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المقدمة :
ّ
إى الحوذ هللً ،حوذٍ ًّسخعٌَ٘ ًّسخغفشًٍّ ،عْر ببهلل هي ششّس أًفسٌب ّهي س٘ئبث أعوبلٌب ،هي ِٗذٍ
هللا فال هضل لَّ ،هي ٗضلل فال ُبدٕ لَّ ،أشِذ أى ال إلَ إال هللا ّحذٍ ال ششٗك لَّ ،أشِذ أى
هحوذاً عبذٍ ّسسْلَ ،صلْاث هللا ّسالهَ علَ٘ ّعلٔ آلَ ّصحبَ..
أهب بعذ..
إًَ هي دّاعٖ سشّسٕ أى أح٘حج لٖ ُزٍ الفشصت العظ٘وت ألكخب فٖ ُزا الوْضْع الِبم ؛ الزٕ
ِٗوٌب ًحي كلوسلو٘ي كفلسطٌ٘٘ي بخصْص جو٘عب لوب لَ هي أثش كب٘ش فٖ ح٘بحٌب الخٖ ًع٘شِب الْ٘م
ُّْ هْضْع(الِجشاث الِْ٘دٗت فٖ فلسطي ).
حشكض ُزٍ البحث علٔ هْضْع الِجشاث الِْ٘دٗت فٖ فلسط٘ي ّ ك٘ف حن ُزٍ الِجشة.
ّللِْ٘د حطلعبث إلٔ أسض "فلسط٘ي" اسخٌبدًا إلٔ األكبرٗب الخٖ سّجتج لِتب آلتت الذعبٗتت الصتًِْ٘٘ت
ححتتج صعتتن الحت الختتبسٗخٖ فتتٖ أسض األجتتذادّ ،علتتٔ ُتتزا التتضعن كتتبًْا ٗخستتللْى فتتٖ ُجتتشاث غ٘تتش
هٌخظوتت ّغ٘تش هعلٌتتت ّعلتٔ هتذٓ صهتتي طْٗتلّ ،لكتي ٗوكتتي سصتذ الِجتشاث الِْ٘دٗتتت الوٌظوتت إلتتٔ
أسض "فلسط٘ي".

الباحث

1

الهجرات اليهودية في فلسطين
الفصل االول :
الهجرة اليهودية في ظل الدولة العثمانية
كان أول تنفٌذ عملً لفكرة االستعمار الٌهودي قد حدث فً عام  1331م على ٌد الٌهودي
البرٌطانً الثري "موشً مونتفٌوري" الذي أنشا اول مستعمرة ٌهودٌة فً ارض فلسطٌن التً
كانت ابان ذلك الوقت تحت الحكم المصري واستطاع مونتفٌوري ان ٌحصل على الضمانات من
الدولة العثمانٌة بالحماٌة واالمتٌازات وذلك بعد زوال حكم محمد علً فً فلسطٌن وقدر عدد
()1
الٌهود فً فلسطٌن.
سنة 1331م بنحو ٌ 1511هودي واصبح عددهم سنة 1341م نحو عشرة االؾ ٌهودي وزداد
العدد فً سنة 1361م الى نحو  15الؾ ٌهودي كما ازداد سنة 1331م الى نحو  22الؾ ٌهودي
وكانت تتركز ؼالبٌتهم فً متصرفٌة القدس حٌث ٌرجع تارٌخ اول محاولة استٌطانٌة لهم سنة
1353م عندما اقٌم أول حً ٌهودي خارج سور القدس وسمً انذاك باسم "ٌمٌن موشً "نسبة الى
مونتفٌوري( )2الذي حصل على فرمان عثمانً سنة 1355م بشراء االرض واقامة مستشفى علٌها
وحولها سنة 1353م الى مساكن شعبٌة للٌهود اصبحت نواة الحً الٌهودي فً القدس خارج سور
البلدة القدٌمة .على الرؼم من قٌام الحكومة العثمانٌة سنة  1332م باصدار قانون للحد من الهجرة
الٌهودٌة فقد تراجعت عن المشروع فً تنفٌذه العملً بفعل ضؽوط كل من برٌطانٌا وفرنسا فتمكن
الٌهود من الهجرة الى فلسطٌن وانشاء المستعمرات الزراعٌة والمؤسسات الدٌنٌة والخٌرٌة
)3(.
والعلمٌة
_________
 )1الحالق  :حسان  ,موقؾ الدولة العثمانٌة من الحركة الصهونٌة (1313-1331م ),
ص.31
 )2ثري ومالً برٌطـانً ٌهـودي ,زعٌم الجماعة الٌهودٌة فً إنجلترا ,ومن كبار المدافعٌن
عن الحقوق المدنٌة للٌهود فً إنجلترا والعالم .وُ لد فً برٌطانٌا ألسرة إنجلٌزٌة ذات أصول
إٌطالٌة سفاردٌة استقرت فً إنجلترا فً القرن الثامن عشر.
 )3الصالبً ,علً محمد ,الدولة العثمانٌة عوامل النهوض وأسباب السقوط  ,ص.411
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المبحث االول :
الهجرة اليهودية األولى (2091-2882م)
من هنا كانت البداٌة الٌهودٌة األحاللٌة فً فلسطٌن من خالل الهجرات األستٌطانٌة لفلسطٌن ,لقد تكونت
هذه الموجه من المهاجرٌن الٌهود الروس ودول شرق أوروبا التً كان لها نصٌب فً تلك الهجرة إلى
فلسطٌن ()1وهذه الهجره ضمت أعداد من المهاجرٌن الذٌن وصل عدهم إلى حوالً 31-21ألؾ مهاجر
أي بمعدل 1111مهاجر كل عام ٌأتون إلى فلسطٌن ( )2وكانت هذه الهجرة مدعومة من جماعة ٌهودٌة
من روسٌا أطلق علٌها أسم (جماعة أحباء صهٌون)( )3كما ساهمت جماعة ٌهودٌة أخرى أسم جماعة
(البٌلو)( )4التً كانت مدعومة من الملٌونٌر الٌهودي رٌتشٌلد ( )5وكانت هذه الهجرة على مرحلتٌن فً ؼد
المهاجرٌن من خالل:
أوأل ُ المرحلة االولى ()2881-2882م
وكانت تضم هذه الهجرة عدا ُ من المهاجرٌن الٌهود كبار السن والعائالت ,وكانت هجرة ؼٌر منظمة أي
عشوائٌة من خالل مجموعات متفرقة  ,كما أن الهاجرٌن منهم من أستقر فً فلسطٌن ومنهم من أكمل
هجرته إلى الوالٌا ت المتحدة األمرٌكٌة  ,فً حٌن لم ٌصل إلى فلسطٌن فً تلك الهجرة سوء حوالً
 %2من عددالمهاجرٌن الٌهود (.)6
كماأشرنا أن هذه الهجرة مدعومة من أطراؾ مختلفة مثل رٌتشٌلد ,الذه كان له دورا ُ بارزا ُ فً تلك
المرحلة  ,وذلك من خالل شراء األراضً الزراعٌة التً بلؽت مساحتها حوالً ()3211دونم داخل
.
األراضً الفلسطٌنٌة ,ونتج عن ذلك ظهولر طبقة المالك األراضً الزراعٌة
_______________
)1عبد الراحمن عرفة :مراحل األستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن ,ص .23
)2عبد الوهاب المٌسري :موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة,ص31
)3جماعة أحباء صهٌون :هم جماعة صهٌونٌة تأسست عام  1332من  25طالبا روسً ا فً جامعة
"خاركوؾ" .أصدرت منشورات تتؽنى بحب فلسطٌن وجبل صهٌون والؽٌرة علٌهما
 )4البٌلو :هً جماعة ٌهودٌة من الشباب الٌهودي أسسئت عام 1332م فً روسٌا
 )5رٌتشٌلد  :عائلة روتشٌلد الؽنٌة التً كانت تقٌم فً فرنسا وبرٌطانٌا  ,حٌث تم تأسٌس شركة بٌكا التً أشرفت
على عملٌة تقدٌم المساعدات المالٌة والفنٌة وؼٌرها ألبناء المستوطنات
 )6بٌان الحوت :فلسطٌت القضٌة الشعب الحضارة,ص334
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والمقصود بلمالك هم الٌهود الذٌن أصبحوا أصحاب األراضً وذلك من خالل شراءها بطرق
متعددة مثل عن طرٌق السماسرة وأصبح العرب ٌعملون أٌدي عاملة مع الٌهود الذٌن هم أصحاب
()1
الألراضً الحققٌون

