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 تتناول هذه الدراسة املوقف الفلسطيني من االستيطان الصهيوين يف القدس:ملخص
 ومن، وتنطلق أمهية الدراسة من أمهية مدينة القدس،م1917  إىل سنة1882 من سنة
رضورة معرفة اخلطوات النظرية والعملية التي قام هبا اليهود من أجل بدء اهلجرة
 وترصد الدراسة أساليب اخلداع واالحتيال والتالعب.واالستيطان يف مدينة القدس
 وقد اتَّبع الباحث يف،عىل القوانني يف العهد العثامين حليازة اليهود وأعواهنم األرايض
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ABSTRACT This research examines the Palestinian position on the Zionist
settlements in Jerusalem from the year 1882 to 1917. The significance of this research
stems from the importance of Jerusalem city as well as from the necessity of knowing
the theoretical and practical steps undertaken by the Jews to initiating immigration
movements and establishing settlements in Jerusalem. The researcher follows the
historical research method in his study where he observes methods of deception,
fraud, and manipulation of laws employed by the Jews in the Ottoman era for the sake
of owning Jews and their agents the possession of lands.
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مقدمة
تعود أس�باب نش�أة حركة االس�تيطان الصهيوين يف فلس�طني عامة ،والق�دس خاصة ،إىل
منتص�ف القرن التاس�ع عشر امليالدي ،حي�ث ظهرت النزعات املس�يحية الصهيوني�ة املؤ ّيدة
وخصوصا الربوتس�تانت" منذ القرن
لتجميع اليهود يف فلس�طني "وس�ط مس�يحيي أوروب�ا،
ً
السادس عرش امليالدي ،ثم إقامة كيان لليهود يف فلسطني.

واكب�ت ذل�ك نش�أ ُة "املش�كلة اليهودي�ة" يف أوروبا ،وما تع�رض له اليهود م�ن اضطهاد،
خصوصا عىل يد الروس.
ً

والق�دس يف العقي�دة اليهودي�ة متثّ�ل مكانة دينية خاص�ة ،فهي عاصم�ة دولتهم ،وأرض
املهم�ة يف اإلمجاع
معبده�م ،ومق�ر مس�يحهم املنتظر ،وموض�وع القدس يمثّل أح�د العنارص ّ
القوم�ي الصهي�وينِ ،
حترك اليه�ود ّ
مبك ًرا منذ منتصف القرن التاس�ع عرش من
فمن أجل ذلك ّ
أجل االستيطان يف القدس يف أواخر العهد العثامين.
ويف اجلانب املقابل ،متثّل القدس لدى املس�لمني مدينة مقدّ س�ة مباركة ،ومتثّل ذاكر َة األمة،
ِ
بطوالت عمر بن اخلطاب ،وصالح
أخبارها بمجد األمة العربية واإلسلامية .وختتزن
حتدّ ث
َ
الدين األيويب ،من أجل ذلك كان املوقف الفلسطيني مقاو ًما للنشاط الصهيوين بكل الوسائل،
وبخاص�ة يف مدين�ة الق�دس ،ويف غفلة من األمة اإلسلامية ويف مرحلة م�ن مراحل الرتاخي
ُ
واضحا للمؤام�رة االس�تيطانية الصهيونية؛ لتكون
مدينة القدس هد ًف�ا
والضع�ف ،أضح�ت
ً
موط�ئ الق�دم األول يف فلس�طني للصهيونية منذ بداي�ة النصف الثاين من القرن التاس�ع عرش
امليالدي.

الموقف الفل�سطيني من اال�ستيطان ال�صهيوني في مدينة القد�س بين عا َمي
(1917-1882م
� اًأول -الموقف الفل�سطيني من الهجرة واال�ستيطان ال�صهيوني
مل ينتبه العرب الفلسطينيون يف بادئ األمر للخطر الصهيوين ،وهلذا َعدّ وا الدفعة األوىل من
املهاجرين اليهود الجئني من البطش الغريب ،فح ّلوا بينهم عىل أهنم ضيوف يس�تحقون واجب
التكريم وحس�ن االستقبال ،مل يرافق نش�وء الشعور القومي عند العرب يف القرن التاسع عرش
أي ش�كل من أش�كال العداء لليهود قبل بداية الغزو الصهيوين واهلجرة الصهيونية األوىل عام
ّ
1882م ،فقد كانت العالقات العربية اليهودية ودية ،إن مل نقل إهنا كانت جيدة ،وكان ثمة نشاط
جتاري واجتامعي ملحوظ ،إذ اس�تفاد أصحاب الدور واملتاجر الفلسطينيون من زيادة الدخل
الت�ي جاء ب�ه املهاجرون اليهود ،ومن ذل�ك أن محام العني الواقع أس�فل عقبة اخلالدية –وهي
ح�ي من أحياء القدس -الذي كان يدي�ره الوقف اخلالدي ،كان حيتوي عىل "ميكافاؤت"؛ أي
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مح�ام هي�ودي لرواده من اليه�ود ،وكانت قاعة االستراحة ملتقى مهماًّ للعالق�ات االجتامعية،
وكان مح�ام الش�فا القريب من�ه حيتوي ً
أيضا على "ميكاف�اؤت" ،وكان كال احلاممني اليهوديني
1
بإرشاف حاخام هيودي.
وق�د الح�ظ القنصل الربيطاين األول "يون�ج" هذا يف تقاريره إىل اخلارجي�ة الربيطانية عن
والسيام بني املسلمني الذين
حالة اليهود ،وبينّ مدى التس�امح الديني الس�ائد بالنس�بة لليهود،
ّ
2
سمحوا لليهود باإلقامة يف األحياء العربية ،والذين كانوا جيريون اليهود عند احلاجة.

وكانت العالقات بني الفالحني العرب واملس�توطنني اليهود يف بداية تكوين املس�توطنات
حس�نة اً
إمجال ،وبخاصة يف املس�توطنات التي اس�تخدمت أعدا ًدا من العمال العرب يف أعامهلا
ُ
اجا جاؤوا لدواف�ع دينية ،أو
الزراعي�ة ،وعدَّ
حج ً
س�كان املدن من الع�رب املهاجرين اليه�ود ّ
نس�بيا ،وكانوا
الجئين هرب�وا م�ن االضطه�اد يف أوروبا الرشقية ،ومل�ا كانت أعداده�م قليلة
ًّ
شعورا عدائ ًيا نحوهم؛
يتسترون عىل دوافعهم السياسية -مل يظهر العرب يف مترصفية القدس
ً
عىل الرغم من حدوث بعض النزاع عىل األرايض.3

وكان موق�ف الع�رب يف مدين�ة القدس هادئًا خلال املدة بني عا َم�ي 1886-1858م،
حتول موقفهم إىل ش�عور بالش�ك واالس�تنكار للهجرة الكثيفة ،وأصبح وقوع
لكن رسعان ما ّ
ً 4
اعتداءات من العرب عىل املستوطنات مألوفا.

تتحول
وب�دأ يتبدل املوقف من اليهود بعد أن أخذت طبيعة الوجود اليهودي يف فلس�طني ّ
م�ن الطابع الدين�ي واملعايش�ة إىل الطابع االس�تعامري االس�تيطاين ،وازداد إحس�اس العرب
بابتعاد املستوطنات اليهودية عنهم ،حيث حرص املهاجرون اليهود عىل إضفاء الطابع العرباين
5
اخلالص عىل مستوطناهتم.
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ً
رس�وخا بع�د أن اتضحت النوايا الصهيونية عىل أثر تأس�يس املنظمة
وازداد ه�ذا املوقف
الصهيوني�ة عام 1897م ،والرتكيز عىل اهلجرة إىل فلس�طني ،مع ما يتطلب ذلك من اس�تيطان
للأرض ،وترشيد للش�عب ،وضياع للأرض الفلس�طينية ،والتدمير والتخري�ب لالقتصاد
الفلس�طيني ،وج�اء إعلان "بلفور" ليزيد الطني ّبل�ة ،إضافة إىل ب�روز التحالف العضوي بني
6
اإلمربيالية الربيطانية واالستعامر الصهيوين.
ومنذ أن بدأ االستيطان الصهيوين سنة 1882م يف فلسطني والشعب الفلسطيني يستشعر
اخلطر الداهم ،كام استش�عره العرب يف مرص وبالد الش�ام ،إذ جاء اليهود الغرباء إىل فلس�طني
زوار يظهرون ثم يغيبون ،كام أهنم
هذه املرة ليس�وا عىل ش�كل سائحني عابرين ،وال عىل شكل ّ
ليس�وا جي�ش احتالل يقي�م احلاميات ،ويص�در األوامر ،بل كان�وا أش�تا ًتا مهاجرين ،عندهم
مرشوع سيايس استعامري كبري ال يقوم إال باحتالل األرض وطرد الشعب7.
وزاد من خطورة األمر وقوع األحداث اآلتية:

 .1انعقاد املؤمتر الصهيوين األول يف بال بس�ويرسا س�نة 1897م ،وإعالن مرشوع الدولة
الصهيونية.
 .2تغلغل احلركة الصهيونية يف أجهزة السلطنة العثامنية ،وبخاصة بعد االنقالب الدستوري
سنة 1908م ،وبدء اهلجرة والتسلل الصهيوين.
 .3دور بريطانيا ،وإصدارها "وعد بلفور" ،واحتالهلا األرايض الفلسطينية سنة 1917م.

وكانت هذه العوامل ك ّلها تواجه الش�عب الفلسطيني باخلطر الداهم ،وتطرح عليه قضية
8
املقاومة ،ومنذ ذلك احلني وهو يقاوم املرشوع الصهيوين بإمكانياته الذاتية املحدودة.

ّ
المنظمة:
المقاومة الفل�سطينية غير

بدأت املقاومة الفلسطينية للمرشوع الصهيوين يف وقت ّ
مبكر؛ بسبب تدفق اهلجرة ،واتساع
استيالء الصهاينة عىل األرض العربية ،ومعاملة العرب بروح العداء ،وامتهان حقوقهم بصورة
مس�وغ ،وق�د أ ّدى ذلك إىل تفاق�م النقمة ،وكانت
غير معقول�ة ،وتوجيه اإلهانات هلم بدون ّ
املقاومة العربية عفوية غري منظمة ،وأش�به بر ّدات الفعل ،ومل يكن املوقف الفلس�طيني يف بداية
األم�ر يتعدّ ى ح�دود تقديم العرائ�ض االحتجاجية ضد النش�اطات الصهيونية االس�تيطانية
يف فلس�طني ،وذلك بس�بب الضبابية التي كانت تس�ود املوقف الفلس�طيني ،بس�بب عدم حتليّ
النخب السياسية والقبلية الفلسطينية بالنضج السيايس ،والوثوق بالسياسات العثامنية ،إضافة
إىل عدم وجود حركة وطنية تقودهم يف تلك األثناء ،وكان املرشوع الصهيوين ال يزال يف مهده
9
وبدايته.
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وح�دث أول ص�دام وقع بني الع�رب والصهاينة عام 1886م ،عندم�ا هاجم الفالحون
الفلسطينيون املطرودون من قرى اخلضرية وملبس (بتاح تكفا) -اليهو َد يف قراهم التي نزحوا
منها اً
رغم عنهم ،وحتولت إىل مس�توطنات ،بعد أن اشتراها اليهود من كبار املالك العرب ،ثم
10
أعادوا َ
الك ّرة هبجوم مماثل سنة 1892م.
وقام وفد من وجهاء القدس باالحتجاج عىل املترصف رش�اد باش�ا؛ ألنه تحََ ّيز إىل اليهود،

احتجاجا إىل الصدر األعظم باآلستانة طالبوا فيه بمنع هجرة
ويف  24حزيران 1891م أرسلوا
ً
11
اليهود الروس إىل فلسطني ،وحتريم استمالكهم لألرايض فيها.

ويف  26حزي�ران 1891م أب�رق متصرف القدس
العثماين إىل الصدر األعظم طال ًبا تعليامته بش�أن األخبار
الت�ي تفيد بقرب وص�ول  5000هي�ودي إىل ميناء يافا،
وج�اء الرد بمنع اليهود من اإلقامة ،والسماح هلم بزيارة
12
القدس لفرتة قصرية.

ل � � ��م ينتبه العرب الفل�سطينيون في بادئ
الأمر للخط � � ��ر ال�صهيوني وله � � ��ذا َع ّدوا
الدفع � � ��ة الأولى م � � ��ن المهاجرين اليهود
الجئي � � ��ن م � � ��ن البط� � � ��ش الغرب � � ��ي ّ
فحلوا
بينهم عل � � ��ى �أنه � � ��م �ضي � � ��وف ي�ستحقون
واجب التكريم وح�سن اال�ستقبال

وكانت نقمة العرب يف فلس�طني واضحة ،حتى إن
الزعي�م الصهيوين آحاد هاعام الذي زار فلس�طني س�نة
1891م بدع�وة م�ن مجعية أحباء صهي�ون -كتب اً
مقال
بعد عودت�ه إىل أوروبا ّ
حذر فيه الصهاينة من ثورة عربية
فلس�طينية ض�د مس�توطناهتم .وكان تطور احلي�اة السياس�ة يف مرص ،وبروز نش�اط األحزاب
13
والصحافة قد ساعد عىل التعريف باخلطر الصهيوين.
مترصف القدس مع قنصل أملانيا لبحث رضورة وضع حد للخطر الصهيوين عىل
وقد التقى
ِّ
وتزع�م مفتي القدس حممد طاهر احلس�يني االحتجاجات ض�د مترصفية القدس عىل
فلس�طنيّ ،
تساهلها جتاه بيع األرايض وبناء األحياء االستيطانية الصهيونية يف القدسَ ،و َت َر ّأس يف عام 1891م
هيئة مكلفة من السلطة بالتدقيق يف نقل امللكية ،وعمليات بيع األرايض لليهود يف مترصفية القدس،
حتى ال يتمكن املهاجرون الصهيونيون من احلصول عىل ٍ
أراض جديدة ،14وقد متكنت تلك اللجنة
15
من العمل عىل وقف انتقال األرايض لليهود يف املترصفية إىل حد بعيد.

ونس�تطيع أن نقس�م هذه املرحلة إىل حقبتني :األوىل من ع�ام 1897م حتى عام 1907م،
16
والثانية من عام 1907م حتى عام 1917م.

