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ملخص: 
وطرد  الأر�ص،  وتهويد  فل�سطني،  با�ستالب  اإن�سائها  منذ  ال�سهيونية  احلركة  اهتمت 
الإن�سان، وتهويد الثقافة، والقت�ساد، وراأت اأن التهويد يجب اأن يكون ب�سكل �سمويل متكامل؛ 
للم�رشوع  التي لبد  الدولة،  اأركان  اأحد  اقت�ساد قوي؛ لأنه  اإىل امتالك  ال�سهاينة  لذا �سعى 

ال�سهيوين من اإجنازها. 
بالزراعة،  يهتمون  ال�سهاينة  جعل  القت�سادي،  للم�رشوع  ال�سامل  املفهوم  اإن 
وال�سناعة، والتجارة، وقطاع اخلدمات، على حٍد �سواء، وقد تاأثرت ال�سناعة بعوامل عدة، 
منها؛ ما هو �سهيوين داخلي، ومنها ما هو دويل خارجي، وقد وّظف ال�سهاينة تلك العوامل؛ 
لإجناح ال�سناعة، وامتالكها يف فل�سطني، جزءاً من اأجزاء الإحالل ال�سهيوين حمل العربي. 

والأمنية  ال�سيا�سية  بالتطورات  متاأثرة  فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  تطورت 
والع�سكرية يف داخل فل�سطني، وخارجها، وا�ستغلت اأي حدث خلدمة امل�رشوع. 

يكرث احلديث عن الأو�ساع ال�سيا�سية يف فل�سطني ما بني 1918 - 1948م، واحلديث 
املقدرات  يف�سل بني  فاإنه حديث عام، ل  ذلك  بكثري، ومع  اأقل  القت�سادية  الأو�ساع  عن 
درجة  لبيان  الدرا�سة  هذه  اإعداد  اإىل  دفع  الذي  الأمر  وال�سهيونية؛  العربية  والإمكانات 
التغلغل ال�سهيوين يف ال�سناعة يف فل�سطني خالل فرتة الحتالل الربيطاين، ما بني عامي 

1948م.   - 1918
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The Zionist Industry in Palestine from 1918 to 1948

Abstract: 

Since its establishment, The Zionist Movement focused on looting 
Palestine and Judaize the land, culture and economy. This Movement used 
every means to expel the Palestinians from their land, and they tried to 
have a powerful economy because this is one of the pillars to establish a 
Zionist state. Thus they developed agriculture, industry, trading and services 
sector alike. Industry had been affected by several factors both internal and 
external, and Zionists utilized these to develop industry and used it as a tool 
to replace Arabs. Its development was influenced by political, security and 
military factors. 

The Zionists took every opportunity to expel the Palestinians and 
exploited any event to fulfill their aims. 

Many wrote about the political situation in Palestine between 1918- 
1948 but few wrote about the economic situation. Thus we tried through this 
paper to write about that era during British mandate. 
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ارتكز امل�رشوع ال�سهيوين على ركائز عدة؛ لإقامة )دولة( على اأر�ص فل�سطني، جتمع 
ال�سهاينة من بقاع الأر�ص، وكان من تلك الركائز القت�ساد، الذي اهتم به ال�سهاينة كثرياً، 
وكان لل�سناعة اأهمية كربى تلي الزراعة، وقد توفرت يف فل�سطني عوامل عدة اأ�سهمت يف 
اإجناح ال�سناعة ال�سهيونية، التي مت تطويرها، بتوظيف املتغريات الكثرية واملتالحقة التي 
مرت بها فل�سطني، ولدرا�سة ال�سناعة ال�سهيونية، لبد من درا�سة اأبرز مقوماتها، ومعيقاتها، 

وتطورها التدريجي عرب مراحل تاريخية فا�سلة. 

أوالً - أبرز مقومات الصناعة الصهيونية يف فلسطني ومعيقاتها: 
�سناعية  نه�سة   ، 1918م(   -  1914( الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  فل�سطني  �سهدت 
زيادة عدد  ذلك يف  املجاورة، وظهر  البلدان  مثيله يف  اأعلى من  كبرية، حققت معدل منو 
وا�سع،  ب�سكل  الآلية  التقنية  ودخول  امل�ستثمر،  الراأ�سمال  وارتفاع  ال�سناعية،  املوؤ�س�سات 
وبروز فروع �سناعية جديدة، اإ�سافة اإىل م�ساهمة املوؤ�س�سات ال�سهيونية، ب�سكل لفت للنظر، 
واإ�سهامها يف خدمة امل�رشوع ال�سهيوين يف فل�سطني )1( .وكان لذلك التقدم ال�سناعي، عدٌد 

من املقومات التي اأ�سهمت يف تو�سعه وتطوره.
مقومات �ل�شناعة �ل�شهيونية: . 1

�ملو�د �خلام: أ. 
تكاد تخلو فل�سطني من املواد اخلام ال�رشورية لل�سناعة، كالفحم، واحلديد، وغريها 
مياه  يف  املتوفرة  املعدنية  الأمالح  بع�ص  با�ستثناء  لل�سناعات،  الالزمة  املعادن  من 
اعتمدت  حتويلية،  �سناعات  البداية  يف  ال�سهيونية  ال�سناعات  كانت  لذلك  امليت؛  البحر 
فل�سطني  على  الربيطاين  النتداب  بداية  .ومع   )2( اأ�سا�ص  ب�سكل  الزراعية  املح�سولت  على 
ح�سل ال�سهاينة على امتياز با�ستخدام مياه نهر الأردن م�سدراً للطاقة الهيدروكهربائية 
ر ل�سناعاتهم ما حتتاج اإليه من الكهرباء، كما ح�سلوا على امتياز  الرخي�سة؛ الأمر الذي وفَّ
اآخر �سمح لهم با�ستغالل الأمالح املعدنية من البحر امليت، من بوتا�ص وبروم، وغري ذلك، 
تزايد  يف  اأ�سهم  الذي  الأمر  ؛   )3( الكيماوية  واملواد  الأ�سمدة،  �سناعة  عليها  اأقيمت  والتي 
قلة  1938م، وب�سبب  ال�سناعية عام  فل�سطني  اأ�سبح يوفر ن�سف �سادرات  الإنتاج، حتى 

املوارد الطبيعية؛ اعتمدت ال�سناعات ال�سهيونية على املواد اخلام امل�ستوردة )4( .
�الأيدي �لعاملة: ب. 

امتازت ال�سناعة ال�سهيونية بتدفق م�ستمر للعمالة ال�سهيونية ذات اخلربة من خالل 
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الأعظم من امل�ستوطنني يعملون بال�سناعة يف  ال�سواد  ال�سهيونية، وكان  الهجرة  موجات 
اخلروج  عليهم  ُحظر  حيث  اأملانيا،  من  قدموا  الذين  وبخا�سة  منها،  جاءوا  التي  البلدان 
واأن�ساأوا بها  اإىل فل�سطني،  باآلت، ومعدات �سناعية حملوها معهم  باأموالهم؛ فا�ستبدلوها 
التي  ال�سناعات  اأبرز  .ومن   )5( فقط  ال�سهاينة  العمال  على  فيها  العمل  ق�رشوا  م�سانع، 
ال�سناعية،  والأ�سنان  اجللدية،  واحلقائب  اجلوارب،  �سناعة  اأملانيا:  من  الوافدون  اأن�ساأها 
كما �سمت املوجة التي بداأت عام 1933م، جمموعة من ذوي املواهب الفائقة يف العلوم، 

واملهن احلرة، كما و�سل عدد من العلماء والأطباء، واملحامني )6( .
ر�أ�س �ملال: 	. 

اعتمدت ال�سناعة ال�سهيونية على تدفق راأ�ص املال الأجنبي اإىل فل�سطني، مما �سمح لها 
بالتقدم خالل وقت ق�سري مبا ت�سمح به اإمكانيات فل�سطني القت�سادية، فبني عامي 1922 
- 1939م، تدفق مبلغ 126 مليون جنيه فل�سطيني على احلركة ال�سهيونية يف فل�سطني، 
اإل اأن ال�سناعة ال�سهيونية نالت جزءاً �سئياًل مل يتجاوز 11% من راأ�ص املال الداخل )7( ، 
وبينما اجتهت ال�ستثمارات اإىل قطاع البناء، والإ�سكان، وتطورت ال�سناعة ال�سهيونية من 
وتو�سع  امل�ستهلكني،  عدد  وبازدياد  ال�ستهالكية،  لل�سلع  املنتجة  ال�سناعات  متويل  خالل 

حجم ال�سوق ال�سهيونية، واحلاجة اإىل ال�سكن، منا الن�ساط ال�سناعي ال�سهيوين )8( .
لل�سناعة  الالزم  التمويل  توفري  يف  ال�سهيونية،  املوؤ�س�سات  دور  اإغفال  ميكن  ل 
املال  بتاأمني   )9( الفل�سطيني(  التاأ�سي�سي  )ال�سندوق  هاي�سود  الكرين  قام  فقد  ال�سهيونية، 
الالزم، وتوفري ال�سمانات للقرو�ص التي قدمتها موؤ�س�سات التمويل الأخرى كالبنك الأجنلو 
ل  ال�سهيونية،  ال�سناعة  تطوير  على  انعك�ص  الذي  الأمر  ال�سهيونية؛  لل�سناعة  فل�سطيني 
 %40 اأ�سهمت الوكالة اليهودية مبا ن�سبته  �سيما خالل فرتة احلرب العاملية الثانية، كما 

من التمويل ال�سهيوين ال�سناعي )10( .
وارتفع راأ�ص املال امل�ستثمر يف ال�سناعة ال�سهيونية من 600.000 جنيه فل�سطيني 

عام 1921م )11( ، اإىل 5.371.136 جنيهًا فل�سطينيًا عام 1933م )12( .
�الأ�شو�ق �لد�خلية و�خلارجية: 	. 