كما ٌري الباحث ان الٌهود فً ذلك المرحلة قد اصبحوا الهم اراضً و ذلك ٌدعم من الملٌونٌر
روتشٌلد و دور السماس الذٌن باعوا ذلك االراضً بعد اخذها بطرق متعددة من اصحابها  ,فحٌن
ان اصحاب تملك االراضً اصبحوا اعماال عند الٌهود الذٌن اخذ تلك االراضً بطرق السابقة .

______________________
)1محمد عبد المنعم عامر :إسرائل األساطٌر وتزٌٌؾ التارٌخ والمؤامرة األستعمارٌة .163,
4

ثانٌا  :اما المرحلة الثانٌة من الهجرة الٌهودٌة االولً التً امتدت من عام (1313-1331م) وهً
المرحلة التً ترافقت مع ظهور الحركة الصهٌونٌة السٌاسٌة بعد نشر كتاب هرتزل كتابه ( الدولة
الٌهودٌة ) عام 1336م  ,و لقد شهد هذه الموجه نشاط صهٌونً و تنظٌمً و سٌاسً  ,حٌث عقد
مؤتمرات بازل عام  1331م  ,الذي نتج عنه تأسٌس " المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة " و انعقاد
خمسة مؤتمرات ٌهودٌة حتً 1313م التً كانت دائما الً المشروع الٌهودٌة الرامً الً اقامة
()1
الدولة الٌهودٌة
كما ان هذه الموج ة و المرحلة ضمت نوع جدٌد من عنصر المهاجرٌن هم الشباب " البٌلو" و
كانوا اصحاب عقٌدة معٌنة قائمة علً فكر االشتراكً متاثٌر بالبٌئة الروسٌة السابقة  .كما انهم
تدرسوا مراحل التعلم داخل روسٌا ( )2كما ان فً هذه المرحلة تم تأسٌس بالشركة الٌهودٌة
لالستعمار عام 1312م  ,و فً هذه المرحلة وصل عدد المهاجرٌن الٌهود حوالً ٌ 1111هودي
مهاجر ( )3و كانت هذه المرحلة تعتبر المرحلة الهم من المرحلة االولً و ذلك من خالل ان
الهجرة قد دخل نوع جدٌد من المهاجرٌن المؤهلٌن عملٌا و علمٌا من خالل عنصر الشباب الذي
ساهم شكل كبٌر فً بلورة المشروع الٌهودي القائم علً الوصول الً اقامة الدولة الٌهودٌة .

_____________
 )1عبد الرحمن :عرفة  ,االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن  ,ص.24
 )2بٌان :الحوت  ,فلسطٌن  ,القضٌة  ,الشعب  ,الحضارة ,ص.333-331
 )3نفس المرجع  ,ص.333
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و هنا ٌجب علٌنا االشارة الً دوافع الهجرة الٌهودٌة االولً .
وكان من دافع ذلك الهجرة االولً عام 1314-1332م عدة دافع
-

() 1

تأثٌر نشاطات ال سامٌة فً روسٌا اي النظام االشتراكً .
االهتمام الكبٌر من قبل فروع جمعٌات ( احباء صهٌون ) فً روسٌا و رومانٌا و بولندا و ؼٌرهم
()2
بتنظٌم الهجرة و الحث علٌها .
التاثٌر الذي كراسه المفكر الٌهودي ( بٌنسكر ) و عوانها ( التحرر الذاتً ) علً الشباب الٌهودي
فً البلدان التً خرجت منها الهجرة .
االحباط و خٌبة االمل التً اصابت الٌهود المتقنٌن الٌهود جراء ازدٌاد المالحقات و المضاٌقات
التً تعرض لها الٌهود فً اوربا  ,و رؼبة الٌهودٌة بأٌجاد حال المشكلة الٌهودٌة و خاصة فً
()3
روسٌا النها تعرض الٌهود فٌها الً أكبر المالحقات و االضظهادات

كما ان الٌهود فً هذه المرحلة تعرضوا الً صعوبات فً هجرتهم و استٌطانهم فً المستوطنات و هذا
ما سنعرضه فٌما بعد أهم الصعوبات  ,و عد ساهم روتشٌلد الذي وضع مشروعا و مخططا كاملٌن
االنقاذ هذه الهجرة  ,و خصص مبالػ من المال و المواظفٌن للقٌام بعملٌة االنقاذ الحركة االستٌطانٌة التً
()4
قام بها بناه الهجرة االولً لمرحلتٌها
و هنا ٌجب االشارة الً ان مشروع روتشٌلد قد كان له اٌجابٌات و سلبٌات من المنظور الصهٌونً
-1
-

()5

الجانب االٌجابً :
كان لدعمه المالً اهمٌة واسعة فً انقاذ المستوطنات من االنكسار و التدهور .
قدم البارون مبلؽا بقٌمة خمسة مالٌٌن جنٌه استرلٌنً لمشروعه هذا .
تمت عملٌة تنظٌم النشاط الزراعً و ما ٌرافقه من نشاطات و فعالٌات استنادا الً طرق حدٌثه و
اسس ادراٌة راها البارون و موظفوه انها ناجعة و ناجحة االستٌطانً .

______________
 )1فراٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة  ,ترجمة احمد العجرمً ,
ص.313
 )2نفس المرجع .314 ,
 )3بٌان  :الحوت  ,فلسطٌن  ,القضٌة  ,الشعب  ,الحضارة  ,ص.365
 )4ولٌم فهمً  :الهجرة الً فلسطٌن المحتلة  , ,ص.11
 )5جوي  :منصور  ,االعالم  ,و المصطلحات الصهٌونٌة  ,ص.431
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-

-

ساهم مشروع البارون فً اقامة مستوطنات جدٌدة مثل عقرون و مئٌر شفٌا  ,اضافة الً
المستوطنات التً كان المهاجرٌن قد اقاموا و نالوا الدعم الالزم لتٌسٌر شؤونها مثل
()1
زخرون ٌعقوؾ و رٌشوون لتسٌون و بتٌاح تكفا.
و قد ساهمت تلك الهجرة الٌهودٌة االولً فً انشاء ما ٌقارب 23مستوطنة و هنا هم
()2
الصعوبات التً واجهت تلك المرحلة
قلة الخبرة عن شباب البٌلو الجد فً المجال الزراعة و التاقلم .
االعتماد علً المساعدة من الؽٌر .
()3
رفض دولة العثمانٌة لتلك المستوطنات الٌهودٌة .
تفشً االمراض المالرٌا بسبب قربهم من المستشفٌات .
الصراعات الداخلٌة داخل المستوطنات بٌن المهاجرٌن رومانٌا و روسٌا .
ترك المهاجرٌن بعض المستوطنات الهروب الً المدن .
االعتماد علً العنصر العربً فً مجالت مختلفة .

