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 ممخص الرسالة بالمغة العربية:
 ىـ(، كسمطت الضكء عم1948-1918) بيف عامي تناكلت الدراسة النشاط الصييكني في بكلندا ما

المنعزؿ حياتيـ نمط عالجت كخمفية التكاجد الييكدم فييا، ك  ،الخزرالمنحدريف مف مممكة  اأصكؿ ييكد بكلند
الظركؼ التي ميدت لظيكر األفكار الصييكنية في بكلندا، ككضحت  كسبيـ عداء مف حكليـ، كبينتأمما 

ذاتي في بكلندا خالؿ مؤتمر الصمح في فرسام     و حكـ   ىالحصكؿ عمتيـ كمحاكل ،مفيـك القكمية عند الييكد
كتأسيس المجمس الييكدم القكمي في بكلندا، كما بحثت الدراسة في المنظمات كاألحزاب ـ، 1919عاـ 

 ىالييكدية البكلندية كمكقفيا مف الحركة الصييكنية كنشاطيا السياسي كاالجتماعي الذم أسيـ في السيطرة عم
 .مبكلندالشعب الا عف االندماج في     ن بعيد  ا الجالية الييكدية، كتكجيو أفكارى

ـ( مف 1945-1939راسة المكقؼ المزدكج لمحركة الصييكنية أثناء الحرب العالمية الثانية )لدبينت ا
بريطانيا كالحركة النازية، كاستعرضت بعض مكاقؼ القيادات الصييكنية مف الحركة النازية، كدكرىـ في 

لمؤسسي كغير مجاالت التعاكف اأظيرت فمسطيف، ك لميجرة إلى دفعيـ مف أجؿ الييكد  ىتحريض النازييف عم
أىـ مجاالت التعاكف السرية كالعمنية بيف كشفت عف المؤسسي بيف الحركة الصييكنية كالحركة النازية، ك 

 .(الجكدنرات كمنظمة شتيرف)الحركة النازية كالمنظمات الصييكنية 

لتي ، كمعسكرات االعتقاؿ ا(الجيتكات)حياة الييكد االجتماعية كاالقتصادية داخؿ عند الدراسة تكقفت 
ثناء الحرب العالمية، كما أيدم عاممة أكمف ثـ استغالليـ كة، لحركة النازية الحتكاء المعاديف لمنازياأسستيا 
قياـ دكلة إسرائيؿ بحدث يبيد المالييف منيـ، كقدسية )التكراة( كربط  (اليكلكككست)الدراسة أصكؿ كممة بينت 

كمنيا:  ،التي ارتبطت بكضع الييكد أثناء الحكـ النازم لبكلندادت الدراسة أىـ القضايا                         ٌ النار عند الييكد، كما فن  
استخداـ غاز الزيمككف، كما كضحت مكقؼ بعض ك ، ييكدم معسكرات االعتقاؿ، كحقيقة مقتؿ ستة مالييف

 )الرجعييف( مف ىذه األكاذيب. الكتاب الصياينة

د كالنشأة، كبينت دكرىا في                     ن      و                                    تناكلت الدراسة تعريف ا بعدد  مف الشخصيات الصييكنية بكلندية المكل
المشركع الصييكني، كمجيكداتيا في دعـ كتعزيز المشركع الصييكني، كأثرىا في تأسيس كقياـ الكياف 

 الصييكني عمى أرض فمسطيف.

 ،العمؿ ىتتبعت الدراسة مجيكدات صياينة بكلندا مع الحككمة البكلندية في تدريب الييكد عم
عدادىـ جسدي   كسرية، كما كضحت مجيكدات المنظمات       و عمنية              و فمسطيف بطرؽ   ىيرىـ إلا قبؿ تيج       ن ا كفكري                ن كا 

شراء األسمحة لفي عقد الصفقات مع الحككمة البكلندية  (بيتار)ك (يتسؿإ)ك (الياغاناة)الصييكنية العسكرية 
 مما أسيـ في قياـ الكياف الصييكني. ا،استخدامي ىكتدريب الييكد عم

 



 ج

Abstract 
 This study tackles the issue of the Zionist activity in Poland between 1918 

and 1948. The study highlighted the origins of the Poland's Jews descendants of 

the Khazar Kingdom, and the background of the Jewish presence in it. The study 

addressed their isolated lifestyle, which created several neighboring enemies for 

them, and the conditions that paved the way for the emergence of the Zionist 

ideas in Poland. The study explained the concept of nationalism among the Jews, 

their attempt to get autonomy in Poland during the conciliation conference in 

Versailles in 1919, and the establishment of the national Jewish Council in 

Poland. The study also presented organizations and parties of the Polish Jewish, 

their stance against the Zionist movement, and their political and social activity, 

which contributed to the control of the Jewish community and direct its thoughts 

away from the integration with the Polish people. 

The study presented the dual stance of the Zionist movement during World War 

II (1939-1945) against Britain and Nazi movement, and reviewed some of the 

positions of the Zionist leaders of the Nazi movement, and their role in the 

incitation of the Nazis on the Jews to push them to immigrate to Palestine. This 

investigation showed the areas of institutional and non-institutional cooperation 

between Zionist and Nazi movements, and revealed the most important areas of 

secret and public cooperation between Nazi movement and the Zionist 

organizations (Jawdnerat and Stern Organization). 

The study focused on the social and economic Jews life inside the ghettos and the 

concentration camps established by Nazi movement to contain the anti-Nazi and 

then using them as man power during World War II. The study also showed the 

origin of the word “Holocaust” and the connecting mentioned in Torah between 

establishment of the State of Israel and a major event that exterminates millions 

of them. The study also discussed the sanctity of fire among the Jews, and 

investigated the most important issues associated with the situation of Jews 

during the Nazi rule of Poland including concentration camps, the reality of the 

murder of six million Jews, and the use of poisonous gas. The study also 

explained some of the Zionist authors’ stances against these lies. 

The study introduced a number of the Zionist figures who were born and grew up 

in Poland, and explained their role to support and strengthen the Zionist project, 

and their impact on the founding and establishment of the Zionist entity on the 

land of Palestine. 

The study traced the mutual efforts of the Zionists in Poland and the Polish 

government in the training of the Jews to work, and be physically and 

intellectually prepared prior to their displacement to Palestine, secretly or 

publically. The study highlighted the efforts of the military Zionist organizations, 

Haganah, Irgun, and Betar, in the deal-making with the Polish government to buy 

weapons and train Jews to use them, which contributed to the establishment of 

the Zionist entity. 

 



 ح

 اإلىــداء
 

 زمف                                     و      الذم حاكؿ الصياينة تيكيده عمى مدل قرف  مف ال ،إلى تراب فمسطيف المقدس، 
 ثـ بقيت األرض تتحدث العربية كبمكنة فصيحة تغيظ أعداء اإلنسانية كأعداء الحياة 

 كال أزيد عمى قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: "كقؿ رب   ،كالدم ككالدتي ،إلى قرة عيني  ٌ                                        
    ن يرا "ارحميما كما ربياني صغ

  إلنجاز ىذه  ؛الذيف أتاحكا لي الكقت الالـز كأبنائي ،زكجي الطيبالغالية،  حماتيإلى
     ن                                        إعماال  لمبدأ التضحية التي تستكجبيا غاية العمـ  ؛الدراسة عمى حساب كقتيـ كراحتيـ

 البحث المقدسة  ،كرسالة
 لى نساء فمسطيف اـ        ي            الالتي خ ضف عمى الدك  ،الصابرات المرابطات المناضالت ،                 كا 

 كنربي النصؼ اآلخر" ،معركة عنكانيا "نحف نصؼ الكطف
  احمد الساعاتي حفظو اهلل، الذل كاف لي األب الناصح كالمعمـ إلى الدكتكر القدير

 المعطاء.
 

 

 

 

 

 

 

 



 خ

 شكر وتقدير
كبعد: يقكؿ  الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل 

ََواَلََتن اهلل تعالي   َ  ََ ََ َسَوَاَاَلَفَضَلََبَيَنَكَمََإَنَاهّلَلَبََماََتَعَمَلوَنََبَصيَََ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  ََ َ  َ   :[237]البقرة 

اتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف كاف لو فضؿ في إتماـ ىذه الرسالة خاصا بذلؾ 
شاداتو ، فكاف إلر الدكتكر الفاضؿ / زكريا إبراىيـ السنكار، كالذم لـ يترؾ كسعا إال كقدمو لي

 فجزاه اهلل عني كعف المسمميف خير الجزاء. ألثر الطيب في إتماـ الرسالة كتكجيياتو ا

المذيف عضكم لجنة المناقشة االستاذيف المكقريف كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى 
سداء النصح لي في استكماؿ ما  اتني، كؿ مف:ف                                                              تفضال بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كا 

     ن رجيا .      ن   مناقشا  خاصر سركر عبد الناالدكتكر الفاضؿ/االستاذ 

 اهلل خير الجزاء.  افجزاىم،       ن       ن مناقشا  داخميا  كليد المدلؿ الدكتكر الفاضؿ/األستاذ ا

بالشكر كالتقدير إلى العامميف بمكتبة البيرة في مدينة راـ اهلل كاخص بالذكر كاديف 
ي في األستاذ عامر عكضاهلل، لما قدمو لي مف مساعدات، بتصكير بعض الكتب التي افادتن

 دراستي.

كؿ مف ساعدنى في ترجمة عشرات المصادر  يف بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلىكأد
المذيف ، كالمراجع العبرية، كاإلنجميزية، كالبكلندية كأخص بالذكر أ. إيياب األغا، كأ. امجد األغا

ٌ                            تفض ال بترجمة المصادر البكلندية.    

مساعدة في التخطيط ليذه  كأكد اف أعبر عف عميؽ امتنانى لكؿ مف أسدكا إلى
عدادىا بشكميا النيائي،األطركحة، ككتابتيا زميالتى في مدرسة عكا  الدكتكر عماد محسف،                            ، كا 

كرفاؽ العمـ طمبة قسـ التاريخ لما يمتمككنو مف ركح المبادرة كالعمؿ الجماعى الثانكية لمبنات، 
 فجزاىـ اهلل خيرا.

ٌ                 كالشكر مكصكؿ إلى كالدم  كزكجي كأكالدم ك  أىمي الذيف ما تكانكا لحظة في دعمي                      
                                                ن كلك بدعكة خير في ظير الغيب، فبارؾ اهلل فييـ جميعا .، كمساندتي

 الباحثة

 أروى ربحي عاشور
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 المقدمة:
أىمية العنصر البشرم في أفكارىا األكلى أدركت الحركة الصييكنية منذ بداية تشكيؿ 

الكياف الصييكني، لتشكيؿ أغمبية ييكدية في فمسطيف تسيـ في إنشاء الكياف الصييكني  قياـ
 رض فمسطيف.ى أاالقتصادية كالعسكرية عم وككضع أسس

تركز فييا غالبية ييكد العالـ حيث ا لتطكرىا،        ن ا مناسب                               ن كجدت الصييكنية في بكلندا مكان  
ذت النشاط الصييكني في فمسطيف كدكؿ البشرية األساسية التي غىؤالء القكل الغربي، كشكؿ 

 مف أصكؿ بكلندية. عظـ القيادات الصييكنية العالمية، فملأخر 

منذ  ،ـ(1948-1918) بيف عامي تناكلت ىذه الدراسة النشاط الصييكني في بكلندا ما
كفي ىذه الفترة تطكر النشاط  ،قياـ )دكلة إسرائيؿ( ىقياـ الجميكرية البكلندية الثانية كحت

مما أسيـ في انخراط  ؛األقميات في مؤتمر فرسام ةبمعاىديا يكني في بكلندا، بعد التزامالصي
العناصر الييكدية  الذل ضـا المجمس القكمي فشكمك  ،الييكد في النشاط السياسي داخؿ الدكلة

شؤكف الجالية  ىالمنفي لمسيطرة عمبمنت الحركة الصييكنية بمبدأ العمؿ آحيث  ،في بكلندا
 في بكلندا كمرحمة أكلي في قياـ المشركع الصييكني.الييكدية 

كرفضت اندماج الييكد في  ،متعددة عممت ضمف الحركة الصييكنية ا                ن أسس الييكد أحزاب  
كعماؿ صييكف كالحركة التصحيحية، كما ظيرت مجمكعة عممت  (ىمزراحي)كمنيا  ،بكلندا

جكدات )أكىي  ،ر المسيحفمسطيف بظيك  ىكلكنيا ربطت العكدة إل ،ضمف الحركة الصييكنية
كعمؿ ضد الحركة  ،طالب باالندماج لحؿ القضية الييكديةفأما حزب البكند  ،(إسرائيؿ

الجالية  ىالصييكنية منذ ظيكرىا في بكلندا، كلكف ذلؾ لـ يمنع مف سيطرة الحركة الصييكنية عم
مف خالؿ منظكمة  ،، كتاريخ الييكدكتعميميـ المغة العبرية ،بالفكر القكمي اكربطي ،الييكدية

عدادىـ جسدي   (،التعميـ )تربكت  )مكابي(. ا مف خالؿ منظمة الرياضة              ن كا 

كاستطاعت الحركة الصييكنية استغالؿ محاكالت الحككمة البكلندية تحسيف أكضاع 
 ،معناه االستغناء عف العامؿ الييكدم اقتصادىا، كىك ما (بكلنة)الفرد البكلندم مف خالؿ 
فعقدت  ،لصييكنية مع أىداؼ الحككمة البكلندية في تيجير الييكدفتالقت أىداؼ الحركة ا

مع الحككمة البكلندية صفقات  (بيتار)ك (يتسؿإ)ك ا(الياغان)المنظمات الصييكنية العسكرية 
حمؿ  ىلتدريب الييكد عم        و تدريبية             و عداد دكرات     ا  فمسطيف، ك يا إلى كتسييؿ نقم ،لشراء األسمحة

عدادىـ جسدي   ،السالح  فمسطيف. ىا قبؿ تيجيرىـ إل ن ي  ا كفكر               ن كا 
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كمحاكلة  ،كمع اندالع الحرب العالمية الثانية ككقكع بكلندا تحت الحكـ األلماني النازم
لألمف مف خالؿ احتجازىـ في معسكرات  ا                       ن العناصر التي تشكؿ تيديد   ىالنازييف السيطرة عم

لكسب  ؛ييكد في بكلندامفيكـ الالسامية كاضطياد اليج فبدأت الحركة الصييكنية ترك ، االعتقاؿ
جبار الييكد المؤيديف لالندماج  ترؾ بكلندا كالتكجو عمى                                                                 الدعـ الدكلي لمشركعيا الصييكني، كا 

فمسطيف، كاعتمدت الحركة الصييكنية فكرة االنتخاب الطبيعي، كاختيار العناصر األقكياء  ىإل
ىماؿ اآلخريف باعتبارىـ عبئ         ن ا كمادي      ن جسدي   يكني، كبذلؾ تالقت أىداؼ المشركع الصي ىا عم                               ن ا، كا 

سيـ في أمما  ؛كما تالقت أىدافيا مع الحككمة البكلندية ،الحركة الصييكنية مع الحركة النازية
 لي فمسطيف.إالبكلندية في تيجير معظـ ييكد بكلندا  ةنجاح الحركة الصييكني

 أىمية الموضوع:
 : يميما  تكمف أىمية ىذه الدراسة  في

 الصييكني في بكلندا قبؿ إقامة الكياف الصييكني في الفترة التعرؼ عمي طبيعة النشاط .1
 ـ(1918-1948)

قمة الدراسات العممية التي تناكلت نشاط الحركة الصييكنية خارج فمسطيف بشكؿ عاـ، كفى  .2
 بكلندا بشكؿ خاص.

خطكرة دكر ييكد بكلندا في إنشاء الكياف  تقدـ الدراسة مساىمة كاعية في تكضيح .3
 فمسطيف. الصييكني عمى أرض

  أسئمة الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى إجابة سؤاؿ، ىك: ما طبيعة النشاط الصييكني في بكلندا ما بيف 

 (؟ـ1948-1918عامي )

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 متى بدأ تكاجد الييكد في بكلندا؟ .1

-1919لندا خالؿ الفترة)ماطبيعة النشاط السياسي كاالقتصادم لمحركة الصييكنية في بك  .2
 ـ(؟1939

 الى أم مدل تحالفت الحركة الصييكنية كالحركة النازية لتحقيؽ المشركع الصييكني؟ .3

 ماحقيقة حرؽ ىتمر لستة مالييف ييكدل اثناء االحتالؿ االلماني لبكلندا؟ .4
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 الى أم مدل نجحت الحركة الصييكنية في تيجير ييكد بكلندا الى فمسطيف؟ .5

 الصييكنية العسكرية في بكلندا في تحقيؽ المشركع الصييكني؟ما دكر المنظمات  .6

 مف ىي ابرز الشخصيات الصييكنية التي ىاجرت مف بكلندا؟ .7

 اىداؼ الدراسة:

 ـ.1918دراسة التكاجد الييكدم في بكلندا، كنشأة الحركة الصييكنية فييا قبؿ عاـ  .1

منذ قياـ  ،بكلندافي النشاط السياسي كاالقتصادم لمحركة الصييكنية عمى  التعرؼ .2
 .ـ1939 كقكعيا تحت االحتالؿ النازم ىكحت ،ـ1918الجميكرية البكلندية الثانية 

المنظمات كالييئات الصييكنية في بكلندا، قبؿ كبعد تبمكر المشركع تاريخ  عمىكقكؼ لا  .3
 الصييكني.

 .(ـ1945-1939تتبع التحالؼ الصييكني مع الحركة النازية لتيجير ييكد بكلندا ) .4

 لكسب الدعـ العالمي لممشركع الصييكني (دكلة إسرائيؿ)األكاذيب التي قامت عمييا  نيدتف .5

ثر األكضاع االجتماعية أالكقكؼ عمي دكر الحركة الصييكنية  في تيجير ييكد بكلندا، ك  .6
 كاالقتصادية لييكد بكلندا عمي تشكيؿ فكر المياجريف الييكد.

كتيجير الييكد  ،ندا، كدكرىا في شراء السالحدراسة المنظمات الصييكنية العسكرية في بكل .7
 إلى فمسطيف.

تأسيس  يالتعرؼ عمى أبرز الشخصيات الصييكنية البكلندية، التي كاف ليا تأثير كبير ف .8
 الكياف الصييكني في فمسطيف.

 منيج الدراسة:
جمع األدلة كتقكيميا، كمف  كالذم يقكـ عمى تستخدـ الدراسة منيج البحث التاريخي، 

            ن                              ن     ن      ن                          حيصيا كأخيرا  تأليفيا؛ ليتـ عرض الحقائؽ أكال  عرضا  صحيحا  في مدلكالتيا كفي تأليفيا، ثـ تم
بجمع  ةالباحث تكقام تكصؿ إلى استنتاج مجمكعة مف النتائج ذات البراىيف العممية الكاضحةلم

ا، رنة بينيرية، كالبكلندية، كالمقانجميزية، كالعبمصادرىا، كمراجعيا العربية، كاإل المادة العممية مف
 .النتائج الصحيحةإلى                       ن كتحميميا، كنقدىا كصكال  
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 حدود الدراسة:
ـ، كحتى إقامة 1918الدراسة النشاط الصييكني في بكلندا المستقمة تناكلت  الحد الزماني:

ـ فقط، كلـ تتناكؿ الباحثة الحركة الصييكنية قبؿ عاـ 1948الكياف الصييكني )إسرائيؿ( سنو 
ل، كاندماج ييكد بكلندا في الحركة الصييكنية كبر  دكؿبكلندا بيف ثالث ـ كذلؾ لتقسيـ 1918

 .منيايحتاج لدراسة خاصة لكؿ  كىك ما ليذه الدكؿ الثالث 

 الباحثة النشاط الصييكني في بكلندا، كامتداداتو في أماكف أخرل. تدرس الحد المكاني:

 

 الدراسات السابقة:
-1925) ركة الصييونية التصحيحيةأبو جميوم، سامي عبد القادر: تاريخ الح -1

  م.2011، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، م(1948

ـ(، 1948-1925) الصييكنية التصحيحية باحث في دراستو مراحؿ تطكرتناكؿ ال
كدكرىا في إقامة عالقات مع الحككمة البكلندية  ،تتحدث الرسالة عف نشأة حركة بيتار في بكلندا

يتسؿ كليحي لمتعاكف مع بريطانيا بعد صدكر إف رؤية               ٌ فمسطيف، كما بي   ىير ييكد بكلندا إللتيج
ة حركة بيتار كدكرىا في أمف ىذه الدراسة في تكضيح نش ةالباحث تالكتاب األبيض، كقد استفاد

ة كعالقتيا بالحركات األخرل مثؿ دكر ىذه الحرك ةضيؼ الباحثتالييكد مف بكلندا، كستيجير 
ثر أك  ،كالياغاناة، كدكر ىذه الحركات في شراء األسمحة كتيريب المياجريف إلي فمسطيفيتسؿ إ

 ذلؾ عمي قياـ المشركع الصييكني.

-1882) تمراز، سعيد جمال: طرد الفمسطينيين في الفكر والممارسة الصييونية -2
 م.2013 م( رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة،1949

ثره عمي أالمباحث المكقؼ البكلندم مف المشركع الصييكني، ك  ة في احدتناكلت الدراس
مف ىذه الدراسة قي تكضيح المكقؼ البكلندم مف  ةالباحث تفكرة طرد الفمسطينييف، كقد استفاد
في إعداد  دكر الحككمة البكلندية يافي دراست ةضيؼ الباحثتتيجير الييكد مف أراضييا، كس

الدكرات التي عقدتيا الحركة الصييكنية في بكلندا إلعداد المياجريف ىـ أالمياجريف كتدريبيـ، ك 
 .      ن كجسميا        ن فكريا  
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ليحي( الصييونية في -يتسل في إسرائيلإ) إسماعيل محمد: تاريخ منظمة الشريف، -3
 م 2015 م(رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة،1948-1940فمسطين)
ليحي في فمسطيف منذ عاـ  -في إسرائيؿيتسؿ إمنظمة  ؿ الباحث في دراستو تاريختناك 

 قياـ الكياف الصييكني. ىعم هثر أك  ،في بكلندايا نشاطك ـ، 1940

 :ةالصعوبات التي واجيت الباحث
 صعكبة تتبع جذكر الحركة الصييكنية في بكلندا نتيجة النقساـ بكلندا بيف ثالث قكل كبرل .1
د الييكد الذيف قتمكا تحت الحكـ النازم النعداـ  ارقاـ دقيقة حكؿ اعدا إلى الكصكؿاستحالة  .2

 .ييكد تحت الحكـ النازمالالكثائؽ التي تحدثت عف أكضاع 
ندرة المصادر كالمراجع العربية التي تناكلت مكضكع الدراسة، كقمة المصادر كالمراجع  .3

جد ك  في مكتبات قطاع غزة كالضفة الغربية؛ كتـ التغمب عمي المشكمة بشراء مااألجنبية 
 منيا.

قمة المترجميف مف المغة البكلندية في قطاع غزة؛ مما أطاؿ كقت الترجمة كأعاؽ إنجاز  .4
 العمؿ فى الكقت المحدد.

 تقسيمات الدراسة:
 الدراسة إلي مقدمة، وفصل تمييدي، وثالثة فصول، وخاتمة. ةالباحث تقسم
 ـ.1918ؿ االسقالؿأكضاع الييكد كالصييكنية في بكلندا قب الفصؿ التمييدم  تناكؿ كقد

(، 1939-1918)في بكلندا كأكضاع الييكد نشاط الحركة الصييكنية كبحث الفصؿ األكؿ: 
كمكقؼ الحركة الصييكنية مف مطالبيـ أكضاع الييكد مبحكثيف، تناكؿ األكؿ: إلى   ي    كق س ـ 

 الحركة الصييكنيةنشاط  كدرس الثاني ،(1939-1918)القكمية في جميكرية بكلندا المستقمة
 (1939-1918كعالقتيا باألحزاب الييكدية كالصييكنية في بكلندا)

 (:1948-1939) نشاط الحركة الصييكنية كأكضاع الييكد في بكلنداكتناكؿ الفصؿ الثاني: 
كتتبع الثاني ، ـ(1945-1939النازم )–ف الصييكني التعاك ؿ: كتككف مف مبحكثيف، تناكؿ األك 

 .ـ(1948-1939))اليكلكككست( د بكلنداسياسة االحتالؿ األلماني اتجاه ييك 

لتحقيؽ  الصييكنية كالحركة  البكلندية الحككمة بيف التعاكف :ثكدرس الفصؿ الثال
نشاط  كاشتمؿ عمي مبحكثيف، عالج األكؿ:ـ( 1948-1918المشركع الصييكني 

كاستعرض  ،(1948-1918)إلى فمسطيف الحركة الصييكنية في تيجير ييكد بكلندا
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سياماتياالتنظيمات العسكرية الصييكنية  في بكلندا  نشاط الثاني في المشركع             كا 
 الصييكني

ثم قائمة المصادر  وانتيت الدراسة بالخاتمة التي ضمت عددا من النتائج، وبعض التوصيات
 .تبعت بمجموعة من المالحق   أ  والمراجع، التي 

عدا وجمع مف ةالباحث تمكنتف ىذا الجيد ىك حصيمة ما إفوختاما:  ضؿ فف أحسنت فبإده، ف      كا 
 .ف أخطأت، فذلؾ مف طبيعة البشر   ا  اهلل كتكفيقو، ك 

 ناؿ الخيرات                                    ي كالحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات، كت  
 ةالباحث                                                                        

ربحي عاشورأروى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل تمييدي
 في بولندا  أوضاع الييود والصييونية

 قبل االستقالل
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 تمييد :
تككنت في بكلندا خالؿ القركف الكسطى ممكية قكية إقطاعية، بدكف مؤسسة برلمانية،  

استمرت حتى القرف الرابع عشر، ثـ أصبحت جميكرية إقطاعية بممؾ منتخب، كتعد بكلندا 
األىـ اجتماعيا، كحكميـ أشير نمكذج يكضح أف مركز الييكد قبؿ صعكد الدكلة الحديثة كاف 

الذاتي الداخمي كاف األعظـ، في ظؿ نظاـ كاف متخمفا بالكامؿ، ككصمت بو األمكر إلى درجة 
 .(1)االنحالؿ

 جذور وجود الييود في بولندا:  ً   أوال : 
    ن      ن كطنا  جديدا   (2)بدأت مناطؽ أكركبا الكسطى كالشرقية، التي كفمت لمياجرم ييكد الخزر

ـ ككنت عدة 962اسية حكالي نياية األلؼ األكؿ مف الميالد، ففي سنة      ن                كآمنا ، تكتسب أىمية سي
                              ن                                                             قبائؿ سالفية بقيادة البكالف حمفا  أصبح نكاة الدكلة البكلندية، كبدأ التطمع البكلندم لمتكسع، في 

                                                ن  ، ككجد المياجركف الييكد القادمكف مف الخزر ترحيبا ؛ (3)الكقت الذم شيد انييار مممكة الخزر
دارتيا الحككميةباعتبارىـ مص ٌ                     ، كقد كس ع البكلنديكف حدكدىـ (4)                                         ادر إثراء القتصاد البالد كا         

ؿ حكـ عائمة بياست ) ً                    بسرعة في ظ  ، كحذا حذكىـ جيرانيـ الميتكانيكف، فنشأت (5)ـ(962-1370         
ة إلى مياجريف يمألكف بالدىـ، كيؤسسكف حضارة مدنية؛ فشجعكا ىجرة الفالحيف            ي  ى                                                                    حاجتيـ الم مح 

                                                           

 (.103شاحاؾ، التاريخ الييكدم كالديف الييكدم)ص( 1) 
Sanford, Historical Dictionary of Poland,( p.79). 

 Trevor-Roper, From Counter-Reformation to Glorious Revolution, (p.51). 
ر؛ شعكب كثنية استكطنت حكض بحر الخزر)قزكيف(( 2) كاعتنقت الييكدية في القرف الثامف ،         ى ى                                          ييكد الخ ز 

ت أعداد كبيرة منيـ الميالدم، كبعد سقكط مممكة الخزر ظؿ ييكدىا يقطنكف أكركبا الشرقية، كما ىاجر 
% مف ييكد العالـ، دنمكب، تاريخ 90با، كيشكؿ المنحدركف مف ييكد الخزر حكالي ك إلى بقية أجزاء أكر 
 (.6ييكد الخزر،)ص

الخزر؛ بسبب قياميا عمى الضرائب، كحاصرتيا المراكز التجارية الميمة العربية  ةضعفت مكارد دكل( 3)
بيعتو الثقافية كالسممية كاالستيعابية يمثؿ عممية ىضـ بطيئة سالمي في ططية، ككاف المد اإلنكالبيز 

كصعبة المراس، تكاد تستحيؿ مقاكمتيا، فتحكلت الخزر بدكليا كشعكبيا إلى جزء مف األمة اإلسالمية 
ٌ                                                كتحك ؿ ييكد الخزر سريعا إلى جزء مف الدكلة السمجكقية كبقي كثير مف  الييكد الخزر عمى ييكديتيـ،     

شركا كاستكطنكا المجر كىنغاريا كبكلندا كأنحاء كاسعة مف أكركبا الشرقية ككسطيا، مصاحبيف كالتركية، كانت
 (.. غرايبة، تاريخ دكلة الخزر )عمى االنترنتأك مستفيديف مف التكسع التركي العثماني

(4) Friedman, Jewish Communities of Europe on th e Eve of World War II,( p.9)  

 ( 95)ص  ل()بكلند كي، كقائع مف السالفييفشراسكنس ( 5)
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ف، ثـ تالىا ىجرة ييكد الخزر كالسالؼ الجنكبييف كاألرمف، ككاف ممف ىاجر كالصناع األلما
 .(2)الييكدية (1)                      ٌ    فريؽ قكم مف طائفة القر ائيف

ٌ                                        % مف ييكد العالـ الذيف كك نكا مايسمي بالكياف الصييكني ينحدركف مف 90أف يتضح                          
كاعتنقت الييكدية في  اإلمبراطكرية الخزرية التترية، التي قامت بيف بحر قزكيف كالبحر األسكد،

القرف الثامف، كليس مف أحفاد يعقكب الذيف خرجكا مف فمسطيف، كىذا ما أثبتو باألدلة العممية 
جماؿ حمداف صاحب كتاب "الييكد انثركبمكجيا"، ثـ أكده آرثر ككستمر مؤلؼ كتاب "القبيمة 

 .(3)ىك ييكدم خزرمك  ،الثالثة عشر"

ت بكلندا بالقياـ باألعماؿ التجارية، التي حالت دكف تميزت الجماعات الييكدية التي تكطن
، فقد كاف أغمب الييكد في بكلندا يعممكف بالتجارة، (4)ذكبانيا في المجتمعات التي تعيش فييا

ٌ                                          كساعدتيـ اليجرة عمى امتالؾ اتصاالت دكلية كاسعة، يس رت ليـ استيراد السمع الفاخرة إلى بكلندا،                                                 
، كىكذا أقيمت مدف ييكدية صغيرة في (5)ة، كاألدكات، كالتكابؿ الغريبةبما في ذلؾ األقمشة، كاألسمح

جميع أنحاء بكلندا، كانت بمثابة حمقة الكصؿ بيف المدف الكبرل كالقرل، كمع مركر الزمف تبمكر في 
تمؾ المدف طابع ييكدم، كتطكرت الميجة األلمانية التي تكمـ بيا أكلئؾ الييكد، كاختمطت بالكممات 

 .(6) فظيرت لغة اإليديش العبرية؛

 ي                                                                          م نحت أكؿ االمتيازات لمييكد في بكلندا في القرف الثالث عشر، فقد أصدر "بكليسالؼ 
كاليسكي" لتنظيـ األحكاؿ      ي              ـ، ع رؼ باسـ "ميثاؽ1264      ن     ميثاقا  عاـ   " Polislav Takiالتقي" 

                                                           

حبار(؛ كلقد ظيرت فرقة كف: ىي إحدل الفرؽ التي تفرؽ إلييا الييكد، كتقابميـ فرقة الربانيـ)األالقراء( 1)
ف بتأثير التعاليـ اإلسالمية كالمتكمميف المسمميف، كيعتبركف بمثابة معتزلة الييكد،كتتميز ىذه الحركة القرائي

فمسطيف، كاتجاىا اجتماعيا كدينيا لتحرير الييكد مف سمطاف  استيطافجؿ أمف  (قكمي) باتجاه سياسي
 (.173حكماء التممكد. الشامي، مكسكعة المصطمحات الدينية كالييكدية)ص

 (.145ص) ككستمر، القبيمة الثالثة عشر( 2)
( 4/245نصرية الييكدية)جالزغيبي، الع، (54/12الدائرة الثقافية المركزية، إسرائيؿ متحؼ األجناس)ع 3))

 لممزيد حكؿ حقيقة ييكد اليـك انظر حمداف، الييكد انثركبمكجيا؛ ككستمر، القبيمة الثالثة عشر.
 (.6حجاكل، الييكد السكفيت دراسة في الكاقع االجتماعي)ص( 4)
 (.147ككستمر، القبيمة الثالثة عشرة )ص( 5)
 ليجات كمزيج مف تطكرت ثـ، ألمانيا ييكد أكساط م، فيالدالمي العاشر القرف في ظيرت لغةش، اإليدي لغة( 6)

بكالؾ، إسرائيؿ أمة . باألحرؼ العبرية ككتبت ا، عميي كاألرامية العبرية المغتيف تأثير مع، محمية ألمانية
 ؛(100ص) كتاريخيا

Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland,( p.44)  
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افي بينيـ كبيف القانكنية ألعضاء الجماعة الييكدية، كتحديد إطار التعامؿ االقتصادم كالثق
، (2) دكف سند قكم(1)                                                                   المسيحييف، كحمايتيـ كحماية أمالكيـ، كما حر ـ اتياـ الييكد بتيمة الدـ

كضمف ليـ الميثاؽ حرية اإلقامة في أم مكاف، كالحرية الدينية؛ فشيدكا المعابد العالية 
ف البكلندية كالمزخرفة، كبمغ التسامح البكلندم معيـ  درجة كجكد معبديف في عدد مف المد

 .(3)التجارة، كحرية التقاضي   ي            كس مح ليـ بحرية، الكبرل

الذم تزكج مف الفتاة  -ـCasimir  " (1310 – 1370 )"  كاسيمير الثالث ثـ قاـ 
فأصبح  ييكد ركسيا البيضاء،  ،ـ1334بتكسيع نطاؽ ذلؾ الميثاؽ عاـ   -(4)الييكدية أشركا

                                             ي    ـ( كسائر ييكد المممكة يتمتعكف بتمؾ الحقكؽ، كأ عفي 1388كبكلندا الصغرل، ثـ ييكد ليتكانيا )
يتعيف عمييـ دفع ضريبة إضافية، كاستمر ذلؾ حتى  الييكد مف الخدمة العسكرية، كلكف كاف

، كلـ يكف لمبمديات أك الكنيسة سمطة قضائية عمييـ، إذ كانكا (5)(1815-1771تقسيـ بكلندا)
بنفسو بكظيفة  كـ الممكي(، الذم كاف يضطمعخاضػعيف لمممؾ مباشػرة مف خالؿ ككيمو )الحا

                                                           

يكف الييكد باستعماؿ دـ المسيحييف بشتى األغراض السحرية، كلتمطيخ أبكاب تيمة الدـ : اتيـ المسيح 1) )
المسيحييف، كلمزجو بالفطير الذم يأكمكنو في عيد الفصح، كلغمس قطعة قماش فيو يقصد بيا حماية بيت 

 (.145أك إنجاح تجارة. سعفاف. الييكدية مف سراديب الجيتك إلى معاقؿ الفاتيكاف  )ص
 ( 13د في أكركبا)صىاكماف، الييك ( 2)

     Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland,( p.42)  
 (.341/ 4المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مج( 3)
سرائيؿ) ص( 4)  (.58                                     ظاظا، الصييكنية العالمية كا 

ركسيا( في شماؿ ضاء )بيالالمنطقة التي تعرؼ باسـ ركسيا البي ضمت ركسيا ( :1771التقسيـ األكؿ )( 5)
   ي               فض م ت إلى النمسا.، الجنكبية الغربية المعركفة باسـ جاليشيا )أك ركسيا الحمراء( شرؽ بكلندا. أما األجزاء

ككاف ىذا                                                         ي             ي          كما ضمت بركسيا أجزاء مف غرب بكلندا، ففقدت بكلندا بذلؾ ث مث أراضييا كخ مس سكانيا.
ككانت أغمبيتيـ في جاليشيا  كؿ مف النمسا كركسيا كبركسيا،          ي                             يعني أف ث مث ييكد بكلندا أصبحكا تحت حكـ

 (.)التابعة لمنمسا

 بينيما.                                                              ن     زادت كؿ مف ركسيا كبركسيا ممتمكاتيما، فقسمتا نصؼ بكلندا تقريبا  فيما ( :1793التقسيـ الثاني )     

                        النمسا. كأد ل التقسيماف بيف ركسيا كبركسيا ك  تـ تقسيـ البقية الباقية مف بكلندا ( :1795التقسيـ الثالث )
حجاكل، الييكد السكفيت انظر ييكدم بيف النمسا كبركسيا كركسيا.  800.000الثاني كالثالث إلى تكزيع 

 (.10دراسة في الكاقع االجتماعي )ص
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، كاستأثر الييكد بكظيفة جباية الضرائب (1)                 ي                                  قاضي الييكد، أك ي عي ف أحد النبالء لمقياـ بتمؾ الميمة
 .(2)كاستخراج الممح كقطع القكالب كسؾ العممة

األخرل،  كبذلؾ أصبحت الجماعات الييكدية طبقة اجتماعية منفصمة عف كؿ الطبقات
                    ن                          ن                             االندماج، كتقـك أساسا  بالعمميات المالية، كخصكصا  جمع الضرائب كاإلقراض، كتمتعت رفضت 

 بكصاية التاج مباشرة.

أكضاع بكلندا؛ نتيجة الستثمارات  "Casimir"تحسنت في عيد كايسمير الثالث 
 ككجد ،(4)البكلندية اإلمبراطكرية سيطرة      ى                               ، ككس ػع مممكتو، ككقعت مدينة كييؼ تحت(3)الييكد

معظـ التجارة الداخمية كالدكلية، تدار بيا ، حيث كانت (5)فييا إلييا، كأقامكا الييكد طريقيـ تجارال
ككانكا يصدركف الماشية كالحبكب كالجمكد، كيستكردكف التكابؿ كالحرير، كاحتفظكا بعالقات 
 تجارية مع الدكؿ المجاكرة، ككجد التجار البكلنديكف أف مف الصعب عمييـ منافسة التجار

 .(6)الييكد، فحاكؿ التجار األلماف كالبكلنديكف الحد مف نطاؽ التجارة الييكدية

 لمتجار الييكد،       ن معاديا        ن مكقفا   عشر القرف الرابع منذ البكلكنية الكنسية كقفت السمطة
 النظاـ عمى لمحفاظ خاصة؛ أماكف في المسيحية، كعزليـ المناطؽ مف ـھكطالبت بطرد

 أف غير ،(7)ي، كطالبت الممؾ بكضع حد لمربا الييكدم المرتفعالزراع كاقتصاده اإلقطاعي
 العالقات مف بشبكة بيا كربطتيـ لمييكد، مف االمتيازات المزيد منحت البكلندية السياسية السمطة
 كالبرجكازية مف جية، كاإلقطاعييف الكنسية مكاجية السمطة في مكاقعيا المالية؛ لتأميف كالمراكز

 .(8)أخرل جية مف

                                                           

 (.4/341المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية)مج( 1)
 (.14ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 2)
سرائيؿ) صظاظا، ال( 3)  (.58                             صييكنية العالمية كا 

(4) Friedman, Jewish Communities of Europe on the Eve of World War II, (p.9)  
كأصبحت إمػػبراطػػكرية تعددية، تضـ بكلندييف كاثكليؾ كألماف كركثينياف )سػكاف أككرانيا، أك ركثينيا ( 5)

                                     ٌ                 د كاألرمف كالتتر المسمميف كالييكد القر ائػيف ممف كػانكا كما ضمت األرثكذكػس كالفممنؾ كالييك ، األصمييف(
                                                                       ن      ن                              مف أصػؿ خػػزرم كيتحػدثكف التػركيػػة؛ أم أف السػكاف كانكا يتبػعكف عػػددا  كبيرا  مف الديانػات ككػانكا يتحدثكف 

 (.340/ 4مج) اثنتي عشرة لغة. المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية

 (.43فى أكركبا)صىاكماف، الييكد ( 6)

سرائيؿ األمريكية) ص( 7)  (.89                                              عايش، أمريكا اإلسرائيمية  كا 
 (.7حجاكل، الييكد السكفيت )ص( 8)
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ثالث قرل  ""Schmirlin ـ، بامتالؾ الييكدم شميرلف1404المحكمة في سنة  قضت
في أحكاز مدينة كراككؼ البكلندية، حيث يقيـ ممكؾ بكلندا، كحصؿ عمى حؽ االمتالؾ لألبد، 

ف لمييكد، ككانكا يرىنكف قصكرىـ كأمالكيـ يف الرئيسييككاف الممكؾ كاألمراء كالنبالء ىـ المدين
، كىكذا استكلى (1)                                و      ـ رىف الممؾ قصره في لمبيرج لمراب  ييكدم1441ى سنة ضمانا لمسداد، كف

                      و                                                       الييكد بالربا عمى أراض  كثيرة مف أمراء بكلندا،  كأصبحكا جماعة مميزة عف الممكؾ 
ندم؛ كىذا كظيفة طبقية محددة داخؿ المجتمع البكل فاعييف كالفالحيف المسيحييف، يؤدك كاإلقط

 م.المجتمع البكلندفى  ةماجعؿ منيـ طبقة منبكذ

الثاني لمييكد  ميثاؽ بكليسالؼ، ـAlexander" (1501- 1506) "ألكسندر ٌ         جد د الممؾ 
، كنتيجة لتمؾ االمتيازات تزايدت أعدادىـ بشكؿ 1506          ن                      كجعمو جزءا  مف قكانيف بكلندا عاـ 

، متكاصؿ، ففي نياية القرف الخامس عشر تكاجد في بكلندا كلتكانيا نحك ستيف جماعة ييكدية
 قفز آالؼ في القرل، ثـ  3    ن           ألفا  في المدف ك 13    ن       ألفا ، منيـ  16كبمغ عدد الييكد اإلجمالي فييما 

 .(2)مميكف نصؼ نحك إلى السادس عشر القرف خالؿ بكلندا في الييكد عدد

، إضافة (3)الفترة تمؾ في األسباف ىجرة الييكد إلى الزيادة تمؾ الباحثيف بعض كيعزك 
 .(4)الييكد بيف المرتفعة ةالطبيعي إلي الزيادة

يتضح أف  زيادة عدد الييكد الكافديف إلى بكلندا، ك الزيادة الطبيعية ىما نتيجة طبيعية 
كاالمتيازات التي حصمكا  التجارية، أعماليـ بسبب تكسع أكضاع الييكد االقتصادية؛ الزدىار
 عمييا.

 

 

                                                           

سرائيؿ األمريكية )ص( 1)  (.95                                              عايش، أمريكا اإلسرائيمية  كا 

 (.342/ 4)مج المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)
ففي مطمع القرف الثالث عشر سيطر المسيحيكف االسباف عمى مناطؽ سبانيا، إكضاع الييكد في أتدىكرت ( 3)

يقيد حركة الييكد، 1421سالمي، كصدر  قانكف عاـاألندلس التي كانت تحت الحكـ اإل كاسعة مف بالد
بتأثير رئيس محاكـ التفتيش صدر قرار بطرد جميع الييكد الذيف  1442كيجبرىـ عمى التنصر، كفى عاـ 

لى دكؿ  عدة منيا بكلندا. إسبانيا إنصريف، فتكجو الييكد مف اليؤثركا عمى المت رفضكا التنصر؛ حتى
 (.89بكالؾ، إسرائيؿ أمة كتاريخيا)ص

 (.7)ص حجاكل، الييكد السكفيت( 4)
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بكلندا كدكؽ ـ( ممؾ 1506- 1548)" Sigmond I "كتحت حكـ سيجسمكند األكؿ
 (2)ـ(، انتشرت البركتستانتية1548-1572) "Sigmond II "، كابنو سيجسمكند الثاني(1)ليتكانيا

 "كالتسػامح، كاسػتمر سيجسػمكند األكؿ                                                 في بكلندا؛ األمر الذم أد ل إلى خمؽ جك مف التعددية
Sigmond I " صؿ عمييا في سياسة تشجيع التجارة، فأصدر مراسيـ تؤكد االمتيازات التي ح

أعضاء الجماعة ؽ ـ( حقك 1572 – 1548أعضاء الجماعة الييكدية، كأكد سيجسمكند الثاني )
الييكدية؛ كزادت أىمية الدكر الذم كانكا يمعبكنو في األعماؿ المالية، كممتزمي ضرائب كصيارفة 

تركزت ككاف الربا مف الحرؼ الرئيسة التي عمؿ بيا الييكد، ف (3)يعممكف في الشؤكف المالية،
يدييـ، كبالتالي كانت السبب الرئيسي لمعداء بيف المكاطف البكلندم كالمرابيف الييكد أ األمكاؿ في

، كتمركز المرابكف في كراككؼ، كبكزناف، ككاليشر، (4)االقتصاد ىالذيف كانكا يسيطركف عم
 ىيا لمييكد حتالمسمكح بالربكية كاخترقكا تدريجيا المناطؽ األقؿ تطكرا، كارتفعت نسبو الفائدة 

 .(5)% سنكيا100           ن     كصمت أحيانا  إلى 

                                                           

                                       ي  ى                          بعد اتحاد األسرتيف المالكتيف. كلكف كاف ي كج د في كؿ مف البمديف طبقتاف 1569تكحدت بكلندا كلتكانيا عاـ ( 1)
 مصالحيا كظركفيا التي ال تنكم التنازؿ عنيا. كإلنجاز االتحاد، كاف البد أف تتنازؿ لكمتييما مف النبالء،

السمطة المركزية، كزاد                                                                  ى   ي     السمطة المركزية الممكية عف كثير مف سمطاتيا؛ األمر الذم أد ل إلى ت زاي د ضعؼ
دارتيا، كلكف ليتكانيا، احتفظت كؿ  نفكذ النبالء، كبعد أف اتحدت مممكة بكلندا كدكقية                                 منيما بقكانينيا كا 

المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية  (.ممؾ كاحد ينتخبو البرلماف )سييـ أصبح ليا حككمة كاحدة تحت حكـ
 (.345/ 4مج) كالصييكنية

المذىب البركتستانتي: مذىب ديني مسيحي أسسو مارتف لكثر، كتمخصت أعماؿ لكثر في إصالح الكنيسة  (2)
نشائو الكنيسة البركتستانتية عمى أساس إلغاء غفراف  القسيس لمذنكب كحرؽ صككؾ الكاثكليكية، ك                                                                              ا 

ٌ  الغفراف، كبالتالي إلغاء استغالؿ الكنيسة لمشعب،أبرز مقكمات فكر البركتستانت الالىكتي ىي أف                                                                                        
بيسكع  مف خالؿ اإليماف                                        ٌ       ٌ           الحصكؿ عمى الخالص أك غفراف الخطايا ىك ىدي ة مجاني ة كنعمة اهلل

ا، كبالتالي ليس مف شركط نيؿ الغفراف القياـ بأم عمؿ تكفيرم  المسيح               ن      أك صالح؛ كثاني ا رفض     ن                                                          مخمص 
الكتاب  البابا القكؿ الفصؿ فيما يتعمؽ بتفسيركالتي تنيط ب الكنيسة الكاثكليكية في« السمطة التعميمية»

ٌ                   معتبر ا أف  لكؿ إمرئ الحؽ في التفسير؛كثالث ا أف  الكتاب ىك المصدر  المقدس ٌ                                ن    الكحيد لممعرفة المختصة      ن   
                        ن                                                             بأمكر اإليماف؛ كعارض رابع ا سمطة الكينكت الخاص باعتبار أف جميع المسيحييف يتمتعكف بدرجة 

 .(234أطمس الحربيف العالميتيف )صعبد الفتاح، . سمح لمقسس بالزكاج      ن كخامس ا الكينكت المقدسة،
(3) Sanford, Historical Dictionary of Poland,( p.79)   

( 1917-1855بصؿ،أكضاع الييكد في ركسيا القيصرية كأثرىا عمى اليجرة الييكدية إلى فمسطيف)( 4)
 (.52)ص

 ( 31ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9
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؛ مما أدل لزيادة النقمة لسيطرة الييكد عمى رؤكس األمكاؿ في بكلنداىذه السياسة  أدت 
 عمى الييكد، كرفضيـ ليذا العنصر الذم سيطر عمى اقتصاد بالدىـ.

أكبر مف  اندفع الييكد البكلنديكف إلى البركز االجتماعي كالسياسي، مطالبيف  بدرجة
                ي                         الحكـ الذاتي، كم نح الييكد أعظـ امتيازاتيـ
ـ طائفة 1551عترفت السمطة بيـ سنة ؛ فا(1)

         ي                                                                      مستقمة، س مح ليا بممارسة إدارة ذاتية لشؤكنيا؛ مما ساعد الحاخامات كغيرىـ عمى فرض 
                                                                    ي         سيطرتيـ عمى  شؤكف الطكائؼ الييكدية، كأسفر ذلؾ عف إقامة مؤسسات خاصة ع رفت باسـ 

)جاحاؿ( اعترفت بيا السمطة، كتكلت اإلشراؼ عمى  شؤكف الييكد في (2)ألقاليـ األربعة""لجنة ا
 .(3)بكلندا

مركز الييكد في بكلندا تزايد؛ بتشجيع مف حكاـ البمد أنفسيـ، فقد حظي يتضح أف 
بممكؾ بكلندييف رحبكا بيـ، كسمحكا ليـ بالسكف في معظـ   -عند بدء استيطانيـ فييا -الييكد 
منو عمى كحصمكا                                     ن     ن            اعتمد أعضاء الجماعة الييكدية اعتمادا  كامال  عمى الممؾ، بكلندا، ك  أنحاء

كدىـ بالحماية مف الطبقات الكطنية  المعادية لسياستيـ المالية التي أسيمت  ٌ                                                                        االمتيازات، ككاف يز                   
ييف في تحكيؿ كثير مف األراضي كاألمالؾ إلي سيطرة الييكد، ككسعت الفجكة بيف الفقراء البكلند

الباىظ، كبالتالي لـ يكف الييكد الربكم كالمرابيف الييكد الذيف زادكا ثراء مف خالؿ اإلقراض 
عرضة الضطياد منظـ كما يدعكف، كلكنيـ كانكا ىدفا لبغض الجماىير؛ بسبب إثقاليـ ككاىؿ 

 الفقراء بالديكف.
 ( أوضاع ييود بولندا تحت سمطة النبالء:1

                                  ي  ى        ف السادس عشر إلى "جميكرية ممكية" ي نت خب فييا تحكلت  بكلندا في منتصؼ القر 
، كانتقمت السمطة الفعمية إلى أيدم كبار النبالء، كشيدت الفترة (4)برلماف يضـ كؿ النبالء

قياـ النبالء اإلقطاعييف بتكزيع السمطة القانكنية عمى أعداد كبيرة مف الييكد،  1549 -1539
         ى   فئتيف، ع رفت إلى الفترة تمؾ في الييكد تقسيـ تـ دلـ يعكدكا تحت الحماية الممكية، كق الذيف

                                                           

 (.103شاحاؾ، التاريخ الييكدم كالديف الييكدم) ص( 1)
كدرايسف)قطاع  ؛كبكلندا الصغرل) قطاع كراككؼ(، األقاليـ األربعة: ىي بكلندا الكبرل)قطاع كارسك(( 2)

 (.100ص) ككىميف. بكالؾ، إسرائيؿ أمة كتاريخيا؛ (لبكؼ
 (.17-16/ 1لصييكنية )ججريس، تاريخ اك ؛ (103شاحاؾ، التاريخ الييكدم كالديف الييكدم )ص( 3)

 (.3/65عثماف، تاريخ الييكد)ج( 4)
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 الفئة تشكمت بينما ،(1)التجار كبار مف ككانت تتألؼ  بالممؾ، التاج المرتبطة ييكد بفئة األكلى
 .(2)اإلقطاعييف عمى خدمة القائميف التجار صغار مف الثانية

؛ لمكاجية القكة (3)ؿليـ في جباية الضرائب كالمحاصي  ن ء  ككال              ي       ى استخدـ النبالء  الييكد   
                           ٌ                                                        التجارية لممدف الممكية، فكط نكىـ في أمالكيـ، كنالكا اإلعفاء مف أغمب الرسـك كالتعريفات 

 في أخرل مف الييكد فئة ، كانخرطت(4)الجمركية البكلندية عمى حساب البرجكازية الكطنية
 لتجارة، كتصنيعكا كالنبالء، مثؿ حرؼ الخياطة، األمراء بطبقة  المرتبطة الحرفية األعماؿ
كفى خارج المدف عمؿ معظـ  ،(5)الخمكر كتقطير األحذية، المجكىرات، كصناعة كصقؿ الفرك،

 .(6)الييكد مشرفيف مباشريف عمى األقناف

النبالء، فكانكا يمنحكنيـ  بدأ أعضاء الجماعة الييكدية يستقركف في مدف صغيرة، أسسيا
 .(7)باسـ )الشتتؿ(         ي   ف التي ع رفتحؽ السكنى فييا، نظير الدفاع عنيا، كىي المد

           ي     ليتكفسؾ )كي سم ى  تطكرت عالقة الجماعة الييكدية بالنبالء البكلندييف بعد إبراـ اتحاد برست
، كقامت بكلندا بضـ أككرانيا؛ مما تطمب بيف ليتكانيا كبكلندا 1569    ن                   أيضا  اتحاد لكبميف( عاـ 

طرؽ، فاعتمد النبالء عمى أمكاؿ خبرات كرؤكس أمكاؿ كبيرة الستصالح األراضي كتأميف ال

                                                           

  .(8 ص) حجاكل، الييكد السكفيت( 1)
 (.343/ ص4مج) المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)

(3) Hundert, Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of 

Modernity,( p.19)  
 (.104ؾ، التاريخ الييكدم كالديف الييكدم )صشاحا( 4)
 (.33ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 5)

مجمكعة مف الناس تقع تحت سيطرة اإلقطاعييف، كيعممكف في أراضييـ لخدمتيـ، كيسمى ىذا االقناف: ( 6)
 ( 104النظاـ قنانة. شاحاؾ، التاريخ الييكدم كالديف الييكدم) ص

Martin, Peter, The Emergence of the Modern Russian State, (pp. 101-107)  
نمط مستكطنة لـ يكجد سكل في بكلندا كلتكانيا، كىى عبارة عف مدينة ريفية تتمتع باكتفاء ذاتي، الشتتؿ: ( 7)

قرف الثالث عشر، حيث كانت تمثؿ حمقة كصؿ بيف معظـ سكانيا ييكد، كترجع بداية ىذه المدف إلى ال
مدف السكؽ في بالد الخزر كالمستكطنات الييكدية في بكلندا، كاختص الييكد في الشتتؿ بأعماؿ الفندقة، 
دارة الطكاحيف، كالتجارة في الفراء، ككانت تبنى المعابد بطراز مختمؼ عف المعابد في الجيتكات، حيث                                                                                                   كا 

                                                           ن    ة أندلسية كبزخارؼ حيكانية، ككاف زل الييكد مف أصؿ شرقي مككنا  مف كانت مغطاة بزخارؼ عربي
القفطاف النمطي الطكيؿ الحريرم، كالقمنسكة الضيقة، كفكقيا قبعة مستديرة حافتيا مف الفرك، ككاف الييكد 

؛ (155-151صص ) في الشتتؿ يحتفمكف بيـك السبت بأكؿ السمؾ.  ككستمر، القبيمة الثالثة عشرة
 ( 301مفسدكف في االرض)صناجي، الك 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Martin+McCauley&search-alias=books&field-author=Martin+McCauley&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Peter+Waldron&search-alias=books&field-author=Peter+Waldron&sort=relevancerank
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، فكاف النبالء يستدينكف مف المرابي الييكدم مبالغ طائمة، مقابؿ (1)الييكد، كظير نظاـ األرندا
ضماف ضيعتو كغمتيا كعكائدىا،ثـ اضطمع أعضاء الجماعة الييكدية بإدارة المزرعة نيابة عف 

 .(2)النبيؿ الغائب في كارسك

ريس السمطة المباشرة في يد الييكد، الذيف كانكا يديركف ساىمت تمؾ  التغيرات في  تك
األراضي الزراعية، كيطبقكف القانكف، كيديركف الحانات، كطكاحيف الغالؿ، كصناعة الكحكؿ، كتـ 

 . (3)تعييف الييكد في مناصب كثيرة، كزاد نفكذىـ في مجاؿ الضرائب، كاإلدارة العامة

ـ( سياسة 1576 – 1586)" Stephen Pathory"تبنى الدكؽ ستيفف باثكرم 
           ي          ـ، قرارات ت حر ـ تيمة 1576التسامح تجاه الييكد، كأكد كؿ المكاثيؽ الممنكحة ليـ، كأصدر عاـ 

                                 و                                                  الدـ، كمنح الييكد حؽ تشكيؿ برلماف  خاص بيـ، كاف يجتمع مرتيف في العاـ، ككانت لو سمطة 
 .(4)فرض الضرائب عمى أقرانيـ

 عشر السادس القرف أكاخر في االقتصادية الييكد عأكضا في التدىكر معالـ بعض بدت
 كالمحمية البكلكنية الييكدية البرجكازية بيف المنافسة اشتداد نتيجة عشر؛ القرف السابع كأكائؿ

، كلقد نجح البكلنديكف (5)األصؿ، حيث بدأكا بمحاربة التجار الييكد، كتقميص دكرىـ كنشاطاتيـ
 321فبدأ بالتدريج تقميص أعداد المكظفيف الييكد في  في كسب الحككمة لصالحيـ في الصراع،

                             ي                         و                             مصمحة مف المصالح الحككمية، كم نع بيعيـ، أك تأجيرىـ أراض  زراعية،  كرفضكا قيكد التجار 
 بحاجة كانتالحاكمة  السمطة كثيرا في بداية األمر؛ ألف  الييكد التجار كبار الييكد، كلـ يتأثر

 .(6)إلييـ

  كبداية خاصة بيـ، سكنية أماكف في الييكد عزؿ محاكالت  عشر السابع شيد القرف 

                                                           

 ثابتة، استئجار ممتمكات إلى لإلشارة استئجار، كتستخدـ مقابؿ      ن          حرفيا  أجرة تدفع تعني بكلندية كممة :األرندا( 1)

انتشر   ييكدم"، كقد "لكممة مرادفة "أرنداتكر" كممة كأصبحت الصغيرة، كالفنادؽ كالطكاحيف األرض مثؿ
 عشر.  الخامس القرف في بكلندا مف الشرقية المقاطعات في ألرندابا المشتغميف مف الييكد المستأجركف

 (4/270المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية)مج
 (.344-343/ 4المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مج( 2)

 (.2ص) )عبري(برتؿ، تأمالت في تاريخ الييكد في العيد الجديد( 3)
 (.147مة الثالثة عشرة )صككستمر، القبي( 4) 
 (.27الييكد في أكركبا)ص، ىاكماف( 5)
 (.2ص) )عبري(برتؿ، تأمالت في تاريخ الييكد في العيد الجديد( 6)
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أسس أكؿ  1633كفى عاـ  التي أصبحت مكدسة بالييكد، (1)الغيتك الييكدم أشكاؿ بعض نشكء
 مف الييكدالتجار  الناشئة المحمية حيث منعت البرجكازية ،(2)غيتك؛ نتيجة لضعؼ نفكذ الممؾ

 .(3)الكبيرة المدف في اإلقامة

 مف    ن بدال   الحيف ذلؾ في بكلندا عاصمة أصبحت التي  -مدينة كارسك قيتب ىكذا  
   ٌ   ييب كف كارسك أىالي ككاف، حككمية قرارات الييكد،  بمكجب التجار أماـ مغمقة شبو- كراككؼ

 كتجار لمخياطيف بالنسبة ال تطاؽ جعمكا الحياة قد دالييك  بأف تظاىرات محتجيف شكؿ عمى
محاكالت الحد مف نشاطيـ التجارم كالحرفي، كبدأت المدف تعطي كزادت ،  (4)المسيحييف الفرك

 .(5)نفسيا السمطة القضائية عمى الييكد، فأصدرت قرارات لمحد مف حرية إقامتيـ فييا

 مف ليـ عارمة كراىية يكاجيكف  اإلقطاعييف خدمة في الييكد العاممكف أخذ أخرل، جية مف 
األرباح،  مف قدر أكبر يحاكلكف استحصاؿ كانكا الييكد الككالء  ألف؛ المضطيديف الفالحيف

 .(6)عف طريؽ استغالؿ الفالحيف؛ مما أدل لتدىكر أكضاعيـ

كىكذا يتضح أنو في فترة سمطة النبالء في بكلندا، سادت الكراىية لمييكد، مف كؿ الشعب 
ـ التجار، فقد حارب كجكدى –باستثناء النبالء بصفتيـ مستنفديف مف عالقتيـ بالييكد –البكلندم 

 كالبرجكازيكف، كالصناع، كالفالحكف، كالمعدمكف.
 انتفاضة القوزاق:ا بعد ييود بولنداوضاع ( 2

بحكالي نصؼ  1650                                                   يٌ             تمتع الييكد في بكلندا بقسط كافر مف الحكـ الذاتي، كق د ر عددىـ عاـ 
 اضةثـ انتف ،(7)ـ1637انتفاضة القكزاؽ  تمميكف نسمة، كفي منتصؼ القرف السابع عشر حدث

                                                           

غيتك: يشير ىذا المصطمح إلى عزلة التجمعات الييكدية، كذؾ قبؿ ظيكر حركة التنكير، أطمقت كممة ( 1)
دية في المدف، حيث كاف الييكد يمنعكف مف االختالط غيتك منذ القرف السادس عشر عمى األحياء الييك 

يطاليا التاسع عشر، كمع احتالؿ فرنسا إل بسائر السكاف، كتفرض عمييـ قكانيف خاصة بيـ، كفى القرف
    ي                                                                           ـ، ق ضي عمى نظاـ الغيتك في أكركبا نيائيا، باستثناء ركسيا كبكلندا. الحكت، فمسطيف 1870عاـ 
 (.230)ص

 (.348، 4/342ييكد كالييكدية كالصييكنية) مجلالمسيرم، مكسكعة ا( 2)

 (.93كنعاف، سقكط اإلمبراطكرية اإلسرائيمية )ص( 3)

 (.7ص) حجاكل، الييكد السكفيت( 4)
 (.176ككستمر، القبيمة الثالثة عشرة) ص( 5)

 (.54/23المسألة الييكدية)ع ، الدائرة الثقافية المركزية( 6)
 (.59)ص شاش، الصراع في الشرؽ األكسط( 7)
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؛ مما أدل إلى تدمير المجتمعات الييكدية المكجكدة (1)ـ1648عاـ  Chmielnicki)شميمنكي )
ٌ                                                        إلى الشرؽ مف نير دنيبر، كفر  آالؼ الييكد إلى الغرب عبر النير إلى المدف الرئيسة، كمع                            

قيت  تدفؽ الالجئيف، تدىكرت األحكاؿ االقتصادية؛ فياجر الييكد إلى المجر كركمانيا كألمانيا، كب
قمة مف الييكد في أماكف متناثرة كرغـ ىجرة غالبية الييكد، إال أف بكلندا كانت مف الخصب 

 . (2)مرة أخرلفييا عاكد الييكد االستيطاف، كالتكاثر فقد كسيكلة االستيطاف، 

-1648حاكؿ أعضاء الجماعة الييكدية إعادة البناء بمساعدة الممؾ جكف كاسيمير )
                      ن                                       ح؛ فقد كاف نفكذه ضعيفا ، باإلضافة لتبدد رأس ماؿ الييكد، كزيادة ـ(، كلكنيا لـ تنج1668

األعباء المالية الممقاة عمى كاىميـ باإلضافة إلى االتيامات التي كجيتيا الكنيسة الكاثكليكية 
ـ الييكد 1706ة سن( Sir Venus )دخؿ المسيحية يدعى سير فينكس اتيـ ييكدم  .(3) لمييكد

ألغراض السحر، كلمزجو بالفطير الذم يأكمكنو في عيد الفصح، كلقد باستعماؿ دـ المسيحييف 
اتيـ الييكد في بكلندا أكثر مف مرة بقتؿ األطفاؿ؛ لمحصكؿ عمى دـ مسيحي لمزجو بعجيف 

، 1753، ك1748، ك1736، ك 1724ـ، ك1710الفطائر المقدسة، ككاف ذلؾ خالؿ السنكات)
سي مف الحككمة حظر بناء الكنس طالب مجمع كن 1720(، كفي عاـ 1760، ك1759ك

 . (4)منيا ترميـ القديـحظر ك  ،الجديدة لمييكد

الكراىية  ىذه كزادت الجماىير البكلندية لمييكد،  ىناؾ أسباب عدة لكرهيتبيف مما سبؽ أف 
قياميـ بخطؼ أطفاؿ بكلندييف مرات متكررة كقتميـ، كاستخداـ انتشار حكادث تدلؿ عمى ليـ بعد 

مصاصي الشعب البكلندم ليـ "ئر المقدسة؛ األمر الذم جعميـ يستحقكف كصؼ دميـ في الفطا
 ، كقد انعكس ذلؾ عمى طريقة التعامؿ معيـ ."الدماء

 ( دور الجاحال في تنظيم أوضاع ييود بولندا:3

ً  ى      أسس ييكد بكلندا  الجاحاؿ ) مجمس األقاليـ األربعة (  لتنظيـ أكضاعيـ، كع ي د  إليو                                                                      ي
كاج كالطالؽ كالختاف، كتمثيؿ الييكد أماـ السمطات كفرض  الضرائب، تصديؽ إجراءات الز 

                                                           

؛ كتمرد لمضباط القكزاؽ، ثـ تحكلت إلى حركة شعبية كاسعة 1648بدأت انتفاضة شيممنكى في أككرانيا ( 1)
النطاؽ لألقناف المقيكريف ضد النبالء كالييكد، فيي تمرد عمى سياسة القير كاالضطياد، كلكف التاريخ 

ريخ الييكدم كالديف الييكدم يصؼ ىذه الثكرة بأنيا حركة مكجيو ضد الييكد. شاحاؾ، التا
 ( 3/65عثماف، تاريخ الييكد)ج؛ (81)ص، (عبريالييكدم)

 (.101بكالؾ، إسرائيؿ أمة كتاريخيا )ص( 2)

 ( 59-58صص ىاكماف، الييكد في أكركبا)( 3)
 (.145سعفاف، الييكد مف سراديب الجيتك إلى معاقؿ الفاتيكاف)ص( 4)
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قامة محاكـ مستقمة كتعييف القضاة مف )الحاخامات األشكناز( ، كما (1)                                                                             كجمعيا نيابة عنيا، كا 
؛ مما أدل إلى تعاظـ سمطة الحاخامية (2)كاف ينظـ حياة الييكد بكصفيـ جماعة اقتصادية

 .(3)ؿ كقتذاؾ في أم بمد أكركبيكسيطرتيا بشكؿ لـ يكف لو مثي
اعتمدت مجالس الجاحاؿ عمى تمكيؿ نفسيا مف خالؿ األعماؿ المصرفية؛ فتصدرت 
الحاجة إلى تحقيؽ األرباح قائمو أكلكياتيا، كأعطت األفضمية لمذيف يقكمكف بالمعامالت 

     ٌ   ، فتعذ ر (5)فيـ ظيرت  طبقات جديدة بيف ييكد بكلندا، كتزايدت أعداد الفقراء في صفك ك  (4)المالية
اإلقطاعييف كانػكا دائمي التدخؿ في شؤكف  جمع الضرائب منيـ، كما أف األمراء البكلندييف

                                                                                    المجمػس لمدفاع عف محاسبييـ مف الييكد، فتحك ؿ مجمس )الجاحاؿ( إلى مؤسسة البتزاز الييكد 
طيعة في يد  عف طريؽ الييكد أنفسيـ، فكاف أثرياء الييكد المتحكمكف في ىذه المؤسسة أداة

الحاكـ البكلندم، كما أف الجماعات الييكدية الكبيرة المييمنة عمى المجمس كانت تحاكؿ فرض 
نصيب أكبر مف الضرائب عمى الجماعات الصغيرة؛ لذلؾ رفضت جماعات ييكدية عاـ 

، كقدمت شككل إلى الحككمة، بأف زعماء (6)ـ دفع الضرائب التي فرضيا المجمس1721
ف إيصاالت الضرائب، كيغشكف في تقييـ المحاصيؿ؛ ألجؿ مصالحيـ الخاصة،           ٌ    الجاحاؿ يزك رك 

 .(7)كيسمبكف نقكد الفقراء التي يجنكنيا بشؽ األنفس

                                                           

ألحد أحفاد نكح عميو السالـ،  -حسب الركاية التكراتية-كاالسـ االشكناز: ىـ ييكد فرنسا كألمانيا كبكلندا،( 1)
كثمة اختالفات دينيو غير جكىريو ، أما االشتقاؽ الحديث لمكممة تعنى ألماني، كىى مرادؼ لمعنى)غربي(
المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية بيف االشكناز كالسفارديـ )الشرقييف( تعكد إلي اختالؼ األصكؿ. 

 (.126-2/125جكالصييكنية)
 (.13الشامي، الشخصية الييكدية اإلسرائيمية كالركح العدكانية  )ص( 2)

Sanford, Historical Dictionary of Poland,( p.79)  

 (.17-16/ 1ج) جريس، تاريخ الصييكنية( 3)
 (.61ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 4)
ك الجماىير الفالحية، ك ، برجكازية المحميةانعكست تمؾ األكضاع عمى الييكد، مف حيث عالقتيـ بال( 5)

السمطة الحاكمة التي أخذ نفكذىا بالتدىكر، كما انعكست عمى أكضاعيـ الداخمية، حيث ازدادت اليكة بيف 
الييكد األغنياء المسيطريف عمى التجارة، كالجماىير الييكدية التي أخذت باالنييار التدريجي نحك مكاقع 

% مف صادرات 75ر الييكد الكبار يسيطركف في نياية القرف الثامف عشر عمى نحك الفقر، فبينما كاف التجا
% مف كارداتيا، فقد ظير العاطمكف الذيف بمغ عددىـ بسبب الزيادة الطبيعية إلى نحك 10بكلندا، كعمى 

 .(9مة. حجاكل، الييكد السكفيت  )صمميكف نس
 (.4/54المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية)مج( 6)
 (.9حجاكل، الييكد السكفيت دراسة في الكاقع االجتماعي)ص( 7)
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                    ن                    ـ جمع الضرائب مباشرة  مف كؿ جماعة ييكدية 1764قررت الحككمة البكلندية عاـ 
لؾ استمر  )الجاحاؿ( كمع ذ،                                                            ن حسب حجميا، كبالتالي سقط الجاحاؿ )مجمس األقاليـ األربعة( رسميا  

 بعد أف زالت أسباب كجكده. (1)ـ1822                                              في نشاطو دكف إطار تنظيمي، إلى أف تـ  حم و عاـ 
ضفاء طابع ديني  ةعمؿ خالؿ فتر  ف الجاحاؿأيتضح                                                   قيامو عمى عزؿ الييكد اجتماعيا، كا 

أسيـ في حاخامي عمييـ، كتحكؿ مف مؤسسة تعمؿ عمى حماية حقكؽ الييكد إلى جية ابتزاز؛ مما 
تدىكر أكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية؛ فساىـ ذلؾ في سيكلة انتشار الصييكنية بيف ييكد 

 بكلندا، كاستجابتيـ لدعكات اليجرة إلى فمسطيف.
إلى  ٌ                                                                          مي د انييار النظاـ اإلقطاعي في بكلندا، كتراجع امتيازات الييكد، كانتشار الفقر كقد 

 .(4)كظيرت الحركة الحسيدية (3)التممكدمحؿ  (2)طكر الصكفية؛ فحمت الكابالهت
 :(5)( الحركة الحسيدية4

مع حركة دينية انتشرت في منطقة جباؿ كاربتياف عمى حدكد بكلندا، كترافؽ ظيكرىا 
 بدء انييار النظاـ اإلقطاعي  في بكلندا، كتراجع امتيازات الييكد فييا، كبداية انحالؿ 

 ، كظيرت بيف الحيف (6)لمتعمميف كغير المتعمميفالطائفة الييكدية، كازدياد الشقاؽ بيف ا
 

                                                           

 (.62-61صص ىاكماف، الييكد في أكركبا)( 1)
ثـ ، )الشريعة الشفكية(كقصد بيا التراث الشفيي المتناقؿ غير المكتكب ،تعني التراث ةعبري ةالكابااله:كمم( 2)

كقد اؿ التصكؼ كالعمـ الحاخامي المتطكرة، ك أصبحت الكممة تعنى منذ أكاخر القرف الثاني عشر، أشك
شكؿ انتشار الكاباله بيف ييكد بكلكنيا تمردا شعبيا عمى سمطة الطبقة الييكدية الثرية المسيطرة عمى 

 (.9. حجاكل، الييكد السكفيت)صالجاحاؿ كالمتمسكة بالتممكد
 أم ؛"تكراة تممكد" عبارة في كما كالتعمـ، الدراسة يعني الذم، "المد"العبرم الجذر مف مشتقة كممة التممكد: ( 3)

 أم الشفيية؛ لمشريعة األساسية الثمرة كىك الييكد، عند الكتب الدينية أىـ مف كالتممكد عة"، الشري دراسة"

 (.307الشامي، مكسكعة المصطمحات، )صالمكتكبة؛ التكراة.  لمشريعة؛ الحاخامات تفسير
سرائيؿ( 4)  (.96ص) األمريكية                                   عايش، أمريكا اإلسرائيمية  كا 
يمانو بو". كقد ( 5)                                                                                             "حسيد" كممة كردت في العيد القديـ كتشير إلى الرجؿ التقي الثابت عمى إخالصو هلل كا 

استخدمت ىذه الكممة لمحركة الصكفية التي نشأت في ألمانيا في القرف الثاني عشر، ثـ أصبحت الكممة 
دا في القرف الثامف عشر، كىذا ىك االستخداـ الشائع تشير إلى أتباع الحركة الحسيدية التي نشأت في بكلن

 (.5/352في الكقت الحالي. المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، )ج
 (.210الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ) ص( 6)
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تبشر باقتراب مجئ مسيح الييكد كمخمصيـ، كاعتنؽ بعضيـ  (1)كاألخر حركات مشيحانية
      ي                  ـ(، كع رفت حركتو بالحركة 1726-1791) Frank yacob ))فرانؾ يعقكب لمسيحية مثؿ،ا

 .(2)الفرانكية

 أف دكف -إنساف كؿ كأف الييكدية، في مكجكدةال النكاحي الركحية إلى كأشارت الحركة الحسيدية
ٌ ٌ           مرتبة)الص د يؽ(،  كأدل إلى يصؿ أف بإمكانو -      ن متعمما   يككف  بيف نزاعات حدكث إلى ظيكرىا         
 الحسيدية ككصؿ تأثير مؤيدكف، ليا أصبح ما، ك     ن نكعا   محافظة، كتيارات منفتحة دينية تيارات

 .(3) السياسية الحياة إلى
لمناطؽ الزراعية في بكلندا، ككاف يقكدىا ييكد مف الطبقة انتشرت الحسيدية  في ا 

، كقد اكتسبت الحركة في لتكانيا (4)الكسطى مف بقايا ييكد األرندا كأصحاب الحانات الصغيرة
                                                             ي                         كبكلندا شكال خاصا، إذ عممت عمى المزج بيف الحسيدية كالتممكد، كع رؼ ىذا التيار باسـ )حبد( 

برية الثالث)حكمة، كفطنة، كمعرفة(، كقد أسيمت ىذه الحركة كىي كممة مشتقة مف الكممات الع
 ( 5)في ازدياد التيقظ الجماىيرم في أكساط الييكد

نادت الحركة الحسيدية بمقاطعة االشتغاؿ بالتجارة بيدؼ تركيض النفس عمى عدـ 
  ن ما  الجشع كابتزاز الناس، كأبطمت الحركة الحسيدية بعض أياـ الصـك التقميدية، كاستحدثت أيا

                                                      ي                           جديدة، كتعد ىذه حركة إباحية، إذ ترل أف اإلشباع الجسدم ي شعر اإلنساف باإلشباع الركحي، 
كا ىجكما عمى أنصار تمؾ    ن  شكأثارت ىذه الشعائر كالطقكس حفيظة الحاخامات الييكد، ك 

                                                           

ب الكذا يحقرف السابع عشر، كتنسب إلى المسمشيحانية: حركة ييكدية ظيرت في النصؼ الثاني مف ال( 1)
نشأت نتيجة لألحداث الدامية التي كقعت لييكد أككرانيا )بكلندا( في ، (1676-1626شبتال بف تسفى)

، كتزعـ الحركة في بكلندا ييكشكاع ىيشؿ تكريؼ، ككانت مبادؤىا عبارة عف مزيج مف اإليماف 1648عاـ 
د، كتعرضت ىذه بتكراة مكسي مع القبكؿ ببعض المبادئ المسيحية، مع إبداء احتجاجات ضد التممك 

 (.281الطائفة لالضطياد عمى يد حاخامات بكلندا. الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ )ص

حماسية أسسيا فرانؾ يعقكب كانتشرت في بكلندا كأككرانيا؛ مما استفز القكل  ةحركة ييكدية سبتيالفرانكية: ( 2)
لمسيحية، كبدأ يشف ىجكما عمى الييكدية الدينية األخرل، فأعمنت عميو الحرماف؛ فتحكؿ ىك كحركتو إلى ا

سرائيؿ األمريكية، )ص  (.96                                                        المتدينة. عايش، أمريكا اإلسرائيمية كا 
Jacobs, Basic Ideas of Hasidism,( p.408)  

؛ (112)ص، (1948-1902ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف كعالقتيا بالحركة الصييكنية)( 3)
 (.208 )ص صطمحاتكالم األعالـ معجـ  منصكر،

 (.201ص) الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ( 4)

 (.103ص) بكالؾ، إسرائيؿ أمة كتاريخيا( 5)
Sacks, Habad, The Encyclopedia of Hasidism, (pp.161-164) , Jocobs, The Jewish 
Religion(P.203)  
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ثار عمييـ أنصار حركة المتناغديـ كىى جماعة ، ك (1)ةالياسكال ةكما انتقدتيا حرك الحركة،
 .(2) مارقة عف الييكدية الحقيقية ةلندا، كقد اعتبرتيـ مف أنصار حركمف ييكد بك أخرل 

تمثؿ المكقؼ السياسي لمطائفة الحسيدية بشكؿ عاـ في معارضة أيدلكجية الصييكنية 
 ،في عكلمة الحياة الييكدية، كعارضت فكرة الصييكنية بتأسيس دكلة قبؿ قدـك الماشيح المنتظر

 .(3) طيف كدكلة قكمية لمييكد يتعارض مع التطكر التاريخي لقدكـ الماشيحكاعتبرت أف تحديد فمس
 موقف ييود بولندا من حركة االندماج: (5

ـ(،  كبتقسيـ بكلندا تـ تقسيـ 1815 -ـ1772تعرضت بكلندا إلى التقسيـ خالؿ  الفترة)
كسياستيا                                                       و            ألؼ ييكدم بيف ثالث دكؿ، ىي : ركسيا كالنمسا كبركسيا؛ لكؿ  منيا لغتيا  800

ٌ                                                                                 كتكج ييا الحضارم كثقافاتيا المختمفة؛ كأدل ذلؾ لصعكبة تحديد الشخصية الثقافية كاالنتماء     
  .(4)القكمي لمييكد

، كجكزيؼ  (Frederick II )بركسيا تبنى  حكاـ البالد الثالثة )فريدريؾ الثاني في
سيا(، قياس مدل نفع في رك  (Catherine II )في النمسا، ككاتريف الثانية (Joseph II )الثاني

مكانية إصالحيـ، كتقميؿ عزلتيـ  .(5)                                       الييكد، كا 
   ي                                                                           فات خذت عدة إجراءات إلخراج الييكد مف نمط حياتيـ القديـ، كتغيير أعماليـ التجارية 

       ي                                                ، كما ن شرت دراسات كمشاريع تيدؼ إلى تحديث الييكد كدمجيـ (6)كأنماط سمككيـ االجتماعي
    .(7)في األمة البكلندية
، (8)كسيا الجزء األكبر مف الجماعة الييكدية )حكالى نصؼ مميكف ييكدل(ضمت ر 

 (Catherine II)صبغيـ بالصبغة الركسية، كأقرت كاتريف الثانية :كحاكلت)تركيس الييكد(؛ أم
                                                           

تحرر  ةالقرف الثامف عشر، كىى حرك ؼاليسكاله: كممة تعنى الحكمة كالفيـ كالتنكير، ظيرت في منتص( 1)
عممانية بعيدة عف الحركات الدينية، ىدفت إلي دمج الييكد في المجتمعات التي يعيشكف بيا، كاالنفتاح 
عمى الثقافات كالمغات األكركبية الغربية، كانتقمت إلى أكركبا الشرقية كركسيا كبكلندا. بصؿ، أكضاع ييكد 

  .(36ركسيا القيصرية)ص
 .(5)ص)عبري( جكسف، الكنكز المدفكنة؛ ك (36أكضاع ييكد ركسيا القيصرية)ص بصؿ،(2)
 ( 5)ص)عبري( جكسف، الكنكز المدفكنةك ؛ (265ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف)ص( 3)

 (10ص )حجاكل، الييكد السكفيت دراسة في الكاقع االجتماعي( 4)

 (.38ص) المسيرل، ىجرة الييكد السكفيت( 5)
 (.4ص) )عبري(رتؿ، تأمالت في تاريخ الييكد في العيد الجديدب( 6)

 (.34ص) المسيرم، ىجرة الييكد السكفيت( 7)
 (.125ص) ()عبريشمركؾ؛  نتاف: فصكؿ في حياة ييكد بكلندا( 8)
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، فمنعت ييكد بكلندا مف (1)ـ( لمييكد العيش في  المناطؽ الغربية مف ركسيا1762-1796)
كاالنتقاؿ إلى العيش في مناطؽ أخرل، كأكجدت ما يعرؼ باسـ  األصمية، ترؾ مناطؽ تكاجدىـ
يسمى  سنة، كسرعاف ما تحكلت إلى ما22 التي بقيت قائمة  لمدة، (2)منطقة االستيطاف

 .(3)يتكغال
ز القيصر نيقكال األكؿ ٌ                    عز   ( Nicholas I) (1825-1855 ،جيكده لدمج الييكد )ـ

قامة المدارس الح ككمية، كألغى بقاءىـ  القسرل في مناطؽ                                            فعمؿ عمى تحسيف أكضاعيـ، كا 
، كأصدر قكانيف تجبر الييكد عمى إرساؿ أكالدىـ إلى المدارس الحككمية، كفرض (4)االستيطاف

كتكاصمت عممية دمج  (5)عمييـ الخدمة العسكرية؛ فنشأ منيـ جيؿ يستطيع أف يحمؿ السالح،
ـ عا فأقر قانكنا ـ(؛1855-1881) (Alexander II )الثاني ألكسندر القيصر الييكد في عيد 

 بناء في إشراكيـ بيدؼ الييكدم؛ االستيطاف حدكد خارج باإلقامة لمييكد سمح ـ،1859
 الذيف التجار كبار : القانكف شمميا التي تمؾ الجماعات كمف فيو، كدمجيـ الركسي المجتمع

 االستيطاف، منطقة في متتالية سنكات خمس لمدة إجازات العمؿ عمى لمحصكؿ      ن رسكما   دفعكا
 الجامعات كخريجي كطالب كالقابالت، كالميندسيف، األطباء، كالمحاميف، :مثؿ المينييف، ككبار

 (.6)حيف       المسر   كالجنكد الحرفييف، ككبار كالمعاىد العميا،

ـ، فبدأ 1866تكاصمت عممية دمج الييكد حتى محاكلة اغتياؿ القيصر األكلى سنة
 .(7)و، كمنيـ الييكدإحكاـ قبضة الحككمة عمى الشعب كم

 

                                                           

 (.25بصؿ، أكضاع الييكد في ركسيا القيصرية)ص( 1)
تشمؿ المناطؽ مف لتكانيا كبحر البمطيؽ في  ةدم: تـ حصر الييكد في مناطؽ معيناالستيطاف الييك  ةمنطق( 2)

بيا في الغرب، إلى ركسيا البيضاء كأككرانيا في ر د في الجنكب، كمف بكلندا كبيساالشماؿ إلي البحر األسك 
               ن                                                                       الشرؽ كتضـ خمسا  كعشريف مقاطعة، كتحتؿ مساحة كاسعة مف ركسيا. بصؿ، أكضاع الييكد في ركسيا 

 (.25القيصرية)ص
 (.1/31ج) الصييكنيةجريس، تاريخ ( 3)
 (.31بصؿ، أكضاع الييكد في ركسيا القيصرية )ص( 4)

Domnitch,  the Jewish children's army of the Tsar,( pp.12-15).  

 ( 10-9صص سنقرط، الييكد في المعسكر الشرقي) 5))
 (.13ص) العمالية تاريخ األحزاب  حمبية، أبك( 6)

Domnitch,  The Jewish children's army of the Tsar, (p.11).  
 (.10-9صص سنقرط، الييكد في المعسكر الشرقي )( 7)

https://books.google.ca/books?id=LzFd2W-C6BAC&pg=PA11&dq=%22Alexander+issued+a%22+%22Statute+Concerning+Jews%22&hl=en&sa=X&ei=5SFdT9PuKMqhgwfQwPmhCw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Alexander%20issued%20a%22%20%22Statute%20Concerning%20Jews%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=LzFd2W-C6BAC&pg=PA11&dq=%22Alexander+issued+a%22+%22Statute+Concerning+Jews%22&hl=en&sa=X&ei=5SFdT9PuKMqhgwfQwPmhCw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Alexander%20issued%20a%22%20%22Statute%20Concerning%20Jews%22&f=false
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مف خالؿ دمج الييكد، كبذلؾ يمكف  (1)حاكؿ القياصرة الركس حؿ المسألة الييكدية
 القكؿ: إف حياة الييكد كانت عبارة عف حياة متقمبة بيف العزلة كاالندماج.

                       ن                                                     أما بركسيا فقد ضمت جزءا  آخر مف ييكد بكلندا بعد ضـ دكقية  بكزناف، كبمغ عددىـ 
ٌ         بض ميا عاـ  ألؼ ييكدم، كفي بداية األمر طبقت بركسيا القكانيف الصادرة  200ـ نحك 1807 

، التي تيدؼ إلى الحد مف عدد الييكد، كاإلبقاء عمى األثرياء منيـ فقط، كلكنيا 1750عاـ
تخمت عف تمؾ السياسة، كاعتبرت الييكد الذيف يتحدثكف اليديشية مكاطنيف ألمانييف، يمكف 

                          ي                                    البكلندم، كقد ىاجمت الحركة  القكمية البكلندية الييكد؛ لتعاكنيـ االعتماد عمييـ ضد العنصر 
 .(2)مع األلماف

                 ن                               كأصبح ييكدىا جزءا  مف اإلمبراطكرية النمساكية التي  (3)كضمت  النمسا جاليشيا
لغاء انعزالية الييكد المتمثمة في  براءة التسامح؛ لتحديث المجتمع، 1782أصدرت عاـ                                      كا 

حقكؽ النبالء، كما استيدفت تحسيف أحكاؿ                  كحد دت التشريعات مؤسسات اإلدارة الذاتية،
، التي كاف عمى (4)             ي                    الكاثكليؾ، كأ لغيت الشارة الييكدية الفالحيف، كالحد مف سمطات رجاؿ الديف

حرفة، كالعمؿ بالتجارة كالصناعة  الييكد ارتداؤىا خارج الجيتك، كأصبح مف حقيـ ممارسة أية
                                         ي     حقيـ تشييد منازؿ خاصة بيـ في أم مكاف، كم نحكا  رية، كأصبح مفكالكظائؼ المدنية أك العسػك

                                                           

ىي المشكمة التي بدأت المسألة الييكدية في الظيكر في أكركبا ابتداء مف القرف الثاني عشر، ك المسألة الييكدية: ( 1)
ر التي تعرضت ليا أكركبا في عصر النيضة، فتحكلت أكركبا كاجيت الجماعات الييكدية؛ نتيجة لعممية التحري

ٌ    كظيرت االتحادات التعاكنية التي حمت محؿ الييكد في العمميات التجارية، كتح كؿ  ،إلى النظاـ الرأسمالي                                                                      
              و                                                                             الييكد إلى عبء  حقيقي عمى المجتمعات األكركبية؛ فبدأ الييكد يياجركف إلى مجتمعات التزاؿ إقطاعية 

أكركبا كخصكصا بكلندا، كطرحت المجتمعات في شرؽ أكركبا حمكال لممسالة الييكدية، منيا: فتكجيكا شرؽ 
االندماج فى المجتمعات التي يعيشكف بيا، بينما يؤمف الصياينة أف المسألة الييكدية ىي مشكمة الفائض 

    ن                شعبا  كقكمية. محمكد، لة الييكدية يتمثؿ بأف يصبح الييكد أالييكدم غير القادر عمى االندماج، كأف حؿ المس
 ( 73-72صص مشاريع االستيطاف الييكدم)

 (.354/ 4مج) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)

 أككرانيا غربي كشماؿ بكلندا، شرؽ جنكب في تاريخية عاصمة كىي جاليش، إلى منسكبة كممة :جاليشيا( 3)

المنطقة  باقي إلى فتشير الشرقية جاليشيا أما يف،مكلكب كراككؼ منطقة عمى الغربية جاليشيا مصطمح كيطمؽ
مارتي جية، مف كبكلندا المجر بيف تقع التي  الييكد مكسكعة . المسيرم، جية مف الغربيتيف ينيا كفكؿ كييؼ         كا 

 (.585 /4 )ج
  فييكد ،لقد فرضت عمى الييكد الحياة داخؿ الجيتك، كفرض عمييـ ارتداء شارات معينة عمى مالبسيـ( 4)

إيطاليا كاف عمييـ ارتداء قبعة صفراء أك حمراء، ككاف عمييـ في ألمانيا كضع شارة صفراء تثبت فكؽ 
                                               ن                                               الرداء عند مكضع القمب، ككانت العقكبات تكقع فكرا  إذا ما شكىد أحد الييكد دكف أف يضع  تمؾ الشارة 

 (.108ص ) الشخصية اإلسرائيمية-خارج الجيتك. حفني، تجسيد الكىـ
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تدريس التممكد    ي           كم نع اآلباء مف، ،1787العسكرية عاـ  حؽ التمتع بشرؼ الخدمة
ابتعاد معظـ الجماىير الييكدية عف مراكز الدراسات إلى  ل؛ مما أد(1)ألبنائيـ قبؿ اكتماؿ دراستيـ
حاخامية، التي أصبحت غير قادرة عمى االستجابة لمحاجة الركحية التممكدية كالتقاليد الثقافية ال

 .(2)                                    ى   لدل الجماىير الييكدية؛ فانتشرت الكاب االه
تحديث                                           ي                           حاكلت بكلندا دمج الييكد المتبقيف فييا؛ فن شرت دراسات كمشاريع تيدؼ إلى

 -1788البكلندم ) في البرلماف الييكد كدمجيـ في األمة البكلندية، كتمت مناقشة المسألة الييكدية
الجماعة  ؛ لبحث المسألة الييكدية قررت إخضاع أعضاء1790عاـ       ي         (، كش ك مت لجنة1792

الذم  الييكدية لعممية التنكير، كفرضت ضريبة عمى تجار الخمكر الييكد؛ حتى يترككا ذلؾ العمؿ
 .(3)ٌ                     س بب سخط الجماىير ضدىـ

يكد أرادكا االندماج في المجتمعات فالمثقفكف الي ؛انقسمت الجالية الييكدية البكلندية
ككافقكا عمى تدخؿ السمطات في إدارة حياة الجالية الييكدية؛ إللغاء ، المحمية، كرفضكا االنغالؽ

الفكارؽ بينيـ كبيف باقي المكاطنيف، كمف بينيـ  خرجت حركة تضامنت مع الحركة القكمية 
ٌ   البية ييكد بكلندا أف تمؾ التعديالت مس ت البكلندية، كآمنت بفكرىا كآرائيا، كفى المقابؿ اعتبر غ                                    

                                                و       و                 حياتيـ كخصكصيتيـ، كأضرت بحقكقيـ، كأدت لكجكد ظركؼ  معيشية  صعبة؛ األمر الذم 
ٌ                                                                       عر ض كجكدىـ في بكلندا لمخطر، فظيرت معارضة داخمية لمسمطات كالمثقفيف الييكد  (4) . 
أغنياء الييكد  ىذه الطرؽ الجديدة التي اعتمدتيا الدكؿ الثالث، فتحت المجاؿ أماـ

تمؾ                      ي                                                    لتحسيف أكضاعيـ، حيث س مح ألصحاب الصناعات الييكدية تكفير احتياجات الجيكش في 
؛ األمر الذم أدل إلى تطكير الصناعة كالبنكؾ كالتجارة، كارتفاع المدخكؿ العاـ لييكد بكلندا، الدكؿ

 .(5)  ي                                        كس مح لمييكد بالدراسة في جامعات الدكؿ الثالث
الذم حاكؿ الدمج بيف التيارات الدينية كالثقافية  (6)ييكدم القكمي"أدل تنامي الكعي "ال

                          ي   البكلندييف لمييكد، كىك ماس مى  ه                             ي  ييكدية في بكلندا، إلى زياده ك ر كاالجتماعية المختمفة داخؿ الجالية ال
                                                           

 (.7( )صعبريؿ، تأمالت في تاريخ الييكد في العيد الجديد)برت( 1)

 (.9كفيت دراسة في الكاقع االجتماعي)صحجاكل، الييكد الس( 2)
 (.356-355/ 4المسيرل، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية) مج( 3)

 (.4) ص)عبري( ،برتؿ، تأمالت في تاريخ الييكد في العيد الجديد( 4)
Domnitch,  The Jewish children's army of the Tsar,( p.11) (5 ) 

تأثر الييكد بالحركات القكمية التي ظيرت في أكركبا، فبرزت جماعات تعتقد أف الديانة الييكدية كالرابطة ( 6)
العنصرية بيف ييكد العالـ، كادعاء انيـ منحدركف مف أصؿ كاحد تجعؿ منيـ أمة كاحدة قكمية ييكدية 

ليـ الحؽ في إقامة كياف سياسي منفصؿ. الغطاء،  أفيزة ذات حقكؽ طبيعية لسائر القكميات، ك متم
 ـ( 1947-1897المحاكالت الصييكنية إلنشاء الدكلة الييكدية في فمسطيف كالمكاقؼ الدكلية )

 (.11-9صص )

https://books.google.ca/books?id=LzFd2W-C6BAC&pg=PA11&dq=%22Alexander+issued+a%22+%22Statute+Concerning+Jews%22&hl=en&sa=X&ei=5SFdT9PuKMqhgwfQwPmhCw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Alexander%20issued%20a%22%20%22Statute%20Concerning%20Jews%22&f=false
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ضد الييكد فييا، فظيرت جماعات بكلندية عارضت الكجكد "القكمي"  (1)بظاىرة "الالسامية"
زىا: الميبراليكف، كالحزب االشتراكي البكلندم، كقد رفضت االعتراؼ بالييكد كأقمية الييكدم، أبر 

دينية، كطالبت بإلغاء استقالليتيـ، كقد استمرت الحركة المعارضة في نشاطيا ضد الييكد حتى 
 . (2)ـ1914اندالع الحرب العالمية األكلى عاـ 

بعد تقسيـ بكلندا في مكاف  لياخضعكا يتضح مما سبؽ أف الييكد عاشكا في الدكؿ التي 
، كربما يعكد سبب العزلة إلى قكانيف تمؾ الدكؿ، كلكف كثيرا ماترجع ىذه العزلة منعزليف خاص بيـ

 إلى صنع الييكد أنفسيـ بناء عمى مرتكزات فكرية كدينية كاقتصادية.
كالعمؿ  ارتبط تاريخ الييكد في بكلندا بالماؿ كالتجارة كالسمسرة كالربا، ككرىكا الجيد

مكا العيش في المدف حيث التجارة كالنشاطات المصرفية  ٌ                                                   العضمي؛ لذلؾ ابتعدكا عف الزراعة، كفض                                     
كمف الخطأ  ،كال يكجد صحة لظاىرة الالسامية ،كالمالية  كىذا ىك سبب كراىية البكلندييف لمييكد

يف تدينكا بالديف مف قبيمة الخزر الذتسمية اضطياد الييكد بمعاداة السامية، فالييكد اليـك ىـ 
 .لمصييكنية في أرض فمسطيف       ن                            كانطالقا  مف ذلؾ يسقط أم ادعاء سياسي الييكدم، 

 ( حركتا التنوير )اليسكالة( واإلصالح:6
 (Moses ظيرت حركة التنكير الييكدية في أكركبا )اليسكالة( كتزعميا مكسي مندلسكف

Mendelssohn)(1729-1776)(3)لييكد مف خالؿ الخركج ،  ككاف ىدفيا تحسيف  أكضاع ا
مف الجيتك كالعزلة الركحانية، كمنح الييكد الحريات المدنية كاالقتصادية، كالتخمص مف السيطرة 

                                                           

نبذ الييكد مف المجتمع، أك  ، أك)المذىب المعادل لمسامية(، كالمقصكد بيا)معاداة الييكد(الالسامية: تعنى ( 1)
حسب الدعكة العنصرية  -مناىضة الييكد؛ ألنيـ الممثمكف الكحيدكف لمجنس السامي في المجتمع األكركبي

ٌ                                                 حيث يعتقدكف أف كؿ ما حؿ  بيـ إنما يرجع لككنيـ ييكدا، كمف يقـك بمعاداتيـ  -التي أشاعكىا عف أنفسيـ                       
                            ٌ                   معاداة السامية( سالح إرىاب مسم ط عمى كؿ مف يدفعو ) السامييف( الييكد، كأصبح شعار إنما يعادم)

تفكيره إلى معارضة مخططات الصييكنية مف رجاؿ السياسة كالفكر؛ مما أدل إلى زيادة مؤيدم الفكرة 
؛ ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف (34-33امي، الشخصية الييكدية )صالصييكنية. الش

 (.23)ص
 (.7ص) (عبرييخ الييكد في العيد االجديد)برتؿ، تأمالت في تار ( 2)

لمانيا الكسطى( ألب فقير أالتنكير الييكدية، كلد في دساكؿ)رائد حركة ، (1796-1729مكسي مندلسكف)( 3)
                             ٌ       تسبب في تقكس عمكده الفقرم، كأث ر عمى  ؛يعمؿ في كتابة مخطكطات التكراة، أصيب بمرض في طفكلتو

تقميديا عمى يد حاخاـ، ثـ سافر إلى برليف، حيث درس الطب  جيازه العصبي، تمقى مندلسكف تعميما
كالفمسفة كالمغات اليكنانية كالالتينية كاإلنجميزية كالفرنسية، كاشتغؿ مدرسا ثـ محاسبا كتاجرا، كتب في 

ٌ   فمسفة الجماؿ، كناؿ الشيرة، بسبب كتاباتو كفكره المتنك ر. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات                                                     
 (.371صالصييكنية)
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ك)العكدة(  ،    ى           ، كى جر اليديشية(1)الحاخامية عمى حياة الفرد الييكدم، كالفصؿ بيف الديف كالدكلة
 (2)ا مف الصيغة الدينيةلمغة العبرية، كنادت برابطة دنيكية بيف الييكد، كأخرجت نفسي

ظير مركز أخر لميسكالة في جاليشيا، حيث تمرد أتباع اليسكالة عمى االستبداد الديني 
كتأثيره عمى حياة الييكد، كبعد ذلؾ انتقمت الحركة إلى ركسيا القيصرية، كطالبت بإحداث 

رس التممكد عمى تغيرات في الحياة الييكدية، كدعا زعماء اليسكالة إلى اقتصار الدراسة في مدا
ؿ  الييكد أبناءىـ إلى مدارس الغكييـ)غير الييكد(؛ حتى يتقنكا الفنكف                  ي ً  ى                                                                 الحاخامات، كأف ي رس 

ٌ                         العممانية، مثؿ: اليندسة، كالزراعة، كشج عكا ممارسة الميف اليدكية                                      (3). 
 الييكد، تحرر لظاىرة حيث ظير ردة فعؿ التنكير، لحركة      ن نتاجا   اإلصالحي الفكر تبمكر

 شرؽ أكركبا، ييكد فشممت امتدت ثـ ،(4)الفرنسية الثكرة مع فرنسا في الظاىرة مؾت كبدأت
 الييكد، كدعا أماـ القيكد التي أزالت التشريعات ( مع صدكر 1795-1772 (بكلندا      ن خصكصا  

الييكدية،  العبادة دكر في الجنسيف بيف االختالط كأباح العبادة، طقكس تحدم إلى التيار ذلؾ
 لدييـ ليس دينية طائفة الييكد أف كأقر اإلصالحيكف الصالة، إلى لمكسيقيةا اآلالت كأدخؿ

 .(5)الييكدية الدكلة كتأسيس "صييكف" إلى "العكدة "بفكرة يعترفكا كلـ قكمية، طمكحات
التنكير الييكدية عمى إحياء الثقافة الييكدية، مف خالؿ اندماج الييكد،  ةعممت حرك

دل إلى ظيكر الحركة)القكمية( الييكدية، ردة فعؿ عمى كحصكليـ عمى حقكؽ مدنية؛ مما أ
                                  ي           االندماج، كقد أدل ذلؾ إلى ظيكر ما ع رؼ بالحركة  ةيدية ضد حركالتجمعات الييكدية التقم

الصييكنية، الداعية إلي إحداث الضغكط بيدؼ تحقيؽ التطمعات)التاريخية( لمييكد في )العكدة( 
 إلى فمسطيف.

ليسكالة( تغيرا جذريا في حياة الييكد في أكركبا الشرقية التنكير) ا ةلقد أحدثت حرك
بشكؿ عاـ كبكلندا بشكؿ خاص؛ فأصبح مف الصعب عمى الييكدم أف يرجع إلى حياتو 

                                                           

 (.38ص) بصؿ، أكضاع الييكد في ركسيا القيصرية( 1)
 .(18عدكاف، تيكيد المعرفة )ص( 2)

 (.150ص) سعفاف، الييكد مف سراديب الجيتك إلى معاقؿ الفاتيكاف( 3)

ظيرت تحكالت سياسية كاجتماعية كبرل في التاريخ السياسي كالثقافي لفرنسا كأكركبا بكجو  الثورة الفرنسية:( 4)
كعممت حككمات الثكرة الفرنسية عمى إلغاء الممكية ، ـ1799كانتيت سنة  1789كقد بدأت الثكرة سنة عاـ 

المطمقة كاالمتيازات اإلقطاعية لمطبقة االرستقراطية كالنفكذ الديني الكاثكليكي، كىى أكؿ الثكرات 
 ( 8-3صص رنسية)كاإلخاء كالمساكاة. عكض، الثكرة الف، ككانت مبادئيا ىي : الحرية ،البرجكازية

سعفاف، الييكد مف سراديب الجيتك إلى معاقؿ ؛ ك (14ص) عايش، الفرؽ الييكدية الكالسيكية كالحديثة( 5)
 (150ص) الفاتيكاف
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التنكير  ةيؽ االندماج الكامؿ الذم سعت حركالسابقة، التي عاشيا في الجيتك مف ناحية، أك تحق
الديني بيف ييكد ركسيا كألمانيا، الذيف  اإلصالح  ةحصكؿ عميو؛ مما أدل إلى ظيكر حركلم

 .(1)رفضكا القكمية كالتحرر كالصييكنية
              ن أكركبا، كخصكصا   شرؽ الديني لـ تحقؽ أىدافيا في اإلصالح حركة مف الكاضح أف 

                                                                                   ى في )بكلندا(، لكنيا أدت بشكؿ غير مباشر إلقناع الييكد بالفكر الصييكني، كأف الحؿ الكحيد  
                                    ن                   أسيس كطف "قكمي" يككف في فمسطيف، خاصة  في ظؿ الظركؼ التي لممسألة الييكدية ىك ت

با، كالتي حالت دكف اندماجيـ، كبدأت الدعكة لمكؼ عف انتظار )المسيح ك          ي       كانت تعيش يا أكر 
 المخمص( كبدأت الدعكة إلى الحصكؿ عمى الخالص بأنفسيـ؛ فظيرت حركة "أحباء صييكف"

       ٌ                     التي مي دت  لظيكر الصييكنية.(2)

 ذور الحركة الصييونية في بولندا:    ً    ثانيا : ج
تعد الحركة الصييكنية مف الحركات السياسية، التي ظيرت عمى مسرح األحداث في 
                             ن       ن                                                  أكركبا، ككجدت في بكلندا مكانا  مناسبا  لتطكرىا، مستغمة أكضاع الييكد االقتصادية كالسياسية 

يكنية الخالص الكحيد مف لنشر أفكارىا، كمع فشؿ الييكد في فيـ ذاتيـ كجدكا في  الحركة الصي
 التخبط الفكرم، كفيـ ىكيتيـ، كتحديد ىدفيـ.

