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 تيفٌذينلخص 

فٌهوي  "افوين افقومً"روب عن اختراع حخافي افكايٌمً افلسطيٌيً االٌكتب ربعة أمقاالت فً 

يالقها مسك إرض عسى ن األؤوك او خٌاراتاحتماالت  عيةضمن  ،وربٌٌنوخاصة اال ،افشتات

وربا افكاره أافمتحافؾ ضي ٌهوي  ؟!خرٌناو فالطتعمار افبرٌيايً افمتخم بعيصرٌته ضي اآلفهم 

حياث ضمن افيراطة افمرفقة فتخسص ميهم كسٌا كما تبٌن األوافراؼب با ،فوجويهم بٌيه

افؽربً عامة  قل من االطتعمارأافتً فم تكن  ،وبافتعاون مع افحركٌة افصهٌويٌة الحقا

ن أعيصرٌة وبؽضا فشعوب افميايق وافيول افمختسلة افتً اقترح  خاصة افبرٌيايًو

 .شرقها وؼربها اورباٌطتعمرها ٌهوي 

 :حرفٌا ومن افيراطة افمرفقة يقتيؾ بعض افمقايع افتافٌة 

وبؽياي رفضوا بشية افمقترحات افصهٌويٌة بجسب ٌهوي أوروبا إفى العراق ٌهوي  -1

 افعراق.

ً كان ٌتضمن ترحٌل مائة أفؾ ٌهويي من أوكرايٌا إفى افعراق، ٌمثسون افمخيي األوف -2

 .بياٌة فمشروع اطتٌيايً كبٌر ٌوفر كٌاياً فٌهوي أوروبا

 فلسطٌن واألرجنتٌنهرتطل يلطه فً كتابه "افيوفة افٌهويٌة" كان متريياً بٌن  -3

  إلقامة افوين افقومً فسٌهوي فٌهما.كاحتمافٌن 

ى يظرة اطتعمارٌة واطتعالئٌة تجاه تبي :كيموذج فقي "سرائٌل زانؽوٌلإ"افصهٌويً  -4

 .افشعوب األخرى وفم ٌكن ٌتريي فً اطتخيام أوصاؾ عيصرٌة إزاء افطكان افمحسٌٌن

الزعماء الصهاٌنة أنفسهم وحركتهم جزءاً من الحضارة األوروبٌة التً لها اعتبر  -5

من يون أي اعتبار فشعوب افبسيان  الحك أن تستعمر حٌث شاءت على وجه األرض

 زافتً تُطتؽل وتُطتعمر

حتى ) 1882عية طيوات بعي تؤطٌطها عام  المستوطنة "المبرصٌة األولى"اطتمرت    -6

فكن ما فبث مشروعها أن فشل بطبب عيم حماس افٌهوي فسهجرة إفٌها،  (م1939افعام 

كان معظم  وفشل مطتوييوها فً تحوٌل األرض "إفى جية زراعٌة" مؽرٌة فآلخرٌن.

افٌهوي األوروبٌٌن راؼبٌن فً افهجرة إما إفى أوروبا افؽربٌة أو افوالٌات افمتحية، 

فتحول إفى فالحٌن واالشتؽال بافزراعة ومعظمهم من خسلٌات ميٌيٌة فم ترق فهم فكرة ا

 .عسى افرؼم من كل افيعم افمايي وافتيرٌب افزراعً

فشل ألطباب عيٌية، وتم يقل هذه افعائالت  (م1883) الالذلٌةافمشروع افٌهويي فً  -7

افتً ٌمتي عبر جيوب  شرق األردن وسهل حورانحو توجه بعض افٌهوي يو،لبرصإفى 
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افبايٌة افطورٌة وشمال افبايٌة األرييٌة. وقي يرحت تسك افمييقة كاحتمال ثان تتوجه 

افمرة افثايٌة عام ) إفٌه بعض افعائالت افتً فشست فً افتؤقسم فً افطاحل افطوري.

 (من ميظمة صهٌويٌة امرٌكٌة 1892

تاللت رؼبات الدول األوروبٌة )شرلها وؼربها( إزاء فكرة "التخلص" من ٌهود  -8

المارة بشكل أو بآخر، والتسابك فً تؤٌٌد الممترحات التً تبرز هنا وهنان، وتمدٌم 

 لى شكل تعاطؾ مع الٌهود.المساعدة لها وإخراجها ع

ياخل افتجمعات افٌهويٌة ثم فً قسب افصهٌويٌة افطٌاطٌة الحقاً  خراآلالتٌار الرئٌس  -9

حول تهجٌر الٌهود إلى "أرض إسرائٌل"، العتبارات عدٌدة أهمها تمركزت جهويه 

الحشد والتعبئة جاذبٌة اإلسم والجؽرافٌة والبعد الدٌنً وما ٌوفره ذلن من إمكانٌات 

 وسهولة التهجٌر.

مشروًعا  1903جوزٌؾ تشمبرفٌن وزٌر افمطتعمرات االيجسٌزي عام يرح  -10

طوؾ ٌقسل من مطتوٌات فجوء أوفئك  يهأل (اوؼييا/كٌيٌا)افى تهجٌرًٌا فسٌهوي من أوروبا 

افذٌن  ،ق فه شعبٌة فً أوطاي افياخبٌن افبرٌيايٌٌنافٌهوي إفى برٌيايٌا، وهو ما طٌحق

وبموافمة رئٌس كايت تتلاقم فً أوطايهم مشاعر افاّلطامٌّة وكراهٌة افالجئٌن افٌهوي.

 الوزراء حٌنها جٌمس بلفور

فقياعتهم افّيٌيٌّة بعيم  (كٌنٌا كوطن لومً)بفكرة  أٌّيوا هرتطلافمٌزراحٌٌّن   -11

قبل تصرٌح جسً وعالمات واضحة من افرب. أما “ افمٌعاي أرض”جواز افعوية إفى 

ٌهوي ؼرب أوروبا فقي أٌّيوا هرتطل وتحّمطوا فسلكرة بكويها األطرع واألكثر عمسٌة 

 إلٌجاي وين ٌمثل افمسجؤ افلوري فٌهوي أوروبا.  

ترٌتش بكويه واحياً من افصهاٌية ذوي األفكار االحتالفٌة  افصهٌويً ُعرؾ -12

ٌإمن وٌدعو إلى استٌطان ( إذ كان Zionist Maximalismاالطتٌيايٌة افقصوى )

"فلسطٌن الكبرى" من لبل الٌهود، والتً ضمت بحسب رإٌته فلسطٌن وشمال سٌناء 

 !؟ولبرص معاً 

على احتمار األجناس والشعوب األخرى ٌتؤطس فشامبرفٌن  ريا هرتزلقيم  -13

شرقٌة افٌهويٌة" برأطمال خمطة إيه طوؾ ٌيشئ "افشركة اف :بقوفه ومثمل بالعنصرٌة

مالٌٌن جيٌه، وٌُياي بها اطتعمار طٌياء وافعرٌش وتحوٌسهما إفى مييقة مزيهرة بجهوي 

طكايها افٌهوي. وعييها طوؾ ٌيشؤ اهتمام شيٌي عيي افقبارصة فجذب بعض من "مير 

 افذهب"، أي افٌهوي، إفى جزٌرتهم.

ؼراء فً افحصول عسى عرض بافػ اإل حباء صهٌونأجهوي ميظمة أثمرت  -14

باشا المدس التركً )خالل حكم السلطان عبد الحمٌد!( من قبل  1903فسجمعٌة طية 
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وجهه إلى مناحم ٌوسٌشكن، أحد لادة منظمة "أحباء صهٌون" خالل زٌارته الثانٌة 

للنمب. ولد تضمن العرض منح المنظمة نصؾ ملٌون دونم من أراضً بئر السبع 

 بسعر بخس.

استمر التشتت والشد والجذب داخل الحركة الصهٌونٌة بٌن ممترح فلسطٌن   -15

والممترحات األخرى ألزٌد من عمدٌن، ولم ٌُحسم بشكل شبه نهائً إال مع صدور 

، والذي 1917التصرٌح الشهٌر والمشإوم لوزٌر الخارجٌة البرٌطانً آثر بلفور عام 

ً االستٌالء حدد مول ً مإٌداً لفكرة هجرة الٌهود إلى فلسطٌن والحما ً رسمٌا ً برٌطانٌا فا

  .علٌها
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 وطو قوني ًهودي"... في بالد الرافدًو"

ٌهود العراق وبؽداد رفضوا بشدة الممترحات الصهٌونٌة األمر افمهم إٌرايه هيا هو أن   

ووجهاء  ر عن هذا افرفض حاهام ٌحزكٌل أحي قايةوقي عبّ بجلب ٌهود أوروبا إلى العراق. 

ٌهوي بؽياي وعضو افوفي افبرفمايً افتركً افذي توجه إفى ايكسترا وفريطا فً تسك افطيوات. 

