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  ماع ةئم يف ةينويهصلا

  

  

  )1897 –بدايات : (املرحلة األوىل

  من البدايات اىل بلورة فكرة الدولة اليهودية

  

وتويلّ ثيودور هرتسل  1897مل تكن احلركة الصهيونية، قبل املؤتمر الصهيوين األول عام 
تدّعي تمثيل إرادة الشعب اليهودي املوحّد القومية، وال لزعامتها، قد تبلورت بعد كحركة سياسية 

الفكر الصهيوين  رواد وظلّت، رغم استباق بعض. كالعب فاعل على الساحة الدبلوماسية الدولية
لهرتسل نفسه يف طرح فكرة الدولة اليهودية، جمرّد حركة يهودية أوروبية املنشأ، ظهرت يف أوائل 

إليها بدوافع " العودة"ايتها العامّة الهجرة اىل فلسطين بحجّة الثمانينات من القرن املاضي، غ
دينية أو دنيوية أو خليطة بينها، بهدف استيطانها، أمالً بيوم آت أو غير آت، يتم فيه إعادة تأسيس 

  .الدولة اليهودية فيها

اىل  دوتختلف الصهيونية بهذا املفهوم اختالفاً كلّياً عن انتقال جمموعات من اليهو  
اورة؛ بل فلسطين عبر العصور، إثر الفتح اإلسالمي، لغايات دينية صرفة، من زيارة وعبادة وجم

إن األوساط الدينية اليهودية األصيلة وحتى بعد ظهور الصهيونية السياسية بمفهوم هرتسل، واىل 
عب الش" عودة"األمس القريب، ظلّت يف سوادها األعظم مناهضة للصهيونية على اعتبار أن 

اليهودي اجلماعية اىل فلسطين إنما هي مرهونة باإلرادة اإللهية وظهور املسيح، وأن أي حماولة 
الستباق هذه اإلرادة باملبادرة السياسية البشرية ما هي أالّ بدعة تنبذها تعاليم الدين وال تقرّها 

  .إطالقاً

دية متديّنة، نصفها يهو ٍ جوالوهكذا، وُجدت يف فلسطين، قبيل ظهور احلركة الصهيونية،   
زمن م، على عداوة وخالف )أشكناز(والنصف اآلخر من األوروبيين ) السفرديم(من اليهود الشرقيين 

). اخلليل، القدس، طبرية وصفد(مع بعضهم البعض، أقامت يف املدن األربع املقدّسة يف نظرهم 
ة أو صنعة كانت، إنما واعتبر هؤالء أن العيش خارج هذه املدن والعمل لكسب العيش يف أي حرف

فكانوا، لذلك، عالة دائمة على أبناء دينهم يف . هما منافيان للدين، يصرفانهم عن التعبّد والصالة
أوروبا حيث جمعت لهم الصدقات سنوياً كسباً لألجر والثواب لسدّ حاجاتهم املعيشية ووفق نظام 

يمين يف فلسطين عند بدء احلركة وكان عدد هؤالء اليهود املتديّنين املق". احلالوكا"عرف بـ 
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، وكان البكاء عند حائط 40,000الصهيونية يف أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر حوايل 
بالقدس من أهمّ أعرافهم، بدأ العمل به يف أوائل القرن السادس عشر ") حائط املبكى("البرّاق 

األقدم كان الوقوف على جبل الزيتون،  امليالدي بعيد دخول العثمانيين املدينة، علماً بأن العرف
  .شرقي القدس، يف مناسبات معيّنة لتأّمل ما اعتبر موقع هيكل سليمان والتحّسر على أطالله

***  

كاليشر : سبق عدد من مفكّري اليهود هرتسل يف بلورة الفكر الصهيوين، أهمّهم خمسة  
، وموهيليفر )1891 – 1821(، وبنسكر )1875 – 1812(، وموزس هس )1874 – 1795(
حتّدى احلاخام كاليشر، البروسي املولد، اإلجماع ). 1927 – 1856(، وغينزبرغ )1898 – 1824(

االستيطاين يف فلسطين يجب أن يسبق ظهور املسيح الديني السائد بأن أفتى بأن العمل امليداين 
فزرع بهذه الفتوى . ملاملنتظر، وأن املعجزة الربّانية يف خالص اليهود ستلي حتماً مثل هذا الع

