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  الوكالة اليهودية
  )بالعبرية(األعوام األوىل 

  .١٩٩٠املكتبة الصهيونية، : القدس. يغآل عيالم
  

يغآل عيالم، يف مقدمة كتابه، إن التأريخ لنشوء الوكالة اليهودية، وال  يقول
فكيف إذا كان هذا . سيما األعوام التأسيسية األوىل لعملها، عملية صعبة ومعقدة

التأريخ يريد أن يرسم صورة واقعية لهذه املنظمة التي تبدو صورتها من اخلارج 
الييشوف اليهودي يف البلد ووسط  صورة منظمة هائلة القوة، ذات نفوذ كبير بين

وهذه الصورة، يف رأي املؤلف، ال تتطابق مع . الشعب اليهودي يف أنحاء العامل كافة
فالوكالة اليهودية منذ تأسيسها كانت عرضة لنزاعات حادة من أجل السيطرة . الواقع

ن ولقد استمر هذا النزاع فيما بعد بشأ. عليها بين الصهيونيين وغير الصهيونيين
القيادة والزعامة داخل الوكالة التي جتُسد، إىل حد كبير، الزعامة على احلركة 

  .الصهيونية بأسرها
فينطلق . ١٩٣١وسنة  ١٩١٩يحصر املؤلف عمله يف السنوات الواقعة بين سنة 

من النقطة التي بدأت منها فكرة إنشاء الوكالة، وهي البند الرابع من صك االنتداب 
نه ورد يف هذا البند أن الوكالة اليهودية ستكون مؤسسة عامة ويقول إ. البريطاين

إسرائيل، والتعاون معها يف  –معترف بها، مهمتها تقديم املشورة إىل حكومة أرض 
جميع املسائل االقتصادية واالجتماعية، وغيرها ذات الصلة بتأسيس الوطن القومي 

إسرائيل،  –هود يف أرض اليهودي، باإلضافة إىل القضايا التي تتصل بالسكان الي
وهذا يعني أن البريطانيين هم الذين كانوا وراء فكرة إنشاء . واملساهمة يف تطوير البلد

  .الوكالة اليهودية كقطب تنظيمي مقابل للمؤتمر الصهيوين
ومن أهم . استمرت املفاوضات يف شأن إنشاء الوكالة نحو عشرة أعوام

حاييم وايزمن رئيس املؤتمر : ملرحلةالشخصيات التي قامت بدور كبير يف تلك ا
الصهيوين، ولوي مارشال رئيس اللجنة اليهودية األميركية، وهربرت صموئيل رئيس 

املكلفة وضع مسودة لالقتراحات املتعلقة بصورة احلكم املطلوبة " اللجنة االستشارية"
  .إسرائيل قبيل عقد مؤتمر السالم يف باريس –يف أرض 

جرى االحتفال بقيام الوكالة اليهودية املوسعة، ، ١٩٢٩أغسطس /آب ٢٣يف 
وفور هذا . بعدالتوصل إىل اتفاق بين الصهيونيين وغير الصهيونيين واألميركيين
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إذ بدأت األحداث الدامية يف فلسطين يف . اإلعالن، برز أول اختبار حقيقي لدور الوكالة
مارشال، وبداية  وترافق ذلك مع وفاة أحد أهم أركانها، لوي. سبتمبر /أيلول ١١

وبدا، أول وهلة، أن هذه الوكالة . األزمة االقتصادية اخلطرة يف الواليات املتحدة
  .احلديثة النشأة معرضة للفشل، حتى قبل أن تستطيع فعالً الوقوف على قدميها

من أهم املشكالت التي كان على الوكالة مواجهتها يف بداية عملها، املواقف 
ة االنتداب البريطاين، ومن موضوع الهجرة إىل إسرائيل، الواجب اتخاذها من سياس

  .ومن النزاع الدائر بين اليهود والعرب
يتابع املؤلف عبر صفحات كتابه خطوة فخطوة جميع املراحل التي مر عمل 

، مركزاً بصورة ١٩٣١ – ١٩٣٠الوكالة بها خالل العامين األول والثاين لتأسيسها، 
عات والنزاعات التي شهدتها إدارة الوكالة اليهودية الصرا: خاصة على نقطة أساسية

بين خمتلف األطراف من صهيونية وغير صهيونية، بريطانية أو أميركية، أو من داخل 
  .الييشوف اليهودي

استخدم عيالم مصادر يُكْشَف عنها أول مرة، بينها آالف امللفات وعشرات 
غبته األوىل التوصل إىل سبر فقد كانت ر. اآلالف من الوثائق ومادة أرشيفية ضخمة

الصورة احلقيقية لهذه املرحلة التأسيسية يف العمل الصهيوين، وهي خمالفة للصورة 
الشائعة لدى املؤرخين الذين اهتموا بدراسة هذه املرحلة من تاريخ احلركة 

  .الصهيونية
يشكل كتاب عيالم عن الوكالة اليهودية مرجعاً مهماً ومفيداً يف فهم ودراسة 

لفية التاريخية للمؤسسات الصهيونية العاملية، التي بفضل نشاطها وجهودها اخل
وربما من املهم الوقوف على اخلالفات واالنقسامات . جرى حتقيق احللم الصهيوين

التي برزت يف صفوف الصهيونيين وغيرهم آنذاك؛ فاالطالع على هذه اخللفية يساهم 
ملشكالت التي تواجهها داخل إسرائيل يف فهم واقع احلركة الصهيونية الراهن، وا

  .حالياً
 



 

 
 

  

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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