وفً هذه افزٌارة صرح ٌحزكٌل بوضوح أن افحكومة افتركٌة وٌهوي افعراق ال ٌقبسون افلكرة 

 .افصهٌويٌة بجسب ٌهوي أوروبا إفى بسيهم

بعثة  Jewish Colonization Association ارطست افجمعٌة افٌهويٌة االطتعمارٌة

فجمع افمعسومات وافتعرؾ عسى افبٌئة افمحسٌة ورفع  1909يراطة مٌيايٌة إفى افعراق طية 

تقرٌرها فسجمعٌة فمواصسة يقاش فكرة إقامة وين قومً فسٌهوي فً بالي افرافيٌن. وصست افبعثة 

، وخالل هذه 1910ٌو وٌوي 1909إفى افعراق ومكثت فٌه أكثر من يصؾ طية ما بٌن يوفمبر 

األشهر افيوٌسة يرطت كل ما فه عالقة بافعراق من ياحٌة افمصاير افيبٌعٌة وافمياخ 

وافزراعة وافمٌاه وخصوبة افتربة وافطكان وإمكايٌات اطتقبال مئات افمهاجرٌن افٌهوي من 

ً كان المخطط األولروطٌا تحيٌياً فً ذفك افوقت، ثم من طائر افبسيان األوروبٌة وافعافم. 

ٌتضمن ترحٌل مائة ألؾ ٌهودي من أوكرانٌا إلى العراق، ٌمثلون بداٌة لمشروع استٌطانً 

 .كبٌر ٌوفر كٌاناً لٌهود أوروبا

كايت بالي افرافيٌن قي أصبحت من وقت مبكر عسى رأس افميايق وافبسيان افتً رشحتها 

امة وين قومً فسٌهوي. افصهٌويٌة باعتبارها جؽرافٌة ملتوحة وتحتوي عسى عوامل مشجعة إلق

اختبرت الصهٌونٌة عبر بعثات مٌدانٌة أو مفاوضات مع الدول الكبرى إفى جايب افعراق 

واالستعمارٌة عدة احتماالت أهمها: منطمة العرٌش فً سٌناء، الجزء الشرلً من لٌبٌا، 

ا، جزء من شرق إفرٌمٌا )ُعرؾ باسم "ممترح أوؼندا"(، أجزاء من كندا، أجزاء من أسترالٌ

  لبرص، أجزاء من األرجنتٌن، أجزاء من أنؽوال، وطبعاً فلسطٌن.

لكن فلسطٌن لم تكن الخٌار األول فً التفكٌر الصهٌونً المبكر الذي طرحه لٌون بنسكر 

المإسس الحمٌمً للفكرة الصهٌونٌة، لبل ثٌودور هرتسل، فً كتابه "االنعتاق الذاتً" سنة 

شعب الٌهودي أهم من الجؽرافٌة التً من الممكن . بنسكر ركز على أن "عبمرٌة" ال1882

أن ٌمٌم علٌها دولته، ولهذا ٌمكن أن تبمى فلسطٌن المبلة الروحٌة للٌهود لكن ال تصلح ألن 

ً لهم ألنها تحت سٌطرة لوى أخرى. حتى هرتسل نفسه فً كتابه "الدولة  تكون وطنا

إللامة الوطن المومً للٌهود الٌهودٌة" كان متردداً بٌن فلسطٌن واألرجنتٌن كاحتمالٌن 

  فٌهما.
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ولد استمر التشتت والشد والجذب داخل الحركة الصهٌونٌة بٌن ممترح فلسطٌن والممترحات 

األخرى ألزٌد من عمدٌن، ولم ٌُحسم بشكل شبه نهائً إال مع صدور التصرٌح الشهٌر 

ً برٌطانٌاً ، والذي حدد مول1917والمشإوم لوزٌر الخارجٌة البرٌطانً آثر بلفور عام  فا

  .رسمٌاً مإٌداً لفكرة هجرة الٌهود إلى فلسطٌن والحماً االستٌالء علٌها

وهو افتعبٌر  Aram Naharaim فكرة إقامة وين قومً فسٌهوي فً بالي افرافيٌن، أو فً

افتوراتً افذي يرج اطتخيامه آيذاك فً افمراطالت افصهٌويٌة وافيقاشات، برزت ألول مرة 

خالل فقاء بٌن افطلٌر األمرٌكً فً اطتايبول )أوطكار شتراوس،  1899فً أواخر طية 

ٌهويي افيٌاية( وثٌويور هرتطل. وبقٌت تسك افلكرة عسى األجيية افصهٌويٌة وتقيمت عسى كثٌر 

من افمقترحات األخرى بطبب افقرب افجؽرافً فسعراق مع فسطيٌن، ويظراً فسبعي افيٌيً أٌضاً 

هذا ) إلبراهٌمٌة وافمكان افذي اييسق ميه إبراهٌم إفى فسطيٌنبكون افعراق أصل افيٌاية ا

. وكان أحي أهم افمتحمطٌن فلكرة اطتعمار بالي ما بٌن افيهرٌن (مركز االييالقة-حطب افتوراة

من قبل ٌهوي افعافم افصهٌويً افشهٌر ٌطرائٌل زايؽوٌل مإطس وزعٌم ما كان ٌعرؾ 

وكان  .Jewish Territorial Organization (بافميظمة افٌهويٌة اإلقسٌمٌة )أو افتويٌيٌة

زايؽوٌل وميظمته عسى خالؾ مع تٌار افميظمة افصهٌويٌة افذي ركز كل جهويه عسى 

فسطيٌن، واعتبر زايؽوٌل أن افضرورة افعمسٌة وإيقاذ ٌهوي أوروبا وروطٌا من االضيهاي 

ٌجب أن ٌيفع افحركة افصهٌويٌة فسبحث عن بيٌل فلسطيٌن حتى فو كان مإقتاً، وفٌس أفضل 

فعراق. بل إن زايؽوٌل اعتبر أن تعبٌر "بالي افرافيٌن" ٌشمل جؽرافٌة افمييقة وال أقرب من ا

افواقعة بٌن فسطيٌن ويهر يجسة، وبافتافً فإن إقامة وين فسٌهوي فً يرؾ من تسك افمييقة 

ً باتجاه فسطيٌن. فكن حتى ياخل "افميظمة افصهٌويٌة  طوؾ ٌتٌح افتيور وافتوطع تيرٌجٌا

زايؽوٌل كايت هياك قياعة كبٌرة بلكرة اطتٌيان افعراق من قبل  يلطها وافتً اختسؾ معه

افٌهوي، وكان افرجل افثافث فً افميظمة، وهو أوتو واربٌرغ أحي أهم افقٌايات افتً روجت 

 ً   .واشتؽست عسى هذه افلكرة. وتلاوض مع مهييطٌن زراعٌٌن ومطاحٌن فيراطة األرض مٌيايٌا

ء ياخل افحركة افصهٌويٌة او خارجها، كما تمتع بشبكة امتسك زايؽوٌل تؤثٌراً كبٌراً طوا

عالقات يوفٌة قوٌة حتى ياخل افيوفة افعثمايٌة. وجاء من خسلٌة ٌهويٌة أرثوذكطٌة ألب روطً 

وأم بوفييٌة هاجرا إفى برٌيايٌا. وفً فيين بزغ اطمه ككاتب كومٌيي ياجح وفرض يلطه فً 

ى نظرة استعمارٌة واستعالئٌة تجاه الشعوب األخرى تبنيوائر افثقافة واإلعالم وافطٌاطة. وقي 

ولم ٌكن ٌتردد فً استخدام أوصاؾ عنصرٌة إزاء السكان المحلٌٌن الذٌن ٌتواجدون فً 

 البلدان والمناطك التً كانت منظمته تدرسها كجهات محتملة إللامة الدولة الٌهودٌة علٌها.

عٌقون مشروع هجرة افٌهوي ويوفتهم هو وبافيطبة فه فإن افحل افحاطم ألي طكان أصسٌٌن قي ٌ
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افترحٌل افقطري وبافقوة. وفم ٌكن ٌإمن باإلبقاء حتى عسى أٌة أقسٌة من افطكان األصسٌٌن 

  .ضمن افمجموعة افطكايٌة األكبر افتً ٌجب أن تكون ٌهويٌة صرفة

ت أفكار وحول طكان افعراق ومآالتهم وافيظرة إفٌهم فً حال أقٌمت افيوفة افٌهويٌة هياك كاي

وقؾ خيٌباً فً ميٌية  1909زايؽوٌل تعج بافعيصرٌة واالحتقار وعيم افالمباالة. وفً صٌؾ 

فٌيز افبرٌيايٌة وطي أيصاره فٌقول: "...أيتم تعسمون أن افميظمة افٌهويٌة اإلقسٌمٌة قي اختارت 

إيها جزء  بالي افرافيٌن كً ٌيظر فٌها افشعب افٌهويي كخٌار أول. ما هً بالي افرافيٌن هذه؟

مهمل من اإلمبرايورٌة افتركٌة فٌس فٌه إال عيي قسٌل من افمين وافطكان، بعضهم اطتوين 

طسمٌاً فكن افؽافبٌة بيو متيقسٌن متوحشٌن وٌخضعون فسطٌيرة افتركٌة اطمٌاً فقي... إيها أرض 

ً فً افطوق! ومن افذي طٌحرث أرض بالي افرافيٌن  ؼٌر مؤهوفة... ال تطاوي شٌئا

وتامٌا(؟ من افذي طٌبيً طكك افقيارات، واألهم من افذي طٌركبها؟ هل طٌركبها )مٌزوب

األكراي وافبيو؟ هل طٌقوم هإالء ببٌع خٌوفهم افعربٌة وٌطتقرون فً افمزارع؟". عبر زايؽوٌل 

