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 :المستخلص
انٓجزج ٔاالستيطاٌ انصٓيَٕي في دٔر أحدٔخ ْاعفٕداِ في تهدف الدراست التعرف إلى 

كان مه أهم ٔ، واتبع الباحث المنهج التاريخي والىصفي التحليلي، و9141-9191فهسطيٍ يٍ
أحدٔخ ْاعفٕداِ )ٔحدج انعًم( كاٌ نّ دٔراً يًٓاً في انٓجزج النتائج التي تىصل إليها الباحث أن 

 ٕيٍ حزب انعًم اإلسزائيهي.و ٔتك9161ٔاالستيطاٌ انصٓيَٕي يُذ َشأتّ حتى اَدياجّ عاو 

 :كان مه أهم النتائج التي تىصل إليها الباحثٔ

 نعة أحدٔخ ْاعفٕداِ دٔراً ْاياً في انٓجزج ٔاالستيطاٌ انصٓيَٕي في فهسطيٍ. .9
 ساْى قادج أحدٔخ ْاعفٕداِ في تشجيع انٓجزج ٔاالستيطاٌ في فهسطيٍ. .2
 تقثال انًٓاجزيٍ إنى فهسطيٍ.أَشئ أحدٔخ ْاعفٕداِ عدد يٍ انًستٕطُاخ انصٓيَٕيح الس .3
كاٌ نالحتالل انثزيطاَي دٔر يٓى في تًكيٍ انصٓايُح يٍ احتالل األراضي انفهسطيُيح  .4

 ٔتُاء انًستٕطُاخ فيٓا.

 
  .(أحدوت ٌاعفوداي، الٍجرة، االستيطان، الكيبوتسات، الصٍيوىية):الكمهات الهفتاحية

The role of Ahdut Ha'afoda (unity of labor) in the Zionist immigration and 

settlement in Palestine from 1919-1948 AD 

Researcher / Hassan Abdullah Yusef Abu Halabiya, Palestine, College of Islamic 

Call, Department of Islamic Call 

Abstract: 

Study and study in study and study in immigration and preparation in 

studying in Palestine and from 1919-1948 A.D., and one of the most 

important findings of the researcher was that Achdut Ha'avodah (Unity of 

Labor) was its merger in 1968 and the formation of the Israeli Labor Party. 

Among the most important findings of the researcher were: 

1. Ahdut Ha'afudah played a major role in immigration and settlement in 

Palestine. 

2. He contributed to immigration and travelers in Palestine. 

3. Achdut created a number of Zionist immigrants, a number of immigrants 

to Palestine. 

4. The occupation of the Palestinian territories and their aides. 

 

Key words: (Ahdut Ha'avoda, immigration, settlement, kibbutzim, 

Zionism). 
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 المقدمة:
كاااااان  حااااادوت ٌااااااعفوداي دورًا هٍهاااااًا هىاااااذ ى ااااا تً  ااااا  الٍجااااارة واالساااااتيطاى  
الصٍيوى      مسطين، حياث سااٌم ب اكل كبيار  ا  ت اجير الٍجارة إلا   مساطين هان 
خاااال ال اااتط والتواصااال هااار سااامطات االحاااتال البريطااااى  الستصااادار  اااواىين تساااٍل 

بإى اااال الددياااد هااان الهؤسساااات الٍجااارة واالساااتيطان  ااا   مساااطين، إ اااا ة إلااا   ياهاااً 
 الصٍيوىية الت  ساٌهت    تسٍيل الٍجرة واالستيطان لفمسطين.

 أواًل: دور االنتداب البريطاني في تعزيز الهجرة واالستيطان الصهيوني في فمسطين:
بدد اىتٍال الحرب الدالهية ا ول   خ دت  مسطين لاحتال البريطاى ،لقد 

 ،(9)االىتدابصك  وُ رض عميٍاىتداب البريطاى ، م هبا رة، وهن ثم اال9998عام 
الراهية إل  تٍويد تولت بريطاىيا تىظيم الٍجرة إل   مسطين، هن أجل تىفيذ سياستٍا  

 .(2) مسطين
تهكين الصٍايىة هن االستيطان    لسدت حكوهة االحتال البريطاى  و د 

لفمسطيىيين لألرض، ، وتحجيم همكية الدرب اٍا مسطين، والسيطرة عم  هدظم أرا ي
الدهل عم  طردٌم هىٍا، و د سخرت  واىين الباد هن أجل ذلك الٍدف،  قد ألتت و 

ظم ا را   الت  و دتٍا الدولة الدثهاىية هن  بل واستبدلتٍا بقواىين هدظم  واىين وىُ 
 .(3)جديدة

  عمهىدوبًا ساهيًا  (Herbert Samuel) (4)وهىذ أن تول  ٌربرت صهوئيل
و ر الباد    حالة سياسة  ؛رع    تىفيذ الهٍهة الت  جال هن أجمٍا مسطين،  

دارية، تؤدي إل   يام )الوطن القوه  اليٍودي(، كها يىص عميً صك  وا تصادية وا 
 .(5)عد الخطط؛ لتسٍيل عهمية اىتقال ا را   لمصٍايىةوأ االىتداب،

ين الهمتزهين عددًا كبيرًا هن الهسؤول يٍا أ ام إدارة حكوهية،  دّين   قد
بريطاىيين، وإل فال طابر ال رعية عم  م بالصٍيوىية، وه روعٍا، سوال كاىوا يٍودًا أ

 .(6) السمطة التىفيذية الت  يترأسٍا
اعتر ت إدارة االىتداب بالهؤسسات الصٍيوىية الت  ُأ يهت لذلك الٍدف، و د 

يد السكان عبر وهن بين تمك الهؤسسات: الوكالة اليٍودية الت  كاىت هٍهتٍا تٍو 
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الٍجرة واالستيطان، والصىدوق القوه  لتٍويد الدهل واال تصاد، كها هىحت إدارة 
ارد طبيدة ل ركات استيطاىية صٍيوىية، و االىتداب اهتيازات عم  أراٍض واسدة وه

لتقام عميٍا ه ارير الري والكٍربال واستخراج الهدادن وا هاح وصىاعة اإلسهىت 
ا بالىفر عم  الحركة الصٍيوىية، بترض تطوير الهصادر )لموطن( ، بها يدود (7)وغيٌر

الهزهر إى اؤي، وكذلك بهثابة التزام هن الحكوهة البريطاىية لمصٍايىة، وحهاية 
 .(8)هصالحٍم هن أي أدى  د يمحق بٍم

الٍجرة الصٍيوىية إل   مسطين عٍدًا جديدًا    هرحمة االحتال  و د  ٍدت 
 اهت سمطات االحتال برسم سياسة الٍجرة الصٍيوىية ث حيالبريطاى      مسطين، 

بىاًل عم  التزاهٍا بإ اهة )وطن  وه  يٍودي     مسطين(، وبىاًل عم  ذلك  اهت 
أعط   قد بإصدار ت ريدات عدة، ٌد ٍا إيجاد ىظام  اىوى  لمٍجرة الصٍيوىية، 
ي هن جاىب ٌربرت صهوئيل الحرية الكاهمة لمٍجرة اليٍودية تحت اإل راف الحصر 

 -أب  26 ف  . (90)عهل عم  تسٍيل وتقديم الهساعدات لٍا، و (9) الهىظهة الصٍيوىية
؛ ليىظم عهمية دخول اليٍود )الكوتا(م أصدر أول  اىون لمٍجرة9920أغسطس عام 

إل   مسطين بصفة عمىية، وبهوجب ذلك القاىون أعط  الهىدوب الساه  حق تحديد 
  آخر بىال عم  ظروف الباد،  سهح بدخول عدد الهٍاجرين اليٍود هن آن إل

   أول سبتهبر  اً  رار ، كها أصدر (99)هٍاجر يٍودي إل   مسطين سىوياً  96.500
 Albertم بإى ال دائرة الٍجرة الت  تول  رئاستٍا )ألبرت ٌياهسون( )9920عام 

Hyamson و يٍودي صٍيوى ، حت  ت رف عم   تح أبواب  مسطين لٍجرة (92)( ٌو
 .(93) ؛ حت  يصبحوا  يٍا أكثريةالصٍايىة

و د صدرت عدة تدديات عم   اىون الٍجرة، ولم يكن الترض هىٍا تقييد 
الٍجرة بل توسير أبوابٍا، وكاىت جهير التدديات تىاط بالهىدوب الساه ، وتحظ  

م وهوا قة 9922وبدد صدور الكتاب ا بيض عام ، (94)بهوا قة وزارة الهستدهرات
ىتداب البريطاى      مسطين، ُحددت الكوتات السىوية حسب عصبة ا هم عم  اال

 .(95)اإلهكاىات اال تصادية لاستيداب    الباد
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 رار صهوئيل وعم  صديد استهاك ا رض سٍمت بريطاىيا ذلك هن خال 
ا ، بم9920ام يوليو ع –تهوز  7الذي أصدري      ىً سيست ىف بير ا راض و راٌؤ

ت كيل لجىة لألرا   هؤلفة هن هوظف  وأعمن عنوالهداهات الخاصة بٍا، 
بريطاى  وع وين آخرين، ووظيفتٍا البحث عن ا را   الت  تصمح لزيادة السكان 
رغبة    تر ية الباد، وتكفل عدم و وع الظمم عم  الهزارعين، وأصحاب ا را   

 ، وتكون ت كيل الهحكهة لتسوية الهىازعات الهتدمقة با را كها أعمن عن الحاليين، 
هٍهتٍا تسوية حدود ا هاك وحجبٍا، واجتىاب الىزاع والتقا   الدائهين المذين كاىا 
سببًا    حدوث اله اكل بين ا ٌال ، وأكد أىً سيدهل عم  إى ال بىك التسميف 
ى ال  صاحٍا، وا  صاح السكك الحديدية، وه روعات إى ال الطرق وا  الزراع ، وا 

ىية، وتحسيىٍا، وتو ير التيار الكٍربائ     جهير أىحال الهواصات البر ية والتميفو 
ى ال هيىال حيفا، وتجفيف ا را   والهستىقدات، وغرس التابات     الباد، وا 

 .(96)ا را   الصالحة لٍا

و د استخدم الهىدوبون الساهيون صاحياتٍم    إصدار الت ريدات الخاصة 
ٌربرت  ،  قد كان(97) ن اليٍوديةبإجرالات ىزع همكية ا رض الدربية بالذات دو 

ساه      مسطين سن القواىين ليتم التصرف    ا را  ،  هىدوب أكثرصهوئيل 
(  اىوىًا، وكان 950يقل عن ) م(، تم سن ها ال9925-9920وخال  ترة حكهة )

بدض القواىين والت ريدات الت  ُأ رت خال الداهين ا ولين هن ا ٌهية والخطورة 
ن  واىين حيوية لمصٍايىة، وخصصت إدارتً ا را   لميٍود؛ هن أجل بهكان،  قد س

االستيطان الهكثف، بواسطة  اىون ىقل ا را  ، وح د هن القواىين ا خرى الهرتبطة 
 .(98) با رض

الت  أصدرتٍا الحكوهة البريطاىية لتسٍيل اىتقال ا را   القواىين وهن أٌم 
إل اهة الوطن )القوه ( لميٍودي     مسطين،  إل  الصٍايىة، وتحقيق الٍدف الهى ود؛
م، و اىون اىتقال ا را   الهددل لدام 9920وهىٍا :  اىون اىتقال ا را   لدام 

م، و اىون ا را   الهوات لدام 9920م، و اىون ا را   الهحمولة لدام 9929
م م، و اىون هرسوم دستور  مسطين لدا9929م، و اىون هحاكم ا را   لدام 9929
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م، و اىون استهاك ا را   لمجيش 9922م، و اىون هثهى  ا را   لدام 9922
م، و اىون ىزع 9926م، و اىون التابات وا حراش لدام 9925ولقوة الطيران لدام 

 م.9928م، و اىون تسوية حقوق همكية ا را   لدام 9926الهمكية لدام 
 ي الفمسطينية:أثر القوانين البريطانية في تمميك الصهاينة األراض -

إحداث تتير ىوع     همكية ا را   الصالحة    أدت تمك القواىين و د 
لمزراعة لصالح االستيطان الصٍيوى ، وتحديد هساحة الهمكية الدربية، وزيادة 
ال رائب، وتسٍيل االستيال عم  ا رض الدربية الفمسطيىية؛ بحجة االستفادة هىٍا 

وت يق الخىاق عم  الفاحين الدرب، وهىدٍم هن     تىفيذ اله روعات اال تصادية،
توسير أرا يٍم الزراعية، وكاىت تمك القواىين تخدم ا ٌداف الصٍيوىية    تٍويد 
 مسطين، وتتييب سكاىٍا الدرب ا صميين، و د تم لمصٍايىة االستيال عم  جزل هن 

 .(99)ا رض الفمسطيىية بتمك الطريقة
 م، الزعيم الصٍيوى ؛ وايزهان9920  لدام أر    اىون اىتقال ا را و د 

الذي طالها اىتقد ب دة القواىين الت  تجدل  -الهقرب هن أحدوت ٌاعفوداي -
الصٍيوىيين غير  ادرين عم   رال ا را   الازهة إلى ال هستوطىاتٍم، و د ذكر 

هن  "إن بىال الفىادق، والهىازل، وا تتاح اله روعات الصىاعية، والدهراىية، وسواٌا
التحسيىات الت  تبرز الحاجة الهمحة إليٍا، يجري و فٍا؛ ىتيجة لمقيود الهفرو ة عم  

 .(20)اىتقال ا را  "

م، آلت جهير ا را   9920وبهوجب  اىون ا را   الهحمولة لدام 
م، وحت  9878ال خصية الت  اهتمكٍا الهواطىون هىذ صدور القاىون الدثهاى  عام 

، وبالتال   إن الحكوهة البريطاىية (29)هحمولة إل  الدولةصدور  اىون ا را   ال
ٌد ت هن ورال ذلك القاىون، السيطرة عم  ا را   الت  زرعٍا الفاحون الدرب، وتم 

هها حرم الفاحين هن  ؛تحويمٍا إل  أهاك الدولة، و د ُطبِّق القاىون ب ثر رجد 
بٍا؛ بٍدف و ر التسٍيات االستفادة هن ا را   الهحمولة الت  كاىوا يتصر ون 

 .(22)أهام الصٍايىة
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هن  يام ا ٌال  الدرب، باستصاح هساحات هن   حد اىون الهوات أها 
إل   ؛ هها أدىأخذ إذن هسبق هن هدير ا را   ذلك  بلا را   غير الهستزرعة، 

حرهان الهزارعين الدرب هن ا را   الت  كاىوا ي تموىٍا، و هٍا لموكالة اليٍودية 
 .(23)جاىًا؛ تىفيذًا لمهادة السادسة هن صك االىتدابه

بهوجب ذلك  ،(24)الصٍايىة حق استتال ا را   الهوات كها استتل
سمطات االىتداب عم  هدظم أرا   الكبارة، وبرة، و يسارية، ،  قد سيطرت القاىون

وعتميت؛ الوا دة    هىتصف الطريق بين حيفا ويا ا عم  اهتداد الساحل، وعم  
م، دعوى بحقٍا    9928   بركة ره ان    طولكرم، وذلك عىدها أ اهت عام أرا

ا  تمك ا را  ، عم  اعتبار أىٍا هن ا را   الهوات، و د حكهت الهحكهة بقراٌر
دوىهًا؛ تهٍيدًا ل هٍا  2655لصالح سمطات االىتداب، ولم تدِط  صحابٍا سوى 

 .(25)لمصٍايىة

نورمان م ،  كل 9929ام وعقب صدور  اىون هحاكم ا را   لد
م، هحكهة 9929أيار )هايو( عام  95    (Norman Bentwich) (26)بنتويتش

ا را   برئاسة  اٍض بريطاى ، وع و  مسطيى ، و   حالة و وع خاف بيىٍها 
يجوز لمهحكهة أن تستدع  أي حاكم صمح، أو ع و    الهحكهة الهركزية، أو 

خاص يقيهون     مسطين كهساعدين     اٍض ع و ثالث، وهن الههكن تديين أ 
الهحكهة، كها كان لرئيس الهحكهة السمطة  ن يستدع  هست ارين هن الهقاطدة، ال 
يزيد عددٌم عن ثاثة،  ية دعوى كاىت خصوصية، أو ىوع هن الدعاوي، ويحق 

 .(27)لٍؤالل الهست ارين إعطال آرائٍم دون أن يحق لٍم التصويت

صٍايىة    السيطرة عم  ا را  ،  قد كان كثير الهحاكم التمك ساعدت و   
وىة لمهرابين الصٍايىة، ال سيها بدد إ دام ٌربرت صهوئيل  هن ا را   الدربية هٌر

هها ساٌم    لجول الفاحين الفمسطيىيين إل   ؛عم  إغاق البىك الزراع  الدثهاى 
ن أرا يٍم، وعىدها الهرابين الصٍايىة؛ إلهدادٌم با هوال، هقابل  وائد عالية، وٌر
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عجز الفاحون عن د ر ها عميٍم هن  روض، كان الهرابون الصٍايىة يمج ون إل  
وىة  .(28)تمك الهحاكم الت  كاىت غالبًا ها تحكم لٍم بىزع همكية ا را   الهٌر

هارس ٌربرت صهوئيل ٌوايتً    تديين الصٍايىة    الهىاصب كها 
ت؛ لتسٍيل سيطرة الصٍايىة عم   مسطين، الحساسة    الدولة، و   هختمف الهجاال

