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اإلهداء يحمل معاني الشكر والحب والتقدير والرغبة وحفظ مكانة العالقة وتقويتها وهذا البحث مقدم إلى
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الباحث
عالء الدين محمد سالمة
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ُ
الطاهرين.
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عز وجل ،الذي أحاطني برعايته اإللهية العظيمة ،ويسر لي
كل عسير ،وألهمني الصبر والقوة في شق طريقي نحو البحث العلمي.
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المقدمــــــــــة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
تعتبر فلسطين القضية المركزية للشعوب العربية واإلسالمية ،وهي القضية األولى التي تشغل فكر الساسة
والقادة بال منازع ،فبعد أن جاء االست تتتعمار اإلنجليزي إلى هذه المنطقة واست تتتولى على هذه األر
س ت تتاس ت تتتهم وكبراحهم أن يمنحوا اليهود حةقا في إقامة دولتهم على هذه األر
ممن ال يملك لمن ال يس ت ت تتتحق ،فأر

فلس ت ت تتطين هي أر

وعدا
المباركة ،فكان هذا الوعد منهم ً

المس ت ت تتلمين ،وهي كذلك حق تاريخي وديني لهم ،وإن

المطامع الغربية والصهيونية في فلسطين كانت وما زالت تنبع من أهمية هذه األر .

مشكلة البحث:
 -1التركيز على قضية االستيطان اليهودي في فلسطين ،من خالل السؤال الرئيس التالي:
ما قضية االستيطان اليهودي في فلسطين خالل الفترة 1948-1882؟
ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 ما العوامل المؤثرة في االستيطان الصهيوني؟ ما دور دول االستعمار في االستيطان اليهودي في فلسطين؟ ما مراحل الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين؟ -ما أنواع االستيطان الصهيوني في فلسطين؟

 ما اآلثار السلبية لحركة االستيطان اليهودي في فلسطين؟ -2ندرة وقلة الكتابات العربية التي تتحدث عن االستيطان اليهودي منذ مؤتمر بازل .

أهمية الدراسة:
 -1بيان مراحل االستيطان اليهودي في فلسطين.
 -2تسليط األضواء على أهم مميزات االستيطان اليهودي في فلسطين.
 -3بيان أنماط االستيطان اليهودي في فلسطين.
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المقدست تتة قرر

أهداف الدراسة:
 -1توضيح العوامل التي أثرت في التواجد اليهودي في فلسطين
 -2إلقاء الضوء على دور عدة من الدول في تقديم المساعدة لليهود واستجالبهم لفلسطين.
 -3معرفة أهم المستوطنات التي أقيمت في فلسطين.

منهج الدراسة:
سوف يقوم الباحث باستخدام المنهج التاريخي في البحث حيث سيعمل على جمع المعلومات المتعلقة
بموضوع الدارسة وصوالً للنتائج.
وذلك بدراسة االستيطان اليهودي وموجاته تجاه فلسطين منذ مؤتمر بازل وحتى إعالن قيام دولة العدو
الصهيوني.

حدود الدراسة:
الحد الزمني :تمتد الدراسة من عام1882م ،وهو بداية االستيطان اليهودي في فلسطين ،وحتى عام1948م ،وهو
العام الذي تم فيه االحتالل اليهودي لفلسطين .
الحد المكاني :تدرس الدراسة االستيطان على أر

فلسطين.

موضوع البحث :هو االستيطان اليهودي في فلسطين  1882م –  1948م
مجتمع وعينة البحث :البحث يدور في دائرة االستيطان اليهودي و المجتمع الصهيوني .وسيتناول البحث
المستوطنات الصهيونية ونشأتها وتفصيل بعضها .

مصطلحات الدراسة:
المستوطنة :التجمع للعنصر البشري اليهودي الصهيوني في أراضي الفلسطينيين
الصهيونية :هي حركة سياسية يهودية ،ظهرت في وسط وشرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ودعت اليهود
للعودة إلى أر

اآلباء واألجداد "إسرائيل" ورفض اندماج اليهود في المجتمعات األخرى.
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خطة الدراسة:
أتوقع أن تكون هيكلية البحث كتالي:
المبحث األول:

االستيطان اليهودي في فلسطين

المطلب األول

العوامل المؤثرة في االستيطان الصهيوني

المطلب الثاني

دور فرنسا في االستيطان اليهودي في فلسطين

المطلب الثالث

دور موسى مونتيفوري ،في االستيطان اليهودي في فلسطين

المطلب الرابع

دور القنصليات األجنبية في مساعدة اليهود في االستيطان

المبحث الثاني:

مراحل الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين

المطلب األول

االستيطان في المرحلة األولى أواخر العهد العثماني (1882-1917م )

المطلب الثاني

االستيطان في المرحلة الثانية عهد االنتداب البريطاني(1918م1929-م)

المطلب الثالث

المرحلة الثالثة (1929م1936-م)

المطلب الرابع

المرحلة الرابعة (1936م1948-م)

المبحث الثالث:

أنواع االستيطان الصهيوني في فلسطين

المطلب األول

االستيطان المدني

المطلب الثاني

القوبانيات اليهودية خارج أسوار القدس(المستوطنات)

المطلب الثالث

أحياء اليهود اليمنيين

المطلب الرابع

أحياء الشركات التجارية

المطلب الخامس

األحياء العربية اليهودية المختلطة

المطلب السادس

االستيطان الزراعي

المبحث الرابع:

اآلثار السلبية لحركة االستيطان اليهودي في فلسطين

في الختام :فإن هذه الدراسة تمثل ضرورة واجبة لحفظ لمنع طمس الهوية العربية األصيلة لكل األراضي الفلسطينية،
وعليه يطلب الباحث التكرم بقبول خطة البحث هذه ،مع العلم بأنه قد يط أر عليها تعديالت بحسب
مقتضيات البحث ،ولكم جزيل الشكر مقدماً وبوركتم وبوركت جهودكم.
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المبحث األول:
االستيطان اليهودي في فلسطين.

المطلب األول :العوامل المؤثرة فى االستيطان الصهيوني.
المطلب الثاني :دور فرنسا في االستيطان اليهودي في فلسطين.
المطلب الثالث :دور موسى مونتيفيوري ،في االستيطان اليهودي في فلسطين.
المطلب الرابع :دور القنصليات األجنبية في مساعدة اليهود في االستيطان.
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المطلب األول:
االستيطان اليهودي في فلسطين:
ُي َعُد االستيطان اليهودي في فلسطين ،من أهم أحالم اليهود والذى يرجع إلى ألفي سنة مضت بعد السبي
الروماني عام 70م ،وهم يتجهون إلى القدس في صلواتهم يحلمون بالعودة إليها

(.)1

العوامل المؤثرة في االستيطان الصهيوني:
 -1شكلت المعاناة اليهودية في مواجهة االضطهاد األوروبي لليهود ،سبباً روج له اليهود وضخموه بشكل أوسع،
ليكون عامالً هاما في تحقيق نوع من اإلنسانية لتعزيز االستيطان الصهيوني في فلسطين (.)2
 -2كان لبروز النزعة القومية عند األوروبيين ،وانبثاق القوميات األوروبية في القرن التاسع عشر ،أثر واضح في
اليهود الذين حاولوا محاكاة هذه النزعة من خالل بث روح القومية اليهودية كسبيل للخالص وحل المشكلة
اليهودية (.)3
 -3أسهمت مجموعة من الكتاب اليهود في إبراز فكرة االستيطان ،وتوطين اليهود في فلسطين من خالل كتابتهم،
أمثال الحاخام " كليشر " (  1874 - 1795م )( ،)4و "موسى هس" (  1875 - 1812م )( ،)5و "ليو

 -1عامر ،محمد عبد المنعم :تاريخ االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين  ،المكتبة االكاديمية ،القاهرة ،ط 2002 ، 1م ،ص.7
 -2المدخل إلى القضية الفلسطينية  ،مركز دراسات الشرق االوسط ،عمان  ،االردن1995 ،م ،ص.14
 -3المدخل إلى القضية الفلسطينية  ،مركز دراسات الشرق االوسط ،ص.15

 -4كليش تتر :هو حاخام يهودي يدعي زئيفي هيرل كاليش تتر  ،وهو يهودي ألماني عال في بولندا  ،ونش تتر كتابه "البحث عن ص تتهيون "دعي

