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  اجلذور اليافية: عرض شامل 
  لتاريخ يافا القديم واحلديث

  حنا عيسى ملك
  القدس: مطبعة الشرق العربية

  صفحة. ١٩٠. ١٩٩٦
  

  اجملتمع اليهودي يف يافا: من جمتمع
  سفاردي إىل مركز صهيوين [بالعبرية]

  :يافو –(هَييشوف هَيِهودي بِ 
   *)تْسِيوين مِرْكاز –مِ كْهِيال سْفارْديت لِ 

  حانا رام
  القدس: مطبعة الكرمل،

  صفحة. ٤٦٥. ١٩٩٦
    
إن املعارك املستمرة بشأن الوضع الراهن واملستقبلي للقدس واخلليل، وحدود   

وهي، يف األساس، صراعات بشأن من "يملك" هذه  –فلسطين/ إسرائيل "النهائية" 
تركت لألسف، يف الغالب، تأثيراً جانبياً، هو حجب نضاالت شبيهة  –البالد القديمة" 

ومتطورة يشنها مواطنون فلسطينيون يف إسرائيل من أجل البقاء يف بقعة األرض 
. ١٩٤٨حرب  صغيرة نسبياً، مل ترجع إىل أصحابها "األصليين" يف األعوام التي تلت

ومل يكن هذا النضال، يف أي مكان آخر، أشد حدّة مما كان يف يافا، أكثر مدن فلسطين 
  ، وهي مركزها االقتصادي والثقايف.١٩٤٨كوزموبوليتانية قبل سنة 

وعلى الرغم من أن يافا العربية أُحلقت بتل أبيب، وأُجلي عنها سكانها، ثم أُعيد   
ا ال تزال مدينة/ ضاحية مناضلة وناشطة، إذ يمثل إليها السكان، وكادت تمحى، فإنه

الفلسطيني، إال إن تاريخها  –سكانها ومشكالتها عاملاً مصغراً للمجتمع اإلسرائيلي 
بصورة عامة بقي مهمالً من قِبل الباحثين. وقد صدر مؤخراً كتابات: األول ملؤلف 

رات مهمة يف فهم التطوفلسطيني، والثاين ملؤلفة إسرائيلية. ويقدم الكتابان مساهمة 
االجتماعية والسياسية والتاريخية يف يافا يف أواخر العهد العثماين ويف عهد 

  االنتداب، وال سيما دور املسيحيين العرب، واليهود، يف هذه العملية.
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يف الواقع، إن يافا كانت "عروس البحر"، كما يصفها حنّا ملك، مؤلف "اجلذور   
ها، وبساتينها، وصناعاتها، كل ذلك ساعد يف جعلها اليافية". فشواطئها، وميناؤ

مركزاً لهجرة العرب واليهود إليها من كل أنحاء فلسطين ومن البالد اجملاورة بحلول 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر، قبل تدفق املسيحيين واليهود األوروبيين الذي بدأ 

  يف نهاية الفترة العثمانية.
التوسع خالل عهد االنتداب، فإن حدودها واستقاللها ومع أن يافا استمرت يف   

وتاريخها بالتايل قد ُصنّفت بالتدريج، يف ظل احلكم البريطاين، ضمن السيطرة 
النامية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لليهود األوروبيين وملدينتهم تل أبيب "اليهودي 

قتهما املركزية حصراً". وحثّ على هذا االختفاء أسطورتان قويتان، كانت عال
باملشروع الصهيوين يف فلسطين مفهومة منذ زمن، لكن موقعهما على العالقة بين 
يافا وتل أبيب ال زال يتطلب الكشف عنه بصورة وافية. اعتبرت األسطورة األوىل أن 
يافا، كبقية أنحاء فلسطين، مرت بفترة جمود وتخلف حتى "وصول" األوروبيين يف 

ر. أمّا األسطورة الثاين واملتصلة باألوىل فهي أن ابنة يافا، نهاية القرن التاسع عش
مدينة تل أبيب، ولدت حرفياً من "الرمال"، وهي والدة تنكر ليافا أي دور يف إنشاء 

 وسرعة تطوير "أول مدينة عبرية حديثة يف العامل".
 يف "اجلذور اليافية" يوثّق ملك تواريخ العائالت البارزة يف املدينة. كما أن  

لوائح األسماء وأماكن الهجرة مفيدة جداً كونها دليالً على فحص السجالت التاريخية 
املعاصرة كالصحف، وسجالت احملكمة الشرعية اإلسالمية. وهي، باإلضافة إىل ذلك، 

تؤكد مكانة يافا كمركز للهجرة من مدن أُخرى يف فلسطين، وللنزوح إىل الداخل قبل 
ملؤلف وصفاً تفصيلياً لضواحي يافا، ولصحفها، نشوء الصهيونية. كذلك يقدم ا