�سوقًا  متثل  1922م-  عام  ن�سمة  األف   750 البالغ  �سكانها  بعدد  فل�سطني-  كانت 
اأ�سغر من ذلك بكثري؛  ال�سوق املحلية لل�سناعة ال�سهيونية كانت  اأن  حملية حمدودة، كما 
العرب  املواطنون  ي�سرِت  مل  1935م  عام  ويف  ال�سهاينة،  امل�ستوطنني  على  لقت�سارها 
الذين كانوا ميثلون )70%( من ال�سكان �سوى 10% من الإنتاج ال�سناعي ال�سهيوين )13( 
، ونتيجة لذلك التفت ال�سهاينة اإىل الأ�سواق العاملية، لت�سويق منتجاتهم بها، وقد �ساعدتهم 
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حكومة النتداب للو�سول اإىل تلك الأ�سواق، بعقدها التفاقيات التجارية مع اخلارج با�سم 
عام  �سوريا  مع  النتداب  حكومة  عقدتها  التي  التفاقية  ذلك:  على  الأمثلة  ومن  فل�سطني، 
اإنتاج  من  جميعها  وكانت  ل�سوريا،  امل�سدرة  الب�سائع  مبوجبها  حددت  والتي  1929م، 

امل�سانع ال�سهيونية يف فل�سطني )14( .
�خلربة �ل�شناعية: 	. 

املهارات  ذوي  من  فل�سطني،  اإىل  ال�سهاينة  الوافدين  من  العظمى  الغالبية  كانت 
 ، 1938م(   -  1933( بني  ما  اخلام�سة  املوجة  يف  وفدوا  الذين  وبخا�سة  ال�سناعية، 
اأ�سهم يف تقدم  ال�سناعة؛ مما  اإىل جانب وجود طبقة عمال مهنية مدربة ب�سكل جيد على 
ال�سناعة )15( .كما انت�رشت املدار�ص ال�سناعية التي قدمت التدريب املهني لل�سهاينة يف 
فل�سطني، ومنها مدر�سة ماك�ص باين (Meax Bean) يف تل اأبيب، التي رّكزت على اأعمال 
البحرية يف حيفا،  والنجارة، واملدر�سة  الأقفال،  وال�سباكة، و�سناعة  ال�سيارات،  ميكانيكا 
التي قدمت دورات يف �سناعة ال�سفن )16( .كذلك اأتاح معهد التخنيون )17( الفر�سة الالزمة 

للطالب للتدريب العملي من خالل اأربعة ع�رش معماًل )18( .
ويت�سح بذلك اأن ال�سهاينة اهتموا كثرياً بالبحث العلمي وبخا�سة يف املجال التقني، 

ووظفوا اخلربات ال�سناعية خلدمة امل�رشوع ال�سهيوين.
�ملو��شالت: 	. 

�ساعد تواجد اأر�ص فل�سطني بني ثالث قارات )اآ�سيا، واأفريقيا، واأوروبا( يف اأن تكون 
م�سكلة  حل  القت�سادية،  اخلطط  ي�سعون  الذين  على  كان  ولذلك  عامليًا،  جتاريًا  مركزاً 
لأن  فل�سطني؛  يف  والتجاري  ال�سناعي  للتطور  اأ�سا�سيًا  �رشطًا  ت�سكل  التي  املوا�سالت، 
املوا�سالت تفتح الأ�سواق اخلارجية لل�سناعات )19( ؛ فاأن�ساأت عدداً من الطرق التي ربطت 

بني مدن فل�سطني، وبني فل�سطني والدول املجاورة.
كما اأ�سهمت طرق املوا�سالت الداخلية يف تن�سيط احلركة ال�سناعية، و التجارية، حيث 
كانت احلكومة العثمانية قد عملت على حت�سني �سبكة الطرق الربية يف فل�سطني؛ ملقت�سيات 
نقل اجلي�ص والعتاد، يف احلرب العاملية الأوىل )1914 - 1918م( .وما اأن ت�سلم الحتالل 
الربيطاين احلكم يف فل�سطني عام 1918م، حتى بداأ يف اإ�سالح طرق املوا�سالت القدمية 

التي خربتها احلرب، و�سقِّ طرق جديدة خلدمة جيو�سه، و ال�سهاينة يف فل�سطني )20( .
�حلماية �جلمركية: 	. 

مل تكن ال�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني قادرة على ال�ستمرار، والتطور، دون حمايتها 
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اإعفاء  فتم  الربيطاين،  الحتالل  حكومة  لها  رتها  وفَّ التي  املرتفعة،  اجلمركية  الر�سوم  من 
فلحماية   ،  )21( اجلمركية  الر�سوم  ال�سهيونية من  لل�سناعة  الالزمة  اخلام  واملواد  الآلت، 
اإنتاج �رشكة مطاحن فل�سطني الكربى األغت �سلطات النتداب الر�سوم اجلمركية على القمح 
امل�ستورد، ويف الوقت نف�سه زادت �سلطات النتداب ال�رشيبة على الدقيق الوارد من اخلارج 
)22( ، كما اأ�سدرت حكومة الحتالل الربيطاين بتاريخ 15 اآب )اأغ�سط�ص( 1924م، قانون 

الر�سوم اجلمركية، الذي اأعفى مواد البناء امل�ستوردة من اخلارج كاحلديد، واخل�سب، والقرميد، 
من الر�سوم اجلمركية.كما مت اإعفاء جميع اآلت، ومعدات م�سنع ني�رش لالأ�سمنت من ر�سوم 
ال�سترياد، كما اأعفت لوازم الإنتاج مثل الفحم امل�ستخدم يف الأفران، والرباميل، والأكيا�ص 
الورقية من اجلمارك )23( .وبينما اأعفت �سلطات النتداب �رشكة )ع�سي�ص( ال�سهيونية حلفظ 
من   %25 اإىل  اجلمركية  التعرفة  رفعت  فقد  اجلمركية،  الر�سوم  من  واخل�رشاوات  الثمار 
اأعفت �سلطات النتداب  )24( .كما  اأ�سناف الطعام الذي ت�سنعه ال�رشكة حمليًا  قيمة جميع 
على  ر�سوم  دفع  من  وم�ستقاته  الفواكه  وع�سري  املربى،  ل�سناعات  ال�سهيونية  ال�رشكات 
ال�سكر امل�ستعمل يف ال�سناعة، وعلى الفاكهة امل�ستوردة )25( ، بينما رفعت �سلطات النتداب 

ر�سوم ال�سترياد على املربى حلماية ال�رشكة ال�سهيونية )26( .
�لطاقة �لكهربائية: د. 

الكهرباء،  لإنتاج  وذلك  املياه،  بدرا�سة  ال�سهيونية  القت�سادية  اخلطط  وا�سعو  اهتم 
التي بدونها ل ميكن لل�سناعة اأن تتقدم.

مت لل�سهاينة ما اأرادوا، وحتقق �سعيهم يف عام 1921م، عندما منح هربرت �سموئيل 
بنحا�ص روتنربغ )27( امتيازين، الأول امتياز العوجا بتاريخ 12 اأيلول )�سبتمرب( 1921م، 
 36 مدة  يافا،  منطقة  املائية يف  القوة  بوا�سطة  الكهربائية  الطاقة  باإنتاج  له  �سمح  الذي 
1921م( وهو  اأما المتياز الثاين فكان يف منت�سف ال�سهر ذاته )اأيلول »�سبتمرب«(  عامًا، 
70 عامًا، وتوريدها  امتياز نهر الأردن، وروافده الذي �سمح باإنتاج الطاقة الكهربية مدة 

لالإنارة، وال�سناعة، والري، على اأن يبداأ العمل بامل�رشوع يف غ�سون عامني )28( .
متكن ال�سهاينة من ال�ستفادة من م�رشوع روتنربغ لإنتاج الطاقة الكهربائية، �سواء 
نزع ملكيتها من  بعد  الفل�سطينية،  الأرا�سي  م�ستوطنات جديدة على  بناء  اأكان من خالل 
اأ�سحابها الفل�سطينيني مثل: م�ستوطنة نهارمي، اأم من خالل بناء امل�سانع التي يتم ت�سغيلها 
بقوة الكهرباء؛ وذلك ل�ستيعاب الوافدين ال�سهاينة اقت�ساديًا، بينما حجب عن الفل�سطينيني 
توليد الكهرباء لالإنارة، واملقا�سد الزراعية وال�سناعية )29( .كما اأدى اإعفاء املواد والب�سائع 
التي ت�ستوردها �رشكة الكهرباء الفل�سطينية، واإعفاوؤها من دفع �رشائب على اأرباحها ملدة 
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اأ�سا�ص  الكهرباء  اأ�سبحت  وبذلك  .وتو�سيعها   )30( ال�سهيونية  ال�سناعة  تدعيم  اإىل  طويلة، 
تطور القت�ساد ال�سهيوين يف فل�سطني، من خالل توفريها ملتطلبات الطاقة، التي �سمحت 

بالتطورات املت�سارعة يف مناحي احلياة.
�أبرز �مل�شكالت �لتي و�جهت �ل�شناعة �ل�شهيونية يف فل�شطني: . 2

عانت ال�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني من م�سكالت عدة، ميكن تلخي�ص اأهمها بالآتي: 
غلب أ.  خفيفة  ا�ستهالكية  �سناعة  1922م،  عام  حتى  ال�سهيونية  ال�سناعة  ظلت 

على بع�ص فروعها الطابع املهني، فقد كانت قليلة املواد اخلام، الالزمة لتطور ال�سناعة 
مثل: النفط، والفحم احلجري واحلديد وغري ذلك؛ مما اأدى لرتباط تطور ال�سناعة بالزراعة، 

واعتمادها على املنتجات الزراعية )31( .
عام ب.  يف  نتائجه  وجمعت  اإجراوؤه،  مت  الذي  ال�سناعي،  الإح�ساء  نتائج  يف  جاء 

العام كانت تعاين من م�سكالت  ال�سهيونية يف فل�سطني حتى ذلك  ال�سناعة  اأن  1927م، 
اأبرزها: 

اعتمدت ال�سناعة ب�سكل كبري على العمل اليدوي، وكان ا�ستخدام الآلت حمدوداً،  -
فقد مت اإح�ساء 815 حمركًا، كان ن�سفها حمركات كهربائية.