 قد و ر الدديد هن الصٍايىة    هىصب هثهى  ا را   هثل الهستر ن. أبستاين 
كاىون أول )ديسهبر( عام  20الذي هىح رخصة لههارسة هٍىة هثهى  ا را      

 .(29)م9924
 9925) بمومر  تشارلزهربرت المورد وعىدها جال الهىدوب الساه  الثاى ؛ 

 ام بتدديل  اىون التابات وا حراش،   صدر    ا ول هن ، إل   مسطينم( 9928 –
وبهوجبً استطاع  م،  اىوىًا ُعرف باسم  اىون التابات.9926آذار )هارس( عام 

عاىٍا هىاطق غابات هحفوظة  بموهر، هصادرة الهىاطق الهميئة با  جار الكثيفة، وا 
دارتٍا، رغم أىٍا أراٍض عربية يهمكٍا عرب  مسطين بهوجب  تحت إ راف الحكوهة وا 
( هن القاىون لمهىدوب 3، وأجازت الهادة )(30)همكية؛ وذلك لتسٍيل اىتقالٍا لمصٍايىة

دارتٍا كتابة  (39)الساه  الحق    و ر أية غابة تحت إ راف الحكوهة، وا 
 .(32)هحفوظة

ستفادة وبذلك حرم ذلك القاىون السكان الذين كاىوا يىتفدون هن التابات هن اال
تابات، ، كها صادرت الحكوهة البريطاىية أراٍض عربية هميئة ب  جار ال(33)هىٍا

و د و دت تمك ا را   تحت تصرف الصٍايىة؛ لتصبح  وو دتٍا تحت إ را ٍا،
 .(34) يها بدد همكًا لٍم

استهرت سمطات االىتداب بالدهل عم  ىٍج ٌربرت صهوئيل؛ لتكون تمك و د 
ل    أيدي الحكوهة البريطاىية والصٍايىة؛ لاستيال عم  القواىين الساح الفدا

دد هن أخطر  واىين يُ والذي ، (35)م9926ا را  ،   صدرت  اىون ىزع الهمكية لدام 
ا را   الت  سىتٍا سمطات االىتداب؛  ىً أباح لمسمطات حق االستيال عم  أرض 

، وبهوجب ذلك القاىون تحت ستار الصالح الدام، وبحجة استتالٍا لمهرا ق الداهة
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استولت سمطات االىتداب عم  هساحات واسدة هن ا را   الفمسطيىية؛ تهٍيدًا لىقمٍا 
ألف  965لمصٍايىة؛ لتىفيذ اله روعات اال تصادية الصٍيوىية الكبيرة،  سٍمت  رال 

ألف  98دوىم هن أرا   الحولة، وهىحت  ركة الكٍربال الفمسطيىية )الصٍيوىية( 
روبرت السير جون ، كها استتل الهىدوب الساه  (36)ىزعتٍا هن أصحابٍادوىم كاىت 

الهادة الثالثة لىزع م( 9928 -9939) (John Chancellor) (37) رو نسماتش
ا را   بحجة إ اهة ه ارير عميٍا، و د جال    جريدة حكوهة  مسطين    عددٌا 

دوب الساه  م، أن الهى9929، الصادر    ا ول هن ىيسان )أبريل( عام 232
ت اىسمور، ىزع همكية ا را   الوا دة عم  طريق حيفا، وعكا، ورأس الىا ورة؛ بحجة 

، كها ىزع  طدة أرض هن خان المبن      ال ىابمس؛ لبىال (38)ه روع عهوه 
 .(39)هخفر بوليس عميٍا

كاىت هدظم همكية أرا    مسطين    أواخر الدٍد الدثهاى ، خا دة و د 
، كها (49)الذي كان يهثل عقبة أهام اىتقال ا را   إل  الصٍايىة ،(40)لىظام اله اع

، لذا أرادت السمطات البريطاىية الق ال عم  (42)حّد هن ى اط السمطات البريطاىية
ىظام اله اع الذي كان يقف عقبة أهام اىتقال ا را   لمصٍايىة،  ديىت عام 

أصدرت سمطات تٍا وىتيجة لتوصيام، لجىة لمبحث    ا را   اله اع، 9923
م،  اىون تسوية حقوق همكية ا را   لدام 9928أيار )هايو( عام  30االىتداب    

القاىون،  كمت سمطات  صدور، لمق ال عم  ىظام اله اع، وبدد (43)م9928
االىتداب دائرة التسوية؛ لتىفيذ ها جال    ذلك القاىون، برئاسة  ردريك سمهون 

أع ال عرب،  5هن بيىٍم ع وان بريطاىيان، و ع واً  94الصٍيوى ، إ ا ًة إل  
، وكان ٌدف سمطات  الهراكز الحساسة    اإلدارة يتبوؤونأع ال صٍايىة  7و

االىتداب هن و ر أغمب أع ال الدائرة هن الصٍايىة؛ ليتهكىوا هن تىفيذ أٌدا ٍم    
 .(44)تسوية ا را    هن الهىاطق الت  كاىوا يركزون  يٍا عم   رال ا را  

أو حت سمطات االىتداب أن  اىون تسوية همكية ا را   جال ليىظم و د 
هس لة ا را  ، ويحل ه اكل همكيات ا را   وىزاعاتٍا، وتهٍد لكل هالك هٍها 
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كاىت حصتً أن يحصل عم  خريطة وسىد لحصتً؛ أو همكً وكان هرد ذلك إل  
 تىتٍ ، كاىت تمك هحاكم ا را   الت  كاىت الق ايا تطول  يٍا كثيرًا و د ال

اله اكل والىزاعات هن الثترات الهٍهة    سبيل تحقيق هطاهر الصٍايىة بدرجة 
،  قد اىحصرت عهميات التسوية    هىاطق السٍول الساحمية، والخصبة، (45)كبيرة

وا را   الهروية أو القابمة لمري، وذلك بٍدف تحقيق هطاهر الصٍيوىية، الراهية 
هن ا را  ، و د ات ح  يها بدد أن تمك ا را   تقر لمسيطرة عم  أكبر  در 

د ت (46) هن الهىاطق الت  ا ترحتٍا الحكوهة البريطاىية؛ إل اهة الدولة اليٍودية ، ٌو
هن استخاص أكبر هساحة  هن تمك الهىطقة هن هالكيٍا الدرب، بحجة أىٍا 

الدولة، ثم  هدطمة، أو ال تدخل  هن كوا ين الهاك الدرب، وتسجيمٍا باسم أهاك
، و   الو ت ىفسً لم يقم ه هور التسوية ب خذ همكية  بٍر (47)تىقمٍا لمصٍايىة  يها بدد

واحد هن ا را   الت  كان يهتمكٍا الصٍايىة، بهوجب ذلك القاىون، واىتقمت إل  
همكية الدولة، رغم أن كوا ين ا رض الت  كان يهتمكٍا الصٍايىة لم تكن لٍا  وة 

 .(48)بٍا كوا ين همكية ا رض لدى الدربا  دهية الت  
 م(:9191-9191ثانيًا: دور أحدوت هاعفوداه في الهجرة واالستيطان الصهيوني )

اعتبر أحدوت ٌاعفوداي ىفسً هىذ ت سيسً ليس هجرد حزب جديد     مسطين  
ٌد ً الدهل السياس  أو االستيال عم  الحكم  حسب، بل ٌو تىظيم طائد   اهل، 

يد القوى الدهالية الصٍيوىية، وا  اهة هجتهر عهال  يٍودي     مسطين توحليسد  
بكل هقوهاتً، ولذلك أعمن    دستوري أىً يدتبر حركة الدهل    أرض إسرائيل  رعًا 

د ٍا بدث اليٍود إلهن الحركة الصٍيوىية بين اليٍود، الساعية  ىقاذٌم هن الهٍجر، ٌو
م إل  بمدٌم ليستوطىوا  . (49) يً، ويتحولوا إل   دب حر يحكم بمدي الدائدين بجهاٌيٌر

ولم يكتف أحدوت ٌاعفوداي بها جال هن هبادئ عاهة    دستوري بل أعمن  
أىً يفٍم الصٍيوىية أىٍا حركة ٌجرة  دبية واسدة وهىظهة، ٌد ٍا إعادة بىال حياة 
ال دب اليٍودي    أرض إسرائيل، كهجتهر عاهل، حر وهتساو    الحقوق، يديش 

ٍدي، يسيطر عم  ههتمكاتً، ويتىظم عهمً وا تصادي وثقا تً كها يحمو لً، عم  ج
 ولتىفيذ تمك ا ٌداف ىادى بها يم :
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ا الطبيدية إل   - أ تحويل همكية ا را      أرض إسرائيل، وهياٌٍا وهصادٌر
 اليٍود لتكون همكًا أبديًا لم دب ب كهمً.

ائهة لخدهة ا هة، ت سيس رأسهال  وه  الستصاح ا را   وا  اهة هى آت د - ب
ىارة وكٍربال،  هثل: سكك حديد، وهواىئ، وأحراج، وسفن، وسدود هياي، وا 

 وت سيس صىدوق  وه  يخصص لتىهية الزراعة والصىاعة.

ٌجرة طائديين إل  البمد ليدي وا  يٍا حياة عهل، لتهٍيد الطريق وخمق  - ت
، ُتؤسس الظروف لٍجرة  دبية واسدة، واال تراك    خمق طبقة عاهمة حيوية

 هجتهر الدهل الدتيد.

ى ر المتة الدبرية، و يم الثقا ة بين ال دب بكا ة  ئاتً، وا  راك جهٍور  - ث
 . (50)الداهمين    الحياة الثقا ية وخمقٍا

 م(:9191-9191دور أحدوت هاعفوداه في الهجرة الصهيونية ) -9

ى ، التجهر الصٍيو لدبت الٍجرة اليٍودية إل   مسطين دورًا ٌاهًا    تركيب و 
وتحديد خمفياتً التاريخية، وأثرت بالتال  عم  تحديد  كل القيادات الت  بداخمً، 

 .(59)وطبيدة ا حزاب والهؤسسات السياسية أي اً 
حدوت ٌاعفوداي دورًا هٍهًا    استقبال الهٍاجرين الصٍايىة خال كان   و د

   تقديم  (ديرحزب ٌابوعيل ٌاتس)هوجت  الٍجرة الثالثة والرابدة،  قد تىا س هر 
وتذليل الدقبات الت  تواجً الهٍاجرين، هن خال هدالجة اله اكل  ،الدعم الداجل

التىظيهية، وت هين الهددات الازهة الستقبال الوا دين الجدد، و د اعتهد أحدوت 
ا لموا دين، كها  (الكيبوتس)ٌاعفوداي عم  أع ال      ق الطرق وبىائٍا وتطويٌر
لوا دين الصٍايىة لاى هام لمحزب، العتقادي أن الهزيد هن  جر أحدوت ٌاعفوداي ا

عهميات الٍجرة يثير عاطفة هؤيدي الصٍيوىية لتقديم الدعم والهساعدة لاستيطان    
 مسطين، كها حاول أحدوت ٌاعفوداي التودد لموا دين الجدد هن أجل إظٍار الفارق 

 .(52)بيىً وبين ا حزاب ا خرى
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 م(:Third Aliya( )9191-9199الهجرة الثالثة ) . أ

 قد تو فت هوجات الٍجرة الصٍيوىية إل   مسطين، بدد اىدالع الحرب 
بدد ىٍاية الحرب عام م(، ثم عادت هن جديد  9998-9994الدالهية ا ول  )

تتال  وصول أعداد صتيرة هن الهٍاجرين اليٍود إل   مسطين بطرق  ،  قدم9998
م؛ هها حهل 9999الىصف ا ول هن عام  هختمفة، و د ازدادت تمك ا عداد خال

رئاسة الهىظهة الصٍيوىية إلصدار ىدالات إل   روعٍا    أىحال الدالم تحثٍا إليقاف 
إرسال الهٍاجرين إل   مسطين لحين استكهال االستددادات واإلجرالات     مسطين 

يادة الستيدابٍم، ولكن تمك الىدالات لم تحظ بر   الدهال الذين كاىوا هدىيين بز 
عددٌم     مسطين ب ي طريقة،  قاهوا    أول عهمية تحد لرئاسة الهىظهة 
الصٍيوىية، بإيفاد هبدوثين عىٍم إل  خارج  مسطين؛ لحث الهٍاجرين عم  القدوم 
لفمسطين وتىظيم عهمية ٌجرتٍم، وأسفر ذلك الى اط عن دخول ب دة أالف هن 

م، والىصف ا ول هن عام 9999الهٍاجرين اليٍود الجدد إل   مسطين خال عام 
م  بل صدور أول  اىون يىظم الٍجرة هن سمطات االحتال البريطاى ، وكان 9920

أولئك الهٍاجرون طائر هوجة جديدة هن الٍجرة ُعر ت باسم الٍجرة الثالثة، واستهرت 
ألف هٍاجر يٍودي،  35حوال م، ودخل هن خال ٌذي الهوجة 9923حت  عام 

؛ ويرجر السبب ورال ذلك التد ق الٍائل هن وبولىداد السو ييت  أغمبيتٍم هن االتحا
ٌذين البمدين أن الواليات الهتحدة أغمقت أبوابٍا أهام الهٍاجرين، إ ا ة إل  سهاح 
السمطات البولىدية لٍم بهتادرة الباد لك  تقمل هن عدد اليٍود الداهمين    بدض 

ليتواىيا، وألهاىيا، أعداد  ميمة هن  ، وروهاىيا، إ ا ة إل (53)الهجاالت اال تصادية
، وغمب عم  هٍاجري تمك الهوجة الدىاصر ال ابة، واالىتهال إل  (54)والواليات الهتحدة

التابدة لمحركة الدهالية الت  يسيطر عميٍا أحدوت  حركة الطميدة )الحالوتس(
ين، الت  تقوم بتدريب ال باب عم  ا عهال الت  سيقوهون لٍا     مسط ٌاعفوداي،

 .(55)حت  ُلقبت "بٍجرة الرواد"
و د استفاد هٍاجرو تمك الهوجة هن القواىين البريطاىية الصادرة خال تمك 

 26الهرحمة لزيادة أعدادٌم     مسطين، حيث أصدر الهىدوب الساه  صهوئيل    
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وكان أوائل  ،(56)م أول  اىون لمٍجرة إل   مسطين9920آب )أغسطس( عام 
هت ثرين بالفكر اال تراك  والتداوى ، ال الثورة الروسيةالهٍاجرين هن الجئ  

، وكان هن (57)واالتجاٌات السياسية واالجتهاعية السائدة ببمداىٍم الت  ٌاجروا هىٍا
بيىٍم أٌم الزعهال الصٍايىة وا دبال والهدمهين الدبريين    الخارج، وكاىت ٌذي 

 .(58) ارب ورجال الدينم حرة  صحاب رؤوس ا هوال وا 9929الٍجرة حت  عام 
،    يا ا، وتزايد (59)م9929وعم  إثر أحداث ا ول هن أيار )هايو( عام 

 ام االىتداب البريطاى  بتحديد عدد  ؛(60)استيال الفمسطيىيين هن الٍجرة الصٍيوىية
تصاريح الٍجرة عم  أيدي االىتداب البريطاى  بهوا قة اإلدارة الصٍيوىية، و   عام 

م الذي عزل ال فة 9922كوهة البريطاىية الكتاب ا بيض عام م أصدرت الح9922
وسهح لمٍجرة و قًا لقدرة االستيداب اال تصادي،  ،ال ر ية لىٍر ا ردن عن  مسطين

 .(69) وطبقًا لهصالح السكان الهوجودين     مسطين
عم   مسطين الىصوص، وال روط  (62)كها و ر صك االىتداب البريطاى 

كة الصٍيوىية وأجٍزتٍا الهختمفة     ت  الهجاالت، لدعم الوجود الكفيمة بإطاق الحر 
الصٍيوى      مسطين،  قد ىصت الهادة الرابدة هن الصك الهذكور عم  هايم : 
"يدترف بوكالة يٍودية هائهة كٍيئة عهوهية إلسدال اله ورة إل  إدارة  مسطين، 

ذلك هن ا هور الت   د  والتداون هدٍا    ال ؤون اال تصادية واالجتهاعية، وغير
تؤثر    إى ال الوطن )القوه ( الصٍيوى ، وهصالح السكان الصٍايىة     مسطين؛ 

 .(63)ولتساعد    تر ية البمد، عم  أن يكون خا دًا دوهًا لهرا بة اإلدارة"

وبدد أن اعتر ت سمطة االىتداب ب رعية الوكالة اليٍودية، أصبحت الٍجرة  
ًً الصٍيوىية إل   مسطين ت  .(64) خذ طابدًا  اىوىيًا

ولقد و ر هٍاجرو الهوجة الثالثة ُأسس تطور اليي وف اليٍودي     مسطين، 
 وهن ا دلة عم  ذلك:

االستتىال عن الدهالة الدربية    الهستوطىات الزراعية الصٍيوىية؛  لوجود   - أ
 .(65)الدىاصر الهدربة عم  الزراعة هن هٍاجري تمك الهوجة
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هن اليٍود البولىديين الحر يين، وأصحاب الهتاجر كان هدظم الهٍاجرين  - ب
هدربين عم  هٍن يدوية، أٌهٍا الزراعية والقريبين    هفاٌيهٍم ، و (66)الصتيرة

االجتهاعية والسياسية هن أبىال الٍجرة الثاىية، لذلك لم يجدوا صدوبة    االىدهاج 
ياٌم بسرعة  وة هتهاسكة، سدوا هن أجل إ اهة اله جتهر الدهال  هدٍم،   كموا وا 