بدأ التحكؿ النشط لمييكد في بكلندا نياية القرف الثامف عشر مع انتشار أفكار الخالص، 
نما باالعتماد عمى                                                              ٌ فتيقنكا أف اإلسياـ في تحقيؽ الخالص لف يككف بانتظار المسيح المخم                          ص، كا 

 . (3)مجيكدىـ الخاص

التغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالدينية عمى اليكية الييكدية؛ فطالب بعضيـ  أثرت
، بينما انضـ آخركف  لممعارضة الثكرية كالجماعات فيياباالندماج في المجتمعات التي يعيشكف 

 ؛االشتراكية، انضمت فئة إلى جمعيات تيدؼ الحفاظ عمى الجكىر القكمي في الفكر الييكدم

                                                           

 (.22ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف)ص( 1)
ا)القكمي( فكرى كبدأ أكركبا، شرؽ دكؿ كافة في كانتشرت، (1885-1881حباء صييكف: ظيرت مابيف)أ( 2)

 تحتيا التي اندرجت الجماعات رفعت كغربيا، أكركبا كسط دكؿ في الييكدية الطكائؼ بعض يسيطر عمى

 ليـ إقامة مستكطنات إلى كالسعي فمسطيف، إلى الييكد تيجير عمى كعممت العكدة( إلي فمسطيف،)شعار 

 ( 15)ص كاإلسرائيمية الصييكنية كالمصطمحات اإلعالـ منصكر،ك فييا. 
 (22ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف)ص (3)
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، فرأت في الحركة (1)كائؼ متفرقة تتطمع إلي جمع الييكد في كطف كاحدباعتبار أنيـ ط
 فمسطيف، كاالىتماـ بالحياة الدينية  ىالتي تيدؼ إلى نقؿ الييكد إل الصييكنية كأفكارىا القكمية

 

 .(2)كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية لمييكد الحؿ الكحيد لممسألة الييكدية

ف الركح المعادية لمييكد لف أيكنية إلى التركيج بعمد زعماء كمنظرك الحركة الصي
         ن      ن         يا ليس حال  جذريا  لممسألة فيف إدماج الييكد في المجتمعات التي يعيشكف إتخبك، كعمى ذلؾ ف

                                         ن                                         الييكدية، كبدأت الصبغة السياسية تأخذ مجاال  في مطالبة قادة الييكد بإنشاء كطف )قكمي( 
استعمؿ كممة الصييكنية بالمعني السياسي في صحيفتو  أكؿ مف (4)،ككاف ناثاف بيرنباكـ(3)لمييكد

 .(5)ـ1890التحرر الذاتي عاـ 

مف الحركة   ن ا  كانت الحركة الصييكنية في بكلندا قبؿ الحرب العالمية األكلي جزء
لمنشاطات الثقافية كالسياسية لمحركة   ن ا  الصييكنية في ركسيا، حيث كانت مدينة كارسك مركز 

بكلندا، كأصدرت صحيفة بالمغة  ىقدكـ عدد مف ييكد ركسيا إل                ن     الصييكنية كخصكصا  بعد 
 ى، كنجحت الحركة الصييكنية حت(7)كؼسككمحكـ ا، مف إعداد كتحرير ن(6)(والعبرية )ىتسفي

                                                           

 (.1/41صبرم، تاريخ الصييكنية)ج( 1)
 ( 325الحكت، فمسطيف)ص( 2)
 (.43ياغى، الجذكر التاريخية لمقضية الفمسطينية)ص( 3)
: مفكر كأديب صييكني، كلد عاـ ( 4) ـ في فينا، انتقد اندماج الييكد بالشعكب األخرل، 1864ناثاف بيرنباـك

اجكدات إسرائيؿ،  ةـ، ككاف احد مؤسسي حرك1897ؿ عاـ ؾ في المؤتمر الصييكني األكؿ في باز شار 
 (.80ـ.عيالـ، ألؼ ييكدم في التاريخ الحديث)ص1937كتكفى عاـ 

 ( 325الحكت، فمسطيف)ص( 5)
ـ ـ، تكلى ناحك 1927عاـ حتى إغالقيا في ، ـ1862: جريدة عبرية ظيرت في بكلندا ابتداء مف وىتسفي( 6)

أدخؿ تجديدات في عرض مكاد الجريدة كتكجياتيا الفكريةػ، بحيث كقد  ،تحريرىا فترة مف الزمف سككمكؼ
أصبحت داعية لمتيار الصييكني السياسي في أعقاب انضماـ المحرر إلى المنظمة الصييكنية، نالت 

لمصطمحات الصييكنية لجريدة شيرة كاسعة في األكساط الييكدية العبرية في بكلندا، منصكر، األعالـ كاا
 (.151لمصطمحات الصييكنية )صاتممي، معجـ ؛ (486كاإلسرائيمية )ص

ـ أديب كصحفي عبرم كمف زعماء الحركة الصييكنية شارؾ 1859سكككلكؼ: كلد في بكلندا عاـ ناحـك ( 7)
در إلى في الكتابة لمجريدة العبرية ىتسفيو ثـ تكلى تحريرىا كاف مف المعجبيف بيرتسؿ كىك أكؿ مف با

سـ) تؿ أبيب (، منصكر، معجـ ا األرض القديمة الجديدة( إلى العبرية كأعطاه ) ترجمة كتاب التنكيالند
 (.269كالمصطمحات )ص اإلعالـ
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اندالع الحرب العالمية األكلي في احتالؿ مكاف القيادة الييكدية في جاليشيا البكلندية التابعة 
 (1)ةدية التابعة لمقطاع الركسي، عممت عمى تيجير أكؿ مكجلمقطاع النمساكم، ككارسك البكلن

 .(2)فمسطيف ىمف الييكد إل

، نتيجة لسيطرة 1917-1915انقسمت الحركة الصييكنية لممرة الثانية خالؿ الفترة  
ألمانيا كالنمسا عمى بكلندا في بداية الحرب العالمية األكلى، كأقيمت في بكلندا دكلتاف؛ األكلى 

،كبدأت (3)انيا كعاصمتيا كارسك، كالثانية تحت حكـ النمسا كعاصمتيا لكفميفتحت حكـ ألم
 قيادة الييكد في الدكلتيف. ىالحركة الصييكنية تصارع عم

، كأيدت النشاط السياسي في بكلندا، كسمحت (4)اعترفت السمطات األلمانية بالييكد كطائفة
ركة مف تأسيس أحزاب في القطاع األلماني فتمكنت الح (5)لممنظمة الصييكنية بممارسة نشاطيا عمنا

، كسيطرت (7)؛ ككانت سياستيا مشابية لمتيار العاـ في الحركة الصييكنية )العمكميكف((6)مف بكلندا

                                                           

ـ( : تراكح عدد ىذه المكجة بيف عشريف كثالثيف ألؼ مياجر، 1903-1882اليجرة الصييكنية األكلي)( 1)
يا االنتماء إلى الطبقات الكسطى في ركسيا كبكلندا كركمانيا، كشممت بعض أتباع جمعية بيمك، كغمب عمي

كحكلتيا إلى أقمية  ،كأىمية ىذه المكجة أنيا غيرت مف كضع الجماعات الييكدية السابقة ليا في فمسطيف
مف الناحية العددية، كبينما كانت األقمية الييكدية السابقة قد غمب عمييا الطابع الديني، كاعتقدت أف 

كحاكلكا  ،يا الدينية تستمـز مساعدة ييكد العالـ، كلكف  المياجريف الجدد تأثركا باآلماؿ القكميةاتاىتمام
االعتماد عمى أنفسيـ في بدء حياة جديدة تقـك عمى الزراعة متخميف عف أنماط الحياة التي تعكدكا عمييا 

ممي، معجـ المصطمحات تك ؛ (52في بالدىـ األصمية. فيمي، اليجرة الييكدية إلى فمسطيف المحتمة)ص
 (.151الصييكنية )ص

 ( 4/517العاـ)ج القسـ الفمسطينية، المكسكعة( 2)
بداية الحرب العالمية األكلى انتصارا عمى الحمفاء، فألحقت اليزيمة بالركس في معركة  حققت ألمانيا في( 3)

ا، كسيطرت قكات النمسا ، كاحتمت ألمانيا بكلندا كمعظـ مدف لتكاني1915جكرليس تارناك في مايك)أيار( 
 (.156عمى باقي مناطؽ جاليشيا. خاطرم، التاريخ األكركبي الحديث) ص

، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة)( 4)  (.140ص) (عبريكرشبنيـك
 (.73/ 2ج) جريس،  تاريخ الصييكنية( 5)

الصييكنية كمعارضكىا شمعكني، ؛ أفنىك ؛ (38ص)عبري( )جمبكع، ييكد االتحاد السكفيتي كشرؽ أكركبا( 6)
 (.50)عبرم ( )ص

  ٌ    شك مكا ف: مجمكعة مف الييكد الذيف رفضكا االنضماـ ألم مف األحزاب الييكدية، ك الصييكنيكف العمكمي( 7)
بالجكانب كىـ اليكترثكف ، كىك يحتؿ منزلة حزب الكسط، ف(ك أطمؽ عميو )الصييكنيكف العمكمي  ن ا  حزب

الييكدية كال عمى خصكصية المشاكؿ التي يكاجييا  عمى خصكصية اليكيةكاليصركف الخصكصية، 
      ن مشركعا   التكرط الكامؿ في المشركع الصييكني باعتباره يرفضكفف الصياينة في فمسطيف، كما نك المستكط

مخضر، األصكلية السياسية بفي فمسطيف.  صييكنية لمحزب ىك تأسيس دكلة       ن               ييكديا ، فاليدؼ الرئيس
 ( 86ص) المعاصرة
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التيار الكحيد الصييكني الذم لـ تكف أما ـ، 1917عمى فرع الحركة في بكلندا بدكف منازع سنة 
 .(1)كاف الحزب االشتراكي "عماؿ صييكف" السنة تمؾلمحركة الصييكنية سيطرة عميو حتى 

كقد اختمفت أكضاع ييكد بكلندا في القطاع الذم احتمتو النمسا)جاليشيا( مف بكلندا، فمـ 
 ي                                                                              ي منح الييكد حرية العمؿ السياسي، كتمت مصادرة أمالؾ الييكد كسحبت حقكقيـ االجتماعية 

 .(2)راء، كبحاجة لمساعداتفق غالبيتيــ، أصبح 1917كالسياسية كاالقتصادية، كفى سنة 

 حباء صييون:أ (1

أفعاؿ فمنذ عاـ  ى                                    ن                        كانت أحداث اإلمبراطكرية الركسية حافزا  لتحكيؿ األفكار كالخطط إل
يكف( كقد ربطت اسميا نفسيا اسـ )أحباء صي ىطمقت عمأتشكمت مجمكعات صغيرة  1881
في بكلندا، كتيدؼ إلقامة التي تعد البداية الفعمية لمنشاط الصييكني  ،(3)صييكف( )احباببحركة

كالثقافية كالمغة العبرية، ككضع نياية لحياة التجكاؿ  (القكمية)دكلة ييكدية مف خالؿ بعث الحياة 
فمسطيف عمى أف يتبعيـ الباقكف في  ىتيجير الييكد إل ىعممت الحركة عمكقد ، (4)في العالـ

التي طالبت  ،(6))البيمك( أحباء صييكف أكؿ منظمة طالبية ةانبثؽ عف حرك (5)مرحمة الحقة
 ف، ػرة إلى فمسطيػالييكدية عف طريؽ تحريؾ اليج (القكمية)ببعث 

 .(7)كالنيكض بالييكد، كتحكيميـ إلى قطاع اقتصادم منتج عف طريؽ العكدة لمزراعة
                                                           

شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا ؛ أفنىك ؛ (38ص)عبري( )د االتحاد السكفيتي كشرؽ أكركباجمبكع، ييك ( 1)
 (.50)عبرم ( )ص

 (.52ص) )عبري(مندلسكف، سنكات التككيف ( 2)

ـ، كانتشرت في جميع التجمعات 1881                                 ي                 حبيبات صييكف: حركة شعبية ييكدية أ سست في ركسيا عاـ ( 3)
لقكم إلقامة الحركة الصييكنية السياسية، كقد ألغيت لجنة حبيبات الييكدية في العالـ، ككضعت األساس ا

معجـ المصطمحات تممي، ـ بأمر مف الزعامة البمشيفية. 1919صييكف في اكديسا عاـ 
 (.196الصييكنية)ص

 (.144عبد الجبار، مفيـك الدكلة في الفكر الصييكني)ص( 4)
 (.1/101جريس، تاريخ الصييكنية)ج( 5)
ركة استيطانية صييكنية حديثة اتخذت اسميا مف األحرؼ األكلى لمعبارة الدينية "بيت يعقكب بيمك: أكؿ ح( 6)

نشأىا الطمبة الييكد مف أحباء صييكف في خرككؼ أعنى )ايا بيت يعقكب ىيا نذىب(، لخى فنيمخاه" بم
با ك ف أكر أماف بانطمؽ أعضاء البيمك مف اإلي)المذابح( الركسية كقكانيف مايك، كقد  ى      ن   ـ، ردا  عم1882عاـ 

ال مكاف فييا لمييكد، كالبد مف اليجرة إلى فمسطيف كالنيكض بالييكد كتحكيميـ إلى قطاع اقتصادم منتج 
 ( 1/75/ع5ـ،)مج1884عف طريؽ العكدة لمزراعة. الطائي، الدكر الركسي في مؤتمر أحباء صييكف

 (.1/75/ع5)مج1884الطائي، الدكر الركسي في مؤتمر أحباء صييكف ( 7)
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                                                                           ي   ن     تكزعت الحركة الصييكنية بيف تيارات ثالثة أخذت تتجاذبيا، فالتيار الرئيسى بقي م صرا  عمى 
"االتجاه ال في فمسطيف بشتى كطنات الدعكة إلنشاء مست   ٌ  كحد د (1)عممي تحت زعامة "ليمينبمـك

كبقيادة  (2)الركحي ممثال في جماعة "أبناء مكسي"،-الكسائؿ، بينما أصر دعاة االتجاه الفكرم
ف الدينيكف ك عمى أسبقية العمؿ الثقافي بيف الييكد في العالـ، كبقي الصييكني (3)حاد ىاعاـ"أ"

شارؾ فيو معظـ  (4)ـ1897لصييكف، كعندما عقد المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  عمى حبيـ
 .(5)جماعات أحباء صييكف كتحكلت إلى ما يسمي بالتيار العممي

                                                           

تعميما  تمقى ركسيا، في صييكف كأحباء التنكيرية، الحركة رؤساء مف 1843 -1910) : ) ليمينبمـك مكشيو( 1)
الحياة  معالـ بعض بتغيير كطالب بقكة، األرثكذكسية لألكساط ثقافة )قكمية( تصدل عف ككشؼ دينيا،

ميدانيا  عمال أف كاعتقد ديسا،أك  في صييكف أحباء منظمة مثؿ كقد التعبدية، النكاحي في خاصة الييكدية،
 ألؼ ييكدم في عيالـ، . فمسطيف أرض عمى الصييكني المشركع تطبيؽ سيحقؽ الذم ىك األرض عمى

 173) )ص التاريخ
بدأت نشاطيا ، بنى مكسي: جمعية مككنة مف تحالؼ سرم لكبار الشخصيات في حركة)أحباء صييكف(( 2)

ىذا  ل( بقيادة آحاد ىاعاـ، ناد1897-1889كاقعة بيف)في شرؽ أكركبا ثـ في فمسطيف في الفترة ال
تحضير الييكد ركحيا كاالىتماـ بالنكاحي القكمية، كالقيـ الييكدية؛ بيدؼ تحقيقيا في العممية  ىلإالتحالؼ 

 ( 113االستيطانية في فمسطيف.منصكر،معجـ األعالـ كالمصطمحات)ص
 أككرانيا، في كلد الصييكنية، الحركة في الثقافية كنيةالصيي تيار صاحب :( جينسبيرج آشرىك)ىعاـ  آحاد( 3)

 في ـ، 1884 عاـ صييكف أحباء حركة إلى انضـ التنكيرية، اإلضافات بعض       ن   محافظا  مع       ن تعميما   كتمقى

 آمنة، غير األرض أف طالما فمسطيف في الصييكني االستيطاف معارضة في تمخص مكقفو أكديسا، مدينة

 التاريخ في ييكدم ألؼ عيالـ، : انظر. ممنيجة تربكية عممية ستيطافاال عممية يسبؽ أف بجي كلذا
 (15 ص )

 117 منيـ جزء مثؿ مندكبيف، 204 ، بحضكر31/8/1897-29مابيف سكيسرا في بازؿ مدينة في عقد( 4)

 كيةمرياأل الكاليات المتحدة مف مندكبكف حضر كما كحدىا، ركسيا مف منيـ 70 نحك ككاف جمعية صييكنية،

 منو؛ اليدؼ أف فيو أكد قصير، بخطاب األكؿ المؤتمر ىرتزؿ افتتح الجزائر، كحتى مف اإلسكندنافية، دكؿكال

 القسـ الفمسطينية، المستقبؿ المكسكعة في الييكد سيسكنو الذم األساس لمبيت حجر كضع" : ىك

 ( 4/359العاـ)مج
 الدبمكماسي النشاط في يركف كانكانية الصييك  االتجاىات أحد عمى يطمؽ اصطالح : العممية الصييكنية( 5)

 تنمية في جيكدىـ كحصركا ىرتزؿ، عارضكا لمكقت؛ لذلؾ مضيعة دكلية كضمانة كعكد كراء الالىث

 الكاقع األمر سياسة تفرض حتى إلييا، اليجرة عمى زيادة كالعمؿ فمسطيف، داخؿ الصييكنية المستكطنات

 (.71مف خالؿ الرؤية الصييكنية )صابمخضر، األصكلية السياسية المعاصرة  .نفسيا
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مبريالية الغربية حتمية االعتماد عمى اإل Hertzel (1) )) أدركت الحركة الصييكنية بعد ىرتزؿ
قت الذم سقط فيو أحباء صييكف في كىـ لكضع المشركع الصييكني  مكضع التنفيذ في الك 

 .(2)االعتماد الذاتي

ـ، تأثير كبير 1897كالمؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  (Hertzel ) كاف ألفكار ىرتزؿ
ككانت الجماعات ذات الصبغة الدكلية  ،عمى تطكر الحركة الصييكنية عمى األراضي البكلندية

النظرية الماركسية بأف ثكرة العالـ لف تحؿ عمى أساس   ن ا           ن                      أكثر جذبا  لمييكد؛ فقد قدمت عركض
اشتراكية خالؿ فظير في بكلندا حركات  الصراعات الطبقية فقط، بؿ الصراعات القكمية أيضا،

 .(3)(، كانضمت إلييا أعداد كبيرة مف الييكد1900-1893الفترة)
 :(4)البوند (2

ؿ الجمعيات مف خالازداد نشاط الييكد في بكلندا منذ الثمانينات مف القرف التاسع عشر 
المستقمة لمعماؿ الييكد خاصة في كارسك، كفي جاليشيا، حتى تشكؿ أخيرا  لركابطالتعاكنية، كا

 .(5) ـ1897االتحاد العاـ لمعماؿ الييكد في ليتكانيا كبكلندا كركسيا)البكند( عاـ 
ـ، بعد حكالي شيريف  1897)أيمكؿ( سبتمبر27-25 مابيفبكند مؤتمره األكؿ عقد ال

ٌ                                       عقد المؤتمر الصييكني األكؿ فى بازؿ، ككض ح أف ىدفو ىك الدفاع عف العماؿ الييكد،  مف                                      
ٌ  ٌ كتح ك   ،، كاستخدـ البكند المغة اليديشية(6)كاالىتماـ بحقكقيـ، كااللتزاـ بالمبادئ الماركسية  ؿ إلى   

 
                                                           

ـ انتقؿ مع 1878كفي عاـ ، ـ1860كلد في بكدابيست عاـ ، ثيكدكر ىرتزؿ : مؤسس الحركة الصييكنية( 1)
تكفى عاـ ، ـ1897عائمتو لمعيش في فيينا، كساىـ في عقد المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ عاـ 

، ألؼ ييكدم في التاريخ (؛ عيالـ155 -154ص صت الصييكنية)ـ. تممي،معجـ المصطمحا1904
 (.184 – 182ص ص الحديث)

 (.75)ص1884الطائي، الدكر الركسي في مؤتمر أحباء صييكف ( 2)
 (.57ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص ( 3)
 بكند: ىك االتحاد العاـ لمعماؿ الييكد في ركسيا كبكلندا كليتكانيا، كىك أىـ التنظيمات االشتراكية الييكدية( 4)

     ي                                                                   ي   با، أ سس الحزب داخؿ منطقة االستيطاف في مقاطعات ليتكانيا كركسيا البيضاء، كع قد ك في شرؽ أكر 
 عقدبعد مركر أقؿ مف شيريف عمى ـ؛ أم 1897                          ن                        االجتماع التأسيسي لمحزب سرا  في فيمنا في أكتكبر عاـ 

يفسييؼ، الصييكنية في المؤتمر الصييكني األكؿ، ككاف الحزب أكبر األحزاب الييكدية كأكثرىا جماىيرية.
 (.30ركسيا القيصرية)ص

 (.30يفسييؼ، الصييكنية في ركسيا القيصرية)ص (5)
 (.32)ص العظمة، اليسار الصييكني( 6)
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 .(1) منظمة شعبية ذات تأثير عمى حركات العماؿ الركسية كالبكلندية

        ي      ـ، حيف ع زؿ عف 1917لو في بكلندا، استقؿ في نشاطاتو عاـ    ه             ن أس س البكند فرعا  
و يجب عمى الييكد تطكير ثقافتيـ في أنركسيا، كقد ازداد الحزب راديكالية في بكلندا، فرأل 

 .(2)ك قكة كبيرة في االنتخابات المحمية شعبية ا مختمؼ البمداف، كأصبح البكند في بكلندا ذ

الييكدم داخؿ بكلندا عمى أساس مستقؿ، كعارض استمر البكند بالدعكل لالندماج 
اليجرة ألرض فمسطيف، كاعتبرىا مجرد خدعة مف الحركة الصييكنية؛ فعالج قضية الييكد في 
بكلندا لف يككف عف طريؽ اليجرة، بؿ عف طريؽ االشتراكية الديمقراطية، كاالندماج في المجتمع 

 .(3)لية قكمية أك دينيةالبكلندم عمى أساس استقاللية ثقافية، كليس استقال

 ي                                                                            أ سست الحركة الصييكنية كالبكند في العاـ ذاتو؛ بسبب األزمة التي كاجيت الييكد في 
بكلندا لفيـ ذاتيـ؛ فرغـ االختالؼ فيما يتعمؽ باألىداؼ كالكسائؿ كانت نقطة االنطالؽ 

 .(5)     ن سريعا                                                   ن لـ يأت بعد، كأف أزمة الييكد في بكلندا تتطمب عالجا  (4)المشترؾ، إف الماشيح
 (عمال صييون)بوعالي تسيون(:3

سعت الجماعات الصييكنية لمتعاكف مع الجماعات األخرل خاصة، فيما يتعمؽ 
ـ 1906سس حزب عماؿ صييكف)بكعالي تسيكف( في بكلندا عاـ   ي فأ   ؛بالصييكنية االشتراكية

             ن لصييكنية نكعا  كانضـ لو عدد مف الييكد غير المنتميف لمجماعات الصييكنية، الذيف اعتبركا ا
 .(6)مف أنكاع  القكمية البرجكازية

                                                           

 ( 57ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص ( 1)
 Isseroff, The Anti-Zionism of the Jewish Worker's Bund(2 ))عمى االنترنت(  

جمبكع، ييكد االتحاد ك ؛ (51ص)عبري( )1939– 1916ت إسرائيؿ في بكلندا بككف، سياسات أجكدا( 3)
 ( 37)ص)عبري( السكفيتي كشرؽ اكركبا

     ن  جديدا ،      ن عيدا   كيبدأ يخمصيـ سكؼ أنو يعتقد الذم لمييكد، المنتظر المخمص ىك :المخمص( الماشيح )المسيح( 4)
المخمص  بمجيء المسيح االعتقاد أدل كقد كالعدؿ، السالـ عمى قائمة صالحة سعيدة حياة البشر يعيش حيث
يد  عمى سيتـ؛ مف )الشتات( كتجمعيـ الييكد خالص بأف االعتقاد مشييحانية، كساد حركات عدة ظيكر إلى

 مجيء )أالـ يسمى ما أك الشديدة، كاالضطرابات المظالـ مف فترة وئمجي كيسبؽ المخمص، المسيح

 الصييكنية  المصطمحات عجـم  تممي،ك ؛ 199)المصطمحات)ص الشامي؛ مكسكعةك المخمص(. 
 ( 300ص)

 ( 266ىاكماف، الييكد في أكركبا )ص( 5)
 (.32دادياني، الصييكنية عمى حقيقتيا)ص( 6)
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 تمخصت االشتراكية كالقكمية، كقد الديمقراطية مف مزيجا تشكؿ الصييكنية العمالية
 عمى البركليتاريا كفة ترجيح في أخذ الرأسمالية تطكر أف بما أنو في ليؤالء العامة النظرية
 باألسمكب الثكرم االشتراكية إلى ميؤد أف شأنو مف كالذم الصغيرة، البكرجكازية حساب

 أف تتحكؿ الطبقية عيامكاق مف المطركدة الييكدية لمبكرجكازية المستحيؿ مف نوفإ الكالسيكي،
فإف  لذلؾ ،(لقكميا ديااالضط (كبسبب ،ليا الييكد غير العماؿ منافسة بسبب ؛بركليتاريا إلى

إلى  رةليجا أف كبما اليجرة؛ أك الطبقية عيامكاق مف الطرد كھ الييكدية يرھلمجما المؤكد المصير
 فإف لذلؾ ر؛ آخ مجتمع أم في بياأسبا تتكرر أف يمكف حيث مؤقت، حؿ ىي أخرل بمداف
 (1)في فمسطيف (قكمي)ىك إنشاء كطف             ن األكثر صكابا   الحؿ

 (ىمزراحي:4

استغؿ رجاؿ الديف حصر الييكد في جيتكات لضماف عدـ االنصيار كالذكباف، كتقكية 
 ىة االنعزالية كفشؿ عممية اندماج الييكد في مجتمعاتيـ؛ فطالب الحاخامات بأال ينظر إلالنزع

 في المقابؿرض فمسطيف، أ ىالييكد كأصحاب ديانة فقط، كلكف كشعب لو حؽ )العكدة( إل
كمف ىنا نشأت جذكر الصييكنية  الصييكنية بالديف الييكدم؛ حاكؿ مفكرك الصييكنية ربط

فيمينيكس عاـ  ةفي مدين لمصييكنية تدعى)ىمزراحى( ةظمة مناظر فتشكمت من ؛الدينية
 .(2)ـ1907

تأسس تيار ىمزراحى بيدؼ تشكيؿ إطار تنظيمي يجمع الشباب الييكد كافة داخؿ 
لتككف ىمزراحى اإلطار الييكدم  ؛حركة أحباء صييكف، كيضـ أعضاءىا مف التيار الديني

ييكف، كتكسيع نشاطاتيا، إال أف ىمزراحى في                           ن              )القكمي( الجديد، كاستمرارا  لحركة أحباء ص
 ، لـ تنسجـ مع تحقيؽ تمؾ األىداؼ، كقد أدرؾ(3)سنكاتيا األكلى كتحت قيادة الحاخاـ مكىميفر

                                                           

 ( 48حجاكم،الييكد السكفيت)ص (1)
رض إسرائيؿ لشعب أ)أف نادت  ةصييكني ة" ك"ركحاني"، كىى حركمزج لكممتي"مركزحركة ىمزراحى: ( 2)

ـ، 1907ـ، كفى عاـ 1903عقدت مزراحى أكؿ مؤتمر ليا عاـ ، شريعة كتكراة إسرائيؿ(إسرائيؿ، حسب 
     ي              ـ( ،ن قؿ مركزىا إلى 1918-1914)ى انضمت إلي الحركة الصييكنية، كبعد الحرب العالمية األكل

 (.136-135صص ) القدس.تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية
 مؤسسي)احباء صييكف( كالمبادر أكائؿ مف كاف اينة،الصي ركسيا حاخامات أىـ صمكئيؿ مكىميفر: مف( 3)

 كليس كسياسية، تدريجية عممية خالص)الشعب( الييكدم،  بأف أمف ىمزراحي، حركة إلنشاء األكؿ

 عمى كالعمؿ الكقت لمنيكض جاء" : مقكالتو أىـ أحد كمف ،)الماشيح( لقدـك كاالنتظار السمبية في باالستمرار

 .(50إسرائيؿ)عبرم( )ص في شخصيات كنشاطات ، أىركف .يع )شتاتنا()بالدنا( كتجم ىعم الحصكؿ
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 التكراة عف البعيديف الصييكنية كقادتيا الحركة مع التعامؿ في الصعكبة مدل الحاخامات
يجب التعالي  ،في أرض الميعاد الييكد يفتكط أجؿ مف أنو قناعة إلى تكصمكا لكنيـ كتعاليميا،

 .(1)عمى تمؾ الخالفات، كالتعاكف مع كافة فئات الييكد كأساس إلحياء التكراة في فمسطيف
 ( أجودات إسرائيل:5

لمصييكنية، حيث رأت أف قياـ دكلة  ةفي الكقت نفسو قامت مؤسسات دينية مناىض 
، إنما تتناقض مع التممكد الذم يقضى بأف ص                                           ٌ لمييكد عمي يد حركة عممانية دكف انتظار المخم  

كاتكفيتش في بكلندا،  ة؛ فتشكمت أجكدات إسرائيؿ في مدين(2) الرب ىك الذم سكؼ يجمع الييكد
، كلـ يحاكؿ المتدينكف الييكد المعارضكف (3)ـ1912(أياركمنظمة دينية ييكدية في نياية مايك)

رىا أك التأثير يالصييكنية مف الداخؿ لتغي لمصييكنية في شرؽ أكركبا كبكلندا، احتالؿ الحركة
عمييا، كلـ يرتقكا إلى حالة تنظيمية تمكنيـ مف تكحيد صفكؼ معارضتيـ لمحركة الصييكنية، 
بؿ استمرت معارضتيـ عبر المقاالت كالكتب، التي لـ تؤثر كثيرا عمى تطكر الحركة الصييكنية 

 .(4)في بكلندا

 الييكدية ىعم  ن ا  الصييكنية خطر في  لمعسكر ير  ىكبذلؾ انقسـ الييكد في بكلندا إل
لمحركة الذم انقسـ بدكره إلى  حزب صييكني عمى      و مؤيد                 و سرائيؿ( كمعسكر  إجكدات كأ)البكند، 

 .(5)(عماؿ صييكف)، كحزب صييكني عمى أساس اشتراكي (ىمزراحى)أساس ديني 
 خالصة:

         ن كتدريجيا   ،كركبا الشرقيةالجماعات الييكدية بعد انييار دكلة الخزر في دكؿ أاستكطنت 
 فييا الييكدية الجماعات تمتعت التي )بكلندا( في بكلكنيا يعيشكفالعالـ  في الييكد أغمبية أصبح
 التجارة، في الييكد اشتغؿكقد الممكية،  لمخزانة  ن ما  مي  ن ا  مصدر  ألنيـ كانكا؛ الممكؾ بحماية

 السابع القرف حتى     ن جيدا   ندابكل الييكدية في الجماعات كضع ظؿك كالجمارؾ،  كالمصارؼ،
                                                           

 (.30ديبة، القكل الدينية الييكدية في فمسطيف)ص( 1)
 (.37شاىنكفينش: خرافات الصييكنية السبع،مجمكعة مقاالت بعنكاف الجكىر الرجعى الصييكني) ص( 2)
، في )كاتكفيتش( في بكلندا، كمنظمة دينية ف()اتحاد عالمي لمييكد المتديني  ي                       أ سست حركة أجكدات إسرائيؿ( 3)

 )الشريعة الييكدية( الطائفة األرثكذكسية، كتطبيؽ تعاليـ اليالخاه عمى الحفاظ ـ؛ بيدؼ1912ييكدية عاـ
نى، الييكدية ؛ القشطي(141نية الييكدية في فمسطيف )صكقاعدة إلدارة حياة الييكد. ديبة، القكل الدي

 (.25راد، التيارات الييكدية الرافضة لمصييكنية)ص؛ أبك ج(767الالصييكنية )ص
 (330ص)عبري( سممكف، الديف كالصييكنية، مكاجيات أكلية)( 4)
 ( 39)ص)عبري( رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ( 5)
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 االجتماعي الكضع تدىكر ضخمة،عندىا مشاكؿ مف يعاني اإلقطاعي المجتمع بدأ حيث عشر،
 بالتالي ار،    خم   أك جابي ضرائب، أك ،(النبيؿ) لمسيد أعماؿ ككيؿ مجرد الييكدم كأصبح لمييكد،
 .الءالنب في يد الستغالليـ أداة إلى كؿ  ٌ تح   ألنو ؛فالفالحي مف مكركىا أصبح

 ظير األثر الييكدم في بكلندا عمى شتى مناحي الحياة المختمفة: السياسية،
مناصب ميمة في ككلكىـ  ،الممكؾ كالنبالء عمى االىتماـ بيا االقتصادية، كاالجتماعية، كأجبر

مف القرارات التي صدرت في بكلندا، كحاكؿ الممكؾ كالنبالء              و ركا عمى كثير     ث  أالبالد، كما أنيـ 
أك  ،كتراكحت تمؾ الحمكؿ ما بيف الدمج كاالنصيار في المجتمع البكلندم ،سألة الييكديةحؿ الم

عزليـ كفصميـ في مناطؽ خاصة بيـ، فظيرت تيارات مختمفة حاكلت رسـ اليكية الييكدية 
مثؿ: الحسيدية، كاليسكاالة، كحركة التنكير،كما ظيرت الحركة الصييكنية التي برزت كحركة 

نو ينقصيا أىـ مقكمات الحركة القكمية، كالتي تتمثؿ في أامة دكلة )قكمية( رغـ ة تسعى إلققكمي
 الشعب المكحد كاألرض المحددة.

ميس مف السيؿ الفصؿ بيف فلتقسيـ بكلندا لفترة طكيمة بيف ألمانيا كالنمسا كركسيا،       ن كنظرا   
التي عاشت بيا؛ كمع أنشطة األحزاب الصييكنية كالييكدية البكلندية كبيف نظيراتيا في الدكؿ 

عالف استقالؿ بكلند ىانتياء الحرب العالمية األكل أصبحت الحركة الصييكنية  ـ،1918عاـ                     كا 
الباحثة  تنتقؿلذا س ؛الصييكنية في الدكؿ سابقة الذكر مف الحركة  ن ا  كلـ تعد جزء ،ذات قكة ذاتية

 .ؿاالستقال سة أكضاع الييكد كالحركة الصييكنية في بكلندا بعددرال
 



 

 

 

 

 

 

 

 لفصل األولا
 نشاط الحركة الصييونية وأوضاع الييود
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 المبحوث األول: 
وموقف الحركة الصييونية من مطالبيم القومية في جميورية الييود  أوضاع

 :(1939-1918)بولندا المستقمة
 : تمييد

ـ، 1918قمة بعد انتياء الحرب العالمية األكلى عاـ إقامة دكلة مست إلىسعى البكلنديكف 
، كطالب الييكد باالعتراؼ بيـ جديدةد في الدكلة البكلندية الفاندلعت الخالفات حكؿ مكانة الييك 

عمى النظاـ                                ه البكلنديكف أف مطالب الييكد خطر  ، كرأل (1)(قكمية)تتمتع باستقاللية ثقافية  اتكأقمي
ات االجتماعية كالتغيرات االقتصادية الجذرية كالتحكالت الدينية ، ككاف لمعالقلمدكلة الجديد

ج               ٌ ذلؾ الخالؼ لترك   كالفكرية أثرىا عمى اليكية الييكدية في بكلندا، فاستغمت الحركة الصييكنية
 .لفكرىا

 (:1939-1918)قيام الجميورية البولندية :   ً أوال  
 الينغارية،-كالنمساكية  الركسية، ؛الثالث تاإلمبراطكريا لسيطرة خضكع بكلندا بعد
ككاف  ،(2)حصمت  بكلندا عمى استقالليا بعد الحرب العالمية األكلى سنة، 125طيمة كاأللمانية،

عشر، فالنقطة الثالثة نقاط الرئيس األمريكي كلسكف األربعة  حقيا في االستقالؿ يعتمد عمى
 .(3)بحر البمطيؽ مىكيككف ليا منفذ ع ،دكلة بكلندا المستقمة إنشاءضركرة  عشر نصت عمى

)نكفمبر(  الثانيف تشريفي  (4)ـ(J. Pialsudski( )1867-1935بيمسكدسكى) جكزيؼ أعمف
                                                           

، بؿ جعمكا ليـ يايفترض أف تككف )القكمية( لمييكد البكلندييف بكلندية، كلكنيـ لـ يطالبكا بترل الباحثة أنو: ( 1)
 ، كمع أنيـ مف الشعب البكلندم إال أنيـ أرادكا ربط قكميتيـ بفمسطيف.خصكصية

برينر، الصييكنية في ك ؛ (257باغاراكفاسكي، باخيناؾ، الحكار االجتماعي كعالمات العمؿ البكلندية )ص( 2)
 ( 57المعيد البكلكنى فى بيركت، بكلكنيا بيف الماضى كالحاضر)صك ، (237زمف الديكتاتكرية )ص

 ( 636سي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف لمسامية)صالمر ( 3)

جكزيؼ بميسكدسكي: أحد أبرز الشخصيات البكلندية السياسية في العصر الحديث، كلد في ليتكانيا ( 4)
ـ، كقاد 1892ـ، كبعد تخرجو مف معيد الطب بكراككؼ التحؽ بالحزب االشتراكي البكلندل1867سنة

ٌ                              ، حممة األعماؿ الثكرية في بكلندا، ثـ كك ف الميميشيات الثكرية التابعة 1905-1904رة الركسيةخالؿ الثك                                       
ـ عاد إلى كضعو كمنح 1918في عاـ ك لمحزب االشتراكي البكلندم، التي كانت تطالب باستقالؿ بكلندا، 

زمات األكركبية الحادة                         ن                                                    رتبة مارشاؿ كانتخب رئيسا  لمدكلة البكلندية الجديدة بمساعدة بريطانيا، عناف، األ
ر، أبك جاب؛ ك (3/354كد كالييكدية كالصييكنية)جالمسيرم، مكسكعة الييك ، (151)ص1939-1936مابيف 

 .(256التاريخ السياسي الحديث)ص
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المجمس  حككمة مع حككمتو صير إلى الحمفاء ضغط تحت، كعمد (1)بالده استقالؿـ 1918
؛ فعمؿ بكلندا جميكرية ديمقراطية           كأعمف أف   ،(2)الكفاؽ دكؿ نفكذ تحت الكاقعة البكلندم، الكطني
كدعا النعقاد المجمس  ،يضمف ليا االزدىار          ن كاقتصاديا         ن سياسيا                      ن تكجيو بكلندا تكجييا   عمى

                   ن سكدسكي بكصفو زعيما  بيم كتـ اإلقرار باإلجماع عمى ،ـ1919 (شباطفبراير )التأسيسي في 
 .(3)قر المجمس مشركع اإلصالح الزراعي كمشركع التنظيـ الداخمي في الدكلةكأ ،     ن كطنيا  

-1918بيف عامي) ماصب رئيس الدكلة يشغؿ من( J. Pialsudski)سكدسكي ظؿ بيم
 .(5)تضـ ليتكانيا كأككرانيا ك بكلندا (4)فيدرالية ةـ(، ككاف ييدؼ إلنشاء دكل1922

فبعد صدكر  الفتية حالة مف عدـ االستقرار لمدكلة الداخمية السياسية الحياة عرفت
عف سمطاتو  بميسكدسكىكتخمى ، خابات عامة    ي       ـ، ع قدت انت1922عاـ  دستكر بكلندا الجديد
ـ( عف حزب اليسار، 1865-1922) ((Norwich ، فترشح نكرفيتش(6)          ن      كعمؿ قائدا  لمجيش

                                                           

المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا ك ، (16مكسمكف، الجنكد الييكد في الجيش البكلندم)عبرم( )ص( 1)
 ( 636يف لمسامية)صبمعاداة البكلندي

قرف : كتمة مف الدكؿ االستعمارية )بريطانيا، كفرنسا، كركسيا( تشكمت في بداية الدكؿ الكفاؽ )الحمفاء(( 2)
يطاليا( كلقد اتخذت ىذه التسمية مف ة العشريف، ككانت في مكاجي                                                                         دكؿ الحمؼ الثالثي)ألمانيا، كالنمسا، كا 

ـ الكفاؽ القمبي، كانضمت إلييا الكاليات المتحدة 1904فرنسية المقصكدة في عاـ -االتفاقية اإلنجمك
األمريكية كالياباف أثناء الحرب العالمية األكلى يفيسيؼ، فكستكككؼ، الصييكنية في ركسيا القيصرية 

 (.111)ص

النظاـ البرلماني في بكلندا بني عمي أساس النظاـ النيابي الفرنسي، كمف مميزات ىذا النظاـ البرلماني ( 3)
رئيس الجميكرية؛ إذ تجعؿ منو  صالحيات ؛ مما يحد مفكاسعة لممجمس التشريعي ء صالحياتإعطا

ثبت ىذا النظاـ في بكلندا مشكمة إقامة حككمة مستقرة. المعيد البكلندم في بيركت، أصفة تمثيمية كقد 
 (.59بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر)ص

و مقسمة دستكريا بيف حككمة مركزية ككحدات حككمية فيدرالية: شكؿ مف أشكاؿ الحكـ، تككف السمطات في( 4)
، أك يككف كال المستكييف المذككريف مف الحككمة معتمد أحدىما عمى اآلخر، (ألقاليـ، الكاليات)أصغر ا

كتتقاسماف السيادة في الدكلة، أما ما يخص األقاليـ كالكاليات فيي تعتبر كحدات دستكرية لكؿ منيا نظاميا 
دد سمطاتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كيككف كضع الحكـ الذاتي لألقاليـ، أك الذم يح ،األساسي

دم مف الحككمة الكاليات منصكصا عميو في دستكر الدكلة بحيث اليمكف تغييره بقرار أحا
 ( 480 -3/479مكسكعة السياسة)جكآخركف، الكيالي، المركزية.

 .(152األزمات األكركبية الحادة )صعناف، ك  (؛4/355نية)مجكد كالييكدية كالصييك المسيرم، مكسكعة اليي( 5)
بكلكنيا بيف  المركز البكلكني في بيركت،ك ؛ (355/ص4المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية)مج( 6)

 (.60الماضي كالحاضر)ص
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ـ( 1871-1939)  (Moscicki)كترشح عف حزب اليميف اإلقطاعي الكبير مكريس زامكيسكي
ـ، 1922عاـ ( كانكف األكؿديسمبر ) 5، كتـ انتخابو في كلقد أسيـ الييكد في فكز نكرفيتش

في قضايا الدكلة، كعمت  )الييكد(ف تدخؿ األقمياتك ف الديمقراطيك رفض البكلنديك ، (1)     ن      رئيسا  لمبالد
 مف مكتيشيخكفسكيالحكـ ستانيسكاؼ  كتكلى ،المظاىرات البالد التي انتيت باغتياؿ نكرفيتش

 .(2)ـ1926-ـ1922عاـ 

(؛ 1926-1919اـ البرلماني )كفشؿ النظ عانت  بكلندا مف حالة عدـ استقرار سياسي 
 بعد العسكرييف قبضة إلى البالد حكلتفت ؛السياسية األحزاببفعؿ التنافس الشديد بيف كذلؾ 

 بمباركة (3) 1926ار( عاـك)آيماي شير في دسكيك بيمس ماريشاؿ قاده الذم الناجح االنقالب
( Bartelبارتؿ) إلىي عيد سك، كباالتفاؽ مع بيمسكد(4)كاالشتراكي الراديكالي الحزبيف مف كبيرة

مسيك  ء، كتـ انتخاب عالـ الكيميابتأليؼ الكزارةجامعة لفكؼ  أساتذةحد أ
، كريةكف العسؤ كزير الش ي بمنصبكدسكسملمبالد، كاحتفظ بي      ن رئيسا   (Moscicki)مكزكسيسكي

 .(5)يمة فترة حياتوكلكنو كاف الرئيس الفعمي ط

)آذار( مارس4انتخابات  في الحككمةمع                                         أحرزت األحزاب المشك مة لمكتمة المتعاكنة
كرغـ      ن  مقعدا ، 122 ف فقد حصمت عمىاليمي تحالؼ في خصكميـ عمى      ن ساحقا       ن فكزا   ـ1928عاـ 

 دستكرم يريبتغ القياـ ضركرة رأل بيمسكدسكيف بيف اليسار كاليميف،  ن ا  التنافس قائم ذلؾ بقي
نشاء جذرم،  الماريشاؿ الحككمة، أقاؿ 1930 )آذار( عاـمارس 19 يـك ففي ديكتاتكرم، نظاـ        كا 

 مف بكلندا معاناة بداية مع ذلؾ كتزامف (6)فك العسكري عمييا سيطر جديدة كشكؿ سالفيؾ حككمة

                                                           

 (.342ىاكماف، الحرب عمى  أكركبا )ص( 1)
 )عبرم(ة تؿ، الكجكد كاألزمبر ك ؛ (77لندا )بكلندم( )صالخطكط العريضة لتاريخ الييكد في بك  أكقعت،( 2)

(130). 
 (.539برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ك ؛ (115باديانسكي، صراع األذكياء)ص( 3)
ـ كعندما تجاكز 1906فيو الشقاؽ منذ عاـ  ـ كحدث1892االشتراكي: تأسس في فرنسا عاـ الحزب ( 4)

كدعـ الجميكرية البكلندية بزعامة بيمسكدسكي كدعـ انقالبو عاـ ، ـ1918األزمة، اتحد مرة أخرل عاـ 
ـ، بعد ذلؾ تبنى سياسة مناكئة لحككمة بيمسكدسكي، كدعـ المقاكمة البكلندية ضد االحتالؿ 1926

ـ. محسف، 1948في بكلندا عاـ األلماني كالسكفيتي لبكلندا خالؿ الحرب العالمية الثانية كتكلي الحكـ 
ـ( 1939-1936عناف، األزمات األكركبية الحادة ما بيف )ك ؛ (262لمدينة تشيف )صضـ بكلندا  ،عباس
  (.154)ص

 (.60المعيد البكلندم في بيركت:  بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر)ص( 5)
 (.154عناف، األزمات األكركبية الحادة)ص( 6)
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 انتقاد إلى الشعب مف كاسعة شريحة دفعت التي (1)العالميةاالقتصادية  زمةلأل السمبية اآلثار
 .(2) الحككمة سةسيا

حالة الييجاف  استغالؿ- كاليسار الكسط، أحزاب فييا بما -ةالمعارض أحزاب حاكلت
 أخرل ناحية مف كطالبت ،(3)الشعب كحرية القانكف عف الدفاع ضركرة إلىكدعت  ، الشعبي

نياء ،بميسكدسكى برحيؿ الماريشاؿ  3 يـك   ٌ حؿ   دسكيك بيمس لكف، الديكتاتكرم الحكـ        كا 
 ؛ليتكفاسؾ براست تمعتقال في كاليسار الكسط، تحالؼ بقيادة    ٌ كزج   ،البرلماف ()آبأغسطس

 .(4)الدكلةأمف  عمى االعتداء بحجة
 ر عاـالجديد الصاد القانكف عمى القائمة الدستكرية المجنة الماريشاؿ أنصار ثبت

 عمى كالتنظيمات االقتصادية البمديات عف مندكبيف مف مشكؿ مجمس تعييف تـ حيث ،1935
 المجمس،  كما  مف لمرشحيف المقدميفا اختيار عمى الناخبيف إجبار كبالتالي دائرة، كؿ مستكل
 ذلؾ مف ،كاسعة صالحيات الجميكرية لرئيسـ صالحيات كاسعة 1935سنة  دستكر أعطى
 .(6)المجمس أعضاءثمث ، كحؽ الحؿ كالتعييف، كتعييف (5)التشريعيالفيتك 

كتـ إعادة انتخاب  ،ـ1935عاـ (J. Pialsudski )دسكيسك بيم الماريشاؿ تكفى
 فاحتفظ  ؛ةسياستو السابق  عمى حافظ كقد لمبالد،      ن رئيسا   (MOSCICIKI) مكزكسيسكي

                                                           

ة شيدىا النظاـ الرأسمالي، كتعرؼ تعد أضخـ أزمة اقتصادي األزمة االقتصادية العالمية)الكساد الكبير( :( 1)
ـ، كىي في األصؿ أزمة عمت االقتصاد 1929باالنييار االقتصادم العظيـ، كبمغت ذركتيا عاـ 

ـ 1929األمريكي، كبدأت بانييار في سكؽ األكراؽ المالية في نيكيكرؾ، ففي أكتكبر)تشريف أكؿ( 
ساد العالـ بعد الحرب العالمية األكلي، نتيجة الرككد االقتصادم الذم  ؛مميكف سيـ 16انيارت قيمة 

مميكف دكالر. الكيالي كآخركف، مكسكعة  50كبمغت الخسائر كاألرصدة كالكدائع خالؿ سنكات األزمة نحك
 ( 1/159السياسة)ج

 ( 69المعيد البكلندم في بيركت، بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر)ص( 2)
 (.240الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ص ،برينر( 3)
المعيد البكلندم في بيركت: ك ؛ (155ـ( )ص19361939األزمات األكربية الحادة بيف عامي ) ،عناف( 4)

 (.60بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر )ص
تنفيذ قرار ما، كىك في السياسة الخارجية يعني تخكيؿ  أكحؽ االعتراض عمى اتحاد  حؽ النقض الفيتك:( 5)

في داخؿ الكاليات  أمافي يدىا تستخدمو ضد قرار ىيئة ما،  اةأددكلة اك جية معنية بيذا الحؽ ليككف 
                                     ن السمطة التشريعية سكاء كاف المنع جزئيا   إجازتوالمتحدة فيعني حؽ رئيس السمطة التنفيذية منع نفاذ تشريع 

 ( 6/607مكسكعة السياسة)ج كآخركف،      ن          كامال . الكيالي، أك
 ( 60ضي كالحاضر)صالمعيد البكلندم في بيركت، بكلكنيا بيف الما( 6)
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الكزارات  عمى الحككمة في المدنييف تكاجد اقتصر، ك ةالحساس الكزارية ف بالمناصبالعسكريك 
 .(1)االقتصادية

الحككمة  مكاقؼ ضعاؼإ في البكلندم العاـ الرأم داخؿ االنقساـ حالة ساىمت لقد
ـ تحت االحتالؿ 1939لبالد عاـ ، فكقعت ااأللمانية النازية بقيادة ىتمر التيديدات أماـ البكلندية

في نتائج     ن كرا  دكا األقميات كمنيـ الييكد الذيف لعب ، كما أنيا أعطت فرصة لتدخؿلمانياأل
 .في بكلندا السياسيةكضاع األ تردم باـ ككاف سمككيـ مف أسب1922االنتخابات عاـ 

 (:1939-1918))القومية(ترسيم حدود بولندا 

 إشكالية طرح معناه كاف ما البكلندية، كىك الدكلة بعث (2)ـ1919فرسام دةىمعا أعادت
نكفمبر )تشريف  11كالدكؿ المجاكرة، ففي صباح  الجديد، الكياف بيف جديدة، حدكدية
) ً  ثاف  راضي    ىً                                                                 ـ ق ب ؿ األلماف ىدنة نيائية بشركط الحمفاء، ككافقت ألمانيا أف تجمك عف األ1918  
 نفسو الكقت فيك ، (3)كسالحيا          ن               مـ أعدادا  كبيرة مف سفنياف تساحتمتيا خالؿ الحرب، كأالتي 

 بسط سيطرتيـ عمى مدينة ليفكؼ مف كتمكنكا األككرانييف، ضد ف حربيـك يكاصؿ البكلند
(Lwow) (4)الشمالية كانت  الجبية     أف   الشرقية؛  كما ، كتمكنت قكاتيا مف دخكؿ  جاليشيا

  (J. Pialsudski ) بيمسكدسكيكحات بكلندا التكسعية، إذ كاف الزعيـ نتيجة لطم ممتيبة؛
أراضي ركسيا القيصرية السابقة، كتككيف كتمة في ع باتجاه الشرؽ عمى حساب  ي التكسيرغب ف

                                                           

 (.156ـ( )ص1939-1936عناف، األزمات األكركبية الحادة ما بيف )( 1)
ـ: ىي المعاىدة التي انتيت معيا مفاكضات السالـ، بعد الحرب العالمية األكلى، 1919معاىدة فرسام ( 2)

ـ؛ لتتضمف 1920يناير  10ـ، كجرل تعديؿ المعاىدة في 1919يكليك  8كتـ التكقيع عمى اتفاقياتيا في 
                                                                      ن                   االعتراؼ األلماني بمسؤكلية الحرب؛ كالتزاميا بتعكيض األطراؼ المتضررة ماليا ؛ الكيالي، كآخركف، 

 (.4/499مكسكعة السياسة )ج
مانغرد، ك ؛ (475الديراكم، الحرب العالمية األكلى )صك ؛ (58عبد الفتاح، أطمس الحربيف العالميتيف) ص( 3)

 (.2/40مكجز تاريخ العالـ )ج
Biskupski, The history of Poland (p. 5) ;Davies,The Past in Poland's Present 

(p.p. 100-101( 
فأطمؽ عمييا  البكلنديكف اسـ لكك،  ،لمنطقةااختمؼ األكركبيكف في تحديد اسـ ليذه (:Lwowليفكؼ)( 4)

ـ أصبحت ىذه 1730كأطمؽ عمييا األككرانيكف ليفكؼ؛ بينما أطمؽ عمييا األلماف ليمبرج كمنذ عاـ 
كبعد  ،ضمف اإلمبراطكرية النمساكية المجريةأصبحت ـ 1772المنطقة ضمف مممكة بكلندا، كفي عاـ 

ضـ بكلندا ،                                     ن                                       الحرب العالمية األكلى عادت لتصبح جزءا  مف جميكرية بكلندا الثانية، محسف،  عباس
 (.255لمنطقة تشيف )ص
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خكفا مف مطالبتيما بتصحيح  كألمانياكجو االتحاد السكفيتي ؛ لمكقكؼ في شرؽ أكركبا
 .(1)األكلىعالمية المعاىدات التي عقدت بعد الحرب ال

عمى ف حيث راىف البكلنديك  ـ1920حتى عاـ  مع االتحاد السكفيتىاستمرت الحرب  
مف ىزيمة الجيش السكفيتي (3)بمساعدة الدكؿ الغربية، كتمكنت بكلندا (2)ـ1772استعادة حدكد 

 دفع فم تمكنكاف ،(4)اليجـك في المبادرة زماـ البكلنديكف، أخذ ك ،فرسكفيا )كارسك( في معركة
 قميمة أياـ ظرؼ في بكلندا تحكلت ، ك(6)كمـ 400 عف مسافة تزيد إلى(5)األحمر الجيش قكات
ـ 1921مارس)آذار( عاـ  12يكـ (7)كتـ تكقيع معاىدة ريغا ،المشيكرة مسرح االنتصارات إلى

 المناطؽ إلييا كضمت كيرزكف، خط كمـ مف 150 بعد عمى تقع حدكد لبكلندا أصبح  كبسببيا
  .(8)كالبيمكركسييف باألككرانييف كلةالمأى

، عمى الجبية الجنكبية التشيككسمكفاكية الحككمة مع الصراع مف حالة بكلندا عاشت
 آلؼ  140 بحكالي تقدر بكلندية أقمية تقطنيا كانت التي (9) (Tchenبخصكص مقاطعة تشاف)

 كفشمت، 1919)أيمكؿ(سبتمبر شير في التشيككسمكفاكية القكات اكتسحتيا كالتي نسمة،

                                                           

 (.509ـ، تاريخ أكركبا الحديث كالمعاصر)صنجك ؛ (256محسف، عباس، ضـ بكلندا لمنطقة تشيف)( 1)

 كالحاضر كلكني بيركت، بكلكنيا بيف الماضيالمعيد البك ؛ (152)ص دةااألزمات األكركبية الح عناف،(2)
 ( 58)ص

                        ن                                      ترسيـ الحدكد؛ لتككف حصنا  ضد ركسيا كألمانيا. نجـ، تاريخ أكركبا  ىفي صراعيا عم ساعد الحمفاء بكلندا( 3)
 (.509)صالحديث كالمعاصر 

 (.257محسف، عباس، ضـ بكلندا لمنطقة تشيف)ص( 4)
فالحيف كبمغ نياية ك الجيش األحمر: جيش أسسو الحزب الشيكعي كالحككمة السكفيتية مؤلؼ مف عماؿ ( 5)

ـ أكثر مف خمسة مالييف لمدفاع عف السمطة السكفيتية كاالشتراكية. مانغرد، مكجز تاريخ العالـ 1920عاـ 
 (.2/22)ج

 ( 17كسكف، الجنكد الييكد في الجيش البكلندم )عبرم( )صمم( 6)
 (.257أبك جابر، التاريخ السياسي الحديث )ص، ريغا : كانت عاصمة التفيا( 7)
 (.257أبك جابر، التاريخ السياسي الحديث )ص؛ (4/1345بيطار، المكسكعة السياسية العسكرية)جال( 8)
سيميزيا( البكلندية، كبقيت تحت حكـ اإلمبراطكرية النمساكية تشياف: كانت في األصؿ إمارة ارتبطت مع )( 9)

المجرية حتى نياية الحرب العالمية األكلى ادعت بكلندا ممكية  تشاف عمي  أساس عرقي، إذ كاف معظـ 
سكانيا مف البكلندييف أما تشيككسمكفاكيا فقد طالبت بيا عمى أساس تاريخي.محسف، عباس، ضـ بكلندا 

 ( 254لمنطقة تشيف)ص



45 

 .(1)السكفيات مع الحرب بتطكرات اىتماميـ بفعؿ1920 عاـ استرجاعيا في البكلندييف محاكالت
حصمت ، حيث (2)ظؿ الخطر األكبر الذم ييدد استقالؿ بكلندا قضية ميناء دانزج

 الذم دانزج( )ميناء بحر البمطيؽ، كىك عمى منفذ فرسام عمى لمعاىدة طبقا الحككمة البكلندية
 إلى الشرقية البركسية األراضي ، مقسما(3)كمـ25بممر ككريدكر عرضو البكلندية     ً األرض   ربط

عمى  ،(4)األمـ عصبة إشراؼ حيف أصبحت مدينة دانزج األلمانية مدينة حرة تحت فيشطريف، 
طبيعية  مع السمطات المحمية لممدينة حددت  ن ا  ـ اتفاق1920الرغـ مف تكقيع الحككمة البكلندية عاـ 

لذلؾ ؛ (5)ث صراع مسمح بيف الطرفيفـ يمنع مف حدك ل، فإف ذلؾ كبكلنداقة بيف المدينة العال
ـ 1934يناير)كانكف الثاني( 26فكقعت يـك  ؛عمدت الحككمة البكلندية لسياسة التقارب مع برليف

بعد أف أدرؾ بميسكدسكى أف فرنسا غير قادرة عمى  عدـ االعتداء مع الحككمة النازيةعمى ميثاؽ 
  .(6)ة بكلندا ضد ألمانيا التي بدأت بإعادة تسميح نفسياحماي

، الدكلتيفع المشكالت التي تنشأ بيف االتفاؽ عمى تعيد الطرفيف بحؿ جمي         كقد نص  
 ددت مدة صالحيتو  ي ح  ك  ،(7)كعدـ المجكء الستخداـ القكة لحميا، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية

      ن       ن      اتفاقا  مشتركا  بشاف  1937تشريف الثاني( عاـ نكفمبر) 5في ا، كما أبرمت(1)سنكات بعشر
 يما مف ممارسة كامؿ اتتعيدت مف خاللو الحككمتاف بتمكيف عناصر أقمي، قضية األقميات

 

                                                           

 (.153عناف، األزمات األكركبية )ص( 1)
 كؿ الحمفاء بعد الحرب العالمية األكلى عمى جعؿ مدينة دانزج مدينة حرة، كأفدأزمة ميناء دانزج: اتفقت ( 2)

كأف تكضع تحت  ،حكما ذاتيا مف الناحية السياسية، كأف تتحد مع بكلندا مف الناحية االقتصادية  ي   ت منح
تمتع بكلندا بحرية بميناء دانزج كتتكلى الشؤكف الخارجية لممدينة محسف، حماية عصبة األمـ، كأف ت

 (.260عباس: ضـ بكلندا لمنطقة تشيف )ص
 ( 257أبك جابر، التاريخ السياسي الحديث)ص( 3)

شاعة السالـ الدكلي كالتسكية 1920عصبة األمـ: منظمة دكلية سياسية أسست عاـ ( 4)                                                ـ بداعي حفظ األمف كا 
ازعات الدكلية كزيادة التعاكف الدكلي، أما عضكية العصبة فكانت أعضاء دائميف، كىـ الحمفاء السممية لممن

الذيف كسبكا الحرب العالمية األكلى كمؤيدكىـ كأعضاء مف الدكؿ المحايدة. الرفاعي، العالقات األمريكية 
 ( 205؛خاطرم، تاريخ أكركبا الحديث)ص(.22السكفيتية)ص–

المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف ك ؛ (154ركبية الحادة)صعناف، األزمات األك ( 5)
 ( 636لمسامية)ص

 الصييكنية زمف الديكتاتكرية برينر،، ك (3/355)ج كد كالييكدية كالصييكنيةالمسيرم، مكسكعة اليي (6)
 (.241)ص

 (.259محسف، عباس: ضـ بكلندا لمدينة تشيف )ص( 7)
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كما أكد المستشار األلماني في أكثر مف مناسبة خالؿ  ،حقكقيـ المدنية كالسياسية بكؿ حرية
 .(2)دانزجفي  عـز بالده عمى احتراـ الكضع القائـ 1938-1937سنتي 

ندا جميكرية متسعة األطراؼ، متعددة أف معاىدة فرسام جعمت مف بكلمما سبؽ يتضح 
القكميات، كثيرة المشاكؿ، كلكنيا حاكلت مف خالؿ مجمكعة مف االتفاقيات أف ترسـ سياسة 

   ن ا  مما يكضح أف ىناؾ أسباب ؛كاألقميات األلمانية في أراضييا حكؿ ميناء دانزج اتفاىـ مع ألماني
 ـ.1939بكلندا عاـ عمى تنيي ىذا التفاىـ كتعمف الحرب جعمت ألمانيا  أخرل

 

 :م(1939-1918ألوضاع السياسية لمييود في بولندا )ا    ً   ثانيا : 
ككاف  ،(3)                        ن                   الجديدة داخؿ حدكدىا عددا  مف األقميات العرقيةالبكلندية شممت الجميكرية 

فحسب اإلحصاء األكؿ الذم أجرتو بكلندا  األقميات،تمؾ الييكد البكلنديكف يشكمكف ثمث عدد 
% مف عدد السكاف، 10.5؛ أم حكالي (4)( نسمة2.846.000ـ، بمغ عدد الييكد )1920عاـ 

، كيعكد ذلؾ لعدـ تجانس ييكد (5)ككاف أكلئؾ الييكد أبعد ما يككنكف عف التجانس السياسي
    ن             عاما ، كما أف ىذه  125رابة ق ، تحت حكـ ثالث دكؿ، تاريخيـ المختمؼ    ن  نظرا  ل ؛بكلندا أنفسيـ

 بكلندا، كعدـ استقرار الييكد عمى اإلحصاءات غير دقيقة نتيجة الخالفات المستمرة عمى حدكد
 .)القكمية(كالئيـ لمدكلة 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 (.241صييكنية زمف الديكتاتكرية )صبرينر، ال( 1)
 ( 159عناف، األزمات األكركبية الحدة )ص( 2)
البكلندية كانت تشكؿ  فاالقميات                                                               ن  عانت بكلندا مف مشكمة األقميات، حيث لـ يكف العنصر السكاني متجانسا ، (3)

العالـ الغربي.  بكلندا ظاىرة فريدة بيفكبذلؾ شكمت أكثر مف الثمث،  ىإل                            ن نسبة مئكية كبيرة تصؿ أحيانا  
 ( 636المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف لمسامية)ص

؛ (357/ 4المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مجك ، (146/ 2جريس، تاريخ الصييكنية )ج( 4)
 ( 238برينر، الصييكنية في زمف الديكتاتكرية )صك 

ماسكجسكي،  (.140برتؿ، ييكد بكلندا)عبرم( )صك ؛ (238مف الديكتاتكرية )صبرينر، الصييكنية في ز  (5)
 ( 7الييكد كأقمية قكمية في القرف العشريف كالحادم كالعشريف في بكلندا)ص
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 لسامية في بولندا:معاداة االتعاون بين الحركة الصييونية وبريطانيا في الترويج لمفيوم (1

فكاف الييكد ، سكية حدكد الدكلة الجديدةتنتيجة لعدـ  ؛  ن با  سمفي بكلندا  كدتأثر كجكد اليي 
؛ ففي منطقة فيمنا كقؼ (1)متضاربة عمى كالئيـ                                        ن في المناطؽ المتنازع عمييا يكاجيكف ضغكطا  

جانب القيادة الميتكانية الناشئة، التي ضمنت ليـ حقكؽ األقميات الكطنية؛ كلكف ما  إلىالييكد 
اليستكؾ، إدراج ، كما رفض الييكد في بي(2)ـ1919يا في عاـ لبثت بكلندا أف ضمت فيمنا إلي

البكلندية، حتى بعد أف كانت جزءا مف بكلندا لعدة سنكات، كفي شرؽ  مدينتيـ في الجميكرية
جاليشيا، كجد الييكد أنفسيـ كسط صراع بيف البكلندييف كاألككرانييف، لكف المكقؼ الييكدم 

الييكد  ، كنتيجة ليذا المكقؼ رأل البكلنديكف في(3)طرفيف   ن      أيا  مف ال                    ي  ً الرسمي الحيادم لـ ي رض  
 فأسس عمى مكاقفيـ،     ن ردا  كبدأ تسريح الييكد مف الجيش لمحككمة الجديدة،          و غير مكاؿ    ن ا  عنصر 

، "رابطة الجنكد الييكد في بكلندا"رابطة باسـ  لمسرحكف مف فصائؿ الجيش البكلندمالجنكد ا
الرابطة دكرا في تطكر الصراع بيف  ، كلعبتكافة طؽ بكلندافي منا  ن ا  فرع 78ككاف ليذه الرابطة 
 .(4)في البالد كاندالع العنؼ ،الييكد كالبكلندييف

 رتبطة فيـ مىـ لمجميكرية البكلندية، ككانت مكاقالمالحظ أف الييكد لـ يعمنكا كالءمف 
المكقؼ  لبكلندم في صراعو عمى ترسيـ حدكد بالده، كىذام يحققو الجيش امدل النجاح الذب

 ."ف مصمحتي يككف كالئيد فيـ يعممكف بمبدأ "أينما تكالييك  عمى  ن ا  جديدليس 

كلـ يكف االستقالؿ ادعت الجماعات الييكدية ارتكاب البكلندييف مذابح ممنيجة ضدىـ، 
ؼ البريطانية عف مذابح ضد حبدأت التقارير الييكدية تظير في الص حتى عمف ي أ  البكلندم قد 

 340 أصؿمف    ن ا  ييكدي 70حيث استنكرت صحيفة مانشستر جاردياف، مقتؿ  ،الييكد البكلندييف
ة تنشر في الصحافة تقارير مثير  بدأت، ثـ كاألككرانييففي الصراع بيف البكلندييف   ن ا  مدني

مكتب الخارجية البريطانية مف  إلى، ثـ تدفقت رسائؿ بميفة في لك بالمذبح يسمى ماالبريطانية ع
قتمكف،                           ي مذابح البكلندييف، الييكد ي  ": مايمي نصيا ،ركة الصييكنية البكلنديةة كالحالككاالت الييكدي

                                                           

 (.334ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا )ص( 1)
(42–p. 41pPiotrowski, Poland's Holocaust ( )(2 ) 

 ؛(47ص) برم(رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ )ع( 3)
 Prizel, National identity and foreign policy, (p.65). 

كقعت، أ؛ (17مكسمكف، الجنكد الييكد في الجيش البكلندم خالؿ الحرب العالمية الثانية،)عبرم( )ص( 4)
 ( 13يكد في بكلندا)بكلندم( )صالخطكط العريضة لتاريخ الي

https://books.google.com/books?id=fE2quB852jcC&pg=PA65


48 

تشكيؿ بعثة  تـ االتفاؽ عمىف، "حرمكف مف الممكية الخاصة                 ي نتيككف الحرمات، ي          ي سرقكف، ي   ي ي  
بريطانية لبكلندا لكضع تقرير عما حدث لمييكد، كضمت البعثة بيتر رايت، كىنرم مكرجنيثادك 

ذابح مبالغ أف تقارير الم إلىفي تقريرىا البعثة خمصت ك  ،متحقيؽ في المسألةل ؛(1)           ن ككاف ييكديا  
كحدد التقرير ثمانية ، العنؼ ضد الييكد قد تـ إنتاجو مف المركجيف لفكرة الالسامية     أف  ك فييا، 

      كأف    ،      ن ييكديا   280عدد الضحايا                 ذكر التقرير أف  ك ، 1919-1918 عاميكبيرة في حكادث 
ف الحككمة ، كلـ تكقاـ بيا الجنكد ةمنضبط فردية غير أفعاؿ إلىحكادث تعزل أربعة مف تمؾ ال

األحداث معركة بينسؾ، حيث اتيـ قائد الحامية العسكرية  ، كمف أىـ مسئكلة عف تمؾ األعماؿ
فأمر بإعداـ خمسة الييكد بالتآمر ضد البكلندييف؛  البكلندية المحمية مجمكعة مف المدنييف

ككرانييف بيف األ ـ1918التي كقعت في عاـ   (2)لمبرج معركة، كفي الييكدكثالثيف مف الرجاؿ 
نتيجة دخكؿ الجيش البكلندم المدينة، كما  ؛      ن  ي    ييكديا  ق تمكا 64     أف   إلى، خمص التقرير كالبكلندييف

مجمكعة مف الجنكد البكلندييف في كارسك عاقبتيـ السمطات العسكرية؛ نتيجة                   أكضح التقرير أف  
  .(3)عمى الييكد في الشكارعالعتدائيـ 

ادعاء الييكد بشأف حرمانيـ مف عقكد الجيش كالتجارة،      أف   ىإلكخمص التقرير 
أف أسمكب ك ليا أساس مف الصحة، ليس  اإلدعاءاتكؿ     ف  غير ذلؾ، فإك  ،خيص الكارداتاكتر 
 ،االقتصادمنتيجة تاريخيـ الييكد تجاه يستخدمو البكلنديكف،  أفقاطعة ىك نفسو الذم اعتاد الم

 .(4)كمرابكف تجار، ككسطاءك ، سماسرةفيـ 
يجة ما جرل لمييكد لـ يكف سياسة ممن          أكضح أف   البعثة البريطانيةتقرير                  كبذلؾ يتبيف أف  

نمارسمتيا الحككمة البكلندية،  ؛ نتيجة لمتكترات المتراكمة بيف الييكد           ن      كانت أعماال  فردية       كا 
تدىكر أكضاع بكلندا كسعييا لترسيـ حدكدىا، كرأكا في الييكد  كالبكلندييف، كالتي تزامنت حدتيا مع

كما     ن         ن        ن                                                                   خطرا  اقتصاديا  كسياسيا  عمى النظاـ الجديد؛ نتيجة لتاريخيـ كمرابيف يفتقركف لمكطنية كالكالء، 
جنكد مف فييا  تؿ ي ق   ،الحدكد في ظؿ حرب قائمة عمى قتؿ عدد مف الييكد أمر طبيعي     أف  

                                                           

 ( 649-636صص المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف لمسامية)( 3)

ـ دخؿ مجمكعة  1918ألؼ ييكدم، كفي عاـ  60ككانت تضـ ،الككرانيكقعت مدينة لمبرج تحت حكـ ا( 1)
كمنيـ  ،ارتكبكا أعماؿ عنؼ ضد األككرانييفك  ،لمدينةا -ألفيف إلىكصؿ عددىـ -مف الضباط البكلندييف 

المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف  .الييكد كجزء مف سكاف المدينة
 (.677لمسامية)ص

 لمزيد ينظر تقرير مكرغنثاك  الممحؽ  ؛(17الجيش البكلندم )عبرم( )ص فيمكسمكف، الجنكد الييكد ( 3)
 ( 1رقـ )

 ( 678، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف لمسامية)صالمرسي( 3)
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الحككمة عاقبت عددا ممف قامكا بأعماؿ ضد الييكد، كىذا              قد أثبت أف  بؿ ك ، سيـفف أنالبكلنديي
 في بكلندا. ممنيجة العتداءات الساميةتعرضكا الييكد  القائمة أفينفي االدعاءات الييكدية 

حد الكتاب أي تركج لمفيـك الالسامية، كيؤكد كانت بكلندا ىدفا لمدعاية الصييكنية الت
دراية بخطر ادعاء الييكد بمعاداة  لحككمة البكلندية كانت عمىا     أف  ": األجانب ذلؾ بقكلو

دكائرىـ  العتماد الييكد عمى الدعاية اليائمة، كعمى ؛دا في الخارجالسامية، كتشكيو سمعة بكلن
، (1)، كبالتالي سيككف اقتصادىا في خطر"الكاليات المتحدة األمريكيةمالية الكبرل في بريطانيا ك ال

الصحؼ األمريكية أساءت لسمعة البكلندييف      أف   في كتابو)الييكدم العالمي(ىنرل فكرد كما يرم 
لمعطؼ،                                                                                ن بتأثير الييكد كتحريضيـ، فبدأت حممتيـ ضد بكلندا بالبيانات الكاذبة كالتكسالت طمبا  

يا أرادت إنقاذ نفسيا مف     أن   ترتكب  أية جريمة ضد الييكد، سكل كالدعاية لمسامية، فبكلندا لـ
 .(2)مف سيطرتيـ عمى كسائؿ الحياة في بكلنداالييكد، ك 

سسات المالية المؤ  يكنية استغمت نفكذىا كسيطرتيا عمىالحركة الصي                 يتضح مماسبؽ أف  
التركيج لمصطمح  عممت عمىك  ،الكاليات المتحدة األمريكيةبا ك ك في أكر  إلعالميةمؤسسات االك 

 .اأطماعيك  اخطرى ىفي كجو كؿ مف ينبو إل أشيرتوح الالسامية كسال
لألفكار البكلندية الجالية الييكدية  مفدعـ أكبر تكفير  ىذه التطكرات ساىمت في

لتعاكنيـ مع  ؛فأداف  التجار البكلنديكف كالجماعات الطالبية الييكدالصييكنية كاالشتراكية؛ 
ـ، نشرت بكلندا برتكككالت حكماء 1920األلماف كالديمقراطييف االشتراكييف، كفي عاـ 

  .(4)التي تثبت كجكد خطة كضعيا الييكد ليحكمكا العالـ (3)صييكف
كغيرىا ضد الييكد؛ نظرا لقذارة األساليب كالكسائؿ الكاردة  ىاجماىير كبذلؾ أثارت بكلندا 

 الت .ك في البرتكك

                                                           

 ( 640-639صص المرسي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلندييف لمسامية) (1)

 (.64فكرد، الييكدم العالمي )ص( 2)
تمرات الييكدية التي عقدىا بركتككالت حكماء صييكف: محاضرات ألقاىا حكماء الييكد عمى أعضاء المؤ ( 3)

   ن       فصال ، جمعت  24ك"ىي عبارة عف ،                                   ٌ                     الييكد لتجميع أنفسيـ، ككضع خطة معي نة لمسيطرة عمى العالـ
                                                 ٌ                                        عصارة التفكير الييكدم الشيطاني في الكصكؿ إلى التسم ط عمى العالـ بحككمة ييكدية بعد تخريبو، 

كينكر الصياينة  الييكد حسب اعتقادىـ ليحققكه جد ي ك   ييكدية ىي تنفيذ المطمح الذم كالحككمة العالمية ال
 .الشعكب عمييـ دعكف أف أناسا معاديف لمييكد ىـ الذيف كتبكىا؛ ليزداد حق                      ٌ صحة ىذه البرتككالت، كيد  

السميرل؛ العطار، مستقبؿ الصراع اإلسالمي الصييكني في ضكء ك ؛ (207رزكؽ، التممكد كالصييكنية)ص
  .(24بركتكككالت حكماء صييكف )ص

 (.334ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا )ص( 4)
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 في بولندا: السياسية تحسين أوضاع الييودمحاوالت الحكومة البولندية  (2

الدستكر الجديد في فأصدرت  ؛الييكد كأقمياتمة البكلندية لتحسيف كضع ك سعت الحك
ـ، كفيو  منحت الييكد مساكاة في الحقكؽ السياسية كالمدنية كحرية دينية 1920مارس )آذار(

مف الدستكر البكلندم  35حيث نصت المادة  ،(1)كدينية كثقافية ()قكميةعمى أساس استقاللية 
نشاء ا،تياثنية حرية استخداـ لغاإل أكالقكمية  لألقمياتضماف الجميكرية البكلندية  عمى         كا 

 (2)الثقافية كالدينية  امؤسساتي

ـ؛ يمنع التعرض لمجنكد 1920(حزيراف)يكليك  29           ن       ن         أصدرت قرارا  حككميا ، بتاريخ كما  
مشاركة الييكد سكدسكي الجنراؿ بيملتمييز ضدىـ في الجيش البكلندم، كطالب الييكد، كمنع ا

إلثبات ؛ ـ1920عاـ  لحدكد الشرقية ضد االتحاد السكفيتيفي معركة اجيش البكلندم في ال
تـ خالليا بدء بناء مؤسسات   ات دخمت بكلندا  فترة ىدكء كاستقرار،كمع ىذه التحسين .(3)كالئيـ

 أثار مخاكؼ الحركة الصييكنية. األمر الذم؛  جميكرية بكلندا المستقمة

المراكز الصناعية،  ؼ جذبيكد مف الريؼ إلى المدينة؛ بيدسعت الحككمة لنقؿ الي
ككجكد األعماؿ الرئيسة التي اضطمع بيا الييكد في المدف حيث عمؿ معظميـ في التجارة 

، كعاد الييكد % مف الييكد يعيشكف في المدف76كاف ـ، 1921ففي عاـ ، (4)كالصناعة
يطرة كدة الستخكؼ الحككمة البكلندية مف ع  ثار ذلؾفأألساليبيـ القديمة في الحياة االقتصادية، 

كخصكصا بعد تدفؽ عدد كبير مف الييكد الركس إلى بكلندا،  (5)الييكدية عمى اقتصاد بكلندا
األقمية ضـ مئات اآلالؼ مف الالجئيف إلى ـ؛ فان1921بمكجب معاىدة السالـ )ريغا( عاـ 

كقد  %،86ـ 1921فبمغ نسبة الييكد في المدف نياية عاـ ة  البكلندية،  الييكدية في الجميكري
 .(6)لمييكد االقتصادمكضع ال انعكس ذلؾ عمى

                                                           

 ( ؛17عبرم ( )ص) مكسمكف، الجنكد الييكد في الجيش البكلندم خالؿ الحرب العالمية الثانية( 1)
Horak,Eastern Europen National Minorities(1919-1980) (p.39) ) 

  .(9ماسكجسكي، الييكد كاقمية)بكلندم( )ص (2)
قعت، أك  ؛(17العالمية الثانية )عبرم ( )صالييكد في الجيش البكلندم خالؿ الحرب مكسمكف، الجنكد ( 3)

 (.10الخطكط العريضة لتاريخ الييكد في بكلندا)بكلندم( )ص
 ( ؛248صبرم، الجيتك الييكدم )ص( 4)

Horak,Eastern Europen National Minorities (1919-1980) (p.39) ) 
Horak,Eastern Europen National Minorities (1919-1980) (p.39) )(5 ) 

 (.91كقعت، الخطكط العريضة  لتاريخ الييكد في بكلندا)بكلندم( )صأ( 6)
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و الييكد البكلندييف لممدف كاف في ازدياد غير طبيعي، فخالؿ   ٌ كج  ت                  يتضح مما سبؽ أف  
                 %، مما يعني أف  10%؛ أم بنسبة 86% إلى 76نسبة تكاجدىـ فييا مف  رتفعتعاـ كاحد ا

لممدف، كمف ناحية أخرل يدؿ ذلؾ عمى فائدة اقتصادية كبيرة كاف الييكد قد جنكىا مف انتقاليـ 
 .انتقاؿ الييكد لممدفتردم أكضاع الطبقة الكسطى البكلندية أماـ 

، ك عاشكا  في أحياء خاصة بيـ )القكمي(احتفظ ييكد بكلندا بنكع مف االستقالؿ شبو 
يسمى  ،  ككاف ليـ ما(1)س فييا باليديش                                              ي     في المدف، كأقامكا مراكز ثقافية كمدارس ييكدية ي د ر  

تضـ كؿ الممثميف الييكد داخؿ البرلماف  ، كىك عبارة عف مؤسسة (2)بالنادم البرلماني الييكدم
البكلندم، كىذه المجمكعة كاف ليا ثقميا ككزنيا؛ لذلؾ كانت الحككمة البكلندية تحاكؿ خطب 

كف عاـ كدىا لضماف تأييدىا، كقد سيطر أتباع الصييكنية العامة عمى ىذا النادم، فكانكا يشكم
 .(3)% مف جماعة النكاب الييكد50ـ نحك 1922

انتخابات رئيس البالد في بكلندا عاـ ترات بيف الييكد كالبكلندييف في التك  تجددت
غضب اليميف البكلندم، كطالب  مما أثار ؛(4)في فكز نكرفيتش     ن دكرا   الييكد حيث لعبـ، 1922

تأزمت العالقة بيف اليميف ك ، )قكمية(بكجكد برلماف بكلندم خالص، ليس فيو ممثمكف ألقميات 
ميني بكلندم؛ متعصب ي عمى يد كانكف أكؿ( ديسمبر ) 16كالييكد بعد اغتياؿ  نكرفيتش في 

السبب الرئيس في ىك  نتخاباتسمككيـ في اال     أف  الييكد  يـ   ي كات  ، (5)لمييكد                     و بسبب قناعتو أنو مكاؿ  
 .(6)التحريض عمى العنؼ

  (J. Pialsudski )قاده جكزيػؼ بيمسكدسػكي الذمنقالب الييكد بعد اال أكضاعتحسنت 
 ن                                                       ا  مف االمتيازات، فأقرت الحككمة البكلندية التعميـ الييكدم عدد منح الييكدف، (7)ـ1926عاـ 

                                                           

سرائيؿ األمريكية )ص( 1)  (.98                                             عايش، أمريكا اإلسرائيمية كا 
 (.4/358مج) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)

 (.335ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا) ص( 3)
 (.130برتؿ، الكجكد كاألزمة )عبرم( )ك ؛ (77الييكد في بكلندا )بكلندم( )صأكقعت الخطكط العريضة لتاريخ ( 4)
 (.77أكقعت الخطكط العريضة لتاريخ الييكد في بكلندا )بكلندم( )ص( 5)

 (.130برتؿ، الكجكد كاألزمة )عبرم( )صك ؛ (334ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا  )ص( 6)

 (.239برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ك ؛ (115اديانسكي، صراع األذكياء)صب( 7)
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في الجماعات  (2)األرثكذكسي بتدائية، كدعمت التيار الديني، كمدرسة ا(1)الحيدر بنظاـ 
الييكد  فأصبحت بكلندا قانكف الطكائؼ    ن     ٌ ـ س  1927عاـ  (تشريف أكؿ)أكتكبر 4كفى ، (3)الييكدية

حزاب أ فيكاشترؾ الييكد  ،(4) لطائفتيـ، كااللتزاـ بتعميمات كقكانيف الجالية ءممزميف باالنتما
جؿ مف أ ؛القانكف، كنظـ حزب البكند عدة اضطرابات أماـسياسية بكلندية تنادم بالمساكاة 

حكالي  ،ـ1931كد عاـ ، كبمغ عدد اليي(5)مسيحيةعناصر بكلندية  أيدتياحقكؽ الييكد 
الييكد كانكا بازدياد مستمر في بكلندا، كيعكد ذلؾ لمزيادة الطبيعية     ف  أم أ؛ 3,113,933

مقارنة بأكضاعيـ األقتصادية في باقي دكؿ  في عيد بيمسكدسكي كازدىار أعماليـ التجارية
 .(6)شرؽ اكركبا

مما  ؛اتفاقية األقميات إلغاءك، في كارس لنديكفالبك  فالمسؤكلك  قرر ،ـ1934في عاـ 
، ـ1934عاـ  (أيمكؿ سبتمبر) 13بتاريخ ة البكلندمكزير الخارجيلمقابمة  (7)ناحكـ جكلدماف دعا

                                                           

الحيدر: كممة عبرية تعني"حجرة"، كىي مدرسة لتعميـ األطفاؿ أسس الديف الييكدم كتعاليمو، ككانت ( 1)
رس الحيدر مف اىـ معالـ التعميـ الييكدم في شرؽ أكركبا، كيستخدـ االف ىذا المصطمح لإلشارة لممدا

 ( 171الممحقة بالمعابد الييكد.المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص
مصطمح مسيحي يعني "االعتقاد الصحيح أك العقيدة المستقيمة"، كقد استخدـ ألكؿ مرة في إحدل المجالت  (2)

حينما تطبؽ داخؿ  ،"، كيشار إلى الييكدية األرثكذكسية باعتبارىا "األصكلية الييكدية1795األلمانية عاـ 
أكائؿ القرف التاسع عشر، الدكلة الصييكنية، كالييكدية األرثكذكسية، فرقة دينية ييكدية حديثة ظيرت في 

االمتداد الحديث لمييكدية الحاخامية  كىى بيف الييكد،  لتيارات التنكيرية كاإلصالحيةا    ن    ردا  عمى جاءت
 (.5/384كالصييكنية)ج التممكدية". المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية

 (.343ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 3)

، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة)عبرم( )ص( 4)  ( 140كرشينبيـك

 ( 47رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ)عبرم( )ص( 5)

 ( 7ماسكجسكي، الييكد كأقمية قكمية)بكلندم( )ص (6)

كبدأ نشاطو  ،جة الدكتكراه مف جامعة ىيدلمبرغـ في بكلندا، كناؿ در 1895ناحـك جكلدماف: كلد عاـ (7)
الصييكني في المانيا، كلقد حكؿ أثناء الحرب العالمية األكلي كبعدىا أف يثير اىتماـ الحككمة األلمانية 

، ككاف مف أعضاء العمؿ الفتي، كلكنو تركيا فمسطيف تحت رعاية ألمانيا بإقامة كطف قكمي لمييكد في
. 1968كحتى  1956راديكالييف، كتكلي رئاسة المنظمة العالمية منذ عاـ كانضـ لجماعة الصياينة ال

منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات ك  (؛153المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص
 (.324)ص
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 كالئيـ  ، كظؿ الصياينة البكلندييف عمىبخصكص اتفاقية األقميات ير أفكارهيحثو عمى تغك 
 .(1)ـ1935عاـ  (أيارمايك ) 12 سكدسكى حتى كفاتو بتاريخلبيم

 أت في نياية عقد العشرينات، ككفاةأدت األزمة االقتصادية الشديدة التي بد 
عكدة التكتر بيف الييكد  إلىكتغيير نظاـ الحكـ في بكلندا ـ، 1935كدسكي عاـ سبيم

كالقبكؿ في  ،حرماف الييكد مف الميف العميا عمىكالبكلندييف، كقد حرص المتطرفكف البكلنديكف 
 .(2)ت، إال بنسب قميمة، ككانت تكضع مقاعد جيتكية خاصة بالييكد في الحـر الجامعيالجامعا

الحقكؽ ؽ مف الييكدية، فقد أصركا عمى مبدأ ك      ن        مكقفا  غير مسبالبكلنديكف اتخذ الفالحكف  
 ،(3)ى فمسطيفلالييكد إ يريجتطالبكا ببكلنة االقتصاد، ك  نفسو الكقت الديمقراطية في البالد، كفي

     ن دعما   ؛بالسالح عمى أراضييا (5)كاإلتسؿ (4)الدعـ لمنظمتي الياغاناهالحككمة البكلندية فقدمت 
ـ، 1936كانكف الثاني )يناير(  13شرت برقية بتاريخ    ي ، كن  (6)فمسطيف إلىليجرة الييكد، كنقميـ 

ألمة إلنقاذ ا                      ن ف البرلماف كضع تشريعا  الييكد، كأ تذمر البكلندييف مف إلىفي جرائد القاىرة أشارت 
 .(7)البكلندية مف الييكد كدسائسيـ كسمككيـ المزرم

ات ي متزايد، في بداية الثالثينشكؿ نشاط سياس جاءت ردكد األفعاؿ بيف الييكد عمى 
 ( عاـآذارفي مارس ) ـ بإضراب عاـ  لمدة نصؼ يك حيث طالب البكند مف القرف العشريف، 

                                                           

 (.241برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ص( 1)

 ( 98)ص عايش، أمريكا اإلسرائيمية( 2)

 (.244كنية زمف الديكتاتكرية )صبرينر، الصيي (3)
ـ 1920الدفاع ( كىي عصابة أك منظمة عسكرية صييكنية، أسست في يكنيك سنة ) الياغاناة: في العبرية( 4)

فيما كاف أعضاؤىا  ،في حزب أحدكت ىعفكداه، حيث اعتبر مؤسسك الياغاناه أنيا امتداد لمنظمة ىشكمير
سعت إلى منع الثكار العرب مف أعماليـ الفدائية ضد الذيف انضمكا ليا مف الييكد المتطكعيف، ك 

أبك عمياف، تطكر األجيزة األمنية ك ؛ (40ص) المستكطنات الصييكنية. السنكار، منظمة الياغاناه
 (.75الصييكنية)ص

المنظمة  أم ؛اإلتسؿ: منظمة عسكرية صييكنية تصحيحية، اسميا بالكامؿ)ىإرغكف ىتسفائي ىميئكمي(( 5)
ـ، كأصبحت تحت زعامة جابكتنسكي عاـ 1931كقد انشقت عف الياغاناة سنة  ،كمية(العسكرية )الق

 .ردف، كشعار يقكؿ"ىكذا فقط"ـ، ككاف شعارىا يد تحمؿ البندقية فكؽ خارطة فمسطيف كاأل1937
، تاريخ الحركة الصييكنية ؛ ك (189الفرا،النشاط الصييكني في الكاليات المتحدة)ص أبك جميـك

 ( 81-80صص التصحيحية)

 (.47ص) رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ )عبرم(( 6)

 (.568ص) الطاىر، خمسكف عاما في القضايا العربية( 7)
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اينة  بإقامة دكلة ليـ في فمسطيف بقكة كطالب الصي، ـ، كتكقفت جميع األعماؿ الييكدية1936
 .(1)السالح

 م(:1939-1919في بولندا)لمييود االقتصادية  وضاعاأل     ً   ثالثا : 
ـ سياسة اقتصادية 1920-1918انتيجت بكلندا خالؿ سنكات استقالليا األكلى

في  معظميـعمؿ ك ، (3)                ن         ن                            ؛ فقد شيدت تحسنا  "إجماليا " في األكضاع االقتصادية لمييكد(2)ليبرالية
عمى  ، كركز الييكد(4)جيكانت كارسك كلكدج مف أىـ مراكز صناعة النسالصناعة كالتجارة، ك 

اسة في ، كذىب كثير منيـ لمدر (5)صناعة المكاد الغذائية، كالكحكؿ، كالخميرة، كالشكككالتة
كبذلؾ أصبحت  ،(6)الطب كالقانكف كالصحافة كالصيدلة كالتدريس الجامعات، كاىتمكا بدراسة

ألنيـ كانكا  ؛(7)                                     ن                     ن         معات الييكدية في كؿ بمدة كمدينة مركزا  لمحياة العامة كمصدرا  لمرفاىيةالتج
لمتميزة، التي تجمب يمتمككف األمكاؿ التي تساعد عمى ذلؾ، مف خالؿ أنشطتيـ االقتصادية ا

أنيـ كانكا يحققكف ذلؾ ليـ عمى حساب غيرىـ في المجتمع                              ن الربح الكفير، كىذا يعني ضمنا  
 ندم.البكل

كمع صعكد الييكد سمـ الثراء، كالخدمة العامة اكتسبكا مناصب في  الدكلة، كالسمطات 
؛ (8)المحمية، كأصبحت في أيدييـ مجاالت كاسعة في  العمؿ الصناعي كالمصرفي كالتجارم

كاف عمى النحك  في بكلندا، النشاط االقتصادم لمييكد       ، أف  ـ1921أظيرت إحصاءات عاـ ف
% مف ييكد بكلندا في 32.2ف إجمالي الييكد عممكا في مجاؿ الزراعة، كعمؿ % م9.8 :التالي

قكل % مف إجمالي ال35.1قطاع الصناعة، أما التجارة فبمغت نسبة العامميف فييا مف الييكد 

                                                           

 (.245برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ك  ؛(305ىاكماف، تاريخ لييكد في أكركبا )ص( 1)
تصادم، كيؤكد قبكؿ أفكار الميبرالية: مذىب رأسمالي ينادل بالحرية المطمقة في الميدانيف السياسي كاالق( 2)

 (.4/281مكسكعة السياسة)جكآخركف، الغير، كالتعددية السياسية كاأليدلكجية كالنقابية.الكيالي، 
 (.146/ 2جريس، تاريخ الصييكنية )ج( 3)
 (.248صبرم، الجيتك الييكدم )ص( 4)

p. 84) ;( 1945–Stachura, Poland 1918 (5 ) 
Pogonowski, Jews in Poland, (pp. 27–28)( )6 ) 

  (.238ص) برينر، الصييكنية في الزمف الديكتاتكرية( 7)
 (.153السعد، الشخصية الييكدية عبر التاريخ )ص( 8)
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% فقط مف الييكد 1.6اشتغمكا في قطاع الخدمات، فيما عمؿ  %منيـ5                        البشرية الييكدية، كأف  
 .(1)% في المكاصالت3% في الكظائؼ الحككمية، ك4.9في الجيش البكلندم، ك

كاف العمؿ في مجاؿ  أكلكيات االىتماـ االقتصادم عند الييكد سمـ                  كمف ذلؾ يتضح أف  
التجارة، ثـ الصناعة، كبعد ذلؾ الزراعة، مع الفرؽ الشاسع بيف المجاليف األكليف كمجاؿ 

ي يدر أرباحا طائمة مقارنة بأرباح كيمكف تفسير ذلؾ بأف العمؿ التجارم كالصناع ،الزراعة
 العمؿ الزراعي.

جميع قطاعات العمؿ االقتصادم في  الييكد دخمكا إلى                          كمف ناحية أخرل يتبيف أف  
 ت كزراعة كصناعة كتجارة، فمـ يبؽبكلندا مف كظائؼ حككمية كجيش كمكاصالت كقطاع خدما

، الذيف شعركا يف الييكد كالبكلندييفب أزمة ب          ٌ مر الذم سب  دخمكا إليو كنافسكا فيو؛ األإال  مجاؿ
 الكطني البكلندم. االقتصادبإحكاـ الييكد سيطرتيـ عمى 

    ن                                             نظرا  لميراثيـ التاريخي المرتبط بطبقة النبالء التي  ؛                             ن كاف كضع الييكد في بكلندا قمقا  
ندا ، كبالتالي جاء استقالؿ بكللمبالد )القكمية(كعممت ضد المصالح  ،استغمت الجماىير البكلندية

بدأت االضطالع  ،ز ىذا االتجاه نمك طبقة تجارية بكلندية                            ٌ ؽ عزلة الجماعة الييكدية، كعز    ٌ عم  ف
 .(2)بالكظائؼ الكسيطة التقميدية ألعضاء الجماعة الييكدية

تخكفت السمطات البكلندية مف  سيطرة رأس الماؿ الييكدم الخاص عمى اقتصاد الدكلة، 
ت    ٌ فشن  ؛ (3)ىدفيا إضاعة القيـ المسيحية ،طامعيـ تدميريةم            بكف،  كأف            ٌ الييكد يخر            كرأت أف  

لذلؾ تراجعت  ؛التجارة "بكلنة"كعممت عمى  ،ىجكما مف أجؿ إزالة الصفة الييكدية عف الميف
ً                            عف دعـ النشاط االقتصادم لمييكد، كأ نشئت  اتحادات تعاكنية مدعكمة مف  الحككمة البكلندية                                  ي   

 .(4)التجارةالدكلة في مجاالت الزراعة كالصناعة ك 

عمى اإلنتاج كاألسعار كاألجكر، كزادت الضرائب، ثـ استممت                    ن فرضت الحككمة رقابة  ك 
كمكاد  (5)إدارة بعض فركع الصناعة كالتجارة، مثؿ: النبيذ، كالمشركبات الكحكلية، كالكبريت

                                                           

المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية ؛ ك (126ص) ()عبريفصكؿ في حياة ييكد بكلندا ، شمركؾ( 1)
 (.4/357)مج

 (.4/355ية كالصييكنية )مجالمسيرم، مكسكعة الييكد كالييكد( 2)

 كرشنبيكـ، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة )عبرم(ك ؛ (153ص) السعد، الشخصية الييكدية عبر التاريخ( 3)
 (.146ص)

، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة )عبرم(( 4)  (.146ص) كرشنبيـك

 .( 30فيتي كشرؽ أكركبا)عبرم( )صجمبكع، ييكد االتحاد السك ك ؛ (146/ 2جريس، تاريخ الصييكنية )ج( 5)
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 ، كما احتكرت الحككمة البكلندية(1)كصناعة األثاث الخشبي كالمكاد الكيميائية، التنظيؼ،
الثالثينات، كىي صناعة كاف يعمؿ التي كانت تحت سيطرة الييكد حتى بداية  ،صناعة التبغ

كبالتدرج تمكنت الحككمة البكلندية مف  إبعاد الييكد مف  ،(2)ألؼ عامؿ ييكدم 15حكالي  فييا
معظـ الميف كاألعماؿ كالكظائؼ؛ إليجاد فرص عمؿ لمبكلندييف، فتأثرت  الطبقة الييكدية 

 .(3)    ن                                 سمبا ؛  ألنيا كانت تعتمد عمى تمؾ األعماؿ المتكسطة

ٌ                                       ي ت لمخطر الحقيقي الذم كاف يشكمو الييكد                        الحككمة البكلندية تنب                    يتضح مما سبؽ أف  
في ذلؾ الكقت عمى اقتصادىا، فحاكلت سحب الكثير مف الصالحيات التي كانت في أيدييـ؛ 

لو إلى جيكب فئة لمعمؿ عمى استعادة االقتصاد الكطني البكلندم، كمنع ا ٌ                 لمزيد مف تدىكره، كتحك                      
 قميمة مف الييكد .

ـ، كلـ يكف معاديا 1926عمى الحكـ في بكلندا عاـ بيمسكدسكي استكلى جكزيؼ 
البنية الثقافية كاالقتصادية لممجتمع  البكلندم، كانا يمفظاف الييكد، ك  الجك العاـ، لمييكد، لكف
ال % 80في حالة بطالة، ك د بكلنداييك ـ، كاف نصؼ عدد 1926حصاءات عاـ كحسب إ

 (4)الصدقات() ةخيرية  بنظاـ الحالككا % مف الييكد يتمقى معكنات40         ن         يجدكف عمال ، كحكالي 
 .(5)مف الييكد خارج بكلندا

لمكاجية القرارات الحككمية، كالعمؿ  ؛إقامة اتحادات تعاكنية خاصة بيـ حاكؿ الييكد
عبر القركض  لـ تكف مدعكمة مف الحككمة عمى ترتيب أكضاع الييكد مف جديد، لكنيا

تـ استبعاد الييكد مف الكظائؼ الحككمية  كالبنكؾ التي تممكيا الدكلة،         ن تدريجيا  ، ك (6)الحككمية
 حكالي % مف إجمالي المكظفيف إلى15مف  ،الييكد تقميص عدد المكظفيف العمكمييفكتـ 

                                                           

 ( 30ص) جمبكع، ييكد االتحاد السكفيتي كشرؽ أكركبا)عبرم(( 1)
، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة )عبرم( )ص( 2)  ( 146كرشنبيـك

سرائيؿ األمريكية( 3)  .(146/ ص2جريس، تاريخ الصييكنية )جك ؛ (98ص )                                           عايش، أمريكا اإلسرائيمية كا 

الييكد لميشكؼ : كممة عبرية تعني تكزيع، كىي المساعدة المالية التي كاف يرسميا )الصدقة(الحالككاه ( 4)
ليكرسكا حياتيـ لمتعبد كدراسة التكراة، ك اليزاؿ بعض الييكد  ؛لييكد الذيف استكطنكا فمسطيفا أك ،القديـ

لمسيرم، مكسكعة .افمسطيف المحتمة نيا لمجماعات الدينية فياألرثكذكس يجمعكف الحالككاه كيرسمك 
 ( 164المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص

 (.249ص) صبرم، الجيتك الييكدم( 5)
 القركف األكلى حتى قياـ الدكلة)عبرم( شيفر، تاريخ االقتصاد الييكدم في بكلندا كليتكانيا منذ ( 6)

 .(20) ص
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قبؿ          ٌ   ن          م كاف مرك زا  في أيدييـ%، كما جرل استبعادىـ مف سمؾ التجارة الخارجية، الذ2.5
 .(1)ذلؾ

                                        ٌ   جارم كالصناعي اتجيكا إلى الميف الحرة، كسن ت تلقطاع الاكمع إبعاد الييكد عف 
فرض عمى كؿ أصحاب الميف الحرة مف الييكد الحصكؿ       ى  قانكنا ،  1929كمة البكلندية عاـ الحك

فكاف ما ، (2)قؿ         و    و                                                 عمى تصريح  خاص  مف الحككمة، يجيز ليـ ممارسة أعماليـ بشكؿ حر كمست
 مف %5.7المحاميف، كحكالي % مف 35.5كما يقارب بكلندا، في أطباء ييكد5610يقارب 
 .(3)األساتذة الجامعييف  إجمالي

فانتسبكا ، في إعداد أنفسيـ                   ن      الييكد بذلكا جيكدا  كبيرة                                  كيعكد ذلؾ في نظر الباحثة إلى أف  
 لبكلندم منيكيف في أعماؿ الزراعةإلى الجامعات، في الكقت الذم كاف فيو أبناء الشعب ا

كىذا يكضح مـ يتكفر ليـ الكقت لالنتساب إلى الجامعات ف، بالدىـ تطكير اقتصادكمحاكلتيـ 
يتكفر عندىـ  ، لـف البكلندييفقيكد كاحتكارات الييكد بسرعة؛ أل مف البكلندييف تحررصعكبة 

 العدد الكافي مف الكفاءات المطمكبة .

