىلم النضتس في ىة م الره ىرن طرت الةست  .ونت الةجل
املهمي مسؤو ىك ااع األو تف املهملع ،والهصنف بأم اس الةسلةلك ،ونت بتممات تب ا هذه
اممات لت الارلنع فشه لهص في ا نلع ت ىلم صة ششرنت وتط ن األلتلل النضتللع الةشت ع لإللههس
الرن طت ي واملهلطت الصال ي.
لق الجةل اللجنع الهنفلذ ع ومشات اا امفهت والةجل املهمي ىك ت لو هذه اممات لت  .و ا الاهم
ىك املجتم تشرلنا مصففت ل ا ع املهرتس ،فتلةفهي لم اهو بتملجتم السلري ،با لهشةا صهللتته ال الشع
 ))1حول هذه الفقرة راجع د .طهبوب .المصدر السابق (ص.)53 - 48
 ))2راجع إميل توما .المصدر السابق (ص.)58
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بأ ت لع فه ع ضلقع له للع ف ذه ،وزاع ا تس مضة لك بتلهجتبهام لسلتلهه الةستومع لإللههس .ل ف نفض
الةفهي مهه تشللك ىت ال ك القستم طلرت مهج تجنرت ل واه الةؤن في ال ى ع لم اله اع ،فتلبننع الجةتهلن ع
ج ا تا تبل الن تبع ،وللطع الةفهي ج ا تا مطلقع في مةتالع هذه الن تبع .والةجل ل ف
و لهنةلع الن ف ذ الشتئلي والشرتئن وز ت ع ام قستم والهفاح في صف ف القلت ع ام طتىلع الر ا از ع
الارلنع■
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تطور الحركة الوطنية..
من هبة  1929حتى النكبة
()1
من منعطف هبة  1929إلى مقدمات الثورة الكبر
 -1طلقل ال اج  1929مك لتئط الرناو الذ ه ت مك البنم الرن و (لتئط الةرام بتلنسرع لللا )،
وىة ل الش مك الة ا ع في الره وتسررل ب ع ى نرلن مك الضبت ت ( 133هله و 339ن بت مك اللا
و 116هله و 232ن بت مك الشنع).
ملن ا هذه األل اج لم تاك مجن صط امت بلك الشنع واللا  ،با نت ل بج هنهت هبة شعبية في و ه
ام ااع الرن طت لع اممرن تللع .وهذا مت س ته الهظتهنا الرشرلع البتش ع في الة الةصهلطع فبس  ،با في
الة الشنبلع الصتلصع مها تبل .
وباذا الةشنم نت ل هذه الهظتهنا مشت ع لإلمرن تلل ع الرن طت لع ،و ا سقط وا القلت ع الصال لع في هذه
الب ا ج ال املع .ول ف ا لاذا الص ام الرن طت ي  -الفلسطلني األوس والارلن تأثلنا جتبلت ومهش ال ه في
األل اج الهلقعا فقد كرست هذه الصدامات الدموية بريطانيا عدوا ف ،نةت ا الجةتهلن تجنا ىلم هذه الق ع
املهشةتا ع الارنل ،ول ف ترنز هذه الجناع براا انرن في ام هفتضت الهلقع(.)1
وفي للتو ال اج اع (امسط )  ،1929وامم القةع الذ وا اهه البننع الجةتهلن ع ،فق اضنبل الره في 2
الرن طت ي في فلسطلك.
ترن ك الهت ي ( فةرن)  1929في ذننل وى بلف ا ،من ع بتل ى وبتلسلتلع وال
وفي اوا ن ترن ك األوس (انه بن) ىق مؤتمر نسايي في م نع الق س ،ضم ثهثةتئع من وبع اتلك مك مصهلو
الة الفلسطلنلع ،و ان الةؤتةن ىلم افض وى بلف ا والاجنع اللا ع ،و تل بقلتم لا مع و نلع ،وان
نذلح ىلم ضنواع لتم لننع ستئلع ال ع بةت ه تئم في الرل ا الشنبلع.
الهت ي ( نت ن) ،و ضم
 -2نت ابنز ل ج فههس به ىتم  1930ه شقت مؤتمر العمال العرب في  11نت
الةؤتةن  61من وبت متلرلهام مك للفت والق س و تفت ،ولظي الةؤتةن بتههةتم نرلن ،ذ ا شقت ه اتم بش هفتضع
اع (امسط )  1929اله ي ش ا ظتا الشتلم لم فلسطلك ،و تهتلل ىلم الةؤتةن بن لت الهضتمك مك فلسطلك
و تا ات و تصع ل ا ت ولرنت  .نةت و ال لت ع األمةلع الرل ىلع الهتلهع ا لم الةؤتةن تق س فلهع
الجةتهلن الشةتللع والفهللع م ى ع لةنا رع لت تات ال نلع امصهللع الهي تسشم لشق مستومع مع
«...
اممرن تللع ام جللت ع ىلم لستع الجةتهلن الرشرلع .مؤتةننم الشةتلي س ىلم ا الشةتس الشنع ب اوا

 ))1لم تنتظر األمور كثيرافا فعلى إثر قمع إنتفاضة آب (أغسطس)  1929مثالفا تشكل تنظيم مسل سريا عرف بعصابة «الكف األخضر» التي
تشكلت في منطقة تفدا عكاا سمخا وتعززت بوجود العديد من المناضلين السوريين الذين شاركوا بثورة عام  .1925وقد عملت هذه
المجموعات ضد تجمعات المستوطناتا وكذلك ضد دوريات البوليس البريطاني.
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الشنبي في لرلا تبناه

ش الةاةع الهتا صلع الةلقتع ىلم ىتتقام في الةشننع الارنل الهي ص ضات الرش
ال ني»(.)1
و ص ا ىك الةؤتةن نااا ى ع بشضات ذو صلع مرتشنع بنضتس ىة م الرش ع  -1منس ا لهقهس
السلتلي الهتم لفلسطلك في تا ال ل ع الشنبلع  -2شج الاجنع اللا ع  -3شج ناا السلطت البا ملع
القتضي بةنس لق لههةتا مرنوع ف لفت الربن الةلل مل ل الرننت اللا ع  -4الةطتلرع با جت ىةا
للشةتس الشنع ،والةطتلرع بهرنلا الشةتس الشنع في األشنتس الشتمع البا ملع ببس سرع الة ا نلك الشنع
لةجة ع لات فلسطلك  -5ال ى ع ل ضع ظتم تص للةست لك السلتلللك.
امت ىلم الةسه ل النقتبي ،فق ن ال ى ع لهرالا قتبت ىةتللع في ىة م ا بت فلسطلك ،و ناا امضناع
للشةتس نلةت الهت ا لذلح ،والةطتلرع بسك ترن شت و ا لك تصع لبةت ع الشةتس(.)2
لق نت الةؤتةن بت شقت ه ،وبتمههةتم ال الع الذ لظي به مبللت وىنبلت و وللت ،وبتلصناىت البت ع الهي تصللهه
مك ا ا منع القلت ع الهقلل ع مك السلطنع ىلله ،وبتلقنااا الهي ص ا ىنه ،ؤشن لق ع الشةتس الصتى ع
وللبننع الشةتللع ىة مت ،في فهنع ب ا تهنا ع فلات األزمع النالةتللع الشتلةلع مك تللع ،وتل ح بتألفق مهمس
الةشتاب الطرقلع وال نلع في فلسطلك ،مع تط ا الاجنع والةرنوع الصال ي ىلم األاض.
 -3بهصلو صتاخ ىك تط ا البننع الجة تهلن ع والهنت ض مشات ،تتبشل القلت ع الهقلل ع للتلع اله ه السلةي
لرن طت لت .وفي هذا السلتو لتفن وف فلسطلني لم لن للق م لم لا مهات الةطتل ال نلع الةشنوفع الصتصع
بتلاجنع اللا ع ،وبلع األااضي و تمع لا مع تةهلللع.
ه ع لةرس (الذ ت بشهع الهبقلق
ل ف تنفض البا مع الرن طت لع هذه ال ةطتل  ،ومسهن ع لم تقن ن
الرن طت لع لم فلسطلك بش هفتضع اعي امسط  )1929اص ا البا مع الرن طت لع نهتبت ابلض تضةك بشض
املهجتبع للةطتل ال نلع .فق ترنم الاهتع األبلض ت صلت لةرس ال اىلع لم تصفلض وتلنع الاجنع
اللا ع و لم تط ن التااىع وتاهلفات ني تلري لت ت السات في الشةا ،و لم و و ت لع املهلطت التااىي
اللا  .وىلم الةسه ل السلتلي ش الكتاب األبيض بةنس ا ع مت مك البام الذاتي لصتلس ىة م السات .
للشنع ،فق سفهات بتلل اللسنل ،للت و ه ائل
و ذا نت ل بن طت لت اىطل بتلل اللةنم بشض الهنتز
وزاائات التلع لم لت لم وا تمك ائل اللجنع الهنفلذ ع للةنظةع الصال لع ،ؤن فلات ىلم لهش ا البا مع
ل ضع بشض األااضي األملن ع تبل تصنف البننع الصال لع نةت وى بهسالا الاجنع ،وامت ا القلت ع
الهقلل ع ىلم هذه اللشرع الصفلقع فلم هش َ ا ا الفشا الستبقع ىلم ط ا مرتباع ،والةنبم الرتاز في ا ع الفشا
هذه ه امصناا ىلم ى م ىهرتا بن طت لت ى وا.
 -4الةنللع الةةه ع مت بلك اى ام  1935 - 1930ل ف تا ش ع الننم بتألل اج وال اوس نذلح ،فشلم
صشل الش و ل ف تشنف الاجنع الصال لع اتفتىت لم سرق له مهلا مك را ،و تصع ب ا مك ىتم ،1933
للت لههط ا لننع هجنع والشع مك الةت لت النتز ع ،ومع الاجنع ت فق لتبق له بنؤوس األم اس نذلح.
