روـطسأ ةودـن

القسم الثاين من أوراق "مئة عام عىل وعد بلفور"

محمد ماجد الحزماوي | Mohammed Majid Al-Hazmawi

(((

دور هربرت صموئيل يف التأسيس لترصيح بلفور وتنفيذه
1925-1914
The Role of Herbert Samuel in Instituting and Implementing the Balfour
Declaration 1914-1925

مقـدمة
بذلت الحركة الصهيونية يف القرن التاسع عرش جهو ًدا يف تعزيز وجودها يف فلسطني وإنشاء عدد من املستوطنات اليهودية،
ٍ
بحق اليهود يف إقامة دولتهم يف فلسطني .لكن بقيت هذه الجهود تفتقر إىل التنظيم
دوليني ّ
ومحاولة الحصول عىل براءة واعرتاف َ
املؤسس الحقيقي للصهيونية السياسية؛
تطورت إىل حركة سياسية عىل يد ثيودور هرتزل  Theodor Herzlالذي ُي ّ
عد ِّ
والتخطيط حتى ّ

حيث ّ
أول مؤتمر صهيوين عاملي عام  1897يف
تمكن من صياغة األفكار الصهيونية يف حركة سياسية ذات طابع عاملي عندما نجح يف عقد ّ

بأن هدف الصهيونية
وتم اتخاذ القرار الرئيس ّ
تم اإلعالن عن والدة املنظمة الصهيونية العامليةّ ،
مدينة بازل بسويرسا .ويف هذا املؤتمر ّ
هو إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني يضمنه القانون العام.

وعندما نشبت الحرب العاملية األوىل عام  1914نظر إليها زعماء الصهيونية عىل أنها فرصة لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية

محايدا ،وذلك بهدف الوقوف عىل
أن الصهيونية اتخذت يف بداية الحرب موقفًا
ً
بمساعدة إحدى الدول األوروبية ،عىل الرغم من ّ

ثم اختيار الدولة التي ستقف إىل جانبها تحقيقًا ألهدافها .فأخذ عدد من زعماء الصهيونية ،عىل الرغم من هذا املوقف،
ميزان القوى ّ
عىل رأسهم حاييم وايزمان  Chaim Weizmannوهربرت صموئيل Herbert Samuelوغريهما ،يجري االتصاالت مع ٍ
عدد من رجال
ُ
ٍ
بأهمية
بريطانيا
إغراء
الصهيونية
حاولت
نصريا لهم .ومن هنا،
بأن اليهود سيجدون يف بريطانيا
السياسة اإلنكليزية ،انطال ًقا من
اقتناع ّ
ً
ّ
الربط بني املصالح واألطماع االستعمارية نحو فلسطني ،وذلك من خالل العمل عىل تشجيع الهجرة واالستيطان اليهودي يف فلسطني
خصوصا يف قناة السويس.
ثم ضمان الحفاظ عىل املصالح الربيطانية وحماية نفوذها،
ً
ومن ّ

لقد أسفرت هذه االتصاالت عن إقناع العديد من الشخصيات السياسية الربيطانية برضورة تب ّني املرشوع الصهيوين الذي ُت ِّوج

بإصدار وزير الخارجية الربيطاين آرثر بلفور  Arthur Balfourيف  2ترشين الثاين /نوفمرب  1917ترصيحه املعروف باسمه.

أولً  :نشاط هربرت صموئيل وجهوده يف خالل فرتة الحرب العاملية األوىل
ضمت ًّ
كل من
بعد اندالع الحرب العاملية األوىل وإعالن الدولة العثمانية وقوفها إىل جانب أملانيا والنمسا ّ
ضد دول الحلفاء التي ّ

بريطانيا وفرنسا وروسيا ،أخذت الحركة الصهيونية تنشط لتحقيق الحلم الصهيوين يف إقامة الوطن القومي اليهودي املزعوم عىل أرض
فلسطني ،وكان هربرت صموئيل من أبرز الشخصيات الربيطانية التي أخذت تطرح مسألة فلسطني ومستقبلها بعد انتهاء الحرب.
1
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ففي  9ترشين الثاين /نوفمرب  ،1914عرض صموئيل عىل وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد إدوارد غراي Edward Grey

أن الدولة العثمانية بعد دخولها الحرب ستنهار وستختلف دول الحلفاء فيما بينها
مذكرته األوىل بشأن فلسطني التي أشار فيها إىل ّ
عىل مستقبل فلسطني ،لذا ستكون الفرصة سانحة لتحقيق أماين الشعب اليهودي القديمة يف إقامة الدولة اليهودية يف فلسطني .ويف

تحدث صموئيل بشأن هذه املقرتحات مع وزير املالية يف الحكومة الربيطانية لويد جورج  Lloyd Georgeالذي أبدى تأييده
اليوم ذاتهّ ،

ّ
ففضل إنشاء مركز
يتصور كما يبدو إنشاء كيان سيايس
أن غراي الذي ّأيد االقرتاح لم يكن
مستقل يف فلسطنيّ ،
الحاسم لذلك ،غري ّ
ّ
ثقايف يهودي(((.

إن وايزمان
ويبدو أن يف هذه الفرتة لم يكن بني حاييم وايزمان رئيس املنظمة الصهيونية وهربرت صموئيل تنسيق أو انسجام ،بل ّ

محرر
أن صموئيل ُي ّ
كان يعتقد ّ
عد من الشخصيات اليهودية الربيطانية املعارضة للمرشوع الصهيوين ،فريوي يف مذكراته أنه اجتمع مع ّ

وحبه لهم،
جريدة املانشسرت غارديان The Manchester Guardianاملسرت ج .ب .سكوت  G. B. Skootوكان معرو ًفا بميله إىل اليهود ّ

يهوديا يف الحكومة هو املسرت
"إن لكم
لقاء مع لويد جورج يف حكومة أسكويث  ،Asquithوخاطبه بالقولّ :
ً
واقرتح عليه أن يرتب له ً

هربرت صموئيل ،فقلت له بحرارة أو بما يشبه قلة الذوق "ألجل الله يا مسرت سكوت [ ]...ال تدع لنا عالقة بهذا الرجل" ،ويضيف
وايزمان ً
قائل "لقد كنت أعتقد أن هريبرت صموئيل هو من نوع اليهود الذين يعارضوننا ،وثبت فيما بعد ّأن كنت مخط ًئا"(((.

و ُت ّوجت هذه الجهود بعقد اجتماع بني وايزمان ولويد جورج بحضور ٍّ
آخرين وذلك يف  3كانون
كل من سكوت وصموئيل واث َنني َ

األول /ديسمرب  .1914ويف هذا اللقاء استفرس لويد جورج من وايزمان بشأن فلسطني واملستعمرات اليهودية فيها ،وعدد اليهود
املوجودين فيها ،والعدد الذي من املمكن إرساله إىل هناك ،وقد ُد ِهش وايزمان من هذا االجتماع عندما أخذ "هربرت صموئيل يقول

أن صموئيل ذكر يف هذا
ويقدم بعض اآلراء واملالحظات واألقوال
املشجعة ّ
ّ
ألن كنت أخىش وجوده يف االجتماع" .وأضاف وايزمان ّ
ّ

عد مذكرة لرفعها لرئيس الوزارة عن إنشاء دولة يهودية يف فلسطني" ،األمر الذي أثار استغراب وايزمان ودهشته من هذا
"ي ّ
االجتماع أ ّنه ُ

أصدق ما أسمعه"(((.
الطرح حتى إ ّنه قال "كدت ال ّ

قدم صموئيل ّ
مذكرة ثانية للحكومة الربيطانية اقرتح فيها الحماية الربيطانية عىل فلسطني تمنح
ويف كانون األول /ديسمرب ّ ،1914

خاللها املنظمات اليهودية التسهيالت الالزمة للهجرة واالستيطان وإقامة املعاهد التعليمية والتعاون يف تطوير اقتصاد البالدـ ومع مرور
الوقت سينشأ مركز يهودي يف فلسطني يحقّق
مقدارا من العظمة الروحية والفكرية يؤ ّدي إىل رفع معنويات الشعب اليهودي(((.
ً

ً
فقدم مسودة ّ
مذكرة لوزارة الخارجية الربيطانية ّأيد فيها إقامة كومنولث يهودي
وبعد أسابيع قليلة أجرى صموئيل
تعديل عىل آرائهّ ،

أن إنشاء دولة يهودية فكرة غري قابلة للتطبيق يف ّ
ظل الظروف الحارضة
يف فلسطني برعاية بريطانية ،وقد جاء هذا االقرتاح بعد أن أدرك ّ

أن السكان العرب يف فلسطني ّ
يشكلون خمسة أسداس عدد السكان .وقد انتقد رئيس الحكومة الربيطانية هذه اآلراء
سيما ّ
آنذاك ،ال ّ

للتو ّ
مذكرة من هريبرت صموئيل بعنوان مستقبل فلسطني [ ]...أ ّنه يعتقد أ ّننا قد نزرع يف هذه املنطقة غري الواعدة ثالثة
بقوله:
"تلقيت ّ
ّ
أن نجد
أو أربعة ماليني من اليهود األوروبينيّ .
طيب عىل أولئك الباقني خلفهم [ ]...إ ّنه لتصوير غريب ْ
وأن ذلك سيكون له وقع ّ

 2عمر عبد العزيز عمر ،تاريخ املرشق العريب ( 1922-1516بريوت :دار النهضة العربية ،)1985 ،ص 498؛ سحر الهنيدي ،التأسيس الربيطاين للوطن القومي
اليهودي :فرتة هريبرت صموئيل ( 1925-1920بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2003 ،ص 110؛ ذياب عبود حسني الفهداوي" ،هربرت صموئيل :حياته ودوره
السيايس يف تأسيس الكيان الصهيوين" ،مجلة كلية الرتبية األساسية (جامعة األنبار) ،العدد  ،)2012( 74ص .218
3
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أن هذه االنتقادات لم ِ
تنث صموئيل عن
هذه النغمة الغريبة نابعة من عقل هريبرت صموئيل الذي ي ّتسم باملنطقية واملنهجية"((( ،غري ّ

مذكرة ثالثة بعد أن أجرى بعض التعديالت عىل ّ
مواصلة جهوده؛ ففي  5آذار /مارس  1915قدم ّ
مذكرتيه السابقتني حيث و ّزعها عىل
مجلس الوزراء(((.

