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  *إرمان دوين
  الصهيونية احلركة استراتيجيات

  **الثالثينيات يف ولبنان سورية يف
  

 يف ولبنان سورية يف للتغلغل الصهيونية احلركة بها قامت التي املتعددة احملاوالت املقالة هذه ترصد
 بين ةالعالق الكاتب يتعقب الغاية، ولهذه. فيهما قدم موطئ لها يكون وكي املنصرم، القرن ثالثينيات

 مسألة يف سيما وال 1934 سنة حتى 1920 سنة منذ الفرنسي االنتداب وسلطات الصهيونية احلركة
 يف اليهودي االستيطان بموضوع يتعلق فيما الصهيونية االستراتيجيا تغير أسباب ثم اليهودية، الهجرة
 اليهود توطين ريعمشا لبعض الكاتب يعرض السياق هذا ويف. فصاعداً 1934 سنة منذ السورية البالد

  .األعلى والفرات الغاب وسهل العلويين وبالد واإلسكندرون لبنان جبل مثل وسورية لبنانية مناطق يف
   

 1920 سنة مطلع منذ سورية يف الفرنسية االنتداب وسلطات الصهيونية احلركة بين العالقات
  1934 أبريل/نيسان حتى

 الفرنسية والسلطات الصهيونية احلركة بين الدبلوماسية عالقاتال اتّسمت املنصرم، القرن عشرينيات مطلع منذ
 كما. األيديولوجي الصعيد على للصهيونية معارضة آنذاك الفرنسية السياسية األحزاب أغلبية كانت فقد بالتأزم،

 هاباعتبار للصهيونية الفرنسية السياسة عداء يف زادت األدنى الشرق يف املصالح بشأن الناشئة الصراعات أن
 وحاولت. الطرفين بين األمر جتاهل يمكن عاد ما ،1920 سنة بعد لكن،. الشرق يف الفرنسي النفوذ على خطراً تشكل

 إقناع هو األساسي الهدف وكان بفرنسا، عالقاتها حتسين العشرينيات بداية يف العاملية الصهيونية املنظمة
 أن األعوام، تلك خالل حاولت، كما الصهيونية، احلركة الحي سياستها بتغيير وسورية لبنان على املنتدَبة السلطات

 إقامة على ذلك، مع بالتوازي وعملت، مستعمرات، إنشاء أجل من لبنان يف لها أراضٍ بشراء اإلذن على حتصل
 موقفها على بقيت الفرنسية، اخلارجية وزارة وكذلك االنتداب، سلطات لكن. سورية يف صهيوين فدرايل احتاد

 معاداة إىل والرامية العشرينيات، مطلع يف اتبعتها التي السياسة ملتزمة لها، والرافض املطالب، هذه من احلازم
 اتخذت أن وبعد. الفرنسي االنتداب سيطرة حتت الواقعة األراضي يف الصهيوين التغلغل أشكال من شكل كل

 صهيوين فدرايل احتاد إنشاء ورفض ن،لبنا يف األراضي تملّك ملنع الالزمة اإلجراءات جمموع السامية املفوضية
 وجه يف ستقف فرنسا" أن)  1(ويغان، اجلنرال مساعد ،)Verchère de Reffye( ريفي دو فرشير أعلن سورية، يف
  )2."(سورية يف للصهيونية توسع حماولة كل

 دوماً آملة الدبلوماسي نشاطها العاملية الصهيونية املنظمة ضاعفت ،1934 مايو/وأيار 1930 سنة مطلع بين
)  4(سوكولوف بمعونة املهمة بهذه اضطلع من هو)  3(وايزمن وكان. الفرنسية السياسة موقف يف تعديل بحدوث

 مشاريع عدة مقترحاً األدنى، الشرق يف الصهيونية بمؤازرة فرنسا إقناع بانتظام وحاول)  5(وجاكوبسون،
 يف السالم وصون األمن بحفظ متذرعة رفضها األحيان، أغلب ويف أعلنت، الفرنسية السلطات لكن. زراعية استيطان

 للمستعمرات إنشاء أي أن يرى)  6(بونسو هنري وكان. فيها السياسي االستقرار تقويض من اخلوف وكذلك سورية،
 األحداث أن سيما وال العربية، األوساط يف املعترضة األصوات تأجيج إىل األحوال جميع يف سيؤدي" سورية يف

 واليهودية العربية الطائفتين بين 1929 سنة حدثت التي بالصدامات الشأن هذا يف ويستشهد( فلسطين يف األخيرة
 املوقف التصريح هذا يختصر)  7."(الصهيونية السياسة حيال العداء موجة يف زادت) املبكى بحائط يتعلق فيما
 التعاون رفض توضيحها معرض يف ،1934 مايو/أيار حتى 1930 سنة مطلع منذ املنتدَبة اإلدارة التزمته الذي

  .الصهيونية مع
 أكثر، اإلنسانية احلجج إىل يلجأ وايزمن أخذ أملانيا، يف احلكم سدة إىل هتلر وصول سجلت التي ،1933 سنة ومنذ

 اجملزرة إثر يف األرمن الالجئين من كبيراً عدداً  استقبلت سورية بأن ذلك األرمنية، السابقة إىل حتديداً  مستنداً
 الصهيونية املنظمة خطط بين تماثل أن رفضت الفرنسية السلطات لكن اجلالية، هذه لها تعرضت التي اجلماعية

 برتلو إىل اخلارجية وزير أرسلها التي ،1930 سنة مذكّرة وتثبت. إنساين طابع ذات بحركة التشبه وحماولتها
)Berthelot(، هذا يف الفرنسية السلطات نظر وجهة ملموسة، وبصورة الفرنسية، اخلارجية لوزارة العام األمين 
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 واالستيطان) اجملازر من الناجية األرمنية احلشود استقبال( اإلنساين العمل هذا بين صلة أي هناك ليس: "الصدد
  )8."(السياسية باخللفيات واململوء ممارسته، الصهيونيون يريد الذي

 سورية يف للتغلغل الصهيونية احلركة تسعَ مل ،1934 ريلأب/نيسان إىل 1930 سنة مطلع من املمتدة الفترة خالل
 أبريل/نيسان ويف. مستعارة بأسماء األراضي استمالك أيضاً حاولت بل فحسب، الدبلوماسية االتفاقيات طريق عن

 لرقابة لألراضي مبيع كل يُخضع رسمي قرار بفضل لبنان يف التوسعية الرغبات من احلد ويغان استطاع ،1924
 قام الذي الشرعي غير الشراء أدى وقد. سورية اجتاه يف أكثر تتطلع الصهيونية املنظمات جعل ما وهو داً،ج صارمة

 واحلركة فرنسا بين الدبلوماسية العالقات يف حتول إىل ،1934 أبريل/نيسان يف)  9(البطيحة ألراضي وايزمن به
  .الصهيونية

  
  ستراتيجيتهاا تغيير إىل الصهيونية باحلركة حدت التي األسباب

 حدث إذ الصهيونية، واحلركة فرنسا بين العالقات يف حاسماً منعطفاً 1934 مايو/وأيار أبريل/نيسان شكّل
 عن البطيحة أراضي شراء حماولة االنتداب سلطة اكتشفت بالذات، احلقبة هذه ويف جهة، فمن. جذريان تغيران
 املباشر املسؤول بأنه واتهامه بوايزمن، الدبلوماسية العالقات قطع إىل أدى الذي األمر وهميين، أشخاص طريق

 بمرونة املتّسمة فرنسا جانب من الهجرة سياسة حتديد إعادة فإن املفارقة، وهنا أُخرى، جهة ومن. العملية عن
  .جديد من باآلمال التعلل إىل الصهيونية احلركة دفعت احلين، ذلك منذ متزايدة

 املشاريع أغلبية أخذت إذ الصهيونية، للحركة الدبلوماسية ستراتيجيااال يف بانقالب العامالن هذان تسبب
 املنظمات هذه راحت كما. صهيونية ال بصفتها نفسها تقدم منظمات عن تصدر فرنسا على املعروضة االستيطانية

 لوافدينا أموال بفضل اخلطرة االقتصادية حمنتها من سورية إخراج إىل يرمي الذي اإلنقاذي دورها باطراد تؤكد
 العاملية الصهيونية املنظمة طرحتها التي املشاريع أغلبية أن على التشديد بمكان األهمية من يبدو وأخيراً . إليها
 احلدود على الواقعة السورية األراضي باستيطان تتعلق كانت ،1934 أبريل/ونيسان 1930 سنة مطلع بين

 املناطق بين)  10(وحوران احلولة مستنقعات تعد مل ،1934 مايو/أيار من وبدءاً حال، أي على. الفلسطينية
 السلطات خماوف حتدّ  أن األخيرة هذه أرادت فقد الصهيونية، املنظمات أطماع خاصة بصورة جتتذب التي السورية
  .فلسطين مع احلدودية باملناطق املتعلقة الهجرة مشاريع إزاء متزايداً قلقاً تظهر كانت التي املنتدبة

  
  الفرنسية السياسة تطور: أوالً 
  الشرق إىل الهجرة إزاء

 اجتاه يف ينحو القبول لطلبات جديدة معايير حتديد بشأن السامية واملفوضية اخلارجية وزارة بين اجلدال) 1(
  "الرأسماليين" هجرة االنتقائية، الهجرة

 إىل الهجرة عاييرم حتديد إعادة إىل)  Damien de Martel)(1( مارتل دو دميان دعا ،1934 مايو/أيار يف
 تعصف كانت التي االقتصادية األزمة ومن أوروبا، يف الفاشية تمارسها التي الضغوط من بتأثير الفرنسي، املشرق
 الصارم، بالتشدد ولبنان سورية إىل الدخول تأشيرات إعطاء معايير اتسمت ،1922 سنة فمنذ. وسورية بلبنان
  .اليهودية الطائفة إىل املنتمين املواطنين على دوماً ممنوعة عملياً وكانت
 حتفيز على القادرين النازحين استقبال" إمكانه يف كان إذا عمّا اخلارجية وزارة من مارتل دو استعلم عندئذ،

 القادرين املهاجرين انتقاء هدفه أولياً اقتراحاً وأرسل)  12(،"لالنتداب اخلاضعة البالد يف االقتصادية االندفاعة
 فرنك 100.000 حيازتهم يف يكون أن الهجرة بطالبي يفترض وكان. اللبناين – السوري قتصاداال عجلة دفع على

 أساس على للمهاجرين االنتقائي النظام هذا كان. االنتداب اقتصاد يف يوظّفوها وأن مهاجر، لكل أدنى كحد فرنسي
 يُستوفى إن وما. طلبه ليبرر السابقة ههذ إىل مارتل دو استند وقد الفلسطيني، االنتداب يف أصالً  موجوداً رساميلهم

  .النسبية للحصص خاضعة الهجرة تعود ال الشرط، هذا
 أُعطيت مايو،/أيار من وبدءاً سورية، إىل للدخول الرسمية شبه الشروط يف تعديل إلجراء أشهر عدة األمر استلزم

 مال رأس يملكون الذين الهجرة طالبي إىل أي ،"الرأسماليين" املهاجرين إىل أكبر بسهولة الدخول تأشيرات
 إعطاء 1934 مايو/أيار يف مارتل دو قرر اجلديدة، السياسة بهذه فعلياً وللبدء. سورية يف أو لبنان يف يستثمرونه
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 يملكان كانا اللذان وزوجته آبيل رودلف: وهما روتردام إىل جلآ أملانيين يهوديين زوجين إىل دخول تأشيرة
  )13.(تثمارلالس مارك 30.000 – 20.000

 غير" روس بيهود املرة هذه متعلقاً األمر كان. أُخرى حالة مارتل دو واجهت التاريخ، ذلك من شهرين بعد
 يأخذ أن دون من دخول تأشيرات كراتشي يف الفرنسي القنصلي املعتمد وأعطاهم بخارى، إىل جلأوا" رأسماليين

 الرغم على السورية األراضي دخولهم على بشدة لساميا املفوض اعترض عندئذ)  14.(املادي وضعهم االعتبار يف
 به واجه الذي الرفض ويظهر)  15.(بالذات القضية هذه يف تدخله بعدم اخلارجية لوزارة املتكررة املطالب من

 املهاجرين أمام إالّ احلدود فتح عدم يف راغباً املفوض كان حد أي إىل اخلارجية وزارة أوامر السامي املفوض
 سيحظون املهاجرين هؤالء أن بلّغها الواقع، األمر أمام اخلارجية وزارة وضعته وعندما. سواهم دون يينالرأسمال
  )16."(آخر مكان يف ملجأ إيجاد" على حثهم يجب وأنه فقط، موقتة بإقامة

 ببضع الفرنسي املشرق إىل الدخول قوانين بتعديل املتعلق مشروعه مارتل دو أرفق مايو/أيار نهاية يف
 الضمانة على التصديق اخملولة الوحيدة املنظمة هو العاملي اإلسرائيلي االحتاد أن يرى وكان)  17.(حظاتمال