الحقبة الأولى من عام 1897م حتى عام 1907م
ب�دأ ال�رد العريب يف فلس�طني والوط�ن العريب س�نة 1898م ،فف�ي هذا الع�ام وقف أهل
فلس�طني موق ًفا حاز ًما ضد املرشوعات الصهيونية واهلجرة اليهودية ،وإمكان قيام "إرسائيل"
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خطرا عىل حقوقهم وامتيازاهتم ،وقام عرب رشق األردن يف هذا
يف بالدهم؛ ألهنم عدّ وا ذلك ً
الوقت بالقضاء عىل املستوطنة الوحيدة التي ُأ ِّسست يف منطقة جرش.17
ومل تلبث سنة 1900م أن شهدت محلة عرائض واسعة النطاق ضد بيع األرايض للمهاجرين
الصهاين�ة ،وارتف�ع ص�وت نجيب عازوري س�نة 1905م ّ
حمذ ًرا من اخلط�ر الصهيوين ،وكان

نجي�ب موظ ًفا يف القدس ( ،)1904-1898لكنه اس�تقال؛ ألن املترصف املعينّ رش�يد بك مل

ينف�ذ قوانين الباب العايل املتعلقة باهلجرة ،وقال نجيب ع�ازوري يف كتابه يقظة األمة العربية:
"هناك ِ
هامان من طبيعة واحدة ،ولكنهام متناقضان ،ومها :يقظة األمة العربية ،واجلهد
حادثان َّ

اليهودي اخلفي إلنشاء ُم ْلك إرسائيل القديم من جديد ،وعىل مقياس أوسع ،فإن مصري هاتني
احلركتني هو الرصاع املستمر إىل أن تَغْ ِلب إحدامها األخرى ،ومصري العامل ك ّله منوط بالنتيجة
النهائية هلذا الرصاع بني الشعبني اللذين يمثالن مبدأين متعارضني".

18

الحقبة الثانية من  1907حتى عام 1917
تب�دأ ه�ذه الفترة بالقرار ال�ذي اتخّ ذه املؤمت�ر الصهيوين س�نة 1907م بمبارشة "النش�اط

االستعامري العميل يف فلسطني عىل أوسع نطاق" .وأعلن ماكس نوردو يف املؤمتر" :نحن ننوي
الذهاب إىل فلس�طني بمثابة َ
املعتمدين للمدنية والتحرض ،ورسالتنا هي توسيع احلدود
احل َم َلة
َ
األخالقي�ة (األدبية) ألوروبا ،حتى تصل إىل الفرات" ،ثم أضاف نوردو أن" :فلس�طني حتوي
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املتحمسين للعمل"،
كثافة س�كانية ضئيلة؛ وهذا يؤهلها الس�تيعاب املاليني من املس�توطنني
ّ
19
والذين "ال يمكنهم االنتعاش إال هناك دون سائر األمكنة.
ُ
وأ ِ
نش�ئ سنة 1908م مكتب فلس�طني يف يافا ،وكانت مهمته رشاء األرايض يف فلسطني،

ويف العام نفسه " ُبوشرِ ببناء األحياء اليهودية قرب يافا" ،وهي التي أصبحت تسمى "تل أبيب"
فيام بعد .وأنش�أت احلركة الصهيونية مؤسس�ات أخرى ،كرشكة "أنكلو ليفانتني" املرصفية يف
20
اآلستانة ،ورشكة تطوير األرايض الفلسطينية ،والصندوق الثقايف اليهودي…إلخ.

ثانيًا� -أ�شكال المقاومة الفل�سطينية لال�ستيطان ال�صهيوني:
 - 1خط التعبئة ال�صحفية والثقافية:
اهتم�ت الصح�ف العربية بمتابعة أخب�ار احلركة الصهيونية بعد انعق�اد املؤمتر الصهيوين
األول يف "ب�ال" يف ش�هر آب 1897م ،فأش�ارت صحيف�ة املقتط�ف 21إىل اهتمام الصح�ف
األوروبية ،وترحيبها بفكرة إنشاء مساكن لليهود املضطهدين يف فلسطني ،ويف نيسان 1898م
اس�تبعدت املقتطف إمكانية احتالل فلس�طني؛ ألن اليهود املهاجرين حتى عام 1898م كانوا
أه�ل صناعة وجت�ارة ،وال يظن أهنم س�يعكفون عىل الفالحة ،و ُيس�تَ دَ ّل من ذل�ك التقليل من
األطماع الصهيونية ،وعدم إدراك حقيقتها ،وعدم معرفة نوعية املهاجرين اليهود الذين متكنوا
منذ 1881م من تأس�يس مس�توطنات زراعية ،وعىل الرغم من ذل�ك كانت صحيفة املقتطف
ً
مبارشا باحلركة الصهيونية ،وبعد أسبوعني ُأ ِعيد
من أوائل الصحف العربية التي أبدت اهتام ًما
نرش مقال املقتطف يف جملة "املنار" ،وعقب حممد رش�يد رضا (1935–1865م) عليه بعنوان
"خرب واعتبار– مجعية اليهود الصهيونية" دعا فيه العرب إىل التنبه اً
َ
سجل
قائل:
"أترضون أن ُي َّ
يف جرائ�د مجي�ع ه�ذه الدول أن فق�راء أضعف الش�عوب الذين تلفظهم مجي�ع احلكومات من
بالده�ا هم من العلم واملعرفة بأس�اليب العمران وطرقه ،بحي�ث يقدرون عىل امتالك بالدكم
واس�تعامرها ،وجعل أرباهبا ُأ َج َراء وأغنياءها فقراء؟!" ،22ثم عاود حممد رشيد رضا الكتابة يف
موض�وع الصهيونية ،فكتب اً
مقال يف ع�ام 1902م بعنوان "حياة أمة بعد موهتا -مجعية اليهود
الصهيونية" فضح فيه أطامع احلركة الصهيونية ،ومحل عىل ّ
احلكام املس�لمني ،وطلب من األمة
عدم االعتامد عليهم ،ويف أيار 1903م اتهّ م اليهود بالعمل عىل االستقالل بفلسطني وإحداث
23
أساسيا.
دورا
ملك جديد فيها ،وقد أ ّدى هنا الصحف العربية ورجال الفكر والثقافة ً
ًّ

وهكذا ّ
حذرت املنار من اخلطر الصهيوين ،ودل حممد رشيد رضا بمقاالته عن الصهيونية
تباع�ا (1914 –1898م) على فه�م وإدراك عمي�ق للحرك�ة الصهيونية
الت�ي ظ�ل ينرشه�ا ً
وأطامعه�ا ،وكذلك اتهّ مت جري�دة "هنضة العرب" التي أصدرها نجيب عازوري يف باريس-
االحتاديني بالتحالف مع اليهود واملاس�ونيني ،وأن اليهود ّ
تس�لطوا عىل مجعية االحتاد والرتقي،
فدبروا الثورة عىل الس�لطان عبد احلميد الثاين هبدف بذر اخلالف بني العرب واألتراك ،وهدم
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الدولة العثامنية ،وإقامة مملكة هيودية عىل أنقاضها ،وقد وجدت هذه األفكار طريقها إىل وزارة
24
اخلارجية الربيطانية.

وزاد اهتامم الصحافة باألمر مع اتضاح األهداف الصهيونية ،ومع قيام احلركة الدستورية
س�نة 1908م؛ إذ ظهرت يف العهد اجلديد صحف جديدة ،يف دمشق وبريوت والقدس ويافا،
وكان اجلديد يف األمر ظهور عدة صحف يف فلسطني.

ال�صحافة الفل�سطينية تن ّبه العرب على ا�ستفحال الن�شاط ال�صهيوني في عهد االتحاديين :
َ
كش�ف خماط�ر الصهيونية
ص�درت صحيف�ة "الكرمل" ع�ام 1908م يف حيفا ،وجعلت
هد َفها الرئيس ،ونبهت عىل اخلطر الصهيوين منذ سنة  ،1909وكانت الكرمل صحيفة صغرية
25
يعمل هبا الصيدالين نجيب نصار ،وزوجته ساذج هبائي.

حيث ش�ن نجيب نصار محلة ش�عواء عىل الصهيونية ،ونرش كتا ًبا بعنوان( :الصهيونية:
فاضحا األس�س العنرصية
تارخيها ،غرضها ،أمهيتها) ،تناول فيه تاريخ احلركة الصهيونية،
ً
س�اخرا من أس�لوهبا يف التموي�ه والتضليل ،اً
متهم املتعاونني بالس�طحية
الت�ي قامت عليها،
ً
غررت هبم ،واهت�م احلكومة العثامني�ة بالتخاذل أمام واجباهتا يف
واجله�ل ،وأن الصهيوني�ة ّ
نص�ار إىل عقد "مؤمتر
من�ع اهلجرة إىل فلس�طني ،ومع اش�تداد اخلط�ر الصهيوين دعا نجيب ّ
ردا على املؤمت�ر الصهي�وين احل�ادي عرش يف فين�ا ( 9–2أيلول
ال للصهيوني�ة" يف نابل�س؛ ًّ
26
.)1913

ووجدت صحيفة الكرمل يف إلغاء الورقة احلمراء عام 1913مّ ،
أن احلكومة تعرتف ضمنًا
ترصف املأمورين الذين َيعنيهم األمر ،وإما
التعرض للمهاجرين يف السابق ،إما بسوء ّ
بأمر عدم ّ
بع�دم اقتداره�م ،فكتبت تقول" :ومن حيث إهن�م مل يظهروا كفاءة يف تطبي�ق الورقة احلمراء،
املرجح أهنم ال هيتمون باختاذ الوس�ائط ملعرفة املهاجري�ن وإخراجهم ،فكان َ
األوىل -يف
فم�ن َّ
نظ�ر احلكوم�ة -أن تلغي الورقة احلمراء دون أن تأمر باختاذ الوس�ائط ملعرف�ة املهاجرين؛ ألن
27
الورقة احلمراء مل تكن سوى حرب عىل ورق".
ويف غضون األش�هر األربعة األوىل من عام 1914م ،أ ّدت الصحافة العربية الفلس�طينية
اً
حاسًم� يف توعي�ة ال�رأي الع�ام ،والتمهيد للقيام بأعامل منظمة منس�قة ض�د الصهيونيني
دورا
ً
والنش�اطات االس�تيطانية ،وثابرت تل�ك الصحافة دون َكالل�ة أو ملل على التنديد بمواقف
"أولئك األثرياء" املتنفذين الذين تعميهم مصاحلهم الش�خصية ،فال يرون اخلطر الصهيوين
ً
ذهبيا عىل حس�اب مس�تقبل مظل�م ألبنائه�م ،وأمجعت تلك
املح�دق هب�م ،ويؤثرون
حارضا ًّ
الصح�ف عىل تلك املقولة التي تقول" :من يملك األرض واالقتصاد هو الس�يد احلقيقي ،أما
28
السيد السيايس فهو جمرد تابع له".
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وكانت الصحافة الفلسطينية ،وتلك التي تنقل عنها -تراقب عمليات البيع بتخوف ،وقد
ّأكدت صحيفة فلسطني ما كانت تذكره صحيفة "ذي تروث" الربيطانية ،حول رشاء األرايض
بجوار القدس ،وأن الصهيونيني يشرتون مجيع األرايض الواقعة بني العفولة والقدس ،وكانت
ريا ما تتعرض لإلغالق ،وتقديم أصحاهبا إىل املحاكمة بحجة نرشها مقاالت
الصحف العربية كث ً
ّ
خت�ل باألمن الداخلي العثامين ،كام حدث مع صحيفة فلس�طني ،والكرمل ،وكان الصهيونيون

وراء إغالق الصحف الوطنية التي متيط الس�تار ع�ن أغراضهم ،ومل يكتف الصهاينة بمحاولة
إس�كات الصحافة املناوئة هلم ،بل عملوا حس�ب اخلطة التي ُر ِسمت يف املؤمتر الصهيوين بالر ّد
عىل الصحافة العربية والتأثري فيها :فطرحت جريدة النفري العثامين يف حيفا يف كانون ثان /يناير
1914م
ً
موضوع�ا مل يك�ن جديدً ا ح�ول منافع ومضار �ص � � ��درت �صحيف � � ��ة "الكرم � � ��ل" ع � � ��ام
َ
ك�شف
الصهيوني�ة ،كي ي�ديل الك ّتاب بآرائهم في�ه ،ولوحظ أن 1908م ف � � ��ي حيف � � ��ا وجعلت
َ
املقاالت ك َّلها جمّدت الصهيونية،
س�وى مقالني أدخلهام مخاطر ال�صهيونية َ
هدفها الرئي�س
29
صاحب النفري بحجة املوضوعية.