معظم امل�سانع كانت �سغرية، وهي تطوير لور�ص حرفية. -
لال�ستثمار يف معظم  - اأعلى حد  فكان  قلياًل،  ال�سناعات كان  الأموال يف  ا�ستثمار 

امل�سانع ي�سل اإىل 1.000 جنيه فل�سطيني، وكان حوايل 1.5% من امل�سانع ي�سل حجم 
ال�ستثمار فيها اإىل 100.000 جنيه )32( .

تركزت معظم امل�سانع يف �سناعة املن�سوجات، والغذاء، وبلغت ن�سبة تلك امل�سانع  -
اآنذاك. 40% من العاملني يف ال�سناعة  50%، وكان يعمل فيها 

تطورت ال�سناعة اجلديدة يف حيفا، وتل اأبيب، اأما يف باقي املدن فقد كان التطور  -
بطيئًا، وكانت تلك املدن جمرد �سوق جتاري لتلك ال�سناعات )33( .

املحلية 	.  ال�سوق  نطاق  �سيق  م�سكلة  من  فل�سطني  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  عانت 
الفل�سطينية يف جمتمع يعتمد على الزراعة )34( .

كانت بداية ال�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني عبارة عن ا�ستثمارات فردية، وكانت 	. 
الأمور التي ت�سجع ال�ستثمارات الفردية قليلة، وبخا�سة واأن فل�سطني فقرية يف امل�سادر 
الطبيعية )35( .رافق ذلك م�سكلة نق�ص القرو�ص، والدعم املايل طويل املدى، وطالب ممثلو 
الحتادات ال�سناعية، واأ�سحاب ال�سناعات باإن�ساء بنك �سناعي خا�ص لل�سناعة؛ لتقدمي 
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القرو�ص للم�رشوعات ال�سناعية، لكن مدير »بنك اإيفك« عار�ص القرتاح، ويف عام 1933م، 
اأقيم بنك لل�سناعة، وبنطاق مقل�ص )36( .

الأوقات، 	.  بع�ص  يف  ال�سهيونية  ال�سناعية  املنتجات  فل�سطني،  يف  العرب  قاطع 
والآخر  حيفا،  يف  للكربيت  اأحدهما  �سهيونيان  م�سنعان  اأغلق  اأن  ذلك  نتائج  من  وكان 
للطوب يف تل اأبيب، وا�ستدت املقاطعة على اإثر ثورة الرباق عام 1929م )37( ، ويف عام 
1935م مل ي�سرِت العرب يف فل�سطني، الذين كانوا ي�سكلون 70% من ال�سكان �سوى %10 
حيث  1936م،  عام  ذروتها  املقاطعة  وبلغت   ،  )38( ال�سهيوين  ال�سناعي  الإنتاج  من 
تاألفت يف املدن الفل�سطينية، وقراها جلان ملقاطعة التجارة، وال�سناعة ال�سهيونية.ويف 
عام 1946م، ت�سببت تلك املقاطعة يف تقلي�ص حجم الإنتاج ال�سناعي لالأ�سواق العربية 
الأول  ال�ستهالكي  ال�سوق  الثانية  العاملية  احلرب  �سنوات  خالل  كانت  التي  املجاورة، 

لل�سناعات ال�سهيونية )39( .
الإنتاج 	.  ا�ستيعاب  على  فل�سطني  يف  املحلية  ال�سوق  قدرة  لعدم  اأنه  البع�ص  ويرى 

الأوىل ركزوا  ال�سنوات  الأ�سواق اخلارجية، ويف  اإىل  ال�سهاينة  التفت  ال�سهيوين،  ال�سناعي 
على م�رش، و�سوريا، اإل اأن م�رش، و�سوريا بدًل من اأن تكونا اأ�سواقًا لل�سناعة ال�سهيونية، 
اأ�سبحتا ت�سدران اإىل فل�سطني، من ال�سلع ال�سناعية اأكرث مما ت�ستوردان منها )40( ، ففي عام 
1937م ا�ستوردت فل�سطني من م�سنوعات م�رش، و�سوريا بقيمة 750 األف جنيه فل�سطيني، 

بينما �سدرت لهما بقيمة 210 اآلف جنيه فل�سطيني فقط )41( .
اأحد اأهم امل�سكالت املادية التي واجهتها ال�سناعة ال�سهيونية يف بدايتها: النق�ص 	. 

يف الإدارة، و�سعف الأخذ بالتقنيات احلديثة )42( ، والعجز يف اإيجاد ال�سناع املهرة )43( ، 
اإ�سافة اإىل الفتقار اإىل موانئ حديثة، كما تعذر توفري و�سائل موا�سالت، وت�سهيالت مرورية 
مالئمة؛ مما ت�سبب يف زيادة التكاليف على كاهل اأرباب ال�سناعة، الأمر الذي ا�سطرهم اإىل 

رفع م�ستوى ال�ستثمار للتغلب على العقبات املالية التي واجهتهم )44( .

ثانياً - تطور الصناعة الصهيونية يف فلسطني )1918-1948 م( : 
ووقوعها  الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد   - فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  تطورت 
التي  الحتالل  �سيا�سة  مع  مت�سيًا  ذلك  وكان  ملمو�سًا،  تطوراً  الربيطاين-  الحتالل  حتت 
عملت على ت�سجيع الهجرة ال�سهيونية اإىل فل�سطني، فقد كان امل�ستوطنون مزودين باخلربة 
ال�سناعية التي اكت�سبوها من البلدان التي قدموا منها، وحملوا معهم اإىل فل�سطني- اإ�سافة 

خلربتهم- راأ�ص املال الالزم لإقامة ال�سناعة نقداً، وعينًا.
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�ل�شناعة �ل�شهيونية يف فل�شطني ما بني عامي )1918-1936 م( : . 1
لعبت ال�سنوات الع�رش الأوىل التي تلت احلرب العاملية الأوىل، الدور الأهم والأبرز يف 
تاريخ ال�سناعة، بل القت�ساد ال�سهيوين يف فل�سطني، فعلى الرغم من النق�ص يف التمويل، 
والدعم الر�سمي، واحلكومي لل�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني، اإل اأنها تطورت ب�سكل كيفي، 

ولي�ص كمي )45( .
 -  1919( الثالثة  الهجرة  موجة  و�سول  مع  ال�سهيونية،  ال�سناعة  و�سع  تغري 
اإىل  ب�سيطة  فانتقلت من �سناعة  اأوروبا،  �رشق  من  الو�سطى  الطبقة  اأبناء  من  1923م( 
مولدات  با�ستخدام  البدء  مت  كما  الآلت،  ا�سترياد  فتم   ،  )46( احلديثة  باملقايي�ص  �سناعة 
لتوليد  حمطة  ت�سغيل  مت  و  امل�سانع،  من  عدد  ت�سغيل  يف  النفط-  على  –تعمل  كهربائية 
احتاد  واأٌ�س�ص   ،  )47( 1923م  عام  روتنربغ  بنحا�ص  عليها  اأ�رشف  اأبيب  تل  يف  الكهرباء 
يف  ال�سهيونية  امل�سانع  عدد  وارتفع   ،  )48( يافا  يف  ال�سهيونية  ال�سناعات  اأ�سحاب 
م�سنعًا   1850  - ال�سهيونية  الإح�سائيات  ح�سب  1921م-  عام  بلغ  حتى  فل�سطني 
4750 عاماًل )49( ، وذلك يعني اأن متو�سط عدد العاملني  )جميعها خا�سة( ، وقد �سّغلت 
الوقت. ذلك  يف  ال�سناعية  املن�ساأة  مع  يتنا�سب  ما  وهو  عامل،   2.5 الواحد  امل�سنع  يف 

يف  من�ساأة  لأي  جداً  الطبيعي  من  اأن  يت�سح  الإنتاج،  ولقيمة  امل�ستخدم،  للمال  وبالنظر 
عامها الأول األ جتني اأرباحًا، واإن كان هناك ربح فهو قليل.

ارتفع حجم راأ�ص املال امل�ستثمر يف ال�سناعة ال�سهيونية عام 1923م، اإىل 966.548 
جنيهًا فل�سطينيًا )50( .ومن اأوائل امل�سانع ال�سهيونية التي اأقيمت خالل تلك الفرتة: املطاحن 
الكربى يف حيفا، وم�سنع اإنتاج امللح بعتليت (Atlit) ، وم�سنع اإنتاج الفو�سفات يف البحر 
امليت، وم�سنع )�سيمن( ل�سناعة الزيوت يف حيفا، وم�سنع )�سلكيت( حلجارة البناء يف تل 
اأبيب، وم�سنع )حمت�سبوت عتليت( حلجارة البناء، وم�سنع )ني�رش( لالأ�سمنت يف حيفا )51( .

