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 داءــــــــــــاإلهـــ
 

 

 والدي الغالي أسال هللا عز وجل أن يجمعني به في جنته. روح إلى -

 

 غالية أطال هللا عمرها، وصبر قلبها على فراق الغالي.إلى والدتي ال -

 

 إلى إخوتي وأخواتي األحباب، وفقهم هللا. -

 

 .دراسة القضية الفلسطينيةب ليأكاديمية دراسات الالجئين التي سمحت إلى  -

 

 .جميع المحاضرين في دبلوم دراسات فلسطينية إلى -

 

 إلى أحبابي وأصدقائي، وكل َمْن يهمه أمري. -
 

 .ميعًا أهدي هذا البحثإليهم ج
 

 

 الباحث

 حسن عبد هللا يوسف أبو حلبية
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 شكر وتقـدير
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 
 وأتم التسليم، أما بعد:

ـْكْر }، وقال رسول هللا صللى هللا عليله وسللم:  ِسِهَوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْف تعالى:  هللا يقول ْْ مـْن َا َي

ْكْر َللاََّ  ْْ ا { النَّاَس َا َي  إللى بلالمعرو  صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واعترافًا لذوي الفضل بفضللمم، ورًً

وأخيلرًا،  أوالً  وحلد لله  رفالشل  البحل،، هلذا إتملام لل  ويسلر أكرمنل  اللذي هللا أحملد نكلرا ، وال غيلر نقصلا  ملن أهلله
 اإلشلرا ب علل    توتفضلل تتكرمل اللذي؛ سـواان أبـو السـعود الـدكتور للمشلرف  الفاللل  بالشل ر والتقلد ر وأتقلدم 
، توصبر  النافع ، التوجيمات وإسداء ،البح،لقراءة  الثمين، اوقتم من أعطتن  وقد ،البح، هذا على  توذلل عل  
فل    بلار  وأ  ،ابمل  نفع أ  أسأل فاهلل الوجه، هذا على البح، حتى يخرج المتاعب، ل  تويسر  المصاعب، ل 

 .والمسلمين لإلسالم ُذخًرا ايجعلم وأ  ،اوعملم اعلمم

الللذ ن  دبلــوم دراســات فلســطينية –أكاديميــة دراســات الالجئــين فلل   للمحالللرينويتقللدم الباحلل، بالشلل ر والتقللد ر 
والشلل ر موصللواًل للعللاملين فلل   تعريللب بالقضللي  الفلسللطيني ، وأحللدا ما،وأعطونللا وقتللًا لل أمللدون  بللالعلم والمعرفلل ،

م تبلل  الجامعلل  اإلسللالمي ، وم تبلل  مريللا التخطلليظ التللابع لمنفملل  التحريللر الفلسللطيني  فلل  غللاة، ولطللاقم الترجملل  
  سلاعدت قلدم خدمل ويما يش ر يل َمن  . المصاًر والمراجع العبري  واإلنجلياي  عدً منالذ ن ساعدو  ف  ترجم  

 .ف  إنجاز هذا البح،

 

 الباحث

 حسن عبد هللا يوسف أبو حلبية
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 الملخص
 

 عمد خاللو  بمم، خاص  تجمعات ف  عشر التاسع القر   خالل وروسيا أوروبا شرق  ف  اليمًو عاش
 واإلصالحات باالندماج األولى المرحل تميات  األولاع، من بمرحلتين اليمًو مر الثان  ألكسندر القيصر

ة ميتسُ  الثاني  المرحل  بينما قيصري ،ال  بما تميا الت  االمتيازات كل القيصر فيما سحب الت  القيصري  بالًر
،  .القيصر اغتيال المرحل  هذ  وشمدت اليمًو

 نشر ف  ساهمت الت  العمالي  التجمعات من العد د بتكوين اليمًو قام الثان  ألكسندر عمد وخالل 
 الت  األحداث أ رت وقد الروس، بأقرانمم تأ روا الذ ن اليمًو المثقفين من الكثير ىلد والحاب  السياس  الوع 

 ًفعتمم فقد والسياسي ، واالجتماعي  االقتصاًي  حياتمم على الثان  ألكسندر القيصر اغتيال بعد اليمًو بما مر
 األحااب من العد د أنشئوا وآخرو   القيصري، للنفام المعارل  الحريات ف  االنخراط إلى األحداث تلك

ي ، والحريات  إلى توجه فمنمم األخرى  الدول إلى واالنتقال وروسيا أوروبا شرق  تر  فضلوا وآخرو   اليمًو
 .فلسطين (الميعاً أرض) إلى توجموا وآخرو   المتحدة، الواليات

 شتراكي واال العمالي  والكتل الحريات من العد د الميالًي عشر التاسع القر   نماي  خالل ظمرت وقد
ي  ويا  من أول األحااب نشأة هو  والمثقفين، العمال الوسطى الطبق  أصحاب من الكثير نفمما الت  اليمًو

 .واالنشقاق االندماج كثيرة يانتو  استمرارها، بقصر الحريات تلك تميات وقد حاب البوند،
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 ةأثر أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا في  ْأ  األحزاب ااشتراكية اليهودي
 م1855-1905 

 
 :ةــــدمــالمق* 

 عمد خاللو  بمم، خاص  تجمعات ف  عشر التاسع القر   خالل وروسيا أوروبا شرق  ف  اليمًو عاش
 واإلصالحات باالندماج األولى المرحل تميات  األولاع، من بمرحلتين اليمًو مر الثان  ألكسندر القيصر

ة ميتسُ  الثاني  المرحل  بينما القيصري ،  بما تميا الت  االمتيازات كل القيصر فيما سحب الت  القيصري  بالًر
،  .القيصر اغتيال المرحل  هذ  وشمدت اليمًو

 نشر ف  ساهمت الت  العمالي  التجمعات من العد د بتكوين اليمًو قام الثان  ألكسندر عمد وخالل 
 الت  األحداث أ رت وقد الروس، قرانممبأ تأ روا الذ ن اليمًو المثقفين من الكثير لدى والحاب  السياس  الوع 

 ًفعتمم فقد والسياسي ، واالجتماعي  االقتصاًي  حياتمم على الثان  ألكسندر القيصر اغتيال بعد اليمًو بما مر
 األحااب من العد د أنشئوا وآخرو   القيصري، للنفام المعارل  الحريات ف  االنخراط إلى األحداث تلك

ي ، والحريات  إلى توجه فمنمم األخرى  الدول إلى واالنتقال وروسيا أوروبا شرق  تر  فضلوا   وآخرو  اليمًو
 .فلسطين (الميعاً أرض) إلى توجموا وآخرو   المتحدة، الواليات

 واالشتراكي  العمالي  والكتل الحريات من العد د الميالًي عشر التاسع القر   نماي  خالل ظمرت وقد
ي  ويا  من أول األحااب نشأة هو  والمثقفين، العمال الوسطى الطبق  بأصحا من الكثير نفمما الت  اليمًو

 .واالنشقاق االندماج كثيرة يانتو  استمرارها، بقصر الحريات تلك تميات وقد حاب البوند،
 

 أهمية الدراسة: •
 تكمن أهمي  الدراس  ف :

 .اليمًو ف  العالم ألولاعلرورة التأريخ  .1

 الت ف  الدول الت  عاشوا فيما.التعر  على ًور اليمًو ف  خلق المش  .2

 .تأ ير أولاع اليمًو على حياتمم السياسي إبراز  .3

الفترة ما بين ف   أولاع اليمًو ف  روسيا وشرق أوروباإلاف  ًراس  جد دة للم تب  العربي ، تدرس  .4
 (م1855-1905)

 أهداف الدراسة: •
 تمد  الدراس  إلى: 
 ًراس  أولاع اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا. .1

.إ .2  لقاء الضوء على اإلجراءات الح ومي  ف  شرق أوروبا وروسيا لد اليمًو

ي نشأة وتطور األحااب  التعر  على .3  .ف  شرق أوروبا وروسيا االشتراكي  اليمًو
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ي معرف  ًور األحااب  .4 ف  شرق أوروبا وروسيا ف  نشأة األحااب الصميوني  ف   االشتراكي  اليمًو
 .فلسطين

 

 أسباب اختيار الموضوع: •
أثر أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا في  ْأ  األحزاب ااشتراكية اليهودية ) اختار الباح،

 مولوعًا لبحثه، لعدة أسباب أهمما: (م1855-1905
 .أولاع اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا، تتناول اليمًوقل  الدراسات العلمي  ف  تاريخ  .1

 .عيشو  فيما وخاص  ف  شرق أوروبا وروسيااليمًو والمجتمعات الت  يإبراز العالق  بين  .2

 .اإلجراءات الح ومي  الت  قامت بما بحق اليمًو ف  شرق أوروبا وروسياالتعر  على  .3

ي األحااب  جذور إلقاء الضوء على .4  .ف  شرق أوروبا وروسيا االشتراكي  اليمًو
 

 منهج الدراسة: •
ى عدً من المصاًر والمراجع العربي  منمج البح، التاريخ ، فقد اعتمد عل بحثهاتبع الباح، ف   

 .والعبري  واإلنجلياي 
 

 حدود الدراسة: •

 رياللدارس   م، بينما الحد الم ان 1905 - 1855 ريا الحد الامان  للدراس  ف  المرحل  ما بين عام  
 على منطقت  شرق أوروبا وروسيا.

 دراسات سابقة: •

، تتحدث ف  مولوع بحثه فوجد عدة ًراسات هام  العد د من الدراسات السابق  الت اطلع الباح، على 
 الدراسات العلمي  المفيدة لدراسته، أهمما: هذ  استفاً من عدً من وقد

-1855بصل، لورين: أوضاع اليهود في روسيا القيصرية وأثرها على الهجر  اليهودية إلى فلسطين  .1
ألقصى )كلية التربية(، م، )رسالة ماجستير(، جامعة عين شمس )كلية البنات(، وجامعة ا1917
 م.2005

م، وأ رها 1917م وحتى عام 1855تناولت هذ  الدراس  أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري  منذ عام 
ي  إلى فلسطين، وقد استفاً الباح، من هذ  الدراس  بش ل يبير ف  التطرق ألولاع اليمًو  على المجرة اليمًو

ي  ف  شرق أوروبا ة بعض األحااب والحريات العماليف  شرق أوروبا وروسيا، يما استفاً منما نشأ   اليمًو
 .وروسيا

، الجامعة اإلسالمية، م1948-1905تاريخ األحزاب العمالية الصهيو ية في فلسطين : حسن، أبو حلبية .2
 م.2011سالة ماجستير غير منْور (، غز ، )ر 

م، وقد استفاً 1948-1905سطين فلألحااب العمالي  الصميوني  ف  لتناولت الدراس  التطور التاريخ  
الباح، من هذ  الدراس  ف  بحثه من إلقاء الضوء على أولاع اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا وأ رها تش يل 
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ي  ف  شرق أوروبا وروسيا.   األحااب اليمًو
د ياسين، عبد القادر: اليهود في ااتحاد السوفييتي،  ظر  تاريخية: أوضاعهم في روسيا القيصرية، صام .3

 م.1990، دار اللرمل للنْر والتوايع، عمان، 82ااقتصادي، ع

، وقد استفاً الباح، من هذ  الدراس  ف  بحثه من أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري تناولت الدراس  
 .إلقاء الضوء على أولاع اليمًو ف  وروسيا

)ترجمة(، منْورات  يفسييف، ي.س.،و .ل.فوستوكوف: الصهيو ية في روسيا القيصرية، هاشم حمادي .4
 م.1976واار  ال قافة واإلرشاد القومي، دمْق، 

تناولت الدراس  أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، وقد استفاً الباح، من هذ  الدراس  ف  بحثه من 
ي  بش ل عام.إلقاء الضوء على أولاع اليمًو ف  وروسيا  ، وأ ر تلك األولاع ف  نشأة وتكوين األحااب اليمًو

 م.1980ي، ْسالفة: اليهود السوفييت دراسة في الواقع ااجتماعي، جامعة بغداد، حجاو  .5
ف  روسيا ، وقد استفاً الباح، من هذ  وواقعمم االجتماع   السوفييت تناولت الدراس  أولاع اليمًو

األحااب الدراس  ف  بحثه من إلقاء الضوء على أولاع اليمًو ف  وروسيا، وأ ر تلك األولاع ف  نشأة وتكوين 
ي  بش ل عام.  اليمًو

 

الدراسات مولوعات ذات العالق  بالدراس ، وقد استفاً الباح، منما بش ل يبير، إلاف   وتناولت هذ 
 إلى العد د من الكتب والدوريات والموسوعات األخرى.

 

 تقسيمات الدراسة: •
يهود في شرق أوروبا ضاع الأو  المبحث األولقسم الباح، بحثه إلى مقدم  ومبحثين وخاتم ، وتضمن  

رس أولاع اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا )م(1905-1855)وروسيا، وأثرها عليهم  م(، 1897-1855، ًو
  . ة القيصري  وإلغاء يل اإلصالحات بحق اليمًو  الد ني  واالقتصاًي ، وسياس  اإلصالحات القيصري ، والًر

 يهودية في شرق أوروبا وروسيا، وسماتها،جذور األحزاب ااشتراكية الفتناول  المبحث ال ا يأما 
ي ، وأبرزها، وأهم سماتما.  فدرس جذور الحريات االشتراكي  اليمًو

ال يسع الباح، إال أ  يسير على نمج سلفه، فمذا ما أم نه جمعه ويتابته، فإ  أحسنت  في الختام:
 وحد .فمن هللا عا وجل، وإ  يا  غير ذلك فإ  صف  اإلنسا  النقص، فالكمال هلل 

 وهللا أسأل الرضي والتوفيق لما يحب ويرضى.
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 المبحث األول
 م(1905-1855أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا، وأثرها عليهم )

 

 م(.1881-1855أوًا: أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا )

 م.1881-1855سياسة أللسندر ال ا ي تجا  اليهود  •
 ح تجا  اليهود.المرحلة األولى: سياسة اإلصال -
 المرحلة ال ا ية: الرد  القيصرية. -

 
 م(.1905-1881ثا يًا: أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا )

 م.1882قوا ين مايو المؤقتة  -
 م(.1897-1882رد الفعل اليهودي على األحداث ما بين ) -
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 المبحث األول
 م(1905-1855أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا، وأثرها عليهم )

 

 م(.1881-1855أوًا: أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا )

وقد اتخذت تجمعاتمم أسماء ، (1)تريا اليمًو ف  الجم  الشرقي  من أوروبا، ويانت لمم فيما سلط  خاص 
ُعرفوا برعايا اإلمبراطوري  الروسي ، وصدرت بشأنمم سلسل  من ، يما (3)، والجاحال(2)متعدًة، مثل: الشتتل

رارات والقوانين الت  خضعت باستمرار للتغيير والتعد ل وفق تبدل السياس  القيصري ، وتطور األولاع الق
 .(4)االقتصاًي 

 ريفي  مد ن عبارة  من أهم المناطق الت  تجمع بما اليمًو ف  شرق أوروبا، وهويعد الشتتل يرى الباح، أ  و 
 بممم  فيه؛ ليضطلعوا ووط نمم اإلقطاع  النبيل جمعمم الذ ن اليمًو من س انه ومعفم ذاتيًا، مستقل  الطابع
ي المعبد حول فيه الحياة وتدور الضرائب، وجمع الضياع إًارة ف  عنه الويال  ي اليمًو  السوق   م والمنال اليمًو
 شئو    د ر كا  الذي المجلس أو اإلًاري  بينما الجاحال يا  بمثاب  الميئ  .(5)باألغيار اليمًو فيما  لتق  الت 