فيه إلى الذهاب الي فلست تتطين والبدء بعملية االست تتتيطان الزراعي  ،واكد ان الخالص اليهودي لن يتم اال بجهد اليهود انفست تتهم اوال ثم بموافقة

امم العالم على السماح لهم بإقامة وطن لهم في فلسطين .عدوان  ،عاطف :دراسات في القضية الفلسطينية ،الجامعة االسالمية2006 ،م

ص.32

 -5موست تتى هس :يهودي ألماني تحمس لفكرة اقامة الدولة اليهودية في القدس  ،نتيجة لتأثره بالفكر القومي االيطالي لذلك دعي في كتابه "روما
وأورشتتليم "اليهود إلى فلستتطين" قائال :قد جاء الوقت الذي تطلبون فيه أر

أباءكم القديمة في تركيا؟ ويتستتاءل اذا كان لطيطاليين وطنيتهم

لماذا ال يكون ذلك لليهود ،واذا كان عدال تحرير روما لماذا ال يكون ذلك للقدس؟ .عدوان  ،عاطف :د ارس ت ت تتات في القض ت ت تتية الفلس ت ت تتطينية،
ص.32
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()2

بنسكر" ( 1821-1891م )( ،)1ومن ثم جاء "هيرتزل"

في كتابه "الدولة اليهودية" الذي فيه بلور الفكرة

وحولها من إطارها النظري إلى التطبيق والممارسة ،والواقع من خالل مؤتمر بال سنة 1897م ،والذي نادي
فيه بضرورة:
 -1العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة.
 -2كسب جميع يهود العالم إلى صف الحركة الصهيونية عن طريق إنشاء منظمة دائمة ،هدفها تغذية وتقوية
المشاعر اليهودية ،والوعي القومي اليهودي(.)3
 -3السعي المتواصل التخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية
(أي االعتراف الدولي بشرعية توطين اليهود في فلسطين) (.)4

المطلب الثاني:
دور فرنسا في االستيطان اليهودي في فلسطين:
يعتبر "نابليون بونابرت" أول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية في فلسطين قبل وعد "بلفور" 1917م،
بنحو  118سنة ووصفه الزعيم اليهودي "وايزمن" بأنه " :أول الصهاينة األغيار" ،وقال كان خطاب "نابليون" قد
احتوى على دعوة منه على القدوم إلى أر

األجداد ،وقد كان هذا الخطاب لليهود بشكل مباشر على أنهم الورثة

الشرعيين لفلسطين ،وأيضاً كان بمثابة اعتراف دولي بوجود قومي يهودي ،واعتقاد ببعث أمة يهودية في فلسطين،
"من نابليون القائد األعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين" وأيضاً

 -1ليو بنسكر :ولد سنة 1821م ومات سنة 1891م ،وهو يهودي روسي تبني افكار الحركة الصهيونية  ،ومن مؤس سي حركة احباء صهيون

 ،اصت تتدر كتاب است تتماه(التحرر الذاتي) ،دعي فيه إلى اقامة وطن قومي دون تحديد بقعة معينة لهذا الوطن .عدوان  ،عاطف :د ارست تتات في
القضية الفلسطينية ،ص.32

 -2هرتزل :هو ثيودور هرتزل ولد ستتنة 1860م ،وتوفي ستتنة 1904م  ،وهو يهودي مجري حاصتتل على شتتهادة في القانون  ،ولكنه عمل في
مجال االعالم م ارس تتال ص تتحفي الحد المجالت النمس تتاوية  ،رأى ان المس تتالة اليهودية ال يمكن حالها اال من خالل إنش تتاء وطن قومي لهم

في فلسطين  ،وقام بنشر كتاب اسماه "الدولة اليهودية" .عدوان  ،عاطف :دراسات في القضية الفلسطينية  ،ص .34-33

 -3آغا ،ماهر أحمد :اليهود فتنة التاريخ ،دار الفكر دمشق  ،2002ص .234

 -4ايوب ،سمير :وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني ،ط ،1بيروت1984 ،م  ،ص.153
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تحدث "نابليون" قائالً فيهم " أيها (اإلسرائيليون) ،أيها الشعب الفريد ،الذين لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن
تسلبهم اسمهم ،ووجودهم القومي ،وإن كانت قد سلبتهم أر

األجداد فقط" (.)1

تبنت فرنسا فكر توطين اليهود في فلسطين ،فقد بدأت حدتها تفتر في أعقاب الفترة النابليونية؛ نتيجة النشغال
فرنسا بمشاكلها الداخلية والتوجه بمشاريعها التوسعية نحو مناطق أُخرى ،مما قلل من حاجتها لخدمات اليهود (.)2
أظهرت الدوائر البريطانية اهتماماً واضحاً بفكرة توطين اليهود ،وخاصة بعد حملة نابليون على مصر عام
1798م ،أدركت بريطانيا حينها ،أهمية المنطقة االستراتيجية لتحقيق طموحاتها وتنفيذ مشاريعها التوسعية ،فقد
عملت على القضاء على أي بوادر عربية لتحسين األوضاع لكي يسهل عليها تنفيذ مخططاتها الرامية إلى توطين
اليهود ،واالستفادة من خدمات اليهود لما يخدم مصالحها ،ومن أهم أسباب االهتمام البريطاني باالستيطان اليهودي،
هو ظهور "محمد علي" في مصر ومحاوالته التوسعية الرامية إلى إقامة إمبراطورية عربية قوية تحل محل الدولة
العثمانية المتهالكة ولكن هنا وقفت بريطانيا ضد طموحات "علي" في مصر ،وأبقت على حلمه داخل حدود مصر
فقط وأرغمته على سحب قواته من سوريا (.)3

المطلب الثالث:
دور "موسى مونتيفيوري" ،في االستيطان اليهودي في فلسطين:
يرجع البعض إليه أولى محاوالت التوطين فقد كان من أوائل أقطاب البرجوازية الذين ساهموا مساهمة فعالة
في إرساء دعائم االستيطان اليهودي فقد قام بعدة رحالت بدعم من الحكومة البريطانية لوضع مشروع توطين اليهود،
وفي عام 1839م ،قام "مونتفيوري" بمقابلة "محمد علي " ( حاكم فلسطين آنذاك ) ،حيث حصل على وعد منه على
منحه امتياز استئجار إجزاء من أر

فلسطين ( 200قرية في منطقة الجليل  -تقريباً) ،لمدة خمسين عاماً ،معفاة

 -1عامر ،محمد عبد المنعم( :إسرائيل) األساطير  ،تزييف التاريخ  ،المؤامرة االستعمارية  ،المكتبة االكاديمية2002 ،م ،ص.56-55

 -2محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية،
ط2011 ، 1م ،ص .16

 -3محمود ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.17؛للمزيد انظر شاكر  ،محمود :موسوعة
تاريخ اليهود  ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،االردن ،عمان2005 ،م  ،ص.312
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من الضرائب ،والسماح بإرسال خبراء لتدريب اليهود على أعمال الزراعة والصناعة ،وبالمقابل فإن تعهد "مونتفيوري"
لمحمد علي بإقامة شبكة من البنوك البريطانية في مدن مصر ،وسوريا ،وفلسطين الرئيسية ،ولكن "مونتفيوري" اكتفى
بشراء بعض األراضي ،وإقامة مزارع صغيرة في المناطق المجاورة ليافا والقدس وصفد ،ولكن في عام 1849م ،فقد
تمكن "مونتفيوري" من الحصول على فرمان من السلطان عبد المجيد سمح بموجبه لليهود بشراء بعض األراضي،
التي كانت القوانين العثمانية تَُنص على منع بيع األراضي لليهود ،وفي عام 1855م ،تمكن "مونتفيوري" من شراء
أول قطعة أر

في القدس خارج سور المدينة القديمة ،وهنا بدالً من أن يقام مستشفى كما أورد في نص الفرمان،

أقام "مونتفيوري" أول حي سكني يهودي في فلسطين ،وفي القدس بالذات ،وعرف باسم "حي مونتفيوري" ،وفي عام
1892م بلغت األحياء اليهودية إلى ثمانية أحياء(.)1