وجزم موزس هس، األملاين . بذور التوليف الالحق بين الصهيونية والفكر الديني اليهودي" املارقة"
املولد واالشتراكي العلماين، زميل كارل ماركس، باتسحالة النهوض باليهودية يف الشتات 

عادة إحياء اليهودية األوروبي املسيحي وبوجوب إقامة دولة يهودية يف فلسطين كشرط مسبق إل
  .سياسياً

وكان على قناعة بأن الدول املسيحية، وعلى رأسها فرنسا، ستقدّم العون لليهود لتحقيق هذا 
، نظراً ألن أن الالسامية على طريق االضمحاللبنكسر، الروسي املولد، من الوهم بوحّذر . الهدف

ج ، نت"حدّ اإلشباع"  عددهم يف أي بلد مااليهود يعتبرون أغراباً حيثما وجدوا، وأنه كّلما وصل 
ودعا اىل إنشاء مركز قومي وسياسي خاص بهم دون حتديد مكانه، . اضطهادهم تلقائياً تبعاً لذلك

وصبّ فكر احلاخام موهيليفر، الروسي . واىل تنظيم مؤتمر قومي الختيار البلد وتنظيم الهجرة إليه
اىل دراسة علوم الزراعة، إضافة اىل الدراسات الدينية، املولد، يف مصبّ فكر سلفه كاليشر، إذ دعا 

) فلسطين(إن الله يفضّل أن يعيش مع أبنائه يف أرضهم "وذهب يف حّثه على االستيطان اىل القول 
وشّدد غينزبرغ، ". حتى لو مل يتقيّدوا بتعاليم التوراة، على أن يظلّوا يف الشتات متقيّدين بها

، فحسب، للشعب اليهودي، "ملجأ"لة اليهودية املرجتاة ال يجوز أن تكون الروسي املولد، على أن الدو
وأنه ال بدّ من فترة انتقال طويلة قبل إنشائها، يتمّ فيها عن طريق تثقيف الذات قومياً وروحياً 

التخلّص من أدران الشتات البغيضة ومن امليوعة يف األخالق اليهودية والنزعة اخلانعة اىل تقليد 
لك، وقف موقف الناقد حلركة االستيطان الصهيونية، اجلارية قبل املؤتمر الصهيوين لذ. الغرب

  .األول وبعده

نظرة موغلة يف التشاؤم : يتبيّن لدراس هذه الكتابات أن أربعة عناصر تتفاعل فيها هي  
تزايدة من النزعة اليهودية املالبالد األوروبية، يردفها نفور  بالنسبة ألوضاع اليهود املستقبلية يف

اىل االندماج فيها، مع توكيد على وجوب احملافظة على الهوية اليهودية التراثية وتثبيتها، 
  .وإجماع على أن احليّز املفضّل لذلك إنما هو فلسطين عن طريق هجرة استيطانية جماعية إليها
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القرن التاسع عشر، وال شكّ يف أن ظهور الالسامية األوروبية العلمانية منذ أواسط   
املتزامنة مع منح اليهود احلقوق املدنية الكاملة يف معظم الدول األوروبية خالل هذا القرن بتأثير 

الثورة الفرنسية وتشريعات نابليون، أحدثت صدمة نفسية عنيفة لدى اليهود قاطبة، حتى يف 
من تعاليم املصلح اليهودي  األوساط الداعية اىل االندماج والتكيّف يف أوطانهم األوروبية بوحي

. ، التي أسّسها"الهسكاال"، وحركة التنوير اليهودية، )1786 – 1729(األملاين موزس مندلسون 
األوروبية القائمة على ونعني بالالسامية العلمانية تلك احلركة التي رافقت ظهور العقيدة القومية 

املتأثّرة بالنظرية الداروينية التي ) Nation‐State(األمة -مبدأي النقاء العنصري والدولة
فجاءت لتضيف بعداً معاصراً للبعد الالهوتي لعداء أوروبا . خالل القرنأوروبا اكتسحت دول 

من مفّكري الغرب يف ر عن هذه الالسامية احلديثة عدد وعبّ. لليهود، املتوارث منذ نشوء املسيحية 
لغوبينو الفرنسي، " التفاوت بين األجناس"ب كتب تدلّ عناوينها على فحواها، ومن أشهرها كتا