ي  التجمعات  جماعات استغالل ف  يستخدمما كانوا جماع  وظيفي  المختلف ، ويدلل ذلك على أ  اليمًو اليمًو
 .(6)الفالحين

م( ح لم روسليا بعلد وفلاة نيقلوال Alexander II( )1818-1881تولى القيصلر ألكسلندر الثلان  ) وعندما
سلللليا تعللللان  مللللن حللللروب خارجيلللل ، وفللللتن م، يانللللت رو 1855عللللام  م(Nicholas II( )1796-1855الثللللان  )

                                                           

  ؛55( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص1)

Peretz, Don: The Middle East Today, P.272; Swirski, Shlomo: Politics and Education in Israel, 

P.21. 
ي  اليمًو موسوع  :الوهاب عبد ؛ المسيري،مد ن " ومعناها "شتوت" كلم  من مشتق   ديشي  تصغير صيغ  "شتتل" يلم  (2)  واليمًو

 .298 ص ،4 والصميوني ، مج
ي  الجماع  أعضاء إلى تشير وه  ،"جماع " بمعنى عبري  يلم  (3) ي  اليمًو موسوع  :الوهاب عبد ؛ المسيري،ك ل اليمًو  واليمًو

 .69 ص ،4 والصميوني ، مج
حجاوي، ُسالف : اليمًو  ؛10م، ص1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (4)

 .16السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص
ي  اليمًو موسوع  :الوهاب عبد المسيري، (5) أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي   ؛298 ص ،4 والصميوني ، مج واليمًو

 .11م، ص1948-1905الصميوني  ف  فلسطين 
ي  اليمًو موسوع  :الوهاب عبد المسيري، (6)  .69 ص ،4 والصميوني ، مج واليمًو
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والطرابات ًاخليل ؛ للذلك حلاول تحلد ، روسليا، وجعلملا فل  مصلا  اللدول المتطلورة والمتحلررة ملن قيلًو النفلام 
 .(7)اإلقطاع 

 :م1881-1855 سياسة أللسندر ال ا ي تجا  اليهود

: المرحلل  األوللى، التل  ألكسندر الثان  تجلا  اليملًو إللى ملرحلتين مممتلين، هملا القيصر انقسمت سياس و 
مجملللم فللل  (8)وحلللاول فيملللا تحريلللر اليملللًو ملللن الجيتلللو م(، ويانلللت إصلللالحي ،1855-1871امتلللدت ملللا بلللين) ، ًو

م، ويانللت 1881م إلللى 1871أمللا المرحللل  الثانيلل  فاسللتمرت مللن المجتمللع وتثقلليفمم، وجعلمللم مللواطنين روسلليين، 
ة القيصلري ، حيل، تخللى علن سياسل  اإلصلالح ؛ ، مرحل  اللًر وسلن  علدًًا ملن المراسليم والقلوانين المناهضل  لليملًو

ممللا أًى حللدوث العد للد مللن المللذابد لللد اليمللًو سللواء أكانللت مللن الح وملل  الروسللي ، أم مللن الشللعب الروسللل ، 
 .(9)م1881واستمرت تلك المرحل  حتى اغتياله عام 

 المرحلة األولى: سياسة اإلصالح تجا  اليهود:

، وعللاش اليمللًو فلل  المرحللل  األولللى مللن (10)أكثللر قياصللرة الللروس تسللامحاً  كللا  القيصللر ألكسللندر الثللان 
 . (11)عمد  ظروفًا حسن ، فقد قام بإصالحات ساهمت ف  ًمج معفم اليمًو ف  المجتمع الروس 

 أوضاع اليهود الدينية: -1

ي، ً نه الخاص بله، اللذي  لرفض أ  ُ لدخل عناصلر أخلرى إليله، فملو لليس ً لن ًعلوة؛ لل  ذلك كا  لليمًو
احللتفا اليمللًو الللروس بثقللافتمم ولغللتمم الخاصلل  بمللم، ويانللت لمللم عللاًاتمم وتقاليللدهم ومالبسللمم التلل  ميللاتمم عللن 

، وقد اعتقد اليمًو ف  روسيا، أنمم الشلعب المختلار ونفلروا إللى العلالم باحتقلار، وخلقلوا ألنفسلمم متاهل  (12)غيرهم

                                                           

 .56وسيا القيصري ، ص( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  ر 7)

هو الح  المقصور على إحدى األقليات الد ني  أو القومي ، ولكن التسمي  أصبحت مرتبط  أساسًا بأحياء اليمًو ف  أوروبا، ( 8)
؛ المسيري، ي  اليمًو موسوع  :الوهاب عبد ويدل على الم ا  الذي يعيش فيه اليمًو  .288 ص ،4 والصميوني ، مج واليمًو

بصل، لورين: أولاع  ؛12-11صم، 1948-1905 ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين أبو حلبي (9)
 .57اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص

: اليمًو ف  المعس ر الشرق ، ص10)  ؛10( سنقرط، ًاًو
Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.334. 

(11) Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.177; 

Elbogen, Ismar: A Century of Jewish Life, P.42; Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.334. 

بصل، لورين: أولاع  ؛12-11صم، 1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (12)
 .54روسيا القيصري ، ص اليمًو ف 
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وم  الطبيعلل  للدوللل  التلل  يللانوا يسلل نو  فيمللا؛ فسلل نوا فلل  ، فلللم يسللتطيعوا التعللايش مللع المللد القلل(13)كبيللرة ويامللل 
 .(14)مناطق بعيدة عن المسيحيين

 ، وفلرض طلابع اليملًو اللد ن  واالجتملاع  واالقتصلاًي سللماتل علدًة عللى حيلاتمم، أهمملا: الُعالل ، والتفللًر
والتلوراة، وبعلض العلاًات ، (16)، وخضعوا للتلمًو(15)وااللتصاق بالتاامات الدول ، وتجنب البدني ، والعمل العضل 

 .(17)الت  تح مت ف  أمورهم

، والعللائق أمللام ًمجمللم فلل  ولللذلك  يلل  هلل  سللبب عاللل  اليمللًو شللعرت الح وملل  القيصللري  أ  الللروح التلمًو
، واتجملللت إللللى علمنللل  التعلللليم  المجتملللع الروسللل ، فقاملللت بلللإغالق المطلللابع العبريللل ؛ لمنلللع طباعللل  التلللوراة والتلملللًو

ي م، والقالل  بإقامل  1827ى القيصر ألكسندر الثان  المرسوم اللذي أصلدر  نيقلوال الثلان  علامألغ يما، (18)اليمًو
، وفللتد العد للد مللن المللدارس العلمانيلل  لليمللًو فلل  (19)األطفللال اليمللًو فلل  الماسسللات الروسللي  لمللدة سللت سللنوات

ي ) ي ، وعمل على تقليص عدً مدارس الحيدر اليمًو بد ال يخللو أي حل  ، وأصHeder)(20)مناطق العال  اليمًو
ي  من مدرس  علماني  سواء للفتيا ، أم الفتيات  . (21)من األحياء اليمًو

كما سمحت الح وم  القيصري  للمتعلمين اليمًو بتلق  العلم ف  جميع مدارس وجامعات روسيا، ومنحلت 
قل  العللم مقابلل إعفلائمم امتيازات خاص  ف  أًاء الخدم  العس ري  للذ ن تجنبوا التعليم الد ن ؛ لتشلجيعمم عللى تل

                                                           

(13 )  Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.334. 

(14 )  Peretz, Don: The Middle East Today, P.272. 
(15)  Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.334; Elbogen, Ismar: A Century of Jewish Life, 

P.42. 

: يلم  مشتق  من الجذر (16) العبري"المد" الذي يعن  الدراس  والتعلم يما ف  عبارة "تلموً تورا "، أي "ًراس  الشريع ".  التلمًو
، وهو الثمرة األساسي  للشريع   " العبري  إلى أصل سامل واحد. والتلمًو من أهم الكتب الد ني  عند اليمًو وتعًو يلم  "تلمًو

ي  والصميوني ، الشفوي ، أي تفسير الحاخامات للشريع  الم توب  )التورا  ة( )المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 (125، ص5مج

 .55-54بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص (17)

المسيري، عبد الوهاب:  ؛11صم، 1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (18)
ي  وال  .366-365، ص4صميوني ، مجموسوع  اليمًو واليمًو

 .61بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص (19)

( الحيدر: يلم  عبري  معناها "حجرة"، ُتستخَدم لإلشارة إلى المدرس  األولي  الخاص  الت  ظمرت منذ القر  الثال، عشر 20)
مور التالميذ، ويانت المدرس  تقع غالبًا ف  على أجر  من أولياء أالمدرس الميالًي. ويانت تلك المدارس خاص ، يحصل 

)المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليموً  منال المعلم، والتعليم فيما إجباريًا، ولم تكن تلك المدارس ُتدر ِّس أي   مواً غير ً ني .
ي  والصميوني ، مج  (.364، ص4واليمًو

 .60( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص21)



 
 

14 
 

مللن الخدملل  العسلل ري ؛ ممللا ًفللع اليمللًو إلللى إرسللال أبنللائمم طواعيلل  إلللى المللدارس بللدافع الرغبلل  فلل  الللتخلص مللن 
 .(22)الخدم  العس ري 

كمللا اسللتقبلت المللدارس العلمانيلل  الروسللي  أعللداًًا مللن اليمللًو لللتعلم اللغللات العصللري ، والعلللوم المتنوعلل ، 
، وارتدوا الاي الروس  وأساتذة الجامعلات اللذ ن ، ونال الطالب م افآت مالي ؛ مما أًى إلى ظمور المثقفين اليمًو

يل  نشلروا العد لد ملن المجلالت والصلحي التل  ا حالروا فل  األمسليات والنلدوات الثقافيل ، و  هتملت بالقضلايا اليمًو
ا ًفللع اليمللًو إلللى تأسلليس عللدًل مللن مملل والروسللي ، وتبللاًل اليمللًو والللروس األفكللار فلل  منتللدياتمم ونللدواتمم الفكريلل ؛

، ومنمللا: )جمعيلل  نشللر الثقافلل  الجمعيللات الثقافيلل  والعلميلل  التلل  ًعللت إلللى نشللر الثقافلل  الروسللي  بللين  مللًو روسلليا
(، الت  تأسست عام   .(23)م، ف  سا  بطرسبورغ1863الروسي  بين اليمًو

يل  إللى  ملًو نلافعين، ويملًو  كما انتمجلت الح ومل  القيصلري  اللنمج األلملان  فل  تقسليم الجماعلات اليمًو
غيلللر نلللافعين، فقلللد للللم الفريلللق األول يبلللار التجلللار والحلللرفيين والملللاارعين اللللذ ن تمتعلللوا بمعفلللم حقلللوق الملللواطن 

 .(24)الروس ، بينما لم الفريق الثان  بقي  اليمًو من صغار التجار وأعضاء الطبقات الفقيرة

 :ااقتصاديةأوضاع اليهود  -2

االقتصللاًي  التلل  شللمدتما روسلليا فلل  عمللد القيصللر و  الصللناعي  روس ًوٌر بللارٌز فلل  النقللل ليمللًو الللكللا  ل
 .(25)فقد شاريوا ف  عدً من األنشط  والحر  الت  أ رت على االقتصاً الروس ألكسندر الثان ، 

 أ.التجار  والصناعة:

أراللل  اإلمبراطوريلل ، حريلل  ممارسلل  التجللارة، والتنقللل فلل   ألكسللندر الثللان القيصللر  نللال اليمللًو فلل  عمللد
، وتحلول عللدً (26)وأًت السياسل  القيصلري  إللى تشل ل األمللوال المتراكمل  فل  أ لدي قطلاع يبيللر ملن التجلار اليملًو

إلللى رأسلماليين يبللار، تح ملوا فل  اقتصللاً الدولل ، وأصللبحوا  ب إصلالحات القيصلرملن صلغار التجللار اليملًو بسللب
خللالل المصللانع التلل  أنشللئوها، وامتلكللوا المنللاجم، ومصللانع  ، وتح مللوا فلل  الشللعب الروسلل  مللنمللن صللن اع القللرار

                                                           

(22)  Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.177; Peretz, 

Don: The Middle East Today, P.272. 

 .66-65بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص (23)

ي  والصميوني ، مج (24)  .366، ص4المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو

 .49-48صبصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ،  (25)

؛ بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، 16حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص (26)
 .62ص
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الغلللال والنسللليج، واألخشلللاب، وسللليطروا عللللى شلللريات السللل ك الحد ديللل ؛ فاعتملللدت السللللط  القيصلللري  علللليمم فللل  
لتمم ف  المشاريع الصناعي  الجد دة  .(27)التطور الصناع ، واستفاًت منمم، وشغ 

ي  يانت تحض على  ي وأخيه، إال ورغم أ  الديان  اليمًو ممارس  التجارة الداخلي  الت  تمارس بين اليمًو
أنمم مارسلوا التجلارة وأًاروا أعملالمم فل  يثيلر ملن العواصلم األوروبيل ؛ ملن أجلل الحصلول عللى األملوال الطائلل ، 

 .(28)ولم  تورعوا عن اللجوء إلى عمليات التمريب من ًول  إلى أخرى عبر الحدًو

وجمعلت ة واإلقلراض بالربلا، فقلاموا بنشلاطات اسلتثماري  ماليل  وإًاريل  متعلدًة، عمل اليمًو ف  التجلار  كما
، وسلليطروا وشاسللع  وأصللبحوا أصللحاب مصللار  وعقللارات واسللع الضللرائب؛ لتحقيللق أغللراض القياصللرة والح للام، 

مصللار  روسلليا تحللت تصللرفمم، وسللاهموا فلل  تأسلليس مصللار  يبيللرة فلل  ممللا م للنمم مللن ولللع علللى األمللوال؛ 
، وأصبحت مجموعل  صلغيرة ملن التجلار اليملًو أكثلر نفلوذًا فل  (29)وجدت أحياء خاص  للصيارف  اليمًوروسيا، و 

 . (30)سا  بطرسبورغ، ولما عالقات و يق  مع المستويات الح ومي  العليا

خيلاطين وباعل  متجللولين وأصلحاب محللالت ونجلارين، وتللاجروا أحيانللًا عملل اليمللًو فل  شللرق أوروبلا  وقلد
خشاب، وعملوا ف  تجارة المللد، وجلبلت تجلارة اللذهب والفضل  أملوااًل طائلل  لملم، جعللتمم  تح ملو  ف  الفراء واأل

فيمللا، وأعطللتمم الفرصلل  فلل  الللتح م فلل  ًور سللك النقللًو المصللنوع  مللن الللذهب  يعيشللو  فلل  اقتصللاً الللدول التلل  
 .(31)والفض 

لبضائع المالي  الكبيرة، وعلى رأسما أشياء يثيرة مربح ، ويا  اختيارهم األول على اكما تاجر اليمًو ف  
وقد بلغ عدً اليمًو الذ ن تاجروا ف  بيع الخمور ف  شرق أوروبا ف  وبناء الحانات وتصنيعما، تجارة الخمور، 

ي 12أوائل القر  التاسع عشر حوال    . (32)ألي  مًو

، مثل نفام كذلك اشتغل اليمًو بحر  أخرى اعتبروها مصاًر ممم  لكسب المال والسيطرة عليما

                                                           

 . 63، ص؛ بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري 36، ص1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ،ج (27)

بصل، لورين: أولاع اليمًو  ؛12صم، 1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (28)
 .49ف  روسيا القيصري ، ص

؛ بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  217( بحيري، مروا : الحري  الصميوني  منذ نشأتما، المدخل إلى القضي  الفلسطيني ، ص29)
 .63،47قيصري ، صروسيا ال

 

(30)  Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.177. 