دور القنصليات األجنبية في مساعدة اليهود في االستيطان:
 -1النشاط الواسع لقنصليات الدول األوروبية ،وبخاصة بريطانيا في كل من بيروت ،ودمشق ،والقدس.
 -2تسهيل تسريب اليهود وإقامتهم في فلسطين.
 -3تسهيل شراء األراضي والسيطرة عليها.
 -4تسهيل توفير أعداد من كبار المالك في خدمة المشروع الصهيوني (.)2
 -5تولت القنصليات األجنبية في القدس ،وظائف محددة ،حددتها األنظمة المرعية من قبل الدول األوروبية
بحيث تمحورت مهمة القنصلية ،والقنصل في الحفاظ على مصالح رعايا الدول في القطر األجنبي ،وقد
حاولت الدول األجنبية وضع خطوط عريضة لسياساتها في فلسطين ،والتي تمثلت في أمرين هامين هما(:)3

 -1محمود امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.46-45

 -2الوعري  ،نائلة :دور القنص ت تتليات األجنبية في الهجرة واالس ت تتتيطان اليهودي في فلس ت تتطين (1840-1914م) ،الش ت تتروق للطباعة والنش ت تتر،
2007م ،ص.250

 -3الوعري  ،نائلة :دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين (1840-1914م)  ،ص.71
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 ) 1حماية مصالح الرعايا األجانب اإلقتصادية والدينية واإلجتماعية.
 ) 2التدخل في األحوال اإلقتصادية واإلجتماعية والمدنية لصالح دولتهم.
ولكن هنا نجد أن القنصليات األجنبية عملت على غرار ذلك من خالل تالشي كل تلك الق اررات التي
أقرتها ،بل كرست جهودها من خالل التمركز في جهودها على مدينة القدس باعتبارها مركز الصراع العربي
اليهودي فقد كثفت نشاطها القنصلي في مدينة القدس ،ووضع سياسات تحقق الحلم اليهودي واألطماع
األوروبية في الوقت ذاته (.)1
 -6عملت القنصليات األجنبية بمحاوالت للضغط على موقف الدولة العثمانية ،إزاء ق ارراتها تجاه اليهود ،وتواجدهم
في فلسطين ،فقد منحت القنصليات األجنبية اليهود جنسيات أجنبية للمحافظة على تواجدهم وتبرير وصولهم
إلى فلسطين (.)2
 -7فساد الجهاز اإلداري لدى موظفي الدولة العثمانية ،وتقبلهم الرشاوي بحيث دفعوا ذلك لتجاوز الق اررات
والفرمانات العثمانية الرافضة لليهود وإقامتهم وشرائهم األراضي ،واستفادوا كذلك من معاقبة المقاومين ،وإخالء
سبيل اليهود الذين كانوا يعتادون على سرقة أمالك الناس ،أو يخالفون األنظمة المعمول بها (.)3
 -8بيع بعض العائالت اللبنانية ألراضيهم لليهود ،وأيضاً بيع بعض مالك األراضي الغائبون بالتآمر مع الحركة
الصهيونية ،ومن األمثلة على األُسر اللبنانية التي باعت أراضيها للحركة الصهيونية ،عائلة آل سرسق،
وأقيمت على أراضيهم مستعمرة "رحافيا" ،عام 1911م ،بالقرب من العفولة ،رغم احتجاج الفالحين ومحاولتهم
لمنع السيطرة على األراضي ،إال أن منظمة "هشومير" ( الحارس ) إحدى أذرع حزب "بوعالي تسيون" (عمال

 -1الوعري  ،نائلة :دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين (1840-1914م) ،ص.72
 -2فؤاد  ،حسن :المستوطنات اليهودية في الفكر الصهيوني  ،القاهرة  ،دار المعارف1981 ،م ،ص.62

 -3الوعري  ،نائلة :دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين(1840-1914م) ،ص.252

13

صهيون) أن تفر

سيطرتها على األر

بالقوة ،أيضا عمل الصهاينة بأساليب مختلفة كالتحايل على

الفالحين نظ اًر لجهلهم وعدم تعلمهم ،ورشوة الموظفين األتراك وغيرهم لتحقيق أهدافهم(.)1
 -9الزواج الصوري ،وأيضا دورات األلعاب "المكابية" ،واإلحتيال على القانون ،والمعار

اليهودية .استفادت من

الحركة الصهيونية خاللها تسهيل تواجد اليهود وتوطينهم في فلسطين (.)2

 -1محمود ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.198

 -2خلة ،محمود :فلسطين واالنتداب البريطاني 1922م1939-م ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع ،طرابلس1998 ،م ،ص.790-789
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المبحث الثاني:
مراحل الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين:

المطلب األول :المرحلة األولى أواخر العهد العثماني ( 1882م _ 1917م ).
المطلب الثاني :المرحلة الثانية عهد االنتداب البريطاني (1918م _ 1929م).
المطلب الثالث :المرحلة الثالثة (  1929م _  1936م ).
المطلب الرابع :المرحلة الرابعة (  1936م _  1948م ).
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مراحل الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين:
أصبحت الهجرة اليهودية واالستيطان اليهودي وترحيل العرب المرتكز األساسي في الفكر والممارسة
الصهيونية إلقامة الكيان االستيطاني وتحقيق االستعمار االستيطاني اليهودي.
تبلور االستعمار االستيطاني اليهودي في فلسطين العربية من خالل أربع مراحل:
المرحلة األولى :تهجير اليهود أو ما يعرف بالهجرة اليهودية إلى فلسطين.
المرحلة الثانية :االستيطان فيها وبناء المستعمرات اليهودية.
المرحلة الثالثة :استخدام اإلرهاب والمجازر الجماعية لترحيل العرب.
المرحلة الرابعة :إشعال الحروب العدوانية لتحقيق التوسع واالحتالل والضم وتهويد األر

والمقدسات

العربية ،وترحيل الشعب العربي الفلسطيني من وطنه فلسطين ،وتحويل االستعمار االستيطاني إلى امبريالية
يهودية جديدة في البلدان العربية.

المطلب األول:
المرحلة األولى أواخر العهد العثماني (  1917 _ 1882م ):
في بداية هذه المرحلة وصلت إلى فلسطين موجتان من المهاجرين اليهود والتي كانت تتراوح ما بين (-25
 )30ألف مهاجر كان أغلبهم من روسيا ورومانيا وبولندا ،وقد رفع المهاجرون لالستيطان على فلسطين شعا اًر
يؤكد على أن االستيطان على األر

شرط رئيسي لتجدد العرق اليهودي ،وبقدوم رواد حركة "أحباء صهيون" عام

1887م ،فقد أخذ الهجرة واالستيطان يتسع ،وهنا تم ازدياد النشاط الصهيوني االستيطاني المتمثل في المباشرة
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الفعلية في بناء عدد من المستوطنات الزراعية اليهودية في فلسطين ،ومن تلك المستوطنات التي تم إنشاحها عام
1882م(:)1

" -1ريشون ليتسيون"  -األوائل إلى صهيون:
تقع في السهل الساحلي إلى الجنوب من يافا ،وتبعد عن مدينة الرملة حوالي 14كم ،وتأسست سنة 1882م،
ومساحتها تبلغ  3340دونما ،وقد تم شراحها مقابل  15فرنكا للدونم ،وذلك من أ ار

كانت تابعة لقرية عيون قارة

وبلغ عدد سكانها عام 1897م حوالي  400شخصاً (.)2

" -2روش بينا"  -رأس الزاوية:
تقع على بعد 11كم من صفد ،على الطريق بينها وبين طبريا ،تأسست أيضا عام 1882م ،وقام بإنشائها
مهاجرون يهود من رومانيا وروسيا برئاسة موشي دافيد شوف ،وكانت مساحتها تبلغ  3600دونم تم شراحها من
أراضي قرية الجاعونة ،وبلغ عدد سكانها حوالي  350شخصاً

()3

.

" -3زخرون يعكوف"  -ذكريات يعقوب:
أُقيمت تخليداً لذكرى والد البارون "روتشيلد" الفرنسي الذي تعهد بتقديم المعونة المالية لها ،وهي جزء من
أراضي "زمارين" في سفوح جبال الكرمل ،جنوب شرق حيفا ،وبلغت مساحتها حوالي  6000دونماً واستقر فيها
()4

عام 1883م حوالي  220شخصاً من المهاجرين اليهود الرومانيين

.