ونبهت على الخطر ال�صهيوني منذ
نص�ار صاح�ب
ويف ش�باط 1914م دع�ا نجي�ب ّ
جريدة الكرمل يف حيفا -أهل فلسطني إىل تأليف جامعة �سنة 1909

عربية يف فلس�طني ،30للعمل عىل توحيد الكلمة ،وإفهام
العرب األرضار التي س�تلحق هبم من س�يطرة احلركة الصهيونية عىل فلس�طني ،ولقيت دعوة
فش ِّ
نصار بعض التجاوبُ ،
�كلت مجعيات فلسطينية يف بريوت ويافا واآلستانة والقاهرة ،لكن
31
ه�ذه اجلمعي�ات عىل كثرهتا كان يعوزه�ا التنظيم والتنس�يق فيام بينها  .وق�د أ ّدت "الكرمل"
طليعيا ،فدعت إىل "عقد املؤمترات للبحث عن الطرق املؤدية لتنظيم هيئتكم االجتامعية،
دورا
ً
ًّ
وحفظ كيانكم ،وإال رصتم حكاية تارخيية بعد حني ،"...وانتقدَ ت املؤمتر العريب األول املنعقد
يف باري�س ع�ام 1913م؛ ألنه مل يعالج مس�ألة الصهيونية ،وقد اس�تمرت صحيفة الكرمل يف
أعداده�ا املتتالية يف التوعية من اخلطر الصهيوين املحدق بفلس�طني ،حم�ذرة يف الوقت ذاته من
مطام�ع احلرك�ة الصهيونية ،ومن تقاعس الس�لطات العثامنية يف مكافح�ة التغلغل الصهيوين،
س�اما يف
واملتمثّ�ل يف اهلجرة واالس�تيطان ،حي�ث أكدت أن الدولة اليهودية س�تكون
خنجرا ًّ
ً
32
نصار من قمع األتراك ،فس ِجنُ ،
وأ ِ
غلقت صحيفته.
خارصة العرب ،ومل يسلم ّ
ُ
دورا اً
مماثل ،وما لبثت أن صدرت صحيفتا "فلسطني" 1911م
وأ ّدت صحيفة "األصمعي" ً
الذعا ،لتسهام يف تبيان
و"املنادي" اللتان نقدتا النش�اط الصهيوين والتساهل الرتكي جتاهه نقدً ا ً
خماط�ر الصهيوني�ة ،33وحتت عن�وان "العدو الصهي�وين" أمجلت جريدة "املنادي" املقدس�ية يف
الذعا
وجه�ت نقدً ا ً
افتتاحيته�ا غاي�ات املشروع الصهيوين عىل األرض ،وس�بل مقاومته ،كام ّ
إىل الشخصيات املحلية املتواطئة معها ،ومما جاء فيها" :إن هذا النزيل الثقيل قد جاوز حده يف
أمرا سيئًا ،فهو حياول أن يطردنا من أرضنا ،ويسلبنا أموالنا ،ثم
خيانة مضيفه ،وزينت له نفسه ً
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خيرين�ا بع�د أن يتناهى إليه احلكم بني خطتني عظيمتني ش�ديدتني ،ومها :إما أن نظل يف حكمه
وحتت جوره ،أو نرتك له البالد واألموال ،ونبحث عن س�واها ...فمن قبيل الواجب عىل كل
فلس�طيني وطني أن يتدبر األمر قبل اس�تفحاله ،وجيمع عدته ملقاومة هذا العدو املتلبس بثوب
الصديق ،واملستردي رداء ُ
احل ْملاَ ن ،...وإن مس�ألة بيع األرايض والبيوت إىل هذا العدو هي
رش املس�ائل علينا ،وهي كانت أكرب مس�اعدة له عىل امتداد س�طوته يف ه�ذه البالد ،وإن طمع
ريا يف تقلص ظل س�طوتنا أمام العدو الصهي�وين ،ومن العار أن
الكثريي�ن من�ا باملال ق�د أ ّثر كث ً
يدفع ذلك ً
بعضا من رساتنا عىل الس�عي لبيع ما أوقفه األخيار إىل هؤالء الصهيونيني ،وإن من
كبائ�ر اآلث�ام عند اهلل واملخزيات عند اخلالق أن يس�عى بعض الذين ّ
وكلته�م األمة للمحافظة
عىل ش�ؤوهنا وأحكامها إىل مس�اعدة هؤالء املستعمرين
في �شباط 1914م دع� � ��ا نجيب ّ
ن�صار �صاحب
علينا وتقوية جانبهم وتسهيل رشاء األوقاف واألرايض
جريدة الكرمل في حيف� � ��ا �أهل فل�سطين �إلى
34
عليهم."...

ت�أليف جامع� � ��ة عربية ف� � ��ي فل�سطين للعمل
على توحي� � ��د الكلمة و�إفهام الع� � ��رب الأ�ضرار
الت� � ��ي �ستلح� � ��ق بهم م� � ��ن �سيط� � ��رة الحركة
ال�صهيونية على فل�سطين

كما قام�ت الصح�ف العربي�ة بحملات مماثل�ة،
وكان�ت تش�دّ د على رضورة التنبي�ه على اخلط�ر
اح َب ذلك نش�اط ثق�ايف ُم ْن ِذر ّ
ومحَُذر،
الصهيوينَ ،
وص َ
وكان للش�عر دور في�ه ،وق�د أ ّدت الصحاف�ة والثقافة
35
دورا مش�هو ًدا.
هنا ً

فف�ي خري�ف 1910م ذهب�ت جري�دة املقتب�س إىل أبع�د من ذل�ك ،فاهتم�ت حكومة
االحت�اد والرتق�ي بإزال�ة العقب�ات الت�ي وضعه�ا الس�لطان عب�د احلمي�د الثاين م�ن طريق
مفتوحا إىل س�امي باش�ا الفاروق�ي ،أوضحت
االس�تيطان اليه�ودي 36 ،ث�م نرشت خطا ًبا
ً
فيه اس�تيالء احلرك�ة الصهيونية عىل أجزاء م�ن أقضية طربية وصفد وياف�ا والقدس وحيفا
بأسماء الرعاي�ا العثامنيني بوس�اطة السمارسة ،ولفت�ت االنتب�اه إىل أن للحرك�ة الصهيونية
علمه�ا وبريده�ا اخل�اص ،وتعمل عىل تكديس السلاح ،واس�تدلت بذل�ك عىل رشوعها
يف تنفيذ خمططاهتا السياس�ية ،وأهاب�ت باملبعوثني واحلكومة وضع ح�د لألطامع الصهيونية
قب�ل أن تصبح فلس�طني ً
ملكا لليه�ود  ،37وأدرك العرب يف مترصفية الق�دس حقيقة تواطؤ
احلكوم�ات العثامني�ة بس�بب إفلاس خزينتها ،وأمل املس�ؤولني يف س�د العج�ز من أموال
احلرك�ة الصهيوني�ة ،لذل�ك هامجت جريدة "فلس�طني" الص�ادرة يف يافا احلكوم�ة العثامنية
يف خري�ف 1912م ،ووصف�ت األوام�ر العديدة التي ص�درت بمنع اهلج�رة اليهودية إىل
فلس�طني ومنع االس�تيطان واس�تمالك األرايض بأهن�ا ك ّلها حرب عىل ورق ،بما فيها الورقة
احلم�راء ،وعق�دت مقارن�ة بني األوامر الت�ي متنع هج�رة اليهود إىل فلس�طني وهجرة أبناء
38
فلس�طني إىل أمريكا.
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ونضي�ف إىل ما س�بق ال�دور الوطني ال�ذي أ ّداه النصارى العرب يف الق�دس ،مثل :رأي
جرج�ي زيدان صاحب جملة اهلالل الصادرة يف القاهرة ،يف أعقاب رحلة ش�املة إىل فلس�طني
ق�ام هب�ا يف ع�ام 1914م ،وعاي�ن اآلثار الس�يئة الت�ي أحلقتها احلرك�ة الصهيوني�ة بالفالحني
العرب ،وكتب يوسف جريس فروجي من القدس اً
مقال يف األهرام أشار فيه إىل أطامع احلركة
الصهيونية باالستقالل يف فلسطني ،وذكر أن املستعمرات الصهيونية أشبه بواليات مستقلة ال
ختض�ع لقوانني الدول�ة وأنظمتها ،بدعوى أهنا أجنبية ،ونقتبس مما قاله" :39مما ال ش�ك فيه من
مس�تقبل تلك البلاد؛ إذا ظلت عىل ذلك واليه�ود عاملون عىل ابتياع األرايض واس�تعامرها،
وأهله�ا غافل�ون أو متجاهلون ،وحكومتها س�اكتة أو مش�غولة ،فال يميض زم�ن طويل حتى
تصير ك ّله�ا لليهود" ،وي�رى جرجي زي�دان أنه ال يمكن تلايف اخلطر الصهيوين إال بالنس�ج
عىل منواله من حيث اس�تغالل األرض بالوس�ائل احلديثة ،وإنقاذ الفالح من املرابني ،فيقول:
"ويف وسع احلكومة أن تفعل ذلك ،لكنها مشغولة مضطربة ،أما أعيان البالد فمنرصفون إىل
اهلمة
املس�ائل السياس�ية والتنازع عىل الوظائف والنيابات ،أو املطالبة باإلصالح ،ولو رصفوا ّ
واجله�د إىل الناحية االقتصادية لكان ذلك أقرب إىل الوطنية واالس�تقالل ،40أما خليل أفندي
الس�كاكيني مدير املدرس�ة الدس�تورية يف القدس ،وأحد أقطاب النهضة األرثوذكسية -فريى
أن" :الصهيونيين يريدون أن يملكوا فلس�طني ،وهي قلب البالد العربية ...،ويقس�موا األمة
العربية إىل قس�مني يصعب معهام احتادها وتضامنها" ،وأما فيض اهلل العلمي مبعوث املترصفية
وم�ن أعي�ان القدس -فوصف الواقع املؤمل آنذاك بقوله" :إذا دمنا عىل حالنا فال بد أن يأيت يوم
41
يصبحون فيه أهل البالد ونحن غرباء عنها".

وق�د وقفت الصحافة الفلس�طينية إىل جان�ب كل املخلصني الذين رفض�وا بيع أراضيهم
لليهود ،وتعرض السمارسة إىل هجمة رشس�ة من ِقبل الصحف التي كانت تصدر يف فلسطني
إ ّبان االنتداب الربيطاين ،فيورد أحد الكتاب مقالة وردت يف جريدة الكرمل يف  20حزيران/
يونيو عام 1925م ،تتعرض إىل السمارسة بالقول" :يا سمارسة الس�وء ،يا باعة األرايض ،ويا
أع�داء اهلل والوطن ،يا من أغواكم الش�يطان ،وأغوتكم امل�ادة ،يا من تبيعون أعراضكم ،يا من
42
تستهرتون بمقدساتكم ،وتلوثون ثرى بالدكم ،أال ختجلون؟!".

 - 2خط العمل ال�سيا�سي والن�ضالي:
ويتوزع هذا اخلط عىل امليادين اآلتية:

توقي�ع وجه�اء القدس عىل عريضة تطالب بمنع اهلجرة اليهودية ،ومل يس�لم لواء القدس
م�ن الطيش والتواطؤ العثماين يف بيع األرايض ،بعد ازدياد وترية االس�تيطان ورشاء األرايض
يف داخل البلدة القديمة وخارجها ،وإقامة مس�توطنات ،وأحياء اس�تيطانية يف القدس (خارج
43
األسوار).
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وب�دأ الس�كان الفلس�طينيون يدركون مدى اخلط�ر الذي هيدد مس�تقبلهم ،فبدأت ترتفع
اً
متساهل
أصواهتم باالحتجاج ضد مترصف القدس رشاد باشا (1890 1889-م) الذي كان
يف أمر رشاء اليهود األرايض يف مترصفية القدس ،بعد أن كان قد بذل رؤوف باش�ا (-1877
1889م) مترصف القدس السابق جهو ًدا كبرية ملنع انتقال األرايض العربية يف مترصفية القدس
لليهود .44فقد أظهرت ش�كوى مو ّقعة من وجهاء القدس عام 1891م ،تقدم هبا الوجهاء إىل
"املقام اجلليل للخالفة العظمى" وإىل الصدر األعظم ،وإىل مقام نظارة الداخلية يف إسطنبول،
مو ّقعة من أمحد يوس�ف القاس�مي ،وس�عيد احلسيني نائب القدس الس�ابق ،إضافة إىل مخسني
ريا أن احلكومة تس�عى إىل متليك األرايض
توقيع�ا م�ن القدس ،ويافا وغزة قائلينَ :
ً
"ع ِل ْمنَا أخ ً
امل�دورة التي يملكها الس�لطان إىل رشكة أصف�ر (اململوكة لليهود) ،وإذا حتق�ق ذلك ،فإنه من
املؤكد أنه سيكون رضبة أليمة جتاهنا ،وجتاه أوالدنا ،وعيالنا ،وبالدنا ...وملا كان من املس َّلم أن
احلكومة العادلة تنظر إىل رعاياها املخلصني نظرة األب الرحيم ،وأن رشكة (أصفر) س�تكون
س�ب ًبا يف إخ�راج الرعايا املخلصني من والئهم ،وس�يكون الرضر عىل اجلمي�ع ،ويكون اخلطر
األكرب عىل الوطن العثامين املعروف بالرشف والعدل -لذلك نرفع احتجاجنا الشديد عىل هذه
46
الشائعة" ،45وت َُعدّ هذه العريضة أول عمل عريب منظم ضد اهلجرة واالستيطان اليهوديني.
لذل�ك أصدرت إس�طنبول أوامرها يف ترشين الث�اين 1892م إىل مترصف القدس ،تقيض
47
بمنع بيع األرايض األمريية ،ومنع بيع العقارات يف مترصفية القدس لليهود.

ورغم اإلجراءات والقرارات العثامنية التي تقيض بمنع بيع األرايض يف مترصفية القدس،
استمر اليهود يف عمليات رشاء األرايض ،واتسعت قسوهتا ،واتسعت معها آثارها عىل املواطن
ٍ
مس�احات شاس�ع ًة من األرض الفلس�طينية ،مثل ما نجد يف وثيقة
الفلس�طيني ،حتى ش�ملت
الشّ �كاية املوجهة إىل الس�لطان عبد احلميد والتي نصها" :نحن العبيد املستظلني بالظل الظليل
يف حضرة الس�لطان يف أم�ن وأم�ان ،نس�ارع إىل ع�رض وبيان احل�ال املقلق الذي نع�اين منه،
ذلك أن اليهودي "بوفس�كي" وكيل (البارون روتش�يلد) -باعتباره من اجلنس�ية الفرنسية -ال
يفت�أ يمارس بحقنا الظلم والتعدي ،فمنذ قدوم�ه إىل قضائنا قبل  18عا ًم�ا ،ومنذ إقامته بقرية
"اجلاعونة" ،48وهو يامرس عملية رشاء األرايض ،حتى وصلت مساحة األرايض التي يتحكم
هب�ا يف أكث�ر من  300ألف دونم ،وقد حص�ل عىل أكثر هذه األرايض بطري�ق املرابحة ،واآلن
ال يكتفي باغتصاب األرايض ،بل يستعني برجاله يف االعتداء عىل املسلمني اً
قول اً
وفعل ،حتى
إنه أحلق مراقد الش�هداء واألنبي�اء والصديقني ،والطرق العامة بأراضيه ،ومنع املس�افرين من
اس�تخدام ه�ذه الطرق ،كام اغتص�ب املراعي ك ّلها ،وضمه�ا إىل أمالكه ،فحرم�ت هبائمنا من
أوالدنا وعيا ُلن�ا عىل اهلالك من
وح�ول املياه اجلاري�ة كاملة إىل أراضيه ،حت�ى أرشف
الرع�ي،
ُ
ّ
العط�ش ،كما اختذ من جبل "كنعان" -مرقد األنبياء والش�هداءً -
ملكا رص ًحيا له ،وهدم املقابر
وخرهبا ،وأنشأ بيو ًتا إلسكان اليهود ،فرصنا نرى املهاجرين اليهود يتوافدون إليها
اإلسالميةّ ،
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أفواجا ،كي يس�توطنوا أرض فلس�طنيُ ،
والكنس واملدارس التي أنش�اها املذكور من الصعب
ً
حصـ�ر أعدادها ،ولــما كـنا متأكدين من أن موالنا حرضة صاحب مقام اخلالفة الذي بلغت
َ
ُ
اآلفاق ،لن يرىض بأن تك�ون أرايض جبل كنعان التي كان�ت لألنبياء العظام
الرحيم�ة
مجائل�ه
واألولياء الكرام ،ومس�كنًا اً
قديم ألهل اإلسلام ،يف أيدي األجانب ،وأهل اإلسلام يف أسوأ
حال؛ فإننا نناشدكم أخذ ما عارضناه بعني االعتبار واألمر حلرضة من له األمر"49.