ومواد  الأ�سمنت،  �سناعة  على  الفرتة  تلك  ركزوا يف  ال�سهاينة  اأن  �سبق  ويت�سح مما 
البناء، والأثاث، وذلك تلبية حلاجة امل�ستوطنني اجلدد، الذين كانوا بحاجة لكل �سيء تقريبًا.

ال�سكك  تقاطع  مع  فيها،  امليناء  وجود  ب�سبب  الأول؛  ال�سناعي  املركز  حيفا  وكانت 
و  فل�سطني،  ال�سناعية يف  امل�رشوعات  9% من  فيها  تركز  1928م،  فمنذ عام  احلديدية، 
16% من جمموع العاملني يف جمال ال�سناعة، وا�ستثمر فيها ما يعادل 35% من اإجمايل 
وافدو  تركز  حيث   ،  )52( فل�سطني  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  قطاع  يف  امل�ستثمرة  الأموال 
املوجة الرابعة )1924 - 1931م( من اأبناء الطبقة الو�سطى يف املدن الرئي�سة: تل اأبيب، 
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والتجارة،  ال�سناعة،  جمالت  يف  اأموالهم  ال�سهاينة  ا�ستثمر  وقد  وحيفا،  والقد�ص،  ويافا، 
)ع�سي�ص(  م�سنع  مثل:  حديثة،  م�سانع  فاأقيمت  ال�سهيونية  ال�سناعة  نواة  اأُ�س�ست  حيث 
للمعلبات، وم�سنع ال�سجائر يف حيفا، و )لوديجيا( للن�سيج، وم�رشوع الكهرباء يف طربيا، 
الثالثة مثل: م�سنع )�سيمن( للزيوت، و  الهجرة  اأُ�س�ست فرتة  التي  كما مت ت�سغيل امل�سانع 

)ني�رش( لالأ�سمنت )53( .
واحتلت مدينة تل اأبيب مركزاً �سناعيًا بارزاً، فكان تنوع ال�سناعات فيها الأعلى بني 
على  1918م  عام  ا�ستملت  حيث  فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  ال�سناعية  واملراكز  املدن،  كل 
)54( ، وخالل عام 1924م، اأقيم فيها لوحدها 61 ور�سة مهنية، عمل  12 من�ساأة �سناعية 
فيها حوايل 850 عاماًل، ويف عام 1926م بلغ عدد الور�ص 170 ور�سة، عمل فيها 1780 
عاماًل، مع العلم اأن حوايل 38% من م�سانع تل اأبيب كانت ت�ستوعب يف املتو�سط ما بني 
 80 2% كانت ت�ستوعب يف املتو�سط  60% ا�ستوعبت ع�رشة عمال، و  5( عمال، و   - 4(

عاماًل فاأكرث )55( .
كما اأدى تنوع اإنتاج مدينة يافا، اإىل جعلها اإحدى اأكرب املدن ال�سناعية واأهمهاعند 
املنتجات  جمموع  من   %22 حوايل  1928م،  عام  اأنتجت  حيث  فل�سطني،  يف  ال�سهاينة 
ال�سناعية ال�سهيونية يف فل�سطني، وتركز فيها حوايل 30% من اإجمايل الأموال ال�سهيونية 
امل�ستثمرة يف املجال ال�سناعي يف فل�سطني )56( ، كما �سكلت مدينة القد�ص اإحدى املراكز 
الأوىل لل�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني، حيث اأنتجت معظم ال�سناعات املهنية، واحلرفية 

تقريبًا، ما عدا ال�سناعات الكيماوية )57( .
ال�سهاينة  العمال  جمهور  ثلث  حوايل  1925م،  عام  ال�سهيونية  ال�سناعة  يف  عمل 
البناء، و�سناعة  الغذائية، ومواد  املواد  ت�سمل �سناعة  الرئي�سة  املدن، وكانت فروعها  يف 
الن�سيج، والطباعة، و�سناعة اجللود.فقد تقل�ص عدد العاملني يف معظم امل�سانع اإىل مابني 
)10 - 15( عاماًل يف امل�سنع؛ وذلك لنق�ص الطلب يف الأ�سواق الداخلية املحلية، ولنق�ص 
1926م،  ازدادت حدتها عام  اقت�سادية  اأزمة  بوادر  بداأت تظهر  ، حيث   )58( ال�ستثمارات 
ال�سناعات  اأن  اإل  البناء،  مواد  كانت �سناعة  ت�رشراً  الأكرث  ال�سناعة  اأن  من  الرغم  وعلى 
الأخرى ت�رشرت، حيث اأغلق حوايل 101 م�سنع، معظمها مت تاأ�سي�سه يف عامي )1924 - 
1925م( ، منها �سبعة م�سانع للن�سيج، كما مت اإغالق 4 م�سانع ل�سناعة خيوط اخلياطة 
و  م�رشي،  جنيه   3.000 حوايل  منها  واحد  كل  وا�ستثمر  1924م،  عام  اأن�سئت  قد  كانت 
بقيمة  اأموال  فيها  ا�ستثمرت  واإفال�سه،  م�سنعًا   27 اإغالق،  مت  املالب�ص  �سناعة  جمال  يف 

. )59( 23.318 جنيهًا م�رشيًا 
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ويف فرع �سناعة اجللود اأغلق 11 م�سنعًا، ا�ستثمر فيها مبلغ 3.765 جنيهًا م�رشيًا، 
ويف جمال �سناعة الأخ�ساب اأغلق 23 م�سنعًا، ا�ستثمر فيها مبلغ 2.260 جنيهًا م�رشيًا، 
الأغذية  �سناعة  جمال  ويف  م�سانع،   5 اإغالق  مت  الورق  و�سناعة  الطباعة  فرع  ويف 
والأطعمة مت اإغالق 20 م�سنعًا، ا�ستثمر فيها مبلغ 39 األف جنيه م�رشي، كذلك مت اإغالق 

ثالثة م�سانع ل�سنع ال�سجائر )60( .
بلغ عدد العاطلني عن العمل عام 1927م، حوايل 8000 �سخ�ص، منهم 7000 يف 
القوى  ن�سبة  من   %35 حوايل  �سكل  ما  وهو  امل�ستوطنات،  يف   1000 وحوايل  املدن، 

العاملة ال�سهيونية )61( .
البناء  مواد  على �سناعة  اأبيب؛ لعتمادها  تل  مدينة  القت�سادية يف  الأزمة  عظمت 
التي كانت اأكرث ال�سناعات ت�رشراً، وكانت الأزمة يف حيفا اأقل؛ لوجود م�رشوعات �سناعية 
اأخرى ل تعتمد على فرع البناء، حيث كان هناك م�سنع )�سيمن( للزيوت، واملطاحن الكربى 
لإنتاج الدقيق، وحمطة الكهرباء، وقد وفرت تلك امل�رشوعات فر�ص عمل ثابتة للعمال )62( 
اإدارة امل�سنع من  الأ�سمنت، فطلبت  الطلب على  تراجع  ب�سبب  )ني�رش(  ، وقد ت�رشر م�سنع 
وفر�ست  اخلارج،  من  امل�ستورد  الأ�سمنت  على  �رشيبة  فر�ص  الربيطاين  الحتالل  حكومة 
حكومة الحتالل يف عام 1927م، 60 قر�سًا على كل طن اأ�سمنت م�ستورد؛ مما دعم م�سنع 
ني�رش، واأ�سبح اإنتاجه يقدر بحوايل 72% من اإجمايل احتياجات فل�سطني عام 1927م، و 
88% من احتياجاتها عام 1928م )63( ؛ الأمر الذي يف�رش ارتفاع متو�سط حجم ال�ستثمار 
يف حيفا عام 1927م، مقارنة باملدن الأخرى، حيث بلغ 3،827،000 جنيه فل�سطيني، 
القد�ص  ويف   ،1،693،000 يافا  ويف  فل�سطيني،  جنيه   2،483،000 اأبيب  تل  يف  بينما 

. )64( 451،000 جنيه فل�سطيني 

الصناعة الصهيونية بعد انتهاء األزمة االقتصادية: 

1927م،  عام  فل�سطني طوياًل فخالل  ال�سهيونية يف  القت�سادية  الأزمة  ت�ستمر  مل 
اخلدمات  قطاع  بدعم  الربيطاين  الحتالل  حكومة  قامت  حيث  بالنفراج  الأزمة  بداأت 
ال�سهيوين  القت�ساد  منحا  مهمان  حدثان  ذلك  رافق  كما  فيها،  وال�ستثمار  العامة، 
الفر�سة للنهو�ص من جديد، اأولهما: كان اإ�سدار العملة املحلية )اجلنيه الفل�سطيني( بدًل 
البنوك  من  لل�سهاينة  القرو�ص  تقدمي  وثانيهما:  به،  التعامل  وبدء  امل�رشي،  اجلنيه  من 
الربيطانية املوجودة يف فل�سطني )65( ، كذلك مت اإن�ساء عدد من امل�سانع اجلديدة، وزادت 
اأ�سمنت، وملبو�سات، وغذاء؛ مما �ساعد على  ن�سبة الت�سدير ال�سناعي للدول املجاورة من 

اإنعا�ص القت�ساد ال�سهيوين من جديد )66( .
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ويف تقرير �حتاد �أ�شحاب �ل�شناعات �ل�شادر يف ني�شان )�أبريل( عام 1928م 
ورد ما ياأتي: 

زاد عدد العمال يف جمال ال�سناعة عام 1927م، حوايل 1.500 عامل.. 1
حوايل . 2 1927م،  عام  فل�سطني  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  اإنتاج  اإجمايل  بلغ 

1926م. 570.000 جنيه عام  1.250.000 جنيه فل�سطيني، مقابل 
مقابل . 3 فل�سطيني،  جنيه   200.000 مببلغ  ب�سائع  1927م،  عام  خالل  دِّرت  �سُ

1926م. 40.000 جنيه عام 
1926م، ن�سف يوم، وباملقابل عملت فرتتني . 4 عملت معظم امل�سانع خالل عام 

عام 1927م )67( .
اأجري  لها  اإح�ساء  ح�سب  الربيطاين  الحتالل  حكومة  اأعلنت  1928م،  عام  وبحلول 
حول ال�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني لعام 1928م، عن وجود 1،098 م�سنعًا، عمل فيها 
)68( ، يف حني ذكرت الوكالة اليهودية )69( اأنه كان حتت ملكية ال�سهاينة  عاماًل   7.386
2.265 م�سنعًا، ا�ستثمر فيها 1.1 مليون جنيه فل�سطيني، وعمل فيها 9.529 عاماًل )70( .

