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  تاءارق
  

  مشكلة األرض يف الصراع القومي
  ١٩٩٠ - ١٩١٧بين اليهود والعرب، 

  .١٩٩٢بوعاليم،  سِفْريات: تل أبيب. جاك كانو
  

صفحة، ويتألف من ستة أجزاء، تشتمل على ثمانية  ١٦٢يقع الكتاب يف   
ويغطي الكتاب . فصول، باإلضافة إىل اخلالصة واملالحق واإلشارات البيبليوغرافية

من الصراع على األرض بين الشعب الفلسطيني ومشروع ) عاماً ٧٣(طويلة فترة 
لذا، جاءت الفصول قصيرة، وأحياناً قصيرة جداً . االستعمار االستيطاين الصهيوين

  ).صفحتان فقط، كما يف الفصل الثاين(
يف الفصل األول أصناف ملكية األراضي عشية االنتداب  يتناول املؤلف
جديداً إىل هذا اجلانب، املطروق كثيراً يف مؤلفات بمختلف  البريطاين، وال يضيف

. لكن هذا الفصل يشتمل على إشارتين قد تفصحان عن املنحى العام للكتاب. اللغات
، يشير كانو إىل معاناة الفالح الفلسطيني نتيجة البنية اإلقطاعية ٢٤ففي صفحة 

االستيطان اليهودي ساهم ال شك يف أن "للزراعة، وينتقل ليؤكد، بصورة قاطعة، أن 
، وما يليها، يتناول األساليب ٣٠ويف صفحة "! كثيراً يف تخفيف ضائقة الفالحين

مثل هذا التجاوز الذي سيكون  –قوانين األراضي االنتدابية " جتاوز"الصهيونية يف 
  .اإلسرائيلي لالستيالء على األراضي العربية/ ركناً ثابتاً يف السعي الصهيوين

، يشير املؤلف، "احلركة الوطنية العربية ومشكلة األراضي"لثاين عن يف الفصل ا
سنة " صندوق األمة"بسرعة، إىل احملاولة الفاشلة التي قامت هذه احلركة بها إلنشاء 

بعض أوساط القيادة " فساد"ويرد الفشل إىل . للحفاظ على األراضي العربية ١٩٣٤
فساد شمل بحسب قوله، حتى قادة  نفسها، وتورط ذلك البعض يف بيع األراضي، وهو

. موسى العلمي، والقاضي د" املشروع اإلنشائي العربي"حزب االستقالل، ورئيس 
، )يف بيع أراضي وادي احلوارث(كنعان، وعائلة روك، بل شمل أيضاً عوين عبد الهادي 

                                                            

  الكتاب باللغة العبرية. 
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ص ) (يف بيع األراضي التي أقيم كيبوتس كفار مناحم عليها(وأبناء عائلة احلسيني 
٣٥ – ٣٤.(  

تناول كانو السياسة الصهيونية حيال االستيالء على األراضي العربية يف 
ويرى املؤلف أن هذه السياسة تبلورت يف النصف الثاين . الفصلين الثالث واخلامس

ففي تلك ). ٣٦ص " (يف أي مكان ممكن"من الثالثينات، بعد أن كان شراء األراضي يتم 
لة، وبدأت جلان التحقيق وغيرها تطرح مشاريع الفترة، كانت الثورة الكبرى مشتع

فرض "فاتبعت القيادة الصهيونية سياسة . لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود
، خصوصاً يف اجلليل األعلى ووادي عارة وجنوبي بيسان "الوقائع على األرض

ضمان "غوريون،  –وكان هدف هذه السياسة، كما حددها بن . القدس –وطريق يافا 
). ٦٥ص (، وزيادة الناجت الزراعي "تعزيز أمن الييشوف"، و"املستقبلية للدولة احلدود

الكتاب األبيض؛ : واستمرت هذه السياسة، فيما بعد، يف مواجهة التطورات الالحقة
  .١٩٤٦غرايدي لسنة  –؛ خطة موريسون ١٩٤٠قانون األراضي لسنة 
، ١٩٤٧  - ١٩٣٦الصندوق القومي اليهودي، يف الفترة " اشترى"على األرض، 

% ٦٠أي أكثر من (ألف دونم منها  ١٧٥ألف دونم، يقر الكاتب بأن  ٢٨٦ما جمموعه 
كما يقر بما اشتملت صفقات الشراء عليه . من أيدي اليهود أنفسهم" افتداؤها"تم ) منها

السمسرة واملضاربة حتى على الصندوق : امن ممارسات قامت شركات وأفراد يهود به
؛ اخلداع الذي وصل إىل حد بيع "تفتقر إىل أية قيمة قومية"القومي؛ األساليب التي 

  ).٤١ – ٤٠ص (من يهود يف اخلارج " ال وجود لها بتاتاً"أراض 
حرصت على عدم التسبب يف ظلم "لكن كانو يزعم أن هذه السياسة الصهيونية 

وللبرهنة عن هذا ." باب براغماتية، وأُخرى أيديولوجية خلقيةالفالح العربي، ألس
أو /الزعم، يضيف أن تلك السياسة جتسدت يف منح تعويضات للمزارعين العرب و