 .54-53( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص31)

(32) Elbogen, Ismar: A Century of Jewish Life, P.42. 
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الذي ظمر ف  أويرانيا وبولندا، وتجارة الرقيق والبغاء الت  يانت ح رًا عليمم، ويانت  (33)(Arendaاألرندا)
 .(35)المصدر الرئيس للبغايا (34)(Galiciaمنطق  جاليشيا)

لنسلب  ولم ي ن اليمًو وافد ن جلدًًا إللى بولنلدا، بلل شل لوا أكثريل  فل  أملاكن تواجلدهم، رغلم يلونمم أقليل  با 
، فقلللللد يانلللللت لملللللم امتيلللللازات المواطنللللل  الطبيعيللللل ، (36) لمجموع الس ا ؛ مما أ ر على صعوب  تسرب األفكار لمم

وحفوا بتسامد الملو  البولند ين، لكنمم يانوا غير مرغوب فيمم من الطبقات المدني  ف  بولندا، خاص  الفالحين 
ي، يملللا سللليطروا عللللى األملللور الماليللل ؛ فتعلللرض البولنلللد و   اللللذ ن عمللللوا فللل  األرالللل  التابعللل  لإلشلللرا  اليملللًو

، مثللل: فللرض الضللرائب، وإصللدار أوامللر المنللع بحقمللم، ولقللد نجللد اليمللًو خللالل تواجللدهم فلل  للممارسللات المعاًيلل 
، وسللاهموا فل  إنعلاش المنلاطق الشلرقي  أيضلًا، ورغلم سليطرتمم علللى  غلرب بولنلدا فل  عململم تجلارًا وصلراف  نقلًو

 .(37)بولندا إال أنمم تعرلوا لألذى من البولند يناألمور المالي  ف  

ويللرى الباحلل، أ  ذلللك يللا  نتيجلل  شللعور البولنللد ين أنمللم مضللطمد ن فلل  وطللنمم، فحللاولوا االنتقللام مللن  
 اليمًو يلما سنحت لمم الفرص .

 ب.الزراعة:

يلل  تللرفض العمللل بالارا  ؛ أل  الللديا  اليمًو علل ، وال تشللجع لللم تكللن الاراعلل  مللن الحللر  الممملل  عنللد اليمللًو
ي باالرتباط باألرض الت  يعيش فيما، حتى ال  ندمج مع شعوبما، وحاولوا باستمرار أ  يحاففوا على بقلاء  اليمًو
ي ًو  اخلللتالط مللع الشلللعوب األخللرى؛ للللذلك حللاول قياصلللرة روسلليا حملللل اليمللًو عللللى العمللل فللل   الجللنس اليمللًو

                                                           

رة" ُتدَفع مقابل استئجار. وُتستخَدم لإلشارة إلى استئجار ممتلكات  ابت ، مثل األرض ( األرندا: يلم  بولندي  تعن  حرفيًا "أج33)
ي". وقد انتشر المستأجرو  اليمًو من المشتغلين  والطواحين والفناًق الصغيرة، وأصبحت يلم  "أرنداتور" مراًف  لكلم  " مًو

ي  باألرندا ف  المقاطعات الشرقي  من بولندا ف  القر  الخامس عشر ) المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 (.270، ص4والصميوني ، مج

( جاليشيا: يلم  منسوب  إلى جاليش، وه  عاصم  تاريخي  ف  جنوب شرق  بولندا، وشمال غرب  أويرانيا، ويطلق مصطلد 34)
منطق  الت  تقع بين المجر وبولندا من جاليشيا الغربي  على منطق  يراكو  ولوب ين، أما جاليشيا الشرقي  فتشير إلى باق  ال

ي  والصميوني ، مج ، 4جم ، وإمارات  يييي وفولينيا الغربيتين من جم  )المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 (.394ص

 .53،51( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص35)
 .35، ص1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ،ج (36)

 (37) Swirski, Shlomo: Politics and Education in Israel, P.22. 
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، وأنمللا سللُتعدل مللن ولللعمم يثيللرًا، فقللد تللم إعفللاء ليمللًوالاراعلل ؛ العتقللاًهم أ  الاراعلل  ممنلل  مستحسللن  للسلل ا  ا
 .(38)الذ ن يعملو  ف  حرف  الاراع  من الضرائب لمدة خمس سنوات

اً عللدً العامللل  اليمللًو فيمللا،   فلقللد ونتيجلل  للتسللميالت التلل  منحتمللا الح وملل  لمللن يعمللل فلل  الاراعلل ، اًز
ولعبوا ًورًا مممًا بالنسب  للنبالء، حي، أصلبحوا فل  أصبد اليمًو محور مشاكل المجتمع اإلقطاع  ف  جاليشيا، 

مرتب  الوسيظ بلين الفالحلين واإلقطلاعيين والمللو ، ويلانوا يجمعلو  الضلرائب المفرولل  عللى الفالحلين ويتوللو  
 .(39)إيصالما إل  السيد اإلقطاع 

أيل  وظيفل  مدنيل  أو كما سلمد لملم باالشلتغال بالاراعل ، وبشلراء منلازل الملال  المسليحيين، وأ  يشلتغلوا ب
عسلل ري ، أو أيلل  حرفلل   دويلل ، وسللمد لمللم باالتجللار بأيلل  سلللع ، وعملللوا فلل  االسللتيراً والتصللد ر، وتجللارة الايللت 

جملع الضلرائب، ويلاجرو  مطلاحن  توصناعته، يما عملوا ف  الربا وأعمال الرهونات، وملتامين  اجرو  امتيلازا
 .(40)صغيرة الت  يانت مراكا للتجارة المحلي  والدولي الغالل، ويا  معفم اليمًو أصحاب الفناًق ال

 القوا ين التي أصدرها القيصر أللسندر ال ا ي لدمج اليهود في المجتمع الروسي: -
م، 1859واصل القيصر ألكسندر الثان  إصالحاته؛ لدمج اليمًو ف  المجتمع الروس ، فأقر  قانونًا عام 

ي ، سمد لليمًو باإلقام  خارج حدًو االستي ي، وخاص  لبعض الفئات اليمًو أما أخطر قانو  أصدر  طا  اليمًو
 بمد  إشراكمم ف جاءت تلك القوانين ، ار إلغاء القنان  وتفتيت اإلقطاعم، وهو قر 1861قرار عام القيصر هو 

مجمم فيه.  بناء المجتمع الروس  ًو
 م(:1859قا ون السماح باإلقامة خارج حدود ااستيطان ) -أ

م، 1859يصر ألكسندر الثان  إصالحاته؛ لدمج اليمًو ف  المجتمع الروس ، فلأقر  قانونلًا علام واصل الق 
يل ، بملد  إشلراكمم فل  بنلاء  ي، وخاصل  للبعض الفئلات اليمًو سمد لليمًو باإلقام  خارج حدًو االستيطا  اليمًو

مجملللم فيللله، وملللن تللللك الجماعلللات التللل  شلللملما القلللانو : يبلللار التجللل ار اللللذ ن ًفعلللوا رسلللومًا المجتملللع الروسللل  ًو
للحصول على إجازات العملل لملدة خملس سلنوات متتاليل  فل  منطقل  االسلتيطا ، ويبلار الممنيلين، مثلل: األطبلاء 
والمحامين، والممندسين، وأطباء األسنا  والقابالت، وطالب وخريج  الجامعات والمعاهد العليا، ويبار الحرفيين، 

يات الالئ  ين والجنًو المسرحين، يما يا  من بين ا لفئات المسموح لما بمغاًرة منطق  االستيطا  الفتيات اليمًو

                                                           

المسيري، عبد الوهاب:  ؛13صم، 1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (38)
 .57-54،ص1األ د ولوجي  الصميوني ، ق

 ؛54، ص1د ولوجي  الصميوني ، ق؛ المسيري، عبد الوهاب: األ 38، ص1( جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج39)
Cohen, Israel: Vilna, P.337. 

 .57-54، ص1( المسيري، عبد الوهاب: األ د ولوجي  الصميوني ، ق40)
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يعملللن فلل  البغللاء، فلقللد يللا  بوسللعمن التنقللل بللين المللد ؛ ليمارسللن عململلن ًو  أ  ي للو  بإم للا  أسللرهن اللحللاق 
 .(41)بمن

جلدوا فل  القلرار وقد ش ل ذلك القرار منعطفًا جد دًا ف  حيلاة اليملًو حيل، تلدفقوا عللى الملد  الروسلي ، وو 
لللللخم ، وتكللللوين طبقلللل  برجوازيلللل  رأسللللمالي    فرصلللل  ذهبيلللل ؛ للسلللليطرة علللللى أراضل واسللللع ، ومشللللاريع اسللللتثماري

 . (42)جد دة

ولقللد اتخللذت مسلليرة اإلصللالح فلل  شللرق أوروبللا ًروبللًا مختلفلل ، حيلل، يللا  يعلليش عللدً يبيللر مللن اليمللًو  
اً انعلاالمم بعلد صلدور قلانو  علام أولاعًا سيئ  ف  مناطق تجمعمم، ويلانوا معلاولين، وغربلاء ، وم لروهين، واًز

ي 1859  . (43)م، الذي سمد لفئات معين  باإلقام  خارج منطق  حدًو االستيطا  اليمًو

 م(:1861) (44)قرار إلغاء القنا ة -ب

كللا  لإلصللالحات التلل  اتبعمللا ألكسللندر الثللان  أ رهللا فلل  اتسللاع المللوة بللين الح وملل  والعناصللر التقدميلل  
الروسللل ، حيلل، سللليطر اليمللًو عللللى االقتصللاً، وحرملللوا رجللال األعملللال الللروس ملللن االسللتفاًة، وتطلللوير للشللعب 

-1853اقتصللاًهم؛ ممللا ًفللع القيصللر ألكسللندر الثللان  إلللى تغييللر األولللاع فلل  روسلليا بعللد انتمللاء حللرب القللرم )
عللدة إصلللالحات؛ م( وهايملل  روسلليا؛ للللتخلص مللن الفلللرو  الصللعب  والسلليئ  التلل  سلللاًت الللبالً، فاتخللذ 1856

ي   .(45)لتحرير الفالحين والشعب الروس ، وحل المسأل  اليمًو

م، وهللو قلرار إلغللاء القنانل  وتفتيللت اإلقطلاع الللذي 1861اتخلذ القيصللر ألكسلندر الثللان  أخطلر قللرار علام ف
للللى االنتقلللال إ اللللذ ن رغبلللوا فلل إراًة النلللبالء اإلقطللاعيين  عنلللدنللاواًل م، 1861نيسللا  )أبريلللل( علللام 14صللدر فللل  

التوجللله للعملللل فللل  المجلللاالت التجاريللل   أم ،صلللفو  البورجوازيللل  الكبيلللرة سلللواء ملللن خلللالل إقامللل  الملللاارع الحد ثللل 
من رقيق الطبقات المختلف ، لكلن السللطات  أبواب الحرا  االجتماع  أمام الكثير، وقد فتد ذلك القرار والصناعي 

                                                           

حجاوي، ُسالف : اليمًو  ؛14صم، 1948-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  (41)
 .24-22ص السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ،

ي  والصميوني ،  ؛22( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص42) المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 .368-367، ص4مج

 .38ص ،82صامد، ع ؛ ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحاً السوفييت ،248( الحوت، بيا : فلسطين، ص43)
يقع فيما الكثير من الناس تحت سيطرة اإلقطاعيين ويعملو  ف  أراليمم لخدمتمم، ويسمو   القنان : ه  ولع اجتماع ( 44)

 باألقنا  أو العبيد.
McCauley, Martin; Waldron, Peter: The Emergence of the Modern Russian State, P. 101-107 

(45 )  Dubnow, S.M., I. Friedlaender: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.154. 
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ف  هجرة الكثير من الرقيق من القلرى إللى الملد ؛ ليعيشلوا القيصري  لم توفر لمم أرلًا؛ مما يا  له األ ر الكبير 
  .(46)ف  ظرو  أشد قسوة مما يانوا عليه ف  عمد اإلقطاع

يلل ، وشلل ل عبئللًا  قللياًل  ويللرى الباحلل، أنلله يللا  لقللرار إلغللاء القنانلل  األ للر السلليق علللى الطبقلل  الللدنيا اليمًو
فعمم إلى االبتعاً عن التطور واللحاق بالطبقات  الروسي  األخرى. عليمم، ًو

يلل ،  وقللد حملللت اإلصللالحات التلل  أعلنمللا القيصللر ألكسللندر الثللان  بللذور الللوع  واالنفتللاح للسللاح  اليمًو
، يمللا اشللتغل اليمللًو فلل  الوظللائي العسلل ري ، (47)حيلل، أخللذ بعللض المثقفللين اليمللًو بللاالنخراط فلل  الحريلل  الثوريلل 

لسللطات الحاكمل ، حيلل، أمنلوا بلأ  تحلرر اليملًو جللاء والتحقلوا بلالجيوش الروسلي  فل  حروبملا؛ مللن أجلل إرللاء ا
 .(48)من تحرر الشعب الروس 

 المرحلة ال ا ية: الرد  القيصرية:
وخلالل العقلد األخيللر ملن عملد القيصللر ألكسلندر الثلان ، رفللع حلاكم المنلاطق الجنوبيلل  الغربيل  فل  روسلليا  

الحات، وأ رهللا علللى اليمللًو فلل  تلللك م، أطلعلله علللى آخللر تطللورات مسلليرة اإلصلل1870مللذيرة إلللى القيصللر عللام 
المنللاطق، فللأخبر  أ  اليمللًو أصللبحوا قللوة اقتصللاًي  يبيللرة فلل  جنللوب غربلل  الللبالً، وشلل ا مللن عللدم تخللليمم عللن 

فعللت تلللك التقللارير التلل  وصلللت (49)عللاًاتمم وتقاليللدهم، وأ  التغييللر اقتصللر علللى الطبقللات العليللا مللن اليمللًو ، ًو
؛ ، اشللتملت علللى خبللراء مللن أهللم المللد  الروسللي يل لجنلل  تابعلل  لللوزارة الداخليلل القيصللر ألكسللندر الثللان ، إلللى تشلل 

ي؛ فللللأظمرت تحقيقللللات اللجنلللل  أ   لمعرفللل  تللللأ ير اإلصللللالحات الروسللللي  علللللى المجتمللللع الروسلللل  والتجمللللع اليمللللًو
فعتلله لالنخللراط فلل  الحريللات الثوريلل  المضللاًة للقيصللر ، وتطرقللت (50)اإلصللالحات ألللرت بالشللعب الروسلل ، ًو

جن  إلى أ  فقراء اليمًو ش لوا عبئًا  قياًل عللى الح ومل  القيصلري  الروسلي ، وأ  رأس الملال تريلا بشل ل يبيلر الل
؛ فشلل لوا خطللرًا علللى اقتصللاً الدوللل  وتجارتمللا ومصللارفما، ولللم يسللمحوا لألغنيللاء  فلل  أ للدي فئللات قليللل  مللن اليمللًو

اًت ش اوى الفالحين الروس منمم  .(51)الروس بالفمور، وقد اًز
 م(:1871)( Odessa) (52)أحداث أوديسا -

                                                           

ي  والصميوني ، مج46) ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحاً  ؛372، ص4( المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 .39ص، 82صامد، عالسوفييت ، 

(47) Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.154; 

 .39ص ،82صامد، ع ن، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحاً السوفييت ،ياسي
 .48( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص48)

(49) Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.193-195,206. 

