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ملخص: 

اأ�سباب الرف�ص الفل�سطيني للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني  ركز البحث على ا�ستك�ساف 
1936م(   -1930( بني  ما  الفرتة  يف  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  اخلطاب  حتليل  خالل  من 
وخا�سة  عدة،  بلدان  من  اليهود  للمهاجرين  ونوعًيا  كمًيا  تدفًقا  �سهدت  التي  الفرتة  تلك   .
)ال�سيا�سية،  كافة:  املجالت  يف  الفل�سطيني  للمجتمع  نوعًيا  حتّدًيا  ل  �سكَّ مما  اأملانيا،  من 
والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، والأخالقية، والأمنية( ، وا�ستوجب �سياغة جديدة 
للخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني الراف�ص للهجرة ليتالءم وحجم هذا اخلطر. وتبنيَّ من خالل 
)ال�سيا�سية،  املربرات:  للهجرة متْحورت حول هذه  الفل�سطيني  الرف�ص  ُمرّبرات  اأن  الدرا�سة 
وتبنّي   . والقت�سادية(  والأمنية،  والثقافية،  والأخالقية،  والدينية،  والتاريخية،  والقومية، 
ا اأن هذه املربرات مل تُكن مب�ستوى واحد من الأهمية، وفقد اإبرزت املرّبرات القت�سادية  اأي�سً
والأمنية باعتبارهما الأقوى نظًرا خلطورة املهاجرين الأمنية والقت�سادية على املجتمع 
الراف�ص  ال�سيا�سي  اخلطاب  �ساغت  التي  الفئات  م�سالح  على  اأدق  ب�سكل  اأو  الفل�سطيني، 
للهجرة، واق�سد بهم )الربجوازيني وكبار ُماّلك الأرا�سي( . ولوحظ اإجماع فل�سطيني على 
الفل�سطينية.  ال�ساحة  ال�سيا�سية يف  التناق�سات  بالرغم من  كلها،  باأ�سكالها  الهجرة  رف�ص 
لكن هذا الرف�ص مل ُيراَفق بربنامج عملي وا�سح للّت�سدي لها باعتبارها الأكرث خطورة من 

وجهة نظر الفل�سطينيني. 



227

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

Abstract: 
The research explored the justifications for the Palestinians’ rejection for 

the Jewish immigration to Palestine (in the period from 1930 to 1936) through 
an analysis for the Palestinian political discourse. This period witnessed a flow 
of the Jewish immigrants from different countries, posing several challenges 
to the Palestinian society (political, economic, social, cultural, ethical and 
security related) , This required a new Palestinian political discourse to fit 
the size of such risk. The study showed that the grounds for the Palestinian 
refusal to Jewish Immigration were (political, national, historical, religious, 
ethical, cultural, security related, and economic) . It also showed that these 
justifications were not of the same importance. The rationale of economy 
and security were the most powerful because of the Immigrants’ sheer risk 
on the Palestinian economy and security and, the interests of the bourgeois 
and feudal classes who have drafted a new political discourse against 
immigration. It was noted in the study that there is a Palestinian consensus 
on rejecting all forms of immigration despite all political contradictions in 
the Palestinian arena. This rejection, nevertheless, was not accompanied by a 
clear and practical program to deal with the Jewish immigration as the most 
dangerous challenge from the viewpoint of the Palestinians. 
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مقدمة: 
عاجلت هذه الدرا�سة مو�سوع مرّبرات الرف�ص الفل�سطيني للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني 
يف �سوء اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني يف الفرتة من )1930- 1936م( ، تلك الفرتة التي 
�سهدت تدفق كمًيا ونوعًيا للمهاجرين اليهود، مما �سّكل حتّدًيا نوّعًيا للمجتمع الفل�سطيني يف 
املجالت كافة: )ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، والأخالقية والأمنية( 
للهجرة، ومرّبرات هذا  الراف�ص  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  للخطاب  وا�ستوجب �سياغة جديدة   ،
دي له. وجاءت هذه الدرا�سة حماولًة متوا�سعة  الرف�ص تبًعا حلدود هذا اخلطر واأولوية الت�سّ

ل�ستك�ساف هذه امُلرّبرات، ا�ستناًدا اإىل جمموعة متنوعة من اخلطابات ال�سيا�سية. 
هدفت الدرا�سة اإىل حتليل اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني )1930- 1936م( ل�ستك�ساف 
املربرات احلقيقية التي تقف وراء رف�ص الفل�سطينيني للهجرة اليهودية خالل هذه الفرتة؛ 
والثقافية،  والأخالقية،  والدينية،  والتاريخية،  والقومية،  )ال�سيا�سية،  باملربرات:  ومتثلت 
العوامل الجتماعية والقت�سادية يف  اإبراز دور  اإىل  . كما هدفت  والأمنية، والقت�سادية( 

�سياغة اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني الراف�ص للهجرة اليهودية. 
�سمت الدرا�سة �ستة مباحث، جاء املبحث الأول متهيداً للدرا�سة، وتناول اأهمية الهجرة 
ومركزيتها يف الفكر ال�سهيوين، والفهم العربي مَلخاطر هذه الهجرة على العرب يف فل�سطني 
�ست املباحث )الثاين- ال�ساد�ص( للحديث عن مربرات الرف�ص الفل�سطيني  وخارجها. وُخ�سّ
للهجرة اليهودية؛ فتناول املبحث الثاين املربرات ال�سيا�سية والقومية، وعك�ص هذا املبحث 
املنطقة  بل  فقط،  فل�سطني  ي�ستهدف  ل  �سهيوين  م�رصوع  لوجود  الفل�سطينيني  ا�ست�سعار 
والدينية،  التاريخية  امُلرّبرات  عن  للحديث  فُكر�ص  الثالث،  املبحث  اأما  باأ�رصها.  العربية 
املزاعم  وفنِّدت  جهة،  من  وامل�سيحيني  بامل�سلمني  وارتباطها  فل�سطني،  عروبة  تاأكيد  فتم 
اأخرى. وُكر�ص  للهجرة من جهة  والدينية بها كُمرّبر  التاريخية  اليهود  ال�سهيونية بعالقة 
املبحث الرابع ملناق�سة املربرات الجتماعية والثقافية والأخالقية؛ فالهجرة اليهودية ُت�سّكل 
حتّدًيا للمجتمع الفل�سطيني ثقافًيا واأخالقًيا واجتماعًيا بُحكم اأن تكوين املهاجرين اليهود 
وخارجها،  فل�سطني  داخل  يف  العرب  لتْكوين  ُمغاير  والجتماعي(  والأخالقي،  )الثقايف، 
املبحث  وتناول  وم�سمياتها.  اأ�سكالها  بكل  الهجرة  لهذه  عاًما  عربًيا  ا  رف�سً ا�ستوجب  مما 
اعتداءات  فهناك  للهجرة،  الفل�سطينيني  رف�ص  وراء  تقف  التي  الأمنية  امُلرّبرات  اخلام�ص 
الفل�سطيني،  املجتمع  يْعَهدها  مل  جلرائم  وارتكاب  وتكدي�سه،  لل�سالح  وتهريب  العرب،  على 
تقف  التي  القت�سادية  امُلرّبرات  والأخري  ال�ساد�ص  املبحث  وعالج  لل�سيوعية.  وانت�سار 
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التي عرّبت عن  الأزمات القت�سادية  الفل�سطينيني للهجرة؛ فالبالد اجتاحتها  وراء رف�ص 
نف�سها باملديونية، والبطالة، وغالء الأ�سعار، ف�سال عن �سيطرة املهاجرين على امل�ساريع 
العمل فيها، والعتداء عليهم، وزيادة املديونية،  العرب من  العمال  القت�سادية، وحرمان 

ونفاذ الأرا�سي من اأيدي الفل�سطينيني. 
وبعد م�سح للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مُبتغرّيات الدرا�سة احلالية، مل يجد الباحث 
اأي درا�سة تتناول متغرّيات الدرا�سة احلالية �سواء اأكانت عربية اأم اأجنبية. لذا �سوف يتناول 
درا�سة  وياأتي يف مقدمتها  الدرا�سة،  القريبة من مو�سوع  ال�سابقة  الدرا�سات  اأبرز  الباحث 
اإىل تتبع  ، وهدفت  ال�سيا�سي يف فل�سطني )1918- 1948م(  الفكر  علي حمافظة بعنوان: 
تطور الفكر والعمل ال�سيا�سي يف فل�سطني مبا فيه املوقف الفل�سطيني من الهجرة اليهودية 
اإىل فل�سطني. ودرا�سة في�سل حوراين بعنوان: جذور الرف�ص الفل�سطيني )1918- 1948م( 
، وهدفت اإىل اإظهار الرف�ص الفل�سطيني امُلبّكر للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني بكل جتلياتها 

ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. 
املتاحة من و�سفية وحتليلية ومقارنة يف  البحث  الدرا�سة جميع مناهج  ا�ستخدمت 

�سبيل حتقيق غر�سها العلمي. 