لق وصا ى الةات ن ك اللا ىتم  1932لم ىرنع ا ف ،وفي ىتم  1933لم ثهثلك الفت ،وفي ىتم 1934
لم ثنلك واابشلك الفت ،وامت ىتم  1935فق تجتوز السهلك الفت ،نةت ا ىللنت ا ضلو لم هذه الاجنع
«القت لع» لننع الهسلا الاهلفع الهي بلنل ثنلك وىرن ك الفت هس ىتمي  ،)2(1933 - 1932ونت ل األملرلع
ت مع مك الةت لت النتز ع ،و اافقل هذه الاجنع لننع لههةتا والشع سرلت في التااىع
الستلقع مك هؤ
( )2
نله لهنللني ىتم . 1935
والصنتىع ذ تجتوز ا م املههةتا مرلغ ةسع مه لك و صو ملل
وفي البقلقع فق ىق البننع الصال لع مةهلع ببت لم اال ل اوف ائل الةاه السلتلي في ال نتلع اللا ع
تفت ت مع البا مع النتز ع ،ىنف بتلم إتفاقية هعفارا ( ،)1940 - 1933و شةلل بن ا ى ع تهشلق بهب ا
واأل وا التااىلع لم فلسطلك ،والهلنا الةنهجت
األم اس اللا ع لم فلسطلك ،ونذلح تص ن اآل
التااىلع الفلسطلنلع ( ..اللا ع رشت) .ولل في ذهننت الص ض في تفتصلا هذه امتفت لع ،ولاك مام ا شنف
 )2) + ))1راجع نب نداء األممية في كتاب د .طهبوب .المصدر السابق (ص .)73 - 72
 )2) + ))2بالنسبة ألرقام الهجرة راجع «إميل توما» .المصدر السابق (ص.)95
( )3حول الهجرة اليهودية يورد أسعد تقر في كتابه «الحركة العمالية في فلسطين منذ عهد اإلنتداب البريطاني وحتى العام ( »1980مطبوعات
الجرمق) أنها بلغت  150ألفا ف بين أعوام 1935 - 1933ا وأن المعدل السنوي للهجرة بات يتجاوز  42ألفا فا وأنه من أتل مليونين ونصف
المليون يهودي الذين غادروا ألمانيا هربا ف من النازية لم تستقبل بريطانيا سو  170ألفا ف والواليات المتحدة  50ألفا فا بينما تحمل ثقل الهجرة
االتحاد السوفييتي وفلسطين .راجع أسعد تقر (ص.)143 - 142
( )4راجع د .طهبوب .المصدر السابق (ص.)122
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ا لةع مت ل َس مك ام اس ق ع مك الةت لت لم فلسطلك بلك ىتمي  1939 - 1933بلنل ثةت لع مه لك نله
نله لهنللني(.)3
لهنللني ،وتضتف للات واا ا االةتللع هس ف الفهنع بقلةع اابشع و ةسلك ملل
هذا ال فق مك النالةتس النق والهجالتا النالةتللع ،ولع الا ع بلك القطتىلك ام هصت لك الشنبي
والصال ي ،نةت ا لهاتا الصات نع لهص ن الةنهجت التااىلع للس و األلةت لع البق ضناا ت بتم هصت
الشنبي الفلسطلني.
ذا اضفنت لذلح الهر الةهصتى للصات نع في تطرلق شعار «العمل العبري واإلنتاج العبري»ا و ذا ا ذ ت بنظن
امىهرتا شه ا لشتا ا لهله ىلم األاض هلة ىةق ول ع األزمع الهي نت شلرات مجتمعنا وشعبنا هس
تلح السن ا الةصلن ع .وفي و ه هذه الهب ت الارلنع ،شا الحركة الجماهيرية العفوية ا ضت مهةلتا
شا املهش ا ا النضتللع الشتللع ،و رنز انهن مك ا و ل مضم ىجت القلت ع الهقلل ع والهش ا هت ال ائم
الجةتهلن.
للةستومع ىلم ضت
 -5شا الره ىلم المستو العمالي اابشع وثهثلك ضنابت في الفهنع بلك « ،1935 - 1933ثةت لع ضنابت
ىتم  ،1933و ةسع ضنابت ىتم  ،1934ووال وىرن ك ضنابت ىتم .)4(»1935
وشا ىتم  1933ترالا فرق قو الدفاع العمالية العربية بقلت ع ملرلا مهن  ،و تم ترني فانع اللجت مك را
البتع الرل ىي الفلسطلني ،واتم تراللات ا ا ىلم ترالا الاسه او (ائلسات بك م ا ) للفنو الشةتللع
الةسلبع اللا ع ،الهي نت ل و لفهات ن الشةتس الشنع مك الةصت ع والةؤلست اللا ع.
و وضشل ل ال فتع الشةتللع الشنبلع لنفسات بن تمجت مك قطهلكع  -1الهص لفنو الشةتس اللا ع ،وذلح
بهنظلم فنو ىةتللع لبةت ع الشةتس الشنع الذ ك رهنل في الةؤلست اللا ع  -2منع ا ع شننع ا ع مك
رتئلع لا ملع في الةنت ق الشنبلع .وتألفل فشه لتملت ىةتللع ىنبلع في نا مك الق س و تفت
ا ذ تشا ا
وللفت .و تس ىنات الةن وع الستمي الرن طت ي ااثن وانا ع في تقن ن لن ىتم  ،1934بأ ات « ان لة ا اع
اىةتس اماهتع والش وا الهي رنات الشةتس اللا »(.)1
 -6امت ىلم مسه ل النضال الوطني العام ،فق نت النا ض ال ني الرشري ىتمت ،و ذا نت ىتم  1932شا
م ع مك املهجت ت ض مرنوع ت لك األلن الشنبلع الهي ن هت لهله اللا ىلم األاض ،وض
ضن رع األمهب في الة  ،و ذا نت ف الشتم شا و ع «حزب اإلستقالل» الذ ل ف هالم ىنه لقت ،فا
ىتم  1933نت ل ل ذال الشةا ال ني.
هةشل اللجنع الهنفلذ ع في شرت (فرنا ن)  ،1933و نا ترالا وف لةقتبلع الةن وع الستمي واملهجتج ل ه
ض للتلع البا مع برأ الاجنع وبلع األااضي ،وا الةن وع الستمي ا مك وا ره تنفلذ الاتم ام ه اع،
ع للجنع الهنفلذ ع.
م ات صفشع
صو البا مع بأ ات
وفي  26اذاا (متاس) مك ف الشتم ىل اللجنع الهنفلذ ع لم مؤتةن الرقهه برلت تا
« صم لقلقي» و طل مك األمع ا «تش فسات لشىةتس الجن هع».
و لضن الةؤتةن ى والع مك الةن وبلك مك مصهلو م و نل فلسطلك ،وبلغ ى البتضن ك لهةتئع .وىق
الةؤتةن تبل ششتا «عدم التعاون مع الحكومة»ا ولاك الرشتا تته في مستلح الةتا ا بلك الشتئه ام طتىلع
و تصع بلك نهلهي البسلني والنرتشلري ،واتفق الطنفت عمليا ف ىلم ضنع فانع اله تشتو مع البا مع.
امت سياسة الال تعاون فق متالهات الجةتهلن الرشرلع بت ز تاع وز ن الةسهشةنا الرن طت لع لفلسطلك في شان
لست ( بن ا)  ،1933و للت ائل اللجنع الهنفلذ ع م لم نت م البسلني «مقت شع الرش شره الرتملع»
للت تاع .و تل األمع بتلةبتفظع ىلم نلت ات ام هصت بهرجلع الةصن ىت الشنبلع ومقت شع الرضتئع والسلع
األ نرلع ،ا ع ام اللت ع ،مك فلسطلك او مك الصتاج ،وبش م الهن ىلم الةبتس والةهت ن األ نرلع.
وبنض النظن ىك هتئ هذه الن ا ا وىك هات اصه ،فق شه لةه الصبو ض بن طت لت ولصا
الرن طت ي في فلسطلك.
تصشل تشر فشلي ض السلتلع الرن طت لع وال
ملن ت لع ،فقةش هت

 -7في  13ا ل س (لرهةرن)  ،1933ن مظتهنع نرنل في الق س ىهرنهت الرن طت ل
بر ع و م ا بشض الةرتانلك فلات للةبتنةع.
وفي  13ترن ك األوس (انه بن) ن مظتهنع ا نل في الق س تم ةشات ،وا هةشل اللجنع الهنفلذ ع و نا
تمع مظت هنا في مصهلو م فلسطلك ىلم اله الي ،ىلم ا تر ا في م نع تفت في  27ترن ك اوس (انه بن)،
 ))1راجع المصدر نفسه (ص.)137 - 134
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و سلن اىضت اللجنع الهنفلذ ع م لم نت م البسلني ىلم االات ،و شالل مظتهنع تفت ب ا ع إنتفاضة عام
 ،1933وتص فت مةت بصا في الةظتهنع ت ه ائل اللجنع الهنفلذ ع ىلم ااس وف لةقتبلع الةن وع الستمي
في  25ترن ك األوس (انه بن) ،ومةت تله لهع
« لم يسبق لنا قط أن لجأنا حتى إلى المظاهرات السلميةا ولكننا نجد أنفسنا مدفوعين إليها بواسطة الشعب
نفسه .ولقد كنا نأمل ونحن نواجه هذا المأزقا أن تقوم الحكومة بمساعدتنا بدل أن تكرهنا على قيادة الشعب
إلى إضرابات أشد خطورة»(.)1
وفي الل م الةب للةظتهنع ىتشل م نع تفت ضنابت ىتمت منذ الصرتح ،وت اف الفهل والر و مك الةنت ق
الةجتواع مسلبلك بتلشصي والساتنلك ،و ن ل الةظتهنع بش صهع الجةشع لتش ع بتتجته مرنم البا مع ( ا
ى هت بسرشع ا ف) ،ولم تنه الجةتهلن األلهب الرتئاع امتم الةرنم ،و الرن ع النا لع و الصلتلع ،و
هو النتا ىلم الةهظتهن ك ،والهةن الاجةت الشنلفع للع الناتا ىلم منانت الرن ع
ت ا الجلش ،و
والجلش ،واىلنل البا مع لتلع الط اا في الةست .
