اإلستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن حتى العام 8491

باحث
عصام سمٌر فتحً دلول

تمهٌد
الموستوطنات الٌهودٌة فً فلسطٌن
لإلستٌطان الصهٌونً أهمٌة بالغة فً الفكر الصهٌونً ،وقد هدف الكٌان الصهٌونً من وراء
هذا االستٌطان على وضع حقابق على األرض تفرض نفسها فً أي مفاوضات مع أي طرف
فً النزاع العربً اإلسرابٌلً إضافة إلى الدوافع االقتصادٌة ،والمابٌة واألمنٌة ،كانت الدوافع
التارٌخٌة والدٌنٌة المزعومة هدفا إلقامة المستوطنات.
تمٌزت ظاهرة االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن عن غٌرها من التجارب االستٌطانٌة القدٌمة
والحدٌثة من خالل ارتباط هذه الظاهرة بالعنف واالستٌالء على أراض مملوكة ألصحابها
الشـرعٌٌن بالقوة ،مع التخطٌط المسـبق لطرد هؤالء السكان واستبصال حضارتهم والقضاء
على وجودهم"  ،فاالستعمار االستٌطانً الٌهودي قام على أسس استعمارٌة وعنصرٌة تخالف
مبادئ القانون الدولً والعهود والمواثٌق واالتفاقات الدولٌة.
فً بادئ األمر قامت الحركة الصهٌونٌه بمساعدة برٌطانٌا والوالٌات المتحدة ببناء القاعدة
الدٌمغرافٌة الٌهودٌة فً فلسطٌن العربٌة ،واتصف سلوك المستوطنٌن تجاه سكان فلسطٌن
األصلٌٌن وأصحابها الشرعٌٌن باإلرهاب والعنصرٌة من أجل ترحٌلهم والقضاء علٌهم ودفعهم
إلى الرحٌل من وطنهم فلسطٌن إلى البلدان العربٌة المجاورة ،حٌث شكل االستٌطان عنصرا
ربٌسٌا من عناصر إقامة دولة الٌهود فً فلسطٌن العربٌة ،باعتباره وسٌلة عملٌة تهدف إلى
تهوٌد فلسطٌن وإقامة الكٌان االستٌطانً فٌها وتزوٌده باستمرار بالعنصر البشري لتقوٌة طاقاته
العسكرٌة واالقتصادٌة والبشرٌة.
وتبحث هذه الدراسة فً موضوع االستٌطان الصهٌونً والذي ٌعتبر ركنا أساسٌا فً السٌاسة
الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة تجاه الشعب الفلسطٌنً ،فقد بذلت الحركة الصهٌونٌة جهودا حثٌثة
لتطوٌر وزٌادة االستٌطان الصهٌونً قبل عام  8491وبعده ،وقد أقٌمت نقاط ومراكز استٌطانٌة
على أجزاء من األراضً التً استولت علٌها المنظمات الصهٌونٌة بمساعدة سلطات االنتداب،
وقد كانت هذه المستوطنات بمثابة مواقع عسكرٌة وكٌانات إرهابٌة ضد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن
قبل وأثناء حرب  ، 8491وبالرغم من أن المقاومة الفلسطٌنٌة لهذا االستٌطان استمرت بعدة
طرق وأسالٌب وعلى أكثر من جهة ،إال أنها لم تستطع كبح الهجرة الٌهودٌة أو وقف األنشطة
االستٌطانٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة والتً كان هدفها التأسٌس إلقامة دولة الكٌان الصهٌونً.

تعنً دارستنا بتارٌخ االستٌطان الصهٌونً حتى عام  ، 8491والذي دفعنً إلعداد هذه الدراسة
هو إدراكً لمخاطر االستٌطان الصهٌونً الذي كان النواة األولى للمشروع الصهٌونً ،حٌث
ساهم الحقا وبشكل كبٌر فً تأسٌس دولة الكٌان الصهٌونً وتوسعها ،وكما أن نقص الدراسات
السابقة حول االستٌطان وتحدٌدا قبل عام  8491شكل لنا دافعا أخرا إلنجازها.
وانطالقا مما سبق تأتً هذه الدراسة ،والتً تعتمد على المنهج التارٌخً لوصف نشأة وتطور
ظاهرة االستٌطان الصهٌونً قبل عام  8491وتنقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث ٌتناول األول
االستٌطان فً الفكر الصهٌونً ،وٌتناول الثانً مراحل االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن
وٌختص تحدٌدا فً دراسة االستٌطان فً عهد الحكم العثمانً واالنتداب البرٌطانً ،وٌتناول
الثالث الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن  ،وردود الفعل الفلسطٌنٌة والعربٌة على الهجرة واالستٌطان
حتى عام  ، 8491ثمة خاتمة الدراسة.

المبحث األول
أوال :االستٌطان فً الفكر الصهٌونً

بما أن موضوع الدراسة حول االستٌطان فالبد من العرض الموجز عن االستٌطان فً الفكر
الصهٌونً ،إلٌضاح أهمٌة االستٌطان لدى بعض المفكرٌن والقادة الصهاٌنة والذٌن كان لهم
دور رٌادي فً نشأة االستٌطان الصهٌونً وتطوره ،لتكون الصورة واضحة ومساعدة فً
تحلٌل تطور االستٌطان الصهٌونً عبر الفترة التارٌخٌة التً تتعرض لها هذه الدراسة .
تتمثل أسطورة االستٌطان الصهٌونً فً زعم المفكرٌن والقادة الصهاٌنة أن فلسطٌن هً
الكٌان الصهٌونً أو صهٌون" وأن تارٌخها قد توقف تماما برحٌل الٌهود عنها  ،بل أن تارٌخ
الٌهود أنفسهم قد توقف هو اآلخر برحٌلهم عنها  ،ولن ٌستأنف هذا التارٌخ إال بعودتهم إلٌها فهو
تارٌخ مقدس"  ،وقد جسدت الحركة الصهٌونٌة فً فلسطٌن العقدٌة التوراتٌة فً طرحها
لالستٌطان  ،حٌث حولت ممارساتها العملٌة الستعمارها االستٌطانً فً فلسطٌن إلى مفهوم
توراتً "عودة الشعب إلى أرض المٌعاد " وبذلك ٌتم استقبال المهاجرٌن المستوطنٌن الٌهود إلى
فلسطٌن كمهاجرٌن إلى ارض الكٌان الصهٌونً .
ٌمثل هؤالء المهاجرون توطٌن استٌطانً كولونٌالً ،بمعنى قٌام جماعات الٌهود األجنبٌة
باستٌطان أرض فلسطٌن وممارستهم السلطة فوق تلك األرض على من كان وال ٌزال فٌها من
السكان الفلسطٌنٌٌن"ألن األٌدلوجٌة الصهٌونٌة فً فلسفتها الخاصة قامت على أساس نفً اآلخر
واقتالعه ،ال التعاٌش مع أو القبول بوجوده ،وعلٌه فإن غاٌتها فً البدء أو النهاٌة هً اإلجالء
واإلحالل وإزاحة الفلسطٌنً لتوطٌن هؤالء المهاجرٌن مكانهم"  ،لقد واكب االستٌطان
الصهٌونً فً فلسطٌن منذ البداٌة ظواهر التعالً القومً تجاه المواطنٌن المحلٌٌن حٌث ساد
بٌنهم الرأي القابل بان العربً ٌحترم اآلخرٌن إذا فهم لغة واحدة هً القوة ،فقد ارتبطت
الصهٌونٌة باالستٌطان باعتباره جزءا منها وأساسا مهما فً مشروعها ،إذ قامت على ثالثة