طرح صموئيل يف ّ
عدة حلول واقرتاحات بشأن مستقبل فلسطني يف حال أسفرت الحرب العاملية األوىل عن انهيار الدولة
مذكرته ّ

العثمانية .واشتملت هذه ّ
املذكرة عىل خمسة احتماالت :االحتمال األول إقدام فرنسا عىل ضم فلسطنيّ .أما االحتمال الثاين ،فيتمثل برتك

حد زعمه يبقى سكانها "غارقني يف القذارة" والتخ ّلف .ويتم ّثل االحتمال الثالث بالتدويل.
البالد بيد الحكم العثماين ،ويف هذه الحالة عىل ّ

سيمنى بالفشل،
ّ
وتحدث يف االحتمال الرابع عن إنشاء دولة يهودية تتم ّتع بالحكم الذايت ،غري أ ّنه أكد ّ
أن مصري هذه الدولة يف تلك الفرتة ُ

ومعقل
فعدد اليهود يف فلسطني ال يساوي سوى سدس السكان األصليني ،لذا قد "يتالىش حلم الدولة اليهودية املزدهرة والتقدميةَ ،
محمية بريطانية أو جعل فلسطني
املدنية املتألقة إثر سلسلة من النزاعات القذرة مع السكان العربّ .أما االحتمال الخامس فكان إنشاء
ّ

ّ
الحل العميل الوحيد ،ويأمل فيما لو تحققت هذه الفكرة بأن تمنح الحكومة
ضمن الحماية الربيطانية ،وهو يرى أن هذا االحتمال هو

ّ
للمنظمات اليهودية يف رشاء األرايض وإقامة املستعمرات وإنشاء املؤسسات الدينية والرتبوية ،والتعاون يف التطور
الربيطانية "تسهيالت
االقتصادي للبالد ،وأن ُتعطى الهجرة اليهودية ،بعد ضبطها بعناية فائقة ،األفضلية حتى ُت ّ
مكن السكان اليهود مع مرور الوقت من أن
ِ
مقدارا من الحكم الذايت ِوفقًا ملا تتيحه الظروف القائمة فيما بعد(((.
مستوطنة يف البالد ،وبذلك ينالون
يصبحوا أكرثية
ً

لم تجد ّ
أيضا
مذكرة صموئيل صدى لدى رئيس الحكومة أسكويث الذي وصفها بأ ّنها عبارة عن قصيدة حماسية ،كما عارضها ً

اللورد كتشرن  Kitchenerوزير الدولة للحرب ،بينما ّأيدها لويد جورج الذي ّ
أكد أ ّنه سيكون من قبيل اإلهانة ترك األماكن الدينية
عضوا
أيضا ألفرد ملرن  Alfred Milnerالذي أصبح عام 1917
حد تعبريه ،كما ّأيدها ً
املقدسة للمسيحيني تخضع لنفوذ فرنسا امللحدة عىل ّ
ّ
ً

بار ًزا يف وزارة الحرب(((.

وزيرا للخارجية ،أخذت األمور تسري
وبعد استقالة حكومة أسكويث عام  1916ومجيء لويد جورج إىل الحكم الذي ّ
عي آرثر بلفور ً
لصالح الصهيونية ،و ُت ِّوجت بعد سلسلة من االجتماعات التي ُع ِقدت بني العديد من الشخصيات السياسية الربيطانية وزعماء اليهود
بإصدار ترصيح بلفور يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  .1917وبذلك يكون لصموئيل األثر األكرب يف إصدار هذا الترصيح وإقناع الحكومة
الربيطانية بأهمية املرشوع الصهيوين للحفاظ عىل النفوذ الربيطاين يف املنطقة.

سام يف فلسطني
ول مندوب
ٍ
ثان ًيا :تعيني هربرت صموئيل أ ّ
بعد موافقة املجلس األعىل للحلفاء ،يف  25نيسان /أبريل  1920يف سان ريمو بإيطاليا ،عىل وضع فلسطني تحت االنتداب الربيطاين،

ساميا عىل فلسطني ليتوىل بذلك إدارة أول حكومة مدنية بريطانية يف البالد وينتهي عهد اإلدارة العسكرية.
تم تعيني هريبرت صموئيل
ً
ّ
مندوبا ً
6

الهنيدي ،ص 111؛ الفهداوي ،ص .219
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 7حول النص الكامل لهذه املذكرة انظر :جمهورية مرص العربية ،وزارة اإلرشاد القومي ،الهيئة العامة لالستعالمات ،ملف وثائق فلسطني :مجموعة وثائق وأوراق
خاصة بالقضية الفلسطينية ،الجزء األول من 637م1949-م ،1969 ،ص .163-159
متعصب.
 9الهنيدي ،ص 112؛ الفهداوي ،ص  .221ويذكر وايزمان يف مذكراته أن لويد جورج "ال يعنيه من اليهود ال ماضيهم وال حارضهم وال مستقبلهم وإ ّنما هو رجل
ّ
يفضل إعطاء فلسطني لليهود عىل أن ال تذهب إىل فرنسا الكاثوليكية ،وفرنسا الكاثوليكية عند لويد جورج هي دولة كافرة" انظر :الحسيني الحسيني معدي ،مذكرات
فهو ّ
حاييم وايزمان :التجربة والخطأ ( 1952-1874القاهرة :دار الخلود للنرش والتوزيع ،)2015 ،ص .132
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تخوف من ر ّدة فعل السكان العرب،
ومما ُيذكر ّ
أن هذا املنصب كان قد عرض عىل صموئيل يف خالل مؤتمر سان ريمو ،غري أ ّنه ّ
ّ

وخصوصا حاييم
ثم استشار عد ًدا من الزعماء اليهود،
ً
وذلك عىل اعتبار أنه يهودي ،ولذلك تر ّدد يف بداية األمر يف قبول هذا املنصبّ ،

مما دعاه إىل مراسلة رئيس الحكومة آنذاك لويد جورج يبلغه بموافقته عىل استالم اإلدارة املدنية
وايزمان ،فأشاروا عليه بقبول املنصب ّ
يف فلسطني(.((1

أو َل مندوب ٍ
سام عىل فلسطني ،وقد ّ
أكد ذلك وايزمان
مهما يف تعيني صموئيل ّ
دورا ًّ
وبذلك تكون الحركة الصهيونية قد أدت ً

ً
مسؤول بصفة رسمية عن تعيني السري هربرت صموئيل يف فلسطني [ ]...ولم يكن هناك شخص يعمل من أجل تعيني
بقوله" :لقد كنت

رس لهذا التعيني أكرث مني أنا .لقد كان صموئيل صديقًا لنا ،وعمل معنا بوالء منذ اللحظة األوىل .وقد قبل هذا املركز الصعب
صموئيل أو ُي ّ
بناء عىل الطلب املدعم بمساندتنا املعنوية .إنه صموئيلنا ،إنه نتاج يهوديتنا"(.((1
ً

إن هذه امليول كانت
تماما ميوله الصهيونية ،بل ّ
ويسجل صموئيل نفسه يف مذكراته ّ
ّ
عينته ،وهي تدرك ً
أن الحكومة الربيطانية ّ

السبب الرئيس لتعيينه يف هذا املنصبّ ،
مهم يف الصهيونية
مندوبا
أن قدوم صموئيل إىل فلسطني
وأكد وايزمان ّ
ً
ساميا يم ّثل ختام فصل ّ
ً
السياسية ،وبداية عهد جديد تمثل باتساع النفوذ اليهودي يف فلسطني(.((1

بررت تعيينه بما كان يتمتع به من كفاءة إدارية من دون أن تنظر إىل ديانته ،فريوي األديب املقديس
غري ّ
أن الحكومة الربيطانية ّ

خليل السكاكيني يف يومياته ليوم األحد 22 ،حزيران /يونيو  ،1920أ ّنه التقى إحدى الشخصيات الربيطانية يف مدينة القدس حيث ذكر

أن الحكومة تنظر إىل صموئيل عىل أنه إنكليزي "وأنتم تنظرون إليه كيهودي ،وقد اختارته الحكومة اإلنكليزية إلدارة فلسطني ً
أول
له ّ
واحدا منهم ،فمهما
تعي لهم
ألن الحاكم إذا كان
القتداره،
ً
مسيحيا ّ
وثانيا ّ
دائما بالتعصب ،فرأت الحكومة ْ
أن ّ
فإن اليهود يتهمونه ً
ً
ً

إنكليزيا يعمل
أن يكون إال
عمل ال يستطيعون أن يتهموه أ ّنه يحتقر اليهود ويعمل عىل معاكستهم ،ومهما كان صموئيل فال يستطيع ْ
ً
أحس بذلك اليهود ،وعقالؤهم ينظرون إىل تعيينه نظرة خوف واستياء"(.((1
عىل تنفيذ السياسة اإلنكليزية ال السياسة اليهودية ،وقد ّ

كذر الرماد يف العيون ،فال ّ
تماما ،وما تعيني صموئيل يف
شك يف ّ
أن كابت لو كان يدرك عكس تربيره ً
غري أن هذا التربير كان ّ

هذا املنصب إال بتخطيط صهيوين بريطاين مشرتك لتنفيذ مهمة أساسية تتم ّثل بالعمل عىل وضع ترصيح بلفور موضع التنفيذ .وما قبول
يستعد لإلبحار إىل فلسطني يف حزيران /يونيو 1920
وتحمسه لهذا املنصب إال لتنفيذ املخططات الصهيونية فقط ،فبينما كان
صموئيل
ّ
ّ
كتب إىل ابن أخيه ً
عاما ،وعندئذ تكون الحكومة يهودية يف الغالب.
قائل "ربما تغدو هناك أغلبية يهودية بني السكان يف غضون خمسني ً

إن هذا هو اليشء املأمول الذي
بلدا
ويف الجيل الذي ييل هذا قد ينشأ ما يمكن أن نطلق عليه بصورة صحيحة ً
يهوديا له دولة يهوديةّ .
ً

يثري بحق مثل هذه الحماسة الرائعة .واألمل بتحقيق ذلك املستقبل هو ما يجعلني
مستعدا للتضحية بالكثري يف الوقت الحارض"(.((1
ً

أعدت
حرص صموئيل أن يجعل األغلبية العظمى من كبار املوظفني يهو ًدا أو من املتعاطفني مع الصهيونية من اإلنكليز ،وقد ّ

بأهم
املنظمة الصهيونية مسبقًا قوائم باملرشحني للعمل يف مختلف دوائر اإلدارة املدنية بمستوياتها املختلفة ،فقد عهد صموئيل
ّ
10

كامل خلة ،فلسطني واالنتداب الربيطاين ( 1939-1922طرابلس :املنشأة العامة للنرش والتوزيع واإلعالن ،)1982 ،ص .130

12

خلة ،ص .130

14

الهنيدي ،ص .127

 11محمد عبد الرؤوف سليم ،نشاط الوكالة اليهودية لفلسطني منذ إنشائها وحتى قيام دولة إرسائيل ( 1948-1922بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
 ،)1982ص .139-138
 13أكرم مسلم (محرر) ،يوميات خليل السكاكيني :يوميات ورسائل وتأمالت :اختبار االنتداب وأسئلة الهوية  ،1922-1919ج ( 3رام الله :مؤسسة الدراسات
املقدسية ،)2004 ،ص .223
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مرك َزين يف اإلدارة وهو السكرتري املدين (النائب األول فيما بعد) والسكرتري القانوين (النائب العام فيما بعد) إىل ٍّ
كل من وندم ديدز