، يشير )الترانسفير(وبمناسبة احلديث عن النقل ). ٤٢ص (إىل أماكن أُخرى " نقلهم"
شكلة األرض فحسب، بل املؤلف إىل أنه مل يكن، من وجهة النظر الصهيونية، حالً مل

أعداد كبيرة من الفلسطينيين إىل حوران أو إىل " نقل"كان حالً سياسياً أشمل، يتضمن 
قد تم فعالً، بعد شراء أراضي " ترانسفيراً"ويشير إىل أن ). ٤٧ – ٤٦ص (شرق األردن 

ومع ). ٤٨ص (مزارعوها إىل شرق األردن " نُقل"عائلة الشيخ زيناتي يف بيسان، حين 
بسبب عدم قدرة القيادة الصهيونية " الترانسفير"بفشل فكرة  ك، ال يعترف املؤلفذل
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، ١٩٣٧على تنفيذها يف ذلك احلين، وعلى الرغم من تبني املؤتمر الصهيوين لها سنة 
، قط سياسة رسمية لقيادة الييشوف، وبذلك 'الترانسفير'مل تكن خطط "ويصر على أنه 

  ).٤٩ص ." (.مل يكن هذا خط عملٍ أثمر نتائج
من أيدي العرب، وهي املسألة التي " نزع امللكية"تناول الفصل الرابع مسألة 

وهنا . على أن االستيطان يؤدي إليها) شو، سمبسون، فرنش(أجمعت جلان التحقيق 
ينبري كانو لتناول املسألة، على غرار من سبقوه من املبررين الصهاينة وباالستناد 

دعوى "ي، مثالً، قد وضع كتاباً كامالً عن املوضوع بعنوان أفنير. كان آرييه ل(إليهم 
  :ونراه يحرف االنتباه يف هذه املسألة احلساسة، يف اجتاهين"). نزع امللكية

بين الفالحين الفلسطينيين، " احلراثين"القول بوجود شريحة كبيرة من  -١
  ).٥٦ص ( حتُسب على مَن ال ملكية لهم، من دون النقاش اجلدي للمسألة األصلية

أكثر من ذلك، الزعم أن االستيطان اليهودي قام بتطوير حثيث للزراعة  -٢
وبتحديثها، األمر الذي أفاد الفالحين الفلسطينيين، والعرب يف بعض األقطار 

وهنا أيضاً ينتقل الكاتب، على نحو مفاجئ، من القضية املطروحة ). ٥٦ص (اجملاورة 
، على امتداد ست صفحات زاخرة "لعربيةمسارات الهجرة ا"للنقاش، ليبحث يف 

، فَيَصِل التبرير به إىل حد التزوير، عندما يتالعب باألرقام )٦٢ – ٥٧ص (باجلداول 
  ).٦٢ص ! (املقارنة عن هجرة كل من العرب واليهود إىل فلسطين

يف الفصل السادس، يتناول كانو التحول اخلطر الذي طرأ على مسألة األرض، 
أراض " شراء"فمنذ صدور قرار التقسيم، مل يعد املطروح . ن الصهيوينيف إثر قيام الكيا

" بكوشان، بل بالقوة"غوريون، الذي مل يعد معنياً  –احتاللها، كما ذهب بن  عربية، بل
 ٤,٥٨٨,٩٧٣، على "القانونية"وبعد قيام الكيان، تم االستيالء، بالطرق ). ٧١ص (

وأسفرت هذه التطورات عن بروز عدد كبير ). ٧٥ص " (املتروكة"دونماً من األراضي 
ألف  ٧٠٠ف وأل ٦٠٠من الالجئين الفلسطينيين، يقدرهم املؤلف بما يتراوح بين 

وعلى الرغم من املنحى التبريري للكاتب، فإن بعض وقائع جلسة احلكومة . الجئ
، التي ينقلها بنفسه، يبرهن بجالء عن ١٩٤٨يونيو / حزيران ١٦اإلسرائيلية بتاريخ 

  ).٧٤ص : أنظر(التي تبنتها احلكومة " السياسة"أن منع عودة الالجئين كان 
، ما يسميه السياسة احلكومية حيال األراضي يتابع املؤلف، يف الفصل السابع

الفترة ، أي، يف الواقع، الوسائل التي اتبعت يف هذه ١٩٦٧ – ١٩٤٩يف الفترة 
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 –يف أية حال  –وهي وسائل أصبحت  –ملواصلة االستيالء على األراضي العربية 
 ألف دونم، ٨٦٧ومل يبق يف أيدي العرب، بعد احلرب، سوى . معروفة على نطاق واسع

). ٧٩ص ( ١٩٥٠دونماً فقط سنة  ٥٢٩,٤٢٨إىل ) بحسب تعبير الكاتب" (تقلصت"
 –وتواصلت عمليات االستيالء، استناداً إىل القوانين اجلديدة والذرائع األمنية 

وهنا ينصف الكاتب الفالح ). ٩٥ – ٨٠أنظر ص (اجلديدة / االستيطانية القديمة
التي كانت " التعويضات"نخفاض العربي، عندما يتحدث عن تعلقه بأرضه، وعن ا

