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  :رفاق وأعداء

  ١٩٤٨ ـ ١٩٠٦العمال العرب واليهود يف فلسطين، 
  

  *موسى البديري
  

Comrades and Enemies: Arab and Jewish 
Workers in Palestine 1906-1948, by 
Zachary Lockman. Berkeley: University of 
California Press, 1996. 374 pages. 

  
إن ظاهرة ما بعد الصهيونية هي يف أوج ازدهارها لدى جيل جديد من املؤرخين 

ومع أنها ربما بقيت هامشية يف اجملال األكاديمي، فال ريب . وعلماء االجتماع اإلسرائيليين
أنها تركت بصماتها على احلوار العام اجلاري يف إسرائيل، وهي بلد فريد يف استغراقه الذاتي 

ويعتبر بعض ناقديها، أمثال أمنون روبنشتاين، ذلك دليالً على أن . وهواجسه الذاتية
، بينما رأى فيها )١٩٩٧يونيو /حزيران ١٢، "هآرتس" ("الصهيونية جنحت، والثورة فشلت"

، املنبثق "التأريخ الصهيوين اجلماعي"مناصروها، أمثال إيالن بابه، أنها تفرض حتدياً أمام 
وهذا،  ).History and Memory, No 1, 1995, pp. 67, 85(" من إطار جمتمع صهيوين"

طبعاً، حوار إسرائيلي داخلي صرف، وربّما هو دليل على رشد إسرائيل، وعلى وجود مهيمن 
" ديمونة ويادفاشيم ومتحف الكارثة النازية"يتأكد يف كلمات أرييه شافيط بامتالك 

 ـرسين النقّاد، أمثال أمنون راز من جهة أُخرى، فإن الدا). ١٩٩٧أبريل /نيسان ٣، "هآرتس("
كراكوتسكين وغِرشون شافير وغابي بيتربيرغ، ينتقدون التأريخ الصهيوين لرفضه اعتبار 
. الوجود والرواية الفلسطينيين جزءاً ال يتجزأ من الشكل الذي اتخذته صورة األمة اإلسرائيلية

ائماً على العالقات، هي ومساعي لوكمان، يف بعض جوانبها، إلنتاج ما يعتبره تاريخاً ق
حماولة لتقديم نوع جديد من الرواية التي تعتبر وجود العرب عنصراً أساسياً يف بناء املشروع 

جزءاً ال يتجزأ من القصة، ال ] ١٩٤٨اليهود يف فلسطين قبل سنة [وتعتبر الييشوف الصهيوين، 
يشكِّل سرداً تاريخياً آخر، وعلى الرغم من نياته، فإن النتاج النهائي . عنصراً هامشياً فيها

                                                            

  .أستاذ العلوم السياسية، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة القدس  *
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وباستناده شبه الكلي إىل ما يصفه لوكمان بالفكر . يعطي امتيازاً لتاريخ الييشوف ورؤاه
واملمارسة الصهيونيين اليساريين، فإن النتيجة النهائية ال تقل عن إعادة تأهيل ما بعد 

املستعمرين،  حداثية، إذا مل تكن حصيلة اجلهد االستعماري نفسه، فهي من صنع الرجال
  .باعتبارهم األبطال املأساويين لهذا اجلهد

ويتركّز نص لوكمان املطوّل والتفصيلي على استكشاف لفكر وممارسة اجلناح 
اليساري للحركة الصهيونية، وتالعبه بشريحة صغيرة من قسم ضئيل من أهايل فلسطين، هي 

ولبلوغ ذلك، فإنه يعيد بناء تاريخ جمموعة حمدّدة واحدة من . شريحة العمال العرب حتديداً 
وفيما يلي بعض األرقام ذات الصلة، كي ندرك . عمال سكة احلديد: العرب واليهود يف فلسطين

، بلغ عدد عمّال سكة احلديد ١٩٢٤ففي سنة . جيداً الوزن النسبي لهذه اجملموعة بين السكان
عمال  ٤٠٥، كان هناك ١٩٢٦ويف سنة . عامل، أكثريتهم الساحقة من العرب ٢٤٠٠نحو 

، فقد استخدمت سكة احلديد ١٩٣٥أمّا يف سنة . عامالً يف سكة احلديد ٣١٨٢يهود، من جمموع 
ويف الوقت نفسه، شكّل السكان اليهود . عامالً يهودياً على التوايل ٣٤٥عامالً عربياً، و ٣١٧١

ويف ميناء حيفا، وهو مكان عمل خمتلط آخر، أثار اهتمام . من جمموع السكان% ٢٧يف البلد 
ويف األربعينات، حين . عامالً عربياً ٤٥٠نحو لوكمان عمل نحو دزينتين من اليهود، يف مقابل 