 -1سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة األقصى  ،دار االقصى ،دمشق ،ط2005 ،1م ،ص.27
 -2محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.195

 -3محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.196
 -4محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.196
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" -4كريات عكرون" – قرية عاقر:
تقع قرب قرية عاقر في قضاء الرملة ،وأطلق عليها فيما بعد اسم "مزكيرت باثنيه – الذكرى الثانية" ،تأسست
أيضاً عام 1883م ،حيث قام البارون "روتشيلد" بواسطة الحاخام "موهيليفر" بشراء ما مساحته  3750دونما إلقامة
هذه المستوطنة ليستقر فيها حوالي  200شخص من المهاجرون اليهود الروس ،وفي الوقت نفسه تم تأسيس
مستوطنة "بتاح تكفا" عام 1878م ،وأطلق عليها لقب أم المستوطنات تعرضت تجربتها للفشل الذريع ،وتم بيعها
للفالحين العرب وغير أن األثرياء اليهود قاموا بإعادة شراء جزء من هذه المستوطنة إضافة إلى  130دونم أخرى
من األراضي الحكومية (.)1

" -5نيس تسيون" راية صهيون:
كانت جزًء من أراضي وادي حنين جنوب شرق يافا ،تأسست عام 1884م ،وبلغت مساحتها نحو 2000
دونم ،وكان عدد سكانها حوالي  670شخصاً(.)2

 -6يسود هامعله:
أنشئت على شاطئ بحيرة الحولة عام 1884م ،على مساحة  2500دونم تم شراحها من يهودي صفدي،
واستقر فيها مهاجرون يهود من بولندا بلغ عددهم حوالي  200شخص(.)3
هكذا بلغ عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين بين عامي 1882م 1884 -م ،ثمانية مستوطنات(،)4
وفي سنة 1886م اشتري "روتشيلد" قطعة من األر

مساحتها نحو  6500دونم ،تابعة لقرية قسطينة العربية في

 -1محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.196
 -2محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.196
 -3محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.196
 -4محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.197
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منطقة غزة ،إلى الجنوب من مستوطنة "غديره" ،وأرسى عليها األسس لمستوطنة جديدة أطلق عليها اسم "بئير
طوفيا" ،وبعد  3سنوات وافق على تحويل ضاحيتين تابعتين لمستوطنة "زخرون يعكوف" ،هما "شلومو" ومئير
شافيه" ،إلى مستوطنتين مستقلتين وفر

وصايته عليهما ،وفي عام 1897م ،وصل عدد المستوطنات اليهودية

في فلسطين ،عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني األول إلى  17مستوطنة 9 ،مستوطنات في منطقة الجليل شمال
فلسطين ،و 8مستوطنات في وسط البالد ،فقد وصل عدد سكان المستوطنات التسع في الجليل إلى 1562
شخصاً ،وووصلت مساحة أراضيها إلى  91100دونم ،بينما وصل عدد سكان المستوطنات الثمانية األخرى في
وسط البلد إلى  2305شخصاً ،وبلغت مساحة أراضيها حوالي  6600دونماً (.)1
وفي عام 1890م وبعد توقف دام ست سنوات عادت حركة االستيطان ،وتجددت وأقيمت مستعمرات
صهيونية جديدة ،وأقيمت في تلك الفترة ثالثة مستوطنات يهودية جديدة في فلسطين ،كانت كالتالي:

" -1رحوفوت" ( ديران ):
وقد أنشأها مجموعة من المهاجرين اليهود الروس الذين كانوا ينتمون إلى جمعية "بني موشي" التي أسسها
"آحاد هعام" لتكون مستوطنة تعتمد على نفسها بعيدة عن الوصاية وتصبح مستعمرة زراعية نموذجية في فلسطين،
وبلغت مساحتها  10500دونم ،واستقر فيها  16مهاج اًر ،وقد تأسست في عام 1894م إلي الجنوب من يافا (.)2

" -2حدي ار" ( الخضيرة ):
أسسها مجموعة من اليهود الروس الذين كانوا ينتمون إلى جمعية "أحباء صهيون" ،وهي تقع على الساحل
الفلسطيني بين مدينتي يافا وحيفا ،وكانت مساحتها تقارب  25000دونم ،ولم يسكنها سوى  200شخص تقر ًيبا(.)3

"-3مشمار هيردين":

 -1جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،مركز االبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،ج1986 ،1م ،ص .134
 -2جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،ص .132

 -3محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.199
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أسسها عام 1884م مستوطنو "رول بينا" في الجليل األعلى عام 1898م ،بالقرب من جسر "بنات يعقوب"
على نهر التأردن جنوب بحيرة "الحولة" ،وبلغت مساحتها حوالي  2600دونم ،واستوطنها حوالي  100شخص من
المهاجرين اليهود الروس (.)1
أقام المستوطنون اليهود في فلسطين عدداً من المستوطنات ،ففي عام 1899م أقاموا "محانايم" ،عام 1900م
"يفنيئيل" ،عام 1901م "كفار تابور" وعام 1902م "منحاميا"" ،غفعات عيده" ،و"كفار سابا" 1903م ،و"عتليت"
1904م ،و"بئير يعقوب" 1907م ،و"احوزات بيت" عام 1909م التي أصبحت "تل أبيب" فيما بعد(.)2
وقد بلغ عدد المستوطنات عام 1905م ،في فلسطين ،نحو  25مستوطنة ،وصل عدد سكانها إلى 6500
نسمة (.)3
وقد بلغ عدد المستوطنات في عام 1914م إلى  59مستوطنة ،ووصل عدد سكانها إلى حوالي  12ألف
نسمة ،وكان هنالك باإلضافة إلى هذا العدد حوالي  70ألف يقطنون في المدن وخاصة مدينة القدس ،ومن بين الت
 80ألف تقريباً التي كانت موجودة في فلسطين من اليهود ،كانت األغلبية ،وتتراوح من بين  60 - 55ألفاً قد
جاحوا في غضون الثالثين عاماً األخيرة التي سبقت الحرب العالمية األولى (.)4
بحلول عام 1917م حتي كانت الحركة الصهيونية قد حصلت موطئ قدم فوق أر

فلسطين ،بفضل

موجات الهجرة التي غذت عملية النمو والتشكل السكاني اليهودي فيها ،وقد أخذ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين
يزداد اعتبا اًر من مطلع القرن العشرين ،وبخاصة بعد الدعاية القوية التي وظفها اليهود في وصفهم (المذابح الموجهة
ضد اليهود ) في روسيا القيصرية في السنوات من (  1903م  1914 -م ) (.)5

أهم سمات هذه المرحلة:
 -1محمود  ،امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.199
 -2سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.27
 -3جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية (1862-1917م) ،ص.135

 -4محمود  ،أمين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م) ،ص.200
 -5سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.28
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 -1اتسمت هذه المرحلة بمرحلة التتأسيس والتخطيط بهدوء وعدم لفت االنتباه إلى الهجرة والمهاجرين.

 -2جهود حثيثة من أجل الحصول على وعد أو قرار يملكهم حق في فلسطين ،وأول من حاول في ذلك "ثيودور
هيرتزل" – ( زعيم الحركة الصهيونية )(.)1

 -3جهود الدولة العثمانية في المحافظة على أر

فلسطين وعدم التفريط فيها ،ونالحظ ذلك من خالل موقف

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي رفض كل اإلغراءات المالية التي ُقدمت له من أجل التنازل عن
فلسطين لصالح اليهود(.)2
 -4صدور "وعد بلفور" عام 1917م ،والذي بصدوره قد كان هادماً ألحالم الفلسطينيين بوقف االستيطان ،وقد
ُسلبت فلسطين ،والذي كان بمثابة وثيقة إعالن الحق اليهودي في فلسطين ،وإعطاء من ال يملك لمن ال
يستحق من قبل بريطانيا (.)3
 -5تدهور أوضاع المستوطنات ،وسكانها فقد عال سكانها على الصدقات والهبات التي كانت تُرسل لهم من
خارج البلد (.)4
 -6سوء األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية في المستوطنات المنشأة ،وإنجازاتها لم تكن يتناسب مع حجم األموال
التي أُنفقت عليها (.)5
 -7مشكلة التكيف مع البيئة ،فقد وجد المستوطنون الجدد الوافدون إلى فلسطين ،عدم التكيف مع بيئة ومناخ
فلسطين ،وعدم اتقانهم للزراعة ،نتيجة لهذا االختالف (.)6
 -8ردة فعل الفالحين الفلسطينيين ،فقد تم إنشاء حزب الفالحين الذي بدوره عمل على التصدي لعمليات سلب
ونالحظ ذلك عام 1883م ،تم شن هجوم على مستوطنة "رول بينا"،
األراضى من قبل المستوطنون الجددُ ،