ولصناعاتها، وملعاملها البارزة، ولرابطاتها الرياضية واألهلية. ويقدم، إضافة إىل 
ذلك، نظرة تاريخية عامة تصف الدمار البارز الذي أحلقه البريطانيون بقسم من 

  .١٩٤٨ية سنة ، ثم احتاللها على أيدي القوات اإلسرائيل١٩٣٦املدينة القديمة سنة 
إن هذا الوصف لضواحي يافا يساعد القارىء يف إدراك التنوع السكاين   

وجغرافية يافا قبل تدمير أو احتالل كل ضواحيها، باستثناء ضاحيتين، على أيدي 
. ويلفت النظر يف هذا اإلطار ١٩٤٨املهاجرين اليهود من البالد العربية بعد حرب 

)، والتي ٣٥دس حاليًا)، يف أثناء االنتداب (ص صورة شارع جمال باشا (بولفار الق
تكشف جماله، وتُظهر أيضاً أنه يف تخطيطه ومبانيه شبيه ببولفار روتشيلد يف تل 

أبيب. واألهم من ذلك أن القارىء يرى أنه ينفتح على حي كامل آخر هو حي املنشية، 
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، لكن الصورة . إن هذا املشهد لن يُرى ثانية أبدا١٩٤٨ًالذي دمر بكامله بعد حرب 
  تساعد القراء يف تقدير يافا التي زالت من الوجود حق قدرها.

إن أهمية كتاب ملك ال تكمن يف األوصاف التاريخية، إذ إن أكثرها يمكن   
إيجاده يف موسوعات عربية مثل "بالدنا فلسطين" و"املوسوعة الفلسطينية"؛ وإنما 

عائالت التي عاشت هناك، وال تكمن األهمية يف تركيزه على حكايات وذكريات ال
سيما العائالت املسيحية (ولو كانت النخبة فقط). وهكذا، يساعدنا املؤلف يف فهم 

كيف رأى أهل يافا مدينتهم يف عزها، وهو بذلك يوفر لنا حجة مهمة مناقضة للفكرة 
 ،السائدة أن يافا هي املكان اخللفي لتل أبيب، واملنعزل عنها، أو كما هو شائع حديثاً

  أنها مغرية سياحياً، وضاحية لألثرياء اجلدد.
إذا كان يف كتاب "اجلذور اليافية" أية نقطة ضعف فهي أنه كاحلكايات   

والذكريات األُخرة للمقيمين العرب السابقين باملدينة، خال كلياً من ذكر سكان يافا 
يف تطويرها  اليهود على الرغم من إقامتهم بها منذ زمن، والدور املهم الذي قاموا به

(مثالً، بلغ عددهم ثلث جمموع سكانها تقريباً يف األربعينات). ويبدو أن حمو يافا 
العربية من تاريخ إسرائيل أدى إىل حذف مماثل ليهودها لدى سكانها العرب 

  السابقين.
إضافة إىل غياب اجلالية اليهودية اليافية يف الروايات العربية، فإن هذه   

مّشت يف التأريخ الصهيوين/ اإلسرائيلي التقليدي الذي ركّز، إىل اجلالية أُهملت أو هُ
حد بعيد، على تل أبيب ودورها السياسي واالقتصادي، فضالً عن دورها الرمزي يف 

املشروع الصهيوين يف فلسطين. ومن حسن احلظ أن الكتاب اجلديد للمؤرخة 
كتشاف ماضي يافا اليهودي اإلسرائيلية حانا رام، "اجملتمع اليهودي يف يافا"، يعيد ا

الذي عجز املؤرخون القوميون من الطرفين عن فسح أي حيز له يف رواياتهم 
اإلقصائية احملددة الغاية. وإدراكاً للمشكالت التي تتصل باألبحاث اجلارية، جند أن 
اجلالية اليهودية تقصد تخطي "القصة الفولكلورية التي يمتزج فيها اخليال بالواقع، 

، 'أسطورة الرمال'نقبلهما كحقيقة تاريخية، [مثل] أسطورة تأسيس تل أبيب، مع أننا 
). إن عدد وتنوع املصادر ٨من دون االعتراف بأولئك الذين عملوا على إنشائها" (ص 

التي استعملتها املؤلفة، وال سيما سجالت جملس اليهود اليافيين والصحف العربية 
  للموضوع هي األدق واألكمل إىل اآلن.املعاصرة، يساعدانها يف تقديم معاجلة 

لعل إجناز رام األكبر هو الصورة املتشابكة والدينامية للجالية اليهودية   
النامية التي تصورها. وبما أن دراسة حانا رام تبدأ قبل عشرات األعوام من وصول 
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 الصهيونيين األوائل إىل ميناء يافا يف الثمانينات من القرن املاضي، فإنها تمكنت
: كيف أن التطور االقتصادي الذي كان أخذ يف النمو يف  من أن تبين أمرين معاً