و لكن استطاع رنشٌلد التؽلب علً تلك الصعوبات و ذلك من خالل تحوٌل االشراؾ علً
المستوطنات و تطوٌرها الً جمعٌة (اٌكا ) ( )4و كنت هذه الجمعٌة دورا كبٌرا فً تؽلب علً تلك
الصعوبات و تأسٌس مستوطنات و االستٌالء علً االراضً االخري و ذلك من خالل اقامة
()5
مستوطنة حاي كفار ؼلعاوي بالقرب من المطلة و كفارتابور بالقرب من جبل الطور .
و هنا ٌري الباحث كما ان الجمعٌات الٌهودٌة لها دورا بارزا فً مجاالت متعددة فً اشكال الدعم
سوء كانت علً مستوي المكنٌة او علً مستوي العمل و ذلك من خالل بلورة الفكرة الٌهودٌة
الدٌنٌة القائمة علً اقامة الدولة الٌهودٌة علً ارض كنعان او فلسطٌن .
______________
 )1افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.314
 )2بٌان  :الحوت  ,فلسطٌن  ,القضٌة  ,الشعب  ,الحضارة  ,ص.335
 )3رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.13
 )4جمعٌة اٌكا  :هو اسم مختصر االستٌطان الٌهودي اقمت 1331م بعبارة مدرٌس هٌرش
الٌهودي .
 )5حسٌن  :فؤاد  ,المستوطنات الٌهودٌة فً الفكر الصهٌونً ,ص.62
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و الخالصة القول :
ان هذه الهجرة مهما كان فٌها من قوة و ضعؾ فأنها تعتبر بنسبة للٌهود فكرة فً االتجاه الصحٌح
الرامً الً اقامة الدولة الٌهودٌة و الفكرة تبلورة بشكل كبٌر فً ادمان الٌهود العالم و ذلك تهٌأ
الفرص المختلفة سوء كانت علً الجانب االقتصادي او دٌنً  ,كمان هذه الهجرة وضعت اسس
االركان فً اقامة المستوطنان الٌهودٌة فً فلسطٌن  ,كما ظهرت صور الدعم المختلفة من
اشخاص و جمعٌات مؤٌدة الً فكرة اقامة دولة الٌهودٌة فً فلسطٌن .

3

المبحث الثاني :
الهجرة اليهودية الثانية 2021-2091م
()1

معظم المهاجرٌن من هذه الهجرة جاء من روسٌا بعد المذابح التً نفذت فً الٌهود فً كشٌنٌؾ
عام 1313م و ذلك بعد فشل الثورة الروسٌة ( )2و ٌري الباحث ان قضٌة المذبحة و تصوٌر
الهائلة الً تلك المذبحة انما فً الحقٌقة من باب بٌان ان الٌهود متظهدٌن فً العالم  ,و قضٌة
المذبحة ٌقولون الٌهود ان مذبحة قتل واحد و اصٌب اخر و هذا من باب العقل و القانون ال ٌطلق
علٌه مذبحة بل حارثة  ,و لكن الهدؾ من ذلك كما اشرنا فً ما سبق .
ولكن فً هذه المرحلة الثانٌة اصبح الٌهود علً عقلٌة اٌدولوجٌة ملئنة بافكار المختلفة كما ان فً
()3
هذه الهجوم توفً هرتزل 1314م
كما ظهرت المؤتمرات الصهونٌة التً نادت بمشروع االستعمار فً اوعندا و هذا اثر سلبا علً
المهاجرٌن الٌهود  ,و بعد فقدان هرتزل و المذابح فً كشنٌؾ ضد الٌهود  ,جعل الٌهود اكثر
تركٌزا علً تطبٌق قرار المؤتمرات الصهٌونٌة السابقة بكل جد اجتهاد  .كما ان تعتبر هذه
المرحلة من المراحل المهمة لصالح المشروع الٌهودي و الحركة الصهٌونٌة و مخططاتها و ذلك
من خالل لم تشهد عملٌات هجرة مؤثرة ( )4و وقد بلػ عدد المهاجرٌن فً هذه الهجرة حوالً -35
 41ألؾ مهاجرٌن ٌهودي و جاء من روسٌا و رومانٌا و كانت معتمدة علً عنصر الشباب البٌلو
الٌهودي و المؽامرٌن الذٌن جندوا انفسهم لصالح الحركة الصهونٌة الرامٌة الً اقامة الدولة ( )5و
لكن فً  1314م و قد كانت االوضاع لها اثر سلبً علً المشروع الٌهودي و ذلك بسبب قٌام
الحرب العالمٌة االولً ( )6ادي الً هجرة اعداد من الٌهود من فلسطٌن الً الخارج و و تقلصت
اعداهم الً حوالً  35ألؾ ٌهودٌا و قد وصلت مساحة االراضً التً ٌمتلوكنها الً  413ألؾ
دونم و قاموا تأسٌس المستوطنات التً وصل عددها الً  44مستوطنة زراعٌة .
____________
 )1كشنٌؾ :منطقة تقع جنوب روسٌا .
 )2افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.31
 )3ألٌاس  :شوفات  :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً ,ص.233
 )4افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.311
 )5نفس المرجع ,ص.311
 )6بٌان  :الحوت  ,فلسطٌن  ,القضٌة  ,الشعب  ,الحضارة  ,ص.336
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و قد كانت هذه الهجرة الٌهودٌة الثانٌة فً بداتٌها منظمة و كانت تحت االشراؾ الحركة
()1
الصهٌونٌة او منظمتها
()2
و هنا ٌجب االشارة الً دافع تلك الهجرة بشكل اوضح فً الجرة الٌهودٌة الثانٌة
أعلن المؤتمر الصهٌونً السابع عام 1315م الذي أعلن الؽاء مشروع اوعندة بالتمام .
تأثٌر موت هرتزل المفاجً عام 1314م علً مستقبل الٌهود و عالقاتهم داخل المجتمعات
االوروبٌة و مع السلطات السٌاسٌة فً هذه المجتمعات نفسها .
ازدٌاد حدة االضطرابات و المضاٌقات ضد الٌهود فً روسٌا بشكل خاص  ,دب فً قلوب
و نفوس الشباب الٌهودي الٌأس من فشل الثورة الروسٌة 1315م  ,و لٌس هذا محسب بل
لجوء القٌصر الروسً نقٌولً الثانً الذي اتبع اسالبً الشدة و المضاٌقات مع الٌهود متهما
اٌام بالمشاركة الفعالة فً الثورة المذكورة و قوفهم الً جانب الثوار الهادفٌن الً قلب
النظام الحكم و زعزعة اركان السلطة .
تطوٌر طرق المواصالت و النقل الً فلسطٌن و ذلك اعقاب بناء سكة حدٌدٌة فً ارجاء
الدولة العثمانٌة و خاصة الطرق البرٌة و هذا االمر طور و حسن الهجرة الٌهودٌة فً
()3
فلسطٌن
قٌام عدد من الزعماء الصهٌونٌة فً اطلق النداءات لتشجٌع الٌهود الً فلسطٌن و كان بٌنهم
الزعٌم ٌوسؾ فتمكن الذي كتب فً مطلع ندائه صوت صارخ ٌنادي الشباب االسرائٌلً و
لقد دعت هذه النداءات الً ضرورة العمل بشكل مكثؾ بٌن الٌهود تحقٌق نجاح هذه الجرة
اكثر مما حصل فً الهجرة االولً التً كانت قد ادت الً فشل عدد المشارٌع التً خطط
لها الماجرٌن و قٌادٌو الصهٌونٌة فلسطٌن ـ و بالتالً كانت الظروؾ .