ومتحم ًسا لفكرتها ،بينما كان الثاين
فاألول كان متعاطفًا مع الصهيونية
 Wyndham Deedesونورمان بنتويش ،Norman Bentwich
ّ
ّ
مخلصا(.((1
وصهيونيا
يهوديا
ً
ً
ً

ضمت دائرة
ضمت هيئة حكومة االنتداب  15موظفًا
ً
يهوديا تبوأ معظمهم منصب قائمقام يف عدد من املدن الفلسطينية ،بينما ّ
كما ّ

الخزينة خمسة موظفني منهم أربعة موظفني شغلوا منصب مساعد مدير الخزينة ،بينما شغل الخامس منصب مراقب البنوكّ .أما دائرة
ٍ
الرشطة ،فكان فيها ستة موظفني يهود شغل ّ
واحد منهم منصب مساعد املفتش العام(.((1
كل

ثالثًا :سـياسة صمـوئيل تجاه مسألة األرايض
ّ
تمكنت القوات الربيطانية ،بقيادة الجرنال إدموند اللنبي  ،Edmund Allenbyمن اجتياز حدود فلسطني يف
بعد أن

ترشين األول /أكتوبر  ،1917ثم نجحت يف أواخر كانون األول /ديسمرب من العام نفسه يف دخول مدينة القدس لتستكمل سيطرتها عىل

ّ
ومقرها مدينة القدس(.((1
كل األرايض الفلسطينية يف أيلول /سبتمرب  ،1918حيث أعلنت عن تشكيل اإلدارة العسكرية
ّ

تَوَّجَت اإلدارة العسكرية عملها بشأن األرايض بقرار أصدره الجرنال آرثر موين  Arthur Moneyيف أيار /مايو  1918بوقف

(((1
نظرا إىل اضطراب حالة امللكية الناتجة من
جميع معامالت األرايض األمريية والخاصة ،وإغالق دوائر تسجيل األرايض (الطابو)
ً

االنسحاب العثماين من البالد وسحب القوات العثمانية معها سجالت األرايض إىل دمشق .هذا عالو ًة عىل ازدياد اإللحاح الصهيوين

ّ
بمذكرة إىل وزارة الخارجية الربيطانية طالب فيها بتعيني لجنة لألرايض ُيم ّثل فيها اليهود بغرض
تقدم
من جانب حاييم وايزمان الذي ّ

سيما كما ورد يف ّ
أن هناك
إجراء مسح شامل لألرايض يف فلسطني والبحث يف قوانني األرايض العثمانية
املذكرة ّ
وإمكانية تعديلها ال ّ
ّ

مساحات واسعة من أرايض الدولة واألرايض املهملة غري املزروعة ،وذلك بهدف إتاحة املجال للمؤسسات الصهيونية الستمالك املزيد
من هذه األرايض(.((1

تضمنا تعليمات بشأن انتقال األرايضّ ،
أكد
وبعد ذلك ،أصدر الجرنال موين يف ترشين الثاين /نوفمرب 1918
َ
منشورين رقم  75وّ 76

حق نقل حقوق الترصف فيها ّإل بعد إعادة فتح دائرة الطابو ،وكل انتقال مخالف
أن
املترصفني يف األموال غري املنقولة ال يمتلكون ّ
فيهما ّ
ّ
ً
ترصف آخر يتعلق باألموال غري
الغيا
وباطلّ .
ووضح ّ
أن كلمة الترصف تعني البيع والرهن وفك الرهن وإنشاء الوقف وكل ّ
لذلك يعترب ً

املنقولة(.((2
15

16

املرجع نفسه ،ص .134

صالح سعود أبو يصري ،جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن ،ط ( 4بريوت :دار الفتح للطباعة والنرش ،)1971 ،ص .98-97

وعينت الجرنال كاليتون  Claytonالضابط السيايس
 17أعلنت الحكومة الربيطانية بعد استكمال سيطرتها عىل فلسطني عن تشكيل إدارة بالد العدو الجنوبية املحتلةّ .
ثم جاء بعده الجرنال ووطسون Watson
،
Arthur
مديرا لإلدارة العسكرية ،ثم استبدلته يف نيسان /أبريل  1918بالجرنال آرثر موين Money
العام يف املكتب العريب يف القاهرة ً
ّ
وأخريا الجرنال بوز  .Bollesانظر :خلة ،ص 34؛ صابر موىس" ،نظام ِملكية األرايض يف فلسطني يف أواخر العهد العثماين" ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد ،)1979( 95
ً

ص .46

يقدمه املترصف يف األرايض األمريية الذي تحال
 18الطابو :هي كلمة تركية تعني الطاعة واالنقياد والتبعية ،واستخدمت يف االصطالح للداللة عىل الخرج النقدي الذي ّ
نوعا من أنواع التبعية واالنقياد ألوامر الخزينة وإجراءاتها القابضة عىل رقبة األرض .انظر :أمني أبو بكر ،ملكية األرايض يف مترصفية القدس
عليه أرض الخزينة ،ويعترب ذلك ً
(عمان :مؤسسة عبد الحميد شومان ،)1996 ،ص .481
ّ 1919-1858
19

20

خلة ،ص 42؛ بهجت صربي ،فلسطني خالل الحرب العاملية األوىل وما بعدها ( 1920-1914القدس :جمعية الدراسات العربية ،)1982 ،ص .195-193
دعيبس املر ،أحكام األرايض املتبعة يف البالد العربية املنفصلة عن السلطنة العثمانية ،ج ( 2القدس :مطبعة بيت املقدس ،)1923 ،ص .140-138
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ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

أعدت اإلدارة العسكرية مرشوع قانون ُعرف باسم "قانون انتقال األرايض لعام  "1919طرحته للمناقشة أمام عدد
ويف عام ّ ،1919

واملختصني الربيطانيني بقصد تنظيم معامالت األرايض ،والعمل عىل إعادة فتح مكاتب الطابوّ .
وأكد هذا املرشوع مفهوم
من الخرباء
ّ

أيضا اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند تنفيذ عملية نقل امللكية ،واشرتط أن
كلمة
الترصف كما ورد يف منشور موين السابق .كما أوضح ً
ّ

الترصف  200دونم أو أن ال تتجاوز قيمتها 1000
مقيما يف فلسطني ،وأن ال تتجاوز مساحة األرايض التي يجري عليها
ّ
يكون املشرتي ً

سواء يف املنطقة نفسها
قطعا أخرى
أن املشرتي سيعمل عىل زراعة األرضّ ،
جنيه مرصي ،وأن يقتنع الحاكم العسكري ّ
ً
وأن لدى البائع ً
أو يف مناطق أخرى(.((2

ألن
وأحقية
أن وايزمان اعرتض عىل هذا املرشوع
الترصف يف هذه املمتلكات ،وكان يرمي إىل وضع العراقيل أمام إنشاء الوقف ّ
غري ّ
ّ
ّ

الترصف يف األرايض ،وبالنتيجة
وحرية
الحد من استمالك اليهود لتلك العقارات
أن يؤ ّدي إىل
ّ
إنشاء املزيد من العقارات الوقفية من شأنه ْ
ّ
ّ

"ضد املصالح الصهيونية وسياستها الرامية إىل االستيالء عىل املزيد من أرض فلسطني ،وهو يتط ّلع إىل
حد زعمه
ّ
فهذا املرشوع عىل ّ
مرشوع ال يكون عائقًا أمام الجمعيات واملنظمات الصهيونية يف رشاء األرايض"(.((2

لجنة لألرايض برئاسة ألربت أبرامسون  Albert Abramsonوعضوية ّ
مهمات عمله ّ
ً
موظفني آخرين
شكل
وفور استالم صموئيل ّ

وبناء عىل
أحدهما يهودي واآلخر عريب( ،((2وذلك إلعداد تقرير حول
ماهية الخطوات الواجب اتباعها لتسجيل أرايض الدولة بدقةً .
ّ
عدة مراسالت بني رئيس وزراء
تم تنظيم دائرة األرايض لتحديد ممتلكات الدولة وتسجيلها كافّة .كما جرت ّ
توصيات هذه اللجنةّ ،

الحكومة اللورد كريزون ورئيس املنظمة الصهيونية وايزمان حول كيفية تنظيم قوانني األرايض وإقرارها بما يتناسب ومصالحهم

املشرتكة(.((2

ّ
"إن
وكان صموئيل قد أذاع بعد وصوله بيا ًنا عن
ومما قاله بشأن األرايض ّ
الخطة التي سيسري عليها يف إنشاء الحكومة الجديدةّ ،
بيع األرايض ّ
خاضعا لبعض قيود ُيراد بها منع املتاجرة باألرايض ،وسيوضع قانون
يختص بمعامالته سيعود إىل ما كان عليه ويكون
وكل ما
ّ
ً
وإن عازم عىل تأليف لجنة لألمالك تكون موضع ثقة اليهود واملسلمني واملسيحيني"(.((2
خاصّ .
أهمها:
لقد رشع صموئيل يف إصدار العديد من القوانني املتعلقة باألرايض ،وكان من ّ

 .1قانون تصحيح سجالت الطابو لعام 1920

املنشورين رقم
تم نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف األول من آذار /مارس  ،1921وكانت الغاية منه إلغاء األوامر الصادرة يف
َ

الصادرين يف شباط /فرباير  1918يف خالل فرتة اإلدارة العسكرية واملتعلقَني بوقف التسجيل وإغالق دوائر الطابو( .((2وكان
 75و76
َ

أن له تع ّلقًا باألرض املسجلة إما
هدف هذا القانون كما ورد يف ديباجته وجود كثري من القضايا التي ّ
يدعي فيها شخص غري مالك لألرض ّ
ٍ
ً
أراض بأسماء مستعارة أو بأسماء أشخاص ال يمتلكونها يف العهد العثماين
مالكا أو مرته ًنا أو خالف ذلك .ويف كثري من األحوال ُس ّجلت

نظرا إىل حالة الفوىض التي سادت البالد يف أثناء الحرب العاملية األوىل وما قبلها ،وقد حال نشوب الحرب دون إمكانية طلب األشخاص
ً
21

صربي ،ص .196

22

املرجع نفسه ،ص.197

25

إبراهيم نجم وأمني عقل وعمر أبو النرص ،جهاد فلسطني العربية (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2009 ،ص .41