املبحث األول - متهيد: 
�سكلت الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني متطلًبا �سابًقا واأ�سا�سًيا لنجاح الفكرة ال�سهيونية 
بداية، وامل�رصوع ال�سهيوين يف مرحلة لحقة، ب�سيغته الداعية اإىل عودة اليهود اإىل فل�سطني 
هي  فل�سطني  اإىل  اليهودية  الهجرة  اأن  ال�سهاينة  واأدرك  اليهودي.  القومي  الوطن  واإقامة 
العامل الأول الذي �سُيمّكنهم من اإقامة وطن قومي لهم يف البالد، وهذا ما عك�سته اأدبياتهم 
ال�سيا�سية قبل تبْلور امل�رصوع ال�سهيوين، وبعد تَبْلوره يف املوؤمتر ال�سهيوين الأول/ بال/ 

بازل 1897م )1( . 
ويوؤكد ال�سهيوين حاييم وايزمان )Chaim Weizmann( )2( يف مقال له يف �سحيفة 
)Palestine Weekly( : »اأن جذور احلركة ال�سهيونية مبفهومها الداعي لعودة اليهود اإىل 
فل�سطني، واإقامة الدولة اليهودية قدمية ومُمتدة يف اأحا�سي�ص وحياة ال�سعب اليهودي الذي 

مل يتخَل يوًما عن ُحْلم العودة اإىل فل�سطني« )3( . 
ومل يُكن هذا الراأي حْكًرا على وايزمان، بل حاول اإثباته العديد من الُكّتاب ال�سهيونيني 
-The Zio )Arthur Hertzberg( يف كتابه الفكرة ال�سهيونية )  من اأمثال اآرثر هريتزبريغ
 A History of( يف كتابه تاريخ ال�سهيونية )Walter Laqueur( وولرت لكور ، )4( )ist Idea
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 The Idea( يف كتابه فكرة الدولة اليهودية )Ben Halpern( وبن هلبرين ، )5( )Zionism
of the Jewish State( )6( واآخرون. 

اأوائل  من  1878م(   -1798(  )Yahuda Alkalia( القلعي  يهودا  احلاخام  كان  لقد 
الداعني اإىل هجرة اليهود اإىل فل�سطني. ففي كتابه )ا�سمعي يا اإ�رصائيل( ال�سادر عام 1838م، 

حثَّ العامل لتحقيق احُلْلم اليهودي بالعودة اإىل الأر�ص املوعودة )7( . 
 -1795( )Zvi Kalisher( ومن الذين تاأثروا باأفكار القْلعي، احلاخام زيفي كالي�رص
1874م( . ورّكز كالي�رص يف دعوته على اأهمية العودة اإىل فل�سطني؛ لأن اخلال�ص يف راأيه 

ُمرتبط بالعودة التي َت�ْسُبق جميء امل�سيح امُلخّل�ص )8( . 
1872م(   -1812( ه�ص  مو�س�ص  عند  فل�سطني  اإىل  اليهود  لهجرة  الدعوة  وتكّررت 
 )1885 -1842(  )Peretz Smolenskin( ، وبريت�ص �سمولن�سكني   )9(  )Moses Hess(
 Moshe( ليلينبلوم  ومو�سى   ،  )11(  )Eliezer ben Yahudah( يهودا  بن  واألعيزر   ،  )10(

Lilienblum( )12( ، وثيودور هرت�سل )Theodor Herzl( )13( الذي راأى �رصورة اأن تكون 
الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني تدريجية، وُم�ستمّرة، وُي�سّكل الفقراء طليعتها )14( . 

الأول  ال�سهيوين  للموؤمتر  الأول  القرار  يف  اآخر  اأو  ب�سكل  ال�سابقة  الدعوات  دت  وجت�َسّ
)موؤمتر بال1897م( )15( ، ويف وعد بلفور )16( الذي �سُكل �سنًدا ومرّبًرا للهجرة اليهودية، 
فتاأ�سي�ص الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني ل يتم بدون قاعدة دميوغرافية، وهذا لن يتم 
اإل بالهجرة اليهودية، واحلكومة الربيطانية ُمْلتزمة بذلك )17( . وتكّرر هذا اللتزام والدعم 
للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني يف املادة ال�ساد�سة من �سك النتداب الربيطاين على فل�سطني، 
وان كانت الهجرة م�رصوطة، فقد ن�ست »على اإدارة فل�سطني مع �سمان عدم اإحلاق ال�رصر 

بحقوق وو�سع فئات الأهايل الأخرى اأن ُت�سّهل هجرة اليهود يف اأحوال مالئمة...« )18( . 
العامل  هي  فل�سطني  اإىل  اليهودية  الهجرة  اأن  ال�سهاينة  فيه  اأدرك  الذي  الوقت  ويف 
الفل�سطينيون  الوطنيون  البالد، فهم  اإقامة وطن قومي يهودي يف  �سُيمّكن من  الذي  الأول 
 .  )19( العرب يف فل�سطني وخارجها  ُيهّدد وجود  الذي  الأول  الهجرة هو اخلطر  ا�ستمرار  اأن 
وتزامن اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني الراف�ص للهجرة مع تطور امل�رصوع ال�سهيوين واإدراك 

الفل�سطينيني ملخاطر هذا امل�رصوع )20( . 
وات�سح خالل الفرتة املمتدة من )1930- 1936م( )21( موقف الفل�سطينيني القطعي 
الراف�ص للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني. ول يعني ذلك باأي حال من الأحوال اأن الفل�سطينيني 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  اخلطاب  اأن  قوله  اأردت  ما  بل  للهجرة،  رف�سهم  ي�سّجلوا  مل  ذلك  قبل 
ال�سهيونية  الدوائر  التفاهم مع  اإمكانية  اليهودية، وعدم  الهجرة  رّكز بو�سوح على رف�ص 
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والربيطانية بهذا ال�ساأن؛ لأن الق�سية اأ�سبحت بنظر الّلجنة التنفيذية العربية )22( ق�سية حياة 
اأو موت، وال�سعب الفل�سطيني »�سُيقاوم هذه ال�سيا�سية بكل ما لديه من قوى �سْلمية«)23(. 

وَعّزز الفل�سطينيون رف�سهم للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني بتقدمي مربرات: )�سيا�سية، 
ركزت  ما  وهذا   ، واقت�سادية(  واأمنية،  وثقافية،  واأخالقية،  ودينية،  وتاريخية،  وقومية، 

الدرا�سة على ا�ستك�سافه. 

املبحث الثاني- املربرات السياسية والقومية: 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  والقومية موقًعا متقدًما يف اخلطاب  ال�سيا�سة  امُلرّبرات  احتلت 
الراف�ص للهجرة. ويبدو اأن الفل�سطينيني ا�ست�سعروا اأن الهجرة هي الأداة الرئي�سة من اأدوات 
الأمة  كيان  على  خطرة  �سيا�سية  دللت  من  ت�سّمنته  مبا  اليهودي  القومي  الوطن  اإقامة 
على  اآخر  �سعب  واإقامة   ،  )24( القومي  كيانها  با�سمحالل  ُتهّدد  فهي  والقومي،  ال�سيا�سي 
اأنقا�سها. وهي �سيا�سة اإبادة ل�سعب لإ�سكان �سعب اآخر مكانه بالتدريج )25( ، ومت�ص بالكيان 
اليهودية مب�ساعدة  الطائفة  زيادة منو  اأجل  �ست�ستمر من  الهجرة  ؛ لأن   )26( للعرب  القومي 
بح فل�سطني مركًزا يكون فيه »لل�سعب  ُت�سْ العامل حتى  اأنحاء  اليهود املوجودين يف جميع 

اليهودي برمته مو�سع اهتمام وفخر من الُوْجهتني الدينية والقومية« )27( . 
�ساءت  النا�ص  من  جمموعة  ل�ستقبال  ا  رف�سً للهجرة  الفل�سطيني  الرف�ص  يُكن  ومل 
العرب  با�ست�سعار  متّثل  �سيا�سي  ُمرّبر  من  انبثق  بل   ،  )28( ماأوى  عن  ويبحثون  ظروفهم 
لوجود م�رصوع �سهيوين ل ي�ستهدف فل�سطني فقط، بل املنطقة العربية باأ�رْصها. وقد عرب 
حممد عزة دروزة )29( عن هذا الفهم عندما ا�ستعر�ص امل�ساألة اليهودية، وقال: »اإنها تنطوي 
على ح�رص املاليني من اليهود من خمتلف اأنحاء الأر�ص، واإقامة كيان قومي يهودي بلغة 
قومية واأجماد قومية. . . وخلع جذور العرب، وهدم كيانهم يف فل�سطني العربية اأول ويف 
لة التي تربط امَلواطن العربية يف اآ�سيا  امتداد تلك احلدود املجاورة لها بعد ذلك، وقْطع ال�سّ
واإفريقيا ببع�سها ثانية، وُتوؤدي اإىل ُن�سوب �رصاع �سديد بني العرب واليهود، وحتول دون 
قيام كيان عربي قومي« )30( . واعترب دروزة اأن تكاثر اليهود بالهجرة ُي�سّكل اإخالًل مبركز 

