االرض يف الرصاع مع الصهيونية
االرض هي املوضوع وامليدان واالطار
عبد الفتاح القلقييل*
وقف االستعامر املبارش ،وإشار ًة لبداية نهاية القائم
شكّلت
الحرب العاملي ُة الثانيةُ ،رغم مآسيهاَ ،
ُ
الشعوب املستعمرة تستقل شعبا إثر آخر.وكانت فلسطني هي االستثناء الوحيد ،حيث
منه ،فصارت
ُ
استلمها االستعام ُر الربيطاين من االستعامر الرتيك وسلمها لالستعامر الصهيوين متعدد الجنسيات.
حرب
ونظرا لتوقّف االستعامر املبارش مل تعد االرض من أهداف الحروب اال إذا كانت
الحرب َ
ُ
حدود (توسع هنا او هناك) ،أي صارت االرض هي مجال الحرب والرصاع وليست هدفهام؛ وكانت
فلسطني ايضا هي االستثناء .فاالرض هنا هي أساس الرصاع ،وهي هدفه ومجاله منذ انطلقت
الحركة الصهيونية ،بل منذ إرهاصاتها االوىل (يف ذروة االستعامر العاملي يف بداية القرن التاسع
عرش) وحتى يوم امس .فالقضية الفلسطينية هي قضية االرض ،فالعدوان الغتصاب االرض ،والدفاع
لالحتفاظ بها؛ وعندما وقع االحتالل كانت املقاومة السرتدادها.

االرض يف اللغة العربية ويف ثقافة الفلسطينيني:
األرض يف اللغة العربية هي الكوكب الذي نعيش عليه ،وهي عكس السامء .ومل ت ُستعمل يف األدب
العريب القديم وال يف القرآن الكريم إال بهذا املعنى" .واألرض بعد ذلك دحاها" النازعات " ،30وإذ
قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة"...البقرة ،30أو مبعنى اسم جنس "قال أنه يقول بقرة
كاتب وباحث فلسطيني
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ال ذلول تثري األرض "...البقرة" ،71كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض وعمروها "...الروم..." ،9وال
تعثوا يف األرض مفسدين" البقرة " ،60وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها "... .البقرة " ،205ومن
يهاجر يف سبيل الله يجد يف األرض ُمراغَام كثريا ً وسعة ".. .النساء .100
ومن الجدير باإلشارة إليه هنا أن اآللهة يف الديانات الوثنية ترتبط بأرض محددة ال تبارحها حيث
ال ت ُعبد إال هناك .أما رب العاملني يف االسالم فهو رب الكون ومنه األرض بعامتها ،وهو يف كل مكان
ويُـعبد يف كل مكان .
واألرض مبعنى الوطن ،يف األدب العريب ،يحل محلها مفهومان وهام "الديار" أو "الحياض" .والديار
هي جمع دار وهي محل السكن ،أما الحياض فهي جمع حوض وهو مجتمع املاء سواء كان
سطحياً أو عميقاً .وهذا أمر طبيعي ،فرغم أن اإلسالم منذ فجر الدعوة انترص للقوى الحرضية التي
كانت تقاوم النمط الرعوي يف املعيشة واإلنتاج ،وسعى (توجيها وترشيعاً) لتحضري القوى البدوية
(األعرابية) التي مل يرها مؤهلة (إن بقيت عىل حالتها تلك) لتمثل قيم الرسالة اإلسالمية ،إال أن
األعرايب بقي ال يهمه من األرض (باعتباره غري مزارع) إال الدار التي يسكنها ،وحوض املاء الذي يرده
فيرشب منه ويسقي أغنامه .وقد وردت الحياض مبعنى الوطن وافتخر الشعراء القدامى بـ"الذود
عن الحياض" .وتأثري هذه السيكولوجيا الرعوية ما زال ماثالً حتى اليوم يف شعرائنا بإشهارهم
سيوفهم للذود عن الحياض!!
ومصطلح وطن مل يرد يف القرآن إال مرة واحدة وبصيغة الجمع لتعني مواقع أو مجاالت يف قوله
تعاىل "لقد نرصكم الله يف مواطن كثرية "... .التوبة  .25ومل نعرث مبصطلح وطن باملعنى الدارج حالياً
عند أحد قبل الجاحظ (868-775م) يف كتابه البيان والتبيني حيث أشار إىل أهمية األوطان ،وفضيلة
محبتها والتمسك بها مهام كان وضعها ،وقدسية الدفاع عنها.
ويف اللهجة الفلسطينية يأيت مصطلح األرض أو "الوطاة" ليعني املعنى العام والخاص ،أي األرض
كاسم جنس وكملكية ،سواء أكانت خاصة أو مشاعاً لألرسة أو القبيلة أو القرية.
وكان العديد من الفلسطينيني ،كأخوتهم يف سوريا الكربى ،يته ّربون من تسجيل األرض باسمهم يف
الطابو العثامين ليتفادوا دفع الرضائب الباهظة التي ال قبل لهم بها .ولذلك بقيت مساحات شاسعة
يف فلسطني مشاعاً أو مسجلة باسم "مقطعجية" أو"ملتزمني" يقيمون يف املدن الفلسطينية أو يف
بريوت أو دمشق ،واكتفى أصحابها بحق االستعامل.