لمطبقة الكسطى البكلندية في الثالثينات مف القرف العشريف،   زاد النشاط االقتصادم
مما أدل لمقاطعة الناس لمحالت  ى نصيب متزايد مف التجارة كالميف؛كحاكلت أف تحصؿ عم

 150,000ـ،  كاف في بكلندا 1935، ففي عاـ (4)الييكد كفرضت الدكلة ضرائب باىظة عمييـ
، تجار بكلندييفارة مف تجار ييكد إلي ة التج%مف نسب80ييكدم عاطؿ عف العمؿ، ك انتقمت 

ـر  (5)% مف إجمالي الصناعات التي كانت بيد الييكد40كاحتكرت الحككمة البكلندية      ي    ، كح 
كبذلؾ أصبح  كالخدمة في الكظائؼ المدنية كالعسكرية، ،الكثير منيـ مف التعميـ الثانكم كالعالي

                                                           

  .(3بركنستنج، ييكد بكلندا مابيف الحربيف)بكلندم( )ص (1)

(2 ) ، ربيف رتؿ، ييكد بكلندا بيف الح؛ كب(148األجياؿ األخيرة )عبرم( )صتاريخ إسرائيؿ في كرشنبيـك
 .(3بركنستنج، ييكد بكلندا مابيف الحربيف)بكلندم( )ص؛ ك (141( )عبرم( )ص1918-1939)

Horak,Eastern Europen National Minorities (1919-1980) (p.39) (3) 
سرا( 4)  (.98ص ) ئيؿ األمريكية                              عايش، أمريكا اإلسرائيمية كا 
  .(126ص) فصكؿ في حياة ييكد بكلندا )عبرم( شمركؾ،( 5)
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ى فمسطيف،  كظؿ الييكد في نظر الجماىير % مف ييكد بكلندا يرغبكف في اليجرة إل90 حكالي
 .(1)األكركبية ممثميف لقكة الماؿ الرأسمالية الطفيمية

 ؛ـ مع تزايد أعدادىـ1938لندا عاـ مت األزمة التي تعرض ليا الييكد في بك قاكقد تف
مما أدل إلى خكؼ ؛ (2)السكفيتية إلى بكلندا انتيجة لقدكـ الييكد المياجريف مف أككرانيا كركسي

فزاد عدد العاطميف عف  مرة أخرل، مف سيطرة الييكد عمى اقتصاد البالد البكلنديةالحككمة 
ت فقط تضاعؼ عدد الييكد انو خالؿ ثالث سنك أأم  ؛(3)ييكدم 300.000إلى  العمؿ

كنقؿ  ،األمر الذم يكضح سبب اىتماـ  الحككمة البكلندية ببكلنة الدكلة ؛العاطميف عف العمؿ
 .ادية مف الييكد إلى البكلندييفتصالصالحيات االق

فأصبحت بكلندا التي تضـ اكبر عدد مف  ،تكترت العالقات بيف الييكد كالبكلندييف
مي المؤتمر الييكدم العال كبدأ (أكركبانظر  )مف كجيةالقضية الالساميةمركز السكاف الييكد، 

د بكضع الييكد يتندلم ،ليـكاليساريكف أصكاتيـ  كضـ االشتراكيكف سمسمة مف المظاىرات العامة،
خارج بكلندا يقيـ  أم شخص         عمى أف     ٌ نص   انكفق إلصدارمما دفع الحككمة البكلندية  ؛في بكلندا

كلكف الحرب العالمية الثانية أنيت القضية  ،حـر مف الجنسية البكلندية ي ي  خمس سنكات متتالية؛ 
 . (4)بكلندا ألراضي باجتياح ألمانيا 

                      ن     ن       ن                 مة البكلندية خاضت نضاال  صعبا  كقاسيا  ضد الييكد، بيدؼ الحكك                    مما سبؽ يتبيف أف  
 كانكا يسيطركف عمى معظـ مجاالتو.                                           تحرير االقتصاد البكلندم مف أيدييـ، بعد أف  

 

 

 

 

                                                           

سرائيؿ األمريكية )صعايش، أمريكا اإلسر ( 1)  ( 38جمبكع، بيكد االتحاد السكفيتي)عبرم( )ص ؛(99                            ائيمية كا 
(2) Bauer, My brother's keeper,( p.344)  

 ( 126ص) فصكؿ في حياة ييكد بكلندا )عبرم(، شمركؾ،( 3)
 (.129تينى، األخكة الزائفة )ص( 4)
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إثارة العنف ضد الييود في جميورية بولندا الثانية  فيدور الحركة الصييونية     ً   رابعا : 
(1919-1939:)  

، ا             صييكنية أف  ترل الحركة ال أساس  اليتجزأ يقكـ عمى                  ه       ه  لطائفة الييكدية كؿ  متجانس 
نما ىك شعكر  ،             ن اعتناقا دينيا  ؛ فمعيار الييكدية ليس ()قكمي تكجد  ،باالنتماء إلى طائفة عرقية                كا 

رادة الحفاظ عمى (2)كالتاريخ(1)فيما بينيا أكاصر الدـ  (3))القكمية(شخصيتيا                    كا 

بر عف نفسيا بشكؿ ركحي            ٌ ية كامنة تع  الييكدية إمكانية فكر  )القكمية(ظمت فكرة 
الييكد كانكا جماعات ييكدية متناثرة كمنتشرة في     ف  ألالصمكات كالدعكات؛  ، اليتعدلعاطفي

ييكدية ت الفمـ يسجؿ تاريخ الجماعا ،عف األغمبية السائدة في كؿ مجتمعالعالـ، تعيش منفصمة 
 (4)رض الميعاد.أ أم حركات منظمة لمتكجو إلى

، ذات تحكليـ إلى جماعة كظيفية تعمؿ بالتجارة كالربا ىي، يكد بسمة خاصةارتبط الي
البكلندية أعمف بيمسكدسكي قبكلو إعطاء الييكد حقكقيـ  )القكمية(كمع قياـ الدكلة  ،ىكية مستقمة

كالتخمي عف  الحقيقي لمبالد التي يعيشكف فييا )القكمي(كأقميات في بكلندا، بشرط ضماف انتمائيـ 
، (5)، كاالشتراؾ في الجيش البكلندم كالدفاع عف البالد كمكاطنيف بكلندييف)القكمية(أكىاميـ 

رمز االنعزاؿ )كىدـ حيطاف الجيتك  ،ىـ الييكدم إلي انتماء ديني كحسبكيتحكؿ انتماؤ 
ليـ كؿ  بكلندييف كمنحيـ حقكقيـ الدينية كالسياسية التي تجعؿ منيـ مكاطنيف ،(االقتصادم
 .(6)الحقكؽ 

                                                           

كحدة الشعب الييكدم: رابطة الدـ غير متحققة عمى أرض الكاقع بالنسبة لمييكد في العالـ؛ ألنيـ جاءكا مف ( 1)
الدـ غير رابطة الدـ التي يعنييا العالـ كمو، فالدـ  ابطةأجناس مختمفة، كأمـ متباعدة، لكنيـ يعتقدكف أف ر 

ـ مف األمـ حيث يعتقدكف أف الرب بنقاء الجنس كالدـ الذم ميزىـ الرب بو عمى غيرىعندىـ مرتبط 
كح كنقاء الدـ الييكدم .المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات ر كرابطتيـ ىي رابطة ال ،ختارىـا

 ( 431الصييكنية) ص

ف أف الرابطة التاريخية إنما تعكد                                                                 ٌ    اليربط بيف الييكد في أماكف تجمعاتيـ في العالـ تاريخ مكحد، لكنيـ يد عك ( 2)
                  ن                                                   نيـ ليسكا امتدادا  ليـ. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنيةألبني إسرائيؿ، لكف الحقيقة 

 ( 431)ص

 ( 233جاركدم، فمسطيف ارض الرساالت  السماكية)ص( 3)

 ( 93بمخضر، األصكلية السياسية المعاصرة مف خالؿ الرؤية الصييكنية)ص (4)
 ( 17( مكسمكف، الجنكد الييكد في الجيش البكلندم)عبرم( )ص5)

 ( 54/10شعار ييكدية الدكلة)ع، الدائرة الثقافية؛ (8( المسيرم، التجانس الييكدم)ص6)
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               ن              مشركعا اندماجيا ، يصير الييكد   (J. Pialsudski )ؾ كاف مشركع بيمسكدسكيكبذل
ف، كفي المقابؿ الحصكؿ االنعزاؿ التي عاشكىا مئات السنيفي المجتمع البكلندم، كينيي حالة 

ة مـ الرابطة الدينية، التي كانت متأص ٍ ى   ى ك  التحرر مف عمى الحقكؽ الكطنية البكلندية، كاف يجب 
 ي.في الفكر الدين

يكد في الدكلة البكلندية تخكفت الحركة الصييكنية مف فشؿ مشركعيا، كاندماج الي
البكلندية فاستغمت التطكرات االقتصادية كاالجتماعية الكبرل التي رافقت قياـ الدكلة  الناشئة؛
             ن      ن        ن مقدمة بذلؾ حال  زائفا  كعنصريا   ،(1)الكره بيف البكلندييف كالييكد إثارةكعممت عمى  ،الجديدة

 ، كأكدكا عمى(2)كييكد بكلندا بشكؿ خاص ،لمشكمة الييكد كاألكركبييف الشرقييف بشكؿ عاـ
تحكيؿ اإلحساس الديني كاالرتباط العاطفي باألرض  ، كالعمؿ عمى                        ن ضركرة تنظيـ الييكد ذاتيا  

الحقكؽ التي يحصؿ عمييا الييكد في بكلندا     ف  أك كبرنامج سياسي،  )قكمي(المقدسة، إلي شعكر 
ف الصعكبة في دكلة تييمف عمييا ، ككاف ذلؾ م)القكمي(لمشركع مف غايات ااية غ ىي
 )القكمية(كبذلؾ اصطدمت  ،(3)العنؼ بيف الطرفيف أعماؿفاندلعت  ؛البكلندية )القكمية(حزاب األ
 ا كقكميتيا حديثة الظيكر أماـلحماية مصالحي ي كانت تسعىالتكدية بالقكمية البكلندية، اليي

مستخدمة  مختمؼ  ،السيطرة الييكدية عمى اقتصاد البالدضد ؛ فكافحت صييكنيةال المخططات
 .(4)ضد منافستيا في الداخؿ الكسائؿاألساليب ك 

ركيج مف خالؿ الت )القكمي(،جذب الييكد لمشركعيا  عممت الحركة الصييكنية عمى
 (5)غيار؛ ألف كره األ(أزلية)نية السياسية أنيا ظاىرة دعاة الصييك  لمفيكـ معاداة السامية؛ فيرل

 ؛ خمؽ الالسامية إلى              ن الصياينة دكما   لذلؾ سعى ؛(6)لمييكد مسألة لصيقة بطبيعتيـ البشرية
بؿ نبذ  ،ال يحدده إيمانو ،لذاتو ليككف كعي الييكد     أف   لمتركيج لفكرىـ الصييكني، ك عممكا عمى

                                                           

 ( 13أكقعت، الخطكط العريضة لتاريخ الييكد فى بكلندا)بكلندم( )ص( 1)
 ( 19-18صص ة كالحركة السياسية)مكتب التثقيؼ الرسمي، الصييكنية في الخمفية التاريخي( 2)
 ( 13( أكقعت، الخطكط العريضة لتاريخ الييكد فى بكلندا)بكلندم( )ص3)
 .16ص المرجع السابؽ،( 4)

"، كتستخدـ لإلشارة إلي األمـ غير الييكدية، كتعني ( 5) االغيار : تعني بالعبرية"جكم" التي تعني "شعب" اك"قـك
 ( 29اآلخر.المسيرم، الصييكنية كالعنؼ)ص

 ( 8المسيرم، التجانس الييكدم)ص( 6)



61 

بإقناع الجماىير الييكدية   كبذلؾ يككف حؿ المسألة الييكدية ،(1)ككراىيتيـ إياه ،اآلخريف لو
 .(2) ـ فييا)قكمي( ليكخمؽ كطف  ،باليجرة إلي فمسطيف

: حينما نرفض شرعية -لمصييكنية أحد المنظريف المشيكريف- يقكؿ يعقكب كالتزكيف
ذ (قكميتنا)الالسامية فنحف ننفى شرعية      ن      ن جسما  غريبا  جدير بأف يعيش  (شعبنا)ا كاف             الخاصة، كا 

                             . كحينذاؾ يحؽ لتمؾ األمـ أف  .لو مالمحو كىكيتو الخاصة. ش فييا...مـ التي يعيبيف األ
 .(3))القكمية(تكافحنا في سبيؿ الحفاظ عمى كحدتيا 

معظـ الشعكب في مختمؼ األزمنة، كىذا د تعرضكا لمكراىية كالطرد مف الييك  فأالحقيقة 
 كأصكؿأسباب  إلىؿ يرجع ، ب     ن كقتيا        ن نزكعا   أك      ن عرضيا                         ن ضد الييكد لـ يكف طارئا   والمكجالشعكر 

 ينية كاالقتصادية كاالجتماعية.دبعيدة منيا السياسية كال

 األساطيرمنكا بمجمكعة مف افييكد أكركبا بشكؿ عاـ كييكد بكلندا بشكؿ خاص 
في المجتمعات  نخراطالشعب المختار دكف غيرىـ، فرفضكا االندماج كاال أنيـكالخرافات حكؿ 
بقائيـ في نظر السكاف  إلى أدل ؛ مماالجيتك ي مناطؽ مغمقة تدعىكسكنكا ف، التي يعيشكف فييا

خيراتيـ كيزاحميـ في  مفكينتفع  ،دخيال، يعيش في بالدىـ األصمييف عنصرا غريبا كشعبا
كتككيف الثركات مف  ،كالفضةاقتصادىـ كالمتاجرة بالذىب  أرزاقيـ، مف خالؿ السيطرة عمى

العداء اتجاه  شعكر    ف  أ يتضح ياتيـ، كىكذامف ممك د األىاليكتجري ،خالؿ اإلقراض الربكم
 .(4)رد فعؿ طبيعي، كمشركع ضد مؤامرات الييكد كسمككيـ العدكاني الييكد ىك في جكىره 

كؿ الصفات التي تتصؼ بيا األمة، ل كف فتقر كانكا يبكلندا  فيالييكد                  ترل الباحثة أف  
أك تاريخ  ،ف ال تجمعيـ لغة مشتركةك لندي؛ فالييكد البك القكمية()صفات الحياة   إلىكتفتقر 
ة لما أسمتو يكنية اتخذت مف الديف ركيزة رئيسأك تكجو مشترؾ، فالحركة الصي ،مشترؾ

، مصالحيامحتكاىا الديني في  خدمة  كاستغمت قيمو بعد انتزاعيا مف ،ييكدملم)القكمي( تجانسال
اكميـ أك لمتخمص مف مش ،مسطيفرض فكذريعة لميجرة إلى أ (القكمية)مفيكـ استغالؿ  كحاكلت

دعـ  اتصؼ بيا ييكد بكلندا أدت إلى ف طبيعة الحياة التيإ، كتحقيؽ أىدافيـ ،االقتصادية
 تبنييـ األفكار الصييكنية. إلى أدل عندىـ؛ مما القكمية()اإلحساس بالعزلة كظيكر ركح 

                                                           

 ( 10/ص54شعار ييكدية الدكلة)ع، الدائرة الثقافية المركزية، الحياة الجديد( 1)

 .(10، إسرائيؿ كالدكلة الشيكعية)صحكيـك ؛ (36الفكر كالممارسة الصييكنية)ص مخكؿ، أزمة( 2)

 ( 231رض الرساالت السماكية)صأجاركدل، فمسطيف ( 3)

 ( 684ي، رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا)ص( المرس4)
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 خالصة:

ر تجمع ييكدم بيف كبفقد احتكت أجميكرية بكلندا الثانية مركز جذب لمييكد، كانت 
                        ن       ن ضع الييكد فييا اقتصاديا  مقارنة  ، فعمى الرغـ مف تراجع ك ـ(1939-1918)الحربيف العالميتيف

ي دكؿ شرؽ منو في باق كضعيـ فييا كاف األفضؿ                                   بتاريخيـ كنفكذىـ االقتصادم، إال أف  
كد، ما بيف تدىكر أكضاع اليي                                       جعميا مركز الحركة الصييكنية، كما  أف   األمر الذم ؛أكركبا

،  كتحسيف  الحربيف العالميتيف، كاف بسبب محاكالت حككمة بكلندا تحديث الحياة االقتصادية
يحتكركف ككنيـ كانكا  ،عمى أكضاع الييكد االقتصادية ر      ٌ مما أث   ؛البكلندييف فالمكاطنيكضع 

 .ت بقدرة الحككمة عمى تقديـ الخدمات لممكاطف البكلندم   ر  التجارة كالكظائؼ التي أض

بحث عف لا الحديثة )القكمية(البكلنديةبدأ الييكد كالحركة الصييكنية منذ قياـ الدكلة 
يجاد مكاف ليـ فييا ،مف خالؿ مؤتمر فرسام لتحسيف أكضاعيـ ،ياحقكقيـ السياسية في ،                      كا 
لحماية  التي كانت تسعى الكىمية بالقكمية البكلندية،الييكدية  )القكمية(كبذلؾ اصطدمت 

ميتيا حديثة الظيكر أماـ ىذه المخططات؛ فكافحت السيطرة الييكدية عمى اقتصاد مصالحيا كقك 
 ذلؾانعكس  أكضاع الييكد اقتصاديا، كقدمما أدل لتراجع  ب؛البالد مستخدمة  مختمؼ األسالي

الييكد عبر التاريخ، كانكا              ، خاصة كأف  الثانيةعمى خياراتيـ السياسية أثناء الحرب العالمية 
                                                   ن                   رتباطيـ بقطعة أرض محددة تسمى " الكطف"، ككانكا دائما  يعممكف كفؽ شعار " يركف عدـ ا

أينما كانت مصمحتي كاف كطني"؛ األمر الذم أسيـ بشكؿ كاضح في انتقاؿ أعداد كبيرة منيـ 
  .مف بكلندا إلى فمسطيف، فأصبحكا فاعميف ضمف المشركع الصييكني
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 المبحوث الثاني 
 تيا باألحزاب الييودية في ة، وعالقالحركة الصييونينشاط 

 م(:1939-1918)بولندا
الييكدية متعددة االتجاىات، ظير في جميكرية بكلندا مجمكعة مف األحزاب كالحركات 

 معظـ الفئات كالجماعات الييكدية داخميا، ككانت الحركة الصييكنية ىي مركز  ضمت
انقساـ الخارطة الحزبية السياسية  ، كفي الكقت ذاتو كانت أساسالييكدية الخارطة السياسية

 لييكد بكلندا.

ظيرت تيارات رئيسة، يؤمف معظميا بالصييكنية السياسية، كيشترؾ  في ىدؼ  كقد
إال أف نشاط تمؾ األحزاب أسيـ  ،كرغـ اختالؼ الكسائؿ ،وكاحد، بينما تختمؼ في سبؿ تحقيق

 فمسطيف. إلىفي تييئة الييكد لميجرة 

 (:1939-1919)ة في بولندا نشاط الحركة الصييوني

فرضت الحياة السياسية التي  ،مع استقالؿ بكلندا كتأسيس الجميكرية البكلندية الثانية
نقسـ ييكد ؛ فا(1)بيا الجالية الييكدية في بكلندا عمى الييكد تبني طرؽ العمؿ الحزبية تتمتع

 :فركؽ كبيرة ككانت بينيا أساسية،مجمكعات  ثالث إلىبكلندا 

حزب صييكني  ب، ىي:أحزا شمؿ  عدة، ك المعسكر الصييكني تؤيد :األولى مجموعةال
عمى أساس دينى )ىمزراحي(، كحزب صييكني يميني متشدد )الحركة التصحيحية(، كحزب 

ىذه األحزاب حظيت بتشجيع الحركة الصييكنية، ك  صييكني يسارم اشتراكي )عماؿ صييكف(
 .(2) ةندا  عمى تأييد الدعكة الصييكنيكعممت تحت إشرافيا، بقصد حمؿ الييكد في بكل

معسكر تعايشت مع الكلكنيا عادت ك  ،لصييكنيةارفضت نشاط  المجموعة الثانية: 
 .(3)()أجكدات اسرائيؿ ، كىى حركةالصييكني

                                                           

 ( 39ص) (عبرم)كنياؿ، حركة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف( 1)

 ( 2/105جريس، تاريخ الصييكنية)ج؛ ك (27رزكؽ، نظرة في أحزاب إسرائيؿ)ص( 2)

الصييكني؛ ألنيا تدفع إلى  ف )أجكدات إسرائيؿ( المشركع )القكمي(ك ف الالصييكنيك عارض الييكد المتدين (3)
تع الييكد بعالقة خاصة مع ف )القكمية( الييكدية تتمثؿ بتمأالنياية، دكف انتظار الرعاية الربانية، كرأت 

كيمنحيـ درجة عالية مف القداسة، كيتكلى قيادتيـ كتكجيو تاريخيـ )القكمي(  ،الذم يحؿ فييـ، اإللو
 ( 54/70ئرة الثقافية المركزية، )القكمية( الييكدية)عالدا .المقدس باعتبارىـ شعب اهلل المختار
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حزب لا كتمثمت فيكعارضت الصييكنية، ، باالندماج آمنت :ثالثةالمجموعة الو 
 .(1)لبكند(ا )االشتراكي 

مف ك  ،العالميتيفالحربيف فترة ما بيف  ؿات بيف األحزاب الييكدية خالبرزت االختالف 
، )القكمية(مفيـك  حزاب الييكدية كالصييكنية،أىـ القضايا التي كانت محكر جدؿ بيف األ

، المنفى()مبدأ العمؿ في خاصة  ،الجديدةاألقمية الييكدية في الجميكرية كالمطالبة بحقكؽ 
 .(2)فمسطيف إليكاليجرة 

 ،لصييكنية في العالـ آنذاؾانت األحزاب الصييكنية في بكلندا أقكل األحزاب اك  
بتأييد عناصر بكلندية مسيحية أصكلية، كليذا كاف تأييد الحككمة البكلندية لمحركة  ككانت تحظى

، فعممت الحركة الصييكنية  خالؿ الفترة (3)الصييكنية كمجيكدىا بتيجير الييكد إلى فمسطيف
تثبيت أركاف االستيطاف  ىعملعمؿ : ااألكؿ هفي اتجاىيف متكازييف، االتجاف الحربيف الكاقعة مابي

كتكطيف المياجريف في  ،الصييكني في فمسطيف بجمع الماؿ كتكظيفو لشراء األراضي
الكطني )كالحصكؿ عمى الحكـ الذاتي  ،تحسيف كضع الييكد :كاالتجاه الثاني ،(4)فمسطيف
قامة فرؽ الدفاع الذ، كتمثيفي بكلندا (كالثقافي إلى  اتي،                                                         ؿ الييكد أماـ السمطات في البرلماف، كا 

 ىالييكد في بكلندا قبؿ تيجيرىـ إلألجؿ اإلعداد المسبؽ لمشباف  جانب نشاطاتيا السياسية؛
 .(5)فمسطيف

 
                                                           

كانكا يركف أف إقامة دكلة لمييكد ستؤدم إلى فمف الحركات العمالية) البكند (  أما معارضك الصييكنية( 1)
كيض العالقات كاالنشقاؽ بيف الييكدية كبيف الشعكب التي يعيشكف معيا في دكؿ العالـ، كما أنيا قت

ندماج في كا باالبكطالة  لحقكؽ الييكد في تمؾ الدكؿ؛ لذلؾ ناصبكا الصييكنية العداء، ستؤدم إلى اإلساء
 مخكؿ، أزمة الفكر كالممارسة الصييكنيةك  ؛(217تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية )ص. اتيـعمجتم
  .(2/105جريس، تاريخ الصييكنية)جك  ؛(36)ص

 (.55رم( )صكدرل، عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ االنقساـ )عب( 2)

جريس، تاريخ ك  ؛(59ريتح، المسيحية الصييكنية )صشك ؛ (27نظرة في أحزاب إسرائيؿ) ص رزكؽ،( 3)
  .(2/104الصييكنية)ج

  .(2/277المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مج( 4)

مكقع بكلندا )عبرم( )الييكدم في  لفيتا، أنماط العمؿ السياسي؛ ك (41كؿ تمؾ األياـ )عبرم( )صرفائيؿ، ( 5)
كدرم، عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ ك ؛ (34تفيفياف، ما بيف الحرب كالمحرقة )عبرم( )ص ك  ؛(إلكتركني

 (.60االنقساـ)عبرم( )ص
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 (:م1939-1918لنشاط السياسي لمحركة الصييونية في بولندا)ا  ً   أوال : 
ب استقالؿ بكلندا، كالسياسات البكلندية تجاه في ضكء التطكرات التي نشأت في أعقا

ـ،  بالخركج 1918األقميات، بما فييا األقمية الييكدية، طالب الشباب الييكد في كارسك منذ سنة 
 ، بينما طالب عدد مف(1)                                             ٌ                  مف بكلندا كاليجرة الفكرية إلى فمسطيف، التي سم كىا )أرض إسرائيؿ(

لتمثيؿ الييكد لدل السمطات البكلندية، فتبنت الحركة  ؛(السياسييف الييكد بإنشاء مجالس )قكمية
التيارات السياسية الييكدية ييكدية، تضـ   )قكمية(ية في بكلندا مقترح إنشاء مجالس الصييكن

كالمطالبة بحقكقيـ السياسية كالمدنية،  ،ألجؿ تمثيؿ الييكد في مؤسسات بكلندا السياسية كافة؛
قت نفسو عمى ىجرة الييكد إلى فمسطيف بشكؿ مخطط ، كالعمؿ في  الك (2)كمرحمة أكلى

 مما دفع الييكد لتطكير العمؿ السياسي في بكلندا. ؛(3)كمنظـ
 :)المجمس القومي(المؤسسات التمثيمية لييود بولندا(1

تمكف الييكد في بكلندا مف تأسيس عدد مف المؤسسات التمثيمية؛ لتقـك بدكرىا     
لسعي لتحقيؽ مكاسب ليـ، كمف أبرز تمؾ المؤسسات المجمس القيادم ليـ في بكلندا؛ بيدؼ ا

 . )القكمي(
عكست حالة االنقساـ السياسي لييكد بكلندا التي تكلدت فترة االحتالؿ األلماني كالنمساكم نفسيا 

( التمثيمية، حيث لـ يكف مف السيؿ تكحيد الييكد في بكلندا القكميةأماـ مقترح إنشاء المجالس )
عاـ، فأحزاب البكند كعماؿ صييكف، كحركة ىمزراحي، كاألرثكذكس  ضمف إطار سياسي

المجالس، رغـ مكافقتيـ عمى إقامتيا  ف لـ يككنكا متفقيف بشكؿ نيائي عمى شكؿ تمؾالمتدينك 
ديسمبر)كانكف أكؿ(                         ن      الصييكنية لـ تنتظر كثيرا ، كفي  ، لكف الحركة(4)بقيادة الحركة الصييكنية

لمدعكة إلى        ن ييكديا      ن مثال  م 4980مف  تتككن، (5)اء ىذا اإلطارأعدت لجنة مؤقتة إلنش 1918
 .(6)حقكؽ األقميات

                                                           

 (1 ) Heller,  Jews of Poland between the two World Wars,( p. 383) ; Prizel, National 

identity and foreign policy (p. 65) 

Heller,  Jews of Poland between the two World Wars,( p. 383)    (2 ) 
شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا في  آفني؛؛ (95ـ )عبرم( )ص1921-1915مندلسكف، سنكات التككيف ( 3)

 (.250الشعب الييكدم)عبرم( )ص
 (.57ص) )عبرم(1920-1918االنقساـ  كدرل، عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ( 4)

آفني؛شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا في ك ؛ (96ـ )عبرم( )ص1921-1915مندلسكف، سنكات التككيف ( 5)
 (.251الشعب الييكدم)عبرم( )ص

 (.119ص) تينى، األخكة الزائفة( 6)

http://books.google.com/books?id=fE2quB852jcC&pg=PA65
http://books.google.com/books?id=fE2quB852jcC&pg=PA65
http://books.google.com/books?id=GmVt-O3AR34C&pg=PA162
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ـ، كناقشت قضايا كمشاكؿ  1919 ي                                            ع قدت المجنة التحضيرية المؤقتة ألكؿ مرة في عاـ 
لتمثيؿ   ن ا  عضك  42الييكدم مف  )القكمي(ييكد بكلندا، كانبثؽ عنيا اإلعالف عف تأسيس المجمس 

ككانت تضـ بعض الممثميف  ،ر ييكدم عاـ ييتـ بمشاكؿ الييكد في بكلندا، كإطا(1)ييكد بكلندا
أف ىدفو المركزم: إدارة عف التيارات الييكدية التي كانت تمثميا الحركة الصييكنية، كأعمف 

 .(2)لمييكد في بكلندا )القكمية(الحقكؽ  صراع لنيؿ

ئيس الجميكرية ( بر اجتمعت األحزاب الييكدية ماعدا ممثمي الحزب االشتراكي)البكند
، (3)كطالبكا بحرية سياسية في البالد،  (J. Pialsudski )سكدسكيجكزيؼ بيم البكلندية

عادة بناء المؤسسات السياسية الييكدية، كالمطالبة ة في انتخابات البرلماف البكلندم، لمشارككا                                                    كا 
طرة ألمانيا، في المناطؽ التي كانت تحت سي ،( لمييكد في بكلنداقكميبمناطؽ حكـ ذاتي )

 .(4)المجر –كمممكة النمسا 

                      ن     ن                                                  لـ يكف  المجمس صييكنيا  صرفا ، لكنو أثبت أف الحركة الصييكنية ىي القكة السياسية 
 الكحيدة التي سعت في تمؾ الفترة مف كجية نظر ييكد بكلندا، إلى إيجاد حمكؿ لمشاكؿ الييكد. 

 ؛  ن                 ما  لمحركة الصييكنية        ن   كاف مدخال  مي )القكمي(كيمكف القكؿ: إف تأسيس المجمس 
                                           ن                                           إلحكاـ سيطرتيا عمى الييكد في بكلندا تدريجيا  بعد ذلؾ، كامتالكيا زماـ القرار السياسي ليـ.

 الييودي في مؤتمر فرساي: )القومي(دور المجمس  (2

بشأف ، األكلىالذم يمثؿ  الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية  (5)ؼ مجمس العشرة   ٌ تخك  
طالب زعماء الطكائؼ الييكدية في كؿ مف بريطانيا كفرنسا كالكاليات ا، فمصير الييكد في بكلند

المتحدة حككماتيـ، خالؿ الحرب، بكضع المسألة الييكدية عمى جدكؿ أعماؿ مؤتمر 

                                                           

 كانيا. تينى، األخكة الزائفةفي ليت آخرخر في بكككنيا ك آك  ،ـ تككف مجمس في فينا، كبرايخ1918كفى سنة  ( 1)
 (.119ص)

 .(126حياة ييكد بكلندا )عبرم( )ص شمركؾ، فصكؿ في( 2)

ية كمعارضكىا شمعكني، الصييكن؛ أفنىك ؛ (38جمبكع، ييكد االتحاد السكفيتي كشرؽ أكركبا)عبرم( )ص (3)
 .(50)عبرم ( )ص

 .(37الحربيف كالمحرقة )عبرم( )ص تفيفياف، مابيف( 4)

ـ، ضـ قادة الدكؿ لمنتصرة الخمس 1919عشرة: ىك مجمس شكؿ خالؿ مؤتمر باريس لمسالـ عاـ مجمس ال (5)
، كايطاليا، أمريكيا، كبريطانيا، كفرنسا) :كالدكؿ ىي ،في الحرب العالمية األكلى مع كزراء خارجيتيـ

 .كالياباف (
Ymour,What really Happened at Paris (P.280).  
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أسست البعثات القادمة مف الكاليات المتحدة كركسيا كبكلندا مع ك ، عند عقده، (1))فرسام(الصمح
كحؽ إدارة  ،، كطالبت بمنح الييكد الحقكؽ المدنية(2)الييكدية الحركة الصييكنية لجنة البعثات

 . (3)( ذاتية في أية مناطؽ كبمداف تقطنيا أقميات ييكديةقكمية)

كاستمرت المفاكضات حتى تـ تكقيع اتفاقية الصمح بيف ألمانيا كبكلندا، فأصرت ألمانيا  
، تعيدت بكلندا بمكجبيا (4)قميات"عمى إدخاؿ مادة إلى االتفاقية عرفت فيما بعد باسـ"مادة األ

حقيـ في  باالعتراؼ بحقكؽ األقميات العرقية أك الدينية فييا، كمف ضمنيا الييكد، بما في ذلؾ
إدارة ذاتية لمؤسساتيـ الثقافية كاالجتماعية، كما تعيدت بكلندا بإدخاؿ نصكص مماثمة ليذه 

، ككانت مادة (5)لمشاركة في المؤتمرالمادة إلى االتفاقيات التي ستكقعيا مع الدكؿ األخرل ا
األقميات النمكذج الذم صيغت بمكجبو الضمانات التي منحت لألقميات في دكؿ أكركبية 

،كبضغط مف عصبة األمـ تـ ضـ المعاىدة إلى الدستكر البكلندم الصادر عاـ (6)عدة
 .(7)ـ1921

اعتراؼ المؤتمر  حصؿ رئيس البعثة الييكدية المكحدة في مؤتمر فرسام ليكف رايخ عمى
خاص بيـ، كحصمكا  )قكمي(ف حقيـ العيش في مناطؽ حكـ ذاتيبييكد بكلندا كقكمية،  بات م

كفؽ الدستكر الجديد عمى حؽ الجنسية كالمكاطنة البكلندية، كحؽ االنتخاب لمبرلماف، كالمجالس 
                                                           

 (.121الحقكؽ الزائفة )ص، تينىك ؛ (337ركبا )صىاكماف، لييكد في أك ( 1)
لجنة البعثات الييكدية: لجنة مككنة مف ممثمي المنظمات الييكدية المختمفة في أكركبا كأمريكا الذيف ( 2)

ـ، كسعت المجنة إلى 1919حضركا جمسات مؤتمر الصمح في فرسام بباريس بعد الحرب العالمية األكلى 
                                                  ي               متفؽ عميو، يحافظ عمى حقكؽ الييكد في البمداف التي أ عمف عف إقامتيا إيجاد تمثيؿ ييكدم مالئـ، ك 

ـ، حيث تحكلت ميامو إلى المؤتمر الييكدم العالمي. 1936حديثا، كظؿ ىذا المجمس فعاؿ حتى عاـ 
تممي، معجـ المصطمحات ك ؛ (377منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية )ص

 (.174الصييكنية )ص
) 3) Stachura, Poland, 1918-1945 (p.79) 

أكؿ عمؿ قامت بو عصبة األمـ ىك قياـ السير اريؾ درمكند بتكجيو رسالة رسمية إلى الصييكني األكبر ( 4)
ف حماية حقكؽ الييكد ستككف مف أىـ كاجبات عصبة األمـ. التؿ، خطر الييكدية أكد فييا حاييـ كايزمف أ

 (.215سيحية)صالعالمية عمى اإلسالـ كالم
 .(74لعريضة لتاريخ بكلندا )بكلندم( )صا أكقعت، الخطكط ؛ ك (75/ 2جريس، تاريخ الصييكنية، )ج( 5)

كقعت أربع دكؿ حصمت عمى استقالليا) تشيككسمكفاكيا، كركمانيا، كيكغسالفيا، كاليكناف(  1932في عاـ ( 6)
كىنغاريا كبمغاريا كتركيا، كتعيدت لتكانيا كالتفيا اتفاقيات مماثمة لتمؾ التي كقعتيا بكلندا كتبعتيا النمسا 

 (.75/ 2كاستكنيا كألبانيا باالعتراؼ بالحقكؽ التي ضمتيا مادة األقميات. جريس، تاريخ الصييكنية، )ج

 ( 74لعريضة لتاريخ بكلندا )بكلندم( )صا أكقعت، الخطكط ( 7)
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، كضماف حؽ (1)                     ن                                                المحمية، كأنشأكا عددا  مف األحزاب السياسية التي كانت تتنافس عمى أصكاتيـ
دارة مدارسيـ كدكر العبادة                                                                                         استخداـ لغاتيا الخاصة، كتنظيـ المؤسسات الييكدية الداخمية، كا 
ككجكد مقابر خاصة بيـ، كمؤسسات لمزكاج الديني، كتـ انتخاب مجمس إدارة لمجالية الييكدية 

 .(2)سنة 25في بكلندا مف الييكد الذيف زادت أعمارىـ عف

؛ فال يجبر الييكد عمى القياـ بعمؿ يشكؿ (3)شرعية سبت الييكدكأقر القانكف البكلندم 
    ن                                                                                خرقا  لسبتيـ، أك إجراء انتخابات عامة أك محمية في ذلؾ اليكـ، كعمى المجاف التعميمية في 

عطاء  -     ن                    خضكعا  لإلشراؼ العاـ لمدكلة -بكلندا                                              أف تقكـ بتكزيع حصتيا العامة النسبية، كا 
 .(4) المدارس الييكدية نصيبيا

ح تأثير  الحركة الصييكنية في بكلندا مف خالؿ الشركط التي فرضت عمى بكلندا يتض
في معاىدة فرسام، فيي تحدثت باسـ األقميات، كلكنيا كانت تعني الييكد، كاستطاع ييكد بكلندا 

أف يثبتكا أنفسيـ عمى الصعيد الدكلي مف خالؿ قدرتيـ عمى الظيكر في مؤتمر  1919في سنة 
 يعط             ي ، كفقا لذلؾ أ  )قكمي( سيـ كالحركة الصييكنية عمى أساسكأف يمثمكا أنف الصمح في فرسام،

ببقية المكاطنيف، كىكذا استطاع الييكد في بكلندا  الييكد صالحيات بالحكـ الذاتي، كمساكاتيـ
قامة مؤسساتيـ الخاصة، كالعمؿ عمى تحسيف حياتيـ، كلكني ا لـ تعتبر الحكـ                                                                      إدارة أنفسيـ، كا 

 قضية الييكدية .لم   ن حال  الذاتي 
 م(:1935-1919الحركة الصييونية وانتخابات البرلمان) (3

بعد فكزه باالنتخابات عف   (J. Pialsudski )دسكيأعمف رئيس بكلندا جكزيؼ بيمسك 
ألعمى ىيئات دستكرية في بكلندا،  ـ1919يناير)كانكف الثاني( عاـ  26في االنتخابات  بدء

قامة مؤسسات الدكلة الجديدة كبدأ كىي: )البرلماف، كمجمس الشيكخ، كر                                                       ئيس مجمس الشيكخ(، كا 

                                                           

 (.140( )عبرم( )ص1939-1918برتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف )( 1)
، تاريخ إسرائيؿ في األجياؿ األخيرة )عبرل(( 2)  (.140ص) كرشنبيـك
السبت: كممة عبرية مشتقة مف كممة )شبتك( التي كاف يستخدميا البابميكف لإلشارة ألياـ الصـك كالدعاء، ( 3)

كاألرض  كالسبت ىك العيد األسبكعي أك يـك الراحة عند الييكد كيقكؿ الحاخامات اف اهلل قد خمؽ السمكات
ـر فيو القياـ بأم نشاط يشغمو عف ذكر ربو مثؿ، إيقاد ( يـك السبت بزعميـ؛ استراح)في ستة أياـ ك       ي                                                   لذلؾ ح 

نفاؽ النقكد أك تسمميا، كاليحمؿ في جيكبو سكل التكراة. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ ك السفر، ك النار،                                                                                 ا 
 ( 212-211صص كالمصطمحات )

بابياؾ، جيرزم، الحككمة المحمية في الجميكرية البكلندية الثانية)بكلندم( ؛ ك (123ص) تنى، اإلخكة الزائفة( 4)
 ( 23)ص
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 ،ييا الييكد في الدستكر البكلندم، ككفقا لمحقكؽ التي حصؿ عم(1)التحضير النتخابات البرلماف
ظير التنافس بيف ك تنظيـ أنفسيـ لممطالبة بحقكقيـ عبر تمثيؿ أنفسيـ في االنتخابات،  ابدأك 

دت        ٌ التي مي   ،بيف الحركة الصييكنية      ن خصكصا   ،تمع الييكدمالقيادات الييكدية عمى قيادة المج
ذلؾ  الييكدية المؤيدة لالندماج، كظيرالحركات ك  ،لمييكد في فمسطيف )قكمي(إلنشاء كطف 

 .(2)التنافس في انتخابات البرلماف لممجالس المحمية
كزية حدثت أزمة قيادة في الحركة الصييكنية البكلندية حيث استقاؿ رئيس المجنة المر 

كفي  ،كة بدكف قيادة لعدة أسابيعـ كترؾ الحر 1918لمحركة باربشتايف في سبتمبر)أيمكؿ( عاـ 
استعادة ت كاستطاع الكقت عادت مف مكسكك القيادة القديمة لمحركة الصييكنية البكلندية ذلؾ

 .(4)لمحركة في بكلندا      ن رئيسا   (3)يتسحاؾ جيربنيكـ نفكذىا كقامت بتعييف 
لصييكنية حكؿ طرؽ المطالبة بالقكمية الييكدية خالؿ الفترة الكاقعة ما انقسمت الحركة ا

صياينة غرب كشرؽ جاليشيا ) كتمة ىما: ، (5)ـ( إلى كتمتيف أساسيتيف1923-1921بيف )
ـ( كأبراىاـ اكزياس 1929-1879) رايخبزعامة ليكف  )عيت ليفنكت(البناء في الميجر(

 بقيادة جيربنيـك )عؿ ىمشمار(ف(يالمتشدد (،  كصياينة كارسك )كتمة1930-1870ثكف)

Gerbenium) )مف أجؿ الحصكؿ عمى  ؛، الذم تبنى سياسة ىجكمية ضد السمطات البكلندية
البرلماف  فيلتمثيميـ  األقمياتمف خالؿ تشكيؿ كتمة ثقافية لييكد بكلندا،  )قكمية(استقاللية 
كرأكا أنو ليس  ،ـ مع الحككمة البكلنديةبينما كاف الجاليشيكف أكثر مركنة بمطالبي، (6)البكلندم

مف الحكمة استثارة رد فعؿ معادية مف الجماعات البكلندية باالنخراط في تكتالت األقميات 
 .(7)كفضمكا الدخكؿ في البرلماف بشكؿ مستقؿ )القكمية(

                                                           

 ( 341ىاكماف، الييكد في أكركبا)ص( 1)

؛ (238برينر، الصييكنية زمف الديكتاكرية )صك ؛ (143-140صص برتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف )( 2)
 (.34تفيقياف، ما بيف الحرب كالمحرقة )صك 

: أحد زعماء ييكد بكلندا كرؤساء الحركة الصييكنية كلد في بكلندا عاـ يتسحاؾ ( 3) ـ، ككاف 1879جربنيـك
    ن                                                                                      نشطا  في مجاؿ الشؤكف الييكدية، طالب بمنح الييكد الحكـ الذاتي في البالد التي يعيشكف بيا، أسس 

دركت الصييكنية حركة األقميات الكطنية لمكافحة  التيار البكلندم كأسس الكتمة الراديكالية في اليست
 (.100، معجـ المصطمحات )صتممى ا.ي اليستدركت الصييكني في بكلندىمشمار ف ككتمة عؿ ،العالمية

 (.240با )صك ىاكماف، الييكد في أكر ك ؛ (79( )عبرم( )ص1926-1915مندلسكف، سنكات التككيف )( 4)

 (.42ياـ )عبرم( )صكؿ تمؾ األ ،رفائيؿك ؛ (39-238برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )( 5)

 (.34ثقيقاف، ما بيف الحرب كالمحرقة )عبرم( )ص( 6)

 (.43عبرم( )ص) رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـك ؛ (338ص) ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا( 7)
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في فمسطيف،  )قكمي(اجتمع حزب الصييكنييف العمكمييف بخالؼ تأييدىـ إلقامة كطف 
الييكد  أكضاعحسيف تك  ،ة في بكلندا نفسياميحاضر كتحقيؽ االستقاللية القك العمى عمؿ 

ليتمكنكا مف فرز القائمة التي سكؼ تمثميـ في المجالس  ؛أجرل الييكد انتخابات داخميةك  ،(1)فييا
 ألؼ  ييكدم، 45النتخابات حكالي  تقدـ ل ـ؛ كقد1919 )شباط(الدستكرية في انتخابات فبراير

قكائـ أساسية، كحصمت األحزاب الصييكنية   7ـ الذيف نظمكا أنفسيـ في صكتكا لمرشحيي
% مف إجمالي أصكات الييكد، كحصمت 42.5الييكدم عمى  )القكمي(الممثمة في المجمس 

باقي األصكات، كفي عمى كالسياسيكف اآلخركف ، %21.5قائمة الييكد األرثكذكس عمى حكالي 
ممثميف عف كافة األحزاب كالحركات الييكدية في بكلندا،      ن عضكا   11نياية تمؾ الفترة  تـ انتخاب 

( الحر لكؿ الممثميف الييكد أبناء )القكميةدخمكا ضمف قائمة مكحدة تحت اسـ "االتحاد 
، كممثؿ عف "عماؿ صييكف"، )القكمي(، كقد كاف ستة منيـ يمثمكف قائمة المجمس (2)الييكدية"

كممثؿ عف "الحزب االشتراكي المكحد"، كممثؿ عف  كممثؿ عف األرثكذكس، كممثؿ عف "البكند"،
قد حصمت الحركة الصييكنية في انتخابات البرلماف عاـ ك  ،(3)القكائـ المحمية المستقمة

 .(4)عمى ستة مقاعد1919

عمى حقكؽ الييكد  رلمافالبمة المكحدة منذ اليـك األكؿ في القائ بدأ الصراع داخؿ
البرلماف البكلندم، قاـ ممثمك الييكد بعرض مقترح إلعطاء  المدنية كالقكمية؛ ففي أكؿ نقاش في

                                      ن      ن           ، كطالبكا بإعطاء الجالية الييكدية حكما  ذاتيا ، كلكف ىذه )قكمية(الييكد حقكقيـ كأقمية 
                                                و كيبدك أف البكلندييف الذيف سعكا عمى مدار مائة عاـ  ، (5)                     ن              المقترحات لـ تمؽ قبكال  مف البكلندييف

، لـ يرغبكا في كجكد قكميات داخؿ دكلتيـ، فرفضكا المقترحات ()القكميةإلى قياـ دكلتيـ 
 الييكدية التي تنادم بقكمية ييكدية داخؿ بكلندا.

                                                           

 (.339ىاكماف، تاريخ الييكد في أكركبا )ص( 1)

 (.128ص) ييكد بكلندا عمى مدار أجياليـ )عبرم( -برتؿ، الكجكد كاألزمة( 2)

الخطكط العريضة لتاريخ (؛ أكقعت،109)ص)عبرم((1926-1915) مندلسكف، سنكات التككيف( 3)
 (.72بكلندا)بكلندم( )ص

 .(238)صبرينر، الصييكنية زمف الديكاتكرية ( 4)

 (.128ييكد بكلندا عمى مدار أجياليـ )عبرم( )ص -برتؿ، الكجكد كاألزمة( 5)
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الييكدية،  كتقمص  )القكمية(كمع انتياء البرلماف األكؿ، تغيرت نظرة األحزاب لفكرة 
عمى البرلماف الثاني      ٌ                              ، فأعد  الييكد قائمة مشتركة لمتنافس (1)حجـ األقميات في البرلماف البكلندم

)كتمة ( Gerbenium )نيكـب، كشكؿ الجناح األكبر داخؿ الحركة بقيادة جير 1922عاـ 
شكؿ ثمث عدد السكاف األقميات في بكلندا ت     أف   (Gerbenium )ربنيكـيج لرأ، (2)األقميات(

القسـ القائمة  تضمقد القكل داخؿ البرلماف، ك ا اتحدكا فإف في إمكانيـ مكازنة يـ إذ     كأن  
،كنجحت قائمة التحالؼ (3)نيكـ مع عناصر مف القكميات األلمانية، كاألككرانيةبالصييكني لجر 

     ن    مقعدا  في  66 كاف منيا، الشيكخ ن                  ا  في مجمس النكاب ك مقعد88المكحد في الحصكؿ عمى مانسبتو 
ف في مجمس الشيكخ، ككانت القائمة السادسة بي  ن ا  مقعد22       ن   صييكنيا ، ك 17مجمس النكاب، منيـ 

ف كترشح فانسحب األككرانيك  ؛بيف األقمياتبدأ ع الصرالكف ، (4)القكائـ الفائزة في تمؾ االنتخابات
كلكف نجاحيـ كاف بسبب  ،كحصمكا عمى خمسة عشر مقعدا ،صياينة جاليشيا في االنتخابات

 ىيشيا رغـ اعتراضيـ في البداية عمصياينة جال               مف المالحظ أف  ك ، (5)انسحاب األككرانييف
 انضمكا ليا. يـ    أن  إال  ،شكيؿ كتمة األقمياتت

عكست تمؾ االنتخابات بشكؿ عاـ القكة السياسية االنتخابية لمييكد في بكلندا، كبشكؿ 
خاص قكة الحركة الصييكنية بيف األحزاب كالتيارات الييكدية داخؿ بكلندا، فعمى الرغـ مف أف 

مف خالؿ  فمسطيف، إال أنيا ىدفت  لمييكد في تسعى إلنشاء دكلةكانت الحركة الصييكنية 
كاالنتخابات لحماية كتاميف حقكؽ الييكد في بكلندا، فكانت انتخابات البرلماف  )القكمي(المجمس 

بكلندا      ن                             تصارا  لمحركة الصييكنية في جميكرية ـ ان1922ـ، كالثانية عاـ 1919األكؿ عاـ 
ف البكلندم ىـ القيادة السياسية الييكدم في البرلما )القكمي(الجديدة، كأصبح ممثمك المجمس 

 البكلندية.لمجماىير الييكدية    ن ا  قائدصبحت الحركة الصييكنية الجديدة لييكد بكلندا، كأ

                                                           

 (.59( )صأفني، الصييكنية كمعارضكىا )عبرم( 1)
 ( 100تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية )ص( 2)

 (.259آفني، الصييكنية كمعارضكىا )عبرم( )ص( 3)

 قامكس متحؼ التاريخ الييكدم البكلندم؛ ك (130مى مدار أجياليـ )عبرم( )صبرتؿ،  ييكد بكلندا ع( 4)
 )مكقع إلكتركني()بكالف( )بكلندم( 

 (.239رية )صرينر، الصييكنية زمف الديكتاتك ب( 5)
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ـ، حكؿ القضايا 1923لمحركة الصييكنية عاـ  عشر الثالثتجدد االنقساـ في المؤتمر 
  ،فك ف المعتدلك العمكمي، فظير (2)كاليجرة (1)كمنيا تكسيع الككالة الييكدية ،المصيرية لمييكد

 ،ممثؿ الحركة الصييكنية في بريطانيا، (3) (Chaim Weizmann )أراء حاييـ كايزمف كأيدكا
لالستفادة مف قدراتيـ المالية في إقامة كطالبكا باشتراؾ كؿ الييكد غير الصياينة في الككالة، 

أرض فمسطيف، إلى خاص كمف بكلندا بشكؿ  ،كزيادة ىجرة الييكد بشكؿ عاـالككالة الييكدية، 
 جربنيـك  ىن، بينما تب(4)كعارضكا سياسة التصارع التي تتبناىا الحركة لمحد مف اليجرة

jrebnyum)) كناحكـ جكلدماف( Nahum Goldman) فكر  لصييكنية الراديكاليةحزب ا ممثال
ة حاييـ ا سياسكعارضك ، رئيس الحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة األمريكية، (5)برانديس
ضـ الييكد  ىكلـ يكافقكا عم تجاه بريطانيا،التسكية  ىالقائمة عم (haim Weizmann )كايزمف
 االستيطاف العمالي  كأيدكا، )تكسيع الككالة الييكدية( الككالة الييكدية ىالصياينة إلغير 

                                                           

( كاف حاييـ كايزمف، أكثر الزعماء الصييكنييف حماسا إلنشاء الككالة الييكدية التي تستكعب الييكد 1)
لممنظمة، كلكسب الييكد البارزيف الذيف  إضافي مالي                                         و الصييكنييف، كغير الصييكنييف، لتكفير مصدر  

 ،لييكدية لممبادئ كالسياسات الصييكنيةالمقاكمة ا ةيشغمكف مراكز رسمية حساسة في أكثر مف بمد، لمكاجي
الييكد الراغبيف في المساىمة عمى                                                             عارض بعض الزعماء الييكد تكسيع الككالة، منطمقيف مف مبدأ أف  ك 

ية ذاتيا، أما الصياينة المنظمة الصييكن ىالييكدم، أف ينضمكا إل (القكمي)بجيكدىـ في إقامة الكطف 
أم يتـ تعييف األعضاء غير  ؛أسس ديمقراطية ىلككالة عمف فطالبكا أف يتـ تكسيع اك التصحيحي

 ( 94-93صص الصييكنييف باالنتخاب.عبد الرحمف، المنظمة الصييكنية العالمية)

سرائيؿ األمريكية( 2)  (.98ص)                                           عايش، أمريكا اإلسرائيمية كا 

لمحركة الصييكنية خالؿ  حد الزعماء األكائؿأككاف ، حاييـ كايزمف: عالـ مشيكر كأكؿ رئيس)لدكلة إسرائيؿ(( 3)
ـ، كفي أياـ الحرب العالمية األكلي ترأس العمؿ 1874الفترة التي تمت ىرتزؿ، كلد في ركسيا عاـ 

كعد بمفكر. إصدار العالمية األكلي تـ  السياسي الصييكني، كبسبب خدمتو لبريطانيا كحمفائيا خالؿ الحرب
 ( 171-170صص تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)

 ؛(2/114جريس، تاريخ الصييكنية)جك ، (38( )عبرم( )ص1926-1915مندلسكف، سنكات التككيف)( 4)
 ( 137)صالكيرف ىايسكدشمالي،  ك 

كالعالـ،  يةمريكالكاليات المتحدة األبرز القيادات الصييكنية في أحد أ(: 1924-1856لكيس برانديس)( 5)
حركة مف يعقكب دل ىاس، كقد ترأس ال كاقترب مف الصييكنية بتأثير ،اشتير بعممو في القانكف
مؤثرة في طبيعة الفكر   ن ا  دكار أـ، كلعب 1920مر الصييكني في لندفترأس المؤتالصييكنية في أمريكا، ك 

منصكر، معجـ ك ؛ (95                         ي                                     كالعمؿ الصييكني. لممزيد ي نظر: تممى، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص
 (.95)ص األعالـ كالمصطمحات الصييكنية
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 .(1)سطيفم)التعاكني( باعتباره أساسا لبناء الكياف الصييكني في ف االشتراكي

صييكنية ساـ العامة في الحركة الصييكنية؛ االنق ةحال ذا االنقساـ داخؿ بكلندى ى ى  ع ك س 
 .المتحدة بقيادة برانديسالكاليات  ة، كصييكنيانيا بقيادة حاييـ كايزمفبريط

 البرلماف؛ييكديا في مجمس  47كأصبح ىناؾ  ،األقمياتكتمة  في ذلؾ الكقت بدأ تفكؾ
كعقدكا  (2)ف في جاليشيا فشؿ كتمة األقمياتنة العمكميك كاستغؿ الصيايمف الصياينة،  32 منيـ

 .(3)يفمع حككمة بكلندا سميت)اتفاقية أكجكداه( التي عارضتيا كتمة المتشدداتفاقية 

سياسات اقتصادية  سمسمةـ، 1925-1922عامي ت حككمة بكلندا مابيفاتخذ 
دييف، فتفاكض نادم بكلنبيدؼ تحسيف الحياة االقتصادية لم ؛حياة الييكدكاجتماعية مست 

 يةاتفاقعكا  ٌ ق  ك  ـ،1925اـ عفي صيؼ ف الييكد مع الحككمة لتحسيف ظركؼ الييكد، ك البرلمانيي
بدعـ حككمة بكلندا مقابؿ تحسيف ظركؼ  قضت، ه"   ي   "أج كدا يةباتفاق تي                      ي ٌ مع الحككمة البكلندية س م  

 .  (4)الييكد االجتماعية كاالقتصادية في بكلندا

يكف لحركة ىمزراحي كحركة أجكدات إسرائيؿ كالحركة الصييكنية ع األعضاء البرلمان  ٌ كق  
عف مع حككمة بكلندا، لكنيـ سرعاف ما أعمنكا  ه"أكجكدا"كباقي األحزاب الييكدية عمى اتفاقية 

بعدما تبيف ليـ أف حككمة بكلندا غير معنية بتحسيف ظركؼ حياة عدـ التزاميـ باالتفاقية، 
 . (5)الييكد

جاليشيا( حتى بعد  ييكارسك( ) ككاقع مشدد) متالييكديتيفالكتمتيف استمر الخالؼ بيف 
كلـ  ،كلقد استمر جيربنيكـ عمى مكقفو ا،ـ، كتغير الحككمات في بكلند1926)أيار(انقالب مايك 

في  (Blessedsky )، رغـ تأييده النقالب بميسكدسكى(6)ةحككماليكافؽ عمى سياسة التيدئة مع 
مايك  31ئيسا في يصبح ر جمكعة الييكدية البرلمانية لو لكؿ الم ـ، كصكتت1926مايك) أيار( 
 .(7)ـ 1935سعى لتحسيف أكضاع الييكد حتى كفاتو عاـ نفسو العاـ )أيار(، كفي 

                                                           

 (.252كسكعة المفاىيـ كالمصطمحات)صالمسيرم، م؛ ك (2/115يخ الصييكنية)ج( جريس، تار 1)

 (.239برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ص( 2)
 (.239برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )صك ؛ (43رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ  )عبرم( )ص( 3)

 (.259ص) (افنى؛ شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم )عبرم( 4)

 ( 64كنياؿ، حركة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف )عبرم( )ص( 5)

 (.43ص) عبرم() رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ( 6)

 ( 115باديانسكي، صراع األذكياء)صك ؛ (239برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ص( 7)



74 

في بكلندا، انقسـ  -حد ماإلى  -انتخابات قكية آخر ـ1928كانت انتخابات عاـ 
خؿ قسـ جيربنيـك كتمة أخرل ف مرة أخرل في انتخابات البرلماف، فدك ف العمكميك الصييكني

كقد أدل ىذا الخالؼ باإلضافة إلى دخكؿ  ،لألقميات كأيد الجاليشيكف مرشحيـ الخاص
 55 منيامقعدا،76كا عمى م، فحص(1)األككرانييف كالجاليشييف االنتخابات إلى تقميؿ تمثيؿ الييكد

ف القكة ك لعمكميف ايك ، كبشكؿ عاـ بقي الصييكن(2)في مجمس الشيكخ 21في مجمس النكاب ك 
 .(3)مطمع الثالثينات ىالمنظمة الصييكنية العالمية حت ىالمسيطرة عم

ترل الباحثة أف أسباب االختالؼ بيف صياينة جاليشيا كصياينة كارسك  تعزل إلى 
كالعالقات اإلقميمية المتباينة بيف كؿ مف جاليشيا كمممكة بكلندا  ،الشخصية كالتقاليد التاريخية

أدل ىذا االختالؼ الحضارم كالتاريخي إلى فشؿ جميع محاكالت الحركة كركسيا، كلقد 
 كمكقؼ رسمي يمثؿ الييكد في االنتخابات. ،الصييكنية في تككيف جسـ مكحد

 كتراجع تمثيؿ (4)كاحتفظ بالبرلمافـ، 1930عاـ قبضتو عمى الحكـ  يكحكـ بيمسكدسأ

ديكتاتكرية أظير البرلمانيكف الصياينة  كمع اشتداد ال، صياينة 6منيـ ؛11مرة أخرل إلى  الييكد
 عاـ تكقفت بسيطرة ىتمر عمى الحكـ في ألمانيا ،المعارضة كلكف تمؾ، معارضة لبيمسكدسكى

المعارض لبيمسكدسكى في احتجاج األحزاب  يـتغير مكقفتراجع الييكد ك فقد ـ، 1933
عاـ (نكفمبر)تشريف الثاني  يف المعارضة كأبدكا استنكارىـ لمكقؼ الييكد خالؿ البرلماف البكلندم

 .(5)حيث أعمف رئيس الحزب الفالحي أف الييكد يؤيدكف قاىرييـ، ـ1933

فيي تميؿ  ،الحركة الصييكنية في بكلندا لـ تكف صاحبة مكقؼ ثابتترل الباحثة 
 ثار عمييا غضب البكلندييف.أ امم ؛   ن بدا  ألمصمحتيا دائما ك 

، %23.3بنسبة  العماليكف ر الصياينةسيط ات مف القرف العشريفكفي عقد الثالثين
 ، (1933)عشر عمى القيادة في المؤتمر الصييكني الثامف% 20.5بنسبة ف ك يكالتصحيح

ن ال   االندماج في المجتمع البكلندم، كال يركف ح كانكا يرفضكف بشدة فكرةك  لممسألة الييكدية إال   ٌ

                                                           

 ( 156زمات األكركبية الحادة)صعناف، األك ؛ (240ييكنية زمف الديكتاتكرية )صر، الصبرين( 1)

 )مكقع إلكتركني(متحؼ لتاريخ ييكد بكالف البكلندية)بكلندم( ك ، )نت(مكسكعة العالمية الشعبية)بكلندم(ال( 2)

  .(2/115)ج تاريخ الصييكنية ( جريس،3)

عناف، األزمات األكركبية ك  (؛65بكلكنيا بيف الماضى كالحاضر)صالمركز البكلكني في بيركت، ( 4)
  .متحؼ لتاريخ ييكد بكالف البكلندية)بكلندم(؛ (154الحادة)ص

 (.241-240ص  برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )ص( 5)
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خالء ،بتيجير الييكد مف بكلندا أم أنيـ كانكا يشكمكف فرقة  دم؛با مف فائضيا الييك ك أكر           بؿ كا 
 . (1)الييكدية تطالب بحؿ نيائي كجذرم لممسألة

كيتضح مف ذلؾ سبب تكجو الصياينة في بكلندا لتيجير أكبر عدد ممكف مف ييكد 
بكلندا إلى فمسطيف، كىذا ما يفسر كثرة أعداد ييكد بكلندا الذيف كصمكا أرض فمسطيف، كشكمكا 

 الستيطاني الصييكني فييا.الشريحة األكبر في التجمع ا

كاعتبركىا ضمف  ،نية كالبكند الممارسات البكلندية ضد األقمياتعارضت الحركة الصييك 
كلكف حركة أجكدات  ،ـ1933في سنة قاطعتا انتخابات البرلماف ك  ،ساميةما يسمى بمعاداة ال

كبذلؾ لـ تنجح ، (2)إسرائيؿ رفضت مقاطعة االنتخابات البرلمانية كالتعاكف مع الحركة الصييكنية
مرة أخرل في تحقيؽ أىدافيا السياسية داخؿ البرلماف، كدخمت الحركة ة الحركة الصييكني

 السياسية في أزمة تنظيمية داخمية.

 وكة الصييكنية في بكلندا مكشيتكلى رئاسة الحر ك ىاجر جيرينيـك ألرض فمسطيف، 
في  حركة دة تجمع كافة فركع الكتمة مكح الصييكنية فيد صفكؼ ، الذم حاكؿ أف يكح(3)سنيو

االنضماـ  بسبب رفض اجكدات إسرائيؿ كالبكند ؛لكنو فشؿ ،(4)ـ1935انتخابات البرلماف عاـ 
لصييكنية في الصراع الجزء األكبر مف نشاط الحركة اؿ ذلؾ      ٌ ، كشك  كاستمر الخالؼ ،لمقائمة

الستيطاف أك ا ،ية في بكلنداعمى حساب اىتماميـ بالسياسة الداخمات، ككاف ينبكلندا خالؿ الثالث
 .(5)في أرض فمسطيف

 البكلندية منذ فشؿ اليجرة الرابعة األحياءتراجعت شعبية الحركة الصييكنية في 
استغؿ البكند تعاكف الحركة الصييكنية مع كزارة الخارجية البكلندية لتيجير ، ك ـ(1924-1929)

                                                           

 ( 88كقعت، الخطكط العريضة لتاريخ الييكد في بكلندا)بكلندم( )صأ( 1)
 (.260آفني، شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا)عبرم( )ص( 2)

ـ، نشط في حركة الشبيبة الصييكنية 1909ييكني، كلد في بكلندا عاـ مكشيو سنيو: سياسي كزعيـ ص( 3)
ككاف المحرر األكبر لصحيفة يكمية  ،في مؤتمرات صييكنية ؾر تكاش ،كشغؿ مناصب مختمفة في بكلندا

ـ إلى فمسطيف، تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية 1935النازييف ىرب عاـ  صعكدفي أكركبا كبعد 
 (.321)ص

 (.61أفني، الصييكنية كمعارضكىا )عبرم( )ص شمعكني؛ ( 4)

 (.44ص) عبرم() رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ( 5)



76 

في ، (1)لتعاكنيا مع حككمة السامية ؛الييكد إلى فمسطيف، كقاـ بحممة  ضد الحركة الصييكنية
مع الحرب العالمية الصييكنية إلى فمسطيف  فيو بريطانيا حصص اليجرة، أنقصتالكقت الذم 

النازية ضمف المياجريف الجدد الكافديف مف أكركبا إلى مف دخكؿ عمالء      ن خكفا  ة؛ الثاني
لبكلندا، تكقفت األحزاب ، كمع اندالع الحرب العالمية الثانية كاحتالؿ ألمانيا (2)فمسطيف

 .(3)ادتيا إلى فمسطيفكىاجر معظـ قفي بكلندا عف العمؿ، كالجمعيات الييكدية 

عاـ  حتى ،ـ1922عاـمقارنة تمثيؿ الصياينة في السايـ)البرلماف البكلندم(مف خالؿ 
ية في فترة تراجع شعبية الحركة الصييكنية بيف الجماىير الييكدية البكلند يتبيفـ 1939
األمر الذم كانت تعتمد عميو إلنجاح ، تحسيف كضع الييكد في بكلندا عف ثينات، كعجزىاالثال

مف خالؿ التركيج لفكرة  ،فمسطيف ىلتنشيط اليجرة الييكدية إل لذلؾ سعت ؛)القكمي(مشركعيا 
 الالسامية.

 : م(1939.-1918)بولندا في واالجتماعي لمحركة الصييونية التعميمينشاط ال     ً   ثانيا : 

لمشباب  )القكمية(ت الحركة الصييكنية في بكلندا أف المكاقؼ السياسية كالثقافية آمن
البكلندية  في المؤتمر الخامس لمحركة الصييكنية ا مف خالؿ التعميـ، كأعمنتالييكد سيتـ بمكرتي

، ككضعت منظمة تربكت س شبكة المدارس الصييكنية)تربكت(ـ تأسي1921سنة  دالمنعق
عى إلنشاء مدارس عصرية، تسـ، فيي 1922مر التأسيس عاـ ي مؤتأىدافيا األساسية ف

، كفرض المغة العبرية لغة فمسطيفلمنياج الذم يدرسو الييكد في ا، تدرس )قكمية(عممانية،
 .(4)أساسية لمتدريس

ـ عمى 1927-1926الدراسي في العاـ التابعة لمنظمة تربكت احتكت منظكمة التعميـ 
درس فييا  ،مدرسة 183 إلىـ 1935-1934العاـ الدراسي  كازداد العدد فيمدرسة، 123

                                                           

 بكلندم (لتاريخ ييكد بكلندا )معيد بكالف ك ؛ (26لصييكنية كمعارضكىا )عبرم( )صشمعكني، أفني؛ ا( 1)
  )مكقع إلكتركني(

 (.239)ص زمف الديكتاتكريةالصييكنية ، برينر( 2)
  )مكقع إلكتركني(يخ ييكد بكلندا )بكلندم(معيد بكالف لتار ( 3)
 (.39-35صص بكسؾ، اتجاىات تعميـ األطفاؿ كالشباب الييكد في بكلندا )عبرم( )( 4)
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ركضة تعمـ فييا  72عمى ، شممت كمعممة  ن ا  معمم 1,113 ن  ي      ا  ي عمميـ ييكدي  ن ا  تمميذ34,232حكالي 
 .(1)     ن طالبا  2752مدارس ثانكية تخرج منيا  9، ك   ن طفال  1522

، يةب المنسكبيف لممنظكمة التعميميتضح زيادة عدد الطال اإلحصاءاتمف خالؿ ىذه 
كىذا  ، ن ا  طالب 5.669كزاد عدد المتعمميف   ،مؤسسة 60أعكاـ زاد عدد المؤسسات  8 فخالؿ 

   ن       ن ميا  كفكريا  عقك       ن عمميا   يـكة الصييكنية عمى تعميـ الييكد في بكلندا كتييئتيكضح مدل حرص الحر 
 كضاعاأل تردم الجالية الييكدية تعاني مف تفي الكقت الذم كان لميجرة ألرض فمسطيف؛

 ثالثينات.الفي عقد تصادية االق

 انقسـم، لتعميـ التاريخ الييكد  ن ا  ـ معيد1928أسست الحركة الصييكنية في كارسك عاـ 
، كقسـ إلعداد معممي المدارس الثانكية ،ف         ي    ليصبحكا م عممي قسميف: قسـ لتعميـ الحاخامات ىإل

ـ 1937/1938دراسي المعيد في العاـ ال فىكتخرج في التدريس، كاعتمد المعيد المغة العبرية 
 .)القكمي(ثـ االنتقاؿ لمرحمة التعميـ  ،     ي                                                  مئة م عمـ، عممكا عمى نقؿ التعميـ التقميدم لمتعميـ الحديث

يكد بكلندا الذيف يف تجذب أمدارس الصييكنية الحديثة ال لقد استطاعت (2)كفؽ الفكر الصييكني
ة  التي فرضتيا عمييـ طبيعة كطرؽ الحياة التقميدي ،انغمسكا لفترة طكيمة داخؿ غرؼ التكراة

 الحياة في الجيتكات.

كتعكيدىـ االلتزاـ ، كتقكية بنيتيـ الجسمية ،الحركة الصييكنية بأىمية إعداد الييكد آمنت
نشات النادم الصييكني أر فعالية في المشركع الصييكني، فكثأليككنكا  ؛كاالنضباط كقكة التحمؿ

لمنادم في كارسك كلفيؼ، ككاف   ن ا  نشأت فركع، ثـ أ1909في مدينة كراككؼ عاـ  (مكابي)
 (3)تجنيد الشباف الييكد ى، تعمؿ عم(قكمية)تعميمية كفكرية ك         ي               النادم ي عد مؤسسة شبابية

العمؿ كفؽ الكاقع  بالنسبة  أفثقافي اط الحركة الصييكنية السياسي كاليتضح مف نش
يؽ مصالح الييكد، كالحصكؿ ، أرادت مف خاللو تحق                              ه الصييكنية في بكلندا مبدأ مركزم  لمحركة 

عمى مكاسب سياسية في دكلة تسعى لقكمية بكلندية خالصة، فدعمكا الحكـ الذاتي )القكمي( 
لكف بعض الحركات                                                  ن       ن    لمييكد في بكلندا، لكنيـ اعتبركىا كسيمة كليست ىدفا  نيائيا ؛ ك 

لييكدية يكمف في قضية احؿ ال                          ن                 جكدات إسرائيؿ( رأت تضاربا  في األىداؼ، كأف  كأالييكدية)بكند؛ 
       ى                               كىناؾ م ف أيد الحركة الصييكنية)مزراحي،  ،نداحقكقيـ كمكاطنيف في بكل ىالحصكؿ عم

                                                           

 ( 151جيمبر؛ شمركؾ، فصكؿ في حياة ييكد بكلندا )عبرم( )ص( 1)
 .148صالمرجع السابؽ، ( 2)
، جرد لألرشيؼ الصييكني)بكلندم( )ص3)  ( 194-191صص ييكد كراككؼ)عبرم( ) سممكف،؛ ك (9( رينجمبيـك
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مف أجؿ الحصكؿ عمى مكاسب سياسية تساعدىـ في  ؛كبكعالي صييكف( كدخؿ معيا الصراع
 إنشاء دكلة صييكنية في فمسطيف.

 

 نية في بولندا:عالقة التيارات الصييونية والييودية بالحركة الصييو :      ً ثالثا  
 وعالقتو بالحركة الصييونية في بولندا: ي،التصحيح التيار (1

بداية العقد الثالث مف القرف العشريف عدة حركات رفضت التكجو ظيرت في بكلندا 
، كالحارس القكمي (2)، مثؿ حركتي الحارس الطاىر)ىاشكمير ىاطاىكر((1)االشتراكي العمالي

مكعة شبابية أطمقت عمى نفسيا اسـ الفجر )ىاشاحر(، )ىاشحار ىاليئكمي(، ثـ ظيرت مج
                                       ن       ن زعيميـ األكحد، كفرضت عمى أعضائيا انضباطا  عسكريا    (3)كرأل أعضاؤىا في جابكتنسكي

     ن                                                                     صارما ، كاعتمدت في مادتيا البشرية عمى الشباب العامؿ كالطالب، كأصبحت التككيف 
 .(5) في باريس (4)التصحيحي األكؿ المرتبط بقيادة ىتسكىر

                                                           

  .(2/176جريس، تاريخ الصييكنية)ج؛ ك (2التصحيحية)صالحركة  ( عمرك، 1)
ر             ٌ لى كارسك، غي  شيـ( فى جاليشيا، كعند انتقالو إسسيا )بف ىاطاىكر: منظمة شبابية صييكنية، أىاشكمير ( 2)

الحركة  فيما بعد أصبح أحد أقطابلمنظمة ليصبح )ىاشكمير ىاليئكمي(، كتقرب مف )ىاشاحر(، ك اسـ ا
، الحركة التصحيحية)ص  ( 1/80بف يركحاـ، بيتار)عبرم( )ج؛ ك (38التصحيحية. ابك جميـك

 تصحيحيةخطيب المع، مؤسس الحركة الكصحفي ك  أديبـ، كىك 1880( جابكتنسكي: كلد في ركسيا عاـ 3)
، خدـ لجيش البريطانيالمساعدة  البغاؿ،سائقي كتيبة  1915مع يكسؼ ترمبمدكر عاـ شأ أنكرئيسيا، 

في كتيبة "رماة الممؾ"، ككاف أحد رؤساء منظمي حركة الدفاع الذاتي، شكؿ "الحزب  برتبة ضابط
فمسطيف ـ كنقمت رفاتو إلى 1940بيتار"، تكفي في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  اإلصػالحي كحركػة

أقيمت عمى اسمو مستكطنة غالت ك ـ، 1964ىرتسؿ في القدس عاـ  ، كدفنػت فػي جبػؿالمحتمة
فمسطيف يد مف األحياء كالشكارع في مدف بنيامينا، كأطمؽ عمى اسمو العد جابكتنسكي بػالقرب مػف مػستكطنة

  .(187. تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)صالمحتمة
ـ، 1925اـ    ي             ر ع قد في باريس ع: حزب أسسو جابكتنسكي خالؿ مؤتمالصييكنية التصحيحية)ىتسكىر(( 4)

الحزب خطة إلعادة تشكيؿ الكتائب البرية كجزء مف القكات البريطانية في فمسطيف، كالتركيز عمى  كتبنى
لى فمسطيف، كتجديد ركؼ سياسية مناسبة ليجرة الييكد إالمطالبة بتكفير ظك تطكير العمؿ العسكرم، 

طار ىتسكىر ىيئات مف إشاط الصييكني، كقد عمؿ ضصندكؽ خزينة االستيطاف الييكدم لتمكيؿ الن
حركة بيتار، كبريت ىاحياؿ، كمف بيف صفكؼ ىتسكىر جاء أعضاء منظمتي ايتسؿ  :مثؿ ؛مختمفة

  .(150-149صص كليحى. تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)
، الحركة التص( 5)   .(31يتسؿ ليحى)ص(؛ كمحارب، ىاغاناة إ39-38حيحية)صأبك جميـك
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لتركيزىا عمى النشاط سياسة الحركة الصييكنية  (Jabotinsky) انتقد جابكتنسكي
ىماليااالستيطاني  ل أف جيكد الصييكنية الذاتية نشاط السياسي كالدبمكماسي، فيك رأال          كا 

كاتيميا  ،الجدكل منيا دكف مساندة قكل كبرل  لتقتطع األرض ليـ كتساىـ في نقؿ المياجريف
استقالتو مف المجنة التنفيذية لممنظمة  كأعمفف مع االنتداب البريطاني، بتدمير أسس التعاك 

 .(1)1923الصييكنية 
اشتد الصراع بيف التصحيحييف كالصييكنية العالمية عندما طالب التصحيحيكف بجعؿ  

كف عف المنظمة ض طمبيـ، كانفصؿ التصحيحي                                           ي الدكلة الصييكنية ىي اليدؼ المعمف لمحركة فرف  
 (2)مككنيف المنظمة الصييكنية الجديدة ـ1935ـ عاالصييكنية 
بيدؼ  ؛(3)الصييكنييف العمكمييف  أكساط في بكلندا في التصحيحية الحركة ظيرت 

 ؛(4)احتالؿ حيز في السياسة الداخمية الصييكنية لتظير رؤية الطبقة الكسطي كتقكـ بتمثيميا
ية الذيف الييكد ىف ابناء الطبقة الكسطي بكلندا بيلذلؾ تركز التأييد الكبير لمحركة التصحيحية ف

 .(5)فمسطيف، كتككيف دكلة ييكدية كجيش ييكدم ىلإكانكا يطمحكف لميجرة 

 ،العشرينات منتصؼ شؽ التصحيحيكف طريقيـ داخؿ المجتمع الييكدم في بكلندا منذ
 ،( (Lewin Rayeh ، كقائدىا ليكف رايخ"لفنكت عيت"  كتمة دعـ عمى التصحيحيكف كحصؿ

 سياستيا لتغيير بريطانيا عمى الضغط مسألة في) Jabotinsky )جابكتنسكي سياسة دعـ مالذ
  زعيميا أف رغـ ،"ىمشمار ؿع" كتمة مع اتفاؽ إبراـ في فشمكا التصحيحييف كلكف في فمسطيف،

، حدد جابكتنسكي أىداؼ الحركة (6)ركسيا في جابكتنسكي مع السالح رفيؽ كاف جيربنيكـ
ىك  (القكمي)الكطف                             ضفتي نير األردف، كاعتبر أف   ىالدكلة الييكدية عم التصحيحية بإقامة

                                                           

 . (248المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات)ص؛ ك (2)ص( عمرك، الحركة التصحيحية1)

 ( 143رتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف)عبرم( )ص(؛ ك 248كعة المفاىيـ كالمصطمحات)صالمسيرم، مكس( 2)

  ؛(281( مندلسكف، سنكات التككيف)عبرم( )ص3)
Schechtman,History of the Revisionist Movement(p.386)   

  .(2التصحيحية)ص عمرك، الحركة( 4)
، الحركة التصحيحية)ص5)   .(42( أبك جميـك

Shavit,Jabotinsky and The Revisioist Movement (p.392)  
  .(282( مندلسكف، سنكات التككيف)عبرم( )ص6)
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إقامة جيش ييكدم مستقؿ  إلىيدعك فيو   ن ا  الكسيمة الفعالة إلقامة ىذا اليدؼ، كطرح برنامج
 .(1)كمرتبط ببريطانيا

مايك)أيار( 3بكلندا في  في األكؿ مؤتمرىـ التصحيحيكف عقدكتنفيذا ليذا اليدؼ 
 كحدد بكلندا، أنحاء جميع مف مندكبيف ضـ قطرم، مؤتمر كارسك في عقد أشير كبعد ـ،1926
 ستيطافيف بافمسط في ييكدية أغمبيةتحقيؽ  :كىي ،التقميدية مطالب التصحيحييف المؤتمر
 مف التخمص تريد حككمات السامية مع تحالفيـ و المانع مف   ن  أك  ،بريطانيا مف مدعـك مكثؼ
 الحككمة دعـ عمى التصحيحيكف حصؿ ذلؾ عمى كبناء ،كلندا()حككمة ببمدانيا في الييكد

 ، كسمحت(3)مف بكلندا كبيرة ييكدية ىجرة لتشجيع       ن مضمكنا        ن حميفا   فييـ كجدت ألنيا ؛(2)البكلندية
 .(4)كاألحياء الشكارع في عسكرية شبو عركض بتنظيـ ،لمتصحيحييف البكلندية الحككمة

لتالقي  الحركة التصحيحية كالحككمة البكلندية التعاكف كاف كبيرا بيف               مف الكاضح أف  
 .أىدافيما في تيجير الييكد مف بكلندا

 بداية ففي مركزىـ، كتقكية بكلندا، في التنظيمية مؤسساتيـ بناء في التصحيحيكف عمؿ
، كجماعات (Tiomkinia)"تيكمكينيا" ىتدع أكاديميةجماعة تصحيحية  ظيرت  1928عاـ 

جميعيا ، ك (Kadima)كاديماك ، (Emuna)كايمكنيا، (Galilea)يمياغالمثؿ:  أخرلأكاديمية  
 اتحاد  1928 عاـ منتصؼ في كظير، التصحيحي انضكت تحت لكاء النادم األكاديمي

 طالبات تأييد جذب استطاع الذم (Massada)مساد التصحيحية العميا المدارس طالب
 لمطالب تصحيحي اتحاد كؿ ي ش   ؾ، كذل"أغكدات يسرائيؿ" لحزب التابعة األرثكذكسية المدرسة

 Brit Yeshurun))(5) يشكركف بريت" دعى المتدينيف،

                                                           

برتؿ، ييكد ك ؛ (249المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات)ص؛ ك (3( عمرك، الحركة التصحيحية)ص1)
  .(143بيف)عبرم( )صبكلندا بيف الحر 

، الحركة التصحيحية)ص2)  ؛(126تمراز، طرد الفمسطينييف في الفكر كالممارسة الصييكنية)ك  ؛(41( أبك جميـك
  .(283مندلسكف، سنكات التككيف)عبرم( )صك 

  .(248( برينر، الحركة الصييكنية زمف الديكتاتكرية)ص3)
(4) Shavit,Jabotinsky and The Revisioist Movement (p.38). 

، الحركة التصحيحية)ص5)  ؛(42( أبك جميـك
                        Schechtman,History of the Revisionist Movement (pp.400-401)  
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بكلندا، تميزت حممة انتخابية في   ٌ    نف ذكا، ك ـ1931عاـ  بمغ التصحيحيكف ذركة نفكذىـ
، كمنذ (1)، جاء ثمثيا مف الطبقة الكسطي الييكدية    ن صكتا  29.985كسبيـ أبحماسة خاصة؛ مما 

د الحركة التصحيحية عمى تيجير الييكد مف ـ تركز جي1933صعكد الحكـ النازم عاـ 
 .(2)بكلندا

 بالحركة الصييونية في بولندا: وعالقتو، حزب ىمزراحي (2

الساعية  الطميعة ت تمثؿنيا كانأل ؛الييكد في بكلندا عمى سيطرت الحركة الصييكنية
أىمية الديف الييكدم في  لىإتنبيت ، كرغـ عممانيتيا فقد قامة الدكلةلتحقيؽ حمـ الصييكنية في إ

رض تحت مسمي )أ فمسطيف ىالكافديف إل  ي      يا  لجذب                  ن     يضفكا عمييا طابعا  ييكد حركتيـ؛ كي
 .(3)(إسرائيؿ

سيطرت  التيندا بعممية الحداثة لبك  في األرثكذكسيةالدينية الييكدية  األحزاب تأثرت
مع خصكميـ  متنافسكأصبح الحزب أداة ل ،فتبنت طرؽ العمؿ الحزبية مجتمع بكلندا، ىعم

فيما األرثكذكسية األحزاب ي بكلندا، كما تنافست قيادة الجالية الييكدية ف ىف عمالبكند، كاليساريي
 الذم  إسرائيؿجكدات حزب أ: حزبيف إلى ؛ فانقسمت(4)قيادة المجتمع األرثكذكسي ىبينيا عم

الثاني فيك حزب  أما الحزب ؛(5)تعايش معيا بعد ذلؾرفض الصييكنية في بادئ األمر ثـ 
رأل أف الصييكنية السياسية رغـ عممانيتيا الظاىرة، إال أنيا ستساىـ بالضركرة  الذم ىمزراحي

 )القكمية(بتبني فكرة  تباع ىمزراحيأفي ترسيخ القيـ الدينية في الكجداف الييكدم، كقاـ 
 .(6)فمسطيف إلى)كعكدة( الييكد  ،الييكدية

                                                           

، الحركة التصحيحية)1)  ؛(43-42صص ( أبك جميـك
                                Mendelson,The JewwsOF East Central Europe (pp. 76-77)  

 انظر دكر الحركة التصحيحية كبيتار في تيجير ييكد بكلندا في الفصؿ الثالث( 2)
كىك مفيـك لو أصؿ ديني تاريخي في عقيدة الييكد، فالصييكنية منذ بدايتيا حركة سياسية، كلكنيا تخفت  ( 3)

د العالـ حكليا، كتخفى لتخمؽ رؤيا )العكدة إلى أرض الميعاد( أيدلكجية تاريخية كدينية تجمع ييك  ؛بالديف
 بو حقيقة أىدافيا عف العالـ الخارجي كليذا رفضت عدة اقتراحات لكطف )قكمي( في غير فمسطيف

 ( 135 -134صص ) حمداف، إستراتيجية االستعمار كالتحرير

 ( 39كيناؿ، حركة المزاحي )عبرم( )ص( 4)

 ؛(37الجكىر الرجعى الصييكني) صشاىنكفينش، خرافات الصييكنية السبع،مجمكعة مقاالت بعنكاف ( 5)
  .(70صمركزية، )القكمية( الييكدية)الدائرة الثقافية الك 

 (.29ـ( )ص1948-1902ديبة، القكل الدينية كعالقتيا بالحركة الصييكنية)( 6)
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 الديني التعميـ ـ؛ لحماية1917صؿ في بكلندا عاـ بدأت حركة ىمزراحي نشاطيا المنف
كتبنت الحركة  (1)الحركة الصييكنية مؤسسات إطار داخؿ المتدينيف الييكد تمثيؿ مع الييكدم،

، كركزت عمى أعماؿ (2)كالمشاركة في المنظكمة السياسية العصريةة، القيـ الديمقراطية السياسي
مف نشاطاتيا لمعمؿ   ن ا  كبير   ن ا  فخصصت جزء ؛(3)لتحسيف ظركؼ الييكد في بكلندا ؛الكاقع

 كالدينية لمييكد في بكلندا. (القكمية)البرلماني،  في إطار صراعيـ لنيؿ الحقكؽ المدنية ك

أكد ك ، تيةراكفؽ شعارات دينية تك كلكف  ،فمسطيف الستيطاف فياىمزراحي كأيدت  
 كؿ الحاخاـ يتسحاؾ نيسينباـك؛ فيق(4)               ن جانب ككنو دينيا   إلى ،)قكمي(و حزب صييكني     أن  الحزب 

(Isacc Nissenboum)(5) نشأ تمؾ الكتمة لحماية التعميـ الديني الييكدم مع تمثيؿ الييكد أنو أ
 .(6)مؤسسات الحركة الصييكنية إطارالمتدينيف داخؿ 

بية االستعدادات التجديدية حركة ديمقراطية مشا أصبحت حركة ىمزراحي كفؽ ىذه
 األرثكذكس الييكد مف كبيرعدد  دنتقفا؛ (7)كذكسيةرثاألغير كدية لمحركات كاألحزاب اليي

 تقريب في     ن سببا   سيككف النشاط ذلؾ ألف العممانية؛ األطر في سياستيا، كعارضكا  مشاركتيا
لكف راكد ، ك (8)الماشيح (، كاقتراب مجيءإسرائيؿ الييكد في )أرض تجميع عبر النياية

فمسطيف  إلىة مبتدعة كمحرفة تعتبر اليجرة تيتكرا نصكص إلىا الصييكنية الدينية استندك 
يا كصية مف كصايا ديانتيـ؛ فقامكا بابتداع الحجج كالمبررات بكافة أشكاليا لدعـ في كاالستيطاف

 .(9)أرض فمسطيف إلى الييكد الحركة الصييكنية في تكجيو
 ىعم أكساط الييكد كالحفاظ في الكعي )القكمي( نشر  ىعمحركة ىمزراحي عممت 

مية لفكرة الخالص بشكؿ خطكة عم إليجاد ؛المنظمة الصييكنية إطارالتعاليـ الدينية ضمف 

                                                           

  .(7رىا )عبرم( )صك فيشماف، الصييكنية الييكدية كتط( 1)
ماضي، الديف كالسياسة في ك ؛ (48عالميتيف)عبرم( )صكنياؿ، حركة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف ال( 2)

 (.219إسرائيؿ )ص

 (.34فيفياف، ما بيف الحرب كالمحرقة)عبرم( )صت( 3)
 (.46أبك شمر، الصراع في إسرائيؿ )ص( 4)
(5 )( حد مؤسسي حركة ىمزراحى في بكلندا، أصييكني، ك  ( :حاخاـIsacc Nissenboumيتسحاؾ نيسينباـك

ـ كانضـ لحركة أحباء صييكف، ككتب العديد مف المقاالت كاألبحاث في تاريخ 1868كلد في ركسيا عاـ 
  .(313معجـ المصطمحات)ص ـ. تممى،1942قتؿ في كارسك عاـ ك  ،الصييكنية الدينية

 ( 219ماضى، الديف كالسياسة في إسرائيؿ)ص؛ (7فيشماف، الصييكنية الييكدية كتطكرىا )عبرم( )ص( 6)
 (.48راحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف)عبرم( )صكنياؿ، حركة المز ( 7)

 ( 8-7صص الصييكنية الدينية كتطكرىا)عبرم( )، فيشماف( 8)
 (.219ماضي، الديف كالسياسة في إسرائيؿ )ص( 9)
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ؿ كالمدنية لمييكد في بكلندا، مف خال (القكمية)لمحصكؿ عمى الحقكؽ السياسية كفسعت  ،عممي
العامة حقكؽ المف أجؿ المطالبة بكقد عممت مف خالؿ الحركة الصييكنية؛  ،البرلماف البكلندم

البرلماف البكلندم ضمف القكائـ  انتخابات فيمف خالؿ مشاركتيا ، كذلؾ (1)في بكلندا كد لميي
، كعدـ فرضو عمى الييكد ،منع المكافقة عمى قانكف إجازة يكـ األحد فيكنجحت  ،الصييكنية
، الجيش أعماؿير الجنكد الييكد المتدينييف مف تحر  ، كما نجحت في(2)ـ1919عاـ  ككاف ذلؾ

ضمف األحزاب الييكدية عمى ىمزراحي ـ كقعت 1925؛ كفى عاـ ي أعياد الييكدكتسريحيـ ف
تزاـ لندية، لكف تمؾ األحزاب سرعاف ما أعمنت عدـ االلمع الحككمة البك  "اكجكداه"اتفاؽ 

 .(3)الييكد  االقتصادية أكضاعنتيجة لتدىكر  ؛باالتفاقية
بسبب مشاركتيا ضمف ؛ بكلندا فيمف الصعكبة تحديد قكة حركة ىمزراحي كتأثيرىا 

طرديا مع انتخابات البرلماف  فيالحركة الصييكنية، كبذلؾ تأثرت نتائجيا  أسستيا التيالقكائـ 
 .الحركة الصييكنية نتائج

ىمزراحى عمى تكحيد الديف كالثقافة كالمغة العبرية بيف ييكد بكلندا، مف خالؿ ركزت 
)يبنا(،  ـ شبكة تعميـ حزبية مستقمة1919فأنشأت لنفسيا عاـ  ،كالثقافيةالنشاطات الفكرية 

 أفكاستطاعت ىذه المنظكمة  ،كفؽ الرؤية الصييكنية الدينية ،اعتمدت فييا تدريس المغة العبرية
مثؿ باقي  ،كالحصكؿ عمى الدعـ المالي ،ـ1928تحصؿ عمى اعتراؼ حككمة بكلندا عاـ 

 ألؼ15حكالي ـ 1933-1932عاـ  ا، كبمغ عدد المنتسبيف لي(4)بكلندا فيالمنظكمات التعميمية 
كفى  ،المرحمة الثانكية يدرسكف في المدارس التابعة ليمزراحي مف رياض األطفاؿ حتىتمميذ 
 ،(5)التعميمية التابعة ليمزراحي ألؼ تمميذ في المؤسسات 14أصبح العدد 1935-1934عاـ 

% لممدارس 42 ساببكلندا، مقابؿ انت فيعدد التالميذ الييكد  إجمالي% مف 8كىـ يشكمكف 
تراجع حركة ىمزراحي داخؿ الجالية الييكدية  ى، كىذا يدؿ عم(6)إسرائيؿجكدات ألحركة التابعة 
 .المتدينة

                                                           

، جرد لالرشيؼ الصييكني)بكلندم( )ص، معيد بكالف لتاريخ ييكد بكلندا )بكلندم( )نت(( 1)   .(2ينجمبيـك

معيد بكالف لتاريخ ييكد بكلندا ؛ ك (49ص)عبري( )كة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيفكنياؿ،حر ( 2)
 ( مكقع إلكتركني)بكلندم( )

بككف، سياسات ك (؛ 64-63صص )عبرم( )كنياؿ،حركة المزاحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف( 3)
 (.26جكدات إسرائيؿ)عبرم( )صأ

 .(14راحى)عبرم( )صتاريخ حركة ىمز  شيناـ،( 4)
 .(40الشباب في بكلندا)عبرم( )صك اؿ بكسؾ، اتجاىات تعمـ األطف( 5)

  .(63كنياؿ، حركة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف)عبرم( )ص( 6)
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 شخصية أىميا:، عكامؿ المشركع الصييكني بعدة في حركة ىمزراحي إسياـ تأثر
التأسيسية  الفترات في كبكلندا ركسيا سادت التي إلى الظركؼ إضافة التمكيؿ، كعنصر القائد،

 االقتصادية، المجاالت في فمسطيف أرض عف المعمكمات جمع     ى         تتعد  نشاطاتيا ليمزراحي، فمـ
مكانية  ذلؾ، في لمساعدتيـ ؛(1)ركتشيمد لمباركف كطمبات تقارير كرفع األراضي فييا، شراء          كا 
 في الييكد لدعـ كجمع التبرعات فمسطيف، في كاالستيطاف إمكانية اليجرة  اقتراحات كتقديـ

كدعـ  ،لجمع أمكاؿ مف ييكد بكلندا ؛(3)؛ فأنشأت شركة ييكدية حممت اسـ)ركش يبنا((2)فمسطيف
 .(4)االستيطاف الصييكني في فمسطيف

 اقتراح جمع تـ ـ، 1919في بكلندا عاـ )ىمزراحي(لحركة الثاني المؤتمر عقد كأثناء
عداد الخيرية، كالجمعيات الصدقات أمكاؿ سطيف، لكف فم إلى لنقميـ راحيأتباع ىمز  مف قكائـ        كا 

 .(5)رض الكاقع أ ىتمؾ الفكرة لـ تطبؽ عم
شباب  ، أىميا:الشبابيةظير في  حركة ىمزراحي مجمكعة مف المنظمات كالمؤسسات 

 )ىابكعيؿ المتدينييف الصييكنيية ابطة العماؿر ك  ،(6)تساعيرم ىمزراحي()ىمزراحي 
مؤسسة طالئع ىمزراحي)ىحالكتس ت ئانش 1925ـ، كفي عاـ 1922عاـ  (7)ىمزراحي(

                                                           

( : أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائمة Edmond de Rothschild( )1845- 1934ادمكند دل ركتشيمد)( 1)
ـ( مؤسس فرع 1792/1868الييكدية، كىك أحد األبناء الخمسة لجيمس ماير دل ركتشيمد) ركتشيمد الثرية

 ييكنية في فمسطيف، كاىتـ بالييكدلو مساىمات كبيرة في المشاريع االستيطانية الص العائمة في فرنسا
عمى مكافقة                        ن                                                             اليديشية، كلـ يكف مؤيدا  أكؿ األمر لصييكنية ىرتزؿ السياسية، كلكنو استخدـ نفكذه لمحصكؿ 

 عمى إعالف بمفكر، كعمى إدخاؿ فمسطيف تحت االنتداب البريطاني. المسيرم، مكسكعة الييكد فرنسا
 ( 133الفرا، النشاط الصييكني في الكاليات المتحدة)ص ؛(179/ 6)مج

 (.81ية)صديبة، القكل الدينية كعالقاتيا بالحركة الصييكن( 2)
ي بكلندا كدعمت المستكطنييف في مستكطنتي ركش بينا، كزخركف ركش يبنا: أسست في مدينة كاتكيتش ف( 3)

 (.19يعقكب، تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية )ص
 (.14شيناـ، تاريخ حركة ىمزراحى)عبرم( )ص( 4)
  .(12بكلندا)عبرم( )ص في ىمزراحي بداية التغير زمف في حركةف، ركبنشتاي ( 5)
                                                  ي     لعالمي، كانت تؤيد العمؿ الطالئعي في االستيطاف، كقد أ قيمت ىتسعير ىمزراحي: حركة شباب المزاحي ا( 6)

ـ، كبعد ذلؾ أقيمت نقابات في دكؿ أخرم، كفي عاـ 1917أكؿ نقابة قطرية لتمؾ الحركة في بكلندا عاـ 
ـ عقد المؤتمر العالمي لمحركة التي اتحدت مع )ىابكعيؿ ىمزراحي( كمع)ىاحالكتس ىمزراحي( في 1921

  .(395تممي، معجـ المصطمحات)ص (.ميو اسـ)تكراة  كعمؿحمؼ عالمي أطمؽ ع

ـ 1922لجناح العمالي لحزب ىمزراحي، تأسس في القدس عاـ العامؿ المزراحي)ىابكعيؿ ىمزراحي(: ا( 7)
كرفع شعار"  ،عمى يد مجمكعة مف الييكد األرثكذكس، كأخذ زماـ المبادرة في الحركات الصييكنية العمالية

كجديد جدة تاميـ صناعات الصمب"، كىك متفؽ مع حزب ىمزراحي بضركرة ربط الديف قديـ قدـ التكراة، 
  .(272)ص بالدكلة. المسيرم،مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية
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المستكل الفكرم كالثقافي  ىعمجميع تمؾ المؤسسات كالحركات نشطت ك  ،(1)ىمزراحى(
 العمؿ تؤيد كانتك  ،رض فمسطيفأ إلىلميجرة المتديف إلعداد الشباب  ؛كالتعميمي كالرياضي

مؼ عالمي تكحدت الحركات كتـ تشكيؿ حـ 1925كفي عاـ  ،(2)االستيطاف في الديني لطالئعيا
إال عمى الحمؼ الجديد أف أماني الييكد لف تتحقؽ  سـ ) تكراة كعمؿ( كقد آمفطؽ عميو ا ي أ  

لف  مالييكد يقظة                      كشددت الحركة عمى أف                      ن  كاالىتماـ بالعمؿ أيضا ،  ،أساس التمسؾ بالتكراة
 .(3)قؿ شخصيتوالتي ستسيـ في ص (!أرضو التاريخية)ي تككف إال ف

الجياز السياسي التنفيذم في الحركة الصييكنية  كجدتي ىمزراح               مف المالحظ أف  
الحركة الصييكنية كجدت في الديف مصدر قكة لجذب الييكد لممشركع          كما أف   ،لمديانة الييكدية

مف  صيينة الديفاسيـ في التيار الديني،  كالصييكنية  التفاعؿ بيف الحركة                  الصييكني؛ أم أف  
 رل.كتيكيد الصييكنية مف جية أخ جيو،

 :م(1939-1919)بالحركة الصييونية في بولندا ووعالقت حزب عمال صييون (3
لديمقراطية التي نادت باالشتراكية ا (4)بكرخكؼعمى أيدلكجية حزب عماؿ صييكف قاـ 

 أجؿمف  ؛باالنخراط في حرب الطبقات في بكلنداأفرادىا كطالب  ،خارجيافي أرض فمسطيف ك 
فأسس المكتب  العالمية األكلىالحرب  الفعمي في بكلندا بعد بدأ نشاطوك  ،الحصكؿ عمى حقكقيـ
 144ـ اجتمع 1918كفى عاـ  (5)معظـ مدف بكلندا فينشأ فركع لو أك  ،المركزم في كارسك

عمنكا أف ىدؼ الحزب ىك حؿ المشكمة أ ،عف كافة مناطؽ بكلندا في المكتب المركزم     ن ممثال  
 .(6)أسس اشتراكية ىة في فمسطيف عممستقم (كطنية)دكلة  الييكدية مف خالؿ إقامة

                                                           

 تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية؛ ك (146( منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية )ص1)
  .(148)ص

تممي، معجـ ؛ ك (46ديبة، القكم الدينية الييكدية)ص؛ ك (17حى)عبرم( )صشيناـ، تاريخ حركة ىمزرا (2)
  .(148)ص المصطمحات الصييكنية

 (.146( منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية )ص3)

 حاكؿ ـ1881 عاـ أككرانيا في كلد كزعيميا، صييكف عماؿ حركة مؤسس كأديب،بكرخكؼ: مفكر،  بير دكؼ( 4)

 حيث صييكف، محبي ةجماع في     ن عضكا   كالده كاف كالصييكنية، االشتراكية بيف صباه في الجمع بكرخكؼ

 الصييكنية، إلى النحرافو ؛سنة طرد بعد ثـ الركسي، االشتراكي الديمقراطي لمحزب كانضـ ،عالية بثقافة زكده

 المصطمحات معجـ تممي، سنة 36 يناىز عمر عف ـ 1917 عاـ ركسيا في صدرية أزمة إثر كتكفي

 (.79)صلصييكنيةا
  .(133)ص) عبرم(سنكات التككيف عزرا،؛ ك (59بكلندا قبؿ االنقساـ)عبرم( )صكدرم، عماؿ صييكف في ( 5)
  .(60عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ االنقساـ)عبرم( )ص كدرم، (6)
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 أنيا (تساعيرم تسيكفعماؿ صييكف )ـ، أعمنت األكثرية في 1919كفي أكاخر عاـ  
 (1)،يا مع المنظمة الصييكنيةكقامت بقطع عالقت ،يديف باالشتراكية      ن مستقال                   ن تعتبر نفسيا حزبا  

عماؿ صييكف في  أك، "اؿ الييكد االشتراكي الديمقراطي"حزب العم إلى كتـ تغيير اسـ الحزب
فقط،  إعالميةالصييكنية في بكلندا لغايات في اجتماعات المنظمة  سيشترؾ و   ن  أ ، كأعمف(2)بكلندا

الماركسية  عمىاشتراكييف ثكرييف كيتحفظكف  أنفسيـلـ يحظ القرار بمكافقة األقمية الذيف يعتبركف 
 صييكنية الشعبية)ىابكعيؿمة السمكه الكت      ن جديدا              ن كأسسكا حزبا   حزب،فانشقكا عف ال ؛الصرفة

، كفي عاـ في فمسطيف (3) )العامؿ الشاب(لتبعيتيـ حزب ىابكعيؿ ىاتسعير       ن تأكيدا   ؛ىاتسعير(
كحزب عماؿ  ،لي حزبيف: حزب عماؿ صييكف يميفـ انقسـ حزب عماؿ صييكف إ1920

 .(4)صييكف يسار

مشكمة فائض  ما يسمى بالمسألة الييكدية ىي      بأف   حزب عماؿ صييكف يميف يؤمف
يا مشكمة        أم أن   ؛يست مشكمة  الديانة الييكدية فقطسكاني ييكدم غير قادر عمى االندماج، كل

الكضع االقتصادم كاالجتماعي لبعض قطاعات الييكد، كتتمخص المشكمة حسب التصكر 
التركيب االجتماعي كالحضارم لمييكد يختمؼ عف الترتيب                          الصييكني العمالي في أف  

صبح ، كلذلؾ أ(5)كمف ىنا ليس ىناؾ حؿ إال باليجرة ،افييلمشعكب التي يعيشكف  االجتماعي
نشاء كطف)قكمي( لمييكد في الصييكنية إلحزب عماؿ صييكف يميف يعمؿ لصالح الحركة 

 .(6)عمي أسس اشتراكية ،فمسطيف

ييف الذيف يعانكف مف الفقر، مجمكعة مف المدارس العبرية ألبناء الحرف حزبأسس ال
سمية صحيفة ر  التاريخ الييكدم لمبالغيف، كأصدركمحاضرات عف  ةلمغة العبري  ن ا  دركس كنظـ

كىى اختصار لعبارة  شبكة مدارس)شكلت ككلت( ة، كما أنشأيديشيأسبكعية في كارسك بالمغة اإل
، ككصؿ عدد  ن ا  انتشارىا في بكلندا كاف محدكد                                  ني رابطة المدارس كالثقافة، كلكف  يديشية تع

                                                           

  .(2/93( جريس، تاريخ الصييكنية)ج1)

  .(56كدرم، عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ االنقساـ)عبرم( )ص( 2)
سست في بداية القرف العشريف، ككصؿ  ي أ  لشاب(: مجمكعات شبابية صييكنية ىابكعيؿ ىاتسعير)العامؿ ا( 3)

أعضاؤىا لمعيش في فمسطيف، ككانكا متأثريف باالشتراكية الشعبية الركسية، كعارضكا االشتراؾ في 
  .(40المنظمات االشتراكية الدكلية. أبك حمبية، األحزاب الصييكنية العمالية)ص

 .(135عزرا، سنكات التككيف)عبرم( )ص؛ (56كدرم، عماؿ صييكف في بكلندا قبؿ االنقساـ)عبرم( )ص( 4)
  .(253مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص المسيرم،؛ ك (24عالـ، األسطكرة الزائفة)ص( 5)
 ( 135عزرا، سنكات التككيف)عبرم( )ص( 6)
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ككانت  ،مدرسة ابتدائية كثانكية كمسائية 16ـ نحك 1935-1934ابعة ليا عاـ المدارس الت
جيكدىا  زتكرك ،، لـ تكف حركة عماؿ صييكف ميتمة باألنشطة التعميمية(1)     ي طالبا   3432تضـ 

عدادىـ جسميا  لتحسيف أكضاع العماؿ الييكد  اىتمت بالنشاط ف فمسطيف، إليلتيجيرىـ  ؛      ن كفكريا                  ن كا 
 رض فمسطيف، فأسستعاؿ في أفي تأسيس جيؿ قكم ف ىميتولقناعتيا بأ ؛االرياضي في بكلند

، كالنادم (ىكدكر)أم؛ البطؿ، كالنادم الرياضي  (ىيجكر) ؛ نادممجمكعة مف النكادم الرياضية
، يتـ مف خاللو التجنيد  ن ا  رسمي  ن ا  تنظيمي  ن ا  إطار  معناىا القكة، ككانت ىذه النكادمك  (سيمة)الرياضي 
 .(2)جرةقبؿ الي كاإلعداد

رض الكاضح عمى أ أثرهالشباف في بكلندا  إعدادفي نشاط عماؿ صييكف لككاف  
ف الصياينة في تغيير معالـ األكضاع في فمسطيف، ككضعكا الكافدكف العماليك  فأسيـفمسطيف، 

ية لتأسيس األحزاب العمالية عمى أرض فمسطيف، كساىمكا في بمكرة مفاىيـ الصراع   ي        األ سس العمم
مثؿ: احتالؿ العمؿ كالحراسة، كاحتالؿ كجدكا اتحادات جماعية؛ كعززكا مبادئ الطبقي، كأ

 .(4)، كالنضاؿ العمالي(3)األرض
 

 :(5) م(1939-1919جودات إسرائيل وموقفو من نشاط الحركة الصييونية في بولندا)أحزب  (4

ـ ككانت تعمؿ تحت إطار االتحاد 1916نشطت أجكدات إسرائيؿ في بكلندا منذ عاـ 
 ىدفيا الدفاع عف مبادئ الييكدية ألرثكذكسي، كحظيت بتأييد كاسع مف البكلندييف، ككافا

                                                           

 ( 143برتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف العالميتيف)عبرم( )ص؛ ك (135ص)عزرا، سنكات التككيف)عبرم(  (1)
 ( 192ص)سممكف، ييكد كراككؼ)عبرم( ( 2)

 األسس التي استند إلييا البرنامج الصييكني االستيطاني، كىك مفيـك ينادماحد : األرضاحتالؿ ( 3)
 ناء المستكطناتيمكف إنقاذىا( مف األغيار كب)باالستيالء عمى أرض فمسطيف، كاستغالليا حتى 

 يةمف طفيميتو التي كانت تسمو كشخصلصييكنية، كعف طريؽ غزك األرض يطير الييكدم نفسو 

 ( 4/180مج  )مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية ، المسيرم .ىامشيو

 ( 38الصييكنية العمالية)ص األحزابحمبية،  أبك( 4)

قفيف الييكد في دكؿ شرؽ أكركبا، الذيف طالبكا بإحداث                  ن              جكدات إسرائيؿ ردا  عمى حركة المثأسست حركة  ي أ  ( 5)
عمى تشكيؿ ـ، 1911المنعقد عاـ ي ـ التصكيت في المؤتمر الصييكنتغييرات في الديف الييكدم، عندما ت

فانسحب ، النشاط التربكم كالتعميمي لمييكد في فمسطيف ىعم شراؼصييكنية عممانية؛ لإللجنة 
جكدات إسرائيؿ، )اتحاد عالمي لمييكد أرثكذكس آخركف، كشكمكا حزب المعترضكف، كانضـ إلييـ ييكد أ

،  قد تـ تشكيؿ مجمس كبار عمماء التكراة الذم أعمف أف اـ في )كاتكفيتش( في بكلند1912المتدينيف( عاـ 
 ىدؼ المجمس ىك حؿ القضايا المختمفة التي تكاجو جمكع الييكد في حياتيـ اليكمية بحسب ركح التكراة

ابتيبكؿ، لصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم)عبرم( ك ؛ (767ى، الييكدية الالصييكنية)صالقشطين
 ( 215/ 1جريس، تاريخ الصييكنية)جك (؛ 329الزرك، المتدينكف في المجتمع اإلسرائيمي) ص؛ ك (33)ص
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نشاء المدارس الدينية ليـ ،كالحقكؽ المدنية لمييكد  .(1)                           كا 

انتشار العممانية بيف الييكد األرثكذكس، فأنشأت  (جكدات إسرائيؿ)أحركة ككاجيت 
ف خالليا الحفاظ عمى التعميـ التقميدم، منظكمة تعميـ خاصة بيا حممت اسـ )حكرب(، حاكلت م

  .(3)ييفاألرثكذكس (2)كمنع انتقاؿ العممانية لمييكد الحريدييف

 فكاف لفصؿ الذككر كاإلناث؛  مدارس بكلندا في يسرائيؿ كداتجأ حركة أقامت
(Horor،لمبنات ) بقامت مدارس بيت يعقك  غرارىا كعمى (Beit Yaacov) ككانت (4)لألكالد ،

ككانت الدركس تعطى                     ن       ن  لنكاحي الدينية نظريا  كعمميا ، الثالثينات تركز عمى ا ىارس حتىذه المد
ك عارضت منيجية التعميـ القائمة عمى المغة العبرية باعتبارىا تمثؿ ثكرة ضد  ،يديشيةإلابالمغة 

 أكاخرإسرائيؿ لمحركة الصييكنية في جكدات أ، كمع انضماـ لقدسية المغة  ن ا  التقميد كيعد تدنيس
عدادىتعم ىلثالثينات عممت ىذه المدارس عما فمسطيف،  إلى لميجرة ف                                يـ الفتيات حرفة الزراعة كا 

نظاـ ـ، ىدفيا إرساء ال1923ؿ( عاـ جكدات يسرائيأظمة عمالية دينية )بكعالي كما أسست من
 .(5)االجتماعي كاالقتصادم عمى أسس التكراة كقكانينيا

يتألؼ مف   ن ا  شبابي  ن ا  تنظيم كات مف تأسيسيا سن ثالث يسرائيؿ بعد  أغكدات أسست حركة
الدينية،  كالدراسات التممكد لدراسة أنفسيـ كرسكا الذيف ، ك ن ا  عام 15أعمارىـ  ف بمغتالذككر الذي

 عمى تركيزه كاف ,لمحركة األـ، الكطني المكتب في الشباب شؤكف لرعاية شعبة إنشاء بيدؼ
ـ دىعدا   ا  المحتمميف ك  المياجريف الييكد، كتدريب ءلفقرا الخدمات كتقديـ الييكدية الثقافة تعميـ

 .(6)(دكلتيـ)ليككنكا فاعميف حيف يأتي الكقت لقياـ 

                                                           

(؛ 255ة )صماضي، الديف كالسياس؛ ك (مكقع إلكتركنيالييكد في بكلندا )بكلندم( ) معيد بكالف لتاريخ( 1)
 (.329، المتدينكف في المجتمع)صركالز ك 

المرتعشكف مف خشية اهلل،  كالحريديـ  أك، (الخائفكف مف اهلل)الحريدم، كممة بالعبرية تعني جمع الحريديـ: ( 2)
كلمطائفة طائفة ييكدية ليا طقكسيا الدينية الخاصة، كفييا يعيش الييكدم حياتو كفقا لمشريعة الييكدية، 

ة، كالكتب الدينية المقدسة تطبيؽ التعاليـ الكاردة في التكرا ى، كيعممكف عماؤسسات خاصة بيمنظمات كم
 ( 197-196صص منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات)؛ (117ص. شمالي، الكيرف ىايسكد)لدييـ

 (.49برتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف)عبرم( )ص( 3)
Swirski, Political and Education,( p. 49). (4 ) 

ديبة، القرل الدينية كعالقتيا بالحركة الصييكنية ، ك (124ص) الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ( 5)
 (.205)ص

 (.124ص) الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ( 6)
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كاعتبرتيا حركة عممانية تسيـ في  ،كقفت أجكدات إسرائيؿ ضد الحركة الصييكنية
بشأف الكطف  أطاريحوك  (1)ضعؼ الديف الييكدم، كأبدت تحفظيا ضد النشاط الصييكني