أسس متكاملة"  ،األول أن الٌهود رغم انتمابهم للعدٌد من الدول والمجتمعات ٌمثلون قومٌة
واحدة تتمٌز بصفات عرقٌة سامٌة  ،والثانً أن عالقة الٌهود مع الشعوب األخرى تقوم على
العداء والصراع تلخصها ظاهرة معاداة السامٌة  ،والثالث إن مشكلة الٌهودٌة ال حل لها إال
بإقامة دولة ٌهودٌة  ،وإن هذه الدولة تتمثل فً ارض المٌعاد و االستٌطان فٌها  ،وأساس ذلك
"إذا كان هناك من شعب مختار فثمة أٌضا أرض مختارة  ،فاألصل فً استمرار الصهٌونٌة ال
ٌكون إال من خالل استمرار االستٌطان فً فلسطٌن" .
فالبرامج االستٌطانٌة الصهٌونٌة جاءت إلقامة المستعمرات الٌهودٌة على األراضً
الفلسطٌنٌة تحت تبرٌرات دٌنٌة وتارٌخٌة مفادها أن هناك حقوقا تارٌخٌة ودٌنٌة ٌهودٌة على
أرض فلسطٌن  ،وهذه الحقوق هً التً وعد بها الرب الشعب الٌهودي ،وقد تطور هذا المفهوم
فٌما بعد إلى جعل إقامة المستعمرات أداة لتعزٌز أمن دولة الكٌان الصهٌونً بعد قٌامها عام
 ، 8491ولتأكٌد ذلك ٌقول عضو الكنٌست اإلسرابٌلً السابق ٌشعٌاهو بن فورت فً صحٌفة
ٌدٌعوت أحرونوت اإلسرابٌلٌة"إن الحقٌقة هً ال صهٌونٌة بدون استٌطان ،وال دولة ٌهودٌة
بدون إخالء العرب ومصادرة أراضً وتسٌٌجها" .
فاالستٌطان اإلسرابٌلً هو التطبٌق العملً للفكر االستراتٌجً الصهٌونً الذي انتهج فلسفة
أساسها االستٌالء على األرض الفلسطٌنٌة ،بعد طرد سكانها الفلسطٌنٌٌن بشتى الوسابل بحجج
ودعاوي دٌنٌة وتارٌخٌة باطلة ،وتروٌج مقولة "أرض بال شعب لشعب بال أرض" ،وجلب
أعدادا ،كبٌرة من الٌهود من مختلف أنحاء العالم ،وإحاللهم بدال من العرب الفلسطٌنٌٌن ،بهدف
إقامة دولة ٌهودٌة فً المنطقة العربٌة.
وٌتضح من كل ما سبق إن إقامة المستعمرات واالستٌطان على األرض الفلسطٌنٌة ٌمثل
حجر الزاوٌة فً اإلٌدٌولوجٌة الصهٌونٌة وذلك لألهمٌة العظمى التً ٌنطوي علٌها االستٌطان
وتكمن هذه األهمٌة فً عدة جوانب دٌمغرافٌة وأمنٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة ومابٌة وطابفٌة،
فإقامة المستعمرات ٌعمل على جلب المزٌد من المهاجرٌن الٌهود وبالتالً تهوٌد األرض
الفلسطٌنٌة ،فمنذ أن جاءت حركة االستعمار االستٌطانً فً أواخر القرن التاسع عشر ،تمكن
المستوطنون الٌهود من السٌطرة على المناطق اإلستراتٌجٌة والموارد المابٌة ،باإلضافة إلى
السٌطرة على مساحات واسعة من األراضً الزراعٌة الخصبة وبمساعدة المؤسسات الصهٌونٌة
من جهة ،ودعم برٌطانٌا من جهة أخرى ،أمكن للمهاجرٌن الٌهود من السٌطرة على المقدرات
االقتصادٌة لفلسطٌن ،مثل شركات الكهرباء والماء والشركات الزراعٌة الصناعٌة وغٌرها.
ثانٌا :بداٌة االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن

بدأت فكرة االستٌطان فً فلسطٌن  ،تلوح فً األفق ،بعد ظهور حركة اإلصالح الدٌنً على
ٌد مارتن لوثر فً أوروبا ،حٌث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتً الجدٌد بتروٌج فكرة تقضً
بأن الٌهود لٌسوا جزءا من النسٌج الحضاري الغربً ،وإنما هم شعب هللا المختار ،وطنهم
المقدس فلسطٌن ٌ ،جب أن ٌعودوا إلٌه  ،وكانت أولى الدعوات لتحقٌق هذه الفكرة ما قام به
التاجر الدنماركً أولٌغربولً عام  ، 8;4:الذي أعد خطة لتوطٌن الٌهود فً فلسطٌن  ،وقام

بتسلٌمها إلى ملوك أوروبا فً ذلك الوقت ،وفً عام  ، 8944و كان اإلمبراطور الفرنسً
نابلٌون بونابرت أول زعٌم دولة ٌقترح إنشاء دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن أثناء حملته الشهٌرة على
مصر و سورٌا .
واشتدت حملة الدعوات للمشروع االستٌطانً الٌهودي فً فلسطٌن فً القرن التاسع عشر،
حٌث انطلقت هذه الدعوات من أوروبا مستغلة المناخ السٌاسً السابد حول األطماع االستعمارٌة
األوروبٌة فً تقسٌم ممتلكات الرجل المرٌض"الدولة العثمانٌة" والتً عرفت حٌنبذ بالمسألة
الشرقٌة ،وقد تولى أمر هذه الدعوات عدد من زعماء الٌهود وغٌرهم،أمثال:اللورد شاتسبوري،
الذي دعا إلى حل المسالة الشرقٌـة عن طرٌق استعمـار الٌهـود لفلسطٌـن  ،بدعم من الدول
العظمى ساعده فً ذلك اللورد بالمرستون"; ، "8919-81:الذي شغل عدة مناصب منها،
وزٌر خارجٌة برٌطانٌا ،ثم ربٌس مجلس وزرابها حٌث قام بتعٌٌن أول قنصل برٌطانً فً
القدس عام  8181وتكلٌفه بمنح الحماٌة الرسمٌة للٌهود فً فلسطٌن ،كما طلب من السفٌر
البرٌطانً فً القسطنطٌنٌة بالتدخل لدى السلطان العثمانً للسماح للٌهود بالهجرة إلى فلسطٌن .
وبعد ظهور الحركة الصهٌونٌة كحركة سٌاسٌة عملٌة فً النصف الثانً من القرن التاسع
عشر ،سعت هذه الحركة إلى السٌطرة على األراضً الفلسطٌنٌة ،وكان من أبرز نشطابها
لورنس أولٌفانت  8181-8111والذي كان عضوا فً البرلمان اإلنجلٌزي ،وعمل أٌضا فً
السلك الدبلوماسً اإلنجلٌزي ،اعتقد بضرورة تخلٌص الٌهود من الحضارة الغربٌة بتوطٌنهم فً
فلسطٌن  ،وذلك بإدخالهم كعنصر إلنقاذ الدولة العثمانٌة من مشاكلها االقتصادٌة ،لما ٌتمتع به
الٌهود من ذكاء فً األعمال التجارٌة ومقدره على جمع األموال ،ومن أجل ذلك قام فً عام
 8111م بنشر كتاب بعنوان أرض جلعاد اقترح فٌه إنشاء مستوطنة ٌهودٌة شرقً األردن
شمال البحر المٌت ،لتكون تحت السٌادة العثمانٌة بحماٌة برٌطانٌة ،وكذلك شجع استعمار الٌهود
فً فلسطٌن والمناطق المجاورة عن طرٌق إقامة مستعمرات جدٌدة ومساعدة القابم منها .
وباإلضافة إلى أولٌفانت حاول العدٌد من زعماء الٌهود فً القرن التاسع عشر القٌام
بمشارٌع لتوطٌن الٌهود فً فلسطٌن ،ومن بٌن هؤالء مونتفٌوري (  ) 811: - 8919الذي
حاول استبجار  811قرٌة فً الجلٌل لمدة  :1عاما مقابل  %81-%81من إنتاجها ،إال أن هذه
المحاولة فشلت أمام رفض الحاكم المصري لبالد الشام آنذاك،ثم نجح فً الحصول على موافقة
السلطان العثمانً بشراء عدد من قطع األراضً بالقرب من القدس وٌافا ،واسكن فٌها مجموعة
من العابالت الٌهودٌة ،إال أن هذه الخطوة أخفقت أٌضا تحت تحفظ السلطات العثمانٌة لمشارٌع
االستٌطان فً فلسطٌن ،كما بذل ولٌم هشلر جهودا فً جمع تبرعات مادٌة وإرسالها إلى
الجمعٌات الصهٌونٌة لتشجٌع االستٌطان فً فلسطٌن تحت الحماٌة البرٌطانٌة" .
أما المبشرون األمرٌكٌون فقد ساهموا فً عودة الٌهود إلً فلسطٌن ففً عام  8189وقف
القس جون ماكدونالد راعً الكنٌسة المسٌحٌة داعٌا إلً أن الٌهود ٌجب أن ٌعودا إلً أرض
صهٌون  ،ولقد تبعه العشرات من المبشرٌن الذٌن دعوا إلً نفس الفكرة ففً النصف األول من
القرن التاسع قام أحد قادة البروتستانت بالهجرة إلً فلسطٌن وأنشأ هناك مستوطنة زراعٌة
ٌهودٌة لتدرٌب المهاجرٌن الٌهود علً الزراعة  ،وكذلك قامت السٌدة كلواندا مانٌور زوجة أحد
كبار التجار وهً من البروتستانت مجموعة من رجال الدٌن المسٌحً للهجرة إلً فلسطٌن عام