 ٣٠.٠٠٠أقامت السلطات البريطانية معسكرات للعمل، استخدمت تلك املعسكرات أكثر من 
: ويتّضح فوراً من هذه األرقام أمران. عامل يهودي ٩٠٠٠عامل عربي و ٢٢.٠٠٠عامل، بينهم 

ثانياً، إن األعداد يف قيد البحث  أوالً، إن األكثرية الساحقة من اجملموعة املستهدَفة عرب؛
أولهما أن حمور رواية : ومن املهم اخذ هذين االعتبارين يف احلسبان لسببين. صغيرة جداً 

لوكمان يقوم كلياً على املناقشات واحلوارات بين العمال اليهود، وثانيهما أن ما يقدمه النص 
والدة نقابات عربية ويهودية لنا ليس عرضاً لبدايات طبقة منظمة من العمال العرب، وال 

ومل يكن التركيز أيضاً على تلك احلفنة من العمال العرب، الذي جرى تنظيمهم لفترة . خمتلطة
قصيرة ضمن إطار الهيكليات املنفصلة، التي أنشأتها الهستدروت، وهي نفسها ليست نقابة 

يز استيطان العمال باملعنى التقليدي، لكنها مؤسسة هدفها األول، كما يعترف لوكمان، تعز
ويبيّن بوضوح تام أن الهستدروت مل تغفل يوماً . اليهود يف فلسطين، وإقامة كومونولث يهودي

عن هدفها األول، وهو تشغيل العمال اليهود يف سكة احلديد، كجزء من احلملة األوسع لـ 
العمل  وفضالً عن ذلك، تطابقت أنشطة منظِّمي". العمل العبري"وحتقيق " احتالل العمل"

فلم يكن الناشطون البارزون يف جمال العمالة اليهودية . اليهودي مع أنشطة االستخبارات
، بل إن منظمي العمالة اليهودية )شيلوّاح/مثل رؤوفين زسالين(وكالء استخبارات فحسب 
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   ـوالعربية، على السواء، كانوا يزوِّدون 
ومن األهداف . ات عن األوضاع العربيةالدائرة السياسية للوكالة اليهودية معلوم ـبانتظام 

األُخرى لقادة العمالة اليهودية أملهم بأن تعزل جهودهم العمال العرب عن التأثيرات السلبية 
  .للقوميين العرب الناشطين سعياً لتعبئة أولئك العمال ضد الصهيونية

ل اجتماعي وليس من الواضح، أبداً، ما إذا كان لوكمان يعتبر هؤالء العمال طليعة تشكي
لكنه عنيد يف الدفاع . ذي وعي طبقي، يحمل يف ثناياه وعداً بمستقبل أكثر سالماً لفلسطين

، ألن "اجلهل والتالعب، أو العيوب الفردية، أو التواطؤ"عنهم ضدّ االتهامات املوجّهة إليهم بـ 
إالّ ). ٣٦٦ص " (عاملالتبنِّي غير النقدي للغة القومية وطُرقها يف رؤية ال"القيام بغير ذلك يعني 

، وأنهم كانوا حتت االنطباع املغلوط فيه "سذاجتهم السياسية"إنه عند مفصل آخر يكتب عن 
يديرها اليهود يؤهلهم تلقائياً للحصول على عمل يف مؤسسات بأن االنضمام إىل منظمة 

يل يملكها اليهود، وبأنه ليس لدى صهيونيي اجلناح اليساري أزمة ضمير يف خداع أو تضل
ويصف، يف الوقت نفسه، العمال العرب . العمال العرب، بإخفاء التزامهم جتاه الصهيونية

املعنيين بأنهم غير قادرين على متابعة املناقشات يف االجتماعات التي ينظِّمها مرشدوهم 
اليهود، لعدم معرفتهم باللغة العبرية، وجلهلهم بالفوارق األيديولوجية بين أحزاب الييشوف، 

  .ص حذقهم السياسي وخبرتهم قياساً بنظرائهم اليهودولنق
ربّما تكون مساهمة لوكمان أكثر أهمية يف إبراز مواصفات الصهيونية، ويف بيان 

ويدعم وجهة نظره . كيفية ومواضع اختالفها عن النموذج التقليدي لالستيطان االستعماري
وكذلك اعتقاده أن ). 352ص " (حرب أهلية مريرة ودموية"بأنها  ١٩٤٨هذه وصفه ألحداث 

استند إىل االستعداد للقبول بدولة يهودية  ١٩٣٧غوريون توصيات جلنة بيل سنة  ـقبول بن 
يبيِّن توم سيغف يف كتابه ). (٢٥٦ص " (هذا يوفِّر مالذاً لليهود األوروبيين"صغيرة، ألن 