العرب ال�سيا�سي )31( . 
تخّيل  عندما  مذكراته  يف   )32( ال�سكاكيني  خليل  كتبه  عما  ليختلف  ذلك  يكن  ومل 
التي  احللقة  هي  »ففل�سطني  العروبة،  لقلب  ْبة  �رصَ اأنه  على  لفل�سطني  ال�سهيوين  الحتالل 
العربية  الأمة  اّت�سال  اليهود حالوا دون  العرب مب�رص واأفريقيا، فاإذا احتلها  تربط جزيرة 

ببع�سها« )33( . 
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»حركة  ال�سهيونية  اأن  اإىل  اأ�سار  عندما   )34( احل�سيني  جمال  عر�سها  ذاتها  والفكرة 
�سيا�سية غايتها تاأ�سي�ص مملكة يهودية يف فل�سطني، ومُيكنها على مدار الزمن من ال�ستيالء 
على �رصق الأردن ثم �سوريا فالعراق... واإنها بعد ذلك تْب�سط نفوًذا �سيا�سًيا واقت�سادًيا على 

بح هي ُنْقطة الّت�سال بني ال�رصق والغرب« )35( .  جميع اأطراف البالد العربية، فُت�سْ
للعرب  الواردْين  اللتزامني  بني  التوفيق  ا�ستحالة  العربية  التنفيذية  الّلجنة  وراأت 
واليهود يف �سك النتداب؛ فتاأ�سي�ص الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني يحول دون متتُّع 
العرب باحلقوق ال�سيا�سية التي يتمتع بها اإخوانهم يف العراق و�سوريا و�رصق الأردن )36( ، 
ويتنافى وحّقُهم يف احلرية وال�ستقالل )37( وفًقا مُلرا�سالت ال�رصيف ح�سني مكماهون )38( 

، وللمادة الثانية )39( من ميثاق ُع�سبة الأمم )40( . 
ال�سيا�سي وخطرها  الهجرة  الربط بني خطر  الفل�سطيني على  ال�سيا�سي  وركز اخلطاب 
القومي؛ فكيان العرب القومي، براأي الّلجنة التنفيذية العربية، ُمهّدد لأن الهجرة ل حدود لها، 
وهي جزء من برنامج �سهيوين: اجتماعي، واقت�سادي، وثقايف وا�سع )41( ، ُيخالف مبادئ 
العرب الوطنية وال�سيا�سية )42( ، وُيهّدد كيانهم )43( القومي والقت�سادي والجتماعي )44( . 
لكة يهودية يف فل�سطني )45( و�رصق الأردن )46( ، واجلزء ال�سمايل  فاليهود ُيخّططون لبناء مَمْ
من جزيرة العرب )47( . ويرُف�ص الفل�سطينيون ذلك، لأن اأرا�سي فل�سطني والبْلدان املجاورة 

عربية بالكامل )48( ويجب الحتفاظ بها للعرب وحدهم )49( . 
بدماء  »معجونة  فاأر�سها  لفل�سطني،  القومي  الُبعد  على  ال�سيا�سي  اخلطاب  ودّلل 
ول  امُلجاهدين،  اجلدود  وَمْهد  العربي،  الوطن  ار�ص  من  غالية  »بقعة  وهي   ،  )50( العرب« 
يجوز ت�ْسليمها للمهاجرين اليهود« )51( . وهي جزء طبيعي من �سوريا )52( ، والفل�سطينيون 
ال�سهيونية يف هذا  امُلخّططات  ، ويرف�سون   )53( �سوريا  �َسْكل لالنف�سال عن  اأي  يرف�سون 
العربية  الأمة  »وغ�سًبا حلرّية   ،  )55( القومي  كيانهم  نحر  يعني  فانف�سالها   ،  )54( املجال 
 )57( املجال  هذا  ال�سهيونية يف  امُلخّططات  كْبح جماح  بريطانيا  وعلى   ،  )56( وحقوقها« 
من بقاء البالد املقد�سة  ، والعدول عن كل �سيا�سة ُتعار�ص حقوق العرب القومية، مما ي�سْ

مركًزا لل�سلم العام )58( . 
وراأى حزب ال�ستقالل )59( اأن ا�ستمرار الهجرة اليهودية »ُيْنذر كيان العرب بالنهيار 
الوطني  الأمة  كيان  قلب  اإىل  امُل�ْستعمر  �سوَبه  قّتال  �سْهم  فهي   ،  )60( ال�رصيع«  والفناء 

والقومي)61( و�سيوؤدي اإىل الق�ساء على عروبتها )62( وانقرا�سها )63( . 
وحّذر احلزب اإخوانه يف �سوريا والبالد العربية من انت�سار اخلطر ال�سهيوين، »فاليهود 
مُبجرد اأن يروا بوادر جناح خّطتهم يف هذا الق�سم لن يرتّددوا اأن ميدوا اأ�سابعهم اإىل الأنحاء 
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ال�ساحلية والداخلية من �سوريا«. وا�ست�سعر احلزب اخلطر من م�ساعي ال�سهاينة لإيقاظ اليهود 
امُل�ْستقرين يف خمتلف البالد العربية و�سهينتهم، وم�ساعيهم لخرتاق البالد ال�سورية حتت 
�ستار الأعمال القت�سادية والعمرانية )64( ، »فلليهود، براأيه، مطامع ا�ستعمارية )�سيا�سية 
وُمزاَحمة  الكربى،  وم�ساريعها  البالد  مرافق  على  لال�ستيالء  رغبة  مع  ترتافق   ، وقومية( 
القومي  الوطن  ْبغ كل عمل ب�سبغة يهودية، وتو�سيع  الأهايل يف معاي�سهم واأعمالهم، و�سَ
كنة من البالد ال�سورية« )65( . وحّذر  اليهودي حتى ت�ْسُمل ال�سيطرة اليهودية اكرب بقعة مُمْ
وجه  يف  بالوقوف  العرب  وطالب   ،  )66( خا�ص  ب�سكل  الأردن  �رصق  ا�ستهداف  من  احلزب 
ال�سيا�سة ال�سهيونية التي تكاد »تفتك بكل عربي وتذهب به فري�سة للمطامع ال�ستعمارية 

ال�سهيونية« )67( . 
وهناك حتذير اآخر من قبل الّلجنة التنفيذية مُلوؤمتر ال�سباب العربي الفل�سطيني )68( من 
�سم �رصق الأردن اإىل فل�سطني، وفتحه للُمهاجرين اليهود )69( . وطالبت الّلجنة وقف الهجرة 
الذي حلق  ر  لل�رَصَ واإ�سالًحا   ،  )70( الفادح  والُظلم  ال�رَصَر  الأمة من  اأ�ساب هذه  تالفًيا ملا 

بالعالقات العربية اليهودية )71( . 

املبحث الثالث- املربرات التارخيية والدينية: 
حر�ص الفل�سطينيون يف مقاومتهم للهجرة اليهودية وللفكرة ال�سهيونية اإىل الرتداد 
دح�ص  من  تنطلق  فكرتهم  وكانت  للهجرة.  الراف�ص  موقفهم  لتعزيز  والدين  التاريخ  اإىل 
العرب  �سلة  وتاأكيد  وفل�سطني،  اليهود  بني  تاريخية  روابط  بوجود  ال�سهيوين  الدعاء 
)م�سلمني وم�سيحيني( التاريخية والدينية بها، بهدف قطع الطريق على اأية حماولة لالإيقاع 
بني اجلانبني اأو النفراد بطرف على ح�ساب طرف اآخر. ويف الوقت ذاته، ح�ْسد الطاقات كافة 
الهجرة  ال�سهيوين بكل جتلياته ويف مقدمتها  للَم�رْصوع  امُلقاوم  الفل�سطيني  املوقف  وراء 

اليهودية. 
اأربعة ع�رصة قرًنا  فالعرب، وفًقا للخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني، هم �سادة البالد قبل 
)72( ، وهم اأ�سحابها وذوو الكلمة واحلق فيها )73( ، اأقاموا فيها قروًنا عديدة، وعا�سوا طيلة 