كتحت  ،عكدة الييكد إلى فمسطيف ستتحقؽ بإرادة اهلل              العتقادىا أف   ؛سياسيككياف  )القكمي(
قيادة )المسيح المنتظر( كليس الحركة الصييكنية؛ لذا يجب انتظار المسيح لينشئ )مممكة 

رض ألفريضة استيطاف  (يىمزراح)ييكنية الدينية إسرائيؿ(، كما عارضت  استغالؿ الص
 .(2)جرة إلى فمسطيف كاالستيطاف فييافمسطيف لحمؿ المتدينيف عمى الي

عف ييكد بكلندا أماـ                                              ن جكدات إسرائيؿ  أف تككف الحركة الصييكنية ممثال  أرفضت 
السمطات البكلندية، كما رفضت التعاكف معيا في قكائـ مشتركة في انتخابات البرلماف كاالنضماـ 

إف ية، بالجممة القائمة: "لصييكناف الييكد لمحركة ني، كتمخص رفض المتدي(3)لكتمة األقميات
قكميتنا ىي في تكراتنا، حيث خصنا الرب عف باقي الشعكب، كممنكع ألية فكرة المساس بالديف 

 .(4)كتعاليمو"

يا عممت بشكؿ جاد خالؿ        إال أن   ،جكدات إسرائيؿ كالحركة الصييكنيةأرغـ التنافس بيف 
قاأمف  ،(1923-1921فترة مابيف عامي )ال طيف كتشجيعيـ عمى فمسفي متيـ                    جؿ دفع الييكد كا 

جؿ إقامة تعاليـ الديف أبدافع )قكمي( سياسي، ك إنما مف  كلكف ليس ،يافيشراء األراضي 
كلـ تخصص تمؾ األرض لالستيطاف الزراعي إنما لبناء األحياء السكنية  ،الييكدم في فمسطيف

زيارتو  ءثناأي بكلندا، رئيس فرع الحركة ف داز مجكر ، كلقد صرح الحاخاـ(5)لمييكد المتدينيف
 تكراتنا في المذككرةرض فمسطيف أ: أكامر العكدة إلى     ن قائال   ،ـ1921ـعا مرة أكؿ فمسطيف
 كفي كالقدرة، بالظركؼ كاإلمكانات متعمقة مسألة ىي إنما بالكقت، متعمقة مسألة ليست المقدسة

 أرض إلى ييكدالمياجريف ال زيادة عمى كالعمؿ، تاإلمكانا كافة تفعيؿ يجب الكقت ذلؾ
 .(6)فمسطيف قدسية عمى الحفاظ أجؿ مف كذلؾ فمسطيف،

                                                           

 ( 216-1/215جريس، تاريخ الصييكنية)ج( 1)
 (.29بككف، سياسات اجكدات إسرائيؿ)عبرم( )ص( 2)

 ؛(37يكنية السبع،مجمكعة مقاالت بعنكاف الجكىر الرجعى الصييكني) صشاىنكفينش، خرافات الصي
 ( 54/70مركزية، )القكمية( الييكدية)عالدائرة الثقافية الك 

 (.145برتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف )عبرم( )صك ؛ (36ثقيقاف، ما بيف الحركة كالمحرقة )عبرم( )ص( 3)
 (316ص )رم(كصييكنية، مكاجيات اكلية)عب ديف  سممكف،( 4)

 .(143صكعالقتيا بالحركة الصييكنية) ديبة القكل الدينيةك ؛ (224-2/223ة كتاريخيا)عبرم( )جأم اتينغر،( 5)
 ( 2/116 ج )(عبرم(كتاريخيا أمة ، أتينغير( 6)
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لح اليجرة إلى بكلندا تأييدىـ لمعمؿ لصامف   ن ا  حاخام 12ـ أعمف 1923ـ كفى عا 
نشاء األفمسطيف كطالبكا                                                                      نضماـ لمككالة الييكدية، كااللتزاـ بدفع الضرائب لمكيرف ىايسكد كا 

، كمع انتقاؿ ثقؿ (1)رض فمسطيفأمكاؿ لصالح دكؽ الكياف( لجمع األصندكؽ خاص باسـ) صن
ة الصييكنية بعد تجاه  الحركة فمسطيف بدأت أجكدات إسرائيؿ تبدم مركن إليالحركة الصييكنية 

سكاء أكافقت عمى ( لمييكدكدات مف حتمية قياـ )دكلة جأتيقف زعماء  حيث ،ـ1929عاـ 
المسبؽ  كاإلعداد ،إلى فمسطيف (كدةالع)لذلؾ رأت ضركرة  ؛(2)أـ ظمت عمى معارضتيا ،قياميا

 (3)فمسطيف يجير الييكد الىلت فتعاكنت مع المؤسسات الصييكنية  ،يحسلقدـك الم

كتدىكر أكضاع الييكد  ـ،1933كمع صعكد الحركة النازية لمحكـ في ألمانيا عاـ 
إلى السياسية كاالقتصادية في بكلندا، بدأ أعضاء الحركة يطالبكف بمنحيـ تصاريح اليجرة 

الحركة كتنظيـ لمعمؿ عمى إعادة تنظيـ  ؛كزارت رئاسة الحركة في بكلندا فمسطيف ،فمسطيف
%مف نسبة التصاريح 6تـ تخصيص 1933كفى عاـ (4)ف اليجرة كاالستيطافؤك ككالة لمعناية بش

 .(5)ـ 1938% عاـ9 ىجكدات إسرائيؿ كزادت إلأح أعضاء لصال

بعد   لاكف مع األطر الصييكنية  مرة أخر عظير التبايف بيف أعضاء الحركة حكؿ الت 
اخامات كمقترح قرار التقسيـ كلقد حسـ كفة التغيير القيادات كالح (6)اإلعالف عف نتائج لجنة بيؿ

في  إلنشاء دكلة ييكدية بدعـ  كاتقسيـ أرض فمسطيف، كطالب الذيف رفضكاالكسطية مف ألمانيا، 
أم أنيا  ؛(8)رض فمسطيف بالقكةأتعارض احتالؿ  ، كلكنيا(7)أرض فمسطيف كتشجيع اليجرة إلييا

                                                           

 (.487)ص )عبرم(بككف، سياسة أجكدات إسرائيؿ( 1)

 .20صالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.256ماضي، الديف كالسياسة )ص( 3)
 ( 126الشامي، القكل الدينية في إسرائيؿ)صك ؛ 256صالمرجع السابؽ، ( 4)
 (.66-65صص كدات إسرائيؿ )عبرم( )أجبككف، سياسات ( 5)
ناء الثكرة أثنة ممكية شكمتيا حككمة بريطانيا برئاسة المكرد بيؿ؛ لدراسة األكضاع في فمسطيف، جل لجنة بيؿ: (6)

نة إلى فمسطيف، كقدمت تكصياتيا بتقسيـ فمسطيف لدكلة ييكدية ـ، كقد كصمت المج1936التي بدأت عاـ 
ف ك البريطانيجزاء فمسطيف، كيمنح أفي الجميؿ كسيؿ ابف عامر كالسيؿ الساحمي، كلدكلة عربية في بقية 

انتدابا عمى مناطؽ يافا كالناصرة كبيت لحـ كالقدس كحيفا كصفد، كاقترحت تحديد عدد الصياينة الكافديف 
 (.1/654مكسكعة السياسة)جكآخركف، ؛ألسباب سياسية.الكيالي، فمسطيف إلى

 (.51كنياؿ، حركة المزراحي في بكلندا بيف الحربيف العالميتيف)عبرم( )ص( 7)

 (.30-28صص بككف، سياسات اجكدات إسرائيؿ)عبرم( )( 8)
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، كيظير ذلؾ مف خالؿ (1)لباسيا الديباجة األرثكذكسيةإت الصيغة الصييكنية األساسية مع تبن
ـ الذم أكد عمى ضركرة عدـ االنعزاؿ عف الحركة 1939-1938، مقاالت الحاخاـ بمكم

 .(2)فمسطيفكالتعاكف معيا في أىدافيا )القكمية( في أرض  ،الصييكنية

جكدات يسرائيؿ في أكقدكـ العديد مف زعماء ـ، 1939لبكلندا  كبعد االحتالؿ األلماني
كبر حزب منظـ أجكدات يسرائيؿ أكمستشاريف، أصبح حزب األلماني ش االحتالؿ ألمانيا مع جي

يا كقد تمكف الحزب مف تشكيؿ منظمات جماىيرية عديدة في تمؾ الفترة من ،بيف ييكد بكلندا
 .(3)إضافة إلى شبكة كاسعة مف المدارس الدينية ،جكدات يسرائيؿأنظيـ العمالي، كحركة نساء الت

كة الصييكنية شد المعارضيف لمحر أجكدات إسرائيؿ كانت مف أحركة                مف المالحظ أف  
دة الجالية كاعتبرت نفسيا البديؿ الكحيد عف الحركة الصييكنية لقيا كمشركعيا )القكمي(،

تخمى عف حياة االنعزاؿ الثالثينات بدأ المجتمع الحريدل يعقد كلكف منذ  ،لنداالييكدية في بك 
 .         ن    ، كتماشيا  معوكأصبح أكثر تفيما لممشركع الصييكني ،بيا تصؼالتي ا

 وموقفو من نشاط الحركة الصييونية في بولندا: ،حزب البوند (5
-1919دا)البكند()حزب العماؿ العاـ لييكد ركسيا كبكلن البكلندية تكانيافي لي  ي  أ سس

اتحد حزب البكند مع الحزب ك ،      ن مستقال    ن ا  حزب -منذ التأسيس -اعتبر نفسو الذم، (1929
الييكد اليشكمكف جماعة حزب البكند أف  كاعمف، ـ1920االشتراكي الييكدم في بكلندا عاـ 

نمامستقمة  )قكمية( اجتماعية لة الييكدية يككف عف طريؽ ثكرة أحؿ المس    ف  أك  ،دينية أقميةىـ        كا 
ندماج الييكد داخؿ المجتمع البكلندم عمى أساس يككف ا    ف  أ، ك اممة تغير البناء الطبقى لممجتمعك

 ـ منظكمة تعميـ خاصة بو1921عاـ  فأسس في، (4))قكمية(طائفية ثقافية كليست  استقاللية
ية كاالبتعاد عف يديش لمحفاظ عمى الثقافة الييكدية، ككانت تدعك لمعممانكاعتمد لغة اإل ،)تشيتسا(

كبمغ عددىا عاـ  ،، كضمت ىذه الشبكة مدارس حضانة كابتدائية كثانكية كمسائية(5)الديف
كأقامت معيديف عالييف لتدريب  ،     ن طالبا   15486 يتعمـ فييامدرسة  169حكالي  ،1934-1935

                                                           

 (.254افنى؛ شمعكنى،الصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم)عبرم( )ص( 1)

 ( 53ية، تاريخ األحزاب الصييكنية العمالية )صأبك حمب( 2)
 ديبة، القكل الدينية كعالقتيا بالحركة الصييكنية ؛ ك (116ص)القكل الدينية في إسرائيؿ الشامي،  (3)

 (.151-150صص )

 (.253)ص )عبرم(افنى؛شمعكنى، الصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم( 4)

  .(142رم( )صبرتؿ، ييكد بكلندا بيف الحربيف)عب( 5)
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ى أدم إلمما  ؛لمحصكؿ عمى حكـ ذاتي لمييكد داخؿ بكلندا البكند يسعي كافك  ،(1)المعمميف
ندا مف خالؿ نشاطاتو سعى لتحسيف كضع الييكد في بكل، ك الحركة الصييكنيةصراعو مع 
بدأ صراعو ، كما لتكسيع قاعدتو التنظيمية لو في معظـ مناطؽ بكلندا،  ن ا  أنشأ فركعاالجتماعية، ف

 ؛افة القطاعات الصناعية كالعماليةفي ك ضراباتإـ 1924 فنظـ عاـ ضد السمطات البكلندية،
 . (2)بكلندا فيتحسيف أكضاع الييكد الثقافية كاالجتماعية ك  ،ة بحقكؽ العماؿلممطالب

 موقف حزب البوند من الحركة الصييونية:

مف                ن منح الييكد شكال  أسس قكمية مف خالؿ  ىالب البكند بتحقيؽ االشتراكية عمط
 .(3)ميةرض خاصة بكؿ قك أدكف الحاجة إلي كجكد  االستقالؿ الذاتي الثقافي)القكمي(،أشكاؿ 

فرفض االنضماـ لكتمة بدأ يعبر عف معارضاتو الكاضحة لمحركة الصييكنية في بكلندا، 
لمتفاىـ مع  هكعارض اتفاقية أجكدا ،األقميات في البرلماف البكلندم كالتعاكف مع القكل البرجكازية

كرغـ  ،(5)مغة العبرية، كرفع شعار اإليديشلا، كرفض (4)عمى حقكؽ الييكد السمطات البكلندية
نجازات عمى المستكل إ ة                    ٌ لكنو فشؿ في تحقيؽ أي   و،تنجاح البكند في الحفاظ عمى استقاللي

كلـ يحصؿ البكند عمى أم مقعد في  ،ـ1928-ـ 1922 مابيف عامياالنتخابي في البرلماف 
 .(6)البرلماف البكلندم

 ،(7)يجرة الرابعةاد نفكذ حزب البكند في بكلندا بعد تراجع قكة الحركة الصييكنية فترة الز  
الحركة  كاتيـ البكند ات،الييكد منتصؼ الثالثين أكساطكتصاعد األزمة االقتصادية في 

حؿ      أف   كاعتبرت أرض فمسطيف،  إلىخدعت ييكد بكلندا مف خالؿ اليجرة بأنيا  الصييكنية
 ؛(8)قضية الييكد في بكلندا لف يككف عف طريؽ اليجرة، بؿ عف طريؽ االشتراكية الديمقراطية

، ية مع كزارة الخارجية البكلنديةبيف الككالة الييكدية كالحركة الصييكنالقائـ التعاكف لذلؾ عارض 

                                                           

 (.253افنى؛شمعكنى، الصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم )ص( 1)
  (.183ترتككفي، شعب كعالمية )عبرم( )ص( 2)

  .(39( حجاكم، الييكد السكفيت)ص3)
 (.259-253صص ) )عبرم(افنى؛شمعكنى، الصييكنية كمعارضكىا في الشعب الييكدم( 4)

  .(35)عبرم( )صفباف، مابيف الحرب كالمحرقةيتف( 5)
 (.258أفني، شمعكني، الصييكنية كمعارضكىا )عبرم( )ص( 6)
عمى المياجريف الييكد مف الطبقة  ة( :اقتصرت ىذه المكج1929-1924عة)اليجرة الصييكنية الراب( 7)

المتكسطة في بكلندا، كبمداف شرؽ أكركبا،ككاف سبب قياميا تدىكر أكضاع الييكد في بكلندا، كقد اتجو 
ىا إلى السكف في المدف التي أنشأىا الصياينة في فمسطيف، كعممكا في التجارة، كقد ىاجر خالؿ أعضاؤ 

 (.332ألؼ ييكدم.تممى،معجـ المصطمحات الصييكنية)ص 80المكجة الرابعة 

  .(48رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ )عبرم( )ص( 8)
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كقاـ بحممة دعائية ضد الحركة  ،فمسطيف إلىالذم أسيـ في تيجير الييكد مف بكلندا 
في   ن ا  كىذا ما أكسبو نجاح ،نظرىـ مع حككمة السامية ةيا تتعامؿ مف كجي    ألن   ؛الصييكنية

فحصؿ  ،ـ1938عاـ  رؤساء البمدية، كانتخابات (1)ـ1936انتخابات المجالس المحمية عاـ 
في  20مقعدا مف  17ككسب البكند  ،% مف األصكات في األقاليـ الييكدية70 ىالبكند عم

كنصؼ  ،في بيالستكؾ 15مقاعد مف أصؿ  10ك ،في لكدج 17مقعدا مف أصؿ  11ك، كارسك
كلكف الكضع تغير مع  ،كسب الجماىير البكلنديةتمر البكند في كاس،(2)المقاعد في جاليشيا

كبذلؾ خسر البكند  ،ع الييكد أف المستقبؿ ليـ في بكلنداااندالع الحرب العالمية الثانية، كاقتن
  .(3) معظـ مؤيديو

يرتكز عمى كاف الحزب  برنامجفو اختفى في بكلندا،        إال أن  البكند  رغـ نشاطات حزب
 االختفاء ىك في كاقع األمر جزء مف البرنامج.    ف  إفلذا  ؛االندماج

 
 ممخص:

في أكركبا  )القكمية(في سياؽ اليقظة ، )القكمية( األفكارتبنت  الحركة الصييكنية 
 فعؿ عمييا في آف كاحد.                     ٌ الكسطى كالشرقية، كرد  

، ضمت بكلندا ـ1918عاـ  مع استقالؿ بكلندا كتأسيس الجميكرية البكلندية الثانية
كدية في جاليشيا         ن             ، تحديدا  الجالية الييأساسية، ك كانت بينيا فركؽ كبيرةييكدية مجمكعات  ثالث

كبيف الجالية الييكدية في بكلندا البرلمانية )مممكة بكلندا( التي يطمؽ عمييا اسـ في كسط بكلندا، 
ية الييكدية في بيا الجال ترضت الحياة السياسية التي تمتع، كفليتا، كبيف ييكد ألمانيا ك أككرانيا

ير في بكلندا انقسـ  المعسكر الصييكني الكب؛ فبكلندا عمى الييكد تبني طرؽ العمؿ الحزبية
حزب صييكني عمى أساس دينى )ىمزراحي(، كحزب صييكني يميني  :      ن           سياسيا  لعدة أحزاب

متشدد )الحركة التصحيحية(، كحزب صييكني يسارم اشتراكي )عماؿ صييكف(؛ كظيرت 

                                                           

 (35ابيف الحرب كالمحرقة)عبرم( )صاف، ميفيتف( 1)
كميؼ، الييكد كاسرائيؿ كاليكلكككست، اكراؽ  ؛(264الصييكنية كمعارضكىا )عبرم( )ص أفني، شمعكني،( 2)

  .(68اشتراكية)ص

  .(52)عبرم( )ص 1939– 1916بككف، جيرشكف: سياسات أجكدات إسرائيؿ في بكلندا  3))
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حزب ييكدم ديني )أجكدات منيا: ك  ،رفضت الحركة الصييكنية كنشاطيا ةأحزاب ييكدي
 البكند(. )شتراكي ا كحزب ،إسرائيؿ(

 ؛العالميتيف ة لمحركة الصييكنية في بكلندا فترة ما بيف الحربيفياألزمة الحقيقظيرت 
عمى أساس تنظيمي )مراكز صييكنية، ككتؿ مختمفة( كعمى أساس فكرم،  انقساميابسبب 

لى عدـ مقدرتيا عمى خمؽ قيادة مكحد)أيد ة لمييكد في بكلندا،أك                                                               لكجيات دينية، كاشتراكية(، كا 
                              ٌ                                          نجازات سياسية ليـ؛ األمر الذم قم ص تأثيرىا عمى المجتمع الييكدم في بكلندا، إتقديـ أم 

كمع كؿ ىذه  الظركؼ كانت  األحزاب يادات مقبكلة عمى الكؿ الييكدم، باإلضافة لعدـ كجكد ق
ككانكا يحظكف بتأييد  ،األحزاب الصييكنية في العالـ آنذاؾ لقك أكنية الييكدية في بكلندا لصييا

 ،كمف ىنا كاف تأييد الحككمة البكلندية لمحركة الصييكنية ،عناصر بكلندية مسيحية أصكلية
 فمسطيف إلىتيجير الييكد في كلجيكدىا 

لمتعددة في حقكؿ مختمفة مف تميزت األحزاب الييكدية في بكلندا بنشاطاتيا الكاسعة كا
كالمصارؼ كالمسارح  عالـكالضماف الصحي كالثقافة كاإل االقتصاد إلى الخدمة االجتماعية،

ىذه األحزاب حظيت بتشجيع الحركة الصييكنية، كعممت تحت  كالجرائد كالنكادم الرياضية،
خططاتيا مكضع عمى تأييد الدعكة الصييكنية ككضع مفيا، بقصد حمؿ الييكد في بكلندا إشرا

كيدؼ  ،لمييكد فييا (قكميقامة كطف )   ا  كاتفقت فيما بينيا حكؿ اليجرة إلى فمسطيف، ك  ،التنفيذ
الحصكؿ عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية لمييكد في بكلندا كلقد  فكافنيائي، كأما اليدؼ المؤقت 
 .المطالبة بذلؾ تصدرت الحركة الصييكنية
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 المبحوث األول: 
 م(:1945-1939)مابين عامي النازيالتعاون الصييوني 

 تمييد

ـ، ككانت اتفاقية 1918حصمت بكلندا عمى استقالليا في أعقاب الحرب العالمية األكلى 
نيا الميزكمة قد اقتطعت منطقة دانزج مف التي كقعتيا دكؿ الحمفاء مع ألماـ، 1919عاـ فرسام 

أراضييا، كجعمتيا منطقة حرة تحت إشراؼ عصبة األمـ، ترتبط ببكلندا عبر اتحاد جمركي، 
             ن    لبكلندا منفذا  لو  ىكأعط ،   ٌ                                                ن           فشك مت ىذه المنطقة مع الممر البكلندم الذم اقتطع أيضا  مف ألمانيا

ركسيا الشرقية عف الكطف األـ عمى بحر البمطيؽ، ففصؿ ب (1) ي                   ع رؼ باسـ "ممر دانزج"
 .(2)""ألمانيا

إلى جمع الشعب األلماني  ،ـ1933      ن             ستشارا  أللمانيا عاـ                             ي سعى أدكلؼ ىتمر بعد انتخابو م  
                                                                                      ن  في دكلة كاحدة، كطالب بكلندا بإعادة دانزج كالممر البكلندم إلى ألمانيا، كحؿ القضية سمميا ، 

، فقاـ ىتمر في (3)ى دعـ فرنسا كبريطانيا                                        ن   فرفضت بكلندا االستجابة لمطمب ىتمر، مستندة  إل
         ن             ، كتطبيقا  لمعاىدة عدـ (4)ـ باجتياح أراضي بكلندا1939صبيحة األكؿ مف سبتمبر)أيمكؿ( عاـ 

مف كزيرم الشؤكف  (5)ـ1939                               ٌ                االعتداء األلمانية السكفيتية المكق عة في أغسطس)أب(

                                                           

عميو  حصمتة عف بقية ألمانيا، ممر يصؿ بكلندا ببحر البمطيؽ عند ميناء دانزج، يفصؿ بركسيا الشرقي( 1)
 (.74. الرفاعي، حقيقة الييكد)ص1919بكلندا بعد معاىدة فرسام عاـ 

 (.276تاريخ العالـ المعاصر )ص (؛ الديممي،225تاريخية )صمحاسيس، معجـ المعارؾ ال( 2)

مة كأمف األراضي البكلندية، كتعيدت فرنسا األخيرة بضماف سال دا معاىدة مع بريطانيا تعيدتكقعت بكلن( 3)
كلذلؾ رفضت بكلندا حضكر المؤتمر  ؛المباشر عمى أم خطر ييدد مصالحيابالرد السريع ك  ندالمع بك 

ـ. المعيد البكلكني 1934المقترح مع ألمانيا، فألغت ألمانيا معاىدة عدـ االعتداء المكقعة مع بكلندا عاـ 
 ( 235كار، الييكد كراء كؿ جريمة)صك ؛ (176في بيركت، بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر )ص

 ( 235كار، الييكد كراء كؿ جريمة)ص ك (؛ 205طر، تاريخ أكركبا الحديث )صخا( 4)

ـ، كمف أخطر 1939اغسطس)آب( 23ريبنتركب بتاريخ- ٌ                                           كق عت ألمانيا كاالتحاد السكفيتي معاىدة مكلكتكؼ( 5)
طالؽ حرية ، زيةتحاد السكفيتي كألمانيا الناما احتكتو : االتفاؽ عمى تقاسـ بكلندا كدكؿ البمطيؽ بيف اال             كا 

أطمس الحربيف  كؿ طرؼ في التعامؿ مع مناطؽ نفكذه، بما يتضمنو مف احتالؿ عسكرم. عبد الفتاح،
المعيد البكلكني في بيركت، بكلكنيا ك ؛ (161،)ص2عبد العزيز، مكسكعة المشاىيرك ؛ (110العالميتيف )ص

 (.176يف الماضي كالحاضر )صب
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(، تـ اقتساـ (2)( (Molotovكمكلكتكؼ (1)( Von Ribbentrop )الخارجية)فكف ريبنتركب
مميكف 22مميكف نسمة، منيـ  35التي بمغ تعداد سكانيا  ،بكلندا بيف االتحاد السكفيتي كألمانيا

استحكذت ألمانيا عمى المناطؽ الغربية، كقد تـ إلحاقيا ك بكلندم فقط، كالبقية تنتمي لألقميات، 
تابعة أللمانيا، سميت تحت حككمة بكلندية  أراضي الكسط كالشرؽكانت ، بينما (3)لمرايخ

، أما االتحاد السكفيتي فقد ضـ الجزء المتبقي مف بكلندا، الذم شمؿ ثمث (4)"الحككمة العامة"
 .(6)ـ1939أكتكبر)تشريف األكؿ(عاـ 6                        ن    ، كاستسممت بكلندا نيائيا  في (5)سكانيا

بنقؿ  اعتقمت ركمانيا رئيس الحككمة البكلندية مستزنسكي أثناء انسحابو مف البالد، فقاـ
كؿ السمطات إلى مسيكتشميفس الذم عمد إلى تعييف حككمة جديدة عيد برئاستيا إلى الجنراؿ 
سيككزسكي، كىربت الحككمة الجديدة إلى فرنسا، ثـ إلى بريطانيا، كأخذت عمى عاتقيا محاربة 

ة،                                                                ، كسعت إلى استعادة أراضييا التي فقدتيا، كاعتقدت أف  الفرصة سانح(7)ألمانيا مف المنفى
، بالكامؿ بكلندا كسيطرت عمى ،ـ1941غزت ألمانيا أراضي االتحاد السكفيتي عاـ    ٍ أف  بعد 
 (8)التحالؼ األلماني السكفيتي ىكانتي

                                                           

ـ إلى 1938شباط( فبراير) 4قيادات ألمانيا النازية، كزير الخارجية مف يكاخيـ فكف ريبنتركب: مف أبرز ( 1)
،أديف  1938إلى  1936ـ، كما شغؿ منصب سفير ألمانيا لدل بريطانيا مف 1945 ابريؿ)نيساف(30

  .(2/869مكسكعة السياسة)جكآخركف، الكيالي،     ن  شنقا .  بجرائـ ضد اإلنسانية في محكمة نكرنبيرغ كأعدـ

ـ، 1906ـ في منطقة الرايف، كانضـ لمحزب االشتراكي في عاـ 1890سياسي سكفيتي كلد عاـ مكلكتكؼ: ( 2)
في   ن ا  القي القبض عمية ثالث مرات؛ لنشاطو الثكرم المعادم لحكـ القيصر في ركسيا، كانتخب عضك 

البالد عت              ٌ ، كفي عصره كق  1939لمخارجية عاـ   ن ا  ف كزير  ٌ ي       ي ـ، كع  1921المجنة المركزية لمحزب الشيكعي عاـ 
ـ، مثؿ بالده 1941عاـ  تحاد السكفيتيـ، كبعد غزك ألمانيا اال1939ـ اتفاقية عدـ االعتداء مع ألمانيا عا

 ( 11/264/ع6محسف؛ عباس، ضـ منطقة تشيف)مجفي مؤتمرات القمة 

الرايخ: كممة ألمانية تعني في األصؿ" الدكلة" بصرؼ النظر عف نكع الحكـ فييا، ثـ أصبحت تعني ( 3)
-1563ية الركمانية المقدسة)                                    ي           ن                إلمبراطكرية"، ككاف الرايخ األكؿ ىك ماي عرؼ تاريخيا  باسـ اإلمبراطكر "ا

ـ، بعد أف 1871عاـ  نيتككف الرايخ الثاك األلماني،                       ن      ن         ، التي كانت تشمؿ جزءا  كبيرا  مف الشعب(1806
، اسـ (1945-1933ازم)مى فترة الحكـ الن، ثـ أطمؽ ع1918                             ن         كحد بسمارؾ ألمانيا، كظؿ قائما  حتى عاـ 

 ( 2/803مكسكعة السياسة)جكآخركف، الرايخ الثالث. الكيالي، 
 (.176المعيد البكلكني في بيركت، بكلكنيا بيف لماضي كالحاضر )ص( 4)

   .(359/ 4مج) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 5)
 .(211تاريخ أكركبا الحديث )ص طر،خاك ؛ (111عبد الفتاح، أطمس الحربيف العالميتيف )ص( 6)
 (.187المعيد البكلكني في بيركت، بكلكنيا بيف الماضي كالحاضر )ص( 7)
 .(218تاريخ أكركبا الحديث )صكخاطر، (؛ 17/232/ع9زبيدم، تطكرات القضية البكلندية)مجال، ك محسف( 8)
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انضـ االتحاد االسكفيتي إلى بريطانيا لمحاربة ألمانيا، كأصر االتحاد السكفيتي عمى 
 ،ـ(1941-1939ييا خالؿ الفترة )التي استكلى عم ،البكلندية الشرقية يراضمسألة االحتفاظ باأل

تشريف نكفمبر)28، كفي الفترة ما بيف (1)مقابؿ تكقيع اتفاؽ تحالؼ جديد مع بريطانيا ضد ألمانيا
ـ، اجتمع الحمفاء في طيراف، كاقترح رئيس كزراء 1943ديسمبر)كانكف األكؿ( 2 -الثاني(

ا الشرقية لصالح االتحاد بكلندا عف حدكدى ى        أف  تتخم، (3)عمى ستاليف(2)بريطانيا تشرشؿ
، تكلى (4)السكفيتي، مقابؿ حصكليا عمى تعكيضات إقميمية عمى حساب األراضي األلمانية

الذم رفض التخمي عف  ،(5)ـ1937عاـ ( ( Mikulajic  حككمة بكلندا الرئيس ميككالجيؾ
 ،تيـإال أنيـ شرعكا بتنفيذ مخططا ؛، كرغـ رفضو لمطالب السكفيتلبالده الشرقيةحدكد ال

                                                           

 (.17/232/ع9الزبيدم، تطكرات القضية البكلندية )مج، ك محسف( 1)

ـ، كتخرج مف الكمية العسكرية البحرية 1874كلد عاـ  ،تشرشؿ: سياسي بريطاني مف حزب المحافظيف كفكنست( 2)
كعمؿ ، ـ، كتقمد مناصب عديدة1900اف عاـ ككسب مقعدا في البرلم ،في سانيكرت، كدخؿ الحياة السياسية

  ن ا  نو عيف رئيسكلك 1938-1929مابيف ية األسطكؿ البريطاني ثـ ابتعد عف المناصب السياسية عمى تقك 
ـ، كقاد بالده إلى النصر حالؿ الحرب العالمية الثانية كانتخب مرة ثانية 1940لمكزراء بدال مف تشمبرلف عاـ 

 .(1/741مكسكعة السياسة)جكآخركف، الكيالي،  ـ.1955ـ كتكفي عاـ 1951رئيسا لمكزراء عاـ 

، كأصبح عضكا في الحزب الشيكعي منذ ـ في جكرجيا1879تي كلد عاـ جكزيؼ ستاليف: زعيـ سياسي سكفي( 3)
ح األميف العاـ ـ، كأصب1917ـ، كشارؾ في الثكرة البمشيفية عاـ 1913ـ، كنفي إلى سيميزيا عاـ 1912عاـ 

كفي عيده غزا ىتمر  ـ،1953-1941عاـ لمكزراء   ن ا  ـ كرئيس1953-1922مابيف عاميلمحزب الشيكعي 
 مكسكعة المفكريف السياسييف في القرف العشريفجريف، ، ك ـ. بنيكؾ1941االتحاد السكفيتي عاـ 

 (.472-469صص )
ـ في طيراف حكؿ بكلندا كغيرىا 1943عقد ركزفمت مع ستاليف مباحثات سرية في ديسمبر)كانكف األكؿ( عاـ ( 4)

مالييف ناخب أمريكي مف أصكؿ 7ىال 6مف الكاليات المتحدة لكأشار ركزفمت في مباحثاتو أف لد مف القضايا،
لكنو ، نو يتفؽ مع رؤية ستاليفأاالنتخابات الرئاسية القادمة، ك  ية، كىك اليرغب في فقد أصكاتيـ فيبكلند
في الكصكؿ إلى آية تسكية بشأف بكلندا.محسف؛ الزبيدم، تطكرات القضية البكلندية                 ن و أف يشارؾ عمنا  كناليم
  .(17/285/ع9)مج

Allen, The United States, Poland and Germany in the Cold War(p.13).                   

ـ، كتنحدر عائمتو مف منطقة بكزف، كبعد أف نالت بكلندا  استقالليا 1901ميككالجيؾ: سياسي بكلندم كلد عاـ ( 5)
ـ، في محاربة جيكش ركسيا السكفيتية، كفي 1920بعد الحرب العالمية األكلي انضـ إلى الجيش البكلندم عاـ 

ـ، كبعد أف انيارت بكلندا أماـ 1937عاـ                                    ن الحزب الزراعي البكلندم كأصبح رئيسا   العاـ نفسو انضـ إلى
لمكزراء   ن ا  كأصبح رئيس، كانضـ لمحككمة البكلندية في المنفي ،ـ ىرب إلى فرنسا1939الجيكش األلمانية عاـ 

 .ـ1966كتكفي عاـ  ،ـ1943بعد مقتؿ سيككرسؾ عاـ 
 Mikolajczyk, The Pattern of Soviet Domination (pp. 5-6)     
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يكليك)تمكز(  20، كشكؿ السكفيت في (1)مف األلماف حتاللياقكاتيـ الحدكد البكلندية الكعبرت 
مف البكلندييف  ،المجنة البكلندية لمتحرير الكطني أك مايعرؼ ) لجنة لكبمف(تألفت ـ 1944

 .(2)ىسة لحككمة المنف                                                              ً المكالييف لالتحاد السكفيتي، ككانت نكاة حككمة بكلندية جديدة مناف  

   ً                                                           أوال : موقف الحركة الصييونية من احتالل ألمانيا األراضي البولندية:
                                                          ن                    كانت بريطانيا تحدد عدد المياجريف الصياينة إلى فمسطيف سنكيا ، كتقدـ بطاقات ىجرة 

تشرؼ عمى تكزيع تمؾ البطاقات عمى الراغبيف في اليجرة كانت بعددىـ لمككالة الييكدية، التي 
الحرب العالمية الثانية، رغبت بريطانيا في  ف دكؿ العالـ، كمع اقترابد مإلى فمسطيف في العدي

-1936لبريطانية طكاؿ ثالث سنكات )ف القكات اك تيدئة الثكار الفمسطينييف الذيف كانكا يكاجي
  و حؿ  كحاكلت التكصؿ  مع العرب كالصياينة إلى  ـ،1939لندف عاـ  مؤتمرـ(، كعقدت 1939

مف ىجرة         ٌ الذم حد   ،(3)شمت في ذلؾ، فأصدرت الكتاب األبيضالطرفاف، لكنيا ف يكافؽ عميو
لييكد إلى فمسطيف بشكؿ كبير، فقد حدد اليجرة إلى فمسطيف خالؿ خمس سنكات فقط، يسمح ا

، ةألؼ صييكني، ثـ تكقؼ اليجر  75ألؼ مياجر كؿ سنة؛ أم أنو سمح بإدخاؿ  15بإدخاؿ 
عمى اليجرة إلى فمسطيف؛       ى مشددة      ن كدا  فكضعت قي، الثانية كتزامف ذلؾ مع اندالع الحرب العالمية

 .(4)    ن                                                     خكفا  مف كصكؿ عمالء أللمانيا ضمف المياجريف الييكد إلى فمسطيف

خيانة تبر ىذا الكتاب       ي حيث اع   ،لمقيادات الصييكنية     ن قكية                      ن ؿ الكتاب األبيض ضربة      شك  
ً                      مض  أشير عمى صدكر الكتابتكلـ                ن                       لمثقة، كتيديدا  بفشؿ المشركع الصييكني، حتى  ،األبيض  

كاستطاعت  بما ليا  ،فاستغمت الحركة الصييكنية تمؾ األزمة؛ بدأت األزمة بيف بكلندا كألمانيا

                                                           

  .(17/232/ع9الزبيدم، تطكرات القضية البكلندية ،مجمة أبحاث ميساف)مجك محسف؛ ( 1)
  .(17/232/ع9)مج، الزبيدم، تطكرات القضية البكلندية، ك محسف( 2)

ـ، كحظي بمكافقة 1939مايك)أيار( عاـ 22ـ: كتاب أصدرتو بريطانيا بتاريخ 1939الكتاب األبيض ( 3)
؛ فصكت لصالحوية قي مجمس الاألغمب ىي:  ةأبكاب رئيس ةضمف الكتاب ثالث    ن    عضكا ، كت 268عمـك

حدم إية إلى فمسطيف، كنص في الدستكر، كاليجرة، كاألراضي، ككاف مف أىـ قراراتو تحديد اليجرة الييكد
كمة ف الحكإة أك أحداىما عمى تمؾ السياسة، فنو في حاؿ عدـ مكافقة  األطراؼ المعنيأفقراتو عمى 

  مقدادم، العالقات الصييكنية البريطانية البريطانية ستقـك بتنفيذ ماكرد في الكتاب األبيض.
 ( 69-68صص )

مقدادم، العالقات الصييكنية ك ؛ (292-290/ 3( أيكب، كثائؽ أساسية في الصراع العربي الصييكني)ج4)
 (.209/71ة )عالتماثؿ كالتعاكف بيف الصييكنية كالنازي حداد،؛ ك (69البريطانية)ص
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؛ بحجة الدفاع عف بكلندا، كأعمنت (1)مف نفكذ دفع بريطانيا كفرنسا لالشتباؾ مع ألمانيا النازية
ؿ الدفاع عف األسس                   ن                                   ي         صحافة الييكد صراحة  أف الحرب العالمية الثانية البد أف ت عمف مف أج

 .(2) الييكدية في بكلندا

خر في آ                            و " ليس صحيحا أنني، أك أم شخص  : ذكر ىتمر في كصيتو لمشعب األلماني
نكا اىـ السياسيكف البكلنديكف الذيف ك ،ف رغب بالحرب كبادر إلييا                          ى ألمانيا رغبت بالحرب، إف  م  

 ".(3)مف أصؿ ييكدم، أك عممكا في خدمة المصالح الييكدية

قفت معظـ  المنظمات الييكدية إلى جانب الحمفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث ك 
ـ رسالة 1939أبريؿ)نيساف( عاـ  29بتاريخ  (4)( Haim Weizmann )أرسؿ حاييـ كايزمف

، كتحت       و كصغيرة                                        و نكد كضع أنفسنا بيف أيديكـ في كؿ كبيرة  ": إلى رئيس كزراء بريطانيا، قاؿ فييا
إعالمكـ أف الككالة الييكدية مستعدة إلجراء التدابير الالزمة؛ لتفعيؿ    ي كد   ى ن  ك لتو، تكجيو حككمة جال

 .(5)قكة ييكدية مقاتمة بكؿ الكسائؿ التقنية كمصادرىا العسكرية

                                                           

االنازية: لفظة ألمانية تعبر عف القكمية االشتراكية؛ أم نظرية ىتمر كحزبو المسمي بالحزب القكمي ( 1)
ف األلماف في استقطاب الجماىير االشتراكي الكطني، كاختيار ىذه التسمية لمتعبير عف رغبة القكميي

ىذه النظرية لممرة األكلى في  برنامج  ـ، كقد عرضت1921                       ٌ              بعادىا عف االشتراكية الحق ة، كظيرت عاـ    ا  ك 
محك ، كىى: طيا ىتمر في كتابو الشيير)كفاحي(، كحدد أىداؼ دكلة الرايخنقطة، ثـ بس 25يتككف مف 

كخمؽ مجاؿ حيكم أللمانيا في أكركبا، كاسترداد  ،ضـ المناطؽ األكركبية الناطقة باأللمانيةك أثار فرسام، 
ـ. 1945لمية الثانية عاـ انتيت كقكة بمكت ىتمر كىزيمتو في الحرب العاالمستعمرات األلمانية المفقكدة، ك 

؛ الحفني، عالـ بال (16(؛ الشريؼ، تاريخ اإليتسؿ)ص546-6/545مكسكعة السياسة)جكآخركف، الكيالي،
 ( 51ييكد)ص

  .(234الييكد كراء كؿ جريمة)ص، كارك ؛ (73الرفاعي، حقيقة الييكد )ص( 2)
 (.25عالمية السامية الجديدة )صطالمكف، األبعاد ال( 3)

: كلد في بيالركسيا، لو دكر كبير في صدكر كعد بمفكر، التقي األمير فيصؿ (1952-1874حاييـ كايزمف)( 4)
-1931باستثناء الفترة الكاقعة  1948-1920بيف  ييكنية العالميةـ، تكلي رئاسة المنظمة الص1918عاـ 

الييكدية غير الصييكنية، كدخؿ  الة الييكدية لتضـ الييئاتتكسيع الكك ىعشرينات عم، كعمؿ في ال1935
كأيد مشركع التقسيـ الذم  ،1930مما دفعيا لمتراجع عف الكتاب األبيض عاـ  ؛مفاكضات مع بريطانيا

مكسكعة  كآخركف، الكيالي،؛ ك (511ـ. منصكر، معجـ األعالـ)ص1937اقترحتو لجنة بيؿ عاـ 
 .(7/255السياسة)ج

  .(258الصييكنية مف بابؿ إلى بكش)صالحارتي، ( 5) 
Dunner, The Republic of Israel, its history and its promise(p.54)  
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المكقؼ المتناقض بيف رفض الكتاب األبيض كسياساتو،  (1)كلخص بف غكريكف
الحرب العالمية الثانية، فقاؿ:  كالكقكؼ إلى جانب بريطانيا التي أصدرت ذلؾ الكتاب في

"سنحارب مع بريطانيا في ىذه الحرب كما لك لـ يكف ىناؾ كتاب أبيض، كسنحارب الكتاب 
 ".(2)األبيض كما لك لـ تكف ىناؾ حرب

ـ، كانخرط 1939انحسرت مكجة العداء بيف الييكد كالبكلندييف بعد اليجكـ النازم عاـ 
مماأثار  ؛(3)اع عف بكلندا في الحرب العالمية الثانيةلمدف ؛الييكد في سمؾ الجيش البكلندم

القيادات الصييكنية مف فشؿ مخططيا، كمع انتشار ركح حرية الفكر)الميبرالية مخاكؼ 
زاد قمؽ الزعماء  ،كتطكر الكعي السياسي، كرفض الييكد ترؾ أكطانيـ القكمية ،المعاصرة(
كشعكر الييكد باالطمئناف في  ،سامية(يركف في اضمحالؿ )الالكانكا ؛ ألنيـ (4)الصييكنييف

    ن     ن                                           عامال  ميما  مف عكامؿ فتكر نشاط الييكد في الكالء لمحركة  ،المجتمعات التي يعيشكف فييا
 الصييكنية، فنقطة االرتكاز التي اعتمدت عمييا الحركة الصييكنية، ىي حماية ييكد العالـ

كمة إشعار الييكد بأنيـ ميددكف كتجميعيـ في فمسطيف؛ لذا عممت الحركة الصييكنية عمى مدا
ٍ                    ـ؛ أم  بعد يكميف مف إعالف 1939سبتمبر)أيمكؿ( 15، كفي  (5)كمعرضكف لمخاطر االضطياد     

نجمترا عمى ألمانيا، أبدت الصييكنية تحريضا  ضد الييكد الكاقعيف تحت                                                             ن                        الحرب مف فرنسا كا 
 .(6)االحتالؿ األلماني

 في تاريخ الحركة الصييكنية،         ن ؿ منعطفا                               ى   يتبيف أف  صدكر الكتاب األبيض ش ك   ،مما سبؽ
ىي تحقيؽ الكطف )القكمي( لمييكد، كقد استغمت  ،                            أف  أكلكيات الحركة الصييكنية ح  ٌ كض  فقد 

ـ ىذا اليدؼ    ٌ تحك   ، كقدنجاح مشركعيـ الصييكنيإلإلسياـ في  ،ثانيةالعالمية الاندالع الحرب 

                                                           

ـ، كنشط 1906( : قائد صييكني بارز، كلد في بكلندا، ككفد إلى فمسطيف عاـ1973-1886بف غكريكف)( 1)
ستدركت العامة عاـ ـ، كترأس الي1919، ثـ حزب )احدكت ىاعفكدا( عاـ في حزب)بكعاليتسيكف(

ـ، 1935ـ، ثـ ترأس الككالة الييكدية كالمجنة التنفيذية الصييكنية عاـ 1930ـ، كحزب)مبام( عاـ1920
اإلخطبكط الصييكني تني؛ عكض،. 1948كاصبح أكؿ رئيس كزراء في الدكلة الصييكنية )إسرائيؿ( عاـ 

 ( 64كخيكط المؤامرة)ص
  .(78قات الصييكنية البريطانية)صمقددام، العال، 131 )مائير،حياتي)ص( 2)
 (.359/ 4المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مج ( 3)
 ( 119الشقيفي، اليكلكككست حقيقتيا كاالستغالؿ الصييكني ليا)ص؛ ك (20مد، إسرائيؿ فتنة األجياؿ )صحأ( 4)

 (.111اليكلكككست )ص  عمى، أسطكرةك ؛ (89-88صص  ) عبد العزيز،  )إسرائيؿ( كييكد العالـ( 5)

 (.129بمخضر، األصكلية السياسية مف خالؿ الصييكنية )ص( 6)
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كل                                   ي ناء الحرب، فيي سعت لمتحالؼ مع أم ق  في كالء الحركة الصييكنية المزدكج لمقكل الكبرل أث
 .عمى إنشاء الكطف )القكمي( تساعدىا

 

 :(1943-1939    ً                                 ثانيا : أوضاع ييود بولندا في الجيتوات)
؛ فاستحكذت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اقتسمت ألمانيا كاالتحاد السكفيتي بكلندا

ألؼ ييكدم، ككضعت أراضي  632عمى المناطؽ الغربية كضمتيا لمرايخ،  ك كانت تضـ 
كشممت حكالي  ،(1)الكسط تحت حككمة بكلندية تابعة أللمانيا سميت "الحككمة العامة"

أما االتحاد السكفيتي فقد ضـ الجزء الشرقي مف بكلندا، الذم شمؿ ثمث  ،ييكدم 1.269.000
1.309.000     ن      ن                     كعددا  كبيرا  مف الييكد بمغ عددىـ ، سكانيا

(2). 

في حياتيـ، إذ فرض       ن كثيرة                                       و ا الذيف خضعكا لمحكـ السكفيتي متغيرات  كاجو ييكد بكلند 
عمييـ الحكـ السكفيتي كضع حد لمحياة المجتمعية الييكدية االنعزالية التي كانت قائمة قبؿ 
                  ن                                                                       الحرب، كأصبح لزاما  عمى الجميع مسايرة العقيدة السكفيتية االشتراكية، باستثناء فئة مف الييكد 

نيج السكفيتي، كعندما غزت القكات المسمحة األلمانية أراضي غرب االتحاد التي كانت تدعـ ال
 ييكدم 3.210.000أصبح ك  (3)،كاحتمت أراضيو ـ1941السكفيتي في شير يكنيك)حزيراف(

 بكلندا. دكىـ جميع ييك  ،بكلندم تحت االحتالؿ األلماني

حبت في شرؽ ر كانت قد ظيرت اتيامات لمجماعات الييكدية بالكالء المزدكج، حيث 
ـ، كاعتبرتو حماية ليا مف النازييف 1939أكركبا بدخكؿ الجيش األحمر )السكفيتي( عاـ 

 .(4)كمعاداتيـ العمنية ليـ

                           ن                                           عانى الييكد باعتبارىـ جزءا  مف سكاف بكلندا مف االحتالؿ األلماني، كتعرضكا 
 ، كأصدر راينارد(5)    ي               ي               ي ي   ، كص كدرت أمالكيـ، كح رقت منازليـ، كك ن سيـ                  و ألعماؿ قتؿ، كمالحقات  

                                                           

 (.176المعيد البكلكني في بيركت، بكلكنيا بيف لماضي كالحاضر )ص( 1)
 (.359/ 4مج) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)
  .(12ف تككف ييكديا إباف اليكلكككست)صركزيت، أ( 3)
سرائيؿ كاليكلكككست )عكمي( 4)  (.9/210                                  ؼ، الييكد كا 
 ( ؛22-21صص جكتكاف، ككىيف، إبادة ييكد بكلندا خالؿ فترة المحرقة )عبرم( )( 5)

Hubka, Resplendent Synagogue,( p. 57)  

http://books.google.com/books?id=-RZVCtWQUl0C&pg=PA57&vq=%22Nazis+destroyed+almost+all+wooden+synagogues%22&dq=1939+synagogues+Poland&source=gbs_search_s&cad=0
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 ٌ    مي د            ن ـ، مرسكما  1939سبتمبر)أيمكؿ(  21كزير األمف األلماني في دكلة الرايخ بتاريخ  (1)ىايدريخ
ككرد في  ،(2)          ي                                                               لما أصبح ي عرؼ فيما بعد باسـ الجيتكات في أكركبا الشرقية في ظؿ الحكـ النازم

مة النيائية في الحؿ النيائي "نحف اآلف في صدد إعداد الكسائؿ كاآلليات لتنفيذ المرح :المرسكـ
اليدؼ ىك تجميع الييكد في المدف الكبرل  إلىلقضية الييكد، كلكف الشرط األساسي لمكصكؿ 

 (3)تركيزىـ فييا"لعة، كخمؽ مناطؽ تجميع قميمة كبسر 

                                                              ن               كلـ تحاكؿ الحركة الصييكنية  تحسيف أكضاع الييكد في بكلندا، كبدال  مف ذلؾ اعتبرت 
                   ن       ن                                   يمكف أف تجني منو حال  سياسيا ، كلقد أكضح حاييـ كايزمف ذلؾ بكصفو                    ن اضطياد الييكد شيئا  

.   (4)مع ألمانيا"                        و "مكاطنك شعب في حالة حرب   احتجاز الييكد في معسكرات االعتقاؿ النازية بأنيـ
، في الفترة الكاقعة ما بيف )خريؼ (5)جمعت ألمانيا الييكد  في جيتكات معزكلة عف سائر المدف

             و     و  بمعسكر اعتقاؿ  مغمؽ ،       و شبيية                                      و ـ(، كتفاكتت الظركؼ فييا ما بيف بيئة  1943ع ـ، كربي 1939
 .(6)كجيتكات مفتكحة أكثر

( جيتك لكدج )قيـ      ي ـ، كأ  1939أقيـ الجيتك األكؿ في مناطؽ الجنراؿ غكبرماف في خريؼ 
 (كارسك)األكبر  ـ، أما الجيتك1940ألؼ ييكدم في ربيع 165الذم بمغ عدد سكانو عند إغالقو 

                                                           

كاف قائد األمف العاـ لمرايخ الثالث في حككمة أدكلؼ ىتمر : (Reinhard Heydrich ):راينارد ىايدريخ ( 1)
"فانسي" عاـ  النازم، كما ترأس شرطة اآلنتربكؿ عندما انتقؿ مقرىا إلى العاصمة برليف كذلؾ ترأس مؤتمر

الرازحة تحت الذم تناكؿ مسالة الحؿ النيائي لمييكد مف خالؿ تيجيرىـ مف جميع األراضي  ،1942
ـ، كمات  1942مايك  27تـ إطالؽ النار عمى مككبو في  ،الحرب العالمية الثانية خالؿالسيطرة النازية 

 ( 7/217مكسكعة السياسة)ج كآخركف، الكيالي،.متأثرا بجراحو بعد أكثر مف أسبكع مف حادثة إطالؽ النار
  .(8ركزيت، أف تككف ييكديا إباف اليكلكككست)ص( 2)
( 8المجالس الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ األلماني النازم)عبرم( )ص -رفئيؿ، ييشكع، الجكدنرات( 3)

 ( 4انظر ممحؽ رقـ)
 ( 87جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية)ص( 4)
ذت ألمانيا سياسة ديمغرافية تستيدؼ إعادة مكاطنيف مف أصكؿ ألمانية مف األراضي السكفيتية إلى نف( 5)

حالؿ سكاف محمييف محميـ) مف البكلندييف كالييكد( لمرايخ بما يقارب ألؼ  كتغيير الحدكد اإلثنية،                                                          ألمانيا، كا 
تيجيرىـ إلى الشرؽ. فينيزيا،                                  ن                                كيمك متر، كىذا المخطط أكجد شركطا  لجعؿ الرايخ يخمك مف الييكد، عبر

 (.182ص) في جحيـ غرؼ الغاز

 (.47/ 2الزغيي، العنصرية الييكدية )ج( 6)
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ـ، كفي لكاء 1940ألؼ ييكدم؛ فقد تـ تأسيسو في نكفمبر)تشريف ثاف( 450الذم احتجز فيو 
 .(1)ـ1943أقيمت الجيتكات في سنة  ،زيغميمبيا كىي المنطقة الجنكبية الغربية مف بكلندا

مف الييكد الذيف كانكا ييربكف مف المناطؽ القريبة مف                     ن      ن ضمت الجيتكات أعدادا  كبيرة   
، كما نقؿ األلماف (2)كيتجمعكف في أماكف يقيـ فييا أقرباء ليـ داخؿ الجيتكات ،جية المعارؾ

كمف الميـ ، (4)، كبذلؾ تزايدت أعداد الييكد في الجيتكات(3)جميع الييكد مف ألمانيا إلى بكلندا
نما ضمت أ  لـ تكف معسكرات االعتقاؿ النازية معرفة أف      ن       ناسا  مف كؿ                               ي خاصة بالييكد فقط، كا 
 .(5)كمناىضيف لمعنصرية األلمانية  ،، كمفكريف، كمثقفيف              و با مف أسرل حرب  شعكب أكرك 

أف الييكد   ً   يق ف                                                             ي نقؿ الييكد مف ألمانيا إلى بكلندا كاف ذا بعد أمني، فألمانيا ت             كيتضح أف  
يخمقكف جيكبا داخمية، قد لمحمفاء عمى أراضييا، ك  ءمال                                  ي ال يحبكف ألمانيا، كيمكف أف يككنكا ع  

راضي األلمانية، فالضركرات األمنية لأللخطكط في حاؿ مياجمة الحمفاء كيعممكف خمؼ ا
ف األلما االتي أكجدىالبكلندية تتطمب الحذر، فكاف نقميـ كتجميعيـ في بكلندا في الجيتكات 

ف يعتقد الجيش      ى ككؿ م   ،كمفكريف                      و كغير ييكد مف أسرل حرب    ن ا  ضمت ييكد ياىناؾ، خاصة أن
           ن                                            يشكمكف خطرا  عمى ألمانيا، كعمى سير عممياتيا العسكرية في  األلماني أنيـ يشكمكف، أك قد

 المنطقة.

تزامف االحتالؿ األلماني لبكلندا، كحصر أعداد كبيرة مف الييكد في الجيتكات مع انتشار 
، كما نقمت أعداد (6)في بعض الجيتكات                                          ن      ن مرض التيفكس، فحصدت المجاعة كالكباء أعدادا  كبيرة  

                                                           

 (.100غكتماف،؛ شتسكر، الجيتكات )ص( 1)
 (.58                     ن                   ركزيت، أف تككف ييكديا  إباف اليكلكككست )ص( 2)

عاش مميكف ييكدم في ألمانيا  رغـ اتجاه ىتمر إلى تفريغ ألمانيا مف الييكد كتجميعيـ في جيتك عالمي، فقد( 3)
تقت نفسو ألالكقت  تمارس ضدىـ أعماؿ إبادة، كفيدكف أف  ،تحت حكـ ىتمر لمدة أحد عشر عاما

كقد بعث  ،ىتمر بتفريغ ألمانيا منيـ رغبةمع فمسطيف  األىداؼ الصييكنية بتيجير ييكد ألمانيا إلى
قاؿ فييا: ليس ىناؾ  13/5/1935بتاريخ  إلى كزير الداخمية األلماني      و رسالة  الصييكني بكلك شكانت 

مايدعك لعرقمة النشاط الصييكني في ألمانيا، فميس ىناؾ أم تعارض بيف الصييكنية كالبرنامج القكمي 
الصييكنية مف بابؿ إلى لمحزب االشتراكي الذم ييدؼ إلبعاد الييكد مف ألمانيا بالتدريج. الحارتي، 

 .(251بكش)ص
 (.140كبا كألمانيا )صمشاىدات في أكر ، مركة( 4)

 (.47/ 2( الزغيي، العنصرية الييكدية )ج5)
Finkelstein,The Holocaust Industry (p7) 

 (.270)ص مسياسة االسرائيميةاركدم، األساطير المؤسسة لج( 6)
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ظركؼ صعبة؛ أدت لكفاة عشرات اآلالؼ منيـ، ككاف  بعض مف الييكد لبناء طرؽ في 
المسؤكليف النازييف يركف المجاعة تحصد الناس؛ لتخفؼ مف أعدادىـ، كلكف كجيات النظر تمؾ 
لـ تكف مقبكلة تاركة المجاؿ لخيار أخر، ىك تأميف عمؿ لمييكد داخؿ الجيتكات، تساعدىـ عمى 

عاممة بدؿ العامؿ البكلندم                و ي الجيتكات أيد  صبح معظـ الييكد ف، كبذلؾ أ(1)كسب عيشيـ
كاأللماني، الذيف يشارككف عمى جبيات القتاؿ، كعمؿ الييكد في شتى المجاالت التي يحتاجيا 

مثؿ: إصالح السيارات، كالنجارة، كالحدادة، كغسيؿ مالبس  ،الجيش عمى جبيات القتاؿ
انع الذخيرة األلمانية، مثؿ: ، كمص(2)الجنكد،كالطبخ، كصناعة األحذية، كصباغة المالبس

 .(3)مصنع آ. غي . فاربف، كمعامؿ كركبس، حيثما احتاج النازيكف إلى عماؿ

 بؿي الجيتكات لـ يككنكا مضطيديف، الييكد الذيف كانكا محتجزيف ف                  مما سبؽ يتضح أف  
، كلـ             ن                                                          مارسكف أعماال  مينية في خدمة الجيش األلماني، كيتحرككف داخؿ الجيتكات بحرية       ي كانكا ي  

، أك زنازيف كما يفعؿ الصياينة باألسرل الفمسطينييف في سجكف      و مغمقة                     و يككنكا أسرل في غرؼ  
 ـ حتى ىذه األياـ.1948االحتالؿ الصييكني منذ عاـ 

 جيتو وارسو: (1

                     و ييكدم يعيشكف في رقعة   ألؼ450ـ، ككاف يضـ  1941ك عاـ  ي            أ سس جيتك كارس
                                  ن            و قػداـ، ككاف لو اثناف كعشػركف مدخػال ، يقؼ عمى كؿ  يحيط بيا حائط ارتفاعو ثمانية أ      و صغيرة  

دير                                                                                    ي منيػا ثػالثة جنكد، أحدىـ ألماني، كالثاني بكلندم مسيحي، كالثالث بكلندم ييكدم،  ككاف ي  
 .(4)ىا ى ء                      ي                           الجيتك سمطة ييكدية ت عي ف السمطات النازيػػة أعضا

كؿ الحراس ألمانييف، تكازف فمـ يكف الك  مكضكعيةالإف ىذه اإلدارة كالحراسة تدؿ عمى 
 كاف منيـ ييكدم، كمسيحي مف بكلندا، كألماني كاحد.ف

ناثا  الذيف تجاكزكا سف العاشرة                  ن أجبر الييكد ذككرا                  يً         حمؿ شريط أبيض ن ق شت عميو  ،       ن                         كا 
مف لباسيـ، أك ارتداء شاؿ  عمى الكـ األيمف بعرض ال يقؿ عف عشرة سنتيمترات ،نجمة داككد

                                                           

 .(104كجكتماف، شتسكر، الجيتكات)ص(؛ 8بكراف، ىتمر كالييكد )ص( 1)
 (.313خميس، الصييكنازية )ص( 2)

 (.291، اليكلككست دراسة تاريخية )صطركدم ( 3)

 (.101غكتماف؛ شتسكر، الجيتكات )ص( 4)
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أكتكبر)تشريف  2، كفي (1)شاغؿ الييكدية بكضع عالمات تميزىـأصفر، كألزمت المتاجر كالم
رسك، بشأف إقامة حي سكني ييكدم في كا، 40/50صدر حاكـ الرايخ أمر رقـأ ،ـ1940األكؿ( 

 :(2)ذكرىا في البياف، كىىكبرر األمر بعدة أسباب 

 ضركرة حماية الجيش األلماني كالسكاف مف الييكدم الذم يحمؿ جراثيـ األكبئة. .1

عتبر عزؿ الييكد عف بقية السكاف ضركرة سياسية كأخالقية، فطريقة التفكير كالعمؿ  ي ي    .2
الييكدم ظمت تسيطر عمي السكاف في الشرؽ كمو، كقد اتضحت لنا النتائج المباركة لكضع 

ذاحد لمتأثير الييكدم،  فالبد مف إحباط  ،كنا نرغب في أف يتكمؿ المشركع األلماني بالنجاح      كا 
  .دم الحر في ىذه المنطقةالنشاط الييك 

كضماف كصكؿ الغذاء  ،ضماف سالمة اإلجراءات المقترحة في مجاؿ االقتصاد الحربي .3
 .ككضع حد الرتفاع األسعار ،بتصفية السكؽ السكداء

أكتكبر)تشريف األكؿ(  2أصدر الدكتكر فيشر رئيس لكاء كارسك في  ،عمى ذلؾ      ن كبناء  
لمدينة كارسك، ككؿ ييكدم يسكف خارج حي السكف      ن                  قرارا  بإخالء البكلندييف  ،ـ1940عاـ 

بر)تشريف األكؿ( أكتك 31حتى  ،السكف الييكدم) الجيتك( ة        ي                      لييكدم م مـز بنقؿ سكنو إلى منطقا
ً  ى                                                                 ، كس م ح  ليـ بأخذ ما يمزميـ، كعمى المجنة الييكدية تزكيدىـ بالمساكف، ككض  ـ1940 ح فيشر     ي

ف في البمدة البكلندية ككبير الييكد نقؿ الييكد إلى                        ي  نو عمى رئيس البمدية الم عيأفي البند الرابع 
 (3) سميمة                        و حي السكف الييكدم بطريقة  

ألمانيا كانت تيدؼ مف نقؿ الييكد إلى جيتك كارسك، فصؿ      أف   ،يبدك مف تعميمات فيشر
الجنسيات  مكلتسييؿ التعامؿ مع جمكع سكاف بكلندا ذك  ،الييكد عف السكاف لضركرات أمنية

نقؿ  ىيؤكد عم كاف كتبيف ذلؾ مف نص البند الرابع الذم ،لـ يكف ىدفيا إبادة الييكدالمختمفة، ك 
 الييكد بشكؿ يضمف سالمتيـ.

                                                           

انظر تعميمات بخصكص كضع ؛ ك (34الشامي، الشخصية الييكدية)ص؛ ك (106غكتماف، الكارثة )ص(1)
 ( 3عالمات فارقة. ممحؽ رقـ)

  .(107مف الحاكـ العاـ لمنطقة الرايخ. غكتماف،  الكارثة)ص 40/50( بياف رقـ2)

 .(107، الكارثة)صفيشر، تعميمات فيشر بإقامة جيتك كارسك( 3)
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عاش الييكد في الجيتك حالة مف النشاط السكاني الطبيعي، فقد جرت التجارة بصكرة 
كا عفكية كارتجالية في بعض الشكارع، كاصطؼ الناس مف جميع األعمار عمى األرصفة، كعرض

 .(1)ككتب لمبيع ،كأدكات منزلية ،حاجاتيـ  مف ممبكسات

  ي ً ى                                   كن ق م كا  لمعمؿ عمى جبيات القتاؿ؛ فأصبحت  ،انخرط بعض الييكد في جيش بكلندا
شأنيف شأف النساء في ألمانيا،                                                          العديد مف النساء الييكديات في بكلندا مسؤكالت عف عائالتيف  

                          ن        في سكؽ العمؿ، كأفضؿ تأقمما  مع سير       ن كفاءة    كثرككنيـ أ ؛ـعائالتي إدارة كما تكلى الشباف 
 .(2)الحياة في الجيتك

 ،كالفنانيف ،                            ن                                          شيدت الحياة في الجيتك تغييرا  في اليـر االجتماعي السابؽ؛ إذ أف  المثقفيف
كأصحاب الميف الحرة لـ يستطيعكا المساىمة في اقتصاد الجيتك، الذم كاف يقكـ عمى 

كالمقايضة غير المشركعة، أما الذيف كصمكا إلى قمة اليـر  ،كالتجارة ،الصناعات الخفيفة
كأصبحكا كبار المسؤكليف  في الجيتك، فكانكا مف الحرفييف كالتجار الصغار، أك مف ذكم 
الخبرات السابقة في تجاكز القانكف، كأصبح المسؤكلكف عف تطبيؽ القانكف مف المجرميف، فيما 

ييكد في الجيتكات بعض النشاطات الثقافية كالتربكية أقدـ آخركف عمى خرؽ القانكف، كمارس ال
كحمقات الدراسة كالمناقشات  ،يـ اليكمية، كحضركا العركضكالتكالسياسية؛ بيدؼ تجاكز مش

 .(3)السياسية، كخاصة تمؾ المتعمقة بأرض فمسطيف

لخاـ كلكف استقػاللية الجيتػك لـ تكف كاممػة، فقد كػاف الجيتك يقػكـ باستيراد كؿ المكاد ا
يسدد ثمف الكاردات  فأكالطعاـ كالمالبس التي يحتاجيا مف سمطة االحتالؿ النازية، عمى 

بالمنتجات الصناعيػة )المالبػس كالمصنػكعات الجمػدية(، التي كاف ينتجيا الجيتػك، كمػا كاف عمى 
ات اردلتسديد ك  ؛                                      ن                ن             المجػمس الذم يدير الجيتك أف يقػدـ عددا  مف العماؿ يكميا  يبيعكف عمميـ

        ي                     يتقاضى ر بع ما يتقاضاه العامؿ  -      ن                  ييكديا  كاف، أك غير ييكدم -الجيتك، ككاف العامؿ البكلندم
 .(4)األلماني

ف الييكد في كارسك بإقامة يتـ تككيؿ الصييكني أدـ تشرنياككف رئيس رابطة الحرفي
إلى مجمس ييكدم، كلقد سمح النازيكف لبضعة شيكر لحممة الشيادات بأف يغادركا بكلندا 

                                                           

 (104-100صص شتسكر، الجيتكات)غكتماف، ( 1)

 (.11ركزيت، أف تككف ييكديا إباف اليكلكككست)ص( 2)

 .11صالمرجع السابؽ، ( 3)
 ( 156-155صص المسيرم، البركتككالت كالييكدية كالصييكنية)( 4)
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فمسطيف، كاستغمت المنظمة الصييكنية الفرصة لسحب المزيد مف القيادات المحمية بمف في ذلؾ 
في بكلندا سكل                                                                      ى أبك لينارل ىارتجالس، الذم سبؽ سينيو كرئيس لممنظمة الصييكنية، كلـ يتبؽ  

تكلكا إدارة الجيتكات، كأنشأكا سمطات خاصة مثؿ الشرطة الييكدية، ،قادة مف الصؼ الثاني 
، فعجزكا عف معالجة (1)طر كانت بعيدة عف مجاؿ العمؿ التقميدم ليؤالء األشخاص     ي كىي أ  

 .(2)المشاكؿ الييكدية في الجيتكات

                                                                                يتبيف مما سبؽ، أف  الحكـ النازم لـ يكف يستيدؼ الييكد في بكلندا، بؿ كاف ينظر لكؿ 
يادة النازية سمحت لمقيادات          ظ أف  الق ى ح   ى ال                                              ي شخص بكلندم عمى أنو تحت االحتالؿ األلماني، كما ي  

الصييكنية بمغادرة بكلندا دكف  مشاكؿ، كىذا يدلؿ عمى كجكد تناغـ بيف الحركة الصييكنية 
 ؛                                                                                    كالقيادة النازية مف ناحية، كما يكضح أف  الحركة الصييكنية تركت ييكد بكلندا دكف قيادات

 كضركرة اليجرة مف بكلندا . ،ليزداد شعكرىـ بالخطر

 الت التعاون الصييوني النازي في بولندا:مجا    ً   ثالثا : 
اعتمدت الصييكنية عمى فكرة أساسية مفادىا استحالة التعايش بيف الييكد كاألمـ 
األخرل، كلذلؾ استطاعت التحالؼ مع مجمكعة أخرل اشتركت في ذات الفمسفة، كىى النازية 

ا قد نشأتا عمى أرضية التي تربطيـ أفكار مشتركة تشكؿ اإلطار الحاكـ لكؿ منيما باعتبارىم
كاحدة، كتتمثؿ األفكار التي تشكؿ مرجعية لكؿ مف الصييكنية كالنازية في فكرة القكمية، 

ف أحد الصياينة في ، كما قاؿ حاييـ كابال(3)كالنظريات العرقية، كالنزعة الداركنية )النيتشكية(
لـ فيما يخص المسألة نو ال يكجد تناقض بيف رؤية الصياينة كالنازييف لمعاإجيتك كارسك: "

ككاف ، (4)المكاف لمييكد في الحضارات األجنبيةأنو  مأ ؛كدية؛ فكالىما ييدفاف إلى اليجرةاليي
                      ى                                                                بف غكريكف يرل أف  أىـ  ركف مف أركاف الديف الييكدم ىك االرتباط باألرض"أرض الميعاد"، كأف  

ٌ  ميمية في الديف الييكدم، كأف    ٌ                                                      تعم ؽ الييكدم"بأرض الميعاد" ناتج عف الصبغة )القكمية( كاإلق                           
العكدة( كاالستيطاف في )                                               ٌ          الييكدم الحقيقي ىك الذم )يرجع( إلى ىذه األرض، أم ا مف يرفض

الحركة الصييكنية تيتـ فقط         أم أف   ؛(5)الديف ف         ي ى                      ن  فمسطيف في ع د برأم بف غكريكف خارجا  ع
                                                           

 (.101ت )صغكتماف، سنسكر، الجيتكا( 1)
 (.257ص) برينر، الصييكنية في زمف الديكتاتكرية( 2)

سقاط القيمة األخالقية. بمخضر، األصكلية السياسية ( 3)                                                                                                   النزعة الداركنية)النيتشكيو( مبنية عمى تمجيد القكة كا 
 (.127مف خالؿ الصييكنية )ص

 (.152المسيرم، البركتككالت كالييكدية كالصييكنية)ص( 4)
 .(131)ص ظمة الصييكنية العالميةسعد، المنأ (5)
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 ن                     ا  عف الديف، كال ضرر في بالييكدم المرتبط)بالعكدة(، كتعتبر الييكدم المؤيد لالندماج خارج
 التضحية بو مف أجؿ المشركع الصييكني.

 :(1)التعاون الفعمي غير المؤسسي بين القادة الصياينة وقادة النازية  (1

التقت الصييكنية ك النازية في األفكار كالممارسات، كاتفقتا عمى المصالح كاألىداؼ،فقد 
حالؿ الييكد أرادت النازية التخمص مف الييكد، كأرادت الصييك                                          نية التخمص مف الفمسطينييف كا 

جؿ تيجير أمف  ،   ن                                                                بدال  منيـ؛ لذلؾ سعت الحركة الصييكنية إلشعاؿ كراىية النازييف ضد الييكد
                                                                                    ن الييكد إلى فمسطيف؛ لتأسيس الدكلة الصييكنية، كأصبحت السياسة النازية تجاه الييكد مكسبا  

لتأييد كجية نظرىا في إقامة  ؛لعاـ العالميلمصييكنية؛ إلثبات مبدأ الالسامية ككسب الرأم ا
دكلة لمييكد في فمسطيف، باإلضافة لمكاسب عسكرية تتمثؿ في تدريب الشباب الييكدم في 

 .(2)معسكرات االعتقاؿ، كتيجيرىـ لفمسطيف

( كجكد عالقات كثيقة بيف قيادة Lapper Sencer كقد أثبت البرفيسكر )كلبر سنسر
كيستدؿ عمى ذلؾ بترحيب القادة  ،المشترؾ يدؼ، كىي عالقة ال(3) ألمانيا كالقادة الصياينة

( Joachim Burns الصياينة بصعكد ىتمر إلى السمطة، كيستشيد بالحاخاـ )جكاشيـ برنز

                                                           

ـ،  مذكرة اقترح فييا أف تعترؼ 1933قدـ االتحاد الصييكني األلماني إلى الحككمة النازية في حزيراف ( 1)
الحككمة األلمانية الجديدة بالحركة الصييكنية عمى أنيا منظمة ييكدية ليا صالحية التعامؿ مع ألمانيا، 

لمشكمة الييكدية؛ فضؿ الصياينة االعتماد عمى دعـ الحككمة، بعد كما دامت اليجرة ستعمؿ عمى حؿ ا
عمينا أف نميز بيف صنفيف مف الييكد " :ـ، كىك أحد القادة النازييف1935عاـ  أف كتب ىايدريخ في

الصياينة، كالمناصريف لالندماج، أما الصياينة فيـ بيجرتيـ إلى فمسطيف يساىمكف في بناء الدكلة 
 (.72ص) معاداة السامية في الفكر اإلسرائيمي المعاصر. ميدم، "الييكدية

 (.209/67حداد، التماثؿ كالتعاكف بيف الصييكنية كالنازية )ع( 2)

سمحت النازية لمصياينة بمجرد كصكليا لمسمطة، بالقياـ بنشاطاتيـ الحزبية، سكاء اتخذت شكؿ اجتماعات، ( 3)
أم أنيـ  ؛، أك التدريب عمى الزراعة كالحرؼرةأك إصدار منشكرات، أك جمع تبرعات، أك تشجيع اليج

سمحكا ليـ بنشاط صييكني خارجي كامؿ، كما كانت المجالت الصييكنية المجالت الكحيدة غير النازية 
قد تمتعت ىذه المجالت بحريات غير عادية، فكاف مف حقيا أف تدافع مسمكح ليا بالصدكر في ألمانيا، ك ال

تقمة، كما شجع النازيكف المدارس العبرية ك المؤسسات الثقافية ذات عف الصييكنية كفمسفة سياسية مس
ك الرجكع عف االندماج، بؿ ك منعكا الييكد مف  ،التكجو الييكدم التي تساعد عمى إظيار اليكية الييكدية

لمسيرم، مكسكعة اأم عمـ المنظمة الصييكني.  ؛سمح ليـ برفع "العمـ الييكدم"ك  ،رفع األعالـ األلمانية
 )مفكركف غربيكف(  المخادعة الصييكنية سنسر،ك  (؛1/202كد كالييكدية كالصييكنية)مجييال
 (.99-98صص )
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                        ن                                              ن            الذم أصبح فيما بعد نائبا  لرئيس المؤتمر الييكدم العالمي، الذم نشر كتابا  بعنكاف)نحف 
مانيا كارثة،                                                 ة، إف  الصياينة لـ يعتبركا انتصار النازييف في ألالييكد(، لالحتفاؿ بثكرة ىتمر النازي

تاريخية لتحقيؽ المساعي الصييكنية، فمكال نتائج االنتخابات التي أسفرت  فرصةبؿ اعتبركىا 
عف فكز النازييف ربما لف يتحقؽ مشركع الدكلة الييكدية، فيتمر كاف أحد منفذم المشركع 

لفريد: لقد قدمت النازية فرصة تاريخية، لتأكيد اليكية ايكدم ، يقكؿ الكاتب الي(1)الصييكني
 (.2)يتمر كالنازييفلننا مدينكف إالحتراـ الذم فقدناه باالندماج، كاستعادة ا ،الييكدية

لذلؾ كقفت  الحركة الصييكنية في بكلندا ضد كؿ المؤتمرات كالميرجانات، التي تندد 
" بصفتو رئيس المؤتمر الييكدم األمريكي بتنظيـ فمبالحكادث النازية، فقد قاـ "ستيفف كايز 

كتظاىرات لمتنديد بالحكـ النازم، غير أف الصياينة قامكا بتكجيو ضغط كبير عمى"  ميرجانات،
، كيتضح مف ذلؾ أف (3)               ي ً                             يمكذ بالصمت ك ي مغ ي)الميرجانات المزمع إقامتيا(     أف  طالبيف إليو  ،كايزمف"

             ي                                       لمؤتمرات أف ت شعر الييكد باألماف، كتكقؼ تأثير الدعاية الحركة الصييكنية ال تريد ليذه ا
 الصييكنية.

" لجنة  (4) (Benjamin Haleviككشؼ القاضي الصييكني بنياميف ىاليفي)       اإلغاثة          أف 
،  كذكر منظر (5)( النازيةs.sمف كحدات"اس.اس")          ن كانت قسما   ،كاإلنقاذ التابعة لمككالة الييكدية"

                                                           

؛ (55-54عماد، ثقافة العنؼ )صك  ؛(99-98صييكنية)مفكركف غربيكف( )صسنسر، المخادعة ال( 1)
 (.72ميدم، معاداة السامية في الفكر اإلسرائيمي المعاصر)صك 

 ( 15/5/2001ة)برنامج االتجاه المعاكسعطية، الصييكنية كالنازي(2)

إال أنيا لـ تكف ذات طابع تنفيذم عممي، فمثال في  ،عقد الصياينة مجمكعة مف المؤتمرات الصييكنية( 3)
كالسياسة العنصرية  ،جرل نقاش حاد حكؿ مصير الييكد األلماف (ـ1933أيمكؿ 18)المؤتمر الصييكني

ا عمى سياستيا تجاه الييكد، إال أف مطالعات معظـ الزعماء رد ؛مكضكع مقاطعتيا اقتصادياك  ،النازية
ك لـ يصدر أم  ،البارزيف أمثاؿ" سكككلكؼ" ك" ركبيف" ك غيرىما لـ تكف تحكم عمى أم مضمكف عممي

قرار يتعمؽ بالمقاطعة االقتصادية تجاه ألمانيا، بؿ بالعكس اتخذت كؿ ما بإمكانو تدعيـ تمؾ العالقة. 
 (.128سياسية مف خالؿ الصييكنية )صبمخضر، األصكلية ال

ـ، كعمؿ في محاكـ 1933: صييكني ألماني، كفد إلى فمسطيف عاـ (1996-1910ىاليفي، بنياميف)( 4)
 ، مثؿ قضية كاستنر الييكدم المتيـكمات بارزةاـ، كاف أحد القضاة في مح1948-1938القدس مابيف 

 (.اؿ( ك)الميككدحاجمف قكائـ عدة)في الكنيست ضكاف عضكا ، ك يخمافإبالتعامؿ مع النازييف، كمحاكمة 
 عمى االنترنت(. )ىاليؼبنياميف  :المكقع الرسمي لممحكمة العميا اإلسرائيمية

ـ، كمجمكعة لمحراسات الشخصية، كاىتمت بالحفاظ عمى األمف الداخمي، 1925( : أسست عاـ s.sفرقة)( 5)
 ، كالقياـ بأعماؿ تجسس في الخارج.كالحد مف المشاكؿ العرقية، كمكافحة التجسس الداخمي

Gutman, Encyclopedia of the Holocaust, www.jewishvirtuallibrary.org.  
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يجب تقديـ العكف الفعاؿ "درع في كتابو )محاكمة الييكد في العصكر المتغيرة(: النازية الفريد أكزن
                                                                               ن  إلى الصييكنية؛ حتى تتمكف مف نقؿ أكبر عدد ممكف مف الييكد األلماف إلى فمسطيف سنكيا ، 

ربما لف يطكؿ الزمف حتى تستقبؿ فمسطيف أبناءىا  كما كتبت صحيفة جياز المخابرات األلماني"
 .(1)منذ ألؼ سنة"الذيف افتقدتيـ 

 (:1945-1939موقف القيادات الصييونية من ييود بولندا في ظل الحكم النازي) (2

                        ن                                                       لعبت الحركة النازية دكرا  في إنفاذ المشركع الصييكني، كبعث )حمـ العكدة( مف جديد، 
                                                                              الشؾ أف  نزعة الحزب الكطني االشتراكي األلماني )النازم( كانت كاضحة ضد كؿ مف اليخدـ 

شركع النازم كمنيـ الييكد، كلكف الصياينة بالغكا في ذلؾ، كأخذكا  ينشركف دعايات عف الم
 .(2)االضطياد ضد السامية، كيدعكف ييكد بكلندا إلى الفرار، كالتكجو إلى فمسطيف

ساىمت الدعاية الصييكنية في التركيج؛ لرؤية الييكد اإلجرامية ضد الحكـ النازم كىي 
لتبرير سياستيا تجاه الييكد، ك قد تناكؿ الكاتب األمريكي الييكدم "بنياميف ثغرة استغمتيا النازية 

ماتكفك" ىذا الجانب مف العالقة في دراستو"الرغبة الصييكنية ك الفعؿ النازم"،  أكد مف خالليا 
أف الصييكنية مسؤكلة إلى حد كبير عف الجريمة النازية؛ ألف الصياينة نشركا في ألمانيا ذاتيا 

الصييكنية الخاصة بالتميز الييكدم العرقي كاالنفصاؿ )القكمي( عف كؿ أكركبا، كما  المزاعـ
كثؽ "بنياميف" مقكلتو باإلشارة إلى عدد مف التصريحات التي أدلى بيا زعماء الصياينة مف 

ضد                                                                                   أمثاؿ: "ناحكـ جكلدماف" القائؿ: "إف  الييكد شارككا بشكؿ ممحكظ في الحركات التخريبية
نيـ في ألمانيا ابتصريحات عف ضعؼ كالء الييكد ألكط (3)كيف"كما أكد  "جاككب كالتألمانيا، 

 .(4)في الفترة نفسيا

عمى الدعاية الصييكنية، أصبح مف الكاضح أف ييكد       ن كبناء   ،ـ1942       ن        اعتبارا  مف عاـ 
 لممكت خالؿ كقت قصير؛ لذلؾ طالب الييكد في  إنجمترا كالكاليات المتحدة تعرضكاأكركبا قد 

                                                           

  .(53/44ع)ا 1941-1933يكنية النازية ،العالقة الصيعطية( 1)
  .(24إسرائيؿ سبب محتمؿ لمحرب العالمية الثالثة)ص، غرانكتييو( 2) 

فيمسكؼ ككاتب ركسي صييكني سياسي، بدأ نشاطو السياسي في : ـ(1948-1882( جاككب كالتزكيف)3)
ألمانيا، فترأس تحرير جريدة دم فيمت، كاشترؾ مع ناحـك جكلدماف في تأسيس دار أشككؿ لنشر الكتب 
العبرية، كساىـ في تحرير المكسكعة الييكدية، ككاف يفضؿ الصيغة اليرتزلية كيرل انو عمى الييكد أف 

. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ ، )يعكدكا( إلى أرضيـ كقد جمعت أىـ أعمالو في كتاب عنكانو تخـك
  .(312كالمصطمحات الصييكنية)ص

 ( 157-156صص ) المسيرم، البركتككالت كالييكدية كالصييكنية( 4)
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باستقباؿ الفاريف مف معسكرات االعتقاؿ النازية، كلكف أصحاب النفكذ مف الصياينة لـ يحرككا 
تيدؼ إلى  كانت في ىذا االتجاه؛ ألنيـ كانكا يسيركف كفؽ خطتيـ المرسكمة، كالتي      ن ساكنا  

 .(1)تحكيؿ ما يمكف تحكيمو إلى فمسطيف دكف سكاىا

، مف خالؿ ضمؿ                       ىتمر عمى تصر فيـ بشكؿ م                                        لقد قد ـ القادة الص ياينة الدليؿ في زمف
التركيج لعداء الييكد لمحكـ النازم مف ناحية، كمحاكلة التكاطؤ معو مف ناحية أخرم، فمـ يكف 

ييكنية إنقاذ  حياة الييكد نما إيجاد دكلة صييكنية في فمسطيف. ؛     ي                         ى            اليدؼ  األساسي  لمص                                       كا 
 موقف حاييم وايزمن:أ(

تأييده لمحمفاء في الحرب العالمية  (Haim Weizmann )يعد إعالف حاييـ كايزمف
                                   ى                                                 الثانية، بمثابة إعالف  صريح مف العال ـ الييكدم الحرب عمى ألمانيا، فكاف مف شأف تصريحات 

 -ف حاييـ رفض فكرة ربؿأ، كما (2)                                                 كيذه أف  تخدـ النازييف في تبرير سياستيـ ضد الييكد
ف الخطة أتاحت لمييكد اختيار أعكاـ، كذلؾ ألإلخراج جميع ييكد ألمانيا خالؿ خمسة  ؛شاخت

 .(3)المكاف الذم سيرحمكف إليو

                                      أف  المكت الذم طاؿ فقراء الييكد ككبار  (Haim Weizmann )اعتبر حاييـ كايزمف
فالمشركع الصييكني يحتاج لمييكد األغنياء القادريف عمى السف ىك أفضؿ كسيمة لغربمة الييكد، 

األغصاف الصغيرة اليانعة      إف  ": كايزمف فيقكؿ يائلصييكنية المزمع إنشادفع تكاليؼ بناء الدكلة ا
، فميمة الصييكنية ليست إنقاذ (4)"ىي التي ستنجك، أما الباقكف فعمييـ أف يتحممكا مصيرىـ

 .(5)جؿ) الشعب الييكدم(أبؿ إنقاذ ما سمكه أرض )إسرائيؿ(؛ مف  ،الييكد في أكركبا

                                    أف  قادة الحركة الصييكنية لـ يككنكا  ،ىذا Weizmann ) )يتبيف مف مكقؼ كايزماف 
حريصيف عمى "إنقاذ" الييكد مف  المعاناة كالضنؾ الذم كانكا يتعرضكف لو، بقدر ما كانكا 

                                                                          ف  يككف أكلئؾ الييكد أقكياء كأغنياء، فيـ يؤيدكف فكرة االنتخاب الطبيعي، كأف أحريصيف عمى 

                                                           

 ( 29غرانكتييو، )إسرائيؿ( سبب محتمؿ لمحرب العالمية الثالثة)ص( 1)

 ( 157-156صص لصييكنية)المسيرم، البركتككالت كالييكدية كا( 2)

 ( 99ص( سنسر، المخادعة الصييكنية، مفكركف غربيكف انتقدكا الصييكنية)3)

رابطو الشباب الشيكعي، الصييكنية  كالفاشية كجياف لعممة كاحدة ( 4/44الزغيبي، العنصرية الييكدية)ج( 4)
 )االنترنت()بكلندل( 

ميدم، معاداة السامية في الفكر السياسي ك ؛ (9صسياسة )إسرائيؿ( )جاركدل، األساطير المؤسسة لم( 5)
 ( 73صاالسرائيمي)
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                       ن            ن      ن       يمكت، حتى لك كاف ييكديا ، أك صييكنيا  مخمصا  لمفكر                                  البقاء لألقكل، كأف الضعيؼ يجب أف  
 الصييكني، كيدؿ ذلؾ عمى مدل إجراميـ كساديتيـ.

 موقف بن جوريون: ب(

أدرؾ بف جكريكف خطكرة فصؿ مشكمة المياجريف الييكد عف المشركع الصييكني 
 أنو: جكريكف                                                                         كالتفكير في تكطيف المستكطنيف في أم مكاف، إف  لـ تستكعبيـ فمسطيف، كأكد بف

ٌ                                                   إف  استكلت"الرحمة عمى شعبنا ككج و طاقاتو إلى إنقاذ الييكد في مختمؼ البالد، فإف ذلؾ "                               
        ي                                   كعندما س ئؿ عف الييكد الذيف يمكتكف في الحرب  "سيؤدم إلى "شطب الصييكنية مف التاريخ،

"با ليست قضيتيك                                         إف  اليزيمة التي يتمق اىا الييكد في أكر "قاؿ: 
المسألة الييكدية لـ          كأكد أف   (1)

نما ىي مشكمة الكطف )القكمي(، أك المستكطف   ى ي                                                                                  ت ع د مشكمة آالؼ الييكد الميد ديف باإلبادة، كا 
كليس  ،                                                                 ، كحدد بشكؿ كاضح  أف  ىدؼ المنظمة الصييكنية بناء الدكلة الصييكنية(2)الصييكني

رتيب عممية تع الييكد في إنقاذ الالجئيف الييكد؛ لذلؾ دعا إلى ضركرة، انتقاء القميؿ مف مجمك 
 .(3)الذيف يستطيعكف فيـ ما يعنيو الكطف )القكمي( الييكدم ،اليجرة إلى فمسطيف مف الشباب

 اسحق جربنيوم:       موقف   ج(

رأم إسحؽ جركبنيكـ )رئيس لجنة اإلنقاذ بالككالة الييكدية(أف  الييكد مجرد عفش  
في حديث لو أماـ المجنة             أف  تستكعب، كدم فكؽ ما يمكنيا لدل بكلندا مميكف يي ألنيزائد،  

    ي             لك س ئؿ إف كاف مف " إنو       ن  ح قائال :        ـ، صر  1943شباط )فبراير(  18التنفيذية الصييكنية في 
                                       إلنقاذ الييكد فإف إجابتو ستككف )كال ، ثـ  4الممكف التبرع ببعض أمكاؿ النداء الييكدم المكحد

االتجاه نحك كضع النشاط الصييكني في                            ، كأضاؼ:"يجب أف  نقاكـ ىذا "              كال ( بشكؿ قاطع
المرتبة الثانية، كعندما يأتكف بخطتيف إلنقاذ جماىير الييكد في أكركبا ك)استرداد( األرض، 

                                                           

                          جاركدم، االساطيمر المؤس سة ( 99صسنسر، المخادعة الصييكنية، مفكركف غربيكف انتقدكا الصييكنية)( 1)
  .(65لمسياسة اإلسرائيمية)ص 

 (.82ص) جاركدل، محاكمة الصييكنية( 2)

  .(109عمى، أسطكرة اليكلكككست )( 3)
ـ باسـ النداء الفمسطيني 1925النداء الييكدم المكحد: منظمة صييكنية لجمع التبرعات، أسست عاـ ( 4)

المكحد، لتكحيد نشاط الصندكؽ التأسيسي الييكد، كالصندكؽ القكمى الييكدم، كالياداساه، كصندكؽ 
لككالة الييكدية عندما قررت ا 1930الجامعة العبرية كالمزراحي، كظمت تقـك بجمع األمكاؿ حتى عاـ 

 ( 396جمع التبرعات بنفسيا. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص
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                                                                          صكت بال تردد )السترداد( األرض، إف  بقرة كاحدة في فمسطيف أثمف مف كؿ الييكد في 
 .(1)بكلندا"

صييكنية لـ يكف ىدفيا )إنقاذ( الييكد                                             يتبيف مف تصريحات قادة الصياينة أف  الحركة ال
نما نقؿ الييكد مف شتى بقاع األرض إلى فمسطيف؛ إلنجاح                         ٌ                                                           مف )الكحش النازم( كما يد عكف، كا 

      و كاحدة                                   ى ي ى                                           و المشركع الصييكني، فالييكد ميما ك ث ر  عددىـ في بكلندا، أىكف عند جربنيكـ  مف بقرة  
                                    الييكد عمى الحركة الصييكنية، إف  لـ  فيممكيا الصياينة في فمسطيف، كبذلؾ يتضح درجة ىك 

 يككنكا كفؽ ما تريد .

 التعاون المؤسسي بين الحركة الصييونية والحكم النازي: (3

تعاكف مع  ةاستغمت الصييكنية داخؿ ألمانيا اندالع الحرب العالمية الثانية، ككثقت عالق
الشتراؾ في المقاكمة ضد  ، مف بينيا: عدـ ا                                   ن      ن النازييف، كقد أخذ ىذا التعاكف أشكاال  كثيرة  
                                         التعاكف المؤس سي بيف المستكطنيف الصياينة  ،النازييف، كلكف أىـ أشكاؿ التعاكف كأكثقيا ىك

 .(2)كالنظاـ النازم؛ لدفع الييكد نحك فمسطيف
 المجالس الييودية)جودنرات(:أ(

 ،سعى األلماف إلقامة ىيئة ييكدية مركزية تحرص عمى تجميع الييكد في معسكرات
منع الييكد مف القياـ باالعتداءات أك أم أعماؿ تخريبية، االلتزاـ بتنفيذ التعميمات كاألكامر، ك 

 .(3)كتككف مسئكلة تجاه كؿ ما يتعمؽ بذلؾ عمى مستكل الييكد
ـ، 1939أيمكؿ)سبتمبر(  21جاء في قرار راينارد ىايديخ كزير األمف األلماني بتاريخ 

ٌ                         الذم دش ف حقبة الجيتكات في العيد النازم، الطمب إلى الييكد في بكلندا بإقامة الجكدنرات        
   ن      رجال  متفؽ 24                                                    أجؿ إدارة شؤكنيـ فييا، عمى أف  يتككف أعضاء المجمس مفمف "مجالس الييكد"؛ 

، كترل بعض الدراسات الييكدية أف (4)عمييـ، مع ضركرة إبالغ الجيش األلماني بأسمائيـ

                                                           

  .(73ص) ميدم، معاداة لسامية في الفكر السياسي االسرائيمي( 1)
 Aleksiun, "Beriḥah", YIVO.Suggested( 2)؛، الصييكنية في زمف الديكتاتكرية )ص( ربرين( 2)

reading : Arieh J. Kochavi, "Britain and the Jewish Exodus, (pp. 161–17) 

مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة، الحركة الصييكنية كمعاداتيا ؛ (102غكتماف، سنسكر، الجيتكات )ص( 3)
  .(33لمييكد)ص

 (.9ص) س الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ األلماني )عبرم(رفئيؿ، تركنؾ، المجال( 4)
Trunk, Judenrat: in the introduction (p. ix)  

http://www.yivoencyclopedia.org/printarticle.aspx?id=219
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ا النازية حكؿ مصير الييكد منذ بداية احتالؿ بكلندا الجكدنرات التي شكمت لـ تكف مدركة لنكاي
 .(1)ـ؛ لذا فإنيا تعاكنت معيا، ككانت أشد معارضي المقاكمة السرية المسمحة1940سنة 

                                                                       أكد آخركف، عمى أف  ذكرل الجكدنرات ارتبطت بعار اليمكف محكه، التصؽ بأدكات  
 .(2)قة، كاستمتعكا بمزايا معينةالتعاكف تمؾ، التي عمؿ زعماؤىا كأسياد في األحياء المغم

                                                                               ك يبدك أف  الييكد الذيف سارعكا لالستجابة لقرار ىايديخ، كانكا يحممكف ذكريات طيبة 
عف السمككيات األلمانية التي رأكىا إنسانية خالؿ الحرب العالمية األكلى، كبالتالي كانت اآلماؿ 

 .(3)            ن ه المرة أيضا                                         و          تراكدىـ بأف يككف االحتالؿ األلماني غير مؤذ  لمييكد ىذ
                                               أف  يضمكا إلى ىذه المجالس العناصر الصييكنية أك  حاكؿ النازيكف قدر المستطاع

                                                                    باعتبارىا عناصر حديثة تشاركيـ الرؤية في أف  أكركبا ليست كطف الييكد،  ،الييكدية "القكمية"
المقاكمة                                             كفاح الييكد يجب أف  ينصرؼ إلى اليجرة، ال إلى               يا منيـ، كأف  ئكأنو يجب إخال

كالثكرة، كقد نجحت ىذه المجالس في إدارة أمكر الجماعات كضماف سككتيا، ككاف كثير مف 
فضمكف الصياينة عمى غيرىـ                     ي إف  النازييف كانكا ي  "                                   ي     الصياينة أعضاء في ىذه المجالس، بؿ ي قاؿ: 

يرىا مف دكؿ ، فألمانيا كغ(4)"مف الييػكد؛ بسػبب اتفاؽ الفريقيف في المنطمقات الفكرية بينيما
                                                             ن               كانت ترل ضركرة تفريغ أكركبا مف الييكد، كالحركة الصييكنية أيضا  كانت تسعى إلى  ، أكركبا

 تفريغ أكركبا مف الييكد، كنقميـ إلى فمسطيف كبذلؾ تكافؽ الطرفاف .

ىدفت ألمانيا إلى تعييف شخصيات ليا نشاطات جماىيرية قبؿ الحرب، فكاف يرأس 
 ك مثقفكف، أك حاخامات، فتـ تعييف الصييكني )ادـ تشريناككؼالجكدنرات إما صياينة، أ

Adam Tchirkovن                                                 ( رئيسا  لممجمس في جيتك كارسك، كالصييكني )حاييـ لرمككفسكي        Haim 

Ramkovsky في جيتك  لكدج، كتـ اختيار عضك في البكند؛ لرئاسة المجمس في جيتك )
 .(6)أالؼ 9، كبمغ عدد العامميف في الجكدنرات (5)بيكتكككؼ

تكلت الجكدنرات إدارة حياة الييكد في الجيتكات، كاىتمت بإسكاف الييكد الذيف تـ نقميـ 
لمجيتكات مف مناطؽ مختمفة، ككفرت ليـ الطعاـ كالكساء، كقدمت ليـ الخدمات الصحية 

                                                           

  .(89كنيف، الحركات الشبابية الييكدية في بكلندا فترة المحرقة)عبرم( )ص( 1)

  (84/88غمكب، الصييكنية كالنازية)ع، (72جاركدل، محاكمة الصييكنية اإلسرائيمية )ص( 2)
 (.9ركزيت، أف تككف ييكديا إباف اليكلكككست )ص( 3)

 (.2/469المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية )مج( 4)
 (.256، الصييكنية في زمف الديكتاتكرية )صربرين( ( 5)
 (.102غكتماف؛ سنكر، الجيتكات )ص( 6)
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، قدـ (1)كالتعميمية، كمع ذلؾ ارتبط اسميا بمساعدة السمطات األلمانية فترة ما يسمى بالمحرقة
                               ن                                                مس لأللماف فرؽ عمؿ كأقامكا نظاما  لمذكرات االستدعاء، ك كاف مف المفترض أف  يخدـ كؿ المج

           ن                           غنياء رسكما ؛ لكي يتـ إعفاؤىـ مف العمؿ األما تدخؿ الفساد فدفع            ن كلكف كثيرا   ،شخص بالدكر
، فأرسؿ الرجاؿ الفقراء إلى فرؽ      و كبيرة                                                 و اإلجبارم، كجمع المجمس الييكدم ىذه الرسكـ بكميات  

        ن                                                                      لعمؿ بدال  مف األغنياء، كشغؿ المجالس أنفسيـ بالتعميـ كالرفاه االجتماعي، ككاف مكقؼ ا
 .(2)                      ن                    ي                                 المجالس الييكدية سمبيا  بشكؿ مطمؽ تجاه ما ي سمى المقاكمة الييكدية في الجيتكات

أقامت السمطات العسكرية األلمانية في بعض الجيتكات كحدات شرطة ييكدية باسـ 
Ordnungsdienstني "كحدات النظاـ"، ك كانت تابعة إلدارة الجكدنرات، كلكنيا كانت ،  كتع

                                                                                    تستمـ األكامر مباشرة مف قيادات الجيش األلماني في بكلندا، كىنا يشار إلى أف  سمكؾ أعضاء 
كانت الجكدنرات تتصرؼ بشكؿ                                           ن             المجالس الييكدية في الجيتكات لـ يكف مكحدا ، ففي كؿ جيتك

أك أعماؿ  ،كمنع قياميـ بأم تمرد، ىذه الكحدات حماية الييكد ، تكلت(3)منفرد حسب ظركفيا
 (4)أك االتصاؿ بالحمفاء، أك أفراد مقاكمة االحتالؿ ،تخريبية

ـ 1968ايار)مايك( 18كما نشرت ككالة األنباء البكلندية الرسمية التابعة لمدكلة، في يكـ 
األلماف عمى قتؿ الكثير مف ييكد  تقريرا مدعما بالمستندات اتيـ كبار الييكد بمساعدة النازييف

كأشياء  ،    ن كفضة   ،     ن كذىبا   ،     ن كفراء   ،                       ي                           ى      ن بكلندا، حيث سمـ البكليس  الييكدم )الجكدنرات( األلماف  ثيابا  
أخرل صادركىا مف أفراد الييكد، كما قاـ كبار رجاؿ البكليس الييكدم بالتعاكف مع زعماء 

نازييف، كمف خالؿ التعاكف السرم بيف قادة المجالس الييكدية بإعطاء لكائح بأسماء الييكد إلى ال
البكليس الييكدم كزعماء المجالس الييكدية في بكلندا تـ تككيف فرقة ايرا جاكفاجيتش في عاـ 

تنفيذا ألكامر ىتمر، ككاف اليدؼ مف تككيف تمؾ الفرقة ىك التجسس عمى البكلندييف  1940
 .(5)كالييكد

                                                           

 (.15ص) لماني )عبرم(ييشكع، المجالس الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ األ؛ رفئيؿ( 1)

 (.258-257صص ) الصييكنية في زمف الديكتاتكرية، ربرين( 2)

 (.17ص) رفئيؿ،   ييشكع، المجالس الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ األلماني)عبرم(( 3)

ف أسقطت المحكمة التي حاكمت المتعاكنيف مع النازييف، أحد التيـ كىي انتساب المتيـ لييئة عدكة، أم أ( 4)
الشرطة التي أسستيا منظمة الجكدنرات الصييكنية تعتبر ىيئة معادية، فتـ التغاضي أف يككف االنتساب 

 ( 34ليذه المنظمات جريمة. مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة، الحركة الصييكنية كمعاداتيا لمييكد)ص

 (.172رافع، جذكر العنؼ عند الييكد مف التكراة كالتممكد )ص( 5)
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الؼ تشعباتيا مع النازية، فقد كانت كذلؾ عممت المنظمات الصييكنية عمى اخت 
                                                                      ن                الياغاناه  تزكدىـ بالتقارير، كحركة بيتار سمح ليا النازيكف باالجتماع سرا  كارتداء البزات 

ـ، عمى أساس دعـ 1941الرسمية لحركتيـ، كأقامت منظمة األرغكف عالقة مع النازييف عاـ 
قياـ المنظمة بدكر نشط في الحرب  حككمة الرايخ األلماني لممساعي الييكدية في اليجرة مقابؿ

 .(1)إلى جانب ألمانيا

                                                              ن               كبذلؾ يمكف القكؿ: إف  تمؾ المجالس " الجكدنرات " التي ضمت ييكدا  " صياينة كغير 
                                         ٌ                                   كانت في خدمة السمطات العسكرية األلمانية، تن فذ سياستيا كأكامرىا العسكرية، بما ، صياينة"

  ن                          ا  التياـ الجكدنرات بالعمالة.يحقؽ المصمحة األلمانية، ككاف ذلؾ مبرر 

                                                                               اعتبرت النازية أف  تعاكف الييكد معيا أحد العناصر األساسية في السياسة الصييكنية؛ 
أك                                 و يتعاكنكف بطريقة أك بأخرل، كلسبب   مسؤكليف معركفيف ففي كؿ مكاف يتكاجد فيو الييكد كاف

اتفركيديجر فإنو كاف مف  باستثناء فئة قميمة منيـ، كحسب إحصاء ،آلخر مع الحركة النازية
 .(2)الممكف إنقاذ خمسيف في المائة مف الييكد، لك لـ يتبعكا تعميمات المجالس الييكدية

 تمثمت أوامر السمطات األلمانية لمجودنرات والشرطة الييودية في الجيتو فيما يمي:

دارة الطعاـ كا .1  لصحة.                                                                          إدارة حياة الجيتك عف طريؽ تحمؿ المسؤكلية في أمكر النظاـ، كا 

                 ي             ، فكانت المجالس ت جيز القكائـ، (3)إعداد قكائـ يكمية بأسماء الييكد الذيف سيخرجكف لمعمؿ .2
العديد مف االستمارات كاالستبيانات ذات  ؤفككاف الييكد ينضمكف لتمؾ المجالس، كيمم

 .(4)الصفحات العديدة حكؿ ممتمكاتيـ، فكاف مف السيؿ بعد ذلؾ االستيالء عمييا

 كيؿ الجيش األلماني عف طريؽ جمع الفدية مف كؿ شخص ييكدم.المساعدة في تم .3

 منع تيريب الطعاـ، أك أم شيء مف الجيتك. .4

 تسجيؿ سكاف الجيتك مف الداخميف الجدد كالمكاليد كالقدماء في الجيتك. .5

                                                           

 (.72ص) لتماثؿ كالتعاكف بيف الصييكنية كالنازيةحداد، ا( 1)

 (.74-72ص جاركدل، محاكمة الصييكنية اإلسرائيمي )ص( 2)

 (.22ص) رفئيؿ؛ تركنؾ، المجالس الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ األلماني( 3)
 (.72جاركدل، محاكمة الصييكنية اإلسرائيمية  )ص( 4)
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إقامة مدارس لتعميـ األطفاؿ،كمشاريع تشغيؿ الييكد، كمستشفيات ميدانية في الجيتك، كبناء  .6
نشاء مطابخ لتكزيع الطعاـ، كمساعدة المحتاجيف في الجيتكدكر لأليتاـ   .(1)                                                                    ككبار السف، كا 

عف طريؽ  ،سمحت السمطات األلمانية باالتصاؿ بيف الجكدنرات كالسكاف في الجيتك
كتكزيعيا عمى السكاف داخؿ الجيتك، ة كالنشرات التي تحمؿ األكامر اليكمي ،كالبيانات ،المنشكرات

 .(2)لتي سمحت السمطات األلمانية باستخداميا ىي اليديشككانت المغة الكحيدة ا

                                                   ن                           ليس مف السيؿ الجـز أف  سكاف الجيتك كانكا كاعيف دكما  لمنشاطات التي أقدمت عمييا 
ألمانيا أصدرت أكامر  أف                                                         ٌ       مجالس الجكدنرات في الدكائر المغمقة، كما أنو ليس ىناؾ ما يد ؿ عمى 

                 ن                                لييكد تأثركا سمبا  بعكاقب ىذه النشاطات، التي كانت اأف باضطياد الييكد في الجيتكات، إال 
 استتباب األمف، كاستغالؿ الييكد كأيدم عاممة.الى تيدؼ ألمانيا مف كرائيا 

 والنازية: (3)العالقة بين جماعة شتيرن  ب(

اندالع ، لكف رفضو الصياينة ـ 1939عندما أصدرت بريطانيا الكتاب األبيض عاـ 
          ن               كنية جميعا  تتفؽ عمى مكقؼ جعؿ التيارات الصيي ،بعد ذلؾ بأشير قميمةة الحرب  العالمية الثاني

ىك الكقكؼ بجانب بريطانيا في حربيا ضد ألمانيا النازية؛ ألنيا تضطيد الييكد في  كاحد،
، لكف كالتيار الديني ،التصحيحيكالتيار  ،األراضي التابعة ليا، فاتفؽ في ذلؾ التيار العمالي

التي كانت تمثؿ الجناح العسكرم لمتيار  ،كاف الرجؿ الثاني في إتسؿأبراىاـ شتيرف الذم 
ف عمى أك  ،رفض ذلؾ المكقؼ كرأل أف بريطانيا ىي العدك األكؿ لمصياينة ،التصحيحي

نشاء ، كقبؿ العرب ،                     ن الصياينة محاربتيا أكال                                                 لذلؾ لـ يجد مشكمة في االنشقاؽ عف إتسؿ، كا 
ككاف ذلؾ  ،كاشتيرت باسـ )عصابات شتيرف( ،ئيؿ(إسرامنطقة أخرل عرفت باسـ ) إتسؿ في 

 .(4)ـ1940عاـ 

                                                           

 (.22ص) في بكلندا فترة االحتالؿ األلماني رفئيؿ؛ تركنؾ، المجالس الييكدية( 1)

 .24صالمرجع السابؽ، ( 2)

                                                                                     ن  منظمو شتيرف: منظمة عسكرية صييكنية سرية حممت اسـ "ايتسؿ في إسرائيؿ"، ثـ تغير االسـ الحقا ، ( 3)
                     ن                                                                       كأصبح "ليحي"، اختصارا  لمكممات العبرية الثالث "لكحامي حيركت يسرائيؿ" أم "مقاتمك حرية إسرائيؿ" 

؛ كأبك جميـك (6/485سكيد، اإلستراتيجية العسكرية)ـ        ن                                  فت أيضا  باسـ "عصابة شتيرف عمي اسـ قائدىا.كعر 
، الحركة التصحيحية  ( 221)ص جميـك

، الحركة ؛ كأبك (243صرض الرساالت)أجاركدم، فمسطيف ؛ ك (236اناة)ص، منظمة الياغالسنكار( 4) جميـك
  .(84يتسؿ ليحي)صمحارب، ىاغاناه ا؛ ك (222 -221صص ) التصحيحية
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 فيو ، أكد ـ1941يناير)كانكف الثاني( 11في ىتمر  ى                     ن     ن   أبراىاـ شتيرف اقتراحا  خطيا  إلقدـ 
، (1)أف العصابات الييكدية في فمسطيف، ستقاتؿ إلي جانب ألمانيا في الحرب ضد بريطانيا

                      ن                         يكدية في أكركبا عسكريا ، كتنظيميا في إطار كحدات كستساىـ في إعداد القكل البشرية الي
كذلؾ مقابؿ مساعدة النازييف في حؿ "المسألة (2)عسكرية، كاالشتراؾ في العمميات الحربية؛

، كذلؾ بعد اتخاذ  (3)رض فمسطيفأ ىالييكدية" في أكركبا، كمساندتيـ في إقامة )دكلة ييكدية( عم
 .(4)كد ألمانيا إلى جزيرة مدغشقر                         ن          ألمانيا كدكؿ المحكر قرارا  بترحيؿ يي

كنجح ىذا التحالؼ حيث اجتاحت ألمانيا بكلندا، كشيدت أكؿ معسكرات التركيز في 
كشكيتس، كتفاخرت عصابة شتيرف بذلؾ، كأكدت عمى تشابو الحركة الصييكنية بالحركات أ

مستقمة في  أنشأت مكاتب سياسية، ك (5)يديكلكجيتيا كبنيتيا التنظيميةأالديكتاتكرية مف حيث 
كنيكيكرؾ، ككاف مكتب كارسك ييتـ عمى نحك خاص بالتنظيـ  ،كلندف ،كباريس ك،كارس

كبإعداد الشبيبة الصييكنية، ككانت تقيـ عالقات كثيقة بالجماىير الييكدية في بكلندا،  ،العسكرم
 (6)كتقدـ ليا المساعدة بكؿ الكسائؿ. ،ككانت تمؾ الجماىير تتابع الحركة

األلماف، بالتخمص مف الييكد إلى جعميـ  ليؤدم الحماس الزائد لد فؿ أكاف شتيرف يأم
الؼ الييكد، كيدفعكف بيـ إلى سكاحؿ فمسطيف خارقيف الحصار الذم آيحممكف عمى سفنيـ 

جانب عدكه دكف شرط، إف ىتمر يكره  ىنو اليكجد شعب يقؼ الأفقد ذكر:" ،(7)فرضو االنجميز

                                                           

 ىيكز، مراجعة لكثيقة التعاكف بيف الصييكنية كالنازيةك ، (260( الحاراتي، الصييكنية مف بابؿ إلى بكش)ص1)
 ( 2/ 116)ع

تمراز، طرد الفمسطينييف في الفكر كالممارسة ؛ (162شافيت، أساطير اليميف)عبرم( )ص( 2)
 .(2ص) الصييكنية كالنازية ىيكز، مراجعة لكثيقة التعاكف بيف، (140الصييكنية)ص

  .(131ألياؼ، جرائـ األرغكف كليحي)ص؛ (362النازية كفمسطيف)صعبد الغني، ( 3)
Brenner, The Iron Wall(P. 133)  

مميكنا مف  15ـ، كاقترح الفريد ركزنبرغ، أحد القادة النازييف، إسكاف 1938خطة مدغشقر: طرحت عاـ ( 4)
ـ، أعمنت الخارجية األلمانية أف مدغشقر ستككف الحؿ النيائي 1940قر، كفي عاـ الييكد في جزيرة مدغش

لممسألة الييكدية في إطار اتفاؽ السالـ، حيث سيتـ إخالء الفرنسييف مف الجزيرة، كتحكيميا لمنطقة انتداب 
، ك  ؛(311جؿ الدكلة)عبرم( )صأارة ذاتية. ىيمر، في الكفاح مف ألمانية، كسيككف لمييكد فييا إد جميـك

  .(342الحركة التصحيحية)ص
 ( 100ايتسؿ ليحي)ص محارب، ىاغاناة؛ ك (2ف الصييكنية كالنازية )صبرينر، مراجعة كثيقة التعاكف بي( 5)

  .(244( جاركدم، فمسطيف ارض الرساالت)6)

، الحركة التصحيحية)صأبك ك ؛ (49شامير، مذكرات)ص( 7)   .(342جميـك
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لعدك" كقد أكضح رفاقو أف الفكر األكركبي الجديد ال يتعارض           ن                   الييكد فعال ، لكف بريطانيا ىي ا
 .(1)مع طمكحات الييكد في فمسطيف

 ،كبعد الحرب العالمية الثانية اكتشفت كثيقة في أرشيؼ السفارة األلمانية في أنقرة
تتعمؽ بإيجاد حؿ لممسألة الييكدية في أكركبا، كما  ،أرسمتيا جماعة" شتيرف" لمحككمة األلمانية

تعبر عف تقدير جماعة" شتيرف" ك  ،كر الكثيقة كجكد مصالح مشتركة بيف النازييف كالصييكنيةتذ
 .(2)ليجرة الصييكنية إلى فمسطيفاك  ،لتشجيعو النشاط الصييكني داخؿ ألمانيا"؛ "لمرايخ الثالث"

النازية؛ لتيجير ييكنية العسكرية تحالفت مع بعض المنظمات الص          يتضح أف   ،مما سبؽ
حتى كلك كاف عمى  ،إلى فمسطيف، فحميؼ الييكد ىك مف يساعدىـ عمى تحقيؽ ىدفيـ الييكد

ىك تيجير ليدؼ عنصرم مشترؾ  ىحساب الفرد الييكدم، فجميع القيادات الصييكنية تسع
 الييكد إلى فمسطيف.