ورغم ضعف السيكولوجيا الفردية بتملك األرض آنذاك ،فإن الذاكرة الشعبية الفلسطينية تحمل
قداسة خاصة لألرض ،فهم يعتقدون أن أرض فلسطني مقدسة لسببني :األول ألن الله باركها دون
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غريها فجعلها مهبط الرسل جميعاً ومرسى آخرهم (محمد صىل الله عليه وسلم) ومعراجه ،فهي
بوابة األرض إىل السامء .والثاين ألنها مجبولة الرتبة بدم الشهداء املدافعني عنها (تاريخياً) ضد الغزاة
منذ العربانيني قبل امليالد وحتى اإلرسائيليني قبل أيام ،ويعتقد الريفيون منهم أن ذلك هو سبب
"س َمكَة" ،ومنذ بداية الهجرة االستيطانية اليهودية يف فلسطني تطور لدى
احمرار تربتها املسماّ ة َ
الفلسطينيني مفهوم االرض فصارت ثالثية االبعاد :جغرايف واقتصادي واجتامعي.

األرض يف ثقافة اليهود
أما الديانة اليهودية ،فتؤمن بالثالوث الحلويل ،إذ تقوم وحدة مقدسة بني األرض والشعب لحلول
اإلله فيهام وتو ّحده معهام ،فلربهم أرض محددة هي "أرض إرسائيل" (وبالعربية ايرتس يرسائيل).
"ومن يعيش داخل أرض إرسائيل ميكن اعتباره مؤمناً ،أما املقيم خارجها فهو إنسان ال إله له"،
هكذا يقول التلمود ،وهكذا يقول بن غوريون االشرتايك العلامين .ولهذا يقول الشاعر الصهيوين
(يهودا عامي)
"اليهود ليسوا شعبا تاريخيا ،انهم شعب جغرايف".
قاس جمي َع البلدان مبقياسه ،ومل يستطع العثور
وقد جاء يف التلمود "الواحد القدوس ،تبارك اسمهَ ،
عىل أية بالد جديرة بأن ت ُـمنح لجامعة يرسائيل سوى أرض يرسائيل ،وهي كذلك األرض البهية"
 .ونشأ يف الديانة اليهودية ما يسمى "الهوت األرض املقدسة" ،وكانت مشكلة الحدود من أهم
ما ناقشه الهوت األرض املقدسةِ .
فسـفر التكوين حددها من النيل إىل الفرات ،ولكن ِسفر العدد
حددها بـ"أرض كنعان بتخومها" ،أي حوايل "فلسطني االنتداب" بتوسع هنا وتراجع هناك .وقد
أ ّول الحاخامات هذا التناقض بتحديد الحدود بأن "أرض إرسائيل تنكمش إذا هجرها ساكنوها من
اليهود ،وتتسع وتتمدد إذا جاءها اليهود من بقاع األرض.
أما الصهيونية ،بشقيها الديني والعلامين ،فتعترب أرض فلسطني هي أرض امليعاد وأرض امل َعاد ،أي
األرض التي ستشهد نهاية التاريخ .ولكن الصيغة العلامنية من الصهيونية تؤمن بحلولية الشعب
رصح دايان "أن أرض إرسائيل هي ربه الوحيد"
باألرض دون اله ،حيث تصبح األرض هي االله ،وقد ّ
 .كان الكاتب اليهودي ناتا برينبوم ،الذي كان يكتب يف املجلة اليهودية األملانية "التحرر الذايت" ،أول
من طرح مصطلح "الصهيونية" سنة  1891ليصف بها االتجاه السيايس الجديد يف صفوف اليهود،
وهي محاولة لتحويل املسألة اليهودية إىل برنامج سيايس .وع ّرف الصهيونية كفكرة قومية ،بأنها
تعني طريقاً جديدا ً يف اليهودية .
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اما يف الثقافة اإلرسائيلية ،فإن "أرض إرسائيل" هي مركز الدنيا ،متاماً كام أن اليهود مركز األغيار،
كام أن تاريخهم مركز التاريخ وأساسه ،أي أنهم مركز املكان واإلنسان والزمان .ويقول دافيد بن
غوريون" :إن أرض إرسائيل سوف تفك رهن اليهود ،واليهود سوف يفكّون رهن األرض ،ومن ثم
سيذهب اليهود ليفكوا رهن األمم".
والنظرية العنرصية عموماً تعترب أن الشعب ال ميكن أن ينهض إال يف أرضه التي يرتبط بها ،ال برباط
معنوي فقط بل برباط عضوي أيضاً .وقد قال ايخامن يف محاكمته أن "النازية كانت تهدف إىل وضع
قليل من األرض الثابتة تحت أقدام اليهود الجائلني"
أما مناحيم بيغن فيقول" :انتي َيس ،البطل الذي ال يُـقهر ،ويستمد قوته من اتصاله بأمه األرض،
أسطورة يونانية ،ولكن القوة التي ميتلكها الشباب اليهودي من اتصالهم بأرض إرسائيل هي حقيقة
واقعة" ويالحظ حسني جمعة يف نرشة "حق العودة" أن آباء الصهيونية يرون أن االنتامء العريب
إىل األرض ال معنى لـه يف املفهوم الصهيوين ،إذ يقول يرسائيل الداد" :إرسائيل أرض اليهود ،وليست
أرضاً لليهود؛ لقد كانت يوماً أرضاً للعرب ،ولكنها مل تكن أبدا ً أرضاً عربية".