 يف راغباً كان التي الشروط شرعية بشأن قلقاً السامي املفوض أبدى ذلك، ومع الهجرة، لطالبي واملالية األخالقية
 التي االلتزامات إن إالّ مهاجر، لكل أدنى كحد رلينيةإست ليرة 1000 مبلغ جهتهم من حددوا فالبريطانيون. فرضها
 على املوضوع يف املباحثات جرت ،1934 يونيو/حزيران من وبدءاً)  18.(خمتلفة كانت االنتداب عليهم يمليها

 املفوضية يف السياسيين املسؤولين بين وكذلك الهجرة، مسألة عن واملسؤولة اخملتصة الفرنسية الهيئات مستوى
 ،1934 أغسطس/آب يف نهائي قرار إىل أشهر ثالثة استغرقت التي املباحثات وأفضت اخلارجية، ووزارة السامية

 إلغاثة الوطنية اللجنة" أن" باريس يف الشرق إىل املتجهين األجانب مراقبة دائرة" وأعلنت. اجلميع عليه وافق وقد
. الهجرة طلبات على للحكم العاملي اإلسرائيلي حتاداال من كفاءة أكثر هي" للسامية العداء ضحايا األملان الالجئين

 إىل الهجرة أولوية تُعطى بأن نصحت كما)  19(اخلارجية، وزارة على الرأي هذا تفرض أن الدائرة واستطاعت
 الدخول قوانين يف التعديالت هذه تظل أن على خاصة، وبصورة أصرت، لكنها بفرنسا، املقيمين اليهود الالجئين

 خاصاً شكل، بأي وال يكون، أن اجلديد اإلجراء هذا إمكان يف يكن ومل. رسمية شبه الشرق يف النتدابا مناطق إىل
 املتحدة األمم عصبة أوكلته الذي االنتداب) صك( من 11 املادة بموجب وذلك رسمية، بطريقة اليهود باملهاجرين

  )20.(األمم عصبة إىل املنتسبين األعضاء سائر مع بالتساوي املنتدبة الدولة تتعامل بأن تقضي والتي لفرنسا،
 معتبرة نفسها، النتيجة إىل خلُصت األمر، هذا يف جنيف يف األمم لعصبة التابعة الفرنسية الدائرة استُشيرت وعندما

 املساواة مبدأ بموجب وذلك سواها، دون األجانب من معينة فئة على يطبق أن يمكنه ال للقانون خرق أي أن
 اخملتصة الهيئات من اآلراء اخلارجية وزارة استجمعت أن بعد وهكذا،)  21.(االنتداب صك يف رجاملد االقتصادية

  .بها املعمول الدخول شروط على السامي املفوض أطلعت الشرق، إىل الهجرة بمسألة كلها
  

  للشرق املفيدين" الرأسماليين" املهاجرين وتصنيف للهجرة، اجلديدة السياسة إطالق) 2(
 أغسطس/آب أواخر يف اخلارجية لوزير النهائي الرأي يعرف أن قبل أشهر أربعة االنتظار مارتل ود على كان

 يستثمروا أن شرط غيرهم، دون" الرأسماليين" املهاجرين أمام احلدود فتح فكرة على الوزير وافق لقد)  22.(1934
 املتعددة الهيئات قدمتها التي صائحالن إىل االستماع قرر كما االنتداب، اقتصاد يف أدنى كحد فرنك 100.000

 عن املسؤولة بصفتها" للسامية العداء ضحايا األملان الالجئين إلغاثة الوطنية اللجنة" وعيَّن استشارتها، تمّت التي
 أهلية األكثر يعتبره السامي املفوض كان الذي العاملي اإلسرائيلي االحتاد من بدالً ومراقبتهم، الهجرة طالبي حشد

 على الشرق إىل الهجرة طالبي اصطفاء وتفويضها الهيئة هذه إىل فرنسا جلوء ويُظهر. املهمة بهذه علالضطال
 يُعدّل ال وكي. اإلجراءات بهذه بفرنسا، املقيمين األملان اليهود الالجئين تخصيص إىل تطمح كانت أنها اختالفهم،

 على إطالعهم بغية الدبلوماسي احلقل يف العاملين إىل مبدئية تعليمات إرسال ببساطة الوزير قرر رسمياً، القانون
 عليها ووافق اجلديدة، اإلجراءات هذه على مارتل دو دميان صادق. الشرق إىل بالهجرة املتعلقة اجلديدة السياسة

  )23.(1934 سبتمبر/أيلول 7 إىل تاريخها يعود رسالة يف
 نحو اليهود الرأسماليين أمام الهجرة باب فتح إىل الرضى بعين تنظر احلين، ذلك منذ الفرنسية، الدولة كانت

 يحتاج التي االقتصادية املشاريع طبيعة عن االستيضاح من مزيد يف رغبت ذلك، مع اخلارجية، وزارة لكن الشرق،
 تريد، الوزارة كانت. دخول تأشيرة بإعطائهم اجلديرين الرأسماليين املهاجرين تصنيف إىل وبادرت الشرق، إليها

 قطاعَي يف حصرياً الرساميل عائدات تستثمر وأن لبنان، يف االستثمارات هذه تُوظف أن األوىل، ةالدرج يف
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: زراعية استيطان مشاريع إلنشاء اجلديدة اإلجراءات هذه الصهيونية احلركة تستغل أن خشية والتجارة، الصناعة
  )24."(زراعي استيطان مشروع كل استبعاد مع صناعي، أو جتاري طابع ذات مشاريع إالّ حالياً يقام لن"

 جميعهم الهجرة طالبي استبعاد أيضاً  وقررت اخلارجية، وزارة توصيات على أُخرى مرة السامية املفوضية وافقت
 وهكذا. السائدة والبطالة االقتصادية األزمة سياق يف ضارية منافسة حدوث خشية حرة، مهنة يمارسون الذين

 الطبقة إىل باإلضافة واللبنانيين، السوريين األعمال رجال إقناع يف جحستن أنها السامية املفوضية اعتبرت
 النخب أمام يشدد السامي املفوض وراح مدروسة، انتقائية هجرة أمام احلدود فتح بمحاسن احمللية، السياسية

 منافسة دون من االقتصادي النشاط من جديدة أشكاالً  البالد إىل سيُدخلون املهاجرين هؤالء إن القول على احمللية
  .احملليين املتعهدين

 يهودية هجرة إىل أيضاً ودعوا نفسه، املوقف االنتداب إدارة يف املستوى الرفيعو املسؤولون اتبع وبالتدريج،
 مسار تسريع ضرورة على السامي املفوض شجعوا كما)  25(السوري، االقتصاد إنقاذ على قادرة أنها باعتبار
  .االقتصادية الهجرة

 تعاظم عن رضاها عدم عن السامية املفوضية أعربت الرأسماليين، املهاجرين على االنفتاح من لرغما وعلى
 إن ثم. فلسطين إىل منها للذهاب خلسة سورية يدخلون والوسطى الشرقية أوروبا يهود كان إذ السرية، الهجرة
 للتصدي استعداده السامي املفوض أعلن ذلك، ومع. الظاهرة هذه قوة من ضاعفا للسامية والعداء الهتلرية صعود
 ظاهري، ولو تعاطف، أي إبداء من تمنعنا] فلسطين[ البلد بهذا تربطنا التي اجلوار حسن عالقات إن: "السرية للهجرة

  )26."(إليه السرية الهجرة حيال
 واستراتيجيتها تكتيكها يف جذري تغيير إىل بالصهيونية دفعت الشرق، إىل الهجرة سياسة حتديد إعادة فإن وهكذا،
 احلصول يف جناح أي الصهيونية احلركة تسجل مل ،1922 سنة ومنذ. السامية واملفوضية اخلارجية وزارة حيال

 تغيير على الصهيونيين وايزمن فشل حثَّ حين يف بمشاريعها، يتعلق تنازل أي على الفرنسي االنتداب من
  .سورية اجتاه يف التوسعية سياستهم

)  27"(التصحيحي" التيارين بين العاملية، الصهيونية املنظمة صفوف يف طرأت تيال االنشقاقات كانت
 التصحيحي التيار أنصار بين العداء البطيحة قضية أججت فقد. 1934 سنة خالل حدة ازدادت)  28(،"العملي"و

 حماولتهم بسبب سورية يف الصهيوين باالستيطان املتعلقة اآلمال دمروا بأنهم اتُهموا الذين العملي التيار وأنصار
  .املنتدبة الدولة مع مبدئية اتفاقات على احلصول دون من البلد يف االستيطان

 تغلغل لكل بشدة معادياً  كان الفرنسي االنتداب أن احلين، ذلك منذ جمموعها، يف الصهيونية احلركة أدركت لقد
 يجر مل ،1934 مايو/أيار من وانطالقاً. لسياسته األساسية املبادئ أحد يشكل هذا وأن سورية، يف للصهيونية

 سياسة يف التغيرات من لإلفادة مسعى هنالك كان وإنما الصهيونية، احلركة باسم استيطاين مشروع أي تقديم
 االقتصاد بإنقاذ التذرع خالل من وذلك باالستيطان، خاصة تنازالت على احلصول بهدف الشرق اجتاه يف الهجرة

 ،"صهيونية غير" يهودية استيطانية مشاريع عدة السامية املفوضية وإىل اخلارجية ارةوز إىل قُدمت لقد. السوري
 اخلارجية وزارة اهتمام استرعى فرنسي، سياسي رجل وهو فقط،) Justin Godart( غودار جوستان مشروع لكن

  .الشرق يف االنتداب وإدارة
  

  أبواب فتح إزاء فرنسا وتردد غودار جوستان جلنة: ثانياً 
  الصهيونية الهجرة أمام ةسوري

  
 فبراير/شباط – 1934 أكتوبر/األول تشرين( الفرنسية والسلطات اللجنة بين للتفاوض األوىل املرحلة) 1(

1935(  
  ومشروعها اللجنة

 عن الدفاع جلنة"و الفرنسية اخلارجية وزارة بين الدبلوماسية العالقات بدأت ،1934 أكتوبر/األول تشرين يف
 رئيسها: اللجنة هذه على يهيمنان شخصان هنالك وكان ،"والشرقية الوسطى أوروبا يف يناإلسرائيلي حقوق

 يف وعضواً  الرون منطقة سيناتور األول وكان)  Gourevitch)،(29( غوريفيتش العام وأمينها غودار جوستان
 تأسست التي اللجنة مةمه لها وشرح اخلارجية بوزارة أوالً غوريفيتش اتصل. االشتراكية – الراديكالية اجلامعة
 التعاون الفرنسية احلكومة على عرض ثم للسامية، العداء ضحايا الشرق، يف اليهودية اجلاليات أفراد ملساعدة
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 التي باملعلومات وإمدادها اللجنة، هذه طريق عن الشرقية بأوروبا والسياسية االقتصادية عالقاتها لتعزيز معها
  .إليها حتتاج
 تضم سورية إىل للهجرة خطة على املوافقة اللجنة، باسم منها، ملتمساً اخلارجية وزارة ىلإ غودار جوستان توجه
 إعداد على عندئذٍ ستعمل اللجنة فإن مقنعة، التجربة بدت ما وإذا)  30(عائالتهم، برفقة يهودي مزارع آالف عشرة

 وأنه صهيونية، خلفية أي لديه سلي أنه اخلارجية لوزارة غودار وأكد. سورية إىل جديدة يهودية هجرة مشاريع
 بأن وعد نياته، حسن على منه وبرهاناً. فرنسا يف اليهود لالجئين الدراماتيكي للوضع حل إليجاد فقط يسعى
 اللجنة التزمت كما. الشرق يف الدول لعادات االمتثال وكذلك والعربية، الفرنسية تعلّم املزارعين من ستطلب اللجنة
  .اخلارجية وزارة من املعتمدة املالية املؤسسات مع بالتعاون والعمل املهاجرين، على داًج صارمة برقابة القيام

 املستقل؛ اإلسكندرون سنجق لبنان؛ يف املاروين اجلبل: اليهود املهاجرين لتوطين مناطق خمس اللجنة اقترحت
 تسكنها األوىل الثالث املناطق وكانت)  31.(العاصي نهر شرقي الواقع الغاب سهل األعلى؛ الفرات العلويين؛ دولة

 املشروع لتمويل الضرورية األموال بإيجاد اللجنة أملت. واألتراك والعلويين كاملسيحيين إثنية أو دينية أقليات
 أوزموند السير رئيسها وكان ،)ICA( لالستعمار الدولية الوكالة هي اإلنكليز لليهود تابعة لإلغاثة جلنة لدى