 23كان العضو العريب يف هذه اللجنة فييض العلمي أحد كبار م ّ
رئيسا لبلدية القدس .انظر :الهنيدي ،ص .268
الك األرايض ،وقد كان يف الفرتة ً 1909-1906
(عمان :دار املايا للنرش والتوزيع ،)2012 ،ص .299
1937-1917
فلسطني
يف
الوطنية
والتحديات
الحسيني
 24املرجع نفسه ،ص 268؛ عبلة املهتدي ،الحاج أمني
ّ
26

موىس ،ص .52
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ٍ
باسم
تدعي ملكية أرض ُس ِّجلت
ألي شخص أو رشكة ّ
يف كثري من األحيان تصحيح السجل ،لذا فقد جاء هذا القانون ليعطي الفرصة ّ

ّ
آخر ليك تطلب تصحيح
السجل(.((2

الحق ّ
املسجل أو مرتهنها أو وارث املالك املسجل أو
مسجلة ليس بصفته مالكها
يدعي ملكية أرض
ومنح هذا القانون
ّ
لكل من ّ
ّ
ّ

ّ
أن له منفعة فيها ،ويجوز
السجل
أن ُيستدعى إىل املحكمة ويطلب منها إعطاء أمر للرشح عىل
الخاص بتلك األرض بأنه ّ
يدعي ّ
املرتهن ْ
ّ
أن تأمر إذا أرادت إدخال ذلك الرشح مع تبيان نوع املنفعة املُ َّدعى بها مع التفصيالت املتعلقة
للمحكمة بعد االستماع إىل الطرفني ْ

مدة ثالث سنوات
أهم هذه األدلة إثبا ًتا عن دفع (الويركو)( ((2عن األرايض املبحوث عنها ّ
باألدلة إلثبات مثل هذه االدعاءات ،ومن ّ
قبل االستدعاء.

 .2قانون محاكم األرايض
ملكية األرايض املت َنازع عليها ،وأسند أمر
أصدرت حكومة االنتداب قانون محاكم األرايض يف  8نيسان /أبريل  1921بهدف ّ
البت يف ّ

وخولت هذه املحاكم سلطة طلب تقديم ّ
بأي نوع من أنواع األرايض وتأمر
كل ا ّدعاء ّ
اإلرشاف عليها للسكرتري القضايئ نورمان نبتويشّ .
بتسجيلها يف دوائر الطابو ،كما ُأ ِ
أي نزاع يحدث من تقسيم األرايض اململوكة باملشاع وأرايض الحكومة
عطيت
ّ
الحق بإصدار القرار يف ّ

أن ُت ِ
صدر املحكمة قرارها تقوم دائرة الطابو بإصدار حجج التم ّلك( .((2وكانت محكمة األرايض برئاسة ٍ
قاض
غري األرايض األمريية ،وبعد ْ

أي حاكم صلح أو عضو يف املحكمة املركزية أو أي
بريطاين وعضو فلسطيني ،ويف حال وقوع خالف بينهما يجوز للمحكمة أن تستدعي ّ

ٍ
قاض كعضو ثالث(.((3

كثريا من
سيما ّ
أن ً
ويتضح الدور الخطري الذي كان لهذه املحاكم يف تقرير مصري مساحات واسعة من أرايض عرب فلسطني ،ال ّ

خصوصا بعد إغالق البنك الزراعي العثماين ومنع صموئيل تصدير الحبوب والزيت أساس ثروة
األرايض كانت مرهونة للمرابني اليهود
ً

ثم أعقب ذلك انخفاض كبري يف األسعار .وقد احتفظ هؤالء املرابون برهن أرايض
البالد ،ما أ ّدى إىل
ّ
تضخم األسواق بهذه املحاصيل ّ
عجز الفالحني عن الوفاء بما عليهم من قروض كان هؤالء املرابون يلجؤون إىل
الفالحني ضما ًنا لحصولهم عىل أموالهم ،ويف حال ْ
محاكم األرايض التي لن ترت ّدد يف اتخاذ القرارات بنزع ملكية األرايض املرهونة من أيدي أصحابها الرشعيني(.((3

 .3قانون انتقال األرايض لعام 1920
اعتبارا من األول من ترشين األول /أكتوبر .1920
تم اإلعالن عن هذا القانون يف  23أيلول /سبتمرب  ،1920وأصبح نافذ املفعول
ً
ّ
الترصف
الترصف والفراغ ،واشرتطت ّأل تتم املوافقة عىل بيع
أحكاما تقيض بمراقبة معامالت
وحددت املا ّدة السادسة من القانون
ّ
ً
ّ
ّ

حق الترصف مقيم
أن الشخص الذي ينوي امتالك هذا
الترصف أو الشخص املنقول إليه ّ
أو نقله ّإل إذا اقتنع حاكم املقاطعة أو املنطقة ّ
ّ
(عمان :دار الكرمل ،)1986 ،ص 43-24؛ املر ،ص
 27املرجع نفسه؛ إبراهيم رضوان الجندي ،سياسة االنتداب الربيطاين االقتصادية يف فلسطني ّ 1939-1922
.154-151

رسما ،ومصدرها ويرمك وتعني الوهب أو العطاء واملنح أو الهبة .وفرضت هذه الرضيبة بموجب خط
 28الويركو :كلمة تركية تعني الجزية أو الخراج أو املال املريي أو ً
كولخانة الصادر عام  .1839وتنقسم رضيبة الويركو إىل قسمني هما :ويركو األمالك و ُتفرض عىل األمالك كالبيوت ،وويركو التمتع التي ُف ِرضت عىل التجار .ويف عام 1885
شملت هذه الرضيبة أصحاب الرواتب واملشاهرات .انظر :عبد العزيز محمد عوض ،اإلدارة العثمانية يف والية سورية ( 1914-1864القاهرة :مطبعة املعارف ،)1969 ،ص
.171-169
 29ملزيد من التفاصيل حول قانون محاكم األرايض ،انظر :املر ،ص .161-155

30

املرجع نفسه ،ص .161

 31سليم ،ص 247؛ صربي ،ص 200؛ الجندي ،ص .26-25
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يف فلسطني ،وأن يقوم بزراعة األرض وتحسينها بنفسه .كما ال ُيسمح للشخص الواحد من خارج املدن بامتالك أكرث من  300دونم من

دونما
أن ال تتجاوز قيمتها  3000جنيه مرصيّ ،أما يف داخل املدن فال ُيسمح للشخص ْ
األرايض الزراعية عىل ْ
أن يمتلك أكرث من ً 30

مهما كانت قيمتها(.((3

ووضحت املا ّدة الرابعة من القانون اإلجراءات الواجب اتباعها لنقل ملكية األرض ،إذ يجب ً
خطية من
ّ
أول الحصول عىل موافقة ّ

ويبي يف
اإلدارة ،وذلك من خالل تقديم طلب بواسطة دائرة الطابو إىل حاكم املركز الذي تقع يف دائرته األرض املراد
الترصف فيهاّ ،
ّ

أي من الطرفني الذي سيتحمل
هذا الطلب رشوط
الح ّجة مع توضيح ّ
الترصف املراد عقده مرفق به إثبات ملكية الناقل وطلب تسجيل ُ
ّ
العطل والرضر إذا ما رفض أحدهما إتمام معاملة
الترصف بعد التصديق عليها(.((3
ّ

حربا عىل ورق ،فبيع األرض كان يعتمد عىل
ّأما ما ورد من رشوط يف املادة السادسة ،فلم يكن سوى رشوط شكلية ،بل كانت ً

متحي ًزا إىل جانب اليهودّ .
ولعل تحديد امللكية بـ  300دونم للشخص الواحد ،وأن
بريطانيا ،وعىل األغلب
قناعة حاكم املنطقة الذي كان
ً
ّ
ممن كانوا يمتلكون مساحات واسعة من األرايض يف العهد العثماين من تلك
يكون
ً
مقيما يعني ذلك حرمان اإلقطاعيني الفلسطينيني ّ

املساحة ،فهناك الكثري من األرس اإلقطاعية التي كانت تزيد ملكيتها عىل  300دونم ،وبموجب هذا القانون ُح ِرمت من امتالك األرايض

أيضا من حرمان الفلسطينيني الذين كانوا يقيمون يف الخارج .بينما ُيمنح
التي كانت
أن اشرتاط اإلقامة زاد ً
تترصف فيها من قبل ،كما ّ
ّ
حق التملك.
اليهودي الذي جاء إىل البالد وحاز الجنسية الفلسطينية ّ

حددتها املا ّدة السادسة عندما منحت املندوب السامي صالحيات باستثناء تلك الرشوط،
وجاءت املا ّدة الثامنة لتنسف الرشوط التي ّ

وصموئيل باألساس لم يكن يحتاج إىل مثل هذه االستثناءات وسيستغل هذا القانون ليضفي عىل إجراءاته الصفة القانونية ،فلم يرت ّدد

يف الوقوف إىل جانب الصهيونية وفتح املجال أمامها الستمالك املزيد من األرايض .وال ّ
أن مساحة الـ  300دونم لم تكن مرضية
شك يف ّ
للمؤسسات الصهيونية التي كانت تعمل عىل رشاء آالف الدونمات من األرايض ،ولذلك أجازت املا ّدة الثامنة للمندوب السامي باملوافقة،
ّ
مجا ًنا و 64ألف
املؤسسات .فقد منحت حكومة االنتداب رشكة البوتاس اليهودية  75آلف دونم ّ
عىل زيادة مساحة األرايض املنقولة لتلك ّ

مجا ًناّ ،
بحجة القيام بمرشوعاتها(.((3
وكل ذلك ّ
دونم باعتها للرشكة بثمن رمزي ،ومنحت رشكة الكهرباء اليهودية  18ألف دونم ّ

 .4قانون أرايض املوات
خصص
عرف القانون العثماين أرايض املوات بأ ّنها األرايض الخالية والبعيدة عن العمران وليست
بترصف أحد ،والتي لم ُترتك ولم ُت َّ
ّ
ّ

سريا
ألهايل القرى والقصبات ،كما أ ّنها لم تكن
بترصف أحد بالطابو ،وتبعد عن أقىص العمران مسافة ميل ونصف امليل أو نصف ساعة ً
ّ
مدة
عىل األقدام بحيث ال تسمع فيها صيحة الرجل الجهري الصوت( .((3وأجاز القانون لألهايل إحياء هذه األرايض بموافقة الحكومة يف ّ
32

املر ،ج  ،1ص 131؛

33

املر ،ج  ،1ص 134؛ جون هوب سمبسون ،تقرير عن الهجرة ومشاريع اإلسكان والعمران (القدس :دار األيتام اإلسالمية ،)1930 ،ص .52

Jacob Stoyanovsky, The Mandate for Palestine: a Contribution to the Theory and Practice of International Mandates (London: Longmans,
Green, 1928), p. 115; Abraham Granovsky, Land Policy in Palestine (New York: Bloch Publishing, 1940), p. 153.