_____________
 )1عبد الوهاب الكٌالً  :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث  ,ص.43
 )2صبري  :جرٌس  ,تارٌخ الصهٌونٌة  ,ج, 1ص. 44
 )3افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.313
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التً حصلت فً أعقاب الهجرة االولى سببا ُ فً عودة عددا ٌ من المهاجرٌن فٌها الى موطنهم
()1
االصلً ,أوأنهم أتجهوا نحو بالد أخرى علهم ٌجدون فٌها ما ٌحلمون به
حمل أبناء هذه الهجرة فكرة أحتالل العمل وذلك بعد فكرة هارون دافٌد ؼورون,هو من الٌهود
الذٌن جاء مع هذه الهجرة الٌهودٌة وكان الهدؾ من وراء ذلك هو النداء
بأحالل الٌهود فً العمل بدل العامل العربً ()2وهذه تعتبرسمة لصالح الهجرة الٌهودٌة الثانٌة وذلك
من خالل أنتقل العمل إ لى العمال الٌهود فً حٌن أن الٌهود فً الهجرة األولى كانو معتمدٌن على
العامل العربً.
كما أن هذة الهجرة كان لها نتائج لصالح الٌهود من خالل مشروعهم القائم على إنشاء الوطن
الٌهودي وكانت النتائج على النحو التالي:
 -1أحتالل العمل ,وذلك من خالل تحوٌل العمل من األٌدي العربٌة إلى األٌدي الٌهودٌة
وأصبح العمال العرب دون عمل,وكان هذة اإلنجاز من منطلق اٌدلوجً ,نابع من الفكرة
األشتراكٌة التً جاء بها أصحاب هذ الهجرة الثانٌة وذلك من خالل قلب المفهوم الشائع أن
الٌهود هم الرأ سمالٌٌن فقط,بل أصبحوا منتجٌٌن بأنفسم .وأعتقد المهاجرٌٌن أنهم
بأستطاعتهم إثبات أن الٌهود الطالئعٌٌن بأمكانهم األرتباط باألرض وأن ٌصبح منتجا ُ
( )3
ومكونا ُ لنفسه ومعتمدا ُ عاى نفسه
 -2كما نجحت هذة الهجرة فً تطوٌر البنٌة األقتصادٌة والمدن,وهنا ٌجب األشارة إلى أعدد
الكبٌر من المهاجرٌن الذٌن أستوطنوا فً المدن أو أقاموالهم إحٌاء سكنٌة خاصة بهم مثل
حً(أحوزات باٌت)وذلك عام 1313م,كما أقاموا مستوطنات فً اجزاء ٌافا والتً شكلت
فٌها نوات مدٌنة تل أبٌب ,ولقد دفع هذا تطور المستوطنٌٌن إلى إقامة المصانع وبعض
المنشئات األقتصادٌة لصالحهم.

_________________
 -1أفرٌم  :ومناحٌم تلمً ,معجم المصطلحات الٌهودٌة ,ص.314
 -2جونً  :منصور ,معجم المصطلحات واألعالم الصهٌونٌة,ص.433
 -3نفس المرجع :معجم المصطلحات واألعالم الصهٌونٌة,ص.433
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وتعتبر نقلة نوعٌة فً تطور حٌاة المجتمع الٌهودي فً فلسطٌن,وقاعدة لظهور أعمق
لهذا المجتمع فٌما بعد الحرب العالمٌة األولى ,وذلك من خالل الدور البرٌطانً المساهم
الكبٌر فً نقل التمدون األوروبً إلى فلسطٌن ()1وهذه ما ٌدل على الجهود المبذولة من
حكومة األنتداب البرٌطانً التً عمل لصالح المشروع الٌهودي .
()2
-3كما قامة هذه الهجرة أنشاء المدارس لتعلٌم الٌهود اللؽة العبرٌةو التعلٌم الدٌنً .
-4كما استطعوا أصحاب هذه الهجرة على تطوٌر فكرة أمن الذاتً الرامً إلى حراسة
المستوطنات وتم أنشاء منظمة(هاشومٌر)( )3التً ٌقوم الحارس من خاللها حماٌة
المستوطنات .
-5وماعلى صعٌد النقابات العمالٌة حٌث قاموا أصحاب تلك الهجرة على أنشاء منظمة
تقوم على حماٌة العمال الٌهود من كافة النواحً األقتصادٌة ودعم العمال أطلق علٌها
منظمة (الهستدروت)( )4وهً لهادورا ُ بارزا ُ فً بلورة المشروع الٌهودي وذلك من
خالل ما شرنا سابقا ُ حٌث أستبدل العمل العربً بهودي وذلك من خالل جهود تلك المن
المنظمة.
-6كما أن الٌهود فً هذه الهجرة أسسوا مدن من أهمها التً أقاموها عام 1313م وهً
مدٌنة تل أبٌب وهً أول مدٌنة تقام فً العالم المعاصر وذلك وصل عدد سكانها ؼلى
()6
حاولً 151ألؾ نسمة