اإل  اأمة واحدة )74( . وفل�سطني مل تكن  هذه املدة مع اإخوانهم يف �سوريا ال�سمالية والعراق 
عربية )75( ، ولي�ص لأية حكومة يف العامل اأن تت�رصف مُبقّدراتها على الرغم من اأهلها )76( . 
واجته اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني اإىل نفي عالقة اليهود التاريخية بفل�سطني، فاليهود 
غرباء عن فل�سطني، ول ميكن لأهل البالد اأن يتعاونوا مع الغرباء امُلْعتدين )77( ، وعالقة 
اليهود التاريخية بفل�سطني ل تقت�رص على روابط اليهود وحدها، فهناك كثري من ال�سعوب 
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كانت تربطها بفل�سطني روابط )مدنية وثقافية( ، ول تزال اآثارها ناطقة و�ساهدة بذلك حتى 
الآن، »فلماذا يجب على الفل�سطينيني ب�سبب هذه الذْكريات اأن يقّدموا بالدهم لليهود وحدهم 

ودون �سواهم، لُيقيموا لهم فيها مْملكة على اأنقا�ص �ُسّكانها ال�رصّعيني« )78(. 
تاريخية  روابط  اإىل  ت�ْستند  فل�سطني  اإىل  اليهود  تكون عودة  اأن  الفل�سطينيون  ورف�ص 

قدمية )79( . 
ال�سيا�سي  للخطاب  وفًقا  فل�سطني،  فق�سية  ديني،  مُبرّبر  التاريخي  امُلرّبر  وُعّزز 
الفل�سطيني، تُخ�ص العرب وامل�سلمني اأجمعني، وتُخ�ص امل�سلمني وامل�سيحيني. ويف الهجرة 
 )81( التي توارثوها منذ امل�سيحية والإ�سالم   )80( اعتداء على حقوقهم يف الأر�ص املقد�سة 
دولة  لإقامة  ي�سعون  واليهود  الأق�سى.  امل�سجد  مكان  الهيكل  باإقامة  مقد�ساتهم  وُتهّدد   ،
 ،  )83( ال�رصيفنْي  احلرمنْي  وثالث  القْبلتنْي،  اأوىل  هي  والتي  فل�سطني،  يف   )82( لهم  يهودية 
وعلى »العرب يف كل البلدان العربية والإ�سالمية اأن ُيْنقذوا فل�سطني مما هي فيه من الآلم 

واأن ُي�ساعدوها بكل قواهم« )84( . 
ورّكزت الّلجنة التنفيذية العربية يف مقاومتها للهجرة اليهودية على ا�ستنفار اجُلْهد 
العربي والإ�سالمي )85( »بتخ�سي�ص يوم يتم فيه تعطيل الأعمال، واخللود فيه اإىل ال�سكينة 
اإىل اهلل عز وجل  ال�سلوات يف امل�ساجد والكنائ�ص للدعاء  التظاهر، واإقامة  والهدوء، وعدم 
ال�سلمي  الفل�سطينية بالنَّهج  القيادة  ك  اإىل مت�سُّ اإ�سارة وا�سحة  اأن يحفظ بالدنا«. ويف ذلك 
)من  القيادة،  اأع�ساء هذه  قد ت�رُص مب�سالح  ُعْنف  اأعمال  اأية  وجَتنُّب  الهجرة،  يف مقاومة 

برجوازيني وكبار املُّالك( التي ارتبطت م�ساحلهم بالحتالل الربيطاين )86( . 

املبحث الرابع- املربرات االجتماعية والثقافية واألخالقية: 
الأوىل  اأ�سا�سيتنْي:  ق�سيتني  من  والأخالقية  والثقافية  الجتماعية  املربرات  انبثقت 
وجود فوارق: )ثقافية واأخالقية واجتماعية( بني الفل�سطينيني من جهة، وبني املهاجرين 
الهجرة  جراء  من  واجتماعية(  واأخالقية  )ثقافية  اأ�رصار  ووجود  اأخرى.  جهة  من  اليهود 

اليهودية اإىل فل�سطني. 
وتناول الفل�سطينيون هذه امُلرّبرات �سمن طروحات عدة. فقد ا�ست�سعر عي�سى ال�سفري 
العرب واليهود »قوميتان متباينتان  اأن  اإىل  اأ�سار  واليهود، عندما  العرب  الفروق بني   )87(

واأن �سهرهما يف  ال�سيا�سية«،  والتقاليد، والأماين  والعادات،  واللغة، والأخالق،  بالعن�رص، 
بوتقة واحدة جزء من امُل�ْستحيل )88( . وبراأيه، ل مُيكن حتويل بالد »�سبغتها الدهور ب�سبغة 

عربية اإىل بالد يهودية بالباطل والظلم« )89( )90( . 
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الأّمة،  الفل�سطيني، فيها م�سا�ص بكرامة  ال�سيا�سي  اليهودية، وفًقا للخطاب  والهجرة 
احتياجاتها  ول  روحها،  يفهمون  ل  البالد  عن  غرباء  فاليهود   ،  )91( لعّزتها  وخد�ص 
الإباحية وال�سيوعية، وهدم  التي يريدون ن�رْصها تتمحور حول  )92(، واملدنية  وتقاليدها 
فل�سطني،  يف  ملو�سكو  ُر�ُسل  البال�سفة  واليهود   .  )94( الأديان  وحماربة  العائلة)93(،  نظام 
 )95( ال�سيوعية  العرب، وان يجروُهم للرّتدي يف حماأة  ُعّمال  اأن ي�ستقطبوا  وهم يحاولون 
. كما ارتكبوا جرائم مل تكن معروفة يف فل�سطني، مثل تزييف النقود، وحتطيم ال�سناديق 
وتهريب  البنوك،  على  والحتيال  ال�سفر،  جوازات  وتزوير  فنية،  باأ�ساليب  احلديدية 
املخدرات، وكّلها جرائم ل تّتفق مع الأخالق العربية والإ�سالمية، )96( . وحكومة النتداب 
ا�سم  حتت  البالد  اإىل  البال�سفة  جلب  من  فهي  ال�سيوعي،  اخلطر  تف�سي  م�سوؤولية  تتحّمل 
م« )97( ، ويتوّجب عليها وقف  الهجرة اليهودية، وهي مثل »الغافل الذي َيلَعق الع�سل بال�سُّ
»ُتوؤْخذ  التي  ال�ساذجة  الأو�ساط  يف  انت�سارها  ومنع  دعايتهم،  بوقف  ال�سيوعيني  ن�ساط 

مَبْع�سول الكالم، وُتْخدع بالأوهام« )98( . 
واأ�سبح  البالد،  التعليم يف  اأزمة يف  ال�ستقالل خلقت  والهجرة من وجهة نظر حزب 
رومني من دور العْلم، فازدادت اجلرمية والنحالل« )99( .  اأبناوؤها »يت�سّكعون يف الأزّقة، حَمْ
وراأى احلزب اأن ق�سّية العرب يف فل�سطني هي ق�سّية حياة اأو موت، ق�سية �سعب غريب ُيريد 
اأن َيحل مكان �سعب اأ�سيل يف عقر داره. وراأى اأن البالد لن تطمئن على حياتها وكيانها اإل 
ا الّلجنة التنفيذية  اإذا اأُقفل باب الهجرة اليهودية اإقفال تاًما )100( ، وهذا ما طالبت به اأي�سً

العربية )101( . 

املبحث اخلامس- املربرات األمنية: 
ا�ست�سعر الفل�سطينيون املخاطر الأمنية امُلْحدقة بهم جراء ا�ستمرار الهجرة اليهودية، 
بة الأمم اإىل طبيعة  و�سعوا اإىل لفت نظر ال�سلطات الربيطانية، وجلنة النتدابات التابعة لُع�سْ
هذه امَلخاطر، والتي تراوحت بني تهريب ال�سالح، والتدُرب عليه، والعتداء على العرب، اإىل 
اإثارة الفنت والقالقل، مما اأثار خماوف العرب من الهجرة اليهودية، وخا�سة هجرة اليهود 
العرب،  والفاّلحني  العّمال  اأو�ساط  بني  ال�سيوعية  ن�رص  على  يْعملون  الذين   )102( البال�سفة 

وُيحّر�سونهم على ُمقاومة الأفندية والراأ�سماليني العرب )النخبة ال�سيا�سية( . 
ويتدّربون  ال�سالح،  ُيهّربون  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  للخطاب  وفًقا  اليهود،  واملهاجرون 
عليه)103( ، وهذا ال�سالح، وفًقا للجمعية الإ�سالمية امل�سيحية )104( يف حيفا، لي�ص فقط للتَّخزين، 