عن افيظرة االحتقارٌة االطتشراقٌة وافكوفويٌافٌة افتً اطتبييتها افصهٌويٌة بشقٌها حٌن تحيثت 

ولد اعتبر الزعماء وافجماعات خارج طٌاق "األطٌاي األوروبٌن" افمتطٌيٌن.  عن افشعوب

الصهاٌنة أنفسهم وحركتهم جزءاً من الحضارة األوروبٌة التً لها الحك أن تستعمر حٌث 

شاءت على وجه األرض من دون أي اعتبار لشعوب البلدان التً تُستؽل وتُستعمر. وٌذكر 

األهم لهذا االستبطان الكولونٌالً فً التفكٌر الصهٌونً،  هنا أن هرتسل نفسه كان التمثٌل

( بؤن بناء دولة ٌهودٌة فً 1896وكان لد سجل بوضوح فً كتابه "الدولة الٌهودٌة" )

فلسطٌن سوؾ ٌمثل "جزءاً من الجدار الحامً ألوروبا فً آسٌا، ولاعدة أمامٌة للحضارة 

  !"فً وجه البربرٌة

أن ٌهوي افعراق وبؽياي رفضوا بشية افمقترحات افصهٌويٌة بجسب األمر افمهم إٌرايه هيا هو 

ٌهوي أوروبا إفى افعراق. وقي عبر عن هذا افرفض حاهام ٌحزكٌل أحي قاية ووجهاء ٌهوي 

بؽياي وعضو افوفي افبرفمايً افتركً افذي توجه إفى ايكسترا وفريطا فً تسك افطيوات. وفً 

ومة افتركٌة وٌهوي افعراق ال ٌقبسون افلكرة هذه افزٌارة صرح ٌحزكٌل بوضوح أن افحك

افصهٌويٌة بجسب ٌهوي أوروبا إفى بسيهم. وأن هذا افرفض ٌيطجم مع هوٌته وهوٌتهم، فهو 

ٌرى يلطه ٌهويي افيٌاية، عربً افثقافة، عراقً افقومٌة، وبافتافً فإن افٌهويٌة من هذا 

  .افميظور ال تتعارض مع افعروبة

طم افيقاش ياخل افحركة افصهٌويٌة بشقٌها، افمتوجه يحو فسطيٌن بعي صيور وعي بسلور حُ 

حصرٌاً، وافمتوجه يحو ميايق أخرى عموماً. وفً إثر ذفك أؼسقت مسلات افمقترحات افمتعيية 

فبياء كٌان ٌهويي عسٌها، بما فً ذفك ُمقترح افعراق. فكن افعراق ظل يائماً )وحتى اآلن( فً 
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أعٌي فتح مسؾ افعراق من قبل افصهٌويٌة اإلقسٌمٌة )افتويٌيٌة( يائرة افهيؾ افصهٌويٌة، حٌث 

بعي أن وحيت جهويها من افشق افثايً من افصهٌويٌة وتحول تركٌزها افكسً يحو فسطيٌن. 

وإعاية فتح افمسؾ هذه افمرة كايت بهيؾ معافجة إحيى افمعضالت االطاطٌة افتً تواجه 

فٌها وال ٌمكن تجاوزه. فكان افحل افذي افصهٌويٌة فً فسطيٌن، وهً وجوي شعب متجذر 

ترحٌل الفلسطٌنٌٌن إلى بالد الرافدٌن وبالتالً إفراغ األرض وتجهٌزها عرضه زايؽوٌل هو 

وجايل زايؽوٌل بؤن هذا افترحٌل هو أفضل بكثٌر من لتستمبل ؼالبٌة ٌهودٌة من أوروبا. 

أفم كبٌر مرة واحية بيالً من  افعٌش فً احتكاك وصراع متبايل ميى افحٌاة، وهو بمثابة إحياث

  .اآلالم افمتواصسة، تماماً مثل "خسع افضرس افمإفم"، افذي ٌزٌل األفم مرة واحية

 

 

ة وقبرص"  وطو قوني ًهودي"... في سوًر

لكن ما  1882استمرت المستوطنة "المبرصٌة األولى" عدة سنوات بعد تؤسٌسها عام    

لبث مشروعها أن فشل بسبب عدم حماس الٌهود للهجرة إلٌها، وفشل مستوطنوها فً 

كان معظم الٌهود األوروبٌٌن راؼبٌن فً  تحوٌل األرض "إلى جنة زراعٌة" مؽرٌة لآلخرٌن.

الهجرة إما إلى أوروبا الؽربٌة أو الوالٌات المتحدة، ومعظمهم من خلفٌات مدٌنٌة لم ترق لهم 

لتحول إلى فالحٌن واالشتؽال بالزراعة على الرؼم من كل الدعم المادي والتدرٌب فكرة ا

 .الزراعً

ضمن بحثها افمحموم عن أراض تطتعمرها وترحل إفٌها ٌهوي أوروبا، وضعت افميظمات 

افٌهويٌة األوروبٌة وعسى رأطها افبرٌيايٌة جزٌرة قبرص كؤحي افجهات افمؽرٌة وافمحتمسة. 

افمحاوالت مباشرة بعي معاهية برفٌن بٌن افقوى األوروبٌة وافطسيية افعثمايٌة طية بيأت تسك 

فً أعقاب يهاٌة افحرب افعثمايٌة افروطٌة، وافتً كان من ضميها ايتقال قبرص إفى  1878

افطٌيرة افبرٌيايٌة. افمثٌر فً فكرة االطتٌيان افٌهويي فً قبرص أن بعضها اييسق من 

الل يشاي أرمسة افقيصل افبرٌيايً فً افقيس جٌمس فن، )افٌزابث ـ آن فسطيٌن وتحيٌياً من خ

فن(، فً أواطي افقرن افتاطع عشر، وافذي كان ذاته من ؼالة افمطٌحٌة افصهٌويٌة ومإٌيي 

جسب افٌهوي إفى فسطيٌن فً أواطي افقرن افتاطع عشر )أي قبل تبسور افمشروع افصهٌويً 

تواصل الوجود الٌهودي حو يصؾ قرن تقرٌباً(. وقي بشكسه افطٌاطً واإلٌيٌوفوجً عسى ي

، وإن كان لد 1939االستٌطانً فً لبرص من نََوٌاتها األولى وظل فً مد وجزر إلى سنة 
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ضعؾ تدرٌجٌاً ومعه فمدت فكرة االستٌطان فً الجزٌرة برٌمها والمتحمسٌن لها بعد انتهاء 

ٌا وفتح أبواب "أرض المٌعاد" الحرب العالمٌة األولى وسموط فلسطٌن فً أٌدي برٌطان

  .لٌهود العالم

خالل يصؾ افقرن افحاطم  ثالث روافع أساسٌةقام مشروع تهجٌر افٌهوي إفى فسطيٌن عسى 

 افذي توزع عسى افربع األخٌر من افقرن افتاطع عشر وافربع األول من افقرن افعشرٌن. 

ً آميت بضرورة عوية افٌهوي إفى أوفها، اييفاعة افمطٌحٌة افصهٌويٌة )وميظمات األفلٌات( افت

 Millenarian British فسطيٌن كشري فظهور افمطٌح، وأهمها كايت برٌيايٌة مثل

Association  ومرة أخرى طبقت هذه افميظمات كل افتلكٌر افصهٌويً افطٌاطً إزاء فكرة

 تويٌن افٌهوي فً فسطيٌن. 

ة المعلنة أو الدفٌنة لدى الدول والرؼب والرافعة الثانٌة كانت انتشار السامٌة فً أوروبا

وإٌجاي حل فها خارج افلضاء األوروبً، بمطوؼات  الؽربٌة للتخلص من "المسؤلة الٌهودٌة"

ويعاوى مطاعية افٌهوي. حكومات ويخب روطٌا وأفمايٌا وكثٌر من افيول األوروبٌة افشرقٌة 

ن أو خلً، ألن ذفك كايت تطتقبل أي فكرة حول تهجٌر افٌهوي إفى خارج افقارة بحماس معس

 ٌخسصها من افٌهوي ومن افالطامٌة افتً تعصؾ وتُتهم به. 