، 1869، عام "انتصار اليهودية على األملانية"، وكتاب مار األملاين، بعنوان 1853الصادر عام 
ولعلّ حماكمة الضابط اليهودي . 1886، عام "فرنسا اليهودية"وكتاب درومنت الفرنسي، بعنوان 

األحداث املرتبطة بانتشار الالسامية  ، من أشهر1894يف اجليش الفرنسي، دريفوس، عام 
العلمانية يف أوروبا الغربية، وقد حضرها ثيودور هرتسل بصفته الصحفية وكان لها األثر احلاسم 

  .يف تطوّر عقيدته الصهيونية

ومل تمضِ سنتان على حضور هرتسل، الصحفي الهنغاري، حماكمة دريفوس حتى وضع   
، واعقبه بالدعوة اىل انعقاد "دولة اليهود"بعنوان ) كلمة 23,000( 1896كتيّبه باألملانية عام 

  .مؤتمر يهودي عامّ لتنفيذ ما ورد فيه

فه للدولة اليهودية لة اليهودية أو يف وصيأتٍ هرتسل بجديد يف تشخيصه للمعض مل  
ولكن اجلديد كان يف طرحه املنهجي الهادئ وتوكيده الواثق على الدولة كحلّ أكيد ملا . كعالج لها

  .يعانيه اليهود يف اجملتمعات الغربية، واطمئنانه التام اىل إمكان حتقيق الدولة عبر مقترحاته

واعتبر هرتسل أن فكرة الدولة وإمكان حتقيقها حتتوي على قوّة كامنة قادرة على حتريك   
ندماج، ير واالهود، الذين فرّقتهم تيّارات التنوالشعب اليهودي، وأن الالسامية احلديثة جعلت من الي

متّحداً وأعظم قوّة من ذي قبل، وأن القضية اليهودية ليست قضية دينية أو واحداً ) Volk(شعباً، 
ة، وأن ال بدً من يمولكنها يف الصميم قضية قو) ياناًوإن التخذت هذين الشكلين أح(اجتماعية 

  .لهاحتويلها اىل قضية سياسية دولية لكسب التأييد الدويل للدولة اليهودية كحلّ 

وأكد هرتسل أن الشعب اليهودي ال يقلّ وعياً أو إرادة أو موارد أو طاقات عن شعوب   
اليونان ورومانيا والصرب والبلقان، التي حقّقت آمالها حديثًا، وأن لدى اليهود حافزاً إضافياً هو 

  .الالسامية

 Society of the" (جمعية اليهود"األوىل : واقترح هرتسل لتحقيق الدولة قيام هيئتين  

Jews( الشركة اليهودية"، والثانية) "The Jewish Company ( واعتبر اجلمعية األداة ،
وعية الرأي العام اليهودي تالسياسية ذات سلطة التقرير، تقوم بكل األعمال السياسية املطلوبة، من 
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اء املفاوضات مع والعاملي، اىل تنظيم الهجرة اجلماعية، اىل اختيار البلد املهاجر إليه، إىل إجر
التي تعترف بالسيادة اليهودية على البلد ) Charter" (البراءة"الدول الكبرى للحصول على 

  .اخملتار

هل يكون البلد فلسطين : "تابه، بل تساءلكواجلدير بالذكر أن هرتسل مل يحدّد هذا البلد يف   
  ".ديأم األرجنتين؟ سنأخذ ما يعرض علينا وما يختاره الرأي العام اليهو

أما الشركة، فتتوىلّ جمع املال وتنظيم التجارة والصناعة يف البلد اخملتار، وتصفية   
ممتلكات اليهود يف أوروبا، وشراء األراضي، ومدّ املهاجرين باملساكن واألدوات والقروض، وتكون 

الشركة مساهمة حمدودة برأس مال قدره مئتا مليون دوالر، تسجّل يف لندن حتت احلماية 
أمّا املال، فأسهل مصدر للحصول عليه هو كبار املتموّلين اليهود، فإن تعذّر، فيحصل . ريطانيةالب

  .عليه من البنوك الصغيرة، وإن تعّذر، فمن االكتتاب الشعبي اليهودي

  

  )1914 – 1897: (املرحلة الثانية

  ة األوىلمن املؤتمر الصهيوين األوّل اىل احلرب الكونيّ 

  

الصهيوين األول وعند بداية الهجرة االستيطانية اىل فلسطين يف أوائل الثمانينات من قبيل املؤتمر 
تقطن  %)75حوايل (، وكانت أعلى نسبة منهم 7,750,000القرن املاضي، كان عدد يهود العامل 