النشاط الصهيوين لالستيالء عىل األرض قبل الحرب
الحركة الصهيونية ،إضافة إىل أنها حركة استعامرية احاللية عنرصية ،هي أيضاً حركة شاذة .ووصفها
بالشاذة ليس إال توصيفاً دقيقاً لواقعها .فالحركة الطبيعية (مهام كانت أيدولوجيتها وسياستها)
هي حركة تنمو بني شعب يعيش عىل أرضه .أما الحركة الصهيونية فأنشئت لتحصل عىل أرض
بوسائل مختلفة ،لته ّجر إليها شعباً من بالد مختلفة بطرق مختلفة .أي أن املسار الطبيعي هو أرض
فشعب فحركة ،أما املسار الصهيوين الشاذ فكان حركة فأرضاً فشعبا .واالنقسام الطبقي كان شاذا ً
أيضاً فالطبقة العاملة اليهودية اإلرسائيلية(الصهيونية) كانت وليدة الفكرة ،ففكرة الخلق سبقت
الوجود بعكس نشوء الطبقات يف أي بلد آخر حيث تظهر الطبقة العاملة قبل الفكرة أو اإليدلوجيا.
تعلقت الطبقة العاملة يف إرسائيل بفكرة الصهيونية واالستيطان ،ولذلك كان حزب العمل اإلرسائييل
هو قائد العدوان واالستيطان والتوسع ،وكان الكيبوتس ال يقل عن املوشاف أو املوشافا تشددا ً
ضد العرب ومتسكاً بالصهيونية والعنرصية .فقد قامت الطبقة الربجوازية اليهودية بسلب األرض،
وقامت الطبقة العاملة اليهودية بسلب العمل ،وتشعر الطبقتان معاً أن مصلحتهام مع االحتالل.
وقد شدد دافيد بن غوريون عىل حرص العمل يف املستوطنات اليهودية باأليدي اليهودية ،ويقول
"أن عملية امتالك األرض باألموال ال تعترب إنقاذا ً باملعنى القومي طاملا األرض ال ت ُستغل بأيدي
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اليهود ،كام وأن انبعاث الشعب ال ميكن تصوره بدون عمل يف األرض"...؛ وقد ابتدع بن غوريون
هذا ما أسامه "دين العمل" لتحويل اليهود اىل امة كغريها من االمم ،وكام يقول "ارسكني شليدر"
يف كتابه "تهويد فلسطني" فإن "االستيالء عىل األرض وطرد السكان ليس ناجامً عن طبع رشير عند
اليهود ،بل هو من مقتضيات إقامة الكيان الصهيوين الذي ما كان ليقوم إال بأرض أكرث وعرب أقل!!"
وبعد االطالع عىل العديد من الدراسات التي كُتبت حول الصهيونية ،من انصارها و اعدائها
نخلص اىل املثلث الصهيوين :قاعدته االرض ،وضلعاه االنسان السالب واالنسان املوجب .االول
(العريب) خارجا من فلسطني ،والثاين (اليهودي) داخال اليها .هذا املثلث واضح عىل مستوى
املستوطنة الواحدة ،وعىل مستوى فلسطني ككل ايضا(.انظر الشكل)
فالحركة الصهيونية باعتبارها احاللية تختلف عن الحركات االستيطانية العنرصية االخرى بأنها
تحتل األرض والعمل وال تقبل ابقاء السكان االصليني ليعملوا يف مزارعها ومعاملها ،فهي حركة
استيطان وتهجري ،تهجري السكان الفلسطينيني عن ارضهم وتهجري اليهود اىل تلك األرض.
ولذلك فمنطلقاتها وانظمتها ،ودساتري وانظمة املؤسسات املنبثقة عنها او املستندة اليها تتمحور
حول االرض وامتالكها.

األرض قاعدة املثلث الصهيوين:
لقد كتب الزعيم الصهيوين اوسيشكني يف عام " 1904بدون حق ملكية األرض ال تكون فلسطني
يهودية أبدا ً ،مهام كان عدد اليهود يف املدن والقرى"  .ودستور الوكالة اليهودية ينص عىل أن
"تمُ تلك األرايض كملك للشعب اليهودي ،وتسجل األرايض املشرتاة عىل اسم الصندوق القومي
اليهودي ،وتبقى مسجلة باسمه إىل األبد يك تظل األمالك ملكاً لـ"ألمة اليهودية" غري قابلة لالنتقال،
ويؤجر الصندوق هذه األرض إىل أمد طويل لألفراد اليهود .وإذا تويف املستأجر اليهودي ومل يكن
ُ
األرض دون أن يكون
وريثه يهوديا ،فعىل الوارث أن ينقل حقوقه ليهودي ،وإال فيسرتد
الصندوق َ
للوارث حق االعرتاض .والحركة الصهيونية كام ع ّرفها بن غوريون "هي االستيطان"  .ويقول
فيصل الحسيني األرض والسكان هام الهدفان التوأمان للحركة الصهيونية لخلق "حقائق" يهودية
عىل األرض الفلسطينية ،ويرتكزان مبارشة عىل التهجري واالستيطان .والسياسة الصهيونية ما زالت
تتصاعد حدتها حتى اليوم.