رغم اأحداث ثورة الرباق التي ن�سبت يف اآب )اأغ�سط�ص( 1929م، كانت ال�سناعة الفرع 
العائدات  ناحية  ومن  فيها،  الأموال  وا�ستثمار  العاملة،  الأيدي  ت�سغيل  ناحية  من  الأهم 
ال�سافية التي تدخلها على القت�ساد ال�سهيوين )71( ، وح�سب معطيات الإح�ساء الذي اأجرته 
1929م  عام  بلغ  امل�سانع  عدد  اأن  ات�سح  ال�سهيونية،  ال�سناعات  على  اليهودية  الوكالة 
ور�سة   1.851 حرفية،  ور�سة   464 م�سنعًا،   160 منها  كان  وور�سة،  م�سنعًا   )2.475(
الأموال  اإجمايل  وو�سل  عاماًل،   10.968 فيها  العاملني  عدد  بلغ  وقد  �سغرية،  �سناعات 
امل�ستثمرة فيها 2،235،000 جنيه فل�سطيني، وبلغت قيمة الإنتاج ال�سنوي 2.510.000 

جنيه فل�سطيني )72( .
ولقد تركزت امل�سانع ال�سهيونية خالل عام )1929م( يف مدينتي تل اأبيب وحيفا)73(.
وبحلول عام 1933م تطورت ال�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني ب�سكل لفت لالنتباه، 
عام  اأملانيا  يف  احلكم  اإىل  النازية  �سعود  هو  ذلك،  يف  اأ�سهم  الذي  الأبرز  العامل  وكان 
1933م؛ الأمر الذي قاد اإىل هجرة �سهيونية من اأملانيا اإىل فل�سطني، كان معظم اأفرادها 
من اأ�سحاب راأ�ص املال، واأ�سحاب اخلربات العالية؛ مما اأعطى ال�سناعة ال�سهيونية دعمًا 
على �سعيدي راأ�ص املال واخلربات )74( ، فبلغ عدد املن�ساآت ال�سناعية 3.388 من�ساأة، وعدد 
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العاملني فيها 19.595 عاماًل، وبلغ حجم راأ�ص املال امل�ستثمر فيها 5.371.136 جنيهًا 
فل�سطينيًا )75( ، وبلغت قيمة منتجاتها 5.352.497 جنيهًا فل�سطينيًا )76( .

النازية  مع  ال�سهيونية  احلركة  وقعتها  التي   )77( )هاعفارا(  النقل  اتفاقية  ت  اأدَّ
فل�سطني،  اإىل  ال�سهاينة  الوافدين  ا�ستقطاب  يف  بارزاً  دوراً  1933م،  عام  الأملانية 
بدخول  �سمحت  والتي  النازية،  �سعود  رافقت  التي  الربيطانية  الإجراءات  اأ�سهمت  كما 
1935م(   -  1933( بني  ما  فدخل  ا�ستثنائي،  وب�سكل  فل�سطني  اإىل  ال�سهاينة  ال�سياح 
ما  فبلغ  الأموال،  روؤو�ص  تدفق  اإىل  اإ�سافة   ،  )78( يغادروها  �سائح، ومل   10،300 حوايل 
ما  هاعفارا  لتفاقية  تنفيذاً  ر�سمية  ب�سورة  الأملانية  البنوك  طريق  عن  فل�سطني  دخل 
81 مليون  4.7 مليون جنيه فل�سطيني، اأو ما يعادل  1936م( ما قيمته  بني )1933 - 
مارك اأملاين، عدا عن اأموال ال�سهاينة الأملان الواردة من غري ذلك الطريق الر�سمي، وعدا 

الأموال الواردة من م�سادر اأخرى )79( .
رافق ذلك تغري يف وجهات نظر قيادات ال�ستيطان ال�سهيوين يف فل�سطني، وقيادات 
احلركة ال�سهيونية يف اخلارج حول ال�سناعة، وبداأ التوجه العملي لدعم ال�سناعة ال�سهيونية 
يف فل�سطني، حيث تبني لهم اأن ا�ستيعاب الوافدين اجلدد يف املجال ال�سناعي، له تكلفة اأقل 
من ا�ستيعابهم يف الزراعة، وقد ذكر ديفيد هوروبيت�ص )80( : »اإن الزراعة حتتاج اإىل مبالغ 
كبرية من الأموال لدعمها، لكنها ل جتذب روؤو�ص الأموال ال�سخ�سية لال�ستثمار فيها« )81( .

وتبعًا لذلك ارتفعت قيمة الآلت امل�ستوردة من 134،888 جنيهًا عام 1927م اإىل 
991،892 جنيهًا عام 1935م، التي كانت �سنة الذروة من �سنوات العمل باتفاقية هاعفارا 
اإىل جمل�ص ع�سبة  الدائمة لالنتدابات، املرفوع  اللجنة  اأو�سحه تقرير  .ويوؤكد ذلك ما   )82(

الأمم عام 1936م، الذي اأكد اأن الو�سع القت�سادي يف فل�سطني تقدم كثرياً عام 1935م، 
اإذ اأن�سئت م�سانع �سهيونية جديدة خالل العام متعددة املجالت الإنتاجية )83( ، حتى بلغ 

عددها 4،050 م�سنعًا، وو�سل عدد العاملني فيها 20،700 عامل )84( .
يت�سح مما �سبق اأن املقومات الأ�سا�سية الالزمة لن�ساط ال�سناعة توفرت لدى ال�سهاينة 
القت�ساد  بها  مر  التي  القت�سادية  والأزمات  ال�سيا�سية،  الأحداث  اأن  اإل  فل�سطني،  يف 
ال�سهيوين يف بع�ص الأوقات، اأثرت وب�سكل وا�سح على تطور ال�سناعة فيها، فبينما بداأت 
عام  خالل  تراجعت  الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  والتقدم  بالنهو�ص  ال�سهيونية  ال�سناعة 
ب�سبب الأزمة القت�سادية التي مر بها ال�سهاينة يف فل�سطني يف ذلك الوقت، اإل  1926م؛ 
اأنها عادت للنهو�ص مع و�سول موجة الهجرة اخلام�سة، وقدوم ال�سهاينة من اأملانيا، بعد 

توقيع اتفاقية هاعفارا عام 1933م )85( .



135

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

�ساعدت روؤو�ص الأموال التي و�سلت اإىل فل�سطني مبوجب العمل باتفاقية هاعفارا على 
حجم  ارتفع  فل�سطني،  اإىل  ال�سهاينة  الوافدين  اأعداد  زيادة  فمع  ال�سناعات،  خمتلف  تقدم 
اأُ�س�ست  التي  ال�سناعات  بني  ومن  والأ�سا�سية،  املحلية،  ال�سناعية  املنتجات  على  الطلب 
الأحذية،  و�سناعة  الغذائية،  املواد  و�سناعة  احلديد،  �سناعة  الفرتة:  تلك  خالل  وتطورت 
و�سناعة  الكهربائية،  والأدوات  التجميل،  واأدوات  والألعاب،  املنزيل،  والأثاث  والبالط، 
اأن الإ�سهام  )86( ، غري  الن�سيج، و�سناعة البويات، و�سناعة املطاط، و�سناعة مواد البناء 

الأبرز لأولئك املهاجرين كان يف �سناعة املواد الكيماوية، وبخا�سة الأدوية )87( .
 كما اأقيمت م�سانع �سخمة ل�سناعة الأدوات ال�سحية، وامل�سغولت املعدنية، اإ�سافة 
لبدء العمل على اإن�ساء م�سايف البرتول يف حيفا )88( ، مع و�سول خط اأنابيب النفط العراقي 
كانت  التي  لل�سناعات  اأكان  �سواء  مي�سوراً،  الوقود  على  احل�سول  فاأ�سبح  1935م؛  عام 
م�رشوع  وفرها  التي  الكهربائية  الطاقة  من  والقليل  الفحم،  على  تعتمد  وكانت  موجودة، 

روتنربغ، اأم ال�سناعات اجلديدة )89( .
�ل�شناعة �ل�شهيونية يف فل�شطني ما بني )1936 - 1939 م( : . 2

1939م على تطور   - 1936 اندلعت ما بني  التي  الكربى  الفل�سطينية  الثورة  اأثرت 
ال�سناعة، وقد ظهر التاأثري وا�سحًا يف انخفا�ص روؤو�ص الأموال امل�ستثمرة فيها، وانخفا�ص 
الأولية  املواد  قيمة  انخف�ست  كما  ال�سناعية،  الآلت  من  ال�سهيونية  الواردات  قيمة 
امل�ستخدمة يف ال�سناعة ال�سهيونية من 1،322،846 جنيهًا فل�سطينيًا عام 1935م، اإىل 

. )90( 1937م  971،813 جنيهًا عام 
البناء  �سناعة  فرتاجعت  ؛   )91( فل�سطني  اإىل  ال�سهاينة  الوافدين  عدد  انخف�ص  كما 
ال�سهيونية املقرتنة بالهجرة، وهبط معدل امل�ساحة املخ�س�سة لبناء البنايات املرخ�سة 
يف املدن الأربع الرئي�سة: القد�ص، ويافا، وتل اأبيب، وحيفا، من 101،192 مرتاً مربعًا عام 
واإىل 48،115 مرتاً مربعًا عام 1937م  1936م،  61،507 مرت مربع عام  اإىل  1935م، 
اأن هبط الطلب على ال�سناعات التي تنتج عن البناء، فقد هبط  )92( .وكان من نتائج ذلك 

معمل  وهو  املعدنية،  الأدوات  ل�سنع  م�سنع  اأكرب  ا�سطر  مما  املعدنية؛  ال�سناعات  اإنتاج 
فل�سطني لل�سبك والأدوات املعدنية اإىل وقف الإنتاج )93( .