ً إفٌها افوالٌات  بافتوازي مع ذفك، كايت بسيان أوروبا افؽربٌة مثل برٌيايٌا وفريطا )ُمضافا

افمتحية( حٌث كميت مشاعر افعياء فسطامٌة تحت طيح افيعاوى افسٌبرافٌة وافحياثة وفم تكن 

خشى من هجرات افٌهوي افمتتافٌة افقايمة من روطٌا وأوروبا افشرقٌة ظاهرة ومباشرة، ت

تاللت رؼبات الدول األوروبٌة )شرلها وؼربها( إزاء فكرة "التخلص" والحقاً أفمايٌا. وهكذا 

من ٌهود المارة بشكل أو بآخر، والتسابك فً تؤٌٌد الممترحات التً تبرز هنا وهنان، وتمدٌم 

  لى شكل تعاطؾ مع الٌهود.المساعدة لها وإخراجها ع

أو كٌان ٌهويي فً افبسيان  الرافعة الثالثة هً النظرة الكولونٌالٌة واإلمبرٌالٌة ألي استٌطان

وافميايق افُمطتعمرة عسى أيه أياة فً ٌي افيوفة االطتعمارٌة افمعيٌة افُمطٌيرة )وهً افيظرة 

االطتٌيايٌة افٌهويٌة ذاتها(. فإن افتً تبيتها واطتبييتها افصهٌويٌة وقبسها معظم افمشروعات 

يشؤ مثالً كٌان ٌهويي فً شرق إفرٌقٌا، أو فً افعراق، أو فً طٌياء، أو فً فسطيٌن، ٌتعرؾ 

ً فها بشكل  ً فبرٌيايٌا وخايما ذفك افكٌان تسقائٌاً، ذاتٌا ومن اآلخرٌن، بكويه امتياياً كوفويٌافٌا

اإلجمافٌة هذه فً موضعة افصهٌويٌة  مباشر وحرٌصا عسى تيلٌذ مصافحها. تلٌييا افيظرة

ومشروعاتها فً افطٌاقات األوطع، وتُحرر افلهم من فكرة "عبقرٌة افصهٌويٌة" وقايتها و"يقة 

تيظٌمهم وتخيٌيهم". ذفك أيه من يون افيور افمركزي وافتؤطٌطً فتسك افطٌاقات افيوفٌة 
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ً مذهالً  ومتوافقا عسٌه من قبل افيول  واإلمبرٌافٌة افتً وفرت وفً فحظة تارٌخٌة فاصسة يعما

افكبرى، فما أمكن رإٌة أي يجاح فسصهٌويٌة مهما بسؽت قوتها افذاتٌة وتخيٌيها. وفً ضوء 

فهم ما طبق ٌمكن قراءة افمشروعات االطتٌيايٌة افٌهويٌة فً افعافم من زواٌا أكثر شموفٌة، 

 .وميها ما تياقشه هذه افمقافة

ر سورٌة" فً برٌطانٌا وكانت الٌزابث ـ آن فن أحد تؤسس "صندوق استعما 1882فً سنة 

ورؼم أن هيؾ افصييوق كان تشجٌع ويعم افهجرة إفى فسطيٌن تحيٌياً فكيه  أهم الفاعلٌن فٌه.

يشي أٌضاً فً اطتقيام ٌهوي أوروبٌٌن إفى طورٌة ثم قبرص. وفً افعام افذي تال افتؤطٌس تمكن 

برٌيايً فً افالذقٌة من شراء مطاحات ُمقيرة افصييوق وعبر يعم حثٌث من يائب افقيصل اف

فً افمييقة )افتً كايت ما تزال خاضعة فسحكم افعثمايً آيذاك(، وتم جسب أربعٌن عائسة ٌهويٌة 

المشروع الٌهودي فً الالذلٌة فشل ألسباب عدٌدة، وتم نمل إفٌها فزراعتها واطتعمارها. فكن 

ت من افعائالت األخرى افتً قيمت من حٌث تم جمعها مع عشراهذه العائالت إلى لبرص 

هكتاراً من األراضً افزراعٌة افخصبة افتً  25أوروبا، فً مطاحة من األرض تجاوزت 

اشتراها افصييوق قرٌباً من ميٌية بافوس افشايئٌة فً افجزٌرة. وعسى وجه افتحيٌي أقٌمت فً 

  .ا ورومايٌامطتويية ٌهويٌة فً مييقة افمييقة كوكسٌا اطتقبست ٌهوياً من روطٌ

بافتوازي مع ذفك االطتٌيان "افقبرصً" وفً يلس افلترة افزميٌة وعسى إثر افصعوبات افتً 

توجه بعض الٌهود نحو شرق واجهتها افميظمات افٌهويٌة فً تمسك أراض فً فسطيٌن، 

األردن وسهل حوران التً ٌمتد عبر جنوب البادٌة السورٌة وشمال البادٌة األردنٌة. ولد 

تلن المنطمة كاحتمال ثان تتوجه إلٌه بعض العائالت التً فشلت فً التؤللم فً طرحت 

  الساحل السوري.

شاٌفً "تؤسست منظمة ٌهودٌة جدٌدة، فً شٌكاؼو هذه المرة، اسمها  1892وفً سنة 

. وفً وقت هدفها االستٌطان فً سورٌة وشرق األردن وفً سهل حوران تحدٌداً  "صهٌون

هٌويً فً طورٌة وتركز عسى األراضً افتً اشتراها افسوري الحق تواصل االهتمام افص

افبرٌيايً إيمون روتشٌسي فً طهل حوران أٌضاً فً عشرٌيٌات افقرن افعشرٌن بهيؾ تويٌن 

كانت سورٌة عملٌا تحت السٌطرة االستعمارٌة الفرنسٌة، ولد رفض ٌهوي من برٌيايٌا فٌها. 

نطمة، مما اضطر روتشٌلد للتواصل مع ٌهود الفرنسٌون فكرة جلب ٌهود برٌطانٌٌن إلى الم

دمشك العرب إللناعهم باالستٌطان فً حوران، كمرحلة أولى نحو فلسطٌن. لم ٌلك ذلن 

ً إلى الفشل. ً صاؼٌة لدى ٌهود دمشك وانتهى عملٌا فكيه عاي وبرز ثايٌة فً  الُممترح آذانا

يٌة فً فسطيٌن وتمؤططها. وقي ثالثٌيٌات افقرن افعشرٌن عسى خسلٌة اطتقواء افميظمات افصهٌو

عمل بعض تسك افميظمات، افبافماخ تحيٌياً، عسى اختراق ٌهوي طورٌة وخاصة افجٌل افشاب 
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وتيظٌم افبعض إلعاية تيشٌي فكرة االطتٌيان فً حوران وتحضٌرها هذه افمرة الطتقبال ٌهوي 

ن وقلت بقوة ضي روس كمحية أوفٌة فيقسهم إفى فسطيٌن. وٌذكر أن قٌايات افٌهوي افطورٌٌ

افيشاي افطري فهذه افميظمات فً األوطاي افيمشقٌة وأبسؽت افطسيات عن ذفك واعتقل بعض 

الٌهود الؽربٌٌن )األشكناز افجواطٌس من تسك افميظمات. ومن افمهم اإلشارة هيا إفى أن 

ل البٌض( لم ٌهتموا بالٌهود العرب أساساً، واعتبروهم عرباً ومتخلفٌن، ولم ٌتم أي تواص

جدي معهم إال فً أواخر عشرٌنٌات المرن الماضً. وكان االهتمام األولً بهم وظائفٌاً وأمنٌاً 

طواء فً بسيايهم األصسٌة أو فً فسطيٌن يظراً وبهدؾ تجنٌدهم جواسٌس فً األوساط العربٌة 

إلتقايهم افعربٌة وبطبب مالمحهم افحييٌة افتً تطاعيهم عسى االييماج فً أي أوطاي عربٌة، 

 ً    .وقي بيأ هذا افجهي افتجيٌيي وافتخرٌبً مع ٌهوي طورٌة ثم ٌهوي افعراق الحقا

بافعوية إفى قبرص، اطتهوت فكرة االطتٌيان فً افجزٌرة افجمعٌات افٌهويٌة افتً أرايت 

تلايي فكرة اطتهياؾ فسطيٌن فما كان ٌترتب عسى هذه األخٌرة من عقبات وصيام متوقع طواء 

أو افعرب. وكايت قي تبسورت قياعة مبكرة عيي افكثٌرٌن ميهم بؤن فسطيٌن  مع افحكم افعثمايً

مؤهوفة بافطكان وؼٌر صافح فهجرة افٌهوي إفٌها )كما أشارت مقافة شهٌرة ألحي أهم قاية 

. وٌُذكر أن هذه 1891م" األوكرايً بعي أن زار فسطيٌن طية عاافصهٌويٌة )افثقافٌة( "آحاي حا

فسطيٌن ظست قوٌة وفاعسة فً قسب افتجمعات افٌهويٌة والحقاً فً  افتوجهات يحو ميايق ؼٌر

قسب افلكرة افصهٌويٌة ذاتها، وتبسورت عسى شكل فاعل طٌاطً بعي افمإتمر افصهٌويً افثافث 

 Jewish Territorial  "، تحت اطم "افميظمة افٌهويٌة افتويٌيٌة1899طية 

Organization ٌل. فكن فً يلس افوقت وإفى جايب وافتً أططها وقايها إطرائٌل زايؽو

التٌار الرئٌس الثانً داخل التجمعات الٌهودٌة ثم فً للب الصهٌونٌة السٌاسٌة هإالء، فإن 

ً تمركزت جهوده حول تهجٌر الٌهود إلى "أرض إسرائٌل"، العتبارات عدٌدة أهمها  الحما

الحشد والتعبئة وسهولة جاذبٌة اإلسم والجؽرافٌة والبعد الدٌنً وما ٌوفره ذلن من إمكانٌات 

وهكذا قوٌت فكرة االطتٌيان فً قبرص عيي افتٌارٌن، كويها قرٌبة من "أرض  التهجٌر.

