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-1936دور القرية في الثورة الفمسطينية الكبرى "تحمل الدراسة التي بين أيدينا عنوان 
، تحاول الرسالة إلقاء الضوء عمى دور القرية، مدى مشاركتيا، واألعباء والتضحيات "1939

 ودور االنتداب والصييونية في بذر الخالف ،وطبيعة العالقة التي سادت بين المدينة والقرية
وذلك من خالل دعم تشكيل والتفرقة بين الطرفين، وباقي فئات وطبقات المجتمع الفمسطيني، 

أحزاب مثل حزب الزراع، الحزب الوطني جمعية تعاون القرى ودعم حزب الدفاع، وتشكيل 
فصائل السالم المعارضة التي عممت كثورة مضادة ادت الى افشال واجياض الثورة الفمسطينية، 

ومدى التأثير الذي تركو االنتداب عمى الحياة بجوانبيا المختمفة في الواقع ومطاردة عناصرىا 
 . الفمسطيني عامة، والقرية خاصة

إلجابة عن تمك األسئمة من خالل أربعة فصول تشمميا الدراسة، حيث لىذا التناول والبحث 
يتحدث الفصل األول عن مدخل تاريخي لمواقع الفمسطيني مع بداية االىتمام الغربي وخاصة 

فمسطين  التغمغل ل والذي اخذ شكمين أساسيين في ،البريطانيين والحركة الصييونية بفمسطين
 اليجرة الييودية ، يبرز البحث األساليب التي اتبعت من طرف الييود واألصول :األولالشكل 

، التي أخذت تزداد مع السكانيةىا الييود، والزيادة منالجغرافية والسياسية واالقتصادية التي قدم 
السيطرة البريطانية عمى فمسطين، بفعل صك االنتداب ووعد بمفور ودور اإلدارة البريطانية في 

.  تسريع ذلك
 بأشكال وأساليب مراوغة،  الفمسطينية االستيطان والسيطرة عمى األرض:الثانيالشكل 

 .ويتحدث ىذا الفصل عن الدور الفمسطيني في مقاومة ىذه السياسة دفاعا عن وطنيم وأرضيم
لمحافظة عمييا لكونيا مصدر لتظير دور األرض كمحور أساسي في حياتو ومحاوالتو المحمومة 

 وان خسارتو ألرضو بمعنى اقتالعو من جذوره، وبيذا استعداده لمثورة والموت في سبيل .رزقو
 بدحض االفتراء الذي ساد في  الطرح،ذا  هاستمراره عمى أرضو والتضحية بحياتو في سبيل ذلك،

ان المالكين العرب ،ا الحقيقة ينم باعوا أرضيم لمحركة الصييونية بنالفمسطينيين ان الفالح
 الممكيات الكبيرة عامل ميم في توسيع ممكية الييود ت حيث كان، والفمسطينيين ىم الذين باعوا

حاول ىذا .ومساىمة ذلك في تسريع بناء الكيان الييودي، وىذا أبرزتو الدراسة بشكل واضح
. الفصل إبراز الظروف والممارسات التي أوصمت الشعب الفمسطيني لحمل السالح والثورة

 
أما الفصل الثاني فيتحدث عن مفيوم الثورة واإلرث التاريخي لمثورة والنضال في حياة الشعب 

من خالل تناول مجموعة حركات االنتفاض في فترة االنتداب البريطاني، وخاصة  .الفمسطيني



، حيث توصل الشعب 1935 القسام حركة ،1933، أحداث 1929، البراق 1920 انتفاضة
الفمسطيني أي قرار حمل السالح بعد فشل األساليب النضالية السممية التي مارستيا القيادة 

 والظروف الصعبة االقتصادية ،الفمسطينية التقميدية من الطبقة العميا في المجتمع الفمسطيني
 والتي وجدت صيغتيا النيائية والفعالة في ثورة ،والسياسية أوصمتيم ضرورة الثورة المسمحة

، ومن طرف الفئات المسحوقة والمتضررة من االنتداب والصياينة، مع مشاركة 1936-1939
 . فعالة من البدو في ارض فمسطين

برز الفصل ان الثورة متأصمة ومتجددة وليست طارئة في وجدان وثقافة الشعب الفمسطيني، ي
يتم الحديث في ىذا الفصل عن المراحل التي مرت بيا الثورة وىي ثالث مراحل رئيسية تقطعيا 

 الذي طرح فكرة التقسيم بين - وىي فترة إعداد تقرير لجنة بيل-فترة تميزت بالعمل السياسي
 من خالل الحديث عن ،مما أدى إلى رفض العرب واستمرار الثورة من جديد. العرب والييود

الجوانب العسكرية والخسائر البشرية والممارسات االنتدابية والصييونية ضد الشعب الفمسطيني 
وينتيي ىذا الفصل بنتائج الثورة وتأثيرىا عمى الواقع الفمسطيني من خالل إبراز . بشكل عام