 ؛28لواقع االجتماع ، ص( حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  ا50)
Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.184, 198. 

، 1؛ المسيري، عبد الوهاب: األ د ولوجي  الصميوني ، ق69-68( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص51)
 .58ص

يسا: مد ن  بناها القياصرة 52) على البحر األسًو م ا  مد ن  تريي  صغيرة يانت ُتسم ى "خاتجيب " استولت عليما القوات ( أًو
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أًى تقللر ب اليمللًو مللن الللدوائر الرسللمي  الروسللي ، وسلليطرتمم علللى االقتصللاً الروسلل ؛ إلللى زيللاًة معانللاة  
يملا يانلت الح ومل  منشلغل  بتجربل  مممل  حيلال االنفصلال السياسل  اللذي عملد إليله اليملًو فل   الشعب الروس ،

يسلل تللك الفتللرة، هللرة تجاريللًا، 1871ا فلل  علام فوقعللت أحلداث أًو والمشلمورة بإنتللاج القمللد، م، فلل  تلللك المد نل  المًا
وقد أمسلك زملام اقتصلاًها التجلار اليملًو واليونلانيين، وقلد أًى التنلافس بلين الطلرفين إللى الشلعور بالكراهيل ؛ مملا 

لقيللام بتلللك األحللداث أمللام ، ويللانوا  نللوو  اًفللع اليونللانيين ًومللًا للتخطلليظ لالعتللداء علللى اليمللًو فلل  تلللك المنطقلل 
ي من قبيل التقرب للرب تيمنًا بقدوم عيد الفصد  .(53)كنيستمم القاطن  ف  قلب الح  اليمًو

م، بسرق  صليب الكنيس ، وإلقاء الحجارة على مبانيما؛ 1871اليمًو عام فاتمموا  فاستغل اليونانيو  ذلك
، حيل، تعلرض اليملًو فل  بلاًر األملر لمعاملل  م1871آذار )ملارس( علام 28وقد بدأت األحداث ف   لوم األحلد 

سيئ  من المملاجمين، اللذ ن يلا  ملن للمنمم سل ا  روس، وأغلقلت محالتملم التجاريل ، وهجلروا ملن بيلوتمم التل  
ي، وسللرعا  مللا عمللت المد نلل   كانللت بجللوار الكنيسلل ، وانتشللرت أعمللال الشللغب فلل  الشللوارع المجللاورة للحلل  اليمللًو

لت الح وملل  ال يسلا،  للم تواكبلت األحللداث؛  نروسلي  الطلر  عللن ممارسلات اللروس واليونللانييبأكململا، وغض  فل  أًو
، وسرق  مقتنياتما ، وُللرب اليملًو للربًا مبرحلًا، وللم يسلقظ فل  تللك األحلداث قتللى فتم تدمير وحرق بيوت اليمًو

حر  ساكنًا إزاء حي، يانت عدة إصابات خفيف  ومتوسط ، ولم يأبه المماجمو  بقوات الشرط  الروسي  الت  لم ت
ي لحاكم المد ن  ؛ فأجابمم أ  سبب األحلداث يقلع عللى الجنرال يوتايبيو ما حدث، وعندما لجأ ممثلو الح  اليمًو

 ، اًت حلدتما بشل ل يبيلر، ففل  اليلوم الرابلع ملن اليمًو ولم تثمر توسلالت الممثللين اليملًو لوقلي المذبحل  التل  اًز
ي  قد ًمرت بالكامل، وهدً المماجمو  بمواصل  األحداث يا  هنا  اآلال  من البيوت وال محالت التجاري  اليمًو

لجنل  ح وميل  قاملت بتشل يل القيام بمذبح  منفم ؛ لكن السلطات القيصري  تلدخلت لتملدر ملن وطلأة األحلداث، ف
فل  لمعرف  ًوافع تلك األحداث، وأظمرت تحقيقات اللجنل  لللوع اليملًو   تألفت من ممثلين عن مختلي الوزارات؛

 .(54)نشوب تلك االلطرابات

 اإلجراءات القيصرية ضد اليهود بعد أحداث أوديسا: -

                                                                                                                                                                                                 

ي ف  1789الروسي  عام  يسا مرياًا لثان  أكبر تجمُّع  مًو . ش لت أًو م، ولم ي ن بما حينذا  سوى ست  من اليمًو
ي  اإلمبراطوري  الروسي  بعد وارسو عاصم  بولندا التابع  لروسيا آنذا . )الم سيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو

 (.369، ص4والصميوني ، مج

(53) Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.191. 

(54) Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.331-332; Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of 

the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.191-192. 
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يسلللا، مبلللررًا لسياسلللتم الجد لللدة،  ااتخلللذت السللللطات القيصلللري  ملللن التقلللارير المناهضللل  لليملللًو وأحلللداث أًو
منعت م، حي، قامت بإغالق المدارس الح ومي  ف  منطق  االستيطا ، و 1873فبدأت بإصدار القرارات منذ عام 

التجللار الصللغار والمتوسللطين مللن العمللل خارجمللا، وأوقفللت تعيللين الخللريجين اليمللًو فلل  ًوائللر الدوللل ، وألغللت حللق 
، وألغللت الترفيللع ومللند الرتللب للعسلل ريين مللنمم، وُمنللع المحللامو  مللن العمللل فلل   الترفيللع والعللالوة للمللوظفين اليمللًو

، فقد منعت مدرسيمم من التدريس (55)اث اليمًو فكرياً المحاكم، ولم  توقي المشرعو  الروس عن محاوالتمم الجتث
يل ، يملا حلرمتمم ملن تمللك األرض،  ف  المدارس الرسمي ، وأغلقت المدارس المعاًي  أمام أعضاء الجماعل  اليمًو

، (56)ومنعللت المشلللاري  فلل  مجلللالس البلللديات واالجتماعلللات االنتخابيلل ، أو اإلقامللل  فلل  القلللرى والمنللاطق الاراعيللل 
، فقلد حرملوا ملن العملل فل  مجلاالت التملريض فل  وُفرلت عق وبلات عللى الجوانلب الممنيل  التل  بلرع فيملا اليملًو

المستشللفيات، ومللن االنضللمام للعمللل فلل  مجللال التعللليم، إلللاف  إلللى تحد للد أمللاكن سلل ناهم، وإقللامتمم حتللى تسللمل 
 .(57)مراقبتمم

ات الرسللمي ، بللل تعللدتما إلللى بلل، ولللم تقتصللر سياسلل  الح وملل  القيصللري  المعاًيلل  لليمللًو علللى التشللريع
 .(58)الكراهي  لد اليمًو ف  الكنائس

؛ فمنعلتمم ملن  كما حاولت السلطات الروماني  ف  تقليد الح وم  القيصري  الروسي  بإجراءاتما لد اليمًو
الحصلللول عللللى حقلللوق المواطنللل ، ومنعلللتمم ملللن العملللل فللل  التجلللارة، والحلللر  الطبيللل ، والبورصللل ، والعملللل باعللل  

 .(59)نمتجولي
 رد الفعل اليهودي على اإلجراءات القيصرية: -

االقتصللاًي   مسللت القللرارات واإلجللراءات القيصللري  حيللاة اليمللًو الللروس بشلل ل مباشللر فلل  شللتى المجللاالت
ي أوللاعمم سللواء يلانوا أغنيللاء أم فقلراء، يلل   واالجتماعيل  والثقافيل ؛ ممللا أًى إللى تللًر لللذلك رأت الجماعلات اليمًو

اتمللللا ومسللللاراتما فلللل  قللللرارات القيصللللر عللللداًء سللللافرًا، وتنللللاياًل مللللن م انلللل  اليمللللًو ومللللن حقللللوقمم علللللى اخللللتال  تيار 

                                                           

(55) Elbogen, Ismar: A Century of Jewish Life,P.42; Raisin, Jacob S.: The Haskalah Movement in 

Russia, P.273 

ً السوفييت ، ؛ ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحا28( حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص56)
 ؛40ص، 82صامد، ع

Raisin, Jacob S.: The Haskalah Movement in Russia, P.273. 

ي  والصميوني ، مج57) : اليمًو ف  المعس ر 372، ص4( المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو ؛ سنقرط، ًاًو
 .31، ص1؛ جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج9الشرق ،ص

ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف   ؛17صم، 1948-1905ن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين أبو حلبي ، حس (58)
 .38ص، 82صامد، عاالتحاً السوفييت ، 

 .34، ص1(جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج59)
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حريللات سياسللي  ظللاهرة وخفيلل ؛ لالنتقللام مللن  بنشللاطات مختلفلل ، واشللتريوا فلل ، فسللاهم أال  مللنمم (60)وامتيللازاتمم
 .(61)النفام القيصري، واإلطاح  به

رفلللللللت باسلللللللم سلللللليس جمعيللللللل  إرهابيللللللل  سللللللري  عُ الحريلللللللات الثوريللللللل  فلللللل  روسللللللليا بتأ العد لللللللد مللللللن قامللللللتف
، التللل  ًعلللت إللللى تصلللفي  الح لللم القيصلللري؛ فاشلللتر  بعلللض -إراًة الشلللعب –( Naronavolia)(62))نارونافوليلللا(

م، 1881اليمًو ف  تلك الجمعي ؛ لالنتقام من القيصر الروس ، حي، اجتمعت مجموع  من الثوريين الروس عام
يللل  تلللدعى )هيسللليا هلفملللا ( -للتخطللليظ لقتلللل القيصلللر ألكسلللندر الثلللان   -1855) (63)ويلللا  ملللن أعضلللائما  مًو

 .(65( )64)(، الت  لعبت ًورًا ف  اغتيال القيصر ألكسندر الثان Hesia Helfmanم( )1882
ة  ولقد ًعت منفم  إراًة الشعب للتخلص من القيصر الروس ؛ مما ًفع السلطات القيصري  لمطاًر

م، ومات بعضمم إ ر التحقيق؛ فعقدت اللجن  الثوري  للمنفم  ف  م، وتم اعتقال عدً منم1878أعضائما عام 
م اجتماعًا سريًا، وقررت التخلص من القيصر، وشرعت ف  تدريب الشباب الذ ن 1879آب )أغسطس( عام 

سيقومن بتلك الممم ؛ ونفذت المنفم  محاوالت الغتيال القيصر، وأسفرت عن مقتل وجرح عدً من الخدم 
خاص، فأعط  القيصر أوامر  لوزير الداخلي  بالقضاء على الثورة وتعقب الثوار، ولكن والحرس القيصري ال

الوزير اتبع أسلوب المماًن  معمم، فواصلت المنفم  عملياتما التخريبي ؛ مما ًفع السلطات القيصري  العتقال 
، ويا  (66)م1881عام زعيم منفم  إًارة الشعب أندريه غيليانو  ف  منال صديقه، وف  يانو   ا ل ) نا ر( 

 .(67)العتقال غيليانو  أ ر  على المنفم  فقررت اغتيال القيصر بتفجير مويبه
                                                           

 .73-72( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص60)

 .44ص، 82صامد، عاالتحاً السوفييت ،  ( ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف 61)

م، نتيج  1879( نارونافوليا )إراًة الشعب(: منفم  سياسي  سري  للمثقفين الثوريين الروس، أنشئت ف  أب )أغسطس( عام62)
ي ، انشقاق المنفم  الشعبي  )زيمليا أي فوليا( األرض والحري ، وبقى أعضاء المنفم  متمس ين باالشتراكي  الطوباوي  الشعب

وسلكوا طريق النضال السياس ، ورأوا الممم  الرئيس  لمم إسقاط الح م المطلق، واكتساب الحري  السياسي ، وناللوا لد 
ي، وإرعاب الح وم  وإحالل الفولى ف  صفوفما )بصل، لورين: أولاع  الح م القيصري، حي، سلكوا طريق اإلرهاب الفًر

 (.79اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص

عاملًا للحريل  الثوريل  فل  يييلي، وانضللمت  16م ملن عائلل  غنيل ، انضللمت فل  سلن 1855يا هلفملا : وللدت هيسليا علام هيسل (63)
إلللى منفملل  نارونايافوليللا اإلرهابيلل  فلل  سللا  بطرسللبورغ، وسللاعدت فلل  انضللمام العد للد مللن الطللالب لتلللك الخليلل ، وح للم عليمللا 

ر ألكسللندر الثلان ، ونتيجلل  لالحتجاجلات مللن الخللارج ُخفلي عنمللا الح للم م بتممل  التواطللا فلل  اغتيلال القيصلل1881باإلعلدام عللام 
 بالسجن مدى الحياة وتوفت ف  قلع  بيتروبول ف  سا  بطرسبورغ.

(Helfman, Hessia:jewishvirtuallibrary.org). 

 ؛79-78صري ، صبصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيلمعرف  تفاصيل اغتيال القيصر ألكسندر الثان ، انفر:  (64)
Mosse, W. E.: Alexander II and the Modernization of Russia; P.165-166, 171. 

: اليمًو ف  المعس ر الشرق ، ص46( حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص65)  ؛9؛ سنقرط، ًاًو
Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.243-244. 

 ؛78بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص (66)
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م، وأ ناء توجه 1881آذار )مارس( عام  1وعندما جاء العرض العس ري لفرسا  الحرس القيصري ف  
هيبًا، ونتيج  لالنفجار القيصر اتجا  القصر، قام أحد المماجمو  بإلقاء قنبل  على المويب، فأحد ت انفجارًا ر 

 .(68)أسفر عن مصرع القيصر، وعدً من القتلى والجرح 
 

 م(.1905-1881ثا يًا: أوضاع اليهود في شرق أوروبا وروسيا )

م(، الح للم بعللد اغتيللال القيصللر Alexander III( )1881-1894تللولى القيصللر ألكسللندر الثاللل، )وقللد 
أًى اغتيال القيصر ألكسندر الثان  إلى إ ارة غضب الح ومل  م، وقد 1881آذار )مارس(  1ألكسندر الثان  ف  

آذار  29القيصلري ؛ فاسلتخدمت القللوة فل  تعقلب القتللل ، وتم نلت ملن التعللر  علليمم، والح لم عللليمم باإلعلدام فلل  
 .(69)م1881)مارس(

، فقد  راكلا اندلعت سلسل  من المجمات على يثير ملن مويا  ًر الفعل الروس  متجاوبًا مع نشاط اليمًو
لالنتقللام مللن ًور اليمللًو فلل  اغتيللال القيصللر؛ فقللد ًمللرت منللازل  ؛تجمللع اليمللًو السلل اني  فلل  روسلليا وشللرق أوروبللا

يل ،  ، يما هوجمت المتاجر اليمًو وا من القرى، واعتقل وُسجن يثير من الشباب اليمًو وا منما، وطًر ، وُطًر اليمًو
واستمرت موج  المالحقلات ، (71)م1882  ) ونيو( عام . واستمرت موج  المالحقات حتى حايرا(70)وُنمبت السلع

حيلل، وقعللت نحللو م، 1882م، وحتللى حايللرا  ) ونيللو( عللام 1881خللالل الفتللرة الواقعلل  بللين نيسللا  )أبريللل( عللام 
، ولللللم  تعللللد بعضللللما مسللللتوى  215 حاً لللل  عنللللي فلللل  المنللللاطق الجنوبيلللل  التلللل  يللللا   تواجللللد فيمللللا التجللللار اليمللللًو

ألحللداث بتخطلليظ مللن السلللطات القيصللري ؛ لتحويللل النقملل  الجماهيريلل  المتعاظملل  المناوشللات، وقللد وقعللت تلللك ا
، ولإليحللاء أ  اليمللًو هللم الللذ ن شلل لوا غالبيلل  القللوى الثوريلل  المناهضلل  للنفللام القيصللري  ، (72)لللدها نحللو اليمللًو

                                                                                                                                                                                                 

Mosse, W. E.: Alexander II and the Modernization of Russia; P. 172. 