ً فٌطت  إطرائٌل" وتمثل محية فاليتقال إفى فسطيٌن عيي تٌار افمتحمطٌن فها، وكويها أٌضا

ً االبتع اي عيها "أرض افمٌعاي" عيي افتٌار اآلخر افذي فم ٌتحمس فلكرة فسطيٌن وفضل يوما

  .كخٌار

فكن ما فبث  1882اطتمرت افمطتويية "افقبرصٌة األوفى" عية طيوات بعي تؤطٌطها عام 

مشروعها أن فشل بطبب عيم حماس افٌهوي فسهجرة إفٌها، وفشل مطتوييوها فً تحوٌل 

األرض "إفى جية زراعٌة" مؽرٌة فآلخرٌن. كان معظم افٌهوي األوروبٌٌن راؼبٌن فً افهجرة 

ى أوروبا افؽربٌة أو افوالٌات افمتحية، ومعظمهم من خسلٌات ميٌيٌة فم ترق فهم فكرة إما إف
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افتحول إفى فالحٌن واالشتؽال بافزراعة عسى افرؼم من كل افيعم افمايي وافتيرٌب افزراعً. 

فً تسك افطيوات، أي عقي ثمايٌيٌات افقرن افتاطع عشر كاي يلس افلشل ٌضرب بعض تجمعات 

ٌة فً افجسٌل، مثل زخرون ٌاكوؾ وروش بٌياح، بطبب عزوؾ افٌهوي عن افٌشوؾ افٌهوي

افزراعة وشكواهم من وعورة األرض وعيم مالءمتها فسحرث وافزراعة. فكن افوجوي افميٌيً 

فً فسطيٌن وقرب تسك افتجمعات من مين )فسطيٌيٌة( قائمة كان أحي األطباب افتً أقيعت 

ً بال ٌهويها عسى افبقاء )وهذا ال ٌيقض وحط ب افيعاٌة افصهٌويٌة بؤن فسطيٌن كايت أرضا

بل وٌشٌر إلى أن الطبٌعٌة المدٌنٌة ولٌس الصحراوٌة الخالٌة من الحٌاة هً التً شعب، 

  .(جذبت الٌهود

ً فسشي وافجذب وافتوطع وااليكماش فجهة اطتقياب ٌهوي جيي إفٌها، وشهي  ظست قبرص عيوايا

 Jewish Colonization جمعٌة االطتعمار افٌهوييافمشروع ذروة يجاحه عييما تطسمت 

Association  األراضً افتً اشترتها افميظمات افٌهويٌة فً طيوات طابقة. وعمست

افجمعٌة عسى توطعة افوجوي االطتٌيايً إفى مطاحات أخرى بٌن ميٌيتً الريكا وفٌماطول، فً 

تً مثست افذراع االطتٌيايً األهم فى أن هذه افجمعٌة افإمييقة مارؼو. ومن افمهم اإلشارة هيا 

اهتمامها متركزاً عسى ميايق  فً مشروعات افهجرات افٌهويٌة وإقامة افمطتعمرات كان جلّ 

. بعي ذفك افتارٌخ وافذي فحقه قٌام افمإتمر افصهٌويً األول فً 1896ؼٌر فسطيٌن حتى طية 

الهتمام وتصيرت فسطيٌن وبعيه افميظمة افصهٌويٌة افعافمٌة، ايقسب مٌزان ا 1897بازل طية 

  .أجيية معظم افميظمات افٌهويٌة

 

 (في كٌيٌا )أوغيدا… وطو قوني للٌهود

، مّرت يوٌاًل فوق ٧٣٩١يلطه وفً رحسة بافيائرة من جيوب إفرٌقٌا طية "جابوتيطكً"   

أوروبا، بَهَره جمال افبالي وخضرتها وامتياي أرضها افطهسٌة، كٌيٌا فً يرٌق افعوية إفى 

أعرؾ أيّه ”ويظر إفى افمييقة افتً كايت محّي افمقترح افبرٌيايً. ويُقل عيه قوفه حٌيها: 

عسٌيا اآلن أن يُرّكز كل بوصستيا عسى فسطيٌن، فكن ال أمسك إاّل أن أتطاءل إن كيّا قي أخيؤيا فً 

  .“رائٌل هيا ووفريا افكثٌر من افوقترفضيا فلكرة أن تكون إط

صدم ثٌودور هرتسل رئٌس المنظمة ، ٧٣٩٩فً افمإتمر افٌهويي افطايس فً بازل طية 

الصهٌونٌة العالمٌة مئات الحضور بممترح لدمه له جوزٌؾ شامبرلٌن وزٌر المستعمرات فً 

الممترح إلامة منطمة الحكومة البرٌطانٌة آنذان لبل ثالثة أشهر من انعماد المإتمر. تضّمن 
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هذه “. خية أوؼييا”، وهو افمقترح افذي عرؾ الحقًا بـحكم ذاتً للٌهود فً شرق إفرٌمٌا

افتّطمٌة افمشتهرة فسخية تييوي عسى وصؾ ؼٌر يقٌق جؽرافًٌا ألن تسك األراضً افخصبة، 

ة جزًءا وهً هضبة شاطعة وطهسٌة قرٌبة من بحٌرة فكتورٌا، طتصبح بعي االطتقالالت األفرٌقٌ

 .“أوطٌن ؼٌشو”من يوفة كٌيٌا، وتعرؾ باطم 

اييسق اقتراح شامبرفٌن من عية مصافح امبرٌافٌة وطٌاطٌة بحتة، وجاء بعي أكثر من فقاء مع 

هرتطل افذي يسب فً افبياٌة ميح افٌهوي مكايًا فً قبرص أو طٌياء، وتحيًٌيا افعرٌش. فمن 

اييسق فٌها من مومباطا  ٧٣٩١قٌا فً أواخر عام ياحٌة أوفى وبعي زٌارة شهٌرة فه فشرق إفرٌ

عسى افطاحل افكٌيً قايعًا األراضً افكٌيٌة ثم األوؼييٌة، ايبهر شامبرفٌن بجمال وؼيى 

، وترّطخت فً ذهيه فكرة “فسرجل األبٌض إن هذه افبالي هً أراٍض ”افمييقة ويُقل عيه قوفه 

ترة ثم افرحٌل عيها. تُرجمت هذه اطتٌيان وامتالك تسك افميايق وفٌس فقي اطتعمارها فل

 تبنتها وزارة آرثر بلفور، الذي كان رئٌس الوزراء آنذان،افلكرة عسى شكل طٌاطة حكومٌّة 

ٌطتعمرويها “ بٌض”من اطتجالب طكان  وألجل تحقٌق هذا افيموح االطتٌيايً، كان ال بيّ 

 .ة فً شرق إفرٌقٌاوٌتمسكون فٌها وتصبح وييًا فهم، وبافتافً تتعّزز افطٌيرة افبرٌيايٌ

فم ٌكن من افطهل إقياع ويقل كتسة طكايٌة كافٌة من اإليكسٌز فاليتقال هياك، أو حتى إؼراء 

أجياس أخرى بٌضاء أو ؼٌر بٌضاء فكن تيور فً فسك اإلمبريورٌة افبرٌيايٌة، مثل أن 

ها االطهل فجهة ٌكويوا من فيسييا او افهيي، كما اقتُرح. بٌي أّن افمجموعة افتً توّضح فوًرا أيّ 

افتحكم فٌها وتهجٌرها وتوظٌلها فكايت ٌهوي أوروبا افشرقٌة وروطٌا افواقعة تحت االضيهاي 

مشروًعا تهجٌرًٌا للٌهود من أوروبا على هذا وافتمٌٌز فً تسك افبسيان. ومن ياحٌة ثايٌة فإن 

ك له شعبٌة النحو سوؾ ٌملل من مستوٌات لجوء أولئن الٌهود إلى برٌطانٌا، وهو ما سٌحم

افذٌن كايت تتلاقم فً أوطايهم مشاعر افاّلطامٌّة وكراهٌة فً أوساط الناخبٌن البرٌطانٌٌن 

افالجئٌن افٌهوي. وفً ذات افوقت افذي طتظهر فٌه برٌيايٌا أمام األوروبٌٌن جمٌعًا بؤيّها 

ق إفرٌقٌا ، فإيها طوؾ تموضعهم فخيمتها فً شر“افمطؤفة افٌهويٌة”صاحبة افٌي افعسٌا فً حل 

 .فكويها هً وفٌس ؼٌرها من ٌمسك شرٌان افحٌاة فمثل مشروع كهذا

كان افمطتوييون االيكسٌز افبٌض فً كٌيٌا أشّي افمعارضٌن فلكرة ميح افٌهوي وييًا قومًٌّا هياك، 

وهم افذٌن تمسّكوا األراضً األكثر خصوبةً واألفضل فً افبالي. وأيسقوا حمسة طٌاطٌة 

ي افمشروع، تمثست فً عرائض ورطائل إفى افصحافة افبرٌيايٌة فً فيين، وإعالمٌة كبٌرة ض

من مقاالت “ أفرٌكا طتاييري”إضافةً إفى ما حلست به جرٌيتهم األكثر تؤثًٌرا فً يٌروبً 

ولد كشفت تلن الحملة ممدار الكراهٌة للٌهود كجنس وفضحت عمك متواصسة ضي افلكرة. 