امل�سانع  عدد  بلغ  حيث  1937م،  عام  جديد  من  ارتفع  ال�سناعي  الن�ساط  اأن  اإل 
املال  راأ�ص  حجم  وبلغ   ،  )94( عاماًل   30،186 العمال  وعدد  م�سنعًا،   5،612 ال�سهيونية 
حوايل  نف�سه  للعام  الإنتاج  قيمة  وبلغت   ،  )95( فل�سطيني  جنيه   4،700،000 امل�ستثمر 
ذلك  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  تقدم  على  اأدل  .ولي�ص   )96( فل�سطيني  جنيه   9،909،000



136

د. زكريا إبراهيم السنوار
أ. ربا جمال الزهار

الصناعة الصهيونية في فلسطني 
)1918 - 1948 م(

اإىل  1933م،  6،576،000 كيلو وات عام  الكهرباء من  ا�ستهالك  ارتفاع حجم  العام من 
28،324،000 كيلو وات عام 1937م )97( .فب�سبب خربات ال�سهاينة القادمني من اأملانيا، 
وكفاءاتهم، وروؤو�ص الأموال الفردية التي اأح�رشوها معهم، زاد عدد املنتجات، ومت اإ�سافة 
 ،  )98( واملعلبات  والن�سيج،  وال�سيارات،  الآلت،  و�سناعة  الكيماوية،  ال�سناعات  من  اأنواع 
ال�سهيونية يف  ال�سناعية  للتنمية  الرئي�سة  املراكز  اأن  اليهودية  للوكالة  مذكرة  واأو�سحت 

فل�سطني خالل عام 1937م، كانت موجودة يف تل اأبيب، وحيفا )99( .
الظروف  من  عدداً  لكن  البناء،  حرفة  برتاجع  كثرياً  تاأثر  ال�سناعة  قطاع  اأن  يتبني 
اأ�سهمت يف اإعادة الن�ساط لذلك القطاع، وبخا�سة الإمكانات املادية والعلمية والتقنية التي 

امتلكها ال�سهاينة الوافدون من اأملانيا.
اإل اأن الهتمام باإن�ساء م�سانع جديدة تزايد ب�سفة خا�سة منذ خريف عام 1938م، 
ذلك اأن الأحداث ال�سيا�سية يف ت�سيكو�سلوفاكيا )100( ، والنم�سا )101( اآنئذ ا�سطرت عدداً من 
ال�سناعي  لن�ساطهم  البحث عن جمال  اإىل  ال�سهاينة هناك  ال�سناعة، وخربائها من  رجال 
يف فل�سطني، فقد تلقت اإدارة ال�سناعة والتجارة التابعة للوكالة اليهودية يف فرتة تقل عن 
األف طلب، واقرتاح يتعلق باإن�ساء م�سانع جديدة يف فل�سطني، وقد متكن  اأ�سهر نحو  ت�سعة 
ال�سناعي  الإنتاج  جمال  وعاد  فل�سطني،  يف  ال�ستثمار  من  الطلبات  تلك  مقدمي  من  عدد 

لالت�ساع من جديد )102( .
التجمعات  على  ال�ساغطة  الظروف  ا�ستغلت  ال�سهيونية  احلركة  اأن  يت�سح  وبذلك 

اليهودية يف اأماكن تواجدها كافة خلدمة امل�رشوع ال�سهيوين.
ال�سناعة  بها  منيت  التي  الأزمة  ملعاجلة  اليهودية  الوكالة  �سعت  اأخرى  ناحية  من 
ال�سهيونية يف فل�سطني خالل الثورة الفل�سطينية )1936 - 1939م( ، فاأن�ساأت بال�سرتاك 
احلرفيني  �سغار  مل�ساعدة  خا�سًا،  م�رشفًا   Anglopalestine اإجنلوفل�سطني  بنك  مع 
ال�سهاينة، ومدهم بالقرو�ص الالزمة ل�ستمرار بقائهم، كما اأن�ساأت اإدارة خا�سة بال�سناعة، 
ومتابعة  اجلديدة،  ال�سناعية  للم�رشوعات  الالزمة  الدرا�سات  باإعداد  القيام  اإليها  اأوكلت 
تنفيذها.وعالوة على ذلك، قامت بافتتاح عدد من مراكز التدريب ال�سناعي يف فل�سطني؛ من 

اأجل اإعداد �سباب اليي�سوف للمهن، وبخا�سة ال�سناعات غري املوجودة يف فل�سطني )103( .
القت�ساد  على  وا�سح  ب�سكل  اأثرت  الثورة  من  الأوىل  املرحلة  اأن  �سبق  مما  يتبني 
والنم�سا  ت�سيكو�سلوفاكيا  اأحداثًا خارجية كالتطورات يف  لكن  ال�سناعة،  ال�سهيوين، ومنه 

اأعادت لل�سناعة ال�سهيونية وزنها، وبخا�سة مع بدء تراجع قوة الثورة عام 1938م.
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�ل�شناعة �ل�شهيونية يف فل�شطني ما بني )1939 - 1945 م( : . 3
ال�سناعة  عجلة  دفع  يف  1945م(   -  1939( الثانية  العاملية  احلرب  �ساعدت 
ال�سهيونية اإىل طريق التطور، وذلك ملا فر�سته ظروف احلرب من زيادة الطلب على ال�سلع 
يف  تواجدت  التي  الربيطانية  القوات  من  اأم  فل�سطني،  يف  ال�سكان  من  اأكان  �سواء  املحلية 
فل�سطني خالل فرتة احلرب، كما كان لتدفق روؤو�ص الأموال ال�سهيونية الفردية على فل�سطني 
من جديد اأثره على ال�سناعة، حيث مت ا�سترياد مزيد من الآلت ال�سناعية من اخلارج، وذلك 

اإما لتجديد م�سانع قائمة، اأو لإن�ساء م�سانع جديدة )104( .
ما  هعفارا(  )اتفاقية  مبوجب  ا�ستريادها  مت  التي  الآلت  من  كبري  عدد  جانب  اإىل 
الوقت، فاأ�سبحت احتياطًا  ، والتي كانت تفوق م�ستلزمات ذلك  1939م(  بني )1933 - 
.فالتوقف   )105( الثانية  العاملية  احلرب  خالل  وقع  الذي  ال�سناعي  للتو�سع  ا�سرتاتيجيًا 
على  لالعتماد  احلاجة  زيادة  يف  ت�سبب  احلرب،  اأثناء  يف  اخلارج  من  لال�سترياد  املطلق 
الب�سائع وال�سلع امل�سنعة حمليًا، كما زاد من حجم الإنتاج املحلي يف فل�سطني، حيث تطلب 
الأمثلة  ومن  اخلارج،  من  ا�ستريادها  يتم  كان  التي  للمنتجات  وبدائل  حلول،  اإيجاد  الأمر 
العمل كاملقادح، واملخارط، واملكاب�ص، وما �سابه ذلك  اأدوات  على ذلك: م�سانع �سناعة 
التي مل تكن منت�رشة قبل احلرب، اإل اأنها اأ�سبحت عام 1939م، من اأهم جمالت ال�سناعة 

ال�سهيونية يف فل�سطني حيث اأ�سبح لديهم 40 م�سنعًا ل�سناعة اأدوات العمل )106( .
1939م، ففي العام الأول من احلرب  اأن الزدهار مل يبداأ مع اندلع احلرب عام  اإل 
اإىل فر�ص رقابة على  الربيطانية  الأ�سعار، وانت�رش الحتكار؛ مما ا�سطر احلكومة  ارتفعت 
الأ�سعار للق�ساء على الت�سخم املايل )107( .ويف العام التايل )1940م( كان لدى ال�سهاينة 
األف عاطل عن العمل، ولكن خالل فرتة احلرب ارتفع عدد العمال   26 يف فل�سطني حوايل 
الذين يعملون يف القطاع ال�سناعي من ال�سهاينة من 36 األف عامل عام 1939م، اإىل 60 
األف عامل )108( عام 1945م، وبالتايل ارتفعت ن�سبتهم من 19% من اإجمايل عدد العمال 
.وللتغلب على نق�ص   )109( 1945م  29% عام  اإىل  1939م،  ال�سهاينة يف فل�سطني عام 
الأيدي العاملة يف بع�ص الأوقات، كان يتم نقل العمال من فرع البناء، واحلم�سيات للعمل 

يف فروع ال�سناعة املختلفة )110( .
فل�سطني  ناجت  اإجمايل  من   %80 بحوايل  ال�سهيونية  ال�سناعة  اأ�سهمت  وبينما 
احلرب  من  الأخرى  ال�سنوات  خالل   %85 اإىل  الن�سبة  ارتفعت  1939م،  عام  ال�سناعي 