 -1سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.28
 -2سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.28
 -3سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.27
 -4جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية (1862-1917م) ،ص .136
 -5جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية (1862-1917م) ،ص .136

 -6جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية (1862-1917م) ،ص .138
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وعام 1896م ضد "بتاح تكفا" ،وعام 1888م ضد مستوطنة "غديره" ،وعام 1893م ضد "رحوفوت" ،وعام
1896م ضد "بئير طوفيا" ،وعام 1901م ضد "حديرا" (.)1
 -9قدوم اليهود ورواد الحركات الصهيونية غير الفكرة القائمة لديهم عن العرب ،وهذا ما وصفه "آحاد هعام" أحد
كبار الصهاينة في مطلع القرن العشرين تصرفات المستوطنين في مقالته (الحقيقة من فلسطين) عام 1891م،
فقال" :إننا نفكر أن العرب جميعاً متوحشون مثل الحيوانات وال يدركون ما يجري من حولهم ،هذا خطأ كبير"
وكتب أيضاً "ولكن يتصرف إخواننا في فلسطين ؟ بالعكس تماماً" ،وهذا أيضاً دليل على احتكاك اليهود
بالعرب ،وخاصة الفالحين الذين امتازوا بإجادة الزراعة في المستوطنات الصهيونية (.)2
 -10ظهور العديد من المؤسسات والجمعيات إلى تُعنى بفلسطين واالستيطان وكل ما يهم اليهود فيها ،ومن
أمثلتها :الجمعية اليهودية لالستعمار في فلسطين "بيكا"( ،)3و "صندوق استكشاف فلسطين"(.)4

المطلب الثاني:
االستيطان في المرحلة الثانية (عهد االنتداب البريطاني )  1918م 1929 -م:
تُعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة نظ اًر لألحداث المتعاقبة فيها ،فقد أصدرت بريطانيا "وعد بلفور" عام 1917م،
والذي نص على منح اليهود أر

فلسطين ،وهنا أظهرت بريطانيا تعاطفها مع قيام وطن قومي لليهود في فلسطين،

 -1جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،ص .141

 -2توما  ،اميل :جذور القضية الفلسطينية  ،الجامعة االسالمية2003 ،م ،ص.66

" -3بيكا" :جمعية أنش ت ت تتاها البارون "إدموند دي روتش ت ت تتيلد" عام 1883م  ،كجهاز يعبر بواس ت ت تتطته عن اهتمامه بتملك األ ارض ت ت تتي في فلس ت ت تتطين
واست ت ت ت تتتيطانهم فيها منذ االنتداب البريطاني قد انفقت ما يزيد عن  15مليون جنيه فلس ت ت ت ت تطيني  ،وابتاعت ما يزيد عن  000 ،450دونم من

األراضي .صايغ  ،يوسف عبدهللا  ،االقتصاد االسرائيلي ،مركز التخطيط الفلسطيني ،ص.31

 -4صتتندوق استتتكشتتاف فلستتطين "تم االنشتتاء في ستتنة 1865م ،برعاية الملكة فكتوريا  ،لعب هذا الصتتندوق دو ار في تزويد الستتاستتة والعستتكريين

البريطانيين بالمعلومات الجغرافية والتاريخية والس تتياس تتية التي كانوا يحتاجوها لمد نفوزهم االس تتتعماري وتوطين اليهود في فلس تتطين .محمود ،
امين عبد هللا :مشاريع االستيطان اليهودي في مرحلة التكوين( 1798-1920م) ،ص.32
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اعترف دولي بالصهيونية ومشروعاتها االستيطانية القائمة على أر
والذي يعتبر أول ا

فلسطين ،وأظهرت الحركة

الصهيونية ابتهاجهاً بهذا القرار (.)1
تعاظمت الهجرات اليهودية إلى فلسطين ،نتيجة دعم بريطانيا للحركة الصهيونية ،فقد وصل عدد السكان
اليهود في فلسطين  57000نسمة تقريباً أي ( % 9.7من مجموع السكان الكلي) سنة 1919م(.)2
فقد تم إنشاء شركة تطوير أراضي فلسطين ،ولتحقيق نشاطها قامت بالعمل على بناء أحياء سكنية لليهود
في فلسطين على أساس تجاري ،ولذلك نشطت الحركة في شراء األراضي الزراعية في المدن الرئيسية في فلسطين،
وحدت الشركة جهودها مع  60عائلة يهودية معظمها من التجار والمدرسين واألكاديميين،
يافا والقدس ،ففي يافا َّ
فقد وجدت أن الحل الرسمي لحل مشكلة المكان وانعدام النظافة في األحياء والشوارع التي كان يقطنها اليهود
بإقامة مدن وأحياء سكنية جديدة ،فقد تم شراء  220دونماً من قبل الشركة ،حتى وصلت عام 1918م الى شراء
 793دونماً ،بينما في مدينة القدس تم شراء  192دونماً من األر

بنفس العام ،وذلك على جبل "سكوبس" ،حيث

أُقيمت "الجامعة العبرية" ،فقد تم شراء ما يعادل  2536دونما في أماكن مختلفة من مدينة القدس من قبل شركة
تطوير أراضي فلسطين لليهود األلمان الذين كانوا يسكنون المنطقة (.)3

أهم ما يميز هذا المرحلة:
 -1ظهرت ما ُيسمى "تطوير عنصر الحراس اليهود" وهو القيام بأعمال الحراسة المستوطنات وهو نوع جديد
من أنواع حماية المستوطنات من خالل تعليم المستوطنين ،على حمل السالح وتحسين أوضاعهم المالية،
وتنظيم عمليات الحراسة (.)4

 -1مهاني  ،علي أكرم :العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين(1918م 1936 -م) ،ص .33
 -2سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.29
 -3جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،ص.248
 -4جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،ص.251
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 -2شراء األراضي الزراعية ،نشطت جمعيات ومنظمات صهيونية هدفها الرئيس شراء تلك األراضي ،لمصلحة
التواجد اليهودي في فلسطين (.)1
 -3االنتداب البريطاني على فلسطين 1922م.
 -4صدور "وعد بلفور" عام 1917م.
 -5تميزت هذه المرحلة بتكثيف بناء المستوطنات الصهيونية وامتالك األراضي.
 -6تم تأسيس أول "موشاف" عام 1921م ،وهو عبارة عن تجمع قرى صغيرة إلى جانب المزارع الكبيرة ،وكان
الهدف منه إتاحة الفرصة لصغار المالك الذين يزرعون قطعة صغيرة في القرية للعمل في القرية الكبيرة،
لكسب عيشهم بطريقة أفضل ،وقد ارتكز هذا الت "موشاف" في مرج بن عامر /سهل زرعين ،باسم "ناحاالل"
قرب طريق حيفا الناصرة (.)2
 -7حدوث العديد من االشتباكات ما بين الطرفين الصهيوني والعربي المتمثل في ثورة النبي موسى عام
1920م والتي حاول الفلسطينيون التصدي لالنتداب البريطاني على فلسطين فيها ،والتي شهدت أحداثها
مدينة القدس ،وبها استغل الصهاينة الموقف البريطاني لترسيخ وجودهم وتعزيز إقامتهم ،وسلبهم ألراضي
الفلسطينيين( ،)3أيضاً حدوث صدام جديد تمثل في ثورة يافا عام 1920م ،نتيجة لتضايق الفلسطينيين من
تصرفات اليهود والحكومة البريطانية فقد حدثت الصدمات بين الطرفين مما أدى إلى ظهور التعاون
البريطاني اليهودي بأن سمحت بريطانيا لليهود بحمل السالح ،وتوفير حماية للمستوطنات اليهودية (.)4
 -8بلغ عدد المستوطنات  24مستوطنة قاربت مساحتها  173400دونم ،أغلبها "موشاف" عمالية ،وقد
استفادت من الخدمات التي قدمها الصندوق التأسيسي الفلسطيني "النداء اإلسرائيلي الموحد" (الكيرين

 -1جريس  ،صبري :تاريخ الصهيونية(1862-1917م) ،ص.248

 -2محمد  ،عبد المنعم :اسرائيل االساطير  ،تزييف التاريخ  ،المؤامرة االستعمارية ،ص.156

 -3مهاني  ،علي أكرم :العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين(1918م 1936 -م) ،ص.129