_______________
)1محمد:عبد المنعم عامر  ,إسرائٌل واألساطٌر وتزٌؾ التارٌخ والمؤامرة األستعمارٌة,ص
.165
)2بٌان :الحوت  ,فلسطٌن القضٌة الشعب الحضارة ,ص..411
 )3هاشومٌر :منظمة ٌهودٌة تعنً الحراسة أسسئت عام 1313م.
)4الهستدروت :منظمة ٌهودٌة تعنً نقابة العمال الٌهود أسسئت عام1312م.
)5جونً  :منصور ,معجم المصطلحات واألعالم الصهٌونٌة,ص.433
 )6بٌان الحوت :فلسطٌن القضٌة الشعب الحضارة ,ص.411
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وخالصة القول تعتبرهذه الهجرة من الهجرات الٌهودٌة المركزة من جمٌع النواحً وذلك من
خالل بٌان أن الٌهود قادرٌن على العمل والزراعة ,كما أن قدرتهم على األبتكار وتطور فً جمٌع
النواحً ,كما أن هذه الهجرة أعطت نوع من المجتمع متكامل نوعا ُ ما سوء من ناحٌة النظام فً
المجتمع من خالل أأصبح هناك وزارة ومؤسسات وذلك ٌعطً دولة متكاملة المؤ سسات وذلك
من خالل جهو الٌهود أنفسهم وبرٌطانٌة .
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الفصل الثاني :
الهجرة في ظل االنتداب البريطاني
ىاجر الييود الى فمسطين خالل فترة االنتداب البريطاني في أربعة أفواج رئيسية ىي االفواج الثالث و
الرابع و الخامس .و بمغ مجموع المياجرين خالل الفترة (  ) 1948 – 1919نحو  482857مياج ارً ،
بمتوسط بمغ  16441مياج ارً في السنة ،و قد سبق أن ذكرنا أن المتوسط السنوي لعدد المياجرين الييود
إلى فمسطين خالل الفترة (  ) 1914 – 1851بمغ حوالي  1311مياجر ،في حين ارتفع ىذا المتوسط
خالل الفترة (  ) 1914 – 1914ليصل إلى  3211مياجر سنوياً )1(.ىاجر في الفوج الثالث ما يقرب
من  35ألف ييودي  ،بمعدل  7آالف مياجر سنوياً  ،قدموا في معظميم من اوروبا الشرقية  .و تميز
مياجرو ىذا الفوج باتباع نظام المزارع التعاونية "موشاف أوفديم "  .و كان عدد المياجرين الييود في
الفوج الرابع أكثر من ضعف عددىم في الفوج الثالث  ،و ذلك ألن بريطانيا منذ عام 1923بدأت تمارس
سمطاتيا كدولة منتدبة عمى فمسطين  ،و قامت بتعين السير ىربرت صموئيل أول مندوب سامٍ ليا عمى
فمسطين  .كما اعترفت بالوكالة الييودية كممثل لمييود في فمسطين تنفيذاً لوعد بمفور  .نتيجة لذلك قويت
أفواج اليجرة بتشج يع الوكالة الييودية و تمويل منيا  ،و انيالت المساعدات و القروض االجنبية عمى
ييود فمسطين و منحتيم سمطة االنتداب مناطق شاسعة من أراضي فمسطين  .و في عام  1921أقر
الكونغرس االمريكي قانوناً لميجرة يقضي بتقميص عدد المياجرين من اوروبا الشرقية الى الواليات
المتحدة االمريكية من  119ألف مياجر عام  1921إلى  54ألف مياجر عام  . 1922و في عام
 1924جرى تعديل قانون اليجرة المشار اليو  ،و تقميص عدد المياجرين الييود من اوروبا الشرقية الى
الواليات المتحدة االمريكية و ازداد عددىم إلى فمسطين .

()2

____________
 )1حسن عبد القادر صالح :األوضاع الديمغرافية لمشعب الفمسطيني ،ص.111
 )2الموسوعة الفمسطينية :القسم الثاني الدراسات الخاصة  ،المجمد األول  ،الدراسات الطبيعية و البشرية
و االجتماعية و االقتصادية  ،ط، 1بيروت  ،1991ص. 315 – 314
14
إذ تدفق نحو  81ألف مياجر ييودي عمى فمسطين خالل الفترة (  ( ) 1931 – 1924الفوج الرابع ).و
ازداد عدد المستعمرات الييودية الي أقيمت ليؤالء المياجرين الى  111مستعمرات  .و حينما ثار عرب
فمسطين عمى ىذه االوضاع  ،سنت بريطانيا عام 1928تشريعاً يقضي بتحديد عدد المياجرين ب 5

آالف سنوياً  ،إال أن اليجرة الييودية السرية لم تنقطع  .أما الفوج الخامس من أفواج المياجرين الييود
فقد تدفق عمى فمسطين خالل الفترة)  ، ( 1932 – 1939و ىو أشد األفواج خط ارً  .ففي ىذه الفترة
اشتدت الحركة النازية في ألمانيا  ،و تواطأت الصييونية مع بعض المسؤولين النازيين باضطياد ييود
ألمانيا و دول أوروبا الوسطى إلجبارىم عمى اليجرة إلى فمسطين

()1

 .و نجحت ىذه السياسة في حمل ما

يقرب من  248ألف ييودي عمى الرحيل إلى فمسطين ،أي بمعدل  57ألف مياجر سنوياً  .و بذلك بمغ
مجموع ييود فمسطين نياية عام  1939نحو  442ألف ييودي.و إلى جانب األفواج سالفة الذكر تدفقت
عمى فمسطين أفواج من الييود الشرقيين ( السفارديين ) قادمة من اليمن و جنوب الجزيرة العربية و
الحبشة و أفريقية الشمالية و تركيا و إيران  .و عمى سبيل المثال ىاجر أكثر من  15ألف ييودي يمني
إلى فمسطين خالل فترة االنتداب وحدىا .و قد ضعف تيار اليجرة الييودية إلى فمسطين نسبياً أثناء
سنوات الحرب العالمية الثانية ،إال أنو سرعان ما استعاد قوتو بعد انتياء الحرب مباشرة .و كانت اليجرة
الييودية سرية إلى حد كبير في أثناء الحرب  ،و ذلك ألن سمطة االنتداب فرضت قيوداً عمى اليجرة
الييودية في أوائل األربعينيات في محاولة منيا لمتقرب من العرب و استرضائيم لموقوف بجانبيا أثناء
الحرب أو إلقناعيم بضرورة عدم إثارة القالقل و االضطرابات في وجو السمطة البريطانية الحاكمة  .و
()2

يقدر الحجم الكمي لميجرة الييودية السرية إبان لحكم البريطاني بحوالي  177ألف مياجر.

____________
 )1اٌمٌل توما ,جذور القضٌة الفلسطٌنٌة (األعمال الكاملة) المجلد الرابع ,حٌفا ,1335
ص.13
 )2حسن عبد القادر صالح :األوضاع الديمغرافية لمشعب الفمسطيني ،ص.111
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الهجرة الثالثة (2021-2028م )
تعتبر هذه الهجرة هً امتداد الً الهجرة الٌهودٌة الثانٌة ( )1اذا توقفت الهجرة الٌهودٌة للفترة
محددوة و ذلك بسبب الحرب العالمٌة االولً ( )2و لكن بعد انتهاء الحرب  ,تعاظمت الهجرة
الٌهودٌة الً فلسطٌن فً ضوء عوامل ثالثة و هً دعم حكومة االنتداب البرٌطانً القامة وطن
قومً للٌهود و ذلك بعد صدور تصرٌح (بلفور ) ( )3الذي تبنً فكرة قٌام الدولة الٌهودٌة علً
ارض فلسطٌن و نص علً ضرورة زٌادة اعداد المهاجرٌن الٌهود الً فلسطٌن القامة الكٌان و
قد وفرت حكومة االنتداب الحماٌة الالزمة لعملٌات الهجرة فكانت توالً حماٌة المهاجرٌن
()4
الصهانٌة كما كانت تخص الصهانٌة بالمشاٌع الصناعٌة و االنسانٌة و التجارٌة
و ٌري الباحث ان هذه الفترة قد شهدت دعما متكاملة لصالح الٌهود من قبل برٌطانٌا و ذلك من
خالل تحمل اعباء نقل المهاجرٌن الٌهود من االقطار العالم و اٌصالهم ال فلسطٌن  ,كما انها
اعطت الٌهود تصرٌح بلفور الذي اعطً صورة واضحة و مكشوفة عن فكرة قٌام الدولة الٌهودٌة
بدعما منها علً حساب الفلسطنٌنٌن .
و نرجع الً الموضوع الهجرة الٌهودٌة الثالثة  ,لقد كانت الهجرة الٌهودٌة الثالثة جاؤوا من
شرق اوربا و بولندا و دول بحر البلطٌق ( )5و ٌقدر عدد الٌهود فً الموجة الذي وصل الً ما
ٌقارب  35ألؾ مهاجر ٌهودي و قد تركزت هذه الهجرة فً مناطق السهل الساحلً ( )6و كانت
تضم هذه المهاجرٌن زعماء الصهانٌة و االدباء و العلمنٌٌن العبرٌٌن و كانت هذه الهجرة حتً
عام 1321م حرة الصحاب رؤوس االموال و التجار و رجال الدٌن  .و قد توقفت هذه الجرة عام
1323م  ,و اصدرت حكومة االنتداب البرٌطانً الكتاب االبٌض الذي عزل الضفة الشرقٌة
لنهر االردن من فلسطٌن و سمح بالهجرة فقط طبقا لقدرة االستٌعاب االقتصادي و مصالح السكان
االصلٌٌن )1(.