 34عادل أحمد الجادر ،أثر قوانني االنتداب الربيطاين يف إقامة الوطن القومي اليهودي (بغداد :مطبعة أسعد ،)1976 ،ص 201؛ عادل الجادر" ،الترشيعات الربيطانية
وتهويد األرايض الفلسطينية  ،"1948-1917مجلة مركز الدراسات الفلسطينية (جامعة بغداد) ،مج  ،4العدد  ،)1975( 3ص .86
;Abraham Granott, The Land system in Palestine: History and Structure (London: Eyre & Spottiswoode, 1952), p. 105

35

الدستور ،ترجمة نوفل نعمة الله نوفل ،ج ( 1بريوت :املطبعة األدبية ،)1883 ،ص 37؛ شاكر الحنبيل ،موجز يف أحكام األرايض واألموال غري املنقولة (دمشق :مطبعة
الرتقي ،)1928 ،ص .37
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ست ّد للدولة و ُتعطى لشخص آخر ،فإذا أحياها يف تلك الفرتة ُتعطى له
املدة ُت َ َ
ال تزيد عن ثالث سنوات ،وإذا لم ُتستصلح يف خالل هذه ّ

بعد أن يدفع بدل الطابو املس َت َح ّق عليها(.((3

ولتسهيل استمالك الحركة الصهيونية هذا الصنف من األرايض أصدر صموئيل يف األول من آذار /مارس  1921قانو ًنا ُع ِرف بقانون

غي الفقرة األخرية من املادة  103من قانون األرايض العثماين واستعاض عنها بالفقرة التاليةّ :
"كل شخص يفلح
أرايض املوات ،وبموجبه ّ

يعرض نفسه
أو يستعمل ً
أرضا ُمفرغة من دون مصادقة اإلدارة ال يكون له أدىن ّ
حق يف ّ
حجة تم ّلك هذه األرض ،وعالو ًة عىل ذلك ِّ
يستغل هذه األرض من دون ترصيح يجب عليه أن ي ِ
ّ
تعديهّ .
مسجل األرايض بدائرة الطابو يف خالل
علم
وكل شخص
للمحاكمة بسبب ّ
ّ
ُ
(((3
حجة تم ّلك" .
شهرين من نرش هذا القانون ويطلب ّ
خارجا عن القانون ويخضع للعقاب ،وال ّ
أن املقصود بذلك
يبدو
أن من يقوم باستصالح هذه األرايض ُي ّ
شك يف ّ
النص ّ
ً
عد ً
واضحا من ّ

العرب ،كما غدت مسألة استصالح هذه األرايض مرتبطة بموافقة حكومة االنتداب ،وال ّ
أن الحكومة ستضع العراقيل أمام العرب
شك يف ّ

ّ
املخططات الربيطانية
ألن ذلك يف نظر املندوب السامي يتعارض مع
فيما لو ّ
أي منهم الستصالح تلك األرايض بهدف تم ّلكها ّ
تقدم ٌّ
والصهيونية يف تمليك اليهود ألرايض الدولة .ونتيجة لذلك قاوم الفالحون عمل الكثري من اللجان الحكومية التي ّ
تشكلت لرتسيم حدود
أرايض املوات ،فقد رفض املخاتري وأعيان القرى مصاحبة هذه اللجان إىل مواقع عملها ورفضوا إعطاءها املعلومات الرضورية لذلك(.((3

 .5قانون األرايض املحلولة

مدة ثالث
وتحولت إىل محلولة ّإما برتكها غري مزروعة من ِق َبل
جزءا من األرايض األمريية،
املترصف بها ّ
ُت ّ
ّ
عد األرايض املحلولة ً
ّ

ألن املالك ِّ
شخصا آخر بها،
تفوض
توف من دون أن يرتك وري ًثا ذا عالقة مبارشة ،ويف هذه الحالة
ّ
سنوات متتالية أو ّ
ً
يحق للدولة أن ّ

أن تختار الشخص الذي
وتستويف عىل ذلك بدل املثل "الطابو" .غري أ ّنه ليس من الرضورة أن يكون معنى هذا االنتهاء أ ّنه ّ
يحق للدولة ْ

حق األولوية يف ذلك ،إذ يعطى ً
ثم الرشكاء،
تريده ،بل هناك أشخاص لهم ّ
أول للذين يملكون البنايات واملغروسات عىل تلك األرضّ ،

ثم أبناء القرية التي تقع فيها األرض(.((3
ّ

ويف  11ترشين األول /نوفمرب  ،1920أصدر املندوب السامي قانون األرايض املحلولة ون ُِش يف الجريدة الرسمية يف  1شباط /فرباير
ٍ
ٍ
 1921وبموجبه ُط ِلب من ّ
أراض محلولة أن ُي ِبلغ اإلدارة بذلك يف ثالثة أشهر من
شخص وضع يده قبل صدور هذا القانون عىل
كل
صدور القانون ،كما طلبت اإلدارة من املخاتري إبالغها يف فرتة ثالثة أشهر بجميع األرايض املحلولة التي وضعت اليد عليها بطريقة غري

مالية عىل ّ
كل من وضع يده عىل أرض محلولة من دون إبالغ
رشعية مع بيان األشخاص الذين وضعوا أيديهم عليها ،و َف َرضت غرامة ّ

معا .وفرضت عىل ّ
كل مختار ال يب ّلغ اإلدارة
اإلدارة بما ال يزيد عن خمسني
جنيها أو السجن ّ
ً
مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر أو بالعقوبتني ً

مدة ال تتجاوز الشهر أو
بذلك مع علمه بوضع شخص ما يده عىل أرض محلولة بغرامة مالية قيمتها خمسة وعرشون
جنيها أو بالسجن ّ
ً
معا(.((4
بالعقوب َتني ً

36

املادة  103من قانون األرايض العثماين ،انظر.Granott, p. 105 :

;Ibid

37

الجندي ،ص .240
38

الهنيدي ،ص .271

40

املر ،ج  ،2ص 149-148؛ الجادر" ،الترشيعات الربيطانية ،"...ص 89-88؛ الجندي ،ص 239؛ .Granott, p. 104

 39سعيد حمادة (محرر) ،النظام االقتصادي يف سوريا ولبنان (بريوت :الجامعة األمريكية ،)1936 ،ص 102-101؛ موىس ،ص 53؛ الجادر" ،الترشيعات الربيطانية ،"...ص .88
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وأهمها التي ظهرت يف فرتة والية صموئيل  1925-1920وأظهرت بوضوح مدى محاباته للصهيونية
لقد كان من أبرز قضايا األرايض ّ

وحرصه عىل تمليك اليهود أكرب مساحة ممكنة من األرايض هما :قضيتا أرايض بيسان وأرايض مرج ابن عامر.

ورة)
أ -أرايض بيسان (غور املد ّ
امللكيات
كان من بني النتائج التي تر ّتبت عىل قانون األرايض العثماين الصادر عام  1858قيام بعض املُالك الصغار وأصحاب
ّ

املتوسطة إلجاء أراضيهم بأيدي أصحاب السلطة واملتنفذين يف الدولة العثمانية وتسجيلها بأسمائهم يف املحاكم الرشعية ودفاتر الطابو
مقابل بدل رمزي أو بال مقابل ،وذلك بهدف حصولهم عىل الحماية واألمن ،أو الخوف من وقوع أراضيهم بأيدي املرابني ،أو نتيجة
لرتاكم الرضائب عليهم(.((4

ويعترب السلطان عبد الحميد الثاين ( )1909-1876من أكرب أصحاب امللكيات الواسعة نتيجة لسياسة اإللجاء وغريها من الوسائل
األخرى؛ فقد ُق ِّدرت مساحة أمالكه بنحو  50مليون دونم انترش نحو ثالثة أخماسها [ ]...ما بني سورية وفلسطني ،وقد عرفت هذه

األرايض باسم األرايض السلطانية أو الجفتلك السلطاين أو األرايض السنية(.((4

و ُتعد أرايض غور بيسان من بني األرايض التي سجلت باسم السلطان عبد الحميد الثاين ،فقد تراكمت الرضائب من بقايا األعشار
قسطا مما أ ّدى إىل تسجيلها باسم السلطان عام ُ 1870
والويركو عىل أصحاب هذه األرايض حتى بلغت نحو 40
وألجئت إىل إدارة
ً ّ

الجفتلك السلطاين(.((4

ٍ
ٍ
أراض غري مروية،
دونما
مروية ،و123.334
دونما
دونما ،منها 111.720
بلغت مساحة أرايض غور بيسان نحو 381.771
أراض ّ
ً
ً
ً

دونما طرق وسكك حديدية وأراض غري مزروعة(.((4
وً 146.717

ويف عامي  1908وُ 1909أ ِ
جب السلطان عبد الحميد الثاين عىل التنازل عن جميع أراضيه لخزينة الدولة بموجب إرادتني سلطانيتني

املدورة أي املنتقلة ،وأصبحت
األوىل مؤرخة يف  8أيلول /سبتمرب  ،1908بينما صدرت الثانية يف  3أيار /مايو  ،1909وغدت ُتعرف باسم ّ

املدورة(.((4
عرف باسم األرايض ّ
دوائرها ومديرياتها ُت َ

املسجلة باسم السلطان عبد الحميد الثاين واألرايض غري املسكونة واألمريية غري
لقد اعتربت سلطات االنتداب جميع األرايض
ّ

وفاء للديون املستحقة عليها ،إضافة إىل األرايض
املزروعة واألرايض املحلولة واملمتلكات غري املنقولة التي صادرتها السلطات العثمانية ً
التي كانت مرهونة واستحق سداد دينها عام  ،1919اعتربتها ك ّلها ممتلكات دولة(.((4

وهكذا فقد اعتربت الحكومة أرايض غور بيسان من بني أرايض الدولة؛ وبناء عليهّ ،
شكل صموئيل لجنة حكومية يف آب /أغسطس
يترصفون فيها من قبل ،وللوصول إىل اتفاق مع أهايل
 1920لبحث وضع هذه األرايضَ ،فق ُِّدمت توصية بتأجريها للمزارعني الذين كانوا
ّ
أن
بي لهم ّ
مقر حكومة بيسان بوفد من عرب غور بيسان ّ
بيسان بشأن هذه األرايض اجتمع صموئيل يف  13نيسان /أبريل  1921يف ّ

 41أمني أبو بكر" ،ملكية السلطان عبد الحميد الثاين يف فلسطني  ،"1937-1876مجلة جامعة النجاح لألبحاث :العلوم اإلنسانية ،مج  ،)2003( 17ص 134-228؛
املهتدي ،ص .320