    مسطين، ولم تتهكن طائر أولئك الهٍاجرين هن إى ال هستوطىات خاصة 
بٍم لددم وجود أراض زراعية كا ية    حوزة هؤسسات االستيطان الصٍيوىية، 

 . (67) ولقمة إهكاىاتٍا الهالية،  قاهوا بالتداط     ا عهال الت  تو رت لٍم

سكرات الجيش، وت جير التابات، ى ط أبىال تمك الهوجة    هجال بىال هد - ت
عداد ا را   الزراعية، و ق الطرق،  وتجفيف الهستىقدات، وبىال الهقابر، وا 

ى ال السكك الحديدية هى آت الٍاتف والهواىئ والىقل والوظائف وا تتموا ، وا 
الحكوهية عم  اختا ٍا، وكان أكثر هن ىصف الهٍاجرين    ٌذي الهوجة هن 

ال بان؛ هها ساعدٌم عم  التكيف بسٍولة ىسبية هر الدازبين أو ا زواج 
  .(68)ا و اع الجديدة

الصىاعة الصٍيوىية     مسطين بتمك الهوجة، حيث بمتت ىسبة القوى ازدٌرت  - ث
 .(69)%98الداهمة    ذلك الهجال 

و دت الهوجة ُأسس الهؤسسات الدهالية، والدسكرية، والسياسية، واال تصادية،  - ج
وكاىت القوة  اغاىاة، والهجمس القوه  ) اعاد ليئوه (، هثل: الٍستدروت، والٍ

الفاعمة    ذلك كمً حزب أحدوت ٌاعفوداي الدهال  الذي تصّدر لمى اط الدهال  
 .(70)والٍجرة واالستيطان

ساٌهت رؤوس ا هوال الت  أدخمٍا الهٍاجرين الصٍايىة إل   مسطين؛    تىهية  - ح
لجزل ا كبر هن تمك ا هوال    القطاع اال تصادي الصٍيوى ، حيث ُأىفق ا
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ى ال وتىهية الهستوطىات الزراعية،  أغراض بىال الهساكن، والهى آت، وا 
 .(79)والهصاىر، والتجارة

تركز تواجد هٍاجرو تمك الهوجة    الهدن، خاصة الهدن الكبرى، ٌو  القدس،  - خ
% هن السكان 98م كان 9922،  حسب إحصال عام (72)وتل أبيب، وحيفا

% هىٍم كاىوا يسكىون الهدن،  ف  82بيىها  ،(73)قط يسكىون    الريفالصٍايىة  
 20.000ىسهة، أها    تل أبيب  سكىٍا حوال  34.000القدس سكن حوال 

 3000ىسهة، بيىها هديىة صفد  سكىٍا 94.400ىسهة، أها    حيفا  كان  يٍا 
 ىسهة، وُ در رأسهالٍم آىذاك بىصف هميون جىيً  مسطيى ،    حين ُ درت

 .(74)دوىم 350.000ا را   الزراعية الت  كاىت تحت همكيتٍم بحوال  
)الهو اف أدخل أ راد تمك الهوجة  كًا جديدًا لمهستوطىات الزراعية ُعر ت باسم  - د

الت  ُأ يهت عم  أخصب  أي ) رية الدهل( Moshav Ovadim) (75)عو ديم( )
أسٍم    تتيير     السٍل الساحم ؛ هها ،(76)ا را   الزراعية     مسطين

التركيبة االجتهاعية واال تصادية لمصٍايىة    الي وف اليٍودي، و د ُعر ت 
 كرة )الكيبوتساي الكبيرة( عم  الهؤتهر الصٍيوى  الثالث ع ر الذي ُعقد    

 وا ق عميٍا، واعتهدٌا أساسًا إل اهة  ،(77)م9923كرلسباد    ت يكوسمو اكيا عام 
مسطين، وهر ىٍاية هرحمة الٍجرة الثالثة عام الهستوطىات الصٍيوىية     

هستوطىة صٍيوىية جديدة ها بين  23م، تهكن الصٍايىة هن إى ال 9923
كيبوتس، وهو اف، وبمدة، وهديىة؛  ارتفر بذلك عدد الهستوطىات الصٍيوىية    

كاىت الهستوطىات الزراعية  د  كمت و د  ،(78) هستوطىة 63 مسطين إل  
 تصادية وثقا ية ت اع  يٍا الصورة الجديدة لمتجهر الصٍيوى  هختبرات سياسية وا

 .(79)    مسطين
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هىظهة جديدة ُعر ت باسم كتيبة الدهل، ٌو  هىظهة  هٍاجرو الهوجة و د د ن - ذ
ذات هصدر إلٍام ثوري،  الفكرة تتهثل    تكوين اتحاد عهال تهتد إل  با   البمد 

الثالثة هن تكوين االتحاد  وتتط  الى اطات اال تصادية، واستطاعت الهوجة
الىقاب ، وكان غالبية أع ائً هن الٍجرة الثالثة، أها أع ال المجىة التىفيذية لً 

 .(80)هن أع ال الٍجرة الثاىية
م ظٍرت أزهة ا تصادية عهت جهير طبقات الصٍايىة 9922و   أواخر عام 

ٌىاك  م، حيث كان9923    مسطين، وخاصة الدهال، و د بمتت ذروتٍا    عام 
عاهل دون عهل، و كموا ربر الدهالة الصٍيوىية     مسطين آىذاك،  2.300حوال  

، (89)إل  بمداىٍم ا م عاهل هن  مسطين 3.500ا هر الت  تسبب    ىزوح حوال  
م،  هر  دوم الهوجة الرابدة اىتٍت 9924واستهرت ا زهة اال تصادية حت  أوائل عام 

 .(82)ا زهة
 

 م(:Fourth Aliya( )9191-9199الهجرة الرابعة ) . ب

الصٍيوى      مسطين يداى  هن أزهة ا تصادية حادة، إ ا ة  التجهر كان
إل  الو ر الس ل لمسكان    الهستوطىات؛ هها تسبب    ارتفاع ىسبة البطالة، 
 ،وتدى  عدد الهٍاجرين إل   مسطين، وىزوح عدد كبير هن الصٍايىة هن  مسطين

هن  (83)جال التحول هر وصول هٍاجري الهوجة الرابدة ،وبيىها كان الو ر كذلك
م(، وكان أغمبٍا هن يٍود 9939-9924الٍجرة الصٍيوىية إل   مسكين بين عاه  )

بولىدا، إ ا ة لهٍاجرين هن ألهاىيا، وروسيا، وروهاىيا، هن أصحاب الطبقة الوسط  
رابسك ( وُلقبت باسم )ٌجرة غ، (84))تجار، وصىاع(، هن أرباب الدهل والتجارة

(Grabski Aliyah) ) (85) ىسبة إل  رئيس وزرال بولىدا ) مديسمب غرابسك 
(Władysław Grabski الهدروف بهداداتً لميٍود  اىتٍج سياسة ا تصادية د دت ،)

وكان  ،(87)ألف هٍاجر صٍيوى  82، وُ در عدد أ رادٌا بحوال  (86)اليٍود إل  الٍجرة
 .(88)لبقية اىتهت إل   ئة الدهال% هىٍم هن أصحاب رؤوس ا هوال، وا40
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 ويرجر ارتفاع عدد هٍاجري تمك الهوجة  سباب عدة هىٍا:
م؛ هها 9924   الواليات الهتحدة عام  (89)تطبيق  اىون الحصص )ىظام الكوتا( . أ

أدى زيادة عدد الهٍاجرين إل   مسطين، بدد أن ُأغمقت أبواب الٍجرة إل  
 .(90)أهريكا

أوروبا، ووسطٍا، وخاصة    بولىدا أدت إل   ا زهات اال تصادية     رق . ب
 .(99)ارتفاع  أعداد الهٍاجرين القادهين هن بولىدا

صدود الىازيين لحكم ألهاىيا، الذين أعمىوا ا طٍادٌم لميٍود،  استتمت الحركة  . ت
الصٍيوىية ذلك اإلعان واتصمت بالحكوهة الىازية الت  اتفقت هر الوكالة 

 .ال رعية إل   مسطين اليٍودية لهساعدة الٍجرة غير

ال ر ية بها  دمتً ألهاىيا ىحو اليٍود،  ف  بولىدا أعمن ا وروبية ت ثرت الدول  . ث
رئيس الوزرال )سادىوسك ( ب ن الصراع اال تصادي  د اليٍود كان لً هبرر، 

 قام بددة إجرالات ، ، وأن الحل ٌو تقميل عدد اليٍود    الباد هن خال الٍجرة
هييز  دٌم    التوظيف اليٍود اال تصادي ٌىاك، وهارس التو يود عم  ى اط 
هن أبىال الجالية اليٍودية البولىدية بالرحيل إل   هها د ر أعدادو رص الدهل، 

ا هريكية الهفرو ة عم  ٌجرة البولىديين إليٍا، حالت بسبب القيود  مسطين، 
م الثاى ، و د وصل إل   مسطين خال  دون تحقيق أهىيتٍم،  كاىت  مسطين خياٌر

(92)أعوام الٍجرة الرابدة الددد التال  هن الهٍاجرين
.

 

روهاىيا با طٍاد اليٍود هن خال الهىظهة الروهاىية الت  أى  تٍا ٌو   ةجاٌر ه  . ج
هىظهة )كورىيميو زياكودرياىو(، بسبب ا زهة اال تصادية الت  اىت رت  يٍا 

 .(93)أي اً 

هية    أو اع االستيطان طفرة ىوعية وكالهوجة الرابدة  قد  كمت 
بالقيام بى اطات ا تصادية، حيث تهيز أع ائٍا ، (94) الصٍيوى      مسطين

ح ار ا هوال؛ هها ساعد عم  إىداش الى اطات اال تصادية الصٍيوىية     وا 
حدث تطور سرير وهفاجئ، واتسدت ر دة ا عهال الصىاعية، والحر ية و  مسطين، 

الرئيسة، و تحت الهحال الصتيرة    كل هكان، وىهت التجارة وتوسدت ال وارع 
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وت سست     مسطين  اعدة صىاعية صٍيوىية، وخصوصًا صىاعات الهواد التذائية 
و د ر ض هٍاجرو تمك الهوجة حياة  ،(95)ولوازم البىال وبدض  روع الكيهاويات

، صدوبة    التكيف هر بيئتٍم الجديدة؛  ى طوا     رال ا را  الزراعة القاسية و 
ا واستقر الهٍاجرون ،    بموا عم  الهدي ة    الهدن؛ (96)وا  اهة الهساكن عميٍا لت جيٌر

هها يفسر ارتفاع عدد  ؛(98)والقدس، ويا ا وحيفا، (97)تل أبيب الهدن الكبرىالجدد    
م، كها عر ت 9925ألفًا    عام  46م، إل  9922ألفًا عام  20سكان تل أبيب هن 

 .(99) زيادة كبيرة    عدد سكاىٍها هن الصٍايىةهدن يا ا، والقدس أي ًا 
م،  ٍدت هديىة تل 9925م، وحت  ىٍاية عام 9924وهىذ هىتصف عام 

دف  ارًا    هجال البىال، حت  أصبحت هصدر الت تيل ا ول لمدهال، ٌو أبيب اٌز
، وتم إ اهة الدديد هن الهصاىر (900)االستثهار الهربح  صحاب رؤوس ا هوال

زم البىال، والهواد التذائية، وبدض  روع الكيهاويات، والىسيج، والطباعة، الهختمفة: لموا
 .(909)وصىاعة ا خ اب، وا دوات الحديدية

ى اطٍم    الهجال هٍاجرو الهوجة الرابدة خا ًا لمٍجرات السابقة لم يركز و 
الدقاري، بل ساٌهت ظروف هو وعية ساٌهت هؤسسات االستيطان الصٍيوىية 

اغتٍا؛  قد استهرت تمك الهؤسسات    هساعيٍا الٍاد ة الستهاك الرسهية    صي
ا را  ، رغم إهكاىاتٍا الهالية ال ديفة ل رال أرا   كبيرة، وتهكن اليٍود خال 

دوىم هن ا را       مسطين، و رال  44800م كم  رال 9924عام 
دوىم  39000م تم  رال 9927-9926م، وخال عاه  9925دوىم عام 976900

 .(902)دوىم عم  التوال  99000و
م، بتدديل  اىو 9925و د  اهت سمطات االىتداب    آب )أغسطس( عام 

، وتوا ق ذلك (903) الٍجرة، و ددت عم   رورة اىتهال الهٍاجرين إل  الطبقة الوسط 
القاىون هر حاجة الهؤسسات الصٍيوىية لمدهال الهرة، و د وصمت ىسبة البطالة بين 

عاهل عن الدهل؛ بسبب عدم  5000م، إل  9925خال عام  الهٍاجرين الصٍايىة
 .(904) ت ٌمٍم لمدهل
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وكان هن ىتائج ذلك القاىون التوسر السرير والهفاجئ لألى طة اال تصادية 
وخال اىدقاد الهؤتهر الصٍيوى  الرابر ع ر     يىا  ،(905))التجارية، والصىاعية(

الداهة لمحركة الصٍيوىية، م، وجرى اتفاق بين اإلدارة 9925عام  (906)بالىهسا
بإى ال هؤسسة خاصة لتقديم القروض لمصىاعة،  ،(907)والكيرين ٌايسود، وبىك إيفك

م إل  9928هها أدى إل  ارتفاع عدد الهصاىر الصٍيوىية     مسطين عام 
عاهًا صٍيوىيًا، واىحصرت رؤوس ا هوال  7.389( هصىدًا، وعهل  يٍا 9.098)

 ركة الكٍربال، وهصاىر الزيوت، وهواد البىال، والهطاحن     اله ارير الكبرى، هثل:
 .(908) الكبرى، وهصىر الهمح    عتميت

ورغم ذلك االزدٌار اال تصادي، وها ترتب عميً هن حرية عهل لرأس الهال 
الخاص لم يدم طويًا،  سرعان ها اجتاحت أزهة ا تصادية التجهر الصٍيوى     

الىخفاض رؤوس ا هوال الت  كاىت ُترسل   مسطين كادت تؤدي إل   ممً، وأدى
لفمسطين، وتقمصت أعهال البىال، وتف   البطالة، وا  اس ه روعات صىاعية عدة 

هها أثر عم  الٍجرة الصٍيوىية إل   مسطين،  تقمص  ؛(909)كاىت    بداية طريقٍا
هٍاجر،  33.800م ىحو 9925حجهٍا بىسب كبيرة،  بيىها دخل  مسطين خال عام 

هٍاجر، ا هر الذي أدى    حركة  93.900م إل 9926عددٌم عام اىخفض 
م، لدرجة أن عدد الذين ىزحوا عن 9927، و د استهرت ا زهة طيمة عام (990)ىزوح

، و د استقبل الدهال (999) مسطين زاد عم  عدد الذين ٌاجروا إليٍا زيادة كبيرة
روت وأحد  ادة السكرتير ا ول لمٍستد -الداطمين عن الدهل دا يد بن غوريون 

، بهظاٌرة صاخبة    تل أبيب حهمت  دارات، وهىٍا: "أعطىا -أحدوت ٌاعفوداي
والهؤسسات الصٍيوىية بتوزير  ،هها د ر بن غوريون إلجبار الٍستدروت ؛(992)الخبز"

ا هوال عم  الدهال الداطمين عن الدهل    تل أبيب، وحيفا، ويا ا، 
استهرت ا زهة عاهين، إل  أن ُحمت تمقائيًا ولكن ، والقدس)الهسجمين    الٍستدروت(

والبحث عن هصادر ت تيل جديدة غير  ،(993)هن خال اىخفاض الٍجرة هن ىاحية
 .(994)البىال، هها أدى إل   تح هصاىر جديدة استوعبت الدهال
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م، عماااا  دول عاااادة هاااان 9929أثاااارت ا زهااااة اال تصااااادية الدالهيااااة عااااام و ااااد 
كاىتااا ت ااهان تجهدااات يٍوديااة كبياارة ىساابيًا،  ااازدادت  ، وروهاىيااا، المتااينبولىاادا ااهىٍا 

، وعم  إثر ذلك ارت ى هدظم اليٍاود  ارورة هتاادرة (995)أو اعٍها اال تصادية تدٌوراً 
تمك الباد؛  ن هستقبمٍم غير ه هون  يٍا، والتوجً إل  الدهل عم  دخول  مسطين، 

كاااااان  آالف يٍاااااودي، 5-4م، ىحاااااو 9939-9929 ااااادخل  مساااااطين هاااااا باااااين عااااااه  
 .(997()996)حالوتسالهدظهٍم هن أع ال 

 
 م(:9191-9191دور أحدوت هاعفوداه في االستيطان الصهيوني ) -9

ساٌم أحدوت ٌاعفوداي بدور هٍم    االساتيطان الصاٍيوى   ا   مساطين هىاذ 
عااادد هااان الهساااتوطىات الصاااٍيوىية  ااا   مساااطين،  ئأى ااا حياااثم، 9999ى ااا تً عاااام 

  تطااور الهسااتوطىات ودعاام الصااٍايىة  اا  أسااس الدديااد الهؤسسااات التاا  ساااٌهت  ااو 
  مسطين.