_____________
)1
)2
)3
)4
)5
)6

عبد الرحمن  :ابوعرفة  ,ملراحل االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن  ,ص.23
الحرب العالمٌة االولً  :و هً حرب قامت فً اوروبا فً عامً1313-1314م.
بلفور  :وزٌر خارجٌة برٌطانٌا .
ولٌم فهمً  :الهجرة الً فلسطٌن المحتلة  , ,ص.11
عبد الوهاب المسٌري  ,الموسوعة الٌهود و الٌهودٌة  ,الصهٌونٌة  ,ص.31
الكتاب االبٌض  :صدر فً عام 1333م .

 )1افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة  ,ترجمة احمد العجرمً  ,ط1
16
, 1333,ص.313

-

و هنا ٌجب االشارة الً دوافع الهجرة الٌهودٌة الثالثة الً فلسطٌن  ,اسباب الهجرة
()1
الٌهودٌة الثالثة
زدٌاد االمال فً االوساط الٌهودٌة االقامة وطن قومً ٌهودي فً فلسطٌن و اعالن تصرٌح
بلفور عام 1311م .
انهٌار االمبراطورٌة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة االولً و مجًء االحتالل البرٌطانً مع
قوة الصهانٌة انذاك .
استمرار عملٌات المالحقات ضد الٌهود فً بعض المناطق االوروبٌة و خاصة فً بولندا و
رومانٌا و االتحاد السوفٌتً .
النشاط التً قامت بتنفٌذها حركة الطالئعٌٌن (محالوتسا ) و التً قام بٌنظٌمٌها ٌوسؾ
()2
تدومبلددر .

___________
 )1افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.433
 )2حسن فؤاد  :المستوطنات الٌهودٌة فً الفكر الصهٌونً  ,ص.62
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و هنا ٌجب االشارة ان الزٌارة النسبٌة فً هذه الهجرة تعود الً ان الوالٌات المتحدة كانت قد
اخذت فً تطبٌق نظام النصاب اب الكاتا ))quotaجعل ابواب الوالٌات المتحدة مؽلقة نسببا  ,و
مع انتهاء الموجة الثالثة نجد ان عد الٌهود الذٌن قرر الهجرة الً فلسطٌن لم ٌزد عن  31ألفا من
مجموع ٌهود العالم البالػ عددهم  15ملٌونا  ,و هذا مع الخذ فً االعتبار ان الفترة من 1321م
()1
الً 1324م و شهدت نزوح  %12من المستوطنٌٌن عن فلسطٌن
االنجازات اليهودية في الهجرة اليهودية الثالثة :
 كانت معظم المهاجرٌن فً هذه الهجرة هم من الشباب الذي تملك القوة لصالح المشروعالصهٌونً .
 هاجر ابناء هذه الهجرة بشكل جماعات كبٌرة ولبس افرادا او مجموعات صؽٌرة كالهجراتالسابقة و ذلك من خالل ان حركة الطالعٌٌن (هحالونس ) فً روسٌا لعبت دورا بارزا فً
تحضٌر ستة أالؾ مهاجر للهجرة الً فلسطٌن  ,و بالرؼم من التحضٌر اللقدومهم الً
فلسطٌن .
()3
و لكن هذه الهجرة تعرضت الً عدة صعوبات فً هجرتها الً فلسطٌن
استمرار المزارعٌن الٌهود فً عملٌة استٌعاب العمال العرب فً مزارعهم و حقولهم  ,و
رؼم الشدٌد الذي كان قائما قبل الحرب العالمٌة االولً حول مسألة استٌعاب عمال ٌهود فقط
من منطلق اعتماد العمل العبري .
 وحدت رؼبة قوٌة لدي مهاجرٌن هذه الهجرة االقامة مصالح خاصة بهم بهم  ,فلم ٌهمتموابالمجال الزراعً بشكل خاص  ,بل انهم اهتموا بالمجاالت و فروع اقتصادٌة من خالل ذلك .
_______________
 )1عبد الوهاب المسٌري  ,الموسوعة الٌهود و الٌهودٌة  ,الصهٌونٌة  ,ص.31

 )2صبري  :جرٌس  ,تارٌخ الصهٌونٌة  ,ج, 1ص. 44
 )3جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.433
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فنري ان عددا من الٌهود المهاجرٌن لجأ الً فروع البناء و مد الشوارع و بناء علً هذه الخلفٌات فان
الظروؾ العمالٌة و السٌاسٌة كانت مناسبة لالعالن عن اقامة منظمة عمالٌة للعمال العبرٌٌن فً فلسطٌن
تحت اسم ( الهستددوت ) و ذلك عام 1321م  ,و كانت البداٌة فً حٌفا  ,اذا تم انشاء مكتب الشؽال
()1
العامة و البناء بهدؾ استٌعاب العمال الٌهود المصالح المختلفة
 واجهت هذه الهجرة خطرا شدٌدا العام 1323م ما ادي الً نهاٌتها  ,و ذلك ان االمتٌازاتالخاصة التً منحها حكومة فلسطٌن و اقامة المبانً العامة قد انتهت ففوتً عملٌة الهجرة
()2
المعاكسة من فلسطٌن الً خارجا انجاء الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
و خالصة القول :
تعتبر هذه الهجرة هً امتداد الً الهجرة الٌهودٌة الثانٌة و لكن هذه الهجرة كانت مرافقة الً وعد بلفور
الذي نصل علً قٌام الدولة الٌهودٌة  .كما ترافقت مع انهٌار الدولة العثانٌة و ترافقت مع هجرة زعماء و
مفكرٌن الٌهود و تمٌز الهجرة لصالح الٌهود انها اصبحت الجماعات المهاجرٌن اكثر ثقة من قبل بعد
دعم حكومة االنتداب لهم و تهٌئة الظروؾ لصالحهم .