 81:1وملكت مساحات شاسعة من األراضً وهبتها إلقامة المستوطنات الٌهودٌة وهكذا ساعد
البروتستانت الٌهود فً دخول فلسطٌن  ،و قام االتحاد اإلسرابٌلً العالمً (االلٌانس) الذي
تأسس عام  81;1باستبجار  8;11دونم لمدة  44عاما،أقٌمت علٌها مدرسة زراعٌة بدعم من
البارون روتشٌلد لتدرٌب الٌهود المهاجرٌن على الزراعة.
وفى عام  8191تم تأسـٌس مسـتوطنة (مكفا إسرابٌل) وتعنى أمل الكٌان الصهٌونً فً لواء
القدس والتً أنشأت مدرسه كانت تهدف إلى تزوٌد المستوطنٌن الٌهود بالخبرة الزراعٌة وتقـدٌم
التسهٌالت لهم .هذا وٌعتبرها المؤرخون الٌهود أول مستوطنه زراعٌة ٌهودٌة فً فلسطٌن .
فً عام  8191قامت مجموعة من الٌهود بشراء  889:دونم من أراضى قرٌة ملبس وتم
تسجٌلها باسم النمساوي سلومون ،واستمرت المحاوالت الٌهودٌة للسٌطرة على األراضً
الفلسطٌنٌة حتى عام  8118الذي ٌعتبره المؤرخ الٌهودي والترالكور بداٌة التارٌخ الرسمً
لالستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن بعد أن وصل حوالً ٌ 8111هودي من أوروبا الشرقٌة ،تمكنوا
من إنشاء عدد من المستوطنات فً الفترة من  ، 8119 - 8118وتوالت فٌما بعد عملٌات
االستٌالء على األراضً الفلسطٌنٌة بشتى الوسابل منها الشراء أو االستبجار لمدة طوٌلة  ،وقد
لعبت المؤسسات الٌهودٌة التً أنشبت لهذا الغرض ومن بٌنها:منظمة بٌكا التً أسسها روتشٌلد،
والوكالة الٌهودٌة التً انبثقت من المؤتمر الصهٌونً العالمً األول عام  ، 8149والصندوق
القومً الٌهودي "الكٌرن كاٌمت" وصندوق التأسٌس الٌهودي"الكٌرن هاٌسود" والشركة
اإلنجلٌزٌة الفلسطٌنٌة .وبالرغم من إن المستوطنات لم تظهر بشكل منتظم خالل القرن التاسع
عشر إال فً عام ، 8191عندما تمكن مجموعة من ٌهود القدس من تأسٌس مستوطنة بتاح تكفا،
وفً عام  8118ثم إنشاء ثالث مستوطنات ،هً مستوطنة رٌشون لٌتسٌون وزخرون ٌعقوب
وروش ٌبنا،ثم مستوطنتً ٌسود همعلٌه وعفرون عام  ، 8118ومستوطنة جدٌرا عام ، 8119
وفً عام  8141أقٌمت مستوطنات رحوبوت ومشمار هٌارون وبعد انعقاد المؤتمر الصهٌونً
العالمً الثانً عام  8141أقر قانون المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة التً أخذت على عاتقها كافة
الشؤون المتعلقة باالستٌطان بعد أن وصل عدد المستوطنات اإلسرابٌلٌة الزراعٌة إلى""88
مستوطنة ،سٌطرت على  811ألف دونم ارتفعت إلى  981ألف دونم .
وساهم تشكٌل المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة بزعامة هرتسل سنة  ، 8149بوضع حجر
األساس للمشروع الصهٌونً ،حٌث كان األساس األٌدٌولوجً الذي اعتمدته الحركة الصهٌونٌة،
منذ بـدء نشاطها أواخر القرن التاسع عشر -مقولة إن المشروع الصهٌونً هو عودة شعب بال
أرض إلى أرض بال شعب" .
فعملت المؤتمرات الصهٌونٌة العالمٌة بدءا من المؤتمر األول على تنفٌذ برامجها التً
تمحورت حول برنامج المؤتمر األول عام  "، 8149وٌدعو هذا البرنامج إلى العمل على
استعمار فلسطٌن بواسطة العمال الزراعٌٌن والصناعٌٌن الٌهود وفق أسس مناسبة ،وتغذٌة
وتقوٌة المشاعر الٌهودٌة والوعً القومً الٌهودي ،واتخاذ الخطوات التمهٌدٌة للحصول على
الموافقة الضرورٌة لتحقٌق غاٌة الصهٌونٌة  ،فقد سعت الحركة الصهٌونٌة خالل الربع األخٌر
من القرن التاسع عشر إلى امتالك أكبر مساحة ممكنة من األراضً باعتبار ذلك إحدى الركابز
الضرورٌة إلقامة دوله ٌهودٌة على أنقاض فلسطٌن العربٌة ،ولقد ساعد نظام ملكٌة األراضً

الذي كان سابدا فً فلسطٌن ومناطق أخرى من اإلمبراطورٌة العثمانٌة آنذاك الصهاٌنة على
تحقٌق بعض مخططاتهم فً امتالك األراضً الفلسطٌنٌة وتهوٌدها.