اً
ش�كل جديدً ا يف النص�ف األول من عام
واخت�ذت املعارض�ة العربي�ة يف مترصفية القدس

1910م حيث:

 - 1أرس�لت برقيات احتج�اج مجاعية إىل إس�طنبول ضد بي�ع األرايض لليهود ،وحثت

برقيات أخرى املبعوثني العرب للحصول عىل تأكيد من طلعت بك ناظر الداخلية بأن إجراءات

حمكمة س ُت َّتخذ ملنع دخول اليهود إىل فلسطني ،ومتليك األرض هلم 50،من خالل مطالبة الدولة
ّ
التوط�ن والتم ّلك ،وكانت
العثامني�ة باخت�اذ اإلجراءات الالزم�ة ملنع املهاجري�ن الصهاينة من
اتص�االت القيادة الصهيونية بالدولة العثامنية ،وبخاصة بعد احلركة الدس�تورية -تثري خماوف

العرب؛ ولذلك أخذت برقيات االحتجاج والتنبيه تتواىل عىل عاصمة الس�لطنة منذ 1900م،
احتجاجا
وجاء يف مضبط�ة نرشهتا "الكرمل" يوم 1913/7/4م ،و ّقعتها غزة والقدس ويافا
ً
على م�ا نرشته الصحف من عزم احلكومة عىل إعطاء  800دون�م لرشكة "األصفر" جاء فيها:
"كتاب مفتوح إىل أمري املؤمنني وسلطان العثامنيني والصدر األعظم وناظر الداخلية ..فت ُ
َغلغ ُل
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الشركات الصهيوني�ة داخل هذه البلاد اً
وعرضا ال ّ
ً
يقل نتيجتها يف املس�تقبل عن حرب
طول
51
البلقان.

 - 2خوض املعركة الدبلوماسية ضد الصهيونية :وذلك من خالل جملس "املبعوثان" ،وقد
عدّ النواب املنتخبون عن مدن فلسطني هذا برناجمهم ،كام يظهر من حمارض جملس "املبعوثان".
وتربز هنا أسامء روحي اخلالدي ،وسعيد احلسيني ...وكان النواب خيوضون املعركة االنتخابية
عىل هذا األس�اسَ ،
وأ ْس َهم يف ذلك ُن َّواب عرب آخرون ،وعىل رأسهم الشهيد شكري العسيل
نائ�ب دمش�ق ،وقد أجرب الن�واب العرب يف جملس "املبعوثان رئيس ال�وزراء عىل أن يعلن "أنه
لن يسمح لليهود باس�تيطان فلسطني" ،كام أجربوا وزير
رغ� � ��م الإج� � ��راءات والق� � ��رارات العثمانية التي
الداخلية سنة 1911م عىل أن يعلن معارضته لألهداف
تق�ض � � ��ي بمنع بي � � ��ع الأرا�ضي ف � � ��ي مت�صرفية الصهيونية.

القد�� � ��س ا�ستم� � ��ر اليه� � ��ود في عملي� � ��ات �شراء
 - 3إنش�اء اجلمعيات واألحزاب لتعبئة الشعب
الأرا�ض � � ��ي وات�سع � � ��ت ق�سوته � � ��ا وات�سع � � ��ت معها ض�د املخاط�ر الصهيوني�ة ،ولبن�اء احلي�اة السياس�ية
�آثارها على المواطن الفل�سطيني حتى �شملت واالقتصادية بام يكفل القدرة عىل املقاومةُ ،فأ ِ
نشئت سنة
1909م منظمة حملية مهمتها احليلولة دون بيع األرايض
ً
�شا�سعة من الأر�ض الفل�سطينية
م�ساحات
ٍ
لليهود ،وقامت س�نة 1913م مجعية مكافحة الصهيونية
يف نابلسُ ،
"اجلم ِع ّية اخلريية اإلسالمية"،
وأ ِّسس�ت يف القدس س�نة 1914م اجلمعيات اآلتية:
َ
و"مجعية اإلخاء والعفاف" ،و"رشكة االقتصاد الفلسطيني -العريب" ،و"رشكة التجارة الوطنية
االقتصادية" ،وكان هدف هذه املؤسسات "الوقوف يف وجه األخطار الوشيكة التي هتدد أرض
52
الوطن ،وإنقاذ البالد من الدمار".
ُ
وأن ِْش�ئت يف مدن فلس�طني األخرى مثل هذه اجلمعيات ،كام ُأن ِْش�ئت يف بريوت والقاهرة
واآلستانة ،وكان هدف "مجعية مكافحة الصهيونية" ما يأيت:

53

 .1معارض�ة الصهيونيني ّ
بكل الوس�ائل ،س�واء بإيق�اظ الرأي الع�ام ،أو توحيد وجهات
النظر حول هذه النقطة ،ونرش برنامج اجلمعية بني كل أوساط األمة العربية عامة ،ويف سورية
وفلسطني خاصة.
 .2تأسيس فروع ومجعيات يف كل مدن سوريا وفلسطني من أجل هذا الغرض وحده.
 .3السعي لنرش ثقافة الوحدة بني كل العنارص التي تتكون منها األمة العربية.

 .4تقدي�م مس�اعدات يف الش�ؤون االقتصادي�ة والتجاري�ة والزراعية ،وتطوي�ر املزارعني
54
والفالحني من أجل أن يكونوا قادرين عىل إنقاذ أنفسهم من أيدي الصهيونيني.
 .5إرسال ممثلني إىل كل ذوي العالقة يف هذه املسألة لوقف جدول اهلجرة الصهيونية.
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وملا اش�تدت وطأة احلركة الصهيونية عىل العرب يف مترصفية القدس اس�تغاث األعيان يف
القدس ويافا وغزة يف نيس�ان 1914م باملنتدى األديب يف األستانة ،وناشدوه العمل بحزم ضد
التي�ار الصهي�وين اجلارف ،الذي هدّ د امل�وارد االقتصادية للفالح والتاج�ر ،ولفتوا االنتباه إىل
نفوذ احلركة الصهيونية يف دوائر احلكم يف مترصفية القدس ،وأن حكومة إرسائيلية قد ُأ ِّسست
بينهم ،تقاصص وجتازي ،وأوضحوا أنه إذا كانت احلاجة إىل اإلصالح شديدة فإن احلاجة إىل
دفع اخلطر الصهيوين أشد ،وناشدوا املنتدى باسم الوطنية أن يستعمل ّ
كل ما لديه من الوسائل
55
املرشوعة لينبه احلكومة عىل اخلطر الصهيوين1907 ،م حتى عام 1917م.
واشتدت مناوأة احلركة الصهيونية ،فوزّ ع أعيان القدس عام 1914م منشورات يف القدس
ّ
حارا إىل أبناء البالد ،وطلبت منهم ما يأيت:
حتذر من اخلطر الصهيوين،
وتضمنت ندا ًء ًّ
ّ
 - 1مطالبة احلكومة بإحلاح لصد تيار اهلجرة اجلارف.

 - 2السعي إىل تقوية التجارة الوطنية والصناعة.
 - 3عدم بيع األرايض لليهود.

 - 4النظر يف كل الوسائل ملنع هجرة العرب من فلسطني.

56

 - 3القيام بن�شاطات �شعبية لمواجهة اال�ستيطان ال�صهيوني
�أ -المقاومة ال�شعبية الفل�سطينية:
وإذا كان هذا هو الربنامج الرس�مي للجمعيات العربية ،فإن "اإلرهاب ضد املس�توطنني
الرس" ،اً
فمثل يف أعقاب إخفاق ثورة 1905م يف روسيا
اليهود يف فلس�طني جرى التفكري به يف ّ
تد ّفق املهاجرون اليهود عىل ميناء يافا ،وبتحريض من احلركة الصهيونية ُط ِرد الفالحون والعامل
العرب من املستوطنات الصهيونية ،إضافة إىل املقاطعة الصهيونية املنظمة للمنتوجات العربية،
َ
األوساط العربية التي تأثرت مبارشة بترصفات الصهاينة العنرصية57.
فساد التذ ّمر يف
فوقعت أحداث بني العرب واليهود ،مثل:

 .1القي�ام بتظاهرات ش�عبية خمتلفة ،وتوزيع نرشات معادي�ة للصهيونية ،وكانت حماكامت
الصحف التي ُأ ِ
وق َفت بسبب مهامجة الصهيونيني تتحول إىل شبه مظاهرات وطنية.

 .2مهامجة املس�تعمرات ،ورسقة املوايش ،وقطع ْ
األغ َراس ،وإفالت املوايش عىل احلقول،
وهتديم األس�وار؛ ألن الس�كان العرب "اعتبروا املهاجرين اليهود َأ َل َّ�د أعدائهم .وكانت هذه
العمليات عمليات انتقامية يقوم هبا الذين ُط ِر ُدوا من أراضيهم ،والفالحون الساخطون الذين
رأوا قي�ام قالع تأسيس�ية للدول�ة الصهيونية بني َظ ْه َرانيهم ،وتزايدت النقمة الش�عبية بس�بب
تزايد النش�اط الصهيوين ،والتنازالت التي قدّ متها الس�لطات املركزية يف اآلس�تانة ،وقاد ذلك
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إىل تزايد قتل املس�توطنني ،وانتش�ار عمليات القتل من الشامل إىل األجزاء األخرى ،وتكررت
والس�يام بعد
املصادمات بني اجلانبني يف يافا يف آذار 1908م ،وأغار العرب عىل املس�توطنات،
ّ
58
معارضة احلكومة العثامنية للهجرة اليهودية.
نصار صاحب
وق�ام العرب يف قضاء طربيا 1908م بمهامجة املس�توطنني ،واتهّ ِ َ�م نجيب ّ
نص�ار بحقيقة اخلطر
جري�دة الكرم�ل يف حيف�ا بأن�ه كان وراء ذلك النش�اط ،وإزاء إحس�اس ّ
فاضحا أطامعها ،وس�عيها المتالك
الصهيوين اس�تمر يف محل ل�واء مناهضة احلركة الصهيونية
ً
األرض ،وإقامة الدولة اليهودية ،وكاش ًفا زيف ادعاءات اليهود العثامنيني ،ومهي ًبا بالعرب أن
59
مجيعا ملقاومة الغزو الصهيوين العنرصي لفلسطني بجمع الكلمة ووحدة الصف.
هيبوا ً
ّ

وش�هد صي�ف 1913م مهامجة الفالحني العرب املس�توطنات اليهودية وق ْتل حراس�ها،
وربط�ت احلرك�ة الصهيونية ذلك بحس�د الفالحني هلم من جهة ،والس�تجابة حكومة االحتاد
والرتق�ي للمطال�ب العربي�ة بعد انعقاد املؤمت�ر العريب يف باري�س (حزي�ران  )1913من جهة
60
أخرى.

 .3إنشاء أحزاب مثل احلزب الوطني العثامين سنة 1911م ،وتشكيل مجعيات وجلان ذات
طبيع�ة خاصةِ ،
كلجان منع بيع األرايض ،وجلان اإلرشاف عىل املوانئ ،لضامن تطبيق القوانني
اخلاصة بتقليص اهلجرة اليهودية إىل فلسطني.
 .4عق�د املؤمت�رات والن�دوات واخلط�ب والدروس املس�جدية املن�ددة باهلج�رة اليهودية
واالستيطان الصهيوين ،وتبيان خطرمها عىل جممل األوضاع يف فلسطني.
قومي مطلو ًبا عن طريق نرش العلم والثقافة ،فقد ُأن ِْشئ معهدان ،مها:
وملا كان خلق وعي
ّ
معهد الدستورية ،ومعهد الروضة.

ب – المقاومة بالإن�شاء والتعميير للأحياء العربية في القد�س:

أما العرب من أهايل القدس ،وبخاصة األعيان واألثرياء ،فقاموا بإنشاء العديد من األحياء
تتعرض هلا املدينة
السكنية خارج أسوار املدينة .وذلك يبني مدى إدراكهم حجم املخاطر التي ّ
املقدسة ،ودرجة االستهداف الصهيوين ألرايض القدس وما جاورها ،فكانت مقاومة من نوع
جديد.

ومن هذه الأحياء:
ش�يد عدد
 - 1ح�ي باب الس�اهرة :وقد شرُ ِ ع يف بنائه س�نة 1320هـ1902 -م ،حيث ّ
وقصورا راقية عىل امتداد ش�ارع صالح الدين خارج
من أعيان القدس وأثريائها منازل فخمة
ً
أس�وار املدينة ،منهم عائالت :احلسيني ،ونسيبة ،وهاال ،وش�تية ،والنشاشيبي ،وأبو السعود،
61
والعفيفي ،والبديري ،والدقاق ،وزبتية ،وصندوقة ،وغريها.
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 - 2حي وادي اجلوز :ويقع إىل الشامل من الزاوية الشاملية الرشقية للمدينة القديمة (برج
اللقلق) يف ٍ
واد أقىص الطرف الرشقي من احلدود البلدية ،وقد ُبني فيه يف القرن السادس عرش
اً
صيفيا حصينًا ،ثم س�كنَت هذا القصرَ عد ُة أرس
من�زل
امليلادي قرص عائل�ة اخلطيب ،وكان
ًّ
من عائالت اهلدمي والبدري وش�هوان والدويك وعكرم�اوي وأبو غزالة ومحدون والدجاين
اً 62
وكامن والعفيفي ،وكان به أكثر من سبعني منزل.