سيطر الركود عم  الى اط االستيطاى  الفدما   ا   مساطين خاال الهرحماة لقد 
التاااا  تماااات اىتٍااااال الحاااارب الدالهيااااة ا ولاااا ، وذلااااك بساااابب تاااادٌور عا ااااات الهىظهااااة 
ن الصاٍيوىية الدالهيااة هاار اليٍاود  اا   مسااطين، وا  اارار االىتاداب البريطاااى  عماا   مسااطي

هن جٍة أخرى، و دف إهكاىات الهىظهة الهالية هن ىاحية بسبب صارف الكثيار هان 
غاااق هكاتااب تسااجيل الطااابو ا را اا   اا   ا هااوال لمتجىيااد  اا  الجاايش البريطاااى ، وا 

 تمك مسطين، وو ف عهميات بير ا را   و رائٍا هن ىاحية أخرى، ورغم ذلك إال أن 
ية الجدياااادة التاااا  أثاااارت  يهااااا بدااااد عماااا  طااااابر الفتاااارة كاىاااات زاخاااارة با  كااااار االسااااتيطاى

 .(998) االستيطان الصٍيوى      مسطين واتجاٌاتً
وجٍت الحركة الصاٍيوىية االساتيطان هىاذ البداياة ب اكل ساميم، حياث تام  حيث
   ا را   الخراب وغير الهساتتمة، و اد و ار ذلاك التوجاً ) اهوئيل  االستيطان أوالً 

 رورة تركيز االستيطان لم، ودعا 9920اي عام يفيىئيم ( هن هؤسس  أحدوت ٌاعفود
 .(999)بديدًا عن الهىاطق الهسكوىة بالدرب خاصة    السٍل الساحم 
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 قااد  ااكمت  تاارة هوجااً الٍجاارة الثالثااة هرحمااة جدياادة هاان االسااتيطان الصااٍيوى  
    مسطين، و ام االستيطان عما  أساس جهاعياة ه اتركة، و ا  هوجاة الٍجارة الرابداة 

ا طااار التىظيهياااة واالساااتيطاىية لحركاااة الدهاااال، و ااا  بداياااة هوجاااة  توسااادت وتهاساااكت
الٍجااارة الرابداااة كاىااات الىقاباااة الداهاااة لمدهاااال )الٍساااتدروت( الهىظهاااة الكبااارى، وا كثااار 

 .(920)تىظيهًا    االستيطان الصٍيوى 
وهااان أ اااكال االساااتيطان التااا  ُعر ااات خاااال هوجاااة الٍجااارة الثالثاااة الكيباااوتس 

أحد  –( ليبكوفيتش - الفي شموموال(،  كان الكيبوتس  كرة )وهو اف ٌدفوديم )الده
الاااذي اختاااار حاااًا وساااطًا باااين  كااارة كتيباااة القرياااة التداوىياااة  - اااادة أحااادوت ٌااااعفوداي 

الداهة، الت  يختمف هكاىٍا باختاف هكان عهمٍا، وبين  كرة الكيبوتس الصاتير الاذي 
هتمق، و د تهت إ اهاة كيباوتس  يستوعب عددًا  ميًا هن الهٍاجرين ويحا ظ عم  إطار

 .(922)ك ول كيبوتس    هرج ابن عاهر (929)عين حارود )جالود(
؛ ههاااا كهااا ُو ااادت ا ساااس الجديااادة إل اهاااة أصااىاف جديااادة هااان الهساااتوطىات

خاف بين الهستوطىين    هستوطىة دجاىيا الوا دة بالقرب هن بحيارة أدى إل  ى وب 
هااااان كيباااااوتس صاااااتيرة  اااااهت ع ااااارات ساااااببً هطالباااااة هساااااتوطىيٍا بتحويمٍاااااا  ؛طبرياااااا

الهساااتوطىين، إلاااا  كيبااااوتس كبيااار  اااام ب اااار هئااااات؛ ههاااا أدى إلاااا  اى ااااقاق هؤياااادي 
الكيبااوتس عاان الهسااتوطىة ا م    اااهوا هسااتوطىة دجاىيااا )ب(، كهااا أ يهاات  اا  أواخاار 

 .(924( )923) م أول هستوطىة هن ىوع الهو اف ٌ  )ىٍال( )هدمول(9929عام 
ت تسويق الهىتجات و رال احتياجات الهستوطىين و ام الهو اف بتىظيم عهميا

عماا  أساااس تداااوى  إجباااري لكاال ا ع ااال، ويطبااق هباادأ التصاارف الفااردي بااا رض 
الهست جرة إل  جاىب تخطيط جهاع  لدهميات اإلىتاج والتساويق، وجهدات باين الفردياة 

 .(925)    التهمك والجهاعية    التخطيط
م 9922الثالث الهىدقد  ا  حيفاا عاام  و د أعمن أحدوت ٌاعفوداي    الهؤتهر

عن الحاجة إل  تىظيم كيبوتسات زراعية تدهل تحت إدارة الٍستدورت؛ هن أجل تقوياة 
 .(926)االستيطان الزراع  وزيادة اإلىتاج واستيداب الهٍاجرين
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و ااااارك أحاااادوت ٌاااااعفوداي  اااا  إى ااااال الهسااااتوطىات التداوىيااااة  اااا   مسااااطين، 
كساا  لا ااتراكية رغاام اىقسااام الجىاااح اليساااري هاان بوعااال  وهااازال هتاا ثرًا بااالهفٍوم الهار 

 .(927)تسيون
 الهستوطىات الصٍيوىية هن ىوع )الهو ا اي( القائهة عم  الهمكية الخاصة لم 
تحظ بإعجاب الهسؤولين الجدد عن عهميات االستيطان، بسبب سيطرة الدهال الدرب 

ليٍودي، ولذلك   ت عم  الدهل  يٍا   صبحت غير صالحة إل اهة هجتهر الدهل ا
الهصمحة بددم إ اهة هستوطىات ههاثمة لٍا،  تبىت الهىظهة الصٍيوىية الدالهية تجربة 
جديدة إل اهة ها يسه  الكيبوتساي )هستوطىة تداوىية( لكن   مت تمك التجربة  سباب 
هختمفة، وكان هن أبرز هىتقدي تجربة الكبيوتساي  موهو ال   )لفكو يتش( الذي 

ا    صحيفة )كوىتراس( التابدة  حدوت ٌاعفوداي أن أو ح    س مسمة هقاالت ى ٌر
الكيبوتساي لم تكن ىاجحة بها  يً الكفاية،  ن هؤسسيٍا لم يستطيدوا االستهرار    
خطوتٍم الثورية ا ول  بواسطة زيادة عددٌم، ولذلك كان هصير الكيبوتساي الصتير 

الكيبوتساي الكبيرة الهستددة الستيداب الهىتمقة عم  ذاتٍا الف ل، وىادى بإ اهة 
الهٍاجرين الجدد، والت  تدهل    الزراعة والصىاعة والحرف، وتسد  إل  االكتفال 
الذات ، كها أىٍا ليست بحاجة إل  ت تيل عهال هست جرين،  ىٍا تستطير أن تجىد 
  الدهال هن بين الحر يين هن أع ائٍا، و د ُعرض ٌذا البرىاهج الذي طرحً ال 

م وتم إ راري وُأعتبر أساسًا إل اهة 9923عم  الهؤتهر الصٍيوى  الثالث ع ر عام 
 .(928) ذلك الىوع هن الهستوطىات الت  ُعر ت باسم )الكيبوتس(

بقيت ا  كار االستيطاىية الصٍيوىية الجديدة حبرًا عم  ورق إل  أن تم  د و 
   يٍا، وهن ثم إعادة  رض االىتداب البريطاى  عم   مسطين وا  اهة الحكم الهدى

ا تتاح هكاتب تسجيل ا را   )الطابو(، هها هكن الصٍايىة هن عقد صفقات  رال 
أراٍض جديدة بصورة  اىوىية،  هىذ ذلك الو ت تهكن الصٍايىة الدهال حت  أواخر عام 

دوىم هن ا را  ، وبذلك بمتت هساحة  973400م هن اهتاك أو حيازة ىحو 9922
م 9922يسيطر عميٍا اليٍود     مسطين حت  أواخر عام  ا را   الت  كان

 .(929)دوىم594000
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و اااد سااايطرت الخا اااات السياساااية عماااا  الحركاااة الكيبوتساااية، وأدت إلااا   اااال 
م، وكاان الهى اقون هان أىصاار الكيبوتساات الكبيارة 9924عصبة الكيبوتسات هىذ عام 

الطريااق ا هثاال إل اهااة  الهفتوحااة لكاال هاان يريااد االىتساااب إليٍااا، وأن ذلااك ا سااموب ٌااو
هجتهاار يٍااودي عاهاال واسااتيداب الهٍاااجرين الجاادد، ولقااد  اارر الهااؤتهر الراباار  حاادوت 

م 9924أيااار )هااايو( عااام  99-99ٌااعفوداي الهىدقااد  اا  كيبااوتس عااين حااارود خااال 
 .(930)تبى  ا سموب االستيطاى  الذي أعمن عىً أىصار الكيبوتسات الكبيرة

سااايس بىاااك ٌباااوعميم )بىاااك الدهاااال(، و اااركة البىاااال و اااام أحااادوت ٌااااعفوداي بت 
 .(939)وهؤسسات زراعية و ركات خدهاتية هن أجل توسير االستيطان

كهااا بااذلت  يااادة أحاادوت ٌاااعفوداي بهساااعدة الهىظهااات ا خاارى، جٍااودًا بالتااة 
لمحصااااول عماااا  دعاااام  دااااال السااااتيطان  مسااااطين، حيااااث ساااادت الىخااااراط الهسااااتوطىين 

ن، و   الٍيئات الت   كمتٍا السامطات البريطاىياة، لاردارة الصٍايىة    ا تصاد  مسطي
 . (932)الذاتية الهحمية، وأى  وا هستوطىات جديدة ووسدوا التجهدات االستيطاىية القائهة

م وصمت أو اع االستيطان اليٍودي اال تصادية إل  درجة 9923و   عام  
أبقت سمطات كبيرة هن السول، وخاصة    أوساط الدهال الداطمين، وهر ذلك 

ا السابق )الكتاب ا بيض عام  ( 9922االىتداب باب الٍجرة هفتوحًا، خا ًا لقراٌر
 .(933)لتحديد عدد الهٍاجرين وىوعيتٍم حسب  درة البمد االستيدابية

م سيطر عم  التجهر الصٍيوى      مسطين أزهة 9923و   هىتصف عام 
ارج الستيداب الهٍاجرين  قد ا تصادية حادة بسبب  مة رأس الهال الهستورد هن الخ

كان هدظم الهٍاجرين هن الحالوتس الذي اليهمكون ها يكفل استيدابٍم، هن جٍة، 
وعجز هؤسسات الهىظهة الصٍيوىية الدالهية ل دف إهكاىاتٍا الهالية لمقيام بالواجبات 
تجاٌٍم، هها د ر أكثرية الهٍاجرين لمدهل    ا  تال الداهة، هها ترتب عم  ذلك 

 .(934)هٍاجر 4000اهٍم بهوجة ىزوح هن  مسطين حيث أسفرت عن خروج لقي
وتقر تمك ا را   الت  استهمكٍا اليٍود خال تمك السىوات    أهاكن 

دوىم هن أرا    رية أبو غوش الوا دة  2200هختمفة هن  مسطين،  هىٍا هثًا: 
هن كفار دوىم بالقرب  5000غرب القدس الت  ُسمهت لهستوطىة كريات عىا يم، و
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دوىم  رق حيفا أ يم عميٍا كيبوتس ياغور،  99000سابا أ يهت عميٍا بمدة رعىاىاي، و
دوىم    السٍل الساحم   هال هديىة يا ا وأ يهت  96000وهصىر ا سهىت ىي ر، و

عميٍا بمدة ٌرتسميا،  و د كاىت هؤسسات االستيطان الصٍيوىية  د أست ىفت ى اطٍا 
يدة هن خال  رال ا را  ، حيث أى  ت    أواخر عام    إ اهة الهستوطىات الجد

م هستوطىة كريات عىا يم بالقرب هن القدس، كها و دت اُ سس إل اهة 9920
 .(935)أصىاف جديدة هن الهستوطىات

وعم  صديد أخر اتجً الدهال الصٍايىة بقيادة أحدوت ٌاعفوداي لتىظيم 
ا، ٌو  عصب   طاع االستيطان الزراع  التابر لٍم، هن كيبوتسات وهو ا يم وغيٌر

الجىاح الدهال  الصٍيوى  الفكري والتىظيه ؛ خصوصًا بدد استىفاذ التجارب 
ا وهوا فٍا، والوا ح  االستيطاىية وتبمورت آرال التيارات االستيطاىية الهختمفة وأ كاٌر
أن رغبة الدهال    و ف الهد اليهيى  الىاجم عن ٌجرة أبىال الطبقة اليٍودية 

ة إل   مسطين وىيتٍم    التصدي لسياسة القيادة الصٍيوىية البورجوازية الهتوسط
الهدادية لٍم، وكاىت الخطوة ا ول  الت  ُاتخذت    هجال تىظيم الهستوطىات 
الزراعية  يام هىظهة الدهال الزراعيين بإيداز هن الٍستدروت الهسيطر عميً آىذاك 

بهثابة الهالكة القاىوىية  هاك  أحدوت ٌاعفوداي بإى ال هؤسسة تابدة لٍا تكون
الهستوطىات وأهوالٍا، وتتول  تهثيمٍا أهام الهؤسسات الصٍيوىية ا خرى، كالكيرين 
ا، وذلك عم  غرار ٌيئة الداهمين    الٍستدروت،  كاييهت, والكيرين ٌايسود، وغيٌر

   أواخر الهالكة القاىوىية له ارير الٍستدروت اال تصادية، و د ُأى ئت تمك الهؤسسة 
 .(936)م9924عام 

، ا حزاب الدهالية الصٍيوىية     مسطينأحدوت ٌاعفوداي و ثقت  د و و 
عا اتٍا هر عدد هن حركات ال بيبة اليٍودية والصٍيوىية، الت  أى ئت    أوروبا    
هىتصف الد ريىات، وذلك لتحويمٍا إل  احتياط  لٍا تستم هىً الهٍاجرين ال باب، 

ن أبرز تمك الحركات اتحاد ال باب )دورور(، وهىظهة ال باب لدعم  وتٍا، وكان ه
ا  –الطائد ، وال باب الصٍيوى  –)جوردوىيا(، وال باب الك ف   اال تراك ، وغيٌر

هن حركات ال بيبة، كها حسىت عا اتٍا هر هىظهة ٌيحالوتس، الت  أعادت تىظيم 
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ر ىفسٍا جزلًا هن حركة صفو ٍا بدد االى قا ات الت  و دت  يٍا، وأعمىت أىٍا تدتب
الدهل اليٍودية والدالهية، وهٍتٍا إعداد أع ال لبىال أرض اسرائيل واحتال هوا ر 
لمدهل الدبري، وذلك هن خال االلتزام بقواعد الدهل الهىتج وطريقة الديش الكيبوتسية، 
كها طالبت الهىظهة أع ائٍا الهتواجدين خارج  مسطين بالتصرف عم  اعتبار أن 

 .(937) دهيٍا    الهٍجر والثاىية    أرض إسرائيلأحدى 
و د طرأت تتييرات همحوظة عم  عقيدة أحدوت ٌاعفوداي وهوا فً هر ىٍاية 
 ترة الد ريىات تحت ت ثير وا ر الكيان اليٍودي الجديد الذي راح يتبمور     مسطين، 

إهكاىية  يام  وىتيجة لذلك راح الحزب يتخم  تدريجيًا عن ىظرتً السابقة الهرتكزة عم 
هجتهر يٍودي عهال      مسطين د دة واحدة دون الهرور    هراحل الىهو 
الرأسهال ، واىطا ًا هن هو فً الجديد ى ط الحزب    هجال تىظيم ال باب اليٍودي 
    مسطين، إ ا ة إل  تىظيم الهؤسسات الهختمفة الت  أى  ٌا والتحالفات الت  

(، و رر الشبيبة االشتراكية العبرية) هالية   سسأ اهٍا هر با   التىظيهات الد
 (أبريل)الهؤتهر ا ول لم بيبة الهىدقد    كيبوتس غفدات ٌا مو اي    أوائل ىيسان 

عاهًا(، الداهل بروح  23-97م أن ٌد ٍا ٌو تىظيم وتثقيف ال باب )9926عام 
تهر اليٍودي وصراع الداهل اليٍودي الطبق     البمد هن أجل تحقيق الهج ،االىتاج

، (938)اال تراك     أرض إسرائيل، وأعمىت الهىظهة أىٍا جزلًا هن أحدوت ٌاعفوداي
 .(939)وكان أع ائٍا هن هؤسس  الكيبوتسات:  فايم، جميل يام، وبيت أورن

    الٍجرات الثالثة والرابدة و د أدت ٌذي الهوجات الهتتالية هن الهستوطىين
تركزت الهستوطىات اليٍودية    و ية ب كل كبير، إل  زيادة أعداد الهستوطىات اليٍود

أخصب هىاطق  مسطين ٌو  السٍل الساحم ، والجميل، وي ير اإلحصال السىوي 
 39،(940)هستوطىة 75م ارتفر عدد الهستوطىات إل  9922الرسه  إل  أىً    عام 

هستوطىات    هرج  6وهستوطىة    الجميل،  97هستوطىة    السٍل الساحم ، و
م 9927ر، وغور ا ردن، وهستوطىتان    الهرتفدات الجبمية، و   عام ابن عاه

هستوطىة    السٍل  88هستوطىة،  924أصبح عدد الهستوطىات     مسطين 
هستوطىة     94هستوطىة    هرج ابن عاهر، وغور ا ردن، و 96الساحم ، و
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كل حرف وكاىت جهيدًا تتخذ   ،(949)هستوطىات    الهرتفدات الجبمية 6الجميل، و
(N قد  كل ال مر ا يسر االستيطان الساحم  بين يا ا وحيفا، وال مر ا يهن  )