 أن غودار جوستان واعتبر. أيضاً اللجنة يف عضواً) Osmond Avigdor Goldsmith( سميث غولد أفيغدور
 الفرنسية احلكومة على تقترح مل اللجنة لكن. فرنك 23.000 تكلفته ستبلغ مستوطن كل أن يعني مزرعة إنشاء
 حتديداً  خططت كانت إذ نفقتها، على سورية يف كبيرة مشاريع بإيجاد أيضاً وعدتها بل فحسب، الهجرة هذه تمويل

 لقد. عالٍ مستوى ذي مائي – كهربائي بنظام البالد جتهيز بل ال املستنقعات، وجتفيف الغاب، سهل ري ملشروع
 على االستيالء من للتمكن 1930 سنة يف وايزمن استخدمها التي لتلك مماثلة إقناع طرق هنا، استُخدمت

  )32.(احلولة مستنقعات
 الهجرة إىل بالنسبة تطور الفرنسي املوقف إن إذ واسع، نطاق على زراعية استيطان خطة هناك أن واضحاً كان
 من السامية املفوضية طلبت نوفمبر،/الثاين تشرين أواسط ويف ذلك، ومع. زراعية هجرة أي مستبعداً ظل لكنه

 التعامل لىع شجعت لكنها اللجنة، مشروع بشأن حاسماً رأياً تعطي أن قبل الوقت بعض تمهلها أن اخلارجية وزارة
 إذا فيما يشكّون كانوا لكنهم سورية، يف الفرنسيين املسؤولين باهتمام املشروع وحظي)  33.(غودار جوستان مع

  .بتحقيقها وعدت التي الكبيرة املشاريع لتنفيذ الكافية املالية املوارد إيجاد على قادرة اللجنة كانت
 توىل أن منذ مرة وألول. باهظة رساميل يتطلب روناإلسكند سنجق يف الواقعة العمق مستنقعات جتفيف كان

 وزارة ال لكن، سورية، يف صهيوين زراعي استيطاين بمشروع اهتماماً أظهروا ،1922 سنة بيروت الفرنسيون
 سنة منذ يناضل كان الذي غودار جلوستان الصهيونية اخللفيات إغفال استطاعتا السامية املفوضية وال اخلارجية
  .فرنسا يف صهيونيةال أجل من 1925

 ألصدقاء الفرنسية اللجنة" لقب الرسمي اسمها إىل مضيفاً  ،"فلسطين – فرنسا جلنة" غودار أنشأ ،1925 سنة يف
 بفضل)" فرنسا يف( للصهيونية مالئم مناخ توفير" إىل جلاكوبسون، وفقاً  تهدف، املؤسسة هذه وكانت". الصهيونية

 اجتاه يف اليهودية الهجرة من احلد العظمى بريطانيا قرار وإزاء)  34.(نحىامل هذا تنحو كانت التي العامة احلمالت
 واجبات من التملص إنكلترا حتاول: "قائالً 1930 أكتوبر/األول تشرين يف غودار جوستان انتفض فلسطين،
 الصهيونية، ةباملنظم املمثل اليهودي الشعب بين صراعاً الناشئ الصراع ليس(...)  إليها به عُهد الذي االنتداب

  )35."(األمم وعصبة بريطانيا بين صراع هو بل العظمى، بريطانيا وبين
 يطال أن يمكن استثناءً إن اخلارجية الشؤون لوزير مارتل دو دميان قال ،1934 نوفمبر/الثاين تشرين نهاية يف

 السورية احلكومة ألن الغاب، طقةمن إىل االنتباه الفتاً )  36(الشرق، إىل الهجرة شأن يف املتخذة اجلديدة اإلجراءات
 املفوض وكان. الفرنكات من املاليين عشرات إىل يحتاج والذي املستنقعات، جتفيف تمويل على قادرة ليست

 هذه إنه إالّ األمني، الوضع من الناجتة اخملاطر وإىل هجرة، لكل السوري الشعب معاداة إىل دوماً يشير السامي
 العام الرأي أمام تبرر أن املساهِمة اليهودية للرساميل يمكن: "التالية العباراتب اخلارجية وزارة طمأن املرة

  )37."(إسرائيلية عائلة آالف لعشرة أُعطي الذي االستيطان حق اإلسالمي
 سهل واستصالح املستنقعات جتفيف إىل الهادف مشروعها يترافق أن اللجنة على فرض مارتل دو دميان إن إالّ

 مكثفة يهودية بهجرة تتعلق خطة شروط السامي املفوض يناقش مرة وألول)  38.(العاصي هرن جتهيز مع الغاب
 ،"اليهودية املسألة" بشأن تعليمات اخلارجية وزارة من وطلب شهرين بعد قراره وضّح ذلك مع لكنه سورية، إىل

 يف يدخل ال حسمها وأمر امة،الع بالسياسة تتعلق بمسائل نواحيها بعض يف مرتبطة) اليهودية املسألة أي( ألنها"
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 رفض حال يف للسامية معادية سياسة يشن بأنه يُتهم أن يخشى مارتل دو دميان كان)  39."(صالحياتي نطاق
 سياستها يف بانعطافة القيام تعتزم فرنسا كانت إذا ما إعالمه الوزير من فطلب اليهودية، الهجرة أمام احلدود فتح

 يف الصهيونية مع بالتحالف القرار ستتخذ فرنسا كانت إذا ما يعرف أن أراد أدق، كلوبش". اليهودية املسألة" بشأن
 أي موقفها، إعالن من تتمكن كي الوقت بعض إمهالها يف رغبتها عن اخلارجية وزارة أعربت. ال أم األدنى الشرق
 تساهم الصهيونية كانت اإذ ما تعرف وأن األدنى، الشرق يف السياسية مصاحلها حتديد تعيد أن فرنسا على توجّب

  .ال أم تعزيزها يف
 بعض أوساط لكن اليهودية، الهجرة جتاه اللبنانية – السورية الفعل ردات حيال باإلرباك مارتل دو دميان شعر

 العقارات مالك كبار وكذلك لبنان، يف املارونية املسيحية الطائفة إىل املنتمين أولئك وخصوصاً األعمال، رجال
 كبار جماعات بانتظام يستقبل مارتل دو وكان. ولبنان سورية حدود فتح على مشجعين بدوا املسلمين، من

 رجال أوساط أن كما ألراضيهم، الصهيونية اجلماعات بحكرة القبول على يحثونه كانوا الذين العقاريين املالكين
 كان مارتل، دو لدميان ووفقاً. ةاالقتصادي كبوتها من سورية إخراج يف اليهودية الهجرة تساهم بأن أملت األعمال

 اجلماعات هذه إن إالّ املسلمة، غير لألقليات تعزيزاً اليهودية الهجرة تكون أن أيضاً يتوقعون اللبنانيون املسيحيون
 لهذه معادياً كان الرأي معظم بأن اقتناعه على السامي املفوض وظلَّ أقلية، بقيت اليهودية الهجرة على املشجعة

  .الهجرة
  

  للصهيونية تابعة منظمة: لجنةال
 جلوستان جواباً يعطي أن قبل واللجنة املشروع عن املعلومات من املزيد على احلصول اخلارجية وزير قرر

 يف اليهودية الوكالة وبين النشاط من اجلديد الشكل هذا بين صلة وجود عدم من التأكد أراد جهة، فمن)  40:(غودار
 عشرة لتوطين الضرورية األموال مصدر على أوضح بصورة اللجنة تطلعه أن يف رغب أُخرى جهة ومن فلسطين،

  .عائالتهم مع مهاجر آالف
 كانت اللجنة أن من الوزير وحتقق أعضائها، وتركيبة اللجنة تنظيم عن وثائق اخلارجية وزارة غوريفيتش سلَّم

 وباتِنوتر) Flandrin( الندرانوف) de Monzi( مونزي دو بينهم بارزة، عديدة فرنسية سياسية شخصيات تضم
)Patenôtre (وداالدييه )Daladier).(41  (الديني اجملمع أعضاء من مؤلفة اللجنة كانت ذلك، إىل باإلضافة 

 احلركة يف كباراً مسؤولين ضمت أنها كما العاملي، اإلسرائيلي لالحتاد املركزية واللجنة باريس يف اإلسرائيلي
 أفيغدور أوزموند والسير جنيف، يف األمم عصبة لدى اليهودية الوكالة ممثل وبسون،جاك فيكتور بينهم الصهيونية
 ال. فلسطين ألجل اليهودية والوكالة اليهودية – اإلنكليزية واجلمعية لالستعمار الدولية الوكالة رئيس غولدسميث

 ومن الصهيونيين، بين اتلالنشقاق حد وضع هدفه فلسطين يف سياسي بنشاط تقوم اللجنة كانت ذلك، من أكثر بل
 منظمة أنها من للتثبت كافية ونشاطاتها اللجنة بنية كانت إذاً،. مونزي دو يترأسه خاصاً جملساً أنشأت ذلك أجل

 جانب إىل: "فيه قال مونزي لدو تصريحاً حتركاته يف يستلهم غودار جوستان كان حال، أي على. صهيونية
  )42."(فرنسية صهيونية خلق على العمل يجب اإلنكليزية، الصهيونية

 نال أنه التمويل، يخص فيما وأكد، سورية، يف االستيطان مشروع بشأن التفصيالت من املزيد غوريفيتش قدّم
 إذاً هناك كان)  Joint distribution committee).(43" (املشترك التوزيع جلنة" تدعى جلنة من املايل الدعم
 استأثرت نفسها االقتصادية املوارد وهذه. لالستعمار الدولية لوكالةا تقدمه الذي املورد إىل ينضاف مورد

 أمواالً يملك" لالستعمار الدولية الوكالة"و" املشترك التوزيع جلنة" من كالً  بأن ذلك الفرنسية، احلكومة باهتمام
 غير بدت االنتداب ةسلط أن كما الفرنسي، باملشرق تعصف العاملية االقتصادية األزمة كانت الذي الوقت يف طائلة،
 عصبة أمام بها بالقيام تعهدت التي الكبيرة املشاريع يف الشروع أو االقتصادي، بالوضع النهوض على قادرة
  .األمم

 إيداعات شكل على املوازية الرساميل ووضع األراضي هكتارات شراء السامية املفوضية على اللجنة اقترحت
 مع آالف العشرة املستوطنون هؤالء يشكل أن مقرراً وكان. ملستوطنينا بهجرة البدء قبل حتى سورية يف مصرفية
 وكان. أهم مرحلة تستتبعها للهجرة مرحلة أول هذه تكون وأن نسمة، ألف 355 أفرادها عدد يبلغ جماعة عائالتهم
  .كسابقيهم وتمويلهم احملتملين املهاجرين هؤالء باختيار تقوم أن باللجنة يفترض
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 اقتصاديًا، البالد لتجهيز الضرورية اإلضافية بالصناعات الئحة تسليمه السامية ملفوضيةا من غوريفيتش طلب
 يشكل كان الذي الزراعي اجملال على فقط االقتصار ال ولبنان سورية يف كلها االقتصاد قطاعات تنشيط واقترح
  .السامي للمفوض مبدئية مشكلة حتديداً

 فاقترح والغاب، العمق يف املستنقعات جتفيف هو مارتل دو إىل ةبالنسب أولوية يحتل كان الذي املشروع لكن
 قدره يتراوح استثمار لقاء اليهود للمستوطنين األراضي هذه من% 20 تخصص أن اخلارجية وزارة على غوريفيتش

 يجري أن يُفترض وكان. هكتار 170.000 جتفيف بغية اللجنة تقدمها فرنك مليون 200و فرنك مليون 150 بين
 فلسطين، يف اليهودية الوكالة غرار وعلى. العهد احلديثي املهاجرين بين مهاجر 35.000 الـ انتقاء رنساف يف

 جواب إالّ  ينقصها يكن ومل السامية، واملفوضية اليهودية الهجرة بين رسمي كوسيط نفسها فرض اللجنة حاولت
  .الكبير شروعامل هذا إلطالق السامية واملفوضية اخلارجية وزارة من حازم إيجابي

  
  اخلارجية لوزارة وامللتبسة املترددة املواقف

 مساهمة االنتداب إىل بالنسبة يشكل أنه األول،)  44:(رئيسيين لسببين اخلارجية وزير يستهوي اللجنة مشروع كان
 يجعلهم إذ بفرنسا، املقيمين اليهود الالجئين ملشكلة حالً يقدم أنه والثاين، سورية، أهمية إبراز هدفها اقتصادية

 وجود من الرغم على صهيونية منظمة اللجنة اعتبار يرفض الوزير كان آخر، صعيد على. سورية نحو يتجهون
 باالستماع واكتفى الصهيونية، مع متعاطفين أو صفوفها، يف الصهيونية العاملية املنظمة إىل منتمين مسؤولين

 النيات هذه إعالن يبدُ  مهما أنه بيد. دولة داخل دولة قامةإل فكرة كل تنبذ اللجنة أن أكد الذي غوريفيتش وعود إىل
 الطرق حيال قلقة ذلك، مع كانت، اخلارجية وزارة فإن مطمئناً، وغوريفيتش، غودار جوستان يظهرها التي احلميدة