 -4صت ت تتفي الدين  ،أبو العز :االست ت تتتعمار االست ت تتتيطاني الصت ت تتهيوني في فلست ت تتطين(1882-1948م) ،معهد البحوث والد ارست ت تتات العربية ،ج،1
1975م ،ص.384
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هايسود) ( ،)1الذي أنشأته المنظمة الصهيونية عام 1920م كصندوق تعمير يختص بإقامة المستوطنات
الصهيونية ،وإنشاء المنازل والمدارس ،وكافة الخدمات ،أما "الصندوق القومي اليهودي" (الكيرن كييمت)
فكان أهم جهوده الحصول على األراضي وإعدادها للزراعة (.)2

المطلب الثالث:
المرحلة الثالثة (  1929م _  1936م ):
فقد تميز االستعمار االستيطاني ليس فقط في هذه المرحلة وبوجه عام في كافة المراحل ،والتي ميزته عن
أنواع االستعمار األُخرى ،والمتمثلة في المشروعات االحاللية واإلجالئية القائمة على أساس عنصري استعماري
مقيت ،وهو إحالل اليهود مكان الشعب العربي الفلسطيني ،وهو المرتكز األساسي والمنطق االستراتيجي للمشروع
الصهيوني وقد اتخذت المستعمرات اليهودية والتي أقيمت منذ االنتداب البريطاني وحتي االحتالل "اإلسرائيلي"،
طابعاً عسكرياً ،انطلقت معه العصابات الصهيونية لالستمرار في إرهاب وإبادة الشعب الفلسطيني ،ومصادرة
أراضيه وتدمير ُمنجزاته ،واالعتداء على المدن والقرى (.)3
تزامن مع موجات الهجرة والوافدين إلى فلسطين فيها ،فقد تميزت بالنشاط والحركة ،وكذلك توافد رحوس
أموال طائلة مع المهاجرين اليهود األلمان فقد كانوا من أصحاب أرباب الصناعات والصناع المهرة الذين استطاعوا
أن يؤسسوا ألنفسهم وضعهم الخاص في المستوطنات الجديدة المقامة على أر

فلسطين وبالنظر إلى نسبة

العمال الصناعيين فيها فنجد أن الذين هاجروا بلغت نسبتهم  % 23سنة 1934م ،ومعظمهم يعملون في مجال

 -1الص تتندوق التأس تتيس تتي الفلس تتطيني الذي اقره المؤتمر الص تتهيوني المنعقد في 1920م  ،والهدف منه اس تتتعمار فلس تتطين  ،واطلق عليه اس تتم

الجباية اليهودية الموحدة  ،وعمل حتى الحرب العالمية الثانية على انشاء  203مستعمرة زراعية  ،مساحتها تقدر  666دونم ويسكنها حوالي

 77الف نسمة (.الكيالي  ،عبد الوهاب :الموسوعة السياسية ،ج ،1المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت.ص.685

 -2شاكر  ،محمود :موسوعة تاريخ اليهود ،ص.322-321

 -3حسين  ،غازي :االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى االمبريالية  ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2003 ،م ،ص.21
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األعمال المعدنية والميكانيكية ،لذلك نجد أنه من غير المصادفة جميع المشاريع الرئيسية التي أقيمت بالمستوطنات
اليهودية على أر

فلسطين أدارها المهاجرون من ألمانيا (.)1

ظهر دور الوكالة اليهودية في مساعدة اليهود المقيمين بتقديم القرو

والمنح ،والذي تقوم بتجميع األموال

من قبل اليهود في الخارج ،ويقوم ذلك على تقديم منح لليهود بقيمة فائدة تبلغ  %2على أن يتم تسديد قيمة العقد
والقر

بعد  25سنة بفائدة تبلغ .)2( %4
ما يميز هذه الفترة أيضاً ،بناء المستوطنات في المناطق الحدودية االستراتيجية ،وتوغل االستيطان في بعض

المناطق الهامة مثل القدس والنقب ،وظهرت المستوطنات المحصنة كما ُذكر سابقاً ،والتي عرفت باسم "السور أو
البرج" ،وكان أهمها "حنيناه" (.)3

المطلب الرابع:
المرحلة الرابعة (  1936م _  1948م ):
تميزت هذا المرحلة بأنها أكثر تنظيماً واستق ار اًر عن سابقاتها ،فقد تم استحداث أنواع جديدة من المستوطنات
المقامة بعد أن كانت نظام مستعمرات زراعية لربط المهاجر اليهودي بأر

فلسطين ،فقد عملت الحركة الصهيونية

على تحديث تلك األنواع المقامة وأن ظهور المستوطنات ذات األبراج وسور للحماية كنوع مستحدث لفر

الحماية

لها ؛ ونتيجة لرقي وسائل الراحة والزراعة وأيضا طريقة العيش فنالحظ زيادة في أعداد المستوطنين اليهود الذين
أخذت أعدادهم في الزيادة و كان عدد الموشاف  71موشافاً قائما حتى عام 1948م ،فقد أصبح بعد ذلك 104
موشافاً وهو قابل الزيادة ،فقد ظهر الصندوق اليهودي الذي سهل عملية استمالك األراضي لليهود ،ونقل ملكيتها،

 -1ابو النمل  ،حسين :االقتصاد االسرائيلي من االستيطان الزراعي إلى اقتصاد المعرفة  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط،1
2004م ،ص.99

 -2عامر  ،محمد عبد المنعم( :إسرائيل) االساطير  ،تزييف التاريخ  ،المؤامرة االستعمارية ،ص.157
 -3شاكر  ،محمود :موسوعة تاريخ اليهود  ،اسامة  ،عمان  ،ص.324
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أيضا تم استحداث طريقة السكن وتجهيزات األر  ،فنالحظ من أحد قوانين نظام "الكيبوتس" عدم استخدام اليد
العاملة الخارجية ،وأيضا نالحظ ارتفاع هائل في أعداد قاطني الكيبوتسات منذ 1936م ،والبالغ عددهم ،15500
أي ما نسبته  %4.0إلى أن يرتفعوا ما نسبته في عام 1948م 25900 ،ما نسبته .)1( %7.1

وأهم ما يالحظ على االستيطان االستعماري الصهيوني في هذه الفترة التالي:
 -1تمكن االستيطان الصهيوني من إنشاء  274مستعمرة زراعية.
 -2استطاع اليهود في الدخول في عدة مجاالت كما في المرحلة السابقة في الصناعة بل ازداد ذلك إلى
التجارة ،وقدرت األموال المستثمرة في هذا المجال من أموال "إسرائيل" .%86.5
 -3بانتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وصل عدد اليهود في فلسطين إلى  %72يعيشون في المدن
الكبرى" :تل أبيب" ،القدس ،والباقون ينتشرون في الموشاف والقرى األخرى (.)2

وقد بلغ عدد المستوطنات في هذه الفترة  79مستوطنة ،بلغت مساحتهم  20.255.000دونماً ،وبلغ عدد
إجمالي المستوطنات حتى عام 1948م  291مستوطنة ،وقد تم وصول أعداد تلك المستوطنات نتيجة للطرق
النشطة التي سهلت السيطرة اليهودية على األراضي الفلسطينية ،ومنها:
 االعتراف باألو ارق الصهيونية بشأن السيطرة على األراضي. تشكيل الهيئات الحكومية التي أعطت مئات آالف الدونمات للمؤسسات اليهودية الستغاللها. استخدام القوة إلخراج الفلسطينيين من أراضيهم ،وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين مثل مجزرة ديرياسين ،صب ار وشاتيال وغيرها من المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق األهالي الفلسطينيين،

 -1عامر  ،محمد عبد المنعم" :إسرائيل" األساطير  ،تزييف التاريخ  ،المؤامرة االستعمارية ،ص.161
 -2لجنة دراسات تاريخية :دراسات تاريخية  ،الجامعة االسالمية ،غزة1986 ،م ،ص.66-65
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أيضاً لعبت الدعاية وبث الخوف في نفوس السكان الفلسطينيين في إثارة الذعر والخوف في قلوبهم مما
أدى إلى جالئهم عن أراضيهم ،هرباً من القتل والتنكيل.
 حدوث الثورة العربية الكبرى 1973م. -فر

الضرائب الباهظة على الفالحين مما أرهق كاهلهم من الضرائب ،وعدم قدرتهم على سداد القرو