وفي الل م الهتلي تفجن مظتهنع ىنلفع في للفت ،و ن مبتولع لههس مبطع لاع الب افرلات الر لل
الرن طت ي بتلشنو ال م  .وفي ف الل م ن مظتهنع في تبل  ،لتوس الةهظتهنو هلات لههس مبطع
لاع الب وضنع بنح بتانلل  .وفي ف الل م ا ضت ن ص امت م ع بلك ةتهلن الرش والق ا
الرن طت لع في الق س ،وا لقل النتا ىلم ا الجلش في الة نع.
وفي ىات ن مظتهنع و ال الجةتهلن مضرات فلات ض لجك الة نع الرالن .وفي متع ن مبتولع للتلو
بتتجته الةطتا البنبي الرن طت ي.
وفي لانم تم سو لاع الب  ،وت ا الطلنا الرن طت ي لةنع ىنع وا الب اا مك الهظتهن في
الة نع .وفي  30ترن ك األوس (انه بن) اص ا البا مع ت ت للط اا شةا ىة م فلسطلك ،واله ىل
ا ضتفلع مك مصن وشنو األا  ،وامم ذلح بقي امضناع الرتما تئةت لهم  3ترن ك الهت ي ( فةرن)
 ،1933تتا ن ص وا ا مك اللجنع الهنفلذ ع ا « او ىك الةظتهنع وامضناع لهم ششتا ا ن.)2(»...
 -8ذا نت ل الار ع ال نلع الشتمع ه ا  ،فق تط ا التلل ضتللع ا نل لم ت الةذننا والشنائض
النلةلع ،وللتلع اللقت ا بتلةسؤوللك الرن طت للك ،ومنتش تام صتف الرش الشنبي الفلسطلني .ومك الةةاك
ا سهصلم مك انتفاضة تشرين األول (أكتوبر)  -تشرين الثاني (نوفمبر)  1933الةهلظت الهتللعع
أوالف -الةسألع األولم الهي تر ام هرته ،ا صال لت وال ا لم قها اثنت هفتضع  ،1933بةت شني ا العنف
الجماهيري كان موجها ف بالكامل ضد اإلحتالل البريطانيا و شاا ذلح فتع نرنل في ال ىي الجةتهلن ،
فتلجةتهلن نهرفل بهجنبهات الةن نع مك رنع الق ا لك مهصتع األاض ومك بةي منهصرلات ،ومك رجع
الاجنع و بةي الةات ن ك ،ومك بةي الةؤلست الشنصن ع الصال لع.
الةهفن ع وال نلع في ال فتع ىك األاض ،وم ع الشةا واأل ن
ومك هذه الهجنبع الةاهسرع ىرن النضت
الةهستو للشةا الةهستو  ...نهرفل الجةتهلن ا الش و األلتلي ه بن طت لت ،الهي ت فن للالت الصال ي
اآل ذ في الهرل ا ال البلتع ،وا فشل البننع الجةتهلن ع في مقتتلع هذا الش و وبةت ملال ا ات مك ولتئا
سلةع في ضتلات ملن الةهاتفي مع الش و.
النضتس الشنلو ،و فشل تضبلت
ثانيا ف -لهجتبع الجةتهلن لهجتوز األلتلل النضتللع الهقلل ع الهي نت ل تهةها بةنتش ع بن طت لت أل تنصو الرش
الفلسطلني ،نت ل لهجتبع للهب الذ متالهه بن طت لت ض لق و ششرنت الر الع ،ولم تاك لهجتبع لصطع لت ع
واىلع ولتزمع تط ا التلل ضتلات وفق نوف املههس والة رت الة ض ىلع للهص له .لق تسم النضتس
الهضبلت بتلشف ع ،فنمم مظتهن الهنظلم الهي انهسرهات الةظتهنا وبشض
الجةتهلن امم الرستلع وى
الاجةت الةنظةع ،فق تةلت النضتس الشتم بكونه هبة عنيفة لم تنجز أهدافا ف ملموسة ،ولم ته فن لات افتو
ب ا تشق الارع فهنع ه و بت هظتا الارع الةقرلع.
ا لهةناا ،فات
ثالثا ف -نةت لصا بش هفتضع اع (امسط )  ،1929مع ترالا ىصرع الكف األخضر ،فق ترالل بت هفتضع
 1933وبش هت ةتىع لةلل – ىلم لرلا الهجن س  -بشصرع أبو جلدة ،وه لق لفهح فلسطلني الةه أحمد
المحمود مك ل ل نل تبل  ،لق هقا لم الشةا الةسلس طه ت مك مرالع مع ىتئلهه ل س األاض ،وا ضم
لله الش مك الفهللك الةطنو ك مك اااضلام ،وانت اب ل ع رت ه الشسان ض الرن طت للك ،اافشت ششتا
 ))1راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)349
 ))2الجانب اإلخباري ألحدار عام  1933وارد في العديد من المصادرا ولم نجد ضروريا ف اإلشارة إلى مصدر بعينه.
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املام لم الربن ،و تا براا تص ا تس الر لل الةهشتو لك مع املههس ،ونت ىةله مهننتا في الر ا ع في
منطقع تبل ومك ثم في الجللا .وبش ال اج  1933شتاب في ىةللع الهص لهان اللا بنا ىرن الب و
الس ا ع في منطقع الب لع ،وبقي تشطت لهم صلو  ،1934للت القي القرض ىلله بتل شت ع ،ووا ه لام
امى ام ىلله برجتىع الةنتضللك األوفلت لرشرام.
رابعا ف -في منهصو ىتم  1934ترالل مك مجة ىت مك الررتع الفلسطلني «لجنة حراسة السواحل» للهص
للاجنع اللا ع ،وت زىل الةاتم ىلم س الستلا الفلسطلني ،واصط مل بتلةسلبلك الصات نع الذ ك نت ا
بنل الةات ن ك الةهسلللك نع تتت لت ،وا السلطع الرن طت لع مشهرنع ىةا اللجنع تر رت مك شأ ه ا
الهي ق م بات افنا هلهت  ،أل ذ القت
ستى ىلم ام هس بتألمك ،وا ذا بأ ات لهةنع ةلع الةبتو
منع الجنائم ،وا اللجنع الهنفلذ ع ا ا
ت
بأ ام ،وا مك صتلو ل ف شنض فسه لإل نا ا بة
مه شت ،فألقل مسؤوللع البت ثع ىلم ى اتق البا مع والةسؤوللك.
ترالا ىصرع الاو األ ضن ،ومك ثم ىصرع اب ل ع ،و ةشلع لنالع الس الا ،وفنو ل ال فتع الشنبلع
الشةتللع وىرنا اىةتس الةقتومع الةهفن ع األ نل ،ذ نت ل تشرن ىك املهش ا النضتلي الشتلي ل ل الجةتهلن،
وتشرن نذلح ىك اشاتس مهق مع سرلت مك الهنظلم الة شي ،فا ات ت لا منع ا نل ىلم عفوية المقاومة الوطنية
فهقت هت براا صتاخ لقلت ع م َةننتع للقناا ،ا لةننت لت و ني م ل  ،تاسرات صفع الرة للع واملهةناا،
ىلم تى ع بن تم واضس ومب الةشتلم.
خامسا ف -وفي ال ل الذ نت ل تر الجةتهلن هذه النوح الافتللع الشتللع ،والهي نت ل تصا ل الف ا بةت فع
للا لاتنلني ا اه في ملتته في  28ترن ك األوس (انه بن)  1933ىك :شعب «أعزل ال يملك من السال
شيئا ف غير أحذيته ومداساته يهاجم المترال يوزاتا ويهاجم الفرسان فيخطف الفرسان عن تهوات خيولهم
ويدوسهم بأقدامه»(.)1
وفي ال ل ذاته اه الةن وع الستمي ىك البتج املك البسلني (الذ نت متئرت بت ام هفتضع ،ولم سهشجا
الش ع لم فلسطلك)ع « ني واثق مك ا الةفهي برني و بهنمني و بنص ىلم تق م الش لي ،وىلم نا لتس
فتلبقلقع هي ا ف ذه الذ ضع ثقله لم ت امىه اس ه ذو لةع مؤن ع ،ول وضع هذا الهقا في الجت
اآل ن فا ي واثق مك ا ر ع ضطنابت والشع صرس امنا مفن منه.)2(»...
 -9الةفتا ع صتا ع ،ولم ش األمن مجن تصلو القلت ع ىك البننع الجةتهلن ع ىلم ط اع هذا الة ض ع،
با تطور الوضع باتجاه تناقض فاض بين جماهير يتصلب عودها النضالي بشكل متصاعدا وبين قيادة تسير
باتجاه التفسخ .ومك ئا هذا الهفسن ىجت اللجنع الهنفلذ ع وفرلات الةهانا في ىق المؤتمر العربي الفلسطيني
الثامن ،ومك ابنز ئله م ع ام ز هتا الج ع في تفن ن األلتاع في هذه الةنللع ،فتلهنت ا لم ناا اص اته
اللجنع الهنفلذ ع في منهصو ىتم  ،1934والذ ىت الاها السلتللع أل تراا التابت ،ترالل بتلفشا وترتىت
األلتاع الهتللعع
■ حزب الدفاع في نت األوس ( سةرن) ىتم  1934وىةت ه نهلع النرتشلري.
■ الحزب العربي الفلسطيني في النبع األوس مك ىتم  1935وىةت ه اس البسلني.
■ حزب اإلتال في منهصو ىتم  ،1935وىةت ه ىتئلهت الصتل والر ن (لسلك الصتل ائل البتع
ن مك نهلع النرتشلري بسر الصناع ىلم بل ع الق س).
الج نت
■ حزب الكتلة الوطنية في اوا ن ىتم  ،1935وشاا ل س ثنلك مك ابنز الرصصلت النتبلسلع هةت ىر اللطلو
ت  ،و ىهرن «مةهه» لنتبل وشةتس فلسطلك.