بل مت ا�سْتخدامه يف املدينة )105( ، »وحكومة النتداب تْعلم ذلك وتتحّمل امل�سوؤولية« )106( . 
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ال�سّيدات  مُلوؤمتر  الّتنفيذية  الّلجنة  احتجاج  ط  حَمَ اليهود  املهاجرين  ت�ْسليح  وكان 
العربّيات )107( ملا ُي�سّكله من خطر على فل�سطني واملناطق املجاورة، وُيثري الراأي العام يف 
البالد، ويت�سّبب يف اإراقة الدماء، وي�سع العرب اأمام خطر )هم على غري ا�ستعداد مُلجابهته( . 
لطات الربيطانية الحتياطات الوافية  ًا يف ال�سالم والنظام، »اأن تّتخذ ال�سُّ والّلجنة ترجو، حبَّ
والنظام  الأمن  ل�سمان  لل�سالح  اليهود  املهاجرين  لتهريب  حًدا  جتعل  اأن  �ساأنها  من  التي 

وعدم اإراقة الدماء« )108( . 
الفنت  اإثارة  يف  ال�سبب  هي   )109( الإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص  نظر  وجهة  من  والهجرة 
بح  واإراقة الدماء )110( ، وتوحي لكل عربي اأن يت�سّلح، »والبالد التي يت�سّلح اأهلها كلُّهم ُت�سْ
يف خطر« )111( ، والعرب ل ُيطيقون ذلك )112( . وطالبت الّلجنة التنفيذية العربية بالوقف 

طربة يف فل�سطني )113( .  الفوري للهجرة لتْخفيف احلالة امل�سّ
لإدراكهم  للفل�سطينيني،  ال�ساغل  ال�ُسْغل  اليهود  امُلهاجرين  ت�سُلّح  مو�سوع  وا�ستمر 
هيمنتها  فر�ص  كنها  مُيْ البالد،  يف  الع�سكرية  لالأدوات  بامتالكها  ال�سهيونية  القوى  اأن 
امُل�ْستمرة على  اإىل الحتجاجات  الفل�سطينيون  الفل�سطينيني. ومن هنا جلاأ  و�رصوطها على 
هذه امُلمار�سات، و�سعوا، يف الوقت ذاته، لمتالك ال�سالح بطريقة �رصّية ملواجهة اأي طارئ 

�سيا�سي اأو ع�سكري يف مناطقهم )114( . 
مما  اليهود  املهاجرين  ت�سلُّح  جراء  الفل�سطينيني  بني  وال�سْخط  القلق  حْجم  ون�ْست�سف 
ت�ساءل عن  )116( عندما  نابل�ص يف 2/ 11/ 1935م  اجتماع  )115( يف  اأكرم زعيرت  قاله 
التدابري التي اتخذتها ال�سلطة، وماذا يجب على الفل�سطينيني فعله )117( . وقال: »اإن الواجب 
دة، اأن اأت�سبه باخل�سم، اأن اجهل حني يجهل، اأن اأخاطبه  يق�سي اأن اأكون رجال، اأن اّعد العُّ

بلغته« )118( . 
وتناول اخلطاب ال�سيا�سي اعتداءات املهاجرين البال�سفة )119( على العرب اأثناء قيامهم 
اباحيون  »فهم  البالد،  يف  للم�ساكالت  م�سدًرا  واعتربهم   .  )120( الليلية  احلرا�سة  بعمليات 
والفالحني  العمال  وي�سعون لتفاق  البالد،  على  لكنهم خطريون  عّمال،  باأنهم  يتظاهرون 
العرب مع العمال والفالحني اليهود ملحاربة الأفندية وامل�سايخ يف البالد لأنهم بنظرهم 
اأعداء للح�سارة« )121( . وخطر البال�سفة ل يقت�رص على الفل�سطينيني، بل ميتد اإىل ال�سلطات 
الربيطانية، فهم يْعقدون اجتماعات ويتطاولون على احلكومة الربيطانية )122( ، بتحري�ص 

من مو�سكو، )123( للنيل من كرامتها )124( . 
اأقلية يف احلزب  العرب، لأنهم  لل�سيوعيني  الأمني  ال�سيا�سي من اخلطر  وقّلل اخلطاب 
ال�سيوعي )125( ، وهم »نفر من املرتزقة اأدخلهم ال�سيوعيون اليهود يف �سفوفهم باإغراء املال 

واجلاه وزخارف القول �سد ال�ستعمار« )126( . 
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فل�سطني  يف  القت�سادية  الأو�ساع  �سوء  بني  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  اخلطاب  وربط 
نتيجة لتدُفق املهاجرين اليهود، وبني �سوء الأو�ساع الأمنية. ويظهر ذلك مما قالته الّلجنة 
التنفيذية العربية، »حيث ا�ستدرجت الأمة يف طريق الفقر حتى اأ�سبحت على �سفا الإفال�ص 
القت�سادي، وخّيم الُبوؤ�ص على الأمة، وُفقَدت ال�ّسكيَنة من القلوب، واأ�سبحت البالد مهّددة 
يف كل يوم بالقالقل والثورات« )127( بعد امتناع اليهود عن ت�سغيل العّمال العرب، وت�ْسكيلهم 

حاميات يهودية ملقاومتهم )128( . 
وا�ست�سهد عوين عبد الهادي )129( مبا ورد يف تقرير جلنة �سو )130( للدللة على دور 

املهاجرين اليهود يف ن�سوب ال�سطرابات يف فل�سطني )131( . 
وراأت الّلجنة التْنفيذية العربّية اأن حتقيق الأمن يف فل�سطني يتم باإزالة م�سادر التوّتر 
ُت�سبح  حد  اإىل  الأمن  قوات  بزيادة  ولي�ص   )132( اليهودية  الهجرة  وقف  خالل  من  والَقلق 
ال�سيا�سة  اأن  اعتقادها  . ويف   )133( الأمة  بالًء على هذه  واأ�سد  اأكرث �سخامة  امليزانية  فيه 
اأن  ، وحذرت من   )134( اآخر  يوم  فا�سلة يف  فاإنها  يوًما  اإذا جنحت  الإرهاب  امُلوؤ�ّس�سة على 
العرب مل يعودوا قادرين على ال�سرب على هذه الكوارث )135( ، واأن عليهم ال�ستعداد للدفاع 

عن اأن�سفهم )136( . 

املبحث السادس- املربرات االقتصادية: 
كانت امُلرّبرات القت�سادية منذ البداية يف طليعة امُلرّبرات التي طرحها الفل�سطينيون 
التي  القت�سادية  الأزمات  مع  طرحها  وتزامن  اليهودية.  للهجرة  معار�ستهم  لتربير 
عا�ستها فل�سطني، وعربت عن نف�سها بالبطالة، وارتفاع الأ�سعار، واأزمة الديون، وال�رصائب 

الباهظة)137( . 
الأرا�سي،  على  و�سيطرتهم  اليهود  املهاجرين  تدُفق  بني  ال�سيا�سي  اخلطاب  ربط  لقد 
ل  احلا�رصة  باأحوالها  ففل�سطني  البالد.  فيها  َتْغرق  التي  القت�سادية  الأزمات  وبني 
كنها اأن ت�ستوعب اأي عدد من املهاجرين اليهود، والأرا�سي التي ميلكها العرب ل تكفي  مُيْ
لحتياجاتهم )138( )139( ، وم�ساريع التطوير التي اقرتحتها حكومة النتداب لي�ست قادرة 

على توفري اأرا�ص جديدة لليهود )140( . 
والهجرة، وفًقا للخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني، دمار اقت�سادي للفل�سطينيني )141( ، فقد 
ُطرد اآلف الفالحني من اأرا�سيهم )142( ، واأ�سبحوا اأُجراء اأو عاطلني عن العمل، انتقلوا من 
الأرياف اإىل املدن بحًثا عن اأعمال مو�سمية اأو حرف جديدة )143( ، وهذا يتنافى مع ما اأْعلنت 
عنه احلكومة الربيطانية من اأن الهجرة يجب األ تزيد على مقدرة البالد القت�سادية)144(. 
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»فكيف ُيوؤْذن للعمال اليهود بالدخول اإىل فل�سطني، يف حني انه يوجد عربي واحد عاطل عن 
العمل« )145( . 