 يتميز يناملهاجر النتقاء اللجنة إليه تطمح الذي الوحيد الوسيط دور يكن مل. للهجرة للتحضير اللجنة تتبعها التي
 هذا مثل من اللجنة تتخذ أن اخلارجية وزارة خشيت وقد فلسطين، إىل للهجرة اليهودية الوكالة برنامج من بشيء

 كانت كما للدولة الداخلية الشؤون يف خالله من تتدخل منفذاً الفرنسية، الدولة جانب من بها الرسمي االعتراف
  .فلسطين يف أساساً تفعل اليهودية الوكالة

 الذي املبدئي السؤال عن بعد أجابتا قد السامية املفوضية وال الفرنسية احلكومة تكن مل ،1935 فبراير/باطش يف
 سياستها عن ستتخلى أم الصهيونية، ملصلحة األدنى الشرق يف سياستها فرنسا ستغير هل: اللجنة مشاريع طرحته

  الشرق؟ إىل اليهودية بالهجرة املتعلقة
  

  املشرق؟ يف سياسة الفرنسيةال يف انقالب نحو) 2(
  

  واقتصادية سياسية أولويات
 أن ولبنان لسورية إدارته سياق يف االنتداب على يتوجب هل: التالية باملسألة حتديداً  مهتمة اخلارجية وزارة كانت
 جراءإ خالل من موقفها الوزارة حددت لقد السياسي؟ املسار إطالق إىل أم االقتصادي، النهوض إىل األولوية يعطي

 يف شامالً  حتوالً أحدثت الصهيونية احلركة أن اعتبرت إذ)  45(والفلسطيني، السوري الوضعين بين مقارنة
 تشهده الذي االقتصادي بالنمو اخلارجية وزارة فوجئت العاملية، االقتصادية األزمة من الرغم فعلى. فلسطين
 حادة، أزمة يواجه السوري االقتصاد كان قابل،امل ويف. اخلاصة ومصاحلها العامة أموالها وبازدهار فلسطين،

 للنهوض الضرورية باملشاريع السامية املفوضية قيام دون حال الضريبية لإليرادات املتواصل فاالنخفاض
 النهوض يمكنها منتظرة غير نعمة بمثابة اللجنة مشاريع اخلارجية وزارة اعتبرت لذا. اقتصادياً باملنطقة
  .السياسي الصعيد على اآلخر وجهه فلسطين يف اجلديد االقتصادي لالزدهار أن رأت إنها إالّ بالوضع،

 السلطة وكانت ،1933 أكتوبر/األول تشرين يف جديدة عنف موجات اندلعت ،1929 سنة االضطرابات إثر يف
 فبعد. ااهتماماته أولوية احتلت األمن على اإلبقاء مسألة أن كما الهش، التوازن على للحفاظ تعمل البريطانية

 دوماً البلد أخضعت بل السياسية، سيطرتها من التخفيف تستطع مل فلسطين، على االنتداب من عاماً عشر خمسة
 يف الوضع غرار على هي السوري لالنتداب السياسية اإلدارة أن يعتبرون الفرنسيون وكان. مباشر إداري لنظام

 املسائل بشأن السورية اجلمهورية رئيس أو النواب ةاستشار إىل السامية املفوضية تعمد مل ذلك ومع فلسطين،
  .غودار جوستان بلجنة اتصاالتها إبان يف املطروحة
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 الصهيوين الطابع تماماً مدركة كانت أنها وفلسطين سورية بين اخلارجية وزارة أجرتها التي املقارنة هذه تُظهر
 اتُّبع الذي نفسه الدرب سورية يف الفرنسي تداباالن يسلك أن يف راغبة فرنسا كانت فهل. مشروعها وأهداف للجنة

 التي اإلسالمية املناطق جممل يف السياسي الوضع دراسة إىل عمدت بعدما قرارها الوزارة اتخذت لقد فلسطين؟ يف
 وزارة إىل بالنسبة األولويات من تُعتبر اجلزائر، وخصوصاً إفريقيا شمال دول وكانت سيطرتها، حتت كانت

. سورية يف لسياستها تغيير أي يف الشروع قبل العربي املغرب شعوب فعل ردات تقيس أن أرادت التي اخلارجية
 عنيفة فعلها ردات فتكون السياسي اجلانب حلساب االقتصادية االعتبارات الشعوب هذه تهمل أن الوزارة وخشيت

 يجب فرنسا أن يعتبر الفرنسيين السياسيين املسؤولين بعض كان املقابل، ويف. اجلديدة الفرنسية السياسة حيال
 الهجرة أمام سورية انفتاح كان وربما. املسلمة األغلبية ذات كلها أراضيها يف األقليات وجود ثمن بأي تعزز أن

 شمال يف الغربية للهيمنة مالئمة حرجة حالة" أيضاً وسيشكل)  46(،"لإلسالم مشكلة" سيطرح اليهودية
 ما وهو نالتها، التي السياسية املكتسبات على احلفاظ بفرنسا يجدر أنه اعتبر رجيةاخلا وزير إن إالّ)  47(،"إفريقيا

 إدارة تتبعها التي السياسة تغيرت حال يف إفريقيا شمال يف التبعات مغبة من السامي املفوض يحذّر أن إىل دفعه
 الزبائن وبين الصهيونيين غير اليهود بين للتمييز مهيّأ قلما هو الذي اإلسالمي، الرأي أن يف شك ال: "االنتداب

 لقد)  48."(ولبنان سورية إىل مكثفة إسرائيلية هجرة إزاء قلقه سيبدي فلسطين، يف اليهودية للوكالة املعتادين
 األقليات حماية على يجبرنا انتدابنا: "قائلة موقفها السامي للمفوض فأعلنت احلذر، اتباع اخلارجية وزارة آثرت

  )49."(جديدة أقليات استقبال إطالقاً  يلزمنا ال فلسطين، يف االنتداب بخالف لكنه، املوجودة
 شخصياً، التورط يشأ ومل رفضه، يف جداً  متحفظاً اخلارجية وزير بقي املالحظات، هذه من الرغم وعلى ذلك، مع

 الوضع قوِّمي أن األخير بهذا يفترض أنه معتبراً  املالئم، الرسمي القرار بنفسه يأخذ أن السامي للمفوض وترك
. يرفض أو اليهودي، االستيطان أمام الفرنسي لالنتداب اخلاضع الشرق أبواب فتح على فيوافق سورية يف احمللي

 تصدر أن يمكن التي العنيفة الفعل ردات عن الناجمة اخملاطر دراسة املفوض من الوزير طلب ذلك، إىل باإلضافة
  .اللجنة ملشاريع رفضه على يظل أن عندئذ به يفترض فإنه حقيقية، كانت فإذا السكان، عن

  
  1935 مارس/آذار من بدءاً  اللجنة استراتيجيا تطور

 1935 مارس/آذار يف غودار جوستان جلنة قررت اخلارجية، ووزارة السامي املفوض من لكل املتردد املوقف إزاء
 للمشاريع وكذلك فلسطين، يف الصهيونية احلركة انتهجتها التي للطرق جداً املشابهة استراتيجيتها تغيير

 املنحى على التشديد من تخفف أن فقررت)  50(،1922 سنة منذ السامية املفوضية أمام املطروحة الصهيونية
 اقترح وقد. الرأسمالية الهجرة أمام االنفتاح شروط يف التغيير على جديد من فرنسا سيحمل ذلك ألن الزراعي،

 الغاب، سهل يف الزراعي املشروع سبيل يف النضال مواصلة مع التزامنوب السامي، املفوض على عندئذ، غودار،
 يختار أن إالّ السامي املفوض على وليس سورية، يف االنتداب إدارة تقترحها التي كلها املشاريع أنماط تمويل

 وضع ساميال املفوض على اللجنة اقترحت ذلك، أجل ومن. اللجنة تستثمرهما أن يف يرغب اللذين واملنطقة القطاع
 التي األشهر هذه وبعد. إنشائها يف االنتداب يرغب التي اجلديدة والصناعات التقنية باالختصاصات دقيقة الئحة

 مبدئي، جواب على سريعاً، احلصول بغية إصرارها يف اللجنة أمعنت االنتداب، جانب من املتردد باملوقف اتسمت
 هذه أن غودار جوستان وأوضح. املشترك التوزيع جلنة وهو هامستثمر بها يضطلع التي األهمية على أيضاً مشددة
 يف أو – الشرقية سيبيريا يف الواقعة – بيروبيجان يف يهودية استيطانية مشاريع إقامة أيضاً يستهويها اللجنة
 الفرنسي االنتداب منها يفيد لن إيرادات يشكل املشاريع لهذه املمنوحة األموال جمموع وأن)  51(الالتينية، أميركا

 إن: "أميركا يف كلها اليهودية اجلالية دعم أيضاً ستكفل بأنها الفرنسية الدولَة اللجنةُ وعدت كذلك. املشرق يف
 للترويج متحمساً متطوعاً أميركي يهودي كل من سيجعل وسورية لبنان إىل اليهود واحلرفيين املزارعين إدخال
  )52."(لفرنسا

 جمدداً  تشديدها مع األول، من تواضعاً أكثر جديداً زراعياً مشروعاً اللجنة اقترحت ،1935 مارس/آذار نهاية يف
 مساحة على يهودية عائلة خمسمئة تقيم بأن يقضي وهو)  53(االنتداب، سلطة من سريع رد على احلصول على
 احلديث وتطرق. املارونية الغالبية ذي لبنان شمال يف الزراعي لالستثمار القابلة األراضي من هكتار 1000 تبلغ
 للطائفة الديني القائد فهو الرسمية، ورعايته عريضة املونسنيور بمساهمة سيتحقق املشروع هذا أن إىل

 كان كما التمويل، مسؤولية األميركية اليهودية اجلمعيات تتحمل أن الصدد هذا يف مقرراً وكان)  54.(املارونية
 تتعهد بأن اللجنة وعدت ذلك، على عالوة. والفرنسية العربية ناللغتي تعلّم تلتزم أن املهاجرة بالعائالت يفترض
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 سيمارسه الذي الضغط تخفيف أجل من اللبناين النواب جملس يف ملصلحتها الشرعي التصويت على باحلصول
 من يقين على اللجنة أن تعني الرسمية عريضة املونسنيور رعاية وكانت. السامية املفوضية على الشعبي الرأي

  .املوارنة النواب دعم على احلصول
 تضغط كي ملشاريعه، دعماً الفرنسية السياسية الطبقة تعبئة اخلارجية، وزارة تردد إزاء غودار، جوستان حاول

 جملس يف عضو وهو)  Henry de Jauvenel)،(55( جوفينيل دو هنري تدخّل وقد القرار، متخذي على بدورها
 قاعدة على اللجنة مع بالتعاون الوزارة إقناع بغية ولبنان، يةسور يف لالنتداب سابق سامٍ  ومفوض الشيوخ

 وزارة لكن غودار، جلوستان رافعة يشكل جوفينيل دو هنري دعم وكان)  56.(املطروحة اجلديدة املشاريع
 الوقت يف مبدية السامية، املفوضية عاتق على كلها بمسؤولياتها وألقت امللتبس، موقفها يف استمرت اخلارجية

 الطبقة عن املرة، هذه صادراً، منه جزء يف الصهيوين املشروع هذا كان لقد. االقتراحات هذه من انزعاجها نفسه
 تمارسها التي لإلدارة عميقاً انتقاداً يضمر كان كما العاملية، الصهيونية املنظمة إدارة عن ال الفرنسية السياسية
  .سيطرتها حتت الواقعة اإلسالمية املناطق يف الفرنسية احلكومة

  
  السامية املفوضية قرار
 املفوضية قرار الصبر بفارغ ينتظر الفرنسية، السياسية الطبقة من كبير قسم وكذلك واللجنة، الوزارة من كل كان

 الشرق، إىل الهجرة إىل بالنسبة أمّا. اللجنة مع التفاوض بإنهاء يقضي وكان أخيراً قرارها صدر وقد السامية،
  :العبارات بهذه الرسمي فرنسا موقف جلوستان فأوضحت

 تركيا من املطرودين للفرنسيين حتى وال الشرق، إىل بالدخول الدخيلة اجلديدة للعناصر السماح يمكن ال عموماً،
  )57.(لهم مكان إيجاد يستطيعوا مل أيضاً فهم. الصغيرة املهن قانون تطبيق جراء
 مكتظة السامي، املفوض قال كما منطقة، فهذه لبنان، شمال إىل اليهود هجرة مشروع رفضها أعلنت كذلك

 غير أمراً جدد مهاجرين وصول" يغدو وبالتايل توقفت، أميركا اجتاه يف الكثيفة الهجرة أن عن فضالً بالسكان،
  )58."(األمر هذا على يعترض أن العام الرأي يلبث ولن االقتصادي، الصعيد على منطقي