 42أبو بكر" ،ملكية السلطان عبد الحميد الثاين ،"...ص 224؛ هند البديري ،أرايض فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ (القاهرة :األمانة العامة لجامعة
الدول العربية.)1998 ،
43

تقرير اللجنة امللكية لفلسطني (لجنة بيل) ( 1937القدس :مكتب الطباعة والقرطاسية ،)1937 ،ص 343؛ املهتدي ،ص .320

البديري ،ص .161

45

46

أبو بكر" ،ملكية السلطان عبد الحميد الثاين ،"...ص 246؛ املهتدي ،ص .320
البديري ،ص .189-188
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ليستمروا يف زراعتها
الحكومة ال تنوي وضع يدها عىل تلك األرايض وسلبهم حقوقهم الزراعية ،بل ترغب يف تأجريهم لتلك األرايض
ّ
عي لهم مساحات
مخصصة للمراعي(.((4
باملحاصيل الصيفية والشتوية ،كما ذكر ّ
أن الحكومة س ُت ّ
ّ
اتفاقية بيسان (غور املدورة)

رصين عىل موقفهم يف رفض عقود اإليجار طويلة املدى التي طرحتها عليهم حكومة االنتداب يف املناطق
بقي املزارعون العرب ُم ّ

التي كانوا يزرعونها؛ ما اضطر الحكومة إىل الرتاجع عن موقفها وإبرام اتفاقية مع املزارعني يف  19ترشين األول /نوفمرب ُ 1921منح
وم ِنحت ّ
كل عائلة األرايض التي أثبتت بأنها كانت تقوم بزراعتها
املزارعون بموجبها ً
أرضا أمريية ُت ّ
سجل بأسمائهم يف دائرة طابو بيسانُ .
وسجلت باسمها جميع األرايض التي كانت تزرعها باملحاصيل الشتوية والصيفية يف السنة األخرية من توقيع
مدة عرش سنوات متتالية،
ّ
تتكون من أكرث من خمسة أفراد تزداد املساحة بنسبة
وج ِعل
ّ
االتفاقيةُ .
دونما ،وإذا كانت العائلة ّ
الحد األدىن مللكية العائلة الواحدة ً 150
دونما لكل فرد فوق الخمسة .وحددت االتفاقية ثمن تطويب األرض بـ  150قرشً ا لدونم األرض املروية و 125قرشً ا لدونم األرض
ً 30

محددة للعشائر التي تقيم يف املنطقة ،بينما منحت العائالت التي ال تعمل بالزراعة أرايض
غري املروية .كما خصصت االتفاقية مساحات ّ

للعيش فيها( .((4وقد اشتملت هذه االتفاقية عىل أرايض  18قرية وأربع قبائل بدوية(.((4

ّ
ولتنفيذ هذه االتفاقيةّ ،
وتشكلت من مندوب عن
حددت مهمتها برتسيم حدود األرايض وتعيينها،
شكلت حكومة االنتداب لجنة ّ
دائرة األرايض ،ومندوب عن حاكم اللواء ،ومندوبني عن أهايل بيسانُ ،
خامسا يف حال االختالف يف الرأي ،وقد
عضوا
تعي
وأجيز لها أن ّ
َ
ً
ً
(((5
(((5
رشعت يف أعمالها عام 1921
دونما .
تمت تسويتها ً 381.906
واستمرت يف عملها حتى عام  . 1933وبلغت مساحة األرايض التي ّ
ّ

ب -أرايض مرج ابن عامر

تمتد أرايض مرج ابن عامر يف عرض فلسطني من ّ
ويرتبع
جنوبا،
ّ
غربا والنارصة يف الشمال الرشقي وجنني ً
عكا وحيفا عىل الساحل ً
ّ

عد من أخصب أرايض فلسطني( .((5وتعود قضية أرايض مرج ابن عامر
وي ّ
هذا املرج يف أربعة أقضية هي حيفا وعكا والنارصة وبيسانُ .

إىل عام  1869عندما تمكنت عائلة رسسق اللبنانية( ((5من رشاء  230ألف دونم من أرايض املرج من الحكومة العثمانية يف صفقة واحدة
مقابل ثمانية قروش للدونم الواحد ،وقد ُع ِرضت هذه األرايض للبيع بعد أن تخ ّلف أصحابها عن دفع الرضائب املستحقّة عليها .واشتملت
هذه الصفقة عىل  22قرية من قرى املرج(.((5

" 47الوثيقة رقم ( :)46مقابلة املندوب السامي لوفود بيسان" ،يف :زهري غنايم ومحمد محافظة ،وثائق القضية الفلسطينية ( 1948-1918عمان :دار ورد للنرش
والتوزيع ،)2007 ،ص .85-84
48

تقرير اللجنة امللكية ،ص 345؛ محمد الحزماوي ،ملكية األرايض يف فلسطني ( 1948-1918عكا :مؤسسة األسوار ،)1998 ،ص .102-101

50

تقرير اللجنة امللكية ،ص .345

 49وهي :أرايض أرشفية الصقر ،وأرايض أرشفية الغزاوية ،وأرايض أرشفية البشاتوه ،وأرايض بلدة بيسان ،وأرايض قرى سمرين وسمخ وكفر مرص والطرية ودنة وكفرة وكوكب
الهوى واملطلة وجبول ويبىل والبرية واملرصص والسامرية والفروانة واألرشفية وتل الشوك وجرس املجامع وغور الفارعة .انظر :الحزماوي ،ص .102
51

52

الحزماوي ،ص .103
البديري ،ص .240

استقرت يف قرية الرببارة إحدى قرى جبل لبنان ،وانخرط أبناؤها يف القطاعات
 53تنتمي عائلة رسسق إىل أرسة مسيحية أرثوذكسية ترجع جذروها إىل أصول يونانية،
ّ
االقتصادية املختلفة الزراعية والحرفية والتجارية واملرصفية .أنشأت هذه العائلة العديد من املراكز التجارية يف عدد من املدن الشامية ،كما عملت يف تصدير املحاصيل
الزراعية وغزل الحرير وتعبيد الطرق .وصاهرت عائلة رسسق عد ًدا من األرس املتنفذة يف الشام واحت ّلت مكانة مرموقة يف املجتمع والهيئات اإلدارية العثمانية املدنية
والعسكرية .ملزيد من التفاصيل انظر :نائلة الوعري ،موقف الوالة والعلماء واألعيان واإلقطاعيني يف فلسطني من املرشوع الصهيوين ( 1914-1856بريوت :املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،)2012 ،ص 36؛ أمني أبو بكر" ،ملكية آل رسسق يف فلسطني  ،"1948-1869مجلة جامعة النجاح لألبحاث :العلوم اإلنسانية ،مج  ،18العدد
 ،)2004( 2ص .410-398
54

أبو بكر" ،ملكية آل رسسق ،"...ص .411 ،399
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ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

بدأت محاوالت اليهود لرشاء هذه األرايض منذ عام  1891حيث اتفق يهوشع خانكني مم ّثل رشكة تطوير أرايض فلسطني لرشاء

أن تدخلت الدولة العثمانية وأوقفت البيع( .((5وبعد تأسيس اإلدارة املدنية ّ
 120ألف دونم ،إ ّ
تمكنت
ال ّ
أن هذه الصفقة فشلت بعد ْ

عدة جمعيات يهودية يف الفرتة  1925-1921من رشاء نحو مئتي ألف دونم من أرايض املرج اشتملت عىل أرايض  22قرية وبلغ ثمنها
ّ

 726000جنيه إسرتليني ،وكان من أبرز املؤسسات اليهودية التي شاركت يف عملية الرشاء الصندوق القومي اليهودي ،ورشكة تطوير

أرايض فلسطني(.((5

كان املزارعون العرب يف القرى املبيعة يدفعون ألصحاب األرايض خُ مس الحاصالت ،غري أن عقود اإليجار لم تكن بحوزتهم؛

تعويضا عىل ذلك ،باستثناء فالحي قرية معلول البالغة مساحتها 16000
أن أخذوا
ً
ما أ ّدى إىل سهولة طردهم من األرايض املبيعة بعد ْ

علما أنه استثني من
دونم ويقيم فيها  64عائلة تتكون من  900شخص ،فقد رفضوا قبول التعويضات املالية والخروج من األرضً ،

البيع  2000دونم من األرايض الزراعية التي توجد عليها بيوت القرية ،مما دفع الحكومة واليهود إىل العمل من أجل إيجاد حل لفالحي

دونما لفالحي القرية مدة  6سنوات ،من  1921إىل  ،1927عىل أن يدفع
معلول ،فاقرتح الصندوق القومي اليهودي تأجري الفالحني ً 3150
الفالحون خمس املحصول ويتعهد الصندوق القومي بتزويدهم بشبكات املياه .وبعد انتهاء مدة االتفاق تمكنت حكومة االنتداب من

تمديد فرتة التأجري مدة أربع سنوات أخرى ،أي حتى عام  .1931غري أن الطرفني لم يلتزما ذلك فلم يدفع الفالحون خمس املحصول،
كما لم يلتزم الصندوق القومي تزويدهم باملياه ،وبقيت القضية قائمة حتى عام  1945حيث حصل الصندوق القومي عىل قرار من

املحكمة بملكية أرايض القرية ،ومع ذلك فقد رفض الفالحون القرار واستمروا متشبثني بأرضهم حتى عام .((5(1948

بلغ عدد األرس التي ُطردت من هذه األرايض ِوفقًا لتقديرات اللجنة التنفيذية العربية  1746أرسة بلغ مجموع أفرادها 8730

شخصا ،عىل اعتبار أن األرسة الواحدة تتكون من خمسة أفراد .وقد بقي هؤالء املطرودون يقيمون يف املناطق القريبة لقراهم من دون
ً

أن يبقى لهم مصدر يعيشون منه ،فاضطروا إىل العمل يف قطع الحجارة وحرق الكلس .ولم يقترص الرضر عىل فالحي القرى ،بل لحق
البدو القاطنني يف املناطق املجاورة الذين اعتادوا االعتماد عىل تلك األرايض بعد انتهاء موسم الحصاد لرعي مواشيهم فيها ،فكان
أيضا
ً
َ

محظورا عليهم االقرتاب منها(.((5
أن أصبح
نصيب البدو كنصيب الفالحني؛ حيث قطع رزقهم منها بعد ْ
ً

وإضافة إىل تسهيل انتقال األرايض لليهود ،لجأ صموئيل إىل إرهاق األهايل بخاصة الفالحني بالرضائب؛ ففي تموز /يوليو عام

(((5
وتم بموجبه تشكيل لجان لتخمني قيمة الرضيبة املستحقة عىل املحاصيل
 ،1923أصدرت حكومة االنتداب نظام تخمني األعشار ّ ،

الزراعية؛ حيث كان يجري تخمينها بعد حصادها عىل البيادر قبل درسها وتذريتها(.((6

 55أسعد منصور ،تاريخ النارصة (النارصة :دار الهالل ،)1923 ،ص 228؛ تمارا غوجانسيك ،تطور الرأسمالية يف فلسطني ،ترجمة حنا إبراهيم (تونس :منظمة التحرير
الفلسطينية ،دائرة الثقافة ،)1987 ،ص .161
56

57

تقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطني التي وقعت يف شهر آب سنة ( 1929القدس :دائرة املطبوعات والقرطاسية ،)1930 ،ص 155؛ الهنيدي ،ص .281

ملزيد من التفاصيل حول قضية أرايض معلول انظر :تقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطني التي وقعت يف شهر آب سنة  ،1929ص 155؛

Granovsky, A. The Land Issue in Palestine (Jerusalem: Jewish National Fund, 1936), p. 93; A Survey of Palestine, Prepared in Dec. 1945 and Jan.
1946 for the information of the Anglo American Committee of inquiry, Jerusalem, printed by the government printer, 1946, vol. 1, pp. 300-302.