صهح وىر الفهتح
و ذا الهاةنت لم بنام هذه األلتاع ،و ت ا ات ش ع الهرتبه ،فالات تطتل بت لهقهس ،و لنت وى بلف ا،
وو و الاجنع ،وو و بلع األااضي  ...الن ،أما على أرل الواقعا فقد كانت مجرد ترسيم للكتل العايلية
وأسماء مستعارة لها .و لشرل واا للرلت في مستا البننع ال نلع ،ونت ل مؤشنا ىلم تفسن هذه القلت ع الهي
ل ف تهجتوزهت األل اج الهلقع.
ومع لههنت الحزب الشيوعي الفلسطيني ،ن ه تاج هذه الهننلرع نلات ومراهته مك ةط ا ن ،ةاك ا شلك
م شت تصت لحزب االستقالل الذ تأل ىتم  ،1932والذ ل ف جن الاهم ىنه في للتو ا ن■

 ))1راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)350
 ))2راجع د .عبد الوهاب الكيالي .المصدر السابق (ص.)285
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سامية والثورة الفلسطينية الكبر ()1939 - 1936
الحركة الق َّ
 -1ىتم  1935لم اك فقط ىتم بنوز تفسن القلت ع الهقلل ع ووص له ل امههنا  ،با نت ثلهه األ لن مللهت
بتلهبننت الجةتهلن ع الن ىلع ،فق ا لت ثع ارتف تان اللبع لم الصات نع لم لاتع الةرتىن ال نلع
تشت ل مع الة ض ع بألل ع الشنائض واملهجت ت  ،فق فذ
 ،و ذا نت ل اللجنع الهنفلذ ع
مك
الجةتهلن ضنابت و نلت ،لهجت ت شتمه ب ا مك  26ترن ك األوس (انه بن) .1935
ىلت في الشةا ال ني بظا ا البننع القستملع ىلم مسنح النضتس ،ونت الرلن
لق شا هذه الفهنع تب
هقا لم فلسطلك في ب ا ع ىرن نلت القن الشرن ك ،وب ا ىةله الجات فلات بأشاتس لن ع.
ىت ال ك القستم
وترالل ىتم  1928لت ع ةتللع لبننع القستم واضبع ام هةت لرنائس الر ا از ع الصنلنع ال لت ،فاذا
الههنلنت القستم (وه ا ا ك فقلن) ،فا األابشع اآل نو نت ا ه زى ىلم الةاك الهتللعع ثنت رلشت الاتز
في للفت ،وثتلت ةلح نرنا ،والنابع ةلح نت ت ششرلت لرلع األ ةرع ،واألربعة من أتول فالحية قروية مستهم
مباشرة عملية مصادرة األرل.
 -2و و القستمل م فت جتبلت ومرجشت مك تألل « ةشلع الشةتس الشنع» ىتم  ،1925وشتان ا في هرع اع
(امسط )  ،1929ونذلح في هرع ىتم  ،1933وذلح ىلم تى ع م و واضس مك املهشةتا الرن طت ي بتىهرتاه
«اصا ال ا » في فلسطلك .وبش ال اج ىتم  1929ىت ل البننع القستملع مك ازمع (ملن مره ببجةات الفشلي
واهةلهات) افشات األلتلي لهشجتس ت مك البننع مسألع ام هقتس الةرتشن للشةا اله ا .
و ىهة القستمل مر ا تنظلم الصه ت الصةتللع السن ع ،واىهة وا ىلم الةست  ،و تصع في للفت و ااهت،
م ه التللت لنرن ال ى ع للجات  ،وللقلتم بتلةاتم النضتللع ،شالل القلت ع ة لجت ته لم او ه الشةا الةصهلفعع
 -1لجنع ال ى ع ا لجنع الشةا ال ىتو السلتلي والهنظلةي  -2لجنع الهة ك ونت ل تشنم التلت برنا األللبع
والذ لنع والجرت ع  -3لجنع اله ا الشسان  -4لجنع ةع الةشل مت  -5لجنع الشه ت السلتللع.
لتوس الرلن ىت ال ك القستم مع الةفهي البتج املك البسلني تشللنه طلرت مهج  ،بةت ستى ه ىلم ال ى ع لم
اله اع والهبضلن لات ىلم ب افضا .و تبه الةفهي لره هذا بتلنفض .ولتوس منع ا نل في اوا ن ىتم
 ، 1935نتع الةفهي (ب الطع ال س) ا بصا ىلم م افقع للر بتله اع في الجن ع ىلم ا ر اهت الةفهي في
مع بن طت لت والضن ت
الرةتس ،وتلقم ا ا واضبت مفت ه ا الةفهي ناهك ىلم الشنو با ىلم امتصت
ىللات ،و شاا هذا الن نقطة إفتراق جوهرية بلك ن قهلك مهشتاضهلك في النظن لرن طت لت ،وبلك الل بلك
للهشت ي مشات نذلح .و نا القستمل ا تصنج مجة ىع مسلبع لام ىلم االات القستم فسه لم الن و ،للقلتم
بتل ى ع لله اع ،ا مت ةاك ا سةله ااهنت ال ىت ع الةسلبع ،ونت ذلح في شان ترن ك الهت ي ( فةرن) ،1935
وبةهبست ذا ىه ع بتلص فع وال شت ع ارفل الةجة ىع القستملع ،واصط مل بق ا ضصةع مك الر لل
الرن طت ي ا بأابشةتئع.
وفي هتس ضتا ب ا فجن  20ترن ك الهت ي ( فةرن) وا هام في الشتشنع مك صرتح ف الل م ،لقط الرلن ىت
ال ك القستم شال ا ،والهرا و نح مك مشه .وشاا لهرات القستم مفتا ع لت شع في ال ضع الفلسطلني ،ففي
للك شلشه ىرنو الفت مك الة ا نلك لةستفع ىرنع نلل مهنا في مك الةاتبع ،مهنشل القلت ع ىك الةرتانع
في الجنتزع ،و نهفل باالتس بن لت فتتنع ،امم ن هذه القلت ع لتولل ا تسه اب طأهت في ذننل اابشلك
الرال .
 -3تنب لهرات القستم وافت ه تأثلنا ةتهلن ت هتئه ،ولم قهصن هذا الهأثلن ىلم م ع البت الشةلق
والنض  ،با ال ج قلع ا نل في وىي الجةتهلن ل س ىقم األلتلل القلت ع الةهرشع ،وضنواع الشةا الةرتشن
ض بن طت لت ،وزا مك ارتف القلت ع الهقلل ع ،ول ف تهرع لقت في الة والن و أساليب التنظيم القسامية.
و ذا نت ل الةشل مت ل س لجم الهنظلم السن للقستم مهضتابع وتهناوح بلك مههلك وثةت ةتئع ،فا القستمللك
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صن بتلشةللت

وبألتلل

ىةلام الهنظلةلع ،لشر ا واا مؤثنا في األل اج

بجسةام الهنظلةي الةرتشن الذ
النضتللع الهلقع.
ونت النصو األوس مك ىتم  1936مسنلت ألل اج نرلنع األهةلع ،فق ىت بن طت لت لطنح مرنوع المجلس
التشريعي نةبتولع مهصتص النقةع الشنبلع ،فقتبله التىةت الشنع بتلهبفظ .وفي اوائا لست ( بن ا) ابلغ
الةن وع الستمي ت ع األلتاع الفلسطلنلع ى ع مالتس وف لةفتوضع وز ن الةسهشةنا في لن  ،فقرلل
األلتاع هذه ال ى ع بتم ةتع ،ولاك األل اج تستاىل براا تجتوز األلتاع و ى ع لن  ،فشلم األاض نهن
تبنشت الصات نع بتلشنع ،مهصذع منبم هج ملت و م ت ،ونت ل الجةتهلن تنظم ىةللت الن الشنلو نذلح.
لرنت ثهج م ااس في تفت ،وامهنع الةقتوس ىك ترنلا
البا مع مع مقتوس ا
النللت هذا تشت
وفي
الشةتس الشنع في وا الرنت  ،فه لل لتملع مك الشةتس الشنع لةنع الشةتس الصات نع مك ال ص س لم مات
الشةا .وتاهفل ىةللت ام لهفتاز والن و الشنبلع ىللات ،فرلنل ذاوتات في اوالط لست ( بن ا) ،و تمل
البا مع بةنع الهج س في تفت وتا ابل مات الص ا مت البتملع ،واىلنل لتلع الط اا في ىة م الره  ،ولم
ته و امشهرتنت با ز ا ىنفت وبلنل ذاوتات في  19لست ( بن ا).
في  20لست ( بن ا)  ،1936ترالل لجنع و نلع في تبل نا ىه امضناع الشتم الةفه ح في ىة م
الره لم للك لهجتبع البا مع للةطتل ال نلع .وفي الل م الهتلي ترالل لجت مةتثلع في للفت و تفت ومتع.
اصرس شتمه ،واىلنل تأ لا
وفي  22لست ( بن ا) تلرل اللجنع الهنفلذ ع املهةناا في امضناع الذ نت
م ض ع ال ف الذ نت متمشت ا توا لن  .والهةن امضناع الشتم وتط ا الة و بتتجته الشصلت الة ي
واممهنتع ىك فع الضنائ ب ا مك منهصو شان ا تا (مت ) ،وشاا ى م مهنتع الة فلك ىك املهبتو
ب تئفام البا ملع ىنصنا للرلت لةس للبا مع بة ا اع لهةتس الرلا ام اا الشتم.
 -4مع لهةناا امضناع ،تصتى اىةتس الشنو اله ا في ةلع ا بت الره  ،واتصذ اشات انهن فشتللع
وتنظلةت برات ع الرن طت للك ا فسام ،وزاو ل البا مع الرن طت لع بلك الل ع الشنو لاسن امضناع وضنع
الشةا الةسلس والل ع الضن الةرتشنع ىلم القلت ع او ىرن األ ظةع الشنبلع .وا ن بن طت لت فشه تصت
مع الةةلاع الشنبلع السش ع والبا مع الشنا لع ونذلح متاع شنو األا  ،با ف امفت ع مك ضن ام ىلم
اللجنة العربية العليا ،الهي كانت قد تشكلت في  25نيسان (إبريل)  1936بديالف للجنة التنفيذيةا وكان على
رأسها الحاج أمين الحسيني وتولى أمانة سر فيها عوني عبد الهادي.