وطنٌن البٌض الذٌن وصفوا الٌهود بكل األوصاؾ الالسامٌة المتجذرة فً أوساط المست
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وأن لدومهم إلى كٌنٌا سوؾ ٌدمر نماء المشروع “ حثالة األرض”االحتمارٌة وبؤنهم 

كما تصّيرت افكيٌطة اإليكسٌزٌة أًٌضا حمسة افتحرٌض ضي افٌهوي بحّجة االستٌطانً األبٌض. 

فمؽضوب عسٌه من افرب إفى أن مصسحة افمطٌحٌة فً كٌيٌا تقتضً بعيم قيوم هذا افجيس ا

   .افبالي

تحّمس هرتطل فسمشروع ورأى فٌه إيجاًزا هائاًل إذ إن فكرة وين قومً فسٌهوي ٌتمكيون فٌه 

من حكم أيلطهم بؤيلطهم فم تصبح عسى أجيية افيول افكبرى وحطب، بل وفً أقل من طت 

يلطها. وبافلعل، فقي  طيوات تجطيت بافلعل عسى شكل عرٍض مؽٍر من اإلمبريورٌة افبرٌيايٌة

تضمن افعرض افبرٌيايً إقامة مييقة خاصة بافٌهوي وتُيار عبر حكومة ٌهويٌة وفقًا فما ٌراه 

افٌهوي من قوايٌن وتشرٌعات، واشتري هرتطل أًٌضا أن تتحكم تسك افحكومة بقوايٌن افهجرة 

والته فً إقياع وافيخول إفى افمييقة افمعيٌة. آيذاك كان هرتطل ُمحبًَيا بطبب تعثّر محا

افطسيان عبي افحمٌي بلكرة افطماح فسٌهوي باالطتٌيان فً فسطيٌن بشكٍل جماعً مقابل مطاعية 

افيوفة افعثمايٌة افُمتهافكة فً تطيٌي يٌويها افباهظة فسّيول األوروبٌة. فهذا فقي اييسق تؤٌٌيه 

فٌو بيطكر واطرائٌل ، ومعه كثٌر من افرموز افٌهويٌة افقٌايٌة آيذاك مثل “خية أوؼييا”فـ

زايؽوٌل، من أّن افهيؾ األكثر إفحاًحا عسى افحركة افصهٌويٌة كان إٌجاي مسجٍئ فوري فٌهوي 

أوروبا افشرقٌة، وخاصةً روطٌا وبوفييا، بطبب تصاعي افالطامٌة ضيهم وفٌس ايتظار ما بيا 

  .وكؤيه بعٌي افميال، وهو فسطيٌن

مقترح ُصيم افكثٌرون وأيسقوا ضّيه معارضة فً افمإتمر افمذكور وإثر عرض هرتطل اف

شرطة إفى يرجة اتّهام هرتزل بخٌاية افمشروع افصهٌويً وترك حسم فسطيٌن. وكان ٌهوي 

المٌزراحٌٌّن منهم أٌّدوا هرتسل لمناعتهم الّدٌنٌّة بعدم شرق أوروبا أشي افمعارضٌن رؼم ان 

أما ٌهود  واضحة من الرب. لبل تصرٌح جلً وعالمات“ أرض المٌعاد”جواز العودة إلى 

ؼرب أوروبا فمد أٌّدوا هرتسل وتحّمسوا للفكرة بكونها األسرع واألكثر عملٌة إلٌجاد وطن 

   .ٌمثل الملجؤ الفوري لٌهود أوروبا

رؼم افمعارضة افواطعة فسلكرة إال أّن هرتطل أقيع افمإتَِمرٌن بافموافقة عسى إرطال فجية 

عسى األرض وتقّيم تقرٌرها فسمإتمر افطابع، افذي ُخّول  اطتكشاؾ إفى كٌيٌا تيرس افوضع

افبت فً افموضوع إفٌه، وهو ما حيث. وقي ايشؽل ٌهوي أوروبا بمقترح أوؼييا فما ٌقارب 

افّطيتٌن وأشعل افيقاُش حوفه مرارت واتهامات بل وايشقاقات فً قسب افصهٌويٌة. وٌذهب 

ٌعوي إفى  ٧٣٩١يعقاي افمإتمر افطابع طية افبعض فسقول بؤّن موت هرتطل افملاجىء، وقبل ا

  .افضؽي افيلطً وافجطيي افذي تعّرض فه وطي ذفك افيقاش
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جاء تقرٌر افسجية افمٌيايٌة افمكّوية من ثالثة خبراء خالفًٌا، حٌث أٌّي افمقترح واحًيا ميهم فٌما 

قّيمه عضوا افسجية فتلطٌر  عارضه اثيان. وافملارقة شيٌية افحية تمثست فً افتّطوٌػ افذي

رفضهم افمقتَرح، وهو كون األرض األفرٌقٌة خافٌة من افطكان وؼٌر معمورة أو مزروعة 

وكؤن ما ٌصلح ألن ٌكون وطنًا لهم ٌجب أن ٌكون وال تصسح بافتافً ألن تكون وييًا فسٌهوي. 

ود ٌبحثون عن على خالؾ األطروحة الزائفة التً ظلت تردد بؤن الٌه -مؤهواًل بالّسّكان 

   .أرض بال شعب لهم كشعب بال أرض... وٌستهدفون فلسطٌن ألنها تتوافك مع تلن الرإٌة

تاة افٌمٌن افصهٌويً واألب افروحً فسصهٌويٌة افتصحٌحٌّة كان زئٌؾ جابوتيطكً، أحي عُ 

ه افقول افُميشقّة عن افميّظمة افصهٌويٌة افعافمٌّة، مترّيًيا إزاء مقترح شرق إفرٌقٌا، ويُقل عي

بؤن فٌس فيٌه أّي حّب رومايطً من يوع خاص فلسطيٌن، فكيّه موَفٌع بلكرة افوين افٌهويي. 

جابوتطكً، ذو افتعسٌم افعافً وافيزعة افبرجوازٌة، كان ؼربً افهوى رؼم واليته ويشؤته فً 

، وفٌس فسٌهوي بافطرعة افممكية ؤأويٌطا فً أوكرايٌا، وكان عسمايًٌا ٌمٌل إفى فكرة إٌجاي مسج

بافضرورة فً فسطيٌن. فكيّه حطم أمره باتّجاه فسطيٌن فقياعته بؤن افبعي افيٌيً هو افوحٌي افّذي 

ٌمكن أن ٌحّرض ٌهوي أوروبا افشرقٌٌن عسى افهجرة. فذفك، اصيّؾ جابوتيطكً فً  يهاٌة 

   .٧٣٩١افمياؾ مع افّرافضٌن فلكرة شرق إفرٌقٌا، افتً ماتت عمسًٌا طية 

، مّرت يوٌاًل فوق كٌيٌا فً ٧٣٩١يلطه وفً رحسة بافيائرة من جيوب إفرٌقٌا طيةجابوتيطكً 

يرٌق افعوية إفى أوروبا، بَهَره جمال افبالي وخضرتها وامتياي أرضها افطهسٌة، ويظر إفى 

أعرؾ أيّه عسٌيا اآلن أن ”افمييقة افتً كايت محّي افمقترح افبرٌيايً. ويُقل عيه قوفه حٌيها: 

وصستيا عسى فسطيٌن، فكن ال أمسك إاّل أن أتطاءل إن كيّا قي أخيؤيا فً رفضيا فلكرة يُرّكز كل ب

  .“أن تكون إطرائٌل هيا ووفريا افكثٌر من افوقت

بقوة كان هياك إفٌعازر “ خية أوؼييا”فً افمقابل ومن ضمن افقٌايات افثايوٌة افتً أٌّيت 

شقٌق رئٌس االتّحاي افصهٌويً  ، وهو“أمٌر افقيس”ؼوفيرٌتش افذي كان ٌُطّمً يلطه 

األفرٌقً. كان ؼوفيرٌتش مقتيعا بؤن األرض افحقٌقٌة واألفضل إلقامة وين قومً فسٌهوي 

عسٌها تقع ما بٌن يهر افيٌل وافلرات وافتً تمتي فتتضمن أًٌضا شرق إفرٌقٌا )جيوبًا من مصر(، 

 .وشهيت والية اإلطرائٌسٌٌّن األوائل

فمإتمر افصهٌويً افطابع افذي رفض خية شرق إفرٌقٌا، واتّهم ؼوفيرٌتش صّب ؼضبه عسى ا

افميظمة افصهٌويٌة بافخياع واعتماي تقرٌر ؼٌر كاؾ من قبل افبعثة افتً أُرطست فكٌيٌا وزارت 

جزًءا صؽًٌرا فقي من األرض افّتً ميحتها افحكومة افبرٌيايٌة فسٌهوي. وكايت تقارٌر ذكرت 

تم تضسٌسها من قبل افمطتوييٌن افبٌض فً كٌيٌا وأُخذت إفى أرض أن افسجية افثالثٌة افمٌيايٌة 
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وصؾ ؼولدرٌتش جرياء ميلّرة، وفٌس إفى األرض األصسٌة افوارية فً افوعي افبرٌيايً. 

بعض أعضاء المإتمر بالمتنّمرٌن والعاهرات الذٌن تسببوا فً وفاة هرتسل بسبب استحواذ 

خية ”ؼوفيرٌتش، كان افحماس وافتؤٌٌي األهم فـ إضافةً إفى تؤٌٌي فكرة فلسطٌن على عملهم.