 يف أمل، مارتل دو دميان لكن اللجنة، مشاريع رسمياً رفضت كأنها العليا ضيةاملفو إدارة بدت التردد، من كثير بعد
  )59.(األميركية اليهودية باملنظمات عالقة على باإلبقاء اللجنة، وبرعاية األحوال، جميع

 التقارب" باسم 1935 مايو/أيار يف تدخّل أن غودار جوستان يلبث ومل اللجنة، عزيمة من املوقف هذا يثبط مل
 ميمون ابن لوالدة الثامنة باملئوية 1935 يونيو/حزيران 13 يف االحتفال مقترحاً ،"اإلسرائيلي – العربي املعنوي

 أي وجود بعدم السامية املفوضية لطمأنة منه سعياً قبل من احلجة هذه استخدم وكان)  60(،)م1204 – 1135(
 فيها بما سورية، يف واملسلمين اليهود بين موجودة تكان التي الطيبة بالعالقات متذرعاً للجنة، صهيونية خلفية

 يف األوىل احللقة والفرنسية العربية بتعلم االلتزام شكّل لقد)  61.(الطائفتين يف الدينيين املسؤولين بين العالقات
 مأرب لكل املطلق رفضها صدقية خاللها، من السورية للشعوب تثبت أن إىل تطمح التي اللجنة أعمال سلسلة

 يف ال أعمق استقرار إرساء على وإنما التوتر، إثارة على تعمل لن السلمية الهجرة هذه بأن وعدت كما اسي،سي
 املفوضية لدى أسفه عن التعبير حد إىل غودار جوستان وذهب)  62.(كلها إفريقيا شمال يف بل فحسب، سورية

 الرأي إن مارتل دو لدميان وقال اتيجي،استر خطأ بأنه معترفاً األول الزراعي املشروع مضمون جتاه السامية
 أن له أكد ثم اليهودية، الهجرة أمام احلدود فتح على احلاضرة احلالة يف مشجع السوري، الرأي بخالف اللبناين،
 املهاجرين أمام حدودهم بفتح بدورهم سيطالبون عندئذ، السوريين السكان فإن لبنان، يف جنح ما إذا املشروع

 باملشرق يتعلق فيما اللجنة قدمته مشروع آخر ذلك وكان رفضها، السامية املفوضية أعلنت ىأُخر ومرة. اليهود
 ناحية السياسي نشاطها اللجنة وجّهت ،1937 مارس/آذار إىل 1935 مايو/أيار ومن. الفرنسية اإلدارة حتت

  .املاضي القرن عشرينيات يف فعلت أن سبق كما أكثر، فلسطين
 يف" السالم" ألجل سياسي بمشروع تتعلق خمطوطة السامية املفوضية إىل اللجنة تأرسل ،1937 مارس/آذار يف

 عربية مزدوجة قومية هوية ذات لدولة فوري إنشاء سبيل يف اخلارجية وزارة لدى تناضل وراحت فلسطين،
 مشكلة" نبعنوا مقالة ضمن واليهود العرب بين التقارب طرح اللجنة استعادت أشهر، أربعة وبعد)  63.(ويهودية

 إقناع وحاولت الصهيوين،" املثال" سبيل يف العمل مرة، ألول فيها، مؤكدة ،"اإلسرائيلية – العربية املصاحلة
 املهيمنة األيديولوجيا وهي العربية، القومية تنشده الذي نفسه املثال تنشد الصهيونية بأن العليا املفوضية

 الفكر بين التعاون املناسبة بهذه تمجد اللجنة راحت)  64(.السورية السياسية الطبقة أوساط يف واسعة بصورة
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 لعبته الذي الدور على مشددة)  65"(األرض، وجه غيّر الذي" التعاون هذا مضى، فيما العربي والفكر اليهودي
 دجدي من التألق إىل العربي العامل يعود بأن تعهدت كما. اإلسالمي – العربي الذهبي العصر يف اليهودية الطائفة

 للصهيونية، املعادين العرب القوميين بين مقارنة املقالة هذه أقامت. الصهيونية التحالفات على وافق حال يف
 عدم عن املسؤولون بأنهم إياهم متهمة)  66(،"العربية احلضارة اضمحالل" بـ تسببوا الذين املسلمين الفقهاء وبين
 اخلطاب هذا. الصهيونية حيال املتصلبة مواقفهم بسبب وهذا)  67(النظر، بعد إىل وافتقارها النهضة، حركة تطور

 العام الرأي يرى أن إىل يصبو كان الذي التصحيحي التيار خلطاب مشابهاً كان النهضة إزاء واملتفهم املتعاطف
 جانب وإىل حال، أي على. العربي العامل يف النهضة حلركة مشابهة قومية نهضة حركة الصهيونية يف العاملي

 يف الصهيوين االستيطان توسيع أجل من تناضل اللجنة كانت ولبنان، سورية يف الصهيوين االستيطان يعمشار
  )68."(فلسطين من جزءاً العبرية، واللغة اليهود بحقوق يتعلق فيما األردن، شرق اعتبار يمكن: "األردن شرق اجتاه
 املفوضية جتُر مل ،1937 يوليو/تموز يف هاعمل اللجنة بها أحيت التي األخيرة االندفاعة هذه من الرغم على

 أن غودار جوستان وجلنة االنتداب سلطة بين جرت التي املساومات تُظهر ذلك ومع. معها مفاوضات أي السامية
 1935 فبراير/وشباط 1934 مايو/أيار بين الصهيونية من مواقفها يف النظر إعادة وأرادت الشك، اعتراها فرنسا

 سورية يف االقتصادي التدهور أن ويبدو. الهجرة بموضوع املتعلقة الرسمية شبه القوانين دجدي من حتديدها لدى
  .بالتفصيل اللجنة مشروع دراسة إىل أساسية، بصورة الفرنسية، بالسلطات حدا الذي هو

  
  بين فرنسا أمام املطروحة األُخرى الصهيونية املشاريع: ثالثاً 
  1938 سنة ونهاية 1934 مايو/أيار

 إىل الرامية الصهيونية واجلماعات املنظمات استراتيجيا تنامت الهجرة، مسألة وتطور البطيحة قضية ثرإ يف
 على جتُمع اجلماعات هذه وراحت. الفرنسي االنتداب حتت الواقعين البلدين ولبنان، سورية يف االستيطان توسيع

 االهتمام على استحوذت غودار جوستان جلنة أن صحيح. إليها انتماء أي أو الصهيونية، احلركة مع تعاطف أي نفي
 من املمتدة الفترة يف وخصوصاً ذلك، مع طُرحت جديدة مشاريع لكن العليا، واملفوضية اخلارجية لوزارة اخلاص

 احلركة سياسة أعمق نحو على نفهم أن لنا يتيح حتليلها إن. 1935 يونيو/حزيران إىل 1934 مايو/أيار
 هذا شرعية لتأسيس الساعية األيديولوجيا وكذلك الفلسطيني، االنتداب هامش على وسعالت يف ورغبتها الصهيونية

  .التوسع
  سورية اجتاه يف للهجرة خطط ثالث) 1(

  جايف إميليو مشروع
)Emilio Jaffet( 

 يتناول مشروع)  69(السامي، للمفوض العام املوفد ،)Lagarde( الغارد إىل قُدّم ،1934 أكتوبر/األول تشرين يف
 أجل من تعهد، وقد جايف، إميليو يدعى لبنانياً املشروع مروج وكان. بولوين يهودي مزارع آالف عشرة هجرة

 للسفريات دانزيغر مكتب تدعى جمعية تقدّمها أدنى كحد فرنك مليون 200 قدرها مالية بإعانة توطينهم،
)DANZIGER REISE BÜRO).(70  (غير أراضٍ يف يقيموا أن اجرينامله على كان السابقة، املشاريع يف وكما 

 املهاجرين جميء قبل وسورية لبنانية مصارف يف تودع أن بالرساميل يفترض وكان الستصالحها، مزروعة
 وزارة جانب من التلقائي بالرفض املشروع هذا وُوجه)  71.(توطّنهم فور السورية اجلنسية على سيحصلون الذين

 أنهم يف اشتبه وقد)  72(،"مشبوهة" أخالقية ذوو اجلمعية قادة أن يعتبر بولونيا يف فرنسا سفير وكان اخلارجية،
  .فلسطين إىل ترحيلهم بهدف لليهود السرية الهجرة احلقيقة يف ينظمون كانوا

  
  العلويين دولة يف االستيطان

 يدعى فرنسي أعمال رجل بتنظيمه قام)  73(اخلارجية، وزارة إىل جديد مشروع قُدّم ،1935 أبريل/نيسان يف
 Gabriel( أرنو غابرييل Arnou(، مصنعاً يملك كان حيث الفرنسي املشرق يف حتديداً عمله يمارس وكان 
 كان أُخرى، جهة من لكنه دمشق، يف والصناعيين القوميين بالقادة االتصال املهني نشاطه له أتاح وقد. لألسمنت

  )).Jewish Association( اليهودية للجمعية العام املدير( وايزمن الدكتور من مقرباً
 احلركة مع التعامل إىل فرنسا ودعا وفلسطين، سورية بين بالتدريج املتنامي االقتصادي التباين على أرنو شدد

  :اقتصادياً سورية إلنقاذ الوحيد احلل رأيه، بحسب ذلك، يف ألن الصهيونية
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 النجاح لها كُتب التي الطريقة خالل من إالّ نتداباال حتت الواقعة الدول يف حتُل أن يمكنها ال املشكلة أن جلياً يبدو
 اجلماعات مع التعاون أقصد اليهودي، التعاون أقول وحين. اليهودية اجلماعات تعاون عبر أي فلسطين، يف

 التي باإليرادات واملطالبين خاصة، رأسمالية بوسائل العاملين املسؤولين اإلسرائيليين تدخل فقط وليس اليهودية
  )74.(عليهم بها استثماراتهم تعود أن يفترض

 فلسطين يف الصهيوين التوسع بمسار يتعلق فيما املكتسبة املعارف أن اخلارجية لوزارة أرنو غابرييل أكد كما
 يف سيكون وهكذا، انتدابهم، فترة خالل البريطانيون ارتكبها التي األخطاء بتجنب السامية للمفوضية ستسمح
 غابرييل كان)  75."(العمل على األصليين السكان مع للتعاون والسعي[...]  للملكية كثفامل االنتزاع جتنب" إمكانها

  .العاملية الصهيونية املنظمة أي الرسمية، السياسية الصهيونية مع حتالفًا يقترح إذاً، أرنو
 يبدأ أن أرنو رييلغاب اقترح سورية، يف الفرنسي واالنتداب الصهيونية احلركة مع التعامل هذا يف الشروع أجل ومن

 التي كلها بالصفات نظره، يف تتمتع، املنطقة هذه ألن العلويين دولة يف اليهودية اجلماعات استيطان تشجيع
 ألف 50: نسبياً قليالً  العلويين دولة يف السنّة السكان عدد كان جهة، فمن. فيها أولية بتجربة للقيام مالئمة جتعلها

 إىل اليهود املهاجرين جمليء احملليين السكان بين عداء األكثر الفئة السُنّة براعتُ( نسمة ألف 330 أصل من سنّي
 جعله ما وهذا العربية، القومية باجلمعيات اتصال بأي يقوموا مل أرنو، برأي العلويين، السكان أن كما ،)سورية
 هذه تشهد ال أُخرى، جهة ومن. البقعة هذه يف ارتفاعاً األقل هي العنف من تنتج قد التي اخملاطر أن يرتئي

 أرنو، لغابرييل وفقاً ستكون، تلك. فلسطين مع وال تركيا مع ال حدود لديها وليس سكاين، اكتظاظ أي)  76(املنطقة
 منه واستباقاً. ولبنان سورية مناطق باقي اجتاه يف امتداد الحقاً سيستتبعه الذي االستيطان من األوىل املرحلة

 على كبيرة آماالً يوجد أن إمكانه يف قراراً إن: "[...] قائالً أعلن األمن، بمسألة علقيت فيما الفرنسية للمخاوف
  )77."(اخلواطر لتهدئة الفضلى الوسيلة ولبنان، سورية يف حالياً  يشكّل االقتصادي، الصعيد

 ثمة كان إذ لطموحاته، حداً  ووضع أرنو غابرييل) St‐Quentin( كوينتان – سان استقبل مايو،/أيار شهر ويف
 ال غودار جوستان مشروع كان الذي الوقت يف تلقائياً، مشروعه ترفض أن إىل الفرنسية باحلكومة دفعت نقاط عدة
 إىل افتقاره على وكذلك للمشروع، الرسمي الصهيوين الطابع على نشدد أن ويمكن. كبير جدال مثار يزال

  .بتمويله املتعلقة اإليضاحات
  

  وريةس يف االستيطان بشأن تقرير
 كانت وإذا)  78(سورية، يف الصهيوين االستيطان عن آخر تقرير ،1935 مايو/أيار يف اخلارجية وزارة إىل قُدّم لقد