 - 3ح�ي الش�يخ ج�راح والكولوني�ة األمريكي�ة :وقد ُبن�ي يف تل�ك املنطق�ة العديد من
املنازل الفخم�ة لكثري من أعيان العائلات الثر ّية ،مثل� :شه � ��د �صي � ��ف 1913م مهاجم � ��ة الفالحي � ��ن الع � ��رب
احلس�يني ،والنشاش�يبي ،ونس�يبة ،وجار اهلل ،وغوش�ة ،الم�ستوطنات اليهودية ْ
وقتل حرا�سها وربطت الحركة
63
وتقع الكولونية األمريكية قرب جامع الشيخ جراح.

ال�صهيوني � ��ة ذلك بح�سد الفالحي � ��ن لهم وال�ستجابة
 - 4حي س�عد وس�عيد :ويقع عىل طري�ق نابلس،
حكومة االتحاد والترقي للمطالب العربية بعد انعقاد
ُبنِ َي�ت في�ه من�ازل للمس�لمني واملس�يحيني واليه�ود
طلق عليه االسم بعد بناء مسجد سعد الم�ؤتمر العربي في باري�س (حزيران )1913
واألجانب ،وقد ُأ ِ

س�مى يف العهد العثامين باملسعودية.
وس�عيد فيه ،وكان ُي َّ
كان�ت تقط�ن هذا احل�ي  119عائلة س�نة 1905م 59 :عائلة منها مس�لمة ،وكله�ا من رعايا
الدول�ة العثامني�ة .وم�ن العائالت التي س�كنت احلي :ب�راكيل وقرش واجلاع�وين وعزمي طه
وكامل وس�بري احلوزي وعائلة الرس�ن وعائلة ليفي وعائلة س�يمحا ،ومن آل الدزدار ونس�يبة
64
والنشاشيبي واخلالدي.
 - 5حي املرصارة :ويقع شامل باب العامود ،وهو من أوائل األحياء التي بنيت فيه املنازل
خارج األسوار ،وأسواق بيع الفاكهة واخلرضوات ،والصيدليات ،وخمازن بيع احلبوب ،ومواد
65
البناء ،واملقاهي ،ودكاكني خياطة ،وعيادات األطباء ،ومواقف للباصات والسيارات.

 - 6ح�ي النبي داود :ويقع مبارشة خارج الس�ور عىل جبل النب�ي داود كام يزعم اليهود،
وتس�كنه عائل�ة أبو الوف�ا الدجاين الذين تو ّل�وا رعايته ونظارة أوقافه ،وفي�ه قبور آل الدجاين،
66
ومدرسة إنكليزية ،وكنيسة ،وقرب الشيخ املنيس.
 - 7ح�ي الشماعة :ويقع جنويب رشق�ي طريق ماميلا (مأمن اهلل) ،وجن�ويب غريب جبل
النب�ي داود ،وقد غلب عليه الطابع التج�اري ،حيث كان فيه متاجر للعرب واليهود ،معظمها
67
كراجات ،وحمالت للوازم السيارات ،وخمازن بيع األقمشة.

 - 8ح�ي الث�وري أو دير أبو ثور :وقد نس�ب احلي إىل األمري أمحد الث�وري أحد األبطال
الذي�ن ش�اركوا يف حتري�ر القدس من الصليبيين يف عهد صالح الدين األي�ويب ،وقربه عىل ت ّلة
تقع عىل طريق بيت حلم ،يوجد فيه دير للروم األرثوذكس ،ومدرسة حكومية ،وقد ُبنيت عىل
س�فح التلة قرية صغرية يف القرن التاس�ع عرش ،ثم بنى أعيان من القدس بيو ًتا كبرية هلم ،وظل
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الفالح�ون واملزارعون يف بيوت صغرية من القرية ،ونمت القرية يف ثالثينيات القرن العرشين
68
بانتقال املزيد من أعيان القدس وموظفي احلكومة إليها.
 - 9ح�ي البقع�ة :ويضم أحي�اء البقع�ة الفوق�ا ،والبقعة التحت�ا ،وح�ي الوعرية ،وحي
الناممرة ،سكانه من املسيحيني والعرب ،وكانت منطقة راقية ،شيدت فيه املنازل والقصور عىل
69
مساحات واسعة من األرايض.

 - 10ح�ي الوعرية :وهو ضاحية صغرية يف منطقة البقعة جنوب الكولونية األملانية ،وإىل
شيد منازل له وألوالده،
الرشق من الكولونية اليونانية ،أسسه أحد أفراد عائلة الوعري ،حيث ّ
حتول احلي إىل ضاحية حديث�ة ذات منازل كبرية عىل
�أن�ش� � ��أ الع � ��رب م � ��ن �أهالي القد� � ��س وبخا�صة من ث�م ّ
70
مساحات واسعة من األرض.

الأعي � ��ان والأثرياء العدي � ��د من الأحي � ��اء ال�سكنية
خ � ��ارج �أ�سوار المدين � ��ة وذلك يبين م � ��دى �إدراكهم
حجم المخاطر التي تتع ّر�ض لها المدينة المقد�سة
ودرج � ��ة اال�ستهداف ال�صهيوني لأرا�ضي القد�س وما
جاورها فكانت مقاومة من نوع جديد
التجاري�ة.

71

 - 11ح�ي الناممرة أو النمري�ة :ويق�ع يف البقعة،
حي�ث اشُت�رُ يت املنطقة من ُم ّ
الكه�ا الفالحني من بيت
حل�م واملاحل�ة وبيت ج�اال ،وأوقفها املشتري عبد اهلل
إبراهي�م حمس�ن النم�ري ،وبن�ى منازل ل�ه وألوالده،
قسًم� م�ن األرض لبن�اء ٍ
وق�د ص�ادر الربيطاني�ون اً
ناد
خاص هبم ،كام ُبنِ َيت عىل أرضها األس�واق واملحالت

 - 12حي الطالبية :وهو حي سكانه عىل األغلب من املسيحيني ،يقع جنوب مجعية الشبان
72
املسيحية ،واملنازل فيه أشبه بالقصور ،وفيه عدد من األديرة ومدرسة العمرية.

 - 13ح�ي القطمون :ويقع غريب الكولونية األملانية ،كانت منطقته متطورة ،وفيها العديد
من حمالت البقالة واخلياطة واملكاتب ووس�ائل اخلدمات ،و ُبني فيها فندق س�مري أميس الذي
73
نسفته العصابات الصهيونية يف كانون الثاين/يناير 1948م.
 - 14حي الكولونية األملانيةُ :أنش�ئ هذا احلي ليكون مس�توطنة لفرس�ان اهليكل ،هبدف
إقام�ة "جمتم�ع مس�يحي مث�ايل يف األرض املقدس�ة" ،ف ُبنِيت املن�ازل الراقية املحاط�ة باحلدائق

اجلميل�ة ،و ُبن َي�ت فيه حملات اخلدم�ات التجارية ،كاألفران الت�ي تقدم أنواع اخلب�ز األجنبي،
والشركات التي تبيع البضائع األجنبية ،واللحوم ،وقد س�كنه عدد من أعيان القدس العرب
74
استئجارا من أصحاب املباين.
ً
ٍ
مس�احات واس�ع ًة من
 - 15حي الكولونية اليونانية :امتلكت كنيس�ة الروم األرثوذكس
األرايض خ�ارج األس�وار ،اس�تعملتها يف مرشوع�ات جتاري�ة واقتصادية اس�تثامرية :مطاحن
زيت�ون ،ك�روم ،ثم ُبنِ َيت كنيس�ة ومنازل ،وجن�وب الكولونية األملانية ُأ ِ
نش�ئَت منطقة س�كنية
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للعائالت اليونانيةُ ،
وأ ِقيم ٍ
ناد ُمورست فيه األنشطة االجتامعية كافة ،ومثلهم مثل األملان ،فقد
75
أجر العديد من اليونانيني بيوهتم للعرب الذين ّ
حيا عرب ًيا.
ّ
شكلوا ًّ

- 16حي مأمن اهلل (ماميال) :ويقع خارج باب اخلليل .ويمتد حتى مقربة مأمن اهلل ،و ُيعدّ
احل�ي منطق�ة جتارية فيها املكاتب وال�وكاالت والبنوك واملخازن واملصان�ع ،وتطورت املنطقة
ببناء دائرة الربيد وجممعات جتارية ،ويف احلي ش�قق س�كنية ،إضافة إىل املركز التجاري للمدينة
اجلدي�دة (خارج األس�وار) ،ال�ذي ُبنِ َيت فيه مكاتب البلدية ،ومبنى مجعية الش�بان املس�يحية،
76
وفندق امللك داود ،والعديد من دور السينام.
وم�ع أن العدي�د م�ن أعيان عائلات القدس وأبنائه�ا انتقلوا إىل الس�كن يف أحياء املدينة
اجلدي�دة خ�ارج األس�وار ،إال أن ارتباطهم باملدينة القديمة داخل الس�ور ّ
ظ�ل قو ًيا من خالل
ارتباطهم الروحي باألماكن املقدس�ة ،وأنش�طتهم التجارية يف املدين�ة القديمة ،وإقامة العديد
من أفراد عائالهتم وأقارهبم يف املدينة القديمة.

ج -مقاومة بيع الأرا�ضي لليهود :
من الواضح أن مس�احات األرايض التي س�يطر عليها اليهود ،تصيب القارئ بالدهش�ة،
و م�ر ّد ذلك إىل اتس�اع عمليات بيع األرايض من قبل الفلس�طينيني لليه�ود ،حتى وصلت إىل
 300ألف دونم يف قرية اجلاعونة وما حوهلا؛ وذلك يعود بالدرجة األوىل إىل قلة وعي الفالح
الفلس�طيني بخط�ورة نوايا اليهود يف فلس�طني ،وانتش�ار طبقة السمارسة الع�رب الذين كانوا
يشرتون األرض من الفالحني بأسعار زهيدة؛ من أجل بيعها بأسعار مرتفعة إىل اليهود ،إضافة
77
إىل ّ
متكن اليهود من رشوة بعض املسؤولني املحليينّ يف اإلدارة العثامنية املحلية.
يتورع عن إدخال الفرق الصهيونية
ومما ال شك فيه أن من يقوم ببيع أرايض األوقاف لن ّ
املتسرتة حتت مسميات أجنبية؛ للتنقيب عن اآلثار حتت املسجد األقىص وقبة الصخرة واحلرم
اإلبراهيم�ي ،وربام ل�ن يتورع عن بيعه�ا بدراهم معدودة؛ ليشتري بثمنه�ا أحزمة وطرابيش
وبدالت وقنابيز ،وما إىل ذلك ،ومن يتصفح سجالت املحاكم الرشعية ودفاتر الطابو سيشاهد
ِ
واألختام املضلعة والدائرية الكبرية والصغرية يف ذيل وكاالت
والبصامت
ُبأ ِّم عينيه التوقيعات
َ
البي�ع وعقود الصفقات املربمة جن ًبا إىل جنب مع توقيع�ات وأختام وكالء احلركة الصهيونية،
وربام كان من سوء حظ أبناء أصحاب التوقيعات واألختام أن تلك السجالت والدفاتر باقية،
ومن العسير تدمري أصوهلا ،كي ال يمس�ح التاريخ عنهم اخليانة والعار الذي ألصقوه بأنفسهم
عىل مدى األيام.
وقد وقفت الصحافة الفلس�طينية باملرصاد تندّ د بالسامرسة وا ُمللاّ ك الكبار ،حيث ارتفع سعر
تبعا لشدة الطلب عليها من قبل اليهود الستيعاب
األرايض نتيجة تدفق اهلجرة اليهودية إىل فلسطنيً ،
املزيد من املهاجرين ُ
اجلدُ د ،وأمام ارتفاع األس�عار هذه مل يكن بوس�ع تلك الفئة "السامرسة" سوى
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االنصياع إلغراء املال ،فباعت اً
أي بصرية بمستقبل
قسم من أرضها لليهود f،دون واعز قومي ،أو ّ
البلاد ،وق�د أش�ارت جريدة اجلامعة العربي�ة إىل نوعية السمارسة الذين كانوا قد ش�اركوا يف بيع
األرايض لليه�ود ،حي�ث جاء فيها" :ففيها الزعيم اخلطري ،والوجيه اهلامم ،واحلس�يب والنس�يب،
والوطني الكبري ،واألستاذ اجلليل ،وفيها ذوو ألقاب رفيعة وثروات طائلة".79

ويف املقاب�ل وقفت الصحافة الفلس�طينية إىل جانب عبد القادر احلس�يني ّ
وكل املخلصني
تعرض السمارسة إىل هجمة رشسة من ِقبل الصحف
الذين رفضوا بيع أراضيهم لليهود ،وقد ّ
الت�ي كانت تصدر يف فلس�طني إ ّبان االنت�داب الربيطاين ،فيورد أحد الك ّت�اب مقالة وردت يف
تتعرض إىل السامرسة بالقول" :يا سامرسة
جريدة الكرمل يف  20حزيران /يونيو عام 1925م ّ
السوء ،يا باعة األرايض ،ويا أعداء اهلل والوطن ،يا من أغواكم الشيطان وأغوتكم املادة .يا من
80
تبيعون أعراضكم ،يا من تستهرتون بمقدساتكم ،وتلوثون ثرى بالدكم ،أال ختجلون؟!".
وهكذا نرى أن حركة املقاومة كانت واس�عة ،وأهنا تعددت يف أش�كاهلا ،وشملت ميادين
خمتلف�ة ،م�ن الصحاف�ة إىل الغارات ،ومع ذل�ك فإهنا كانت خلال هذه املرحل�ة ك ّلها ال تزال
مقاومة ش�به عفوية ،وبخاصة يف ميدان املقاومة املس�لحة ،ومل تس�تطع هذه املقاومة أن توقف
ين املهاجر أن تكلفة بناء مس�توطنات يف
م�دّ اهلجرة ،وأن ت ُْظ ِه�ر للحركة الصهيونية ،وللصهيو ّ
فلس�طني عالية ،وأن مواصلة اهلجرة غري ممكنة ،ومهام يكن من أمر فقد اتحّ د العرب املس�لمون
مع�ا يف قضي�ة مشتركة ض�د الصهيونيين ،وقاد
واملس�يحيون يف مترصفي�ة الق�دس وعمل�وا ً
املس�يحيون العرب -وأغلبهم من األرثوذكس -محل�ة عنيفة ضد الصهيونية واهلجرة اليهودية
تأثرا من املس�لمني العرب
يف صحفه�م( :فلس�طني يف يافا والكرم�ل يف حيفا) ،فقد كانوا أكثر ً
81
باملنافسة اليهودية يف جماالت التجارة والصناعة.