و ىت األملن ىر هللا اللجنع الشنبلع الشللت لم هةتع ىق ه في ىةت  ،ولم فلس في نتع اىضتئات ب و
امضناع ،للت اىلن ا ىجتهم ىك ذلح مت لم ت و البا مع الاجنع و فت تتمت .ولنف الا ف لضن وز ن
تا لع الشناو ا السشل لم فلسطلك ضلفت ىلم لا مهات في األلر ع األ لن مك شان اع (امسط ) ،وفي
 30اع (امسط ) ،اىلك بلت للجنع الشنبلع الشللت بأ ات امم ثقهات بأصبتع الجهلع والسة  ،فا الرش
الفلسطلني لل اصا ضنابه الشتم بنف الق ع وام ةت .
لم ت الضن ت السلتللع ىةلل بن طت لت ىلم تشت ت اتات في فلسطلك ،فرلنل ىرن ك الفت في شان
ا ل س (لرهةرن) ،وشا الره هس شان  9و  10اىنو الةشتاب .وفي ات ع شان ا ل س (لرهةرن) نت
لتفن وف مك اللجنع الشنبلع الشللت لم السش ع ،وت ه املك السن ى ي ىر الات لةقتبلع األملن ىر هللا ،وفي
الشتشن مك ترن ك األوس (انه بن)  ،وبهنسلق مع البا مع الرن طت لع و ه الةلح ىر الشت ت اس لش والةلح
متز (الشناو) واألملن ىر هللا ،ا م قتف امضناع واله اع ،و«امىهةت ىلم النلت الطلرع لص قهنت
بن طت لت الشظةم ،الهي اىلنل ا ات لهبقق الش الع» .وتلقفل اللجنع الشنبلع الشللت هذا الن ا  ،ف ىل «األمع الان ةع
في فلسطلك للش ع لم الا و  ،ووضع ل لإلضناع وامضطنابت ».
وبنز اله ا الشنبي النلةي براا فظ منع ا نل ىن لض ا لجنع الهبقلق الةلالع ،للت ت لل األ ظةع
بافت تات ،ولش لتع ال فتع وائلسه براا تص واا
م رتا اللجنع الشنبلع الشللت ىلم ا هةتع بات وام
مصنبت ىلم ام ةتع ال ني في مقت شع اللجنع ،و واا تةللشلت بتازا في م و اللجنع الشنبلع الشللت مك الضن
الشنبلع بتلهنسلق الةرتشن مع األملن ىر هللا.
نله
نةت تانا ف الة ا و الةتئشع والسلرلع ،ىن مت اصرس مطل بت تب م و مك مرنوع الهقسلم الذ
الرن طت ل ىتم  ، 1937فبتع ال فتع نت مع الهقسلم بصلفلع ضم القسم الشنبي مك فلسطلك ممتاع شنو
األا  .نةت ج الهن ه ا اللجنع الشنبلع الشللت لم تاك لتزمع في مقتومع الضن الشنبلع الهي نت ل تنمي،
لل لم افض الةرنوع بق ا مت نت ل تا ف لم تبسلك شنو ه ىلم األاض ،ا تش ه تا ا ا بتفت
ببق ىنع فلسطلك.
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 -5هال المرحلة األولى مك اله اع في هذه األ ا مك الةنتواا والرلرلع في النا الشتم ،ونت الب ج األبنز
فلات ه هذا ام صنا الجةتهلن الاتئا في الشةا ال ني الةرتشن ،والجل الهنظلم لتلت بتم هفتضت الستبقع.
وفي هذه ام هفتضع الرشرلع الشتامع شاا اإلضراب العام الب ج األهم نةشرن ىك اا ع و نلع ةتىلع في و ه
ا لههس والةرنوع الصال ي بنمهه.
ول س امضناع بنز ىن الش مك مؤا ي البننع ال نلع الفلسطلنلع و اع ظن ،ترلن لم السلرلت الهي
البقات امضناع الط ا بتم هصت الشنبي والةتا ت الهي لصلل ىللات الصال لع هس ف الفهنع ،ن ات
فسه ،فت هشر ل مؤلستتات و ن ل مك هذه الةنللع ا ل
اصربل الةة ال لل للرن طت للك والهجةع اللا
مك ذ را .وتاهس هذه الةهلظع لةهات مك ن ات صت اع مك م ع و ني ،وملتتات األ نل ا ات ت فع
مهلظتتات لم الب الناتئي ،فنسهنه مهه ا امضناع نت ج ا بصا ،امم ذلح فةك الةفل والضنوا
ا ب ل س امضناع القضت ت الهتللعع
■ صبلس ا امضناع البق الضنا بتم هصت الشنبي براا ىتم ،و قطع الق ع في امضناع (شة له و مه ا ه
التمني) تهضةك نذلح قطع ضشفه ،ا ا ه لم هةاك مك ترالا ضغط خانق ىلم بن طت لت ،جرنهت ىلم الهنا ع
وام صلتع لةطتل امضناع السلتللع ال نلع.
■ صبلس ا ضت ا امضناع تنب الةجتس مفه لت لإل هصت الصال ي للهط ا به منتفسع ،هس منللع
مصلن ع ،و شاا ام هصت الصال ي الةنلق والهطرلق الشةلي لرشتا «الشةا الشرن وام هتج الشرن »
ىنصنا بتلغ األهةلع ،للت بت القطتع ا هصت الصال ي بنوافشه األلتللع ،م از ت ومهف ت في ى مك
الن الي ىلم القطتع الشنبي ،و لتهم ذلح في ثلم لهح امضناع ،ىرن لش وا الر ا في تة ك الرن طت للك
والهاتا هذه ال لفع هس فهنع زمنلع (منع ا نل) مفصللع.
■ ولاك هذه الةهلظت الصبلبع ىلم اهةلهات ،ترقم وصفلع وتنفا ةلع مك القضت ت الاتمع ابنزهتع
 ها الش اما الستبقع هي الهي لشرل ال وا األلتلي في فرتس امضناع ؟
 امم نا شي وبتلةبصلع ،ها سهنه ا امضناع مت نت ج ا قع ؟
 -6امضناع الشتم امم ثنناته ،شاا ضنطت للتللت هتئه ىلم الرن طت للك ،مهنافقت مع األشاتس النضتللع
األ نل ،ولل ا س ىلم ذلح مك الضن الرن طت لع م اتئه ،وتشرهع ا الن شلع الشنبلع بأنةلات مك ا ا
ذلح ،ولل ا س ىلم ذلح مك النرت ت الصال لع الةبة مع واتصت تام مع املهلت الن شي الشنبي
والفلسطلني مك ا ا ف الةاةع ،فق نت امضناع تجسل ا للت ماا ع شش باتمله ،مر و ع بتتجته جتز
اه اف و نلع للتللع مب ع ،وهنت تاةك لةهه الج هن ع ،وأل بن طت لت والصال لع تشنفت ذلح ،فق بذلهت نا
هذا الجا مك ا ا نسنه.
امت ام له س مك فرا امضناع الشتم ىلم ا ه مت نت ج ا قع ،فاذا طأ فت ح واأل ل ه اله لق
بتأللرتع الذاتلع لاذا الفرا ،واألهم ه اله لق بالو نت ةاك ا ا امضناع افشا مةت نت ىلله .ىهرتا
الفرا م ه لتاع الرا ب ل س الب ج ،منا ت ي سهن لم لهةلع ملن للع .الجةتهلن الفلسطلنلع لم تاك
مصطهع بهبننات الارلن ،با القلت ع هي الهي لتومل ىلم النضتس ،وامت الطللشع فشلرتع ى ع لم تاك ىلم
مسه ل لت ع الب ج وت لاه.
 -7ةاك ىهرتا مقها س . .ا اوز لتنم الجللا الرن طت ي في القتهنع م  26ا ل س(لرهةرن)  ،1937الرنااع
الهي ب ا مشات المرحلة الثانية مك ث اع  ،39 - 36وامم لهفظتع اللجنع الشنبلع الشللت لاذا «البت ج األللم
والشع ،واص ا
والهناتاهت له» بتلةات وبتلم ةتهلن فلسطلك ،فق ا ن السلطت الرن طت لع لةلع ىهقت
بهمت الةلت في األوس مك ترن ك األوس(انه بن) شهرن اللجنع الشنبلع الشللت واللجت الق ملع الةهفنىع ىنات ملن
شنىلع ،واص ا امنا بتىهقتس ى مك اىضت اللجنع ،وىتلل الةفهي البسلني ىك ائتلع الةجل املهمي
ع ،وتةاك الةفهي
األىلم وىك ائتلع لجنع األو تف .وفرلل مستىي لتع ال فتع في ترالا لجنع ىنبلع ىللت
مك اللج لم البنم ،ومك ثم الصنوج لم الره .
لم م الا و انهن مك الر ىلك ،فجن ال ضع بش ه واتصذ منبم مهصتى ا مك الشنو الجةتهلن والةسلس،
وترالل «لجنة الجهاد المركزية» م زىع بلك بلنو و مرق ،ونت مسؤولات الفشلي ىت اوزه .و ذا نت
ملن مره بةسه ل نفت ع لجنع الجات  ،لجاع القلت ع الفشللع للنضتس الةل ا ي ،فق لشرل واا للتللت مستى ا،
ولتهةل في ىةللع ت ة ك اله اا بتلةتس والسهح .و بلنل األىةتس الشسان ع لله اع ذاوتات في منهصو ىتم
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في هذه الفهنع ىق ت ع اله اع مؤتةنا لام في لانم ،ناوا فله مهتبشع القهتس لهم تبصا الره ىلم مطتلرات
الق ملع ،و ناوا تطرلق مت الةي بةرنوع القهتس لة ع ة لن ا  ،و ى ا الررتع الفلسطلني للجات  ،واىلن ا
شاه مك اشاتس الهجنل املتامي ق م ىلم القنىع وفق البت ع ،و ة الررتع الذ ك تهناوح اىةتاهم بلك  19و
الفهللك للرن ب واألفنا  ،وا ذاوا نا مك صتلو هذا القناا
 22ىتمت ،واتصذوا نا ا تهشلق بهأ لا
و لجأ لم لبتو ا لضنا بتلفهللك الة للك ببجت اااضلام او ام الام وبهق ةه لم مباةع ىسان ع بهاةع
ىصلت اله اع ال نلع ،وترالل لت ع ىتمع لله اع في منت ق ولط فلسطلك.