 يشير األدلة جمموع إن إالّ املشروع، بهذا املضطلعين عن كافية فكرة بإعطاء لنا تسمح ال املوجودة األرشيفات
 من النموذج هذا تشجيع أن جمدداً اإلثبات التقرير من ديرا وكان. التصحيحي الصهيوين التيار إىل بوضوح

  .البلد مصلحة يف يصب الصهيوين االستيطان
 أبواب تشريع يتضمنها التي باألهمية اخلارجية وزارة إقناع بغية رئيسية براهين خمسة على التقرير كاتب شدد

  :الصهيوين االستيطان أمام سورية
 يتهدد الذي احلرب شبح إبعاد يف أوروبا عن اليهود السكان إجالء أمام جملالا فسحها خالل من فرنسا تساهم أوالً،

 التي الشرقية أوروبا جانب من مستديم بامتنان فرنسا حتظى ثانياً،. للسامية والعداء الهتلرية تنامي بسبب القارة
 مع التعاون احلاالت، عضب يف يقترح، التقرير إن حتى أراضيها، مغادرة على اليهودية األقليات تشجيع إىل تطمح

 إمكان على حتديداً  يشدد كما. اليهود للسكان املكثفة الهجرة تنظيم على العمل أجل من للسامية املعادية احلكومات
 على يتمنى لكنه أوروبا، يف األكبر اليهودية اجلالية حتتضن بولونيا أن إىل نظراً البولونية احلكومة مع التعاون

 من ومتين صلب بدعم فرنسا حتظى ثالثاً،. رومانيا كحكومة األُخرى احلكومات مع تتفاهم أن أيضاً فرنسا
 ذا يكون أن يمكن أنه مع التعاطف، هذا أهمية تقدير يف يُبالَغ أالّ يجب: "واألميركية اإلنكليزية اليهودية الطوائف

 الطائفة على االعتماد فرنسا إمكان يف رابعاً،)  79."(الدويل الصعيد على مضاعفات حدوث حال يف فائدة
] املستوطنون[ سينشئ: "كبيرة استراتيجية بأهمية تتمتع منطقة يف بالذات ملصاحلها داعمة ستكون التي اليهودية

 يف االقتصادي الوضع حتسن إن خامساً،)  80."(أهميتها نفي الصعب من سيكون لفرنسا، مؤيدة مراكز هناك
  .الفرنسية راتالصاد أمام جديدة أسواق فتح سيتيح سورية

 املسؤولين استقبال رفضت إنها بل ال اخلارجية، وزارة انتباه شكل، بأي وال تقديمه، إثر يف التقرير هذا يسترعِ مل
  .املنظمة عن
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  اجلديدة التصحيحية املشاريع) 2(
  ويل لفون الدبلوماسية املبادرة

)Von weisl( 
 حملته من ضاعف ،1935 أبريل/نيسان يف لعامليةا الصهيونية املنظمة عن التصحيحي التيار تخلى أن بعد

 نمساوي طبيب وهو ويل، فون احلملة هذه يف احلربة رأس وكان)  81.(الفرنسية اخلارجية وزارة على الدبلوماسية
) Comert( كومير. م إىل توجه فقد ،)Jabotinsky( جلابوتنسكي رسمي شبه سياسي ومستشار فيينا، يف يسكن

 جتاه سياستها يف تعدّل كي الفرنسية احلكومة لدى التدخل منه ليطلب – فيينا يف األعمالب الفرنسي القائم –
 الوسطى أوروبا من كل يف لليهود املكثفة الهجرة تشجيعها أن لفرنسا مظهراً املشرق، يف اليهودية الهجرة

  :أوروبا يف السياسي وضعلل شامل حتسن إىل بالتايل ويؤدي ملحوظة، بصورة الهتلرية نفوذ من سيقلّل والشرقية
 تستغلها، التي الرئيسية املوضوعات إحدى اختفاء مع وفيينا ورومانيا بولونيا يف الهتلرية الدعاية وهج سيخبو

  )82.(الفرنسية للحكومة ممتنة والنمساوية والرومانية البولونية احلكومات يجعل ما وهو
 زمن إىل الفرنسي االنتداب بإدامة" لها سيسمح الشرق إىل دةجدي أقلية إدخالها بأن لفرنسا ويل فون الدكتور وتعهد

 فيما ومشروعيته التصحيحي التيار موقف بصوابية كومير يقنع أن آخر، صعيد على حاول، كما)  83."(حمدد غير
 بالنسبة تشكل التي لألراضي" الشامل" االستيطان من مستوحاة العبارة وهذه ،"الشاملة الصهيونية" بمسألة يتعلق

 أجل من الثالثينيات يف تناضل" الشاملة الصهيونية" وكانت. إلسرائيل القديمة اململكة من جزءاً احلركة هذه إىل
 الدولة حلماية كافياً ثبوتاً ثابت مسعى" لقيام ضرورية وتُعتبر االنتداب بفلسطين حتيط يهودية مستعمرات إنشاء

 الفترة خالل واملقدمة)  85(وحوران، احلولة بمنطقتَي ملتعلقةا املشاريع إىل بالنسبة جرى وكما)  84."(اليهودية
 الوقت، يحين عندما سيطالب، التصحيحي التيار أن االعتقاد يمكننا)  86(،1934 مايو/أيار – 1930 مايو/أيار

 نسية،الفر احلكومة من إيجابي ردّ أي يتلقّ  مل ويل فون لكن. العتيدة إسرائيل دولة إىل املستعمرات هذه بانضمام
  .اخلارجية وزارة لدى ملشروعه الترويج عن التخلي قرّر ولهذا

  
  كوهين لكَدْمي اجلديد املشروع

)Kadmi Cohen:( 

  )Gentlemen’s Agreement" (الثقة" اتفاق
 فرنسا، يف التصحيحي الصهيوين للتيار األساسي الداعيةَ) 87(كوهين كَدمي كان املاضي، القرن ثالثينيات يف

 املشرق يف) Compagnie à Chartes( البراءة صكوك حيازة شركة هو مشروعاً قدّم قد ،1930 نةس منذ وكان،
 الصهيونية للمنظمة اجلديد الرئيس – لوايزمن الرسمي املمثل كوهين أصبح ،1936 سنة ويف)  88.(الفرنسي
 أيضاً بل فحسب، الصهيونية نظمةامل قلب يف األقلية لتيار الفرنسي الزعيم يعد ومل اخلارجية، وزارة لدى – العاملية
 1937 سنة يف قدّمه الذي املشروع وكان. إسرائيل لدولة رئيس أوّل أصبح الذي لذلك املفضل الفرنسي املعاون
  !1930 سنة مشروع من أكثر توسعياً

 هذا نوكا)  89".(الثقة اتفاق" أسماه مارتل دو إىل مشروعاً 1937 يناير/الثاين كانون يف كوهين كَدمي قدّم
 فلسطين يف اليهودية الوكالة بين االتفاقيات إقامة إىل ومستنداً البراءة، صكوك حيازة لشركة مماثالً  املشروع

 توحيد ذلك من الهدف وكان. الفرنسي أو البريطاين االنتداب حتت الواقعة األدنى الشرق لبالد السياسية واإلدارات
  .املكثفة اليهودية الهجرة أمام وفتحها املنطقة، يف واإلدارية والسياسية االقتصادية األنظمة

 العامة لألعمال مشتركاً  مشروعاً" وفلسطين لبنان يف تقيما أن العظمى وبريطانيا فرنسا من كوهين طلب
 يف التوازن إرساء على مساعداً عامالً ستكون الصهيونية أن لفرنسا يثبت ألن وسعى)  90(،"الصناعية والتجهيزات

 دبلوماسي أو سياسي تمثيل االتفاق، هذا على يُصادَق أن بعد هناك، يكون أن اقترح كذلك. دنىاأل الشرق جممل
 الشرق مناطق جممل فتح ويستتبعها األوىل، املرحلة كانت تلك. بيروت يف صهيوين وآخر أورشليم، يف للبنان
 كوهين طلب" الثقة اتفاق" مشروع مقدمة ويف. فيه القائمة االقتصادية األنظمة وتوحيد اليهودية، للهجرة األدنى
 اللبناين اجلنوب إىل فلسطين يف االنتداب توسع على املوافقة اللبنانية، اجلمهورية رئيس من رسمي وبشكل أيضاً،

 االنتداب فلسطين إىل بضمها ،1920 سنة يف العاملية، الصهيونية املنظمة طالبت التي نفسها احلدود أي وسورية،
  )91.(الليطاين نهر إىل وصوالً كله اللبناين اجلنوب لكوكذ وحوران، كاحلولة
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 واتهمه كوهين، كَدمي يقدّمه اقتراح أو طلب أي ترفض أن اخلارجية وزارة من وطلب املشروع، هذا مارتل دو رفض
 كان للقلق املثيرة األقوال بعض اخلارجية وزارة إىل نقل كما. فلسطين إىل لبنان جنوب ضم إالّ  يبغي ال بأنه

  )92."(مسامل استيطان شكل على الصهيونية تمويه يمكن: "بينهما جرى الذي احلديث أثناء يف بها تفوّه هينكو
 األوروبية النقابة" أسماها منظمة باريس يف أنشأ فقد. جديداً مشروعاً حامالً  سنة بعد الحقاً عاد كوهين إن إالّ

 األمر كان أُخرى، ومرة اخلارجية، وزارة إىل هجرة وعمشر 1938 يناير/الثاين كانون يف قدّمت والتي ،"للمشاريع
 األدنى الشرق يف اقتصادي كيان إقامة إىل اجلمعية هذه وترمي. البراءة صكوك حيازة شركة مشروع بتنفيذ يتعلق
 يف الراغبة الدول" إىل املنتمين املهاجرين استيعاب شأنه من الكيان وهذا البريطاين، – الفرنسي النفوذ حتت الواقع

 الكيان أعمال توحيد على اجلمعية ستعمل كما)  93."(فيها اليهود وجود يسببه الذي السكاين احتقانها إزالة
 اجلغرايف املسار 1930 سنة يف مسبقاً حدد كوهين وكان. فلسطين يف أصالً  القائم الكيان مع اجلديد االقتصادي

 الهجرة هذه ستستقبل التي باملنطقة املرة، هذه ترض،يُف لكن. ولبنان سورية يف خالله من اجلمعية ستتحرك الذي
 والعراق، سورية يف الفرات وادي يف األراضي حكرة" على عاماً 99 لـ حتصل وأن اتساعاً، أكثر تكون أن املكثفة
  )94."(سيناء جزيرة شبه يف وكذلك
 مناطق إلنشاء السعي يعني وهذا متصلة، املهاجرون، سيقيم حيث األراضي، تكون أن تتمنى النقابة كانت

 العربي الشعب سيُرضي النظام هذا أن للحكومة تؤكد أن أيضاً النقابة وأرادت. حصرية بصورة كاملة صهيونية
 وفرنسا اليهودي الشعب كذلك ويرضي)  95(،"اقتصادية ونهضة مهمة ضريبية موارد" بـ عندئذٍ  سيحظى الذي

 تعاين التي كلها األُخرى واحلكومات ورومانيا، وبولونيا اأملاني حكومات" إىل باإلضافة العظمى، وبريطانيا
)  97."(اليهود من السكاين فائضها من التخلص بإمكان" بالتايل فتحظى)  96(،"اليهود بسبب داخلية مشكالت

 يف أوروبا يف مستفحالً كان الذي للسامية العداء من عملياً املستوحاة األدلة جمموع يطالعنا أيضاً وهنا
 وإنما اليهودية، الشعوب على تمارَس التي للسامية املعادية السياسة إدانة كوهين هدف يكن ومل. ينياتالثالث

  .األدنى الشرق يف الصهيوين املشروع حتقيق أجل من استخدامها
 مع بالتعاون عملها اجلمعية تباشر كي اخلارجية وزارة من تشجيعاً كوهين طلب ،1930 سنة يف حدث وكما

 مواصلة من يمنعه مل هذا إن إالّ. به يأمل كان الذي الدعم يلق مل أُخرى، مرة لكنه،. العاملية هيونيةالص املنظمة
 بتفصيالت تباعاً يزوّدها أن حماوالً ،1938 سنة من األول القسم خالل الفرنسية احلكومة لدى الترويجية حملته

 يهود وإداريون مساهمون أغلبيتها، يف ياألراض حكرة على يشرف أن يجب ذلك، على عالوة. مشروعه عن أكثر
 امتالك واإلداريين املساهمين هؤالء وعلى)  98(،"شيء أي قبل يهودياً قومياً إجنازاً[...]  العمل يبقى أن لضمان"

 الدولة إنشاء لدى معدّة تكون كي تنظيمها وكيفية االقتصادي تطورها وتأمين املناطق هذه إدارة يف احلق
 والعقل القلب تصبح أن قدرتها يف سيكون" العتيدة اليهودية الدولة أن كوهين يرى وهكذا. معها للتعاون اليهودية