قي جاء من افملكر افصهٌويً افمإثر اطرائٌل زايؽوٌل، افذي رأى فً رفض افمإتمر “ أوؼييا

افطابع فسخية خيٌئة كبرى، خاصة وأّن افمقترح ٌؤتً من برٌيايٌا وفً عرض رطمً فسٌهوي 

ويي. وجايل بؤن افحال افٌهويي فم ٌتطسموه من أٌة قوة عظمى فً كل تارٌخ افشتات افٌه

مقسوب رأًطا عسى عقب، فلً حٌن أن افوين األم هو افذي ٌُيشئ افمطتعمرة، أو افمطتعمرات، 

كما فً افحاالت األوروبٌة افكوفويٌافٌة افتقسٌيٌة، فإن افحافة افٌهويٌة ُمختسلة إذ أّن افُمطتعمرة 

 .هً افّتً طوؾ تُيشئ افوين األم

المنظمة الّصهٌونٌّة العالمٌة وأّسس منّظمة خاّصة به هدفها البحث عن انشّك زانؽوٌل عن 

. وشرع فً جهوي فريٌة مع وزارة افخارجٌة افبرٌيايٌة إلعاية فتح أرض للٌهود ؼٌر فلسطٌن

أوؼييا، وضّمت بعض مراطالته مع افوزارة رطائل اطتيجاي من ٌهوي أوكرايٌا  -مسؾ كٌيٌا 

افحكومة افروطٌة. واطتؽاثت إحيى تسك افرطائل بزايؽوٌل بطبب تعرضهم فقمع متزاٌي من 

األمة افٌهويٌة بؤطرها ”وحثّته عسى افتّواصل مع افمسك افبرٌيايً فميحهم األرض فً أوؼييا: 

خية ”ظسّت “. حٌاتيا فٌطت آمية ويرٌي أن يؽاير هذه األرض افمسوثة بافيماء… ترٌي أوؼييا

ة افعافمٌة رطمًٌا فها، تترّيي بقوة عسى أجييات افكثٌر ، وبرؼم رفض افميظمة افصهٌويٌ“أوؼييا

 .٧٣٧١من افصهاٌية وفم تذِو بشكل يهائً إاّل مع صيور تصرٌح بسلور افمشإوم وافشهٌر عام 

 

ش )وسٌياء  (وطو قوني للٌهود... في العًر

هرتزل وطواه ومخييات االطتٌيان فً طٌياء وإقامة وين قومً فسٌهوي فٌها مكمسة ومتماهٌة بٌي أن أفكار  

مع جهوي ٌهويٌة طابقة فالطتٌيان فً صحراء افيقب افلسطيٌيٌة وشراء أراض فٌها. وهذه افجهوي تعوي إفى 

تمسك أراض عييما زارت بعثة من ميظمة "أحباء صهٌون" افمييقة الطتكشاؾ إمكايٌة شراء و ٧٨٨١طية 

 .فٌها

حٌن زار  ٧٨٣٨تعوي افبياٌات افلعسٌة فلكرة محاوفة افحصول عسى كٌان قومً فسٌهوي فً طٌياء إفى طية 

تٌويور هرتزل، رئٌس افميظمة افصهٌويٌة، مصر وفسطيٌن فً أكتوبر من تسك افطية. رتب هرتزل رحسته 

تايبول أوالً، ثم فً فسطيٌن الحقاً خالل رحسة تسك عسى عجل حتى ٌقابل افقٌصر األفمايً وفٌام افثايً فً إط

افقٌصر افُمخيي فها إفى األراضً افمقيطة. وبافلعل اطتياع هرتزل مقابسة افقٌصر فً إطتايبول وشرح فه 

يموحاته بافحصول عسى تلوٌض من افيوفة افعثمايٌة إلطتٌيان أراض فٌها طواء فً طٌياء أو فسطيٌن، 

ً ألفمايٌا وطوؾ ٌعمل عسى تلرٌػ أفمايٌا من كل ووعيه بؤن اي كٌان ٌهويي فً  افشرق طوؾ ٌكون تابعا
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افعياصر افمشاؼبة وافثورٌة )افٌهويٌة( افتً تزعج افقٌصر، افذي راقت فه افلكرة يظرٌاً. اطتمزج وفٌام 

ٌضاً افثايً افُمقترح افذي قي ٌإيي فٌس فقي إفى افتخسص من كتسة ٌهويٌة كبٌرة وتهجٌرها من أفمايٌا، بل وأ

اطتثمار افٌهوي فً افشرق فصافح توطٌع افيلوذ األفمايً. فً وقت الحق خلت حماس افقٌصر فسلكرة إثر 

  .إعالمه بؤن مشروعاً كهذا طوؾ ٌثٌر ؼضب افطسيان افعثمايً وقي ٌزعزع افتحافؾ معه

طلٌية ركاب فً رحسته تسك اطتقل هرتزل قيار "افشرق افطرٌع" إفى إطتايبول افتً ميها طوؾ ٌبحر فً 

إفى االطكييرٌة وميها إفى فسطيٌن، برفقة افمحامً افصهٌويً األفمايً ماكس بويٌيهاٌمر، بافػ افحماس 

فلكرة االطتٌيان افٌهويي. فً افقيار طؤل هرتزل بويٌيهاٌمر عن مقيار مطاحة األرض افتً ٌعتقي أن 

صر إفى افلرات، تطٌير عسٌها افٌهوي ٌحتاجون إفٌها فً افشرق، فؤجابه: "مطاحة تمتي من ضلاؾ م

مإططات خاصة بيا فلترة ايتقافٌة، ٌرأطها حاكم ٌهويي. وبعي ذفك، تكون فيا عالقة مع افطسيان )عبي 

افحمٌي( شبٌهة بعالقته مع مصر. وحافما ٌصل عيي افٌهوي إفى ثسثً افطكان، تتعزز اإليارة افطٌاطٌة 

ً إل طتشارات طٌاطٌة، فكرة هرتزل افذي كان ٌيشي بهمة فً )فيا(...". إثر إهمال افقٌصر األفمايً، تبعا

أروقة افقصور األوروبٌة باحثاً عن يوفة كبرى تتبيى مشروعه، ركز افزعٌم افصهٌويً جهويه عسى فيين. 

ً يحو برٌيايٌا افعظمى افتً كان وطواه من قاية افميظمة افصهٌويٌة  وقي كايت أيظاره متوجهة يوما

  .فً اطتعمار أراضً افبسيان افبعٌيةٌعتبرويها افمثل األعسى 

ميذ تسك افزٌارة ظست فكرة افعرٌش وطٌياء عسى رأس جيول افحركة افصهٌويٌة، وايتقست إفى مرحسة جيٌية 

. فلً تسك افطية وبياء عسى تعسٌمات من هرتزل وضع يٌلٌي ترٌتش، أحي افقاية وافكتاب افصهاٌية ٧٣٩١طية 

ن من أشي أيصار فكرة طٌياء وافعرٌش، خية ملصسة بياًء عسى زٌارات (، وافذي كا٧٣٩١ـ ٧٨١٩األفمان )

فسجان اطتكشافٌة مطحت افمييقة وقيمت تقارٌر ملصسة، واطتهيفت شمال طٌياء وافعرٌش. كان إؼراء 

افلكرة ٌقوم عسى أطاس قرب األرض افُمطتهيفة من "أرض افمٌعاي" وبكويها زراعٌة ومؽرٌة فالطتصالح 

ُعرؾ ترٌتش بكونه واحداً من الصهاٌنة ذوي األفكار ب افمٌاه إفٌها من يهر افيٌل. وإلمكايٌة اطتجال

إذ كان ٌإمن وٌدعو إلى استٌطان  (Zionist Maximalism) االحتاللٌة االستٌطانٌة المصوى

وقي  "فلسطٌن الكبرى" من لبل الٌهود، والتً ضمت بحسب رإٌته فلسطٌن وشمال سٌناء ولبرص معاً.