العاملية الثانية)111(.
الربيطاين- »جمل�ص  النتداب  1941م- وبدعم من حكومة   /2  /25 اأن�سئ بتاريخ 
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الصناعة الصهيونية في فلسطني 
)1918 - 1948 م(

اإىل  كافة  الربيطاين  اجلي�ص  طلبيات  توجيه  على  عمل  الذي  الربيطاين«،  احلربي  املوؤن 
القد�ص، وكان معظم موظفيه  اأقيم يف مدينة  الذي  ال�سهيونية، من خالل مكتبه  ال�سناعة 
لإقامة  فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  اأرباب  احتاد  دفع  الذي  الأمر  ال�سهاينة؛  من 
 )112( الربيطانية  الع�سكرية  وبال�سلطات  احلربي،  املوؤن  مبجل�ص  لالرتباط  خا�ص  مكتب 
.ولتلبية الطلبيات املقدمة من جمل�ص املوؤن احلربي، مت اإعداد طبقة من املهنيني، وال�سناع 

املحرتفني، عملت على ثالث فرتات يف اليوم، وفق جداول حمددة؛ لإنتاج الطلبيات )113( .
بوا�سطة  احلرب  �سنوات  خالل  ال�سهيونية  ال�سناعة  قطاع  يف  ال�ستثمارات  كانت 
اأ�سهم  الذي  الأمر  ال�سهيونية،  املوؤ�س�سات  بوا�سطة  ولي�ص  ال�سخ�سية،  ال�سهيونية  الأموال 
ا�ستثمرت  حني  يف  وزيادتها،  ال�سهيونية  ال�سناعية  الراأ�سمالية  الطبقة  قوة  تطور،  يف 
و�رشكة  الكهرباء،  ك�رشكة  المتيازات،  يف  اأموالها  ال�سهيونية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات، 
ال�سلطات  مع  املفاو�سات  واإدارة  لل�سناعة،  القرو�ص  تقدمي  يف  �ساركت  كما  الفو�سفات، 
الب�سائع  ا�سترياد  واإيقاف  ال�سناعيني،  مطالب  على  املوافقات  بع�ص  لإجناز  الربيطانية 

املناف�سة، وتخفي�ص ال�رشائب )114( .
مت اإن�ساء حوايل 500 م�سنع جديد خالل �سنوات احلرب، وتركز 60% من ال�سناعات 
الفرع  هي  البناء  �سناعة  كانت  حني  ويف  اأبيب،  تل  مدينة  يف  احلرب  فرتة  ال�سهيونية 
القت�سادي الأهم يف املدينة قبل احلرب، فقد تنوعت ال�سناعات فرتة احلرب، فاأقيم فيها 
م�سانع كربى مثل: م�سنع )اأتا( ، وم�سنع )فلكن( ، وم�سنع )مفجر( ، وبقيت مدينة القد�ص 
على حالها، ومل تتطور؛ ب�سبب نق�ص املياه فيها، و�سعوبة املوا�سالت، وظلت تعتمد على 
.وتطورت مدينة  والأحذية)115(  الب�سيطة يف جمال املالب�ص،  ال�سناعات  الطباعة، وبع�ص 
الزيوت،  و�سناعة  الكيماوية،  ال�سناعات  فيها  وتركزت  احلرب،  وقت  �رشيع  ب�سكل  حيفا، 

و�سناعة احلديد؛ ب�سبب احلركة التجارية الن�سطة فيها، وقربها من امليناء )116( .
ارتباطها  بالتحديد  يكن  مل  فل�سطني  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  تطور  ميز  ما  اإن 
�سمح  حيث  الأبرز،  الدور  لعب  واإن  احلرب،  فرتة  الربيطاين  للجي�ص  احلربي  باملجهود 
ما  .لكن   )117( الإجنازات  من  كثري  اإحراز  يف  ت�سبب  مما  وال�سناعات؛  املنتجات  بتنويع 
 )118( اأ�سا�ص قبل احلرب  اأو  لها قاعدة،  ميزها هو تطور �سناعات حديثة، وكبرية مل يكن 
، وكان اأهمها: �سناعة احلديد التي تركزت يف �سناعة ال�سيارات، والآلت الزراعية، واآلت 
امل�سانع، و�سناعة الأخ�ساب، والأدوية، والأجهزة الطبية، واملاأكولت وبخا�سة املعلبات، 
الكيماوية،  الأ�سمدة  ك�سناعة  والكيماويات  والكرتون،  والورق،  والأملا�ص،  واملجوهرات، 
الع�سكرية  وال�سناعات  الكهربائية،  والأدوات  البال�ستيكية،  وال�سناعات  الزجاج،  و�سناعة 
وت�سمل: الذخرية والألغام املطلوبة للجبهة احلربية )119( ، ومل يكن ذلك ممكن احلدوث لول 
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وجود اخلرباء ال�سناعيني، الذين وفدوا من اأوروبا لفل�سطني فرتة الهجرة اخلام�سة، ووجود 
طبقة عمال مهنية مدربة ب�سكل جيد على ال�سناعة )120( .

يف  ال�سناعة  حجم  اإجمايل  من   %85 الفرتة  تلك  يف  ال�سهيونية  ال�سناعة  �سكلت 
ومت  الربيطانية،  الع�سكرية  القوات  خلدمة  الإنتاج  حجم  من   %35 و�سع  ومت  فل�سطني، 
)عام  الذروة  فرتة  .ويف   )121( املجال  ذلك  يف  فل�سطيني  جنيه   10.095.000 ا�ستثمار 
1943م( ، و�سل عدد امل�سانع الكبرية يف فل�سطني اإىل 2.300 م�سنع اإ�سافة اإىل امل�سانع 

العادية، وو�سل حجم الأموال امل�ستثمرة فيها اإىل 40 مليون جنيه فل�سطيني )122( .
متيز عام 1944م باحلد من التطور ال�سناعي، وتقل�ص الإنتاج والت�سدير، حيث بداأ 
تظهر  فبداأت  العمل،  اأيام  وعدد  العمال،  عدد  فقّل  بالهبوط،  الع�سكرية  الحتياجات  معدل 
لكن  احلرب،  انتهاء  مع  ال�سناعي  الزدهار  اختفاء  من  ال�سناعيني  اأو�ساط  يف  املخاوف 
الن�سف الأخري من العام ذاته �سهد ا�ستقراراً يف الو�سع القت�سادي؛ ب�سبب انتقال العمال 

من جمال ال�سناعات الع�سكرية، اإىل جمالت الت�سنيع املدين كاملالب�ص، والأغذية )123( .
ويف عام 1945م، توقف الإنتاج الع�سكري متامًا، حيث قل�ص جمل�ص املوؤن الع�سكري 
طلبياته اإىل احلد الأدنى، واقت�رش ذلك على �سناعة الأغذية فقط، وظهرت بع�ص املخاوف 
اإغراق فل�سطني بالب�سائع الرخي�سة بعد احلرب، لكن تلك املخاوف  اأن يتم  من جديد، من 
فل�سطني  اإغراق  ت�ستطيع  لن  املدمرة  الأوروبية  ال�سوق  اأن  تبني  عندما  تبددت  ما  �رشعان 
احلرب،  التي فر�ست يف وقت  الأ�سعار  الرقابة عن  رفع  اأدى  احلرب، كذلك  بعد  بالب�سائع 
واإمكانية ا�سترياد املواد اخلام من اخلارج اإىل حت�سن ظروف ال�سناعة ال�سهيونية، و�ساعدها 

على النتقال اإىل فرتة ال�سلم )124( .
اأما الت�سدير الذي توقف ب�سكل كبري للبالد التي كان يتواجد فيها اجلي�ص الربيطاين، 
فقد حتول اإىل دول اأخرى مثل: تركيا، و�سوريا، ولبنان، ف�رشكة التجارة اخلارجية فتحت 
فعادت  احلرب،  فرتة  معها  تتعامل  مل  اأخرى،  دول  مع  التجارية  للعالقات  جديدة  اآفاقًا 
اإىل  1945م،  عام  نهاية  يف  مبيعاتها  حجم  و�سل  حتى  لالزدياد،  ال�رشكة  مبيعات 

جنيه فل�سطيني )125( .  842.600
الثانية ب�سكل كبري،  العاملية  ا�ستغلت احلرب  ال�سهيونية  اأن احلركة  يت�سح مما �سبق 
الأدنى  ال�رشق  يف  عملياتها  من  قريبا  املنتوجات  من  لكثري  الربيطانية  احلاجة  حيث 
والأو�سط، بعيداً عن عمليات النقل من اأوربا اأو �رشق اآ�سيا، اإ�سافة اإىل توقف م�سانعها يف 
بريطانيا؛ ب�سبب العمليات الع�سكرية �سدها.وقد ا�ستفاد ال�سهاينة من ذلك كثرياً يف تطوير 

�سناعتهم يف فل�سطني.
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الصناعة الصهيونية في فلسطني 
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�ل�شناعة �ل�شهيونية يف فل�شطني ما بني )1945 - 1948 م( : . 4
اأدى انتهاء احلرب العاملية الثانية اإىل ت�رشر عدد من ال�سناعات ال�سهيونية، وبخا�سة 
املتعلق منها بخدمة الأهداف الع�سكرية الربيطانية، وكان �لت�شور �أن م�شتقبل �ل�شناعة 

�ل�شهيونية يف فل�شطني يجب �أن ي�شري يف خطوط ثالثة، هي: 
اعتماد الإنتاج على املواد اخلام املتوفرة يف فل�سطني، والبالد املجاورة. -
دعم ال�سناعة املبنية على املهارة العلمية حيث ال�ستيعاب اأكرث احتماًل مع �ساآلة  -

واملالب�ص  وال�سيدليات،  الكيماويات،  مثل:  املنتج،  بقيمة  باملقارنة  اخلام  املواد  تكاليف 
اجلاهزة، وغريها.