امت بن طت لت فق لهق مل الةت مك اتات لم فلسطلك و صرل األلهب الرتئاع والةفصصع ممهو الب و
الس ا ع  -اللرنت لع مع فلسطلك ،واشننل نتفع صن ف اللبهات الرن ع والج ع في الةشتاب ،ومتالل ىةللت
الط اا  ،ووضشل الر لل الفلسطلني تبل منع الجلش
ةع مناجلع وشنلع في الن و لهنت ا لم ت
مرتشنع ،واشننل لهع ا ف ن (ب لل ) صال ي بشةللت القةع مرتشنع ،بتمضتفع لم ا الات ت ته.
وشالل ا مصهلطع بن طت لع  -صال لع متالل ابرع ا اع اماهتع ض اله اا و تصع الفهللك .وبنز في
مجتس ام نام ضتبط بن طت ي ىم و ننلل ،فق تصصم في شك النتاا الللللع ض القنل وضةك مجة ىهه
تهلةذ م شي ا ت ىلم سو الرل الشنبلع( .)1ولننل بن طت لت لهلت لات الن شي مهةهه براا التلي ببتع
ال فتع ال ني الذ تم بنرت للتلي والع ض اله اع ببةت ع البناع الرن طت لع ،وشاا «فصايل السالم» الهي
نت ل تق م ب وا لهصرتا ىلني للرن طت للك ،فهنش لم الفهللك الةلهتملك مرتشنع بتله اع او الةنصن لك في
اتات الن فع ،او تق م مرتشنع بهصفلع الفهللك(.)2
 -8لم ت القةع الشسان الةرتشن ،واصلل بن طت لت مةتالع الةنتواا السلتللع ،فرش ا تصلل الةلت ىك
مرنوع الهقسلم في اوالط ا ل س (لرهةرن)  ،1937لا ه ملن ىةلي اوف لجنع فنلع ل ضع مرنوع تقسلم
برات ته امتم هذه اللجنع الفنلع،
 ،وبه له مك اللجنع الشنبلع الشللت لم هق م ال مك القلت ا الفلسطلنلع لإل
ونت ا البا مع الرن طت لع بلت الةي ص ا في اوا ن ىتم  1938ا ات له اصا امضطهع بةسؤوللتتات في
فلسطلك .نةت اىلنل ى تات لةؤتةن ثهثي بن طت ي – ىنبي  -صال ي شق في لن .
الهت ي ( نت ن)  1939لةنت رع م ض ع
و ىق اللجنع الشنبلع الشللت هةتىت في بلنو في منهصو نت
الةؤتةن ،وشتانل بةؤتةن في القتهنع لضنه من وب ىك الرل ا الشنبلع في النصو الهت ي مك ف الران،
وتقنا فله الةرتانع ىلم األل الهتللعع لا مع ىنبلع في فلسطلك ،مشته ع بلك فلسطلك وبن طت لت ىلم مناا
الةشته ع الرن طت لع  -الشنا لع ،ىطـت ضةت ت للتللع لللا تهرل في ال لـه ا الفلسطلني ،بتمضتفع لم
تزع تشلم الشرن ع  ...الن.
هام مؤتمر لندن في اوالط اذاا (متاس)  1939بتلفرا .في اوالط ا تا (مت ) في ف الشتم اىلنل بن طت لت
الكتاب األبيض الرالن ،والذ ةاك تلصلصه بتلرن الهتللعع  -1لل مك للتلع بن طت لت ا تصرس فلسطلك ولع
ا ع  -2تشهرن بن طت لت مناله لسلك -ماةته التلت لبا مرالع فلسطلك  -3تش بهرالا ولع
هس ة لن ا
فلسطلنلع هس ة لن ا بش فهنع هقتللع  -4تسةس باجنع  75الفت مك اللا
 -5تشهرن الةف ض الستمي مص لةنع بلع األااضي.
وفي للك ااا بن طت لت ا ا الاهتع األبلض له ولطت لفظلت بلك الشنع واللا  ،فق تم افضه مك را
الطنفلكع فق افضهه اللجنع الشنبلع الشللت بتىه رتاه ا ف لم اتض اله اع ،وافضه الصات نع بتىهرتاه تصللت
وى بلف ا.
بة
ىك تشا بن طت لت با رت ال ك الق مي اللا
وفي ال ل الذ نت ل بن طت لت تنتوا فله مع لت ع البننع ال نلع ،نت ل تةتاس القةع ىلم ابرع مت ا ىلم
األاض ،امه با ات اله اع لن شت في وضع ولي مضطنع نت ل تشنف ابشت ه ،وتق ا تب له لم م ا اع
ىتلةلع ،وبة ا اع هذا القةع لقط ال ت ع اله اع (عبد الرحيم الحاج محمد) شال ا ،وتم تسللم اآل ن (يوسف أبو
درة) للرن طت للك مك را السلطت األا لع ،وا سب ثتلت (عارف عبد الرزاق) لم بن ا  ،والهبق النابع (أبو
إبراهيم الكبير) بقلت ع الةفهي في لرنت  ،وا سب مشه لقت لم الشناو .وت فل ا س ث اع في تتا ن ششرنت
الب ت وشش ع امهنت الشنبلع لهم ث اع الجتائن ىتم .1954
 ))1في األتل كانت مهمة وينغيت حماية أنابيب بترول العراق الذي يصب في فلسطينا وقد نسف الثوار هذه األنابيب أكثر مأن عشأر مأرات فأي
أماكن مختلفة من فلسطين.
 ))2كانت القوات المسلحة الفلسطينية تنقسم عمليا ف إلى تشكيالت ثالثة :القوات النظاميةا ومجموعات المدن التي كانت تنتظر في الليل وتمأارى
نشاطها العادي في النهارا والقوات الرديفة التي كانت تشكل أتالف من الفالحين الذين كأانوا يشأاركون فأي العمليأات وفأق الحاجأة أو علأى شأكل
نجدات.
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 -9بش فنا ىق اللجنع الشنبلع الشللت وم افقع متلرلع لت ا األلتاع ىلم لا فسات نا مؤتةن القةع الشنبلع
في رتص (مصن) ،في ا تا (مت )  ،1945ا ته لم تمشع ال وس الشنبلع تنظلم الرش
الهي شق
الفلسطلني.
ولهبقلق هذا الننض ،شاا الةؤتةن لجنع بنئتلع ةلا من م بح ائل وزاا ل ا ت ،فتاا فلسطلك واتصا
بألتابات ،ولصا منات ىلم تف ض ص س مجل الجتمشع بهسةلع لت ع الرش الفلسطلني .وىن مت شق مؤتةن
القةع الشنبلع في بل ا (لت نا ي ل  ،)1946تصذ نااا بتشكيل «الهيئة العربية العليا لفلسطين» نةةها
لشنع فلسطلك ولةم اىضت هت ،فضةلع ةتس البسلني ،و ملا الن ا  ،والة للةي ىر الرت ي ،و  .لسلك
الصتل .
و ابقم مؤتةن القةع ائتلع اللاهع مفه لع ،وىن مت ىت البتج املك البسلني مك اواوابت ولع الالهع باضتفعع
مشلك الةتضي ،وافلق الهةلةي ،ومبة ىتع اوزع ،و لبق او ش ،والرلن لسك اب السش  .وبقلل هذه
الالهع تةتاس رت ات مك تاج فلسطلك ،وتةها شش فلسطلك ل ل الجتمشع الشنبلع بش النارع(.)1
 -10ثن هات البنع الشتلةلع الهت لع ترالل لجنع بن طت لع  -امن الع (نت الهت يي نت ن  ،)1946ونت ه ف
اللجنع جت السرا للهةلم مك النقت ام جتبلع ال اا ع في الاهتع األبلض لشتم  ،1939و وو ال بةذننع مك
الالهع الشنبلع الشللت تؤن ىلم ضنواعع  -1ا ىهناف بتلهقهس فلسطلك  -2الش وس ىك رت ال ك الق مي
 -3و و الاجنع وبلع األااضي  ..وفي شات اتام امتم اللجنع ننا بشض القلت لك الفلسطلنللك ف
اللا
الة و.
وفي شان لست ( بن ا) مك ف الشتم ،اص ا اللجنع الرن طت لع  -األمن الع تقن نا هضةكع  -1ضنواع
 -2افع البظن ىك هقتس األااضي لللا  -3بقت ام ه اع لهم ا مةانت لتم
تس متئع الو مات ن
ولع او انهن في فلسطلك ،وواضس ا هذا الهقن ن راا ا صت نتمه ىك الاهتع األبلض.
اب الالهع الشنبلع الشللت رت ت ملب ت منذ النصو الهت ي مك ىتم  ،1946فصتمل للبننع ال نلع ظتمت
التللت و ئبع ا للع ،و ظةل اللجت ال نلع ا ا فلسطلك ،وا ن ل ائس الصن وو الق مي الذ لةي برلل
الةتس.
وفي ابلع ىتم  ،1947ا ن مجل الجتمشع الشنبلع مستى ع للالهع الشنبلع الشللت ،وفي  28لست (ابن ا) 1947
ىق الجةشلع الشتمع لشمم الةهب ع هةتىت تصت بةنت رع القضلع الفلسطلنلع ،وتالم الةبتمي الفلسطلني هنن
نهك بتلم الالهع الشنبلع الشللت ،فطتل بتملهقهس ،وو و الاجنع ،ومنع بلع األاض ،واىلك ىك مشتاضع
فلسطلك أل لجنع تهراا وا ع نااا تؤ ذ تهشتاض مع هذه الةطتل .
وفي شان لت نا ( ل )  1947شالل األمم الةهب ع لجنع تبقلق مك ال وس الارنل ،فقنا الالهع الشنبلع
الشللت مقت شهات و تلرل الرش بتمضناع م وص لات.