المبحث الثانً
مراحل االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن
نشأ االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن قبل عام  ، 8491على عدة مراحل كان لكل مرحلة
منها هدف مختلف عن المرحلة التً سبقتها  ،كما كان لكل مرحلة منها الطابع الخاص بها ،
والممٌز لها  ،وٌمكن تقسٌم االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن إلى عام  8491م إلى مراحل
تمت فً العهد العثمانً ،فً عهد االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن ،ومراحل أخرى تمت بعد
إعالن قٌام الكٌان اإلسرابٌلً فً  8491/:/8:م ،ومستمرة حتى اآلن ٌمكن إجمالها فً
المراحل التالٌة:
المرحلة األولى:
مرحلة الدولة العثمانٌة وتحدٌدا منذ انعقاد مؤتمر لندن عام  8191بعد هزٌمة محمد علً،
واستمرت حتى عام  ، 8118وخالل هذه الفترة البداٌات األولى للنشاط االستٌطانً الٌهودي ،إال
أن مشارٌع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف الٌهود أنفسهم عن الهجرة إلى
فلسطٌن  ،والتوجه إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو االنخراط فً مجتمعاتهم  ،ومن أبرز
نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري  ،واللورد بالمرستون ،ومونتفٌوري واستمرت هذه
المرحلة حتى بداٌة االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن عام . 8481
المرحلة الثانٌة:
مرحلة االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن وحتى قٌام دولة الكٌان الصهٌونً  -:وفً هذه
المرحلة بدأ االستٌطان الفعلً فً فلسطٌن حٌث تم تكثٌف عملٌات استمالك الٌهود لألراضً
الفلسطٌنٌة ،وتدفق الهجرة الٌهودٌة  ،حٌث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة
والخامسة من الهجرات الٌهودٌة.
المرحلة الثالثة:
وبدأت منذ إعالن قٌام دولة إسرابٌل وحتى عام  ،84;9وفٌها تمكنت الكٌان الصهٌونً من
االستٌالء على األراضً الفلسطٌنٌة واالستمرار فً مصادرة األراضً وإقامة المستوطنات
الستقبال الهاجرٌن الجدد باستمرار.
المرحلة الرابعة:

هً مرحلة التسوٌة السٌاسٌة وتوقٌع اتفاق أوسلو عام  ، 8448حٌث نشطت حركة
االستٌطان فً األراضً الفلسطٌنٌة واستمرت أعمال تسمٌن المستوطنات توسٌعها وصوال إلى
إقامة جدار الفصل العنصري الذي سٌطرت من خالله الكٌان الصهٌونً علً أكثر من ثلث
مساحة الضفة الغربٌة.

وسوف تقتصر الدراسة علً المراحل األولً والثانٌة فقط باعتبارها لم تنل قسطا كبٌر من
الدراسات ،فقد وقع الباحث علً جملة دراسات متخصصة فً االستٌطان ،جلها ركز علً
ظاهرة االستٌطان بعد عام . 84;9

أوالا :االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن فً العهد العثمانً
ترجع معظم الدراسات التً وقع علٌها الباحث المحاوالت األولى لالستٌطان الٌهودي فً
فلسطٌن إلى جهود الثرى الٌهودي منتً فٌوري ،الذي استطاع فً عام  81::م أن ٌشتري
قطعة ارض فً مدٌنة القدس ،أقام علٌها فً عام  ، 81:9أول حً سكنً ٌهودي فً فلسطٌن
خارج أسوار مدٌنة القدس  ،وهً حً مشكانوت شعنا نٌم وعرف فٌما بعد ٌمٌن موسى وفً
عام  ، 81;1اشترى اثنان من المتوملٌن الٌهود قطعتً ارض فً فلسطٌن األولى قرب أراضً
قالونا والثانٌة حول بحٌرة البرٌة وفً العام نفسه تم بناء أول  81مسكنة لم تشغل إال فً عام
 ، 81;8وبذلك بدأت الخطوات العمٌلة األولى لالستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن تم بعد ذلك
جمعٌة الهٌكل األلمانً برباسة كرٌستوف هوفمان بعض المستوطنات فً فلسطٌن  ،وخاصة فً
ٌافا وحٌفا وفً عام  ، 8191تمكنت مجموعة من ٌهود القدس  -بعد حصولهم على دعم من
الخارج  -من االستٌطان فً السهل الساحلً وتأسٌس مستوطنة " بتاح تكفا " على جزء من
أراضً ملبس قرب ٌافا وقد شهدت فلسطٌن قبل الحرب العالمٌة األولى موجتٌن ربٌسٌتٌن من
الهجرات الٌهودٌة  ،األولى وقعت فً الفترة ما بٌن  ،8418 - 8118وقد تراوح عددها ما بٌن
( )81-8:ألف مهاجر والٌها ٌرجع الفضل فً التمهٌد إلرساء األسس التً قامت علٌها حركت
االستٌطان الٌهودي المنظم فً فلسطٌن  ،لذا فقد تم فً عام  8118م إنشاء ثالث مستوطنات
هً "رٌشون لٌتسٌون ،وزخرون ٌعقوب ،وروش لٌتاح "كما أنشأت فً عام ، 8118
مستوطنتان أخرٌان هما "ٌسود همعله" و" نٌوز ٌونا" وقد أقٌمت المستوطنات السابقة بأسالٌب
التحاٌل مستغلٌن ضعف األنظمة والقوانٌن ومستخدمٌن الرشوة للموظفٌن األتراك كذلك قد تم
فً عام ، 8119إنشاء مستوطنة جدٌدة ،غٌر أنها تعرضت لخسابر فادحة ولم تستطع االستمرار
لوال تدخل "أدمون دي روتشٌلد" حٌث أنقذ هذه المستوطنات ،ومكنها من أن تقٌم فً عام 8141
 ،ثالث مستوطنات أخرى هً رحوبوت ،ومشما رهارون  ،والخضٌرة " ،وقد عهد ورٌتشٌلد
بإدارة مشارٌعه إلى المنظمة التً تدعى أٌكا ،وهً منظمة االستٌطان الزراعً أسسها البارون
النمساوي األصل دي هٌرش ،وقد تولت هذه المنظمة العمل االستٌطانً فً فلسطٌن وتمكنت
بٌن سنتً  8144إلى  ، 8411من تأسٌس عدة مستوطنات جدٌدة باإلضافة إلى إعادة تنظٌم
مستعمرات روتشٌلد  ،ورغم ذلك فقد فشلت فً توقعاتها وذكرت فً تقرٌر لها عام ، 8144
بأنه "ٌصعب تحوٌل الٌهود فً فلسطٌن إلى مزارعٌن ومعظمهم ٌعٌش فً خمول قاتل" .