االستيطان بين بحيرة طبريا، وأعم  حوض ىٍر ا ردن، وال مر ا وسط االستيطان 
 . (942)عبر هرج ابن عاكر بين ال مدين اآلخرين

 ، وهىٍاالهرحمة تمكوكاىت هستوطىات هرج ابن عاهر هن أٌم إىجازات 
الكيبوتسات التالية: عين حارود، تل يوسف، بيت ألفا، حفتسيباي، غيفح، غىيتار، 
وهزراع، وكذلك أ يم الهو فيم: ىٍال، وكفار يحز ئيل، وتل عد يم، و   جبال القدس 
 أ يم كيبوتس كريات عىفيم، كها أ يهت الهو فا بىيهيىا     هال السٍل الساحم 

ىسهة، وتوجً ثمثٍم إل  السكن    الهدن  83.790أها عدد الصٍايىة  قد بمغ ، (943)
 .(944)أبيبا ربر الرئيسة، ٌو : القدس، ويا ا، وحيفا، وتل 

ولقد عهد اليٍود ل رال أكبر هساحة ههكىة هن ا را       مسطين، وركزوا  
-9920عم   رال ا را   الصالحة لمزراعة، و د حصل اليٍود ها بين عاه  

% هن أرا   هاكين 20.8  هاكين غائبين، و% هن أرا 57.4م عم  9922
 .(945)% أرا    احين صتار3.8هوجودين     مسطين، و

رأى يتسحاق طابىكين أحد  ادة أحدوت ٌاعفوداي: "أن االستيطان ٌو  د و 
الدىصر الرئيس  الذي يساعد عم  تحقيق الوحدة الطبيدية لألرض, وترابط أجزائٍا"، 

دن ه بٍا الو ر بقولً أىً ليس هن الههكن  صل و د ر ض االىفصال عن  رق ا ر 
رحت عام إلتال  كرة التقسيم الت  طُ  رورة  ورأي ، (إسرائيل)الجىوب عن  هال 

هواصمة إ اهة الهستوطىات الجديدة وبخاصة    الهىاطق الحدودية, ودعا لم، 9922
ٌهية     ، وأن تقل ا م با هاكن غير اله ٌولةاالٌتهايجب أىً ذكر طابىكين: "كها 

 .(946) ا هاكن الهكتظة بالسكان"
و د لدب تمك الهستوطىات دورًا رئيسًا    دعم اال تصاد الصٍيوى  خال  

هرحمة االىتداب البريطاى  لفمسطين، حيث كاىت  كرة االىتظام    الهستوطىات جزلًا 
هٍهًا    اإلطار الهؤسس لا تصاد والتجهر الصٍيوى      مسطين )اليي وف(، 
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ذلك حققت الهستوطىات دورًا هٍهًا    الحياة الزراعية، وكاىت ا را   التابدة وب
 .(947)لمهستوطهان تدط  د دة لحركة االستيطان الصٍيوى     هختمف الهجاالت

 

 أبرز األراضي التي استولى عميها الصهاينة بقيادة أعضاء أحدوت هاعفوداه: -9
 اخاص وأع اال يىتهاون ، هىٍاا تابداة   رعت  ركات صٍيوىية هتىوعاةلقد 

لاسااتدهار و اارال ا را اا ،  اا  الحصااول عماا  أرا اا  الدولااة،   حاادوت ٌاااعفوداي،
وكااذلك عماا  ا را اا  الههموكااة لهاااك غااائبين هقيهااين بمبىااان، أو سااوريا، أو هصاار، 
وكاااان أبااارز تماااك الهحااااوالت ٌااا  هحاولاااة السااايطرة عمااا  أرا ااا  الدولاااة  ااا  بيساااان، 

   هرج بن عااهر الخصابة، التا  ساهيت بهخاازن غاال وأرا   وادي الحوارث، وأرا
  مسطين.

 :(918)أراضي اتفاق مستأجري غور المدورة )أراضي بيسان( ( أ
لتسااٍيل عهميااة اىتقااال أرا اا  بيسااان  االحااتال البريطاااى ساادت ساامطات لقااد 

م، 9929فاا  صاايف عااام ،  (949)لمصااٍايىة؛  ىٍااا تقاار  ااهن أخصااب سااٍول  مسااطين
أن جهياااااار ا را اااااا  لاااااان تاااااازرع، طالهااااااا أن  ريطاااااااى االحااااااتال البأعمىاااااات ساااااامطات 

الهست جرين لم يو دوا عقود اساتئجار جديادة هار اإلدارة البريطاىياة،  ا اطر الهزارعاون 
 .(950)الدرب التو ير عم  عقود االستئجار

وكااااان تو ياااار اتفاااااق بيسااااان )غااااور الهاااادورة(  اااا  ت اااارين ثاااااٍن )ىااااو هبر( عااااام 
عجاااز الهااازارع عااان د ااار هساااتحقات ا رض  م، وجاااال  ااا  بىاااود االتفااااق أىاااً إذا9929
( هان بىااود 96ساٍمت الهاادة ر ام )، و اد (959)عاهاًا، يفقادي حقاً ال ارع   يٍاا 95خاال 

االتفا ية عهمية بير ا را   لمصٍايىة  بل أن يتم تسجيل صكوك الهمكية، و د ىصت 
الاذين  تمك الهادة عم  أىً "بدلًا هن تاريخ ذلك االتفااق، ياتم اعتباار جهيار ا  اخاص،

يطماق عماايٍم و ااق  اروط الهتىااازل لٍاام، هاكااًا لألرا ا  ا هيريااة، وخا اادين لمقااواىين 
الهتدمقاااة بتماااك ا رض، ولٍااام الحرياااة  ااا  ههارساااة جهيااار الحقاااوق والهزاياااا ذات الصااامة 
بهاااك ا را اا  ا هيريااة، كزراعااة ا  ااجار، وا  اهااة الهباااى  عماا  ا رض التاا  ىقماات 
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ن لمحكوهااة أو  همكيتٍااا لٍاام،  اارط أال يااتم أي تحوياال لمهمكيااة عاادا هااا تاام بطريقااة الااٌر
 .(952)اإلرث، إال بدد د ر ثهن ىقل الهمكية بالكاهل"

م، اتفا يااة 9928ساامطات االىتااداب  اا  كاااىون أول )ديسااهبر( عااام و ااد عاادلت 
بيسااان؛ بساابب ال ااتوطات الصااٍيوىية عميٍااا، بحيااث هااددت الااد ر إلاا  ثاثااين عاهااًا، 

ًا هاان أرا اا  الدولااة، كهااا سااهحت الهااادة السادسااة ع اارة هاان وهىحاات الصااٍايىة ىصاايب
اتفا ية بيسان الهددلة، ىقل ا را   إلا  أياة جٍاة كاىات، طالهاا أن د ار الرساوم تاؤول 

هىحاات تمااك الهااادة لمصااٍايىة  اارال هساااحات واساادة هاان ، و ااد (953)إلاا  خزيىااة الدولااة
 ا را  .

 : (951)أراضي وادي الحوارث ( ب
لألرا    كاىت الت  ت هىت بير وادي الحوارث،  أها ثاى  أكبر صفقة بير

عرب   9200دوىهًا، وكان الوادي ه ٌواًل هن  بل  30.826والت  ا تهمت عم  بير 
 3000يزرعون ثمثيً، ويستخدهون الثمث الهتبق  لمرع ، وكان ٌؤالل السكان يهمكون 

و هحصولٍم 9928رأس هن الها ية، و   عام  الرئيس ها م بمغ ىاتج بيدٍم لمبطيخ ٌو
 .(955)دوالراً 34.020يدادل 

البيروتيااة، وكااان  (التيااان)كاىاات أرا اا  وادي الحااوارث هسااجمة باساام أساارة لقااد 
، وطرحت ا رض    الهزاد الدمى     ىيساان )أبريال( (956)أسرة عربية 2546يسكىٍا 
م، بااااا هر هااااان هحكهاااااة ىاااااابمس، و ااااااًل لااااادين يٍاااااود  رىسااااايين عمااااا  أسااااارة 9929عاااااام 
 203.260راٌا الصااىدوق القااوه  اليٍااودي )الكياارن كايهياات( بهبمااغ ،  ا اات(957)التيااان

ت اارين ثاااٍن  30، و اا  (958)م9929أيااار )هااايو( عااام  27دوالرًا، وسااجمت باسااهً  اا  
م، أصااادرت الهحكهاااة الهركزياااة  ااا  ىاااابمس حكهاااًا بطااارد عااارب 9929)ىاااو هبر( عاااام 

. وبىاًل عم  أهر الهحكهة تحركات القاوات البريطاىياة إلخاراج (959)الحوارث هن ا رض
 .(960)م9930سبتهبر )أيمول( عام  6أٌال  وادي الحوارث هن أر ٍم بالقوة،    

احتج الدرب عم  عهمية ال رال لتمق  الدديد هن القاطىين عم  ا رض  د و 
ن، إال أن أن الصىدوق عرض عميٍم أر ًا بديمة    هىطقة بيسا رغمأواهر إخال، 
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ا رض لم تكن كا ية لسد احتياجات الهطرودين، عاوة عم  ذلك كاىت ا رض  تمك
البديمة أر ًا  قيرة، وكان تحويمٍا إل  أرض هىتجة يتطمب هبمتًا كبيرًا هن الهال الازم 
لرّيٍا،  وباإل ا ة إل  أن خبرة الهطرودين الدرب بوسائل الري الحديثة كاىت  ميمة، 

ا رض البديمة هراع لهوا يٍم، وكان عدم تو ر الهراع  عاهًا سمبيًا ولم تكن    
هٍهًا  ن بدض الدرب الهطرودين كاىوا هن القبائل البدوية الت   ّكل الرع  هصدر 

 .(969)دخمٍا ا ساس 
 : (969)أراضي مرج بن عامر ( ت

دد تربة أرا   هرج بن عاهر هن أ  ل ا را       مسطين؛  ىٍا طيىية تُ 
ثقيمة، غىية بالهواد الد اوية ههاا جدمٍاا خصابة جادًا، وزاد هان  ادرتٍا عما   صمصالية

الصاااٍايىة  و اااد حااااولاالحتفااااظ بالرطوباااة؛ لاااذا تطمااار الصاااٍايىة إلااا  السااايطرة عميٍاااا، 
م، هن عائمة سرسق المبىاىية، عىدها اتفق يٍو ر خاىكين هر بدض 9899ئٍا عام  را

 .(963)لدولة الدثهاىية أو فت البيرألف دوىم، لكن ا 920أ راد الدائمة ل رال 
م  ارال أكثار هان 9925-9920سٍمت سمطات االىتداب ها بين عااه  ولكن 

عائمااة  900ألااف دوىاام  اا  هاارج باان عاااهر لمصااٍايىة، ههااا أدى إلاا  جااال ىحااو  200
 .(964)هن الهزارعين الهست جرين  يٍا، دون أن تفكر    حهايتٍم

 م:9191استيطان العفولة عام  ( ث
م، 9924ت اااارين ثاااااٍن )ىااااو هبر( عااااام  28لفاحااااون الداااارب  اااا  ٌاااااجم القااااد 

اااا  ااارب  رياااة  هجهوعاااة هااان الدهاااال الصاااٍايىة الاااذين  ااااهوا بحااارث ا رض التااا  احتمٌو
بداااد  ياااام الصاااٍايىة ب ااارال بداااض ا را ااا  هااان عائماااة  -عااااهرالدفولاااة  ااا  هااارج ابااان 

لقرياة الدربياة ؛ هها أدى إل  إخال تمك ا-ألف دوىم 200سرسق المبىاىية، الت  باعت 
 .(965) هن الدائات الفاحية الفقيرة

 أشكال المستوطنات الصهيونية: -4
لقد تطورت الحقول الزراعية )الهستوطىات( الت  خ دت لسيطرة الصٍايىة 
    مسطين خال هرحمة االحتال البريطاى     ثاثة اتجاٌات تهثمت   : إ اهة 
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و ال كل الذي كان يدعهً ويؤدي أحدوت  حقول زراعية جهاعية )كيبوتس( ٌو
ٌاعفوداي، وتداوىية )الهو اف(، إل  جاىب استهرار إ اهة حقول  خصية هؤجرة 
)هستوطىات هستقمة(، وسيتم التطرق    إل  الهستوطىات الجهاعية )الكيبوتس(  ىٍا 

    هجال دراستىا.
 المستوطنات الجماعية )الكيبوتس(: -

م، 9920س ( هىذ ى  تً عام لقد  ام الكيرين ٌايسود )الصىدوق الت سي
بالبحث عن ُطرق لتحسين ظروف الزراعة، وخمق ىهوذج زراع  هددل يدتهد عم  
اإلىتاجية والجهاعية،  تم التركيز عم  الحقول الهختمطة، ك حد اُ سس لتطوير 
اال تصاد الزراع  الصٍيوى ، ٌو  عبارة عن حقول تقوم بزراعة هتىوعة لكل أىواع 

بدض الصىاعات الت  تقوم عم  اىب تربية الهوا  ، وههارسة الهزروعات، إل  ج
االىتاج الزراع  أو الحيواى ، و د و فت الدوا ر اال تصادية ورال ت سيس تمك الحقول؛ 
هن أجل خمق أهن ا تصادى لمهستوطىين الصٍايىة، وتزويد االستيطان الصٍيوى  

ة، إ ا ة لت هين سيطرة بكل الهحاصيل، دون االعتهاد واالرتباط بالزراعة الدربي
 .(966)الصٍايىة أكبر هساحة هن ا را  

و د اتسدت هساحة الهزارع الهختمطة خاصة هر اكت اف هصادر جديدة 
لمهياي    أجزال عدة هن  مسطين، وعهمت إدارة الزراعة التابدة لموكالة اليٍودية بتو ير 

 99دد الكيبوتسات إل التسٍيات ال رورية لت سيس تمك الهزارع، وىتيجة لذلك زاد ع
ىسهة عام  4.506، وزاد عدد الداهمين  يٍا إل  (967)م9922كيبوتسًا عام 

 .(968)م9930

: موقف الكتمة )ب( "أحدوت هاعفوداه" من الهجرة واالستيطان ثالثاً 
 :م(9118-9111)الصهيوني

بدد اى قاق الكتمة )ب( عن حزب هباي وتكوين حركة  جل الدهل )أحدوت 
بح لً هوا فً الهختمفة بخصوص الٍجرة واالستيطان الصٍيوى     ٌاعفوداي(، أص
طالب أحدوت ٌاعفوداي بصٍيوىية حرة واستيطان جهاع  هفتوح    كل  مسطين،  قد 
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أىحال  مسطين تحت سمطة الصٍايىة، وبواسطة الوكالة اليٍودية، وىادى أحدوت 
ة لمدهل والحياة    ٌاعفوداي حل اله كمة الصٍيوىية وتهكين ٌجرة هايين الصٍايى

 مسطين، وتٍجير الصٍايىة هن بمدان الدالم إل   مسطين، واستيطاىٍا، وت هين 
توطيىٍم     مسطين دون هوا قة أو  روط هن السكان الدرب، أو دولة أخرى، وبدون 
تحديد ىسبة الٍجرة، أو تقسيم  مسطين، وت هين حهاية دولية لاستيطان الصٍيوى     

 .(969) مسطين
دعا أحدوت ٌاعفوداي    برىاهجً االىتخاب  الىتخابات ىقابة الدهال  كها 

م إل  ٌجرة يٍودية 9944)الٍستدروت(، وجهدية الهىتخبين    تهوز )يوليو( عام 
واستيطان جهاع  هفتوح    كل أىحال أرض )إسرائيل(، تحت سمطة ال دب  حرة

ب    )أر ً( ك دب )اليٍودي( وبواسطة الوكالة اليٍودية الت  ستركز كل ال د
 .(970)صاحب استقالية سياسية، وا تصادية، وثقا ية، وبىال )دولة عبرية(  يٍا

وىادى أي ا أحدوت ٌاعفوداي ب رورة ٌجرة هايين اليٍود لمدهل، ولحياة  
االستقال القوه     )الوطن(، وتحدث أىً لن تساعد اليٍود أية حقوق رسهية يتم 

ل تٍجير اليٍود  رض )إسرائيل(،    استيطان واسر الحصول عميٍا    )ال تات(، ب
كبير، ويجب الهىا مة هن أجل ت هين حق الٍجرة لكل اليٍود    )ال تات(  بل 
الحصول عم  االستقال السياس ، وت هين توطيىٍم    )الباد( دون أي هوا قة أو 

 .(979) روط هن السكان الدرب أو دولة أخرى، وبدون تحديد ىسبة الٍجرة
طمب أي ًا بت هين حهاية دولية لاستيطان الصٍيوى     الباد بدد تجدد و  

استقالً    وطىً، وزيادة حجم  وتً االىتاجية الت  ستؤهن لً االعتراف الدول     
 .(972)بىال الدولة اليٍودية

وأكد أحدوت ٌاعفوداي    برىاهجً االىتخاب  لمهؤتهر السادس ع ر  
ستهرار    خمق هجتهر عهال ، الذي أثبت  درة الداهل لمٍستدروت أىً يدهل عم  اال

ى ال الهرا ق اال تصادية هن خال إدارة ىقابة الدهال الت  ساٌهت  عم  االىتاج، وا 
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   إى ال أحيال سكىية، وه ارير صىاعية، وىقل، وبىال سفن، وصيد، وخدهات 
 .(973)أخرى...إلخ
الهؤتهر الذي ُعقد  بوعال  تسيون خال –ىادى حزب أحدوت ٌاعفوداي و د 