وهك�ذا كان�ت نظ�رة الع�رب يف مترصفي�ة الق�دس إىل احلرك�ة الصهيوني�ة واقعي�ة ،فقد
أحس�وا بالغزو الصهيوين الذي هيدّ د مس�تقبلهم ،فحصلت منازعات بين الفالحني والعرب
ّ
82
واملستوطنني اليهود.
ووقف املوظفون العرب يف الدوائر العثامنية إىل جانبهم ،وكان من بينهم ش�كري العسلي
(قائم مقام قضاء النارصة ،ونائب دمشق يف جملس املبعوثان) الذي بذل كل جهوده ملنع اليهود
من اهلجرة ورشاء األرايض ،وازدادت معارضة األعضاء العرب يف جملس "املبعوثان" العثامين
للنش�اط الصهي�وين يف فلس�طني 83.ورصح راغ�ب النشاش�يبي مرش�ح الق�دس يف انتخابات
1914م بأنه سيبذل أقىص جهوده إلزالة اخلراب واخلطر الذي يتهدّ د املواطنني من الصهيونية
84
والصهيونيني ،فانتُخب بأكثرية فائقة.

ويتبني لنا ممّا سبق أن موقف العرب يف مترصفية القدس من اهلجرة واالستيطان الصهيوين
اً
فأسس�وا اجلمعيات ملكافحة الصهيونية ،وجلأوا إىل العنف املسلح ،وفرضوا عىل
كان
حاسًم�ّ ،
 108ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

اال�ستيطان ال�صهيوني

يمر
مرشحيهم ملجلس "املبعوثان" العمل عىل إزالة اخلطر الصهيوين مقابل التصويت هلم ،ومل َّ
موقف املؤمتر العريب يف باريس يف حزيران 1913م من موضوع اهلجرة اليهودية بدون مالحظة
يتعرض بسوء إىل اهلجرة اليهودية ،وملا كان الشعور
الصحف العربية يف فلسطني؛ ألن املؤمتر مل ّ

الش�عبي مناوئًا للحركة الصهيونية اس�تنكرت صحيفتا الكرمل وفلسطني 85موقف املشاركني
يف املؤمتر ،وسخرت من اهتامم املؤمترين ببيان ما يف هجرة منكويب الرومليل لسوريا من أرضار،
وجتاهل أخطار اهلجرة اليهودية إىل فلس�طني ،وتس�اهل احلكومة العثامني�ة يف تنفيذ القيود عىل

اهلجرة اليهودية ،والذي زاد يف حدّ ة موقف العرب يف مترصفية القدس من حماوالت التفاهم مع

احلركة الصهيونية إقدام احلكومة العثامنية يف ترشين األول 1913م عىل إلغاء القيود املفروضة

طمعا يف احلصول عىل األموال اليهودية ،وكانت الس�لطات العثامنية قد
على اهلجرة اليهودية؛ ً
درج�ت منذ ع�ام 1901م عىل منح اليهود إقامة مؤقتة ملدة ثالثة أش�هر ،ولكن اإللغاء مل يأت

بجديد؛ ّ
سمح لليهود باإلقامة ،وكل ما يف األمر
ألن جوازات الس�فر كانت ت َُرد ألصحاهبا ،و ُي َ
أن حكومة االحتاد والرت ّقي اعرتفت باألمر الواقع ،وسمحت لليهود باهلجرة.

86

وهك�ذا رف�ض الع�رب يف مترصفي�ة القدس حم�اوالت التفاهم م�ع احلرك�ة الصهيونية؛

العتقاده�م أهنا تريد ابتالع فلس�طني واالس�تقالل اإلداري التام هبا ،بل إهن�ا نفذت خمططها،

واستولت عىل قسم من البالد ،لذلك طالبوا احلكومة العثامنية بوقف اخلطر الصهيوين.87
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وهنض عيس�ى داود العيس�ى (صاحب جريدة فلس�طني يف يافا) للرد على تضليل احلركة
الصهيوني�ة للرأي الع�ام العريب ،وأوضح الف�رق الكبري بني ترصحيات الزعماء الصهاينة عىل
صفحات اجلرائد العربية وبني القرارات التي يتخذوهنا يف مؤمتراهتمّ ،
وأكد أن مجيع الترصحيات
نصار (صاحب
الصهيونية ما هي إال متويه وخداع وتضليل للرأي العام العريب 88.ومحل نجيب ّ
جري�دة الكرم�ل يف حيف�ا) عىل أعيان فلس�طني اً
قائًل�" :إن مصائب فلس�طني تأتيها من بعض
والبياعون
رساهت�ا أكثر ما تأتيها م�ن الصهيونيني؛ ألن هؤالء الرساة هم سمارسة الصهيونيني ّ
هل�م 89،وأعل�ن حممد املحمص�اين (عضو ح�زب الالمركزية) اس�تحالة أي اتف�اق مع احلركة
الصهيوني�ة .ويف  20مت�وز 1914م كت�ب حق�ي العظم
وقف � � ��ت ال�صحاف � � ��ة الفل�سطيني � � ��ة رس�الة إىل حمم�د املحمصاين 90جاء فيه�ا" :اعلم يا أخي
�إلى جان � � ��ب كل المخل�صين الذين العزي�ز أن هؤالء الناس يسيرون نح�و هدفهم برسعة،
رف�ضوا بيع �أرا�ضيهم لليهود وتعر�ض ش�اكرين مس�اعدة احلكومة ،وعدم مباالة األهايل ،وأنا
متأك�د بأنن�ا إذا مل نعمل ش�يئًا للتأثري يف الوض�ع الراهن
ال�سما�س � � ��رة �إلى هجم � � ��ة �شر�سة من
للصهيونيني ،فسيحققون هدفهم يف فلسطني يف سنوات
ِقبل ال�صحف التي كانت ت�صدر في
قليلة ،وبعد ذلك ي ّتجهون نحو س�وريا والعراق ،ولكن
فل�سطين �إبّان االنتداب البريطاني باستخدام وسائل التهديد واالضطهاد ،وهذا األسلوب
األخير هو ال�ذي جيب أن نس�تخدمه فق�ط ،ويتمثل يف
ّ
حث الس�كان عىل تدمري مزارعهم ،وإشعال النار يف مستعمراهتم ،وتشكيل العصابات لتنفيذ
91
هذه املخططات ،بعد ذلك ربام هياجر الصهيونيون من فلسطني إلنقاذ حياهتم".
ويف ضوء ما تقدّ م أخفقت احلكومة املركزية يف إس�طنبول واحلكومة املحلية يف القدس يف
فاستمر التس ّلل اليهودي الذي متكن من إقامة مستعمرات
تنفيذ سياس�ة منع اهلجرة اليهودية،
ّ
هيودي يف البلاد ،وقد راف�ق اهلجرة اليهودي�ة الكثيفة
زراعي�ة نش�يطة أصبح�ت نواة لوج�ود
ّ
والتوسع يف مرشوعات االس�تيطان الصهيوين ازدياد اإلحساس باخلطر الصهيوين العنرصي،
فنشطت املقاومة العربية للمخططات الصهيونية قبل احلرب العاملية األوىل 1914م.

ويع�ود نجاح احلركة الصهيونية إىل جهل الوطنيني وغفلتهم وفقرهم ،وإىل خيانة حكومة
االحتاد والرتقي ،وكذلك بعض املوظفني والسامرسة.

ً
ثالثا -موقف النخبة الفل�سطينية من الحركة ال�صهيونية و�أن�شطتها
اال�ستيطانية

موقف يو�سف الخالدي (رئي�س بلدية القد�س) من �أفكار هرتزل اال�ستيطانية :
كان املوق�ف الفلس�طيني من موجات االس�تيطان الصهيونية األولي�ة هو الرفض ،حيث
طالبوا بمنع اهلجرة الصهيونية ،وكان يوس�ف ضياء اخلالدي (رئيس بلدية القدس) من أوائل
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الذي�ن أدرك�وا حقيقة األطماع الصهيونية يف فلس�طني ،وبخاص�ة بعد عقد املؤمت�ر الصهيوين
األول يف س�ويرسا ع�ام1897م ،حي�ث كتب رس�الة إىل هرتزل ،بالفرنس�يةُ ،أ ِ
رس�لت له عن
طري�ق ص�ادوق كاهان رئيس الطائف�ة اليهودية يف فرنس�ا آنذاك ،مؤرخ�ة يف األول من آذار/
م�ارس 1899م ،وم�ن املقربين من زعماء احلرك�ة الصهيوني�ة ،92طالبه العدول ع�ن الفكرة
93
الصهيونية باستعامر فلسطني.
وافتتح اخلالدي رس�الته بالتعبري عن مش�اعر التقدير واملو ّدة جتاه اليهود ،بعد ذلك انتقل
للحدي�ث عن الصهيونية التي اعتربها فكرة طبيعية وعادلة ،واألهم من ذلك ،أن الكاتب عبرّ
يف رسالته عن اعرتافه بحق اليهود يف العيش يف فلسطني ،وبإمكان عودهتم إىل العيش فيها كام
يتقرر بناء عىل املفاهيم
يف العصور الغابرة .لكن اخلالدي يضيف بعد ذلك :إن مصري األمم ال ّ
94
املجردة واملثالية ،وإنام عىل أساس الواقع واحلقائق.

وي�رى الباح�ث أن اخلالدي مل يكن يعل�م بحقيقة احلركة الصهيوني�ة ونواياها حني كتب
الرس�الة ،فق�د أظهرت احلرك�ة الصهيونية يف بداية نش�أهتا الود والرغب�ة يف التعايش مع مجيع
الديانات؛ ويتضح ذلك من خالل حمادثات هرتزل مع الس�لطان عبد احلميد ،والذي عبرّ فيها
األخير عن رغبته يف إنش�اء جامعة عربي�ة يف القدس ،هتدف اىل نرش العل�م والتقدم يف الدولة
العثامني�ة ،وكذل�ك إىل تطوير االقتصاد العثماين ،أما فيام يتع ّلق بترصي�ح اخلالدي حول أحقية
اً
اً
ومنس�جم مع موقف
متناغم
اليه�ود يف العي�ش يف فلس�طني ،فيتصور أن موق�ف اخلالدي كان
الس�لطان عبد احلميد ،وأسلافه من السلاطني حني س�محوا لليهود بالعيش واالس�تقرار يف
مرارا ،عن عدم اعرتاضه يف اس�تقرار اليهود
فلس�طني ،وقد عبرّ الس�لطان عبد احلميد هلرتزل ً
أي والي�ة عثامنية ،برشط أن ال جيري تركيزهم يف فلس�طني ،ويف نفس الوقت
يف فلس�طني ،أو ّ
أي تكتالت صهيونية سياسية يف فلسطني هتدف إىل االنفصال بفلسطني عن اجلسم
عدم إقامة ّ
العثامين ،وقد عبرّ اخلالدي عن عدم اعرتاضه عىل عيش اليهود يف فلس�طني واس�تقرارهم ،ومل
يوافق عىل تأسيس دولة صهيونية.
وانتقل�ت محلة التوعية م�ن اخلطر الصهيوين إىل جملس "املبعوث�ان" يف العاصمة العثامنية،
وتوالها ّنواب القدس روحي اخلالدي ،وسعيد احلسيني ،وراغب النشاشيبي ،وطالب النواب
95
بسن ترشيع يمنع اليهود من اهلجرة إىل فلسطني وامتالك األرايض فيها.
ّ

رابعًا� -أما االتجاه الفل�سطيني الثاني المتعاون مع الحركة ال�صهيونية
فيتمثل في الطابور الخام�س:

الذي غ ّلب املصلحة الشخصية عىل العامة ،وهان عند أفراده ُّ
كل االعتبارات وقيم الدين
والدول�ة واألمن واألرض والش�عب مقابل إش�باع رغباته من األم�وال ،حيث عمل عىل نقل
وروج الدعايات املغرضة لتهجري
األرايض إىل احلركة الصهيونية ،وساعدها يف حتقيق غاياهتاّ ،
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الشبان هجرة ال رجعة فيها إىل األمريكيتني 96.ويمثل هذا االجتاه بعض كبار مالكي األرايض
وأفندية املدن وش�يوخ القرى والقبائل البدوية املس�تقرة واملرحتلة ،وقد أتاح هلا فرصة مساعدة
احلرك�ة الصهيوني�ة حضورها الواض�ح يف اجلهاز اإلداري ،وإش�غال مراكز إدارية حساس�ة؛
كإدارة القائ�م مقاميات والنواح�ي ودوائر الطابو واألوقاف والبلدي�ات واملعارف واملدارس
والنافع�ة واملالي�ة والقنصليات العثامنية يف اخلارج ،ومش�اركتها يف عضوية جملس "املبعوثان"،
واملجل�س العموم�ي ،واإلدارة يف الق�دس وجمال�س اإلدارة والبلدي�ات وهيئ�ات االختيارية
وخماتير املحلات والق�رى والقبائل البدوي�ة ،وكان هؤالء يس�تغلون الظ�روف الصعبة التي
تنتاب املزارعني يف بعض املواسم لوضع أيدهيم عىل األرايض بدون مقابل ،أو بالرهن والرشاء
رسا وعالنية ،ومل تتورع تلك الفئة عن بيع
املب�ارش ،وم�ن ثم نقلها إىل وكالء احلركة الصهيونية ًّ
أرايض املزارعني فحسب ،بل وأرايض األوقاف اإلسالمية واملسيحية عىل حد سواء.