 منشآت يدير متفوق صهيوين جهاز هناك وسيكون. الفلسطينية املساحة يتخطى)  99(،"أوسع اقتصادي لنظام
 الفكر مع كامل نسجاما يف وإجنازه، له التحضير تم ما كل يف البراءة صكوك تكون كي" كلها، املستعمرات

  )100."(الصهيوين
 األدنى الشرق من واسع قسم يف الصهيوين االستيطان تغلغل إىل يرمي كوهين كَدمي قدمه الذي املشروع كان إذاً،

 إلدارة اخلاضعة األراضي لهذه خاص نظام إنشاء وإىل ،)مصر العراق؛ ؛]حالياً األردن[ األردن شرق سورية؛ لبنان؛(
 وزارة إىل تُقدَّم والتي توسّعاً، الصهيونية املشاريع أكثر املشروع ذلك كان لقد. العاملية ونيةالصهي املنظمة

  .1920 سنة بعد اخلارجية
 أو االستيطان مشاريع من كبيراً عدداً ،1938 – 1930 الفترة خالل جمملها، يف الصهيونية احلركة قدمت لقد

 يف تعدّل أن العاملية الصهيونية املنظمة استطاعت ،1934 وماي/أيار من وبدءاً. ولبنان سورية إىل الهجرة
 من الرغم على لكن. األدنى الشرق يف الصهيونية إىل باالنضمام فرنسا إقناع منها حماولة يف استراتيجيتها

 1934 مايو/أيار بين السامية واملفوضية اخلارجية وزارة مواقف بهما تميّزت اللذين والتردد االلتباس
 بداية وحتى. االنتداب فترة خالل سورية يف التغلغل إىل إطالقاً تتوصل مل الصهيونية فإن ،1935 ايرفبر/وشباط
 التيار"و" العملي التيار" وحتديداً ( تياراتها اختالف على الصهيونية احلركة عملت الثانية، العاملية احلرب

 جميعهم الفرقاء كان فقد فلسطين، على االنتداب حدود يتعدى استيطاين تغلغل بغية جهد بكل") التصحيحي
 السبب يكن مل املنشود الهدف وهذا. ضروري أمر هو األدنى الشرق يف للصهيونية متمادياً تغلغالً بأن مقتنعين
  .السبب هي األوىل، بالدرجة كانت، املتبعة االستراتيجيات إن بل الصهيونية، التيارات انقسام يف األساسي
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 يف اإلسرائيلية، والعسكرية السياسية الطبقة أجمعت ،1967 يونيو/حزيران حرب خالل ةالعربي الدول انهيار وجراء
 هضبة يف املوجودة العربية القرى من كبيراً عدداً إسرائيل دمرت لقد. احملتلة اجلديدة األراضي ضمّ على جمملها،
 وظلت. يهودية مستعمرات بإنشاء وبدأت بها، املقيمين العرب السكان بطرد يقضي مساراً واتبعت احملتل، اجلوالن

  .1981 ديسمبر/األول كانون 14 يف إسرائيل بدولة رسمياً اجلوالن أُحلق حتى متبعة السياسة هذه
   

 يف لألبحاث الفرنسي واملعهد اخلامس، الفرع باريس، يف العليا للدراسات التطبيقي املعهد من كل يف باحث  (*)
  .إيران

 Denis :املصدر  (**) Hermann,  “De mai  1934  à  1938:  Nouvelles  stratégies  pour  une 

extension  du  mouvement  sioniste  vers  la  Syrie  et  le  Liban,”  Revue  d’études 
palestiniennes, no. 106 (hiver 2008), pp. 67‐84.  

 يف الصهيوين اناالستيط تغلغل: "بعنوان نفسه للمؤلف أطروحة من الثاين للفصل متمّمة نسخة املقال وهذا  
. 2001 سبتمبر/أيلول يف السوربون، جامعة يف قدمها وقد ،"1938 – 1930 الفترة خالل ولبنان سورية

 تغلغلها بهدف العاملية الصهيونية املنظمة اعتمدتها التي االستراتيجيات األطروحة من األول القسم ويتناول
 Revue d’études: يف القسم هذا ونُشر ،1934 – 1930 الفترة خالل االنتداب، سورية يف االستيطاين

palestiniennes, no. 91  (printemps 2004). يف الصهيوين االستيطان تغلغل حماوالت: "بعنوان 
  ".1934 مايو/أيار – 1930 مايو/أيار الفترة خالل سورية

  .غوش طوق ماري :ترجمة        
   

  املصادر
 – باملشرق اخلاص 68 اجمللد: بها قمنا التي الدراسة أجل من األرشيفات من ملفَّين رئيسي بشكل استعملنا
 يف Cabinet Politique الـ وجملد الفرنسية، اخلارجية وزارة يف واملوجود ،1940 – 1918 الفترة يف فلسطين

 اخلاصة 546 ،545 ،544 ،306 رقم اجمللدات استعملنا كذلك. نانت أرشيفات يف املوجود 616 رقم بيروت
 وزارة أرشيفات يف واملوجودة مايكروفيلم، على املصورة ،1940 – 1918 الفترة خالل لبنان – ريةسو باملشرق

  .الفرنسية اخلارجية
 كان. 1924 نوفمبر/الثاين تشرين – 1923 أبريل/نيسان الفترة خالل ولبنان سورية يف السامي املفوض  )1(

 يمكّنه ما القضائي الصعيد على االنتداب زود سامٍ مفوض أول وهو الصهيونية، احلركة حيال حازماً موقفه
 العقارات بحيازة يتعلق رسمياً قراراً أصدر ولذلك. الصهيونية األموال عبر األراضي لتملّك التصدي من

  .األراضي لشراء الصهيونية احلركة مساعي إيقاف بغية لبنان، يف االعتباريين األشخاص جانب من وتملّكها
)2(  MAE (Ministère des affaires étrangères), E. Levant – Palestine, vol. 68, 8  juillet 

1924 et 27 septembre 1924, «De Weygand au département«. 
 العاملية، الصهيونية للمنظمة السابق والرئيس إسرائيل، لدولة رئيس أول ،)1952 – 1874( وايزمن حاييم  )3(

 الصهيونية املنظمة عقدته الذي املؤتمر يف) Sionisme synthétique" (التوليفية الصهيونية" إىل دعا
" السياسي" التيار بين التسوية من نوعاً التوليفية الصهيونية هذه وتشكل. 1907 سنة الهاي يف العاملية

 أكثر يحث الذي" العملي" التيار وبين العظمى، الدول بدعم الفوز إىل الرامي الدبلوماسي اجلهد على يشدد الذي
  .فلسطين يف الفوري االستيطان إلقامة الضرورية واملالية البشرية الوسائل إيجاد ىعل

 سنة يف العاملية الصهيونية املنظمة رئيس كان وسياسي، صحايف ،)1950 – 1859( سوكولوف ناحوم  )4(
  .وايزمن من مقرباً وكان ،1931

 واملنظمة اليهودية الوكالة ممثل نكا. صهيوين ودبلوماسي زعيم ،)1935 – 1869( جاكوبسون فيكتور  )5(
 العشرين، القرن عشرينيات يف العاملية الصهيونية للمنظمة األساسي املوجه كان كما باريس، يف الصهيونية

  .وسوكولوف وايزمن جانب إىل
  .1933 سنة نهاية حتى 1926 أكتوبر/األول تشرين من بيروت، يف السامي املفوض بونسو، هنري  )6(
)7(  MAE, op. cit., vol. 68, 5 juin 1930. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض رسالة       
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)8(  Ibid., 12 mars 1930. 
  .برتلو إىل اخلارجية وزير من رسالة  

 7 يف 2547 رقم قرار( رسمية قرارات عدة الفرنسي االنتداب أصدر والثالثينيات، العشرينيات خالل  )9(
 حماوالت دون للحؤول وذلك ،)لسورية 1930 أغسطس/آب 7 يف 3243 ورقم للبنان، 1924 أبريل/نيسان

 املفوض ملوافقة تخضع عقارية صفقة كل باتت القرارات، لهذه ووفقاً. صهيونية بأموال األراضي شراء
 يف كبير أراضٍ مالك وهو ،]اليوسف[ باشا الرحمن عبد ورثة أن السامية املفوضية علمت ذلك ومع. السامي
 مؤسسة ملصلحة بها احمليطة واألراضي البطيحة لقرية 1934 مارس/آذار 16 يف يعب صفقة عقدوا سورية،

 Palestine" (إسرائيل أراضي سلطة" وهي أراضٍ بشراء تعنى صهيونية land Development .(وكانت 
 مطلع منذ بها يطمع وايزمن كان منطقة وهي احلولة، يف طبرية لبحيرة الشرقية الضفة على تقع القرية هذه

 على للتجديد قابلة أعوام ألربعة إجارات شكل على األرض الورثة أكرى القرار، على ولالحتيال. عشرينياتال
 واملفوضية العاملية الصهيونية املنظمة بين الدبلوماسية القطيعة إىل الصفقة هذه أدت وقد. عام مئة مدى

 القضية هذه عن املعلومات من وملزيد .الصفقة هذه وراء كان وايزمن أن االنتداب سلطات علمت حين السامية،
 Denis Hermann, “Les tentatives d’extension de la: يف املقالة من األول القسم راجع املعقدة،

colonization  sioniste  en  Syrie  de  1930  à  mai  1934”,  Revue  d’études 

palestiniennes, no. 91 (printemps 2004), pp. 57‐59. 
 كانت النهر شرقي الواقعة فاألراضي. وفلسطين سورية على االنتدابين بين احلدود يفصل األردن نهر كان  )10(

 ويف احلولة، وادي هو باملستنقعات، مملوء وادٍ  من متشكلة فكانت احلدود لهذه الشمالية اجلهة أمّا سورية،
 فلسطين، مع احلدود إقامة قبل السورية لألراضي القصوى احلدود هي هذه كانت. احلولة بحيرة وسطه
 والتي وجنوبيها، وشماليها املستنقعات هذه شرقي تمتد وجبال سهول من مكونة حوران منطقة وكانت

  .ودرعا والسويداء القنيطرة حمافظات اليوم أصبحت
 16 الفترة خالل الشرق على الفرنسي لالنتداب السامي املفوض كان فرنسي، سياسي مارتل، دو دميان  )11(

  .1938 أكتوبر/األول تشرين 26 – 1933 ويولي/تموز
)12(  MAE, op. cit., vol. 68, 4 mai, 1935. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)13(  Ibid., 11 mai 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)14(  Ibid., 3 août 1934. 

  .السامي املفوض إىل اخلارجية وزير من رسالة  
)15(  Ibid., 8 août 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)16(  Ibid., 17 août 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)17(  Ibid., 31 mai 1934. 

  .املهاجرين قبول قوانين بخصوص تعديل لطلب املشرق من مذكرة  
 يلزم ما بكل القيام البريطانيين يلزم 1917 نوفمبر/الثاين تشرين 2 يف قّعوُ الذي بلفور إعالن احترام كان  )18(

  .الصهيونيين من الهجرة طالبي أمام احلدود فتح وبالتايل االنتداب، فلسطين يف يهودية دولة إلنشاء
)19(  MAE, op. cit., vol. 68, 2 juin 1934. 

  .العربي املشرق إىل أُرسلت باريس يف األجانب مراقبة دائرة من مذكرة  
)20(  Ibid., 13 juin 1934. 