م إل  الٍجرة الجهاعية هن خال إخراج بقايا اليٍود هن أوروبا إل  9946   عام 
ح ار سرير لكل الصٍايىة    ال رق ا وسط إل   مسطين، وت هين   مسطين، وا 
الٍجرة الجهاعية هن كل دول )ال تات(، والدهل بكل اإلهكاىيات الهتاحة الستتال 

ه ارير االستيطان الزراع ، وتوسير هىاطق الزراعة، والري، كىوز  مسطين، بواسطة 
حيال اال تصاد البحري والجوي ب كل رسه ، ووتيرة سريدة، والى ال عم  هستوى  وا 

م 9939الهسؤولية القوهية     مسطين وخارجٍا  د سياسة الكتاب ا بيض عام 
ىساىية    الذي جال ليخىق أرض )إسرائيل(، و د أي سمطة غير  اىوىية غير إ

 مسطين، وهدار ة هطمقة  د أي بديل لمسمطة االىتدابية الت  ست ر حدًا لمٍجرة 
وتو ف االستيطان، ويجب أن تحل الدولة )الدبرية( بديًا لمسمطة االىتدابية، وتكثيف 
الٍجرة اليٍودية هن كل الباد دون تو ف أو اىصياع  ي  اىون يهىر ذلك، وخمق 

ن، ت هل كل الهىاطق حت  تستطير تمك الهستوطىات أن هىظوهة أهىية لاستيطا
ا بكل راحة، هن خال إعداد ال باب     مسطين، وعهل استيطان طميد   تؤدي دوٌر
   كل هكان     مسطين، وت سيس هىظم لاستيطان الداهل بكل أ كالً االجتهاعية 

    مسطين واال تصادية، وتطوير تمك القواعد وتوسيدٍا، ودعم استيداب الٍجرات 
عن طريق تسكين الهٍاجرين، وتو ير  رص عهل لٍم، ورعاية  ؤوىٍم اال تصادية 

 .(974)واالجتهاعية والثقا ية
م القا   ب رورة هىح 9946بهوجب  رارات المجىة ا ىجمو أهريكية عام و 

هائة ألف  ٍادة ٌجرة عم  الفور،  قد تد ق يٍود بولىدا والهجر وروهاىيا وهن بدض 
خرى إل   مسطين بوسائل سرية، وكان عددٌم يزيد عن ا لف وخهسهائة  يزا الدول ا 

الت  صرحت بٍا بريطاىيا، و د تهكىت السمطات البريطاىية هن اإلحاطة بالكثير هىٍم 
   هدسكرات حت  يصبح لٍم الحق    الدخول بهوجب االتفاق، و د  اهت 

رات  د اإلىجميز، عار وا الهىظهات اليٍودية وهىٍا عصابة الٍاجاىاة بدهل هظاٌ
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اإلجرالات البريطاىية الت  تحتم عم  الهٍاجرين اليٍود أن يحهموا تصاريح 
 .(975) اىوىية

بوعال  تسيون لحرب إغاق  مسطين أهام الٍجرة  –وىادى أحدوت ٌاعفوداي 
واالستيطان، وطالب باالستفادة هن اإلهكاىيات اال تصادية وهصادر الهياي والكىوز 

 .(976)الت  تتهتر بٍا  مسطين، وأن تكون حًا لمهس لة اليٍوديةالطبيدية 
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 الحواشي
                                                 

 .24غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل، ص(9)
، 2؛ جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج926الفتاوي، سٍيل: جذور الحركة الصٍيوىية، ص (2)

 .997ص

؛ 999؛ الىهر، ىادية: تطور اال تصاد اإلسرائيم ، ص992سدد، أحهد: تطور اال تصاد، ص (3)
؛ الىحال، هحهد: سياسة االىتداب 70وي، ساه ، لٍن، والتر: الصٍيوىية وأرا   إسرائيل، صٌدا

 69البريطاى ، ص

Berkowitz, Abra: Changing Land Tenure in the Middle East, P. 13-14. 
و سياس  بريطاى ، يٍودي الدياىة،  تل 9890ٌربرت صهوئيل: ولد عام (4) م    بريطاىيا، ٌو

م، وتقرب هن 9925م، حت  عام9920دوب الساه  البريطاى  عم   مسطين عامهىصب الهى
الحركة الصٍيوىية خال الحرب الدالهية ا ول ، وطالب حكوهتً ب ن تدمن  مسطين دولة لميٍود، 
و وا ر الهسودة ا ول  لتصريح بمفور، كها اٌتم بتطوير الهى آت  كحل لمهس لة اليٍودية، ٌو

م. هىصور، جوى : 9963الوجود الصٍيوى      مسطين، تو   عاموالهؤسسات الت  دعهت 
؛ طٍبوب،  ائق: الحركة الدهالية والىقابية، 299هدجم ا عام والهصطمحات الصٍيوىية، ص

 ؛93ص
https://www.jewishvirtuallibrary.org/herbert-louis-samuel 
(5)

 Stein, Kenneth: The land question in Palestine, P. 45. 
 ؛39-38، ص2 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (6)

Stein, Kenneth: The land question in Palestine, P. 45. 
 .39-38، ص2 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (7)

(8(
Ismar , Elbogen: Acentury of Jewish Life, P. 592. 

 .323، ص9لوراىس، ٌىري: هس لة  مسطين، هج( 9)
 .24غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل، ص(90)
؛ طربين، 993(، صعبريهردخاي، ىاؤور، جمدادي، دان: أرض إسرائيل    القرن الد رين ) (99)

؛ 64اٌيم: سياسة االىتداب، ص؛ الجىدي، إبر 9008أحهد:  مسطين    عٍد االىتداب، ص
.  و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، 386 و اى ، إلياس، الهوجز    تاريخ، ص

 .39-38، ص2ج
 .773-772م، ص9939-9922خمة، كاهل:  مسطين واالىتداب البريطاى  ( 92)
ربين، ؛ ط993(، صعبريهردخاي، ىاؤور، جمدادي، دان: أرض إسرائيل    القرن الد رين ) (93)

https://www.jewishvirtuallibrary.org/herbert-louis-samuel
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؛ 64؛ الجىدي، إبراٌيم: سياسة االىتداب، ص9008أحهد:  مسطين    عٍد االىتداب، ص
.  و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، 386 و اى ، إلياس، الهوجز    تاريخ، ص

 .39-38، ص2ج
 .773-772م، ص9939-9922خمة، كاهل:  مسطين واالىتداب البريطاى  ( 94)
 .54مسطين والفمسطيىيون، صأن سهيث، باهيا:   (95)
 .933-932م، ص9939-9922خمة، كاهل:  مسطين واالىتداب البريطاى  ( 96)
 .759م، ص9939-9922خمة، كاهل:  مسطين واالىتداب البريطاى  ( 97)
السىوار، زكريا: دور ٌربرت صهوئيل    تهميك الصٍايىة أرض  مسطين، هؤتهر الدمه  الرابر  (98)

 .334، ص05/16/2009 مسطين لكمية اآلداب،
؛ 999؛ الىهر، ىادية: تطور اال تصاد اإلسرائيم ، ص992سدد، أحهد: تطور اال تصاد، ص (99)

؛ الىحال، هحهد: سياسة االىتداب 70ٌداوي، ساه ، لٍن، والتر: الصٍيوىية وأرا   إسرائيل، ص
 .336ين، ص؛ السىوار، زكريا: دور ٌربرت صهوئيل    تهميك الصٍايىة  مسط69البريطاى ، ص

Berkowitz, Abra: Changing Land Tenure in the Middle East, P. 13-14. 
 .9097طربين، أحهد :  مسطين    عٍد االىتداب، ص ( 20)
؛ ساميهان، هحهاد : القاواىين البريطاىياة، 690بسيسو،  ؤاد : اال تصاد الدربا   ا   مساطين، ص ( 29)

 .69ص 
؛ سميم، هحهاد عباد الارؤوف : ى ااط 994    مسطين، ص  الحزهاوي، هحهد : همكية ا را   (22)

 .250الوكالة اليٍودية لفمسطيى ، ص 
 .250سميم، هحهد عبد الرؤوف : ى اط الوكالة اليٍودية لفمسطين، ص  (23)
 .58الىحال، هحهد : سياسة االىتداب البريطاى ، ص  (24)
 .60سميهان، هحهد : القواىين البريطاىية، ص  (25)
ين الهدع  الدام عُ و ،  اىوىياً  وأكاديهياً  ريطاىياً ب هحاهياً  وكان م،9883 عام ولد: يىتويتشىورهان ب(26)

خال  ترة االىتداب البريطاى  عميٍا، وكان هىدوبًا    الهؤتهرات الصٍيوىية هن عام   مسطين   
كرية ال اإلدارة الدسعهل خم، 9908م،  ام بزيارة  مسطين  ول هرة عام 9992م إل  عام 9907

، كسكرتير  اىوى     اإلدارة الهدىية م 9920ثم ُعين عام البريطاىية لفمسطين ، ك ابط   ائ  ، 
و الهىصب الذي  تمً حت  عام  الدام الىائب سرعان ها تتير الدىوان إل  ثم  لدب م؛ و 9939، ٌو

جارية الحديثة الت  القواىين الت    استصدارركز جٍودي ، و دوًرا رئيسًيا    تطوير القاىون الفمسطيى 
 ، بسبب اىحيازي لمصٍايىة  امجذب الهزيد هن الٍجرة اليٍوديةالت  تالتىهية اال تصادية  تساعد    
، تم  م9939عامأغسطس  -آب    ، و ن بهظاٌرات واحتجاجات  د وجودي    اإلدارةو الفمسطيىي
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 م9932هن عام و ستدهرات، إىٍال تدييىً    هىصب الهدع  الدام هن  بل وكيل وزارة الخارجية لمه
ى ر عدًدا كبيًرا و  . القدس    الدبرية الجاهدة ،  تل كرس  الدا ات الدولية    م9959إل  عام 

 م.9979، وتو   عام هن الكتب والهقاالت
Bernard Wasserstein (1978). The British in Palestine. London: Royal 

Historical Society. pp. 209–215; Norman Bentwich (1962). My Seventy 

Seven Years. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 21–23; Assaf 

Likhovski (2006). Law and Identity in Mandate Palestine. University of 

North Carolina Press. pp. 57–58 
 .996الحزهاوي، هحهد : همكية ا را       مسطين، ص  (27)
؛ الحزهااوي، هحهاد 75ية، خيرية : الحركة الوطىية الفمسطيىية    ثمث القرن الحاال ، ص  اسه (28)

 .997-996: همكية ا را       مسطين، ص 
 .69م، ص 9925 باط  9، 932جريدة حكوهة  مسطين الرسهية، ع( 29)
   ااا  ؛ بسيساااو،  اااؤاد : اال تصااااد الدربااا67الىحاااال، هحهاااد : سياساااة االىتاااداب البريطاىياااة، ص  (30)

 .699 مسطين، ص 
يقصد بالتابة الهحفوظة : التابة الت  ليست هن ا هاك الخصوصاية. )جريادة حكوهاة  مساطين  (39)

 (.703م، ص 9925ىيسان  95، 937الرسهية، ع
 .703م، ص 9925ىيسان  95، 937جريدة حكوهة  مسطين الرسهية، ع (32)
 .704-703م، ص 9925ىيسان  95، 937جريدة حكوهة  مسطين الرسهية، ع( 33)
؛ بسيسو،  ؤاد : اال تصاد الدرب      مسطين، 62الىحال، هحهد :  مسطين أرض وتاريخ، ص  (34)

 .46؛ الىحال، هحهد : سياسة االىتداب البريطاى ، ص 699ص 
؛ بسيسااو،  ااؤاد : اال تصاااد الدرباا   اا   مسااطين، 63سااميهان، هحهااد : القااواىين البريطاىيااة، ص  (35)

؛  اابيب، سااهيح : ا صااول 9098حهااد :  مسااطين  اا  عٍااد االىتااداب، ص ؛ طااربين، أ699ص 
 .42اال تصادية، ص 

؛ الحزهااااااوي، هحهاااااد : همكياااااة ا را ااااا   ااااا  64ساااااميهان، هحهاااااد : القاااااواىين البريطاىياااااة، ص  (36)
 .929 مسطين، ص 

 م، وكان هىدوبًا ساهيًا عم   مسطين لهدة ثاثة سىوات9870: ولد عام جون روبرت ت اىسمور(37)
وعهل سكرتيرًا لمجىة الد اع  م(، وعهل    ساح الٍىدسة البريطاى ،9939-9928هن )

م(، وتريىيداد 9996-9999: هوري يوس )أصبح هديرًا استدهاريًا    عدة هىاطق هثل، و االستدهارية
كها  تل هىصب م(، 9928-9923م(، وروديسيا الجىوبية )زيهبابوي( )9996-9929وتوباغو )
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ب كل عام سمبيًا تجاي الصٍيوىية.    م(، 9923-9922)لجىة الد اع اإلهبراطوريهساعد سكرتير 
 .م9952وتو   عام م، 9939غادر  مسطين    عام، حين أن هو فً هن الدرب كان جيداً 

 Spencer C. Tucker, Priscilla Roberts: The Encyclopedia of the Arab-Israeli 

Conflict, Vol.1,  P.260-261. 
 .344م، ص 9929، ا ول هن ىيسان )أبريل( 232جريدة حكوهة  مسطين الرسهية، ع  (38)
 .9052، ص 9929ت رين ثاٍن  96، 247جريدة حكوهة  مسطين الرسهية، ع  (39)
ىظام اله اع : ٌو الهمكية الجهاعية لهجهوعة ب رية ها ) رية هثًا(، دون تديين أية حادود  ياة  (40)

 (.65حدد. )سميهان، هحهد : القواىين البريطاىية، ص  طدة أرض هحدودة، لهالك ه
؛ الجىااادي، إباااراٌيم : سياساااة االىتاااداب 752خماااة، كاهااال :  مساااطين واالىتاااداب البريطااااى ، ص ( 49)

 .27-26البريطاى  اال تصادية، ص 
 .65سميهان، هحهد : القواىين البريطاىية، ص ( 42)
 .979، ص 2هجهوعة  واىين  مسطين، ج م؛9928 اىون تسوية حقوق همكية ا را   لدام  (43)
؛ خماااة، كاهااال :  مساااطين 929-928الحزهااااوي، هحهاااد : همكياااة ا را ااا   ااا   مساااطين، ص  (44)

 .479؛ بويصير، صالح : جٍاد  دب  مسطين، ص 752واالىتداب البريطاى ، ص 
؛ دروزة، هحهاااااد : الق اااااية 56هوسااااا ، صاااااابر : ىظاااااام همكياااااة ا را ااااا   ااااا   مساااااطين، ص  (45)

 .98طيىية    هختمف هراحمٍا، ص الفمس
؛ الحزهااااااوي، هحهاااااد : همكياااااة 753-752خماااااة، كاهااااال :  مساااااطين واالىتاااااداب البريطااااااى ، ص  (46)

 .94ا را       مسطين، ص 
الفمساطيىية  ا  هختمااف  ؛ دروزة، هحهااد : الق اية66ساميهان، هحهاد : القاواىين البريطاىياة، ص  (47)

 .98هراحمٍا، ص
 .753واالىتداب البريطاىية، ص  خمة، كاهل :  مسطين (48)
 .88ص، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(49)
 .89-88، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(50)
 .20غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل، ص(59)

(52) Lucas, Noah: The Modern History of Israel, P.79-80;  

 .994لصٍيوىية، صأبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية ا
عطايا، أهين هحهود: الت كل السكاى  ؛ 25-24غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل، ص(53)

، 38،ع90والبيئة االجتهاعية لمتجهر اليٍودي     سطين الهحتمة،  ؤون اجتهاعية، هج
 .33-32ص
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اب وآخرون: هو 329 اكر، هحهود: هوسوعة تاريخ اليٍود، ص (54) سوعة ؛ الكيال ، عبدالٌو

 ؛29؛ الدهمة، عهرو: الٍجرة اليٍودية، ص73، ص7السياسة، ج
Don, Peretz: The Middle East today, P. 287. 
)55(

 Dunner, Joseph: the republic of Israel, P. 56; 

 .992أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية الصٍيوىية، ص
؛  بيب، سهيح: ا صول اال تصادية، 64ص الجىدي، ابراٌيم: سياسة االىتداب البريطاى ، (56)

 .40ص
؛ هٍاى ، عم : الدا ات الصٍيوىية 998-997، ص2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج (57)

 .76؛ ال اه ، ر اد: ال خصية اليٍودية، ص297م، ص9936-9998البريطاىية 

 .339تمه ، أ رايم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، ص (58)
م، حين اصطدهت  ئتان هختمفتان 9929ا ول هن أيار )هايو( عام  تفجرت ا حداث    (59)

االتجاي هن الدهال الصٍايىة    عيد الدهال    تل أبيب، وتحت  تط الفئة اال تراكية 
الصٍيوىية، ا طرت الفئة ال يوعية البم فية إل  الخروج هن تل أبيب همتجئة إل  ح  الهى ية 

اد ال رطة تفريق الفئة البم فية،  هل ذلك سكان الح  هن اإلساه     يا ا، وعىدها حاول أ ر 
الدرب، وسرعان ها اهتدت ا حداق    هديىة يا ا ب كهمٍا. طربين، أحهد:  مسطين    عٍد 

 .9009االىتداب، ص
؛ بسيسو،  ؤاد: اال تصاد الدرب      مسطين، 94ال ريف، هاٌر: تاريخ  مسطين، ص (60)

 .645ص

 .339الهصطمحات الصٍيوىية، ص تمه ، أ رايم: هدجم (69)
 دهت الحكوهة البريطاىية ه روع صك االىتداب عم   مسطين إل  البرلهان البريطاى     آب  (62)