ومل تتغري طبيعة الصهيونية ال بعد قيام دولة إرسائيل( )1948وال بعد توسعها( ،)1967فهذا شمعون
برييز (حينام كان وزيرا للدفاع) يقول "أن الحكومة اإلرسائيلية ليست حكومة قانون فقط ،بل هي
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حكومة استيطان أيضاً" (جريدة دافار اإلرسائيلية  .)1975/12/12أما الحاخام يوحنان فريد فيقول
أن "االستيطان يعلو فوق القانون ألنه روح إرسائيل" (جريدة هآرتس اإلرسائيلية .)1974/10/15
ورغم أن وعد بلفور وصك االنتداب كلفا بريطانيا بتوفري الظروف املالمئة اقتصادياً واجتامعياً وسياسياً
وقانونياً إلقامة الوطن القومي اليهودي ،ورغم تعهد بريطانيا ببذل قصارى جهدها والتزامها بالتعاون
مع الوكالة اليهودية يف هذا املجال ،إال أن رئيس األخرية يقول عام " 1919إنني أومن أن الدولة
اليهودية ستقوم يف فلسطني ،ولكن ليس عرب التصاريح واملواقف السياسية بل عرب عرق ودماء الشعب
اليهودي ،وما القوانني واملواقف والتصاريح إال مفاتيح ذهبية تسمح بتدفق ذلك العرق والدم إىل
هذه األرض"  .وأجمعت املنظامت الصهيونية املسلحة الثالث (هاجاناه وإتسل وليحي) عىل "أن
دولة إرسائيل ستقوم عىل ثالثة أعمدة مرتابطة ،وهي :الهجرة واالستيطان ومنو القدرة العسكرية،
وإذا ما حاولت سلطات االنتداب الربيطاين التع ّرض ألي من هذه االعمدة ،حينذاك فقط ،يجب
بعض املفكرين أن هتلر اكرب عدو لليهود يف التاريخ ،كان أعظم (دون
التص ّدي لهذه املحاولة" .ويرى ُ
وعي او قصد) نصري الرسائيل ،حيث ساعد اضطها ُده لليهود عىل تح ّول اليهود الغربيني املرتددين اىل
تأييد الحركة الصهيونية؛ أما يهود املانيا والبلدان االوروبية التي كانت عرضة لالحتالل االملاين فقد
كل الدول االوروبية عىل ذلك ،وخاصة بريطانيا.
تدافعوا للهجرة اىل فلسطني ،وساعدت ُّ
واعترب العديد من الدارسني أن الفضل يف قيام إرسائيل بحدود هدنة عام  1949يرجع اىل ثالثة
عوامل :سياسة االنتداب الربيطاين املحابية للصهيونية وامللتزمة بوعد بلفور ،والدعم االمرييك املايل
واالعالمي والسيايس بعد الحرب العاملية الثانية ،واملجازر الدموية التي ارتكبتها القوات العسكرية
اليهودية يف بعض القرى الفلسطينية؛ فهذه الفواعل الثالث عملت عىل تهجري الفلسطينيني خارج
فلسطني ،واحالل اليهود محلهم ،والسيطرة عىل االرض .وكأن وليام بيل (املندوب األمرييك الخاص
يف مرص) ،يف تقريره عام ،1850كان يستقرئ املستقبل حني قال "إن إقامة كومنولث يهودي يف
فلسطني تنسجم مع املصالح الحيوية األمريكية ،ألن كومنولثا يهودياً يف فلسطني سوف يتطور
ليصبح مركزا ً أمامياً لألمركة يف الرشق" .

االرض والقانون:
كانت فلسطني جزءا ً من بالد الشام ،ومتصلة جنوباً مع صحراء سيناء املرصية ،ومل يكن لها حدود
سياسية حتى عام . 1906عندما تم ترسيم حدودها الجنوبية مع مرص بضغط من بريطانيا باعتبارها
الدولة املحتلة ملرص .ويف عام  1922تم ترسيم حدودها الشاملية بني بريطانيا وفرنسا باعتبار الثانية
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تحتل كال من لبنان وسوريا .وبذلك صارت مساحة فلسطني ما بني البحر األبيض املتوسط ومرص
وإمارة رشقي األردن وسوريا ولبنان 27270كيلومرتات مربعة مبا فيها املسطحات املائية التي
تساوي  704كيلومرتات مربعة  .وقدرت اللجنة االنجلو أمريكية عام  1946مساحة األرايض القابلة
للزراعة فيها بـ %38من مجموع مساحة األرض اليابسة ،أي حوايل عرشة ماليني دونم ،كان يف أيدي
املواطنني العرب  %7،84منها .
حني استوىل األتراك عىل فلسطني عام( 1516بعد انتزاعها من سلطة مامليك مرص) ،أبقوا الوضع
القانوين لألرض عىل ما هو عليه والذي كان كام ييل:
أ -أرايض املدن والضواحي والقرى ،كانت ملكية خاصة وكاملة ألصحابها.
ب-األرايض األمريية  :وهي األرايض الزراعية ،وللدولة حق الرقبة عليها (وهو حق صوري)،
وألصحابها حق الترصف واالنتفاع.
ت-أرايض بيت املال  :وهي األرايض التي للدولة فيها حق الرقبة والترصف معاً ،تُـقطعها ملن تشاء.
ث-األرايض املحمية :وهي األرايض "املشاع" ذات امللكية الجامعية (للقبيلة أو القرية) ،والتي ت ُـوزَّع
دورياً عىل أفراد الجامعة لالنتفاع بها ،واألرايض املرتوكة للرعي واألحراج  .وللدولة يف هذه األرض
رصف.