 ىم الشخصيات الييودية التي تعاونت مع الحركة النازية:أ      ً  رابعا :
ياينة لمسمطات النازية بشكؿ فردم، كذلؾ السباب برزت خدمات عدد كبير مف الص

 عديدة، ككاف مف أبرز أكلئؾ الصياينة:
 :Romoko Fexie Murdoch ))روموكو فكسي مردخاك(1

عندما احتؿ  ،خدماتو عمى النازييف روموكو فكسي مردخاكعرض الصييكني البكلندم 
الخاص بو بأسمكب  دا، كأدار الجيتك                               ن                        األلماف بكلندا، فتـ تعيينو رئيسا  عمى جيتك "لكدج" في بكلن

قد أعمنت الصحيفة البكلندية ، ك (3)فريد، كما كاف رعاياه ينشركف صكرتو عمى طكابع بريد الجيتك
يكد، فكقع لترحيؿ مزيد مف الي ؛إطاعة أكامره، كمع ذلؾ ازدادت طمبات األلمافضركرة عدـ 

لذلؾ أعاد  ؛فكؽ خمس كستيف العاشرة، ك الشيكخاألطفاؿ دكف سف االختيار عمى المرضى ك 
                                                                       ن      ككفسكي تنشيط لجنة "إعادة التكطيف"؛ لكي تتكلى بنفسيا تحضير القكائـ محاكال  بذلؾ ك ركم

د ظؿ في مركزه خمس ناس آخريف معو، ك ال يككف ىذا العمؿ عمى عاتقو كحده، كق       ي إشراؾ أ  

                                                           

أف الييكد لـ يتقبمكا أفكار شتيرف، كشامير كرفاقيـ كلكف ماكرد مف كثائؽ يؤكد تذكر الصحؼ اإلسرائيمية ( 1)
  .(53(، جريس، اليميف الصييكني)ص109عمى كجكد ىذا التحالؼ. إلياب، جرائـ االرغكف كليحي)ص

جاركدم، ؛ ك (94ص) عطية، العالقات النازيةك ؛ (162-161صص الصييكنية كالنازية) المسيرم،( 2)
  .(243لرساالت)فمسطيف ارض ا

Schoenman, The Hidden History of Zionism,( P. 154). 

  (.258ص) ، الصييكنية زمف الديكتاتكريةربرين( 3)
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     ي   حيث ق تؿ  ،تز"قؿ ىك اآلخر إلى "أكشفي      ي ـ، ك ن  1944أغمؽ األلماف الجيتك في سنكات إلى أف
 .(1) ؾىنا

 جاكوب جينز:(2

صييكني تصحيحي مف أبرز المتعاكنيف مع النازييف، الذيف عينكه في مكاقع حساسة 
                  ن       (، تـ تعيينو رئيسا  لشرطة فيمنا عمى الحياة الييكدية في )جيتكيستطيع مف خالليا السيطرة 

لمييكد، كقاؿ جينز: إنو مف رؼ عنو استخداـ قكة شرطتو؛ لتنفيذ القتؿ الفعمي     ي ، كع  (2)الجيتك
                                                                         ى           كاجبنا أف  ننقذ األقكياء كصغار السف، كال ندع العكاطؼ تتغمب عمينا، ضد المرضى  كالفقراء، 
كالمتقدميف بالسف؛ لذلؾ تكلى بنفسو مسؤكلية اختيار مف ينقؿ لمعسكرات االعتقاؿ،كقد أدل دكره 

جميع الجيتكات الريفية في منطقة عمى  ،ـ 1942ببراعة لدرجة أف رجاؿ" الجستابك" نصبكه عاـ 
 .(3)افيمن

كما ساىـ في تنفيذ خطة )ككفنك(، حيث نشر إعالنا دعا فيو الييكد لالنتقاؿ مف فيمنا 
                                               ي          ييكدم إلى القطار؛ تكجو بيـ نحك)بكنارم(، كىناؾ أ طمؽ النار  5000إلى ككفنك، كعند صعكد 

ٌ                            عمييـ، كق تؿ معظميـ، كفر  بعضيـ، كعندما سمع النازيكف في الجيتك غدر  عف حركة مقاكمة           ي             
 (.4)( كسممو لمنازييفWittenberg) جينز بالقائد الشيكعي ايتسكفيتنبرغ

ف ىذه القضية تدعـ التعاكف النازم الصييكني، إال أنيا ال تخمك مف أعمى الرغـ مف 
تناقض، فجميع المؤرخيف المؤيديف لممحرقة يؤكدكف طريقة االنتقاء في اختيار مف ينقؿ 

سكرات)المكت(، بينما طريقة جذب الييكد عف طريؽ إعالف فيي عممية عشكائية تفتقر لمع
لمتنظيـ، كما أف ألمانيا طالما كانت قادرة عمى إبادة الييكد بقتميـ بالرصاص كىك أكفر كأسيؿ، 
فما ىي ضركرة إستخداـ اإلبادة عف طريؽ الحرؽ، كىك أمر يصعب تصديقو في ظؿ المعطيات 

 ضع ألمانيا خالؿ الحرب في فترة قياـ الجيتكات.المكجكدة عف ك 
 :((Alfred Nosig ألفريد نوسيج(3

ىك كاتب، كنحات، كمكسيقي، صييكني، شارؾ في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ 
مذكرة بيذا الشأف لمسمطات األلمانية، تقضي                                      ـ، كضع خطة لميجرة الييكدية، ك قدـ  1897

، كالفقراء في الجيتكات كمعسكرات االعتقاؿ، إذ ال فائدة مف بإبادة الييكد المرضى ك المسنيف
                                                           

 (.89صغمكب، الصييكنية كالنازية )( 1)
 (.258ص) ، الصييكنية في زمف الديكتاتكريةربرين( 2)
 ( 455 /2 د)جمكسكعةالييك  المسيرم،ك ؛ (80غمكب، الصييكنية كالنازية )ص( 3)

 (.258، الصييكنية  في زمف الديكتاتكرية )صربرين( 4)
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                                                   ن                                النضاؿ مف أجميـ، فيـ إف  ذىبكا لفمسطيف سيصبحكف عبئا  عمى الصييكنييف، كما قاـ بأعماؿ 
تجسسية لصالح" الجستابك"، كتـ تعيينو رئيس مجمس الييكد في جيتك كارسك، لكف أعمالو ىذه 

 .(1)          ن عدمكه شنقا                                 ي ة الييكدية الذيف قبضكا عميو، كأ  لـ تكف خافية عمى منظمات المقاكم
 :(Abraham is living )أبراىام عاتكعايش( 4

: ـ1940د في خطابو الذم ألقاه في كارسك سنة                                    أحد قادة )ىاشكمير ىاتسعير( حيث أك  
ميت     ي ، كس  13كعمى الييكد أف يكيفكا أنفسيـ معو، كقد ترأس فرقة  ،                            "إف  النظاـ النازم جاء ليبقى

 (.2)، ككاف عمميا ىك اإلمساؾ بالميربيف13لكجكد مقر قيادتيا العسكرية في شارع  ؛كذلؾ

ىناؾ قائمة بأسماء الزعماء الصياينة الذيف                                 الكاتب األلماني جكليس مادم أف   لير 
صفحة، كأف مف بيف ىؤالء مف أصبحكا مف كبار  16تعاكنكا بشكؿ كثيؽ مع النازييف تقع في 

سحؽ شامير،     كا  ايزماف، كبف جكريكف، كمكشي شاريت، رائيؿ(، مثؿ حاييـ ك المسؤكليف في )إس
 كغيرىـ. (3)كجكلدا مائير

النازية لـ تكف مكجية ضد الييكد، بؿ استغمت الحركة الصييكنية                 مف الكاضح أف  
                                                                        ن         مكقفيا ضد الييكد كغيرىـ؛ لتركج لمصطمح الالسامية، ككاف معاداة السامية سالحا  في أيدم 

ت الصييكنية ضد مف يقؼ أماـ مشركعيا الصييكني حتى لك كاف مف الييكد أنفسيـ، التنظيما
ف الييكد غير الصياينة ىـ الذيف دفعكا ثمف التعاكف إ (4)كأصبحت الالسامية تعني الالصييكنية

فقد كجدكا أنفسيـ يكاجيكف عدكيف ىما: السمطات النازية كالسمطات  ،النازم الصييكني
 .الييكدية)جكدنرات(

 

 
                                                           

 غمكب،ك  ؛(203عباس،الكجو اآلخر)ص؛ ك (2/457جالمسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية) ( 1)
مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة، الحركة الصييكنية ك ؛ (42-41ص ص) الصييكنية عمى خطى النازية

 ( 30صكمعاداتيا لمييكد)

 ( 301)ص محمكد، الصييكنية كالنازيةك ؛ (255، الصييكنية في زمف الديكتاتكرية )صربرين( 2)
ـ 1906كلدت في أككرانيا ثـ ىاجرت مع عائمتيا إلى الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  جكلدا مائير:( 3)

، ـ1921عاـ ت لالستيطاف في فمسطيف ـ، كانتقم1915كانضمت ىناؾ إلى فركع أحباء صييكف عاـ 
 .دراة مجمس العامالتإلـ سكرتيرة ل1928تـ انتخابيا عاـ كنشطت في اليستدركت حتى 

Lisa A. , Listening to Battered Woman in Israel,(pp.22-25)  

  .(32ص) مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة،الحركة الصييكنية كمعاداتيا لمييكد (4)
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 خالصة:

إلقامة كطف )قكمي(  ؛ابدأت الحركة الصييكنية بإعادة التفكير بالكسائؿ التي استخدمتي
     ن                كبيرا  مف ييكد بكلندا    ن دا  إال أف عد ،الرغـ مف حصكليا عمى كعد بمفكر ىليا في فمسطيف، فعم

عالف 1939رفضكا ترؾ مجتمعيـ كالتكجو إلى فمسطيف، كبعد صدكر الكتاب األبيض عاـ            ـ، كا 
بريطانيا تحديد اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف، زادت مخاكؼ الحركة الصييكنية مف فشؿ 

فأكجدت مشركعيا؛ فاستغمت تكتر العالقات بيف ألمانيا كبكلندا كنشكب الحرب العالمية الثانية، 
ء                                ٌ                  نجاح مشركعيا الصييكني، كبذلؾ تحك ـ ىذا اليدؼ في كالإل عالقات مع جميع األطراؼ 

الكبرل أثناء الحرب، فبتحالفيا مع الحمفاء ضمنت تأييدىـ   لييكنية المزدكج لمقك الحركة الص
غالؽ أبكاب الدكؿ األكركبية أماميـ، ىذا مف ناحية، كمف ناحية                                                                                      دخكؿ الييكد إلى فمسطيف، كا 

نسقت مع ألمانيا؛ لضماف تيجير الييكد الذيف رفضكا التكجو إلى فمسطيف، كبذلؾ أثبتت  لأخر 
                                                 يكنية أف  المشركع الصييكني أىـ مف الفرد الييكدم.الحركة الصي

                                                          ن               كقد حرصت  النازية عمى ضماف استقرار األكضاع في بكلندا، فنظرا  الشتيار الييكد 
ألكضاع مف لضماف استقرار ا ؛، كضعتيـ داخؿ جيتكات مغمقةتاريخ، في إثارة القالقؿعبر ال

كات؛ الستمرار عجمة االقتصاد األلماني داخؿ الجيت األنشطةفي  يـاستغالل ناحية، كمف ناحية
 في زمف الحرب.

الييكد في إدارة  لكلضماف الكضع داخؿ الجيتك تـ تعييف رؤساء ممف ليـ شعبية لد
الجيتك)جكدنرات(، كلكف أىداؼ الحركة الصييكنية تحكمت في سياستيا كمعاممتيا لمييكد في 

 إلى فمسطيف.بكلندا، مف خالؿ نشر الرعب كالدعاية لتيجير الييكد 
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 المبحوث الثاني:
 (1948-1939سياسية االحتالل االلمانى اتجاه ييود بولندا)

دعاءات الصييكنية باتياـ األغيار كلكككست( كقضية ميمة مف سمسمة االبرزت المحرقة) الي
دعاء مضطيدكف في كؿ مكاف كزماف؛ لككنيـ ييكدا، كلذا داة السامية، فالييكد حسب ىذا االبمعا

مف أجؿ منع الييكد مف االندماج في الدكؿ التي  ؛قامت الصييكنية بتكظيؼ المشاعر العدائية
يعيشكف فييا، ككسب عطؼ دكؿ العالـ لتسييؿ اليجرة الييكدية، كدفعيـ إلى فمسطيف، بالمقابؿ ساد 

 )اليكلكككست(.     ي               كالك تاب حكؿ المحرقة ،كالمفكريف ،بيف الباحثيف            ن الجدؿ كثيرا  

 وم اليولوكوست في العقيدة الييودية:مفي  ً   أوال : 
، كالتي Oxokauotov-Kaustonholoاشتقت اليكلكككست مف الكممة اليكنانية 

    ي                                      ، كت ترجـ إلى العبرية بكممة )شكاه(، كتترجـ (1))الحرؽ الكامؿ لمقرابيف المقدمة لخالؽ الككف(تعني
رباف الذم            ي شير إلى الق  فيي مصطمح ديني ييكدم ي إلى العربية بكممة)المحرقة أك الكارثة(،

          ن     ن                   ي                             كيحرؽ حرقا  كامال  غير منقكص، كليذا ي عد اليكلكككست مف أكثر الطقكس  ،يضحى بو لمرب
 .(2)          ن                  قدـ تكفيرا  عف خطيئة الكبرياء                        ي قداسة عند الييكد، ككاف ي  

ـ، كلكف 1942عممت كممة ىكلكككست لكصؼ طريقة معاممة ىتمر لمييكد في عاـ    ي است  
 ن      ن                                                        ا  كاسعا  في الخمسينات، كمع السبعينات أصبحت كممة ىكلكككست تستعمؿ انتشار    ى مؽ             ى الكممة لـ ت  

 (3)     ن                                                        حصريا  لكصؼ ما يسمي بحمالت اإلبادة الجماعية التي تعرض ليا الييكد
كىكذا فإف اختيار المصطمحات في حد ذاتو سكاء في اإلنجميزية أك العبرية لكصؼ 

 ي.حادثة يعطييا صفة القداسة كينزعيا مف سياقيا التاريخ
أف النار ىي الكسيمة التي استخدميا النازيكف لمقضاء عمى الييكد، عمى يزعـ الصياينة 

كالتكاليؼ التي  ،كالكقت ،                                                                      الرغـ مف أف   النازية كاف بإمكانيا إبادة الييكد دكف أف  تبذؿ ىذا الجيد
دة الييكد إبا                                                              الحاجة إلييـ أثناء حرب عاتية تخكضيا ضد قكات الحمفاء، كما أف            ٌ كانت بأمس  

الحرؽ تعطي  النتيجة نفسيا، لك كاف ىدؼ النازية إبادة  أك ،عف طريؽ اإلعداـ بالرصاص
 عطي  النتائج ذاتيا لمركجي اليكلكككست.                 ي الييكد، كلكنو ال ي  

                                                           

؛ (1صسمماف، اليكلكككست )ك ؛ (118ستغالؿ الصييكني ليا)صا كاالالشقيفى، اليكلكككست حقيقتي( 1)
 ( 2/137الديدامكني، اليكلكككست بيف الخكؼ الصييكني كالحقيقة)ع

 (.1صسمماف، اليكلكككست )ك  ؛(76منصكر، اليكلكككست) ص؛ ك (21ية)صالمسيرم، الصييكنية الناز ( 2)
 لكككست بيف الخكؼ الصييكني كالحقيقةالديدامكني،اليك ك ؛ (31)ص باكماف، الحداثة كاليكلكككست( 3)

 ( 137ص)
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عد النار أداة المحرقة المقدسة في المعبد الييكدم، كىي كاحدة مف الصكر التي يتمثؿ  ي ت  
ؤدكف طقكس                                  ي فيي مقدسة عند الييكد، كبكاسطتيا ي   ،الييكدية بيا الرب حسب النصكص كالعقيدة

العبادة الخاصة بيـ كيحرقكف األضاحي، كتتحدث نصكص العيد القديـ عف النار، "كخرجت 
نار مف عند الرب كأحرقت المذابح كالمحرقة كالشحـ، فرأل جميع الشعب كىتفكا كسقطكا عمى 

لمعابد؛ أم أنيا ال تفارؽ ذاكرة الييكدم طكاؿ ، كما أنيا تشتعؿ باستمرار في ا(1)كجكىيـ" 
 .(2)حياتو

 ل، فير -حسب اعتقادىـ! -ف الرب يكمف فيياأعطى الييكد لمنار صفة القداسة؛ أل
عمى شكؿ شرارات نار متبعثرة، كاتحد مع         و متناثرة                                          و المفسركف الييكد أف  الرب تبعثر إلى ذرات  

لشعب فكانت محرقة مقدسة، كاستغمت )شعبو( الييكدم، فاتحدت قداسة الرب كقداسة ا
 .(3)لحمكؿ يـك الميعاد الييكدم  ن ا  ديني  ن ا                  ي                 الصييكنية ىذه األ كذكبة لتككف مبرر 

صفة القدسية  أخذتالتي  ،سرائيؿ( بحدث ديني يتعمؽ بالنارإربط الييكد قياـ دكلة )
             ن ى فمسطيف، ردا  باليجرة إلعند الييكد، فالحركة الصييكنية كانت بحاجة لقياـ حدث يقنع الييكد 

تكطينيـ في أماكف غير  أك ،تنادم باالندماجالتي كانت  تكجيات بعض األحزاب الييكديةعمى 
فمسطيف، كمف تمؾ الظركؼ ابتدع الصياينة أسطكرة المحرقة، كاقتراب يكـ الميعاد الذم ارتبط 

           ن                   عندىـ كفقا  لمتكراة بحدث عظيـ.
بتضخيـ أعداد في الغرب، يقكمكف الصييكنية العالمية ك )إسرائيؿ( كمناصرييما 

                     ي                                            سياسيا، كيستغمكف ما ي سمى بػ "المحرقة الييكدية"؛ لتحكيميا إلى حدث  غاللياالضحايا؛ الست
، "استثنائي فريد مف نكعو؛ إلضفاء طابع القدسية عمييا، ككأنيا "جزء ال يتجزأ مف مشيئة اهلل

لمبحث العممي كالتاريخي، كال حتى  ، أك إخضاعيا(4)التي ال يجكز التشكيؾ فييا، كال إنكارىا
 .(5)مقارنتيا مع أم جريمة أك مذبحة أخرل حمت بأم شعب آخر عبر التاريخ

                                                           

  :924سفر الالكييف ( 1)
)ص( 2)   .(23المدني، اليكلكككست المحـر
 .30صالمرجع السابؽ، ( 3)
  .(207ص) جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية( 4)
مف أجؿ  ؛( يرم المؤرخ نكفيؾ أف المجتمع األمريكي يكظؼ مزاعـ فرادة المحرقة كعدـ قابميتيا لممقارنة5)

كد، التيرب مف المسؤكلية األخالقية كالتاريخية، فاإلعالنات المتكررة أف كؿ مافعمتو الكاليات المتحدة بالس
 أك باألميركييف األصمييف، أك بالفيتنامييف، أك بغيرىـ، يتالشي أماـ المحرقة.

Novick, The Holocaust in American Life (p.28)  

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=3&chapter=9&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A9
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عمف أحد الحاخامات الييكد أف "إنشاء دكلة                                 ي كفي ضكء ذلؾ، ليس مف الغريب أف  ي  
قد ل " رح بف غكريكف                       ، كبنفس ىذا المضمكف ص  (1))إسرائيؿ( ىك الرد اإلليي عمى اليكلكككست"

الذيف قضكا ضحايا النازية، أنيـ قدمكا الدافع  ]ييكدم[كانت الكصية األخيرة لمستة مالييف 
النيائي الذم ال رجعة فيو إلنشاء دكلة )إسرائيؿ(، كصيتيـ كانت: ظمكا أقكياء كسعداء، كاضمنكا 

 .(2)السالـ كاألمف، كأبعدكا إلى األبد شبح ىذا الرعب عف )الشعب( الييكدم"

 في المفيوم األلماني:الحل النيائي     ً   ثانيا : 
                                                                             يدعي الصياينة أف  الحؿ النيائي ىك ما كصفو النازيكف لحؿ المسألة الييكدية بشكؿ 

يكلكككست يؤكدكف عدـ كجكد كثائؽ ف لم، بينما المنكرك (3)جذرم كنيائي عف طريؽ إبادة الييكد
ـ مف كقكع أطناف ىائمة مف عمى الرغ، (4)رسمية كصريحة تحدد التفاصيؿ العامة لتمؾ العممية

كثائؽ حرس ألمانيا النازية، كالبكليس السياسي، كاألمف القكمي، كالتنظيـ الحزبي في قبضة الدكؿ 
المنتصرة في الحرب العالمية الثانية )الحمفاء(، كمع ذلؾ لـ يستطع أحد العثكر عمى كثيقة رسمية 

ر ككيكفي مدير مركز الكثائؽ الييكدية                 ن                                   كاحدة تتضمف أمرا  بإبادة ييكدم، كىذا ما أكده الدكتك 
بقكلو :" ليس ىناؾ أمر  ،ـ1960الصادر عاـ  (أرض الميعاد)المعاصرة في تؿ أبيب في كتابو 

 .(6)"(5)باإلبادة بتكقيع ىتمر أك ىايدرخ أك غكرنغ

                                                           

 (.207جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية، )ص( 1)
(2)Pearlman, Gespraechemit Ben Gurion,( p. 195). 

 (.21ص) اية التاريخالمسيرم، النازية كني( 3)
ـ مؤتمر عف المحرقة النازية 2006ديسمبر/كانكف االكؿ12-11 ي                             ع قد في العاصمة اإليرانية طيراف)( 4)

                                                                                    ن "اليكلكككست" تحت عنكاف دراسة اليكلكككست: منظكر عالمي، كقد شارؾ في المؤتمر ستكف باحثا  
مؤرخيف أمريكييف ك أكركبييف ت ك يكلكككست بمشاركة حاخاما       ن                              كجامعيا  مف المشككيف في حقيقة محرقة ال

لعرض كجيات النظر المختمفة حكؿ المحرقة، كممف شارؾ في المؤتمر األسترالي فردريؾ تكبف الذم  
سجف بتيمة التحريض عمى الحقد العنصرم، كاألمريكي ديفيد ديكؾ العضك السابؽ بجامعة كمككس، 

تيمة إنكار اليكلكككست، كقد اختتـ المؤتمر الذم سجف بالجامعي الفرنسي ركبير فكريسكف، كالبركفيسكر 
أعمالو باإلعالف عف تشكيؿ لجنة دكلية لدراسة المحرقة. الديدامكني، اليكلكككست بيف الخكؼ الصييكني 

 (.140-137كالحقيقة)
ـ، كاشترؾ في سالح الجك األلماني 1893غكرنغ: سياسي كقائد ألماني إباف الحكـ النازم أللمانيا كلد عاـ ( 5)

 كشغؿ مناصب عديدة منيا رئيس الؿ الحرب العالمية األكلي، كاشترؾ في الحركة النازية منذ بدايتيا،خ
ضـ بكلندا لمنطقة  ،عباس، ك محسف ـ.1946ككزير الطيراف، حكـ عميو باإلعداـ عاـ  ،لمجنة االقتصاديةا

  .(265صتشيف)

 (.73صميدم، معاداة السامية )( 6)



127 

اإلبادة بمصطمح الحؿ النيائي لمقضية الييكدية المذككرة في عدة  ىربط الييكد معن
ة األلمانية، كمف خالؿ متابعة الباحثة  في مقكالت ىتمر عف الييكد أثناء الحرب خطابات لمقياد

عبر عف اإلبعاد،                                                                       ي العالمية الثانية؛ لتكضيح معنى الحؿ النيائي يتبيف أف تمؾ المقكالت كانت ت  
 كليس اإلبادة.

: "لقد أعمنت أكثر مف مرة إيماني بأننا ىتمر ـ قاؿ1940تشريف الثاني )نكفمبر(8ففي 
 .(1)ننجح في إبعاد ىذه األمة مف صفكؼ شعبنا"، كيالحظ استخداـ كممة إبعاد كليس إبادةس

ـ قاؿ ىتمر ما يمي: 1942كبمناسبة السنة الجديدة، في األكؿ مف كانكف الثاني )يناير( 
                                             ن                                      "لكف الييكدم لف ينجح بإبادة شعكب أكركبا، كبدال  مف ذلؾ سيككف ضحية لتآمره"، كفي رسالة 

 .(2)"لي التاريخ يكدية كغيرىا، كىذا ما سيذكرهؿ :"لقد قمت بإبعاد الدابة اليتاريخية قا

                                                                        مف المالحظ أف  ىتمر لـ يذكر  مصطمح اإلبادة في خطاباتو، بؿ كاف يستخدـ كممة  
 اإلبعاد، بينما مصطمح اإلبادة اقترف بأفعاؿ الييكد ضد الشعكب، كليس بأفعاؿ ىتمر.

ـ، تبنت النازية فكرة )الحؿ النيائي اإلقميمي(، 1941-ـ1939في الفترة الممتدة بيف  
كىك محاكلة تكطيف الييكد عمى الحدكد األلمانية السكفيتية الجديدة، حيث يكفر ذلؾ المكاف 

بسبب معارضة حاكـ بكلندا  ؛لكثير منيـ إمكانية اليجرة إلى ركسيا، كلكف ىذا المخطط فشؿ
دارية التابع لمحككمة األلمانية النازية ألسباب  .(3)                 اقتصادية كا 

خططت كزارة الخارجية  ،ـ1940بعد أف احتمت ألمانيا فرنسا في يكنيك)حزيراف( 
مالييف ييكدم إلى  4-3األلمانية لحؿ جديد يقكـ عمى فكرة التيجير كاإلبعاد، كذلؾ بإبعاد 

عب جزيرة مدغشقر،  التي كاف مف المفترض أف تسمميا فرنسا أللمانيا، كلكف المشركع كاف ص
، فدعت ألمانيا لتأجيؿ المشركع حتى انتياء الحرب لحاجة ألمانيا لأليدم العاممة، كفتح (4)التنفيذ

 .(5)قنكات دبمكماسية مع الدكؿ األخرل إليجاد كطف مناسب لييكد أكركبا

                                                           

 (.30بعاد الييكد )صإبيكؿ، ( 1)
 .30صالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.43باكرا، شعب ىالؾ )ص( 3)
مفكركف ، شاحاؾ، كآخركفك ؛ (103-102صص جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية )( 4)

 (.305غربيكف انتقدكا الصييكنية )ص
 مطركد، اليكلكككست ك ؛ (143صاليكلكككست بيف الخكؼ الصييكني كالحقيقة) الديدامكني،( 5)

 (.295-294ص ص)
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                                                 ـ، أعمف ىتمر أف  الحؿ الشامؿ لممسألة الييكدية ىك 1941أغسطس)آب( عاـ  10كفى 
أراضي الرايخ، كليذا بدأ الحؿ النيائي بتيجير الييكد مف أصؿ ألؼ ييكدم مف 600نقؿ 

بكلندم مف ألمانيا إلى بكلندا، ثـ طرح النازيكف مشاريع  تيدؼ إلى تكطيف الييكد في أماكف 
 .(2)ليـ ي                                     ، كحتى أف  البعض اقترح إحداث كياف نكع(1)مختمفة خارج أكركبا

كرة في عدة خطابات لمقيادة األلمانية، المذكة الحؿ النيائي لمقضية الييكدية مسال إف 
، كما بأكممياف لممسألة الييكدية في أكركبا حؿ المسألة يأتي بعد الحرب، كسيكك      أف   ىشير إل ي ت  

بكثيقة الحؿ  ىسم   ي ماي                                                                       ذكر المؤرخ الفرنسي بكؿ راسينر في كتابو )دراما الييكد األكركبييف( أف  
نو أ، ك  ن ا  ستيطاف الييكد في مدغشقر كما كاف مقرر النيائي ىي في الحقيقة خطة لتأجيؿ عممية ا

انتياء الحرب لحاجة ألمانيا لأليدم العاممة، كالحاجة إلي فتح قنكات دبمكماسية  ىتأجيمو إل     تـ  
 (3)باك حيف إيجاد كطف مناسب لييكد اكر إلى مع الدكؿ األخرل 

الحكـ األلماني           ن                                                      ظؿ مسمكحا  لمييكد مف الناحية الرسمية بمغادرة المناطؽ الكاقعة تحت
، (4)                      ن                     ـ، كبذلت ألمانيا جيكدا  خاصة لمتعجيؿ بخركجيـ1941حتى أكتكبر)تشريف األكؿ( عاـ 

لمخركج مف أكركبا كالتكجو إلى  ؛ثير الرعب في قمكب الييكد                          ي كبدأت القيادات الصييكنية ت  
لحرب مميكف سنفقد في ىذه ا ،مع بداية الحرب العالمية الثانية" :فمسطيف، فيقكؿ حاييـ كايزماف

    ٌ                                                                            ، كحذ ر زئيؼ جابكتنسكي مف أف  الييكد في أكركبا الكسطى كالشرقية ينتظرىـ في الفترة  ن ا "ييكدي
 .(5)القريبة إبادة كاممة

ـ، 1942يناير)كانكف الثاني( عاـ  20بتاريخ ،عقد قادة دكلة الرايخ في برليف جمسة 
كشؼ ىايدريخ القائد (، 6)اتأطمؽ عمييا اسـ مؤتمر فانس، شارؾ فيو ممثمكف مف عدة كزار 

                                                             ( رئيس شرطة األمف كالكحدات الخاصة، أف  اليدؼ مف ىذه الجمسة ىك sdاألعمى لكحدات)

                                                           

 (.103 -102صص جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية )( 1)
رض أجاركدم، فمسطيف ؛ ك (118يكني ليا)صالشقيفى، اليكلكككست حقيقتيا كاالستغالؿ الصي( 2)

  .(243صالرساالت)

  .(243ص) لرساالترض اأجاركدم، فمسطيف ؛ ك (74سرائيمي)داة السامية في الفكر السياسي اإلمعاميدم،( 3)

(Simpson, The Lie Of The Six Million (p.2 
Harwood, Did Six Million Really Die(p.8)  

 (.53أكرلكيف، الكارثة )ص( 4)
 (.32طالمكف، التاريخ األكركبي كخمفية لمكارثة )( 5)

 (.42باكرا، شعب ىالؾ )ص( 6)
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اإلدارية، كالمادية المتعمقة بمسألة الحؿ النيائي، التي ك تكضيح النقاط األساسية التنظيمية، 
 تتمحكر في:

ف مناطؽ المجاؿ الحيكم م (1) ن ا  مميكف ييكدي11بمغ عددىـ  فطرد ييكد أكركبا الذي
، كطالب مف مارشاؿ الرايخ تعييف رئيس شرطة لألمف كالكحدات الخاصة؛ التخاذ (2)األلماني

لتقكية اليجرة الييكدية، كتنظيؼ المجاؿ الحيكم األلماني بطرؽ شرعية، كيقع  ؛كافة اإلجراءات
مف بعض المناطؽ   تمكيؿ اليجرة عمى المنظمات الييكدية السياسية، كفي حاؿ صعكبة اليجرة
سمي بالجيتك كحؿ                                                                 ي أثناء الحرب، فالحؿ البديؿ لميجرة  ىك ترحيؿ جماعي لمييكد إلى ما ي  

    ن                                                 عاما  المصابيف بأمراض  فيتـ نقميـ إلى جيتك لمعجائز في  65مؤقت، أما الييكد فكؽ سف 
نقؿ عمى                     ي ألؼ ييكدم، كالباقي ي   80مميكف ك2مدينة ثيريسيف شتات، كقد بمغ عدد أكلئؾ العجزة  

شكؿ مراحؿ إلى معسكرات االعتقاؿ لتشغيميـ في كرشات العمؿ، أما الييكد الذيف يعممكف في 
، كفي نياية المطاؼ ستبقي القمة فال يتـ إبعادىـمتكفر  المصانع الحربية، كال يكجد ليـ بديؿ

ؿ ك ىكسيككنكف خمية عمؿ ييكدية مزدىرة، كعم ،الذيف يشكمكف الصفكة عند إطالؽ سراحيـ
 .(3)                                          ن             دكلة أف  تتعامؿ مع عممية الحؿ النيائي كفقا  لظركؼ دكلتيا

                                                                                 كفيما يخص ييكد بكلندا بالذات، أعمف سكرتير دكلة الرايخ د.بكلر أثناء الجمسة أف  حؿ 
المسألة الييكدية في مناطؽ الحكـ العاـ في بكلندا تقع مسؤكليتيا عمى قائد شرطة األمف 

عممو مف خالؿ المكاتب العامة في مناطؽ الحكـ العاـ كأنو سيدعـ  ،كالكحدات الخاصة
)بكلندا(، يقكؿ د. بكلر: بأف منطقة الحكـ العاـ التي تشمؿ اثنيف مميكف كنصؼ المميكف 

ما ابتدئ  بتنفيذ الحؿ النيائي في ىذه المناطؽ؛ ألف مشكمة النقميات ىناؾ صعبة،  استرحب إذ
القادريف عمى العمؿ، كالناقميف لمعدكل، كما طالب بالتعجيؿ في نقؿ بعض الييكد غير 

                                                           

 (.2الؿ األلماني رقـ )( انظر تكزيع الييكد في الدكؿ التي كقعت تحت االحت1)
المجاؿ الحيكم: أحد المفاىيـ األساسية في األدبيات النازية، كيتمخص في أف ألمانيا امة حيكية حركية ( 2)

بانتمائيا إلى العرؽ اآلرم، الذم يفكؽ سكاه مف األعراؽ، كمف ثـ يحؽ ليا أف  تتميز عف األمـ األخرل،
عاـ ، كيتجاكز المجاؿ الذم فرضتو معاىدة فرسام تحصؿ عمى مجاؿ حيكم يتناسب مع مكانتيا تمؾ

                                                                         ن         كبناء عمى ذلؾ، يتعيف عمى الشعب األلماني أف يغزك مجالو الحيكم حتى يصبح مجاال  ألمانيا ـ، 1919
    ن      ن                                                                                 صرفا  خاليا  مف  العناصر الضارة في الداخؿ كالخارج، كفي مقدمتيا السالؼ كالييكد كالغجر. جاركدم، 

  .(156اإلسرائيمية، الحكاشي )صاألساطير المؤسسة لمسياسة 
حارات، الصييكنية مف بابؿ إلى ؛ (157جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية)ص( 3)

 (.2س.انظر الممحؽ رقـ )نبرتكككؿ الحؿ النيائي لممسألة الييكدية في مؤتمر فا؛ ك (259بكش)ص
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كالميربيف الذيف يجمبكف الفكضى لييكمية اقتصاد البمد مف مناطؽ الحكـ العاـ )بكلندا( إلى 
 .(1)معسكرات االعتقاؿ

مر فانس كبعد كقكع مساحات األخيرة لمحرب العالمية الثانية، بعد مؤت كاتكفي السن
في أيدم النازييف، بدأت فكرة تكطيف الييكد تراكد  مف األراضي السكفيتية البكلنديةشاسعة 
ـ، صادرة مف كزارة الخارجية 1942 )شباط(فبراير 10كفي مذكرة رسمية بتاريخ  ،النازييف

                             ٌ            و                    إف الحرب ضد االتحاد السكفيتي كف رت لنا أراض  جديدة؛ لتنفيذ الحؿ " :األلمانية كرد ما يمي
سيتـ إرساليا إلى الشرؽ؛ لذا ليس ك د إلى مدغشقر إرساؿ الييك                          ن   النيائي، كقد قرر أنو بدال  مف

 .(2)"ىناؾ ما يدعك إلى التفكير بأف مدغشقر ىي البمد الكحيد المناسب لمحؿ النيائي

مفيكـ الحؿ النيائي كاف يعني إخالء مناطؽ الحكـ           يتضح أف   ،مما سبؽ
ذكر                 ي صطمح اإلبادة لـ ي  عف طريؽ اإلبعاد كليس اإلبادة، فم ،األلماني)الرايخ الثالث( مف الييكد

نما اقترف بمقكالت القادة  مصطمح، كلـ يقترف ال                    ن خالؿ البركتككؿ نيائيا                                               بمقكالت النازييف، كا 
في مؤتمر فانس إنما كاف  الصياينة؛ كذلؾ لتخكيؼ الييكد كدفعيـ لميجرة إلى فمسطيف، كما كرد

تتكجو مكجات اليجرة إلى  ، كعندما بدأتيكد مف المجاؿ الحيكم األلمانيإلبعاد الي ؛      ن تخطيطا  
كدكؿ أكركبا الغربية تخكفت الحركة الصييكنية مف فشؿ مشركعيا،  يةمريكالكاليات المتحدة األ

فبدأ التحالؼ مع الحركة النازية؛ لتكجيو الييكد لفمسطيف ىذا مف جانب الحركة الصييكنية، أما 
الة إبعاد الييكد كبقية األعراؽ فيما يتعمؽ بالجانب النازم فقد أدركت الحككمة األلمانية استح

                                 ن                                              األخرل بشكؿ كامؿ في كقت قصير نسبيا ؛ لذلؾ أقامت إستراتيجيتيا عمى أساس تنفيذ الحؿ 
شددت عمى ضركرة  ،النيائي عمى خطكات، كلغرض اإلسراع في تنفيذ خطكات الحؿ النيائي

ت خصصت اتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات التي تساىـ في إعادة جمع الييكد ضمف معسكرا
                                                                         ى      ليذا الغرض، كال يكجد كثيقة تشير إلبادة الييكد في معسكرات االعتقاؿ، حيث مات م ف مات 

 في ىذه المعتقالت مثميـ مثؿ سائر المعتقميف.

 معسكرات االعتقال :أوضاع ييود بولندا في     ً   ثالثا : 
    أف                                                               ن             بعد أف  كصؿ الزعماء النازيكف إلى الحكـ في ألمانيا، بدا كاضحا  ليـ أف عمييـ
تباع ايمتمككا  القدرة الكافية مف أجؿ ضماف الحصكؿ عمى األغمبية االنتخابية، فعممكا عمى 

                                                           

 (.2انظر الممحؽ رقـ )برتكككؿ الحؿ النيائي لممسألة الييكدية في مؤتمر فانس.( 1)
عبد الفتاح، أطمس الحربيف ؛ ك (103 -102ص جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية )ص( 2)

  .(221العالميتيف)ص
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                         ٌ                                                          العديد مف الكسائؿ التي تمك نيـ مف كسب القكة كالسيطرة عمى زماـ األمكر، كمف ذلؾ محاكلة 
خصصت لسجف كسر شككة المعارضة، فبدأكا بتشكيؿ العديد مف معسكرات االعتقاؿ التي 

ٌ    ، ثـ ما لبثت أف  ضمت كؿ مف ش كؿ (1)رضيف السياسييف، كالسيما الشيكعييف كالديمقراطييفالمعا                            
 .(2)    ن                                خطرا  عمى سياسة ألمانيا، كمنيـ الييكد

       ن                         ـ قرارا  ضمف األمر اإلدارم المتعمؽ 1939سبتمبر)أيمكؿ(5أصدرت ألمانيا بتاريخ 
، (3)التي يتـ تحديدىا بأنيا معاديةكاعتقاؿ رعايا الدكؿ  ،كالتسجيؿ ،بمعاممة األجانب، كاإلبالغ

ـ 1939الييكد، كمنذ أكتكبر)تشريف األكؿ(  نفيذ          ي                                 ككاف ممف ي شار إلييـ بيذه الصفة في لكائح الت
ؿ إلى معسكرات   ى نق       ي                           ى                            ي كاف ي عتقؿ في بكلندا المحتمة كؿ م ف يعادم السياسة األلمانية، كي   ،      ن كصاعدا  
حتمة سبعة معسكرات اعتقاؿ لممعارضيف، كتمؾ لذلؾ أسست ألمانيا في بكلندا الم؛ (4)االعتقاؿ

عتقالية ىي: معسكر كممنك )بالقرب مف لكدج(، كبمزؾ )بالقرب مف لفكؼ كلكبميف(، المراكز اال
كأكشفيتس،  تربمينكا،  كسكبيبكر )بالقرب مف لكبميف(، كمايدانيؾ )عمى حدكد لكبميف(، ك

 تمؾالحككمة النازية كيحتجزىـ في  كبيركناك، ككاف البكليس السرم األلماني يعتقؿ خصكـ
المعسكرات، فقبض عمى جماعات بأكمميا، كلـ تكف ىذه العمميات مكجية ضد الييكد بالذات، 

نما كؿ م ف كاف ي           ن                                                      شكؿ خطرا  عمى الدكلة الجديدة، بغض النظر عف دينو أك جنسيتو، فقد            ى       ي كا 
ٌ          ي كا مشك ىيف، أك أ   ي د   ً ل         ن                                                  ي طالت كال  مف البكلندييف كالييكد، كحتى األلماف أنفسيـ الذيف ك          و كا بمرض    ي يب   ً ص       

 .(5)    و              معد،  أك ال شفاء منو
كالغجر  ،كالسالؼ ،ضمت مناطؽ الحكـ األلماني العديد مف األقميات منيـ الييكد

لذلؾ تـ كضع  ؛كالبكلندييف، ككاف مف الصعب كضعيـ في مكاف كاحد؛ الختالؼ المغة كالطباع

                                                           

 ( 4/47الزغيبي، العنصرية الييكدية)جك ؛ (287ص) مطركد، اليكلكككست دراسة تاريخية( 1) 

لمانية خصكصا بعد إعالف الحركة الصييكنية المقاطعة محككمة األلتـ اعتبار الييكد مصدر قمؽ  لقد( 2) 
ـ  تأييده لمحمفاء 1939، كعزز ذلؾ اعالف حاييـ كايزمف عاـ 1933االقتصادية لمبضائع األلمانية عاـ 

 William., The Lie OF The Six Million(p3) ضد ألمانيا.
ر، كاعتبرتيا الكسيمة الكحيدة التي يمكف أف ( تعد بريطانيا أكؿ مف استخدـ معسكرات االعتقاؿ في حرب البكي3)

 تحمي بيا نفسيا ضد األنشطة المعادية.
William., The Lie OF The Six Million(p3) 
Harwood,Did Six Million Really Die?,(p.7)  

  .(45ضحايا منسيكف)ص-المحرقة النازية، غرىرد (4)
 .(61كالييكد) صبكراف، ىتمر ك ؛ (445-4/444)ج لييكد كالييكدية كالصييكنيةالمسيرم، مكسكعة ا( 5)
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، (1) األلماف بشارات ممكنة؛ لتسييؿ إصدار األكامرتمييز الرعايا تـ الييكد في جيتكات خاصة، ك 
شارات عمى شكؿ مثمث مقمكب بالمكف األصفر، كلقد سيؿ ذلؾ عمى األلماف  ل الييكدكارتد

 .(2)استعماؿ الصحائؼ الطباعية المسبككة في المعاممة اإلدارية كالعممية لنزالء المعسكر

زاء ىذه السياسة الجديدة لمنازييف، كجدت الحرك ة الصييكنية نفسيا أماـ خياريف اثنيف،                                                كا 
عالف الحرب ضدىا، أما ا ـ1938األكؿ: إلغاء االتفاقيات التي عقدتيا مع ألمانيا عاـ   لخيار                        كا 

الثاني: ىك قبكؿ السياسة النازية الجديدة كمساعدتيا في تنفيذ خططيا بشأف ترحيؿ الييكد مف 
قت الرغبتاف عمى تة الحؿ الثاني، كبذلؾ المناطؽ النفكذ األلماني، كاختارت الحركة الصييكني

 .(3)ىدؼ كاحد

في                  ي    ى  العدد األكبر كاف ي ستخد ـ ألف  ؛ركة النازية     ن    بشريا  لمح                         ن كانت معسكرات االعتقاؿ كنزا  
     ي                                                              كقد أ س س بجكار أكشفيتس، عمى سبيؿ المثاؿ: ثالثة مصانع كبرل إلنتاج بعض  ،أعماؿ السخرة

                                                  و ككانت الشركات األلمانية تستأجر المعتقميف عشر ساعات  المكاد الالزمة لمعمميات العسكرية، 
 ،                     ن       ن                                        مقابؿ دكالر كاحد يكميا ، كنظرا  لحرصيا الشديد عمى األيدم العاممة الرخيصةمف العمؿ  ةيكمي

ـ 1943الييكد في معسكرات االعتقاؿ عاـ ىبعض األنشطة الترفييية، كلقد تمقكانت تكفر ليـ 
طف، تشتمؿ عمي إمدادات  41500د بكزف إجمالي طر 111121000حكالي  1945كحتى مايك 

كأدكية بقيمة عشريف مميكف فرنؾ سكيسرم جمعتيا منظمات الرعاية  ،كمالبس، غذائية
 . (4)االجتماعية الييكدية  في جميع أنحاء العالـ

 ً  ى                                                                   ت ير  عدد مف نزالء المعسكرات؛ إلجراء التجارب الطبية كالعممية عمييـ، فذكرت       ي كما اخ  
ـ تحت إمرة النازييف الذيف 1941ع عاـ   ي كض   (5)                           اء تيمي نانس أف  مختبر فيجؿعالمة األحي

                                                           

الخاصة بمعاممة أسرل الحرب التي  ،ـ1929كضع الييكد في معسكرات خاصة بيـ كفقا التفاقية جنيؼ( 1)
الذيف ينتمكف إلى أعراؽ كجنسيات مختمفة  لقدر اإلمكاف عمى تجنب كضع األسر  يترتب بمكجبيا العمؿ

األلماف استعماؿ الصحائؼ الطباعية المسبككة في المعاممة في معسكر كاحد، كلقد سيؿ ذلؾ عمى 
 (.45ضحايا منسيكف)ص-اإلدارية كالعممية لنزالء المعسكر غرىرد، المحرقة النازية

 ( 59ضحايا منسيكف)ص-المحرقة النازية، غرىرد( 2)
Harwood,Did Six Million Really Die?,(p.5)  

 ( 2خر)صعباس، الكجو اآل( 3)
(4 ( William., THE LIE OF THE SIX MILLION(p.3) 

 650.000ـ أكثر مف 1918كلقد سجؿ عاـ  ،مختبر فيجؿ، أكؿ مختبر لمعالجة مرض التيفكس كالتيتنكس( 5)
س في بكلندا المستقمة، كمع اجتياح ألمانيا ألراضي بكلندا في الحرب العالمية الثانية كضع حالة تيفك 

 (.53، التيفكس كالحكـ االستبدادم )صالمختبر تحت اإلدارة األلمانية، تانس
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كاستخدـ القمؿ كحقؿ تجارب، كنتيجة  ،كالتيفكس ،أصدركا أكامر بتطكير لقاحات التيتكنس
إف "ليحصمكا عمى مبالغ مادية، كتقكؿ تانس:  ؛الرتباط القمؿ بالييكد تقدـ متطكعكف مف الييكد

كف مكضكعات متنكعة أثناء فترة االختبار مثؿ الرياضيات، كالفمسفة، كعمـ الييكد كانكا يناقش
إال أنو مف الكاضح  ؛                                                             عمى الرغـ مف أف  الباحثة كتبت ىذا المقاؿ لنقد السياسة النازية ،(1)"النفس

                                                                                           أف  الييكد قدمكا أنفسيـ لمتجارب بإرادتيـ مقابؿ مبالغ مالية، كىذا ليس بالغريب مقارنة بتاريخ 
 يكد المحبيف لجمع الماؿ.الي

اتسمت المعسكرات بنكع مف اإلدارة الذاتية، فكاف يتـ اختيار بعض العناصر مف بيف 
السجناء الذيف يشكمكف نخبة داخؿ المعسكرات، كتككف بمنزلة حمقة الكصؿ بيف السجناء 

ش العاـ                                 ـ، كج و ىيممر تعميماتو إلى المفت1942يناير)كانكف الثاني( عاـ  25كاأللماف، كفي 
                                                             ي  ى                       لمعسكرات االعتقاؿ، جاء فييا: استعد الستقباؿ مائة ألؼ ييكدم، كست سن د مياـ اقتصادي ة كبيرة 

نكفمبر)تشريف الثاني(  18   ه    أمر  في  صدر كماة،      ي           ً                     إلى م عسكرات االعت قاؿ في األسابيع القادم
كفي مؿ،    يٍ  ى                                                            ـ ت م ن ح بمقتضاه عالكة لممعتقميف حتى الييكد منيـ الذيف يبرزكف في الع1943

   ى ى                                  ن                    أم ر  ىتمر باستخداـ مئتي ألؼ ييكدم عماال  في البرنامج اإلنشائي ،ـ1944مايك)أيار( عاـ 

"تكدت"          ، كمنظ مة"جاجر"
(2). 

ازدادت أىمية العناصر البشرية في معسكرات االعتقاؿ خالؿ السنتيف األخيرتيف مف 
ربي، كتحطيـ طرؽ المكاصالت، نتيجة لقصؼ الحمفاء مراكز اإلنتاج الح؛ الحرب العالمية الثانية

ٍ ً       و  ي كاضطر إلى حش د  أعداد  أ   بيركناك، ككانت -خرل لمعمؿ في المصانع، ففي منطقة اكشفيتس           
مصنع فاربف)لمصناعات الكيميائية(، كسايمنز)لكسائؿ  :ىناؾ مراكز صناعية قكية، مثؿ

معتقؿ كمائة  المكاصالت( كبكرتالند)لمكاد البناء(، كفي معسكر مكنفيتس كاف ىناؾ عشرة آالؼ
 (3)كألؼ أسير بريطاني يقكمكف بالعمؿ ،عامؿ مدني    و ألؼ  

، كتحكمت في عاليةرت معسكرات االعتقاؿ بكفاءة                                  كمف المالحظ أف  الحركة النازية أدا
                            ي              ي                                         المادة البػشرية التي كػانت ت صن ؼ بعناية كت كظ ؼ بشكؿ دقيؽ، ىذا بخالؼ التخمص مف أعداد 

  ً        ن                                                    شك مكف عبئا  عمى ألمانيا؛ أم أف  معسكرات االعتقاؿ كانت ذات أىمية                        ي كبيرة مف األفراد الذيف ي  
كة النازية التي                                                                      كبرل لمحركة النازية عمى صعيد األيدم العاممة، فمف الصعب تصديؽ أف  الحر 

ة مف كؿ الجيات لدييا الكقت إلبادة كحرؽ الييكد، بينما كاف بإمكانيا  يكانت في حرب ضار 
                                                           

 (.53تانس، التيفكس كالحكـ االستبدادم )ص( 1)

 ( 165جاركدل، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية )ص( 2)

 .164صالمرجع السابؽ، ( 3)
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 ،             ن           استطاعتيا بدال  مف إبادتيـب، ككاف      ن عالية            ن        ن       ن تأخذ كقتا  كمجيكدا  كتكمفة  قتميـ بطريقة أخرل ال 
حاربكف عمى جبيات    ن                        ي بدال  مف األلماف الذيف كانكا ي   ،في مصانعيامعمؿ عاممة ل              و استغالليـ كأيد  

 القتاؿ.

 تفنيد قضية مقتل ستة ماليين ييودي :     ً  رابعا :
ة بررتيا الفمسفة النازية التي                                               يرل البعض أف  عمميات اليكلكككست: إجراءات ضركري

كانت تسعى إلى التخمص ممف اعتبرتيـ )تحت البشر(، كاإلبقاء عمى األمة األلمانية فقط عمى 
                                                                               اعتبارىا صاحبة عرؽ نقى؛ األمر الذم يمنحيا الحؽ في حكـ العالـ، كال سيما أف  العرؽ 

د، كاألفارقة، كبعض فصائؿ مثؿ: الغجر، كالبكلندييف، كالييك  خرليفكؽ األعراؽ اآل (1)اآلرم
                      ن    رميف، كالمعاقيف جسديا،  أك ج                      ن      اآلرم مثؿ الشاذيف جنسيا ، كالم المجتمع، حتى لك كانكا مف العرؽ

كلتطبيؽ ىذه الفمسفة يرل البعض  ،(2)     ن                                                     عقميا ، أك الشيكعييف كالميبرالييف كالمعارضيف لفمسفة النازية
 .(3)مميكف شخص 6إلى  5بيف                ي                               أف  عدد الذيف ق تمكا أثناء الحكـ النازم بمغ ما 

قدمت )إسرائيؿ( العدد ستة مالييف ييكدم كضحايا لميكلكككست النازم؛ إال أنو ىنالؾ 
    ن       ن                                                                             رفضا  مبدئيا  لمرقـ الحقيقي ليا، فذكر المؤرخ الييكدم ييكد أبارك مدير قسـ دراسة اليكلكككست 

                          ف  الرقـ ستة مالييف ليس لو في معيد دراسة الييكد في العصر الحديث التابع لمجامعة العبرية: إ
كتابو                                                          إف  الرقـ الحقيقي أقؿ مف ذلؾ، كقد قاـ ) راككؿ ىميبكج( فيبؿ أساس  مف الصحة 

ـ بتخفيض العدد مف ستة مالييف إلى خمسة مالييف،  كذكر 1985عاـ "تدمير ييكد أكركبا" في 
يقة يصعب معيا تحديد ذ بطر    ف                                                       ي سيسيؿ في المكسكعة الييكدية العبرية: أف  اليكلكككست، ن  

األرقاـ، كأف العدد يتراكح بيف أربعة مالييف كنصؼ المميكف كستة مالييف ييكدم، كماؿ إلى 

                                                           

، رية)السنسكريتي(مناطؽ أكركبا، كتكممكا المغة اآل الجنس اآلرم: شعكب سكنت إيراف كشماؿ اليند كبعض( 1)
                          ن    ف ذلؾ التفكؽ يكرث بيكلكجيا  مف أآلرم عمى غيره مف أجناس األرض، ك كاعتقد النازيكف بتفكؽ العنصر ا

، الحركة التصحيحية أبكجيؿ إلى جيؿ.  ( 335)ص جميـك

األلماف، كتعادؿ نسبة القتمى تميـ غ أف نصؼ مميكف غجرم قأكد باحثكف مثؿ ىنرم فريدالند كراككؿ ىيمبر ( 2)
 ؛(83نكمشتيف، صناعة اليكلكككست )صف جمالي النسبة ذاتيا تقريبا في حاؿ الييكد.ـ اإلىدادإلى تع

 (.291صمطركد، اليكلكككست )؛ ك (253/138، تفكيؾ الكعي بالمحرقة)مسعدك 

 Yahil, The holocaust(p.36) 

 

 ( 88كست)صاليكلككعةصنا فنكمشتايف،؛ ك (112ا كاالستغالؿ الصييكني ليا)صحقيقتي اليكلكككست لشقيفي،ا(3)
Gilbert, The Routledge atlas of the Holocaust, (p. 245). 
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مالييف حسب تقرير االتحاد 4، فيما يصؿ العدد إلي (1)األخذ بأربعة مالييف كنصؼ المميكف
  (2)السكفيتي المقدـ لمحاكـ نكرمبرغ

كىذا بحد ذاتو دليؿ  ،فقكف عمى رقـ ستة مالييف                                مف المالحظ أف  الييكد أنفسيـ ال يت
                                                 إلى أف  ىذه اإلحصاءات لـ تأخذ بعيف االعتبار اليجرة                          ن كذكبة الستة مالييف، إضافة       ي عمى أ  

الكاتب األمريكي الييكدم نكرماف  لالييكدية التي حدثت قبؿ الحرب العالمية الثانية، كير 
عمؽ                                            ي كذلؾ بغرض المطالبة بمزيد مف التعكيضات، ثـ ي  التالعب بأرقاـ القتمى،        و تـ     ن  أفنكمشتايف 

      و                                              نو ناج  مف المحرقة ىك فعال كذلؾ، فمف الذيف قتميـ ىتمر أف يدعي            ى لك كاف كؿ م  ":      ن ساخرا  
 .(3)ياترم؟"

حصؿ المؤتمر الييكدم العالمي عمى رقـ ستة مالييف مف خالؿ مقارنة أعداد الييكد 
بعدىا، كيرل آرثر الذم عاصر بداية الحرب العالمية في مختمؼ البمداف األكركبية قبؿ الحرب ك 

ـ ىك 1938أف عدد الييكد في العالـ عاـ "ـ: 1939الثانية مف خالؿ دراسة قدميا عاـ 
، 1938، ك نشرت المجنة المركزية الييكدية األمريكية إحصاء سنة (4)"ييكدم 16.717.700

680.259.15كرد فيو أف عدد الييكد في العالـ عمى كجو التحديد)
، كبمغ عددىـ في عاـ 6((5)

                                                           

الشقيفي، اليكلكككست حقيقتيا كاالستغالؿ الصييكني ك ؛ (447ص) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية( 1)
 ( 119ليا)ص

Arthur R. Butz, The Hoax Of The Twentit the century (p.32).) 
  .(119حقيقتيا كاالستغالؿ الصييكني ليا)ص الشقيفي، اليكلكككست( 2)
  .(88فنكمشتايف، صناعة اليكلكككست)ص( 3)

(4) Arthur R. Butz, The Hoax Of The Twentit the century (p.32). 

  .(4/46الزغيبي، العنصرية الييكدية)ج( 5)
عمى كامؿ الكرة األرضية،  كامميكف نسمة، انتشر  16أكثر مف  كتب تذكر أف عدد ييكد العالـ كافبعض ال( 6)

الحديث عف األرقاـ ال يكجد حقيقة مطمقة بسبب حركة اليجرة الييكدية كىـ مكزعكف عمى النحك كلكف 
مميكف( كىذه الدكؿ  3.2) مميكف(، كتمييا بكلندا3.5فيتي)، االتحاد السك مميكف(4.2تي: الكاليات المتحدة)األ

(؛ 500.000(، ألمانيا)900.000الـ، ثـ ركمانيا)يكد الع%مف مجمكع ي69مميكف؛ أم  11معا تشكؿ 
، (300.000( استراليا)3600.000، كتشيككسمكفاكيا)(400.000(، كفمسطيف)450.000المجر)

، كىكلندا (120.000(، المغرب )160.000(، ككندا )160.000يا ).ليتكان، (300.000كبريطانيا)
ة ليذه األعداد، يتبيف أف العدد اإلجمالي ( كعند حساب الباحث100.000كأخيرا اليمف )، (110.000)

نسمة؛ مما يؤكد عدـ كجكد عدد 14.760.000      ن     مميكنا ، بؿ  16لمييكد في العالـ في ذلؾ الكقت لـ يكف 
صحيح دقيؽ، يمكف اعتماده، كاالعتماد عميو. ستانيسالؼ، ىجرة الييكد البكلندية مع مكاردىا)بكلندم( 

 ( 25)ص
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مالييف ييكدم أثناء الحرب 6، كمف ىنا أعمف الييكد اختفاء (1)مميكنا 11ـ حكالي 1945
العالمية الثانية، متجاىميف حركة اليجرة التي حدثت قبؿ الحرب العالمية الثانية، باإلضافة إلى 

ف عدد الييكد في العالـ يتراكح ـ أ1948 )شباط(فبراير22                                أف  جريدة نيكيكرؾ تايمز نشرت في 
1817001000كحد أقصي  1516881259مابيف 

(2) 

ذا تـ القبكؿ جدال  بأف  مالييف قد تمت إبادتيـ خالؿ الحرب العالمية الثانية، فإف  6                   ن     كا 
                                                                   يستحيؿ أف  يتكاثركا ليذه النسبة الضخمة التي تتنافى مع قكانيف النمك  فمميكف المتبقي 11

 بعد ثالث سنكات.  ن ا  يكف ييكدم ثمانية عشر مميكنمم11البشرم؛ ليصبح 

 6كيقكؿ المؤرخ البريطاني ديفيد ايرفينغ: "الييكد لدييـ مشكمة كبيرة في الكصكؿ إلى 
لكضع قائمة بأسماء ستة  ؛مالييف اسـ، ىناؾ نصب تذكارم في )إسرائيؿ( اسمو )ياد فاشيـ(

كقفكا عنده"، ك ثالثة مالييف، كتمالييف، كلـ ينجحكا في الحصكؿ إال عمى حكالي اثنيف أ
األسطكرة أف ستة مالييف مف الييكد ماتكا في الحرب، أك أف ىتمر أمر  لكيتساءؿ أيضا: ما مد

 .(3)؟تمكا في غرؼ الغاز     ي نيـ ق  بذلؾ، أك أ

     ي       ،  فق در عدد                                                     ن حصائيات لعدد الييكد، أخذت الباحثة األرقاـ األكثر تداكال  كمع اختالؼ اإل
خارج المجاؿ الحيكم االلمانى المناطؽ األكركبية مميكف نسمة، كفى 11ة ييكد اكركبا الشرقي

في مناطؽ المجاؿ الحيكم  ى، كيتبق(4)مالييف، كفي المجاؿ األسيكم ربع مميكف ييكدم5حكالي 
كلك أجرينا المعادلة لمذيف  (5)نسمة،51800.00األلماني قبؿ الحرب العالمية الثانية اقؿ مف 

، كىاجر حكالي (6)قبؿ الحرب كاىاجر  115001000نجكا تصؿ لما يأتي أك تسربكا أك  اىاجرك 

                                                           

انظر  .(4/45الزغيبي، العنصرية الييكدية)جك ؛ (86سة لمسياسة اإلسرائيمية )صمؤسجاردكم، األساطير ال( 1)
 ( 2، ممحؽ رقـ))مؤتمر فانس(تكزيع ييكد العالـ عمى الدكؿ

 ( ؛296اليكلكككست )، مطركد( 2)

Arthur R. Butz, The Hoax Of The Twentieth Century (p.29).) 
William, THE Lie Of The Six Million (p.3))  

Harwood,Did Six Million Really Die (p.10)  
 ديفيد افرينغ، حقيقة مذابح الييكد، برنامج بالحدكد الجزيرة الفضائية( 3)

 ( 2، ممحؽ رقـ))مؤتمر فانس(انظر تكزيع ييكد العالـ عمى الدكؿ( 4)

م أف الييكد تـ إبادتيـ ( أ517501000يذكر الزغيبي أف أخر رقـ أقرتو الحركة الصييكنية لعدد القتمى ىك)( 5)
 ( 4/45بالكامؿ.الزغيبي، العنصرية الييكدم)ج

 (.5/296)جامعة كاسط/عمطركد، اليكلكككست( 6)
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؛ أم بمغ نسبة الييكد الذيف ىاجركا حكالي (1)ييكدم منذ استالـ ألمانيا الحكـ5371000
، بينما (2)ييكدم11500.00ييكدم، ككقع ضمف مناطؽ الحكـ السكفيتي حكالي 210371000

خطة؛ لتكطيف الييكد في الييكدم ضمف  4801000ضمت النمسا كتشيككسمكفاكيا حكالي 
ييكدم خارج  117831000حكالي  بقي؛ أم أنو (3)مدغشقر، كلكنيـ تكجيكا إلى دكؿ أخرل

، كىؤالء (4)مميكف ييكدم2كاف تحت الحكـ األلماني أقؿ مف أنو  كذلؾ يعنينطاؽ اإلحصاءات، 
مرض التيفكس، كقمة المكاد مف  الحمفاء كعانكا مف      و جكية                                و تعرضكا كما تعرض األلماف لغارات  
 (.5)الغذائية بعد قطع خطكط اإلمدادات

د المياجريف كأعدا ،انعداـ كجكد إحصائيات دقيقة ألعداد الييكد قبؿ الحرب  أفكما 
                                          ن      ن      ن         دعاءات، فمك أف الحركة الصييكنية تمتمؾ دليال  قطعيا  كاحدا  عمى صحة كفيؿ بتكذيب جميع األ

صحؼ كالمجالت تنشر ىذه الكثائؽ، كلما تجرأ أحد عمى لكجدنا جميع ال ف، رقـ ستة ماليي
 إنكاره، كلكف الحركة الصييكنية استيانت بالعقكؿ البشرية بطرحيا قضية مميئة بالتناقضات.

                                     :"إف  كسائؿ اإلعالـ عمدت إلى تضخيـ عدد (6)كيقكؿ المفكر الفرنسي ركجيو جاركدم
                                      في كتابو الحؿ النيائي أف  رقـ الضحايا  حيث ذكر ( Raining)الضحايا الييكد، بشيادة راينغر

                  كجدنا أف  أكثر مف  ،           ن                                                     مازاؿ بعيدا  عف الستة مالييف، كيضيؼ إذا بحثنا في أمر أكلئؾ الضحايا
مف التعذيب الجسدم، بؿ مف األشغاؿ الشاقة،  كتكاثمث الييكد المفقكديف في أكركبا لـ يم

                                                           

 ( 2انظر تكزيع ييكد العالـ عمى الدكؿ، ممحؽ رقـ)( 1)
 (.359/ 4مج) المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( 2)
 (.296)مطركد، اليككككست( 3)
نما كاف عاما عمى جميع األكركبييف، حيث لـ يكف ( 4)                                                                                            المكت في أثناء الحرب العالمية الثانية خاصة بالييكد كا 

 ( 4/46مميكنا. الزغيبي، العنصرية الييكدية)ج 40ىمؾ منيـ في ىذه الحرب 
Harwood, Did Six Million Really Die?(p.9) 

ؽ كالمتابعة، الحركة الصييكنية كمعاداتيا مركز زايد لمتنسي؛ (4/47زغيبي، العنصرية الييكدية)جال( 5)
 ( 31لمييكد)ص

William. Simpson, The Lie Of The Six Million (p.2) 

ـ، ناؿ الدكتكراة مف مكسكك عاـ 1913( ركجيو جاركدم: مفكر فرنسي كلد في مارسيمسيا جنكب فرنسا 6)
ضـ لمحزب الشيكعي في سف الرابعة مف عمره، كان ةـ، اعتنؽ البركتستانتية في السنة الرابعة عشر 1954

ـ، كأشير إسالمو في المركز اإلسالمي في جينيؼ، صدرت لو 1982كالعشريف، اعتنؽ اإلسالـ  في سنة 
كدخؿ في سجاؿ حكؿ المحرقة تسبب لو بالمثكؿ أماـ المحكمة ليحاكـ كيغـر ، مجمكعة مف المؤلفات

 ( 175-500/173بركات، سميـ، ركجيو جاركدم في الذاكرة)عماليا. 
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كأبحاث الجامعة  ،    ي              مف خ مس عدد الضحايا كاألمراض، كالجكع، كأرقاـ معتقؿ أكشفيتر تشكؿ أقؿ
 ".(1)العممية أكدت ىشاشة أسطكرة الستة مالييف

عممت الحركة الصييكنية عمى تحكيؿ التنبؤات، كالرؤل، كاألساطير، كالكعكد إلى 
                                         ٌ                                               حقائؽ كاقعية، كقد اتخذ قادة الصييكنية كمفك ركىا مف عقيدة "العكدة" إلى "أرض الميعاد"، كأف 

كسيمة إلثارة الييكد كطبع اليكلكككست بطابع  (2)لف تقكـ إال بعد مقتؿ ستة مالييفدكلة الييكد  
لذلؾ حرصت الحركة                            ٌ                                      ديني، كمف ثـ استغالؿ ذلؾ كم و لتيجير الييكد، كتكجيييـ إلي فمسطيف؛

 .الصييكنية عمى التمسؾ برقـ ستة مالييف

تالعب بالحقائؽ نفسيا، كال يقؼ األمر عند حدكد التالعب باألرقاـ، بؿ يتجاكز إلى ال
                                                                                  الصياينة أف  اليكلكككست كاف جريمة النازييف ضد الييكد كحدىـ، فمك سممنا أف  النازية  ي  ٌ  فيد ع

العرب أيضا ك  ،أبادت ستة مالييف ييكدم، فماذا عف الضحايا مف الغجر، كالسالؼ، كالبكلندييف
 .(3)        ي        كما اكت شؼ مؤخرا

                                          ا الضحايا اآلخركف: "يؤمف كثير مف الناس أف  تقكؿ الباحثة )اينا فريدماف( في كتابي
                                                      ي                    ي              الييكد كحدىـ كانكا ضحايا النازية، ففي الكقت الذم كاف ي قتؿ فيو الييكد كاف ي قتؿ أيضا خمسة 

 ".(4)مالييف مف المسيحييف

يركم الكاتب الفرنسي الييكدم شمكمك ساند، أنو في أحد أعكاـ دراستو لدرجة الدكتكراه 
العميا في العمكـ االجتماعية في باريس، تقرر عقد مؤتمر أكاديمي، ىك في معيد الدراسات 

ثائرة ممثمي الجالية الييكدية الذيف ثارت األكؿ مف نكعو في فرنسا حكؿ اإلبادة النازية لكف 
عمى تكجيو الدعكة إلى محاضرة غجرية لممشاركة في المؤتمر، ككا في تنظيـ الحدث كتمكيمو شار 

                                                                   رامة، يقكؿ شمكمكساند:" إف  الييكد يسعكف دائما إلى حصر جريمة اإلبادة كعارضكا اشتراكيا بص

                                                           

 (.85-84ص) جاركدم،األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية( 1)
عائمة  تعرضت  لمطرد مف ركسيا خالؿ مميكف  6ـ، أف 1905ذكرت صحيفة نيكيكرؾ تايمز عاـ  (2)

ـ ذكرت الصحيفة نفسيا أف  ركسيا تكصمت لحؿ لممسألة الييكدية 1906كفي ، ـ(1902-1890الفترة)
 ( 13ييكدم انظر ماكرد في ىذه المقاالت ممحؽ رقـ) بإبادة ستة مالييف

 (.76عد ييكديا )صأ(؛ ساند، كيؼ لـ 2ؤية عربية جديدة لميكلكككست )ص،  نحك ر الشيخ( 3)

 ؛ (91ضحايا منسيكف )ص-غرىرد، المحرقة النازية( 4)
(4) FINKELSTEIN, The Holocaust Industry(p.7) 
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                             ي                                                          النازية بالييكد، كعندما كاف ي سأؿ كـ إنسانا قتؿ النازيكف في معسكرات اإلبادة ؟ كاف الجكاب 
 ".(1)                                                              ن             ن ستة مالييف ييكدم، كعندما كنت أؤكد، كـ إنساف؟ كليس ييكدم؟ نادرا  ما أجد جكابا  

ادعى الييكد مقتؿ ييكد بكلندا في معسكرات االعتقاؿ بصكرة ممنيجة       و       لسنكات  طكيمة 
فقد سعت عمى يد األلماف خالؿ الحرب العالمية الثانية، كادعكا أنو جريمة مكجية لمييكد فقط، 
، أماـ ما الحركة الصييكنية إلى  تقزيـ أم جريمة ارتكبت سكاء في الماضي، أك في الحاضر

  ي                ي سمي باليكلكككست.

 تفنيد قضية أفران الغاز::      ً خامسا  
تكات إلى عمميات إبادة سنة                                               تذكر الكتب الصييكنية أف  الييكد تعرضكا في الجي

، كتـ قصؼ معظـ الجيتكات بالطيراف كالمدفعية الثقيمة، كتـ سحب آالؼ الييكد مف ـ1943
 ي    ي ؤكد  ، بينما(2)سكاف الجيتكات إلى أفراف الغاز في معسكر اإلبادة "اؤشفتس" داخؿ بكلندا

لتعقيـ  ؛              ي    أف  األفراف است خدمتإلى ،                                                       ن مجمكعة مف المؤرخيف الذيف درسكا ظاىرة أفراف الغاز حديثا  
كقد أدت ظركؼ العمؿ القاسية كانتشار الثياب مف مرض التيفكس الذم انتشر في الجيتكات، 
المخصصة مما أدل لمضاعفة األفراف  ؛األكبئة الفاتكة كالتيفكس إلى كفاة عشرات اآلالؼ منيـ

اليكلكككست: منكرك كربما كاف مف أقكل األدلة التي يتمسؾ بيا (3) ،لحرؽ جثث المكتي منيـ
                                                                            ى   ىك عدـ كجكد دليؿ كاحد قطعي كثابت عمى كجكد أفراف الغاز، فال تكجد كثيقة كاحدة ت صؼ 

 ،ألفراف                                                                                  تمؾ األفراف، كمع أف  الدكلة الصييكنية )إسرائيؿ( حاكلت إعادة بناء بعض النماذج ليذه ا
                                                                                    كتقديميا عمى أنيا تمؾ الغرؼ التي كانت تستخدـ آنذاؾ إلعداـ الييكد، إال أف  ىذه النماذج 

 .(4)فشمت في إقناع المؤرخيف بحقيقة غرؼ الغاز

                   ن    الذم مكث عشريف عاما  مف -ركبير فيرسكف أستاذ في جامعة ليبكف اشيف يقكؿ 
                ن      ن                و لـ يجد إال فرنا  كاحدا  ال يتسع إال لجثة كبعد زيارة معسكرات االعتقاؿ في بكلندا، أن -البحث

                                                           

 (.70ساند، كيؼ لـ اعد ييكديا )ص( 1)
 (.32عبرم ( )ص) ككىيف، إبادة ييكد بكلندا خالؿ فترة المحرقة؛ جكتكاف( 2)
شاحاؾ، كآخركف، مفكركف غربيكف كييكد انتقدكا ؛ (259حارات، الصييكنية مف بابؿ إلى بكش)ص( 3)

  .(306ص) الصييكنية

  .(296ص) مطركد، اليكلكككست( 4)
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             ي                                                                   كاحدة، ككاف ي حرؽ فيو الجثث المصابة بمرض التيفكس؛ لئال ينتشر ىذا المرض بيف الناس، 
 .(1)                     ن كلكنو لـ يجد ليا اثرا   ،كيقكؿ فيرسكف: أنو بحث عف ىذه األفراف لدراستيا

، (2)يما يتعمؽ بغرؼ الغازالمؤرخ البريطاني ديفيد ايرفيغ أنو ال يكجد أم كثيقة ف أكد 
     ٌ                                                                               كقد فن د الدكتكر جكىاف بكؿ  في يكمياتو عف أحكاؿ اشنكتي ادعاءات أفراف الغاز، كذلؾ قاؿ 

                   ن                ، كىذا ما أكده أيضا  الباحث الفرنسي (3)                                                الكاتب ركجيت ديمك: إف  قصة أفراف الغاز كذبة كبرل
تغمكف غرؼ الغاز الستمالة                          ـ حيف قاؿ:  إف  الييكد يس1968ىنرل ركؾ في رسالة الدكتكراه 

 يوات المتحدة األمريكية ما تكصؿ إلالرأم العاـ، كما أكد المعيد الكطني القكمي في الكالي
 .(4)الباحثكف عف زيؼ مزاعـ أفراف الغاز

 د زيارات ميدانية ألمكنة المحارؽبع باحثيفأجمع  كثير مف الكتاب كال
كعمى افتراض أنيا استخدمت  ؼ الغاز،                               عمى أف  مف المستحيؿ استخداـ غر  )المفترضة(،

لكانت قد احتاجت إلى عشرات السنيف مف أجؿ إتماـ عممية الحرؽ، أما بالنسبة لمغاز       ن فعميا ،
غالي التكاليؼ،  كىك السيانيد فيك الذم جرل استخدامو في الحرؽ حسب االدعاء الصييكني،

 .(5)كيحتاج إلى احتراس شديد في استخدامو ممف يستعممو

أكدت كذب تقارير كانت مخفية لفترة طكيمة، الصميب األحمر الدكلي كثائؽ ك  كأصدر
 1600ادعاءات أفراف الغاز كما يسمى باليكلكككست، احتكل تقرير الصميب األحمر عمى 

                                            ي                                       صفحة، كأكد مندبك المجنة الدكلية عمى أنو لـ ي عثر عمى أم دليؿ يؤكد كجكد سياسة متعمدة 
          ن                                       ي               تقرير شيئا  عف غرؼ الغاز، كرغـ ذلؾ فإف التقرير ال ي نكر أف  الييكد إلبادة الييكد، كال يذكر ال

                  ، كأكد الصميب أف  الثانية تعرضكا  لمعنؼ، مثؿ العديد مف دكؿ أكركبا خالؿ الحرب العالمية
                                                                              المالييف مف الدكالرات دفعت لمناجيف مف المحرقة عمى شئ لـ يحدث، كأكضح التقرير أف  

كفيات، ىك: حالة الفكضى التي عانت منيا ألمانيا في نياية الحرب السبب الحقيقي ليذه ال
 .(6)العالمية الثانية 

                                                           

FINKELSTEIN, The Holocaust Industry (p.7) )(1 ) 
ـ؛ 4/6/2004قناة الجزيرة الفضائية، برنامج بالحدكد، مقابمة مع المؤرخ البريطاني ديفيد ايرفينغ في ( 2)

 ( 23139،ع8الديدامكني، اليكلكككست بيف الخكؼ الصييكنيى كالحقيقة)النيضة،مج

 ( 20عبد الغني، لننطمؽ)ص؛ (393خميس، الصييكنازية )ص( 3)

 (.48/ 4مجالزغيبي، العنصرية الييكدية )( 4)

 (.56ص) جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية( 5)
(6 ) Arthur R. Butz, The Hoax Of The Twentieth Century(p.29). 
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                                                             ٌ                   كفي أكاخر الحرب العالمية الثانية انيار نظاـ النقؿ األلماني، كحذ رت المجنة الدكلية 
أف خطر مف ـ، 1944أكتكبر )تشريف األكؿ( 2خ لمصميب األحمر كزارة الخارجية األلمانية بتاري

كتسبب الجكع                                ى                                   ة ال مفر منو،  كبالتالي لـ تتمؽ  معسكرات االعتقاؿ اإلمدادات الغذائية،المجاع
، كبعد مناقشات بيف الحككمة األلمانية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر بمكت عدد مف الييكد

ـ، تـ االتفاؽ عمى تقديـ 1945ـ  حتى مارس )آذار(1945فبراير)شباط( مف استمرت مف األكؿ 
 .(1)                   ي                                األحمر المساعدات، كس مح لمندكب كاحد البقاء في المعسكرالصميب 

                                                                            كيكضح التقرير أف  معظـ األطباء الييكد في مخيمات االعتقاؿ كانكا يعممكف لمكافحة 
التيفكس  اندالع كباء د بحيث لـ تكف األدكية متاحة عن التيفكس عمى الجبية الشرقية أللمانيا،

 .(2)د مف الييكد في المعسكراتـ، الذم كاف سبب كفاة عد1945عاـ 

           ـ، أكد أف  1944                                         ن                          كما أصدرت كزارة الداخمية البكلندية تقريرا  في نكفمبر )تشريف الثاني( 
أعماؿ القتؿ ضد الييكد التي كانت تحدث في مناطؽ متفرقة مف بكلندا: ىي أعماؿ فردية كقميمة 

تسيطر عمييا العصابات    ن                                                    جدا ، تمركزت في مدف كتساله، كلكبيف، كلكدج كىى المدف التي 
                                                                                     المحمية المعارضة لمحككمة الجديدة كالمتعاكنيف مع النازييف، ككضحت أف  عدد الييكد الذيف 

             ن                     كما أف  كثيرا  مف الصكر التي عرضيا ، (3)      ن ييكديا   351 ي ً ي                               ق ت م كا عمى يد البكلندييف المتعصبيف 
أللماني نفسو، حيث إف الييكد لتأكيد المحرقة ىي في الحقيقة صكر مأخكذة مف األرشيؼ ا

سنكات الكمرض التيفكس في ألمانيا كخاصة في  ،                   ي                      األلماف حاكلكا أف  ي ظيركا مدل تفشى المجاعة
                      ي                                           ، كأف أىـ الصكر التي ق دمت في محاكـ نكرمبرج عمى أنيا إبادة جماعية الحربخيرة مف 

الحربية لدكؿ م قامت بو الطائرات لذلمييكد، ىي في الكاقع صكر مف القصؼ المثير لمجدؿ ا
 .(4)ـ1945فبراير )شباط(  15- 13الحمفاء لمدينة دريسدف األلمانية مابيف 

 

 

                                                           

 (36تفيفياف، مابيف الحرب كالمحرقة)عبرم()ص( 1)
  )مكقع إلكتركني(.ريتشارد، لما ستة مالييف)بكلندل( ( 2)

 (38رقة)عبرم()صتفيفياف، مابيف الحرب كالمح (3)

مدرسة، 72، كزالمن866.24االؼ طف مف القنابؿ كتـ تدمير9ألقى الحمفاء عمى ىذه المدينة حكالي ( 4)
الؼ 25كيعتقد اف       ن تجاريا   مركزا31فندقا، ك 661مصرفا، ك 50ك مسارح، 5كنيسة، ك 18مستشفى، ك22ك

  .(222)ص يف الحربيفلقكا حتفيـ في ىذا القصؼ. عبد الفتاح، أطمس ماب          ن ألؼ مدنيا   35إلى 
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 غاز الزيمكون:    ً   سادسا : 
 عمى طمب من معيد الطب الشرعي         ً م، وبناء   1211وفى الخامس من أبريل )نيسان( 

شتر، صدر التقرير العممي لمجنة لك  ،في كراككؼ،  كبعد أبحاث طكيمة قاـ بيا الميندس لكشتر
                                                                           "إف  غاز الزيكمكف المصنكع مف حامض السيانيد ) كىك الغاز الذم زعـ الييكد أف   : كجاء فيو

األدكات التي يخشى ستخدـ لتطيير المالبس ك              ي ىك غاز عادة ي  ) النازييف استخدمكه إلبادة الييكد
الكاليات  سكل كلـ يقـ أحد باستخدامو ككسيمة إعداـ، تنشر األكبئة كال سيما التيفك أفمنيا 

ثـ عادت عف ذلؾ الرتفاع أسعار مكاد تصنيعو، كحفظو، كصيانتو، كتجييزه  المتحدة األمريكية،
ستخدـ في األحكاؿ العادية لتبخير            ي ىذا الغاز ي  أف أم  ؛لإلعداـ ةتجعمو أغمى طريق ةلمقتؿ بطريق

 .(1)المالبس كالسجناء؛ لمنع انتشار األمراض

ذا أريد أف  منيا: زيادة نسبة  ،             ن شركط خاصة جدا   فالبد مف كجكد ،يستخدـ في القتؿ              كا 
يادة التكاليؼ المالية، كتجييز األماكف المستخدمة بشركط خاصة، كىك ما يعنى ز  ،تركيز الغاز

تكصؿ لكشتر   قاـ لكشتر بزيارة غرؼ الغاز المزعكمة في معسكرم داخاك، كاكشفيتز، كبعد أف
استعرض جميع المكاد الكثائقية، كفحص  بيعة كبعد أفكالمعاينة عمى الط بعد الزيارة الميدانية

               التي يمكف أف                ن          لـ تستكؼ أيا  مف الشركط                                           جميع األماكف بطريقة عممية إلى أف  ىذه الغرؼ
لـ تكجد في أم مف ىذه األماكف غرؼ  كأنو بالبراىيف الدامغة               ن               تجعؿ منيا غرفا  لإلعداـ بالغاز،

ر الذم يجعؿ مف الممكف تغيير المكحة المكجكدة عمى تمؾ أنو تـ إبادتيـ بيا؛ األمأك  ،الييكد
ً                    ا  لـ يمؽ  حتفو في ىذه الغرفة                                             لتصبح العبارة المكتكبة عمى تمؾ المكحة أف  أحد الغرؼ؛  ألنيا لـ ؛  ن      

ـ صدر بياف عف مارتى بركزات عضك معيد 1960أغسطس )أب(  19كفى ، تستكمؿ أبدا
ف ك ف اآلخر ك                               يحدث أف  قتؿ الييكد أك المعتقملـ  أنو التاريخ المعاصر في ميكنيخ اعترؼ فيو

(2)بالغاز في دخاك
. 

 ن              ن ال  طائمة، ككقكدا  امف خالؿ كؿ ما سبؽ يتضح أنو مف غير المقبكؿ أف تنفؽ ألمانيا أمك 
لحرؽ مجمكعة مف العماؿ، في حيف تكقفت دباباتيا في شماؿ أفريقيا كاالتحاد       ً كبيرة         و بكميات  

، ا تكقؼ كصكؿ المكاد الغذائية لعدـ تكفر كقكد لتشغيؿ القطاراتالسكفيتي لنضكب الكقكد، كم
خر"، فالضحايا كانكا مف جريمة الحضارة الغربية بحؽ "اآلضمف في النياية، يبقى اليكلكككست 
نكار ال أما احتكار اليكلكككست              ي        ن       ن يكلكككست ال ي حقؽ نفعا  سياسيا ،                              الييكد كغير الييكد، كا 

                                                           

  .(221)ص عبد الفتاح، أطمس الحربيف العالميتيف( 1)

 جاركدم، األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيميةك ؛ (267شاحاؾ، مفكركف غربيكف انتقدكا الصييكنية)ص( 2)
 ( 191)ص
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خدمة األىداؼ الصييكنية، فال يصمح فيك في حد ذاتو جريمة، كما كالتالعب بكقائعو كتحريفيا ل
                                                                                      أف  اإلقرار باليكلكككست ال يعني بالضركرة اإلقرار بالنتائج التي يحاكؿ الصياينة ادعاء أنيا 
                                                            ي                   تترتب عميو بالضركرة، فجريمة النازييف ليست خاصة بالييكد، كال ي قبؿ أف  يدفع ثمنيا 

                        ن                                ن  ييكني النازم ليس إال جزءا  مف الصكرة الحقيقية المغيبة عمدا ، الفمسطينيكف، كالتعاكف الص
فالتحالؼ الصييكني النازم كاف ييدؼ إلى تيجير الييكد إلى فمسطيف مف خالؿ  الترىيب بما 

  ي              س مى اليكلكككست.

 تفنيد قضية النشاط الييودي المسمح في الجيتوات:    ً   سابعا : 
فيما يتعمؽ بما  -عمى كجو الخصكص كالصييكنية منيا -تتعدد الركايات الييكدية 

                                                                   ي                تسميو األدبيات الصييكنية "المقاكمة الييكدية المسمحة في الجيتكات"، كت ظير ىذه األدبيات 
     ن                                                                                   أشكاال  مف البطكالت المصحكبة بكقائع تثير العاطفة، فيما يتعمؽ بيذه "المقاكمة" المزعكمة، لكف 

          ن                               ايرة تماما  لمصكرة التي جرل نقميا، كىك ما                        ي        ن             التفنيد المكضكعي لألمر ي ظير صكرا  ربما كانت مغ
 بدأ يخضع إلعادة التقييـ داخؿ الكياف الصييكني نفسو.

كقعت حكادث في بعض الجيتكات رفع الييكد خالليا السالح،  لكف حيف يجرم الحديث 
عف "ثكرة الجيتكات" فإف المقصكد بيا الجيتكات الثالثة األكبر: فيمنا، بياليستكؾ ككارسك"، في 

، كلكنيا لـ تصؿ إلى (1)تمؾ الجيتكات الثالثة كاف ىناؾ حركات سرية، سعت إلى تنظيـ تمردات
 المسمحة. مكاجيودرجة ال

ـ، كفشؿ االتصاؿ بيف ييكد بكلندا 1941بعد فشؿ اتفاقيات اليجرة الصييكنية عاـ 
في الجيتكات ، بدأت حركات مقاكمة (2)بالقيادة الصييكنية خارج األراضي التي تحتميا ألمانيا

                      ن     ن                                                             اتخذت في البداية طابعا  سريا ، قامت بيا الحركات الشبابية الييكدية التابعة لألحزاب الييكدية 
                                      ن               ن                              الكبرل في بكلندا، الذيف يمتمككف أفكارا  )قكمية(، كميكال  عسكرية اكتسبكىا مف كجكدىـ في 

 .(3) الحركات الشبابية، خصكصا حركتي الحالكتس ك ىتسي

مف  45تدرب فييا ، ـ1942تس دكرة عسكرية في جنيؼ عاـ عقدت حركة الحالك 
بسبب  ؛أعضائيا في كارسك تـ اختيارىـ مف فركع الحركة في بكلندا، كلكف ىذه الدكرة لـ تكتمؿ

 22معارضة الجالية الييكدية في كارسك ليذا النشاط، كما أصدرت حركة الحالكتس  بتاريخ 

                                                           

 (.2نحك رؤية عربية جديدة لميكلكككست )ص، الشيخ( 1)

 .(83النازية )صك الصييكنية غمكب، ( 2)
 (.89كنيف، الحركات الشبابية الييكدية في بكلندا فترة المحرقة )عبرم( )ص( 3)
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كرغـ  ،(1)يو سكاف جيتك كارسك لمتمرد ضد النازييف       ن       ـ بيانا ، دعت ف1942يناير)كانكف الثاني( 
                                           ن             % مف سكانو مف الييكد، لـ يبدأ المقاكمة جديا  إال في أكائؿ 45ذلؾ فمعسكر كارسك الذم كاف 

 .(2)ـ، عندما بدأت مكازيف القكل تنقمب لصالح الحمفاء1943عاـ 

 ،بتمبر)أيمكؿ(س21ـ، كحتى يكـ 1942مكز( يكليك )ت 22نو منذ أرغـ أف أدبياتيـ تذكر 
                                      ً                                 ألؼ ييكدم مف كارسك، كىذه العممية لـ تؤد  إلى كالدة أعماؿ عسكرية في أكساط  60تـ طرد 

ً     الييكد ضد األلماف، كالتغير لـ يأت  إال  ، (3)سمى بالطرد الثاني    ي ما ي   بعدـ، 1943بداية عاـ                                
يكد أف الي يـ(، كيدع1943ـ حتى 1942سكرم مف )ككاف ىناؾ تردد كبير في بدء العمؿ الع

                   ، كلكف الحقيقة أف  (4)ىذا التردد يعكد لمعارضة سكاف الجيتك الييكد كتخكفيـ مف ىذه األعماؿ
قادريف عمى تشكيؿ قكة أك  ،الييكد الذيف بقكا في الجيتكات لـ يككنكا مدربيف عمى حمؿ السالح

كارسك شكمكا فعند  دخكؿ النازييف إلى  ،كما أف قادة الحركة الصييكنية غادركا بكلندا منظمة،
                                      ى                                          مجالس لمصياينة يشرؼ عمييا النازيكف، كس محكا ليـ بتنظيـ اليجرة إلى فمسطيف، فاستغؿ 

كصديقاه ناتاف يميف مكر، كيسرائيؿ  (5)كمنيـ مناحيـ بيغفالصياينة ذلؾ لتيريب زعمائيـ، 
كجو                                       ن                                  كىكذا ىجر القادة الصياينة )كارسك( بدال  مف أف يسيمكا في تنظيـ المقاكمة فيإلداد، 
 .يف لحمؿ السالحكترككا المقاكمة في يد أفراد غير مؤىم ،(6)النازييف

                                                           

 (.133ص ) جكتماف، الحركات الشبابية )عبرم(( 1)
 ( 127ياسية مف خالؿ الصييكنية )صبمخضر، األصكلية الس( 2)

ـ 1942ؿ( مف العاـسبتمبر)أيمك 21يكليك)تمكز( إلى 22 ي                                           ت طمؽ األدبيات الصييكنية عمى الفترة الممتدة مف (3)
يناير)كانكف الثاني( مف 22يناير)كانكف الثاني( كحتى 18عممية الطرد األكلى، كعمى الفترة الممتدة مف 

 (41ـ عممية الطرد الثانية. فربشتايف، مكسكعة المحرقة)عبرم()ص1943العاـ 
 (41ص؛ فربشتايف، مكسكعة المحرقة)عبرم()(133الحركات الشبابية )عبرم( )صجكتماف، ( 4)
في ، ك ، كقد تشبع خالؿ فترة صباه بالتربية الييكدية كالصييكنية1913كلد مناحـ  بيغف في بكلندا عاـ ( 5)

انضـ إلى حركة الشبيبة بيتار،  1929حداثة سنو كاف بيغف عضكا في حركة "ىشكميرىتسعير"، كفي عاـ 
أنيى دراستو كحصؿ عمى  1935بدأ بيغف بدراسة الحقكؽ في جامعة كارسك، كفي عاـ  1931كفي عاـ 

         ن                                                   أصبح عضكا  في القيادة القطرية لبيتار في بكلندا كرئيس الدائرة  1933بكالكريكس في الحقكؽ، كفي عاـ 
، كمع نشكب الحرب اسكي مندكبا عف بيتار في بكلندنعينو جابكت 1939التنظيمية في الحركة، كفي عاـ 

يمنا في لتكانيا. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات العالمية الثانية، فر مناحيـ بيغف مف كارسك إلى ف
 ( 115الصييكنية )ص

، الحركة التصحيحية)ص(239أرض الرساالت السماكية )ص جاركدم،( 6) غمكب، (؛ ك 349؛ كأبك جميـك
  .(84/83الصييكنية كالنازية)ع



145 

ٌ                     ؛ األمر الذم يكض ح أف  الكتاب الييكد كبكا مف كارس                           يتضح أف  قادة  الصياينة ىر                
حركة المقاكمة الييكدية في كأسمكه ) ،كالصياينة حاكلكا رسـ صكرة بطكلية لشئ غير حقيقي

لة مف رفض الكاقع في جيتك كارسك، فإف ذلؾ ال يعني كجكد نو لك حدثت حاأكارسك (، كما 
                                                      ن مقاكمة مسمحة، كما ال يمكف تعميـ ذلؾ عمى الجيتكات جميعا .

 (:1943-1942في جيتو وارسو ) (األيل الييودية المحاربة)منظمة ال    ً   ثامنا : 
ـ، منظمة عامة 1942أسست مجمكعة مف الحركات الشبابية في جيتك كارسك عاـ 

، كىى حركة (1)(األيؿالمنظمة الصييكنية المحاربة )مة النازية، أطمؽ عمييا اسـ بيدؼ مقاك 
، (2)الحالكتس، كجكردنيا:مثؿ  ،صييكنية مككنة مف أعضاء معظـ الحركات الشبابية في بكلندا

كتـ تعييف  (5)، كتكلى قيادتو في كارسك مردخام انميفيتش(4)، كعكيفا، كبيتا، كىتسي(3)كدركر

                                                           

 (.127بمخضر، األصكلية السياسية مف خالؿ الصييكنية )ص( 1)
ـ، ثـ 1925ة شبابية سميت بيذا االسـ نسبة إلى اىاركف دافيد غكردكف، أسست عاـ جكردينا: حرك( 2)

ستكطنة حكلدة ـ، كأقامكا في م1929أصبحت حركة عمالية، كقد كصؿ أكؿ طالئعيا إلى فمسطيف عاـ 
أسست جكردينا حركة الشباب 1945كفي عاـ  ، كأقاـ أعضاؤىا مستكطنات عدة،القديمة)صفرة خمند(

 ( 94معجـ المصطمحات الصييكنية)ص ممي،تك . المتعمـ
اشتراكية، أقيمت في ركسيا قبؿ الحرب العالمية األكلى، كنشطت في مجاؿ الدفاع  ةصييكني ةدركر:حرك( 3)

 ةكانضمت إلى حرك ،1925عف الييكد بعد الثكرة الركسية كقد انتقؿ مركز عمميا إلى بكلندا في عاـ 
ـ 1938المكحد، كفى عاـ الكيبكتس إلى ائيا إلى فمسطيف عماؿ صييكنية كانضـ المياجركف مف أعض

تممى، معجـ المصطمحات الصييكنية ك  (.دركر مع ىاحالكتس ىاتسعير) الشبيبة الطالئعية ةاتحدت حرك
 ( 108)ص

ـ، 1943المنظمة العسكرية الييكدية)ىتسي(: أعمف بابؿ فرنكؿ تأسيس حركة ىتسي في بكلندا عاـ ( 4)
عاـ، مف منظمتي إيتسؿ كبيتار، أعمف  بابؿ فرنكؿ  20-18أعمارىـ مابيف كضمت أعضاء يتراكح 

انضماـ منظمتو لمنظمة أيؿ؛ لتكحيد أعماليـ ضد الحكـ النازم. ىسكؿ؛ ركف، منظمة 
 (.11اإلتسؿ)عبرم()ص

فينككس؛ ييكد دكؿ شرؽ ك  (؛90كنيف، الحركات الشبابية الييكدية في بكلندا فترة المحرقة)عبرم( )ص
  .(285)عبرم( )صأكركبا

في جيتك كارسك مف أكائؿ المناديف بإنشاء منظمة  (المحاربة)رئيس المنظمة الييكدية مردخام انميفيتش:  (5)
                                                        ن                                  سرية لمحاربة األلماف في كارسك، ككاف مردخام أف ليفيتش عضكا  في حركة "الحارس الصغير" في كارسك 

        ي          ـ كلقد ق تؿ بتاريخ 1941اف منذ نكفمبر كقائدىا، كىك أكؿ مف نظـ مجمكعات المقاكمة ضد األلم
كىك ابف الثامنة عشرة كنيف، الحركات الشبابية الييكدية في بكلندا فترة المحرقة)عبرم( ، ـ1943/أيار/8

 (.93)ص
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 400 بمغك مقاتمي الجيتك أفكتذكر األدبيات الصييكنية  ،(1)تككرماف يتسحاؾ نائب لو كىك
 يفمرتبط يككنكا لـ 2000، في حيف اف نحك(األيؿ)لمنظمة  يفتابع 2800(، ليتسيمقاتؿ تابع)

عميـ في ز  سبات البرية"، كنجحت ىذه القكات حية منظمات سياسية ككانت تسمي"الجماعأب
 . (2)شيرأردع القكات النازية عدة 

حركة المقاكمة أك العصياف الييكدم في جيتك للحديث عف قيادة مردخام إنميفيتش إف ا
أيار )مايك(  8مر؛ ألف مراجعة سيرتو الذاتية يدؿ عمى أنو قتؿ في كارسك، يدؿ عمى أكذكبة األ

ـ، كىك ابف الثامنة عشرة مف عمره، كتدعي الدراسات الصييكنية أف حركتيـ بدأت عاـ 1943
انميفيتش تزعـ تمؾ الحركة االفتراضية كىك  أفـ؛ أم 1942ـ، كفي دراسات أخرل عاـ 1941

ابف الثامنة عشرة مف عمره كىذا  غير منطقي، إال إذا كاف الحديث عف طيش مجمكعة مف 
 الفتياف، كليس كما تدعي األدبيات الصييكنية.

                   تاج القنابؿ كا صالح                                                   ن   تدعي الركاية الصييكنية أف األيؿ أقامت في كارسك معمال  إلن
ٌ          السالح القديـ، كجمعت األمكاؿ مف السكاف؛ لشراء السالح، كحض رت األنفاؽ كاستعدت  ،                                                     

، كتمقت حركة المقاكمة الدعـ مف ثالث منظمات مقاكمة بكلندية صغيرة، مف (3)لممكاجية
مف  مناىضي النازية أبرزىا: حراس الشعب التابعيف لحزب العماؿ البكلندم الشيكعي، كمف عدد
، (4)األفراد النبالء، كأرسمت منظمة حراس الشعب بعض المسدسات لحركة المقاكمة الييكدية

 . (5)ـ1943( أيار ) مايك16بتاريخ كلكف القكات األلمانية تمكنت مف إيقاؼ تمرد جيتك كارسك 

ٌ                                ي           إف  قراءة متفحصة لكؿ ما سبؽ تكض ح ما يمي : أف  مردخام إنفميتش ق تؿ في أيار                                 
ـ، كتزعـ المراجع العبرية أنو كاف قائد حركة المقاكمة الييكدية، كىذا يتنافى مع 1943 ()مايك

ٌ          الكاقع مف حيث أنو قتؿ كىك في الثامنة عشرة مف عمره، فيك ال يزاؿ في بداية سف  الشباب،                                                                          
ـ، األمر 1943                                                                         كما أف  تمؾ المراجع تذكر أف  تمؾ المقاكمة الييكدية بدأت في أبريؿ )نيساف( 

غير كافية إلعداد كىذه الفترة                                                     ذم يعني أف  إنميفيتش لـ يعاصر األحداث سكل أقؿ مف شير ال
                                                                                   تنظيـ مسمح ككضع خطط لممقاكمة، كترل الباحثة أف  الييكد لـ يككنكا جاديف في الدفاع عف 

في كارسك بدأت منذ   ىعممية الطرد كما يدعكف، فكتاباتيـ  تكضح أف عممية الطرد األكل
                                                           

 (.32جكتكاف،  ككىيف، إبادة ييكد بكلندا خالؿ فترة المحرقة)عبرم( )ص( 1)

 (.15ىسكؿ؛ ركف، منظمة اإلتسؿ)عبرم()ص(2)

 (.90، الحركات الشبابية الييكدية في بكلندا فترة المحرقة)عبرم( )صكنيف( 3)

 (.89/ 84ع) غمكب، الصييكنية كالنازية( 4)

 ( 135جكتماف، الحركات الشبابية السرية)عبرم( )ص( 5)
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ـ، 1942يكليك )تمكز( 28ـ، كالحركات الشبابية أسست منظمة األيؿ بتاريخ1941صيؼ عاـ 
ما يسمكنو عممية  دأعندما ب 1943عاـ  )نيساف(بريؿأ 19المقاكمة بدأت كما يدعكف في  بينما

                                  أم أف  المقاكمة بدأت بعد عاميف مف  ؛مايك )أيار( مف  العاـ نفسو16الطرد الثانية، كانتيت في 
، كىذا يكضح مدل ضعؼ كركاكة المقاكمة الييكدية في  ن ا          ى           كلـ تتعد  أربعيف يكمعممية الطرد، 

                      ن         الجيتكات، لك كانت أصال  قد حصمت.