الأ�رصار  من   )146(  )Ben- Gurion( غوريون  بن  اإىل  الهادي  عبد  عوين  وا�ستكى 
»اإن  الأرا�سي، وقال:  اليهود و�سيطرتهم على  التي حلقت بالعرب جراء هجرة  القت�سادية 
اليهود َيْطردون العرب، ومْيلكون اأجود الأرا�سي. لقد ادخل اليهود للبالد �سيا�سة امُل�ساربات 
التجارية، فهم يدفعون ثمًنا فاح�ًسا لالأرا�سي. �سحيح اأن بع�ص من يبيعون اأر�سهم ُيْن�سوؤون 
من اأن ل ُيْغري اليهود هوؤلء باأموال كثرية، وي�سرتوا منهم  ب�ساتني للربتقال، ولكن من ي�سْ

هذه الب�ساتني« )147( . 
الهجرة،  فل�سطني جراء  القت�سادية يف  احلالة  �سوء  ال�ْستقالل  بيان حلزب  ويْعك�ص 
»فقد و�سلت مبلًغا َيّعز و�سفه، وي�سعب ت�سوره، واأ�سبح العرب، ُمهّددين من جراء الهجرة 
بالفناء امُلْنتظر« )148( ؛ فالهجرة ت�سببت يف البطالة )149( ، وان�سداد الرزق، واإرهاق الأهايل 
بال�رصائب، وارتفاع الأ�سعار )150( ، واأوقعت العرب فالحيهم ومدنييهم على ال�سواء حتت 
عبء الديون، واأو�سلتهم حد الإفال�ص )151( ، فاأ�سبحوا يت�سورون جوعًا، لأنهم ل يجدون 
اليهود، وفيها عمال  اأمام املهاجرين  البالد  عمال يقتاتون منه. واحتج احلزب على فتح 
العرب  لكيان  تهديًدا  الهجرة  البيان  واعترب  ويهوًدا.  عرًبا  العمل  عن  عاطلون  كثريون 

القت�سادي )152(. 
فتقديرات   ،  )153( بيافا  العرب  الُعّمال  جلمعية  مذكرة  عاجلتها  ذاتها  والفكرة 
 )155( امل�سداقية  اإىل  تفتقر  العمل  عن  العاطلني  الُعّمال  لعدد   )154( اله�ستدروت  جمعية 
وحْتتكر  اليهودية،  احلاميات  بو�ساطة  العرب  العّمال  بطرد  تقوم  بدورها،  وهي،   ،
البحر  اأمالح  م�رصوع  مقدمتها  ويف   )156( الكربى  القت�سادية  امل�ساريع  يف  العمل 
اأموال هذه امل�ساريع ومرابحها  امليت )157( وم�رصوع روتنبريغ)158(، وتذهب بروؤو�ص 
جدد  مهاجرين  لإدخال  امل�ساريع  هذه  وَت�ْستّغل   ،  )159( فل�سطني  خارج  اأكرثهم  ليهود 

 .)160( ُجدد  حتت ذريعة عمال 
وا�ست�سعر خليل ال�سكاكيني �سوء الأو�ساع القت�سادية يف البالد جراء الهجرة اليهودية. 
وراأى اأن احلالة تدعو للقلق، »فاأبواب املهاجرة مفتوحة على مداها، وكل يوم يقذُفنا البحر 
باألوف املهاجرين، والإقبال على �رصاء الأرا�سي يف ال�سهل واجلبل عظيم، واإذا ا�ستمرت هذه 
املهاجرة، وا�ستمر العرب يبيعون الأر�ص، وا�ستمر اليهود ي�سرتونها، فان م�سري البالد مظلم 

جًدا« )161( . 
ا ملا ُي�ساع عن فائدة العرب القت�سادية  وت�سمن اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني دح�سً
من الهجرة، وركز على اأنها م�سيبة وعقاب للعرب ل ُيْعرف �سببه، واأنها ل ميكن اأن تتم دون 

اإحلاق ال�رصر بهم )162( . 
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االستنتاجات: 
يّت�سح وجود وعي �سيا�سي فل�سطيني ُمرتاكم، واإدراك تام ملخاطر الهجرة اليهودية  1 .
اإىل فل�سطني بكل جتلياتها ال�سيا�سية، والجتماعية، والقت�سادية، مع اإدراك للدور الربيطاين 

الداعم لتلك الهجرة. 
ُيالحظ اإجماع فل�سطيني تام على رف�ص الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني بكل اأ�سكالها  2 .
وم�سّمياتها. وتعامل الفل�سطينيون مع الهجرة على اأنها عمل غري �رصعي ومرفو�ص، مهما 

كانت الذرائع وامل�سميات. 
�ساءت  النا�ص  من  جمموعة  ل�ستقبال  ا  رف�سً للهجرة  الفل�سطيني  الرف�ص  يكن  مل  3 .
اليهودية يف  للهجرة  الفل�سطيني  الرف�ص  انبثق  بل  لإيوائهم.  ملجاأ  ويبحثون عن  ظروفهم 
اأ�سا�سه من فهم �سيا�سي متّثل با�ست�سعار العرب لوجود م�رصوع �سهيوين ُيهّدد فل�سطني وما 

جاورها. 
الداعم  موقفهم  لتبديل  الربيطانيني  على  التاأثري  حماولة  اإىل  الفل�سطينيون  جلاأ  4 .
اأدلة على ال�رصر الذي �سَيْلحق بربيطانيا وم�ساحلها يف املنطقة  للهجرة من خالل تقدمي 

ق املهاجرين اليهود.  جراء تدفُّ
قّدم الفل�سطينيون خطاًبا )اإ�سالمًيا- م�سيحًيا( ُق�سد منه اإجها�ص اأي م�ْسعى لتمزيق  5 .
وحدتهم من جهة، واإحراًجا لربيطانيا )امل�سيحية( لوقف دعمها للهجرة اليهودية من جهة 

اأخرى. 
ا�ستند الرف�ص الفل�سطيني للهجرة اليهودية اإىل فل�سطني اإىل جمموعة متنّوعة من  6 .
املرّبرات، منها امُلرّبرات التاريخية والدينية. وبدت وكاأنها حماولة لتثبيت عروبة فل�سطني 
يف وجه الهجمة ال�سهيونية التي ارتكزت اإىل حق اليهود بالعودة اإىل فل�سطني ا�ستناداً اإىل 

احلق التاريخي والديني. 
ا�ستح�رص الفل�سطينيون امُلرّبرات الجتماعية والثقافية والأخالقية التي تقف وراء  7 .
رف�سهم للهجرة باعتبارها مُت�ص مبنظومتهم الجتماعية والأخالقية؛ فهناك اختالف وا�سح 

بني �سخ�سية املهاجر اليهودي وفكره، وبني �سخ�سية الفل�سطيني وفكره. 
�سعى الفل�سطينيون من خالل طرح امُلرّبرات ال�سيا�سية والقومية اإىل ح�ْسد الطاقات  8 .
العربية وا�ستنفارها ملواجهة الهجرة باعتبار اأن دائرة ال�ستهداف ال�سهيوين ل تقت�رص على 

فل�سطني، واإمنا متتد لت�سُمل املنطقة العربية. 
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�سهدتها  التي  ال�سيا�سي  الإ�رصاب  فرتات  يف  الأمني  امُلرّبر  الفل�سطينيون  طرح  9 .
يعود  البال�سفة. ورمبا  املهاجرين هم  القالقل وفئة من  الفل�سطينيون بني  فل�سطني. وربط 
ال�سيا�سية والقت�سادية الفل�سطينية خلطر البال�سفة )ال�سيوعيني(  اإىل ا�ست�سعار الُنخب  ذلك 

على و�سعهم الجتماعي والقت�سادي. 
اأبرز الفل�سطينيون الدافع القت�سادي يف فرتات الأزمات القت�سادية التي عا�ستها  10 .
ب�رصائح  اأ�رّصت  الهجرة  لأن  الفل�سطيني  الطرح  يف  الأقوى  هو  الدافع  هذا  وكان  فل�سطني. 

املجتمع الفل�سطيني كافة. 
ملقاومة  املعامل  وا�سح  برنامج  اإىل  للهجرة  الراف�ص  ال�سيا�سي  اخلطاب  افتقر  11 .
ما  تْندرج �سمن  ارتبطت مبواقف معينة  اأفكاًرا  كونه  َيْخرج عن  ل  ُطرح  ما  وكل  الهجرة. 

ُيعرف باملقاطعة القت�سادية والجتماعية لليهود. 
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اهلوامش:
 1 .John, Robert &Sami. ,Adawi. )1970( . The Palestine Diary, vol,1, The -
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م، ففي اليوم التايل،  ترجع فكرة املوؤمتر اإىل موؤمتر نابل�ص الذي عقد يف 20 اأيلول 1931. 68
اأي 21 اأيلول، ُعقد اجتماع يف دار الّلجنة التنفيذية يف القد�ص ح�رصه عدد من �سبابها، 
جلنة  ت�سكيل  على  الجتماع  ذلك  يف  التفاق  ومت  ال�سباب.  موؤمتر  عقد  يف  وتباحثوا 
حت�سريية لعقد املوؤمتر يف يافا، ومت عقده يف دار اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية يف يافا 

يف 4 كانون ثاين 1932م/ خلة، فل�سطني، �ص 331- 332.
اإىل  الأردن  الفل�سطيني حول �سم �رصقي  ال�سباب  التنفيذية ملوؤمتر  الّلجنة  بيان رئي�ص  69 .