حق الرقبة ،وللناس (دون متييز) حق االنتفاع دون حق الت ّ
ج-األرايض املوات :وهي األرايض الخالية البعيدة عن املناطق املأهولة بالسكان .ورقبة هذه األرض
للدولة ،وملن يحييها بإذن من السلطات حق االنتفاع والترصف.
ح-أرايض األوقاف :وهي األرايض التي أوقفها الحكام أو أصحابها (سواء كان الوقف خريياً أو ذرياً)،
وهذه األرض ال يجوز االنتفاع أو الترصف بها إال حسب ما أوقفت له .
مل يكن هنالك قيود أو سجالت يستند لها أصحاب األرض وإمنا العرف والواقع هام ال َحكَم يف هذا
املجال .وبهدف حرص الرضائب وتوفري املجندين للجيش اهتمت الدولة العثامنية بتسجيل األرايض
باسم املنتفعني بها عىل أن يكونوا من حملة التابعية العثامنية .وألن الناس أدركوا أهداف الدولة،
وليتجنبوا التجنيد والرضائب الباهظة ،لجأ العديد منهم إىل تسجيل أراضيهم باسم أصحاب النفوذ
 .وتورطت تركيا بحرب ال ِقـرم ضد روسيا ،وانتهت تلك الحرب مبعاهدة باريس عام 1856والتي
أعطت امتيازات لألجانب يف األرايض العثامنية -ومنها فلسطني.
وباختصار ،نستطيع القول أن ملكية معظم أرايض فلسطني الزراعية يف فرتة الحكم العثامين كانت
للدولة نظريا ،وأن امللكية الفعلية كانت للناس تحت بند "االنتفاع والترصف"  .وتؤكد األبحاث أن
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الفالحني الفلسطينيني يف العهد العثامين متتعوا بحقوقهم فوق أراضيهم جيالً بعد جيل سواء أكانوا
ميلكون مستندات رسمية بذلك أو ال .وكان إثبات بقاء الفالح فوق قطعة األرض وزراعتها عرش سنوات
متتاليات ٍ
كاف لحفظ كافة حقوقه وحقوق ورثته عىل تلك األرض  .أما األرايض التي تقوم عليها البيوت
فقد كان حق الرقبة واالنتفاع والترصف ألصحابها سواء كان لديهم مستندات مبلكيتها أم ال .

االرض وقوانني االنتداب:
كأن الحركة الصهيونية والحكومة الربيطانية كانتا تخططان معاً لخالفة الرجل املريض (تركيا)
يف فلسطني ،فامرستا الضغط الستصدار قوانني ستستخدمانها فيام بعد  .فقد أصدرت الحكومة
رصف األشخاص ال ُحـكمية" لعام  1910الذي أعطى الرشكات ألول مرة حق التملك
الرتكية قانون "ت ّ
والترصف باملمتلكات غري املنقولة كتملكها وترصفها باملمتلكات املنقولة ،ويف عام ُ 1911منح
األجانب حق التملك يف غري مناطق الحجاز وباستثناء اليهود غري العثامنيني يف فلسطني  .ويف نفس
العام أصدر وزير املالية الرتيك (اليهودي اجاويد بك) قانوناً يقيض بحق الحكومة يف مصادرة ما تراه
رضورياً من األرايض األمريية للمنافع العامة ،وتحرم أصحابها حق االنتفاع والترصف .
كام أرسلت بريطانيا بعثة فنية ملسح أرايض فلسطني ،وقضت تلك البعثة ست سنوات كاملة ،قام
خاللها فنيوها مبسح أرايض فلسطني وكل ما يتعلق برتبتها وخصوبتها ومصادر املياه فيها .ويف حني
رفضت تلك البعثة إطالع السلطات العثامنية عىل تلك الدراسات واملسوح ،أحالتها للمؤسسات
الصهيونية األمر الذي سهل عىل الحركة الصهيونية الرتكيز عىل أهم وأفضل األرايض يف فلسطني
خصوبة واسرتاتيجية وقرباً من مصادر املياه فيها .وبعد انهزام الدولة العثامنية ،اتفقت فرنسا
وبريطانيا مع الحلفاء ،عىل إعطاء جوازات سفر للعرب الذين كانوا يحملون التابعية العثامنية
ثني الفلسطينيون من ذلك حيث إن
والذين كانوا خارج املناطق عند االحتالل ،كل حيث يريد .واستُ َ
الحكومة الربيطانية رفضت إعطاء جوازات سفر فلسطينية للفلسطينيني الذين كانوا خارج فلسطني
يوم احتاللها ،وبذلك ُحرم العديد من الفلسطينيني العودة إىل فلسطني مام اضطرهم لقبول
جوازات سفر أخرى مرصية وسورية ولبنانية وأردنية  .أما بالنسبة لليهود فقد أدخلت بريطانيا
مع قواتها إىل فلسطني  25ألف يهودي ،كانوا عىل مستويات مختلفة من التدريب العسكري .
ويعرتف بنيامني نتنياهو يف كتابه "مكان تحت الشمس" أن التأييد للفكرة الصهيونية منذ البداية
كان بني من هم غري يهود أكرب بكثري منه يف األوساط اليهودية .