م، وى رتً    لىدن    ىٍاية ال ٍر ذاتً، ثم  اهت بدر ً عم  هجمس 9929)أغسطس( عام 
تهوز  24ىدن    م، ووا ق عميً الهجمس    ل9929أيمول )سبتهبر( عام  7عصبة ا هم    

 م.9923أيمول )سبتهبر( عام  29م، وأصبح ساري الهفدول اعتبارًا هن 9922)يوليو( عام 
 .407، ص2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج

، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج ؛ 33 ريح، أسهٍان: جذور االستيطان، ص (63)
 .407ص

 .64 ، صالجىدي، ابراٌيم: سياسة االىتداب البريطاى (64)
ار، ربا: تطور اال تصاد 962ص، 9ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى  الصٍيوى ، ج (65) ؛ الٌز

 .62الصٍيوى ، ص
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 ؛242الٍىيدي، سحر: الت سيس البريطاى ، ص؛ 25سدد، إلياس: الٍجرة اليٍودية، ص( 66)

 .94ال ريف، هاٌر: تاريخ  مسطين، ص
 .920-997، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج (67)
جريس، صبري: تاريخ ؛ 76، صعبري(أربل، ىفتال  وأخرون: االىتداش    ظل البريطاىيين ) (68)

 .920-997ص، 2الصٍيوىية، ج
 ؛ 60(، صعبريزهين، يٍو ر: هن حب صٍيون إل  دولة إسرائيل ) (69)

Nahum, Karlinsky: California dreaming, P. 25. 
(70) Third Aliyah: www.jewishvirtuallibrary.org; The Council of Restoration 

and Preservation: www.jewishvirtuallibrary.org; 

م، 9948حسوىة، خديجة: الدا ة بين الدرب الفمسطيىيين واليٍود هن بداية االستيطان حت  عام 
 .46ص

 .302-309ص، 9دهار االستيطاى  الصٍيوى ، جياسين، السيد: االست (79)
 .979(، صعبريبقير، جدعون: هستوطىات تاج أو بيت  وه  ) (72)
 244.ص، 9ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى  الصٍيوى ، ج (73)
 .920(، صعبري،  ه هون: تاريخ إسرائيل    الفترات ا خيرة )كير ىباوم (74)
ة(: ىوع هن االستيطان الزراع  التداوى  يجهر بين الكيبوتس هو اف عو ديم )هستوطىة عهالي (75)

وهبى  ٌذا الىوع هن ويدد ذلك الىوع هن الهستوطىات الىهط ا كثر  يوعًا، وهستوطىة الدهال، 
وتدتبر الهزرعة همكًا لمجهير، وصدرت  ،االستيطان عم  هبدأ الهساوة، وعم  ا تصاد ه ترك

، وُأسس الهو اف ا ول    أيمول ق أرثر روبينم عن طري9993 كرتٍا  ول هرة عام 
؛ 268تمه ، أ رايم وهىاحيم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، صم. 9929)سبتهبر عام 

، 9؛ ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى ، ج399البديري، ٌىد: أرا    مسطين، ص
 .294ص

دوىم هن أرا   سٍل  ألف 200م(، حوال  9925-9929لقد باع آل سرسق خال الهرحمة ) (76)
، زايد؛ 93-92هرج ابن عاهر لمصٍايىة. ياسين، عبدالقادر: كفاح ال دب الفمسطيى ، ص

 .48م(، ص9948-9994هحهود: تاريخ  مسطين )
آب )أغسطس( عام  98-6ُعقد الهؤتهر الصٍيوى  الثالث ع ر    هديىة كرلسباد ها بين  (77)

 ة اليٍودية، وا تتاح الجاهدة الدبرية    القدس.م، وُا ترح خال الهؤتهر توسير الوكال9923
 407.تمه ، أ رايم وهىاحيم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، ص

ار، ربا: تطور اال تصاد الصٍيوى ، ص (78) غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل،  .64الٌز

http://www.jewishvirtuallibrary.org/
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 .935-930ص ،2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج؛ 25-24ص
أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب ؛ 349-348، ص9ة  مسطين، هجري: هس للوراىس، ٌى( 79)

 .993الدهالية الصٍيوىية، ص
 .347، ص9لوراىس، ٌىري: هس لة  مسطين، هج( 80)
جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية،  .339تمه ، أ رايم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، ص (89)

 .118ص ،2ج
 84.ص، عبري(ريطاىيين )أربل، ىفتال  وأخرون: االىتداش    ظل الب (82)
 .943(، صعبريأربل، ىفتال  وآخرون: االىتداش    ظل البريطاىيين ) (83)
؛ السٍم ، ىبيل: االستيطان والصراع الديهوغرا  ، 29الدهمة، عهرو: الٍجرة اليٍودية، ص (84)

 ؛979ص
Dunner, Joseph: the republic of Israel, P. 56. 

و م،8749 عام ولد جرابسك : مديسمب  (85)   تل الثاىية، البولىدية لمجهٍورية الوزرال رئيس ٌو
 الوطىية المجىة    وع و م،9992-9905 بين ها الروس  الدوها هجمس    ع و هىصب

، ثم (م9998-9995) روسيا    بولىدا لههمكة الهركزية الهواطىين لجىة رئيس وكان البولىدية،
 ثان ت رين 4إل  (أكتوبر) أول ت رين 26 هن االىتاجية والسمر الزراعة وزير تل هىصب  

 االتحاد عن الىائب ُعين ثم ،م9998 عام ا عم  ال دب  الهجمس ع وو  ،م9998 (ىو هبر)
 (ديسهبر) أول كاىون 93 هن الخزاىة وزير هىصب و تل (،م9922-9999) ال دب  الوطى 
    البولىدية لحكوهةا لوزرال رئيساً  ىتخباُ  ثم ،م9925(ىو هبر) ثان ت رين 93 إل  م9999

 كاىون 99 هن والثاىية م،9920 (يوليو) تهوز 24 إل  (يوىيو) حزيران 23 هن ا ول  هرحمتين،
 وارسو جاهدة    عهيداً  ُعين ثم ،م9925(ىو هبر) ثان ت رين 94 إل  م9923(ديسهبر) أول
 ،م(9929-9928)    الجاهدة ٌذي رئيس ىائب ثم ، م(9928-9926)    الحياة لدموم
 وارسو.    م9938 عام وتو  

Władysław Grabski; www. pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Grabski. 
اب: هوسوعة اليٍود واليٍودية والصٍيوىية، هج (86) ؛ جريس، صبري: 92، ص7الهسيري، عبد الٌو

 .947-946، ص2الصٍيوىية، جتاريخ 
مبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية أبو ح؛ 323حهود: هوسوعة تاريخ اليٍود، ص اكر، ه (87)

 .993الصٍيوىية، ص
 .78(، صعبريم )9934-9909ىاؤور، هردخاي: تل أبيب    بدايتٍا  (88)
(: ىظام أ رتً الواليات الهتحدة، حيث حددت الددد الهسهوح بً Quota اىون الحصص ) (89)
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ب الواليات الهتحدة هتمقة  ع ال أي  ئة اجتهاعية، أو  وهية ها بالٍجرة إليٍا، هها جدل أبوا
اب: هوسوعة اليٍود واليٍودية  ىسبيًا أهام الٍجرة الصٍيوىية إليٍا. الهسيري، عبدالٌو

 .99، ص7والصٍيوىية، ج
لوراىس، ٌىري: هس لة  مسطين،  ؛96، ص9ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى  الصٍيوى ، ج(90)

 .88، ص2هج
Fourth Aliyah: www.jewishvirtuallibrary.org; Peretz, Don: The Middle East 

Today; P.288. Geddes, Charles L.: A Documentary History of the Arab-

Israeli Conflict, P.125-126. 
(91)

 Don, Peretz: The Middle East today, P. 288; Rosenberg, Mitchell: The 

story of Zionism, P. 105; 
 .88، ص2لوراىس، ٌىري: هس لة  مسطين، هج؛ 242البريطاى ، ص الٍىيدي، سحر: الت سيس

غواىهة، ا حزاب السياسية ؛ 949-940، ص9 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (92)
 .25   إسرائيل، ص

 .25غواىهة، ا حزاب السياسية    إسرائيل، ص(93)
 .949-940، ص9 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (94)

)95(
 Rosenberg, Mitchell J.: The Story of Zionism, P.105. 

 . (tnuathaavoda.info) (،عبريالٍجرة الثالثة والرابدة) ي يديٍو، أ يجال باز:
(96)

 Scharfstein, Sol: Understanding Israel is a challenge that Scharfstein, 

P.99; Zucker, Norman L.: The Coming Crisis in Israel ,P.26-27. 
 ؛58(، صعبريتسحور، زئيف: جذور السياسة اإلسرائيمية ) (97)

Rosenberg, Mitchell: The story of Zionism, P. 105 
 .929(، صعبري،  ه هون: تاريخ إسرائيل    الفترات ا خيرة )كير ىباوم (98)
ن: تاريخ إسرائيل    ،  ه هو كير ىباوم ؛968، ص9ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى ، ج (99)

 .920(، صعبريالفترات ا خيرة )
 .89-80(، صعبريم )9934-9909ىاؤور، هردخاي: تل أبيب    بدايتٍا  (900)
جريس، صبري: تاريخ ؛ 945-944، ص9 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (909)

 (، صريعبزهين، يٍو ر: هن حب صٍيون إل  دولة إسرائيل ) ؛947ص ،2الصٍيوىية، ج
69. 

تمه ، أ رايم: هدجم الهصطمحات  ؛948-946ص، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج (902)
 .332-339صالصٍيوىية، 
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ياسين، السيد: االستدهار ؛ 96سهارة، سهيح: ا ساس اال تصادي الىتفا ة الفاحين، ص (903)

 ؛964ص ،9االستيطاى ، ج
Rosenberg, Mitchell: The story of Zionism, P. 105. 

 .96سهارة، سهيح: ا ساس اال تصادي الىتفا ة الفاحين، ص (904)
 .242الٍىيدي، سحر: الت سيس البريطاى ، ص (905)
م، أثىال الهوجة الرابدة هن 9925آب )أغسطس( عام  39-98ُعقد        يىا ها بين  (906)

ه ارير هديىة    الهبادرات الخاصة لٍا، ودار  يً جدل حول ه اكمالٍجرة الصٍيوىية وهىا  ة 
، واالستيطان الداهل، وتقرر  يً إلتال "ال يكات الخاصة" لألحزاب، واعتهاد "ال يكل  مسطين

  .407تمه ، أ رايم وهىاحيم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، صالهوحد". 
 Anglo -Palestineإيفك: اختصار السم ال ركة ا ىجمو  مسطيىية الهحدودة ال هان  (907)

Company ، م ك ركة أساسية لرتجار با هوال    االستيطان اليٍودي    9903يهت عام أ
 مسطين، و د ُاستخدم ك داة هالية لمحركة الصٍيوىية لتهويل اله ارير االستيطاىية     مسطين، 

، هو يً:  يم  اهوس  يرفم. 9939وأصبح  ركة إيفك "البىك اإلىجميزي الفمسطيى  عام 
سرائيل )  .34(، صيعبر الصٍيوىية وا 

؛ بيمين، يوس : جذور 963(، صعبريأٌروى ، يئير: اال تصاد والسياسة    إسرائيل) (908)
 .53(، صعبريالصىاعة الدبرية )

 ؛ 959-950 ص، عبري(أربل، ىفتال  وأخرون: االىتداش    ظل البريطاىيين ) (909)
Roy, Sara: The Gaza Strip the political economy, P. 33. 

ياسين، السيد: االستدهار االستيطاى  ؛ 998ص ،2ي: تاريخ الصٍيوىية، ججريس، صبر (990)
 .966ص، 9الصٍيوى ، ج

جريس، صبري: تاريخ ؛ 96 سهارة، سهيح: ا ساس اال تصادي الىتفا ة الفاحين، ص(999)
 .998ص ،2الصٍيوىية، ج

 .82-89سدد، أحهد: التطور اال تصادي، ص (992)
أربل، ىفتال  وأخرون: االىتداش    ظل   ؛950 ص ،2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(993)

(، عبريىاؤور، هردخاي، جمدادي، دان: أرض إسرائيل ) ؛953 ، صعبري(البريطاىيين )
 .209ص

 .929(، صعبريبروهكين، ٌ ل: الٍجرة والتطور عن طريق الدولة ) (994)
ر الرأسااهال  ؛ جوجىسااك ، تهااار : التطااو 263، ص 2جااريس، صاابري : تاااريخ الصااٍيوىية، ج (995)

 .908-907    مسطين )بالدبرية(، ص 
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ٌحالوتس )الطميدة( : هىظهة عالهية لم بيبة اليٍود، أعدوا أىفسٍم لمٍجرة إل   مساطين، لمدهال  (996)

م،  ااا  هديىاااة أوديساااا، و ااا  عاااام 9905واالساااتيطان  يٍاااا، و اااد اىتظهااات أول هجهوعاااة  يٍاااا عاااام 
ة ا هريكية، ولكان أكبار تىظايم لهىظهاة ٌحاالوتس م، اىتظهت ٌحالوتس    الواليات الهتحد9999

م،  اا  روسايا ودول  اارق أوروبااا، وكاان أع ااال ٌحااالوتس عىصارًا هٍهااًا ورئيسااًا 9997كاان عااام 
   د ر الٍجرة الثالثة إل   مسطين. )تمه ، أ رايم وهىاحيم : هدجم الهصطمحات الصاٍيوىية، ص 

928.) 
(117)

 Bord, Mitchell, British restrictions of Jewish immigration, 

www.us.israel.org. 
 930-929، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(998)
 .96(، صعبري، أدم: أرض إسرائيل ودولة إسرائيل )دورون( 999)

 (.tnuathaavoda.info) (،عبريالٍجرة الثالثة والرابدة) ي يديٍو، أ يجال باز: (920)

عم  ا را   الدربية    القسم ال ر   لسٍل هرج  عين حارود: هستوطىة صٍيوىية أ يهت (929)
ابن عاهر،    غور بيسان، ويسه  وادي الهالحة، وا تٍر تاريخيًا بددة هدارك. )عراف، 

 (.53 كري: الهوا ر الجترا ية     مسطين، ص

؛ أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب 949-940وىية الىظرية والتطبيق، صر ائيل، يوأل: الصٍي (922)
 .995-994الية الصٍيوىية، صالده

ىٍال )هدمول(: أول  الهستوطىات الدهالية     مسطين، أ يهت عم  أرا   القرية الدربية  (923)
م، وسهيت )هحمول( و)أحمول( زهن الروهان، و)هاوال( أيام 9929)هدمول( غرب  الىاصرة عام 

، أ رايم وهىاحيم: ؛ تمه 504الصميبيين )عراف،  كري: الهوا ر الجترا ية     مسطين، ص
 (.306هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، ص

 .934-933، ص2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج( 924)

طٍبوب،  ائق: الحركة ؛ 995أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية الصٍيوىية، ص(925)
 .409الدهالية     مسطين،ص

 .92(، صعبريىير، ٌىري: الكيبوتس والهجتهر ) (926)
(127) Ben Porat, Amir: Between Class and Nation, P.76; 

 .996أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية الصٍيوىية، ص
 930-929، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(928)
 .933-939، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(929)
 .957، ص2( جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج930)
 (،عبري:الخمفية ا ول  لمحركة الدهالية     مسطين)( ي يديٍو، أ يجال باز939)
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(tnuathaavoda.info). 
 .938-937( دادياى : الصٍيوىية عم  حقيقتٍا،ص932)

 .939، ص9 و اى ، إلياس: إسرائيل    خهسين عاهًا، ج (933)
 .946-945، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(934)
 .933-939، 2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(935)
 .955، ص2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(936)
صبري: تاريخ جريس، ؛ 996أبو حمبية، حسن: تاريخ ا حزاب الدهالية الصٍيوىية، ص(937)

 .969، ص2الصٍيوىية، ج
 .969، ص2جريس، صبري: تاريخ الصٍيوىية، ج(938)
 .63-62تمه ، أ رايم: هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، ص(939)
الداهري، عىان: التطور الزراع  ؛ 952-959، ص2الصٍيوىية، ججريس، صبري: تاريخ (940)

ار، ربا: 69؛  بيب، سهيح: ا صول اال تصادية، ص22والصىاع  الفمسطيى ، ص ؛ الٌز
 .929تطور اال تصاد الصٍيوى ، ص

 بيب، سهيح: ا صول  .22الداهري، عىان: التطور الزراع  والصىاع  الفمسطيى ، ص (949)
ار، ربا: تطور اال تصاد الصٍيوى ، ص؛ ال69اال تصادية، ص سدد، أحهد:  ؛924-929ٌز

 .70-69التطور اال تصادي     مسطين، ص
ار، ربا: تطور اال تصاد الصٍيوى ، ص (942) الخالدي، وليد: الصٍيوىية    هائة عام،  ؛924الٌز

 .53-52ص
 309-300، ص   خهسين عاهاً  إسرائيل إلياس:  و اى ، (943)

(144)
Gerner, Deborah: One land two peoples, P. 17. 