(67 )  Mosse, W. E.: Alexander II and the Modernization of Russia; P. 172. 

 ؛79صف  روسيا القيصري ، (بصل، لورين: أولاع اليمًو 68)
Mosse, W. E.: Alexander II and the Modernization of Russia; P. 172-173. 

 ؛ 81،84( بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص69)
Dubnow S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.244. 

(70( Clarkson, Jesse D.: A History of Russia, P.332; Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the 

Jews in Russia and Poland, Vol.2,P.251; 

ي  ؛11اناة، صغبدر، حمدا : تاريخ منفم  الما ، 4والصميوني ، مج المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 .212  منذ نشأتما، ص؛ بحيري، مروا : الحري  الصميوني376ص

(71) Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.332. 

ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحاً  ؛48-47( حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص72)
 .41ص ،82صامد، ع السوفييت ،
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يلل  مسللاعدات وامتنعللت عللن اتخللاذ أيلل  إجللراءات إليقللا  تلللك االعتللداءات، أو الحللد مللن انتشللارها، ومنعللت تقللديم أ
، أهمما:(73)مالي  لليمًو  ، يما اتخذت الح وم  عدة إجراءات قانوني  لد اليمًو

 م:1882قوا ين مايو المؤقتة  -
أصللدر القيصللر ألكسللندر وقللد ًفعللت أولللاع اليمللًو الح وملل  القيصللري  التخللاذ إجللراءات قانونيلل ، حيلل، 

القتصللاًي  الضللارة التلل  مارسللما اليمللًو م، للتحللري عللن النشللاطات ا1881آب )أغسللطس(  22الثاللل، أوامللر  فلل  
يللل  فللل  تشلللرين أول )أكتلللوبر(  ل لجنللل  م لفللل  بإعلللاًة النفلللر فللل  المسلللأل  اليمًو م، 1881توطئللل  لتصلللفيتما، فشللل  

واشلتر  فيملا ممثللو  علن  ،-نسلب  للوزير الداخليل  الروسل  –( Iegnativوُعرفت اللجن  باسلم لجنل  "إيجنلاتيي" )
 .(74)مختلي الطبقات والجماعات

، وجاء فيه:" إ  سياس  ألكسلندر الثلان  التسلامحي  قلد فشللت، وإ  قيلام المعارلل  اوقدمت اللجن  تقريره 
" ، برهنلت أنله ملن الواجلب اتخلاذ إجلراءات جد لدة للد اليملًو ، وفل  نمايل  التقريلر (75)الشعبي  الروسي  للد اليملًو

موللع التنفيلذ فل  صلورة إجلراءات ماقتل ، قدمت اللجن  توصياتما، وأخذت الح ومل  بتللك التوصليات، ووللعتما 
م، وُسميت )قلوانين ملا و(، وقلد صلدرت تللك القلوانين واإلجلراءات تباعلًا، وعللى 1882أيار )ما و(  5صدرت ف  

، (76)فتللرات، يلمللا رأت الح وملل  القيصللري  خطللرًا عليمللا فلل  النشللاط السياسلل  أو االقتصللاًي الللذي يمارسلله اليمللًو
 :(77)ونصت تلك القوانين على

 ال يسمد لليمًو بالس نى خارج المد  أو ف  المد  الصغيرة، وأي  منطق  ريفي  ف  روسيا. .1
 من حق الس ا  الروس ف  القرى طًر اليمًو من قراهم وذلك بقرار خاص يصدر  رئيس القري . .2
ة إليما مرة  اني . .3 ي يغاًر قريته ال ُيسمد له بالعًو  أي  مًو
.ال تجدً عقًو اإليجار المبرم  مع  .4  اليمًو
ي ف  المناطق الريفي . .5  ال يسمد بتشغيل أي  مًو

                                                           

(73) Dubnow, S.M., I. Friedlander: History of the Jews in Russia and Poland, Vol.2, P.263; 

Clarkson, Jesse D.: A history of Russia, P.332. 

ي  والصميوني ، مج  (74) بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا  ؛379، ص4المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 .84القيصري ، ص

 .71، ص1، قالمسيري، عبد الوهاب:األ د ولوجي  الصميوني  (75)

(76) Clarkson, Jesse D.:A history of Russia, P.332; 

ي العام، ج المسيري،  ؛84بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص ؛67، ص2طعيم ، صابر: التاريخ اليمًو
ي  وا ؛71، ص1عبد الوهاب:األ د ولوجي  الصميوني ، ق ، 4لصميوني ، مجالمسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو

 .379ص
ي  والصميوني ، مج  (77) بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا ؛ 379، ص4المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو

 .85-84القيصري ، ص
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ال يسمد لليملًو المقيملين فل  المنلاطق الريفيل  باسلتجالب أي قريلب لملم إللى تللك المنلاطق، وإذا حلدث  .6
ي من قريته.  يطًر اليمًو

تحد للد عللدً الطللالب فلل  المللدارس اإلعداًيلل  والثانويلل ، وفلل  الجامعللات بنسللب معينلل  يحللدًها المجلللس  .7
 ليم  ف  روسيا.التع

 .%9إلى  %22تخفيض نسب  عضوي  اليمًو ف  القضاء من  .8
ي يعللليش ًاخلللل روسللليا، ويقللللوم بتوسللليع مجلللال نشلللاطه االقتصللللاًي، يعلللاً فلللورًا إللللى منطقلللل   .9 أي  ملللًو

 االستيطا .

ي  مجللللر ممنتلللله إلللللى التجللللارة، يسللللقظ حقلللله فلللل  اإلقاملللل  فلللل  روسلللليا، ويعللللاً إلللللى منطقلللل   .10 أي  مللللًو
 االستيطا .

 م  اليمًو ف  موس و،  وإغالق معبد موس و وتحريم استخدامه.تحريم إقا .11

منللع اليمللًو مللن ممارسلل  حللق االنتخللاب، أو ترشلليد أنفسللمم لمجللالس البلللديات التلل  يقطنللو  لللمن  .12
ها.  حدًو

وأًى تطبيق قوانين ما و؛ إلى تقليص نطلاق االسلتيطا ، والقضلاء عللى فلرص انلدماج بعلض القطاعلات 
يلل  فللل  المجتملللع الرو  سللل ؛ يملللا خلقلللت مناخلللًا اقتصلللاًيًا فكريلللًا قضلللى عللللى الحريلللات التنويريللل  االندماجيللل ، اليمًو

وشجع األفكار الصميوني ، وخصوصًا أ  صدور قوانين ما و صاحبه وقوع بعض الحواًث الدامي  لد األقليلات 
 . (78)الد ني  والقومي  ف  روسيا

قيللام الح وملل  القيصللري  بتشلل يل لجنلل   وأًى فشللل تطبيللق قللوانين مللا و الماقتلل ، وصللعوب  تنفيللذها، إلللى
م بضلرورة 1888م؛ لمناقشل  تللك القلوانين، واسلتمرت فل  عململا خملس سلنوات، وأوصلت علام 1883جد دة عام 

الروسلي  رفضلت القلرارات والتوصليات،  (79)(Bureaucratieرفع القيًو عن اليملًو وإعتلاقمم، لكلن البيروقراطيل  )
 .(80)م8911وقامت بطًر اليمًو من موس و عام 

                                                           

ي  والصميوني ، مجال (78)  أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي ؛ 379، ص4مسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
 .20م، ص1948-1905الصميوني  ف  فلسطين 

( يلم   وناني  األصل بمعنى )الح م(، تعن  )ح م الم اتب(، واستخدمت للتعبير عن ح م Bureaucraty( بيروقراطي )79)
راء  وأصبد مدلول الكلم  عندوتح م الم اتب والموظفين ف  الحياة االجتماعي ،      البيروقراطيألاالشتراكيين يقتر  باالًز

  (.644ص ،1موسوع  السياس ، ج وآخرو : تعرقل التحول االشتراك )الكيال ، عبد الوهاب،

(80  ( Clarkson, Jesse D.:A history of Russia, P.333; 

ي  والصميوني ، مج  .376، ص4المسيري، عبد الوهاب: موسوع  اليمًو واليمًو
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وقد ساهمت الضغوط الس اني  ف  اإلمبراطوريل  الروسلي  خلالل النصلي األخيلر ملن القلر  التاسلع عشلر 
، قامللت الح وملل   فلل  خلللق عالقللات عدائيلل  بللين اليمللًو والشللعب الروسلل ، ولمواجملل  النمللو السللريع للسلل ا  اليمللًو

، منما التلويد بتمجير الس ا   .(81)اليمًو من روسيا الروسي  بفرض إجراءات معاًي  لليمًو
 

 م(:1897-1882رد الفعل اليهودي على األحداث ما بين ) -

ي علللى األحللداث وااللللطرابا التلل  وقعللت لللد اليمللًو فلل  شللرق أوروبللا عاملل ،  تكللا  ًر الفعللل اليمللًو
وروسيا القيصري  خاص ، نشوب جدل واسع بين اليمًو حول الجلدوى ملن البقلاء فل  المنطقل ؛ مملا ًفعملم إلقامل  
الجمعيات الماًف  للعمل على هجرة أعضائما، فقد نشأت ف   مانينيات القر  التاسلع عشلر جمعيلات ُعرفلت باسلم 

ي األوللللاع السياسلللي ، واالقتصلللاًي ، (83)تعنلللى )الشلللعب الخاللللد(  (82) (Am Olam)علللام علللوالم( ) ، نتيجللل  لتلللًر
دى اليمًو ف  مناطق س ناهم، وقد غاًر آال  واشتداً المنافس  ف  منطق  االستيطا ، والاياًة الس اني  المائل  ل

 . (84)اليمًو روسيا للواليات المتحدة بسبب التحول ف  الموقي الروس  تجاهمم

ي باعتبللار أنمللم  كمللا ظمللرت حريلل  مضللاًة تمللد  إلللى الحفللاا علللى الجللوهر )القللوم ( فلل  الفكللر اليمللًو
 Lovers of)حوفيف  تسيو ( ) باء صميو (طوائي متفرق ، وتتطلع إلى تجمع اليمًو ف  وطن واحد ُسميت )أح

Zion) ولم تكن المجرة الفعل الوحيدة الت  قام بما اليمًو ف  روسيا على األولاع التل  علانوا منملا، فقلد انضلم .
بعضللمم للحريلل  الصللميوني ، وانخللرط آخللرو  فلل  األحللااب الثوريلل  الروسللي  علللى اخللتال  عقائللدها، أمللا البللاقو  

 .(85)ت عمالي  اشتراكي  خاص  بممفقاموا بتأسيس تنفيما

  

                                                           

(81 )  Clarkson, Jesse D.:A history of Russia, P.333. 

ي ، ش لت ف  روسيا بعد األحداث الت  نفذت لد اليمًو بعد اغتيال القيصر ألكسندر  (82) عام عوالم: حري  مثقفين وشبيب   مًو
ي  إلى 1882-1881الثان ، ف  عام   ؛ من أجل االستيطا  الواليات المتحدةم، ويا  هدفما تشجيع وتوجيه المجرة اليمًو

 .(337صطلحات الصميوني ، صتلم ، أفرايم ومناحيم: معجم المالاراع )

(83) Gerner, Deborah J.: One Land, Two Peoples, P.12.  
 .80، ص1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج ؛51حجاوي، ُسالف : اليمًو السوفييت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص

(84) Gerner, Deborah J.: One Land, Two Peoples, P.12; Shuldiner, David P.; Buhle, Paul: Of Moses 

and Marx, P.32. 
: تاريخ الواليات المتحدة األمري ي ، ص   .125نوار، عبد العايا، جمال الد ن، محمًو

، جعثم ؛218، ص1( جريس، صبري: تاريخ الصميوني ،ج85) أبو حلبي ، حسن: تاريخ ؛ 12، ص3ا ، أحمد: تاريخ اليمًو
 .21-20م، ص1948-1905األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين 
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 المبحث الثاني
 جذور األحزاب االشتراكية اليهودية في شرق أوروبا وروسيا، وأبرزها 

 
 

 ة اليهودية في شرق أوروبا وروسيا.أوًا: جذور األحزاب ااشتراكي
 با وروسيا.ثا يًا: أبرا الحركات ااشتراكية اليهودية في شرق أورو 

 م.Bund) 1897( البو د )1
 م.1900( اتحاد العمال الصهاينة 2
 م.1901زب العمال اليهودي المستقل ( ح3
 م.1903( )الحرية( Kirs( كيرس)4
 م.Tsairi Zion  )1903( تساعيري تسيون)5
 م.1904زب العمال المكا ي اليهودي ( ح6
 م.1905اينة ااشتراكي ( حزب الصه7
 م.1905العمال ااشتراكي الصهيو ي ( حزب 8
 م.1906( )البعث( Hathiah( هاتحيا  )9

 م.1906ب العمال اليهودي اإلقليمي ( حز 10
 م.1906الجماعة القومية اليهودية  (11
 .م1906الحزب الْعبي اليهودي  (12
 .م1906 (Poalei  Zion)بوعالي تسيون  (13
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 المبحث ال ا ي
 براها، وأجذور األحزاب ااشتراكية اليهودية في شرق أوروبا وروسيا 

 
 جذور األحزاب ااشتراكية اليهودية في شرق أوروبا وروسيا: أوًا:

يلل  إلللى األحللداث التلل  مللر بمللا اليمللًو فلل  شللرق أوروبللا عقللب الثللورة  تعللًو جللذور الحريلل  العماليلل  اليمًو
، إلللاف  إللللى (86)الصللناعي ، والثللورات السياسلللي ، والشللروع فللل  التحللرر منتصلللي القللر  التاسللع عشلللر فلل  روسللليا

غيللرات االقتصللاًي  الممملل  التلل  أًت إلللى حللدوث تغيللرات اجتماعيلل ، وإعللاًة توزيللع الخريطلل  الطبيعيلل ، وظمللور الت
 .(87)طبقات جد دة

، (88)ويا  النتشلار األفكلار القوميل  فل  جميلع أنحلاء العلالم األ لر الكبيلر عللى  ملًو شلرق أوروبلا وروسليا
الداعي  النعاال اليمًو بمد  المحافف  على خصوصيات فقد ًفعت اليمًو إلى المد  الكبرى، وتعاظمت األفكار 

، وساعدت على انتشارها هارها بين اليمًو ي؛ مما أًى إلى إيجاً الترب  الخصب  الًز  .(89)الشعب اليمًو
أًت معانلللاة طبقللل  العملللال اليملللًو فللل  شلللرق أوروبلللا خلللالل السلللتينيات ملللن القلللر  التاسلللع عشلللر ملللن وقلللد 

( علام  المالحقلات القيصلري ، إللى قيلام م، بملد  1863المثقفلين اليملًو بتأسليس )جمعيل  ناشلري العللم بلين اليملًو
نشلر اللغل  الروسلي ، والعللوم بلين اليمللًو فل  روسليا وبولونيلا، يملا نشلظ بعللض المثقفلين فل  بدايل  السلتينيات، فلل  

ي ، والمالفات األًبي  باللغ  الروسي ، وغيرها  . (90)إصدار الصحي اليمًو
ملللد الطريلللق أملللام ظملللور الحريللل  العماليللل  ين اليملللًو األوائلللل الفلللرو  المالئمللل ، وم  خللللق نشلللاط المثقفلللو 

ي  الت  ظمرت على ش ل حلقات اشتراكي  صغيرة، بدأت تتش ل خلالل  م فل  1880-1870 الفتلرة ملا بليناليمًو
ي  الكبرى ف   ي  الت  ظمرت . (91)شرق أوروباالمراكا اليمًو ف  تلك المرحلل  ويا  أهم الحلقات االشتراكي  اليمًو

تللم إنشللاء إطللار شللباب  بللدأ أول إطللار للمثقفللين اليمللًو بالعمللل يمللا م، 1872)حلقلل  فيلينللا( التلل  تشلل لت فلل  عللام 
 عللام(، وفلل   Meron Zondolifichم، ويللا  قائللد  ميللرو  زونللدلفيتش)1873 عللامآخللر مللن اليمللًو المثقفللين 

 .(92)م تم اعتقال معفم أعضاء ذلك اإلطار وتوقي عن العمل1876

                                                           

(86) Shuldiner, David P., Paul Buhle: Of Moses and Marx, P.31. 