 التابعة واملشرق إلفريقيا الفرعية املديرية عبر الشرق، إىل باريس يف األجانب مراقبة دائرة من رسالة  
  .اخلارجية لوزارة

)21(  Ibid., 4 juillet 1934. 
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 التابع الفرنسي املكتب أير لتبليغها واملشرق، إلفريقيا الفرعية املديرية إىل اخلارجية وزير من رسالة  
  .األمم لعصبة

)22(  Ibid., 28 août 1934. 
  .بيروت يف السامية املفوضية إىل اخلارجية وزير من رسالة  

)23(  Ibid., 7 septembre 1934. 
  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  

)24(  MAE, Nantes‐Beyrouth, Cabinet politique, no. 616, 27 septembre 1934. 
  .السامي املفوض إىل اخلارجية وزارة من دبلوماسية برقية  

)25(  Ibid., 8 décembre 1934. 
  .السامي املفوض إىل الالذقية، حاكم ،)Echoeffer( إيشوفير من رسالة  

)26(  Ibid., 11 janvier 1935. 
  ).األجانب مراقبة دائرة( اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  

 العاملية، الصهيونية املنظمة داخل املاضي، القرن من العشرينيات يف التصحيحية الصهيونية تشكلت  )27(
 الصهيونية باسم يناضلون أعضاؤها كان ولهذا،. للبريطانيين جداً مراعية وايزمن سياسة أن تعتبر وكانت

 كانت التي القديمة العبرية املمالك جممل تشمل يهودية دولة إقامة رأيهم، بحسب تعني، التي" الشاملة"
 وبين وايزمن، يمثله الذي الصهيونية يف السياسي التيار بين االختالف وأدى. األردن نهر ضفتَي على قائمة

 جابوتنسكي فالديمير التصحيحي التيار زعيم فقرر ،1935 سنة يف جذري انشقاق إىل التصحيحيين،
 نصوص إىل الرجوع يمكن التصحيحي، اخلطاب عن أدق فكرة ولتكوين. به اخلاص حزبه إنشاء عندئذٍ،
  :شاربي دوين كتاب يف الواردة زعمائه بعض

  Denis Charbit, Sionismes, Textes fondamentaux (Paris: Albin Michel, 1998.( 

  .وايزمن عن 3 رقم احلاشية راجع ،"العملية" بالصهيونية يتعلق فيما  )28(
  .اللجنة داخل عمله غير أُخرى سياسية بنشاطات بقيامه معروفاً شغوريفيت العام األمين يكن مل  )29(
)30(  MAE, op. cit., vol. 68, 30 octobre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل غودار جوستان من رسالة  
)31(  Ibid., 30 octobre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل اجلمعية بعثتها مذكرة  
  :يف املقالة من األول القسم راجع  )32(

  Hermann, op. cit., pp. 52‐53. 
)33(  MAE, op. cit., vol. 68, 16 novembre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)34(  Ibid., 27 juin 1925. 

  ).Clinchant( كالنشان إىل جاكوبسون من رسالة  
  :كتابه يف Le matin صحيفة من بيك لبول اقتباس  )35(

 Syrie et Palestine: mandats  français et anglais dans  le Proche‐Orient  (Paris: 

Edouard Champion, 1931), p. 81. 
)36(  MAE, op. cit., vol. 68, 23 novembre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)37(  Ibid. 
)38(  Ibid. 
)39(  Ibid., 16 janvier 1935. 

  .اخلارجية وزير إىل ميالسا املفوض من رسالة  
)40(  Ibid., 12 décembre 1934. 
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 يختص فيما غوريفيتش نقلها التي املعلومات على تعقيباً غودار جوستان مشروع بشأن الوزارة مذكرة  
  .ومشاريعها اللجنة بتنظيم

)41(  Ibid. 
)42(  Ibid. 
 إىل هاجروا الذين الشرقية أوروبا يهود أنشأه يهودياً أميركياً تعاضد صندوقَ املشترك التوزيع جلنة كانت  )43(

 أوساط يف االجتماعية املساعدة أجل من كبيرة مشاريع يف اللجنة شاركت وقد. املتحدة الواليات
  .أوروبا يف اليهودية اجلاليات

)44(  MAE, op. cit., vol. 68, 21 février 1935. 
  .مارتل دو دميان إىل اخلارجية وزير من رسالة  

)45(  Ibid. 
)46(  Ibid., décembre 1934. 

 La Correspondance صحيفة حترير مدير ،)De Samné( سامنه لدو مقالة بشأن لكومير مذكرة  

d’Orient، كوينتان – سان إىل أرسلها )St‐Quentin(، إلفريقيا الفرعية للمديرية بالنيابة مدير 
  .اخلارجية وزارة يف واملشرق

)47(  Ibid. 
)48(  Ibid. 
)49(  Ibid., 21 février 1935. 

  .السامي املفوض إىل اخلارجية وزير من رسالة  
)50(  Ibid., 16 mars 1935. 

  .السامي املفوض إىل اللجنة من رسالة  
‐Robert Weinberg, Le Birobidjan 1928: راجع بيروبيجان يف يهودية دولة إقامة إىل بالنسبة  )51(

1996:  L’Histoire  oubliée  de  “l’Etat  juif”  fondé  par  Staline  (Paris:  Autrement, 
2000);  Patrick  Braun  et  Jean  Sanitas,  le  birobidjan:  une  terre  juive  en  URSS 
(Paris:  Laffont,  1989); Henri  Sloves,  l’Etat  juif  et  l’Union  soviétique  (Paris:  les 

Presses d’aujourd’hui, 1982.( 

)52(  MAE, op. cit., vol. 68, 16 mars 1935. 
  .السامي املفوض إىل اللجنة من رسالة  

)53(  Ibid., 20 mars 1935. 
  .اخلارجية وزير إىل غودار جوستان من رسالة  

)54(  Ibid., 3 avril 1935. 
  .مارتل دو إىل اخلارجية وزير من رسالة  

 عن إيجابية مسبقة آراء ضي،املا القرن عشرينيات يف له كانت الذي الوحيد السامي املفوض جوفينيل كان  )55(
 منصبه يف وظلَّ ،1924 نوفمبر/الثاين تشرين يف ويغان اجلنرال خلف. األدنى الشرق يف الصهيونية نفوذ
  .بونسو هنري مكانه ليحل 1926 أكتوبر/األول تشرين حتى

)56(  MAE, op. cit., vol. 68, 25 mars 1935. 
  .ةاخلارجي وزير إىل جوفينيل دو هنري من رسالة  

)57(  Ibid., 4 avril 1935. 
  .غودار جوستان إىل مارتل دو دميان من رسالة  

)58(  Ibid. 
)59(  Ibid., 27 juin 1935. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي املفوض من رسالة  
)60(  Ibid., 11 mai 1935. 

  .السامي املفوض إىل اللجنة من رسالة  
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)61(  Ibid., 30 octobre 1934. 
  .اخلارجية وزير إىل رُفعت نةاللج من مذكرة  

)62(  Ibid., 11 mai 1935. 
  .السامي املفوض إىل اللجنة من رسالة  

)63(  Ibid., 26 mars 1937. 
  .اخلارجية وزارة إىل اللجنة من رسالة  

)64(  Ibid., 16 juillet 1937. 
  .اخلارجية وزارة إىل أُرسلت" اإلسرائيلية – العربية املصاحلة مشكلة" بعنوان للجنة مقالة  

)65(  Ibid. 
)66(  Ibid. 
  .عشر التاسع القرن أواخر يف العربية البالد يف نشأت التي الثقايف السياسي التجدد حركة هي النهضة  )67(
)68(  MAE, op. cit., vol. 68, 16 juillet 1937. 

  .ارجيةاخل وزارة إىل أُرسلت ،"اإلسرائيلية – العربية املصاحلة مشكلة" بعنوان للجنة مقالة  
)69(  Ibid., 5 octobre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل السامي للمفوض العام املوفد من رسالة  
  .نشاطاتها عن معلومات أي عملياً نملك ال بولونية، جمعية هي" للسفريات دانزيغر مكتب" جمعية  )70(
)71(  MAE, op. cit., vol. 68, 28 octobre 1935. 

  .السامي املفوض إىل جايف من رسالة  
)72(  Ibid., 10 novembre 1934. 

  .اخلارجية وزير إىل بولونيا يف فرنسا سفير) Laroche( الروش من رسالة  
)73(  Ibid., 24 avril 1935. 

  .اخلارجية وزير إىل أرنو غابرييل من رسالة  
)74(  Ibid. 
)75(  Ibid. 
)76(  Ibid. 

  .لبنان يف 2كم يف نسمة 9345 مقابل يف العلويين، منطقة يف 2كم يف نسمة 4772 هناك كان  
)77(  Ibid. 
)78(  Ibid., mai 1935. 

 باسم أو فيه، أُرسل الذي باليوم يتعلق فيما توضيح أي هناك ليس. (اخلارجية وزارة مقر إىل بُعث تقرير  
  ).احلركة

)79(  Ibid. 
)80(  Ibid. 

 سنة مطلع بين استيطان خطتَي لفرنسا قدموا قد كانوا التصحيحي الصهيوين التيار أنصار لكن  )81(
 يهدف ،"البراءة صكوك حيازة شركة" اسم عليه أطلق الذي األول املشروع كان. 1934 مايو/وأيار 1930

 أمام األراضي جممل فتح بغية والتشريعي واإلداري االقتصادي الصعيد على وفلسطين سورية توحيد إىل
 يف للتوسع تمهيداً سورية يف لالستيطان االنطالق ةنقط يشكل أن بالفرات ويُفترض. الصهيوين االستيطان

 كانون من بدءاً السوريين للقادة األمر بادئ يف تقديمه فجرى الثاين املشروع أمّا. فلسطين اجتاه
 هذه تتمتع وأن حدود، دون من االستيطان أمام الفرات منطقة تُفتح بأن ويقتضي ،1933 ديسمبر/األول

 كي اليهود املواطنين أمام الفرصة إلتاحة وذلك الواليات، بها تتمتع التي الدستورية باحلقوق املنطقة
 هذين السامية واملفوضية الفرنسية اخلارجية وزارة رفضت وقد. وشرطيين وإداريين موظفين يصبحوا

  :يف املقالة من األول القسم راجع عنهما، املعلومات من وملزيد. باإلجماع املشروعين
  Hermann, op. cit., pp. 62‐65. 

)82(  MAE, op. cit., vol. 68, 29 juin 1935. 



  132، ص )2009 ربيع( 78، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  تساراد

 

19 
 

  .بينهما جرى لقاء بعد ويل فون الدكتور عن كومير أبداها مالحظة  
)83(  Ibid. 
)84(  Ibid. 
  .10 رقم احلاشية راجع  )85(
  :يف املقالة من األول القسم راجع  )86(

  Hermann, op. cit., pp. 52‐56. 
 الترويج يف جداً ناشطاً الفرنسية، األكاديمية يف وعضو باريس حمكمة يف حمامٍ وهو كوهين، كَدمي كان  )87(

  .وثالثينياته املاضي القرن عشرينيات إبان يف فرنسا يف التصحيحي الصهيوين للتيار
 وكذلك ،81 رقم احلاشية يف الوارد امللخص راجع ،"البراءة صكوك حيازة شركة" بمشروع يتعلق فيما  )88(

  :يف املقالة من األول القسم
  Hermann, op. cit., pp. 62‐63. 

)89(  MAE, Nantes‐Beyrouth, op. cit., no. 616, janvier 1937. 
  ".الثقة اتفاق" املسمى لالتفاق كوهين كَدمي مقدمة أنظر  

)90(  Ibid. 
 بلفور إعالن وبعد. العشرينيات بداية منذ مفتوح صراع يف العاملية الصهيونية واملنظمة فرنسا دخلت  )91(

 جدال وبعد احلدود، مسألة بسبب العالقات تردّت ،1917 نوفمبر/الثاين تشرين 2 يف توقيعه جرى الذي
 من: لفلسطين تعريفهم عند أخيراً توقفوا املهمة، املشاريع خمتلف بشأن الصهيونيين القادة بين طويل

 ويتوىل بحوران، يتصرف أن ليهوديا بالوطن يفترض التعريف، هذا ووفق إذاً،". السبع بئر إىل دان"
 لبنان سلسلة يف حرمون جبل إىل باإلضافة والليطاين، اليرموك ونهرَي األردن نهر مياه على اإلشراف
 مناطق توزيع بشأن االتفاق فيه جرى الذي) 1920 أبريل/نيسان( ريمو سان مؤتمر أن بَيْدَ الشرقية،
 بمطالب يتعلق وفيما. فلسطين على البريطاين لالنتداب ضياألرا هذه يمنح مل األدنى الشرق يف االنتداب
 يف) Itamar Ben Avi( آيف بن إيتامار كتبه الذي النص إىل الرجوع يمكن هذه، الصهيونية احلركة
 قدّمه والذي ،)Les Frontières de notre pays" (بلدنا حدود: "بعنوان 1921 يناير/الثاين كانون

  :يف شاربي دوين
  Charbit, op. cit., pp. 607‐610. 
  :راجع الصهيونية للحركة املائية اإلقليمية االستراتيجيا عن املعلومات من وملزيد  

 A.  Dieckhoff,  Les  Espaces  d’Israël  (Paris:  Fondation  pour  les  études  de 
défense nationale, Presses de  la Fondation nationale des sciences politiques, 1987), 

p. 109‐117. 
  :يف املقالة من األول القسم أيضاً وانظر  
  Hermann, op. cit., pp. 50. 

)92(  MAE, Nantes‐Beyrouth, op. cit., no. 616, 13 janvier 1937. 
  .كوهين كَدمي مع مقابلته بشأن اخلارجية وزير إىل مارتل دو من رسالة  

)93(  MAE, op. cit., vol. 68, 7 janvier 1938. 
  .اخلارجية وزير إىل" للمشاريع األوروبية النقابة" جلنة من رسالة  

)94(  Ibid. 
)95(  Ibid. 
)96(  Ibid. 
)97(  Ibid. 
)98(  Ibid., 17 mars 1938. 

  ".للمشاريع األوروبية النقابة" جلنة من مذكرة  
)99(  Ibid. 
)100(  Ibid.  
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