 58تقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطني التي وقعت يف شهر آب سنة  ،1929ص 156؛ دورين انغرامز ،أوراق فلسطني  :1922-1917جذور القضية
(بريوت :دار النهار للنرش ،)1972 ،ص 137؛ أبو يصري ،ص 468؛ البديري ،ص .240
ِ
نقدا أو عي ًنا ،ثم ُرفعت يف الفرتة 1900-1883
ُ 59ف ِرضت الدولة العثمانية عام  1840رضيبة العرش؛ حيث كانت تستوىف عىل املحاصيل الزراعية بنسبة  10يف املئة من اإلنتاج ً
ً
تسهيل لجبايتها .انظر:
العامة والطرق واملعارف والتجهيزات العسكرية ،ثم خُ فِّضت عام  1906إىل  12.5يف املئة
لتصل إىل  12.63يف املئة لتمويل املرصف الزراعي واألشغال ّ
عوض ،ص 168؛ عارف العارف ،املفصل يف تاريخ القدس (القدس :مكتبة األندلس ،)1960 ،ص .330

60

روبرت هاريب درايتون ،مجموعة املناشري واألوامر والقوانني الفلسطينية ،ج ( 3القدس :مطبعة دير الروم ،)1936 ،ص .2785-2779
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ويف العام نفسه أصدرت الحكومة قانون "إخفاء املحصوالت" الذي ُيعاقب بموجبه ّ
قسما من محاصيله من الحقول
كل من ينقل ً

أو البيادر قبل تخمينهاّ ،
مدة
قسما منها أو نقلها إىل مكان آخر غري البيدر
املرصح به ،وكانت العقوبة عىل ذلك السجن ّ
ّ
وكل من أخفى ً
املستحق عن ذلك
العرش
ّ
جنيها ،ويجوز للمحكمة ْ
شهر أو دفع غرامة مالية بقيمة ً 15
أن تجربه إضافة إىل هذه العقوبة بدفع ضعف مقدار ُ

القسم من املحاصيل التي نقلها أو أخفاها أو عن جميع محاصيله(.((6

كما لجأ صموئيل إىل إغالق البنك الزراعي العثماين عام  1921والحجز عىل مزروعات املدينني بالقروض الزراعية ،حيث كان مأمور

أي جزء منها،
يعي خفراء عىل البيادر منذ بداية الحصاد وح ّتى انتهاء األعمال فيها ملراقبة الحاصالت حتى ال
املالية ّ
يترصف الفالح يف ّ
ّ

بل كان عىل هؤالء الفالحني دفع أجرة الخفراء؛ ما جعلهم يف نهاية املطاف عاجزين عن سداد الديون املطلوبة منهم ،عالو ًة عىل عدم
قدرتهم عىل تجهيز األرض للفالحة والزراعة للموسم التايل(.((6

عا :مرشوع روتنربغ
راب ً
ِ
أيضا إىل العمل إلحكام السيطرة
لم
تكتف سلطات االنتداب الربيطاين بقوانني األرايض الجائرة التي أصدرتها ،بل عمدت ً

اليهودية عىل املوارد االقتصادية بأول مرشوع اقتصادي ُعرف باسم "مرشوع روتنربغ" الذي منحته لليهودي الرويس بنحاس روتنربغ

ويتضمن هذا املرشوع استخدام مياه حوض العوجا لتوليد
 Pinhas Rutenbergيف  12أيلول /سبتمرب  1921واملعروف بامتياز العوجا
ّ
والري يف قضاء يافا(.((6
والقوة
الطاقة الكهربائية وتوريدها لإلنارة
ّ
ّ

الحق يف استعمال مياه حوض العوجا لتوليد
حددت الفرتة الزمنية لهذا االمتياز باثنتني وثالثني سنة ،ومنح صاحب االمتياز
ّ
ّ

الكهرباء من القوة املائية ،واستعمال الطاقة الكهربائية وتوريدها يف منطقة االمتياز ،وقد منح املندوب السامي لصاحب االمتياز السلطة

أي ٍ
أيضا بأن ال يمنح يف خالل مدة االمتياز
أراض أو أبنية أو مشاريع توجد ضمن منطقة االمتياز .كما تعهد املندوب السامي ً
لنزع ملكية ّ

أي رضائب(.((6
أي شخص أو رشكة امتيا ًزا آخر ّإل بموافقة من روتنربغ ،وأعفيت الرشكة يف السنوات السبع األوىل من دفع ّ
ّ

وبناء عىل رشوط االمتياز بتأسيس رشكة برأسمال ال ّ
تم تأسيس رشكة الكهرباء الفلسطينية عام  1923التي
ً
يقل عن مليون جنيهّ ،

منحت يف  5آذار /مارس  1926امتيا ًزا من أجل استخدام مياه نهر األردن والريموك لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها(.((6

الحق يف االستفادة من مياه نهر األردن وحوضه ونهر الريموك وجميع روافد نهر األردن،
وبموجب هذا االتفاق ُمنحت الرشكة
ّ

ّ
سد
وس ِمح للرشكة بإنشاء
محطة طاقة كهربائية عىل جرس املجامع ،وأن تستعمل بحرية طربية خزا ًنا للمياه .كما سمح لها ً
أيضا بإنشاء ٍّ
ُ

الحق يف نزع ملكية األرايض
وجر املياه بقنوات خاصة .وأجاز االمتياز للرشكة
ّ
لتخزين مياه بحرية طربية وتخفيض مياهها ألدىن منسوب ّ
واألبنية الالزمة إلقامة السدود واألحواض واألقنية واملحطات الكهربائية .كما ُأ ِ
أي رضيبة يف السنوات العرش األوىل من
عفيت من دفع ّ
أي رضيبة إذا كان ربحها السنوي ّ
يقل عن  6يف املئة.
االمتياز ،واعتربت أرباحها يف هذه ّ
أرباحا ،وال تدفع ّ
املدة مصاريف وليست ً
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لقد أتاح هذا املرشوع لليهود نزع ملكية مساحات واسعة من األرايض اململوكة للعرب الفلسطينينيً ،
فضل عن توفري فرص العمل

لليهود؛ األمر الذي يعطي بدوره الذريعة لتدفق الهجرة اليهودية إىل البالد(.((6

خامسا :الهجرة اليهودية إىل فلسطني
ً
بعد اإلعالن عن تشكيل اإلدارة املدنية ،أخذت حكومة االنتداب تسعى جاهدة لفتح أبواب فلسطني عىل مرصاعيها أمام تدفق

املهاجرين اليهود والقيام ّ
يسمى بالوطن القومي اليهودي يف فلسطني ،فقد جاءت املا ّدة السادسة
مهمة إقامة ما ّ
بكل ما يلزم لتسهيل ّ

من ّ
لرتسخ رضورة تسهيل الهجرة اليهودية ضمن أحوال مالئمة مع ضمان عدم إلحاق الرضر بحقوق فئات األهايل
صك االنتداب ّ

األخرى ووضعها .وقد اقرتنت عملية تهويد فلسطني بتهجري اليهود إليها وتوطينهم ومنحهم الجنسية حتى ّ
يشكلوا يف نهاية األمر أغلبية
السكان .فقد نصت املادة السابعة من ّ
أن يشتمل
سن قانون الجنسية ،ويجب ْ
صك االنتداب عىل أن "تتوىل إدارة فلسطني مسؤولية ّ

دائما لهم"(.((6
ذلك القانون عىل نصوص تسهيل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطني ً
مقاما ً

أول قانون للهجرة ُفتحت بموجبه
مندوبا
بعد شهرين من تعيينه
ً
ساميا عىل فلسطني ،أصدر صموئيل يف  26آب /أغسطس ّ 1920
ً

أعد هذا القانون نورمان بنتويش رئيس الدائرة القانونية ،وذلك بالتنسيق
أبواب فلسطني أمام املهاجرين اليهود للتدفق عىل البالد .وقد ّ

نظرا إىل التساهل الذي أبدته سلطات
والتشاور مع املنظمة الصهيونية التي لم ّ
تقدم ّ
أي تعديالت عىل مواده سوى اقرتاحات قليلة؛ ً
االنتداب يف مسألة الهجرة(.((6

ألي شخص
وبموجب هذا القانون ،أجاز املندوب السامي لنفسه يف بعض األحوال االستثنائية أن يمنح إذ ًنا بالدخول إىل فلسطني ّ

أي جرم ينطبق عىل
مأوى،
ال يستطيع الحصول عىل جواز سفر أو
ً
ً
ألي سبب كان ،عىل ّأل ُت ّتخذ اإلجراءات القانونية بشأن ّ
مستندا ّ
وتضم ذوي
وحددت املادة الرابعة من القانون الفئات التي ُيسمح لها بدخول فلسطني،
أحكام هذا القانون بعد ّ
ميض سنتني من ارتكابهّ .
ّ

وممن لهم أمل ثابت يف االستخدام يف البالد .وتظهر املا ّدة الخامسة من
الوسائل املستقلة ،واألشخاص ّ
املؤمنة لهم أسباب املعيشةّ ،

يحق للوكالة اليهودية
القانون مدى
التحيز الواضح للحركة الصهيونية والتساهل يف استقدام املهاجرين؛ فقد جاء يف البند الرابع منها أ ّنه ّ
ّ

وأن
إبالغ مدير دائرة الهجرة بوجود آمال معقولة الستخدام عدد من األشخاص يف فلسطني
سواء بذكر أسمائهم أو من دون ذكرهاْ ،
ً

ّ
األقل(.((6
مدة سنة عىل
أن ُير َفق الطلب بكفالة إلعالة األشخاص ّ
تطلب منه اإلذن لهم بدخول فلسطني عىل ْ

توضح هذه النصوص سياسة ال ّلني والتساهل التي أبدتها سلطات االنتداب الربيطاين تجاه الهجرة اليهودية ،فالرشوط والقيود