امت ىلم األاض فق نا مجل الجتمشع الشنبلع في ترن ك األوس (انه بن)  ،1947لر ول ا ىسان ع ىلم
ل و فلسطلك ،وا تق م ولع الجتمشع للالهع الشنبلع الشللت ىرنع ا ف بن لع مع ذ تئنهت ،وا تفهس مشسانا
لله ا  ،وا ترنف ىلم تصن الضرت الفلسطلنللك في طنت نع مرق .ولإلشناف ىلم هذا النرت ترالل
لجنع ىسان ع ىنبلع في مرق بشض ع الشناو ول ا ت ولرنت وفلسطلك واألا  ،بةسؤوللع ه الاتشةي
(الشناو) ،وىلنل الالهع الشنبلع الشللت عبد القادر الحسيني تئ ا ىتمت لق ا «الجهاد المقدى».
وترالل ا ا فلسطلك لجت ىسان ع مبللع ،نةت ترالل لجت و نلع مبللع ىلم مناا ىتم  .1936وااللل
اللجنع الشسان ع الضتبطلك إسماعيل تفوت وفوزي القاوقجي لم فلسطلك ىلم ااس ةتىت مك الةهط ىلك
الشنع ،تراا مت لةي بـ«جي اإلنقا » الذ لم اك هلقم اوامنه مك الالهع الشنبلع الشللت.
و اا ىلم ااض فلسطلك مشتاب تللع شتاب فلات براا التلي لات ومقتتلي القنل والة ا ع األمتملع ،ونت
القهتس مك الجت الشنبي هصذ منبم فتىلت ىتمت ،والةرتانع تهم ىلم شاا ج ا تفهقن لم الهنظلم الج و لم
املهةناا ،وىلم نا لتس لم تصا ل ع الة ا اع مك الجت الشنبي لم مت نت ل ىلله في اى ام - 1936
.1939

 ))1راجع بهذا الخصوص (ص  )594 – 585من كتاب «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين»  ،د .بيان نويهض الحوت ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية.1981 ،
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 -11ا ن األمم الةهب ع في  29ترن ك الهت ي ( فةرن)  1947مرنوع ات ام ه اع الرن طت ي ،وتقسلم
فلسطلك لم ولهلك ل اهةت ىنبلع وا نل ا ع مع ت و ا الق س .وافضل الالهع الشنبلع الشللت ناا الهقسلم
ونذلح الجتمشع الشنبلع ،بلنةت رلهه البننع الصال لع .وىرلع هات ام ه اع الرن طت ي الةلت ىلم فلسطلك
الشنبلع فلسطلك مك
اىلنل البننع الصال لع و ع ولع « لنائلا» ،وفي  15ا تا (مت ) لل الجل
رات مبتذ ع مهش ع ،و اا مشتاب ملن منسقع مع ى و مهف و ى ت وانهن تنظلةت ،ومجنبت في القهتس مع
ل البلفت بت البنع الشتلةلع الهت لع.
الة شلع والهضبلت  ،ىت ل الق ا الشنبلع الهي لل فلسطلك مك رلشع األ ظةع الهي االلهات.
امم الرط
و لش الصناع الرن طت ي  -األمن اي ىلم النف ذ واا للرلت واضبت ،للت نت األا والشناو م الللك
الشنبلع براا ىتم ضةك ل و
لرن طت لت ،بلنةت النف ذ األمن اي هصتى في مصن والسش ع ،و تتلل الجل
مرنوع الهقسلم.
 -12ىلم الصشل السلتلي ،هقا البتج املك البسلني اوس ترن ك األوس (انه بن)  1948لم متع (لنا) وىق
مؤتةنا ،نا ترالا مجلس وطني فلسطيني ومجلس أعلى وحكومة ومجلس دفاع .وفي الل م ذاته وبلنةت
الةشتاب في فلسطلك مسهةنع ،شق مؤتةن في للنةت بهنا في ىةت تناله سليمان التاجي الفاروقي ،وب ع فله
الةلح ىر هللا ملات ىلم مت ترقم مك فلسطلك.
األوس ( سةرن)  1948ىق في اا بت مؤتةن ىلم االه الشيخ محمد علي الجعبريا واتصذ
وفي اوس نت
نااا ت ى لم ول ع فلسطلك وشنو األا  ،وفي الل م الهتلي للت ائل ال زاا األا ي نااا مؤتةن
اا بت ،مشلنت ا هذه النمرع تهفق تةتمت مع امرت البا مع األا لع ،ولهرت ا لم اتصتذ ام نا ا ال له ا ع
لهبقلقات( . )1و ا مجل ال زاا نااا مؤتةن اا بت و تأ لن ،وصت و مجل األمع األا ي ىلم ناا
مجل ال زاا في  13نت األوس ( سةرن) .1948
( )2
أما رد الجامعة العربية على الخطوة اإللحاقية األردنية ا فقد تدرج من رفض الخطوة والتوتية بفصل األردن
من عضوية الجامعة إلى قبول الخطوة األردنية «كإجراء مؤقت إقتضته الظروف العملية  .»...وهاذا تم تقسلم
فلسطلك بلك املههس الصال ي واملبتو األا ي ،ووضع طتع متع تبل ام ااع الةصن ع ،مت ا ل لم ل اس
ال ني والالت ي الةسهقا للرش الفلسطلني.
السهتا ىلم ال
و لجا الةنتضل الفلسطلنل بش هت ا ا ال ك الةبها وىلم ل و ه مهت اىةتس الةقتومع ،وا صن
اآل ف في الهنظلةت الشنبلع الق ملع الهي نت ل بنامجات تهةب ا ل س تبن ن فلسطلك ،وذلح لهم و ع منظةع
الهبن ن الفلسطلنلع في ىتم  ،1964وا طهو اله اع الفلسطلنلع الةشتصنع ىتم ■ 1965

()3
إستعادة واستخالتات عامة
ىن مت سهشنض الهتا ن النضتلي للرش الفلسطلني لهم ىتم  ،1948ر هرتهنت بشةق ذلح الهنت ض الاتما بلك
لجم الهضبلت الاتئلع الهي اتضهات الجةتهلن الفلسطلنلع وا رلل ىللات ببةتس و نتىع ،وبلك النهتئ السلرلع الهي
لص تات بش صو ن مك الافتح الةهش األشاتس ،والذ افضم لم «النارع» ،ا لم تقتلم األاض
الفلسطلنلع و ت مك ششرات وترن تئه اآل ن ،ومبتولع ة نلت ه الةسهقا اتئلت .و قفت لم الذهك السؤاس
الةرنوع والج هن ع لةتذا لصا ذلح ؟ وتصهلو األ بع بت ههف الة ع الفان والطرقي والسلتلي بتلطرع،
و ذا نت لنت ا س و الرتبت ،مميزين بين الجوهري والثانوي ،سهنه الهتليع
أوالف ■-نت هنتب لا نرلن في ملتا الق ل بلك التحالف البريطاني  -الصهيوني مك تللع ،والشعب الفلسطيني
مك تللع ا نل .و رنز الصلا في الهفتو الاتئا بتلق ل الةبر ع مك الجت ر لك ،ذا ا ذ تهت بةشنتهت ال العع
 ))1راجع كتاب د .إميل توما بعنوان « 60عاما ف على الحركة القومية العربية الفلسطينية» (ص .)118مصدر سبق كره.
 ))2إستكماالف للخطوات الدستورية شكل الملك عبد هللا حكومة جديدة في أيار (مايو)  1949أدخل إليها أربعة وزراء فلسطينيين من ضمنهم
راغب النشاشيبي .وفي  11نيسان (أبريل)  1950أجريت إنتخابات نيابية في الضفتين .وفي  24نيسان (إبريل) من نفس العام إجتمع مجلس
األمة المنتخب وأعلن تأييد وحدة الضفتين وقيام المملكة األردنية الهاشمية وعلى رأسها الملك عبد هللا .راجع كتاب « 60عاما ف على الحركة
القومية العربية الفلسطينية» .د .إميل توما (ص.)219
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ام هصت  ،ام هةتىي ،الشسان  ...ولشرل بن طت لت ال وا األلتلي في هذا الهبتلو بجسةات الشسان
الةرتشن ،ونذلح باىطت وى بلف ا وت فلن ال ىم اممرن تلي الشتم له ،و ىطت الصال لع «شنىلع» وللع.
وىلم األاض لةت ع الاجنع الصال لع ،وت فلن ال مصت اع وامهصتع األاض ولةت هات.
■ ىلم هذه األاضلع لشرل خصوتية اإلستعمار الصهيوني كاستعمار إستيطاني دورا ف شديد التأثيرا ليس لجهة
الحشد العسكري وغرى مجتمع عدواني على أرل فلسطين فحسب ،بل أيضا ف وخاتة لجهة خلخلة أسس
المجتمع الفلسطيني عبر إ حتالل األرلا ومواقع العملا وتشكيل السوق المستقل ..
الرن طت ي الة ي والشسان  ،و اع نذلح
■ ا ان ششرنت اع ىتللع ىلم لهنتاف الهجةع الصال ي وال
لع سرلت ،لب ا رن الةسهشةن الرن طت ي للنض خ الهاهلاي انهن مك منع،
ىلم امع هذا املهنتاف لفهنا
ونت مةانت ا تشتز مشتاب ا لهنتاف الط لع لتلع اا م مك النضتس ،تهب س لم ضنط مهش األشاتس ،جرن
بن طت لت ىلم الهنا ع ىك مرنوىات ا لهشةتا  .وهنت ترنز مسألة القيادة نشنصن مشطا ،لش واا لتلةت في
البلل لع و وص س النضتس ال ني الفلسطلني لم هتئ ملة لع.
■ بنز ال وا السلري لقلت ع رقع نرتا الةهب -الر ا از ع الارلنع ىن نا منشطفت ضلهنت ،و تصع في ال اج
 29و  33و  ،39 - 36و ،48 - 47للت بلغ وضشات ل الهفسن .ونت الهنت ض رنز ومت بلك املهش ا
الافتلي للجةتهلن ،و تبللع القلت ع للةستومع.