الوزن اخلفيف، واحلجم  - التي تعتمد على املواد اخلام ذات  الهتمام بال�سناعات 
م�سدر  بني  بامل�سافة  تتاأثر  ل  ال�سناعات  تلك  لأن  وغريها؛  واملا�ص  كالفراء  املت�سائل، 

املواد اخلام، ومراكز الت�سنيع.
وكان التخطيط يرمي اإىل تخطي الفجوة بني النتقال بالقت�ساد من مرحلة احلرب 

اإىل اآفاق حياة ال�سالم )126( .
حدث هبوط يف ال�سناعة ال�سهيونية يف الن�سف الأول من عام 1946م؛ ب�سبب زيادة 
املحلية  ال�سوق  نتيجة لنفتاح  الن�سيج،  وتراجع �سناعة  الكهربائية؛  الطاقة  ت�سغيل  حجم 
ففتحت  اأوروبا؛  على  البحرية  الطرق  ُفتحت  احلرب،  انتهاء  فمع  اخلارجية،  الب�سائع  على 

الأ�سواق الأوروبية من جديد )127( .
ورغم ت�رشر عدد من ال�سناعات وبخا�سة �سناعة احلديد، التي قل الطلب عليها؛ لأنها 
بانتهاء  اأخرى،  زاد على �سناعات  الطلب  اأن  اإل  ت�ستخدم لأغرا�ص ع�سكرية حربية،  كانت 
1946م،  عام   %18 ي�ساوي  بهما  النمو  فكان  باحلم�سيات،  واملتعلقة  كالبناء،  احلرب 
و28% عام 1947م، و�سناعة القطن، والأملا�ص )128( .وتدفقت روؤو�ص الأموال من جديد 
من دول اأوروبا )129( ؛ مما �سمح با�ستيعاب الأعداد الكبرية من الأيدي العاملة �سواء اأكان من 
الوافدين اجلدد، الذين قدر عددهم ما بني )15 - 20( األف مهاجر، اأم من اجلنود امل�رشحني 
من اجلي�ص الربيطاين بعد احلرب، والذين ُقّدر عددهم بحوايل 27.000 جمند )130( ، حتى 
بلغ عدد العاملني يف جمال ال�سناعة عام 1947م، ما يزيد عن �سبعني األف �سخ�ص )131( ، 

وبلغ حجم الإنتاج 45 مليون جنيه فل�سطيني )132( .
اأثناء  يف  اجلمود  فرتة  بعد  والزدهار،  النمو  يف  املت�ساعد  املجال  البناء  فرع  كان 
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فقد   ،  )133( ذروتها  اإىل  البناء  مواد  �سناعة  جمال  يف  ال�ستثمار  ن�سبة  فعادت  احلرب، 
ا�ستثمرت ع�رشة ماليني جنيه عام 1946م، حققت اإجنازاً متثل يف بناء ثمانية ع�رش األف 

حجرة يف القطاع ال�سهيوين يف الريف، واحل�رش )134( .
وزادت ن�سبة ال�ستثمار يف �سناعة احلديد، يف اإنتاج ال�سيارات، والأدوات احلديدية التي 
حت�سن اإنتاجها )135( .كما قام ال�سهاينة باإن�ساء ور�ص �سيانة للعربات املعطوبة التابعة 
للجي�ص الربيطاين، اإ�سافة اإىل حمالت بيع قطع الغيار، والأدوات العلمية التي انت�رشت لأول 

مرة يف فل�سطني )136( .
–الذي اجته نحو  الوقت  ال�سناعة يف ذلك  كما ظهرت �سناعات جديدة تالئم اجتاه 
ال�سالم- متثلت يف م�سانع املنتجات الكيميائية، وم�سانع لل�سباغة، كما تطورت �سناعة 
الغزل، واإنتاج حام�ص الكربيتيك، وغري ذلك، حتقيقًا ل�سيا�سة الكتفاء الذاتي املعتمدة على 

املنتج حمليًا )137( .
�سنوات  خالل  تاأ�س�ست  قد  احلديثة  ال�سهيونية  ال�سناعة  اأن  �سبق  مما  ُي�ستنتج 
الع�رشينيات، وازدهرت وتطورت خالل الثالثينيات، حتى اأ�سبحت قادرة على اإمداد اجلي�ص 
1945م( ، مبعظم احتياجاته  الربيطاين خالل �سنوات احلرب العاملية الثانية )1939 - 
على  الرتكيز  ال�سهيونية  ال�سناعة  حاولت  احلرب  انتهاء  وبعد  املختلفة،  ال�سناعات  من 

ال�سناعات التي تالئم مرحلة ال�سالم.

خامتة: 
تو�شل �لباحثان �إىل عدد من �لنتائج، �أهمها: 

لعبت ال�سنوات الع�رش الأوىل التي تلت احلرب العاملية الأوىل، الدور الأهم والأبرز . 1
التمويل، والدعم  النق�ص يف  الرغم من  ال�سهيونية يف فل�سطني، فعلى  ال�سناعة  يف تاريخ 
الر�سمي، واحلكومي لل�سناعة ال�سهيونية يف فل�سطني، اإل اأنها تطورت ب�سكل كيفي، ولي�ص 

كميًا.
هو . 2 فيها  ال�سناعات  تنوع  فكان  الأبرز،  ال�سناعي  املركز  اأبيب  تل  مدينة  احتلت 

الأعلى بني كل املدن، واملراكز ال�سناعية ال�سهيونية يف فل�سطني.
اأر�سى الوافدون ال�سهاينة الأملان، اأ�س�ص ال�سناعة احلديثة املتطورة عند ال�سهاينة . 3

بني  1933م،  عام  هعفارا  اتفاقية  )مبوجب  اأموالهم  روؤو�ص  اأح�رشوا  حيث  فل�سطني،  يف 
اأملانيا النازية واحلركة ال�سهيونية( ، على �سكل اآلت، ومعدات �سناعية.
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ا�ستغلت احلركة ال�سهيونية مرحلة احلرب العاملية الثانية )1939 - 1945م( ، . 4
لتطوير �سناعاتها املختلفة، حيث اأمرت جيو�ص احللفاء، ودول ال�رشق الأو�سط بال�سناعات 

املختلفة.
واجهت ال�سناعة ال�سهيونية م�سكالت عدة، كان اأبرزها قلة املواد اخلام، واملواد . 5

ال�سناعة  تطور  لرتباط  اأدى  مما  واحلديد؛  احلجري،  والفحم  كالنفط،  الطبيعية  الأولية 
بالزراعة واعتمادها على املنتجات الزراعية، كما عانت ال�سناعات ال�سهيونية من م�سكلة 

�سيق ال�سوق املحلية الفل�سطينية، يف جمتمع يعتمد على الزراعة.
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وكان لها اأثٌر كبري يف تطور القت�ساد ال�سهيوين، حيث ن�ست على عدم ال�سماح لل�سهاينة 
الأملان املهاجرين اإىل فل�سطني، بحمل ثرواتهم النقدية معهم، با�ستثناء ما قيمته األف 
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من خالل مكاتب هعفارا. )�سلمان، �سلمان: اأملانيا النازية و الق�سية الفل�سطينية، �ص 

 . )95  - 94
جري�ص، �سربي: تاريخ ال�سهيونية، ج2، �ص 118. . 78
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قرار تق�سيم فل�سطني عام 1947م. )عيالم، يغاآل: األف يهودي يف التاريخ احلديث، �ص 

 . )171  - 170
فلرب، مو�سيه: ال�سناعة يف اإ�رشائيل )عربي( ، �ص 12. . 81
حمادة، �سعيد: النظام القت�سادي، �ص 321 - 322. . 82
�سليم، حممد: ن�ساط الوكالة اليهودية، �ص 430. . 83
جومتن، يهو�سع واآخرون: املو�سوعة العربية )اأر�ص اإ�رشائيل( )عربي( ، ج6، �ص 900. . 84
جلرب، يواآف: وطن جديد )عربي( ، �ص 398 - 399. . 85
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، �ص 400 - 402. 
جلرب، يواآف: وطن جديد )عربي( ، �ص 403. . 87
88 . Ronall, Joachimo: Industrialization in the middle east, P. 260.

اجلندي، اإبراهيم: �سيا�سة النتداب الربيطاين، �ص 134 - 135. . 89
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خالل اأحداث الثورة وحتديداً يف متوز )يوليو( 1937م، اأ�سدرت حكومة النتداب قانون . 91

الهجرة املعدل رقم 33 لعام 1937م، ومبوجبه و�سعت القيود على الهجرة ال�سهيونية 
من  فل�سطني  اإىل  الوافدين  ال�سهاينة  عدد  انخف�ص  لذلك  وتبعًا  فل�سطني،  اإىل  املتدفقة 
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م�سرتاه من ال�رشكة. )حمادة، �سعيد: النظام القت�سادي يف فل�سطني، �ص 322( . 
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ت�سمها . 100 اأملانية  لدولة  1935م،  عام  ت�سيكو�سلوفاكيا  يف  الأملانية  الأقلية  تطلعت 
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اإىل  لبالده  املتاخمة  املناطق  �سم  هتلر  فاأعلن  الأملان،  لطلب  ر�سخ  1938م، 

الرايخ. )الكيايل، عبد الوهاب واآخرون: مو�سوعة ال�سيا�سة، ج1، �ص 752( . 
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