رتزل و"صهٌويٌته افطٌاطٌة" افتً اعتميت طٌاطة افحصول األوفً عسى تلوٌض رطمً من اختسؾ مع ه

إحيى افقوى افكبرى فالطتٌيان فً فسطيٌن أو ؼٌرها قبل افشروع فً شراء األراضً، فٌما رأى ترٌتش 

 أوفوٌة وضرورة افشروع فوراً فً شراء واطتٌيان أٌة أراض قرٌبة من فسطيٌن حتى فو كان ذفك من يون

عبر إرطال جماعات أوفٌة  ٧٨٣٣تلوٌض أو قبول افيول افكبرى. وكان ترٌتش قي بيأ بتيلٌذ أفكاره هذه طية 

ً بهما رؼم رفض افسوري كرومر  إفى قبرص. ثم حول اهتمامه إفى افعرٌش وشمال طٌياء، وظل مهتما

فمسؾ مرة أخرى رؼم وافحكومة افمصرٌة فكرة جسب ٌهوي إفى افمييقة. وفً وقت الحق أعاي ترٌتش فتح ا

يظم بعثة اطتكشاؾ إفى افعرٌش وشارك فٌها.  ٧٣٩١افرفض افمصري وافمعوقات األخرى، وفً طية 

وٌُذكر أٌضاً أن ترٌتش يلطه يعا الحقاً إفى تعاون وثٌق بٌن افصهٌويٌة وأفمايٌا بعي افحرب افعافمٌة افثايٌة، 

 .سطيٌن ياعٌاً إفى هجرات موطعة وفورٌة إفٌهاوكان رافضاً وميتقياً فلكرة "االطتٌيان افبيًء" فً ف

هل فكرة اطتٌيان افعرٌش وشراء طتخسى هرتزل عن ترٌتش وشكك فً "مبافؽاته" وتقارٌره افتً تطت

اعتمي عسى ؼٌره. وٌقول فً مذكراته أيه أرطل افٌهويي ؼرٌيبٌرغ إفى مصر،  ٧٣٩١أراضٌها، وفً طية 
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فة مختصرة ٌقول فه فٌها "إيه من افُمحتمل أييا يقؾ عسى عتبة واطتسم ميه فً يوفمبر من يلس افطية رطا

وبعي جهوي وتيخل من  ٧٣٩١أكتوبر  ١٩افحصول عسى تلوٌض برٌيايً وإيشاء يوفة ٌهويٌة". وفً 

مإٌيٌن فسصهٌويٌة فً فيين، افتقى هرتزل مع جوزٌؾ شامبرفٌن وزٌر افمطتعمرات افبرٌيايً وفصل فه 

وي أوروبا فً إحيى ميايق يلوذ افتاج افبرٌيايً، وكٌؾ طتخيم مصافحه. أخبره فكرة إقامة كٌان قومً فٌه

ً عن اتصاالته وملاوضاته مع افطسيان عبي افحمٌي بهذا افشؤن. ثم يرح عسٌه فكرة ميح افٌهوي ثالث  أٌضا

ال ميايق يفعة واحية: قبرص، افعرٌش، وشبه جزٌرة طٌياء. شامبرفٌن ري عسٌه بؤيه ال ٌطتيٌع افتحيث إ

عن قبرص بكويها تقع تحت افطٌيرة وافطٌاية افبرٌيايٌة فعسٌاً، بٌيما افعرٌش وطٌياء ٌتبعان وفو ويظرٌاً 

افطٌاية افمصرٌة، برؼم وجوي افسوري افبرٌيايً كرومر كحاكم فعسً فً افقاهرة. وحتى قبرص فإيها فن 

لدم هرتزل بناء على ذلن وي مكايهم. تكون طهسة بكويها مؤهوفة بافطكان وفٌس باإلمكان يريهم إلحالل افٌه

رداً ٌتؤسس على احتمار األجناس والشعوب األخرى ومثمل بالعنصرٌة، إذ لال لشامبرلٌن إنه سوؾ ٌنشئ 

"الشركة الشرلٌة الٌهودٌة" برأسمال خمسة مالٌٌن جنٌه، وٌُناط بها استعمار سٌناء والعرٌش وتحوٌلهما 

د. وعندها سوؾ ٌنشؤ اهتمام شدٌد عند المبارصة لجذب بعض إلى منطمة مزدهرة بجهود سكانها الٌهو

وبعي ذفك، أي بعي تزاٌي أعياي افٌهوي فً افجزٌرة، فإن  من "مطر الذهب"، أي الٌهود، إلى جزٌرتهم.

مطسمً افجزٌرة طوؾ ٌؽايرويها، أما افٌويايٌٌن فٌها فإيهم طٌبٌعون أراضٌهم فسٌهوي يواعٌة ورؼبة فً 

ن افعافٌة افتً طوؾ ٌجيويها، وإثر ذفك ٌرحسون إفى افٌويان أو كرٌت. هكذا وبكل افحصول عسى األثما

ً فً  طهوفة افترض هرتزل أن شعوب وطكان افميايق األخرى طوؾ ٌبٌعون أويايهم وأراضٌهم يعما

افمال. وضع هرتزل افُمقترح فً شكل حكم ذاتً ٌهويي مطتقل فكن تحت افطٌاية افمصرٌة افعامة، وقي 

س افحكومة افبرٌيايٌة آيذاك، آرثر بسلور، افمقترح إفى افسوري كرومر افمييوب افطامً افبرٌيايً حول رئٌ

  .فً افقاهرة إلبياء افرأي

فسمييقة فيراطة االقتراح عسى األرض، وخسصت  ٧٣٩٩وقي أرطل كرومر فً افقاهرة فجية اطتكشافٌة طية 

ً فمهاجرٌن قايمٌن من أوروبا، فكن برؼم تسك افصعوبة فإن  إفى أن اطتصالح األرض قي ٌكون صعبا

رة بؽرض افتجربة وقبل اإلمكايٌة قائمة إذا تم يقل مٌاه افيٌل إفٌها. واقترحت افسجية افبيء فً مزارع صؽٌ

افشروع بلتح افباب فهجرة أعياي كبٌرة من افٌهوي. تحمس هرتزل فسمشروع بشكل كبٌر ورأى فرصاً كبٌرة 

أعاي يرح افلكرة معه. فً ذفك  ٧٣٩٩فتحققه عسى األرض. وفً فقاء مهم آخر فه مع شامبرفٌن فً إبرٌل 

ار ميايق عيٌية من اإلمبريورٌة وميها مصر، افسقاء أخبر شامبرفٌن هرتزل أيه فً األشهر افماضٌة ز

وهياك افتقى كرومر وتحيث معه حول افمقترح. وأشار إفى أن تقرٌر افبعثة افتً أرطسها كرومر إفى 

افعرٌش فم ٌكن إٌجابٌاً، فري عسٌه هرتزل بؤن طٌياء وافعرٌش "بسي فقٌر، فكن يٌتيا أن يعمل ميها شٌئا آخر". 

ة فشامبرفٌن مشيياً عسى افلائية افطٌاطٌة افتً طتجيٌها برٌيايٌا من إيشاء افكٌان ثم قيم هرتزل مرافعة الفت

ً من افٌهويي فً افعرٌش. وقال  ً ولٌس ثمة أحد مستعد ألن ٌدفع فلسا إن األراضً هنان ال تساوي شٌئا

ً سوؾ  ً ٌهودٌا ً سٌاسٌة. ثم ركز على أن كٌانا ٌكون فً أجل شرائها، سوى نحن )الٌهود( ألن لنا أهدافا

وأيه "ٌجب أن ٌكون ملهوماً بؤييا طوؾ يضع أيلطيا تحت راٌة برٌيايٌا فقي، خدمة اإلمبرطورٌة البرٌطانٌة 

وفٌس تحت افراٌة افمصرٌة... وعييما يكون تحت راٌة برٌيايٌا فً افعرٌش، فإن فسطيٌن طوؾ تإول إفى 

رٌيايٌا فن تيفع شٌئاً فً كسلة األرض وإن افمال يائرة افيلوذ افبرٌيايً أٌضاً". ثم تابع هرتزل مرافعته بؤن ب

افٌهويي طوؾ ٌتكلل بذفك، وكان قي رصي مٌزايٌة خمطة مالٌٌن جيٌه فؽرض اطتٌيان طٌياء. وفيفع 
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شامبرفٌن فسموافقة عسى افلكرة وافحماس فها، قال هرتزل إن إضافة مطتعمرة جيٌية فبرٌيايٌا طوؾ تُعتبر 

 .يلطه إضافة مجٌية فً طجل شامبرفٌن

بٌي أن أفكار هرتزل وطواه ومخييات االطتٌيان فً طٌياء وإقامة وين قومً فسٌهوي فٌها مكمسة ومتماهٌة 

مع جهوي ٌهويٌة طابقة فالطتٌيان فً صحراء افيقب افلسطيٌيٌة وشراء أراض فٌها. وهذه افجهوي تعوي إفى 

طتكشاؾ إمكايٌة شراء وتمسك أراض افمييقة ال منظمة "أحباء صهٌون"عييما زارت بعثة من  ٧٨٨١طية 

فٌها. وقي كتب رئٌس افبعثة آيذاك، ز. ي. فٌلويتٌن أن هياك عياصر عيٌية إٌجابٌة تطهل فكرة افشراء 

وافتمسك، ميها رخص األراضً، وتوفر مطاحات واطعة ؼٌر مؤهوفة ٌمكن افحصول عسٌها من يون 

تيافس افيول افكبرى، وقربها من افبحر. وبافلعل صعوبة، وبعيها عن األماكن افمقيطة افخاضعة فمراقبة و

من لبل باشا المدس  ٣٠٩١أثمرت تلن الجهود فً الحصول على عرض بالػ اإلؼراء للجمعٌة سنة 

التركً )خالل حكم السلطان عبد الحمٌد!( وجهه إلى مناحم ٌوسٌشكن، أحد لادة منظمة "أحباء صهٌون" 

لعرض منح المنظمة نصؾ ملٌون دونم من أراضً بئر السبع خالل زٌارته الثانٌة للنمب. ولد تضمن ا

 بسعر بخس. 

ً موافقته عسى افعرض، إال أن  وفم ٌصيق ٌوطٌشكن افعرض وأرطل مباشرة إفى هرتزل فً فٌٌيا يافبا

هرتزل رفض ذفك بايتظار أن ٌحصل عسى قبول كسً وعام من قبل إطتايبول فشراء األراضً فً فسطيٌن 

 راء افيقب.كسها وفٌس فقي فً صح
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