فل�سطني/ يافا/ 8/ 4/ 1934م/ الكيايل، وثائق، �ص 249- 350.
. ميثاق موؤمتر ال�سباب العربي 4/ 12/ 1932م/ امل�سدر نف�سه، �ص 279- 280. 70

/ زقوت،  بيان الّلجنة التنفيذية العربية يف الرد على الكتاب الأبي�ص/ اأكتوبر/ 1930. 71
وثائق، ج1، �ص 385- 420 .

م/  مذكرة الوفد ال�سوري الفل�سطيني يف جنيف اإىل جمل�ص ع�سبة الأمم/ 14/ 11/ 1934. 72
ح�سني، حماد. )2003( . جمموعة وثائق حول تاريخ فل�سطني ال�سيا�سي والقت�سادي 
والتعليمي خالل فرتة النتداب الربيطاين 1909- 1939م. جمع واإعداد حماد ح�سني. 
من�سورات املركز الفل�سطيني للثقافة والإعالم- جنني، ط1، �ص 152- 154، و�سي�سار 

اإليه: ح�سني، جمموعة وثائق .
م/ الكيايل،  احتجاج الّلجنة التنفيذية العربية على �سيا�سة بريطانيا/ 17/ 5/ 1931. 73

وثائق، �ص 233- 234.
/ زقوت،  بيان الّلجنة التنفيذية العربية يف الرد على الكتاب الأبي�ص/ اأكتوبر/ 1930. 74

وثائق، ج1، �ص 385- 420.
امل�سدر نف�سه. 75 .
امل�سدر نف�سه. 76 .

 / 77 .11  /14 الأمم/  ع�سبة  جمل�ص  اإىل  جنيف  يف  الفل�سطيني  ال�سوري  الوفد  مذكرة 
1934م/ ح�سني، جمموعة وثائق، �ص 152- 154. 
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 / 78 .11  /14 الأمم/  ع�سبة  جمل�ص  اإىل  جنيف  يف  الفل�سطيني  ال�سوري  الوفد  مذكرة 
1934م/ امل�سدر نف�سه، �ص 152- 154.

./ فرات،  بيان الّلجنة التنفيذية العربية يف الرد على الكتاب الأبي�ص/ اأكتوبر/ 1930. 79
وثائق، �ص 141- 171.

الكيايل،  م/  80 .1930 حزيران/  النتدابات/  جلنة  رئي�ص  اإىل  الفل�سطيني  الوفد  مذكرة 
وثائق، �ص187- 188 .

. كلمة عبد الرحمن عزام/ 2/ 11/ 1935م/ احلوت، وثائق، �ص 393. 81
م( . فل�سطني  فتوى �سادرة من ال�سيخ حممد �سليمان/ 1934م/ حالق، ح�سان. )1998. 82
، ط1، عمان،  الأوىل(  للمرة  تن�رص  ومرا�سالت  )وثائق  والدولية  العربية  املوؤمترات  يف 
من�سورات روائع جمدلوي، �ص 280، و�سي�سار اإليه: حالق، فل�سطني/ انظر: مذكرة الوفد 
الفل�سطيني اإىل رئي�ص جلنة النتدابات الدائمة يف جنيف/ حزيران/ 1930م/ الكيايل، 
وثائق، �ص187- 188/ بيان الّلجنة التنفيذية العربية/ 29/ 10/ 1931م/ امل�سدر 

نف�سه، �ص249- 250.
بيان الّلجنة التنفيذية ملوؤمتر ال�سباب العربي الفل�سطيني الأول بالدعوة اإىل الإ�رصاب  83 .
يف ذكرى وعد بلفور/ 31/ 10/ 1932/ امل�سدر نف�سه، �ص273/ انظر: نداء اللجنة 
زقوت،   / 1931م.   /10  /29 والإ�سالمي/  العربي  العاملني  اإىل  العربية  التنفيذية 

وثائق، ج1، �ص 512- 514/ ال�سفري، فل�سطني، �ص 165.
، �ص  اأيوب، وثائق، ج2. 84 العربية/ 16/ 6/ 1930م/  الأمة  اإىل  الثالثة  ال�سهداء  كتاب 

191- 192/ الكيايل، وثائق، �ص174- 175.
قانون احلزب العربي الفل�سطيني ونظامه الداخلي/ 24/ 4/ 1935. 85 م/ امل�سدر نف�سه، 

�ص359- 360.
م/ امل�سدر نف�سه،  برقية الّلجنة التنفيذية العربية ملنا�سبة يوم فل�سطني/ 9/ 5/ 1930. 86

�ص 171- 172/ انظر: الكيايل، تاريخ، �ص104.
م، تلقى درا�سته الثانوية  عي�سى ال�سفري: ولد يف الرملة عام 1894م، وتويف عام 1949. 87
ليتفرغ  التعليم  ترك  وقد  واأديب  ككاتب  ا�ستهر  اأعوام.  عدة  التعليم  وزاول  يافا،  يف 
للكتابة، فان�سم اإىل قلم حترير جريدة فل�سطني. اأعتقل زمن النتداب الربيطاين/ زقريق، 
طلعت. )1988م( . دليل كتاب فل�سطني. ط1. دم�سق، دار الفريد، �ص 151، و�سي�سار اإليه: 

زقريق، دليل.
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. ال�سفري، فل�سطني، �ص 161- 162. 88
. امل�سدر نف�سه، �ص 165. 89

اأدركت احلكومة الربيطانية حقيقة وجود فوارق ثقافية واأخالقية واجتماعية بني العرب  90 .
واليهود. فلليهود –براأيها- لغتهم، و�سحفهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، مما مييزهم عن 
�سواهم/ . اأنظر: بيان اللجنة التنفيذية العربية يف الرد على الكتاب الأبي�ص/ اأكتوبر/ 

1930/ زقوت، وثائق، ج1، �ص 385- 420.
. نداء الطالب لإعالن الإ�رصاب/ 1/ 11/ 1030م/ الكيايل، وثائق، �ص 189- 190. 91

بيان حزب ال�ستقالل العربي/ 2/ 11/ 1932م/ امل�سدر نف�سه، �ص 274- 277. 92 .
. ال�سفري، فل�سطني، �ص 163. 93

�ص  وثائق،  جمموعة  ح�سني،  الأديان/  حماربة  على  يعملون  البال�سفة  بعنوان:  مقال  94 .
.310 -309

م/ امل�سدر  مقال بعنوان: الن�ساط ال�سيوعي يف فل�سطني وغفلة احلكومة/ 7/ 3/ 1930. 95
نف�سه، �ص 303.

. ال�سفري، فل�سطني، �ص 163/ حمافظة، الفكر ال�سيا�سي، �ص 139- 140. 96
م/ ح�سني،  مقال بعنوان: الن�ساط ال�سيوعي يف فل�سطني وغفلة احلكومة/ 7/ 3/ 1930. 97

جمموعة وثائق، �ص 303.
ال�سيوعيون العرب وال�سيوعيون اليهود وموقف احلكومة من الفريقني/  مقال بعنوان:  98 .

14/ اأيار/ 1930م/ امل�سدر نف�سه، �ص 304.
بيان حزب ال�ستقالل العربي/ 2/ 11/ 1932م/ الكيايل، وثائق، �ص 274- 277. 99 .

امل�سدر نف�سه. 100 .
اأكتوبر/ 1930. 101 م/  الأبي�ص/  الكتاب  الرد على  العربية يف  التنفيذية  الّلجنة  بيان 

اأيوب، وثائق، ج2، �ص 230- 231.
والبال�سفة  رو�سيا.  من  القادمني  ال�سيوعيني  اليهود  املهاجرين  هنا  بهم  املق�سود  102 .
 . اأ�سال هم ال�سرتاكيون الدميقراطيون الثوريون./ يونوماريوف، ب. ت. )1978م( 
القامو�ص ال�سيا�سي. ط3، ترجمة واإعداد عبد الرازق ال�سايف )د، ن( ، )د. م( . �ص84، 

و�سي�سار اإليه: يونوماريوف، القامو�ص ال�سيا�سي.
 . دروزة، مذكرات، ج1، �ص 696- 697. 103
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اإيهام  بها  ُق�سد  بريطانية  فْكرة  فل�سطني:  يف  امل�سيحية  الإ�سالمية  اجلمعيات  104 .
الفل�سطينيني بوجود ممثلني لهم يف البالد يف اأعقاب احتجاجهم على ن�ساط البعثة 

ال�سهيونية/ خلة، فل�سطني، �ص121- 123/ حمافظة، الفكر ال�سيا�سي، �ص 215.
. دروزة، مذكرات، ج1، �ص 696- 697. 105

امل�سدر نف�سه. 106 .
م،  عقد املوؤمتر الن�سائي العربي الأول )موؤمتر ال�سيدات( يف 26 ت�رصين الأول/ 1929. 107
 /302 �ص  فل�سطني،  خلة،  فل�سطني/  اأنحاء  من  �سيدة   300 قرابة  فيه  و�ساركت 