لذلك فقد أطلق البعض على االستٌطان الٌهودي خالل تلك المرحلة اسم " االستٌطان
الروتشٌلدي " ،نسبة إلى الملٌونٌر الٌهودي دي روتشٌلد الذي اشرف على إشادة وإدارة هذه
المستوطنات وقد تولى إنشاء المستوطنات الٌهودٌة فً فلسطٌن خالل العهد العثمانً حتى وصل
عددها إلى " "84مستوطنة ٌسكنها ""88ألف مستوطن تم بلغ عددها حتى عام "99" 8489
مستوطنة ( )9منها أقٌمت بدعم من المنظمة الصهٌونٌة بإشراف مكتب فلسطٌن"  ،وقد عمل
الصهاٌنة على إقامة هذه المستوطنات بالتدرٌج  ،حتى ال ٌلفتون إلٌهم أنظار العرب حٌث كانوا
ٌقٌمون من مستعمرة إلى ثالث مستعمرات سنوٌة وذلك خالل الفترة الواقعة بٌن عام  8191إلى
. " 8481
وعلى الرغم من إن الدولة العثمانٌة لم ترحب فً االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن  ،إال أن
نظام حٌازة األراضً فً فلسطٌن فً العهد العثمانً  ،قد شاهد على إقامة تلك المستوطنات ،
حٌث ظهرت طبقة من مالكً األراضً من العرب  ،وغٌر الفلسطٌنٌٌن الذٌن كانت تجذبهم
األسعار المرتفعة إلى بٌعها  .وعلى الرغم من أن الدولة العثمانٌة قد أصدرت فً عام ، 8118
قانونا اعتبرت بموجبه دخلوا الٌهود إلى فلسطٌن أمرا غٌر قانونً ثم أصدرت فً عام ، 8111
قانونا آخر ٌمنع دخول الٌهود (من غٌر سكان اإلمبراطورٌة ) إلى فلسطٌن  ،إال لمدة ثالثة
أشهر  ،غٌر أن الصهٌونٌة قد لجأت إلى رشوة موظفً الدولة العثمانٌة وتحاٌلت بطرق غٌر
مشروعة لتهجٌر الٌهود إلى فلسطٌن وتوطٌنهم فٌها .
واستمر النشاط االستٌطانً فً أواخر حقبة الحكم العثمانً حٌث أقٌم بٌن سنة  8419وسنة
 " 8:" 8489مستعمرة جدٌدة ،فبلغ مجموع المستعمرات الصهٌونٌة أربعٌن مستعمرة ٌسكنها
حوالً  88111الجا ٌهودي ،وبالرغم من الظروف المالبمة لالستٌطان التً وفرها لهم وعد
بلفور واالنتداب البرٌطانً إال أن معدل قدوم المهاجرٌن بقى فً البداٌة ضبٌال .
ونشطت المؤسسات الصهٌونٌة بعد الحرب العالمٌة األولى خصوصا بعد تمكن المنظمة
الصهٌونٌة العالمٌة من استصدار وعد بلفور الشهٌر عام  8489الذي ٌقضً بإنشاء وطن قومً
للٌهود فً فلسطٌن ،ثم وقوع فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً،حٌث لعبت حكومة االنتداب
دورا كبٌرا فً تمكٌن الٌهود من السٌطرة على مساحات كبٌرة من األراضً الفلسطٌنٌة وذلك
باتخاذها العدٌد من اإلجراءات،منها فتح األراضً األمٌرٌة وجعلها أراضً ملكٌة وسن قانون
أمالك الغاببٌن،تمكن الٌهود بفضل هذه اإلجراءات استمالك  8191111دونم بعد قٌـام دولة
الكٌان الصهٌونً " وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه األراضً فً مناطق
متباعدة من أجل توسٌع رقعة "الدولة الٌهودٌة".
ثانٌا ا :االستٌطان فً ظل االنتداب البرٌطانً
تعتبر مرحلة االنتداب البرٌطانً فً فلسطٌن هً المرحلة الذهبٌة لالستٌطان الصهٌونً فً
فلسطٌن حٌث دخلت برٌطانٌا فلسطٌن وهً ملتزمة بوعد بلفور القاضً بإنشاء وطن قومً
للٌهود فً فلسطٌن  ،وبذلك أصبح االستٌطان الٌهودي ٌتم تحت رقابة دولة عظمى عملت على
مساندته وتدعٌمه ،فإذا كان االستٌطان فً مراحله األولى قد اتصف بالعشوابٌة ،واالتجاه نحو
مواجهة المشاكل التً تتعلق بالٌهود خارج فلسطٌن فإنه فً هذه المرحلة خضع لالعتبارات
السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة منذ بداٌتها  ،حٌث أقٌم عدد من المستوطنات فً المناطق اإلستراتٌجٌة ،

وكانت على شكل مجتمعات مغلقة تشبه "الغٌتو" ،معتمدة على سٌاسة العمل العبري لتأسٌس
نفسها ومشكلة نواة للوجود الصهٌونً فً فلسطٌن" .

ومما ال شك فٌه أن السلطات االنتداب البرٌطانً قد سهلت ،وبمختلف الوسابل عملٌة نقل
ملكٌة األراضً الفلسطٌنٌة إلى المنظمات الصهٌونٌة  ،من أجل استٌطانها  ،من ذلك أنها قد
منحت الوكالة الٌهودٌة أراضً حكومٌة واسعة مساحتها ( )84:ألف دونم  ،فً مناطق مختلفة
من البالد بما فٌها أراضً من السهل الساحلً الفلسطٌنً ،أعطٌت لبلدٌات تل أبٌب ،وبتٌاح
تكفا ،من أجل توسٌع رقعة المستوطنات فٌهما  ،كذلك قد وضعت حكومات االنتداب البرٌطانً
فً عام  )89:( ، 8488ألف دونم من أمالك الحكومة تحت تصرف المنظمات الصهٌونٌة من
أجل إقامة المستوطنات علٌها لتوطٌن المهاجرٌن  ،وهو ما أدى بدوره إلى قٌام ثورة  8488م
التً قمعتها القوات البرٌطانٌة بشدة حٌث انضم المستوطنون الى جانب االنجلٌز فً قمع هذه
الثورة .
وقد تجددت خالل هذه الفترة عملٌة شراء األراضً من بعض اإلقطاعٌٌن والتجار اللبنانٌٌن
الذٌن كانوا ٌملكون مساحات واسعة من األراضً فً شمال فلسطٌن " ،حٌث انه مع صدور
الكتاب األبٌض فً عام  ، 8481قررت المنظمة الصهٌونٌة اإلسراع فً عملٌات االستٌطان فً
المناطق التً لم ٌسكنها الٌهود من قبل لتشمل أوسع مساحة جغرافٌة ممكنة فً حالة حصول
تقسٌم لفلسطٌن" ،فأقٌمت فً الفترة من عام ; ":8" 8484 - 848مستوطنة كان ٌطلق علٌها
"خوما ومجدال "أي سٌاج وبرج وصفا للطابع العسكري لتلك المستوطنات التً تزامن إنشاؤها
مع نشوب ثورة عام ; 848الفلسطٌنٌة"  ،حٌث روعً فً اختٌار مواقع تلك المستوطنات أن
تكون بمثابة سٌاج ٌشرف على المستوطنات األخرى وتعمل فً القوت نفسه كمناطق مراقبة
بالنسبة للقرى العربٌة  ،وقد تمت معظم هكذا النوع من المستوطنات المشرفة على مرج بن عام
واألطراف الشمالٌة للجلٌل األعلى"  ،كما ظهر اتجاه لبناء المستوطنات فً مناطق معزولة
وذلك لخلق شعور لدى الٌهود بقابلٌة السٌطرة على كل أجزاء فلسطٌن  ،وفً أعقاب مشروع
بٌل لتقسٌم فلسطٌن  ، 8489بدأ االهتمام الصهٌونً بإقامة مستعمرات فً صحراء النقب -
جنوب فلسطٌن  -حٌث توسعت الصهٌونٌة فً إقامة المستوطنات فً تلك المنطقة  ،وذلك الفترة
الواقعة ما بٌن الحرب العالمٌة الثانٌة وسنة  ، 8491تحسبا إلمكانٌة حصول صدام عسكري مع
مصر فً المستقبل  ،حٌث بلغ عدد المستعمرات المقامة فً النقب بحلول عام "89"، 8491
مستوطنة  ،لذا فإنه مما ٌمٌز السٌاسة االستٌطانٌة خالل فتة االنتداب اتجاه الحركة الصهٌونٌة
نحو توزٌع المستوطنات الزراعٌة توزٌعا استراتٌجٌا على حدود الدول العربٌة المتاخمة لها
حٌث أقامت " "88مستوطنة على حدود األردن و" "88على حدود لبنان و" "1على حدود
مصر و" "9على حدود سورٌا  ،وقد أدخل على االستٌطان الزراعً خالل هذه الفترة نوع جدٌد
أطلق علٌه اسم "الموشاف عفودٌم" أي قرٌة العمال ،وهً قرٌة زراعٌة ذات طابع تعاونً ،
تقوم العابالت فٌها باستغالل األرض بالتساوي وقد انتشر هذا النوع من االستٌطان الزراعً
حتى بلغ مجموع المستوطنات التً أقٌمت حتى عام ; ";1" ،849مستوطنة ٌسكنها ()81988
مستوطن .