التي كانت تمنح من قبل البنوك اليهودية للفالحين بحجة المساهمة في التخفيف عن الفالح الفلسطيني،
مما أدى إلى استيالء البنوك على األراضي وبيعها للشركات والصناديق الصهيونية (.)1
 -وصل عدد التجمع اليهودي عام 1948م إلى  320تجمعاً يهوديا في فلسطين (.)2

 -1عدوان  ،عاطف إبراهيم :دراسات في القضية الفلسطينية ،ص.47

 -2سالمة  ،هشام سليم :االستيطان الصهيوني ودور المستوطنات في انتفاضة االقصى ،ص.33
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المبحث الثالث:
أنواع االستيطان الصهيوني في فلسطين:

المطلب األول :االستيطان المدني.
المطلب الثاني :القوبانيات اليهودية خارج أسوار القدس ( المستوطنات ).
المطلب الثالث :أحياء اليهود اليمنيين.
المطلب الرابع :أحياء الشركات التجارية.
المطلب الخامس :األحياء العربية اليهودية المختلطة.
المطلب السادس :االستيطان الزراعي.
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المطلب االول:

االستيطان المدني:
اتخذ اليهود أول قدومهم المدن سكناً لهم ،بين التجمعات العربية وخاصة في مدن القدس والخليل وصفد
اء كانت شرقية أو اشكنازية تجمعات سكنية مدنية ،بعد شرائهم البيوت السكنية
وطبريا ،وشكلت تلك الجماعات ،سو ً
أو استئجارها ،وأطلق عليها اسم حي ،أو حارة على نمط تسميات حارات العرب من مسلمين ونصارى ،دون فصل
أو عزلة كما كانوا في أوروبا ،وقد نشأت بين تلك التجمعات عالقات اجتماعية واقتصادية مع جيرانهم من العرب،
وهذا فقط اقتصر علي اليهود الشرقيين أما الغربيين فقد بقوا منعزلين عن الجوار سواء عن اليهود الشرقين "السفارديم"
أو العرب ،لذلك اتجهوا إلى البناء في أحياء جديدة خارج قصبات المدن في القدس وحيفا ويافا ،واعتبرت مدينة
القدس مق ار ومرك اًز النطالق االستيطان إلى مختلف المدن الباقية ،وقد تمركز النشاط االستيطاني في هذا الشكل
من االستيطان على األراضي األميرية الواقعة من الجهة الشمالية الغربية ،والجهة الغربية لمدينة القدس من باب
العامود شماالً وباب الخليل غرباً (.)1

المطلب الثاني:

القوبانيات اليهودية خارج أسوار القدس ( المستوطنات ):
كان الهدف من إقامة أحياء سكنية يهودية ( قوبانيات ) خارج أسوار مدينة القدس هو لتمكين يهود األجانب
"األتشكناز" من الحصول على بيوت للسكن متطورة ،وحديثة البناء مع تجهيزها ببناء للمؤسسات مثل الكنس
والمدارس الدينية والمشافي والصيدليات ،وفتح أسواق في كل حي يتم بناحه في تلك الفترة ما بعد منتصف القرن
التاسع عشر ،وقد كان السبب وراء نجاح مثل هذا النوع من المشاريع االستيطانية توفر اإلمكانيات المالية الالزمة،
ويرجع الفضل بذلك للمتبرعين في الخارج والداخل من أجل شراء األر

والبناء عليها ،ويعتبر "مشكنوت شأنانيم"

 -1الشناق  ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،عمان2005 ،م ،ص.339-338
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(المساكن اآلمنة) أول حي سكني على أر

فلسطين ،وخارج أسوار مدينة القدس ،و أُقيم على أر

مشتراه وتم

إقامة القومبانية هذه عليها عام 1860م ،وتم تغيير اسمها الحقا إلى بعد موت صاحب المشروع " موشيه مونتفيوري"
جديدة ،وقاموا بإنشاء أحياء سكنية جديدة عليها مثل:

أر
تخليداً لذكراه ،قام اليهود األغنياء أيضاً بشراء قطع ا

"محنيه يسرائيل" والذي قام بشرائها من قبل أفراد طائفة المغاربة عام 1868م ،وذلك عندما قام رئيس طائفة الحاخام
"دافيد بن شمعون" و قام بإسكان أبناء طائفته فيها ،وأُقيم حي ثالث على نفس النمط عرف باسم "نحالت شبعاه"
أُقيم على أر

جرى تملكها من قبل عوائل من الطائفة "األشكنازية" خارج السور وذلك عام 1869م (.)1

فقد تم إنشاء لجنة خاصة بسكان كل حي يتم انتخابها من قبلهم على أن يوكل إليها إدارة شؤونهم ،فقد تم
بناء أحياء جديدة وتم أيضاً تشكيل قوة للحراسة داخل القومبانية عرفت باسم "الحرس  -جواردية" من أجل الحماية
والدفاع عن سكان الحي في ساعات الليل الطويلة (.)2

المطلب الثالث:

أحياء اليهود اليمنيين:
هناك ثالثة أحياء لليهود اليمنيون خارج أسوار القدس وهي" :مشكنوت" ،و"كفار هشلواح" ،و"نحالت اتزيفي"،
وهي أحياء صغيرة خاصة باليهود اليمنيين األوائل الذين حضروا إلى فلسطين بحوافز دينية بحتة وسفر فردي،
وأصبحت أوضاعهم بعد قدومهم صعبة ،وقد عوملوا بوحشية من قبل اليهود األوروبيين وقد انتهى من بناء هذا
األحياء عام 1885م (.)3

 -1الشناق ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص.341

 -2الشناق ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص .342
 -3الشناق ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص.344
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المطلب الرابع:

أحياء الشركات التجارية:
مع بداية فكرة بناء القومبانيات األحياء السكنية ،لليهود القادمين إلى القدس بدأ بعض اليهود في تأسيس
شركات على أساس تجاري ،لبناء بيوت تلك القومبانيات ،ومن ثم تمليكها لليهود ،بشروط مريحة بواسطة األقساط،
ومن ثم عن طريق البيع ،ومن ضمن تلك الشروط أن كل من يريد بيت عليه أن يقوم بدفع ثمن األر  ،وعندما
ينتهي يسلم البناء له ،أيضاً يضاف إليه قيمة فائدة لألرباح تقدر بت (  ) 6%سنوياً ،وااللتزام بدفع البائع لمدة 15
سنة ،عندما ينتهي المشتري بدفع كافة األقساط على البائع أن ينقل ملكية األر
وكل قطعة أر

للمشتري في السجالت الرسمية،

تحتوي على غرفتين ،ومطبخ ويكون له جزء من اآلبار التي ستحفر في وسط الحي ،فقد أسس

العديد من األحياء من قبل شركة "تختيت" والتي تعني (خطة) ونجحوا في بناء قومبانية "مئة شعاريم" و"بيت
يسرائيل" و"شعاريه بيتا" (.)1
المطلب الخامس:

األحياء العربية اليهودية المختلطة:
مع تطور حركة العمران خارج األسوار ،تشكلت أحياء عربية جديدة أحاطت باألسوار من جميع الجهات،
وتركزت على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة ،وأقيمت أحياء استيطانية لسكن اليهود األجانب في مناطق
معينة وقريبة من أسوار القدس جهة باب يافا ،وجهة باب العامود ،واعتبرت هذه األحياء نموذجاً للتعايش اآلمن
ومن أمثلتها :حي باب العمود الذي تم تأسيسه عام 1875م ،حي المص اررة عام 1875م ،حي مأمن هللا عام
1886م ،حي "راتسيون" عام 1874م ،حي شارع األنبياء عام 1889م ،حي جورة العناب عام 1892م ،شارع
يافا عام 1900م(.)2

 -1الشناق  ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص.347
 -2الشناق  ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص.351
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المطلب السادس:

االستيطان الزراعي
تم االهتمام بإقامة المستوطنات الزراعية ،نظ اًر لخصوبة أر
النشاط الزراعي فيها بإقامة االستيطان الزراعي واستثمار األر
اليهود بضرورة ربط اليهود بشي يجمعهم ،وهو األر