                                                                        كما أف  ىناؾ مبالغة في تجييزات منظمة األيؿ، فميس مف المتكقع ممف يعيش تحت 
ـ قمع كعنؼ جماعي، كطرد يكمي أف يقكـ بجمع  األسمحة كتنظيـ حركات المقاكمة، فكتاباتي

 ي                                                                                    ت ؤكد سكء األكضاع في الجيتك كقمة الغذاء فمف أيف  آتى الدعـ، كتدعى كتاباتيـ: أنيـ قامكا 
                               ن                                    بحفر األنفاؽ، فيؿ كاف ذلؾ متاحا  ليـ؟ كأيف كانت إدارة الجيتك عف ذلؾ؟

                            ي                                           استغمت الحركة الصييكنية ما س مى باليكلكككست؛ لتشجيع اليجرة الييكدية إلى 
الكسائؿ، فقامت المؤسسات كالجمعيات  ىيكنية ىذه اليجرة بشتفمسطيف، حيث دعـ زعماء الصي

فمسطيف، القادريف عمى الحرب كالعمؿ؛ مف أجؿ  ىساعدة الراغبيف في اليجرة إلالييكدية بم
                                                             كىك إنشاء الدكلة الصييكنية، باإلضافة إلى أف  الحركة الصييكنية  ،تحقيؽ اليدؼ الصييكني

ادم كالمعنكم مف الدكؿ الغربية كالجمعيات الدكلية، كانت تسعى لكسب التعاطؼ كالدعـ الم
 (1)عبر التأكيد المستمر عمي حصكؿ اليكلكككست

 ذلؾـ؛ فقبؿ 1967ييكد إال بعد حرب في حياة ال                                ن كلكف مصطمح اإلبادة لـ يصبح راسخا  
                                                   ن                                العاـ كانت الكاليات المتحدة تقمؿ مف شاف الحدث، تمشيا  مع أكلكيات الحككمة األمريكية في 

ـ كاالنتصارات التي 1967كبعد عاـ  (2)لحرب الباردة، التي كانت تتطمب إعادة تجنيد ألمانيا،ا
يركجكف لمصطمح  حققيا الكياف الصييكني عمى العرب، أخذ المنتفعكف مف ىذه الصناعة

مف التعكيضات، كبدأ الكثيركف                     ً بغرض المطالبة بمزيد   ؛فرقاـ الناجياليكلكككست يتالعبكف في أ
.دكر الضحية يتقمصكف

(3) 

 
                                                           

؛ الحارات، الصييكنية منبابؿ إلى (117كقائع كاألسطكرة الصييكنية)صالشقيفى، اليكلكككست بيف ال( 1)
  .(260بكش)ص

  .(75شمكمك، كيؼ لـ اعد ييكديا)ص؛ (10المسيرم، تجارة اليكلكككست)ص( 2)

(3) FINKELSTEIN, The Holocaust Industry (p.3) 
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 الييود البولنديون بعد الحرب العالمية الثانية :    ً   تاسعا : 
-1944بدأت القكات البكلندية تعيد السيطرة عمى بكلندا ضمف قكات الحمفاء في الفترة )

كتحررىا مف الجيش النازم بمساعدة قكات الجيش الشعبي البكلندم، كمجمكعات مف ، ـ(1945
 (1)في الجيتكات تالتي عمم ميميشيات الحراسة الييكدية

، كما عاد مف (2)ألؼ ييكدم 240تبقى  في بكلندا مع انتياء الحرب العالمية الثانية 
 .(3)ألؼ ييكدم بكلندم175االتحاد السكفيتي حكالي  

الحرب العالمية الثانية عاشت الجالية الييكدية في بكلندا حالة عدـ استقرار بعد انتياء 
                                                                  بيف الييكد كالقكمييف البكلندييف، إال أف  السمطات البكلندية الجديدة نتيجة الصراع مباشرة؛ 

احترمت الييكد، كأصدرت المجنة البكلندية لمتحرر القكمي تعميمات عامة لمبكلندييف باالبتعاد عف 
العنؼ، كعدـ االعتداء عمى الييكد، كخصكصا الذيف شارككا في تحرير بكلندا، كأعمنت أنيا 

ديني أك ؽ كالحريات لمييكد كسيتـ ضماف المساكاة بينيـ بدكف تمييز عرقي أك ستعيد كافة الحقك 
 .(4)لسياسي ليـعمؿ اقكمي، كضماف حرية ال

كتـ السماح لمييكد  ،سمحت الحككمة البكلندية لمييكد  بالعمؿ في الكظائؼ الحككمية
كالثقافة كاألمف؛  ،ـكاإلعال ،مف أعضاء األحزاب الشيكعية بالمشاركة في مؤسسات اإلدارة العامة

مما ساعد الجالية الييكدية عمى إعادة تنظيـ نفسيا داخميا عمى المستكل السياسي، فأعيد 
كعرض الرئيس األمريكي ركزفمت خمؽ ظركؼ مالئمة  ،(5)تأسيس المجنة الييكدية "القكمية"

              أف  كؿ الحمكؿ  لمييكد كالنازحيف داخؿ البمداف األكركبية لمعكدة لمحياة الطبيعية لمييكد، إال
كسعت  ، ي                                                                    ر فضت مف جانب المنظمات الصييكنية التي رفضت عكدة الييكد لحياتيـ العادية

 ؛                                           ن                                 لجعؿ كضع الالجئيف الييكد في أكركبا أكثر سكءا ؛ بيدؼ إجبارىـ عمى الرحيؿ لفمسطيف
 .(6)إكماال لممشركع الصييكني

                                                           

 (.274ص)  )عبرم(ييكد دكؿ أكركبا ، فينككس( 1)
 (.32ص)عبرم( )الييكد في بكلندا بعد الحرب العالمية الثانيةماف، تجك ( 2)

  .(73)صحجاكل، الييكد السكفيت ( 3)
 (.275ص)  )عبرم(ييكد دكؿ أكركبا ، فينككس (4)
 (.29الييكد في بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية )عبرم( )صجكنماف، ( 5)
 (.68عطااهلل، الصييكنية كالنازية )ص( 6)
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البكلندييف كأف دكؿ العالـ كمف ذلؾ يتبيف أف بكلندا حاكلت مساكاة الييكد بالمكاطنيف 
كانت تدعك لتحقيؽ ذلؾ عمى مستكل أكركبا، لكف الصييكنية ىي التي كانت تصر عمى عدـ 

 تحقيؽ المساكاة؛ ليتـ تيجير الييكد إلى فمسطيف.
 المجنة الييودية المركزية)القومية(: (1

يف مف ـ في مدينة لكبميف عمى يد الييكد العائد1944عاـ   ي                      أ سست المجنة الييكدية في
مناطؽ االتحاد السكفيتي إلى بكلندا، كضمت المجنة قيادات كممثميف عف معظـ األحزاب 
الييكدية في بكلندا مف اليسار كالمتدينيف كاليميف، كبرز فييا قيادات مف الحركة الصييكنية، 

ف، كأدباء، كفنانيف، كأطباء، ي   ن      ابا  صحافيكت -باإلضافة إلى ممثمي األحزاب-كضمت داخميا، 
    ن       ن                                                                        جارا ، كعماال  كحرفييف، كركزت أعماليـ عمى تقديـ الخدمات العامة كالعاجمة لكؿ الييكد في كت

 .(1) بكلندا

أعمنت فيو أنيا سكؼ تعيد ـ، 1944يكليك )تمكز( عاـ  22ريخ                   ن    أصدرت المجنة بيانا  بتا
كافة الحقكؽ كالحريات لمييكد، كضماف المساكاة ليـ دكف تمييز عرقي أك ديني أك قكمي 

، كأصبحت  المجنة الممثؿ الكحيد لمييكد  أماـ السمطات في (2)ضماف حرية العمؿ السياسي ك 
بكلندا كأماـ المنظمات كالحركات الييكدية كالصييكنية العالمية، كالمسئكلة عف إدارة أكضاع 

 .(3)الييكد 

 :(4)تتمخص في أعمنت المجنة أف أىدافيا

 بكلندا بعد االحتالؿ األلماني.تبقى مف الييكد في  ماتشكيؿ لجاف لمبحث ع .1

قامة مؤس ؛مساعدة الييكد .2 ، سات لألطفاؿ، كدكر أيتاـ، كمطابخ                               لتحسيف ظركؼ حياتيـ، كا 
 كمالجئ جماعية.

إعادة دمج الييكد في الحياة المينية، مف خالؿ الحرص عمى مساكاة حقكقيـ المدنية  .3
 كالسياسية مع السكاف البكلندييف.

                                                           

  .(80اتينجر، نظرة عمى تاريخ ييكد بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية) عبرم( )ص( 1)

 (.282كد دكؿ شرؽ أكركبا)عبرم()صفينككس، يي( 2)
  .(17-15صص الييكد في بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية )عبرم( )ماف، جكت( 3)

Hakohen, Immigrants in turmoil: mass immigration to Israel and its  

repercussions,( p.70( 
 .(292فينككس، ييكد دكؿ شرؽ اكركبا)عبرم()ص( 4)
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دية في العالـ؛ بيدؼ  إعادة جمع ييكد بكلندا، كتقديـ التعاكف مع المنظمات الييك  .4
 المساعدات المالية ليـ.

 مساعدة الشباف الييكد في التعميـ كالعمؿ. .5

عادة افتتاح المؤسسات الثقافية القديمة. .6                                                                     االىتماـ بالتعميـ كالثقافة كا 

ية تكقفت نشاطات ىذه المجنة عندما تـ إعطاء األكامر لكافة مؤسسات الحركة الصييكن
كالتكجو لميجرة ألرض فمسطيف لإلقامة ، ـ1949كأعضائيا في بكلندا بالتكقؼ عف العمؿ سنة 
 .(1)في الدكلة الصييكنية المنشأة عمييا بأسرع كقت 

 إعادة تنظيم الحركة الصييونية في بولندا)حركة ايجور( (2

لندا أسس الدكتكر ايميؿ زمكر شتايف الحركة الصييكنية الديمقراطية المكحدة في بك 
كافة ضمت ـ، بعد أياـ مف تحرر لكبميف، ك 1944)حركة ايجكر( في نياية يكليك)تمكز( سنة

كذلؾ إلعادة تنظيـ الحركة الصييكنية، كاإلسياـ في إدارة حياة الييكد كمساعدتيـ في  ؛التيارات
ندا كتقديـ المساعدات المالية، كحاكلت الحركة تكحيد األحزاب الصييكنية في بكل ،مجاؿ اليجرة

عارضيا حزب عماؿ صييكف؛ كما كلكف األحزاب اليسارية الييكدية رفضت المشاركة،  ،داخميا
ضمت الحركة الصييكنية، ك ألنيا أعمنت نفسيا المنظمة الصييكنية الكحيدة في بكلندا، 

الصياينة العمكمييف، كحركة ىمزراحي كالحركة الصييكنية التصحيحية، كالحركات الشبابية 
 .(2يمت قيادة مكحدة ضمت ممثميف عف كافة األحزاب المشاركيف فييا المكحدة، كأق

عممت حركة إيجكر عمى تيريب الييكد بكاسطة المجنة المركزية لييكد بكلندا، كبالتعاكف 
مع الجكنيت كالحركة الصييكنية العالمية، كالمنظمات المسمحة في فمسطيف، كأقامت في كؿ 

، كأشرفت عمى تمكيؿ الحركات الشبابية اىزيف لميجرة؛ لتجميع الييكد الج             ن منطقة كيبكتسا  
ألجؿ اإلسياـ في ىجرة  ؛كحركة الحالكتس ،)ىابكعيؿ ىاتسعير(شابخصكصا حركة العامؿ ال

 . (3) ييكد بكلندا

عمى تقديـ المساعدات  ،تركزت المساعدات المالية في المرحمة األكلى بعد الحرب
عادة بناء دكر األيتاـ كالمالجئ الجماعية؛ لتسييؿ عممية نقؿ  ،لمستشفياتكا ،                                  لممحتاجيف، كا 

                                                           

  .(82رة عمى تاريخ ييكد بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية)عبرم( )صاتينجر، نظ( 1)
 (.292ص ) )عبرم(ييكد دكؿ شرؽ أكركبا، فينككس( 2)

 .292صالمرجع السابؽ، ( 3)
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كتمت إدارة ذلؾ بكاسطة المجاف الفرعية لمجنة الييكدية مف الجيتكات إلى فمسطيف،  الييكدا
  .(1)المركزية التي كانت ىي المصدر الرئيس لعمؿ الييكد كنشاطاتيـ مع الجكنيت

دة بناء مؤسساتيـ الثقافية إلعاالمالية  تـ تقديـ المساعدات ،في المرحمة الثانية
 11كتـ إعادة ترميـ  ،مميكف دكالر38حكالي  1947إلى 1944منذ عاـ  ـقدمت لي، ك كالتعميمية

،  ة داخمية لمراحؿ الحضانة كالركضةمدرس 21كمدرسة داخمية لممراحؿ اإلعدادية كاالبتدائية، 
دـ ليـ فييا الفراش     ي ، كق  ألؼ شخص، تـ فييا جمع الييكد 12 كافتتاح مالجئ تتسع لحكالي

، ك 1946-1945خالؿ عامي   عمالية كمينيةات اتحاد 106 كتـ تأسيس، كالمالبس كالطعاـ
ألؼ عامؿ ييكدم في المجاالت المختمفة، باإلضافة إلى إعادة تشغيؿ حكالي  15كلي شغمت ح

 .(2)ألؼ ييكدم في مجاالت اإلدارة العامة كقطاع الخدمات العامة في بكلندا 17

ـ، كما نشطت 1946 ةلمسرح الييكدم الكحيد في لكدج سنالجكنيت افتتاح ا أعادت
ة ت أسبكعيالـ كصدرت في بكلندا عدة مج1947ـ ـ كحتى نياية عا1945دكر النشر منذ عاـ 

ـ 1947يديش، كانت تابعة لحزب البكند، كحتى نياية عاـ كنصؼ أسبكعية كشيرية بالمغة اإل
بيف أسبكعية كشيرية، كلقد أشرفت المجنة الييكدية المركزية  مجمة ما 16كانت تصدر في بكلندا 

لمحفاظ عمى حالو التكازف ما بيف  ؛بع التابعة لألحزاب المختمفةعمى تقديـ الدعـ المالي لممطا
ف، كما أشرفت المجنة الييكدية المركزية عمى إنشاء دار النشر الييكدية يالمتدينيف كاليساري

ـ، في مدينة لكبيميف،  كانت 1946حرب يديشنباركخ، التي قامت سنة المركزية في بكلندا بعد ال
كشاركت دار النشر يديشنباركخ في  ،يديشكتصدر الكتب الييكدية بالمغة اإل تنشر المجالت،

 . (3)يدشتب أدبية بكلندية كركسية لمغة اإلكترجمت عدة ك ،إصدار سمسمة كتب أدبية ييكدية

              ي                ـ لجنة خاصة، ع رفت باسـ المجنة 1945ة في عاـ أنشأت  المجنة الييكدية المركزي
التاريخية، كانت ميمتيا تكثيؽ أحداث المحرقة في بكلندا، كتسجيؿ  األحداث كجمع الكثائؽ 

ـ أنشأت المجنة الييكدية المركزية المعيد الييكدم لمتاريخ، الذم 1947المتعمقة بيا، كفى عاـ 
      ي                                ككاف ي صدر بشكؿ شيرم مجمة  باسـ "صفحات  أصبح بمثابة أرشيؼ لييكد بكلندا بعد الحرب،

                                                           

مارغيت، فاتجكرلستا، (؛ ك 67رب العالمية الثانية)عبرم( )صاتينجر، نظرة عمى تاريخ ييكد بكلندا بعد الح( 1)
 (13ة في القرف العشريف كالحادم كالعشريف)بكلندم( )صالييكد كأقمية قكمي

  .(68اتينجر، نظرة عمى تاريخ ييكد بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية )عبرم( )ص( 2)

 (.274ص )عبرم( )، ييكد دكؿ شرؽ أكركبافينككس( 3)
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كفؽ الرؤية الصييكنية، كتـ  ،يدشداث المحرقة في بكلندا بالمغة اإل               ٌ          مف التاريخ"، كث قت معظـ أح
 .(1)ـ1950إغالؽ المعيد في بكلندا سنة 

 خالصة:

 كاف محدكدة فترة كفي أنو إال كالييكدية، ىتمر نظاـ بيف ما الكبير العداء مف بالرغـ
 لمطرفيف       ن كمالئما        ن مفيدا   كاف النازية مع الصييكنية تعاكف     إف   لممصالح، تناغـ أك امتزاج يمابين
 لمصييكنية الحقيقي الدعـ  عمى اإلطالؽ عمى دكلة أية تعمؿ لـ العشريف القرف ثالثينات ففي

 اليتمرية. ألمانيا فعمت كما كأىدافيا

ية الثانية، إلشعار الييكد بخطكرة أف الحركة الصييكنية استغمت اندالع الحرب العالم
لترىيب  ؛مركا عمى أبناء جمدتيـ كتحالفكا مع األلمافااالستقرار في الدكؿ التي يعيشكف بيا، فت

لحؿ المسألة الييكدية  ؛الييكد كدفعيـ إلى فمسطيف، كرفضكا أم حؿ طرحو األلماف أك غيرىـ
يات المتحدة عمى إغالؽ أبكابيا أماـ في مدغشقر كغيرىا، كاتفقكا مع الدكؿ األكركبية كالكال

المياجريف الييكد، كراح نتيجة ىذا التآمر عدد مف الييكد كضحايا حرب مثميـ مثؿ جميع مف 
ما بسبب القتاؿ، أك الجكع، أك المرض، كمع انتياء الحرب إمات في تمؾ الحرب العالمية، 

ييف ييكدم، كىك رقـ مبالغ فيو كىزيمة ألمانيا بدأت الدعايات الصييكنية تركج لمقتؿ ستة مال
                                                                                 كما سبؽ بيانو، كما إف  كثيقة الحؿ النيائي ىي في الحقيقة خطة لتأجيؿ عممية استيطاف       ن كثيرا  

الييكد في مدغشقر كما كاف مقررا؛ بسبب حاجة ألمانيا لأليدم العاممة في معسكرات االعتقاؿ، 
ثارة الييكد لمتكجو لبث دع ،التي تركيا القادة الصياينة كىربكا إلى فمسطيف                                       اية ضد النازييف كا 

 إلى فمسطيف.

                                                                      إف  التضخيـ اإلعالمي لمعسكرات االعتقاؿ ال أساس لو مف الصحة، فألمانيا التي  
تقكـ بتضييع  أف                             ن البشرية كالمادية لـ يكف ممكنا   مكانياتفي أمس الحاجة إلى جميع اإلكانت 

جنكد لمعمؿ عمى حرؽ الييكد كجميع  أللمانيا كقتيا كمجيكدىا في مشيد مسرحي، فمف أيف
جنكدىا في جبيات القتاؿ، كما مف الصعب تكفير كقكد لحرؽ الييكد في الكقت التي أعمنت 
ألمانيا تكقؼ قطاراتيا عف الحركة، كما أنو ال يكجد أم أثر ألفراف الغاز التي ادعت  الحركة 

في تكجييو أم اتياـ عمى تكفر الصييكنية حرؽ الييكد فييا، كمف ناحية اخرم يعتمد القانكف 
                                                                     ن  كىذا ما يفتقده مركجي اليكلكككست، كلك كانت الحركة الصييكنية تمتمؾ دليال ،  ،الشيكد كاألدلة

                                                           

 (.73نظرة عمى تاريخ ييكد بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية)عبرم( )ص ،اتينجر( 1)
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أك كثيقة تؤكد ادعاءاتيا لكجدنا كسائؿ اإلعالـ تضج بيا، كلكف ما يعتمد عميو الييكد ىك 
 ادعاءات كتحميالت

في معسكرات االعتقاؿ سكاء عمى أيدم  لقد استغؿ الصياينة في بكلندا مكت الييكد
كحاكلت أف تقصر الجرائـ عمى الييكد مع أنيا شممت كؿ ، أك بسبب المرض أك الجكع ،النازييف

كلتقكية المطالبة بكطف )قكمي( ييكدم ؛ سكاف بكلندا؛ لكي يؤكدكا لمعالـ مأساة التشرد الييكدم
المشركع الصييكني، كليس اإلنساف                   ن                             في فمسطيف، كانطالقا  مف ىذه الرؤية المتمركزة حكؿ 

                                   ن      ن                                          الييكدم، لعبت الحركة الصييكنية دكرا  حاسما  في تدمير جميع المحاكالت الرامية إلى تكطيف 
الييكد في أماكف مختمفة مف العالـ، كما أنيا منعت أم جية مف تقديـ المساعدة المادية أك غير 

ي  تقرر مف يستحؽ الحياة، كمف يستحؽ المادية لمييكد، كاعتمدت مبدأ االنتقاء كاالختيار الت
فمـ يكف ىدؼ القادة ، المكت، كلـ تكتؼ بذلؾ، بؿ قامت بعمميات تحريضية ضد الييكد
نما تحضيرىـ  لغزك فمسطيف.                                                                  الصياينة الدفاع عف الييكد في بكلندا كا 
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 المبحوث األول:
  (1948-1918)نشاط الحركة الصييونية في تيجير ييود بولندا إلى فمسطين

 
 تمييد:

تدعي الحركة الصييكنية أنيا قامت لتخميص الييكد مف اضطياد الدكؿ التي يعيشكف 
لذلؾ ؛ لكؿ سياساتيا                                 ن ة مستقمة، ككانت ىذه الغاية مبررا  فييا عف طريؽ جمعيـ في دكلة ييكدي

، كقد تكافؽ المشركع الصييكني فمسطيفو ييكد بكلندا إلى يكجتسعت الحركة الصييكنية جاىدة 
لخمؽ دكلة في فمسطيف مع رغبة بكلندا في التخمص مف الييكد كبكلنة البالد؛ فتعاكنت الحككمة 

 لعسكرية الييكدية الراغبة في تيجير الييكد.البكلندية مع المنظمات الشبابية كا

 :ىجرة الييود إلى فمسطينبولندا في أثر أوضاع   ً   أوال : 
عاش ييكد بكلندا حياة اقتصادية مزدىرة في المناطؽ البكلندية، كتمركز نشاطيـ في 

عائمة ييكدية 100.000التجارة كالصناعة كذكر حاييـ كايزمف : "ال أبالغ إذا قمت إف أكثر مف 
يف كالبمداف المجاكرة كانت تعيش عمى الصناعة، فمعظـ الصناعات مي كارسك كلكدج كلكبف

كانت مكقكفة عمى الييكد، كعندما استعادت بكلندا كيانيا كدكلة مستقمة في نياية الحرب 
العالمية األكلي، بدأت األكساط البكلندية تنظـ نفسيا كتتناكؿ بيدىا تمؾ الصناعات؛ مما أدل 

 . (1) لمييكد" االجتماعيةك  االقتصاديةكضاع لتدىكر األ

إلعادة بناء اقتصادىا مف خالؿ إحالؿ العامؿ البكلندم محؿ  سعت الحككمة البكلندية
العامؿ الييكدم، كبذلؾ ارتبط حؿ المشكمة االقتصادية البكلندية بتيجير الييكد، فكضعت سمسمة 

الصفة الييكدية( عف الميف مف خالؿ مف التدابير لتشجيع ىجرتيـ مف بكلندا تمثمت بإزالة )
كمنعتيـ مف العمؿ في المؤسسات ، تقميؿ الييكد العامميف في بعض المجاالت االقتصادية

الحككمية كالبمدية، كطردتيـ مف المناصب التي كانكا يحتمكنيا في أجيزة اإلدارة كالقضاء، 
، كطرحت شعار بكلنة (2)                   ن                                      كأصبح الطريؽ مسدكدا  أماميـ  في المؤسسات كالمرافؽ الصناعية

                                                           

  .(63)ص1940-1930ياسيف، قراءة في كثائؽ الككالة الييكدية في فمسطيف( 1)
مارغيت، فاتجكرلستا، الييكد ؛ ك (24سعد، اليجرة الييكدية )صك ؛ (126تمراز، طرد الفمسطينييف )ص( 2)

 الشرقاكم، تككيف السكاف الييكد في؛ ك (7كأقمية قكمية في القرف العشريف كالحادم كالعشريف)بكلندم( )ص
  .(20/2/549)مج فمسطيف
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كفرضت  (1)         ي                 ن                   حيث كاف ي نظر لمتجارة سابقا  عمى أنيا شأف ييكدم ،التجارة؛ أم جعميا بكلندية
المراقبة عمى اإلنتاج كاألسعار كاألجكر، كزادت الضرائب كاستممت إدارة بعض فركع الصناعة 

تي تعتاش عمى تمؾ كبيرة مف أبناء الطبقة الييكدية المتكسطة ال  ن ا  أعداد       ٌ مما مس   ؛كالتجارة
 .(2)األعماؿ

أماـ تمؾ السياسة الجديدة التي سعت إلى التخمص مف الييمنة الييكدية عمى االقتصاد  
 مبية المياجريف الييكد تتجوالبكلندم، اضطرت أعداد كبيرة مف الييكد إلى اليجرة، ككانت أغ

 .(3)ـ1924حتى عاـ  الكاليات المتحدة األمريكيةإلى 

حالؿ (4)لصييكنية أىمية ييكد بكلندا الذيف تبنكا فكر احتالؿ العمؿأدركت الحركة ا          ، كا 
ـ، 1917العامؿ الييكدم محؿ العامؿ الفمسطيني، في إنجاح مشركعيا الصييكني عاـ 

، فأنشأت الحركة الصييكنية في (5)      ن                                           كخصكصا  بعد منع الحككمة السكفيتية الييكد مف اليجرة
ـ في مدينة 1918كتب األكؿ في ديسمبر)كانكف األكؿ( عاـ ، أقيـ الم(6)بكلندا  مكاتب لميجرة

                                                           

  .(244برينر، الصييكنية زمف الديكتاتكرية )صك ؛ (125تمراز، طرد الفمسطينييف )ص( 1)

Rosenberg, The story of Zionism,( P. 105). 

، تاريخ إسرائيؿك ؛ (68ـ المادم لممسألة الييكدية )صليكف، المفيك ( 2) في األجياؿ األخيرة )عبرم(  كرشنبيـك
 (.146ص)

  .(71المسيرم، الصييكنية كالنازية)صك  ؛(2/146جريس، تاريخ الصييكنية )ج (3)
، D.Gordonاحتالؿ العمؿ: تعكد فكرة احتالؿ العمؿ، أك اقتحاـ العمؿ إلى فكرة الصييكني ديفيد غكردكف( 4)

ر مثمما ىك أساس )إنقاذ( البالد القكية، كظي، الذم صرح أف العمؿ العبرم ىك أساس البعث )القكمي(
ككاف ، ـ1923-1919الشعار في اليجرة الصييكنية الثانية، كتطكر مع اليجرة الصييكنية الثالثة 

شعاره"في األرض الييكدية، كفي المشركعات الصييكنية اليستخدـ إال الييكد"، كاعتبر غكردكف أف العمؿ 
لذا يتكجب العمؿ في اليدكم في األرض أحد أىـ كسائؿ الرجكع إلى عالـ الطيارة كالحكاس الطبيعية؛ ك 

المسيرم، مكسكعة الييكد ، (42األرض كاستبداؿ العماؿ العرب بعماؿ ييكد. شمالي، الكيرف ىايسكد)ص
 ( 181-7/180كالييكدية)ج

ـ، كسعت لتكطينيـ 1917منعت الحككمة السكفيتية ييكد ركسيا مف اليجرة، في أعقاب الثكرة البمشيفية عاـ ( 5)
نشاء مقاطعة ذات حكـ ذاتي خاصة بيـ في بيركبيجاف،  في االتحاد السكفيتي عمى                                                                       األراضي الزراعية، كا 

 .(69ـ المادم لممسألة الييكدية )صابراىاـ، المفيك ك ؛ (125تمراز، طرد الفمسطينييف )ص
الكاليات كانت الككالة الييكدية تصدر شيادات اليجرة بالتنسيؽ مع مكاتب اليجرة الكبرل في أكركبا ك ( 6)

مكتبا أكبرىا مكتب كارسك، حيث تكزع شيادات اليجرة عمى  12، كبمغ عدد ىذه المكاتب يةمريكالمتحدة األ
البالد المختمفة  بنسبة عدد الييكد فييا، كاتساع مراكز التدريب فييا كاألحكاؿ االقتصادية التي تسكدىا. 

 ( 20/2/540الشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)مج
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في كراككؼ، كلفكؼ، كالمدف األخرل في بكلندا،  1919كارسك، ثـ أقيمت مكاتب أخرل عاـ 
، كلكنيا استيدفت في المقاـ (1)كبدأت ىذه المكاتب بتسجيؿ الراغبيف في اليجرة ألرض فمسطيف

عمى القياـ  ةالقادر ك النمكذجية لميجرة إلى فمسطيف،  األكؿ  تسجيؿ الشباب كالعماؿ؛ ألنيا الفئة
 .(2)السالح حمؿ ك ،بأعماؿ االستيطاف

عندما نادت ببكلنة  ،لسياسة بكلندا ةكة الصييكنية  سياسة مشابيت الحر        ٌ لقد تبن  
االقتصاد كتحكيؿ العمؿ مف أيدم الييكد إلى أيدم البكلندييف، كتـ اتياميا بمعاداة الييكد لمجرد 

كلكف في بالد  ،رادت تحسيف كضع أبنائيا داخؿ دكلتيا، بينما الييكد اتبعكا  السياسة ذاتياأنيا أ
 ،ليست ليـ، كأرادت أف تحؿ العامؿ الييكدم الغريب محؿ العامؿ الفمسطيني صاحب األرض

 )!(.يتـ اتياميا بالعنصرية كلـ

ٌ       عظميـ تكج و إلى رغـ جيكد الحركة الصييكنية في تيجير الييكد إلى فمسطيف، إال أف م         
تكجو إلى الكاليات  1920الكاليات المتحدة، كليس إلى فمسطيف كما كانت تخطط، ففي عاـ 

ىاجر ما  1921% مف إجمالي المياجريف الييكد مف بكلندا، كفي عاـ 80المتحدة ما نسبتو 
لى الييكد إييكدم، كأثار ذلؾ مخاكؼ الحركة الصييكنية؛ ألف اليدؼ ىك تكجيو 70.000يقارب 

عمى ىجرة  ،ـ1924حككمة الكاليات المتحدة، فكضعت قيكدا منذ عاـ فمسطيف، فتدخمت لدل 
  .(4) ص، كتطبيؽ نظاـ الحص(3)الييكد مف بكلندا

% مف عدد األجانب التابعيف لمختمؼ الجنسيات كالمقيميف 2فحددت معدؿ اليجرة بنسبة
؛ فأغمؽ (5)إال أعداد قميمة يةمريكدة األالكاليات المتحفي الكاليات المتحدة، فمـ يتمكف مف دخكؿ 

؛ مما دفع الييكد إلى كجيتيـ الثانية كىي فمسطيف، كشكمكا (6)في كجييـ المنفذ التقميدم لميجرة

                                                           

 (.111-110صص ) عزار، سنكات التككيف( 1)
  .(7الخالدم،نيمي، الصييكنية كالحركة الرياضية في فمسطيف)ص( 2)
 .(2/146جريس، تاريخ الصييكنية )جك ؛ (19ستانيسالؼ، ىجرة ييكد بكلندا مع مكاردىـ )بكلندم( )ص( 3)
و ، حددت مف خاللو العدد المصرح بـ1924قانكف الحصص: نظاـ أقرتو الكاليات المتحدة األمريكية عاـ ( 4)

ألعضاء فئة اجتماعية، أك قكمية ما باليجرة إلييا، كذلؾ ما جعؿ أبكاب الكاليات المتحدة األمريكية مغمقة 
  .(7/91نسبيا أماـ اليجرة الصييكنية إلييا. المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية)مج

 ( 20/2/531الشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)مج( 5)
 (.1/167ياسيف، االستعمار االستيطاني الصييكني )جك ؛ (70-65لييكدية )صافيمي، اليجرة ( 6)
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ـ ككاف معظـ المياجريف 1948-ـ1919أكبر عدد مف المياجريف الييكد خالؿ الفترة ما بيف 
 .(1)مف شباب الصياينة العمالييف ذكم التكجو االستيطاني

مف المالحظ أف ييكد بكلندا كانكا يفضمكف اليجرة إلى الكاليات المتحدة عمى التكجو إلى 
لتكجيييـ إلى       ن كبيرا                                                                ن فمسطيف، كىذا ما أثار مخاكؼ الحركة الصييكنية، التي بذلت مجيكدا  

فمسطيف، كيتضح مف ذلؾ أف الييكد لـ تكف تربطيـ عالقة بفمسطيف فيي لـ تكف خيارىـ األكؿ 
نما كاف الحؿ ،اليجرةفي   االضطرارم بعد فقداف إمكانية اليجرة إلى الكاليات المتحدة.                كا 

 (:1939-1918في بولندا) (2)( يمنشاط الحركات الشبابية ) الحالوتس    ً   ثانيا : 
ظيرت في بكلندا منظمات شبابية تندرج ضمف الحركات كاألحزاب الصييكنية، كانت 

الذم  ،يكنية، تيتـ بالجانب  الكشفي مف برنامجيافي بدايتيا حركات كشفية ذات ميكؿ صي
أف عضك الحركة ىك رجؿ صادؽ، مخمص لشعبو، كأخ لرفاقو، كأخ متعاكف يعتمد عميو،  أكضح

كمحب لمطبيعة، كمطيع ألكامر قادتو، كمرح كمبتيج، كمقتصد ككريـ، كرجؿ شجاع، كنقي في 
رت الحركة في بكلندا بحركة الشباب أفكاره ككالمو كأفعالو، كترسخت ىذه المبادئ عندما تأث

 .(3)األلماني
تحرير الفرد مف قيكد األخالؽ ك تدعك  لمثكرة ضد التقاليد، كانت أفكار ىذه الجماعات 

                                                                       ن            الحضارية كالتقاليد المصطنعة، كالبعد عف جيؿ اآلباء، كلكنيا لـ تضع برنامجا  لمقضاء عمى 
، (4)م تعيش فيو عمدت إلى اليركب إلى فمسطيف               ن                             ىذه القيـ، كبدال  مف القياـ بتغيير المجتمع الذ

           ن                                                                           كالقت تأييدا  مف الحركة الصييكنية التي كانت تسعى لتعزيز الكعي الثقافي )القكمي( في أكساط 
 .(5)الشباب الييكد في بكلندا

                                                           

 (.24سعد، اليجرة الييكدية )صك ؛ (126تمراز، طرد الفمسطينييف )ص( 1)
ـ، في ركسيا كأكركبا 1905حالكتس: أم الطميعة، كىي منظمة شبيبة صييكنية عمالية أسست عاـ ( 2)

برز أ مسطيف، كالعمؿ كاالستيطاف فييا، ككاف مفالشرقية، كىدفيا إعداد الشباب الييكدم  لميجرة إلى ف
ـ المصطمحات ، معجـ. تممي1920طنة تؿ حام عاـ قادتيا يكسؼ تركمبمدكر، الذم قتؿ في مستك 

حزاب أبك حمبية، تاريخ األك  (؛127ز، طرد الفمسطينييف )صتمراك ؛ (128-127الصييكنية)ص
 ( 46العمالية)ص

 (.43-42ص سبيرك، الكيبكتز )ص( 3)
سيككلكجيا المحارب عدناف، ك  ؛(40لسكف، سنكات التككيف)عبرم( )صمندك ؛ (43سبيرك، الكيبكتز) ص( 4)

  .(16كيالي، الكيبكتز)صك ، (19)ص اإلسرائيمي

  .(19)ص سيككلكجيا المحارب اإلسرائيميعدناف، ( 5)
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الحديث،  مة نمط جديد مف المجتمع الييكدم فكاف ىدفيـ مف اليجرة إلى فمسطيف إقا
 .(1)كية البناء االقتصادم الييكدميتصؼ بالحكـ الذاتي؛ لتس

في بكلندا،  (2)أسيـ نشاط الحركات الصييكنية الشبابية تسعيرم تسيكف )شباب صييكف(
ٌ                                             في نشر أفكاره بيف الشباب؛ فطالب الييكد بالكؼ  عف القياـ بادكار الكسطاء كاألعماؿ الطفيمية،                                             

باليجرة إلى فمسطيف،  لرض؛ فنادكحيدة لربط الييكدم باألكاعتبر العمؿ اليدكم ىك الكسيمة ال
، كتحقيؽ العدالة االجتماعية )لمشعب الييكدم( ىناؾ، كقد أثمرت تمؾ (3)كاالستيطاف بالعمؿ

، ككاف معظـ أفراد ىذه المكجة مف الشباب الصييكني (4) الجيكد بظيكر اليجرة الييكدية الثانية
ي، كتبمكر النشاط الصييكني المتعصب كالمتفتح مف أصحاب فكرة البعث )القكمي( االجتماع

مف خالؿ العمؿ كالدفاع،  ،ألصحاب اليجرة الثانية في تحقيؽ الغايات الصييكنية  في فمسطيف
 .(5)كلقد أدت ىذه الدعكة إلى سمب األراضي الفمسطينية، كاحتكار فرص العمؿ لمصياينة

صييكنية ما تعد منظمة الحالكتس في بكلندا أىـ كأكبر منظمة شبابية تابعة لمحركة ال
ـ، حيث استطاعت ترجمة أفكارىا بشكؿ عممي عمى أرض الكاقع، 1921-1919بيف عامي 

                                                           

 (.120حفني،  تجسيد الكىـ )ص( 1)
 ككانت كجاليشيا، ركمانيا، ك ركسيا، في ـ، 1903 عاـ سست ي أ   شباب صييكف)تساعيرم صييكف( : منظمة( 2)

 كىاجر فمسطيف، في العمؿ كحياة الصييكني التيار أيدت صييكنية، شبيبة منظمات عف البداية عبارة في

مف مؤسسي حزب ىابكعيؿ  ككانكا ـ، 1905 عاـ الثانية اليجرة أثناء فمسطيف إلى أعضائيا مف قسـ
 ( 395تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص؛ (29العمالية)صىاتسعير.حمبية، األحزاب الصييكنية 

ـ( في تحقيؽ  الحمـ الصييكني بإنشاء مجتمع عنصرم، 1903-1882فشؿ مستكطنك اليجرة األكلي)( 3)
فتحكلكا إلى إقطاعييف كأصحاب مزارع، كاستغمكا العماؿ العرب، كرفضكا استخداـ العماؿ الييكد، باعتبارىـ 

متاعب، بما يثيركنو مف مشاكؿ مع السكاف العرب، فضال عف رخص األيدم أصحاب مطالب كمصدر 
 تعاني مف أزمات أدت لمغادرة الييكد فمسطيف لكال  ىمة، ككانت مستكطنات اليجرة األكلالعربية العام

 المجدكب كآخركف، العسكرية الصييكنية جيكد الباركف ركتشيمد كجماعة االستيطاف الييكدم"اييكا".
  .(26-1/25)مج

ذ تسممت الحركة الصييكنية أعماؿ إ                      ن       شيدت ىذه اليجرة أحداثا  ميمة،  (1918-1904اليجرة الثانية)( 4)
أربعيف ألؼ مايقارب كسيمت ىذه المكجو قدـك طاف الييكدم في فمسطيف، اإلشراؼ عمى اليجرة كاالستي

كنظرا  ،ربعيف مستكطنةاستحكذكا عمى مساحات كاسعة مف األراضي الفمسطينية، كبنكا أربعة كأ ،ييكدم
ـ . محمد؛ شفيؽ، مكجات 1918                                         ي                    لظركؼ الحرب العالمية األكلي تكقفت اليجرة ثـ  استؤنؼ نشاطيا عاـ 

  .(530-6/529اليجرة الييكدية إلى فمسطيف)ع

 المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنيةك ؛ (1/27ركف، العسكرية الصييكنية)مجالمجدكب كآخ( 5)
  .(169)ص
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ـ أنيا جزء مف الحركة الصييكنية تعمؿ عمى إعداد 1919كأعمنت في مؤتمرىا األكؿ عاـ 
)تطيير النفس الييكدية( عف  تحت شعار                     ن       ن                  الشباب الييكدم فكريا  كجسديا  لميجرة إلى فمسطيف

اليدكم كالجسدم في فمسطيف، كاالىتماـ بالتراث الييكدم، كالمغة العبرية كآدابيا طريؽ العمؿ 
 .(1)المتنكعة

أقيمت فييا دار لمنشر تابعة لممنظمة باسـ ك لممنظمة،        ن عالميا                        ن تـ اختيار كارسك مركزا  
آالؼ عضك مكزعيف 4، كبمغ عدد األعضاء (2)يسكدكت، أصدرت  نشرة كؿ أسبكعيف باسـ عتيد

، كلقد أتاحت تمؾ الحركة الفرص لممراىقيف لكضع تصكراتيـ كأفكارىـ تحت (3)ع الحركةعمى فرك 
إطار التفعيؿ؛ لخمؽ تأثير عالمي عف طريؽ مساعدة بعضيـ البعض، كالتكاصؿ مع الشباب في 

 .(4)المجتمعات األخرل

مف المالحظ أف حركة الحالكتس نشأت في مناخ يتسـ بالتمرد كالتيديد كاإلحساس 
زلة، فسعت إليجاد نكع مف الحياة مختمؼ عف حياة آبائيـ،  فقد رفضكا قيكد الجيتك،  كأف بالع

، كالمتحضر، كمف لتككيف جيؿ مف الشباب المثقؼ يككنكا متطفميف عمى المجتمعات، كسعكا
ذلؾ يتضح أف الحركة الصييكنية استغمت ذلؾ الجيؿ مف الفتياف المراىقيف، كأطمقت  ليـ عناف 

 ٌ                                                                    فك ركا في كيفية الحياة السعيدة حسب تصكراتيـ، لكف ذلؾ كمو يخدـ المشركع الخياؿ، لي
 الصييكني، فجميعيـ سكؼ يتحرؾ تجاه فمسطيف لمعمؿ فييا في مجاؿ االستيطاف.

التي دفعتيـ لميجرة مف بكلندا تركيج التحكؿ الميمة في جيؿ الحالكتس، تعد نقطة 
دية الثانية، كقياـ الجميكرية البكلن ،العالمية األكلي الحركة الصييكنية لفكر الالسامية بعد الحرب

الجيؿ تقضي بالتمسؾ بحؿ المشكمة الييكدية عف طريؽ )تحرير الييكد  نية ذلؾككانت صييك 
حد أفراد الحالكتس ا، كقد عمؽ (5)كشعب( مف الالسامية عمى أساس )عكدة( الييكد إلى فمسطيف

األخير الذم أدل إلى اتخاذ قرار لمذىاب إلى فمسطيف،               ن                        )الركاد( قائال : "لقد كاف ذلؾ ىك الحادث
        ي                                                                                  إذ لـ يع د في اإلمكاف أف نبقى في بكلندا"  كقاؿ أخر :" إف معاداة السامية في بكلندا بعد الحرب 

 .(6")              ن      ن                                                        لـ تكف إال عامال  كاحدا  مف عكامؿ إدانة الييكد لمثقافة الغربية كالمذىب البرجكازم
                                                           

  .(493ص) اإلسرائيميةاألعالـ كالمصطمحات الصييكنية ك  معجـ منصكر،؛ ك (16الكيالي، الكيبكتز)ص( 1)
  .(493ص) اإلسرائيميةاألعالـ كالمصطمحات الصييكنية ك  معجـ منصكر،( 2)
 (.118)ص )عبرم(عزار، سنكات التككيف( 3)

  .(47أبك حمبية، تاريخ األحزاب  العمالية)ص( 4)
  .(46سيبيرك، الكيبكتز)ص(؛ ك 16لكيبكتز)صالكيالي، ا( 5)
  .(46سبيرك، الكيبكتز)ص( 6)
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ركاد( أف اإلصرار عمى اليجرة كاف الحؿ الكاقعي بالنسبة )ال كذكر أحد أفراد الحالكتس
                      ن             الشباب في بكلندا، كبدال  مف أف تنيار  ةرج النيائي كالتتكيج األخير لحركلنا، إذ أنيا كانت المخ

                                                         ن        ن                 كغيرىا مف حركات الشباب، فإف حركتنا نجحت؛ ألنيا حققت إنجازا  كتتكيجا  في فمسطيف، كلكال 
 .(1)جرد حادث في حياة ىؤالء الشباب الذيف رفضكا حياة اآلباءالصييكنية ألصبحت الحركة م

تمكنت الحركة الصييكنية مف ترسيخ االعتقاد لدل الشباف الييكد، أف المجتمع الحديث 
                          ٌ                                                       ال يمكنو أف يقبميـ؛  لذلؾ شك ؿ جيؿ الحالكتس الخالصة السياسية ليذه األفكار االنعزالية، 

 باليجرة إلى فمسطيف؛ لتحقيؽ مشركعيا . كتمكنت الحركة الصييكنية مف إقناعيـ

فمسطيف، إلى المياجريف، كتنظيـ نقميـ عممت حركة الحالكتس عمى تسجيؿ أسماء 
د مف بكلندا، فمقد أرادت كذلؾ بالتنسيؽ مع الحككمة البكلندية، لكنيا كضعت معايير ليجرة الييك 

كركزت عمى التجار كأصحاب أسمتيـ "المنتجيف" القادريف عمى العمؿ كاإلنتاج،   ٍ ف         ى تيجير م  
كقامت بتنظيـ عدة ىجرات فردية لبعض المجمكعات مف شبانيا الذيف ، (2)رؤكس األمكاؿ

 (.3)اعتبرتيـ جاىزيف لميجرة إلى فمسطيف

 أيديكلكجية، منطمقات مف بالكامؿ مدفكعيف يككنكا لـ األكائؿ الصييكنية الحركة ركاد إف

الصييكنية  أف رأل فالبعض ،كاألفكار اآلراء انقسمت بؿ بيـ، خاص         ه استعمارم      ه فكر   ليـ كلـ يكف
 قميمة نسبة أف حيف في البريطانية، ستعماريةلال       ن امتداد ا فييا رأل كآخر الييكدم، لمديف امتداد

(4)كاضحة استعمارية أيديكلكجية منطمقات صاحبة اعتبرتيا
 . 

لتي رعتيا الحركة ترم الباحثة أف جيؿ الحالكتس الذم يعد أساس حركة االستيطاف، ا
بائيـ ككؿ آقمية مف ييكد بكلندا رفضكا حياة                           ن                   الصييكنية، لـ ينشأ صييكنيا  منذ البداية، فيـ أ

صمة، فرفضكا العزلة اإلجبارية كاالندماج االختيارم، فتبنت الحركة               ً لحياة الجيتك ب    ٌ ت  مماي
بحكا النكاة األكلي فأص ،الصييكنية ىذه المشاعر المزدكجة، ككجيت جيؿ الحالكتس إلى فمسطيف

 إلقامة الكياف الصييكني.

                                                           

نية أبائيـ في إف الصييكنية مف كجية نظر اآلباء  تختمؼ عف صييكنيو الحركة الشبابية، فمقد كانت صييك ( 1)
كنية فيي تؤيد الصيي ، ، تتطمع إلى المسيح؛ إلعادة )شعب اهلل( إلى )أرضو المقدسة(ةالمقاـ األكؿ ديني

دكف أف يقكمكا باليجرة إلى فمسطيف، كفي كمتا الحالتيف كاف اآلباء يعارضكف ىجرة أبنائيـ . سبيرك، 
 (.48الكيبكتز )ص

 (.111-110صص عبرم( )) عزرا، سنكات التككيف( 2)
 (.210اكفنياىيمر، حركة الحالكتس )عبرم( )ص( 3)
 (.7صعمرك، الحركة التصحيحية) ( 4)
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-1919نشاط الحركة الصييونية  وييود بولندا في اليجرة الييودية خالل    ً   ثالثا : 
1939: 

ىاجر الطالئعيكف عبر مكتب اليجرة في كارسك، ككاف غالبيتيـ  مف أعضاء منظمة 
الشباب المدربيف عمى  العازبيف أك األزكاج (1)الحالكتس ك ىاشكمير ىاتسعير)الحارس الشاب(
، كبمغ عدد المياجريف الييكد إلى (2)    ن عاما  30-15الميف اليدكية، ككانت أعمارىـ تتراكح  مابيف

ـ حكالي 1921كفي عاـ  ،      ن ييكديا   11172حكالي  1920-1919عامي خالؿ فمسطيف 
3.100ـ كانكا1923، كفي عاـ 3.209ـ بمغ عددىـ 1922كفي عاـ  ،      ن ييكديا  2.622

، كبمغ (3)
      ن     ييكديا ؛ أم 10.103ـ( حكالي 1923-1919جمالي مف ىاجر مف بكلندا خالؿ اليجرة الثالثة)إ

مما يدؿ عمى خطكرة النشاط ؛ عدد كبيركىك ، (4)% مف مياجرم تمؾ المكجة30مانسبتو 
 الصييكني في بكلندا في تمؾ المرحمة.

اء اليجرة الثانية، كاف ىؤالء الطالئعيكف قريبيف بمفاىيميـ االجتماعية كالسياسية مف أبن
، (5)إلقامة المجتمع العمالي الصييكني ىاالندماج، كشكمكا  معيـ قكة تسع فمـ يجدكا صعكبة في

مف خالؿ إرساء مبدأ احتالؿ العمؿ؛ لربط المستكطنيف باألرض، كاستبداؿ العامؿ العربي في 
مف      ن جديدا            ن كجدكا شكال  أ                     ن     ن    ية، كجعؿ العمؿ ييكديا  صرفا ، ك كافة األعماؿ خاصة الزراع

                                                           

                             ي                              : ىي منظمة شبابية صييكنية، أس ست قبيؿ الحرب العالمية االكلي، )الحارس الفتى(رىاشكمير ىاتسعي( 1)
 ةيعمم جراء المتضرر الييكدم( عمى شكؿ جمعيات كشافة مف الشباب 1914-1913كذلؾ في عامي)

 ياعضائأ معظـ ككاف ،الييكدية اليكية عمى لمحفاظ كسعت أكركبا، ييكد بيف بدأت التي كاالندماج التحديث

ا. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الميسكرة في جاليشي الييكدية العائالت أبناء مف
 (164الصييكنية)ص

 ( 2/1026طرابيف، المكسكعة الفمسطينية)مجك ؛ (2/120جريس، تاريخ الصييكنية)ج( 2)

 (.203)ص )عبرم(مندلسكف، سنكات التككيف( 3)
إضافة  ،ألؼ مياجر معظميـ مف بكلندا كركسيا كركمانيا 35لي بمغ عدد المياجريف في المكجة الثالثة حكا( 4)

ـ، ؛ سمي(127يكية. تمراز، طرد الفمسطينييف )صإلى أعداد قميمة مف لتكانيا كألمانيا كالكاليات المتحدة األمر 
 .(120نشاط الككالة الييكدية )ص

سميـ، الككالة ك (؛ 203مندلسكف، سنكات التككيف)عبرم( )صك ؛ (2/120جريس، تاريخ الصييكنية)ج( 5)
 الشامي، الشخصية الييكديةك (؛ 217مياني، العالقات الصييكنية البريطانية)صك (؛ 115)ص الييكدية

  .(76)ص
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قرية العماؿ، كانتشر ذلؾ النكع مف المستكطنات  (1)المستكطنات الصييكنية )المكشاؼ عكفديـ(
 .(2)                                 ن                                         الزراعية بعد ذلؾ، بحيث أصبح قطاعا  ميما لالستيطاف الزراعي الصييكني في فمسطيف

العمؿ            ن  شيد اىتماما  بيكلـ  ،ترم الباحثة أف تاريخ الييكد في بكلندا ارتبط بالعمؿ التجارم
باع اآلباء، فقد  ً                الزراعي أك ارتباطا   باألرض، كبما أف جيؿ الحالكتس كاف ينادم بالتخمي عف ط                    ن                                                   

 اتجيكا إلى ممكية األراضي، كالعمؿ اليدكم .

كما أسيـ تساعيرم تسيكف)شباب صييكف( في تيجير الطالب كالشباب كالمتفكقيف مف 
؛  كاىتمكا بتنظيـ شؤكف (3)أسس اشتراكيةبكلندا؛ إلقامة مركز سياسي مستقؿ في فمسطيف عمى 

إلى الزراعة كتحكيميـ مف طابعيـ االنفرادم  ،العماؿ، كنشر مبادئ الصييكنية االشتراكية بينيـ
ككاف ممف ىاجر مف بكلندا في ىذه المكجة مجمكعة مف الييكد المتدينييف التابعيف  ،(4)كالعمؿ

مزراحي(، الذيف كانكا متأثريف بالتيارات ىابكعيؿ حركة الشبيبة التابعة ليا)ىليمزراحي ك 
 فمسطيف في ىمزراحي ىابكعيؿ حركة فأسسكا ، كقد أرادكا العمؿ في فالحة األرض؛ (5)االشتراكية

 (6)ـ1922 عاـ

 -رغـ اختالؼ أفكارىـ السياسية-أسيـ ييكد بكلندا مف ركاد اليجرة الصييكنية الثالثة 
يكنية، مف خالؿ نقؿ خبراتيـ كأفكارىـ الشبابية في في كضع األسس األكلي لقياـ الدكلة الصي

، بناء مستكطنات زراعية، كتشكيؿ اتحادات العمؿ كتيكيد العمؿ الزراعي، كربط العمؿ بالديف
 .              ن                                                 ن كما أسسكا عددا  مف األحزاب كالمؤسسات الميمة لممشركع الصييكني أيضا  

                                                           

المكشاؼ عكفديـ: تجمع استيطاني عمالي يتككف مف مجمكعة مف المزارع تديرىا مجمكعة مف العائالت ( 1)
العالقات الصييكنية البريطانية  كمياني،(؛ 127يف )صكفقا ألسمكب العمؿ الذاتي،  تمراز، طرد الفمسطيني

 (.217)ص

؛ (20/2/544الشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)مجك ؛ (1/163، االستعمار االستيطاني الصييكني)جياسيف( 2)
 ( 2/99جريس، تاريخ الصييكنية)جك 

Gerner, One Land, Two Peoples( P.16 (  

  .(79الشريؼ، األممية الشيكعية كفمسطيف)ص؛ (47ة)صأبك حمبية، تاريخ األحزاب العمالي( 3)
 (.273عمى، في داخؿ )إسرائيؿ( )ص( 4)
  .(83لشامي، القكم الدينية في إسرائيؿ)صا؛ (44القكم الدينية الييكدية)ص ديبة،( 5)

Sharot,Messianism mysticism (p.228( 
 ( 148ات الصييكنية)صتممي، معجـ المصطمحك ، (46ديبة، القكم الدينية الييكدية)ص( 6)
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اتبع سياسة تستيدؼ تأزمت أكضاع الييكد االقتصادية في عيد فيميب جرابسكي الذم 
كقد استغمت الحركة  تعزيز العامؿ البكلندم، كالسيطرة عمى مجاالت العمؿ الصناعية كالتجارية،

( كىك ما سمى 1929-1924الصييكنية ذلؾ الكضع لتشجيع الييكد عمى اليجرة خالؿ الفترة)
 المياجركف عمى  المكجة ىذه كاقتصرت ،(2)كيطمؽ عمييا اسـ)ىجرة جرابسكي( (1)باليجرة الرابعة

 .(3)بكلندا في المتكسطة الطبقة مف الييكد

فحسب المعطيات الرسمية  ،تعد اليجرة الرابعة أكبر ىجرة لمييكد مف بكلندا إلى فمسطيف
 7987ـ حكالي 1924مف مكاتب اليجرة في بكلندا، بمغ عدد المياجريف الييكد مف بكلندا عاـ 

6.809ـ حكالي 1926 ن                ا  كبمغ عددىـ عاـ ييكدي 17.740ـ، حكالي1925      ن       ييكديا ، كسنة 
(4). 

       ن  صييكنيا ، 32.536كبذلؾ بمغ عدد المياجريف الييكد مف بكلندا خالؿ ثالثة أعكاـ 
رجة االجتياد                 ن                            ألؼ مستكطف سنكيا ، كىذا معدؿ غير طبيعي يكضح د 11بمعدؿ حكالي 

بيف غرابسكي التنسيؽ  لمكف مف ييكد بكلندا، كما يكضح مدكبر عدد مأالصييكني في تيجير 
كالقيادة الصييكنية في سبيؿ تحقيؽ ىذه اليجرة، فرغـ اختالؼ أىداؼ كؿ مف الطرفيف، لكف 

 فمسطيف.  ىىجرة الصياينة مف بكلندا إل النتيجة كاحدة، ىي االتفاؽ عمى

كمارسكا التجارة كالحرؼ، كرفضكا حياة  ،في المدف ةالمكج تمؾغمب مياجرم أتمركز 
كجد بطالة بيف المستكطنييف الصياينة في أكالعمؿ في الزراعة؛ مما لزراعية المستكطنات ا

؛ لذلؾ لـ يحظ المياجركف مف (5)% مف عدد العامميف الصياينة13-12فمسطيف، بمغت نسبتيا

                                                           

(: اقتصرت ىذه المكجة عمى المياجركف الييكد مف الطبقة 1929-1924اليجرة الصييكنية الرابعة)( 1)
المتكسطة في بكلندا، كبمداف شرؽ أكركبا، ككاف سبب قياميا السياسات البكلندية المعادية لمييكد، كقد اتجو 

ألؼ  80الرابعة إلى فمسطيف  ةكقد ىاجر خالؿ المكج في التجارة،أعضاؤىا إلى السكف في المدف، كالعمؿ 
  .(332ييكدم. تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص

( الذم انتيج v.Grabskiسميت اليجرة الرابعة بيذا االسـ نسبة إلى رئيس كزراء بكلندا فيميب غرابسكي)( 2)
؛ الشرقاكم، تككيف السكاف (128. تمراز، طرد الفمسطينييف )صسياسة اقتصادية دفعت الييكد إلى اليجرة

  .(544)ص الييكد

 ( 545صالشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)؛ ك (33 الصييكنية )ص المصطمحات معجـتممي، ( 3)
The fourth aliyah (pp.1924-1929) (Website)  

 (.232مندلسكف، سنكات التككيف)عبرم( )ص( 4)

 ( 545صالشرقاكم، تككيف السكاف الييكد في فمسطيف)( 5)
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تخكفيـ  (1)أبناء الطبقة الكسطى بترحيب كبير مف المجمكعات العمالية، كأبدل قادة اليستدركت
تقبؿ التجمع الصييكني؛ ألنو قد يؤدم إلقامة مجتمع يختمؼ عف     ن                       عمنا  مف نتائج اليجرة عمى مس

 (2)مجتمع العمؿ

 وأثرىا عمى الحركة الصييونية في بولندا: ،اليجرة العكسية    ً   رابعا : 
ـ؛ بسبب الزيادة المفاجئة في اليجرة 1927بدأت اليجرة باالنحسار منذ عاـ   

صييكنية نفسيا بحاجة إلى المزيد ـ، فكجدت الحركة ال1926-ـ1924الصييكنية خالؿ الفترة 
    ن                                               كبدال  مف االعتماد عمييـ في تمكيؿ المشركع الصييكني في  مف األمكاؿ الستيعاب المياجريف،

الصعكبات االقتصادية  ىلإ، باإلضافة (3)                   ن                      فمسطيف، أصبحكا عبئا  عمى الحركة  الصييكنية
 8.440سطس)آب( حكالي ، فقد بمغت البطالة في أخر شير أغ(4)كانتشار البطالة في فمسطيف

% مف عدد العامميف 13-12، بنسبة (5)    ن                                     عاطال  حسب إحصاء المجنة التنفيذية الصييكنية
كىك ما أدل إلى زيادة عدد النازحيف عف عدد المياجريف، كاضطرت الككالة  (6)الصياينة

اليـ ، كخسر ييكد بكلندا أمك (7)الييكدية إلى دفع تعكيضات بطالة لمييكد العاطميف عف العمؿ
كعاد عدد منيـ إلى بالدىـ متيميف الحركة الصييكنية بخداعيـ، فبدأكا يحرضكف السكاف عمى 

                                                           

ـ، كعقد المؤتمر التأسيسي ليا في حيفا في شير 1920                                  ن     اليستدركت: منظمة عالمية أسست رسميا  عاـ ( 1)
ـ، كىدفيا ىك تشكيؿ اتحاد لمعماؿ كالفالحيف، كالعمؿ عمى دعـ 1920ديسمبر)كانكف األكؿ( لعاـ 

تعمقت قكة اليستدركت في كدعـ الييكد الكافديف إلي فمسطيف، كقد ، االستيطاف كبناء)مجتمع عماؿ ييكد(
الييئات الداعية لممشركع الصييكني. منصكر، معجـ  للعمالية الييكدية، كأصبحت مف اقك األكساط ا

  .(499األعالـ كالمصطمحات)ص

 ( 544صالشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)ك  ؛(2/152صييكنية )ججريس، تاريخ ال( 2)

  .(105-2/102ج) جريس، تاريخ الصييكنية( 3)
فما الحاجة إلييـ طالما  ،سمبسكف استغرابو مف السماح ليجرة عماؿ ييكد مف بكلندا إلى فمسطيف لابد (4)

، كطالب بعدـ السماح بيجرة عماؿ ييكد، إذا كانت ىذه اليجرة تزيد في نسبة                     ن يكجد عماؿ اليجدكف عمال  
 ، (70)ص البطالة. الزاممي، فمسطيف في التقارير البريطانية

  .(68مسطيف في التقارير البريطانية)صالزاممي، ف( 5)
  .(545صالشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)( 6)
 (.535صمحمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة إلى فمسطيف)( 7)
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كلقد أثبتت ىذه العكدة، رأم يتسحاؾ جربنيـك الذم امف بيجرة الييكد  (1)عدـ اليجرة إلى فمسطيف
 .(2)النمكذجييف مف الشباب المنتجيف، كعدـ السماح باليجرة لكؿ مف يرغب بيا

منيـ إلى رجكع الكثيريف يكد بكلندا، كتسبب                          ن      اث اليجرة الرابعة  إحباطا  لدل يشكمت أحد
بكلندا في تراجع الحركة الصييكنية، التي بدأت بحممة إعالمية مضادة ألجؿ عدـ تأثير آراء 
العائديف عمى بقية الييكد في بكلندا، كحاكلت إقامة جسـ سياسي لتكحيد كافة األحزاب 

كرغـ ىذه المحاكالت ، (3)ـ المجنة الكطنية الييكدية1926 فأقيـ في عاـ الصييكنية في بكلندا،
لمكحدة، ظيرت الحركة الصييكنية التصحيحية بقيادة زئيؼ جابكتنسكي، التي كضحت أف ىدفيا 

 اليجرة  فشؤك  بريطانيا ككضع مف مدعـك مكثؼ فمسطيف، كاستيطاف في ييكدية تحقيؽ أغمبيةىك 

حياءةالصييكني صالحياتالضمف  الييكدية  إلى المستندة الييكدية الشخصية في القتالية الركح          ، كا 

فقد صرح جابكتنسكي بضركرة زيادة اليجرة إلى فمسطيف؛ كأنو يتكجب  (4)القديـ الييكد تراث
 .(5)إدخاؿ الييكد إلى فمسطيف بنسبة ثالثيف ألفا في السنة طكاؿ الستيف سنة القادمة

(6)االنتداب حككمة رفض عف نتج الرابعة اليجرة فشؿ رأت الحركة الصييكنية أف
الكفاء  

 نجميزإجبار اإل عمى قدرتيا كعدـ الصييكنية، المنظمة حيمة كقمة ،(7)بمفكر كعد بمكجب بالتزاماتيا

في فمسطيف،  سياستيا لتغيير ، كتبنى التصحيحكف سياسة الضغط عمى بريطانيابالتزاماتيـ لمكفاء

                                                           

 (.389-385ص ص) أكفنياىيمر، حركة الحالكتس )عبرم(( 1)

 (.243-236صص ) مندلسكف، سنكات التككيف )عبرم(( 2)
 .243-236صالمرجع السابؽ، ص ( 3)
برتؿ، ييكد بكلندا بيف ؛ (249-248ص  )ص المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنيةمكسكعة  المسيرم،( 4)

 (143)عبرم( )ص الحربيف
  .(58صالزاممي، فمسطيف في التقارير البريطانية)( 5)
 سنت الحككمة البريطانية فقدكعد بمفكر  يعد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف الخطكة التمييدية لتنفيذ( 6)

قكانيف اليجرة، كسمحت بدخكؿ عدد كبير مف الييكد أصحاب رؤكس األمكاؿ لدعـ االستيطاف الييكدم، 
كالتزمت بريطانيا  مف خالؿ االنتداب بإنشاء كطف قكمي لمييكد.مقدادم، العالقات الصييكنية البريطانية 

  .(1/63المجدكب كآخركف، العسكرية الصييكنية)مج؛ (30في فمسطيف )ص
فيو عف تعاطفيا مع  ، كأعمنتـ1917لحككمة البريطانية عاـ بمفكر: التصريح الشيير الذم أصدرتو اكعد ( 7)

شكؿ رسالة بعث بيا لكرد بمفكر األماني الييكدية في إنشاء كطف)قكمي( ليـ في فمسطيف، كقد أخذ الكعد 
ىيـ كالمصطمحات . المسيرم، مكسكعة المفاالمكرد ركتشيمد ىـ إل1917نكفمبر)تشريف الثاني(  2 في

  .(103الصييكنية )ص
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 حصمكا كما ،"ليكف رايخ" الزعيـ مثؿ بكلندا، في الصياينة لقادةا مف العديد دعـ عمى فحصمكا

 .(1)الغربية كجاليشيا جاليشيا الشرقية في الصييكنية كالمنظمة ،"لفنكت عيت" كتمة دعـ عمى

 ،بعد فشؿ اليجرة الرابعة ،ـ1928بدأت حركة الحالكتس إعادة تنظيـ صفكفيا عاـ 
خرل مثؿ جكردينا، كعقدت مؤتمرىا العاـ الخامس في فتكحدت مع الحركات الشبابية الييكدية األ

، كىدؼ (2)ألؼ عضك 12ـ، كبمغ عدد أعضاء الحركة حكالي 1929يناير)كانكف الثاني( 
الشباب  إلى تكسيع إطار الحركة، كضـاالجتماع إلى إعداد الشباب كفؽ مبادئ الطميعة، كدعا 

ألجؿ إعدادىـ  ؛               ن       ن قيؽ الذات جسديا  كفكريا  ية، كتحالصييكني داخميا، كفرض الثقافة كالمغة العبر 
كالحركة الصييكنية العالمية،  ،فمسطيف في الصييكنية المسبؽ لميجرة، كالكالء لمحركة العمالية

كبذلؾ نجحت الحركة في تيجير عماؿ أيدلكجييف مدربيف عمى الزراعة، كالحراسة، كاستخداـ 
الذيف لـ يتأقممكا عمى ظركؼ السالح، عمى عكس باقي المياجريف مف الطبقة الكسطى 

 .(3)العمؿ

مف المالحظ أف فشؿ الحركة الصييكنية في بكلندا خالؿ فترة اليجرة الرابعة يعكد إلى 
                                                                 ن       ن       زيادة عدد المياجريف مف بكلندا إلى فمسطيف قبؿ أف يتـ إعدادىـ فكريا  كعمميا  ألكضاع 

اد جزء منيـ إلى بكلندا، كخسركا فمسطيف، ففشؿ الييكد في التأقمـ مع األكضاع السائدة فييا، كع
            ن              مما أثر سمبا  عمى ثقة ييكد  ؛أمكاليـ كبدأكا يحرضكف سكاف بكلندا عمى عدـ اليجرة إلى فمسطيف

 بكلندا بالحركة الصييكنية.

،  ن ا  مسبقحركة، مف خالؿ إعداد المياجريف فعممت حركة الحالكتس عمى تفادم أخطاء ال
يكد إلى فمسطيف، كتميز جيؿ الحالكتس عمى كبذلؾ نجحت في تيجير أكبر عدد مف الي

 .حركة التي قدمتيا ألعضائياالمستكل النكعي، كىذا يعكد أليدلكجية ال

 وأثره عمى اليجرة الصييونية في بولندا: ،صعود الحكم النازي    ً   خامسا : 
تكاصؿ تدىكر أكضاعيـ عانى ييكد بكلندا بعد اليجرة الرابعة مف  

دة تصاريح اليجرة، لكف الككالة الييكدية التي كاف يسيطر عمييا ، كطالبكا بزيا(4)االقتصادية

                                                           

   .(283سنكات التككيف)عبرم( )ص مندلسكف،( 1)

 (.248-243صص ) أكفنياىيمر، حركة الحالكتس)عبرم(( 2)

 . 263 )/2 ج الصييكنية) اريخت جريس،؛ ك (260-254صص مندسمكف، سنكات التككيف)عبرم( )( 3)
  .(137صعبكشي، فمسطيف قبؿ الضياع)( 4)
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                                                                     ن              الصياينة لـ تكف تيتـ بتيجير كؿ مف يرغب باليجرة، بؿ كاف اىتماميا منصبا  عمى إمكانيات 
المياجريف كقدرتيـ عمى العمؿ، كتقرر أف تعطى أذكنات اليجرة بحيث ال يككف ىناؾ أم مجاؿ 

؛ كفي الثالثينات مف القرف (1)أف يشكمكا عبئا عمى البالد لمشؾ بأف ىؤالء المياجريف يمكف
النازية كسيطرتيا عمى كسط  تصاعد لكبير في اليجرة الصييكنية، إذ أدالعشريف بدأ تحكؿ 
، حيث عقدت الككالة الييكدية مع ألمانيا (2)في زيادة معدالت اليجرة  ن ا  كبير                   ن كشرؽ أكركبا، دكرا  

، الذم يقضي بالسماح (3)(عفراة)اتفاؽ ىا ـ1933ـ في السابع عشر مف أغسطس) آب( عا
لمراغبيف مف الييكد باليجرة، عمى أف تعكضيـ الحككمة عف أمالكيـ ببضائع ألمانية الصنع، 

كتنظيـ  ،إدارة كتطكير النشاطات التجارية كالمالية ىتتكل ،كتـ بمكجبيا إنشاء شركة مالية خاصة
 .(4)ىجرة الييكد األلماف إلى فمسطيف

يكد بت المنظمة الصييكنية مف الكاليات المتحدة كبريطانيا كعصبة األمـ إزالة القطال
ـ، أعمنت الككالة الييكدية أنيا 1933فمسطيف، كفي نياية سنة  ىالمفركضة عمى ىجرة الييكد إل

جمعت خمسة كعشريف مميكف دكالر لدعـ اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف، كخصكصا مف بكلندا 
ضغط الحركة الصييكنية رفعت السمطات البريطانية سقؼ تصاريح اليجرة  كألمانيا، كتحت

، 38ـ تشريع اليجرة رقـ 1933اـ ، كأصدرت في أغسطس) آب( ع(5)السنكية ثالثة أضعاؼ

                                                           

 ( 47-46ص صؾ العالقات الصييكنية النازية)الحكي( 1)
 ( ؛536) صإلى فمسطيفالييكدية  محمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة ( 2)
( في تؿ Havara Companyشركتاف)  ي     أ نشئت بمكجب ىذا االتفاؽ  اتفاؽ ىاعفراة؛ أم النقؿ، أك العبكر:  (3)

ليرة إسترليني في حساب خاص كاف كؿ مياجر ييكدم يكدع مبمغ ألؼ ( في برليف، ك Baltreuابيب، ك)
نجميز لمسماح باإلقامة في فمسطيف، كما يسمح بإرساؿ بضائع انيا، كىك المبمغ الذم يشترطو اإلفي ألم

دـ لشراء)بضائع عف طريؽ البحر، ككاف الماؿ المكدع في برليف يستخ، تساكم قيمتيا عشريف ألؼ فرنؾ
دخؿ ىذه المبيعات يستعمؿ ؿ أبيب بيعيا ىناؾ، ك فمسطيف لتعيد شركة ييكدية في ت ىألمانية( تنقؿ إل

ؿ الصياينة يقكمكف بخرؽ فمسطيف، ككانت مصمحة ألمانيا ىك جع ىلتمكيؿ الييكد الذيف يصمكف إل
البضائع األلمانية كيقكمكف بتكزيعيا بأنفسيـ، كما تتمثؿ مصمحة الحركة  المفركض عمى الحصار

فمسطيف دكف سكاىا. عطية، العالقات النازية  ىإلي إجبار المياجريف عمى الذىاب الصييكنية ف
  .(79صالصييكنية)

 ؛(541صمحمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة إلي فمسطيف)ك ، (446شكفاني، المكجز في تاريخ فمسطيف)ص( 4)
  .(2صىيكز، مراجعة لكثيقة التعاكف بيف الصييكنية كالنازية)ك ؛ (2/268جريس، تاريخ الصييكنية)جك 

  .(446في تاريخ فمسطيف)ص شكفاني، المكجز( 5)
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اليجرة  اتصفتلذلؾ ؛ (1)لذم أسيـ في تيجير أعداد كبيرة مف أصحاب رؤكس األمكاؿا
 رؤكس أصحاب مف المياجريف ع أعدادبارتفا ـ،1933ـ( بعد عاـ 1939-1933الخامسة)

بيجرة      ن أيضا   رفت  ي كع   العممية، بالككادر ،كتميزت(3)المتخصصيف كالعماؿ كالميف الحرة، ،(2)األمكاؿ
 مكاتبيا؛ كسعتك  ،ليذا النمط مف المياجريف خاصة      ن دائرة   الييكدية الككالة أنشأت إذ الشبيبة،

يف، كاستقطاب الشباف الييكد، كتجميعيـ في لنشر الدعاية لمفكرة الصييكنية كاليجرة إلى فمسط
 .(4)معسكرات لمتدريب عمى العمؿ في فمسطيف، مع التركيز عمى العمؿ الزراعي

نما يبتقي  ن ا  ـ، لـ يكف معني1933مف الكاضح أف قانكف اليجرة لعاـ                             د اليجرة الصييكنية، كا 
 ىييكنية التي كانت تسعالحركة الص رفع النصاب المالي لممياجريف، كىذا ما يتناسب مع سياسة

 يتميزكف بارتفاع مستكاىـ االقتصادم كالفني؛ لخدمة المشركع الصييكني. ،الستجالب مياجريف

في زكريخ مف الثالث إلى السابع عشر مف  (5)اجتمع المؤتمر الصييكني العشركف
 ككاف حاييـ كايزمف، (6)لبحث خطة التقسيـ التي أكصت بيا لجنة بيؿ؛ 1937أغسطس) آب ( 

                                                           

ـ تشريع اليجرة 1933عاـ  ركبرت ىارم درايتكفصدر المندكب السامي البريطاني أ( : 38تشريع اليجرة )( 1)
الفئات التالية:  ىسطيف، كقسـ القانكف المياجريف إلفم ىسيـ في تيسير ىجرة الييكد إلأالذم  38رقـ 

الحرة كيمتمككف  فإسترليني، ذكم المي وجني1,000خاصة)رأسماؿ اليقؿ عفئؿ أشخاص يمتمككف كسا
، الفئة الثانية طالب العمـ كرجاؿ الديف، ( ن ا  إسترليني  ن ا  جني 250حرفييف ميرة يمتمككف ك ،  ن ا  إسترليني    ن ييا  جن500

كالفئة الثالثة أشخاص ليـ دخؿ ثابت في العمؿ في فمسطيف، كالفئة الرابعة المعاليف الذيف يعتمدكف عمى 
مكف في فمسطيف، كلقد أسيـ ىذا التشريع في زيادة منح شيادات اليجرة. سميـ، نشاط الككالة أقارب ليـ يقي

  .(221مياني، العالقات الصييكنية البريطانية)صك  ؛(166كدية لفمسطيف منذ إنشائيا )صاليي

ارد في عاـ جمب الييكد البكلنديكف كاأللماف األمكاؿ معيـ، كطبقا لممصادر الصييكنية فإف الرأسماؿ الك ( 2)
دكالر، كيؤكد العرب أف معظـ الفائدة مف مميكف  78بمغ  1935كالر، كفي عاـ مميكف د 49ـ بمغ 1934

  .(138ىذا الرأسماؿ استثمر في تيجير ييكد آخريف. عبكشي، فمسطيف قبؿ الضياع)ص

 .172-173) ص /1 ج )فمسطيف في الصييكني االستيطاني االستعمار ، ياسيف( 3)
  .(181)ص سميـ، الككالة الييكدية لفمسطيف منذ إنشائياك ؛ (6/540فيؽ، مكجات اليجرة إلى فمسطيف)عمحمد؛ ش( 4)
ـ كبحث في اقتراح الحككمة 1937اغسطس)آب( عاـ 17-3المؤتمر الصييكني العشركف: عقد في زيكريخ)( 5)

مة، كخاصة فكرة البريطانية إرساؿ لجنة ممكية لمبحث في أحكاؿ فمسطيف، كطرح تكصياتيا عمى الحكك 
  .(453تقسيـ فمسطيف. منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية)ص

كصمت فمسطيف كية المككنة مف ستة أعضاء، ك ـ: قررت بريطانيا إرساؿ لجنة بيؿ المم1936لجنة بيؿ ( 6)
عد أف ـ، كب1936ـ؛ لمتحقيؽ في أسباب الثكرة الفمسطينية لعاـ 1936نكفمبر)تشريف الثاني( 11بتاريخ 

ز( يكليك)تمك 7لندف، كقدمت تكصياتيا التي صدرت بتاريخ  ىالزمف عادت إل أقامت المجنة فترة مف
دكلتيف عربية كييكدية، ككضع األماكف المقدسة تحت إشراؼ  ىـ، أكصت بتقسيـ فمسطيف إل1937

  .(68بريطانيا. مياني، العالقات الصييكنية البريطانية)ص
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، كفي (1)                  ن                            رفض، فيي تتضمف حقا  في إقامة دكلة ليـ في فمسطيف                        ي أف فكرة التقسيـ يجب أال ت  يرم 
لمناقشة ؛ ية العمكمية لعصبة األمــ اجتمعت المجنة السداسية لمجمع1937سبتمبر)أيمكؿ( 21

صييكنية تيا المؤيدة لميجرة الالمسائؿ السياسية كمنيا قرار التقسيـ، كضماف التزاـ بريطانيا بقرارا
مف المشركع الصييكني كتأييدىا لمكطف )القكمي(   ن ا  كاف مكقؼ بكلندا كاضحك فمسطيف،  ىإل

بكلندا  لب بكلندا، ـ. ككرمارنيكي، باف لد، حيث اعترؼ مندك (2)كتشجيع اليجرة الصييكنية
% مف 62المدف، ككانكا يشكمكف  ىؼ إلمشكمة ييكدية، بدأت مع ىجرة الييكد الكبيرة مف الري

% مف قطاع الزراعة، 1% مف الفئات الصناعية، كلـ يشكؿ الييكد سكل 2315ئة التجارية، كالف
مما دفعو  ؛المدنيلمييكدم يجرة أكجدت أزمة اقتصادية إف ىذه الف ،ككفقا لممندكب البكلندم

 .(3)للميجرة إلي بمداف أخر 

ىا لخمؽ دكلة كتقرر أف يذىب حاييـ كايزماف، رئيس المنظمة، إلى بكلندا؛ لضماف تأييد
التفاقية ىعفارا  ةبكلندا قكية فعقدت اتفاقات مشابيكلقد كانت المنظمة الصييكنية في  ،ييكدية

كبناء عمى ، (4)لتنظيـ عممية نقؿ الييكد كرؤكس األمكاؿ الييكدية إلى فمسطيف ؛مع حككمة بكلندا
بتيجير  1939-1937تمؾ االتفاقية نجح مكتب فمسطيف المركزم في كارسك خالؿ الفترة 

مف منظمة الحالكتس،  2.645ك مف الدارسيف كالشباب،1278ك مف الرأسمالييف،372
فمسطيف فيما  ىدر مف بكلندا إل                    ي ٌ ، كبمغ رأس الماؿ الم ص  (5)ممف ليـ أقارب في فمسطيف1621ك

 . (6)مالييف جنيو إسترليني617ـ مامقداره  1937-1934بيف عامي 

مف  الصياينة المياجريف عدد فكاف التيجير، فابمد بيف ،األكؿ بالمصدر بكلندا احتفظت
كفي عاـ ، 11667بمغ عددىـ1931، كفي عاـ 21417لي حكا1930فمسطيف عاـ  إلى بكلندا
، 18.028حكالي 1934،  كفي  عاـ 131125حكالي 1933، كعاـ 31156ـ بمغ عددىـ 1932

                                                           

 ( 228اع)صعبكشي، فمسطيف قبؿ الضي( 1)

 ( 53)ص لمانيا اليتمرية كالمشرؽ العربيأ ىيرزكيز، (2)

 ( 232-230صص ) عبكشي، فمسطيف قبؿ الضياع( 3)
 ؛(79صعطية،العالقات النازية الصييكنية)؛ (6/541إلى فمسطيف)عالييكدية محمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة (4)

 ( 53لمانيا اليتمرية كالمشرؽ العربي)صأ رزكيز،ىي؛ (97صية كالقضية الفمسطينية)سمماف، ألمانيا الناز 
، كالفركؽ كاسعة 1948-1919تختمؼ المصادر اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بأعداد المياجريف خالؿ الفترة ( 5)

كالمجاؿ لتفسيرىا، كلكنيا تؤكد أف األرقاـ اإلسرائيمية متضاربة كغير دقيقة كتبقي قابمة لمجدؿ؛ لذا يمكف 
سميـ، نشاط الككالة الييكدية                                  ن     ن عطي دالالت معينة، كلكنيا ليست حكما  باتا .اعتبارىا مؤشرات عامة ت
  .(190لفمسطيف منذ إنشائيا)ص

  .(34ىيرزكيز، ألمانيا اليتمرية كالمشرؽ العربي)ص( 6)
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ـ 1937جع في عاـ ، كترا11596ـ 1936، كفي عاـ (1)       ن مياجرا    27,843 ـ 1935كفي عاـ 
الذيف دخمكا  كبمغ إجمالي المياجريف (2) ن ا  مياجر 6269ـ 1938، كفي عاـ 3636 ىليصؿ ال

 . (3)    ن ألفا   91( حكالي1939-1930، مف بكلندا خالؿ الفترة)فمسطيف بمكافقة السمطات البريطانية

ييكد بكلندا عمى أكضاع الييكد في فمسطيف؛ بسبب  كثرة عددىـ بالمقارنة مع سيطر 
التجمعات الصييكنية مف البمداف األخرل، فقد حسمكا خالؿ فترة ما بيف الحربييف العالميتيف 
أكثر مف مكقؼ لمحركة الصييكنية؛ كذلؾ الحتالؿ ممثمييـ نحك ثمث عدد المقاعد في كافة 

 (4)المؤتمرات الصييكنية

مع  ـ كقكع بكلندا تحت االحتالؿ األلماني، كتزامف ذلؾ1948-1939شيدت الفترة 
               ن                     إلى فمسطيف بدءا  بتكصية الكتاب األبيض  صييكنيةمف القرارات حكؿ اليجرة ال صدكر مجمكعة

في  (5)الذم حدد عدد المياجريف الييكد، ثـ عقد مؤتمر بمتمكرـ، 1939الصادر في مايك)أيار(
ـ، الذم طالب بيجرة ييكدية إلى فمسطيف غير مقيدة، كتحكيؿ فمسطيف إلى 1942مايك)أيار(

ألؼ مياجر ييكدم إلى فمسطيف مف  100بإدخاؿ  (6)كث ييكدم، كما طالب تركمافكمنكل
فبمغ  ،مشردم الحرب العالمية الثانية، كتكزعت نسب مياجرم ىذه الفترة مف الييكد إلى فمسطيف

                                                           

  .(161سميـ، نشاط الككالة الييكدية لفمسطيف منذ إنشائيا)ص( 1)

  .(31/97)عسمماف، ألمانيا النازية كالقضية الفمسطينية( 2)
 مف أالؼ 7 ك ركمانيا،     ن   ألفا  مف 11 ك السكفييتي، االتحاد مف     ن ألفا   16 ك مياجر، ألؼ 40 النمسا ك ألمانيا( 3)

 الصياينة عدد الخامسة المكجة كقد رفعت كالمجر، كتشيككسمكفاكيا، اليكناف مف مياجريف إلى      ن إضافة   اليمف،

-170 / 1 ج) االستيطاني االستعمار ف،. ياسي    ن لفا  أ 411 إلى ـ، 1931 عاـ     ي ألفا   175 مف فمسطيف في
 1030). ص االنتداب) عيد في فمسطيف طربيف،ك ؛ (247/ 2 الصييكنية)ج تاريخ ،جريس؛ ك (172

 .(2/1053112، تاريخ الصييكنية )ججريس( 4)
ـ، 1942قد في فندؽ بمتمكر في مدينة نيكيكرؾ في مايك)ايار(  ي ع  ر بمتمكر: مؤتمر صييكني أمريكي مؤتم( 5)

 -مبرياليا: نقؿ مركز الثقؿ في التحالؼ اإلكتجسد التخطيط الصييكني إزاء قضيتيف أساسيتيف ىم
الصييكني مف بريطانيا إلى الكاليات المتحدة األميركية كثانيا اإلفصاح عف ىدؼ الصييكنية ليس مجرد 

نما ىك بالتحديد إقامة الدكلة الييكدية، كلذل ،إقامة كطف )قكمي( ييكدم ؾ طالب بضركرة فتح أبكاب                                               كا 
  .(551/ 1مكسكعة السياسة)جكآخركف، فمسطيف أماـ اليجرة الييكدية. الكيالي، 

 م، المتحدة األميركية، كلد في ميسكر ف لمكاليات ك ـ( : الرئيس الثالث كالثالث1972-1884ىارم تركماف)( 6)
نيابة الرئاسة األمريكية عاـ  ـ، اختاره ركزفمت لمنصب1934           ن                        كأصبح نائبا  ليا في مجمس الشيكخ عاـ 

أيد استخداـ القنبمة الذرية ضد الياباف، كىك صاحب مبدأ تركماف. ، ـ1948، كتكلى الرئاسة عاـ 1944
  .(1/724مكسكعة السياسة)ج كآخركف، الكيالي،
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% 9ك، % مف ألمانيا12ك، % مف ركمانيا19%، ك25نسبة المياجريف مف بكلندا
 .(1)لؼ مياجر مف اليمف كالعراؽ كتركياأ 13% المجر كقدـك 6ك، تشيككسمكفاؾ

زارت كفكد مف الككالة الييكدية كقيادات صييكنية كممثميف عف الحركة الصييكنية 
            ن     ن                         كفتحكا مكتبا  خاصا  لتسجيؿ الراغبيف باليجرة ، ـ1947-ـ 1946العالمية بكلندا، خالؿ عامي 

كصؿ منيـ إلى فمسطيف      ن      ألفا  ييكدم 38ممف تبقى مف ييكد بكلندا، كسجؿ في المكتب حكالي 
 .(2)ـ 1949    ن                         ألفا  حتى نياية سبتمبر)أيمكؿ(  30

تبذؿ مجيكدا لتحسيف أكضاع الييكد في بكلندا لـ مف المالحظ أف الحركة الصييكنية 
                           ن                      ن       ن      ـ، بؿ اعتبرت آالـ الييكد شيئ ا يمكف أف يجنكا منو حال  سياسيا ، كما 1948-1919خالؿ الفترة 

نتيجة لكضع المياجريف  ؛د المشاكؿ التي كاجيتيا اليجرة الرابعةأنيا تخكفت مف فشؿ اليجرة بع
السيئ، فقامت بتحديد نكعية المياجريف مف أصحاب األمكاؿ، كفي الكقت الذم كانت تدعي  
فيو أف ييكد بكلندا كألمانيا يتعرضكف لالضطياد تحت الحكـ النازم نسقت مع الدكؿ األكركبية 

                                            ن لتككف كجيتيـ إلى فمسطيف، كما أنيا كضعت شركطا  عمى إغالؽ أبكابيا أماـ الييكد 
لممياجريف، فقد كانت تبحث عف األفراد القادريف عمى إنشاء دكلة صييكنية، فنشاطات الحركة 

حكؿ نجاح مشركعيا الصييكني، كلـ يكف لمفرد الييكدم سكل                          ن يكنية  كانت تتمحكر دائما  الصي
ي عممية انتقاء كاختيار الييكد المناسبيف لقياـ كسيمة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ، كنصبت نفسيا الحكـ ف

 الكياف الصييكني .

 :(3)في اليجرة السريةالحركة الصييونية دور     ً   سادسا : 
إلى جانب اليجرة الرسمية المسجمة)العمنية(، نكع أخر مكاز ىك اليجرة غير  ظير

ذه اليجرة حتى عاـ لكف االنتداب البريطاني أنكر معرفتو بيلرسمية أك غير المسجمة)السرية(، ا
ـ، حيث بدأت ألكؿ مرة بتجميع إحصائيات تتعمؽ بيذا المكضكع، عمى الرغـ مف انو ال 1936

 .(4)يمكف اعتبار التقديرات الحككمية دقيقة؛ بسبب طبيعة المشكمة
                                                           

 ( 546-545ص ص ) تككيف السكاف الييكد في فمسطيف، الشرقاكم( 1)
  .(58ص) ندا بعد الحرب العالمية الثانية)عبرم(الييكد في بكل جكتماف، يسرائيؿ:( 2)

ألنيا حدثت دكف  عمى اليجرة السرية مسمي اليجرة غير الشرعية؛أطمقت المراجع ترل الباحثة أف معظـ ( 3)
، ككاف بيا بعض التجاكزات لقانكف اليجرة الذم أقرتو بريطانيا كالككالة الييكدية، كمف مكافقة بريطانيا

؛ لذلؾ فاألفضؿ أف يقاؿ: ىجرة عمنية، كىجرة ات الييكد ىي ىجرات غير مشركعةجر المؤكد أف جميع ى
  سرية.

 (.543محمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة إلى فمسطيف)؛ (300عبكشي، فمسطيف قبؿ الضياع)ص( 4)
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بشكؿ سرم، فيما  ة، كبير مف المياجريف الصياينبدأت حركة الحالكتس بإدخاؿ عدد 
 سماه البريطانيكف اليجرة غير المشركعة، مف خالؿأكما  (1) عميا ب(عرؼ باليجرة السرية) ال

فبعد أف تقـك       ن ، برا ،          ن فمسطيف سرا   لىغير المرخص ليا بالدخكؿ إ تجاىؿ القانكف ك تيجير الفئات
 .(2)السفف بإفراغ المياجريف تتكلي عصابات إدخاليـ إلى فمسطيف عف طريؽ الحدكد

 عاتقيا تنظيـ كترتيب اليجرة السرية، يستدركت عمىبمساعدة ال منظمة الياغاناة أخذت
 الكسائؿ كؿ كاستخدمت ؛ لتتكلي اإلشراؼ عمى اليجرة(Mossad)فأقامت منظمة المكساد

، كمنيا التممص مف مراقبة الحدكد، كبشكؿ عمني عمى (3)السرييف المياجريف إلدخاؿ الممكنة؛
ة الزيارة المسمكح بيا، كمف خالؿ                                      ن           ي متف سفف كانت ترسك عمى شكاطئيا، كسياحا  تجاكزكا مد  

 .(4)زيجات كىمية 

     ن                                                                   كسعيا  إلدخاؿ مزيد مف المياجريف الييكد، نظمت الككالة الييكدية دكرة األلعاب 
، بإعداد ميرجاف رياضي في فمسطيف عاـ (5)االكلمبية لمفرؽ الييكدية التي عرفت بالمكابية

     ن             سائحا  إلى فمسطيف،  (الحالكتس) الئعيالط ـ، ككانت الفكرة تقـك عمى أف يأتي الييكدم1932
                                                           

                                                   ن                                           عميا)ب( : ىي اليجرة السرية  كسميت عالياة )ب( تمييزا  ليا عف اليجرة العمنية،كتكلي تنفيذىا منظمة ( 1)
لإلشراؼ عمييا، كاستمرت حتى  1934لياغاناة بمساعدة اليستدركت، كأنشئت منظمة المكساد عاـ ا

حسيف، النشاط ؛ (333إعالف قياـ الكياف الصييكني.تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص
 (.73-72صص الصييكني)

  .(541-20/2/540الشرقاكم، تككيف السكاف الييكد في فمسطيف)مج( 2)
، (786كاالنتداب البريطاني)ص فمسطيف خمة،ك ؛ 330 )ص فمسطيف) في كالنقابية العمالية الحركة ، طيبكب( 3)

، الحركة التصحيحيةك   (.114 صجبارة، الككالة الييكدية)؛ ك (208)ص أبك جميـك

ـ، يسمح بإدخاؿ المعاليف الذيف يعتمدكف عمى أقاربيـ في 1933مف قانكف اليجرة لعاـ  (حسب المادة)د( 4)
ة الفمسطينية، كبتمؾ التي ترغب في الزكاج مف مقيـ في فمسطيف الجنسي ةحيف، كما منح السائفمسط

براـ عقكد زكاج كىمية لفتيات صييكنيات، ثـ حؿ العقد بعد قدكميـ لفمسطيف. مياني، إالطريقة تـ 
ي عامي، ف-ليؼ؛ ك (300فمسطيف قبؿ الضياع )ص عبكشي،؛ ك (223العالقات الصييكنية البريطانية)ص

  .(56الصراع كالتمرد)عبرم( )ص
في فمسطيف كيشترؾ الصييكنية المكابية)دكرات( :عبارة عف اكلمبيادة رياضية تنظميا حركة مكابي ( 5)

رياضيكف ييكد مف الجاليات الييكدية في أنحاء العالـ؛ بيدؼ جذب الشباب؛ لمتعرؼ عمى فمسطيف كالحياة 
قناعو بالبقاء فييا، كانطمقت فكر  ة المكابية مف المؤتمر الصييكني السادس في بازؿ. منصكر،                                          فييا، كا 

  .(443معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية)ص
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مركز الثركة البشرية، فقد تـ إغراء الحككمة البكلندية  كانت، كبما أف بكلندا (1)كيبقي بيا
بالمشاركة في الميرجاف مف خالؿ إقناعيا أف فكز مكابي بكلندا في الميرجاف سكؼ يعكد عمييا 

الحككمة البكلندية عمى السماح ألكبر                                                 ٌ بالنفع، فمف خالؿ محادثات سرية استطاع الصياينة حث  
، كمع مكافقة المندكب السامي البريطاني عمى رعاية (2)عدد مف الييكد باليجرة إلى فمسطيف

 .(4)في فمسطيف  تسيؿ المعامالت لمزائريف الييكد (3)الميرجاف، أخذت دائرة اليجرة

نية كالسرية  مف عبرت حككمة بكلندا عف سياسات مؤيدة ليجرة الييكد الجماعية العم
فمقد كانت عمى دراية بحركة اليجرة السرية كالعمنية التي أشرفت عمييا  بكلندا إلى فمسطيف،

المجنة المركزية ك الحركات الشبابية، لكنيا لـ تحاكؿ كقؼ اليجرة، بؿ سمحت لمجيش بتكفير 
تار كالياغاناه قدمت الدعـ لمنظمة بي، ك (5)مناطؽ تحرؾ آمنة لمييكد، لمخركج مف حدكد بكلندا

كاإلتسؿ، كأمدتيـ بالسالح كالتدريب العسكرم عمى أراضييا؛ بيدؼ إعداد المياجريف عسكريا 
 .(6)قبؿ نقميـ إلى فمسطيف

جرت محاكالت لتيريب ييكد بكلندا مف آسيا الكسطي عبر إيراف عف طريؽ)بارجيالد( 
قائد الياغاناة إلى  (7)مبككانت أىـ مشاكؿ المكساد تكفير الماؿ؛ لذلؾ  تكجو إلياىك غكلك 

 (8)الكاليات المتحدة لمحصكؿ عمى الدعـ المالي لتمكيؿ حركات اليجرة مف بكلندا

                                                           

 ( 541صالشرقاكم، تككيف السكاف الييكد)؛ (535/ص6محمد؛ شفيؽ، مكجات اليجرة الييكدية في فمسطيف)ع( 1)
  .(19ص الصييكنية كالحركة الرياضية)، الخالدم، المصرم ( 2)
دائرة اليجرة كاستيعاب المياجريف أكبر كأىـ دكائر الككالة الييكدية، ككانت تقـك بتشجيع اليجرة تعد ( 3)

كتنظيميا، كتقدـ المساعدة لممياجريف كتعمؿ عمى تكفير القركض ليـ، كليا مكاتب منتشرة في أنحاء 
  .(159)ص . أبك عمياف، تطكر األجيزة األمنية الصييكنية العالـ الغربي.

(4 ) Eisen, The Maccabiah Games (p.132). 

  .(49ص) الييكد في بكلندا بعد الحرب العالمية الثانية)عبرم(ماف، تجك ( 5)
  .(47ص) رفائيؿ، كؿ تمؾ األياـ )عبرم(( 6)
إلياىك غكلكمب: أحد رؤساء منظمة الياغاناة، كأحد رؤساء حركة العماؿ، كنقابة العماؿ، كلد في بكلندا ( 7)

ؿ في الزراعة كالحراسة، انضـ لحركة ىاشكمير، ككاف مف المتطكعيف األكائؿ في الكتيبة ـ، عم1893عاـ 
 (.94-93صص معجـ المصطمحات الصييكنية)، ـ. تممي1945العبرية، تكفي عاـ 

  .(197الصييكنية)صأبك عمياف، تطكر األجيزة األمنية( 8)
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 (1)ـ(1939-1936رفضت  القيادة السياسية لمحركة الصييكنية في فترة الثكرة الكبرل)
ة خالؿ في فمسطيف تأييد)اليجرة السرية( العتقادىا بعد تقرير لجنة بيؿ أنو ستقكـ دكلو ييكدي

            ن                                                                    كقت قصير جدا ، كلـ يريدكا التضييؽ عمى الفرص السياسية، كخشي البعض التكرط مع أكساط 
الميربيف كالمحتاليف الذيف كاف مف الصعب تفادييـ في سياؽ تنظيـ )اليجرة السرية(، إلى جانب 

ة(، جنييات ىي تكمفو السفر في سفينة )شرعي3     ن          ن       جنييا  استرلينيا  مقابؿ  15أف السعر المرتفع 
كيبدك أنو لـ يكف ىناؾ مبرر لمجيد كالمخاطرة المقترنة بتنظيـ مجمكعة ىجرة سرية ماداـ 
                      ن                                                            الطريؽ )العمني( مفتكحا  مف حيث المبدأ، لكف ضغط الحالكتسيـ)الطالئعييف( في بكلندا حسـ 

 .(2)األمر

 كقد صادقت الجمعية المنتخبة كالمجمس العاـ الداخمي الصييكني، كالككالة الييكدية
 نتيجة ؛اليجرة الصييكنية السريةازداد نشاط ـ 1938كبحمكؿ عاـ ، (3)عمى رعاية اليجرة السرية

، ردا عمى قياـ أحد الييكد (4))ليمة الكريستاؿ( لتعرض الييكد لحممة اعتقاالت كاسعة
جبار ألمانيا                                                                                       البكلندييف)ىيرشؿ غريشتاب( باغتياؿ الدبمكماسي األلماني)ارنست فك مرات(، كا 

ـ، 1939بكلندا المكجكديف عمى أراضييا العكدة إلى بكلندا، ثـ صدكر الكتاب األبيض لعاـ  ييكد
ألؼ  75       ٌ                                                                  كالذم حد د عدد المياجريف الصياينة الذيف سيسمح ليـ بالقدكـ إلى فمسطيف بنحك 

تكقؼ بعدىا اليجرة الييكدية، كال ـ               ن   لؼ مياجر سنكيا ، ثأ15مياجر خالؿ خمس سنكات؛ أم 
رفضت الحركة الصييكنية الكتاب األبيض ، كقد (5)رة بعد ذلؾ إال بمكافقة العربيسمح بأية ىج

                                                           

اضيا الشعب الفمسطيني ضد قكات االحتالؿ ـ: ىي الثكرة التي خ1939-1936الثكرة الفمسطينية الكبرم( 1)
ـ، 1939ـ إلى أكاخر عاـ 1936البريطاني كالحركة الصييكنية في فمسطيف كامتدت مف ابريؿ)نيساف( 

كيرجع السبب كراء الثكرة حالة الغمياف بيف صفكؼ أبناء الشعب الفمسطيني عقب رفض مجمس العمـك 
الحد مف اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف، كما رفض منح  ـ المكافقة عمى1936البريطاني في مارس)آذار( 

فمسطيف حؽ تشكيؿ مجمس تشريعي خاص بيا، كتزايدت حالة الغمياف مع تزايد اعتداء المستكطنيف عمى 
 (.109الفمسطينييف كاتساع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف. شمالي، الكيرف ىايسكد)ص

  .(13)بكلندم( )صستانيسالؼ، ىجرة ييكد بكلندا مع مكاردىـ( 2)

 .(283عمار)صبيف، فمسطيف في خطط الصييكنية كاالستطر  (3)
البيكت كالمحالت كالكنس ليمة الكريستاؿ تسمي ليمة الزجاج المكسكر؛ بسبب قياـ النازييف بتكسير زجاج ( 4)

، الحركة التالييكدية  .(212صحيحية)ص. أبك جميـك
 .(173شمالي، الكيرف ىايسكد)ك ؛ (292-290/ 3صييكني)جأيكب، كثائؽ أساسية في الصراع العربي ال( 5)
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 المشركع إلنجاح كما جاء فيو، كأعمنت عدـ مكافقتيا عمى تحديد أعداد المياجريف، فيي ال تكفي

 .(1)فمسطيف في لمييكد )قكمي( كطف إنشاء اليادؼ إلى الصييكني

ر قميمة بدأت الحرب العالمية الثانية، ـ، بأشي1939بعد صدكر الكتاب األبيض عاـ 
مع ألمانيا، فكاف خشية تحالفيـ  ؛خالؿ الكتاب األبيض كسب كد العربكحاكلت بريطانيا مف 

ٌ                                                    لصالح العرب؛ ألنو ح دد اليجرة الييكدية العمنية، كلكف الحقيقة أف اليجرة  هالكتاب في ظاىر                   
 سمطاتسرية، رغـ ادعاء ال عمنية أك الييكدية استمرت حتى بعد صدكر الكتاب بصكرة

البريطانية عدـ معرفتيا باليجرة السرية التي كانت تنظميا الحركات الصييكنية، فمع كجكد 
الحككمة البريطانية في فمسطيف كانتشار خفرائيا عمى السكاحؿ، يصعب تصديؽ عدـ معرفة 

كني كنشاطيـ كصمت إلى فمسطيف، فالتحالؼ البريطاني الصييلسرية التي السمطات باليجرة ا
في تيجير الييكد لـ يتكقؼ بصدكر الكتاب األبيض، كما أف التحالؼ الصييكني البكلندم أسيـ 

 في تيجير أكبر عدد مف الييكد الفاعميف إلى فمسطيف.
 :رة الطالئعية السريةاليج .1

إلى شكاطئ فمسطيف في  ائؿ الذيف كصمكاغامريف األك سفينة فينكس المحممت 
أكؿ دفعة مف اليجرة السرية المنظمة، كقد نظـ إرساؿ ىذه السفينة انكا فكـ 1934يكليك)تمكز(

 إلياىك جند1934في أبريؿ)نيساف( عاـ ف، (2)أعضاء منظمة الياغاناة كحركة الطميعة في بكلندا

 (4)" ب" دغانيا مف ىافت كأبراىاـ ديفيد، –رمات (3)كيبكتس مف برفؿ يكسؼ كؿ مف غكلكمب
 البريطانييف، مف دخكؿ تصاريح دكف عمييا كجمب صياينة باخرة، اءلشر  أكركبا إلى كأرسميما

تـ  ،بكلندا مف المياجريف مف 350 عمييا كحممكا اليكناف، مف ،(5)فيمكس الباخرة شراء مف كتمكنا
                                                           

 (.2)عبرم( )ص ب اليجرة : مردخام ناؤكر، ( 1)

  .(168تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص( 2)

الكيبكتس: كممة عبرية تعني التجمع، كىي مستكطنة زراعية تشمؿ مجمكعة مف الييكد يعيشكف بشكؿ ( 3)
مجتمعيـ مبني عمى أسس تعاكنية في جمبع مجاالت اإلنتاج مؤقت في مزرعة تعاكنية زراعية، 

كاالستيالؾ كالتعميـ كالثقافة، كقد أسس الصياينة العديد مف الكيبكتسات في فمسطيف. تممي، معجـ 
  .(399المصطمحات الصييكنية)ص

لجانب ـ، عمى مكقع قرية الفمسطينية)أـ الجنكف( عمى ا1901دغانيا:  مستكطنة صييكنية أقيمت عاـ( 4)
 ( 1/438/ج2الشرقي لمخرج نير األردف مف بحيرة طبريا.الدباغ، مكسكعة بالدنا فمسطيف)ؽ

 كتتسع اليكناني، القانكف حسب     ن عاما ، 25 بعد صالحيتيا كتنتيي ـ، 1906 عاـ بنيت يكنانية، سفينة : فيمكس( 5)

 يزة األمنية الصييكنيةأبك عمياف، تطكر األج .الساعة في كـ 20 سرعتيا كتبمغ     ن شخصا ، 360 لحكالي
  .(103)ص
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، كأبحرت السفينة  تحت غطاء نزىة طالب في البحر المتكسط، (1)تحميميـ مف شكاطئ اليكناف
مى يئة كبدائية، كلـ يكف ىناؾ اتصاؿ بيف السفينة كالقادة الصياينة عبط ككانت إجراءات إنزاليـ 

 ثالث مدل عمى الشاطئ عمى الصياينة المياجريف إنزاؿ كتـ ،الشاطئ؛ لتنظيـ عممية اإلنزاؿ

،  الشاطئ، القريبة مف بالصخكر اصطدمت حيف القكارب إحدل انقمبت األخيرة الميمة كفي     و لياؿ 

      ن     ن  مياجرا  سريا ،  348، كبذلؾ نجحت الياغاناة في إدخاؿ (2)الياغاناة كجرح أحد رجاؿ اثناف كغرؽ
      ن  مياجرا ،  117ـ السفينة أكنيكف اليكنانية، كعمى متنيا 1934أغسطس)آب( 25كصمت في كما 
 متفادتيـ عمى  ً ع  أمياجرا،  17نيكف الياغاناة في إنزاؿ مائة مياجر، كضبط البريطا تكنجح

 . (3)إلى اليكنافذاتيا السفينة 

حاكلت السفينة فينكس القياـ برحمة ثانية، لكنيا لـ تصؿ فكتب  ألياىك غكلكمب في  
        ن                                                       ـ، رسالة  إلى إلياىك بف حكر يأمره فييا بالعمؿ عمى إيجاد السفينة 1934أكتكبر)تشريف األكؿ( 

فيمكس بعد أف فقد االتصاؿ معيا، كىي في عرض البحر، كمحممو بمياجريف مف بكلندا، كقد 
كليا لمبالد، أرسؿ إلياىك بف حكر خمسة مف أعضاء اتحاد الرياضة البحرية في مضى كقت كص

حيفا، لمبحث عف السفينة كتـ تحديد مكانيا، كلكف عممية إنزاؿ المياجريف لـ تنجح؛ بسبب 
                           ى                                                      الخالؼ عمى متف السفينة حكؿ م ف يككف القائد، كبعد كصكؿ السفينة تـ إنزاؿ خمسيف راكبا 

مف إنزاؿ باقي حمكلتيا، كأبحرت، كرفضت الدكؿ استقباليا، كفي  سينك ة ف، كفشمت السفين(4)فقط
كقد تسبب فشؿ فيمكس بمعارضة  ـ دخؿ ركابيا فمسطيف كمياجريف رسمييف1935نياية عاـ 

 (5)ـ1937الككالة الييكدية لعمميات مشابية، كتكقفت محاكالت اليجرة السرية المنظمة حتى عاـ 

 )بوزايدون وارتيميزيا(:اينتياليجرة الطالئعية السرية سف .2

لتكلي أمر تنظيـ ىجرة  1938سافر مجمكعة مف قيادات الصياينة الطالئعييف عاـ
سرية لمطالئعييف، كانضـ إلييـ زئيؼ داني مكفد الحركة إلى بكلندا، كبدأ بتجميع مرشحيف 

ـ سافر لميجرة، كالبحث عف طرائؽ لميجرة، كسافر المكفدكف لميكناف لمتكاصؿ مع مالحيف، ث
دانى لمحصكؿ عمى مكافقة القيادة عمى عمؿ المجمكعة كلتنظيـ عممية اإلنزاؿ عمى شكاطئ 
لياىك غكلكمب عمى ىذه اليجرة إال أف نشيطي اليجرة                                                                                  فمسطيف كرغـ اعتراض بف غكريكف  كا 

                                                           

  .(143السنكار، منظمة الياغاناة)ص( 1)
  .(143السنكار، منظمة الياغاناة)صك ، (168تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص( 2)
  .(143السنكار، منظمة الياغاناة)ص( 3)
 .144المرجع السابؽ، ص( 4)
  .(168تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص( 5)
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ككاف ، (1)نجحكا في االتصاؿ بمالح يكناني يقكد سفينة صغيرة تحمؿ االسـ الطناف )بكزايدكف(
يب لمقياـ بيذه       ن                         ن                    طالئعيا ، كميـ شباف اختيركا خصيصا  مف عده معسكرات تدر  65أفرادىا عدد 

 .(2)الرحمة التجريبية

كمت مجمكعات تجديؼ لنقؿ المياجريف مف السفينة إلى  الشاطئ، كمجمكعة مائية  ي ش  
كمجمكعو لنقميـ مف نقطة التجمع، كمجمكعو اتصاؿ بيف  ،إلنزاليـ مف القكارب إلى الشاطئ

شكاطئ، نجحت سفينة )بكزايدكف( في نقؿ المياجريف عمى دفعتيف في شير يناير)كانكف ال
كاستؤجرت السفينة ارتيميزيا  ،ـ، فشجعيـ نجاحيـ عمى البحث عف سفينة اكبر1938الثاني( 

(Artemisia التي تبمغ حمكلتيا)ـ 1938ابريؿ)نيساف( 19كأبحرت السفينة بتاريخ  ،   ن طنا  230
ككصمت  (3)    ن                                              ئعيا  مف جميع التيارات كاألحزاب في المنظمة الصييكنيةطال 128كعمى متنيا 

( في رحمة Artemisiaالسفينة بعد خمسة أياـ مف اإلبحار، كبعد كقت قصير عادت ارتميزيا )
ألكؿ مرة فتيات السفينة كشارؾ في  ،      ن طالئعيا   157          ي  ٌ ، ككانت ت قؿ  ـ1938يكليك)تمكز( في  ةثاني

 .(4)اطكما رافؽ أكؿ مرة ضابط ارتب

مف شباف بيتار في بكلندا   ن ا  طالئعي 140 ليجرة السرية مف بكلندا، فاستطاعنشطت ا
( باإلضافة لسفينة ارتميزيا Dragaسفينة اسميا دراغا)عبر  ؿ إلي فيكما، كتـ نقميـالتسم

(Artemisia  كقد دخؿ فمسطيف بعد سفينة ارتميزيا كحتى تاريخ ،)ـ 1939فبراير)شباط( عاـ 5
 .(5)مياجر 1700حكالي 

يتسؿ في تيجير الييكد مف بكلندا، فبعد نجاح سفينة دراغا،    ا  نشطت الحركة التصحيحية ك 
، كدلفي التي  ن ا  مياجر 734يا، كجيفك التي كاف عمى متن ن ا  مياجر  540كصمت السفينة ايمي التي نقمت

 .(6)سؿيت   ا  ك  ة النشاط المركزم لمحزب التصحيحي، كأصبح تنظيـ اليجرة السري ن ا  مياجر  250حممت 

يتسؿ كحركة الطالئعييف كانت تعمؿ بشكؿ منظـ    ا  مف الكاضح أف الياغاناة كبيتار ك 
جميع الييكد في بكلندا كنقميـ أك كليد المحظة، فت ن  ا ، كلـ يكف العمؿ عشكائي ،كمخطط لتيجير الييكد

                                                           

  .(13نيسالؼ، ىجرة ييكد بكلندا مع مكاردىـ)بكلندم( )صستا( 1)
  .(217السنكار، منظمة الياغاناة)ص، (29صكيميش، الحركب السرية)( 2)
  .(487مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )ص( 3)
 (.488الكبرل )ص مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربيةك  ؛(217السنكار، منظمة الياغاناة)ص( 4)
  .(302عبكشي، فمسطيف قبؿ الضياع)ص( 5)
  .(489-488صص مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )( 6)
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 فمسطيف يدؿ عمى مدم التنسيؽ كالتكافؽ بيف سفف اليجرة، ثـ  نقميـ مف السفف إلي داخؿ ىإل
 الحركة الصييكنية في بكلندا كالحككمة البكلندية كسمطات االنتداب البريطانية.