يكن قط بنداً يف جدول أن إنقاذ اليهود األوروبيين مل  The Seventh Million" املليون السابع"
وعلى الرغم من موقف لوكمان الناقد للتشكيالت القومية ). غوريون ـاألعمال السياسي لبن 

إىل وجود عمال مصريين وسوريين يف فلسطين، الضيِّقة، فإنه ذكر يف نصّه إشارات كثيرة 
من القوى العاملة الفلسطينية، التي يفترض هو أنها مكّونة بصورة لكن ليس باعتبارهم جزءاً 
ويف إشارته إىل العمال القادمين من حوران بحثاً عن عمل يف . طبيعية من العرب واليهود

الكثيرون مل يكونوا من : "فلسطين يف أواخر العشرينات، يكتب لوكمان من دون سخرية
  "!اخلاضعة للحكم الفرنسي، وإنما من منطقة حوران يف سورية فلسطين



  ١٧٢، ص )١٩٩٨ربيع ( ٣٤، العدد ٩جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاشقانم
 

٤ 
 

ويظهر لوكمان مطوًّال كيف يعكس اخلطاب الصهيوين العمايل أصداء موضوعات 
اخلطاب االستعماري عامة، من إنكار وجود قوة عقالنية، إىل عزو املشاعر واألعمال القومية 

. فسهماملناهضة لالستعمار إىل التأثير السلبي لقلة من العاملين املبتدئين الذين يخدمون أن
وما تميّزت به الصهيونية العمالية هو يف حقيقة كون هذا اخلطاب مصوغاً بلغة االشتراكية، 
والصراع الطبقي، وتضامن الطبقة العاملة، ونظرة الصهيونية العمالية إىل ذاتها كمشروع 

د، وكان نتيجة ذلك، بالتحدي. اشتراكي للطبقة العاملة، وأحد مكونات احلركة العمّالية الدولية
ووفقاً لقراءة لوكمان، فإن الهستدروت مل تتخلّ سوى يف . إسناد دور مهم إىل العمّال العرب

العشرينات عن االعتقاد أن جناح املشروع الصهيوين العمايل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتضامن 
قول ويبدو لوكمان غير قادر على رؤية التناقض بين هذا ال. اليهودية ـالطبقة العاملة العربية 

وبين إصراره السابق على دور النظام االستعماري يف املساهمة يف جناح املشروع الصهيوين، 
مل يكن من املمكن تصوُّر جناح استراتيجيا الصهيونية العمالية يف غياب نظام : "إذ كتب

استعماري متعاطف، يمكنه تقييد أكثرية السكان األصليين، حتى يصبح الييشوف قادراً على 
وحكمه النهائي هو أنه يمكن حتديد موقع معظم مواصفات ). ٥٧ص " (بمفردهالوقوف 

صهيونية يف الطريقة التي تتيح التداخل الفريد يف إطار فريد بين عناصر مشروع قومي، ال
وهذا مشروع مثير . ومشروع استيطاين استعماري، ومشروع اشتراكي أو مشروع للطبقة العاملة

ائدة أكبر بإظهار السياسات التي اختارت الصهيونية العمالية وقد تكون الف. لالهتمام حقاً
اعتمادها يف حلّ النزاع الناشئ بين مشاريعها القومية ومشاريعها العمالية، وإظهار ما إذا 

أن  ـحتديداً  ـكان السجلّ التاريخي يبرّر االعتقاد الذي تمسّك به قادة الصهيونية العمالية، وهو 
 ظروف تاريخية معيّنة، ال يمكن حتقيقه إالّ بإعطاء أولوية للمصالح الهدف من االشتراكية يف

القومية على التضامن الطبقي؛ وما إذا كان مشروع استعماري استيطاين، أياً تكن مواصفاته، 
وهذا من شأنه أن يقطع شوطاً طويالً نحو حتقيق الهدف . اجلديدةالقدس قادراً حقًا على إقامة 

طرق جديدة .. وإيجاد.. إضعاف القبضة املهيمنة لألساطير القومية"أن الذي أعلنه لوكمان بش
  ).٣٧٣ص " (لتصوُّر املستقبل

ويف كتابه اجلديد عن الهوية الفلسطينية، يعدِّد رشيد اخلالدي املشكالت املتعددة التي 
يواجهها أولئك الذين يحاولون رواية تاريخ السكان العرب األصليين يف فلسطين قبل سنة 

وهو يرى أنه على الرغم من كون الكثير من هذه املشكالت ال يقتصر على . وبعدها ١٩٤٨
يف التضافر الشديد خالل القرن "ن القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً فلسطين وحدها، فإ
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بين الرواية الفلسطينية وإحدى أكثر الروايات فعالية يف الوجود، وهي رواية إسرائيل .. املاضي
 . ومن املؤسف أن كتاب لوكمان يثبت استمرار صالحية هذا التأكيد." والشعب اليهودي



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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