وقد تمكنت الحركة الصهٌونٌة خالل فترة االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن من امتالك ما
ٌزٌد عن  %81من مجموع األراضً الزراعٌة فً فلسطٌن"  ،وقد بلغت مساحة األراضً
التً ٌمتلكها الصهاٌنة مع نهاٌة فترة االنتداب عام  8.18 ،8499ملٌون دونم  ،وهو ما ٌعادل
; %من مساحة فلسطٌن  ،والبالغة  89ملٌون دونم  ،فً حٌن كان مجموع من األراضً عند
بداٌة االنتداب ال ٌزٌد عن  %8فقط"  ،فقد أشترت المنظمة الصهٌونٌة فً السنوات األخٌرة
التً سبقت قٌام الدولة اإلسرابٌلٌة أراضى جدٌدة السٌما تلك التً تتفق ونظرتهم اإلستراتجٌة
،وواصلت تكثٌف االستٌطان الٌهودي فً السهل الساحلً بٌن حٌفا وٌافا ،كما اشترت قطعا
كبٌرة من األراضً فً القسم الشمالً من فلسـطٌن وبنوع خاص فً سهل الحولة ،وإلى
الجنوب من بحٌرة طبرٌا على طول نهر األردن .وكانت هناك كـذلك صفقات شراء أراضى
عند مصب نهر األردن فً البـحر المٌت  ،وعـلى ضفته الغربٌة ،وتوسعت أمالك الٌهود فً
منطقة القـدس ،وفى ضواحً ببر السـبع ،كما تم شراء المزٌد من األراضً فً النقب الشمالً
وفى منطقة غزة  ،وقد بلغ عدد المستوطنات التً أقٌمت فً الفترة الواقع بٌن عامً - 8484
 "94" ، 8491مستوطنة مساحتها اإلجمالٌة  8.1:8.111دونما" .
إذا كان االستٌطان فً المراحل السابقة المشار إلٌها كان ٌهدف لإلعداد إلنشاء الدولة فإنه
بعد إنشابها فً عام  ، 8491اتجه إلى تحقٌق أهداف أخرى تتمثل فً ترسٌخ القاعدة البشرٌة
واالقتصادٌة والعسكرٌة للدولة الجدٌدة ،وبما ٌخدم أغراضها التوسعٌة المستقبلٌة  ،لذلك فقد كان
أول عمل قامت به الحكومة اإلسرابٌلٌة (البرلمان ) بتارٌخ  84:1/9/:م قانون العودة ،والذي
بموجبه ٌمنح كل ٌهودي داخل فلسطٌن حق االستٌطان فٌها .فقد تكللت جهود الصهٌونٌة ومن
ورابها القوى االستعمارٌة بالنجاح عندما تم اإلعالن عن قٌام دولة الكٌان الصهٌونً عام 8491
على  %99من مساحة فلسطٌن التارٌخٌة ،وتمكنت الكٌان الصهٌونً من طرد معظم السكان
الفلسطٌنٌٌن بعد أن ارتكبت العدٌد من المذابح والمجازر وتدمٌر القرى والمدن الفلسطٌنٌة،
وأصبح الفلسطٌنٌون ٌعٌشون مشردٌن الجبٌن فً البالد العربٌة المجاورة فً مخٌمات بابسة،
وما زالوا إلى اآلن رغم صدور العدٌد من القرارات الدولٌة تقضً بضرورة عودتهم إلى
أراضٌهم ،وفً المقابل فتحت أبواب الهجرة الٌهودٌة على مصراعٌها لٌتدفق الكثٌر من الٌهود
من مختلف أنحاء العالم ،واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من حزٌران عام ، 84;9
والتً كانت من أهم نتابجها استكمال سٌطرة الكٌان الصهٌونً على األراضً الفلسطٌنٌة بعد
احتاللها للضفة الغربٌة بما فٌها القدس الشرقٌة و قطاع غزة  ،وبذلك تكون فرصة جدٌدة سنحت
للكٌان الصهٌونً لمتابعة مخططات الصهٌونٌة لتهوٌد فلسطٌن  ،والتً بدأت فً القرن التاسع
عشر ،ونعتقد أنها بداٌة مرحلة خامسة من مراحل االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن ومازالت
قابمة إلى ٌومنا هذا ،فقد تبنت الحكومات اإلسرابٌلٌة على اختالفها ،منذ عام  8491سٌاسات
استٌطانٌة متجانسة ،بهدف تغٌٌر الوضع الدٌموغرافى وخلق وقابع جدٌدة والعمل على تثبٌتها
،إال أن الممارسات االستٌطانٌة بعد توقٌع أتفاق التسوٌة كانت من الشراسة بحٌث حققت وقابع
على األرض ،تفوق ما قامت به الحكومات السابقة ،متجاهلة ما نص علٌة اتفاق أوسلو الداعً
إلى عدم تغٌٌر الوضع القابم حٌث ظل النشاط االستٌطانً بوتٌرة عالٌة ،تجسدت بمزٌد من

البناء والتوسع االستٌطانً ومصادرة األراضً بغٌة تقوٌة التواجد االستٌطانً فً محٌط القدس
ومناطق ما ٌسمى بالكتل االستٌطانٌة التً أعلن صراحة بوجوب ضمها إلى الكٌان الصهٌونً .

المبحث الثالث
أوال :الهجرة الٌهودٌة إلً فلسطٌن
الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن

تعد السٌطرة على األرض الفلسطٌنٌة جوهر الفلسفة التً انتهجتها الصهٌونٌة العالمٌة منذ
نشوء الفكرة األولى لتوطٌن الٌهود فً فلسطٌن وتابعتها الكٌان الصهٌونً بعد قٌامها حتى اآلن،
وقد رافق عملٌات االستٌالء على األراضً عملٌة تغٌٌر دٌموغرافً ،ففً جمٌع حاالت
االستٌالء كانت تجلب أعدادا من الٌهود من مختلف أنحاء العالم  ،لٌحلوا مكان السكان العرب
الفلسطٌنٌٌن ،فقد تعرضت األراضً الفلسطٌنٌة لخمس موجات متتالٌة من الهجرات الٌهودٌة" ،
كل موجة منها تتم عقب حدث من األحداث الدولٌة والمحلٌة أو نتٌجة خطة صهٌونٌة موضوعة،
فقد حدثت الموجة األولى ما بٌن عامً  ، 8418 - 8118إذ هاجر نحو عشرة آالف ٌهودي من
روسٌا فً أعقاب حادثة اغتٌال قٌصر روسٌا وما تبعتها من عملٌات اضطهاد للٌهود هناك
نتٌجة اشتراكهم فً اغتٌال قٌصر روسٌا ،كذلك كانت نتٌجة لقضٌة درٌفوس التً أدت لموجة
من العداء للٌهود فً فرنسا عام ، 8149حٌث قدرت بما ٌتراوح مابٌن  81إلى  81ألف مهاجر
ٌهودي.
وفى الفترة من(  841:إلى  ) 8481جاءت الموجة الثانٌة وكانت معظم أفرادها من روسـٌا
أٌضا وقد قدر عددهم بما ٌتراوح بٌن  91-8:ألف ٌهودي" .
انتعشت حركة االستٌطان الٌهودي والهجرة إلى فلسطٌن بعد االحتالل البرٌطانً لفلسـطٌن
والذي تاله مباشرة صدور وعد بلفور عام  ، 8489فقد أخذت الهجرات الٌهودٌة تتوالى على
فلسـطٌن بتشـجٌع ودعم من حكومة االنتداب البرٌطانً التً أخذت على عاتقها تنفٌـذ مخطط
التهـوٌد ونتٌجة لـذلك أخذ عـدد الٌهـود ٌتزاٌد ٌوما بعد ٌوم.
كما ازدادت أمالكهم التً منحتهم إٌاها برٌطانٌا فً فلسطٌن وسهلت لهم طرق شرابها" ،فقد
حدثت الموجة الثالثة ما بٌن عامً  8488 - 8484بعد حدوث الثورة البلشفٌة فً روسٌا ،وبلغ
عدد المهاجرٌن فً هذه الموجة نحو  8:ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بٌن عام - 8489
، 8488حٌث هاجر نحو  ;8ألف مهاجر بسبب قٌام الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بسن قوانٌن
حدت من الهجرة إلٌها ،أما الموجة الخامسة فكانت بٌن عامً  ، 8481 - 8488حٌث بلغ عدد
المهاجرٌن فً هذه المرحلة حوالً " "899ألف مهاجر ٌهودي"  ،مما رفع عدد السكان إلى
 891ألف ٌهودي ،فقد أخذت تتدفق إلى البالد أفواج عدٌدة من المهاجرٌن بشكل لم ٌسبق له

مثٌل مما أثار شعور االستٌاء والغضب لدى عرب فلسطٌن وكان هذا أحد األسـباب الربٌسـٌة
التً فجـرت ثورة ; 848الشـهٌرة فقد دخل إلى البالد ،وكان هذا مع بداٌة عهد نازٌة هتلر
وانتشـار الالسامٌة فً أوروبا .

وإلى جانب الموجات السابق اإلشارة إلٌها ،كانت هناك هجرات سرٌة قام بها الٌهود
الشرقٌٌن (السفاردٌم) من جهات مختلفة من الٌمن والحبشة وأفرٌقٌا الشمالٌة و تركٌا و إٌران
وذلك فً فترة األربعٌنات ،وذلك بسبب قٌام سلطات االنتداب البرٌطانً بفرض قٌود على
الهجرة الٌهودٌة تقربا للعرب للوقوف بجانبها فً الحرب العالمٌة الثانٌة ،وقد بلغت حصٌلة
الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن حتى عام  8491حوالً  ;:1ألف مهاجر ٌهودي ،وبعد قٌام دولة
الكٌان الصهٌونً قامت بتشجٌع الهجرة الٌهودٌة وذلك بسن العدٌد من القوانٌن مثل قانون العودة
عام  ، 84:1وقانون الجنسٌة اإلسرابٌلً عام  ، 84:8فازداد عدد المهاجرٌن ،حٌث بلغ فً
الفترة من )88.119:( 84;9 - 8491مهاجرا .
كما وشهد الكٌان اإلسرابٌلً عقب إنشابه موجات هجرة واسعة وذلك نتٌجة زوال قٌود
االنتداب البرٌطانً وتولى الحكومة مسؤولٌة اإلشراف المباشر على تنظٌم موجات الهجرة
واستٌطانها،مما ساهم فً تزاٌد أعداد المهاجرٌن ،كما رافق عملٌات الهجرة توسٌع االستٌطان
المدنً والقروي،الستٌعاب هذه الهجرة ،وقد بلغ مجموع الهجرة الٌهودٌة بٌن( - 8491
 )84;9حوالً( ٌ )8811111هودي شكلوا األساس البشرى للكٌان اإلسرابٌلً فً فلسطٌن" ،
وعموما أدت الهجرة الٌهودٌة واالستٌطان وترحٌل العرب إلى إقامة أكبر غٌتو ٌهودي غاصب
وعنصري فً العالم ،أي قٌام كٌان غرٌب ودخٌل استٌطانً واستعماري على األرض العربٌة
الفلسطٌنٌة.

ثانٌا :ردود الفعل الفلسطٌنٌة والعربٌة على االستٌطان

إدراك الفلسطٌنٌون والعرب مخاطر االستٌطان والهجرة الصهٌونٌة ،مما اضطرهم لمواجهة
المخطط الصهٌونً فً وقت مبكر ،فقاموا بتأسٌس عدد من األحزاب والجماعات ،لمقاومة
الهجرة الصهٌونٌة ،فقد تأسست فً بٌروت جمعٌة تحت مسمى "الشبٌبة النابلسٌة" والتً شكلت
بدورها جمعٌة الفاروق ،التً اتخذت من القدس مقر لها ،وهدفت إلى الكشف عن الخطر
الصهٌونً بالمنطقة ومجابهته ،ولم تحل الٌقظة الفلسطٌنٌة والعربٌة ،من تزاٌد الخطر
الصهٌونً ،الذي منح دفعة كبٌرة ،اثر وعد بلفور عام  ، 8489الذي منح الٌهود وطنا قومٌا فً
فلسطٌن  ،والذي كان من ابرز تداعٌاته دخول القضٌة الفلسطٌنٌة فً مرحلة جدٌدة ،وقعت على
أثرها فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً الذي بدء ٌكشف عن وجهه الحقٌقً ،الداعم إلى
الجماعات الصهٌونٌة والمسهل لها سبل الهجرة واإلقامة ،والمتغاضً عن جرابم الصهٌونٌة
واستفزاز للعرب  ،وبالرغم من المحاوالت الفلسطٌنٌة والعربٌة الممانعة للوجود الصهٌونً
واالستٌطانً ،هبات  848; ، 8488وغٌرها من الهبات إال إن موقف الحركة الوطنٌة فً