 .23الداهري، عىان: التطور الزراع  والصىاع  الفمسطيى ، ص (945)
 9ىيئور، آييً: هفٍوم ا رض الكاهمة     كر اليهين الصٍيوى   بل حرب ا يام الستة، ح( 946)

http://group194.net/article/96 
ار، ربا: تطور اال تصاد الصٍيوى ، صا(947) صايغ، يوسف: اال تصاد اإلسرائيم ،  ؛929لٌز

 . 43-42ص
تدد ا را   الهدورة أحد أصاىاف ا را ا   ا   مساطين، والتا  تحولات همكيتٍاا إلا  السامطان  (948)

عبااااد الحهيااااد، والهساااااحة الكباااارى هاااان تمااااك ا رض  اااا   مسااااطين كاىاااات  اااا  بيسااااان،  قااااد حصاااال 
ٍاااا خاااال الفتااارة الدثهاىياااة، عمااا  حقاااوق الفاحاااة، وكاىااات أرا ااا  الهااادورة هتراهياااة الهسااات جرون  ي

ا طااراف  اا  جهياار أىحااال  مسااطين، وخااال  تاارة الحكاام الدثهاااى  لاام يجباار الفاحااون عماا  إخااال 

http://group194.net/article/96
http://group194.net/article/96
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م، هىار الهزارعاون هان الحصاول عما  اهتياازات الفاحاة  ا  9923ا را    سرًا، ولكن    عاام 
 ىت الحكوهة ٌ  الهالك لألرض.تمك ا را  ، حيث كا

(Stein, kenneth: The land question in Palestine, P. 14.) 
 .277الٍىيدي، سحر : الت سيس البريطاى  لموطن القوه ، ص  (949)

(150)
 Stein, kenneth: The land question in Palestine, P. 61. 

(151)
 Stein, kenneth: The land question in Palestine, P. 62. 

 .279الٍىيدي، سحر : الت سيس البريطاى  لموطن القوه ، ص  (952)
(153)

 Stein, kenneth: The land question in Palestine, P. 63. 
تقاار أرا اا  وادي الحااوارث  ااهال غاارب طااولكرم عماا  الساااحل هااا بااين حيفااا ويا ااا، وتهتااد هاان ( 954)

  ارتفااع لٍااا عان سااطح البحاار كام باتجاااي الااداخل، ويصال أ صاا3.5 ااطئ البحاار الهتوساط حتاا  
م، وب اااااكل عاااااام  اااااإن تماااااك ا را ااااا  ساااااٍمية هتهوجاااااة، وكاىااااات تحتاااااوي عمااااا  هجهوعاااااة هااااان 35

دوىهاااااًا.  30826الهساااااتىقدات تدااااارف باسااااام البصاااااة، وتبماااااغ هسااااااحة أرا ااااا  الحاااااوارث حاااااوال  
 (.564، ص 4)الهوسوعة الفمسطيىية؛ القسم الدام، هج 

 .84-83صعبو  ، واصف:  مسطين  بل ال ياع،  (955)
 .764خمة، كاهل :  مسطين واالىتداب البريطاى ، ص  (956)
 .50الصتير، زياد : ثورة  مسطين، ص  (957)

(158)
 Stein, kenneth: The land question in Palestine, P. 21. 

 .764خمة، كاهل :  مسطين واالىتداب البريطاى ، ص  (959)
؛ 69سااهيح : ا صااول اال تصااادية، ص؛  اابيب، 99زعيتاار، أكاارم : الق ااية الفمسااطيىية، ص  (960)

خمااة، كاهاال:  مسااطين واالىتااداب، ؛ 309الحزهاااوي، هحهااد : همكيااة ا را اا   اا   مسااطين، ص 
 .979-970؛ هٍاى ، عم : الدا ات الصٍيوىية البريطاىية، ص765-764ص

؛ هٍاى ، عم : الدا ات الصٍيوىية 84عبو  ، واصف:  مسطين  بل ال ياع، ص (969)
 .979-970صالبريطاىية، 

يتخذ هرج بن عاهر  كل الهثمث رؤوسً الثاثة حيفا، وجىين، وطبريا، وتبادأ  اعدتاً هان سافوح  (962)
اااو يفصااال باااين جباااال الجميااال  ااا  ال اااهال، وجباااال ىاااابمس  ااا   جبااال الكرهااال إلااا   ااار   جىاااين، ٌو

% هاان هساااحة  مسااطين. )الىحااال، 9.3، أي يساااوي 2كاام359الجىااوب، وتقاادر هساااحتً بحااوال  
 (.43:  مسطين أرض وتاريخ، ص هحهد 

أن ساااااهيث، بااااااهيا: ؛ 294-293الحزهااااااوي، هحهاااااد : همكياااااة ا را ااااا   ااااا   مساااااطين، ص  (963)
 .55 مسطين والفمسطيىيون، ص
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؛ زعيتار، أكارم : الق اية الفمساطيىية، 99السددي، غاازي : ا حازاب والحكام  ا  إسارائيل، ص  (964)

ت ة، ر يق، وآخرون : تااريخ  مساطين، ص ؛ الى24؛ الصتير، زياد : ثورة  مسطين، ص 74ص 
 .55أن سهيث، باهيا:  مسطين والفمسطيىيون، ص؛ 55

؛ خمة، كاهل:  مسطين 284الٍىيدي، سحر: الت سيس البريطاى  لموطن القوه  اليٍودي، ص( 965)
 .763واالىتداب، ص

جتهر ؛ ىير، ٌىري: الكيبوتس واله23(، صعبريروكح، أب موم: االستيطان والزراعة ) (966)
؛ أوليتسور: الثروة 339؛ البديري، ٌىد: أرا    مسطين، ص9ص عبري(،م)9923-9933
 .45ص عبري(،؛  ايمخ، يٍودا: هوسوعة أطمس كارتا )56-55ص عبري(،القوهية)

ار، تطور اال تصاد، ص76الجىدي، إبراٌيم: سياسة االىتداب البريطاى ، ص( 967)  .998؛ الٌز
ار، ربا: تطور اال تصاد(968)  .59؛ أبو جيم : الزراعة اليٍودية، ص998الصٍيوى ، ص الٌز
 .559-557(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا (969)

 .559-558(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا( 970)

 .557(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا (979)

 .558(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا (972)

 .562(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا (973)

 .553-552(، صعبريح.:  دب ووطن ) ،هرحابيا (974)

 .48-47ثى ، جاك: ا خطبوط الصٍيوى ، ص (975)
 .574-579ص (،عبريح.:  دب ووطن) ،هرحابيا (976)
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 المصادر والمراجعقائمة 
 :الوثائق العربيةأواًل: 
 .م9925 باط ) براير(،  9 ،132ع جريدة حكوهة  مسطين الرسهية،  .9

 :الموسوعات العربيةثانيًا: 
 .2002، 9ا ردن، ط -، عهانتوزيردار اساهة لمى ر والهوسوعة تاريخ اليٍود،  ، اكر، هحهود  .2
، 9، بيروت، ط2، ج2 مسطين    عٍد االىتداب البريطاى ، الهوسوعة الفمسطيىية، ق ،طربين، أحهد  .3

 م.9990
هؤسسة الدراسات ، الدربية والتسهيات الدبرية  سهالالهوا ر الجترا ية     مسطين  ،عراف،  كري  .4

 2004 لبىان، –، بيروت الفمسطيىية

اب؛ وآخرونالكيال   .5 ، 2هوسوعة السياسة، الهؤسسة الدربية لمدراسات والى ر، بيروت، ط ،، عبد الٌو
 م.9989

اب  .6  م.9990, 9هوسوعة الهفاٌيم والهصطمحات الصٍيوىية, دار ال روق, القاٌرة , ط ،الهسيري، عبد الٌو
 لمدراسات كز الفمسطيى الهر  – هدار واإلسرائيمية، الصٍيوىية والهصطمحات ا عام هدجم ، جوى  هىصور،  .7

  .م 9،2009اهلل، ط رام اإلسرائيمية،

 م.9984, 9الهوسوعة الفمسطيىية, القسم الدام, ده ق, ط، ٌيئة الهوسوعة الفمسطيىية  .8
 :الرسائل الجامعيةثالثًا: 
م، كمية 9948-9905(، تاريخ ا حزاب الدهالية الصٍيوىية     مسطين 2099أبو حمبية، حسن) .9

  مسطين،)رسالة هاجستير غير هى ورة(. –دة اإلساهية، غزة اآلداب، الجاه
)رسالة  م9948الدا ة بين الدرب الفمسطيىيين واليٍود هن بداية االستيطان حت  عام  ،حسوىة، خديجة .90

 م.2004 مسطين،  –هاجستير(، جاهدة بيرزيت 
ار، ربا .99 ستير(، الجاهدة م،  )رسالة هاج9948-9882تطور اال تصاد الصٍيوى      مسطين  ،الٌز

 م.2099اإلساهية، غزة، 
-9948، ا حزاب السياسية    إسرائيل ودور حزب الدهل    السياسة اإلسرائيمية ىرهينغواىهة،  .92

 م.9993ا ردن )رسالة هاجستير هى ورة(،  –م، كمية اآلداب، جاهدة اليرهوك، عهان 9977
م(، )رسالة هاجستير(، الجاهدة اإلساهية، 9936-9998الدا ات الصٍيوىية البريطاىية ) ،هٍاى ، عم  .93

 م.2090غزة، 
 :المراجع العربيةرابعًا: 

 ا بحاث، الفمسطيىية، هركز التحرير هىظهة الهحتمة،  مسطين    اليٍودية الزراعة ، خميل رجيم ، أبو .94

 .م 1970 بيروت،
 .ن1986، ط1،، عهان الجىدي، إبراٌيم، الصىاعة     مسطين إبان االىتداب البريطاى ، دار الكرهل .95
 م.9998م، هؤسسة ا سوار، عكا، 9948-9998الحزهاوي، هحهد، همكية ا را       مسطين .96
الصٍيوىية    هئة عام هن البكال عم  ا طال إل  الٍيهىة عم  اله رق الدرب   ،الخالدي، وليد .97

 .م9998، 9م، دار الىٍار لمى ر، بيروت، ط9897-9997
 م.9985، 9طين اال تصادي واالجتهاع ، دار ابن خمدون، بيروت، طال ريف، هاٌر، تاريخ  مس .98
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ا عم  لبىان، دار الحوار لمى ر والتوزير، الاذ ية 9939-9936الصتير، زياد، ثورة  مسطين  .99 م وأثٌر
 م.9984، 9ط

، 2الىحال، هحهد، سياسة االىتداب البريطاى  حول أرا    مسطين الدربية، دار الكرهل، بيروت، ط .20
 م. 9989

 .م 1998 الدول الدربية، جاهدة التاريخ، وحقائق الصٍيوىية هزاعم بين  مسطين أرا   ، ٌىد البديري، .29
 ا بحاث دائرة هى ورات، اإلسرائيم ، اال تصاد عم  الدربية اال تصادية الهقاطدة ت ثير ، ؤاد بسيسو، .22

 .م 1،1971 ط ا ردى ، الهركزي البىك والدراسات،
، 2طدب  مسطين خال ىصف  رن، هى ورات وزارة الثقا ة الفمسطيىية، غزة، بو يصير، صالح، جٍاد   .23

 .ن2001
-9998، الوطن القوه  اليٍودي     مسطين 2م، ج9948-9862تاريخ الصٍيوىية  ،جريس، صبري .24

 م.9986م، هركز أبحاث هىظهة التحرير الفمسطيىية، بيروت، 9939
م، الهى  ة الداهة لمى ر والتوزير واإلعان، 9939-9922خمة، كاهل،  مسطين واالىتداب البريطاى   .25

 .ن1982، 2ططرابمس الترب، 
 م.9950دروزة، هحهد عزت، الق ية الفمسطيىية    هختمف هراحمٍا، الهكتبة الدصرية، صيدا،  .26
  .م 1974بيروت، القدس، دار م،(1914 -1948)  مسطين تاريخ ، هحهود زايد، .27
 م.9955ر الهدارف، القاٌرة، د. ط، زعيتر، أكرم، الق ية الفمسطيىية، دا .28
 م.9985، 9سدد، أحهد، التطور اال تصادي     مسطين، دار االتحاد لمطباعة والى ر، حيفا، ط .29
م، هركز أبحاث هىظهة التحرير 9968-9882سدد، إلياس، الٍجرة اليٍودية إل   مسطين الهحتمة  .30

 م.9969الفمسطيىية، بيروت، د. ط، 
الحكم    إسرائيل، دار الجميل لمى ر والدراسات وا بحاث الفمسطيىية، عهان، ا حزاب و  ،السددي، غازي .39

 م.9989، 9ط
-9922هىذ إى ائٍا وحت   يام دولة إسرائيل  ى اط الوكالة اليٍودية لفمسطين ،سميم، هحهد عبد الرؤوف .32

 م.9982، 9م، الهؤسسة الدربية لمدراسات والى ر، بيروت، ط9948
اليٍودية اإلسرائيمية والروح الددواىية، الهجمس الوطى  لمثقا ة والفىون واآلداب، ال خصية  ،ال اه ، ر اد .33

 م.9986الكويت، 
م، هؤسسة 9948-9920 بيب، سهيح، ا صول اال تصادية واالجتهاعية لمحركة السياسية     مسطين  .34

 م.9999، 9ا سوار، عكا، رام اهلل، ط
روع الصٍيوى  هن الهجرد إل  الهمهوس، دار جفرا اله  إسرائيل    خهسين عاهاً  ، و اى ، إلياس .35

 .م2002، 9لمدراسات والى ر، ده ق، سوريا، ط
، 9 و اى ، إلياس، الهوجز    تاريخ  مسطين السياس ، هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، بيروت، ط .36

 م.9986
 م.9965،هركز أبحاث هىظهة التحرير الفمسطيىية، بيروت صايغ، يوسف، اال تصاد اإلسرائيم ، .37
ا    لبىان 9939 - 9936ثورة  مسطين  ،الصتير، زياد .38 ، دار الحوار لمطباعة والى ر والتوزير، وأثٌر

 م.1984سوريا،  –الاذ ية 
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م،  ركة كاظهة لمى ر 9948-9920الحركة الدهالية والىقابية     مسطين  ،طٍبوب،  ائق حهدي .39
 م.9982، 9والتوزير، الكويت، ط

 هركز أبحاث هىظهة التحرير الفمسطيىية، بيروت،لزراع  والصىاع  الفمسطيى ، التطور ا ،الداهري، عىان .40
 .م9974

 م.2009جذور الحركة الصٍيوىية، دار ا وائل لمطباعة والى ر، عهان،  ،الفتاوي، سٍيل حسين .49
م، هركز أبحاث هىظهة 9998-9909 الى اط الصٍيوى     ال رق الدرب  وصداي ، اسهية، خيرية .42

 م.9973مسطيىية، بيروت، التحرير الف
سهاعيل أحهد ياغ ، وعبد الفتاح حسن أبو عمية .43 تاريخ  مسطين الحديث  ،الىت ة، ر يق  اكر، وا 

 م.9999، 9والهداصر، الهرحمة الثاىوية، الهؤسسة الدربية لمدراسات والى ر، بيروت، ط
يوى ، دار الهستقبل، القاٌرة اله روع الصٍيوى     الفكر الصٍ تطور اال تصاد اإلسرائيم  ،الىهر، ىادية .44

 م.2009هصر،  –
هدٍد البحوث  ،1ج، ن1882-1948ياسين، السيد، االستدهار االستيطاى  الصٍيوى      مسطين  .45

  م.9975والدراسات الدربية، د. ط، 
م، الهؤسسة الدربية لمدراسات والى ر، 9948ياسين، عبدالقادر، كفاح ال دب الفمسطيى  حت  الدام  .46

 .ن1981 ،2طبيروت، 
 

 :المراجع العربية المترجمةخامسًا: 
هدجم الهصطمحات الصٍيوىية، أحهد بركات الدجره  )ترجهة(، دار الجميل لمى ر  ،تمه ، أ رايم وهىاحيم .47

 م.9988، 9والدراسات وا بحاث الفمسطيىية، ط
دار الف يمة، ، ٌ ام عواض )ترجهة(، وخيوط الهؤاهرة البتاع  مسطين ا خطبوط الصٍيوى  ،ثى ، جاك .48

 هصر، دون تاريخ –القاٌرة 
 م.9989الصٍيوىية عم  حقيقتٍا، إلياس  اٌين )ترجهة(، دار التقدم، هوسكو،  ،دادياى  .49
الصٍيوىية الىظرية والتطبيق، ىور البواطمة )ترجهة( ، دار الجميل لمى ر والدراسات  ،ر ائيل، يوآل .50

 م.2000، 9وا بحاث الفمسطيىية، عهان، ط
 بيروت، الحصاد، دار ،)ترجهة(الخوري  إلٍام، م 1983-9876والفمسطيىيون  مسطين ، آن ياباه سهيث، .59

  .م 1991 1 ط
عم  الجرباوي )ترجهة(،  ، رالة جديدة    الهصادر البريطاىية  مسطين  بل ال ياع ،عبو  ، واصف .52

 م.9985رياض الريس لمكتب والى ر، لىدن، 
م اختراع ا رض الهقدسة، الكتاب الثاى  9922-9799ا ول الهجمد  هس لة  مسطين، ،لوراىس، ٌىري .53

، الهجمس ا عم  لمثقا ة، (ترجهة) م أصل  مسطين تحت االىتداب، ب ير السباع 9994-9922
 .2006هصر، -القاٌرة

م، عبد 9925-9920؛  ترة ٌربرت صهوئيل الت سيس البريطاى  لموطن القوه  اليٍودي ،دي، سحرىيٍال .54
 م.2003، 9ترجهة(، هؤسسة الدراسات الفمسطيىية، بيروت، طالفتاح الصبح  )

 :الدوريات العربيةسادسًا: 
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ا التاريخ ، صاهد  .55 ا ا يديولوجية وتطوٌر الدهمة، عهرو، الٍجرة اليٍودية االستدهارية إل   مسطين جذوٌر
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