■ ملن ا مرالع القلت ع تطنح مقهصنع ىلم القلت ع السلتللع الفتشلع ،لت ع رقع نرتا الةهب  -الر ا از ع
مسألع القلت ع ،تطنح بتلصلع مع ص صلع املهشةتا الصال ي وت ا ا الشنتصن الذاتلع
الارلنع ،با
والة ض ىلع ،وبراا هجتوز ا م القلت ع الةهصلفع والةستومع ،لم مسألع فهقت الرش الفلسطلني لم لت ع
شهنف بات و بهنمات ،وتق ضتله لم الظفن .فنمم ضتله الرجتع ،لم نجس البتع الرل ىي الفلسطلني مهه
في ا راا للشع النضتس الجةتهلن ض ام لهشةتا والصال لع ،وفرلل الطرقع الشتملع الفلسطلنلع (الهي
مؤثنع) في ا تلش واا للتللت مسهقه في
تب لل ى ت لم رقع ائلسلع في مجهةشنت ،و تضل ضت
النضتس ال ني.
وقد تعدت المسألة الحزب الشيوعي والطبقة العاملةا فالفالحون الفلسطينيونا رغم أهمية مسألة األرل التي
طرحتها الصهيونيةا ورغم أهميتهم العدديةا لم يتمكنوا من بلورة حزب خاص أو تجمع أو تحالف يمثل
مصالحهم.
■ نةت ا البورجوازية الوطنية بفئاتها وشرايحها الواسعة ،لم تتمكن من تشكيل حزبها الخاصا أو التصدي
لقيادة ا لنضال كما حصل في العديد من البلدان العربية وبلدان »العالم الثالث» .ومك الةلفل للنظن ا حزب
اإلستقالل الذ نت منشبت أل ا لتع الر ا از ع ال نلع في به ت من في البلتع النضتللع للرش
الفلسطلني منواا ش اللةشت و صلن األ ا ،ا ا الةشضلع الج ع ا ه لم هراا لفههلك هةتىلهلك ائلسلهلك
(الر ا از ع ال نلع والطرقع الشتملع) لتباةت السلتلي ،وبتلهتلي لم تتوفر ظروف تشكل قيادة عماليةا فالحيةا
بورجوازية وطنيةا أكان لك بصيغة جبهوية أم بصيغة حزب يقود المجتمع عبر قيادته لطبقته.
■ امت السر النئلسي ىلم مت ظك ،ه ذلح التحول السريع الذ نت شلره ا لةجهةع الفلسطلني .ه تب س ىنم
هقت لن شت ا لةهت األل ف مك ابنت ششرنت (ا األملرلع) وفي فهنع صلنع سرلت ،مك م ع رقي لم ا ن،
مك شن بع رقلع لم ا نل ،و ا تاهس الطرقع الج ع او الرنائس الج ع (بفشا هذا الهستاع) ملتاتات
الطرقلع الج ع للتللت وا ل لت ،وا هنلن ذلح نهناج في النضتس والبلتع ،فهراا الطرقع لتبات السلتلي
و ه ل ل ات او ل ل الطللشع فلات امىهتاز بت هةت  ...و بك ذ رنز هذه ال ا شع ىنصنا التللت لنؤن مك
ىلم الهصن الشةلق الذ البقه ا لهشةتا ا لهلطت ي بتلةجهةع الفلسطلنيا لسنت نفا مسألع الصلا في الرنام ،
و واهت في ىن لع تط ا الشةللع اله ا ع.
ثانيا ف ■-لش الوضع العربي واا للرلت بتازا في ضتس الرش الفلسطلني ،فتلةبلط الشنبي الةرتشن نت تضشت
للالةنع املهشةتا ع الرن طت لع  -الفن سلع ،وتسلطن ىلم الرل ا الةجتواع لفلسطلك ا ظةع شره طتىلع (نرتا
مهب األاض) وب ا از ع نرلنع ،هجتوا – واللت ت هجتوز  -تنت ضات مع الجةتهلن و فات منات تنت ضات مع
املهشةتا.
■ ولم اك تأثلن ال ضع الشنبي تأثلنا للرلت ملن مرتشن فقط ،با تصذ شاا الضن الةرتشنع والهصن الةرتشن
ىلم اله اع ا ضت .لق ن الن شلع فسات م قتف امضناع الارلن ىتم  ،1936ومتالل نتفع الضن (بةت
فلات البصتا) م اتض ث اع  ،1939 - 1936ومنشل ىةللت الهضتمك الرشري الشنبي الةنظم مك ا ترلغ
م اهت الةلة س في بل ا ات ،وضلقل ىلم الةنتضللك و تمل – اللت ت  -بهسللةام او صفام نلةت الهطتىل.
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■ وبنز البا مع األا لع في هذا النرت ىن مت ةشل البننع الهضتمنلع األا لع مع الرش الفلسطلني بقلت ع
ن
مهقتس الفت ت ،ونذلح ىن مت للةل القتئ الفلسطلني اب اه للرن طت للك ،وىن مت صفل (في النا
 .1948 - 1947وت لل
وىجل ) الةنتضللك الةنسبرلك مك فلسطلك بت اله اع الارنل و بت ضت
األ ظةع الشنبلع لهلنلم اله اع فةنشل ول تات الشسان ع ،و لقل لم ت جي الجهاد المقدى بقلت ع ىر القت ا
البسلني ،جي اإلنقا  ،للأتةن بأمنهت و قتتا وفقت لهاهلاتتات السلتللع الةهستو ع ،بتلةبصلع مع الصط املهشةتا
الشتم .لق تا الةنتضللك ،ولجرل السهح والةتس ،وشتانل او صةهل ىلم لبتو مت ترقم مك ااض
فلسطلك تاج ام لههس الصال ي بةصن ( ااع متع) وشنو األا (ال ل ع مع الضفع الننبلع).
ثالثا ف -بتمضتفع لم ال ضع الذاتي بقص ااته الةشنوفع ،وللرلت ال ضع الشنبي ،ةاك الق س بأ الوضع الدولي
بةجةله لم اك مؤاتلت .لق نت البلو اممرن تلي بأنةله ض الرش الفلسطلني ،ف ى بلف ا لم اك وى ا بن طت لت
فبس  ،با وى ا وافقل ىلله نتفع ال وس الننبلع ذا الرأ  ،وتقتلةل اممرن تللهت الق ةهت (بن طت لت وفن ست)
تفتو لهشةتا (لت ا  -بلا ) ،واىطلهت مشت ل ى بلف ا شنىلع «ىصرع
الةنطقع الشنبلع الرن لع بة
األمم» النت قع بتلم الرنىلع ال وللع في للنات .وامم تنت ضتتاةت الهي نت ل لت ع اللت ت ،فق تفقهت ض الرش
الفلسطلني للتللت وىةللت .لق نت ل بن طت لت تقتتا منتضللنت وششرنت في فلسطلك ،ونت ل ا فن ست تطتا هم في
ل ا ت ولرنت  ،وتفاح شرات الةست ع السلتللع والةتللع والهسللبلع الهي ترالل ل ىم النضتس الفلسطلني.
رابعا ف -ذا نت ل البننع ال نلع للرش الفلسطلني ىت ل مك الصلا ىلم مبتوا الشتما الذاتي ،والشنبي
وال ولي ،فق بنز التجليات شديدة السلبية للوضع الذاتي ىلم األاض بأشاتس صتا ع شلل الش مك
الةؤا لك والةبلللك هشتما مشات نةت ل نت ل األلرتع فسات وللسل مظتهن للهصلو ام هصت وام هةتىي
و اج الشت ا والهقتلل والةشهق ا السلفلع ،والهب س ام هةتىي السن ع والةر ه ،و وا نا ذلح في امع للتع
القلت ع الهقلل ع .فتلشف ع النضتللع امم ا اهت لررت مك الرتع الفرا ،وهي نذلح في ت مك ا رات ،ولانات
في األلتس مظان مك مظتهن ال ضع الطرقي وام هةتىي ،والشجت ىك ترالا لت ع مننت ع للنضتس ،تهلح ىك
ضشو الهجنبع الهنظلةلع ،ه ا ضت شاتس لل ا ع الطرقي  -ام هةتىي .فتلصرنع الهنظلةلع تاهس مك تنظلم
الةجهةع فسه ،نةت ا ام هس ىلم الصرنع اله ا ع الشتلةلع نت ضشلفت.
لق تضل األملرلع الستلقع مك الرش الةشتاب النضتللع الشتللع الالفع ،با رتس منقطع النظلن ،ولاك باهلن مك
الشف ع والهجن  ،وافهقن لم لت ع و نلع تب البلقع الةننت ع في النضتس للةنللع الهي تشتلجات وتص
الهاهلات الةهئةع لذلح ،فاي لم ترصم بن طت لت ى وا ائلسلت ،راا ام هصتا ىلله مفهتح البا للقضلع
ال نلع ،و هلجع لذلح لم ترل ا تاهلات هجتوز للتلع الضنط ىلم بن طت لت ىسان ت نت ام هصت ت ام للتللت،
نةت نت ل الجةتهلن تص ض ضتلات الشف والهجن ري في ا وا ع ىنبي و ولي ملن مؤاتللك.
■ ■ ■
بتم لهنت لم هذه الهجنبع النضتللع الط لع الننلع بتل اوس ،بتشن اله اع الفلسطلنلع ضتلات الب ت في
منهصو لهلنلت القن الشرن ك ،فق اانةل تجنبع منلع وفنز في ا لات ل ستا ع و ةقنا لع تقنا ل ا
اوس الهتا ن ،وتنتضا بج ع لهط ن ال ضع الذاتي لله اع ولرنت الشه ت ال نلع مع فصتئا لننع الهبنا
ال ني الشنبلع ،و تمع ىه ع اشل ع مع األ ظةع ال نلع الشنبلع ىلم تى ع لهقهس القناا ال ني ،وتسشم
لنس الشه ت الافتللع مع ل الهق م وا شهنانلع والهبنا ال ني في الشتلم ،وذلح ىلم تى ع الش ا
لإلمرن تللع ،الش و الةرهنب للرش الفلسطلني وشش ع امهنت الشنبلع وشش ع الشتلم ■
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