وازدادت األوس�اط اإلعالمية الفلسطينية ُس ً
خطا عىل السامرسة واملالك الكبار ،وتكشف
ع�ن ذل�ك وثيقة أملانية بع�د نرشها لنبأ كانت صحيفة فلس�طني قد نرشت�ه يف  13ترشين ثان/
وم ِكدّ ة ،ليس هناك أمة يف
نوفمبر 1925م ،تق�ول الوثيقة" :األمة األملانية أمة حي�ة ،وجمتهدةُ ،
الع�امل تش�بهها ،والدليل عىل ذلك هو أن أكرب القوى وقف�ت ضدها خالل احلرب ،وال حاجة
ألن نعرف هذه األمة وسط بلدها ،يكفينا أن نأخذ اً
مثال ً
بسيطا من إحدى املستوطنات األملانية
الصغيرة يف فلس�طني ،والت�ي يقتات أه ُلها من أعامهل�م يف الزراعة ،هذا األمل�اين الذي جاء إىل
فلس�طني من أجل البحث عن لقمة العيش ،وليس له روابط يف فلس�طني سوى قطعة األرض
الصغيرة الت�ي يمتلكه�ا ،والت�ي ال تتجاوز اخلم�س دونامت ،مع مس�كن صغري ،نج�ده أكثر
ً
مؤخرا
ارتباط�ا من مالك�ي الدونامت الكبرية ،ه�و ال يبيعها وال يتخىل عنها ،كام نفع�ل نحن،
ً
عرض الصهاينة عىل س�كان املس�توطنة املذكورة بيعهم املس�توطنة بثمن مرتفع ،مع إخبارهم
ب�أن بناي�ات "تل أبيب" حتيط هبم م�ن اجلنوب والغرب ،ومس�توطنة "أورغني�م" من الرشق،
وس�يصبحون قري ًبا حمارصين من أربع زوايا ،أتعرفون يا عرب كيف كان اجلواب؟ :إهنا بيوتنا
97
ال نبيعها ،وإهنا أرضنا ال نتخىل عنها".
مما سبق يتضح أن التطورات األخرية يف القدس ،والتي متثلت يف إقامة اإلحياء االستيطانية
الصهيونية خارج األس�وار ،كذلك املحاوالت الصهيونية للس�يطرة عىل االقتصاد الفلسطيني
داخل البلدة القديمة -أ ّدت إىل زيادة نقمة الس�كان العرب عىل الوجود الصهيوين يف القدس،
وإىل متس�ك العرب بالقدس وباهلوية العربية الفلسطينية اإلسالمية ،لكن املوقف الفلسطيني،
واملتمث�ل يف الزعام�ات الفلس�طينية ،ويف الرد الش�عبي مل يك�ن بنفس مس�توى اخلطر املحدق
بالقدس وفلس�طني ،فق�د كان املوقف الفلس�طيني أضع�ف بكثري من املس�توى املطلوب ،بل
عبارة عن رد فعل من املثقفني الفلسطينيني.
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وكان حمور اهتامم وتركيز املقاومة الفلسطينية خالل الفرتة 1917-1854م عىل املقاومة
السلمية للمرشوع الصهيوين.

ويعزو الباحث �ضعف الموقف الفل�سطيني -في هذه الفترة� -إزاء الن�شاط
اال�ستيطاني ال�صهيوني �إلى الأ�سباب الآتية:
 .1افتقد الفلسطينيون وجود قيادة قادرة عىل توجيه
احلرك�ة الوطني�ة الفلس�طينية ،كما ّ
أن احلرك�ة الوطني�ة
الفلس�طينية مل تكن عىل مستوى األحداث والتحديات.
حيث أ ّدت قل�ة اخلربة السياس�ية ،والتنافس العائيل عىل
دورا يف إضعاف احلرك�ة الوطنية
قي�ادة احلركة الوطني�ة ً
الفلسطينية.

انتقلت حملة التوعي � ��ة من الخطر ال�صهيوني
�إل � ��ى مجل� � ��س "المبعوث � ��ان" ف � ��ي العا�صم � ��ة
العثمانية وتوالها ن ّواب القد�س روحي الخالدي
و�سعي � ��د الح�سيني وراغ � ��ب الن�شا�شيبي وطالب
 .2جه�ل الس�واد األعظ�م من اجلامهري الفلس�طينية النواب ب�س � � ّ�ن ت�شريع يمنع اليه � ��ود من الهجرة
�إلى فل�سطين وامتالك الأرا�ضي فيها
بالنوايا واملخاطر التي شكلتها احلركة الصهيونية.
 .3املشروع الصهي�وين مل يك�ن قد ح ّقق بع�د نتائج
عملية ذات أبعاد خطرية عىل الوضع يف فلسطني.

 .4أغل�ب الش�عوب العربي�ة واإلسلامية يف هذه الفترة كانت ترزح حتت نِري االس�تعامر
الغ�ريب ،فل�م تس�تطع م�دّ ِ
يد الع�ون إلخواهنم يف فلس�طني خالل ه�ذه املرحلة ،وه�ي الرافد
األسايس ،واحلاضنة احلقيقية للمقاومة يف فلسطني والقدس عرب التاريخ.

النتائج:
 - 1إن أمهي�ة القدس يف الفكر اليهودي ناش�ئة من الف�راغ العقائدي يف العقلية اليهودية،
ومن جهة ثانية نس�جته أس�اطري من وضع البرش ،وهم مدونو التوراة ،وهذه ال ترقى إىل مرتبة
القدس�ية ،فمسألة ارتباط اليهود بفلسطني مسألة ال تعدو كوهنا سطحية ،وال يؤيدها التاريخ،
وم�ا حمبته�م جلبل صهي�ون إال نقطة ،ومؤامرة خبيث�ة التقت فيها أطامع الغ�رب بأحالم ومكر
اليهود؛ فكان هذا الكيان املصطنع ،والذي تلفظه حقائق التاريخ ،ولتبقى املنطقة العربية منطقة
مش�تتة اآلم�ال مقطوعة األوص�ال ،منهوبة الث�روات ،عاجزة عن اس�تعادة دوره�ا يف الريادة
واحلضارة العاملية.

 - 2ش�كلت الق�دس خلال اهلج�رة األوىل (1904 1882-م) والثاني�ة (1904-
اس�تيطانيا ،لكن ه�ذا تبدّ ل مع مرور الوق�ت ،وحتديدً ا خالل
1914م) رم�زً ا أكث�ر منها هد ًفا
ّ
س�نوات االنت�داب ،حي�ث أصبحت الغالبي�ة العظمى م�ن املهاجرين اليه�ود تفضل الرشيط
الساحيل.
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 - 3انطل�ق النش�اط االس�تيطاين يف أرايض مدين�ة الق�دس حت�ت س�تار الدي�ن حت�ى ال
يثير حفيظة الدولة ،والس�كان املحليين ،ثم انطلق هذا النش�اط من الق�دس ألمهيتها الدينية
والسياسية إىل املدن األخرى.

 - 4ومن وس�ائل التوسع الصهيوين يف القدس تقديم الرشاوى واهلدايا للجهاز اإلداري
العثامين ،ليحصلوا عىل املزيد من األرايض واالمتيازات للمهاجرين اليهود  ،كام اتبعوا أساليب
املخادع�ة والتحاي�ل عىل القوانني العثامنية من خالل تزوير األوراق الرس�مية اخلاصة باهلجرة
وانتق�ال األرايض ،وق�د ّ
ش�كل مب�دأ االحتيال ،والك�ذب ،واملراوغ�ة ،ثم القت�ل ،والعدوان
اإلحلايل ال�ذي ُي َعدّ إح�دى الركائز املهمة لالس�تيطان
التط � ��ورات الأخيرة في القد� � ��س والتي تمثلت
الصهيوين يف القدس وفلسطني عامة.

ف � ��ي �إقامة الأحي � ��اء اال�ستيطانية ال�صهيونية

 - 5ب�دأت اخلط�وات امليداني�ة لالس�تيطان
خارج الأ�سوار كذلك المحاوالت ال�صهيونية الصهيوين يف القدس وفلسطني ،بالسيطرة عىل األرايض
لل�سيط � ��رة على االقت�ص � ��اد الفل�سطيني داخل الب�ور وامل�وات وغير املأهول�ة بالس�كان ،ث�م انتق�ل
البل � ��دة القديمة �أ ّدت �إلى زي � ��ادة نقمة ال�سكان االستيطان إىل الريف الفلسطيني حيث الكثافة السكانية
القليل�ة ،ومع ازدياد اهلج�رة الصهيونية وتصاعد الدعم
العرب على الوجود ال�صهيوني في القد�س
الغ�ريب م�ن اخلارج ب�دأ الصهاينة بالنف�اذ إىل قلب املدن
الفلسطينية ويف مقدمتها مدينة القدس.
 - 6إن بذور التغلغل األجنبي واالس�تيطان الصهيوين ُز ِر َعت يف أرايض املدينة املقدس�ة
قب�ل ص�دور قانون األرايض ع�ام 1274ه�ـ1858/م ،وكان ذلك إ ّبان احلك�م املرصي عىل
وجه التحديد ،ثم أخذت يف النمو ش�يئًا فش�يئًا إىل أن رضبت جذورها يف األرض يف النصف
الثاين من القرن التاس�ع عرش امليالدي ومطلع العرشين ،وبلغت ذروهتا يف إقامة املستوطنات،
ورشاء مساحات واسعة من األرايض ،واحتالل اجليش الربيطاين أرايض مدينة القدس ما بني
1335هـ1917/م-1336هـ1918/م.

 - 7اس�تغل اليه�ود االمتي�ازات األجنبي�ة وقان�ون متلك األجان�ب يف حي�ازة األرايض
باعتباره�م رعاي�ا للدول الغربية ،وكان�ت القنصليات األجنبية تو ّفر هل�م كل الدعم واحلامية،
تقيد اهلج�رة الصهيونية
وتق�وم بالضغط عىل إس�طنبول ملن�ع تطبيق اإلج�راءات العثامنية التي ّ
ومتنع انتقال األرايض من العرب إىل اليهود.
 - 8كان�ت العن�ارص القيادي�ة املكون�ة للحرك�ة الصهيوني�ة عب�ارة عن نخب سياس�ية،
وعس�كرية ،وعلمية من إمرباطوريات ،ودول ش�تى ،كان يقابلها يف الطرف الفلس�طيني قيادة
فلس�طينية ضعيفة بس�يطة ،مل حتسن التقدير ،ومل تكن عىل مس�توى األحداث ،ومل َ
حتظ بالوعي
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س�هل ّ
ومكن للحركة الصهيونية من مترير
الكامل حلقيقة احلركة الصهيونية ونواياها ،وهو ما ّ
خمططاهتا عىل القيادة الفلسطينية ،والشعب الفلسطيني.
 - 9منذ املؤمتر الصهيوين األول يف بال 1897م عملت احلركة الصهيونية عىل اس�تغالل
رمزي�ة املدين�ة الدينية ،من أجل اس�تقطاب املهاجرين اليه�ود من دول الع�امل ،والدفع هبم إىل
فلسطني من أجل السيطرة عىل القدس وفلسطني ،وقد ازدادت اهلجرة الصهيونية إىل فلسطني
بعد انقالب مصطفى أتاتورك 1908م ،وخلع الس�لطان عبد احلميد ،والذي عمل ما بوس�عه
من أجل إيقاف اهلجرة.

- 10مل ت ِ
ُقدم احلكومة العثامنية -كام فعلت بشأن األرايض وتنظيمها -عىل إنشاء مدارس،
ومعاه�د ،وكلي�ات زراعية للرفع من ش�أن الفالح�ة والفالحني ،وهذا جعل تط�ور الفالحة
مرهو ًن�ا باخلربة الزراعية املتوارثة ع�ن اآلباء ،واألجداد ،وكتب الفالح�ة القديمة ،واخلربات
الواف�دة م�ع العاملة املرصية ،وأبن�اء الذوات الدارسين باملدارس ،واجلامع�ات األجنبية ،وما
تس�تورده الرشكات التجارية م�ن اآلالت ،واملع�دات زراعية ،والتق�اوي ،واملبيدات حرشية
وغريها .كام أن مدرس�ة "مكفيه إرسائيل" الزراعية بالقرب من يافا مل تلتزم برشوط الس�لطان
عب�د العزي�ز ،وأمهها عدم التمييز يف القبول بني أبناء املس�توطنني ،والس�كان املحليني ،وهو ما
ً
ملحوظا بني مزارع ،وحقول املستوطنني ،والسكان املحليني.
أوجد تباينًا

- 11إن الس�دة الس�لطانية يف إسطنبول بذلت كل ما يف وس�عها حلامية أرايض القدس من
تي�ار التغلغ�ل األجنب�ي ،واملرشوع الصهيوين االس�تيطاين لدرجة أن الس�لطان عب�د احلميد مل
يرف�ض طروح�ات هرتزل زعيم احلركة فحس�ب ،بل ذه�ب إىل أبعد من ه�ذا عندما عمد إىل
حتوي�ل كل أرض يس�تهدفها االس�تيطان إىل "جفتلك" ،ووضع املزارعني حت�ت محايته ،وإهيام
اجلهات الطامعة ،والسامرسة عىل أهنا حتولت إىل أمالك خاصة للسلطان عبد احلميد الثاين.
- 12مدين�ة القدس التي كانت ت�وازي والية كربى من والي�ات اإلمرباطورية العثامنية-
ٌ
ونظرا ألمهيته�ا املدنية إىل جانب
رجال محلوا رت ًبا رفيعة يف الس�لك العس�كري.
ت�وىل إدارهت�ا
ً
األمهي�ة الدينية عند أصحاب الديانات السماوية الثالث أصبحت هلا مكان�ة حملية ،وإقليمية،
وعاملي�ة؛ فعلى الصعيدي�ن :املحيل ،واإلقليم�ي ،مل تظهر يف بالد الش�ام اجلنوبي�ة مدينة أخرى
تتق�دم عليه�ا يف أمهيته�ا من�ذ أن تراجع�ت مدين�ة ع�كا عاصم�ة والية صي�دا إىل ال�وراء عام
1256هـ1840/م .أما أمهيتها العاملية؛ فكانت تستمدها من األماكن الدينية املقدسة ،وعندما
حاول�ت ال�دول األوروبية ،واحلركة الصهيوني�ة التغلغل يف أراضيها اخت�ذت من االعتبارات
الدينية وس�يلة لتربير أعامهلا االس�تعامرية يف املنطقة ،وهو ما دفع بالسكان املحليني ،وإخواهنم
يف الواليات العربية األخرى املنضوية حتت احلكم العثامين إىل رفض املرشوعات االستعامرية،
والوط�ن القوم�ي الصهيوين م�ن خالل تأكيد أن الق�دس عاصمة إقليمية للبالد الفلس�طينية.
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ويؤيد هذا ما نرشته الصحف املحلية يف القدس ،ويافا ،ودمش�ق ،وبريوت ،وبغداد ،وحلب،
وحيفا ،وعليه فإن اختاذها عاصمة سياسية ملترصفيات فلسطني :عكا ،ونابلس ،والقدس ،بعد

رحي�ل احلكم العثامين عنه�ا عام 1336هـ1918/م ،ووضعها حت�ت االنتداب الربيطاين عام

1339هـ1920/م مل يكن من ابتداع احلركة الوطنية الفلسطينية املعارصة.