___________

 )1افرٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ,ص.433
 )2نفس المرجع  ,ص.433
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الهجرة الرابعة ( 2012-2021م )
و تسمً اٌضا هجرة جرابسكً ( نسبة الً رئٌس وزراء بولندا المعروؾ بمعاداته للٌهود و
الٌهودٌة ) و قد استؽرقت هذه الموجة السنوات من 1331-1324م تقربٌا ( )1كما عادتهذه الهجرة
الٌهودٌة الً فلسطٌن بعد تحسٌن الظروؾ و االحوال االقتصادٌة فً فلسطٌن فهاجر الٌها فً ذلك
الفترة حوالً  11ألؾ مهاجر ٌهودي  ,و بقً منهم  52ألؾ مهاجر فعادوا الً موطنهم االصلً
او اتقلوا الً البالد اخري و نصؾ المهاجرٌن الذٌن قدموا فً هذه الهجرة كانوا من بولندا و
النصؾ االخر من روسٌا و رومانٌا و الٌمن و العراق و كان جزء كبٌر من هذه الموجة من طبقة
الوس طً  ,اي رجال صناعة و تجارة و اصحاب حرؾ و مهن متنوعة  ,جلب المهاجرٌن معهم
عائالتهم و بعض حاجاتهم ( )2و قد هاجر معظم اعضاء هذه الهجرة الً فلسطٌن بؽرض الربح
االقتصادي و بسبب التشدد فً تطبٌق نظام النصاب فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و قد نزح من
فلسطٌن كثر من  %33من عدد المهاجرٌن بسبب سوء االحوال االقتصادٌة ( )3و قد اتً فً
()4
اعضاء هذه الموجة صعوبات منها بسبب اختالؾ االنتماء االجتماعً

و قد وصل محمل اعداد الٌهود فً فلسطٌن فً نهاٌة المرحلة الً حوالً  115ألؾ عاش 136
()5
ألفا مستهرة بلدٌة و عاش الباقون فً نحو  111مستهرة زراعٌة

____________
 )1عبد الوهاب المسٌري  ,الموسوعة الٌهود و الٌهودٌة  ,الصهٌونٌة  ,ص.31
 )2جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.433

 )3رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.13
 )4عبد الوهاب المسٌري  ,الموسوعة الٌهود و الٌهودٌة  ,الصهٌونٌة  ,ص.32

 )5رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.33
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-

-

و لقد واجهت هذه الهجرة عده اشكاليات منها :
اؼلب المهاجرٌن فً تلك الفترة هم اصحاب مصالح خاصة لهم وواجه خالل هجرتهم
صعوبات مالٌة او اقتصادٌة .
اصحاب هذه الهجرة عملوا علً العزوؾ عن اعمال الزراعٌة.
امئال تل ابٌب سكان و ذلك من خالل اصبحت الحوانٌت  ,بحٌث كل ( )5عائالت حانوت
و كان وضعهم االقتصادي سًء .
التعارض االٌدولوجً الفكري من المهاجرٌن الهجرة الرابعة و مع قبلٌهم من ناحٌة الفكر
االشتراكً ادي االنتماء االجتماعً ( )1و علً ذلك من ناحٌة ان اصحاب الهجرة الٌهودٌة
الثالثة ٌنظرون الً اصحاب الهجرة الرابعة علً انهم مؽاٌرون لهم من حٌث التطبٌق
()2
العملً السس حٌاة فً فلسطٌن
التدفق المهاجرٌن الٌهود بشكل كبٌر جدا و ذلك من خالل فً عام 1325م حٌث وصل
عددهم الً حوالً  33ألؾ مقابل  13ألؾ عام 1324م و ذلك ٌدل علً التدفق الكبٌر فً
()3
عملٌات الهجرة فً فلسطٌن

____________
 )1عبد الوهاب المسٌري  ,الموسوعة الٌهود و الٌهودٌة  ,الصهٌونٌة  ,ص.31
 )2جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.431

 )3رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.33
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و هنا ٌجب االشارة الً اهم االنجازات الهجرة الٌهودٌة الرابعة لصالح الٌهود .
اهم نتائج الهجرة اليهودية الرابعة لليهود :
-

-

-

لقد ساهمت هذه الجرة فً زٌادة اعداد سكان الٌهود فً فلسطٌن فً مختلؾ مدتها و اكثر
تركٌزا مدٌنة العبرٌة او تل ابٌب اذا وصل عدد سكانها الً حوالً  16ألؾ مهاجر .
علً الصعٌد البنٌة التحتٌة عملت علً تطوٌر الشوارع و الطرق الداخلٌة فً المدن و بٌن
ال مدن و المستوطنات  ,و اقامة مٌان جدٌدة و فتح المؤسسات تعلٌمٌة جدٌدة كالمدارس و
()1
اقامة مجتمعات تجارٌة كبٌر فً المدن العبرٌة او المختلفة مثل القدس و حٌفا
صعٌد االقتصادي الصناعً و ذلك من خالل وصول بنحاس روطنبوغ علً امتٌاز
الكهرباء فً فلسطٌن  ,ما سهل تزوٌد كل المستوطنات و المدن العبرٌة بالكهرباء  ,بوجود
الكهرباء و اصبح من الٌسٌر اقامة المصانع الؽزل و النسٌج و صناعات االؼذٌة و المواد
()2
الطبٌعٌة و االثاث و تم توسٌع مساحات االراضً المخصصة لزراعة الحمضٌات
صعٌد العلمً الثقافً ظهر ابناء هذه الجرة مٌال ثقافٌة واسعا نحو اصدار جرائد و مجالت
تهتم بالنواحً االعالمٌة و التشكٌلٌة العامة و كذلك انشاء مسرح عبري ( هٌٌما ) ( )3و
()4
افتٌتاح جامعة العبرٌة فً القدس التً تهتم بالدراسات العلٌا

____________
 )1رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.32
 )2جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.431

 )3نفس المرجع  ,ص.431
 )4صبري  :جرٌس  ,تارٌخ الصهٌونٌة  ,ج , 1ص.31
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كما ساهمت هذه الهجرة فً تاسٌس العدٌد من المستوطنات التً وصل عددها الس حوالً 44
()1
مستعمرة ٌهودٌة فً فلسطٌن

و خالصة القول :
ان هذه الهجرة كان لها دورا بارزا و كبٌرا فً زٌادة اعداد الٌهود فً فلسطٌن  ,و ذلك من خالل
ضخامة االعداد المهاجرٌن كما انهم عملوا علً تاسٌس العدٌد من المؤسسات االساسٌة و ذلك من
خالل العلم و البنٌة التحٌة و ؼٌرها و كان هذه الهجرة تفاوض االٌدولوجً و لكنه سرعان ما
تبلور من اجل المشروع الٌهودي القائمة الً اقامة الدولة الٌهودٌة .