 )سفينة أسيمي(: .3

، بالظمـ (1)شعرت الحركة الطالئعية التابعة لمصييكنييف المتدينييف)ىابكعيؿ ىمزراحى(
فيما يتعمؽ بتكزيع األماكف في السفف األكلي لممياجريف السرييف، كتكصمت مع الصييكنييف 

كمييف عمى تخصيص ثمثي األمكنة في كؿ رحمة لجناحي الصييكنييف العمكمييف كالثمث العم
)سينيو( مف السمطات البكلندية عمى  الباقي ليابكعيؿ ىمزراحي، كحصمت بمساعده ـ. كالينبـك
                                     ن                                               الكثائؽ الالزمة لمخركج مف بكلندا مجانا ، كتـ االتفاؽ مع عضكم القيادة القطرية لمياغاناه 

طف، كتدعى 100، الستئجار سفينة تجاريو تزف حمكلتيا (2)كف ك شمكمك فريدالندريسكار نستيك
أبحرت السفينة أسيمى مف ميناء ككنستانزا  1939أسيمي كفي األكؿ مف أبريؿ)نيساف( عاـ 

بعد  فمسطيفاف، كصمت السفينة إلى شاطئ       ن                  طالئعيا ، أغمبيتيـ مف الشب 450كعمى متنيا 
شخصا فقط مف  90األمر بإنزاؿ المياجريف، حيث تمكف  أسبكع، كاصدر إلياىك غكلكمب

النزكؿ قبؿ طمكع الفجر، كفي اليكـ التالي لـ تنجح السفينة في تحديد مكاف اإلنزاؿ بسبب 
شخص، أسرت  100، كلكف بعد نزكؿثالثكاستؤنؼ اإلنزاؿ في اليكـ ال الضباب الكثيؼ،

ف ك ، قاـ المياجر اإلي ميناء حيف باقكفال ركابدكريات خفر السكاحؿ البريطانية السفينة كنقؿ ال
بإتالؼ كثائقيـ الشخصية، كادعكا أنيـ مياجركف مف تشيككسمكفاكيا كألمانيا، ك المكاف لدييـ 

ـ، أمرت السمطات البريطانية السفينة بالعكدة إلي 1939ابريؿ)نيساف(23لمعكدة إليو، كفي 
ممة باقي المسافريف، بمرافقة زكرؽ يكنيك)حزيراف( عادت سفينة أسيمي حا6عرض البحر، كفي 

كقد مجيز بمحرؾ ميمتو التقاط المياجريف خارج مجاؿ المياه اإلقميمية، لنقميـ إلى الشاطئ، 
 ي                                                   ن                               أ نزؿ المياجركف إلى الزكرؽ قبالة شاطئ نياريا، لكف عطال  طرأ عمى المحرؾ فكقعكا في قبضة 

 .(3)الشرطة التي أطمقت سراحيـ

 
                                                           

 عف ىمزراحي  انشؽ المزراحي، حركة في العمالي الجناح ىك : ( المزراحي العامؿىابكعيؿ ىمزراحي)( 1)

 مف شبكة أسس كما النقابي، كالنشاط الزراعي طافلالستي برنامج بكضع كقاـ القدس، ـ في1922عاـ
  تحكال ىمزراحي ىابكعيؿ  حركة كتعد كالمستكطنات، المدف في السياسي مركزه لدعـ المالية؛ المؤسسات

  .(4/197 مج )العاـ القسـ الفمسطينية، المكسكعة .لحركة ىمزراحي. كعمميا فكريا
  .(491ية الكبرل )صمؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العرب( 2)
 .492صالمرجع السابؽ، ( 3)
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 دو:اتراتو وكولورا اسفينتي .4

، (1)ـ باجتياح أراضى بكلندا1939قاـ ىتمر في صبيحة األكؿ مف سبتمبر)أيمكؿ( عاـ 
                                                                ن    اضطرت الييكد إلى اليجرة مف األراضي الكاقعة تحت سيطرة ألمانيا ىربا  مف  صداماتفكقعت 

رار أحداث بكلندا كاصؿ رجاؿ االعتقاالت، كأصبح كضع الييكد غير مستقر، كمع استم
لطالئع نشاطيـ مف خالؿ الحرص الشديد عمى السرية  ككانت األكلكية ا ةالياغاناة كمنظم

كتـ إنشاء شبكة لجمع األمكاؿ كالمعمكمات كلعقد الصالت  عي )الحالكتسيـ(،طالئلمعنصر ال
ـ 1938 كتجنيد األشخاص في أنحاء أكركبا كافة، كابتداء مف نياية نكفمبر)تشريف الثاني(

 .(2)                  ن                             رحالت منتظمة تقريبا  إلى شكاطئ فمسطيف رحمة كؿ شيرشرعت السفينة اتراتك في القياـ ب

      ن    طالئعيا  مف  372ـ تحمؿ 1939مارس)آذار( عاـ  7ككانت الرحمة السادسة في  
أبحرت ذاتو العاـ مف  مايك) أيار (20طاليا، كفي بكلندا، عف طريؽ ميناء برنديزم في اي
صمكا في قطار خاص مف بكلندا، ككانت       ن     مياجرا ، كك 778السفينتاف اتراتك كككلكرادك كعمي متنيا 

نزاؿ ركابيا إذ كقعت في إراتك، كلكنيا فشمت ىذه المرة في ىذه سابع رحمة لمسفينة ات
مايك)أيار( بقبضة السفينة الحربية البريطانية ركتكف بينما نجحت سفينة ككلكرادك في إنزاؿ 28

 (3)ركابيا

سفينة،  16لثانية مف ارساؿنجحت مؤسسة اليجرة)ب( حتى نشكب الحرب العالمية ا
مياجر 6000حكالي ، كنجحت في تيجير فقط في قبضة السمطات البريطانية ثالث منيا تكقع

يطاليا كيكغسالفيا كركمانيا، ككاف معظـ المياجريف مف تنظيمات غصييكني عف طريؽ 
ي(، ىمزراح)ىحالكتس ك)مكابي(، ك)ىاشكمير ىاتسعير(، تكجياتيا يب الطالئعية بمختمؼالتدر 

 .(4)يتسؿ جميع فركعيا المكجكدة عمى الشاطئ الستقباؿ المياجريف    ا  كلقد جندت الياغاناة ك 

، عمى مدل في تيجير صياينة بكلنداط حركة  اليجرة )ب( مماسبؽ أف نشايتضح 
سباب نجاح اككاف مف ، طيفالحركة الصييكنية في تيجير ييكد بكلندا كتكجيييـ إلي فمسجدية 

سة غض النظر التي اتبعتيا بريطانيا حتى ال تثير العرب عمييا إذا أعمنت اليجرة السرية سيا
                                                           

 (.111، أطمس الحربيف العالميتيف)صعبد الفتاحك  ؛(205خاطر، تاريخ أكركبا الحديث )ص( 1)
كالرحمة ، قامت سفينة أتراتك بثالث رحالت مف ثالثة مكانئ مختمفة في إيطاليا)بارم، كأنككنا، زنابكلي(( 2)

طريؽ ميناء  الرحمة الخامسة حممت مياجريف مف تشيككسمكفاكيا عفالرابعة انطمقت مف يكغسالفيا، ك 
 (.498مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )ص. برنديزم في إيطاليا

 (.500مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )ص( 3)
 .500-499المرجع السابؽ، ص ص( 4)
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السمطات البريطانية معظـ السفف التي ألقت فقد عادت  افقتيا الرسمية عمى ىذه اليجرة،مك 
يدؿ عمى عدـ جدية بريطانيا في إيقاؼ اليجرة  ؛ ممابكامؿ حمكلتيا لمرة أخر  القبض عمييا

 السرية.

 خالصة:
ؿ التنسيؽ مع الحككمة أف الحركة الصييكنية استطاعت مف خال       ٌ  بؽ يتبي فمف كؿ ماس

                                                          ن             ر ييكد بكلندا إلى فمسطيف؛ فالدكلة البكلندية المستقمة حديثا  كانت تستشعر      ٌ ف تيج  أالبكلندية 
خطر الييكد عمى اقتصادىا، كتخكفت مف ازدياد أعدادىـ في المدف؛ فقد أضر عددىـ بمصالح 

مما ضيؽ الخناؽ عمى الييكد،  ؛ت عمى تطبيؽ فكرة بكلنة اقتصادىامالمكاطف البكلندم، فعم
 كرغبت في تيجيرىـ خارج بكلندا. 

ف أب تكافقت أىداؼ الحككمة البكلندية مع أىداؼ الحركة الصييكنية كقياداتيا الذيف أمنكا
 الكطف )القكمي( الييكدم لف يقكـ طالما أف الفرد الييكدم يرفض التكجو إلى فمسطيف، كقد
اتفقت الحركة الصييكنية مع الكاليات المتحدة كالدكؿ الغربية عمى إغالؽ أبكابيا أماـ المياجريف 

ة اليجر  ةدعـ بريطانيا، كبالفعؿ تحركت مكجالييكد؛ لتككف كجيتيـ فمسطيف، معتمدة عمى 
ف فمسطيف، ككانت غالبية عناصرىا مف بكلندا، لكف عددا كبيرا مف أكلئؾ المياجري إلىالرابعة 

بكلندا بعد أف فشمكا في التكيؼ مع الكاقع الجديد، كعدـ استعدادىـ لمعمؿ  ىاضطركا لمعكدة إل
بكلندا عمى اليجرة؛ مما اضطر الحركة  ىار البطالة، قد انعكست عكدتيـ إلالزراعي، كانتش

الصييكنية، خاصة الحالكتسيـ لمضاعفة مجيكدىـ؛ لئال يفشؿ المشركع الصييكني، فأخذكا 
               ٌ                                                           ف المياجريف لت قبؿ الحياة في الكيبكتسات الصييكنية، كالعمؿ الجماعي الزراعي. ي ٌ   ي عد ك 

لى جانب اليجرة العمنية، قررت الحركة الصييكنية زيادة عدد المياجريف فمجأت منذ                                                                                 كا 
الكتاب ـ إلى انتياج اليجرة السرية، كتكاصمت تمؾ اليجرة حتى أصدرت بريطانيا 1934عاـ 

ت الحركة الصييكنية مف سياسة بريطانيا، كرأت ضركرة االعتماد تخكفف ؛1939األبيض عاـ 
مدادىـ بالسالح؛ فنشطت اليجرة السرية، ك  تـ كضع األساس                                                                    عمى نفسيا في تيجير الييكد كا 

لمنظمات الصييكنية العسكرية اعممت ك ، ةد مياجريف طالئعييف لميمات دفاعيلمشركع إعدا
قادرة عمى فمسطيف؛ لتككيف قكة عسكرية  جيره إلى                           ن       إعداد الشاب الصييكني عسكريا  قبؿ تيعمى 

احتالؿ فمسطيف، مف خالؿ ىذه الرؤية نشطت المنظمات الصييكنية العسكرية في إقناع 
بريطانيا بزيادة عدد المياجريف إلى فمسطيف، كالسماح بإدخاؿ األسمحة، كمع رفض بريطانيا 

إلى طرؽ التيريب؛ إلدخاؿ التي لـ تكف ترغب في إثارة عداء العرب، لجأت المنظمات 
 المجنديف كاألسمحة إلى فمسطيف.
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  المبحوث الثاني:
 النشاط العسكري الصييوني في بولندا:

 تمييد
، إلى المجتمعات الييكدية الجيتكية ي                                           ي رجع الباحثكف الفكر السياسي لإلرىاب الصييكني 
بيف الييكد مفاىيـ  ميةست تمؾ العق                                                    ٌ التي أنتجت عقمية الفكر العنصرم اإلرىابي الصييكني، ككر  

مف أجؿ تحقيؽ  ؛تعزز تمايزىـ عف اآلخريف، كتتبنى فكرة أف كؿ شيء في ىذا العالـ مستباح
             ن الكاقع تنفيذا  إسقاط ىذه المفاىيـ عمى إلى لذلؾ سعت الحركة الصييكنية ؛ ىداؼ الصييكنيةاأل

 بيـ.    و خاص                                      و االندماج في مجتمعاتيـ، كالبحث عف كطف   ضمف خالؿ رفيا لممشركع
 عمى فكر قادة الحركة الصييكنية في بكلندااستحكذت فكرة تكثيؼ اليجرة إلى فمسطيف ك 

، كارتبطت اليجرة باألمف الصييكني، فقد نشأ حمـ الكطف )القكمي( كترعرع بيف قادة     و      بشكؿ  أساسي
 الحركة الصييكنية في بكلندا، الذيف كضعكا أسس التنظيمات الصييكنية المسمحة.

 : )بيتار( المنظمة الصييونية العسكرية: نشاط    ً أوال  
عمؿ الشاعر يعقكب ككىيف باالتفاؽ مع مركز منظمة ىتسكىر في باريس عمى تشكيؿ 
منظمة شبابية تمثؿ العنصر الشبابي في ىتسكىر في كافة أماكف تكاجدىا، كتدعى عصبة 

يؿ عصبة الحارس )بريت ىاشكمير(، كتـ االتفاؽ عمى حؿ منظمة ىاشاحر في بكلندا، كتشك
الحارس )بريت ىاشكمير(، القائمة عمى أساس فكرة الفيمؽ، كعندما احتج يسرائيؿ شكحط أحد 

 (1)                                     ٌ                                           قادة ىاشكمير عمى انتحاؿ اسـ منظمتو، غي ر جابكتنسكي اسـ المنظمة إلى بريت تركمبمدكر
 .(2))بيتار(

الحركة  كىدفت ىذهـ، 1923)شباط( عاـ فبراير 27 ي                               أ سست حركة بيتار الشبابية بتاريخ 
مف خالؿ تدريبيـ عمى العمؿ الزراعي، كتعميميـ المغة  ،إلى إعداد الشباب لمحياة في فمسطيف

                                                           

أسسيا ، ت يكسؼ تركمبمدكر كىي منظمة شبيبة الصييكنييف التصحيحييفبيتار ىي اختصار السـ بري( 1)
ت في سبيؿ                                                         ٌ كأراد جابكتنسكي أف يخمد زميمو تركمبمدكر كشخصية مثالية ضح  ، زئيؼ جابكتنسكي

المسيرم، مكسكعة ك ؛ (119الصييكنية. منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية)ص
  .(114المفاىيـ كالمصطمحات) ص

، الحركة التصحيحية( 2)   .(31محارب، ىاغاناة ايتسؿ ليحى)ص؛ ك (39-38صص ) أبك جميـك
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المتعمؽ باإلعداد  القكمي اليميني تبنت فكر جابكتنسكي، ك (1)العبرية، كالتدريب العسكرم
نشاء كحدات عسكريةك  العسكرم  ؽأطم ـ1923عاـ دراسة نشر عندما ،فكره في ذلؾ ظير كقد، (2)                   ا 

 أف ع    ٌ كتكق   إلى فمسطيف، الحضارة سيجمبكف الييكد أف فييا أكد لتياالحديدم،  الجدار اسـ عمييا

 ضد االستعمار كييب ،طريؽ الثكرة ةر المستعم األرض شعكب كؿ مثؿ الفمسطيني الشعب يسمؾ

  .(3)كمشتقاتو

 مييا مفع التامة كالسيطرة فمسطيف، في ييكدية تشكيؿ أغمبية عمى عمؿأ جابكتنسكي البد

 أىـ فإف لمييكد؛ لذلؾ كالمادم العسكرم طالب بالدعـ، ك (4)المياجريف أعداد مضاعفة خالؿ

 بالركح يسمى ما خمؽ أك ،العسكرم كالعمؿ العنؼ، ىك التصحيحي الفكر مركبات مف مركب

 (6)يا بيتار" الغزك، أك المكت"، كمف أىـ الشعارات التي تبنت(5)القتالية

 27بيتار بتاريخ  عقدت يادة العالمية لمحركة الشبابية بيتار، كعندمالقا مقربكلندا كانت 
 حكالي، كانكا يمثمكف                    ن ، حضره خمسكف مندكبا  كارسك في ليا       ن مؤتمرا   ـ1927 )كانكف أكؿ( ديسمبر

 حكاليإلى  1929 عاـ فيعدد البيتارييف البكلندييف  ككصؿ ،بكلندا فيم بيتار  عنصر 4.000

 بكلندا في بيتار عدد خاليا كصؿ، 1930ربيع كفي      ن محميا ،     ن فرعا   151 في عضك، انتشركا 6.000

 12.000ـ إلى حكالي 1931عاـ  عددىـ ككصؿ مسجؿ، كعض 9.000 ضمت خمية، 243 إلى
 األخرل الفركع أعضاء عدد مف لبيتار أكبر البكلندم الفرع أعضاء عدد كأصبح بكلندا، في  عضك

ـ حكالي 1933خاليا عسكرية سرية بمغ عددىا عاـ  ، كقامت بإنشاء(7)مجتمعة الدكؿ باقي في
 .(8)خمية 651

                                                           

ىسكؿ، منظمة اإلتسؿ في ؛ ك (114المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص( 1)
  .(69تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص؛ ك (5ص) بكلندا،)عبرم(

 (.5ص) ،)عبرم(ىسكؿ، منظمة اإلتسؿ في بكلندا( 2)
  .(8عمرك، الحركة التصحيحية )ص( 3)
بف يركحاـ، كتاب ؛ ك (44شابيرا، لمسمطة انتخبنا)عبرم( )ص، (9-8صص عمرك، الحركة التصحيحية)( 4) 

  .(1/340بيتار)عبرم( )ج
 ( 9-8صص  عمرك، الحركة التصحيحية)( 5)
 (.114المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص( 6)
، حركة ( 7) رض )إسرائيؿ( )عبرم( أ(؛ بيمد، حركة بيتار في 78صكنية بيتار )الصيي الشبيبةأبك جميـك

  .(108)ص
 (.5ص) ىسكؿ، منظمة اإلتسؿ في بكلندا،)عبرم(( 8)
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تدلؿ ىذه المعطيات المتعمقة بأعداد المنتسبيف إلى خاليا منظمة بيتار، بما فييا الخاليا 
                                            ن                                   العسكرية السرية، أف ىذه األعداد تضاعفت تقريبا  في غضكف أربعة أعكاـ، كىك أمر يعطي 

خاليا عمى جميكر الشباب الييكدم في بكلندا، كسرعة      ن     ن                     مؤشرا  قكيا  عمى قكة تأثير ىذه ال
                  ي                                     ن                استجابتيـ في حاؿ ط مب منيـ االنضماـ إلى ىذه الخاليا، خصكصا  كأف سكء األكضاع 

الشباف إلى االستجابة ألية مقترحات تتعمؽ باليجرة،  يشية في بكلندا ساىـ في دفع أكلئؾالمع
 جعميا األكبر في كؿ البمداف مجتمعة.                                              و كىذا يفسر تنامي عددىا كحضكرىا في بكلندا، بشكؿ  

( الصييكني،  ! ٌ                                                           عد  البيتاريكف في بكلندا أنفسيـ أعضاء في ميميشيا جيش )التحرير
ـ في كارسك، كدعا المؤتمركف إلى تثقيؼ 1929كعقدكا المقاء العالمي األكؿ لقادة بيتار عاـ 

ٌ  مر         و كؿ عضك  ألزمكا ع، ك أعضاء الحركة في مسائؿ الصييكنية التصحيحية، كالرياضية، كالدفا  
مسطيف متى أتيحت  لو إلى فبمراحؿ اإلعداد الثالث )الركحي، كالميني، كالعسكرم( أف يياجر 

 .(1)الفرصة

ـ، تمت 1931                       ي                                       كفي اجتماع بيتار الذم ع قد في دانزج في بكلندا في إبريؿ )نيساف( 
بفرض التجنيد في تمعكف المجمناقشة قضية اليجرة كاالستيعاب كالتنظيـ النقابي كغيره، كطالب 

كجكب ىجرة أكبر عدد مف  مجتمعكفرر القفمسطيف، ك إلى سرايا العمؿ عمى كؿ بيتارم يياجر 
، ستيطاف الصييكنيداؼ ىي: الدفاع عف االأعضاء بيتار إلى فمسطيف؛ لتحقيؽ ثالثة أى

ؿ سرايا العمؿ تشكي                                                                      ن كاحتالؿ العمؿ، كبمكرة فكرة التحكيـ )القكمي( في قضايا العمؿ، كتقرر أيضا  
نو عمى كؿ بيتارم يياجر إلى أ، كفرض التجنيد اإلجبارم لمدة سنتيف، كما أكد (2)في بيتار

 .(3)فمسطيف العمؿ في اليـك األكؿ دكف مقابؿ

كسمحت ليا بتدريب أعضائيا عمى استخدامو،  ،قدمت السمطات البكلندية لبيتار السالح 
نشاء مكاقع عسكرية لعقد الدكرات فييا، كعندما ىاجر أعضاء بيتار إلى فمسطيف كانكا يحممكف                                                                                          كا 

 .(4)أسمحتيـ

                                                           

 (.1/175بف ركحاـ، كتاب بيتار )عبرم( )ج( 1)

لمادة األساسية لمطاقة البشرية في ؿ ا   ٌ كشك   ،كتركز نشاط السرايا في الزراعة كالحراسة كالتدريب العسكرم( 2)
بسبب غمبة النظرة العسكرية  ؛إيتسؿ، لقد حققت سرايا بيتار نجاحا في مسألة اإلعداد العسكرم لعناصرىا

سي ىك عمؿ فاشؿ. أبك كتجذرىا في نفكس األعضاء الذيف اعتبركا أف كؿ عمؿ بعيد عف اليدؼ األسا
، حرك  (.92صالشبيبة الصييكنية ) ةجميـك

 (.340-1/336بف ركحاـ، كتاب بيتار )عبرم( )ج( 3)

 ( 6يتسؿ في بكلندا)عبرم( )صىسكؿ، ركف، منظمة اإل( 4)
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                                                                 ن         دعا جابكنتسكي إلنشاء إطار عاـ يضـ كافة أعضاء بيتار المدربيف عسكريا  كالجنكد 
ـ اتحاد الجنكد المسرحيف مف الجيش)بريت 1933المسرحيف مف الجيش البكلندم؛ فأسس عاـ 

(2)،  كحظيت ىذه المنظمة بمكافقة كزارة الداخمية كالجيش البكلندم(1)ىخياؿ(
 . 

 شبو أطر خمؽ مف خالؿ كذلؾ جابكتنسكي، عند العسكرية الفكرة كقد جسدت بيتار

لحفاظ عمى نسكي أراد اتالمستقبؿ، كما يتضح  أف جابك في كف نكاه الجيش الييكدم كت عسكرية
ٌ                                       ، حتى مف الجنكد المسر حيف؛ لكي يستفيد مف الصياينة مف قدرتيـ                ن ـ تدريبيا مسبقا  يتالقكة التي                      

 ككفاءاتيـ العسكرية.

جندم، 3000    ن                     فصيال ، كبمغ تعداد أعضائيا  250ـ كاف لبيتار 1935كفي عاـ 
، ككاف (3)ألؼ عضك مف دكرات عسكرية 70تخريج ت حتى الحرب العالمية الثانية كاستطاع

كفي ،     ن                    عاما ، كلدييـ خبرة عسكرية 20-18التدريب يشمؿ الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 
بيتار كبريت ىخياؿ                                            ن          ـ أرسمت القنصمية البريطانية في كارسك تقريرا  عف تدريب 1936عاـ 

 كقامكا ،نظـ أعضاء بيتار ألكية ككتائب -ككفقا لمتقرير-قادة الجيش البكلندم،        ن   عسكريا  مف
 .(4)بشراء البنادؽ كالتكاصؿ مع إيتسؿ في فمسطيف

انب الحركة الشبابية الصييكنية يتبيف  أف الحككمة الكطنية البكلندية كقفت إلى ج 
يمكف بنقؿ األسمحة إلى فمسطيف، ك  بيتار(، كساعدت في تأىيميـ عسكريا، كما سمحت ليـ)

كرية الصييكنية في فمسطيف، كبالتالي القكؿ: إف الحككمة البكلندية ساىمت في تعزيز القكة العس
كؿ ذلؾ كاف مف كأف  كاحتالؿ أرضو، كتشريده منيا، ارتكاب المجازر ضد الشعب الفمسطيني،

 أجؿ التخمص مف الييكد في بكلندا، كتحقيؽ )بكلنة( كاممة ليا.

لقد كانت العالقة بيف )بيتار( في بكلندا، ك)اإليتسؿ( في فمسطيف متممة لمعمؿ 
يتسؿ تستكعبيـ، كتنظميـ في المياجريف الييكد في بكلندا كاإل لتصحيحي؛ فبيتار تعدالعسكرم ا

                                          ن خاليا لدعـ التيار التصحيحي الصييكني عسكريا .
                                                           

شراؼ إتحت   ن ا  عاـ تدريبا عسكري 20-18كفقا لمقانكف البكلندم، يفرض عمى كؿ شاب يبمغ مف العمر ( 1)
ف طالب المدارس ضباط كرقباء مف الجيش البكلندم، ككاف ىذا اإلجراء يفرض في المقاـ األكؿ بي

كفي نياية التجنيد  ،ككاف التدريب يستمر لمدة عاميف (PW)الثانكية، ضمف مايسمي باالستعداد العسكرم
 .(مكقع إلكتركني))عبرم( ؿ في بكلندا يتساإل تعقد دكرة مكثفة في الجيش.

 (مكقع إلكتركني))عبرم( فى بكلندا يتسؿاإل(؛ 150الصييكنية)ص صطمحاتتممي، معجـ الم( 2)
  .(6في بكلندا)عبرم( )ص ؿىسكؿ؛ ركف، منظمة  االيتسي( 3)

 )مكقع إلكتركني(بيدكت، كالدة تحت االرض)عبرم( ( 4)
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عمى  انتدابيا تصفية نيتيا عف 1939 فبراير)شباط( 23 في بريطانيا إعالف أدل
إعالف  كبعد سطيف،فم في التمرد فكرة اتجاه في السير عمى جابكتنسكي تشجيع إلى فمسطيف
 لمتمرد، مكاتيةأصبحت  الظركؼ أف  ىجابكتنسك لرأ، ـ1939 عاـ  األبيض الكتاب ماكدكنالد

 عمى القادر الشباب سف في أغمبيـ (1)ـ1939نصؼ المميكف عاـ  يقارب أصبح الييكد فعدد
 كال ،أكركبا في خاصة معسكرات في  العسكرم التدريب تمقى منيـ الكثير أف كما السالح، حمؿ
أكضح فييا مخطط   رسائؿ ست إيتسؿ قيادة إلى فأرسؿ ،"المسمح التمرد"القياـ بمغامرة مف مانع

، كمع اندالع الحرب العالمية الثانية انتيي أمر (3)كقد طالبت  إيتسؿ بتأجيؿ الخطة، (2)اليجكـ
 (4) التنفيذ لحيز الخطة، كلـ تخرج

  خطة السنوات العشر: .1

 عاـ صيؼ بكلندا في زعيـ-بيمسكدسكي بعد كفاة المارشاؿ ساءت أكضاع ييكد بكلندا
 كأدل االقتصاد، فركع في بعض كالعمؿ التممؾ مف الييكد تمنع قكانيف إقرار تـ كقد ،(5)1935

 جالية أكبر لمصير القمؽ بعيف تنظر الصييكنية القيادة جعؿ مما المعيشية؛ أحكاليـ لسكء ذلؾ
 لرئاسة التعميمات، 1935عاـ ليتساح التأسيسي ؤتمرالم أعطى كقد (6) أكركبا في ييكدية

ككاف اليدؼ  (7)سنكات عشر خالؿ فمسطيف إلى ييكدم مميكف 1.5 بإعداد خطة لنقؿ المنظمة
                                                           

 .(128ص (عبرم( (كالتمرد الصراع في عامي،-ليؼ (1)
 تحمؿ سفينة شاطئ فمسطيف إلى ستصؿ، 1939أ )أكؿ تشريف اكتكبر) في إنو" :جابكتنسكي خطة في جاء (2)

 إيتسؿ تؤمف أف عمى أمكف، فإ أبيب تؿ في بينيـ جابكتنسكي سيككف الذيف رجاليا نزؿكست مياجريف،
 حككمة مباني عمى كتسيطر إيتسؿ تمردىا تعمف نفسو الكقت كفي ،ذلؾ الحاجة اقتضت إذا نزكليـ

 عمى ساعة كعشريف أربع مدة المباني بتمؾ كيجب االحتفاظ الصييكني، العمـ كترفع القدس، في االنتداب
الكاليات المتحددة ك  أكركبا في باإلعالف الحركة تقكـ ذلؾ تضحيات، كأثناء أية عف النظر بغض ألقؿ،ا

 في الصييكنية السيادة تحقيؽ ميمتيا التي ستككف، الصييكنية لمدكلة مؤقتة حككمة عف يةمريكاأل
 . 107)ص )عبرم() اليميف أساطير فمسطيف. شافيت،

 لمقياـ تكفي ال السالح ككميات المعتقؿ، في كاف -رازيئيؿ– إيتسؿ فقائد كبيرة، اتاألكضاع صعكب تقديرات كأظيرت (3)
ذا المسمح، التمرد تجربة لخكض إعدادىـ يتـ لـ إيتسؿ كعناصر كأسابيع،      ن أياما   تستمر بعممية قد  لـ يشارؾ      كا 
 كطالبت ذلؾ، مف قؿفي أ كربما أياـ، عدة في إيتسؿ عمى سيقضكف البريطانييف فإف إيتسؿ مبادرة في اليشكؼ
 (.129)ص عبرم((كالتمرد الصراع في عامي،-ليؼ العممية، تأجيؿ أم لذلؾ؛ الكافي الكقت منحيا القيادة

 (129)ص عبرم((كالتمرد الصراع في عامي،-ليؼ (4)
(5) Shavit, Jabotinsky and the Revisionist Movement, (p199). 

، الحركة التصحيحية)ص (6)   جابكتنسكي)عبرم( لزئيؼ كاالجتماعي السياسي التفكير حكر، فب، (200أبك جميـك
 .(29ص)

(7)  Schechtman, Fighter and Prophet, p284 
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 إلى        ن ـ كاحدا  1936منيا جعؿ الييكد أكثرية حيث بمغت نسبة الييكد إلى العرب في فمسطيف عاـ 
 ذلت ي ب   كلك فمسطيف، في سيتساكياف كالييكد العرب فإف أخرل كجيكد         و ذلت مساع   ي ب   كلك اثنيف،
؛ لذلؾ استغؿ التصحيحيكف تكلي النازييف الحكـ في ألمانيا (1) أكثرية الييكد أخرل فيصبح     و مساع  

ـ 1935كاتفاقيات التعاكف بيف الحركة الصييكنية كالحككمة النازية، التي أسيمت في عاـ 
التي ا  طرح التصحيحيكف خطتيـ ييكدم إلى فمسطيف بطريقة عمنية، حينيألؼ 60بكصكؿ 

 .(2)تضمنت تيجير مميكف ييكدم خالؿ عاـ كاحد كمرحمة أكلي

    ن  عاما ،  40-25بيفما                         ، فالذككر يجب أف  يككنكا الخطة الفئات العمرية لممياجريفحددت 
    ن                                                     عاما ؛ ألنيـ األقدر عمى تحمؿ ميمات الركاد، كىـ المسئكلكف عف  37-23كاإلناث مابيف 

، كىذا يؤكد أف جميع فركع الحركة الصييكنية كقياداتيا كانت (3)اج كاألعمار كغيرهالتكاثر كاإلنت
تتبني سياسة االنتقاء كاالختيار كتعد المشركع الصييكني أىـ مف الفرد الييكدم؛ لذلؾ تمركزت 

 جميع خطط الصييكنية حكؿ فئة الشباب.

 (700.000 ) بكلندا :التالي النحك عمى الدكؿ حسبكاقترحت الخطة تقسيـ المياجريف 
 مف كالباقي، (50.000) كليتكانيا ،( 200.000 ) كألمانيا ،( 200.000 ) كركمانيا مياجر،
 .(4)ا مف الدكؿكغيرى البمقاف، كدكؿ كالنمسا ركسيا،

، الذيف ت بشكؿ أساس عمى ييكد بكلندامف المالحظ مف ىذه األرقاـ أف الخطة اعتمد
في العالـ كمف الصعب تحقيؽ النجاح ألم خطة تضعيا كانكا يشكمكف أكبر جالية ييكدية 

الحركة الصييكنية لتحقيؽ أغمبية ييكدية في فمسطيف دكف االعتماد بشكؿ أساسي عمى ييكد 
ذا كاف نشاطيـ في بكلندا؛ لذلؾ تمركز النشاط الصييكني في بك  الكاليات المتحدة                           لندا، كا 

                                                           

 (.97 ص (الييكدية )عبرم( المسألة حؿ عبرية دكلة، جابكتنسكي (1)
 األكلكية ـث السريع لممياجريف، االستيعاب أجؿ مف كبيرة؛ صناعية قاعدة بناء عمى      ن أساسا   الخطة اعتمدت (2)

 إنما زراعة، أم كليست قطاع الزراعة األخيرة المرتبة كفي كالمكاصالت، النقؿ قطاع ثـ البناء، لقطاع
 مف التبرعات، :كالتالي الخطة، تمكيؿ مصادر جابكتنسكي لمصناعات، كحدد الالزمة الكثيفة الزراعة

 الميزكمة الدكؿ ستدفعيا التي يضات،التعك ك ، أكركبا غرب ييكد       ن كخصكصا   العالمية، الييكدية البرجكازية
 الييكد عمى معينة ضريبة، كفرض ليـ بيا تسببكا التي األضرار بسبب ؛ دالثانية لمييك  العالمية الحرب في
 الدكلية المعكناتك  ،فمسطيف كييكد شرؽ أكركبا ييكد تجاه الديني االلتزاـ مف كنكع أكركبا غرب في

Jabotinsky: The War and The Jew,( p196-199) 

، الحركة التصحيحية)ص (3)  (200أبك جميـك
 (؛ نيؼ، معارؾ المنظمة العسكرية القكمية، )عبرم( 104جابكتنسكي، دكلة عبرية)عبرم() ص (4)

 (.123/ 2)ج 
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لندا سيطرة عمى األرض  فإف نشاطيـ في بك كبريطانيا ييدؼ إلى كسب تأييد دكلي لماألمريكية 
كنقميـ إلي فمسطيف؛ ألنيـ يشكمكف  العنصر األىـ في قياـ  ،منياكاف يركز عمى تيجير الييكد 

 الدكلة الصييكنية.
 موقف الحكومة البولندية من خطة السنوات العشر: .2

ص مف التحالفات" مع الدكؿ التي ترغب في التخم ة"سياس يلجأ التصحيحيكف إلى تبن
مكاطنييا الييكد، كذلؾ بالطمب مف تمؾ الدكؿ الضغط عمى بريطانيا لفتح أبكاب فمسطيف أماـ 

كمة البكلندية عمى دعـ الخطة، كمكافقة كاليجرة الييكدية، فنجاح الخطة يتطمب مكافقة الح
عمى  بكلندا ييكد إخالء خطة بريطانيا عمى فتح أبكاب فمسطيف لمييكد، فعرض جابكتنسكي

يـك  يأتي ك الدكلة، تمؾ في الييكد مف التخمص يتـ حتى خطتو، دعـ في   ٌ    كرغ بيا يا،حككمت
الشعب  تحمي عمى سيعمؿ ذلؾ أف جابكتنسكي كادعى ،"الييكد مف نظيفة" بكلندا فيو تككف

ستساعد  بكلندا" بعنكاف 1937 عاـ     ن مقاال   ككتب يخرجكف، ريثما الييكد كتحمؿ بالصبر البكلندم
فأقامت  ؛"اإلخالء" بخطة البكلندية الحككمة رحبت كقد ،(1)"اإلخالء خطة في كتساعدنا نفسيا

لمتأثير  العشر؛ السنكات خطة لنشر صحفيا صفحات كفتحت جابكتنسكي، مع متينة عالقات
 لخشيتيا ؛1937 ـ عا لمتقسيـ بيؿ خطة البكلندية الحككمة كرفضت ،(2)الييكدية الجالية عمى

 بكلندا مف كبيرة ييكدية بيجرة تسمح كال صغيرة، الييكدية لمدكلة الممنكحة األرض تككف مف أف
 .(3)إلى فمسطيف

عمى الحككمة البكلندية تصفية أمالؾ الييكد الذيف يرغبكف في  التصحيحيكف اقترح
عقد اتفاؽ جماعي مع حككمات الدكؿ التي سيخرج الييكد مف  أف يتـاليجرة إلى فمسطيف، ك 

ضات لحككمات الدكؿ التي سيخرج الييكد منيا يحممكف ممتمكاتيـ، أراضييا يتمثؿ في دفع تعكي
 الييكد حياة تنغيص ، كالعمؿ عمى(4)                                        ن           أما التي سيخرج الييكد منيا ال يحممكف شيئا  فال تعكيضات

 بيف االستراتيجي التحالؼ يؤكد ، كذلؾ(5)فمسطيف إلى اليجرة عمى ف لالندماج؛ إلجبارىـالمؤيدي
 كد.كأعداء اليي الصييكنية

                                                           

، الحركة التصحيحية)ص أبك (1)  ي كاالجتماعي لزئيؼ جابكتنسكيبف حكر، التفكير السياس؛ ك (202جميـك
 .(297 -295ص صعبرم( ))

(2)  Joshua, Poles and Jews (p25); Mendelson: The Jews of East Central Europe (p80) 

 (.285ص ) بف غكريكف، ذكريات  )عبرم( (3)
(4)  Mendelson: The Jews of East Central Europe, (p.80). 

، الحركة التصحيحية)ص(5)  (.201أبك جميـك
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 الصياينة غير فالييكد كثيرة في بكلندا، كصييكنية ييكدية أكساط غضب الخطة أثارت 
 بنتو ما عمى لمقضاء جاءت دعكة كأنيا الالسامية، مع "كتعاكف مساعدة" بمثابة اعتبركا الخطة

 غير الييكدماالشتراكي- البكند حزب كاتيـ ،(1)السنيف مئات منذ أكركبا في التجمعات الييكدية
 المعادية البكلندية الحككمة مع بالتحالؼ جابكتنسكي -بكلندا في الكاسع االنتشار صييكنيال

فكافقكا عمى الصييكنية،  المنظمة قادة أما، (2) بالدىـ مف كتيجيرىـ إلخضاع الييكد لمسامية؛
 في يقيمكف كانكا بكلندم، ييكدم 17.000 حكالي ـ بطرد1941ألمانياعاـ  بعد قياـ  الخطة
 .(3)القريب الخطر كاستشعركا بكلندا، بمدىـ باتجاه ياألمان

 الييكد عمى" :قاؿ حيث ،1936 عاـ منذ بكلندا ييكد بيف جابكتنسكي فكرتو أطمؽ
 الحككمة مكقؼ بسبب التنفيذ؛ صعبة كانت الخطة كلكف ،(4)تصفييـ أف قبؿ الغربة تصفية

 سياسة كتناقض، 1937عاـ كحةالمطر  التقسيـ خطة تناقض خطة فيي الرافض ليا، البريطانية
 .(5)تطبيقيا يمكف فال كبالتالي، 1939يض لعاـباأل الكتاب

فكرة تيجير الييكد مف بكلندا إلى فمسطيف في كؿ مؤتمراتيـ، كأكدكا  التصحيحيكف  ىتبن
نشأكا عالقات مع الحككمة البكلندية؛ لتنفيذ مشركعيـ أالحؿ الكحيد لمقضية الييكدية، ف أنو

كد، كرأكا أف الحؿ العسكرم كالتجنيد ىك الطريؽ الكحيد إلجبار الييكد عمى اليجرة، كتيجير اليي
 كأعمنكا التمرد ضد كؿ مف يقؼ أماـ خطة اإلخالء، كعمى رأسيـ  بريطانيا.

 :نشاط الياغاناة ثانيا:
ـ، تأسيس تنظيـ لو مصادره الخاصة، 1920فبراير)شباط(  24اقترح جابكتنسكي في 

الدفاع عف المستكطنات، كتـ انتخاب لجنة مركزية بيدؼ تنظيـ الياغاناة             ن   ليككف ناجحا  في
طالبت البعثة الصييكنية منح منظمة الياغاناة  ،(6)بتكميؼ مف البعثة الصييكنية
 فبدات مرحمة تسميح الياغاناة. ،(7) الصفة)الشرعية( كتزكيدىا بالسالح
                                                           

 .(72دافو، الرجؿ ككفاحو )عبرم() ص ن(1)
(2)  Mendelson: The Jews of East Central Europe, (p80). 

، الحركة التصحيحية)ص(3) Joshua: Poles and Jews, (p26)3(203أبك جميـك

 (72دافو، الرجؿ ككفاحو )عبرم()ص ن (4)
(5)  Shavit, Yaacov: Jabotinsky and the Revisionist Movement, (p.201). 

المجدكب ك (؛ 1/159لبيطار، المكسكعة السياسية كالعسكرية )ج؛ كا(41-40ناة)صسنكار، منظمة الياغاال (6)
 .(1/76)مج كآخركف، العسكرية الصييكنية

شريؼ، المفيـك ك (؛ 18مقددام، العالقات الصييكنية البريطانية)صك (؛ 40السنكار، منظمة الياغاناة)ص (7)
 .(1/257السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج
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 نشاط الياغاناة في شراء األسمحة: .1

نية لتزكيد كحدات الخفر في فمسطيف باألسمحة؛ لضماف استمرار سعت الحركة الصييك 
ـ، بدأ البحث عف مصادر 1936المشركع الصييكني، كمع بداية الثكرة الكبرل في فمسطيف عاـ 

لمتفاكض مع المسؤكليف البكلندييف؛ مف أجؿ ( 1)لشراء األسمحة،  فأرسمت الياغاناة  ييكدا أرزم
ـ، كصؿ ييكدا أرزم إلى بكلندا 1936في سبتمبر)أيمكؿ( عاـ بيع أسمحة لمحركة في فمسطيف، ك 

بصفتو مكفدا مف الحركة السرية الييكدية في فمسطيف، كقدـ مذكرة إلى قيادة الجيش البكلندم 
لطمب المكافقة عمى شراء األسمحة، كقد كافقت عمى تقديـ المساعدة لمياغاناة، كذلؾ لتشجيع 

، كاشترل أرزل أكؿ صفقة أسمحة، كانت مؤلفة مف (2)طيفاليجرة الييكدية مف بكلندا إلى فمس
مع مصنع آالت في بكلندا، كأدعى  تفاؽع االاستطاك ، (3)دفعيف رشاشيفمر، ك كز بندقية ما 25

 أنو مبعكث ممؾ الحبشة، ينكم إرساؿ أسمحة بكاسطة محادؿ كمجمكعة مف العجالت، ككاف
 ، أك ى فمسطيف،  عبر ميناء ككنستانزاإل  ي     ي رسميايكـ األحد داخؿ العجالت، ك األسمحة  يضع

 .(4)ميناء نمادينيا

 16.800حكالي   ـ،1936عاـ كبمغت قيمة البضائع في مستكدعات الياغاناة في 
 2,670جنييا ألسمحة كذخائر تـ شراؤىا مف بكلندا، ك 12.750ة تجنيو فمسطيني، منيا ما قيم

 .(5)جنييا مف فنمندا 1.380جنييا مف بمجيكيا، ك

مما سبؽ أف بكلندا التي كانت تضـ أكبر تجمع لمييكد قبؿ الحرب العالمية  يتضح
الثانية كانت تتطمع لتيجير الييكد مف أراضييا؛ لتحسيف أكضاع بكلندا، كبكلنة اقتصادىا ؛ لذلؾ 
كافقت عمى عقد صفقات لبيع السالح لمنظمة الياغاناة، ككانت المصدر األكؿ الذم اعتمدت 

 تكفير السالح.  عميو الياغاناة في

                                                           

ـ، درس في مدارس ىرتسميا، كأكمؿ 1924عاـ ـ، قدـ إلي فمسطيف 1907ـ في بكلندا عا ييكدا أرزم: كلد (1)
ائرة السياسية، كفي ـ، ثـ عمؿ في الد1926لتحؽ بالياغاناه في عاـ اراستو في كميو الحقكؽ في القدس، د

جيزة ـ.أبك عمياف، تطكر األ1950درجة ضابط، تكفي عاـ  إلىقي في الشرطة البريطانية  ي ر  ـ، 1930عاـ 
 .(112األمنية)ص 

 شراء األسمحة)عبرم( (؛401ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل ( 2)
 .(مكقع إلكتركني)

 .(209، منظمة الياغاناة)السنكار (3)
 (.402ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (4)
 .407صالمرجع السابؽ،  (5)
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، عمى مكاصمة النشاط في بكلندا (1)حث إلياىك غكلكمب، كدكؼ ىكز، كشاؤكؿ أفيغكر
     ن                                                     تابعا  لمحركة، كأنتج مراجؿ تجارية، كمخارط محركات لمبيارات،  البكلندم  كأصبح مصنع شبيتمو
مصنع                ي       زنيا الثقيؿ، كأ لحؽ بالبسبب ك  ؛الت( التي أفادتيـ في نقؿ السالحكمحادؿ)تجكيؼ العج

ف، كاثناف مف أعضاء كيبكتس التدريب، لمراقبة العماؿ، ككانت عممية تكظيؼ ك عماؿ بكلندي
                                                                   ي               األسمحة تتـ في الميؿ عمى يد أرزم كشتيميو كالطالئعييف، ككانت المحادؿ ت رسؿ إلى فمسطيف 
، كيستخدـ في رزميا صحؼ عربية لمتضميؿ، ككاف  عمى اسـ رجاؿ عرب في قمقيمية أك طكلكـر

كؿ عف استالـ األسمحة كتفريغ األسمحة المخبأة كحدة مف عماؿ القيادة القطرية التابعة المسؤ 
 .(2)لمنظمة )الياغاناة( 

ألسمحة، إذ برىنت امف المالحظ أف ىذه  الشحنات أدت إلى تغير كامؿ في طابع شراء 
رغـ مف ادعاء أف باإلمكاف القياـ بنشاط مبرمج لتنظيـ شراء األسمحة، كترل الباحثة أنو عمى ال

الياغاناة كغيرىا مف التنظيمات العسكرية  أف محاكالت إدخاؿ األسمحة كانت تتـ بطرؽ سرية، 
إال أنو مف الصعب دخكؿ ىذه األسمحة بعيدا عف عيكف بريطانيا؛ أم أف بريطانيا غضت النظر 

 عمى دخكؿ  األسمحة طالما أنيا ال تدخؿ بصفة رسمية.

بكلندية إلى حد السماح ألرزم بأف يدفع ثمف األسمحة تحسنت العالقات بالسمطات ال
بالعممة الذىبية البكلندية، حيث كاف يأخذ األمكاؿ مف الييكد المعنييف بنقؿ أمكاليـ إلى فمسطيف 

 .(3)الياغاناة حيف كصكؿ الشحنة إلى فمسطيف شركط مريحة، ثـ يستردكنيا مفب

دانييؿ ككلؼ، الذم  كافؽ عمى استطاع أرزم إقامة صمة بالييكدم اليكلندم الثرم 
ألؼ جنيو إسترليني لشراء األسمحة لمياغاناة، ككعد بدفع المبمغ عمى خمسة  100التبرع بمبمغ 

ألؼ جنيو إسترليني الذم تسممو في  20أقساط، كاستطاع أرزم مف خالؿ القسط األكؿ كمقداره 
مية الثانية، ككصمت ضمف ـ مف تمكيؿ أخر شحنة سالح لمياغاناه قبيؿ الحرب العال1939عاـ 

 .(4)تمؾ الشحنة مدافع رشاشة بكلندية مف نكع راكاـ

                                                           

  العمؿ شؤكف في      ن ناشطا   كاف، 1912ـ، ىاجر لفمسطيف عاـ 1898يغكر: كلد في التفيا أفشاؤكؿ  (1)
 المجنة في ىاعفكداة ألحدكت  ي       ن ع يف ممثال   طبريا، مجمكعة في المستكطنيف أكائؿ مفك  كاألمف، كاالستيطاف

 1978 عاـ ،تكفي العشرينات في التجسس كأعماؿ لممخابرات      ن مديرا   أصبحثـ  الياغاناة، لمنظمة القطرية
 (95البريطانية)ص الصييكنية العالقات ي، ميان. ـ

 (.404-403صص ـ )1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (2)
 .404صالمرجع السابؽ،  (3)
 (.209)ص السنكار، منظمة الياغاناة (4)
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ـ، بناء عمى قرار الحككمة 1939تكقفت عممية شراء األسمحة رسميا في يكليك)تمكز( 
 10ك  ،     ن رشاشا   225ك  ،بندقية 2750إلى فمسطيف مف بكلندا  بعد أف ارسؿ ارزمالبكلندية، 

باإلضافة لكميات كبيرة مف  ،مميكف طمقة 2ك ،مف الذخيرة طف 700كنحك  ،أالؼ قنبمة يدكية
مف خالؿ  -لصنع الطمقات، كاستطاع أرزم تكاىتـ أرزم بشراء آال ،المسدسات كذخيرتيا

تنظيـ حركة ك تنظيـ أفراد ىحالكتس البكلندييف عسكريا،  -صالتو السياسية بحككمة بكلندا 
رجاؿ يف حككمة بكلندا ك لحرب  التعاكف باليجرة السرية مف بكلندا إلى فمسطيف، كأكقفت ا

 . (1)منظمتي الطالئع كالياغاناه

يؼ، عقد في جن (2)ـ1939أثناء عقد المؤتمر الصييكني الحادم كالعشريف عاـ 
ألؼ  40السالح اجتماعاتيـ كتمت المكافقة عمى رصد ميزانية مقدارىا  شراءالعاممكف في مجاؿ 

اية في بكلندا؛ لتمكيؿ نشاط أرزم، كتمكف أرزم مف شراء جنيو استرلينى مف أمكاؿ صناديؽ الجب
طائرات شراعية لحساب شركو أفيركف في فمسطيف، ككصمت فمسطيف قبؿ  6طائرتيف خفيفتيف، ك

نجح أرزم في اإلفالت،  ،ـ1939كبعد احتالؿ األلماف لبكلندا عاـ ، نشكب الحرب في أكركبا
فقدتيا عندما سقطت لكنيا بندقية،  500كارسك ياغاناه في الكالكصكؿ إلى فمسطيف كنقؿ لمقر 

 . (3)العاصمة البكلندية كارسك في يد ألمانيا

الحركة الصييكنية باألسمحة  مدادإل ضح أف بكلندا كانت المركز الرئيسمما سبؽ يت
 كالمستكدع األكبر لمطاقة البشرية التي أسيمت بإقامة الكياف الصييكني عمى أرض فمسطيف.

 في التدريب: نشاط الياغاناة .2

تكجو ممثؿ الياغاناة في بكلندا ييكدا أرزم كممثؿ منظمة الطالئعييف د. ميخائيؿ بيكر 
 إلى معارفيما، في ىيئة األركاف العسكرية البكلندية، كفي كزارة الخارجية باقتراح لتمكيف الشباف

ألف  ؛بكلندا المرشحيف لميجرة مف التدريب عمى استخداـ السالح في إطار التدريب العسكرم في

                                                           

 (.405ـ )ص1939-1936ة الكبرل مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربي (1)
ـ، كبحث في الكتاب 1939                                   ي                        المؤتمر الصييكني الحادم كالعشركف: ع قد في جنيؼ في سكيسر عاـ  (2)

 األبيض الصادر عف الحككمة البريطانية. منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية
 (453)ص

 (.407-405صص ـ )1939-1936ة الكبرل مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربي (3)



193 

، كبالتالي ةالياغاناة المسمحة بأسمحة بكلنديالطالئعييف المياجريف إلى فمسطيف سيدخمكف في 
 . (1)يجب تدريبيـ عمييا في بكلندا

مغادرة الشباف بكلندا بعد تدريبيـ  كافقت السمطات البكلندية عمى ىذا االقتراح بشرط 
يج مدربيف، كأككمت القيادة في المعسكر إلى مباشرة، كأقيـ في زيمكنكا قرب كارسك دكرة لتخر 

كاستمرت ، مردخال حداش كساعده مدرباف مف الياغاناة، ىما مناحـ بف شاحر، كأفرايـ شابيرا
شير، ككاف التدريب  ة       ن    كيبكتسا  لمد 22جاءكا مف  ،فتيات 10شابا ك 33الدكرة التي شارؾ فييا 

القنابؿ  ي، كرمنار بالذخيرة الحيةعمى إطالؽ ال تدريبميكميا لمده عشر ساعات كنصؼ؛ ل
فف استخداـ السالح، كحثكا المتمرنيف عمى أف يثيركا في أكساط زمالئيـ بعد عكدتيـ اليدكية، ك 

                                                                              ن        إلى فركعيـ ركح القتاؿ، كنظمت في كارسك مجمكعة مف العمالييف الييكد، كتمقت تدريبا  لمدفاع 
اف خريجك دكرة زيمكنكا عمى رأس ـ في بكلندا ك1937عف نفسيا، كعندما كقعت أحداث سنو 

                                               ي       تمؾ الدكرة في تنظيـ التدريب داخؿ الكيبكتسات، كع قدت في  ك، كنجح خريج(2)أعماؿ الشغب
كؿ كيبكتس دكرات لممدربيف كأعضاء القاعدة، كجرل التدريب عمى استخداـ السالح ببنادؽ 

 .(3)خشبية
إلى فمسطيف لتييئتيـ لمكاكبة كافقت الحككمة البكلندية عمى  تدريب  الييكد قبؿ ىجرتيـ 

الظركؼ داخؿ فمسطيف، كبالتالي  ضماف عدـ عكدة المياجريف إلى بكلندا، كما حدث في 
اليجرة الرابعة، كبذلؾ يتبيف أف بكلندا كانت حريصة أشد الحرص عمى التخمص مف أكلئؾ 

كشراء  ،دريبا، كأغرتيـ بالسماح ليـ بالتاقتصادىا، كمقدراتيبالييكد الذيف كانكا يعبثكف 
األسمحة، كترتيب رحالت اليجرة إلى فمسطيف، دكف أم اعتبار لما يمكف أف يحدث ألىؿ 

                                                          ن البكلندم فقط ىك التخمص منيـ، كقد استغؿ الصياينة ذلؾ استغالال                       ٌ فمسطيف، فقد كاف اليـ  
      ن                        كبيرا  لخدمة المشركع الصييكني.

ماعيا في يناير)كانكف الطالئع)الحالكتس( في اجت ةأقرت الييئة المركزية لمنظم
لميجرة، كأنشأ أعضاء القيادة القطرية  ـ،  أف اإلعداد العسكرم شرط أساس1938الثاني(عاـ 
 ةكتنظيـ دكرات محمي ،إرساؿ مكاد تدريب لمفركع :ئرة إعداد المدافعيف( كمف مياميالمياغاناه )دا

                                                           

 بكلندا في الدفاع)عبرم( (؛439مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )ص (1)
 .(مكقع إلكتركني) بكلندا في الدفاع)عبرم( (2)
 (.440ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (3)
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عداد طالئعييف قادريف عمى التكيؼ عمى االنضباط  كطاعة األمر، كتنفيذه                                                              لتخريج مدربيف، كا 
 .(1)بال تردد، كالدقة في تنفيذ العمميات

ـ قابؿ شاؤكؿ 1938تابعت الياغاناة النشاط في بكلندا باىتماـ، ففي فبراير)شباط( 
الطالئع، ككعدىـ بجمع األمكاؿ الالزمة؛ لتنظيـ دكرة  ةئير أعضاء الييئة المركزية لمنظمما

مف أعضاء حركة الشبيبة  عسكريةريب مجمكعات قت ذاتو بدأ تدمركزية جديدة، كفي الك 
الصييكنية )بيتار( لتككيف نكاة )الدفاع( الذاتي في مدف بكلندا،  كمع مركر الكقت ىاجر إلى 

 .(2)فمسطيف جميع المدربيف األكائؿ 

الدكرة الثانية في معسكر زيمكنكا  1939يكنيك)حزيراف( عاـ  16افتتحت الياغاناة في 
، كمندكبيف عف جميع التيارات البكلندية كزارات الدفاع كالخارجية كالداخميةبحضكر مندكبيف عف 

فتيات، كقاـ عدد مف الضيكؼ   9      ن        متمرنا ، بينيـ  45في منظمة الطالئع، كشارؾ في الدكرة 
، كمكشيو ميمينيو بزيارة المعسكر؛ لمساندة نشاط جمع األمكاؿ مف  أمثاؿ يتسحاؽ غريبنيـك

استمرار العمؿ، كمف جية أخرل إلظيار نشاط الياغاناة أماـ أكساط الجميكر؛ مف أجؿ 
ـ، انتيت الدكرة  الثانية، كحصؿ جميع الخريجيف 1939يكليك) تمكز( عاـ 16كفي  ،الجميع

عمى كثائؽ حككمية، تمنحيـ الحؽ في العمؿ مدربيف، كحمؿ األسمحة العسكرية في أنحاء 
 .(3)الدكؿ

التخمص مف الييكد فحسب، بؿ كانت تقؼ إلى كبذلؾ يتضح أف بكلندا لـ تكف تريد 
جانبيـ، كتساىـ في إعدادىـ بمعنى الكممة، فدكرة تدريبية تعقدىا الياغاناة عمى أراضي بكلندا 

بكف عف كزارات الدفاع كالخارجية كالداخمية، كعند انتيائيا يمنحكف شيادات ك يحضرىا مند
مف كؿ ذلؾ دكر بكلندا في تطكير  حككمية بكلندية مع أف األمر خاص بالياغاناه، ككاضح

ـ، كاحتالؿ 1948القدرات العسكرية الصييكنية، التي كاف ليا أثر في حرب فمسطيف عاـ 
 %مف أراضييا كتشريد أىميا كارتكاب المجازر ضدىـ. 78حكالي 

عسكرية البكلندية كحصمت الييئة المركزية لمنظمة الطالئع عمى إذف مف السمطات ال
بالتدريب العسكرم في جميع فركع المنظمة في بكلندا)باستثناء األماكف  وسمحت ليا بمكجب

في بكلندا، غير أنو بعد   ن ا  كيبكتسا تدريب 28العمؿ الفعمي في  أقريبة مف الحدكد السكفيتية(، كبدال

                                                           

 (.441ـ )ص1939-1936مسطينية، الثكرة العربية الكبرل مؤسسة الدراسات الف (1)
 (67الزاممي، فمسطيف في التقارير البريطانية) (2)
 )مكقع إلكتركني(. بكلندا في الدفاع)عبرم( (3)
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كتكقؼ  ،، كانيار مشركع التدريب ضمف االنييار العاـبكلندا أياـ معدكدة، عبرت جيكش ىتمر
 .(1)كتسات النشاط في الكيب

ـ مف إقامة عشرات الدكرات التدريبية 1939-1937لقد نجحت الياغاناة خالؿ الفترة 
في أنحاء بكلندا، ك تمقى مئات مف األشخاص التدريب فييا، الذيف دربكا بدكرىـ آالؼ 

مشركع الصييكني، فالياغاناة                                        ن                    الطالئعييف، كتـ تثقيفيـ ك إعدادىـ عسكريا ؛ لإلسياـ في تنفيذ ال
 إقامة الكياف الصييكني بالقكة العسكرية.  المساىمة في بت ذلؾ الجيؿ عمى ضركرة  ٌ ر  د

 :ثالثا: نشاط المنظمة الصييونية العسكرية)إيتسل(
سعى جابكتنسكي إلى رعايتيا كتدعيميا ـ، 1937عاـ مع بداية ظيكر اإليتسؿ 

ؿ بالمساعدات العسكرية عاـ إلى اتفاؽ في بكلندا عمى إمداد إيتسذلؾ البالسالح، كقد تكصؿ في 
                                                                             ن             الممكنة، كتدريب المقاتميف مف منظمة بيتار، كتكفير التربية العسكرية ليـ؛ تمييدا  إلرساليـ إلى 

 ،(2)في فمسطيف التنظيـ العسكرم )اإليتسؿ(؛ الحتكائيـ ضمف صفكفوحيث يستقبميـ فمسطيف 
 يتسؿ عالقة قكية.   ا  ككانت العالقة بيف بيتار ك 

تسؿ، بسبب فشؿ التصحيحييف في تنظيـ اليجرة السرية كفرض يإبدأ الخالؼ داخؿ 
 (3)              ن                                                               بريطانيا قيكدا  عمى المياجريف؛ أدل لرفض شتيرف كأنصاره في إيتسؿ سياسة ضبط النفس

كتبمكرت فكرة االنتقاؿ مف الحرب ضد العرب إلى الحرب ضد التي يتبعيا البيتاريكف، 
سؿ في الثالثينات مندكبيف؛ الجراء اتصاالت يتإف، كعمى ذلؾ األساس أرسمت منظمة البريطانيي

 .(4)دؼ الحصكؿ عمى تعاكنيـ، كدعميـمع سمطات بكلندا؛ بي

                                                           

 (.443ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (1)
 (1/73)ج ؛ الباب، مف ممفات اإلرىاب الصييكني(1/101المجدكب كاخركف، العسكرية الصييكنية)مج (2)

 عبرم()نت(.) البيدكت، إيتسؿ في بكلندا
سياسة ضبط النفس)اليغمغاة(: سياسة اتبعتيا الياغاناة  خالؿ السنة األكلى مف اندالع الثكرة الفمسطينية  (3)

ـ بردكد أفعاؿ ىجكمية ضد ـ، كىي تستند عمى االكتفاء بالدفاع عف النفس، كاالمتناع عف القيا1936عاـ 
الياغاناة                                                                      ن                   السكاف العرب كاالنتقاـ منيـ، كمع ذلؾ لـ تتقيد مجمكعات الياغاناة دائما  بتمؾ السياسة، كسعت

لى امتصاص العداء العربى قدر المستطاع، ككسب التأييد الريطانى ليا. إمف خالؿ تمؾ السياسة 
(، محارب، الياغاناة 144ـ )ص1948-1936 مقدادل،العالقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف

تسؿ كليحى)ص  .(44              كا 
 .(1/73الباب، ممفات اإلرىاب الصييكني)ج (4)
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د في       ي الذم ع قيتسؿ، كفي مؤتمر بيتار إفي كتمة غير رسمية داخؿ  نظـ شتيرف أنصاره
ـ، عرض مناحيـ بيغف أراء شتيرف المتعمقة ببداية الصييكنية 1938سبتمبر) أيمكؿ( عاـ 

تت الصييكنية أثـ  (1)الصييكنية بدأت بالصييكنية العممية(القكمية)ة، كأعمف أف الحركةالعسكري
الصييكنية العسكرية، كطالب بيغف بتغيير القسـ البيتارم بحيث  ةكنحف عمى عتب (2)السياسية،

، ذراعي لحماية شعبي كاحتالؿ كطني"يحؿ محؿ عبارة "ال أرفع ذراعي إال لمدفاع" بعبارة " أرفع 
، كلكف االجتماع انتيي بانتصار صيغة بيغف ةرض جابكتنسكي عمى ىذه الصيغة بشدعتفا

 .(3)بأغمبية حاسمة

بشأف باقي مطالب اإليتسؿ، فتمت  ،المؤتمر دارت مناقشات في جمسات مصغرة كأثناء
شراؾ اإليتسؿ في نشاطات اليجرة السرية مف أكركبا،   (4)المكافقة عمى إقصاء مكشيو ركزنبرغ                                                   كا 

قرر جابكتنسكي إلغاء المجنة السياسية المسؤكلة عف مراقبة اإليتسؿ، ك تـ االتفاؽ بيف بيتار  كما
            ن                        كتخضع سياسيا  لتكجيات جابكتنسكي، كتـ  ،كاإليتسؿ عمى أف تمتـز اإليتسؿ االنضباط المطمؽ

                                                                         ن     إقصاء الممثؿ المكالي لجابكتنسكي أىاركف بركبس في بكلندا عف منصبو، كعيف بدال  منو 
كبدأت إيتسؿ بتكسيع   ،(5)اؽ بيف بيتار كاإليتسؿ مناحيـ بيغف مف دعاة العمؿ النشيطباتف

ـ، أعمنت 1944، كبداية عاـ 1943نشاطيا السياسي المستقؿ عف بيتار، كفي نياية عاـ 
عالقتيا مع حزبيا التصحيحي، ك أصبحت منظمة قطعت ك سؿ تمردىا ضد سمطة االنتداب، إيت

 .(6)ف تمت تصفية خاليا إيتسؿ في بكلندا أثناء الحرب العالمية الثانيةتتمتع بسمطة ذاتية، كلك

 

 
                                                           

كيؤمف الصياينة  ،الصييكنية السياسية: اصطالح يطمؽ عمى الحركة الصييكنية التي نظميا ىرتزؿ (1)
ادر عمى االندماج. المسيرم، أف المسألة الييكدية ىي مشكمة الفائض السكاني الييكدم غير القالسياسيكف 

 .(252مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص
أف  مككاف يناد ،يعكد إلى ما قبؿ إعالف كعد بمفكر، : تيار ظير في الحركة الصييكنيةالصييكنية العممية (2)

كاقع في  كالعمؿ كالمساىمة في خمؽ أمر ،حؿ إال عف طريؽ جيكد الييكد الذاتية                     ي المسألة الييكدية لف ت  
 .(255فمسطيف. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص

 (.520مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  )ص (3)
ـ، كنشط في الياغاناة)ب(، كأصبح قائد 1921كفد إلى فمسطيف عاـ  ،ركزنبرغ: صييكني ركسي ومكشي (4)

،1938-1937إيتسؿ عامي   (163تاريخ الحركة الصييكنية التصحيحية)ص ـ. أبك جميـك
 (.521مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  )ص (5)

  Shavit, Jabotinsky and Th Revisionist Movement (p.99)(6)
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 :تيجير ييود بولندانشاط إيتسل في  .1

مع عدة أعضاء آخريف إلى بكلندا،  (1)ـ أبراىاـ شتيرف1938أرسمت إيتسؿ في ربيع 
ندييف، كتمكف أبراىاـ شتيرف خالؿ زيارتو لبكلندا مف إقامة عالقات كطيدة مع المسئكليف البكل

أعطت ثمارىا في ثالثة مجاالت، ىي: التدريب العسكرم، كالتزكد باألسمحة، كفتح أبكاب بكلندا 
                     ن                                                  ، كقد كجد شتيرف آذانا  صاغية لدل المسئكليف البكلندييف الذيف كانكا يسعكف (2)ليجرة الييكد منيا

نت فكرة لمتخمص مف التجمع الييكدم في بكلندا، كخمؽ أعكاف ليـ في الشرؽ األكسط، ككا
شتيرف متمثمة بقكلو: إف تعاظـ الضغط عمى العرب بقكة ردكد فعؿ إيتسؿ، ستضعؼ مكانتيـ 

 (3)السياسية، كبذلؾ تصبح ىجرة الييكد مف بكلندا، المعنية بيجرتيـ ممكنة"

 خطة األربعين: .2

كضع أبراىاـ شتيرف خطة عمؿ تتمحكر حكؿ: إقامة خاليا سرية لممنظمة العسكرية 
عدادىـ القكمية )إتس                                                                     ؿ( في أنحاء بكلندا كافة؛ لتعكيد األشخاص عمى العمؿ التأمرم، كا 

ككانت الخمية الكاحدة  ،لمنشاطات العسكرية في دكرات خاصة، كنقميـ إلى فمسطيف بكؿ الطرؽ
مؤلفة مف خمسة أعضاء، ككاف الفرع يشتمؿ عمى عدة خاليا، كقد شارؾ في تمؾ الخاليا 

                ي                      كمع مركر الكقت ت نظـ  الخاليا ضمف سرايا ، (4)ي الحركةرؤساء الفركع كأعضاء بارزكف ف
شاب مدربكف، كمزكدكف باألسمحة، 40.000ككتائب، حتى إذا حاف الكقت أصبح لدل المنظمة 

ثـ يتـ نقميـ مف المكانئ األكركبية إلى مكانئ فمسطيف؛ عندئذ سترفع المنظمة عمـ التمرد عمى 
ات بيف اإليتسؿ كالسمطات البريطانية؛ فتستغؿ اإليتسؿ  البريطانييف؛ مما سيؤدم الندالع اشتباك

                                                           

 ىاجر إلى فمسطيف، 1924ـ، كفي عاـ 1907كلد في بكلندا عاـ  ،أبراىاـ شتيرف: مؤسس منظمة ليحي (1)
كنشط في منظمة الياغاناة، كعندما أسست منظمة إيتسؿ أصبح أحد نشطائيا كزعمائيا، كعندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية، أعمنت المنظمة اليدنة مع الحككمة البريطانية؛ فانسحب شتيرف مف منظمة  إيتسؿ 

 .(437كأسس منظمة ليحي. تممي، معجـ المصطمحات الصييكنية)ص
، الحركة التصحيحية)ص؛ ك (1/535سياسي كاالجتماعي لمييكد)جفيـك الشريؼ، الم (2) ؛ (204أبك جميـك

 )مكقع إلكتركني(.البيدكت، إيتسؿ في بكلندا)عبرم(ك 
 .(1/535شريؼ، المفيـك السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج (3)
، حركات أبك جمي (؛519ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (4) ـك

  (.مكقع إلكتركنيعبرم()) (؛ البيدكت، إيتسؿ في بكلندا92ص) الشبيبة الصييكنية
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كيتغمبكف عمى القكات  ،المعارؾ إلنزاؿ عشرات األلكؼ مف الشباب الييكد المسمحيف
 .(1)البريطانية

الخطة  بإعجاب البكلندييف، كأعمنت الحككمة البكلندية بصكرة غير رسمية، أنيا حظيت 
اسة البريطانية الرامية إلى منع اليجرة الييكدية، كتكصؿ معنية بتقديـ مساعدة لمييكد لكسر السي

ييكد بكلندا إلى  شتيرف مع الحككمة البكلندية إلى اتفاقية تضمنت: تيتـ منظمة اإليتسؿ بتيجير
احتالؿ مكانة ذات أىمية في الشرؽ األكسط، كتحث  عمىالمنظمة بكلندا  ساعدفمسطيف، كت

صراعيا ضد ألمانيا النازية كركسيا الشيكعية، في حيف  ييكد العالـ عمى دعـ حككمة بكلندا في
مكانية إقامة معسكرات تدريب                                            ن       ن       ن                                تتعيد بكلندا بإعطائيـ أسمحة كثيرة، كتدريبا  عسكريا  تخصصيا ، كا 
عمى أراضييا، كمنح تسييالت خركج الييكد المعنييف باليجرة إلى فمسطيف بصكرة )غير 

 .(2)مشركعة(

ندم كخارجو دكرات لتخريج متدربيف عمى غرار دكرات كأقيمت في نطاؽ الجيش البكل
الدكرات الكثيريف إلى الخاليا التي أنشأتيا اإليتسؿ في كؿ مكاف، كاجتذبت  ،الياغاناة في بكلندا

يتسؿ عالقة كثيقة مع الييكد في بكلندا التي كانت تتبع نظاميا بحماس، كيقدمكف إكما أقامت 
ك أصدرت صحيفة رسمية سميت القدس تحترؽ )يركشاليـ  ،(3)ليا كؿ كسائؿ المساعدة الممكنة

ايف فالعيف( كغير االسـ بعد فترة قصيرة إلى العمؿ)دل تات(، ككانت تصدر في البداية مرة أك 
لصحيفة يكمية، كلقد نافست صحيفة  1939مرتيف في األسبكع، كلكنيا تحكلت في ربيع سنو

 .(4)العمؿ الصحؼ التصحيحية

مميكف طمقة، كمئات الرشاشات  20بندقية، ك20.000تسمـ المنظمةكاف مف المقرر أف ت
كعشرات األطناف مف المكاد  ،الثقيمة مف نكع ىكتشيكس، كآالؼ المسدسات كالبنادؽ مع الحراب

المتفجرة، ككميات كبيرة مف القنابؿ اليدكية، كقد سممت ىذه األسمحة كالذخيرة إلى مندكب المنظمة 
ف الجيش البكلندم، كنقمت إلى مخازف مؤقتة، كظمت تحت إشراؼ في بكلندا مباشرة مف مخاز 

                                                           

 .)56)عبرم()ص )إسرائيؿ( ، مقاتمك حريةمكر (؛ يميف74-1/73ب، مف ممفات اإلرىاب الصييكني)جإليا (1)
 (1/75إلياب، مف ممفات اإلرىاب الصييكني)ج (2)
 (53/54زية )المسار/عالحكيؾ، العالقات الصييكنية النا (3)
لياب، مف ممفات اإلرىاب الصييكنيك (؛ 522مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  )ص (4)                                  ا 

 .(1/73)ج
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تـ تيريب ت؛ مف أجؿ نقميا إلى فمسطيف، ك حتى تـ إخراجيا مف تمؾ المستكدعا ،الجيش البكلندم
 .(1)إلى فمسطيف عف طريؽ السفف، التي كانت تحمؿ مياجريف سرييف ةاألسمحة كالذخير 

إيتسؿ إلى فمسطيف،  بإرساليا لمنظمة نداإف المتأمؿ لكميات األسمحة التي سمحت بكل
فمسطيف، مقارنة بإمكانات المقاكمة الشعبية المحدكدة يا كحدىا كافية لمسيطرة عمى أرض يجد أن

 .إلى فمسطيف بأسمحة قميمة كفاسدة تالتسميح، كالجيكش العربية التي كصم

ذا  مكف التكصؿ ي ،ما سمحت لمياغاناة بشرائو منيالذلؾ أضيؼ                        ىذا لتنظيـ كاحد، كا 
                        ن     ن                                                           إلى أف بكلندا كانت شريكا  فاعال  في الجرائـ التي ارتكبيا الصياينة ضد أبناء الشعب الفمسطيني 

 ـ.1948في حرب عاـ 
 الدورة العسكرية لخبراء المتفجرات: .3

ضمف االتفاقية المكقعة مع حككمة ـ، 1939يتسؿ في نياية ربيع سنة شرعت  اإل 
، كقد أقيمت الدكرة في مصيؼ (2)لمتفجراتايج خبراء عداد دكرة عسكرية لتخر بكلندا  بإ
كاستمرت خمسة  ،( في جباؿ زاكيكنا في الجنكب الغربي مف بكلنداAndrychowاندريككؼ)

كقد تكلى تدريب ، (3)    ن                                 عضكا  مف أعضاء اإليتسؿ، جاءكا مف فمسطيف 26أسابيع، كشارؾ فييا 
كعدد أخر مف الضباط كالرقباء في  ،نقيب ةلدكرة  ضباط بكلنديكف برتبرجاؿ اإليتسؿ في ا

م نظامي، يشتمؿ التدريب   ي                                         كق س ـ برنامج التدريب إلى قسميف: تدريب عسكر  ،الجيش البكلندم
حكؿ عمميات تشكيالت أكسع، كالتكتيؾ  الجماعة، كالفصيمة، كمحاضرات لعمى مستك 

مثؿ النسؼ العسكرم، كاالتصاالت، كالقسـ الثاني يتعمؽ بالتدريب عمى المقاكمة السرية 
 ،اإلرىابي )التخريبي(، كالعمؿ السرم كاالتصاؿ السرم)الحبر السرم(، كحرب األنصار

اإلرىاب الشخصي، كىجمات عمى  :كالتخطيط لعمميات إرىابية سرية ضد أىداؼ مختمفة )مثؿ

                                                           

 .(1/76إلياب، مف ممفات اإلرىاب الصييكني)ج (1)
ة ة الصييكنيالحكيؾ، العالقك (؛ 523مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل )ص (2)

 .(53/54عالنازية)
    ن                                     شخصا ، نقمكا عمى ظير سفينة ترنسيمفنيا إلى  26اجتمع دافييد رزئييؿ برجاؿ اإليتسؿ في القدس، كرشح    (3)

ساعة في القطار كصمكا إلى مدينة  24ككنستناتسيا الركمانية عمى ساحؿ البحر األسكد، كبعد سفر لمدة 
حيث نقمكا إلى مركز تدريبيـ ، طار إلى جنكب غرب بكلنداكراككؼ في بكلندا، كبعد بضعة أياـ تكجيكا بالق

 .(77/ص1عمى جبؿ الكارباتييف . إلياب، مف ممفات اإلرىاب الصييكني)ج
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ـ حضر ضابط بكلندم عالي 1939كفي احتفاؿ انتياء الدكرة في أيار )مايك(، أىداؼ ثابتة(
 (.1)نأ رجاؿ اإليتسؿ عمى نشاطيـ السياسي كالعسكرم الرتبة، كى

كانتيت كما كاف مقررا ليا، غير أف الدكرة الثانية، لـ تخرج إلى  ،عقدت الدكرة األكلي
 كاف البكلنديكف عمى استعداد لتزكيدك  اندالع الحرب العالمية الثانية، حيز التنفيذ؛ بسبب

ة إلى فمسطيف، بينما تـ تخزيف القسـ اآلخر في الصياينة بالسالح، كتـ تيريب قسـ مف  األسمح
 .(2)مخابئ سرية تابعة لمنظمة اإليتسؿ في بكلندا إلى حيف إيجاد الطريقة المالئمة لتيريبو

 ي                                                      ي كجدكا في بكلندا قاعدة تنظيمية، مالية كسياسية، لنشاطات  إيتسؿ أف لقد كانت ميمة 
، يطا لتنفيذ مخططيا باحتالؿ  فمسطيفاإليتسؿ في فمسطيف، كأف ينشئكا قكة تبدأ ىجكما نش

إليتسؿ، كما  المساعدة قدمت لذلؾ أراضييا؛ مف الييكد بيجرة معنية بكلندا كانت حككمةك 
لتسريع ىجرة الييكد إلى فمسطيف، كخصكصا أف بريطانيا بدأت تعبر  قدمتيا لمياغاناه كبيتار؛

كقمقة حكؿ مكقؼ  ،انيةعف مكاقؼ مضطربة تجاه الييكد، فيي عمى أبكاب حرب عالمية ث
 العرب مف الحرب.

 الوافدين إلى فمسطين:البولنديين، أبرز قادة الصياينة     ً   رابعا : 
  (:1973-1886بن غوريون )دافيد  (1

أكتكبر )تشريف األكؿ( عاـ  16 ي                                               ك لد حاييـ أفيجدكر جريف )ديفيد بف غكريكف( بتاريخ 
عكة إلى التحرر الذاتي، كالتخمص مف ـ في مدينة "بمكنسؾ" البكلندية في مناخ مشحكف بالد1886

أعضاء حركة أحباء صييكف، فتعمـ المغة العبرية، ككاف أكؿ  ى، كاف بيت كالده ممتق(3)حياة الجيتك
ٌ      فكك ف ىك  ،(5) (دكلة الييكددبكتاب ثيكدكر ىرتزؿ )، كتأثر (4)ما قرأ بالعبرية كتاب "حب صييكف"   

دريس المغة العبرية كالتركيج ألفكار ىرتزؿ، كرأل أف ؛ لت(6)كزمالؤه جمعية اختاركا ليا اسـ عيزرا
                                                           

 (.523ـ )ص1939-1936مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الثكرة العربية الكبرل  (1)
 .(54-53صص سحؽ شمير)إشامير، مذكرات  (2)
 .(99ألشقر، الرفاعى، إسرائيؿ الرؤساء)ص(، ا72الحسني، الصييكنية)ص (3)
 .(276/ 1شريؼ، المفيـك السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج (4)
 )عمى االنترنت(.الجزيرة نت، بف غكريكف (5)
 ،الختالطيـ بغيرىـ مف سكاف القدس ؛: ىك الذم غضب بعد عكدتو مف بابؿ إلى القدس عمى الييكدعيزرا (6)

ففصؿ  ،ؾ، كاستطاع أف يجمع ييكد السبي، مف أتباع تعاليمو العنصريةـر عمييـ ىذا المسم         ٌ كمنعيـ كح  
شريؼ، المفيكـ  .كضع فييـ أسس العنصرية كاالنفصالية، ثـ يف مف لـ يتبع تعاليمو منيـبينيـ كب

 .(1/277ج)السياسي كاالجتماعي لمييكد 
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، كركز نشاطو في جانبيف: األكؿ، إقناع (1)                                      ن     ن    الحؿ األمثؿ لتحرير الييكد في منحيـ كطنا  خاصا  بيـ
 .(2)الصياينة باليجرة إلى فمسطيف، كالثانية، إقناع االشتراكييف بالعقيدة الصييكنية"

     ي                         ـ، كأ بعد عنيا بأمر مف السمطات 1906ىاجر بف غكريكف إلى فمسطيف في عاـ 
                                         ن         ـ، ثـ تكجو إلى الكاليات المتحدة كأصبح عضكا  في حركة 1915العثمانية إلى مصر عاـ 

 .(3)الطميعة

فقد رأل ضركرة تحقيؽ األىداؼ الصييكنية كضع ترجمتو الخاصة لمفيـك الصييكنية، 
، (4)سمكب الخطكة خطكةعمى مراحؿ، إذ ال يمكف تحكيؿ فمسطيف إلى )دكلة ييكدية( إال بأ

، انضـ إلى حركة عماؿ صييكف الداعية إلى العمؿ في فمسطيف كتحقيؽ العدالة االجتماعيةف
               ي          ن     ن       )اليستدركت(، كع يف سكرتيرا  عاما  لو مف لنقابة العامة لمعماؿ الصياينة ا 1920كأسس عاـ 

حالؿ العامؿ الييكدم محؿ العام(5)ـ1921-1935 ؿ الفمسطيني،                                                         ، كتبنى فمسفة ديف العمؿ، كا 
 .(6)فيقكؿ: "إف أرض )إسرائيؿ( تصبح ممكنا عندما يككف عماليا كحراسيا مف صفكفنا"

لمييكد في  (القكمي)مف الكاضح أف بف غكريكف كضع النكاة األكلي لتحقيؽ الكطف  
 مف خالؿ العمؿ اليدكم الذم يقكم الرابطة بيف اإلنساف كاألرض. ،فمسطيف

ليجرة إلى فمسطيف، فقد رأل أف الصييكنية تعني اليجرة أكد بف غكريكف عمى أىمية ا
                                           و                                     إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا، كال أىمية تذكر ألم  مف أبعاد الصييكنية الحقيقية في غياب 

قناعا  أف نقكؿ أف األرض (7)البعد الخاص باليجرة                                               ن                 ، كعزز رأيو بقكلو: "أييما أكثر كاقعية كا 
كعد بمفكر أـ لمييكد المقيميف  ؛ بسببلى فمسطيفة إ ي                                  م نحت لمييكد الذيف سكؼ يقرركف اليجر 

كيضيؼ: "إف انتصار )إسرائيؿ( النيائي سيتحقؽ عف طريؽ اليجرة الييكدية المكثفة،  ،(8)فييا"

                                                           

 (99، إسرائيؿ الرؤساء)ص(، األشقر، الرفاعى277/ 1شريؼ، المفيـك السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج (1)
 .(278/ 1شريؼ، المفيـك السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج (2)
 .(107(،منصكر معجـ اإلعالـ كالمصطمحات)ص71تممي، معجـ المصطمحات)ص (3)
 ؛(189كامؿ، زعماء صييكف)ص؛ ك (168لفكر كالممارسة الصييكنية)صتمراز، طرد الفمسطينييف في ا (4)

 .(100ئيؿ الرؤساء)صالرفاعى، إسراك األشقر، ك 
 .(190كامؿ، زعماء صييكف)ص؛ ك (1/27المجدكب كآخركف، العسكرية الصييكنية)مج (5)
 .(22-17صص الكيالي، كيبكتز) (6)
 .(131عبد الرحمف، المنظمة الصييكنية العالمية)ص (7)
 .(283/ 1شريؼ، المفيـك السياسي كاالجتماعي لمييكد)ج (8)
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ف بقاء )إسرا ، كآمف (1)ىك اليجرة الييكدية المكثفة" ،كاحد ميـئيؿ( يعتمد فقط عمى تكفر عامؿ                كا 
 ،                          ي                    فيك صاحب شعار أف الكطف ال ي شترل بالسياسة كالماؿ                ٌ                بنظرية العنؼ كطب قيا طكاؿ حياتو،

 .(2)المستكطنيف     و       و       مكعات  محاربة  تساعد كلكف بالنضاؿ كالكفاح، فقاـ بتأليؼ مج

(، كتكلى رئاسة الصييكنيةدكلة ال                              و             جرل انتخاب بف غكريكف كأكؿ رئيس  لمكزراء في )
ـ، 1952ـ، 1951ـ، 1950ـ، 1949ـ، 1948الحككمة تسع مرات، بدأت أكليا عاـ 

المنظمات  تكليو منصبو عمى تكحيد، كعمؿ فكر (3)ـ1961، 1959ـ، 1958ـ، 1955
كصمت إلى ، كفى عيده (4) (، كأطمؽ عمييا )قكات الدفاع اإلسرائيميلعسكرية الصييكنيةا

مكجات مف اليجرة، كاستخدـ أسمكب العنؼ كاإلرىاب لتحقيؽ الطرد الجماعي فمسطيف المحتمة 
مدنيـ كقراىـ، فارتكب مجازر في قرية دير ياسيف، كالدكايمة، كأبك شكشة،  لمفمسطينييف مف

                                     ن ع بف غكريكف مع ألمانيا الغربية اتفاقا    ٌ كق   1952، كفى عاـ يكديةكدعا إلى زيادة المستكطنات الي
 .(5)لتعكيض الييكد عمى ما يسمى )باليكلكككست(

                 ٌ   رغـ مف كفاتو، كتغي ر كياف الصييكني، كبالمبادئ العسكرية لمبف غكريكف الكضع 
كال يجرؤ أحد مف  و،مى النيج الذم كضعاألكضاع الدكلية مازاؿ الكياف الصييكني يسير ع

 .(6)زعمائيا الحالييف عمى الخركج عف ىذا النيج
 (:2012-1915سحق بيريز )شامير()إ (2

ى ـ، كقبؿ أف يياجر إل1915سحؽ بيريز نتيزكي في مدينة ركبجينكم ببكلندا عاـ إكلد 
سحؽ شامير، درس القانكف في جامعة كارسك عاـ إغير اسمو إلى  1935سطيف عاـ فم

                                                                             ن  ـ لمدة عاـ كاحد، كمع صعكد الحكـ النازم كاتفاقيات اليجرة، ىاجر إلى فمسطيف قائال : 1934
 .(7)"ال يمكنني البقاء في بكلندا بينما يجرم بناء دكلة ييكدية في فمسطيف"

    ن                                        عضكا  في منظمة بيتار قبؿ أف يياجر مف بكلندا، سحؽ شامير حياتو العسكرية إبدأ 
، 1940كفي فمسطيف التحؽ بالياغاناة ثـ بمنظمة إيتسؿ، كعندما حصؿ االنشقاؽ فييا عاـ 

                                                           

 .(78ت الغزك الصييكني)صعبد الر حمف؛ الزرك، مكجا (1)
 .(187(، كامؿ، زعماء صييكف)ص21، الكيالي، الكيبكتز)ص(365الحسني، الصييكنية)ص (2)
 .(98األشقر، الرفاعى، إسرائيؿ الرؤساء)ص(3)
 .(191كامؿ، زعماء صييكف)ص (4)
 .(104-99صص ) االشقر، الرفاعى، اسرائيؿ الرؤساء (5)
 .(21-20صص الكيالي، الكيبكتز)؛ ك (272/ 1عي لمييكد)ججتماشريؼ، المفيـك السياسي كاال (6)
 .(29ص، األحزاب السياسية في إسرائيؿ)عبداهللك (، 251كامؿ، زعماء صييكف)ص (7)
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ٌ             بقيادة إبراىاـ شتيرف، كأصبح قائد المنظمة بعد اغتياؿ شتيرف كحك ؿ اسميا إلى التحؽ بالمنشقيف                                                              
 . (1) ليحي

التي أدت إلى اغتياؿ الكسيط الدكلي الككنت  ،ىابيةارتبط اسـ شامير  بالعممية اإلر 
؛ 1946ك 1941 عاميالبريطاني شامير مرتيف في  برنادكت، كقد اعتقمت سمطات االنتداب

       ٌ خطب كد   ليحيامير مف خالؿ زعامتو لمنظمة بسبب أعمالو اإلرىابية ضد بريطانيا، كحاكؿ ش
بالمكقؼ المتسامح لحككمة الرايخ ة لمييكد كعرض عمييـ اإلشادة العمني ،كزعيميـ ىتمر ،النازييف

 .(2)لمييكد (القكمية)تجاه األنشطة الصييكنية، مقابؿ اعتراؼ حككمة ألمانيا بالتطمعات 

    ن                                عاما ، كأسس كحدة أطمؽ عمييا )مفراس(،  40التحؽ شامير بجياز المكساد كعمره  
ت، كنتيجة لجيكده في بناء ىدفيا زرع عمالء صياينة في الدكؿ العربية، كأيد أسمكب االغتياال

                                               ن                                    الكياف الصييكني عمى أرض فمسطيف تـ انتخابو رئيسا  لمحككمة في العاشر مف أكتكبر )تشريف 
                                                  ن ـ شغؿ شامير منصب القائـ بأعماؿ رئيس الحككمة ككزيرا  1984ـ، كفي عاـ 1983األكؿ( عاـ

، كفي (3)لحككمةمير لمنصب رئيس ااعاد ش 1986لمخارجية، كفى أكتكبر )تشريف األكؿ( عاـ 
ـ شكؿ بمساعدة المجمكعات الدينية المتطرفة حككمة جديدة، كانت ترفض 1991عاـ 

 .(5)( 4)المفاكضة مع منظمة التحرير الفمسطينية
مف الكاضح أف شامير ينتمي إلى ذات المدرسة الفكرية التي زرعت مف خالليا منظمة 

تباقية لمخصـ، كالمجكء إلى العنؼ في بيتار مبادئ الصييكنية التي تعتمد عمى الضربات االس
حسـ المعارؾ إف كاف ىذا األسمكب ىك األنجع كاألسرع كاألقؿ تكمفة، كقد برز ىذا مف خالؿ 

                                                           

 (.29صاألحزاب السياسية في إسرائيؿ) عبداهلل، (1)
 .(252-251كامؿ، زعماء صييكف)ص (2)
 .(77-76صص ) الرفاعي، األشقر، إسرائي الرؤساء (3)
عقب قرار صدر عف القمة  1964نشئت منظمة التحرير الفمسطينية عاـ أ نظمة التحرير الفمسطينية:م (4)

بتقديـ تصكر لمقمة الثانية عف  أحمد الشقيرم                                      ي             العربية األكلى التي عقدت بالقاىرة، ككم ؼ ممثؿ فمسطيف
ع مشركع لمميثاؽ كالنظاـ األساسي.  إنشاء كياف يتحدث باسـ الشعب ٍ                                الفمسطيني، ككض  كأسفرت جيكد               

الشقيرم مف خالؿ زيارتو لمعديد مف التجمعات الفمسطينية المنتشرة في الدكؿ العربية عف انتخاب "المجمس 
كأعمف المؤتمر العربي الفمسطيني األكؿ ، " الذم يعتبر بمثابة السمطة التشريعية لممنظمةالكطني الفمسطيني

الفمسطينية، كصادؽ عمى   نظمة التحريرقياـ م 1964(آب )أغسطس 28في  القدس الذم عقد في
مؼ                                                                  ي كعمى نظاميا األساسي، كانتخب الشقيرم رئيسا لمجنتيا التنفيذية التي ك   ،الميثاؽ القكمي لممنظمة

 (6/344جمكسكعة السياسة)كآخركف، . الكيالي، باختيار أعضائيا
 (4/338)مج لتاريخية العسكريةغرنفيؿ، المكسكعة ا(5)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/15e1c971-d8be-4c0d-b1a5-917e977dc3d2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/15e1c971-d8be-4c0d-b1a5-917e977dc3d2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
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أنشطتو اإلرىابية في كجو بريطانيا، كدكره في العدكاف المتكاصؿ عمى الشعب الفمسطيني كالدكؿ 
ضة الفمسطينية األكلى التي اندلعت عاـ                           ن                      العربية، كما بدا ذلؾ كاضحا  خالؿ حممتو لقمع االنتفا

                ن                                                            ـ، حيث كاف رئيسا  لكزراء الكياف الصييكني في حينو، ككاف منطقو في التعاطي معيا 1987
 ىك القمع المتكاصؿ دكف ىكادة كدكف رحمة. 

 م(:1992-1913ن )غمناحيم بي (3

ف(، فسؾ في بكلندا )في ركسيا اآلـ في مدينة بريست ليتك 1913ف عاـ غكلد مناحيـ بي
حيث حصؿ فييا عمى  ،كالتحؽ بجامعة كارسك ،كبعد أف أكمؿ تعميمو األكؿ سافر إلى بكلندا

، كفي ذلؾ الكقت انضـ إلى حركة البيتار الصييكنية في بكلندا، (1)شيادة عميا في الحقكؽ
كرة                                              ن                                           كاعتقمتو السمطات البكلندية بعد أف نظـ احتجاجا  أماـ السفارة البريطانية في كارسك أثناء الث

ـ(، كعندما احتؿ األلماف كارسك ىرب بيغف إلى فيينا، حيث اعتقمتو 1939-1936الفمسطينية )
لتحؽ بالجيش البكلندم العامؿ في اـ أطمؽ سراحو، ك 1941السمطات السكفيتية، كفي عاـ 

 .(2)االتحاد السكفيتي

قياـ كتكلى قيادة فرع المنظمة، آمف بنظرية العنؼ ل ،ـ1942ىاجر إلى فمسطيف عاـ 
الذم كاف  ،(3)ف بنسؼ فندؽ الممؾ داككدغي، فقامت قكات اإليتسؿ برئاسة بيالكياف الصييكن

، كاشترؾ مع منظمة شتيريف في اغتياؿ (4)ـ1946يحتكم عمى مقر قيادة القكات البريطانية عاـ 
الذم اقترح كضع  ،الككنت السكيدم فكلؾ برنادكت كسيط السالـ بيف العرب كالكياف الصييكني

ـ أقدمت منظمة إيتسؿ باالشتراؾ مع 1948أبريؿ )نيساف( عاـ  9حد لميجرة الييكدية، كفي 
منظمة شتيرف عمى القياـ بمذبحة في قرية دير ياسيف؛ مف أجؿ السيطرة عمى األكضاع في 

 . (5)              ن                        فمسطيف؛ تمييدا  لقياـ )الكياف الصييكني(

                                                           

 .(25حزاب السياسية في إسرائيؿ)صعبداهلل، األ؛ ك (117الرؤساء)ص إسرائيؿ األشقر، الرفاعى، (1)
 (115مكسكعة المصطمحات الصييكنية)ص المسيرم،؛ ك (25ألحزاب السياسية في إسرائيؿ)صعبداهلل، ا (2)
عمى الياغاناة خطة لنسؼ فندؽ الممؾ  ،ـ1946عممية فندؽ الممؾ داككد: عرض مناحيـ بيغف في ربيع  (3)

    ن                                  مقرا  لممؤسسات المركزية في السمطة، فضـ ،في القدس، الذم كاف أثناء الحرب العالمية الثانية  داككد
القيادة العامة لمقكات البريطانية، كمكاتب التحقيؽ الخاصة، كالشرطة العسكرية، كافقت الياغاناة لرغبتيا 

الككالة، حكؿ العالقة بيف مقر  مف مييا سمطات االنتداب البريطانيةفي إتالؼ الكثائؽ التي استكلت ع
 (.210-209)ص الككالة الييكدية كحركة العصياف العبرم. مقددام، العالقات الصييكنية البريطانية

 (.25صعبداهلل، األحزاب السياسية في إسرائيؿ) (4)
 .(117 -116صص )راألشقر، الرفاعى، إسرائيؿ الرؤساء؛ ك (235-234ص صكامؿ، زعماء صييكف) (5)
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المؤقتة بحؿ جميع التنظيمات إسرائيؿ(، قامت الحككمة )بعد اإلعالف الرسمي عف قياـ 
ـ، 1949العسكرية، فتكجو بيجف إلى العمؿ السياسي، كتـ انتخابو لمكنيست اإلسرائيمي عاـ 

، كلكنو انسحب بسبب معارضتو النسحاب (1)كشغؿ منصب كزير الدكلة في حككمة جكلدا مائير
 (3)حزب الميككد كترأس (2)ـ1976إسرائيؿ مف أم مف األراضي العربية التي احتمتيا في حرب 

ثـ أعيد انتخابو ، ـ1977صييكني( عاـ ـ، ثـ تكلى منصب رئيس كزراء )الكياف ال1973عاـ 
ـ، كحفمت الفترة التي ترأس فييا مناحيـ بيغف الحككمة اإلسرائيمية بالعديد 1981مرة أخرل عاـ 

         ن أصدر أمرا  اتفاقية سالـ بيف )إسرائيؿ( كمصر، كىك الذم  ىمف األحداث، بدأت بالتكقيع عم
 1983ـ، كفى عاـ 1981ـ، كضرب المفاعؿ النككم العراقي عاـ 1982باجتياح لبناف عاـ 

 .(4)تدىكرت حالتو الصحية كاستقاؿ مف رئاسة الحككمة
 م(:2016 – 1923شمعون بيرس ) (4

ـ، كعندما كاف 1923                                 ي             ي          كلد شمعكف بيرسكام في بمدة صغيرة ق رب منسؾ، في ب كلندا عاـ 
كاستقر في ، مع عائمتو إلى فمسطيف ر اسمو ليصبح شمعكف بيرس، كىاجرفي األربعينات غي

                    ن                                                       تؿ أبيب، كأصبح ناشطا  في حركة بيتار التي أسيمت في إنشاء )إسرائيؿ( في فمسطيف 
 .(5)ـ1948

في كزارة الدفاع اإلسرائيمية، في خمسينات كستينات القرف العشريف،   ن ا  دبمكماسيعمؿ 
إسرائيؿ( الناشئة، كنجح في الحصكؿ عمى مدكلة الصييكنية )ل ككانت ميمتو جمع السالح الالـز

الفرنسية كالبريطانية،  تيفلنككم اإلسرائيمي بدعـ مف الحككم(، كبناء المفاعؿ ا3المقاتمة )ميراج

                                                           

كىاجرت مع عائمتيا إلى مدينة ميمكاكي في  ،       ي                                          ائير. ك لدت جكلدا مابكفيتز في مدينة كييؼ بأككرانياجكلدا م (1)
حتى  1969مارس  17، رابع رئيس كزراء لمحككمة اإلسرائيمية بيف 1906كالية كيسككنسف األمريكية عاـ 

 (.355ـ.  المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية)ص1974
 (.115)ص مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية المسيرم، (2)
 ،كأحزاب المركز الحر ،حاؿاـ، مف كتمة ج1973حزب الميككد: تكتؿ سياسي إسرائيمي تككف في عاـ  (3)

رض )أكييدؼ الستعادة  ،باالقتصاد الحر رض إسرائيؿ، كىك تكتؿ يميني يؤمفأكحركة  ،كالقائمة الرسمية
 .(334)ص مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية . المسيرم،(إسرائيؿ بالكامؿ

 .(118-117صص ) األشقر، الرفاعى، إسرائيؿ الرؤساء (4)
 .(118-117صص األشقر، الرفاعى، إسرائيؿ الرؤساء)ك ؛ (347زعماء صييكف)ص كامؿ، (5)
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    ي        ن ، كع يف نائبا  (1)                           ن                           ـ، تـ انتخابو لمكنيست ممثال  عف حزب عماؿ إسرائيؿ )مبال(1959كفى عاـ 
 1969ـ، كفي عاـ 1968رافي( عاـ  )ؤسسي قائمة عماؿ إسرائيؿلكزير الدفاع، ككاف مف م

تكلى منصب كزير الدفاع في                                      ن                     عينتو رئيسة الحككمة غكلدا مائير كزيرا  لالستيعاب كاليجرة، ك 
كمنصب  ،ـ(1986-1984سحؽ رابيف، ثـ تكلى منصب رئيس حككمة في السنكات )إحككمة 

في  ،ـ1992منصب كزير الخارجية عاـ (، كتكلى 1988-1986كزير الخارجية في السنكات )
دؽ عمى العممية التي أدت إلى اعتراؼ )دكلة إسرائيؿ( بمنظمة التحرير احككمة رابيف، حيث ص
الفترة تمؾ كشيدت ،ـ تكلى منصب رئيس الحككمة ككزير الدفاع 1996الفمسطينية، كفي عاـ 

 .(2)مجزرة قانا، كعممية عناقيد الغضب في لبناف

كيمتمككف نجحت في تيجير أفراد مدربيف  لحركة الصييكنية في بكلندامف الكاضح أف ا
ي، كيحتمكا مراكز الفكر العسكرم، استطاعكا أف يسيمكا بشكؿ فعاؿ في إنشاء الكياف الصييكن

كىذا يدلؿ عمى  ،)إسرائيؿ(، كمعظـ ىذه القيادات غيرت اسميا فكر دخكليا فمسطيفميمة داخؿ
 تبنكا سياسة العنؼ في إنشاء  صكليـ، كمف ىذا المنطمؽرفضيـ حياه آبائيـ كتنكرىـ أل

 كحياتيـ خارج فمسطيف. ،فيذا العنؼ ىك تمرد عمى كاقعيـ ،)اسرائيؿ(

 :خالصة
مف التنافس بيف المنظمتيف   ن ا  مف الحرب العالمية الثانية نكع ىشيدت المرحمة األكل

داخؿ اليشكؼ الييكدم كالتعاكف تسؿ، عمى بسط النفكذ مسمحتيف، الياجاناة كاإلالصييكنيتيف ال
مع سمطات االنتداب لتسييؿ ىجرة ييكد بكلندا إلى فمسطيف، كتيريب السالح مف بكلندا إلى 

دعا إلى التعاكف مع الذل ظيكر تنظيـ جديد يحمؿ اسـ ليحي، فمسطيف، كما شيدت الفترة 
كالتكجو إلى  ،ترؾ بكلنداإلقناع ييكد بكلندا الذيف رفضكا اليجرة في بادئ األمر عمى  ؛النازييف

 فمسطيف.