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 217، ص1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج (87)
 .22م، ص1905-1948

(88)  Gerner, Deborah J.: One Land, Two Peoples, P12. 

 .62يب، ماهر: األممي  الشيوعي  وفلسطين، صالشر  (89)
 .40-39، ص1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج؛ 256، ص2، ج)عبري(ل. ، ً. بن ناحوم: رسائل بورخو   ،لقتيا (90)

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 61: األممي  الشيوعي  وفلسطين، ص( الشريب، ماهر91)
 .22م، ص1905-1948

ي  ف  أوروبا الشرقي 92)  (.tnuathaavoda.Info ،))عبري(( يشعيمو، أفيجال باز: االشتراكي  اليمًو
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م، عنللدما أسسللت )اللجنلل  1873ويانللت بدايلل  النشللاط السياسلل  لليمللًو بللين سلل ا  شللرق أوروبللا فلل  عللام 
، تلللك اأُلطللر االشللتراكي  يانللت تختلللي عللن مجلسللًا محليللًا لمللا 40المريايلل  لالتحللاً اإلسللرائيل  العللالم ( حللوال  

، فلقلللد حللاففوا عللللى ي التقليلللدي، ويللا  أسلللاس  اأُلطللر االشللتراكي  العامللل  التلل  شلللار  فيمللا اليمللًو طللابعمم اليمللًو
 .(93)نشاطمم قائمًا على استخدام اللغ  اليديشي  الت  يانت لغ  التخاطب بين اليمًو

ف  الثمانينيات من القر  التاسع عشر، حي، توسع نشاط لقد تحول العمال اليمًو إلى حري  معروف  و 
، لم يشار  العمال اليمًو يحاب منفم ف  إلراب الحريات العمالي  االشتراكي ، وأصبحت أكثر تنفيمًا، حي

م، الت  انتشرت ف  1888م، واإللرابات الت  وقعت ف  التفيا عام 1887عام للنساجين ف  بياليستو  عام 
، وأ رت تلك اإللرابات على المثقفين العمال؛ مما ًفعمم لنقل  الشمال الغرب  ف  روسيا لتشمل الس ا  اليمًو

 .(94)للعمال اليمًو األفكار االشتراكي 

ولم تتخذ حري  العمال اليمًو العني شعارًا لما بل اتخذت من النضال السياس  االجتماع  االقتصاًي، 
هدفًا لتحقيق أمال العمال وطموحاتمم؛ فبدأ المثقفو  اليمًو بتنفيم حمالت ًعائي  واسع  بين أوساط العمال 

 .(95)اليمًو

، وتوظيفمم ف  خدم  المشروع الصميون  تأسست مجموع  من النقابات؛ لتو  كما حيد جمًو العمال اليمًو
، يما ُش  ِّلت لجا  تعالدي  وصناً ق مالي  تعاوني  لدعم اإللرابات العمالي ، وظمرت (96)م1888ف  عام 

الكراسات والنشرات الت  ًعت للنضال من أجل تحقيق حقوق العمال ف  اإلقام ، والتنقل ف  ياف  أنحاء 
 .(97)ي  الروسي ، وتش يل حاب عمال  قاًر على قياًة نضال العمال اليمًواإلمبراطور 

ي  اشتراكي  (98)(Vilna)كما أقيمت ف  بداي  التسعينيات ف  فيلينا  ، ًيمقراطي  اتحاًات عمالي   مًو
ًي ؛ فاندفع الشباب اليمو (99)ريات نشاطاتما ف  نشر اللغ  الروسي ، وأفكار الثقاف  االشتراكي  بين اليمًو

                                                           

 .17( يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص93)

 .31يون ، ص؛ العفم ، عايا: اليسار الصم256،279، ص2، ج)عبري(ل. ، ً. بن ناحوم: رسائل بورخو   ،لقتيا (94)

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 63: األممي  الشيوعي  وفلسطين، صالشريب، ماهر (95)
 .24م، ص1905-1948

(96) Shuldiner, David P.; Buhle, Paul: Of Moses and Marx, P.32. 

 .63( الشريب، ماهر: األممي  الشيوعي  وفلسطين، ص97)
م، 1332ا: )تذير بالليتواني  فيلنيوس، والبولندي   لنو(، ه  أكبر مد ن  ف  ليتوانيا، ذيرت ألول مرة ف  القر  الثان  عشر، ف  عام فيلن (98)

 م احتلما نابليو  بونابرت لفترة قصيرة. 1812م، وف  عام 1792احتلتما الروس عام 

Lerski, George J.: Historical Dictionary of Poland; P.629-630. 

ي  ف  أوروبا الشرقي  (99)  (.tnuathaavoda.Info ،))عبري(يشعيمو، أفيجال باز: االشتراكي  اليمًو
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، وقد ًفعت الحاج  الماس  إلنشاء حري  عمالي  تصارع وتنالل من أجل تحسين (100)لاللتحاق باالشتراكي 
، فنشأت ف  عام  ي  األولى ف  )ليتا(، الت  نفمت 1895الولع االجتماع  لليمًو م المنفم  العمالي  اليمًو

ي ، ونشرت الكتب، وأصدرت جريدة عمالي  الدعائي  الجماهيري ، وأنشأت الم تبات الشعب تاإللرابات، والنشاطا
 .(101)ُسميت )صوت العمال(

ولقلللد واجللله المثقفلللو  اليملللًو مشلللاكل متشلللعب ، وصلللعوب  يبيلللرة فللل  تفسللليرهم لألفكلللار االشلللتراكي  لجمملللور 
العمال اليمًو الذ ن يانوا يعيشو  ف  ظرو  معيشي ، واجتماعي  معقدة، ويا  معفممم  تكلمو  اللغ  اليديشي ؛ 

لذلك عملوا على توعي  العمال  قافيًا، وربظ االشتراكي  لغ  صعب  ف  شرح األفكار واأل د ولوجيات المريب ؛ وه  
 . (102)بمصالد العمال، وربظ األفكار بالصراعات اليومي  بين العامل ورب العمل

مللللاء ولللللم ي للللن للعمللللال اليمللللًو أي وجللللًو عمليللللًا فلللل  المنفمللللات الصللللميوني  العماليلللل ، لللللذلك حللللاول الاع
م زيللاًة عللدً الجمعيللات العاملل ، حيلل، أسسللوا جمعيتللين 1903-1897االشللتراكيو  الصللما ن ، فلل  الفتللرة مللا بللين 

 .(103)اشتراكيتين ف  فينا وولفو ، لمتا عمال م اتب، وبائعين، ونقابيين، وأعضاء تعاونيات
شر، وبداي  القر  العشلرين ويا  لالنتشار الواسع للفكر االشتراك  ف  شرق أوروبا ف  أواخر القر  التاسع ع

أ ر  ف  ظمور العد د من الجمعيات والتكتالت االشتراكي  الت  يا   نفمما الصلما ن  بشل ل مباشلر أو غيلر مباشلر، 
، لذلك  تفق مارخو الحري  الصميوني  على أ  التعبير األول عن التيار االشلتراك  (104)إليجاً حلول أساسي  لمحنمم
وللل  اليمللًو االشللتراكي ، فلل  تمللوز ًاخلمللا، جللاء بعللد الكتللاب ا يلل  ًو لللذي أصللدر  نحمللا  سلليريين حللول المسللأل  اليمًو

 .(105)م، عندما طرح لرورة الجمع بين الصميوني  واالشتراكي  وإلغاء التناقض بينمما1898) وليو(عام 
 الحركات ااشتراكية اليهودية في شرق أوروبا وروسيا:أبرا ثا يًا: 

ي  الت  ظمرت ف  شرق أوروبا وروسيا:  االشتراكيمن أهم الحريات   اليمًو
                                                           

(100)  Pauley, Bruce F.: From Prejudice to Persecution, P.205. 

ي  ف  أوروبا الشرقي 101)  ؛(tnuathaavoda.Info ،))عبري(( يشعيمو، أفيجال باز: االشتراكي  اليمًو
Pauley, Bruce F.: From Prejudice to Persecution, P.205. 

(102) Sabaliūnas, Leonas: Lithuanian, P.16; 

 257 ص ،2 ج ،(عبري) بورخوف رسائل :ناحوم بن .د لقتيا، .ل ؛ 218 ص ،1 ج الصهيونية، تاريخ :صبري جريس، 

.258 

(103) Sabaliūnas, Leonas: Lithuanian, P.16; 

؛ 31ًاًيان : الصميوني  على حقيقتما، ص ؛258-257، ص2، ج)عبري( م: رسائل بورخو ل. ، ً. بن ناحو  ،لقتيا
 .27،40ف  روسيا القيصري ، ص ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ،يفسييي

(104) Shuldiner, David P.; Buhle, Paul: Of Moses and Marx,P.31; 

 .107كورنييي، ليي: جوهر الصميوني  الطبق ، ص
أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 46د: العمل الشيوع  ف  فلسطين، صسمي( سمارة، 105)

 .24م، ص1905-1948
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 م:Bund )1897( البو د )1
، فنفملوا فل  عيلد العملال، (106)شعر قاًة العمال اليمًو ف  فيلينا الحاج  إلى توحيد وتنفليم نشلاطات اليملًو 

يللًا، واتفقللو (107)م مللاتمراً 1895فلل  األول مللن أيار)مللا و( عللام ا علللى تشلل يل ، التقللت فيلله وفللًو  ال لل  عشللر تجمعللًا  مًو
م ملع )االتحلاً العملال  1897حاب اشتراك  لجميع اليمًو الروس، فُأسسوا اللجا  االشتراكي  التل  امتاجلت فل  علام 

ي العام ف  ليتوانيا وبولندا وروسيا(، الذي عر  باسم )البوند(  . (108) اليمًو
علا إللى االنفصلالي ، ورفلض المشلروع ا يل ، واتخذ البوند من فيلينلا مريلاًا لله، ًو لصلميون  حلاًل للمسلأل  اليمًو

ي يريمر )قام قد و  اشلتراكي  ماريسلي ، ونشلر الدعايل  السياسلي   العمال توعي  بتوعي م(، ورفاقه 1935-1865أرياًر
 .(109)ف  فيلينا

 27-25وُعقلد الملاتمر التأسيسلل  للبونلد بعللد شلمر واحللد ملن انعقلاً المللاتمر الصلميون  األول فلل  بلازل فلل  
وأعلللن المللاتمر حيلل، اجتمللع منللدوبو  عللن عللدً مللن الحريللات العماليلل  بسللري  تاملل ، م، 1897أ لللول )سللبتمبر( عللام

ًيللل ، وأ  هدفللله لللليس العملللل عللللى تحقيلللق التأسيسللل  أ  البونلللد هلللو: "االتحلللاً العلللام لكلللل المنفملللات االشلللتراكي  اليمو 
المطالللب السياسللي  الروسللي  العاملل  فحسللب، بللل سلليعمل بشلل ل خللاص علللى الللدفاع عللن المصللالد المحللدًة الخاصلل  

، واالهتمام بحقوقمم المدني ، ومحارب  قوانين التفرق  المعاًي  لمم، وااللتاام بالمباًر الماريسي "  .(110)للعمال اليمًو
، ولم ي ن البوند ملن الناحيل  (111)البوند من عدً من المثقفين اليمًو المتأ رين بالماريسي  ولقد تش لت قياًة

يللل  (112)الشللل لي  منفمللل  صلللميوني ، فقلللد تصلللدى للصلللميوني  بلللاألقوال رو  الطائفللل  اليمًو ، يملللا يلللا  أعضلللا    لللًا
 .(113)وينفرو  إليما على أنما متخلف   قافيًا وسياسياً 

م إلى )الحاب العمال  االشتراك  الديمقراط  الروس (، بصفته منفمل  1898وقد انتسب البوند ف  عام 
يلل  وحللدها، وقللد وافللق قللاًة الحللاب علللى مللند البونللد صللف   مسللتقل  تمللتم بالمسللائل التلل  تخللص البروليتاريللا اليمًو

عط  البونلد االستقاللي  بمد  تدعيم وحدة الحري  االشتراكي  الديمقراطي  ف  ياف  مناطق روسيا القيصري ، وقد أ 
                                                           

(106)  Sabaliūnas, Leonas: Lithuanian, P.17. 

 .30فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص يفسييي، ي.س.، و.ل. (107)
 279، ص2، ج)عبري(ورخو ل. لقتيا، ً. بن ناحوم: رسائل ب (108)

(109)  Sabaliūnas, Leonas: Lithuanian, P.17; 

؛ سمارة، سميد: العمل الشيوع  ف  10ًاًيان : الصميوني  على حقيقتما، ص ؛31فم ، عايا: اليسار الصميون ، صالع
 .45فلسطين، ص

 .46ص، 82صامد، عً السوفييت ، ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحا ؛32فم ، عايا: اليسار الصميون ، ص( الع110)

 ياسين، عبد القاًر: اليمًو ف  االتحاً السوفييت ، ؛57ت ًراس  ف  الواقع االجتماع ، صحجاوي، ُسالف : اليمًو السوفيي  (111)
 .46ص ،82صامد، ع

ف  فلسطين  أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني ؛ 123يورنييي، ليي: جوهر الصميوني  الطبق ، ص (112)
 .25-24م، ص1905-1948

(113)  Shuldiner, David P., Paul Buhle: Of Moses and Marx,P.32. 