ثم يهود %) 13,5(بالد أوروبا الشرقية وبخاصّة روسيا، يليها يهود أوروبا الوسطى والغربية 
  %.3,5، بينما نسبة يهود الواليات املتحدة مل تتعدّ %)8(سيوية الدول اآل

ة ماليين منهم، يخضع للحكم دع بشري يهودي يضمّ حوايل خمسوكان أكبر مستو  
وعرفت هذه . القيصري الذي حصر إقامتهم يف مقاطعاته الغربية البولندية دون سائر أنحاء روسيا

فناء "، أي Pale of Settlementالبحر األسود بـ  املقاطعات التي امتدّت من بحر البلطيق اىل
، وضيّق عليهم، وتّكررت الهجمات "الفناء"وقسا النظام القيصري على يهود ". االستيطان

على اجلوايل اليهودية فيها، ممّا دفعها ) Pogrom" (البغروم"اجلماهيرية الروسية، التي عرفت بـ 
و الواليات املتحدة األميركية ودخلها منهم فتدفّقت جموعهم نح. اىل الهجرة خارج روسيا

  .1914وعام  1899آخرون ما بين عام  1,450,000، و1899وعام  1881، بين عام 600,000

مقارنة بهذه الهجرة ملئات اآلالف من اليهود اىل الواليات املتحدة، مل تزد هجرة اليهود   
السابقين والتاليين للمؤتمر  العقديناىل فلسطين بدافع الصهيونية خالل الفترة ذاتها، أي يف 

األوىل من : وجاءت هذه الهجرة يف موجتين. 50,000، على )1914–1880(الصهيوين األول 
، والثانية معظمها من 6000، وعددها حوايل 1903-1882ومن رومانيا، يف فترة " الفناء"
هؤالء املهاجرين، فقد ورغم قلّة عدد . 40،000، وعددها حوايل 1914-1904، يف فترة "الفناء"
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كان دخولهم فلسطين يف هذه الفترة بالغ األثر على مستقبل احلركة الصهيونية، ذلك أنهم شكّلوا 
النواة البشرية الالزمة للمجتمع الصهيوين اجلديد املزمع إنشاؤه من حيث نظرتهم االستعالئية على 

القاسية، " الفناء"عة املستقاة من بيئة أهل البالد من العرب، وطموحاتهم القومية، وخبراتهم املتنوّ
  . ونظرياتهم االجتماعية حصيلة احتكاكهم بتيّارات روسيا وأوروبا الفكرية عشية الثورة البلشفية

وضع املؤتمر الصهيوين األول، بزعامة هرتسل، برنامج احلركة الصهيونية الذي عرف بـ   
، الذي وضع "برنامج القدس" 1951له عام ، والذي استمر العمل به إىل أن حلّ حم"برنامج بازل"

وحدد البرنامج غاية الصهيونية باألملانية على أنها . يف أول مؤتمر ينعقد بعد قيام دولة إسرائيل
وأقرب تعبير . للشعب اليهودي يف فلسطين يضمنه القانون العام (Heimstatte)خلق مسكن 

وكان هدف ". مكان منزل املرء"ي ، الذي يعنHomestead هو  Heimstatteباإلنكليزية لـ 
هرتسل من اإلصرار على هذه الصيغة، وهو الداعي جهاراً إىل قيام الدولة اليهودية، التخفيف من 
خماوف كل من الدولة العثمانية وحلفائها واملتدينين اليهود، وكبار أثريائهم من دعاة االندماج 

على الهدف دون التخلي عنه، أصبحت من  فأرسى بذلك سابقة يف التمويه. باجملتمعات األوروبية
أما الوسائل التي حددها برنامج بازل لتحقيق . أهم ركائز االستراتيجية الصهيونية يف ما بعد

) 3تنظيم الشعب اليهودي بأسره؛ ) 2االستيطان الزراعي وغير الزراعي؛ ) 1: الغاية املعلنة فهي
احلكومات لتحقيق هدف الصهيونية، وهي  االتفاقات مع) 4تعزيز الشعور بالهوية اليهودية؛ 

وسائل ال تزال الصهيونية تعمل بها إىل يومنا هذا، علماً بأن املؤتمر الصهيوين األول بدأ سلسلة 
  .1997مؤتمرات مل تنقطع منذئذ، كان آخرها املؤتمر الثالث والثالثين املنعقد يف القدس عام 