حٌنه ،كان ٌراهن على إمكانٌة إحداث تغٌر فً موقف الحكومة البرٌطانٌة الداعم للمشروع
الصهٌونً ،من جهة كما إن األحزاب السٌاسٌة الفلسطٌنٌة فً حٌنه كانت أحزاب عابالت
متصارعة من اجل النفوذ والمكانة من الجهة الثانٌة ،من هنا انحرفت الحركة الوطنٌة من حركة
تعمل ألجل الشعب وضد الصهٌونٌة واالستعمار إلى ساحة تتناقض فٌها الشخصٌات ذات
االرتباطات المشبوهة وسماسرة األرض وكل من لدٌة مرض السلطة والوجاهة ،ما جعل
الجماهٌر الفلسطٌنٌة تفقد ثقتها بقٌادتها ،وتلجأ إلى وسابل جدٌدة فً النضال ،كان من أهم سماتها
معاداة برٌطانٌا واعتبارها عدو ،واللجوء إلى العنف المسلح ،هذه اإلستراتٌجٌة الجدٌدة فً
النضال ،التً اقترنت بعودة الفكر الوحدوي إلى ساحة النضال ،والعودة أٌضا إلى مطلب الوحدة
العربٌة ،كتعبٌر عن اعتراف الفلسطٌنٌٌن بفشل المراهنة عن العمل الوطنً المنفصل عن األمة
العربٌة .
فعادت فكرة الوحدة القومٌة العربٌة ،لتمثل موقع الصدارة فً إطار الفكر السٌاسً
الفلسطٌنً ،اعتبارا من مطلع الثالثٌنات ،حٌث شعرت الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بأهمٌة العمق
العربً إبان إحداث هبّة البراق .
قد تعزز هذا التوجه بإعالن تشكٌل حزب االستقالل العربً ،فً فلسطٌن أغسطس ، 8488
على أساس مبادئ القومٌة العربٌة ،حٌث رأى مؤسسً الحزب ،بان القضٌة الفلسطٌنٌة تتقاذفها
الرٌاح والعوامل المتناقضة ،منذ إن انفصلت عن القضٌة العربٌة الكبرى"  ،وٌنسحب هذا األمر
على كافة األحزاب العربٌة ،التً ظهرت فً فلسطٌن فً النصف األول من الثالثٌنٌات ،مثل
الحزب العربً الفلسطٌنً برباسة جمال الحسٌنً عام  ،8:وحزب اإلصالح  ،الكتلة الوطنٌة ،
حزب الدفاع الوطنً ،إلى حد ما" .
واثر اشتداد الثورة الفلسطٌنٌة ،وزٌادة التضامن العربً مع فلسطٌن  ،اقترحت برٌطانٌا
تقسٌم فلسطٌن إلى ثالثة أقسام ،إال إن هذا االقتراح رفضه العرب ،وإزاء المعارضة العربٌة
قامت برٌطانٌا بإحالة القضٌة الفلسطٌنٌة لألمم المتحدة ،والتً بدورها قررت فً اجتماع
الجمعٌة العامة عام  ، 8499إنهاء االنتداب وتقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن ،عربٌة وٌهودٌة ،وفق
خرابط قررت سلفا ،كما وقررت تدوٌل القدس  ،وتعاون الدولتٌن اقتصادٌا  ،وأدى قرار التقسٌم
بدورة إلى ثورة عارمة من قبل العرب والفلسطٌنٌٌن ،الذٌن رفضوا القرار ،وعبروا عن
استٌابهم من الدول التً أٌدت إقامة دولة ٌهودٌة على جزء من فلسطٌن  ،وقاموا بعدد من
االحتجاجات وإعمال عنف مسلح ضد قنصلٌات الدول التً وافقت على القرار" .

ومن الجدٌر ذكره بان الواقع العربً المتردي فً حٌنه كان من أهم العوامل التً ساهمت فً
إقامة الدولة الصهٌونٌة واستٌالبها على مساحات كبٌرة خارج حدود التقسٌم ،فدول الجامعة
العربٌة كانت تعانً حالة من الفرقة واالنهٌار  ،وما إن دخل الجٌش العربً إلى فلسطٌن  ،بقٌادة
الجنرال جلوب ،فً ماٌو  ، 8491حتى سارع الجٌش العربً لنزع سالح الفلسطٌنٌٌن ،وتقٌٌد
حرٌتهم فً الحركة ،منذ ذلك التارٌخ غٌّب الفلسطٌنٌٌن عن مٌدان قضٌتهم ،وكان هذا بداٌة
التدخل الرسمً العربً ،لتوضع القضٌة فً هاٌدى الجامعة العربٌة  ،إما الحركة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة فً حٌنه ،فقد كانت سماتها االرتجال وغٌاب الرؤى ونقص اإلمكانٌات ،مع إن

الفلسطٌنٌٌن قد أبدو فً حٌنها بسالة فً الدفاع عن مدنهم وقراهم ،فً وجه العصابات
الصهٌونٌة .

وإجماال جاءت نكبة عام  ، 8491لتشكل صدمة كبٌرة للشعب الفلسطٌنً ،الذي أجبرته
الممارسات اإلسرابٌلٌة الصهٌونٌة االستٌطانٌة والقمعٌة والمجازر ،على النزوح والهجرة إلى
بلدان الوطن العربً ،سورٌا ولبنان واألردن ،حٌث نزح قرابة سبعمابة إلف الجا إلى البلدان
المذكورة ،وقد ساهمت النكبة فً إجراء تحول جذري فً الواقع الفلسطٌنً ،لدرجة أضحت فٌها
النكبة رمزا لجمٌع مظاهر التخلف والضعف الذي عانى منها الوطن العربً ،من استعمار
وتجزبة" .

خاتمة
تمكنت الدوابر الصهٌونٌة منذ بداٌة القرن التاسع عشر بالعمل علً االستٌطان فً فلسطٌن ،
مستغلة بعض الظروف السٌاسٌة السابدة فً ذلك الوقف وأهمها ضعف الدولة العثمانٌة ثم
المساعدات الكبٌرة التً قدمتها برٌطانٌا لهذه الدوابر خصوصا بعد انتدابها على فلسطٌن من
إقامة العدٌد من المستعمرات الٌهودٌة ،والتً تطور العدٌد منها لٌصبح مدنا كبٌرة واستطاعت
هذه المستعمرات من السٌطرة على مساحات واسعة من األراضً الفلسطٌنٌة بعد نزع ملكٌتها
من أصحابها الشرعٌٌن وبطرق مختلفة مثل الشراء والمصادرة والطرد بعد ارتكاب المذابح
والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطٌنً األمر الذي أجبر معظم الشعب الفلسطٌنً على ترك
أرضه ومنازله لٌعٌش الجبا فً مخٌمات البؤس والشقاء وقد واصلت هذه الدوابر إقامة المزٌد
من المستعمرات حتى بعد قٌام دولة الكٌان الصهٌونٌوحتى اآلن.
فالمستوطنات الٌهودٌة هً بمثابة رأس الحربة فً برنامج الكٌان الصهٌونٌالتوسعً القابم علً
فرض سٌاسة األمر الواقع  ،فقد شهدت حركة االستٌطان فً األراضً الفلسطٌنٌة فترات مد
وجزر إال انه والً اآلن ٌعد سٌاسٌة ثابتة لدي االحتالل وخاصة فً مناطق  ،;9ما ٌؤكد عزم
إسرابٌل الدابب على بقاء سٌادتها الفعلٌة فً األراضً العربٌة التً تحتلها ،فالخرق اإلسرابٌلً
مازال مستمر لجمٌع االتفاقات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان وخاصة قواعد القانون الدولً
اإلنسانً ،وهو إن دل على شا فهو عدم جدٌة إسرابٌل فً عملٌة التسوٌة،وسعٌها لكسب الوقت
لتعزٌز استٌطانها فالفلسفة الصهٌونٌة التً تنطلق منها هذه السٌاسة تقوم على مفهوم وسٌاسة
فرض األمر الواقع بالقوة ،وٌؤكد ذلك استمرار مضً إسرابٌل فً إقامة جدار الفصل العنصري
وشبكة الطرق االلتفافٌة التً شقت بحجة الربط بٌن المستوطنات مع إن الغرض الحقٌقً منها
هو منع التواصل الجغرافً بٌن التجمعات الفلسطٌنٌة وعزلها فً كنتونات محاصرة
بالمستوطنات اإلسرابٌلٌة .
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