ال�سفري، فل�سطني، �ص 123.
م/ الكيايل، وثائق، �ص  احتجاج اللجنة التنفيذية ملوؤمتر ال�سيدات العربيات/ 1930. 108

. 167 -166
علماء  من  جمموعة  م  109 .1920 الثاين  ت�رصين   9 يف  الربيطاين  ال�سامي  املندوب  دعا 
الدين، واأعيان فل�سطني، وجمموعة من كبار موظفي الدولة الربيطانيني، للبحث عن 
جلنة  ت�سكيل  الجتماع  عن  ومتخ�ص  واإدارتها.  الإ�سالمية  ال�سوؤون  لتنظيم  �سيغة 
حت�سريية و�سعت نظاًما للجمعية الإ�سالمية ال�رصعية يف 12/ اآذار/ 1921/ م، وقد 
القيادات،  الأعلى./ احلوت،  ال�رصعي  الإ�سالمي  النظام قيام املجل�ص  انبثق عن هذا 

�ص 206- 207.
 - 110 .168 �ص  وثائق،  الكيايل،  1930م/  الأعلى/  الإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص  خطاب 
171/ انظر: بيان الوفد الفل�سطيني/ 27/ 7/ 1930م/ فرات، وثائق، �ص 136- 
بزعماء  النكليزية  احلكومة  اجتماع  من  العربية  التنفيذية  الّلجنة  ا�ستياء   /141

ال�سهيونيني/ 15/ 11/ 1930م./ الكيايل، وثائق، �ص 190.
، �ص  بيان الّلجنة التنفيذية اإىل الأمة العربية 17/ 8/ 1931م/ زقوت، وثائق، ج1. 111

.508
/ اأيوب،  بيان الّلجنة التنفيذية العربية يف الرد على الكتاب الأبي�ص/ اأكتوبر/ 1930. 112

وثائق، ج2، �ص 230- 231. 
ر�سالة احتجاج من رئي�ص الّلجنة التنفيذية العربية اإىل املندوب ال�سامي على ت�سليح  113 .
ال�سفري،  انظر:   /.357  -356 �ص  فل�سطني،  حالق،  1931م/   /6 اليهود29/ 

فل�سطني، �ص 213.
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. حالق، فل�سطني، �ص 69. 114
اأكمل درا�سته يف  م.  اإىل مدينة نابل�ص. من مواليد العام 1909. 115 اأكرم زعيرت: ينت�سب 
وا�سرتك  وال�سحافة،  التعليم  بداية حياته يف  الأمريكية ببريوت. عمل يف  اجلامعة 
قام  كما  ب�سوريا،  القومي  العمل  ع�سبة  يف  �سارك  ال�ستقالل.  حزب  تاأ�سي�ص  يف 
. وجوه فل�سطينية خالدة.  بتاأ�سي�ص نادي املثنى يف بغداد./ الآغا، خالد. )2002( 
ط1، بريوت املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، �ص13- 14، و�سي�سار اإليه: الآغا، 

وجوه فل�سطينية.
. احلوت، وثائق، �ص 395- 397/ ال�سفري، فل�سطني، �ص 213. 116

 - كلمة اأكرم زعيرت يف اجتماع نابل�ص/ 2/ 11/ 1935م/ احلوت، وثائق، �ص 395. 117
.397

م/ امل�سدر نف�سه. كلمة اأكرم زعيرت يف اجتماع نابل�ص/ 2/ 11/ 1935. 118
البال�سفة تقف وراءها امل�سالح ال�سّيقة للقيادات  اأن احلملة على  اإىل  الدلئل  ُت�سري  119 .
العّمال  د  لتوحُّ الداعية  ال�سيوعيني  بيانات  من  اخلطر  ا�ست�سعرت  التي  الفل�سطينية 
والفالحني ملواجهة الأغنياء. ويبدوا اأن طبقة الوجهاء التي �ساغت اخلطاب ال�سيا�سي 
بامتيازاتها  مت�ص  الأقل  على  اأو  ُتطيح  قد  اجتماعية  ثورة  ُمقّدمات  ا�ست�سعرت  قد 
انظر:   . فل�سطني/  يف  البال�سفة  �سد  للتحرك  دفعها  مما  والقت�سادية،  الجتماعية 

بيان اللجنة التنفيذية للحزب ال�سيوعي/ الكيايل، وثائق، �ص 22- 25. 
 / احتجاج اللجنة التنفيذية العربية على موقف احلكومة من اعتداء اليهود/ 19/ 8. 120

1934م/ امل�سدر نف�سه، �ص 353.
جمموعة  ح�سني،  م/   121 .1930 متوز/   29 اليهودي/  ال�سيوعي  احلزب  بعنوان:  مقال 

وثائق، �ص 306.
. امل�سدر نف�سه، �ص 303. 122

ل  يهودية  فل�سطني  ال�سيوعية يف   » الفنت:  واإثارة  ال�سطرابات  بعنوان: خلق  مقال  123 .
عربية/ 16 كانون الثاين/ 1931م/ امل�سدر نف�سه، �ص 307.

. مقال بعنوان: ال�سيوعية اخلطرة/ 2/ 7/ 1932م/ امل�سدر نف�سه، �ص 311. 124
. حمافظة، الفكر ال�سيا�سي، �ص 347. 125

مقال بعنوان: ال�سيوعيون العرب وال�سيوعيون اليهود وموقف احلكومة من الفريقني/  126 .
14/ اأيار/ 1930م/ ح�سني، جمموعة وثائق، �ص 304.
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 - الكيايل، وثائق، �ص 249. 127 العربية/ 29/ 10/ 1931م/  التنفيذية  الّلجنة  بيان 
.250

 / مذكرة من الوفد ال�سوري الفل�سطيني يف جنيف اإىل جمل�ص ع�سبة الأمم/ 16/ 11. 128
1934م/ امل�سدر نف�سه، �ص 156- 158.

عوين عبد الهادي: تعلم ببريوت والأ�ستانة، واأنهى درا�سة احلقوق بباري�ص. وكان من  129 .
ُموؤ�س�سي اجلمعية العربية الفتاة �سنة 1911م، و�سارك يف اأعمال الوفد العربي ملوؤمتر 
القد�ص )1925م- 1948م( وُعنّي �سفرًيا  بداأ عمله حمامًيا يف   . ال�سلح )1919م( 
الرجال  لأ�سهر  تراجم  )قامو�ص  الأعالم   . )1999م(  الدين  خري  الزركلي،  لالأردن./ 
والن�ساء من العرب وامل�ستعربني وامل�ست�رصقني( . ط14، بريوت، دار العلم للماليني، 

ج5، �ص98، و�سي�سار اإليه، الزركلي، الأعالم.
م، وكانت برئا�سة  جلنة �سّكلتها احلكومة الربيطانية للتحقيق يف اأحداث العام 1929. 130

ال�سري والرت �سو/ احلوت، القيادات، �ص 226.
 / التنفيذية/ 26/ 2/ 1933. 131 الّلجنة  الهادي يف الجتماع يف دار  كلمة عوين عبد 

الكيايل، وثائق، �ص 307- 308.
. الكيايل، تاريخ، �ص 289. 132

 / 133 .1930 اأكتوبر/  الأبي�ص/  الكتاب  على  الرد  يف  العربية  التنفيذية  الّلجنة  بيان 
زقوت، وثائق، ج1، �ص 385- 420.

امل�سدر نف�سه. 134 .
م/ الكيايل، وثائق، �ص  وقائع الجتماع يف دار الّلجنة التنفيذية/ 26/ 2/ 1933. 135

.317 -305
. قرارات اجتماع نابل�ص 2/ 11/ 1935/ احلوت، وثائق، �ص 392. 136

ال�سهيونية  املوؤ�ّس�سات  على  اإ�سافية  �سغوًطا  املتزايدة  اليهودية  الهجرة  اأحدثت  137 .
ل�رصاء املزيد من الأرا�سي ل�ستيطان املهاجرين اجُلدد من اليهود/ خلة، فل�سطني، 

�ص 364.
ني�سان/  العربية/  التنفيذية  الّلجنة  اإىل  لندن  يف  الفل�سطيني  العربي  الوفد  برقية  138 .

1930، الكيايل، وثائق، �ص 172- 173.
ات�سف مهاجرو هذه الفئة عموًما باأنهم كانوا من اأ�سحاب الأموال والعمال املهرة./  139 .

اجلندي، �سيا�سة النتداب، �ص69- 70.
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م/  140 .1930 اأكتوبر/  الأبي�ص/  الكتاب  على  الرد  يف  العربية  التنفيذية  الّلجنة  بيان 
الكيايل، وثائق، �ص216- 219.

حزيران  جنيف/  يف  الدائمة  النتدابات  جلنة  رئي�ص  اإىل  الفل�سطيني  الوفد  مذكرة  141 .
1930م/ امل�سدر نف�سه، �ص187- 188.
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