                                                           

؛ 1930ـ سس عا ي أ  رض إسرائيؿ. حزب سياسي أالعبرية لالسـ الكامؿ لحزب عماؿ حزب مبام: اختصار ب (1)
، أما 1968عاـ عير( ثـ االمتزاج في حزب العمؿ حدكت ىعفكدا( ك)ىبكعيؿ ىتسأ)ي                ٍ نتيجة امتزاج حزب  

رض إسرائيؿ مع أتحقيؽ الصييكنية االشتراكية في  المبادئ التي نادل بيا ىذا الحزب عند تأسيسو فكانت:
بة، كالدفاع عف حقكؽ العماؿ جؿ تشجيع اليجرة الشاأاالستيطاف االشتراكي. كالسعي مف التشديد عمى 

. المسيرم، مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات اليستدركت –ضمف إطار نقابة العماؿ العبرييف العاـ 
 (.345)ص الصييكنية

 .(127-125ص صاألشقر، الرفاعي، إسرائيؿ الرؤساء ) (2)
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و اليجرة الييكدية كتنظيميا، الصييكنية في مجاؿ تكجيالعسكرية  يعد نشاط المنظمات
مدادىـ بالسالح، كانتيجت ىذه المنظمات كسائؿ مختمفة إلنجاح                         ن                                                           كتجييز المياجريف عسكريا  كا 

مف خالؿ التضييؽ عمى  الكبرل، سكاء الحككمة البكلندية لالؼ مع القك مشركعيا مف خالؿ التح
أك مف خالؿ إعداد الدكرات التدريبية كتجييز الييكد قبؿ  ،               ن                 الييكد اقتصاديا  )ادعاء الالسامية(

ىجرتيـ إلى فمسطيف، أك مع الحككمة البريطانية؛ لتسييؿ دخكؿ الييكد إلى فمسطيف بصفتيا 
 .الدكلة المنتدبة

ظمات لممنفقد عقدت ثر فعالية، األكمع الحككمة البكلندية  التحالؼ الصييكنيكيعد 
حة كنقميا إلى      و        و                                    دكرات  تدريبية  داخؿ بالدىا، كما سمحت ليـ بشراء األسمالعسكرية الصييكنية 

اإلرىاب الصييكني في فمسطيف، كتبنت ىذه المنظمات استخدمت في ممارسة قد فمسطيف، ك 
 الحؿ اإلرىابي إلنشاء ما يسمى بإسرائيؿ.

مدرسة البيتارية التي آمنت بالحمكؿ العممية لتجسيد نشأ في بكلندا كفي صفكؼ ال
المشركع الصييكني في فمسطيف مجمكعة مف القيادات الميدانية التي كاف ليا أبرز األثر في 
تأسيس الكياف الصييكني، ككاف ليا مركزىا كمكانيا في الحياة السياسية في )إسرائيؿ( عمى 

ـ بف جكريكف كشامير كبيجف كبيرس، ككميـ تكلى أعقبت إعالف الدكلة، مني         و      و مدل سنكات  طكيمة  
 كأبرز الكزارات الميمة كالحساسة في الكياف الصييكني. ،رئاسة الحككمة
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 الخاتمة:
ـ(، كالتعرؼ عمي الدكر 1948-1918) بعد دراسة النشاط الصييكني في بكلندا مابيف

با، كقدرتيـ ت في أكرك حقكؽ الييكد كأقميا ىلعبو صياينة بكلندا في الحصكؿ عمالكبير الذم 
الكبرل لفتح أبكاب فمسطيف أماـ المياجريف الييكد، كعقد الصفقات  لعمي التحالؼ مع القك 

عدة  ىإل ةالباحث تكتدريب المياجريف الييكد عمي العمؿ العسكرم، خمص ،لشراء األسمحة
 نتائج، كتكصيات:

   ً               أوال : أىم النتائج:
 ىدعكف أنيـ أحفاد بني إسرائيؿ، إلف ي% مف الييكد الحالييف الذي90حكالىينتمي  -

إمبراطكرية الخزر التترية التي قامت بيف بحر قزكيف كالبحر األسكد، كاعتنقت الييكدية في 
رض أا مف ذلؾ يسقط  أم ادعاء سياسي لمصييكنية في       ن كانطالق   ،القرف الثامف الميالدم

 فمسطيف 

ا                ن الرتباطيـ تاريخي   ؛ف سكاف المدفؿ ييكد بكلندا في الجميكرية الثانية نسبة كبيرة م  ٌ شك   -
  ،بعضمو بالماؿ كالتجارة كالسمسرة كالربا، ككره العمؿ اليدكم الشاؽ، كيفضؿ العمؿ بعقمو ال

خمص مف سيطرة كمع استقالؿ بكلندا كسعييا لبكلنة اقتصادىا تمكف البكلندييف مف الت
 .الييكدم في بكلندا الكجكد ىا عم      ن ثر سمب  أمما  ؛اقتصاد البالد ىالمرابيف الييكد عم

يفتقركف لكؿ الصفات التي تتصؼ بيا األمة، كتفتقر إلى صفات الييكد في بكلندا  كاف -
، أك تاريخ مشترؾ، أك تكجو الحياة )القكمية(؛ فالييكد البكلنديكف ال تجمعيـ لغة مشتركة

كمي( )الق الديف ركيزة رئيسة لما أسمتو التجانس لحركة الصييكنيةا ؛ لذلؾ اتخذت مشترؾ
 .خدمة مصالحيال و، كاستغمتلمييكد

أف  :األكلي ىما: عمي أكذكبتيف أساسيتيف، (القكمي)اعتمدت الصييكنية إلنجاح مشركعيا  -
ذركتو مع احتالؿ ألمانيا لبكلندا،  بمغ أنو الييكد تعرضكا طكاؿ حياتيـ لالضطياد، ك 

ي نمف نسؿ ب في فمسطيف ألنيـ (قكمي)يـ تأسيس كطف لف الييكد يحؽ أ :كالثانية
 .إسرائيؿ

الييكد في بكلندا، ككجدت في  لـ تكف جادة في سبيؿ تحسيف أكضاعة الصييكنية إف الحرك -
 .فمسطيفإلى ييكد بكلندا الحكـ النازم مبررات لتيجير اضطياد الييكد تحت  لدعك 



209 

فظيرت  ،فرضت الحياة السياسية التي تمتع بيا الييكد في بكلندا تبني طرؽ العمؿ الحزبية -
كظيرت أحزاب  ،كالصييكنية الدينية ،كالحركة الصييكنية التصحيحية ،حركة الصييكنيةال

كاختمفت األحزاب فيما بينيا  ،كالبكند ،رفضت الحركة الصييكنية أمثاؿ اجكدات إسرائيؿ
 ،فمسطيفإلى كاليجرة  (،المنفي)كالعمؿ في ، مفيكـ القكمية :كمنيا ،اياضىـ القأ ىعم

 ك بعد قياـأ ،ؼ عمي الطرؽ التي تبنتيا األحزاب سكاء في بكلندااالختال ذلؾكانعكس 
 .(سرائيؿإ)

الرأسمالية العالمية، كعممت  لالتحالؼ مع القك  ىعم إنشائياحرصت الحركة الصييكنية منذ  -
، الكعي الييكدم لذاتو مف خالؿ مداكمة إشعاره بنبذ اآلخريف لو ككراىيتيـ إياه ةتنمي ىعم

 ؛عالمية ثانية ـ عممت عمي دفع العالـ لحرب1939بيض عاـ كعند صدكر الكتاب األ
 ىيكدية عميأغمبية كتحقيؽ  ،فمسطيفإلى كالتكجو  ،ترؾ أكركبا عمىالييكد إلجبار 

 .األراضي الفمسطينية

 األكليكضع األسس  -يحممو مف أفكار بما-استطاع جيؿ الحالكتس القادـ مف بكلندا  -
لمفيـك  األكليككضع النكاة  ،الكيبكتز كالمكشاؼ سسفأ ؛الزراعي (اإلسرائيمي)لممجتمع 

  .يتسؿ   ا  ىاشكمير ىاتسعير كالياغاناة كبيتار ك  فأسس ، المنظمات العسكرية

في الكياف مراكز ميمة تكلكا  ا،بكلندالقادميف مف معظـ  قادة الحركة الصييكنية  -
سحؽ إ ،جكريكف بف :أمثاؿ ،الكياف الصييكني ةامقإكاف ليـ دكر فعاؿ في  أك ،الصييكني

 .رئيؿ شاركفأشامير، شمعكف بيرز، 

     ً            ثانيا : التوصيات:
 :بما يمي ةوصي الباحثت

 تجربة ضركرة إعداد المزيد مف الدراسات حكؿ النشاط الصييكني في بكلندا؛ لمتعرؼ عمى  -
الحركة الصييكنية في بكلندا قبؿ إقامة الدكلة الصييكنية، كالتعرؼ عمي المخططات، 

 نتيـ مف النجاح في تحقيؽ ىدفيـ.            ٌ دكات التي مك  كالكسائؿ، كاأل

تكفير الكثائؽ، كالمصادر، كالمراجع  ىات كمراكز األبحاث الفمسطينية عمأف تعمؿ الجامع -
ف ا أ                  ن باليكلكككست، كخصكص   ىتاريخ الحركة الصييكنية، كما يسماألجنبية التي تناكلت 

 الكثائؽ. ؾتم ىكصكؿ إلر عمييـ ال ٌ ذ  الكثير مف الباحثيف كالكتاب تع
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العمؿ عمي ترجمة الكثائؽ كالمصادر األجنبية المتاحة حكؿ تاريخ الحركة الصييكنية،  -
كأنشطتيا؛ لما تحتكيو مف معمكمات، كحقائؽ خطيرة تكشؼ بطالف المزاعـ الصييكنية تجاه 

 .الييكد في العالـاضطياد 

الصييكنية في بناء  الدكؿ األخرل التي استفادت منيا الحركة دراسة النشاط الصييكني في -
 .رض فمسطيفأ ىكتثبيت أركانيا عم، الدكلة الصييكنية

في بكلندا تحت الحكـ النازم بتسخير جميع الطاقات االستفادة مف التجربة الصييكنية  -
 .يكنيلمقاكمة الكياف الصي
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دار النشر  :. تؿ ابيب1ط .رسمي بيادسو :ترجمة .إسرائيؿ: امة كتاريخيا .ـ(1971بكالؾ،ا.ف. )
 .العربي

. عماف: دار أسامة لمنشر 1. طالمكسكعة السياسية كالعسكرية(. ـ2013البيطار، فراس. ) 
 كالتكزيع.

مركز تكثيؽ مكريشت، المحتمة:  ترجمة: محمد غنيـ. األراضي. الكارثة (.ـ1988بيكؿ، افرىارد )
 .معيد الدراسات العربية

 .دار القمـالقاىرة:  .1ط .خطر الييكدية العالميةـ( 1964) .التؿ، عبداهلل

 .. عماف: دار الجميؿ1ط .معجـ المصطمحات الصييكنية(. ـ1988) تممي،افرايـ، كتممي، مناحيـ.

ـ( 1948-ـ1882لممارسة الصييكنية )طرد الفمسطينييف في الفكر كاـ(. 2013تمراز، سعيد. )
 الجامعة اإلسالمية، غزة.. )رسالة ماجستير غير منشكرة(

 .ىشاـ عكض :. تعميؽاإلخطبكط الصييكني كخيكط المؤامرة البتالع فمسطيف .)د.ت( تني، جاؾ.
 .دار الفضيمة :القاىرة. )د.ط(

. ترجمة: احمد لدبمكماسية الخبيثةاألخكة الزائفة: القصة المذىمة لممكائد كاـ(. 1976تيني، جاؾ. )
 . القاىرة: مؤسسة الرسالة. 1اليازكرم. ط

: بيركت. 1ط .التاريخ السياسي الحديث كالعالقات الدكلية المعاصرة .(ـ1989) جابر، فايز.أبك 
 مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 (.  تؿ ابيب: اصدار .ط)د. حؿ المسألة الييكدية-دكلة عبريةـ(. 1937جابكتنسكي، زئيؼ. )
 ت. ككب.

قصي اتاسي كميشيؿ  :ترجمة .فمسطيف ارض الرساالت السماكية .(ـ1991جاركدم، ركجية.)
 .دار طالس :دمشؽ. )د.ط(. كاكيـ

 .دار الشركؽ :القاىرة. 1ط .األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية ـ(.1998. )جاركدم، ركجيو

 .دار الشركؽ: القاىرة .3ط .لصييكنية العالميةمحاكمة ا. (ـ2002جاركدم، ركجيو. )
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)رسالة ( 1948-1897التيارات الييكدية الرافضة لمصييكنية )ـ(. 2013جراد، يكنس. )أبك 
 ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. 

. األردف: دار الفرقاف 1ـ. ط1948-1947نكبة فمسطيف عاـ ـ(. 1995جرار، حسني ادىـ. )
 لتكزيع.لمنشر كا

منظمة  :فمسطيف)د.ط(. . ة كعقيدة كسياسةأاليميف الصييكني نشـ( 1978). جريس، صبرم
 .التحرير الفمسطينية

بيركت: مركز )د.ط(. . 1ج ـ(1917-ـ1862تاريخ الصييكنية )ـ(. 1986جريس، صبرم. )
 األبحاث منظمة التحرير الفمسطيني.

. بيركت: مركز األبحاث 2(ج1948-1863تاريخ الصييكنية )ـ(. 1986جريس، صبرم. )
 منظمة التحرير الفمسطيني.

، سامي. )أبك  -1925تاريخ الحركة الصييكنية التصحيحية في فمسطيف )ـ(. 2011جميـك
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.  ـ1948

، سامي. )أبك  مركز التخطيط  مجمة                                        ن  ـ(. حركات الشبيبة الصييكنية بيتار نمكذجا . 2014جميـك
 .115-73(، 41) 11، الفمسطيني

. القاىرة: دار 2. طالمخططات التممكدية الييكدية الصييكنيةـ(. 1977) الجندم، أنكر.

 االعتصاـ.

. 1. ترجمة: غازم السعدم. طالصييكنية الدكلية تاريخيا كسياستياـ(. 1979الجندم، محمد. )
 بيركت: دار ابف رشد.

. األراضي ترجمة: محمد غنايـ .الجيتكات، الكارثة ـ(.1988. )ر، حييـشتسك، ك جكتماف، يسرائيؿ
 . راسات العربيةدمعيد ال(. جبيات جيبيو: )د.طمكريشت، المحتمة. مركز تكثيؽ 

. القاىرة: دار البشير لثقافة 1. طالصييكنية مف بابؿ إلى يكشـ(. 2005الحاراتي، إبراىيـ. )
.  كالعمـك

. بغداد: جامعة 1. طييكد السكفيت دراسة في الكاقع االجتماعيالـ(. 1980حجاكم، سالفو. )
 بغداد. 
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  (،209، )شؤكف فمسطيف(. التماثؿ كالتعاكف بيف الصييكنية كالنازية. ـ1990حداد، يكسؼ. )
54-77. 

. القاىرة: شمس لمنشر 1ط الصييكنية الغرب كالقدس كالسياسة.ـ(. 2010الحسني، عبد الكريـ. )
 كالتكزيع.

القاىرة: )د.ط(.  تجسيد الكىـ دراسة سيككلكجية لمشخصية اإلسرائيمية.ـ(. 1971)قدرم. حفني، 
 مركز الدراسات الفمسطيني.

 .دار الكتاب العربي :بيركت .1. طإسرائيؿ كالدكلة الشيكعية. حكيـ، سامي. )د.ت(

لة )رسا .فمسطيف ـ( في1948-1905العمالية ) األحزاب تاريخ ـ(.2011حسف. ) حمبية،أبك 
 ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. 

 دمجمة مداـ. 1948مكجات اليجرة إلى فمسطيف حتى عاـ ـ(. 2013)حمد، كليد، كشفيؽ، عبير. 
 .548-524(، 6، )داب بجامعة بغدادآلا

 .دار الشركؽ :القاىرة .1ط. استراتيجية االستعمار كالتحريرـ(. 1983)حمداف، جماؿ. 

 )د.ط(. )د.ـ(: دار اليالؿ. .الييكد انثربكلكجيا ـ(.1996) .حمداف، جماؿ

فمسطيف القضية الشعب الحضارة، التاريخ السياسي مف عيد ـ(. 1991الحكت، بياف نكييض. )
 . )بيركت(: دار االستقالؿ لمدراسات كالنشر.1. طـ1917الكنعانييف حتى القرف العشريف

. األردف: الجنادم لمنشر 1. طبي الحديثالتاريخ األكرك ـ(. 2011خاطرم، نصرم دياب. )
 كالتكزيع.

الصييكنية كالحركة الرياضية في فمسطيف منذ ـ(. 2016الخالدم، عصاـ، كالمصرم، نيممي. )
 . فمسطيف: مركز رؤية الدراسات كاألبحاث.ـ1948مطمع القرف العشريف كحتى عاـ 

المنشأة : . طرابمس2. طـ1939-1922فمسطيف كاالنتداب البريطانمي. (ـ1982). خمة، كامؿ
 .العامة لمنشر كالتكزيع كاالعالف
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. بيركت: منشكرات 2. طالمكجز في تاريخ القضية الفمسطينيةـ(. 1966خمار، قسطنطيف. )
 المكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 .. مكسكك: دار التقدـ1. ترجمة: إلياس شاىيف. طالصييكنية عمى حقيقتياـ(. 1989دادياني.  )

 (، 54، )الحياة الجديدةـ، فبراير(. إسرائيؿ متحؼ األجناس. 2007الدائرة الثقافية المركزية. )
12-16. 

 .79-69(، 54، )الحياة الجديدة .ـ، فبراير(. القكمية الييكدية2007الدائرة الثقافية المركزية. )

 .26-17(، 54، )ة الجديدةالحياـ، فبراير(. المسألة الييكدية. 2007الدائرة الثقافية المركزية. )

 (،54، )الحياة الجديدةـ، فبراير(. شعار ييكدية الدكلة. 2007الدائرة الثقافية المركزية. )
 6-11. 

. بيركت: 1. طمكسكعة بالدنا فمسطيف في ديار بيت المقدسـ(. 1972الدباغ، مصطفى مراد. )
 دار الطميعة. 

دار ابف  :. المكصؿ1. طخ العالـ المعاصرتاريـ(. 2015الدليمي، محمد، كالرفاعي، لبنى. )
 .االثير

. دمشؽ: دار حساف 2. ترجمة: سييؿ زكار. طتاريخ ييكد الخزر ـ(. 1990دنمكب، د.ـ )
 لمطباعة كالنشر.

-ـ1902القكل الدينية الييكدية في فمسطيف كعالقتيا بالحركة الصييكنية )ـ(. 2002ديبة، نايفة. )
 الجامعة اإلسالمية، غزة.. شكرة()رسالة ماجستير غير من  ـ(1948

مجمة ـ(. اليكلكككست بيف الخكؼ الصييكني كالحقيقة التاريخية. 2007الديدايكني، شيريف. )
 .144-137(، 2، )8النيضة بمصر، 

 دار العمـ لمالييف. :بيركت .14. طالحرب العالمية األكلىـ(. 1982الديراكم، عمر. )

. قناة الجزيرة: برنامج بال حدكد. المكقع: الييكد عمى يد ىتمرحقيقة مذابح ـ(. 2004ديفيد فرينغ. )
http://cutt.us/guBAK  

http://cutt.us/guBAK
http://cutt.us/guBAK
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. ترجمة: ىاشـ الصييكنية في خدمة الرجعيةـ(. 1977ر.ـ. بركدسكمي، كيك. أ. شكليستر. )
 حمادم. )د.ط(. دمشؽ: منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي.

 . الرياض: دار المريخ لمنشر. 1ط .دراسات في الصييكنية كجذكرىاـ(. 1992راشد، سيد فرج. )

 :دار النشرمكقع . جذكر العنؼ عند الييكد مف التكراة كاالنجيؿـ(. 2007ماىر. )، رافع
www.kotobarabia.com 

التحرير  بيركت: مركز أبحاث منظمة .1. طنظرة في أحزاب إسرائيؿـ(. 1966رزكؽ، أسعد. )
 الفمسطينية.

 منظمة التحرير الفمسطينية. :. بيركت1. طالتممكد كالصييكنيةـ(. 1970رزكؽ، أسعد. )

ـ، 1949-1945العالقات األمريكية السكفيتية، (. ـ2014عبد المجيد، كرياض، لبني. ) الرفاعي،
 .دار غيداء لمنشر :عماف. 1ط .دراسة تاريخية

 : )د.ف(.)د.ـ(. 1ط. حقيقة الييكدف. ) د.ت (. الرفاعي، فؤاد بف سيد عبد الرحم

. عماف: دار 1. ترجمة: نكر البكاطمة. طالصييكنية النظرية كالتطبيؽـ(. 2000رفائيؿ، يكأؿ. )
 الجميؿ لمنشر.

 إصدار ياد فاشيـ.)د.ط(. إسرائيؿ.  .أف تككف ييكديا إباف اليكلكككست . )د.ت(.ركنيت، ركبيرت

 . غزة: دار ابف رشد. 1. طفمسطيف في التقارير البريطانية. ـ(2016الزاممي، إبراىيـ. )

. الرياض: 1. طالعنصرية الييكدية كأثارىا في المجتمع اإلسالميـ(. 1948الزغيبي، أحمد. )
 مكتبة العبيكاف.

المركز  -أنطكاف شمحت راـ اهلل: مدار :. ترجمةكيؼ لـ أعد ييكديا(. ـ2014ساند، شمكمك. )
 اإلسرائيمية. الفمسطيني لمدراسات

(. بيركت: مركز األبحاث منظمة 1. )طاليجرة الييكدية إلى فمسطيفـ(. 1969سعد، إلياس. )
 التحرير الفمسطينية.
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المؤسسة العربية  :بيركت .2ط. الشخصية الييكدية عبر التاريخ .(ـ1988). السعد، جكدت
 .لمدراسات كالنشر

. )د.ط(. دمشؽ: اتحاد الكتاب ة كالصييكنيةاألحزاب الدينية الييكديـ(. 2002السعد، جكدت. )
 العرب.

مصر: دار  (د.ط). الييكد مف سراديب الجيتك إلى معاقؿ الفاتيكاف(. ـ2013). سعفاف، كامؿ
 الفضيمة.

مجمة مركز الدراسات الفمسطينية بجامعة ـ(. اليكلكككست  رؤية إيرانية. 2008سمماف، مصطفى. )
 .167-157(، 7، )بغداد

-92. (31، )شؤكف فمسطيف .ألمانيا النازية كالقضية الفمسطينية ـ(.1974. )ف رشيدسمماف، سمما
104 

نشاط الككالة الييكدية لفمسطيف منذ انشائيا كحتي قياـ دكلة (. ـ1982). سميـ، محمد عبد الرؤكؼ
 .المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر :بيركت. 1. طإسرائيؿ

مستقبؿ الصراع اإلسالمي الصييكني في ضكء   ـ(.2013السميرم، جابر، كالعطار، حسني. )
. كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الدكلي السادس استشراؼ "بركتكككالت حكماء صييكف

 .ة، غزةمستقبؿ الصراع اإلسالمي الصييكني، الجامعة اإلسالمي

فرقاف لمنشر . عماف: دار ال2. طالييكد في المعسكر الشرقيـ(. 1987سنقرط، داكد عبد العفك. )
 كالتكزيع.

)رسالة دكتكراة غير  ـ(1947-1920منظمة الياغاناة الصييكنية)(. ـ2006) السنكار، زكريا.
 .معيد البحكث كالدراساتالقاىرة، منشكرة(. 

المكسكعة الفمسطينية. القسـ العاـ.  االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية.(. ـ1990) سكيد، ياسيف.
 .ىيئة المكسكعة الفمسطينية :بيركت ط(.)د. .الدراسات الخاصة

. بيركت: 1ط (.1948-1882االستعمار االستيطاني في فمسطيف)ـ(. 1975السيد، ياسيف. )
 معيد البحكث كالدراسات العريىة.
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( . . بيركت: مؤسسو الدراسات 1. ترجمة: خالد عايد. طاإلسرائيميكف األكائؿـ(. 1986سيغؼ، تـك
 الفمسطينية.

. ترجمة: التاريخ الييكدم كالديانة الييكدية، كطأة ثالثة أالؼ سنةـ(. 1995ؿ. )شاحاؾ، إسرائي
 . بيركت: بياف.1صالح لى سكراج. ط

 :ترجمة .القمـ الجرئ، مفكركف غربيكف كييكد انتقدكا الصييكنيةـ(. 2003)شاحاؾ، إسرائيؿ. 
 . ريةالييئة العامة لشئكف المطابع االميالقاىرة:  .1. طالبراؽ عبد اليادم

. القاىرة: مكتبة 1. طالصراع في الشرؽ األكسط مف ىرتزؿ إلى شاركفـ(. 2008شاش، طاىر. )
 الشركؽ الدكلية.

 .المجمس الكطني لمثقافة :الككيت .1ط. القكل الدينية في إسرائيؿ .(ـ1994) .الشامي رشاد

)د.ط(. القاىرة: جامعة  .الشخصية الييكدية اإلسرائيمية كالركح العدكانيةـ(. 1986الشامي، رشاد. )
 عيف شمس، كالككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

. )د.ط(. القاىرة: المكتب مكسكعة المصطمحات الدينية كالييكديةـ(. 2002الشامي، رشاد. )
 المصرم لتكزيع المطبكعات.

 .اساتدار الجميؿ لمنشر كالدر . )د.ط(. عماف: 1ط .مذكراتـ(. 1994. )شامير، اسحؽ

. مكسكك: 1ط .خرافات الصييكنية السبع في الكجو الرجعي لمصييكنية. (ـ1975) .شاىنكفينش
 .دار التقدـ

مجمة جامعة ـ. 1948تككيف السكاف الييكد في فمسطيف قبؿ سنة  .(ـ2006) الشرقاكم، فكاز.
 .562-524، (2) ،20، النجاح

جستير غير منشكرة(. الجامعة )رسالة ما المسيحية الصييكنيةـ(. 2005شريتح، فاخر. )
 اإلسالمية، غزة. 

ليحي الصييكنية في فمسطيف  -تاريخ منظمة اتسؿ في اسرائيؿـ(. 2015الشريؼ، إسماعيؿ. )
 الجامعة اإلسالمية، غزة.. )رسالة ماجستير غير منشكرة( ـ1940-1948
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يـ إلى مفاكضات المفيكـ السياسي لمييكد عبر التاريخ مف العيد القدـ(. 1995شريؼ، حسيف. )
مف عيد اآلباء األكليف إلى قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  ـ1995-ؽ.ـ1900السالـ الشرؽ أكسطية

 . )د.ط(. القاىرة: الييئة المصرية لمكتاب.ـ1948

. بيركت: دار ابف 1. طـ1928-1919األممية الشيكعية كفمسطيف ـ(. 1980الشريؼ، ماىر. )
 خمدكف.

. بيركت: باحث 1. طكككست حقيقتيا كاالستغالؿ الصييكنياليكلـ(. 2011الشقيقي، ندل. )
 لمدراسات. 

الصندكؽ التأسيسي الفمسطيني كدكره في خدمة المشركع ـ(. 2014الشمالي، إلياـ. )
 الجامعة اإلسالمية، غزة . )رسالة ماجستير غير منشكرة( (1948-1920الصييكني)

ة في المجتمع اإلسرائيمي كفسيفسائو الدينية الصراع في إسرائيؿ: دراس .(ـ2006). شمر، تكفيؽأبك 
 .دار فمسطيف :غزة)د.ط(. . كالحزبية كالعرقية كالطبقية

ترجمة: لطفي العابد، كمكسى  الفكرة الصييكنية النصكص األساسية.ـ(. 1970) .صايغ، أنيس
 .بيركت: مركز أبحاث منظمو التحرير الفمسطينية)د.ط(. عنز. 

 . دمشؽ: دار القمـ.2. طتك الييكدمالجيـ(. 1999صبرم، سناء. )

اليجرة الييكدية حقائؽ كأرقاـ رصد كتحميؿ لميجرة الييكدية مف ـ(. 1990صبيح، عمراف. )أبك 
 . عماف: دار الجميؿ لمنشر كالدراسات الفمسطينية.1. طـ1990-1882فمسطيف كالييا

حمد غنيـ. األراضي ترجمة: م. التاريخ األكركبي كخمفية لمكارثة (.ـ1988) .طاعكف، يعقكب
 .مركز تكثيؽ مكريشت، معيد الدراسات العربيةالمحتمة: 

ترجمة: محمد غنيـ. األراضي المحتمة: . االبعاد العالمية لالسامية. (ـ1988) .طالمكف، يعقكب
 .مركز تكثيؽ مكريشت، معيد الدراسات العربية

مؤسسة دار  :بيركت. )د.ط( .خمسكف عاما في القضايا العربية ـ(.1978) الطاىر، محمد.
  .الريحاني
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مجمة جامعة . ـ1884الدكر الركسي في مؤتمر أحباء صييكفـ(. 2015) الطائي، حسف عمي.
 .83-74(، 1) ،5مركز بابؿ لمعمـك اإلنسانية، 

فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني المكسكعة الفمسطينية، القسـ  .(ـ1990). طرابيف، احمد
 .ىيئة المكسكعة الفمسطينية :بيركت. الثاني. الدراسات الخاصة

 . بيركت: دار الجميؿ. 3. طالتاريخ الييكدم العاــ(. 1991طعيمة، صابر. )

. 1. طـ1948-1920الحركة العمالية  كالنقابية في فمسطيف ـ(. 1982طيبكب، فائؽ حمدم. )
 الككيت: شركة كاظمة لمنشر كالتكزيع. 

(. 1. )ط                            الصييكنية العالمية كا سرائيؿـ(. 1971مد. )ظاظا، حسف، كراتب، عائشة، كالخطيب، مح
 القاىرة: دار مطابع الشعبة. 

، مجمة العمكـ كالبحكث اإلسالميةـ(. الفرؽ الييكدية الكالسيكية كالحديثة. 2013سائد )، عايش
 .فمسطيف، غزة –جامعة األقصى 

يركت: المؤسسة العربية . ب1. ط                                    أمريكا اإلسرائيمية كا سرائيؿ األمريكيةـ(. 2006عايش، حسني. )
 لدراسات كالنشر. 

 .7-3، (112)، شؤكف فمسطيفمجمة  .الصييكنية تكأـ النازية .(ـ1981) عباس، محمكد.

. الكجو األخر العالقات السرية بيف النازية كقيادة الحركة الصييكنيةـ(. 1984عباس، محمكد. )
 . عماف: دار ابف رشد لمنشر كالتكزيع 1ط

مفيكـ الدكلة في الفكر الصييكني مف بداية القرف الثامف عشر  .(ـ2008). رعبد الجبار، تماض
 .165-131 ،(52)، مجمة كمية التربية األساسيةـ. 1914الي الحرب العالمية االكلي 

. بيركت: المؤسسة العربية 2. طالمنظمة الصييكنية العالميةـ(. 1920سعد. )أعبد الرحمف، 
 لمدراسات كالنشر.

. الغزك الصييكني كحمقات الصراع السياسي(. ـ1990أسعد، كالزكر، نكاؼ. )عبد الرحمف، 
 عماف: دار المكتس لمنشر كالتكزيع. 
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 .دار األميف: القاىرة .1ط .مكسكعة المشاىير(. ـ1996). عبد العزيز، مجدم

. بيركت: 1. طـ(1945-1933المانيا النازية كفمسطيف ) ـ(. 1955عبد الغني، عبد الرحمف. )
 ة الدراسات الفمسطينية.مؤسس

. القاىرة: شركة الشريؼ لمنشر 1. طأطمس الحربيف العالميتيفـ(. 2015عبد الفتاح، عصاـ. )
 كالتكزيع.

مؤسسة الدراسات  :بيركت .1ط .األحزاب السياسية في إسرائيؿ .(ـ1981). عبداهلل، ىاني
 الفمسطينية

ئيمي في إدارة العممية السممية منظكر حزب العمؿ اإلسراـ(. 2005عبد المؤمف، حمكدل. )
 .جامعة الحاج لخضر، الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشكرة( الفمسطينية -اإلسرائيمية

. ترجمة فمسطيف قبؿ الضياع : قراءة جديدة في المصادر البريطانية .(ـ1985). عبكشي، كاصؼ
 .رياض الريس لمكتب كالنشر: عمي الجرباكم. قبرص

 مكتبة الشركؽ.: . القاىرة1. ط3ج .تاريخ الييكد(. ـ1994عثماف، أحمد. )

 .دار كرد األردنية :ردفاأل)د.ط(.  .سيككلكجيا المحارب اإلسرائيمي (.ـ2007عدناف، أسامة. )

 . دمشؽ: دار ممدكح عدكاف.2. طتيكيد المعرفةـ(. 2007ممدكح. )، عدكاف

. العربية كالتسميات العبرية المكاقع الجغرافية في فمسطيف، األسماءـ(. 2004عراؼ، شكرم. )
 . بيركت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية.1ط

 .73-54(، 10، )مجمة الرؤية(. الصييكنية النازية. ـ2011) .عطاهلل، أكـر

مجمة دراسات شرؽ . 1942-1933ـ(. العالقات الصييكنية النازية2003عطية: حياة الحكيؾ. )
 .95-73(، 7)، عماف -أكسطية 

. قناة الجزيرة: برنامج االتجاه المعاكس. الصييكنية كالنازيةـ(. 2001كيؾ. )عطية، حياة الح
  http://cutt.us/WbYAVالمكقع: 

http://cutt.us/WbYAV
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 مجمة المسارـ. 1941-1933ـ(. العالقة الصييكنية النازية 2001عطية، حياة الحكيؾ. )
 .56-38 (،53بتكنس، )

 :بيركت .1. طحتى إعالف دكلة إسرائيؿ تواليسار الصييكني مف بدايـ(. 1969العظمة، عزيز. )
 مركز األبحاث بمنظمة التحرير الفمسطينية.

 .1ط .األسطكرة الزائفة رحيؿ الصييكنية كالبحث عف بديؿ. (ـ2004عالـ، عمر عبد العمي. )
 .دار العمكـ :القاىرة

مجمة كه بيف الصييكنية كالنازية. (. أسطكرة  اليكلكككست تعاكف مشبـ2000عمي، عرفة. )
 .114-108(، 498، )العربي

. )د.ط(. في داخؿ إسرائيؿ دراسة في كيانيا السياسي كاالقتصادمـ(. 1963عمي، عمي محمد. )
 القاىرة: الدار القكمية.

)رسالة  ـ(1948-1897تطكر األجيزة األمنية الصييكنية)(. ـ2012) عمياف، عبد العزيز.أبك 
 منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير غير

. )د.ط(. بيركت: ثقافة العنؼ في سكسيكلكجيا السياسة الصييكنيةـ(. 2001عماد، عبد الغني. )
 دار الطميعة.

. ـ1948الحركة التصحيحية الييكدية في فمسطيف حتى عاـ (. ـ، حزيراف2009عمرك، نعماف )
 جامعة القدس المفتكحة.الخميؿ: 

ـ(. الدكر األكركبي في تنمية الكعي االنعزالي الييكدم مابيف 2012طؼ. )عمرك، نعماف عا
 .50-10(، 1) 40، حكليات كمية اآلدابـ،. 1815-1917

ـ مف خالؿ الكثائؽ 1939-ـ1936األزمات األكركبية الحادة بيف ـ(. 2005عناف، عامر. )
 الجزائر.   )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة بكزيعة، الدبمكماسية األكركبية

. مصر: الييئة 1. طالثكرة الفرنسية، المكتبة المعمكماتية العامةـ(. 1993عكض، لكيس. )
 .المصرية العامة لمكتب
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. دمشؽ: 1. ترجمة: عدناف أبك عامر. طألؼ ييكدم في التاريخ الحديثـ(. 2006عيالـ، يغاؿ. )
 مؤسسة فمسطيف لمثقافة.

الحكار االجتماعي كعالقات العمؿ التجربة . (ـ2012) .اغاردافسكي، يكليكش، كباخنياؾ كاتاجين
 . كارسك: جامعة كارسك. 1ط .جكرج يعقكب كعبد القادر مصمح :ترجمة. البكلندم

ـ، المكقع: 2016ديسمبر،  15. تاريخ االطالع: تاريخ دكلة الخزر ـ(2005. )غرابية، ابراىيـ
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/ 

. ترجمة: المكاء محمد إسرائيؿ سبب محتمؿ لحرب عالمية ثالثةـ(. 1984غرانكتييو، بيرنار. )
 سميح السيد. )د.ط(. دمشؽ: مركز الدراسات العسكرية.

.  )د.ط(. رف العشريفالمكسكعة التاريخية العسكرية الكبرل الحداث الق ـ(.2012. )غرنفيؿ، ج
 الدار العربية لممكسكعات: بيركت

المحاكالت الصييكنية إلنشاء الدكلة الييكدية في فمسطيف ـ(. 2000الغطاء، عمي كاشؼ. )
 . بغداد: دار الشؤكف القافية العامة.1. طـ197-1897كالمكاقؼ الدكلية منيا 

(، 85، )مجمة شؤكف فمسطيفات. ـ(. الصييكنية كالنازية عالقات كاتفاقي1978غمكب، فارس. )
119-138. 

. عماف: دار األكائؿ لمطباعة 1. طجذكر الحركة الصييكنية ـ(.2001الفتالكل، سييؿ حسيف. )
 كالنشر.

 (1948-1884النشاط الصييكني في الكاليات المتحدة األمريكية )ـ(. 2016الفرا، عبد الرحمف. )
 مية، غزة.الجامعة اإلسال. )رسالة ماجستير غير منشكرة(

. ترجمة: سماح إدريس، كأيمف حداد. 1ط ت.صناعة اليكلكككس ـ(.2001. )فنكمشتيف، نكرمف
 .دار اآلداب بيركت:

الييئة المصرية  :القاىرة. 1. طاليجرة الييكدية إلى فمسطيف المحتمةـ(. 1974فيمي، كليـ. )
 .العامة لمكتاب

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/
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 ( . رنا شمس. مكتبة عالء الديف االلكتركنية . ترجمة: في جحيـ غرؼ الغاز(. 2009فيزيا، شمـك
  www.books.google.ps: المكقع .لمترجمة

. 1. طـ1918-1909النشاط الصييكني في المشرؽ العربي كصداه ـ(. 1973قاسمية، خيرية. )
 بيركت: مركز أبحاث منظمة التحرير الفمسطينية.

. دمشؽ: ىيئة 1ط .المكسكعة الفمسطينية -الييكدية الالصييكنيةـ(. 1990) القشطني، خالد.
  .المكسكعة العامة

. بيركت: دار الكتاب 2. شرح: حير اهلل الطفاح. طالييكد كراء كؿ جريمة(. ـ1982كار، كليـ. )
 العربي.

 دارالكتاب العربي :القاىرة .1ط .زعماء صييكف(. ـ2008). امؿ، مجدمك

سرائيؿ كاليككككست، أكراؽ اشتراكية. 2008) .كميؼ،  تكني مجمة غير دكرية يصدرىا                                                  ـ(. الييكد كا 
 .96-66(، 19، )مركز الدراسات االشتراكية

.                                                                       الييكد كا سرائيؿ كاليكلكككست، عصر الثكرة.. الماركسية في األلفية الجديدةكميؼ، تكنى. )د.ت(. 
 .شتراكيةالقاىرة: مركز الدراسات اال)د.ط(. ترجمة: اشرؼ عمر. 

. بيركت: دار الطميعة لمطباعة 1. طسقكط اإلمبراطكرية اإلسرائيميةـ(. 1980كنعاف، جكرجي. )
 كالنشر.

. بيركت: دار 1. ترجمة: حسيب خياط. طجكىر الصييكنية الطبقيـ(. 1986ككرنيؼ، ليؼ. )
 ابف رشد لمطباعة كالنشر.

 .1دم متكلي مصطفي صالح. ط. ترجمة: حمالقبيمة الثالثة عشرـ(. 1978ككستمر، أثر. )
 .لجنة الدراسات الفمسطينية: دمشؽ

مركز : فمسطيف .1ط ؿ.الكيبكتز"أك المزارع الجماعية في إسرائي .(1966الكيالي، عبد الكىاب. )
  .األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية

بية . بيركت: المؤسسة العر 2. طمكسكعة السياسةـ(. 1989الكيالي، عبد الكىاب، كآخركف. )
 لمدراسات كالنشر.

http://www.books.google.ps/
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 . القاىرة: دار صحكة لمنشر.1. طحارة الييكدـ(. 2012الكيالني، نجيب. )

. بيركت: 1. ترجمة: عماد نكييض. طالمفيكـ المادم لممسالة الييكدية(. ـ1970ليكف، ابراىاـ. )
 .دار الطميعة لمطباعة كالنشر

ائيؿ، دراسة في األحزاب كالجماعات الديف كالسياسة في اسر ـ(. 1999ماضي، عبد الفتاح محمد. )
 . القاىرة: مكتبة مدبكلي.1. طالدينية في إسرائيؿ كدكرىا في الحياة السياسية

. ترجمة: سميمة شعالف، ككداد مراد. مكجز تاريخ العالــ(. 1990مانغرد، كجماعة مف المؤرخيف. )
 . بيركت: دار الفارابي.1ط

. القاىرة: مركز 1ط .(1917-1887لصييكنية)العسكرية اـ(. 1972المجدكب، طو محمد. )
 الدراسات السياسية كاإلستراتيجية بمؤسسة األىراـ.

ـ، أكتكبر(. العالقات بيف المنظمات العسكرية الصييكنية خالؿ 1980محارب، عبد الحفيظ. )
، شؤكف فمسطينيةالفترة األكلى مف الحرب العالمية الثانية: خالفات اتسؿ كظيكر ليحي. 

(107 ،)94-119. 

ـ، نكفمبر(. العالقات بيف التنظيمات الصييكنية المسمحة ليحي تقؼ 1980محارب، عبد الحفيظ. )
 ، (108، )شؤكف فمسطينيةإلى جانب النازييف كاتسؿ إلى جانب المخابرات البريطانية. 

95-119. 

يكنية ىاغاناة، اتسؿ، ليحي: العالقات بيف التنظيمات الصي (.ـ1981) محارب، عبد الحفيظ.
 .بيركت: منظمة التحرير الفمسطيني)د.ط(. . ـ(1948-1937المسمحة)

 دار زىراف. األردف:. 1. طمعجـ المعارؾـ(. 2011محاسيس، نجاة سميـ. )

ـ(. تطكرات القضية البكلندية في أكاخر عيد ميككالجيؾ 2012محسف، كاظـ، كالزبيدم، أييـ. )
 .301-232(، 17) ،9حاث ميساف، مجمة أبـ. 1944تشريف الثاني  –تشريف األكؿ 

مجمة أبحاث ـ. 1938ـ(. ضـ بكلندا لمنظمة تيشيف 2009) .محسف، كاظـ، كعباس، فرقد
 .269-217 (،11، )6ميساف، 
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مجمة ـ. 1948محمد، كليد؛ كشفيؽ عبير. )د.ت(. مكجات اليجرة الييكدية إلى فمسطيف حتى عاـ 
 .548-524، (6بغداد، )ب مداد اآلداب

مشاريع االستيطاف الييكدم مف قياـ الثكرة الفرنسية حتى نياية الحرب ـ(. 1984يف. )محمكد، أم
 الككيت: سمسمة المعرفة.  (د.ط.). العالمية األكلى

. بيركت: المكتب التجارم لمطباعة  1. طالصييكنية كالنازيةـ(. 1971محمكد، معيف أحمد. )
 كالنشر كالتكزيع.

كالممارسة الصييكنية مف اليسار الصييكني كاليسار  أزمة الفكرـ(. 2013)مخكؿ، عصاـ. 
 .45-35، بمركز مدار قضايا إسرائيمية مجمةالمناىض. 

 . سكريا: دار قتيبة لمطباعة كالنشر.1. طاليكلككست المحـرـ(. 2007المدني، محمد. )

يف لمسامية. رؤية بريطانية لمزاعـ ييكد بكلندا بمعاداة البكلنديـ(. 2005)المرسي، إبراىيـ العدؿ. 
جامعة ب اآلدابمجمة كمية  ـ.1919قراءة في تقرير بيتر رايت عضك البعثة البريطانية لبكلندا 

 .714-629 ،(37) ،المنصكرة

. دكلة االمارات الحركة الصييكنية كمعاداتيا لمييكدـ(. 2001مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة. )
 العربية المتحدة.

-1941في أكركبا كألمانيا اثناء الحرب العالمية الثانية )مشاىدات ـ(. 2005، كامؿ. )ةمرك 
 . بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.1. ط(1942

(، 53) 14، مجمة الدراسات الفمسطينية .تفكيؾ الكعي بالمحرقة الييكدية(. 2003جكزيؼ. ) مسعد،
138-153. 

. القاىرة: دار 1. طت الصييكنيةمكسكعة المفاىيـ كالمصطمحاـ(. 1990المسيرم، عبد الكىاب. )
 الشركؽ. 

 . القاىرة: دار اليالؿ.1. طىجرة الييكد السكفيتتـ(. 1990المسيرم، عبد الكىاب. )

. الككيت: المجمس الكطني لمثقافة 2. طاأليدلكجية الصييكنيةـ(. 1992المسيرم، عبد الكىاب. )
 كالفنكف كاآلداب.
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. القاىرة: دار 1. طالييكد كالييكدية كالصييكنيةمكسكعة ـ(. 1999المسيرم، عبد الكىاب. )
 الشركؽ

الصييكنية كالعنؼ مف بداية االستيطاف مالي انتفاضة ـ(. 2001المسيرم، عبد الكىاب. )
 . )د.ط(. القاىرة: دار الشركؽ.األقصى

 .. القاىرة: دار الشركؽ3. طالصييكنية كالنازية كنياية التاريخـ(. 2001المسيرم، عبد الكىاب. )

دار  :مصر .1ط. التجانس الييكدم كالشخصية الييكدية(. ـ2004المسيرم، عبد الكىاب. )
 .اليالؿ

، مجمة كاسط لعمكـ اإلنسانية بالكمية العربية(. اليكلكككست دراسة تاريخية. ـ2007مطركد، عمي. )
(5.) 287-307. 

: بيركت .1. طأسعد ترجمة: يكسؼ .بكلندا بيف الماضي كالحاضر ـ(.1947ي. )المعيد البكلكن
 المعيد البكلكني.

)رسالة  ـ1948-1936العالقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف (. ـ2009) مقدادم، اسالـ.
 .ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة

.  راـ اهلل: 1. طمعجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيميةـ(. 2009منصكر، جكنى. )
 فمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية)مدار(.المركز ال

رسالة ) ـ1936-1918العالقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف .(ـ2010). مياني، عمي
 غزة. ، . الجامعة اإلسالمية(ماجستير غير منشكرة

. مجمة مركز ـ(. معاداة السامية في الفكر السياسي اإلسرائيمي المعاصر2012ميدم، كاظـ. )
 .90-63(، 15، )سطينيةالدراسات الفم

المكقع: ـ. 25/11/2016. تاريح االطالع: بكلندا في الدفاعمكقع االرجكف. )د.ت(. 
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 ( 1ممحق )
 (1)تقرير مورغنثاو

 

 المجنة األمريكية لمتفاكض حكؿ عممية السالـ، 
 بعثة إلى بكلندا، 

  .1919أكتكبر  3باريس، 
 السادة:

. البعثة، التي تتألؼ مف السيد ىنرم مكرغنثاك، كالعميدالجنراؿ إدغارجادكيف، كالسيدىكميركس جكنسكف 1
 لسالـ لمتحقيؽ في قضايا الييكد في بكلنداكالذيف عينكا مف المجنة األمريكية لمتفاكض عمى ا

  .رئيس مجمس الكزراء في جميكرية بكلندا بادركسكي طمب السيد ىذا التعييف ليذه البعثة قد سبقب
 :كتب حكؿ ىذه الميمة النسينغ ، األميف1919يكنيك  30في 

اصر غير الييكدية في العالقات بيف الييكد كالعن تحقيؽ في جميع المسائؿ التي تمستيدؼ ىذه البعثة ال
يتضمف التحقيؽ في المجازر المختمفة، كالمذابح، كالتجاكزات األخرل التي يزعـ أنيا ، كذلؾ يتضمف .بكلندا

  .حدثت، كالمقاطعة االقتصادية، كغيرىا مف أساليب التمييز ضد العرؽ الييكدم
ذاتو السعي الكتشاؼ السبب  اليدؼ في حد كلكف، ايجاد الحقيقة في ما يتعمؽ بيذه األمكر ليست كافية

  .الكامف كراء مثؿ ىذه التجاكزات كالتمييز بيدؼ إيجاد عالج ممكف
 -لتقديـ الخدمة لجميع العناصر في بكلندا الجديدة  مدفكعة بالرغبةكما تعممكف  الحككمة األميركية

  .المسيحييف كالييكد عمى حد سكاء
تعكد بالنفع عمى بقية السكاف، كأنو عمى سف أكضاع الييكد كأنا مقتنع بأف أم تدابير قديجب اتخاذىا لتحسي

  .                                                                          ن العكس، ام شيء لصالح المجتمع البكلندم كمو سيككف ذات ميزة لمعرؽ الييكدم أيضا  
انا متأكد أف أعضاء ميمتكـ تعرض المكضكع بركح الحؽ، كخالية مف التحيز اتجاه احد أك آخر، كمألت 

بعض االجراءات البناءة لتحسيف الكضع الذم يعطي األىمية لجميع بالرغبة في اكتشاؼ الحقيقة كستطكر 
  .األصدقاء في بكلندا

                                                           

https://en.wikisource.org/wiki/Mission_of_The_United_States_to_Poland:_Henry_Mo

rgenthau,_Sr._report (1) 
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ـ، كلقد سارت 1919سبتمبر  13، كبقيت في بكلندا حتى 1919يكليك  13.البعثة كصمت كارسك في 2
كانت  زيارة جميع األماكف التيميؿ مارة مف ركسيا الى النمسا كبكلندا، كتـ 2500البعثة بالسيارة مسافة 

، كلقد التجاكزات الرئيسية مثؿ :ىكدز، كراككؼ، غركدنك، كاليش، بكسف، خكلـ، لكبالف، كستانيسال مكضع
 كالقرل الصغيرة درست البعثة األكضاع االقتصادية كاالجتماية لتمؾ المناطؽ كتكاصمت مع سكاف المدف 

زارت البعثة المؤسسات التعميمية، مثؿ الصحيح لمظركؼ الثقافية كاالجتماعية الحالية، كما  مف أجؿ التقدير
  .كالسجكف المكتبات كالمستشفيات كالمتاحؼ كالمعارض الفنية كمراكز األيتاـ كالمصحات العقمية

مسؤكلكف عسكريكف ك  كالجماعات الييكدية كالكزير األمريكي  التحقيقات ممثمي الحككمة البكلنديةحضر . 3
مف جميع أنكاع المنظمات كسعت البعثة   اإلفادات نة لمبعثة، الخذكتـ تقديـ كؿ المساعدات الممككمدنيكف، 

لمحصكؿ عمى االنطباع الصحيح فيما حدث مف خالؿ الحالة النفسية الراىنة مف الجميكر، كمكاقؼ 
  .المختمفة تجاه بعضيـ البعض الفصائؿ

ما ىاجركا مف ألمانيا كدكؿ بكلندا بأعداد كبيرة خالؿ القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر، عند دخؿ الييكد.4
-جة العبريةكانت األلمانية، كالتي تطكرت في كقت الحؽ إلى المي لغتيـ أخرل نتيجة االضطياد الشديد؛

  كأصبح المياجر الييكدم رائد التجارة كالتمكيؿ كاستقر في المدف كالقرلة، األلمانية أك اليديشي
نتيجة الندفاع الييكد ؛ مكاف كممجأ لمييكد ف بكلندامع مركر الكقت أصبح يعرؼ في جميع أنحاء أكركبا أ

  ـ.1882كقانكف مايك عاـ  بعد صدكرمف ركسيا، 
  ..عمى الرغـ مف أف بكلندا كانت ممجأ لمييكد، كانت ىناؾ حركات مضادة لمييكد في أكقات مختمفة5

نتيجة ديدة نازالت جت بكلندا نفسيا تقدـ تكجدعـ العالـ الفكضى، ك  العالمية االكلىالحرب  في نياية
بيف الييكد كالعناصر المعادية المشاعر  مما أدل لظيكر، فطالب الييكد بقكمية خاصة بيـ االضطرابات
 كىذه المشاعر كانت تحركيا الصحافة. .غير الييكدية

مـ تكف ىناؾ حككمة ثابتة حتى ـ، ف1918نكفمبر  6بكلندا في تركت الجيكش النمساكية كاأللمانية 
الجميكرية  تتأسساؿ بيمسكدسكي، الذم كاف قد فر مف سجف ألماني خالؿ تمؾ الفترة قبؿ أف مجيءالجنر 

 .)البعثة تجنبت استخداـ كممة مذبحة ككانت تتطمؽ كممة تجاكزات(أكلى التجاكزات حدثت البكلندية حيث 
 كاف ىناؾ ثمانية تجاكزات رئيسية، التي ىي مكضحة في الترتيب الزمني :

  .1918نوفمبر  11كيمسي،  (1) 
بعد كقت قصير مف اخالء القكات النمساكية مف كيمسي، الييكد في ىذه المدينة حصمكا عمى إذف مف 

بدا االجتماع  لمناقشة التطمعات الكطنية الييكدية ،لعقد اجتماع في المسرح البكلندم السمطات المحمية
شخص في المسرح،  300 ؽ سكل كغادر المجتمعيف كلـ يتبمساء 6.30كانتيى الساعة  2:00الساعة 
ة، كبعد فترة قصيرة اشتبؾ الييكد مع حشد مف ت دخمت كبدأت في البحث عف األسمحالميمشيا بعض

كصؿ الييكد لمشارع تعرضكا لمضرب مرة أخرل عمى يد  بعدالمدنييف كبعض الجنكد البكلنديي، ك 
  .كا لمقتؿ كجرح عدد كبيركنتيجة ليذا اليجـك أربعة مف الييكد تعرض .الغكغائيكف في الخارج
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  .1918نوفمبر  23-21يمبورج،  (2)
ـ عمى البالد، كقاـ 1918أكتكبر عاـ  30انيارت اإلمبراطكرية النمساكية فسيطرت القكات األككرانية في 

حتى  نصؼ المدينة بالسيطرة عمىالطابع المشككؾ فيو،  مع العديد المتطكعيف ذكممجمكعة مف البكلندييف 
كلكف الحقيقة أف ، أتخذ الييكد مكقؼ محايد مف ىذا الصراع، نكفمبر 21يزات البكلندية في كصكؿ التعز 

المحتؿ مف قبؿ األككرانييف، كأف الييكد كانت ليـ ميميشيا خاصة بيـ،  الحي الييكدم يكمف داخؿ القسـ
بسبب           ن كثر تعقيدا  كأبعد مف ىذه الشائعات أف بعض السكاف الييكد أطمقكا النار عمى العسكر، الكضع كاف أ

االككرانييف، قامت مغادرة كعند مجـر اطمؽ سراحيـ االككرانييف مف السجكف المحمية  15000كجكد حكالي 
في  المساكف كالمخازف كالمتاجر في الحي الييكدم، كلـ يتردد مالييف مفال نيببعناصر سيئة السمعة 

، لـ يتـ قمع مية كبيرة مف الممتمكاتكالييكد، كدمرت مف  64، فقتؿالقتؿ عند اصطداميـ بالمقاـك
االضطرابات لعدـ كجكد انضباط بيف القكات البكلندية الحديثة، كعندما تـ تنظيـ دكرات لمضباط البكلنديف 

 24كبدأت كزارة العدؿ في ، تمنكت الحككمة البكلندية تةقيؼ السرقة كالعنؼ، نكفمبر 23في أكاخر 
شخص  164قضية، ضد 7000، كتـ تقديـ نكفمبر 23ك 21ـ  التحقيؽ في أحداث 1918ديسمبر عاـ 

شيرا  18إلى  10فرض عقكبة تتراكح مف مدانكف بالتكاطؤ فى اضطرابات نكفمبر، كتـ  منيـ عشرة ييكد
 شخص مداف فى  أحداث نكفمبر. 44عمى 
  .1919أبريل  5بينسك،  (3) 

، في قاعة في بيت الشعب 1919بريؿ أ 5بعد ظير تجمع الييكد  بعد شير مف االحتالؿ البكلندل لبينسؾ
ة، كتعرضكا بعد لجنة التكزيع المشتركة األمريكي النقابة لمناقشة تكزيع اإلغاثة التي أرسمتيا في شارع

كقد دكف محاكمة، كتعرض مف تبقى العماؿ عنؼ،  35االجتماع لالعتقاؿ مف قبؿ بعض الجنكد كتـ قتؿ 
رات ، االعتقاؿ اف التجمع كاف مكاؿ لمبمشفيةية أف ىناؾ سبب السمطات البكلند تـ التأكيد رسميا مف قبؿ

 .التيـ المكجية إلى المعتقميف فى البعثة اف ىذه االدعاءات غير مبررة كما انو لـ يكف ىناؾ تحقيؽ رسمي 
  .1919أبريل  17ليدا،  (4) 

، لبالشفة الركسـ عمى منطقة ليدا مف ا1919ابريؿ عاـ   17سيطرت القكات العسكرية البكلندية فى 
كتـ قتؿ كاعتقاؿ مجمكعة مف الييكد، ، ييكدل 39كشرع الجنكد البكلندييف بسرقة بيكت الييكد، فتـ نيب 

دكف احتراـ لمسف أك العجز، كال يبدك أف أحدا قد عكقب ليذه التجاكزات أك كاجبر الييكد عمى العمؿ دكف 
  .انو اتخذت أم اجراءات لتعكيض ضحايا السرقات

  .1919أبريل  21-19نا، يم (5) 
البكلندييف                                  ن       تـ االستيالء عمى ىذه المدينة تماما  مف قبؿك  ،ابريؿ 19في دخمت الكتائب البكلندية مدينة يمنا 

بتيمة التعاكف مع البالشفة كتـ سرقة كنيب منازليـ  ييكدم 65كقتؿ خالؿ ىذه الفترة ، عد ثالثة أياـب
 ركبؿ 10,000,000منزؿ لمييكد كاف الخسائر كصمت 2000كادعت الجالية الييكدية أنو تـ تدمير  
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الييكد ، كأف بعض المدنييف كتذكر البعثة اف الييكد في يمنا شارككا في الصراع بيف البكلندييف كالبالشفة
 البكلندييف أطمقكا النار عمى الجنكد

  .1919مايو  7كولبوسوفا،  (6) 
، لشغب التي يقـك بيا الييكدلمنع احداث ا؛ مايك 7 ا فيتـ ارساؿ مجمكعة مف الجنكد الى مدينة ككلبكسكف

بسرقة فقاـ الجنكد ، د بعد مقتؿ جندييف كثالثة فالحيفسالح الجنك كقاـ مجمكعة مف مثيرم الشغب بنزع 
  لييكد خالؿ ىذا التجاكزثمانية مف ا، كقتؿ مخازف الييكد

  .1919مايو  27شيستوشوا،  (7)
، ـ1919مايك  27ييكدل في مف شخص  بطمقةي مدينة شيستكشكا فأصيب أحد الجنكد البكلندييف 

خمسة مف أثناءأعماؿ الشغب قتؿ فاندلعت أعماؿ شغب في المدينة مف قبؿ جنكد كمكاطنيف بكلندييف ، 
لمنع المزيد مف  الضباط الفرنسييف الذيف كانكا يتمركزكف في شيستكشكا، أخذكا بدكرىـ عدةاجراءات، الييكد

 عمميات القتؿ .
  .1919أغسطس  8مينسك،  (8) 

 ، 1919أغسطس  8فى تاريخ .مينسؾ مف البالشفة الركس مدينةعمى القكات البكلندية  سيطرت
، مف الييكد 31فقد قتؿ ، كغيرىـ مف أعضاء ىذه البعثة في مينسؾ جادكيف لجنراؿ كعمى الرغـ مف كجكدا

ثمانية عشر مف الكفيات يبدك  ركة البمشفية كاحد مف ىذا العدد كاف عمى ارتباط كاتصاؿ مع الحكثبت اف 
، كال بد مف كلكف البقية كانكا ضحايا ييكد  اثناف قد قتمكا بسبب عمميات السطك، أنيـ تعرضكا لمقتؿ العمد
  .% مف المحالت في مينسؾ تعكد ممكيتيا لمييكد90اإلشارة إلى أف حكالي 

ح اليـك التالي، عندما تـ ارساؿ دكريات مف قبؿ لـ يكف ىناؾ محاكالت جادة لمنع ىذه السرقات حتى صبا
 مسؤكؿ كؼء لمنع ذلؾ كاستعادة النظاـ .

مف الجنكد البكلندييف قد قتمكا في محاكلة لمنع السرقات ، كأكدت لمبعثة أف  4الحككمة البكلندية قالت أف 
 مجمكعة مف مثيرم الشغب تعرضكا كعكقبكا باإلعداـ .

كلكف كصفيـ بشكؿ ، ردية مف القتؿ لـ يتـ ذكرىا في الفقرات السابقة                 ن       . ككانت ىناؾ أيضا  حاالت ف7
تالحظ بالفعؿ عند النظر في ىذه التجاكزات عمكما،                    ن                       مفصؿ لـ يكف ضركريا  النيا لـ تممؾ خصائص كلـ

، إال التي تعرضت الضطرابات كقعتينبغي أف يكضع في االعتبار أف الثمانية مدف كالبمدات 
التجاكزات ارتكبت مف قبؿ  دكد الككنغرس البكلندم، في كيمسي كككلبكسكفاكيمسيكشيستكشكا ضمف ح

في بينسؾ كانت ، المدنييف كالجنكد شارككا في االضطرابات فيشيستكشك، عمى التكالي المدنييف كالفالحيف
  .التجاكزات بسبب خطأ مف مكظؼ كاحد
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 كانكا يستكلكف عمى المدف كليس مف قبؿ في كليدا، كيمنا، كمينسؾ ارتكبت التجاكزات مف قبؿ الجنكد الذيف
بتيمة أف الييكد ىـ البالشفة، في حيف أنو في يمبكرج كاف مرتبطا مع فكرة أف الييكد  السكاف المدنييف

  .كانكا عمى قضية مشتركة مع االككرانييف
تحت  ،المسؤكلية عف ىذه التجاكزات كانت بسبب المجنديف البكلندييف غير المنضبطيف كغير المجيزيف

ضباط عديمي الخبرة كخجكليف سعكا إلى تحقيؽ الربح عمى حساب ذلؾ الجزء مف السكاف الذم  إمرة
كقؼ الفكضى في  مف ناحية أخرل،، لجنسية البكلندية كالتطمعات كذلؾاعتبركه كأجنبي كمعاد عمى ا

كالتطبيؽ الحاـز  يمبكرج بعد اعتماد التدابير المناسبة لمسيطرة تبيف أنو يكجد عـز الستعادة النظاـ
  .أك عمى األقؿ تحد مف مثؿ ىذه التجاكزات لإلجراءات القمعية يمكف أف تمنع

لذلؾ ، ككنيـ غير مرغكب فييـ بسبب أنيـ مدانكف بسبب العرؽ . كما أف الييكد يشعركف باالستياء8
ف قبؿ القكات سيككف غير عادؿ في المقابؿ إدانةاألمة البكلندية ككؿ عف أعماؿ العنؼ التي ارتكبت م

التجاكزات عمى ما يبدك لـ تكف مع سبؽ اإلصرار، ألنيا لك  ىذه ،غير المنضبطة أك الغكغائيكف المحميكف
، 280دال مف البالغة عددىـ حكالي لكاف عدد الضحاياقد يصؿ الى اآلالؼ ب، كانت جزءا مف خطة مسبقة

  .الييكد معاديف سياسيا لمدكلة البكلندية أف السكاف اعتقاد البكلندييفيعتقد أف ىذه التجاكزات نتيجة ك 
منذ اف انضمت الجميكرية البكلندية لممعاىدة التي تنص عمى حماية األقميات العرقية كالدينية كالمغكية، 
فكاف متكقعا بثقة أف الحككمة ستقبؿ بكؿ اخالص كمسئكلية كليس فقط مف حراسة فئات معينة مف 

 ثقيؼ الجميكر اف ىذا العدكاف ممكف.لممكاطنيف مف العدكاف، كلكف أيضا ت
. إلى جانب ىذه التجاكزات كاف ىناؾ بالغات لمبعثة عف حاالت عديدة مف أشكاؿ أخرل مف 9

تقريبا في كؿ كاحدة مف المدف مف مدف بكلندا، كاف يتـ إيقاؼ الييكد مف قبؿ الجنكد كيجعمكف ، االضطياد
  .لحاىـ إما ممزقة أك مقطعة

كاف مف الصعب ، مف السيؿ تحديد التجاكزات التي كقعت كتقدير عدد الكفيات . في حيف أنو كاف10
  .ىذا التمييز في شكؿ المقاطعة االقتصادية ، كيتضحتحديد مدل التمييز ضد الييكد

الصحافة كالسياسية اإلعالنات،  عبر                                   ن                       الحزب الكطني الديمقراطي كاف مستمرا  في خنؽ االقتصادم لمييكد
كحذر ، غير الييكد مف الشعب البكلندم بعدـ التعامؿ مع الييكد العامة، كحث ككذلؾ بكاسطة الخطب

مالؾ األراضي عمى عدـ بيع ما لدييـ مف ممتمكات لمييكد، كفي بعض الحاالت التي تتـ فييا ىذه 
 المبيعات يتـ نشر أسماء المخالفيف ضمف قكائـ سكداء مشيرا إلى أف ىؤالء الباعة " ميتكف بالنسبة لبكلندا

البعثة أف السكؾ الحديدية المممككة لمحككمة قد فصمت المكظفيف الييكد كأعطتيـ  الكثائؽ زكدت، "
  .شيادات ال لسبب سكل أنيـ ينتمكف الى العرؽ الييكدم

. عالكة عمى ذلؾ، فقد ادعى الييكد أف إنشاء المحالت كالجمعيات التعاكنيةىك شكؿ مف أشكاؿ 11
ك الييكد مف أف الجمعيات كالمحالت التعاكنية الييكدية كاألفراد الييكد يتـ مف ناحية أخرل، يشكز، مييالت

  .التمييز ضدىـ مف قبؿ الحككمة مف خالؿ تكزيع الحككمة لممكارد
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. نفت الحككمة أف ىذا التمييز ضد الييكد كاف يمارس كسياسة لمحككمة، عمى الرغـ مف أنو لـ تنفى 12
 -مثؿ .لعبت معاداة السامية جزءا منيا أنو قد يككف ىناؾ حاالت فردية حيث

لمبعثة مف قبؿ السمطات الرسمية التي تقع ضمف سمطة الحككمة بأف ىذه التمييزات سيتـ  تأكيدات كتعيدات
 تصحيحيا .

. عند النظر في أسباب معاداة السامية التي أحدثت المظاىر المذككرة أعاله، يجب أف نتذكر مف 13
 يف عممكا جاىديف لجمع شمميـ كأمة كاحدة كاستعادة حريتيـ.اف البكلندي 1795انقسامات 

ىذا الجيد المتكاصؿ لمحفاظ عمى الحياة الكطنية الخاصة بيـ جعميـ ينظركف نظرة الحقد عمى أم شيء قد 
مع اإلعالنات القكمية لبعض المنظمات الييكدية التي ترغب  كقد أدل ىذا إلى صراع، يتداخؿ مع أىدافيـ

باإلضافة إلى ذلؾ، الكضع الذم كاف ،              ن              المدعـك ماليا  مف قبؿ الدكلة الحكـ الذاتي الثقافي في اإلفالت مف
مف معاىدة فرسام، كضماف الحماية العرقية كالمغكية كالدينية كحقكؽ  93عميو الييكد مف قبؿ المادة 

 األقميات في بكلندا قد خمؽ المزيد مف االستياء ضدىـ.
زالية، كتركزىـ في احياء منفصمة في المدف البكلندية، كقدسية يـك السبت باإلضافة لشخصية الييكد االنع

  <القياـ باألعماؿ التجارية كارتداء المحى الطكيمة، كالتكمـ بمغة خاصة بيـلدييـ، مما يحذر مف 
، حيث كانت العالمية االكلىالعالقات بيف الييكد كغير الييكد تزايد ليس فقط بسبب الحرب  . تكتر14
الركسية كاأللمانية كالنمساكية كلكف أيضا بسبب الصراعات الحالية مع  ا ساحة المعركة بيف الجيكشبكلند

ع االقتصادية في بكلندا كانت في أدنى مستكياتيا ، التصنيع كالتجارة تكقفت ااألكض، البالشفة كاألككرانييف
د شكؿ تيديد خطير لصحة كرفاىية تقريباالنقص كارتفاع األسعار كالتكزيع غير المثاليمممكاد الغذائية ق

، عمييايعتمدكف بشكؿ كبير الذيف  عمى الييكدالتجارة قد أثر تراجع ك  ،السكاف في المناطؽ الحضرية
نمف التجار الييكدالذيف  كبسبب ما سبؽ تضاعفت األسعار مرتيف كثالث مرات، كأصبح السكاف غاضبي

 .تتيميـ بيذه الزيادة الغير طبيعية في ىذه األسعار
أكبرىا ىي  . إف الغالبية العظمى مف الييكد في بكلندا تنتمي ألحزاب سياسية ييكدية منفصمة15

 كالقكمية، األرثكذكسية، كالصييكنية
مما ىك سياسية منفصمة قد شكؿ ضدىـ تمييز سياسي بكلندم أكثر  جماعات كأحزاب الييكد منذ أف شكمكا

أعطت أنصارىامناصب حككمية كرعاية كحماية  ية المييمنةاألحزاب البكلند، ففي طابع المعادية لمسامية
كمف المأمكؿ،أف غالبية البكلندييف ال تتبع ىذا النظاـ في حالة مف المكاقؼ التي ال  .مف قبؿ الحككمة
  .تعترسياسية أساسا

، تمييز في اختيار األساتذة كالمعمميف، كال في اختيار مكظفيف السكؾ الحديديةيككف ىناؾ  أالينبغي 
يجب عمى بكلندا أف تدرؾ أف ىذه الكظائؼ ، ك كرجاؿ الشرطة، كرجاؿ االطفاء، أك شاغمي أم مناصب

  ليس ليا العالقة بالمشاكؿ السياسية فالكفاءة ىي التي تحدد المكظفيف
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كلتسريع ىذا  .. العالقات بيف الييكد كغير الييكد بال شؾ سكؼ تتحسف في بكلندا الديمقراطية القكية16
 % 86الػ مف الييكد % 14مسيحييف ك في المئة مف ال 86تككف ىناؾ مصالحة كمشاركة بيف  يجب أف

يجب أف يدرككف أنيـ ال يستطيعكف تقديـ جبية قكية ضد جيرانيـ إذا كاف سبع السكاف ساخط كمنعزؿ 
  .كيعانكف مف الخكؼ كغير نشطيف، عنيـ

المكحدة البمد الذم ىك  صنع كاقامة بكلندا العظيمة لممشاركة بكامؿ قكتيا كالتأثير في كيجب تشجيع األقمية
 مطمكب في كسط أكركبا ؿ مكافحة األخطار اليائمة التي قد تتعرض ليا

بكلندا يجب أف تتطكر عمى كجو السرعة بكامؿ قكتيا، كسمككيا االكلي محدكد المعنكية، لتحظى بالدعـ 
  .المستقبمي لمجميكريةاالقتصادم مف جميع دكؿ العالـ، كالتي سكؼ يضمف النجاح 

، لكضع حؿ لممشكمة الييكدية؛ بذؿ المزيد مف الجيدعمى البعثة، خالؿ شيريف  لمف الصعكبة. 17
د، كىذا االمر صعب لمييك  كالسياسية كاالجتماعية دراسة متأنية كاسعة، لمحالة االقتصاديةفالمشكمة تحتاج 

 .تثبيت الحدكد البكلندية تحديده قبؿ 
تتككف مف بة االمـ كالدكؿ الكبرل الميتمة بحؿ مشكمة الييكد بإرساؿ لجنة الى بكلندا تكصى المجنة عص

  .خبراء مينيكف في المجاالت الصناعية كالتعميمية كالزراعية كاالقتصادية، لدراسة المشكمة مف مصدرىا
الجتماعية االقتصادية كا . ينبغي ليذه المجنة بكضع خطة تمكف الييكد في بكلندا حيث تؤمف الفرص18

  .التي يتمتع بيا إخكانيـ في الدكؿ األخرل بحرية
أكدت بكلندا االخالص لمبادئ الحرية كالعدالة كحقكؽ ، الدستكر البكلندم الجديد ىك اآلف في طكر التككيف

األقميات، كنحف عمى يقيف أف بكلندا سكؼ تككف كفية لتعيداتيا، كالذم يشكؿ بشكؿ كاضح حالةالكئاـ مع 
 خالؿ أفضؿ التقاليد، كبالتالي سيتـ فتح حياة جديدة لمييكد، كسكؼ تككف ميمةالبعثة المقترحة األمة مف

العمؿ عمى حصكؿ الييكد عمى امتيازات شبييو باالمتبازات التي حصؿ عمييا الييكد في دكؿ أخرل مثؿ 
نجمترا                  أمريكا كا 

كانيـ ال يستطيعكف االنفصاؿ عف ، . عمى جميع مكاطني بكلندا أف يدرككف أنيـ يجب أف يعيشكف معا19
  .بعضيـ البعض بالقكة أك عف طريؽ أم محكمة قانكنية

       مع كافر االحتراـ ،،

 .ىنرم مكرغنثاك
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 كزارة الرايخ الداخمية س مكتب الرايخ         د.اليب براند رئي
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 كزارة الخارجية     لكثر سكرتير دكلة          

 استشارية الحزب      كمكبفر قائد اعمى           

 مستشار الرايخ        كريتنغر مدير كزارم          

 المكتب الرئيسي لالجناس كالتكطيف       ىكفماف قائد الكحدات    

 المكتب الرئيسي ألمف الرايخ  مكلمر قائد الكحدات                   

 د. شكنغارت قائد اعمى             ايخماف قائد كحدات اليجـك    

 آمر شرطة األمف كالكحدات الخاصة في بكلندا  

 مرايخ  د. النغو قائد كحدات ىجـك الخاصة في المنطقة الشرقية ل

اليدؼ مف االجتماع: اعمف )ىيدرش( القائد األعمى لكحدات شرطة االمف في الرايخ   اف اليدؼ مف 
 االجتماع تكضيح كيفية تنفيذ  إجراءات الحؿ النيائي :

 طرد الييكد مف مجاالت الحياة الخاصة لمشعب األلماني .1

 طرد الييكد مف المجاؿ الحيكل لمشعب االلمانى .2
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كؿ لتسريع كتقكية اليجرة الييكدية مف مناطؽ الرايخ، كيطمب مف مارشاؿ الرايخ كيعد ذلؾ الحؿ األ
ـ، بيدؼ تنظيؼ المجاؿ الحيكم األلماني بطرؽ 1939إدارة مراكزاليجرة الييكدية التي تأسست في يناير 

 شرعية كمف اىـ كظائفو:

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتقكية اليجرة .1

 جرةالتكجيو كالتحكـ بسيؿ الي .2

 التسريع في اليجرة لمحاالت الخاصة .3

، كاجيت اليجرة الييكدية صعكبة شديدة الرتفاع رسـك اليجرة، كالقيكد الت فرضتيا الدكؿ األجنبية
ككاف تميؿ اليجرة يعتمد عمى الييكد أنفسيـ أك كنقص األماكف في السفف، كالقيكد المكضكعة عمى اليجرة، 

ىجرة إلستخداميا في تغطية التكاليؼ االجبارية لمييكد  المنظمات الصييكنية التي فرضت رسـك
 المعدكميف.

ـ تـ تيجير مايقارب 31/10/1941كعمى الرغـ مف ذلؾ منذ استالـ السمطة كحتى تاريخ 
 ييكدل منيـ: 537,000

 360,000 الرايخ القديـ 30/1/1933

 147,000 أكست مارؾ 15/3/1938

 30.000 مف محميات بكمف كماريف 1939/ 15/3

كنتيجة الندالع الحرب العالمية الثانية كصعكبة تيجير الييكد منع قائد الشرطة األلمانية لمرايخ 
ىجرة الييكد مف مناطؽ النفكذ االلمانى كبمغ عدد ييكد أكركبا الشرقية عند اندالع الحرب حكالى 

 مميكف ييكدل مكزعيف عمى الدكؿ بالشكؿ االتى: 11

 عدد الييود الدولة

 خ القديـالراي

 اكست مارؾ

 المناطؽ الشرقية

 المقاطعة الحككمية)بكلندا(

131,000 

43,700 

420,000 

2,284,000 
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 بيالي ستكؾ

 المحميات بكمف كماريف

 ايسالندا

 ليتالند

 ليتاكف

 بمجيكيا

 الدينمارؾ

 فرنسا)المناطؽ المحتمة(

 فرنسا)المنطؽ غير المحتمة(

 اليكناف

 ىكالندا

 النركيج

 بمغاريا

 انجمترا

 فنمندا

 ايرلندا

 ايطايا كسردينيا

 لبانياا

 كركاتيا

 البرتغاؿ

 ركمانيا 

400,000 

74,200 

 خالية مف الييكد

3,500 

34,000 

5,600 

165,000 

700,000 

69.600 

160,800 

1,300 

48,000 

330,000 

2,300 

4,000 

58,000 

200 

40,000 

3.000 

342,000 

8,000 
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 كمكلدافيا

 السكيد

 سكيسرا

 صربيا

 سمكفاكيا

 اسبانيا

 تركيا الجزء االكركبي

 ىنغاريا

 االتحاد السكفيتى

 اككرانيا

 ركسيا البيضاء

18,000 

10,000 

88,000 

6,000 

55,500 

742,800 

5,000,000 

486 

2,944 

484 

446 

 

ارقاـ الييكد المدرجة في الدكؿ األجنبية تشمؿ فقط الييكد باليانة الف تعريؼ مصطمح الييكد         
صر مازاؿ ناقصا، كيشمؿ الحؿ النيائي نقؿ ىؤالء الى أكركبا الشرقية لتشغيميـ في حسب اصؿ العن

كرشات العمؿ، كمف يستطيع الصمكد في العمؿ يجب معاممتو بشكؿ مالئـ النيـ سيككنكف الصفكة، كعند 
 .اطالؽ سراحيـ سيككنكف خمية عمؿ ييكدية مزدىرة

ي بالجيتك، أما الييكد الذيف تجاكزت أعمارىـ                                    ن         الييكد المدرجكف سيتـ ترحيميـ جماعيا  الي ماسم
    ن                                                                                   عاما ، باإلضافة لمييكد المصابكف بمرض  فسيتـ نقميـ  الي جيتك العجائز  الذم سيقاـ في مدينة  65

 % .30؛ أم مانسبتو280,000ـ حكالي 1941ثيريسيف شتات، كىذه الفئة بمغت عددىا عاـ 

لمحتمة مف قبمنا كالمناطؽ االكركبية الكاقعة تحت تأثيرنا يتعمؽ بمعاجة الحؿ النيائي في المناطؽ ا      
أقترح أف يككف مبعكث متخصص معيف مف مكتب الخارجيو لمتباحث مع الدكائر المعنية، بالنسبة لسمكفاكيا 
ككركاتيا لقد تـ االتفاؽ عمى الحؿ، كتـ تعييف مفكض لمييكد فى ركمانيا، اما ىنغاريا فمطمكب ارساؿ 
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، اما ايطاليا فيجب التكاصؿ مع رئيس الشرطة ىناؾ، ككذلؾ فرنسا سيككف الييكد ىناؾمستشار لمسالة 
 .ترحيؿ الييكد دكف صعكبات فى غالب الظف

، لكجكد بعض الصعكباتأقترح  سكرتير ثاف لكثر، تاجيؿ تيجير الييكد فى دكؿ شماؿ اكركبا  
 .ىناؾ تحجيمات ذات مغزليس ضئيال جدا فم  ىذه الدكؿ المؤجمة كبما أف أعداد الييكد في

  في سياؽ الحؿ النيائي ستمثؿ قكانيف نكرنبيرغ االساس فى معاممة الييكد،

ناقش كبناء عمى مكتكب مف رئيس مستشارية الرايخ   (SD)  رئيس شرطة االمف كالكحدات الخاصة        
 كبشكؿ نظرم اكال النقاط التالية:

 1معاممة اليجناء من الدرجة    (1       

 ىـ في نفس مرتبة الييكد فيما يتعمؽ بالحؿ النيائي لممسألة الييكدية. 1اليجناء مف الدرجة       

  كيستثنى مف ىذه المعاممة كؿ مف:

  ( 2متزكجكف مف الماني بالدـ، كمف زكاجيـ خرج أطفاؿ) ىجناء  درجة  1أ ( ىجناء درجة 

   ىـ بنفس مرتبة االلماف. 2ىؤالء اليجناء الدرجة     

 الحياة  الذيف منحكا مف قبؿ إحدل اعمى ىيئات الحزب ألحد مجاالت 1جناء درجة  ب (ق

كؿ حالة خاصة يجب فحصيا عمى حدة، مع مراعاة اف القرار قد يصدر لغير ، تصريح خاص
 اليجناءىؤالء   صالح

قيـ( المستثنى مف عمميو الترحيؿ يجب منعو مف األنجاب لتطيير كامؿ كنيائي)تع  1اليجيف درجة 
 لمشكمة اليجناء.

 . ( 2 )( معاممة اليجناء مف الدرجة 2

فييا   بشكؿ أساسي، مع استثناء كؿ مف ىذه الحاالت، التي يكضعالماف سيككنكف  (2)اليجناء درجة 
 مع الييكد بنفس المستكل: (2)اليجيف درجة 

 مف) كالديف ىجينيف ( (2)اف أصؿ اليجيف درجة   أ (    

 عمى مظير غير مالئـ،  (2)يجيف درجة ب ( يدؿ جنس ال    

 ، يدؿ عمى أنو يشعر كيتصؼ  كييكدم(2)سجؿ سياسي سيء الصيت لميجيف درجة    ج (    
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 زكاج مف ييكد الماف بالدـ (3

 فى ىذه الحالة اما اف يرحؿ اك ينقؿ الي جيتك العجائز

 كالماف بالدـ  1زكاج بيف ىجناء درجة       ( 4

 أك ينقؿ الى غيتك لمعجائز  1ج مف ىذا الزكاج أطفاؿ، سيرحؿ اليجيف درجة اذا لـ يخر     أ (  

 ( 3) كما ىك الحاؿ في زكاج الييكد الكامميف مع الماف بالدـ نقطة     

(، سيرحمكف اك سيحالكف الى جيتك إذا كانكا مساككف 2إذا خرج مف ىذا الزكاج أطفاؿ )ىجناء درجة ب (
 يستثنكف مف االبعاد 1ء مع ىجناء درجة لمييكد، كفى حالة مساكاة ىؤال

 أك بيف ييكد 1كىجناء درجة  1زكاج بيف ىجناء درجة         ( 5

 ) إضافة الى االطفاؿ ( سيعاممكف كميـ كالييكد ، كلذا سيرحمكف أك   في حاالت الزكاج ىذه 

  يحالكف الى أحد الغيتكات. 

  2كىجناء درجة  1زكاج بيف ىجناء درجة        ( 6

ؿ، الف احتماؿ اف يتـ ترحيؿ كال الزكجيف اك نقميـ الى جيتك العجائز حتى لك كاف لديو اطفاس
 .2ء مف الدرجة الييكدم في الساللة ظاىرا اكثر مف دـ اليجنايككف الدـ 

د. شتك كارت مف اجؿ تجنب العكاقب البيكلكجية يجب سف قانكف التعقيـ،  أقترح سكرتير الدكلة
 ختمط .كالحد مف الزكاج الم

كاقترح سكرتير الدكلة نكيماف، بعدـ ترحيؿ الييكد الذيف يعممكف فى المصانع الحربية كاليكجد ليـ 
 .بديؿ متكفر

مشكمة  ف)بكلندا( أل سكرتير دكلة د. بكلر ابدم ترحيبو بتنفيذ الحؿ النيائى فى  منطقة الحكـ العاـ
ممية ىناؾ، كما كيجب نقؿ الييكد باسرع كقت كاليكجد مايعطؿ سير العالنقميات التمعب دكرا ذك أىمية، 

ممكف الف الييكد فى ىذه المناطؽ ناقميف لمعدكل، كما كينظر ليـ كتجار ميربيف، كيجمبكف الفكضى 
لييكمية اقتصاد الدكلة، كيرل د. بكؿ راف حؿ المسألة الييكدية فى مناطؽ الحكـ العاـ )بكلندا( تقع 

 .كحدات الخاصةمسؤكليتيا عمى قائد شرطة االمف كال

كمع الرجاء الذل تقدـ بو رئيس شرطة االمف كالكحدات الخاصة لممشاركيف، باف يمقى مف قبميـ  
 الدعـ المناسب فى تنفيذ الحؿ النيائى اغمقت الجمسة.
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 (3ممحق )
 (1)تعميمات بخصوص وضع عالمات فارقة عمى الييود

  

صادر عف الفكىر كمستشار الرايخ استنادا إلى البند الخامس الفقرة األكلى مف األمر ال
 ـ أمر بما يمي :1939أكتكبر  12المتعمؽ بإدارة المناطؽ البكلكنية المحتمة منذ 

ناثا الذيف يمكثكف في جنراؿ غغكبرنماف كقد تجاكزكا سف                                                                                   يجب عمى كافة الييكد ذككرا كا 
ككد بعرض ـ حمؿ شريط أبيض نقشت عميو نجمة دا1939العاشرة ابتداء مف األكؿ مف ديسمبر 

 ال يقؿ عف عشرة سنتيمترات عمى الكـ األيمف مف القسـ العمكم لمالبسيـ .
 يجب عمى الييكد الحصكؿ عمى تمؾ األشرطة ككضع العالمات الفارقة المذككرة أنفسيـ.

 كؿ مف يخالؼ ىذا األمر سيعاقب بالسجف .
 تخكؿ محاكـ خاصة لمبت في األمر.

 
ـ1939نكفمبر  23كراككؼ                                                       

الحاكـ العاـ لممناطؽ البكلكنية المحتمة فرانؾ                                              
 

 

 

 

                                                           
(1)

 (99غوطمان، ٌسرائٌل، الكارثة، مركز توثٌق مورشٌت، معهد الدراسات العربٌة جبعات حبٌبة)ص 
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 ( 4ممحق )
 :(1)م8/9/1941البيان الذي أصدره المجمس الييودي )الجودنرات لسكان الجيتو الييود بتاريخ 

ف نتكجو إليكـ اليكـ مع قدكـ الشتاء كاليكاء البارد كاألمطار أخكاننا كأخكاتنا..... نح
كالثمكج، كنحف اليكـ بصدد  إيجاد حمكؿ لمسكاف الذيف تـ إحضارىـ لمجيتك كليس لدييـ منازؿ أك 
يجاد مؤكل ليـ                                                                                       مالبس أك أغطية كمنيـ أطفاؿ ككبار في السف كمرضى كنساء كعمينا مساعدتيـ كا 

عمى صحتيـ ككجكدىـ بيننا لذلؾ تعمف قيادة الجكندرات في الجيتك كمالبس حتى نحافظ عمييـ ك 
عمى حممة تبرعات كاسعة لجمع المالبس كاألحذية كاألغطية لمييكد الجدد في الجيتك، الرجاء 

مطمبنا ىذا لمساعدة أخكانكـ الييكد، ألجؿ منع المخاطر عنيـ في الشتاء كمنع حدكث االىتماـ ب
 يات الجكندرات .مصائب أك أكبئة كتقبمكا تح

 

 

                                                           
(1)

 (.02س الٌهودٌة فً بولندا فترة االحتالل االلمانً النازي )صالجوندرات، المجال
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 : (5ممحق )
  تعميمات عاجمة من برلين إلى زعماء الشرطة في بولندا:

 الموضوع: مسألة الييود في المناطق لمحتمة

بالنسبة لمكضكع الييكد : ىناؾ فرؽ بيف اليدؼ النيائي في مسألتيـ كمراحؿ تنفيذ اليدؼ النيائي، 
المرحمة النيائية في الحؿ النيائي لقضية الييكد،  كنحف اآلف بصدد إعداد الكسائؿ كاآلليات لتنفيذ

كلكف الشرط األساسي لمكصكؿ إلى ىدؼ نيائي ىك تجميع الييكد مف كافة أنحاء البمدات كلقرل، 
 في المدف الكبرل، كبسرعة، كخمؽ مناطؽ تجميع قميمة ألجؿ تركيزىـ فييا.

 مجالس قيادة محمية:

دارة ىذه المناطؽ كتككف مككنة مف  في كؿ منطقة تجميع يجب أف يتـ مف إقامة                                                 مجالس لقيادة كا 
كبار السف الييكد، الذيف يككنكف أصحاب صالحيات كالحاخامات، كيجب أف تككف المجالس 

رجؿ ييكدم، حسب عدد السكاف لتتحمؿ كامؿ المسؤكلية مف تنفيذ أكامر  24مركبة أك مككنة مف 
دنرات أف تقكـ بإحصاء السكاف في المناطؽ الرايخ ككؿ مناطؽ التجميع كعمى ىذه المجالس الجك 

          ي                                             سنة فصاعدا  كتحدد طبيعة عمؿ كؿ كاحد منيـ،ك تبمغنا بأسرع 16التي تككف مسئكلة عنيا مف 
كقت بيدؼ المعمكمات كعمييا أف تككف متعاكنة مع السمطات األلمانية في بكلندا، كتنفذ كافة 

 في بكلندا. التعميمات التي تصدر ليا مف رؤساء الشركة األلمانية
 

 (1)م28/10/1939من الحاكم العام لمنطقة بولندا ىنيس فرانك صادرة بتاريخ 

 المكضكع/ إقامة مجالس قيادة محمية
مف الجزء األكؿ مف تعديالت الفيرك رئيس الرايخ، حكؿ إدارة المناطؽ المحتمة في  5حسب البند

 بكلندا فأنا أمر بالتالي:
 الييكد.تقاـ مجالس قيادة ممحية لتمثيؿ  .1

                                                           

 (.9-8الجكندرات، المجالس الييكدية في بكلندا فترة االحتالؿ االلماني النازم )ص (1)
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 ييكدم، منا لسكاف المحميكف. 24ىذه المجالس تككف مركبة مف  .2
 ىذه المجالس يتـ انتخابيا بكاسطة السكاف كتسمى اليكندرات أك الجكندرات. .3
بالغنا بأسماء أعضاء المجالس حتى تاريخ  .4  ـ.1939/ديسمبر/31                                                            يتـ تنفيذ التعميمات كا 
 ة المحمية في بكلندا كمسئكؿ أماميا.الجكندرات ممـز بتطبيؽ تعميمات السمطات األلماني .5
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 ( 6ممحق )
لة موجية من المجنة المركزية  لمحركة الصييونية في بولندا إلى قيادة الحركة الصييونية ارس

 (1)بشأن اليجرة الييودية من بولندا المية في لندن عال

 المجنة المركزية لمحركة الصييكنية

 لعامة لمحركة الصييكنية في لندفاإلدارة ا –إلى حضرة 

اليـك تشيد الجالية الييكدية في  بكلندا حركة ىجرة إلى أرض ) إسرائيؿ (، حركة كبيرة كقكية 
كليذه الحركة طابع صييكني قكمي، كالحركة في بكلندا تعمؿ عمى رعاية ىذه اليجرة كدعميا في 

                        ن         في بكلندا كيقكييا، خصكصا  كأف فكر أكساط ييكد بكلندا، ألف ىذا سكؼ يدعـ الحركة الصييكنية 
الحركة الصييكنية بدأ ينتشر بسرعة في أكساط ييكد بكلندا، مف الطالب كالتجار كالمينيكف كأصحاب 

 الميف الحرة كالعماؿ كأبنا الطبقة الكسطى .

كارسك كيطمبكف اليجرة إلى  مئات أالؼ الييكد يحضركف بشكؿ يكمي إلى مراكز تسجيؿ اليجرة في
، كيطمبكف مف المساعدة، لكف يدنا قصيرة عف مساعدتيـ، فعدد التأشيرات المخصصة (إسرائيؿأرض )

                               ن                                           لييكد بكلندا محدكدة  كقميمة جد ، كال تكفي لكؿ ىذا العدد اليائؿ مف المسجميف.

العدد يتزايد بشكؿ يكمي في مكاتب اليجرة في بكلندا، كالحركة في بكلندا غير قادرة عمى 
كرفع تأشيرات المخصصة ، بات كنحف نتكجو لكـ اليـك لمساعدتنا في ىذا المكضكعاإليفاء بكؿ الطم

ففي حاؿ عدـ مساعدتنا ليال المسجميف سكؼ ينعكس األمر 9لييكد بكلندا لميجرة إلى أرض )إسرائيؿ
 بالسمب عمينا كعمى الحركة الصييكنية، كعمى مبدأ اليجرة إلى أرض ) إسرائيؿ (.

سمية محدكدة كفؽ سياسات بريطانيا، التي تشترط دخكؿ الييكد ألرض نحف نعمـ أف اليجرة الر 
إسرائيؿ حسب القدرة االستيعابية االقتصادية ألرض) إسرائيؿ ( لكف لدينا ظاىرة فريدة كىي أف عدد 
المسجميف لميجرة يتزايد باآلالؼ كنحف نعتقد أنو في حاؿ عدـ تمكننا مف مساعدة ىؤالء المسجميف فإف 

يكنية في بكلندا سكؼ تتعرض لمخطر، حيث أنو مف الممكف أف تتخمى عنا ىؤالء اآلالؼ الحركة الصي
  ؛ بسبب دـ كقكفنا معيـ .

                                                           

 (208-207ـ)ص1926-1915عزرا مندلسكف، الحركة الصييكنية في بكلندا  (1)
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كلقد قررت قيادة الحركة الصييكنية في بكلندا باإلجماع التكجو لإلدارة العامة لمحركة في لندف ألجؿ    
لييكد بكلندا كنحف بحاجة لذلؾ اآلف  الطمب منيا زيادة عدد تأشيرات اليجرة كالدخكؿ ألرض)إسرائيؿ(

 كنحف انتظار إجابتكـ العاجمة عمى ىذا الطمب .

 رئيس المجنة التنفيذية لمحركة الصييكنية في بكلندا.                                          

 يتسحاؾ جربنيكـ

 م20/5/1924

 الرسالة األصمية نص 

 



261 

 ( 7ممحق )
 طمبات زيادة تأشيرات اليجرة  رد مكتب اليجرة فى وارسو عمى

رد الوكالة الييودية في تل أبيب، عمى مراسمة مكتب اليجرة في وارسو، حول زيادة تأشيرات  ( أ
 .(1)اليجرة 

 الككالة الييكدية في أرض إسرائيؿ

 ـ21/2/1934مكتب اإلدارة المركزية                                                 القدس 

 د/ نيساف جريد: مدير المكتب األرض إسرائيمي في كارسكإلى حضرة السي

فنحف نعممكـ أف عدد التأشيرات القميمة المخصصة ليجرة مف بكلندا  11/7في ردنا عمى رسائمكـ الصادرة بتاريخ 
إلى أرض إسرائيؿ سيتـ زيادتيا في المرحمة القادـ، كنحف نعمؿ عمى ذلؾ ألجؿ زيادة اليجرة مف بكلندا ألرض 

                                             ن                     سنة، كسكؼ نعمؿ عمى أف يتـ إنياء المسألة قريبا . نحف نتأمؿ أف يتمكف  35يؿ، خصكصا لمشباب حتى سف إسرائ
مكتبنا في كارسك مف تنظيـ اليجرة الشباف الييكد باألعداد القميمة مف التأشيرات المتكفرة ليـ، أك التي سيتـ إرساليا 

 في األشير القادمة ) في إبريؿ(.

 مع كؿ االحتراـ                                                                   

 قسـ اليجرة  -سكرتير الككالة الييكدية                                                  

 
                                                           

(1)  warsaw.dadt.acil 
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 (1)حركة الحالوتس في بولندا ( ب

 ـ16/3/1937المكتب المركزم 

 قسـ العمؿ

ىجرة بعض األعضاء مف فرعكـ كنحف نتفيـ ذلؾ إلي فرع قسـ العمؿ  لقد استممنا كتابكـ حكؿ 
كليس بمقدكرنا اآلف إضافة أعضاء جدد عمي دفعة اليجرة التي ستتحرؾ ىذا األسبكع كسيتـ إضافة 

ـ 31/3/1937أعضاء مف فرعكـ في دفعة اليجرة القادمة التي ستتحرؾ مف مدينة ككنستنش بتاريخ
  ف بانتظار ردكـ عميناكنح 29/3كلكف عمييـ الحضكر لمدينة لفكؼ بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Tnuathavoda.info العمؿ مكقع حركة 
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 (1) 1933/ 27/7ج( تأشيرة ىجرة لمسيد يتسحاك روبنويتشن صادرة بتاريخ 

 
 م يتم تسميميا من مكتب اليجرة في وارسو الي 24/8/1921بطاقة  صادرة بتاريخ د( 

 المياجرين الي ارض فمسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 www.kedem.enctiation.comمكقع كديـ  (1)
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 (8ممحق )
 (1)ي بولندا لتخصيص مبالغ لدعم اليجرةف مراسالت مكتب الصندوق القومي الرئيسي

 م.19/9/1932 –وارسو  –المكتب المركزي في بولندا  –الصندوق لقويم  ( أ
 إلى حضرة السيد/ بتسحاؾ ريبنكبيش 

 سكرتير الصندكؽ القكمي في منطقة بنزيميؿ ) في بكلندا(
 13/9الرد عمى رسائمكـ مف تاريخ 

يد فنحف نيتـ منذ سنتيف بمسألة نقؿ ألمكاؿ عف طريؽ إف مقترحكـ المقدـ لنا ميـ، لكنو ليس جد
البنكؾ مف بكلندا إلى أرض إسرائيؿ كلكف خارج بكلندا األمر يتطمب مكافقة الحككمة البكلندية كؿ 

 مرة كالحككمة ال تفضؿ المكافقة دكما عمى كؿ طمباتنا كنحف نسعى لحؿ ىذه المكضكع .
 مع كؿ االحتراـ

 

                                                           

  https://wwweuctiation.com –. Kedemمكقع كدييـ ( 1)

https://www/
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                             الصندوق القومي ( ب

             /المجاف الفرعية لمصندكؽ القكمى      المكتب المركزم في بكلندا 

                            1933 /16/1كارسك  

عمي تخصيص مبالغ مالية ألجؿ افتتاح مشاريع  6/1نحف نكافؽ عمي طمبكـ المرسؿ لنا بتاريخ 
ف نبارؾ لكـ بذلؾ ىذه النشاطات كنكد مف خاللكـ آف نرسؿ شبابية جديدة لإلعداد كالتكجيو كنح

نبارؾ لكـ مساعدتكـ في اإلسياـ في المشاريع ك اء الكتائب الشبابية في منطقتكـ تحياتنا إلي أعض
 الكبرل

 مع كل االحترام إدارة

 المكتب المركزي لمصندوق القومي في بولندا
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لقومي في القدس عمي طمب مكتب الصندوق موافقة المكتب الرئيسي إلدارة الصندوق ا (ج
 30/4/1935مبالغ مالية لمشاريع اليجرة  (1)القومي في بولندا عمي تخصيص 

 

 

                                                           

  https://wwweuctiation.com –. Kedemمكقع كدييـ ( 1)

https://www/
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 ( 9ممحق )
 تقارير الصميب األحمر حول أوضاع ييود بولندا فترة االحتالل االلماني

 

حكم األلمانىمناطق العدد الطرود الغذائٌة التً كانت ترسل  لتقرٌر الصلٌب االحمر ٌوضح أ(
(1)

 

 

 

 

 

                                                           

(1)https://forumemjot.wordpress.com/2014/04/28/oficjalne-zrodla-z-miedzynarodowego-czerwonego-

krzyza-dowodza-ze-holokaust-byl-oszustwem 
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لمانى اثناء الحرب مناطق الحكم األ تقرير الصميب األحمر حول تقدير عدد الوفيات في ب(
 (1)العالمية الثانية

 

مؤخرا وثائق نشرت مغمقة لسنوات، وتبين أن العدد اإلجمالي لموفيات في "معسكرات االعتقال" ىو فقط 
 21/4/2714نشرت ىذة الوثيقة بتاريخ201371

                                                           

(1)https://forumemjot.wordpress.com/2014/04/28/oficjalne-zrodla-z-

miedzynarodowego-czerwonego-krzyza-dowodza-ze-holokaust-byl-oszustwem 
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 (10حق )مم
 (1)جدول يبين  أبرز الدول التي تتبنى قوانين تجرم "إنكار المحرقة":

  

 العقوبة تاريخ صدور قانون "إنكار المحرقة" الدولة
 مف سنة إلى عشريف سنة سجف عمى قانكف مكافحة النازية 1992تعديؿ  النمسا
ة مف ثمانية أياـ إلى سنة سجف، كغرامة مف ست 1999، كعدؿ 1995 بمجيكا

كعشريف فرنكا إلى خمسة آالؼ فرنؾ، قبؿ اليكرك، 
 تشيير في الصحؼ عمى نفقة المداف

 أشير إلى ثالثة أعكاـ سجف 6 2001 تشيكيا
شير إلى سنة في حالة التشكيؾ بالمخرقة، كسنة إلى  )قانكف غايسك( 1990 فرنسا

 خمس سنكات سجف في حالة تبريرىا، أك غرامة
 حتى خمس سنكات سجف أك غرامة 2005، 2002، 1992تعديالت  ألمانيا
     ن              كصكال  ثالث سنكات سجف 23/2/2010 ىنغاريا

 خمس سنكات سجف 1986 الكياف الصييكني
 أياـ سجف إلى ستة أشير أك / مع غرامة 8 1997 لككسمبكرغ

              ن                  تأكيؿ حديث جدا  لقانكف قديـ، لكف  ىكلندا
                                ن "إنكار المحرقة" غير ممنكع رسميا  

 أك غرامة     ن         كصكال  لسنة سجف

              ي          غرامة أك كصكال  ثالث سنكات 1998 بكلندا
               ن                   غير ممنكع رسميا ، لكف "إنكار جرائـ  البرتغاؿ

 الحرب" ىك الممنكع
 ستة أشير إلى خمس سنكات سجف

 مف ستة أشير إلى خمس سنكات سجف كفقداف حقكؽ أخرل 2006، 2002 ركمانيا
، يسمح "إنكار المحرقة" 2007تعديؿ  إسبانيا

 بريرىا فقط!كيمنع ت
 مف سنة إلى سنتيف

               ن                غير ممنكع رسميا ، لكف قانكف منع  سكيسرا
التمييز العنصرم يؤكؿ بفعالية لمعاقبة 

 "إنكار المحرقة"

     ن                        كصكال  لثالث سنكات سجف أك غرامة

 

                                                           

 12/5/2010http://freearabvoice.org/?p=371حرد. إبراىيـ عمكش/ الصكت العربي ال (1)

http://freearabvoice.org/?p=371
http://freearabvoice.org/?p=371
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  (11ممحق )
 صور عن مجاالت التعاون الصييونى النازي 

 (1)نديالشرطة الييودية )جودنرات( المؤتمر الوطني البول ( أ

 

 (2)ىانريش مولر رئيس الشرطة السرية في الرايخ الثالث ( ب

 
 

 

 

                                                           

(1)http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski

http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski(المؤتمرالوطنيالبولندي2)

http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski
http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski
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 (1)الوسام الذي يمنح لمجودنرات عمي كفائتيمج( 

 

 

 (2)الييود خمف جدران جيتو وارسود( 

 

 

 

                                                           

http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski(المؤتمرالوطنيالبولندي1)

http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski(المؤتمرالوطنيالبولندي2)

http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski
http://ar.gravatar.com/konwentnarodowypolski
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 ( 12ممحق )
 صور بطاقات عضوية لألحزاب والحركات الصييونية في بولندا

 بطاقة عضوية المكابي ( أ

 

 

  

 لحزب ىمزراحيبطاقة عضوية ب( 
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 بطاقة عضوية لحزب عمال صييونج( 

 

 

 منشور حائط لحركة الحالوتس في بولندا يدعو الشبان الييود لميجرة الي فمسطيند( 
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 (13ممحق )
 ماليين ييودى فى ا؛داث مختمفة 6مقاالت من صحيفة نيويورك تايمز حول مقتل 

  تقاـ دكلةمالييف الييكد قبؿ أف  6تختفي" نبكءة في التكراة الييكدية يضع شرط أنو يجب أف " ( أ

 (1)إسرائيؿ

 

 

 

 

                                                           

(1)https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/20-/mit6milionow-/ 

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/20/mit-6-milionow/


275 

ماليين عائمة  تعرضت  لمطرد من روسيا خالل 6صحيفة نيويورك تايمز  تذكر ان  ( ب
 م(1902-1890الفترة)

 

 . 

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/20/03/2012/mit-6-milionow/ 

 

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/20/mit-6-milionow/
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 روسيا توصمت لحل لممسألة الييودية 6م ان 1906صحيفة نيويورك تايمز تذكر عام ج(
 بابادة ستة ماليين ييدي 

 

s.com/https://stopsyjonizmowi.wordpres2012/03/20-/mit6milionow-/ 

 

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/20/mit-6-milionow/
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 بكلندية المكلد كالنشاة:اىـ الشخصيات الصييكنية 

الحاخاـ اسحؽ  الفكف بنحاس
 الحناف

فريشتايف 
 ييكشكاع ىيشؿ

مردخام 
 أكرف

الحاخاـ اليعاز  دكؼ زاكيف
 مناحيـ شاخ

الكسندر  شمكئيؿ فيمنس لككر برؿ
 تسدربكيـ

 فيئير شيشر  ىيمؿ زايدؿ دانيؿ أكستر

ليؤكف ييكدا  شمكئيؿ فيمنس
 ليؼ بينسكر

مرجميكت حاييـ 
 كالكريسكي

 ابراىاـ شير يكئيؿ زكسماف فايحة أيالنبف

اكسكار 
 مرمكريمؾ

 مئير كمكميؿ
 مئير شمغار ابراىاـ زيمبرغ مئير بارايالف ييكدا أرازم

طيكف ييك  
 شكاع

 مكشو كالينماف
 ميراسحؽ ش بنحاس سايبر أىاركف باراؾ سميحا أرليخ

الكسندر 
 مرمكريؾ

الرابي تسفي 
 ىيرش كاليشر

 زلماف شكفاؿ اسحؽ سادية يعقكب باسر يسرائيؿ الداد

يعقكب  ييكدا نيؼ أبؿ
 كالتسكيف

 دكؼ شبالنسكي مكشي سينو مناحيـ بدر يكسؼ المكغي

افيغدكر بف  أكدم أكليؼ زئيؼ تشكر ابراىاـ أكلسكف
 غاؿ

ناحـك 
 سكككلكؼ

 يسرائيؿ برزيالم

اربيو بف  بمكشتايف يكسؼ
 اليعازر

ديفيد بف  اليعازر بف ييكدا
 غكريكف

 شمعكف بيرس تسفي سيغاؿ

مردخام بف  الياىك بف اليسار
 طكؼ

ييكدا مئير  ركبيف أرازم اليعازر بيرم
 ابرامكفيتش

 مناحيـ بيعف

 