 
 

32 
 

يل ، وأ لرت الدعايل  الصلميوني  عللى البونلد، وأصللبد  صلالحيات تامل  فل  معالجل  األملور الخاصل  بالطائفلل  اليمًو
؛ مملا أعجلا البونلد  اإلللطماًاتللعامل القوم  أ ر يبير على العامل االشتراك  ًاخلله؛ بسلبب يثلرة  للد اليملًو

ي   .(114)عن حل المش ل  اليمًو

م، وقللرر تحد للد 1899مولللوع األملل  القوميلل  فلل  مللاتمر  الللذي عقللد فلل  عللام  وقللد رفللض البونللد اعتمللاً
مجللال نشللاطه فلل  النضللال لللد القللوانين التفريقيلل  التلل  تفرلللما ح وملل  القيصللر؛ ممللا أًي إلللى ظمللور اتجللاهين 

ي ، االتجا  األول اعتبر الوجًو المستقل للحري  العماليل  اليم يل  بمثابل  رئيسيين ًاخل البوند لحل المسأل  اليمًو ًو
مرحل  انتقالي  على طريلق االنلدماج والمسلاهم  فل  الثقافل  الروسلي ، بينملا رفلض االتجلا  الثلان  االنلدماج واعتبلر 

 .(115)أ  البوند جاءًا من البروليتاريا

للن االتجللا  الثللان  مللن حسللم األمللور لصللالحه، وتخلللى الحللاب نمائيللًا عللن فكللرة االنللدماج ، وقللدم (116)وتم  
م، اقتراحلًا 1903ماتمر الثان  للحاب العمال  االشتراك  الديمقراط  الروسل ، فل  بياليسلتو  علام البوند خالل ال

ي ، واالستقالل الذات  لليملًو ًاخلل  لالعترا  به ممثاًل وحيدًا للعمال اليمًو ف  روسيا، واالعترا  بالقومي  اليمًو
أعضللللاء البونللللد لالنسللللحاب مللللن الحللللاب روسلللليا. لكللللن المللللاتمر رفللللض الطلللللب الللللذي تقللللدم بلللله البونللللد؛ ممللللا ًفللللع 

 .(117)م1903عام

ي  خالل  وقام البوند بنشاطات واسع  ذات طابع سياس  ف  صفو  العمال من أعضاء الجماعات اليمًو
، يمللا سللاهم فلل  تنفلليم (118)م(1905-1906م، والثللورة الروسللي  )1905عللام  ىالحللرب الروسللي  اليابانيلل  األوللل

ي خالل االلطرابات الت  وقعت ف  روسيا ما بلين علام  )ف  منطق  االستيط  الدفاع الذات  -1903ا  اليمًو
 .(119)م(1907

ولم  دم الخال  طوياًل بين البوند والحاب العمال  االشتراك  اللديمقراط  الروسل ؛ بسلبب حاجل  الحلاب 
س؛ للذلك علاً العمال  لألعضاء اليمًو المنضمين إلى حابمم، وبراعتمم ف  لم الطبق  العاملل  ملن اليملًو واللرو 

                                                           

جوهر  ليي: يورنييي، ؛64ص األممي  الشيوعي  وفلسطين، ماهر: الشريب، ؛34فم ، عايا: اليسار الصميون ، ص( الع114)
 .121ص الصميوني  الطبق ،

 .64ص وفلسطين،( الشريب، ماهر: األممي  الشيوعي  115)

(116) Galenson, Walter Z.: Labor in Developing Economies, P.200. 

؛ 222، ص1؛ جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج121-120بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، ص (117)
 (.tnuathaavoda.Info ،))عبري(يشيعيمو، أفيجال باز: البوند 

ي  والصميوني  ، مج( المسيري، عبد الوهاب: 118)  .178، ص3موسوع  اليمًو واليمًو
؛ بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا القيصري ، 61( تلم ، أفرايم ومناحيم: معجم المصطلحات الصميوني ، ص119)

 ؛119-118ص
Janowsky, Oscar I.: The Jews and Minority Rights (1898-1919), P.89. 
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م 1906البوند إلى الحاب العمال  االشتراك  الديمقراط  الروس  بعد الماتمر الرابع للحاب، الذي ُعقلد فل  علام 
 .(120)ف  استويمولم، فُسم  الماتمر )ماتمر الوحدة(

ولللم تمللض سللنوات علللى تأسلليس البونللد، وإقاملل  المنفملل  الصللميوني ، حتللى ظمللرت بللين اليمللًو فلل  شللرق 
ي  أ رت بنشاطما ومطالبما وعقائدها عللى اليملًوأوروبا، عد ، وملن بلين تللك (121)ة أحااب وتجمعات سياسي   مًو
 األحااب:

 م:1900( اتحاد العمال الصهاينة 2
(، ف  تشرين  لا ل )نلوفمبر( Bikatirinoslavتأسست حري  اتحاً العمال الصما ن  ف  بي اتيرينوسال ) 

 Ber Borochov)(،  م انضم لتلك الحريل  بيلر بورخلو Simon Dobbinم، باعام  سيمو  ًوبين)1900عام
Dov)(122)  وأصللبد اسللمما فيمللا بعللد " اتحللاً العمللل الصللميون  االشللتراك "، ويانللت أولللى نشللاطاتما تنفلليم فرقلل ،

 .(123)م، وتنفيم إلراب عمال الخياط 1901مسلح  للدفاع عن مد ن  بساخ خالل أحداث عام 
 م:1901ل ( حزب العمال اليهودي المستق3

يسللا فلل  حايللرا  ) ونيللو( عللام  ي المسللتقل فلل  مينسللك وأًو م، وولللعت 1901تشلل ل حللاب العمللال اليمللًو
(، Goldberg(، وغوللللللللللدبيرغ )Chimirisky(، وتشيميريسللللللللل   )Felboshvetsأساسللللللللله مونيلللللللللا فيلبوشلللللللللفيتش)

تكلا الحلاب عللى االشلتراكي  (، الذ ن أطلقوا على أنفسمم اسلم " االشلتراكيين اللديمقراطيين"، وقلد ار Volynوفولين)
البوليسي ، ولم ي ن ش ل منفم  صميوني ، ويا  بين ماسسيه وأعضائه اشتراكيو  صلما ن  ملن أعضلاء بوعلال  
ي المسللتقل ال يطللرح أيلل  أهللدا   تسلليو  )عمللال صللميو (. وجللاء فلل  برنللامج الحللاب:" أ  الحللاب العمللال  اليمللًو

ذوو العقائلللد السياسلللي  المختلفللل ، وعلللليمم أ  يعترفلللوا فقلللظ أ   نمائيللل ، ويسلللتطيع أ   نتسلللب لملللذا الحلللاب العملللال
 .(124)الحري  العمالي  بعيدة يل البعد عن الحري  الثوري ، بل أنما تتناقض معما"

                                                           

ي  والصميوني  ، مج( المسيري، عبد الوهاب: موسو 120) ؛ بصل، لورين: أولاع اليمًو ف  روسيا 179، ص3ع  اليمًو واليمًو
 .121القيصري ، ص

 .228، ص1( جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج121)

م، حاول بورخو  1881، ماسس حري  عمال صميو  وزعيمما، ولد ف  أويرانيا عام ، وأً ب( ًو  بير بورخو : مفكر122)
االشتراكي  والصميوني ، يا  والد  عضوًا ف  جماع  محب  صميو ، حي، زًو  بثقاف  رفيع ، وانضم  الجمع ف  صبا  بين

الصميوني ، وتوف  إ ر أزم  صدري  ف  روسيا  النحرافه إلىللحاب الديمقراط  االشتراك  الروس ،  م طًر بعد سن  
؛ صايغ، أنيس: الفكرة 79ات الصميوني ،صسن  )تلم ، أفرايم ومناحيم: معجم المصطلح36م عن عمر  ناها1917عام

 ؛240-239الصميوني ، ص

Ber Borochov :)www.jewishvirtuallibrary.org(. 
-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 42فم ، عايا: اليسار الصميون ، ص( الع123)

 .27-26م، ص1948

يفسييي، ي.س.، ؛ 70-69 :الصميوني  على حقيقتما، ص؛ ًاًيان126الطبق ، صيورنييي، ليي: جوهر الصميوني   (124)
 .54-53و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص
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وأتاحللت الح وملل  القيصللري  الفرصلل  للمسللتقلين النشللاط العلنلل ، فتشلل لوا بللين صللفو  المنفمللات الثوريلل  
الشللرط ، وخللانوا نشللطاء الثللوريين، لكللن منللى المسللتقلو  باإلخفللاق التللام فلل  الروسللي ، وقللدموا التقللارير إلللى رجللال 

م عنللدما بللذل حللاب العمللال االشللتراك  الللديمقراط  الروسلل  نشللاطًا والللحًا فلل  فضللد 1903تمللوز ) وليللو( عللام
ًى ًورًا مممًا فل  الحلظ ملن سلمع  الحلاب وم لانتمم؛ مملا أ (125)االشتراكي  البوليسي ، يما لعبت أحداث ييشينيي

إلللى انقسللام الحللاب إلللى قسللمين، حيلل، اتجلله قسللم إلللى حللاب البونللد، واآلخللر انضللم إلللى حللاب العمللال االشللتراك  
 .(126)الصميون 

 م:1903( )الحرية( Kirs( كيرس)4
زي فلل  نمايلل  سللن   يلل ، ظمللرت فلل  لللًو م، ويللا  أعضللا ها يسللمو  أنفسللمم 1903منفملل  اشللتراكي   مًو

رة قصيرة عللى إنشلائما حتلى تحوللت إللى جلاء ملن بوعلال  تسليو  )عملال )العمال الصما ن (، ولم تمض سوى فت
ي"  .(127)صميو ( الذي تحول إلى "الحاب االشتراك  الديمقراط  اليمًو

 م:Tsairi Zion  )1903( تساعيري تسيون)5
م، فلل  روسلليا، ورومانيللا، وجاليشلليا، ويانللت فلل  البدايلل  عبللارة عللن منفمللات 1903منفملل  تأسسللت عللام  

يوني ، أ دت التيار الصميون  وحياة العمل ف  فلسطين، وهاجر قسلم ملن أعضلائما إللى فلسلطين أ نلاء شبيب  صم
 .(128) (Hapoel Hatzairم، ويانوا من ماسس  حاب هابوعيل هاتسعير)1905المجرة الثاني  عام 

 م:1904( حزب العمال المكا ي اليهودي 6
م، وهل  أقلل التكلتالت الصلميوني  1907-1904منفم  اشتراكي  يانت توجلد فل  روسليا ملا بلين علام   

االشلللتراكي  نفللللوذًا، ويانللللت تقللللي فلللل  الجنللللاح األيمللللن المتطلللر  مللللن االشللللتراكي  الصللللميوني ، ويانللللت ُتنعللللت فلللل  
م بحاب البرجوازيل  الصلغيرة، أو الحلاب االشلتراك  اإلصلالح ، ويعلد أعضلا ها ور ل  مباشلرين لحلاب 1906عام

ي المستقل، ولقد   .(129)م1907اتحد مع حاب العمال االشتراك  الصميون  عامالعمال اليمًو
 م:1905( حزب الصهاينة ااشتراكي 7

                                                           

، 1903نيسا  )أبريل( عام  8-6م: وقعت ما بين 1903أحداث ييشينيي  (125) م، حي، صاًفت نماي  عيد الفصد لدى اليمًو
، ما لد اليمًو ف  مد ن  ييشينيي، واشتر  فيت األحداث جر و وبدا ته عن المسيحيين الشرقيين،  أهل المد ن  من غير اليمًو

، يما تم نمب وتدمير نحو  ي )جريس، صبري:  1500وقد أسفرت األحداث عن قتل وجرح عدً من اليمًو مس ن ومتجر  مًو
 (.167، 1تاريخ الصميوني ، ج

حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين  أبو؛ 126يي: جوهر الصميوني  الطبق ، ص( يورنييي، ل126)
 .28م، ص1905-1948

 .56( يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص127)

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  ؛ 395معجم المصطلحات الصميوني ، ص ( تلم ، أفرايم ومناحيم:128)
 .29م، ص1948-1905فلسطين 

-1905أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  فلسطين ؛ 69-68 : الصميوني  على حقيقتما،ص( ًاًيان129)
 .29م، ص1948
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، انقسللم الصللما ن  إلللى (130)م، وطللرح مشللروع أوغنللدا1903مللع انعقللاً المللاتمر الصللميون  السللاًس عللام  
وعللال  قسللمين؛ مايللد للمشللروع، ومتمسللك بفكللرة فلسللطين، وبعللد المللاتمر قامللت مجموعلل  مللن العمللال مللن حللاب ب

م، بتأسلليس "حللاب الصللما ن  االشللتراكيين"، وقللد تأسللس بمللد  إقاملل  1905تسلليو  فلل  يللانو   للا  ) نللا ر( عللام
منفم  سياسي  من العمال تحت الراي  الصميوني ، وذلك من أجل توفير تعاًل ف  القوى الديمقراطي  االشلتراكي ، 

سي  للصميوني ، ونشرت األفكار الخاص  بالحاب وقد لم حاب الصما ن  االشتراكيين ف  برنامجه األفكار األسا
م عن رغب  الحلاب فل  العملل عللى تمجيلر 1908ف  صفو  البروليتاريا، وأعلن ف  الماتمر الثان  للحاب عام 

اليمًو بأسرع وقت، فقام بتنفليم الم اتلب اإلعالميل ، وم اتلب المجلرة، وتأسليس الجمعيلات التمجيريل  االسلتيطاني  
يلل  فلل  نيويللور  فلل  نيسللا  )أبريللل( فلل  روسلليا، وأعلللن  م أنلله أصللبد 1909فلل  اجتمللاع منللدوب  األحللااب اليمًو

 .(131)يسمى "حاب االشتراكيين اإلقليميين"
 م:1905( حزب العمال ااشتراكي الصهيو ي 8

يسللا فلل  يللانو  أول )ًيسللمبر( عللام  م، بتمللازج 1905تشلل ل حللاب العمللال االشللتراك  الصللميون  فلل  أًو
القوميين العاملين ف  الخلارج ملع بعلض حلقلات أعضلاء بوعلال  تسليو ، وقلد تشل ل نمائيلًا فل   فريق من المثقفين
م، وُصني الحاب نفسه ف  عداً المنفمات الماريسي ، ويا  )سليريين( هلو المنفلر للذلك 1906نيسا  )أبريل( 

ي . وقد طاللب الحل ي  تغذى باأل دي العامل  اليمًو اب بلالح م اللذات  وإنشلاء الحاب، وقد ناًى بإنشاء إنتاج  مًو
يل  والكلاًحين  ي  غير إقليمي ، يما تبنى عمليلًا وجمل  النفلر القائلل  "أنله توجلد بلين البرجوازيل  اليمًو برلمانات  مًو
اليمللًو وحللدة"، وقللد ارتكللا الحللاب علللى نفللرة )الفكللرة القوميلل  التعصللبي ( "فكللرة اسللتقالل الثقافلل  القوميلل  الللذات "، 

عِّ حاب العمال االشلتراك  الصلميون  أنله  وخالفًا لحاب  بوعال  ي، لم َ د  تسيو ، وحاب العمال االشتراك  اليمًو
م عالقللات فيدراليلل  مللع االشللتراكيين الثللوريين، حيلل، ًخللل فلل  يتللل  ًائملل  1906حللاب ماريسلل ، وأقللام فلل  عللام

 .(132)معمم، بعد أ  حصل على تأ يدهم
 م:1906( )البعث( Hathiah( هاتحيا  )9

                                                           

يانت الح وم  البريطاني  تضع العراقيل ف  وجه هجرة اليمًو إلى الجار البريطاني ، وإقامتمم فيما؛ لكنما أظمرت تعاطفًا  (130)
، وقدمت لمرتال مشروعًا إلس ا  اليمًو ف  إحدى مستعمراتما ف  شرق أفريقيا، وه  مستعمرة أوغندا، فقدمت وزارة مع  اليمًو

م جاء فيه: " أ  ح وم  بريطانيا مستعدة لولع مساحات 1903أب )أغسطس( عام  14الخارجي  البريطاني  يتابًا ف  
، ولج يًا، بحي، تصبد البالً مستقل  استقالاًل شاسع  من مستعمرة أوغندا تحت تصر  اليمًو عل رئيس اإلًارة المحلي   مًو

-41ًاخليًا، مع االحتفاا لالنجليا بمراقب  البالً وإًاراتما، )خمار، قسطنطين: الموجا ف  تاريخ القضي  الفلسطيني ، ص
42.) 