______________
)1عبد الرحمن  :عرفة ,االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن  ,ص.26
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الهجرة الخامسة (-: ) 2011- 2012
ترافقت هذه الهجرة مع ظروؾ محلٌة و دولٌة ساعدت علً تعزٌز الدور السٌاسً لقوي
الصهٌونٌة ( )1كما تعتبر هذه الموجه
وصل الى فلسطٌن فً هذه الهجرة حوالً  215ألؾ ٌهودي  ,وؼالبٌتهم من اقطار وسط اوروبا
التً تأثرت بعد وصل النازٌة  ,الً الحكم فهاجر من ألمانٌا  45ألؾ مهاجر كما رأٌت الحركة
الصهٌونٌة صعود الحكم النازي فرصة ذهبٌة لجبار الٌهود الرحٌل الً فلسطٌن و تحقٌقا الفكرة
الصهٌونٌة القائلة ان الٌهود ٌجب اال ٌكونوا جزءا من مجتمع ؼٌر ٌهودي .
و منذوا البداٌة اجرت الحركة الصهٌونٌة اتصاالت كثٌرة بقٌادة الحركة النازٌة  ,و لقد عبر عن
هذا االتصاالت الصحفً ألمانً (هانس هنٌة ) بقوله ان الصهٌونٌٌن لم ٌعتبروا توطٌد اقدام النازٌة
فً ألمانٌا كارثة قومٌة  ,بل اعتبروها مكانة تارٌخٌة فردة لحقٌق لمقاصد الصهٌونٌة ,و لقد
وصلت العالقات الصهٌونٌة النازٌة اوج فً شكلها الرسمً عن توقٌع اتفاقٌة (هعفراه ) " و تعنً
النقل او التحوٌل " رؤوس االموال الٌهود ألمان المهاجرٌن فً فلسطٌن فقد منحت هذه االتفاقٌة
الحركة الصهٌونٌة سالحا قوٌا النها سمحت بهجرة الٌهود ألمان وحدهم الً فلسطٌن و تعوٌضها
()2

و قد استؽلت الحركة الصهٌونٌة ممارست النازٌة علً الٌهود التً ساهمت هً بنفسها الً تنفٌذ
()3
لكسب رأي العام االوروبً لصالحه
وفً سنة 1333م اصدر الكتاب االبٌض الذي بموجبه قامت برٌطانٌا فً تحدٌد الهجرة الٌهودٌة
 45ألؾ مهاجر  ,فً عام 1335م اخذ عدد المهاجرٌن الٌهود فً الهبوط سبب الثورة 1336م (
()4
عز الدٌن القسام )
________
 )1جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.431

 )2رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة ,ص.32
 )3اسعد :عبد الرحمان المنظمة الصهيونية العالمية البديات والمؤسسات والنشاطات والصراعات،
المؤسسة العربية والدرسات,ص.15
 )4صبري  :جرٌس  ,تارٌخ الصهٌونٌة  ,ج , 1ص.31
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*أما اسباب الهجرة اليهودية الخامسة كانت مختلفة عن سابقتها من خالل ظهور عدة ظروف
ساعدت اليهود:
 )1صعود النازٌة الى السلطة فً ألمانٌا  ,وبداٌة الالسامٌة الثانٌة ضد الٌهود .
 )2مالحقات وضؽوط ضد الٌهود فً بولندا وهنؽارٌا .
 )3استمرار تحضٌر آالؾ من الشباب الٌهودي للقدوم الى البالد .
 )4استمرار المؤسسات الٌهودٌة لتشجٌع الهجرة الً فلسطٌن .
 )5اهتمام السلطة البرٌطانٌة المنتدبة على فلسطٌن بالمساهمة فً تطوٌر شبكة االستٌطان
الٌهودي فً البالد و ذلك من خالل شراء االراضً الزراعٌة فً طرق عدة .

()1

*وما يميز هذه الهجرة لصالح اليهود ما يلي :
أ) لقد بلػ عدد المهاجرٌن أربعة أضعاؾ المهاجرٌن فً الهجرة الرابعة  ,هذا العدد لم ٌتوقعه
زعماء الصهٌونٌة .
ب) لقد ش ّكل الٌهود االلمان العنصر األساسً والسائد فً هذه الهجرة .
ج) لقد كان عدد رجال األعمال ورؤوس األموال فً هذه الهجرة أكثر من سابقاتها  ,أي حوالً
ربع المهاجرٌن من اصحاب رؤوس األموال  .هؤالء شكلّوا دعامة اقتصادٌة اساسٌة لتطوٌر البالد
.
د) قسم كبٌر من المهاجرٌن فً هذه الهجرة كان من االكادٌمٌٌن ورجال العلم والفكر  ,وهؤالء
()2
ساهموا فً تطوٌر هذه النواحً .
__________
 )1جونً  :منصور  ,االعالم و المصطلحات الصهٌونٌة و االسرائلٌة ,ص.431

 )2نفس المرجع  ,ص.431
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لقد ازداد عدد سكان المدن الرئٌسٌة من جراء هذه الهجرة مثل تل أبٌب ٌافا  ,ازداد العدد فٌها 3
مرات تقرٌبا  .وٌعود ذلك الى أن طبٌعة المهاجرٌن من سكان المدن أصال .اضؾ الى ذلك
امتالكهم لمهن تلزمهم بالتوجه للسكنى فً المدن  .والمالحظ فً هذه الهجرة ان عدد الٌهود
العاملٌن فً األعمال الصعبة والزراعٌة أخذ بالتناقص  ,باالضافة الى ارتفاع اسعار األراضً .
وخالل هذه الهجرة أنشأت مصانع جدٌدة مثل  :آتا للمالبس  ,واقامة مستوطنات جدٌدة مثل
()1

رشفون  ,كفار هٌس وهزورٌع .

خالصة القول :
تعتبر هذه الهجرة من اهم الهجرات الٌهودٌة وذلك مع ظهور ظروؾ دولٌة ساعدت علً بلورت
المشروع الٌهودي وذلك من خالل مساعدة االتصاالت الصهٌونٌة مع الحكومات االوروربٌة مثل
الحكومة النازٌة فً ألمانٌا و برٌطانٌا و كل ذلك ساعد علً وصل المشروع الٌهودي الً اقامة
دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن ( أرض المعٌاد ).

___________
 )1حسٌن  :فؤاد  ,المستوطنات الٌهودٌة فً الفكر الصهٌونً  ,ص.63
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المصادر و المراجع
أوال :القرأن الكرٌم .
ثانٌا ُ  :المراجع و المصادر و الموسوعات
 )1عبد الراحمن عرفة :مراحل األستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن
 )2عبد الوهاب المٌسري :موسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة
 )3بٌان الحوت :فلسطٌت القضٌة الشعب الحضارة

 )4محمد عبد المنعم عامر :إسرائل األساطٌر وتزٌٌؾ التارٌخ والمؤامرة األستعمارٌة
 )5فراٌم و مناحم تلمً  :معجم المصطلحات الصهٌونٌة  ,ترجمة احمد العجرمً .
 )6ولٌم فهمً  :الهجرة الً فلسطٌن المحتلة .
 )1جوي  :منصور  ,االعالم  ,و المصطلحات الصهٌونٌة.
 )3ألٌاس  :شوفات  :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً
 )3حسٌن  :فؤاد  ,المستوطنات الٌهودٌة فً الفكر الصهٌونً
)11
)11

رٌاض  :العٌلة  ,تطور القضٌة الفلسطٌنٌة.

اسعد :عبد الرحمان المنظمة الصهيونية العالمية البديات والمؤسسات والنشاطات والصراعات،
المؤسسة العربية والدرسات.

)12
)13

صبري  :جرٌس  ,تارٌخ الصهٌونٌة  ,ج.1
عبد الوهاب الكٌالً  :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث

)14

اٌمٌل توما ,جذور القضٌة الفلسطٌنٌة (األعمال الكاملة) المجلد الرابع ,حٌفا .1335

)15

حسن عبد القادر صالح :األوضاع الديمغرافية لمشعب الفمسطيني.

)16
)11

الحالق  :حسان  ,موقؾ الدولة العثمانٌة من الحركة الصهونٌة (1313-1331م ).
الصالبً ,علً محمد ,الدولة العثمانٌة عوامل النهوض وأسباب السقوط.
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