وصل هرتسل مبكراً إىل قناعة راسخة بأن أوىل أولويات العمل الصهيوين يجب أن تكون   
وال شك يف أن . الستيطان فلسطين من الدولة العثمانية (Charter)شرعية " براءة"احلصول على 

نموذجه للبراءة كان تلك البراءات التي منحتها الدول االستعمارية الكبرى، بريطانيا وهولندا، عبر 
شركة الهند "قرون إىل شركات خاصة لالستثمار واالستيطان يف مناطق آسيوية وإفريقية، بدءاً بـ ال

البريطانية يف أوائل القرن السابع عشر، وانتهاء بالبراءة التي منحتها احلكومة " الشرقية
التابعة لسيسل رودس الستعمار منطقة " شركة إفريقيا اجلنوبية"إىل  1899البريطانية عام 

، فسأله 1898واستعان هرتسل بقيصر أملانيا للتأثير على السلطان عبد احلميد عام ". لزمبيزيا"
شركة ذات براءة : "فأجاب هرتسل". قل يل بكلمة ماذا تريدين أن أطلب من السلطان: "القيصر

(Chartered Company) وفشل هرتسل يف مساعيه مع القيصر كما ". حتت احلماية األملانية
وعلى أثر فشله هذا لدى . 1901اعيه مع السلطان عبد احلميد، الذي قابله عام فشل يف مس
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قابل  1902ويف عام . استانبول، اجته هرتسل يف سعيه نحو مانحة البراءات العظمى، بريطانيا
وزير املستعمرات البريطاين جوزف تشمبرلين واقترح عليه استيطان منطقة العريش يف سيناء، 

نفسه إّال   أن احملادثات مع احلكومة املصرية أخفقت، وما كان من تشمبرلينإال. فوافق تشمبرلين
وحلرص هرتسل على . ، على هرتسل براءة الستيطان إفريقيا الشرقية1903أن عرض، عام 

، 1903احلصول على براءة من بريطانيا بالذات، اقترح على املؤتمر الصهيوين السادس، عام 
نطقة اإلفريقية املقترحة، ممّا أثار معارضة شديدة داخل املؤتمر إيفاد بعثة لتقصّي أوضاع امل

ومع أن مشروع إفريقيا مل يتحقق، . لتخليه عن فلسطين" خيانة الصهيونية"اتهمت هرتسل بـ 
وتويف هرتسل يف العام التايل، فقد جنح يف تنبيه حركته إىل أهمية البراءة القصوى، كما جنح عبر 

ته بصانعي القرار، يف وضع احلركة الصهيونية على خريطة املؤتمر الصهيوين واتصاال
  .الدبلوماسية الدولية، ويف استدرار عرضين استيطانيين من أكبر عاصمة استعمارية يف العامل

وقام خالل هذه املرحلة، أثناء حياة هرتسل وبعيد وفاته، بعض أهمّ املؤسسات   
التي أصبح املؤتمر هيئتها التشريعية الصهيونية، وعلى رأسها املنظمة الصهيونية نفسها 

وضمنت املنظمة إمكانية كسب قاعدة شعبية لها على أسس تمثيلية ديمقراطية . والسياسية العليا
ينتخب كل مئة دافع شاقل . ، بقيمة رمزية قدرها مارك واحد أو فرنك أو شلن"الشاقل"عبر نظام 

خالً لتغطية نفقات املؤتمر ذاته ونفقات جلنته ممثالً واحداً عنهم يف املؤتمر، وأمّن هذا املصدر د
وضمنت هذه الترتيبات استمرار . التنفيذية ومكتبها املنبثقين منه عن طريق االنتخاب أيضاً

وقام التنظيم الصهيوين يف خمتلف البالد . املنظمة كمؤسسة الذاتية، تؤمّن انتقال السلطة بالتتابع
انين املرعية، فارتبطت اجلمعيات الصهيونية احمللية على أساس الالمركزية والتوافق مع القو

وأقر مبكرًا . لكل بلد، ارتبط، بدوره، باللجنة التنفيذية املركزية (Federation)طوعاً باحتاد عام 
مبدأ التعددية، وأضيف لتنظيم االحتادات األفقي تنظيم عمودي أفسح اجملال النضمام أحزاب 