وكانت باكورة القوانني الربيطانية يف فلسطني منشور الجرنال موين ( )1919/4/30الذي نص البند
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السادس منه عىل إلغاء القانون العثامين الذي كان يثبت الحق يف األرض بزراعتها عرش سنوات
َ
"حقوق الترصف يف األموال غري املنقولة يف
متتاليات ،و َخ ّول املنشو ُر اإلدار َة العسكرية الربيطانية
بالد العدو املحتلة" .
وكان السري هربرت صموئيل (اول مندوب سام عىل فلسطني) يهودياً ومتحمساً للصهيونية ،وتقدم
يف آذار  1915للحكومة الربيطانية مبذكرة وضّ ح فيها خمسة احتامالت ملستقبل فلسطني بعد انهيار
الدولة العثامنية .وكان االحتامل الرابع هو "اإلقامة املبكرة لدولة يهودية" ،واستبعده خوفاً من أن
يقيض عليها السكان املحليون فيتالىش حلم اليهود بدولة حيث أن اليهود كانوا يشكلون أقل من
 %13من السكان حسب تقديراته.
صومئيل نفسه هو الذي عينته بريطانيا رئيساً لإلدارة املدنية يف فلسطني (يف يوليو /متوز1920م) ثم
عينته مندوباً سامياً مبجرد اعتامد صك االنتداب ،فكان من الطبيعي أن يسعى لتسهيل هجرة اليهود
ومتلكهم لألرايض الفلسطينية .ففي أول ترصيح له بعد هذا التعيني أكد فيه أن "يف فلسطني بقاع
واسعة تتسع لعدد كبري من السكان .فالذين يهاجرون إليها من اليهود سيهاجرون تدريجياً بقدر
ما تسمح حالة البالد ،وسيكون املهاجرون من األغنياء وأصحاب املهن كاملستعمرين الذين جاءوا
قبل ثالثني أو أربعني سنة .وسيأتون برؤوس أموالهم إلمناء الرثوة وتحسني الحالة االقتصادية"...
وقام صومئيل مبنح الوكالة اليهودية 175ألف دونم من أخصب أرايض فلسطني عىل ساحل البحر
األبيض املتوسط (من األرايض التي كانت تحت ترصف الحكومة الرتكية والتي آلت لحكومة
االنتداب) ،واتبعها بعد ذلك بدفعة ثانية مقدارها 75ألف دونم عىل البحر امليت ،وتكررت هباته
وهبات َمن بعده حتى بلغ مجموع ما ُمنح أونُقل للحركة الصهيونية من أرايض فلسطني عن طريق
الحكومة الربيطانية نحو مليون وربع املليون من الدومنات حتى عام  1948حيث كان ما يف حوزتهم
يساوي  2700000مليونان وسبعامئة ألف دونم.
وكل ما استطاعت املؤسسات الصهيونية رشاءه باملال مبارشة كان  625ألف دونم من عائالت غري
فلسطينية ،و 300ألف من أرس فلسطينية يف ظروف غامضة ،أي أن ما اشرتاه اليهود مبارشة كان
يشكل %2,35من ما صار بحوزتهم عام  .1948و %3,46تَق ِْدمات مختلفة من سلطات االنتداب،
و %5,18حصلوا عليه من خالل إجراءات قانونية مختلفة كمصادرة أراض لصالح ما كانت تسميه
سلطات االنتداب "الصالح العام" ،أو أرايض العاجزين عن تسديد ديونهم للبنوك أو للحكومة والتي
كانت تباع باملزاد.
كام أن صك االنتداب ،الذي أقرته عصبة األمم املتحدة (يوم ،)1922/7/24نص عىل إمكانية إعطاء
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األرايض املشاع وأرايض الدولة واألرايض غري اململوكة للمهاجرين اليهود .وجاء يف صك االنتداب أنه
عىل السلطة املنتَ َدبة التعاون مع الوكالة اليهودية يف إدارة البالد وخاصة فيام يخص توفري الظروف
االقتصادية واالجتامعية املناسبة إلنشاء الوطن القومي لليهود .وكانت إدارة االنتداب عندما ترفض
منح األرايض كهبات للمؤسسات الصهيونية تسهل لهم رشاءها بأسعار منخفضة .
ويف عام  1926س ّنت حكومة فلسطني االنتدابية قانون استمالك األرايض ،وقانون الغابات ليعطي
املندوب السامي حق انتزاع األرايض الزراعية والحرجية ،ومن حقه أن يضعها تحت إرشاف
الحكومة إلدارتها والترصف بها  .وكانت أرض املشاع عقبة يف طريق سيطرة الحكومة عىل األرض،
ويصعب عىل األجهزة الصهيونية امتالكها .لذلك أسس املندوب السامي عام" 1927دائرة التسوية"،
وترأسها اليهودي "فريدريك ساملون" ،وصدر عام 1928قانون التسوية لتفتيت امللكيات الجامعية
إىل ملكيات فردية صغرية ،وأحياناً مبالغاً يف صغرها ليسهل بعد ذلك نقل هذه امللكيات عرب وسائل
عدة إىل مؤسسات صهيونية .وتعدل هذا القانون سبع مرات ليجعل امللكية الفردية موزعة عىل
عدة مناطق مبساحات صغرية جدا ً لتقنع صاحبها بعدم جدواها حتى يهجرها أو يبيعها أو يقبل
مبصادرتها مقابل تعويض مجز.