ألف دونم من أراضي  ٨٠وكان آخر املصادرات ). ٩٤ص (تُفرض عليه لقاء األرض 
بدو النقب، تم االستيالء عليها بعد املعاهدة مع مصر، من أجل إقامة مطارات عسكرية 

  ).١٠١ص (جديدة عليها 
ية حيال اإلسرائيل" السياسة"يتناول الفصل الثامن، واألخير، من الكتاب 

وال يضيف الكاتب هنا كثيراً . ١٩٩٠و ١٩٦٧األرض يف املناطق احملتلة؛ بين سنتي 
إىل ما غدا معروفاً عن خمتلف وسائل االستيالء على األراضي العربية، يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن احملتلة، وعن املساحات التي تم االستيالء 
وهو يقر، هنا أيضاً، بارتكاب القطاع . إلخ... يطانيةعليها، وعن املشاريع االست

يف أثناء بناء املستوطنات، ويعطي أمثلة " أعماالً غير قانونية، بل وإجرامية"اخلاص 
  ).١٢٢ – ١٢١ص (لذلك 

، فهي جتميع وتكثيف للمقوالت التبريرية التي )١٣١ – ١٢٩ص (أما اخلالصة 
مفهوم "فالصهيونية، بحسب املؤلف، كانت تتمسك بـ. تخللت فصول الكتاب جميعاً

مع التفكير "مع العرب، " فعلت كل شيء لتقليص الصراعات"؛ وهي "يرضع من التاريخ
رار مفاجئ للسكان أدت منذ البداية إىل ف" حرب االستقالل"؛ و..."بمصير الفالح العربي

هي التي أوجدت " الشروط األمنية واالقتصادية واالستيطانية للدولة الفتية"؛ و"العرب
، مثل تقييد حركة السكان العرب، ونقلهم من مكان "احلاجة إىل حلول جذرية وعاجلة"

ونشير هنا إىل أن املؤلف كان قد ذكر يف مقدمة الكتاب . إىل آخر، ومصادرة أراضيهم
تناوله  ، إالّ أن يقع فيه لدى"شاء أم أبى"الذي ال يمكن ألي باحث، " الشخصي التورط"

وجاءت صفحات الكتاب دليالً ). ١١ص (موضوع الصراع على األرض يف فلسطين 
  .املذكور" التورط"على هذا االعتراف بـ
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 يعرض كانو املسألة، بصورة مغلوط فيها من أساسها، يف هذا الكتاب،  
بل إنه يتخلى يف هذا ". ة األرض يف الصراع القومي بين اليهود والعربمشكل"بوصفها 

العرض، حتى عن املساواة الظاهرية بين طريف الصراع، ملصلحة اليهود، حين يصور 
حق اليهود يف استيطان "املسألة، يف اخلالصة، بأنها تمسك من جانب الصهيونية بـ

م إمكان طرد العرب الذين يسكنون املبدأ القائل بعد"، يف ظل "أنحاء أرض إسرائيل
وهو يف هذا الكتاب يعرض احلجج ." األراضي املفترض انتقالها إىل أيدي اليهود

 –الصهيونية بإسهاب نسبي، وبروح تبريرية، وقلما يتطرق إىل احلجج الفلسطينية 
  .العربية املقابلة

ومن جهة أُخرى، يعتمد الكاتب بصورة أساسية على املصادر العبرية، وإىل حد   
وهذا ما ينسجم مع . أما املصادر العربية فغائبة. أقل على مصادر باللغة اإلنكليزية

/ لكن ثمة بين مصادره العبرية ما هو شبه مغلق. السالف الذكر" التورط الشخصي"
ن الباحثين العرب يف شؤون الصراع العربي شبه جمهول من قبل األكثرية الساحقة م

أرشيف الدولة، األرشيف الصهيوين املركزي، أرشيف : ومن هذه املصادر. الصهيوين –
  .غوريون، ويوميات يوسف فايتس –حزب العمل، بعض مذكرات ومؤلفات بن 

لكن ما له . قد ال يكون جاك كانو، مؤلف هذا الكتاب، مشهوراً، أو حتى معروفاً  
بالنسبة إىل حماوالت طمس الوقائع (داللة يف نشر الكتاب يف هذا الوقت بالذات 

الصهيوين، وجتميل صورة املشروع والكيان  –التاريخية يف الصراع العربي 
ة يمينية، أو يمينية متطرفة، بل دار هو أن الناشر ليس مؤسسة إسرائيلي) الصهيونيين

نشر تابعة للكيبوتس القطري، احلركة االستيطانية حلزب مابام، وهو احلزب األكثر 
يجب أن يحثا  –وغيره  –هذا . احلاكم" يف االئتالف العمايل اليساري" يسارية"

 الباحثين والكتاب العرب من أجل إبقاء جمرة الذاكرة التاريخية متوهجة، من خالل
للمزاعم  –بالدحض  –إعادة التنقيب يف املصادر واملراجع والتعمق فيها، والتصدي 

  .الصهيونية، قديمها واجلديد

 خالد عايد



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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