، انتسبت عن (Separate Unions)عرفت باالحتادات املنفصلة عقائدية غير مرتبطة ببلد معيّن، 
وهكذا، ورغماً عن املعارضة الشديدة التي واجهتها . طريقها إىل املنظمة فئات اشتراكية ومتدينة

الصهيونية يف بادىء األمر من االندماجيين ومن املتدينين عامة، أوجدت األطر واملبادئ الكفيلة 
إىل أقصى احلدود عند توفر الظروف املالئمة، وغدت املنظمة الصهيونية  بتوسيع دائرة التأييد لها

  .الهيئة اليهودية القادرة على االدّعاء بصدقية بتمثيل الشعب اليهودي باسره

وإضافة إىل املنظمة الصهيونية، تأسست مؤسستان خطيرتان رسميتان أخريان أثناء   
 Jewish Colonial)" الستعماري اليهوديالصندوق ا"حياة هرتسل، بقرار من املؤتمر، هما 
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Trust) ) 1899عام(الصندوق اليهودي القومي"، و "(Jewish National Fund) ،) عام
، وهو الهيئة املالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية، فكان يأمّا الصندوق االستعمار). 1901

، واملرشحة الستالم "ة اليهوددول"التي ذكرها هرتسل يف كتابه " الشركة اليهودية"التجسيد لفكرة 
وتأسس الصندوق يف لندن كشركة مساهمة حمدودة برأس مال معلن قدره . البراءة من مانحها

جنيه فقط بسبب إحجام كبار املتمولين اليهود عن  400،000مليونا جنيه، اكتتب منه حواىل 
أقبلوا على شراء أسهمه بسعر  املساهمة فيه، بيد أنه القى جتاوباً واسعاً لدى الفقراء اليهود الذين

جنيه واحد للسهم، لكونه يجمع ألول مرة يف تاريخ املؤسسات اليهودية بين هديف الربح املادي 
وتفرّع عن الصندوق شركات مصرفية عدة، بدت أنها األدوات امليدانية . واخلدمة القومية

ليفانتين -شركة أنغلو"، و)1803" (شركة األنغلو بالستاين"الصهيونية املفضلة حينذاك، وأهمها 
 Palestine Land Development)" شركة تطوير أراضي فلسطين"، و)1908" (املصرفية

Co.) )1908(األنغلو بالستاين"وأسست . ، وجميعها سجّلت يف لندن كشركات مساهمة حمدودة "
-األنغلو"ت فروعاً لها يف كل من بيروت والقدس ويافا واخلليل وحيفا وصفد وطبرية، بينما أّسس

فأصبحت األداة الرئيسية لشراء " شركة تطوير أراضي فلسطين"أما . فرعاً يف استانبول" ليفانتين
، وهو الصندوق الذي ُخصّص لتمويل شراء األراضي "الصندوق القومي اليهودي"األراضي باسم 

ون سواهم، وال يف فلسطين، على أن تبقى ملكاً للشعب اليهودي غير قابل للتصرف، وتؤجّر لليهود د
حمدودة بالكفالة وبدون "وتمّ تسجيل الصندوق يف لندن كشركة . يسمح لغير اليهود بالعمل فيها

، وقام الصندوق على أساس اجلباية الشعبية بواسطة طوابع بريد "رأس مال موزّع يف أسهم
 وصناديق صغيرة خاصة وضعت يف املنازل واملؤسسات العامة حيثما وجدت جوال يهودية يف
. العامل، فخلق بذلك حلقة واسعة من اليهود العاديين املؤيّدين مباشرة ألهداف الصهيونية

والصندوق، وإن مل يلعب دوراً حاسماً يف شراء األراضي يف هذه املرحلة بالذات، فإنه لعبه يف 
وهو، على كل حال، جسّد منذ البداية، عبر املبادئ التي قام عليها، خطوط . الطور القادم

ستراتيجية الصهيونية االقتصادية الكبرى الهادفة إىل إنشاء اقتصاد مستقل منفصل عن اال
  .اقتصاد عرب فلسطين قاعدة لقيام الكيان السياسي عليها الحقاً

ومن أهم املؤسسات الصهيونية يف هذه املرحلة، إن مل يكن أهمها ميدانياً، مكتب فلسطين   
(The Palestine Office) وعكس يف نشاطاته توجّه احلركة 1908 الذي تأسس عام ،