وكان أغرب قانون يف مجال مصادرة أرايض الفلسطينيني هو قانون الطوارئ لعام  1945الذي
مبوجبه يستطيع املندوب السامي أن يصادر أي أرض من أجل الصالح العام ،أو مينع الدخول إليها
ألسباب أمنية ،فتصبح األرض محرماً عىل أصحابها دخولها مام يجعلها تبور ،وبذلك تصادر حسب
نظام دائرة الزراعة الذي يقيض مبصادرة أي أرض تبور ثالث سنوات متتاليات  .وهذا النظام يستند
إىل القانون العثامين عام ،1858باستثناء أن القانون العثامين أضاف "دون أسباب مقنعة" ،أما هذا
النظام فأضاف "بغض النظر عن سبب بوارها".
وصاغت السلطات الربيطانية قوانني رضيبة األمالك تشجع الفالح الفلسطيني ،بل تجربه عىل التخيل
عن أرضه .وواصلت هذه القوانني تطورها السيئ منذ اإلدارة املدنية (عام )1920لتصل الذروة
عام 1945عندما صدر قانون استبدال األعشار (يدفع الفالح ُعرش املحصول كرضيبة) بالرضيبة
املالية املتناسبة ال مع إنتاجية األرض بل مع سعرها (لو بيعت) وفقاً لتثمني اللجان الرسمية التي
تشكلها األجهزة االنجلوصهيونية .وحدد القانون عقوبة عىل املتأخرين يف سداد الرضيبة بإضافة
 %20من قيمة الرضيبة املستحقة بنظام تراكمي – وكلام ارتفع سعر األرض (حسب أي قرار جديد
للجنة التخمني) ارتفعت قيمة الرضيبة وفوائد التأخري.
وكانت السلطات تخري الفالحني ،الذين تراكمت عليهم رضيبة األمالك ،بني الدفع أو مصادرة
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األرض ،وبالطبع كان الدفع أمرا ً مستحيالً  .وعندما تتم املصادرة تعرض األرض للبيع يف املزاد
العلني الحر (حيث قد يكون الثمن أقل أو أكرث من سعر األرض التقديري) ،وغالباً أقل بكثري.
ومعروف أن معظم هذه األرايض كانت تؤول إىل املؤسسات الصهيونية .

النشاط الفلسطيني للحفاظ عىل االرض
يؤكد العديد من الباحثني ،ومنهم بعض املؤرخني االرسائيليني الجدد ان الحقيقة ليست كام تزعم
االدبيات الصهيونية .فقد قاوم الفلسطينيون االستيطان واستمالك االرايض والتهجري منذ بدأت
مالمحه .ففي عام  1910وعام  1920قاوموا بيع االرايض للمؤسسات اليهودية رغم ان البيع كان
بدون علمهم من قبل عائلة رسسق التي مل ير الفالحون افرادها .لقد قاوم الفالحون انذاك طردهم
من االرض اكرث من مقاومتهم بيعها النهم اصالً ال ميلكونها .ومقاومة الشعب الفلسطيني للهجرة
اليهودية واالستيطان سبقت تاسيس الحركة الصهيونية ،ولكنها تصاعدت و تجذرت بعدها .ففي
عام  1891ارسل عدد من وجهاء البالد برقية بتوقيعهم من القدس اىل اسطنبول تطالب السلطات
العثامنية مبنع اليهود الروس من دخول فلسطني وحصولهم عىل االرايض .ويف عام  1908هاجم
الفالحون املستوطنني يف منطقة طربية ،وارسل وجهاء املدن الفلسطينية املختلفة برقيات احتجاج
اىل الصدر االعظم(رئيس الوزراء) ،وكتبت الصحف (وخاصة نجيب نصار يف جريدة الكرمل) مقاالت
تندد بالحركة الصهيونية و تدين تساهل السلطات الرسمية معها ،و تحذّر من عواقب استيطانها .
ويف  1910تصاعد النشاط الفلسطيني ضد االستيطان والهجرة وخاصة اثر بيع الرثي البريويت اميل رسسق
اراض واسعة قرب طربية .وازداد القلق الفلسطيني من االستيطان اليهودي بعد االحتالل االنجليزي
نظرا ملا الحظوه من مامألة بريطانيا للصهيونية من وعد بلفور اىل صك االنتداب مرورا بتعيني هربرت
صوموئيل مندوبا ساميا .فتطورت نشاطات الفلسطينيني ملنع االستيطان وبيع االرايض و الهجرة.
و قد استخدم الفالحون و فقراء املدن العنف ضد املستوطنني اليهود ،اما النخبة فتنادت عام 1920
لتشكيل اللجنة التنفيذية لتوحيد الجهود السياسية السلمية للتاثري يف السياسة الربيطانية لوقف
دعمها للحركة الصهيونية .و اكدت اللجنة التنفيذية عىل رفضها املطلق لفكرة الوطن القومي
اليهودي ،و ادانت تبني بريطانيا له وما ترتب عىل ذلك من سياسات واجراءات .ويف عام 1923
عرضت حكومة بريطانيا عىل اللجنة التنفيذية تشكيل "وكالة عربية" تعرتف بها بريطانيا عىل غرار
الوكالة اليهودية .ولكن ،ومبا ان الحكومة الربيطانية ستستشري الوكالة العربية فيام يخص املشاريع
االقتصادية و االجتامعية الخاصة بالوسط العريب فقط ،اما فيام يخص الهجرة اليهودية و االستيطان

129

االرض يف الرصاع مع الصهيونية

فالوكالة اليهودية هي املعاون واملستشار ،فقد رفضتها اللجنة التنفيذية عندما ُعرضت عليها الن
االولوية لديها هي لوقف الهجرة اليهودية و ليس للمشاريع االقتصادية و االجتامعية .و قال رئيس
اللجنة موىس كاظم الحسيني "نحن غري معنيني(االن) بنوع ومستوى املجتمع الذي سنبنيه ،امنا نحن
معنيون بحامية االرض التي سنبني عليها مجتمعنا".