- 13بسبب زيادة الطلب عىل األرايض من قبل احلركة الصهيونية ،ارتفعت أثامن األرايض

الالزمة للبناء داخل حدود بلدية القدس ،ويف حميط األس�وار وواجهات القرى املتامخة حلدود
البلدية ،ووصلت إىل حدّ حطمت فيه كل مقاييس املقارنة مع أرايض املواقع املأهولة األخرى،

وهو ما دفع الباب العايل إىل إصدار أوامره 1316ه1898 /م القاضية بعدم جواز بيع األرايض
األمريية الواقعة يف ضواحي القدس الرشيف ألجنبي أو لوطني.

- 14تباينت اإلحصاءات السكانية ملدينة القدس من مصدر إىل آخر حول األعداد احلقيقية

للعرب واليهود خالل فرتة الدراسة ،حيث اعتادت إحصاءات صهيونية تضخيم أعداد اليهود،
باحتس�اب املهاجرين الذين وصلوا إىل القدس ثم انتقلوا إىل الس�احل ومناطق أخرى ،كأهنم

ال يزالون فيها ،وقد اس�تثنت هذه اإلحصاءات الس�كان العرب يف األرياف املحيطة بالقدس
الذين يعملون فيها (منهم اً
مثل :العاملون يف املدينة من سكان لفتا ودير ياسني) ،بينام احتسبت

يف الوق�ت ذاته اليه�ود القاطنني خارج حدود املدينة وكأهنم من س�كان املدينة اً
(مثل :س�كان
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بيت فيغان ،ورامات راحيل ،وميكور حاييم) ،وهي عملية التفافية اهلدف منها تزييف الواقع
الديموغرايف ملصلحة اليهود.

 - 15أدرك�ت احلرك�ة الصهيوني�ة من�ذ أن وطئ�ت أقدامه�ا أرايض الق�دس خط�ورة
الكثاف�ة ،والنم�و الس�كاين املتزاي�د من حني آلخ�ر بالرغم م�ن كل العقب�ات التي تعرتض
س�بيله ،وس�هولة حتريكه من جانب الدول�ة العثامنية ،أو أي قيادة وطنية قد تفرض نفس�ها
على الس�احة .ولذل�ك أخ�ذت تس�عى إىل تفري�غ األرض من س�كاهنا من خلال ترويج
اإلش�اعات حلف�ز العنارص الش�ابة عىل اهلج�رة إىل األمريكتني حتت وط�أة اإلغراء املادي،
وعندما أخفقت يف حتقيق غاياهتا عىل نطاق واس�ع يف النصف الثاين من القرن التاس�ع عرش
امليلادي ومطلع العرشين بس�بب إج�راءات الدول�ة يف موانئ املترصفية ،ووعي الس�كان
أبعاد املخطط الصهيوين -جلأت إىل أس�لوب اإلرهاب والتهجري القرسي الذي بلغ ذروته
يف نكب�ة ع�ام 1368ه�ـ1948/م.

 - 16نما االس�تيطان الصهي�وين واتس�ع مع مرور الزم�ن ،حيث بدأ بتحسين أوضاع
اليه�ود يف الق�دس ومدّ يد العون هلم ،م�ن خالل اجلهود الفردية للمتحمسين من األثرياء
اليهود ،أمثال منتفيوري وروتش�يلد ،ثم تطور إىل االس�تيطان ّ
املنظم ،بعد تأس�يس املنظمة
الصهيوني�ة العاملي�ة 1897م ،ث�م كان العام�ل األب�رز بتبني ال�دول االس�تعامرية املرشوع
وتم
الصهي�وين ،وبخاص�ة بريطانيا التي أصدرت وعد بلف�ور ،واحتلت القدس 1917مّ ،
التصدي�ق الدويل عىل ّ
يق�ر بوع�د بلف�ور.
صك االنت�داب الربيطاين ع�ام 1922م ،ال�ذي ّ
ُ - 17جوبِه املرشوع االستيطاين ،والنشاط التغلغيل عىل أرايض القدس ومقاطعات فلسطني
األخرى بردة فعل قوية من جانب السكان املحليني ،وآزرهم يف ذلك سكان الواليات العربية
املنضوية حتت احلكم العثامين يف بالد الش�ام والعراق ،وهو ما جيس�د وح�دة املقاومة ،واملصري
واهلدف.
 - 18إن احلرك�ة الصهيوني�ة ،وع�ن طري�ق اإلغ�راء امل�ادي ،اس�تطاعت أن جت ّن�د
خامس�ا بات يعم�ل ملصلحتها عىل أرايض مترصفية
طابور ا
جمموع�ة ال بأس هبا بوصفها
ً
ً
الق�دس يف السر والعلن .وقد انخرط يف صفوفه كثريون من اجلهاز اإلداري يف املعابر،
ومراك�ز احل�دود ،واملوان�ئ ،واجلمارك ،والرشط�ة ،ودوائ�ر اجلنس�ية ،واجل�وازات،
والنف�وس ،والطاب�و ،واألوق�اف ،وجمال�س اإلدارة ،والبلدي�ات ،والعدي�د م�ن أبن�اء
العائلات املتنف�ذة ،واألرس الت�ي بحوزهت�ا ملكي�ات كبرية م�ن أهايل امل�دن ،والقرى،
والب�وادي ،وبعض رج�ال الدي�ن واملثقفني الذي�ن تلقوا علومه�م يف األزهر الرشيف،
ومعاه�د ،وكلي�ات دمش�ق ،وبيروت ،وإس�طنبول ،وال�دول األجنبية ش�أهنم يف ذلك
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ش�أن بعض رؤس�اء الطوائف املس�يحية ،واليهودية املحلية ،واملالكني الكبار يف أرايض
املترصفي�ة م�ن أه�ايل دمش�ق وبيروت.

- 19إن ّ
كل ما جرى من تطورات ،وما ح ّققه املرشوع الصهيوين من نجاح وتعاون الطابور
اخلامس معه مل َ
حيظ باعرتاف رس�مي من أصحاب الكلمة األوىل يف املترصفية؛ فالس�لطان عبد
احلمي�د رف�ض ً
قاطع�ا أن يمنح هرتزل زعي�م احلرك�ة الصهيونية ب�راء ًة خاص ًة بأرض
رفض�ا
ً
فلس�طني إلقامة الوطن القومي عليها ،كام أنه مل َ
حيظ بيشء من هذا القبيل من جانب احلكومة
االحتادية يف أعقاب عزل الس�لطان بالرغم من التعاطف امللحوظ الذي أظهرته ،وذلك نتيجة
توت�ر العالق�ات الدولية ،وانقس�ام الدول العظمى إىل قس�مني متنافسين ،وانحي�از احلكومة
االحتادي�ة لطرف ،واحلرك�ة الصهيونية للطرف املعادي ،وانش�غاهلا يف احل�رب العاملية األوىل،
وخت�وف احلكوم�ة االحتادية م�ن ردود الفع�ل العربية التي ق�د ترتتب عىل اعرتافه�ا باملرشوع
الصهيوين.
تعرض�ت أرايض مدينة الق�دس ما بني 1271ه�ـ1854/م1336 -هـ1918/م،
ّ - 20
وعىل وجه التحديد األرايض املمتدة إىل الشامل والشامل الغريب من سور املدينة هلجمة استيطانية
رشسة ال مثيل هلا ،وقد ّ
متخض عنها بناء  36مستوطنة أو "قومبانية" ُش ِحنَت باملستوطنني ،من
كل حدب وصوب ،ال من مهاجري روسيا فحسب ،وغال ًبا ما تدفقت األموال إىل القدس من
اخلارج لدفع أثامن األرايض وبناء املستوطنات وتعزيزها باملدارس الدينية واجلامعات ،واملشايف
والصيدليات ،لصهر الثقافات املختلفة ،وإحياء اللغة العربية ،وكانت رؤوس األموال تدخل
عىل هيئة تربعات للجمعيات اخلريية واألثرياء بغية نيل األجر والثواب ،من دون أن يواجهها
أي عوائق أو عراقيل.
ّ

 - 21االس�تيطان الصهي�وين يف الق�دس منذ بدايت�ه 1854م وحتى يومن�ا هذا ،أعلن
عدوان�ه املب�ارش عىل الش�عب الفلس�طيني واألمة اإلسلامية مجع�اء ،من خلال العمل يف
ميادي�ن ثالث�ة ،أوهل�ا :طمس اهلوية اإلسلامية للقدس ،وهتويد املس�جد األقصى املبارك،
وحمارصت�ه باألحي�اء االس�تيطانية ً
متهي�دا هلدم�ه لبن�اء هيكلهم املزع�وم ،ثانيه�ا :مصادرة
األرايض الفلس�طينية املقدسية ،ونقل ملكيتها للمس�توطنني الصهاينة ،ثالثها :طرد املواطن
يرجح كفة املس�توطنني الصهاينة
الفلس�طيني املق�ديس من أرضه إلحداث تغيير ديمغرايف ّ
يف مدين�ة الق�دس.
- 22إن َّ
كل قطرة دم ُأ ِري َقت عىل ثرى فلسطني ،وكل مآيس هذا الشعب املنكوب ،وويالته،
ومعاناته منذ بداية االستيطان الصهيوين ،وإىل أن يزول هذا الكيان املصطنع -تتحمل بريطانيا
اً
يتحمالن أوزار هذه الدماء ،وتلك الويالت ،والنكبات بحق
أول ،وأمري�كا ثان ًيا تبعاته ،فهما ّ
الشعب الفلسطيني.
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التو�صيات :
 - 1وض�ع مناه�ج فلس�طينية جدي�دة جتس�د الوقائ�ع ،واحلقائ�ق الت�ي مرت هب�ا القضية
الفلس�طينية هبدف الكش�ف عن خمطط�ات اليهود واس�تخالص العرب ،ومن أج�ل إجياد جيل
فلسطيني يؤمن بوطنه وبتارخيه.

هتتم مراكز البحوث الفلس�طينية باهلوي�ة احلقيقية ملدينة القدس ،من خالل الرتكيز
 - 2أن ّ
على العم�ق الديني اإلسلامي والتارخيي والثق�ايف الذي تش�كله هذه املدين�ة ،هبدف دحض
املزاعم الصهيونية حول قدسية املدينة بالنسبة لليهود.
جيس�د مراحل النضال الفلس�طيني ضد الصهاينة خالل فرتة
 - 3إقامة متحف فلس�طيني ّ
التاريخ املختلفة ،أسوة باملتحف الصهيوين املوجود يف اجلامعة العربية.

 - 4اس�تخالص العبر من جتربة الصهيوني�ة ،ويف التعرف عىل الده�اء ،واملكر الصهيوين
هبدف عدم تكرار أخطاء املايض.
 - 5جي�ب على الع�رب ،وقادة ال�رأي ،وزعامء األمة أن يكونوا عىل مس�توى ٍ
ع�ال ورفيع
من احليطة ،والدراية ،ودراسة تاريخ احلركة الصهيونية ،وآماهلا ،وأحالمها ،وخمططاهتا؛ حتى
يأمن�وا غدرها ،وينزعوا ناهبا ،وال يتأبطوا األمور ً
تأبطا ،والرتكيز عىل أن القدس هي العاصمة
املوحدة للدولة الفلسطينية.

 - 6تفعي�ل املقاطع�ة العربية واإلسلامية :الدبلوماس�ية ،واالقتصادية ،والسياس�ية بحق
الكيان الصهيوين.
 - 7وضع إسرتاتيجية عربية ،وإسالمية ،إلنقاذ مدينة القدس من براثن االحتالل ،وتعزيز
سبل الدعم املادي ،واملعنوي من أجل تعزيز صمود أهل القدس.
 - 8توضيح أمهية املقاومة الشعبية والعسكرية يف اسرتجاع املقدسات.

 - 9مقاطعة الرشكات العاملية التي تقدّ م مساعدات لالستيطان يف القدس.

 - 10العم�ل عىل رفع قضاي�ا قانونية ،وجنائية (جرائم ح�رب) يف املحكمة الدولية ،ضد
بريطانيا ،وما تسببته من أذى للشعب الفلسطيني عرب احتالهلا لفلسطني.

 - 11دع�م املراكز واملؤسس�ات التي تُعنَى بالقدس ،من خلال توفري الدعم املايل هلا ،من
أجل نرش الكتب ،والدوريات التي تتعلق بالقدس.
 - 12استحداث برامج ماجستري تتعلق بالدراسات الصهيونية -اإلرسائيلية يف اجلامعات
الفلسطينية عىل غرار برنامج ماجستري أبوديس-القدس.

 - 13إع�داد املزي�د م�ن الدراس�ات العلمية اجلادة ح�ول مجيع أبعاد لصراع الدائر عىل
أرضفلس�طني.
�شتاء 119 2018

الأبحاث  -الدرا�سات �أ�شرف الق�صا�ص

الهوامش والمصادر :
 . 1مايكل دمبر ،االستيطان في البلدة القديمة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ع ،8خريف
1991م ،ص.35
 . 2عبد الوهاب الكيالي ،تاريخ فلسطين الحديث ،ط( 10بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 ،)1990ص.40
 . 3انظر :تقرير اللجنة التي عينها المندوب السامي لفلسطين للتحقيق في االضطرابات التي وقعت
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