. الصهيونية بعد وفاة هرتسل وجتميد السعي للحصول على البراءة نحو العمل االستيطاين املكثّف
، الذي جعل من املكتب )1943-1876(وتوىلّ إدارته البيروقراطي البروسي الفذّ آرثور روبين 

يف فلسطين ونسّق من خالله عمليات شراء  الهيئة املشرفة العليا على كافة النشاطات الصهيونية
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األراضي، إن من قبل املؤسسات الصهيونية الرسمية أو من قبل شركات خاصة أو أفراد، ووضع 
لشراء األراضي، تعتمد وجوب االستيطان املّتصل على حماور  (geopolitical)خطة جغراسية 

ل الداخلي بين حيفا وطبرية، وثالثها ثالثة، أولها السهل الساحلي بين يافا وحيفا، وثانيها السه
حوض األردن من طبرية إىل أعايل النهر، وهي اخلطة التي تم تنفيذها يف الطور التايل والتي 

وروبين هو الذي رعى يف هذه املرحلة التجارب . ارست البنية التحتية األرضية للدولة اليهودية
أصبحت الحقاً رأس حربة االستيطان الزراعي التي ) الكيبوتس(األوىل للقرية اجلماعية التعاونية 

  ".وعد بلفور"الصهيوين يف أعقاب 

تميّزت هذه املرحلة أيضاً بظهور تنظيم عمّايل حربي بين صفوف مهاجري املوجة   
وتزّعم . املاركسي والروسي األصل" بوعايل تسيون"، انبثق من حزب )1914-1903(الثانية 

، الذي دعا )1973-1886(وريون، الروسي البولوين األصل غ-التنظيم الفلسطيني منه دافيد بن
إىل ضرورة تكييف النظريات املاركسية واالشتراكية الدولية مع ظروف العمّال اليهود يف فلسطين؛ 

" االستيالء على العمل"فطالب بـ . ذلك أن هؤالء يسعون إىل تأسيس وطن قومي لهم فيها
(Conquest of Labour) ملنشآت اليهودية يف فلسطين، أي عدم السماح يف املستعمرات وا

وهكذا تمّ التالقي بين القاعدة العّمالية الشعبية واملؤسسة السياسية . للعرب بالعمل فيها
الصهيونية حول وجوب انفصال االقتصاد الصهيوين عن االقتصاد العربي، ووضعت أسس 

أول جمموعة عمّالية  1908 عام تويف الوقت نفسه، تألف. التحالف السياسي الالحق بينهما
، التي كان من أهم أهدافها إخراج احلرّاس العرب من )احلارس( Hashomerمسلّحة يهودية باسم 

  .املستعمرات اليهودية، فجاءت نذيراً مبكراً بما هو آت

واملفارقة الكبرى يف هذه املرحلة هي حاجة املنظمة الصهيونية إىل املال طوالها، بسبب   
غير أن كبار املتمولين إيّاهم هم الذين سدّوا هذه الثغرة ليس . تمولين اليهود منهاموقف كبار امل

وكان على رأس . عبر املنظمة أو مؤسساتها، ولكن بما قدّموه مباشرة إىل املستوطنين يف فلسطين
- 1845(، البارون إدموند دو روتشيلد (Non Zionist)هؤالء املتمولين من غير الصهاينة اسماً 

، عميد الفرع الفرنسي للعائلة، الذي لوال ما تبّرع به النهارت حركة االستيطان الصهيونية )1935
، "أحبّاء صهيون"فلقد بلغ، مثالً، ما أنفقته جمعية . 1914بكاملها ما بين أوائل الثمانينات وعام 
ع، بلغ ما ، مثّلت عشرات اآلالف من األتبا"فناء االستيطان"وهي أكبر جمعية روسية صهيونية يف 

مليوين فرنك،  1897وانعقاد املؤتمر الصهيوين األّول عام  1884أنفقته يف فلسطين بين عام 
وهكذا، مهما اختلفت . بينما بلغ ما أنفقه روتشيلد بمفرده خالل الفترة ذاتها أربعين مليون فرنك
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اآلن تشير إىل أن  دوافع األطراف اليهودية العدّة، فإن الظاهرة املواكبة لتطوّر الصهيونية إىل
  .تصبّ دوماً يف مصبّ واحد جمبعاً مساعي هذه األطراف

 