1 1

فلسطين ،فقد لعبت دو اًر هاما في ترسيخ

ومقوماتها الغنية ،وأيضا دعوات ورحى المفكرين

نتيجة لتعدد األقطار التي قدموا منها (.)1

الشناق  ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،ص.353
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المبحث الرابع:
اآلثار السلبية لحركة االستيطان اليهودي في فلسطين:
عثمانيا ،عربيا ،فلسطينيا.
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اآلثار السلبية لحركة االستيطان اليهودي في فلسطين:
 -1عثمانيا :لم تتمكن الق اررات والفرمانات واإلدارة العليا العثمانية أن تقف في وجه حركة االستيطان الصهيوني
في فلسطين ،فقد كان السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى حالة الضعف والتهكم التي آلت إليها الدولة العثمانية
حتي أصبحت تدعي "بالرجل المريض" ،حالة الفساد اإلداري داخل مؤسسات الدولة العثمانية ،وصول جمعية
"االتحاد والترقي" إلى الحكم قلب الموازين ،فقد دفعت بقوة باتجاه الوقوف إلى جانب اليهود في تحقيق أطماعهم
االستيطانية وإقامة دولتهم على أر

فلسطين (.)1

 -2عربيا :لعبت الصحافة العربية الناشئة دو اًر هاماً في التعريف بالحركة الصهيونية ،وكشف مخططاتها وأهدافها،
وحرصت بقوة على ضرورة مواجهة الخطر الصهيوني ،وقد كانت مجلة "المقتطف" واحدة من أبرز الدوريات
العربية التي نبهت إلى هذ الخطر الداهم ،وكذلك فعلت المنار وصحف بيروت المختلفة ،أيضاً لعب المفكرون
وأصحاب فكر االصالح في الوطن العربي دو اًر هاماً في التنديد بذلك من خالل كتاباتهم ،ونذكر منهم :محمد
رشيد رضا الذي عمل على تنبيه الوطن العربي إلى أخطار المشروع الصهيوني في فلسطين (.)2
 -3فلسطينيا :أدرك ممثل فلسطين في "مجلس المبعوثين" الذي كان يمثل البرلمان العثماني في "قصر دولمة
باهجة" باسطنبول إلى الخطر الصهيوني منذ البدايات األولى لحركة االستيطان المنظم ،ودعا إلى ضرورة
أن يتخذ مجلس المبعوثين ق اررات مصيرية في مواجهة الخطر الصهيوني ،رفع أعيان مدينة القدس طلباً إلى
الصدر األعظم في اآلستانة بضرورة الحيلولة دون الهجرة واالستيطان وامتالك األراضي على أر

فلسطين،

برز دور خطباء المساجد في عدد من المدن الفلسطينية إلى التنبيه الدور االستعماري النشط والذي أخذ يزداد
بقوة والعمل على وقفه ،ومنع استم ارره (.)3

 -1ش تتوفاني  ،الياس :الموجز في تاريخ فلس تتطين الس تتياس تتي منذ فجر االس تتالم وحتي س تتنة 1949م ،مؤست تس تتة الد ارس تتات الفلس تتطينية1996 ،م،
ص.301

 -2الوعري  ،نائلة :دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين (1840-1914م) ،ص.252
 -3الوعري  ،نائلة :دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين (1840-1914م) ،ص.253
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الخاتمة

توصل الباحث في نهاية بحثه إلى مجموعة من النتائج:
 -1االستيطان اليهودي في فلسطين ،من أهم أحالم اليهود ،وأهم مشروع قام به الصهاينة في فلسطين.
 -2مساعدة كالً من بريطانيا وفرنسا وشخصيات عديدة من أصحاب رحوس األموال لليهود بتطبيق المشروع
الصهيوني.
 -3يعد مؤتمر بازل أول انطالقة رست ت تتمية لتطبيق أهداف وآمال اليهود في فلست ت تتطين من خالل المناداة بوطن
قومي لهم.
 -4لعبت القنصليات األجنية دو اًر هاماً في تسهيل التواجد اليهودي في فلسطين وتسهيل الهجرة اليهودية.
 -5أُنشئت العديد من المستوطنات اليهودية في فلسطين.
 -6تعدد أنماط التواجد اليهودي من خالل أنماط سكنية.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -1آغا ،ماهر أحمد :اليهود فتنة التاريخ ،دار الفكر دمشق 2002م.
 -2توما ،إميل :جذور القضية الفلسطينية ،الجامعة اإلسالمية2003 ،م.
 -3الكيالي ،عبد الوهاب :الموسوعة السياسية ،ج ،1المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت.
 -4صايغ ،يوسف عبدهللا ،االقتصاد (اإلسرائيلي) ،مركز التخطيط الفلسطيني.
 -5ص ت تتفي الدين ،أبو العز :اإلس ت تتتعمار اإلس ت تتتيطاني الص ت تتهيوني في فلس ت تتطين (1882-1948م ) ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،ج1975 ،1م.
 -6س تتالمة ،هش تتام س تتليم :اإلس تتتيطان الص تتهيوني ودور المس تتتوطنات في إنتفاض تتة االقص تتى ،دار األقص تتى،
دمشق ،ط2005 ،1م.
 -7ش تتوفاني ،إلياس :الموجز في تاريخ فلس تتطين الس تتياس تتي منذ فجر االس تتالم وحتي س تتنة 1949م ،مؤست تس تتة
الدراسات الفلسطينية1996 ،م.
 -8الشناق ،محمود :العالقات بين العرب واليهود في فلسطين ،عمان2005 ،م.
 -9شاكر ،محمود :موسوعة تاريخ اليهود ،أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان2005 ،م.
 -10جريس :صت تتبري :تاريخ الصت تتهيونية (1862-1917م ) ،مركز األبحاث منظمة التحرير الفلست تتطينية،
1986م.
 -11خلة ،محمود :فلس ت ت ت ت تتطين واالنتداب البريطاني 1922م1939-م ،المنشت ت ت ت ت تأة العامة للنش ت ت ت ت تتر والتوزيع،
طرابلس1998 ،م.
 -12فؤاد ،حسن :المستوطنات اليهودية في الفكر الصهيوني ،القاهرة ،دار المعارف1981 ،م.
 -13عدوان ،عاطف :دراسات في القضية الفلسطينية ،الجامعة اإلسالمية2006 ،م.
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 -14عامر ،محمد عبد المنعم :تاريخ اإلستتتعمار اإلستتتيطاني الصتتهيوني فى فلستتطين ،المكتبة األكاديمية،
القاهرة ،ط 2002 ،1م.
 -15عامر ،محمدعبد المنعم( :إس ت ت ت ت ت ت ترائيل) األست ت ت ت ت ت تتاطير ،تزييف التاريخ ،المؤامرة اإلست ت ت ت ت ت تتتعمارية ،المكتبة
األكاديمية2002 ،م.
 -16عامر ،محمد عبد المنعم :تاريخ اإلستتتعمار اإلستتتيطاني الصتتهيوني فى فلستتطين ،المكتبة األكاديمية،
القاهرة ،ط 2002 ،1م.
 -17لجنة دراسات تاريخية :دراسات تاريخية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة1986 ،م.
 -18المدخل إلى القضية الفلسطينية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،األردن1995 ،م.
 -19محمود ،أمين عبد هللا :مش ت ت تتاريع اإلس ت ت تتتيطان اليهودي في مرحلة التكوين ( 1798-1920م ) ،عين
للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ،ط2011 ،1م.
 -20مهاني ،علي أكرم :العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين (1918م1936-م ).
 -21الوعري ،نائلة :دور القنصت ت ت تتليات األجنبية في الهجرة واإلست ت ت تتتيطان اليهودي في فلست ت ت تتطين (-1840
1914م ) ،الشروق للطباعة والنشر2007 ،م.
 -22أبو النمل :حستتين :اإلقتصتتاد اإلس ترائيلي من اإلستتتيطان الزراعي إلى إقتصتتاد المعرفة ،مركز د ارستتات
الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط2004 ،1م.
 -23أيوب ،سمير :وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني ،ط ،1بيروت1984 ،م.
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تعهد

يتعهد الباحث بأن هذا البحث لم يســـــبه نشـــــره لدخ أي جهة أخرخ ،وأنه من حه أكاديمية دراســـــات الالج ين
التصرف بالبحث مع حفظ حه الباحث في البحث.
اسم الباحث:

عالء الدين محمد سالمة

عنوان البحث :االستيطان اليهودي في فلسطين  188م – 1948م
البريد اإللكتروني للباحث:

4salama@gmail.com

التاريخ2017/04/15 :م
التوقيع:
عالء الدين سالمة
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