ويف تلك الفرتة ،انقسم الفلسطينيون اىل ثالث تيارات ذات هدف واحد وهو منع الهجرة اليهودية
واالستيطان :التيار االول يرى ان السبيل اىل ذلك هو املقاومة العنيفة ضد االنتداب الربيطاين و
املؤسسات الصهيونية وخاصة ذات العالقة بالهجرة واالستيطان .وكان الفالحون وفقراء املدن هم
انصار هذا التيار .اما التيار الثاين فكان يرى ان السبيل السيايس هو االنجع ،و يتمثل هذا االسلوب
بالضغط السيايس و الشعبي السلمي عىل بريطانيا لتغري سياستها املحابية لليهود .و انصار هذا
التيار و قادته هم "االفندية" الوطنيون ،اي ابناء الطبقة االرستقراطية واملالك الكبار ،وميثلهم
املجلسيون(انصار املجلس االسالمي االعىل) ،وكانت قيادة هذا التيار ملوىس كاظم الحسيني ،ثم من
بعده للحاج امني الحسيني.
اما التيار الثالث ،فريى انه ال سبيل لتغيري سياسة بريطانيا باملعارضة و الضغط ،والسبيل االنجع لذلك
التغيري هو التعاون مع السلطات الربيطانية والتفاهم معها واقناعها ان مصلحة بريطانيا مع العرب
وليس مع اليهود .و اصحاب هذا التيار هم الربجوازيون والتجار ووكالء الرشكات(الكومربادور)
بزعامة راغب النشاشيبي .وما زالت هذه التيارات الثالث يف فلسطني ،ولكن بخصوص العالقة مع
امريكا باعتبار انها حلت محل بريطانيا.
و يف عام  ،1929انفلت زمام االمور من النخبة ،و اندلعت انتفاضة آب يف كل من القدس وحيفا
ويافا و صفد والخليل ،وأُطلق عليها يف حينها "هبة الرباق" ،واعتربتها االدبيات املاركسية "هبة
الفالحني" .وكانت حصيلة تلك االنتفاضة 133قتيال من اليهود و 116شهيدا من الفلسطينيني ،وسقط
عدد كثري من الجرحى من الطرفني ومن قوات االمن الربيطانية .
وكانت حركة عز الدين لقسام ( )1934اول حركة فلسطينية آمنت بالعنف ال ضد اليهود فقط بل
وضد االنجليز باعتبارهم محتلني ومتواطئني مع اليهود .وتطور هذا الوضع ليُتوج بالثورة الفلسطينية
الكربى( )1939-1936التي خاضت كفاحا مسلحا ضد املستوطنني و املهاجرين وضد السلطات
الربيطانية وكل من يسهل انتقال االرايض لليهودبشكل رسمي او شخيص – اجنبيا كان ام عربيا.
ولتهدئة االوضاع ،اصدرت بريطانيا ( )1939مذكرة ُسميت بالكتاب االبيض ،كان اهم ما يف تلك
املذكرة تقييد هجرة اليهود و انتقال االرايض لهم.
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تواصل ضد االستيطان
َ
ورغم انهيار الثورة وتشتت قادتها واعدام بعضهم اال ان النشاط الفلسطيني
والهجرة ،وضد القوات الصهيونية املسلحة شبه الرسمية حتى نهاية الحرب العاملية الثانية ،حيث
تشكّل منعطف جديد للنشاط الصهيوين وللنشاط الفلسطيني يف مسالة استقدام املهاجرين
واالستيالء عىل االرض للطرف االول ،و التمسك باالرض للطرف الثاين.
حتى نيسان  ،1947كان ميزان القوى متعادالً أو مائالً نحو العرب حول مسألة الهجرة واألرض.
رغم احتضان االنتداب الربيطاين للحركة الصهيونية ،ورغم الدعم األمرييك املطلق للنشاطات
الصهيونية املختلفة ،فلم تستطع الحركة الصهيونية أن متتلك إال  %6من األرض ،ومل تستطع أن
ت ُدخل من اليهود إىل فلسطني أكرث من  %33من سكانها.
كان الواقع هكذا ألن وسائل الصهيونية المتالك األرض واستقدام املهاجرين كانت التحايل واإلغراء
باملال ،وقد استطاع الفلسطينيون الصمود النسبي أمام تلك الوسائل .أما بعد ان قررت بريطانيا إنهاء
انتدابها ،وبدأت بعرض القضية عىل األمم املتحدة (نيسان  )1947لجأت الحركة الصهيونية للعنف،
للقوة العسكرية التي مل يستطع الفلسطينيون الصمود أمامها لعدة عوامل ،وأهمها انعدام السالح
والذخرية ،واالفتقار للخربة ،وقلة الدعم .يضاف إىل ذلك تآمر الدول العربية وخاصة املجاورة منها.
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