أن الحركة الصهيونية هي التي أرشفت عىل صياغة القانون بأكمله ،ولذلك فال
سيما إذا علمنا ّ
املذكورة لم تكن سوى حرب عىل ورق ،ال ّ
ً
أن صموئيل بنفسه الذي ُيفرتض أن تكون له
أن تضع
أن ُت ِعيق استقدام املهاجرين .هذا عالو ًة عىل ّ
رشوطا يف غري صالحها أو ْ
ُيعقل ْ
السلطة الكاملة عىل تنفيذ هذا القانون كان شديد املحاباة للصهيونية.
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ً
جديدا لقانون
تعديل
ويف ضوء أحداث يافا ،أصدر صموئيل يف  3حزيران /يونيو  ،1921أي بعد اندالع االضطرابات بنحو شهر،
ً

املرصح لهم بالدخول إىل البالد .ويف  25أيلول /سبتمرب  ،1925صدر قانون
تم تحديد أصناف املهاجرين
ّ
الهجرة ،وبموجب هذا التعديل ّ
ُ ِ
ثم ُع ّدل مرة أخرى يف  1كانون األول /ديسمرب  ،1927ليصبح املرجع القانوين
جديد للهجرة ثم ألحق به نظام آخر يف تموز /يوليو ّ 1926
وممن لهم
لتحديد الهجرة إىل فلسطنيّ .
وحدد هذا القانون الفئات التي ُي َ
سمح بدخولها البالد باألشخاص وأصحاب الحرف واملهن ّ
إيراد ثابت ،عالو ًة عىل األشخاص الذين يوجد ضمان إلعالتهم(.((7

ّ
كثريا ما كانت تحتال عىل هذه القوانني ،وتنقل لجنة سمبسون
وي
ستدل من بعض التقارير الربيطانية الرسمية ّ
ُ
أن الوكالة اليهودية ً

أن بعض األفراد كانوا يتج ّنبون املراقبة عىل الحدود،
الكثري من األمثلة التي توضح طرق االحتيال عىل قوانني الهجرة ،من ذلك ّ

أن املراقبة كانت تنحرص يف املخافر الرئيسة عىل الطرق العامة ،وهكذا كان بعض
أي معاملة ،ال سيما ّ
ويدخلون البالد من دون ّ
املهاجرين غري الرشعيني يتج ّنبون الطريق العام ويسلكون الشعاب والجبال(.((7

لقد أسهمت قوانني الهجرة التي س ّنتها حكومة صموئيل يف ازدياد أعداد املهاجرين اليهود ازديا ًدا ّ
مطر ًدا ،فقد شهدت فرتة واليته

ثالث سنوات من موجة الهجرة الثالثة ( )1923-1919وسنتني من موجة الهجرة الرابعة ( ،)1931-1924زيادة ّ
مطردة يف أعداد املهاجرين
مهاجرا ،لريتفع يف
اليهود .فمنذ تسلمه اإلدارة املدنية وحتى مغادرته البالد ،دخل البالد يف خالل أربعة أشهر من عام  1920نحو 5514
ً
عوضت الرتاجع
مهاجرا وذلك بزيادة 3635
العام التايل إىل 9149
مهاجرا أي بزيادة نسبتها  66يف املئة .وشهد عام  1924زيادة واضحة ّ
ً
ً

عامي  1922و . 1923ومع ذلك فقد كان عام  1925األكرث ازديا ًدا يف عدد
الذي شهده العامان السابقان ،عىل الرغم من تراجع العدد يف َ

املهاجرين؛ إذ بلغ عددهم  33801مهاجر ليتجاوز العدد بذلك اإلجمايل للمهاجرين الذين دخلوا البالد يف الفرتة  1923-1920بـ 3873

مهاجرا ،بينما ّ
أيضا نسبة
يقل عن العدد الكيل للمهاجرين الذين دخلوا عىل مدار األعوام  1924-1920بـ 8983
مهاجرا .ويم ّثل هذا العدد ً
ً
ً
مهاجرا ،ونسبة  79يف املئة
 44.13يف املئة من العدد الكيل للمهاجرين عىل مدار السنوات املذكورة ( )1924-1920والبالغ عددهم 76585
ً

من إجمايل عدد املهاجرين الذين دخلوا البالد يف األعوام .((7(1924-1920

لقد تر ّتب عىل ازدياد تدفق الهجرة اليهودية إىل البالد يف فرتة صموئيل انخفاض نسبة السكان العرب إىل املجموع ّ
الكل للسكان؛

فمع انتهاء فرتة عمله تضاعف عدد السكان اليهود من  61ألف عام  1920إىل أكرث من  120ألف عام  ،1925وانخفضت نسبة السكان

العرب إىل املجموع الكيل للسكان من نحو  90يف املئة عام  1920إىل نحو  83يف املئة عام .((7(1925

خامتة
أن بريطانيا منذ احتاللها فلسطني ،وتشكيل اإلدارة العسكرية ثم استبدالها بإدارة مدنية عام  ،1920وتعيني
وهكذا يبدو
واضحا ّ
ً

هربرت صموئيل أول مندوب ٍ
سام عىل فلسطني ،كانت جا ّدة يف عزمها عىل وضع ترصيح بلفور موضع التنفيذ ،ويف تبنيها لتحقيق املرشوع
يسمى الوطن القومي اليهودي.
الصهيوين بإقامة ما ّ
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لقد جاء ّ
صك االنتداب الربيطاين الذي ُأعد باألساس يف لندن باالتفاق والتشاور والتنسيق الكامل مع املنظمة الصهيونية ملصلحة

مقدمته التي ّ
أكدت الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطني،
كليا؛
ّ
ويتضح ذلك من خالل ما ورد يف ّ
املرشوع الصهيوين ًّ
وباألسس املعتمدة إلعادة إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها.

املرشوعية .ويتناقض مع املادة  22من ميثاق عصبة األمم التي ّ
ويتسم ّ
أن املبدأ
صك االنتداب الربيطاين عىل فلسطني بعدم
أكدت ّ
ّ
وتقدمها وخدمتها وفائدتها ،وهو أمر لم تعمل حكومة
األساس الذي ُو ِجد من أجله االنتداب عامة هو مصلحة الشعوب املنتدب عليها ّ

االنتداب عىل تنفيذه والقيام به أو السعي من أجله ً
أن مجلس عصبة األمم لم يصدق عىل هذا الصك إال يف شهر تموز /يوليو
فضل عن ّ

أن ّ
عد من الناحية
كل اإلجراءات التي اتخذتها حكومة االنتداب والترشيعات والقوانني التي أصدرتها قبيل هذا التاريخ ُت ّ
1922؛ ما يعني ّ
القانونية الغية وباطلة وال أساس لها.

ّ
لقد اتخذت حكومة االنتداب الربيطاين من ّ
املخططات الصهيونية وتنفيذ ترصيح بلفور؛
وقانونيا لتنفيذ
دوليا
صك االنتداب
ً
ً
غطاء ً
فقد تضمن مواد رصيحة تخول الدولة املُ ِ
نتد َبة العمل من أجل تسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي عىل أرض فلسطني .وملّا كانت
ِّ
ّ
ً
ارتباطا وثيقًا ،وذلك من خالل
قضيتا األرض والهجرة قضي َتني حاسم َتني وأساسي َتني للمرشوع الصهيوين ومرتبط َتني إحداهما باألخرى
ما يتط ّلبه تغيري الوضع الديموغرايف يف فلسطني بجعل أغلبية السكان من اليهود وما يتط ّلبه ذلك من تسهيل استمالكهم األرايض ،فقد

جاهدا وبالتعاون مع حاييم وايزمان رئيس املنظمة الصهيونية عىل إصدار العديد من األنظمة والترشيعات والقوانني
أخذ صموئيل يعمل
ً

املتع ّلقة باألرايض والهجرة ،وتب ّني ّ
كل الوسائل املمكنة لتمليك اليهود أرايض الدولة وفتح أرايض فلسطني عىل مرصاعيها أمام تدفق
املهاجرين اليهود من مختلف الدول األوروبية ،ومنحهم مساحات واسعة من األرايض عىل حساب السكان األصليني بحجج تفتقر إىل
أدىن األسس القانونية واألخالقية واإلنسانية.

ِ
أيضا إىل
ولم
تكتف سلطات االنتداب الربيطاين بتشجيع الهجرة اليهودية وإتاحة املجال لليهود الستمالك األرايض ،بل عمدت ً

أهم رشايني املياه واملوارد املائية واملعدنية ووضعتها بني أيدي اليهود ،وذلك من خالل استغالل املادة الحادية عرشة من ّ
صك
مصادرة ّ
أي مورد من موارد البالد الطبيعية أو األشغال واملنافع
االنتداب التي أعطت الدولة املنتدبة سلطة إصدار القوانني واألحكام للسيطرة عىل ّ

أي من موارد البالد
وخولت هذه املادة حكومة االنتداب باالتفاق مع الوكالة اليهودية يف إنماء ٍّ
والخدمات العامة املوجودة يف البالدّ ،

الطبيعية .وعىل هذا األساس منحت حكومة االنتداب اليهود عد ًدا من أهم املشاريع االقتصادية عىل شكل امتيازات اقتصادية متنوعة

مهمة نحو إحكام قبضتهم عىل املوارد االقتصادية يف فلسطني وتأمني البنية التحتية الالزمة إلقامة الوطن القومي املزعوم.
كخطوة ّ

مهمة مفادها أنه عىل الرغم من سياسة االنحياز التامة لحكومة االنتداب
وال بد من اإلشارة ً
أيضا يف خاتمة هذه الدراسة إىل نتيجة ّ

الربيطاين إىل اليهود ومحاباتها لهم ،وإصدارها مختلف القوانني والترشيعات لصالحهم والسياسة االقتصادية التي اتبعتها إلفقار

الفالحني الفلسطينيني من خالل منعهم من تصدير محاصيلهم إىل الخارج ،وإرهاقهم بالرضائب املفروضة عليهم وال سيما العرش

خصوصا الصندوق القومي اليهودي عىل الفلسطينيني
والويركو ،عالوة عىل اإلغراءات املالية التي كانت تعرضها املؤسسات اليهودية
ً

لبيع أراضيهم ،فإن نسبة ملكية اليهود من األرايض الفلسطينية حتى عام  1948لم تزد عىل  7يف املئة من مجموع املساحة الكلية

أن الجزء األكرب من هذه الحيازة َت َّ
شكل من أرايض الدولة وأرايض املالكني العرب من غري الفلسطينيني؛ ما يؤكد تمسك
علما ّ
لفلسطنيً ،
الفلسطينيني بأرضهم وحفاظهم عليها وعدم التفريط فيها وثباتهم فيها.
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