الثالثينات من القرن التاسع عشر، ساهم يف جذب الـ"علياه" (الهجرة اليهودية ما قبل 
)، ثم بالتايل كيف أن "انتشار الييشوف ٥١الصهيونية) من شمال إفريقيا (ص 
وسع خارج املدينة القديمة وتشكيل املدينة الهيودي كان جزءاً متمماً لعملية الت

 –). يضاف إىل ذلك أن رام بتقديمها حتليالً للدينامية االجتماعية ١٢٦اجلديدة" (ص 
االقتصادية العاملة يف أوساط سكان املدينة اليهود خالل الفترة التي أدت إىل 

هم ديدة لفالهجرتين الصهيونيتين األوىل ثم الثانية، قد أعطت الباحثين معطيات ج
الصراعات املتنوعة بين اجملتمعين، والتي كانت تنشأ مع التغير الدائم يف يافا نتيجة 

تزايد الهجرة اليهودية األوروبية إليها. وقد شملت صراعات بين اجلماعات اليافية 
واملقدسية بشأن قيادة الييشوف الساعي للتوسع، وبين اجلماعات األشكنازية 

)، بين ١٤٧م "حرب اآلراء واملبادئ"، وهي األوسع شهرة (ص والسفاردية يف يافا، ث
  الييشوف "العلماين" اجلديد والييشوف "التقليدي" القديم يف فترة الهجرة الثانية.

ويوثق النصف الثاين من كتاب "اجملتمع اليهودي" الـ"صهينة" املتدرجة   
املدينة القديمة  للمجتمع اليهودي واألراضي حول يافا. ومع توسع يافا خارج جُدُر

خالل العقود األخيرة من القرن التاسع عشر، كان اليهود يف البداية، على العموم، 
يعيشون بين السكان، ال يف ضواحي خاصة بهم. وبينما شهدت أواخر الثمانينات من 

القرن تاسع عشر تأسيس الضواحي اليهودية األوىل للمدينة، فقد ظل هؤالء، فيما 
ثقافة واالقتصاد، جزءاً من يافا؛ إال إنه مع قيام املؤسسات يتعلق باحليّز وال

الفلسطيني و"مكتب أرض إسرائيل" التابعين للمنظمة  –الصهيونية، كالبنك اإلنكليزي 
الصهيونية يف العقد األول من القرن، نشأت فكرة تأسيس ضواحٍ لليهود حصراً على 

. وسجّل إنشاء تل ١٩٠٩نة مسافة من املدينة، وكانت ذروة ذلك تأسيس تل أبيب س
أبيب حداً فاصالً يف هذه العملية بما يف ذلك من تأثيرات عميقة ال يف جمتمع يافا 

  اليهودي فحسب، بل يف املدينة ككل أيضاً.
وبناء على أن تلك أبيب مل تكن تُعتبر جمرد ضاحية لليهود حصراً، وإنما جزءاً   

" (كما قال أرثر روبين)، فإن من غير  من خمطط مدروس "للسيطرة على يافا اقتصادياً
املستغرب أن تكون السلطات التركية احمللية عارضت إنشاءها. واألكثر أهمية من ذلك 

هو بحث رام يف مصادر الصراع املتزايد بين القيادتين بشأن السلطة السياسية 
واملالية يف جمتمع يافا اليهودي. ومن عرض رام يرى املرء كيف أن كل موجة من 
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أدت إىل  – ١٩٣٦و ١٩٢٩و ١٩٢١يف السنوات  –عنف اجملتمعي بين العرب واليهود ال
تعزيز وضع تل أبيب مع تزايد أعداد اليهود الذين كانوا يغادرون مدينةً مل يعودوا 

  يرون فيها مدينة لهم.
ختاماً، إن كتابيْ "اجلذور اليافية" و"اجملتمع اليهودي" هما خطوة أوىل يف   

إلدخال تاريخ الشعبين املهمشين يف يافا وتل أبيب (وشعب فلسطين عملية طويلة 
كلها) يف تاريخ البلد. وال زال هنالك مصادر مهمة ال بد من تفحصها، مثل سجالت 

يافا (التي بدأت جتذب انتباه الباحثين بصورة ملموسة)، ومصادر األرشيف العثماين 
ر املتبقية من العهد العثماين، (التي مل تستعمل إىل اآلن بصورة منهجية)، واآلثا

املوجودة، فعالً، يف صناديق يف متحف يافا بانتظار من يصنفها ويحللها. لقد بيّن 
حنا ملك وحانا رام حجم التاريخ الذي ال يزال بحاجة إىل الكتابة، وبفعلهما هذا 

ساهما يف وضع جدول أعمال للبحث مستقبالً يف تاريخ يافا وتل أبيب وفلسطين 
  كلها.

  مارك ليفين
  –زميل باحث يف مؤسسة فولبرايت 

  هايز وجملس أبحاث العلوم
  االجتماعية يف دائرة دراسات الشرق 
  األوسط يف جامعة نيويورك، 
  أستاذ مساعد يف كلية هنتر



 

 
 

  

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