ي، ُسالف : اليمًو السوفييت حجاو  ؛60-58لقيصري ، ص( يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا ا131)
 .76-75ًراس  ف  الواقع االجتماع ، ص

؛ 62-60؛ يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص13العابد، إبراهيم: الماباي، ص (132)
 .67-63ًاًيان : الصميوني  على حقيقتما، ص
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رة الت  ظمرت فيما جمعيات بوعال  تسيو  برز نوع آخلر ملن الجمعيلات العماليل  الصلميوني ، خالل الفت 
أَطلقت على نفسما اسم جمعيات )هاتحيا ( "البع،" ويانت تختلي عن بوعال  تسيو  ف  تحففما من االشتراكي  

جمعيلللللات هاتحيلللللا   ومعاًاتملللللا أحيانلللللًا، وشلللللجبما لمفملللللوم صلللللراع الطبقلللللات، وفللللل  الملللللاتمر الوحيلللللد اللللللذي عقدتللللله
ي فقللظ؛ أل  تأسلليس حريلل  1906عللام م، تقللرر أنلله يم للن تحقيللق الصللميوني  بتعللاو  يللل فئللات )الشللعب( اليمللًو

قومي   تطلب قوة يل الشعب الموحدة، والتوطين  نبغ  أ  يستند على أسس تعاوني ، وقد اتحدت معفم جمعيات 
حريللل  هاتحيلللا  قريبللل  ملللن حلللاب هابوعيلللل  هاتحيلللا  ملللع حريللل  تسلللاعيري تسللليو  "شلللباب صلللميو "، وقلللد يانلللت

 .(133)هاتسعير)العامل الشاب(
 م:1906( حزب العمال اليهودي اإلقليمي 10

كانلللت الدعايللل  للمبلللدأ اإلقليمللل  متصلللاعدة، باعامللل  الحلللاب الصلللميون  االشلللتراك ، حيللل، وللللع أبراهلللام 
حللاب بوعلال  تسلليو  الللذي انسلحب برفقلل  مجموعل  صللغيرة ملن  –( Abraham Obaronichecأبارونيتشليك )

ي اإلقليمللل  فللل  التفيلللا وروسللليا البيضلللاء علللام م، يملللا أصلللدر جريلللدة "الحيلللاة 1906أسلللاس حلللاب العملللال اليملللًو
الجد دة"، ورفع شعار  "المبدأ اإلقليم  االنتشاري"، الذي يا  بالنسب  للحاب "طموحلًا طبيعيلًا لخللق وللع طبيعل  

حااب االشتراكي ؛ بسبب ًمج تلك األحااب مبدأ اإلقليمي  مع لألنشط  االقتصاًي  الجماعي "، وعارض الحاب األ
يلل . ولللم يسللتمر  االشللتراكي ، ور يلل  اإلقليميلل  يشللرط أساسلل  ُمسللبق فلل  طريللق صللراع الطبقللات البروليتاريللا اليمًو

ي اإلقليم  بعيدًا عن بوعال  تسيو    .(134) حاب العمال اليمًو
 م:1906الجماعة القومية اليهودية  (11

ما ن  بتأسيس جماعتين متوازيتين ف  مد نل  بطرسلبورغ، انطالقلًا ملن التصلورات العمليل  للنضلال قام الص 
ي  القومي ، ولمت ف  صفوفما حوال  1906السياس ، فتأسست الجماع  األولى عام م، وسميت الجماع  اليمًو

مسلاواة(، ولملا فلروع (، وأصدرت الجماع  مجل  )الحري  والVinyaverشخص، ويا  على رأسما م.فنيافير) 500
نو)Minskف  مينسك)  .Gomel)(135)(، وغوميل )Kovno(، ويوفنو)Gordno(، وغوًر

 م:1906الحزب الْعبي اليهودي  (12
ي عام    م، ويا  معفم أعضلائه ملن المحلامين والتجلار والمثقفلين فل  1906تأسس الحاب الشعب  اليمًو

(، وقلد Shimon Dofunovللملارخ شلمعو  ًوفونلو ) م بنلاًء عللى المبلدأ اللذات 1906بطرسبورغ، تأسلس علام 
يل ، ولغل  اليديشلي ، والسلع  لملند اليملًو المسلاواة  ، وأ لد تطلوير حضلارة  مًو رفض الصميوني  حاًل لقضايا اليملًو

                                                           

، 1جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج ؛79، ص2، ج)عبري(( برسلفس  ، موشيه: حري  العمال ف  أرض إسرائيل 133)
 .235ص

ي 134)  .192-189، ص)عبري( ( إ انشتيد، شموئيل: فصول ف  تاريخ حري  العمال اليمًو

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب ؛ 63-62يوني  ف  روسيا القيصري ، ص( يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصم135)
 .31م، ص1948-1905العمالي  الصميوني  ف  فلسطين 
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(، Der Freundفلل  الحقللوق فلل  جميللع الللدول التلل  يقيمللو  فيمللا، وقللد بللدأت أفكللار الحللاب ُتنشللر فلل  صللحيف  )
ي  القومي  ويانت ذات طابع موالل  ي مع الجماع  اليمًو  للح م القائم ف  روسيا. وقد استمر الحاب الشعب  اليمًو

 .(136)م، ًو  أ   تريا أي أ ر ملحوا ف  الحياة السياسي  ف  روسيا1907حتى عام 
 م: 1906 (Poalei  Zion)بوعالي تسيون  (13

ر نحوهلا، ولكلن عنلدما رفلع شلعار "يلا عندما ظمرت االشتراكي  العملي  ألول مرة، لم ي ن هنا  توجه يبيل
م فل  1904-1899عمال العالم اتحدوا"، بلدأت تفملر أوائلل المجموعلات الصلميوني  االشلتراكي  خلالل السلنوات 

يلل  فلل  مد نلل  )مينسلك(، أطلللق عليمللا اسللم  روسليا وشللرق  أوروبللا فلل  الجلاء الشللمال  مللن منطقلل  االسلتيطا  اليمًو
ملللال صللميو (، وللللم ي لللن لللد ما برنلللامج معلللين، أو عالقللات تنفيميللل  ملللع ( )عPoalei Zion"بوعللال  تسللليو " )

بعضما البعض، ويا  أتباعه معاً ن للبوند واالشتراكي ، وأعلنوا ف  ماتمرهم األول المنعقد ف  أواخر تشرين  ا  
 .(137)م، أ  هدفمم هو تحسين أولاع العمال اليمًو االقتصاًي ، ورفع مستواهم1901)نوفمبر( عام

يسا ف  يانو   ا  ) نا ر( عاموقد اج ي  االشتراكي  ف  أًو م، وأُعلن عن تأسيس 1905تمعت الحريات اليمًو
"حاب العمال الصميون  االشتراك "، وحدً الحاب أهدافه الصميوني ، بتقديم حل فوري لليمًو ف  شرق أوروبا، ويا  

  لحاب بوعال  تسيو  ف  يييلي فل  تملوز وقد حدث انشقاق ف  الماتمر الثان ،على رأس الحري  )نحما  سيريين(
ي المسلتقل–م، حي، انسحب على أ ر  السليميو  1905) وليو(  وطلالبوا بلالح م  -نسلب  إللى السليم، أو اإلقلليم اليملًو

الذات  ف  الشتات، حي، عقدت يل من جملاعت  السليميو  وبورخلو  اللتلين انسلحبتا ملن بوعلال  تسليو ، ملاتمرات 
ي االشللتراك "، بينمللا أسللس بورخللو  بمسللاعدة خاصلل  فلل  يييللي وبولتاف يللا، فأسللس السلليميو  "حللاب العمللال اليمللًو

ي  تسحاق  .(138)بوعال  تسيو  )عمال صميو (" –بن تسف   "حاب العمال االشتراك  اليمًو
وحللدث تطللور ملحللوا فلل  مواقللي بوعللال  تسلليو ، وعقيللدتمم فلل  شللرق أوروبللا؛ فقللد اسللتطاع تيللار يبيللر مللن 

م أربع مقلاالت بعنلوا  1906وفيق بين وجمت  النفري  )القومي ( والطبقي ، فقد نشر )بورخو ( عامبوعال  تسيو  الت
 .(139)"منماجنا"، اعتبرت أسس فكر بوعال  تسيو  الصميوني  االشتراكي 

م، 1906وعلللى أ للر ذلللك عقللد بوعللال  تسلليو  مللاتمر  التأسيسلل  فلل  مد نلل  بولتافيللا، فلل  آذار )مللارس( عللام
ي"، ووافللق أعضللاء الحللاب علللى برنللامج الحللاب، وقللد يانللت وأُعلللن فيلله عللن  تأسلليس "حللاب العمللال االشللتراك  اليمللًو

أفكار البرنامج مستمدة من يتابات بورخو ، حي، يانت ماريسلي  تلنص عللى "أ  اليملًو فل  البللدا  التل  يقطنونملا 
                                                           

 .63( يفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو : الصميوني  ف  روسيا القيصري ، ص136)

جريس،  ؛32ان : الصميوني  على حقيقتما، ص؛ ًاًي197، ص2ج )عبري(،لقتيا، ً. بن ناحوم: رسائل بورخو  ل. (137)
 .229-228، ص1: تاريخ الصميوني ، جصبري 

 

ي   ؛43-42( العفم ، عايا: اليسار الصميون ، ص138)  )عبري(،إ انشتيد، شموئيل: فصول ف  تاريخ حري  العمال اليمًو
 .181ص

أبو حلبي ، حسن: تاريخ األحااب العمالي  الصميوني  ف  ؛ 231-229، ص1: تاريخ الصميوني ، ج( جريس، صبري 139)
 .33م، ص1948-1905فلسطين 
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نفللام الح للم الللذات ". ويللا  أغلللب مممللا يانللت األنفملل  القائملل  ال يم للن أ   تطللوروا اجتماعيللًا أو قوميللًا تحللت ظللل 
 .(140)أعضاء بوعال  تسيو  من العمال وطالب المدارس المتوسط  والعليا، والعد د من المثقفين والمثقفات اليمًو

وبعد مرور نحو سن  ونصي عللى تأسليس حلاب بوعلال  تسليو  فل  روسليا، حيل، انتشلرت أفكلار  ومبلاً  ؛ 
م وبلالتوازي ملع انعقلاً 1907والواليلات المتحلدة، وفلسلطين، ففل  علام  ظمرت عدة أحااب لعمال صميو  ف  النمسا،

المللاتمر الصللميون  الثللامن فلل  الهللاي، انعقللد المللاتمر العللالم  لممثللل  بوعللال  تسلليو  )عمللال صللميو ( فلل  روسلليا، 
"االتحاً والنمسللا والواليللات المتحللدة، وإنجلتللرا، وفلسللطين، وتقللرر إنشللاء االتحللاً العللالم  لعمللال صللميو ، حيلل، سللم 

 .(141)بوعال  تسيو "، وإقام  م تب مرياي ف  فينا بقياًة بورخو  –العالم  لالشتراكيين اليمًو 
  

                                                           

؛ 57-56: الصميوني  ف  روسيا القيصري ، صيفسييي، ي.س.، و.ل.فوستويو  ؛14العابد، إبراهيم: الماباي، ص (140)
 .177ص )عبري(،شير ، موشيه: قيم قاموس الصميوني  وإسرائيل

 .234، ص1؛ جريس، صبري: تاريخ الصميوني ، ج38( مال ، عبد الفتاح: الد ن والسياس  ف  إسرائيل، ص141)
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 الخاتمة

هم 1905م إلى 1855مر اليمًو خالل الفترة  م بالعد د من األحداث والمجريات الت  أ رت على وجًو
فعت ف  شرق أوروبا وروسيا، ويا  لما األ ر الكبير ف  تكوين العد د م ي ، ًو ن األحااب االشتراكي  اليمًو

أولاع وقد تناول الباح، آخرين من اليمًو إلى المجرة واالستيطا  ف  فلسطين، أو التوجه إلى أوروبا وأمري ا، 
ي  ف  ، وخلص إلى عدة نتائج، البح، اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا وأ رها على نشأة األحااب االشتراكي  اليمًو

 وتوصيات.

 أهم النتائج: أوًا:
 عاش اليمًو ف  تجمعات صغيرة خاص  بمم منعالين عن المحيطين بمم من األمم األخرى. -1

اليمًو خالل عمد القيصر ألكسندر الثان  مرحلتين هامتين إحداهما حاول ًمجمم ف  المجتمع عاش  -2
 الروس ، واألخرى ألغى ما قام به ف  المرحل  األولى.

ذ  المرحل  ًورًا يبيرًا ف  السيطرة على الحياة االقتصاًي  والسياسي  ف  لعب اليمًو ًورًا يبير خالل ه -3
 شرق أوروبا وروسيا.

كا  لسياس  ألكسندر الثان  أ رها ف  توعي  اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيا بأهمي  ًورهم ف  الحياة  -4
 السياسي  واالقتصاًي  ف  تلك المناطق.

ع من قبل ألكسندر الثان  أ رت عليمم فدفعتمم لالنتقام منه نتيج  إلغاء سياس  ًمج اليمًو ف  المجتم -5
 ف  المشاري  ف  الحريات الثوري  لد القيصر.

ي  ف  قتله. -6   شار  اليمًو بدور فعال ف  قتل القيصر ألكسندر الثان  من خالل مشاري  فتاة  مًو

ي تعًو جذور  -7   شرق أوروبا خالل إلى األحداث الت  مر بما اليمًو ف الحريات االشتراكي  اليمًو
. أ رت بنشاطما حلقات اشتراكي  صغيرةالستينيات من القر  التاسع عشر الميالًي، حي، تأسست 

 ومطالبما وعقائدها عليمم.

ي  الصغيرة ف  شرق أوروبا وروسيا، يا  لما أ رها  -8 نشأت العد د من األحااب والحريات االشتراكي  اليمًو
 ني  ف  فلسطين.ف  إنشاء األحااب العمالي  الصميو 

ي  نشأة ف  شرق أوروبا وروسيا هو حاب البوند. -9  كا  أول األحااب االشتراكي  اليمًو
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 ثا يًا: التوصيات:
  وص  الباح، بما  ل : 

 أ  تمتم مراكا األبحاث الفلسطيني  والعربي  بالشاو  الصميوني . -1
ورها ف أولاع اليمًو ف  شرق أوروبا وروسيااستخالص العبر من  -2 لألحااب  تكوين النواة األولى ، ًو

 ، وإم انات االستفاًة من تلك التجرب  ف  الواقع الفلسطين  من خالل:الصميوني 

أ   تجه بعض الباحثين ف  التاريخ الحد ،، إلعداً ًراسات ف  تاريخ الصميوني ، بالرجوع إلى المصاًر  -3
 والمراجع العبري .

 لمراجع العبري ، لمساعدة الباحثين ف  تاريخ الحري  الصميوني .اهتمام المراكا البحثي  بترجم  المصاًر وا  -4

 

 وهللا ولي التوفيق،،،
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