 . اإليجابيات والسمبيات التي تركتيا الثورة 
 

، االقتصادية،  فيتحدث عن العالقة بين القرية والمدينة في الجوانب السياسية،الفصل الثالث
 يتم التركيز عمى عقد مقارنة بين .دور االنتداب والصييونية في ىذه العالقة،االجتماعية 

الطرفين ودورىا في الثورة، يتوصل الباحث إلى أنيا كانت عالقة تضامنية ومشاركة فعالة مع 
 ترك ذلك  تغير في قاعدة السيطرة في المجتمع الفمسطيني، كانت في السابق .سيطرة لمقرية

سيطرة الفالحين عمى القيادة الميدانية ومجريات األمور ب بينما أصبحت حاليا لمقرية ،لممدينة
 . إلى سيطرة مفاىيم وتراث ثقافي ذو أصول فالحيةىوخاصة العسكرية والسياسية مما أد

 
 فيبرز دور القرية بشكل فعال من خالل األرقام واإلحصائيات ومدى المشاركة ،الفصل الرابع

والتضحيات والخسائر التي تحممتيا القرية خالل الثورة، حيث كانت القرية ىي المسيطر والفاعل 
 وخاصة في المراحل المتأخرة مع إبراز تأثير االنتداب والصييونية عمى القرية في ،في أحداثيا

.  واألساليب التي اتبعت إلنياء سيطرة القرية عمى الثورة،الجوانب المختمفة
 يتوصل الباحث إلى أن دور القرية فاعل وأساسي في الثورة حتى أنيا كانت ،في الختام

 وكانت القرية عامل وحدة، غرست مفاىيم التعاون .فالحية بمنطمقاتيا وقيادتيا وعناصرىا
 برغم محاوالت االنتداب الصييوني في بث والتضحية واالنتماء بين أطراف الشعب الفمسطيني

ثارة الفتنة بين أفراد الشعب من خالل األحزاب والنشاطات التي قامت بيا  وبالتالي أدت ،الفرقة وا 



الثورة إلى أن تحمل في ثناياىا بذور الفرقة والخسارة لمشعب الفمسطيني بينما استطاعت 
 وضع الجيل باإلضافة إلى الصييونية تحقيق انجازات ميمة من الثورة لصالح الدولة الييودية،

والفقر واإلىمال والعشائرية والتخمف االقتصادي واالجتماعي الذي يعانيو القطاع الريفي في 
 .المجتمع الفمسطيني خالل حياتو الطويمة
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This Dissertation tries to shed light on the role of the Palestinian 

village, the degree of its participation in the revolution, the burdens 

and sacrifices made by the villagers, the nature of the relationship 

between the village and the city, the role of the British Mandate and 

the Zionist movement. Driving a wedge between the people of the 

village and those of the city, as well as the other sections and classes 

of the Palestinian society. In addition, this dissertation has focused 

on the impact of the British Mandate, on the different aspect of the 

Palestinian life in general and the Palestinian village in particular. 

The previously mentioned questions and topics will be discussed in 

four chapters. 

Chapter One starts with a historical introduction to the 

Palestinian situation marked by western, mainly British and Zionist 

political interest in Palestinian, which took two basic forms. The first 

form is file Jewish immigration and their used by the Jews and the 

relevance between the countries where the Jews immigrated from, 

the political and economics roots of those immigrants and their 

immigration to Palestine as well as the other reasons behind the 

increase in the Dumber of immigrants such as the role of the British 

Mandate measures, the Mandate document and Belford Declaration. 

The second form deals with settlement activities and of land through 

different and unlawful methods and tricks. It also addresses the role 

of Palestinians m combating this policy and defending Palestinian 

land and nation. In this chapter, it appears that the Palestinian land 

has become the center of the Palestinian life as it is the essential 

source of livelihood and its loss signifies an attempt to uproot the



Palestinians. Therefore, the Palestinians proved their readiness to 

die in defense of their country. This disproves the allegation that the 

Palestinian peasants had sold their land to the Zionist 

movement. In fact, big Arab and Palestinian land owners are 

those who really sold their lands. The sale of these large areas of 

land, unfortunately, helped in extending the area of land controlled 

by the Jews and accelerating the establishment of the Jewish entity. 

This chapter also reviews the circumstances, including the British 

and Jewish malpractices, which forced the Palestinians to carry 

arms and rebel against the Mandate Authorities. 

Chapter two: this chapter addresses the concept of the revolution 

and the historical legacy in the Palestinian life from the 17dl century 

up to 1936 through presenting and discussing a group of revolutions 

such as 'Nuqaba Revolution' the 'Revolution against Ibrahim Basha' 

in 1925 and 1920 against the British Mandate, 'Al- Buraq 

Revolution' '1929 and1933 Revolution' and 'AI Qassam Revolution' 

in 1935. The previous mild and mini revolutions have led the 

Palestinians to believe in the futility of the peaceful technique, 

something which led to the development of armed struggle mentality 

among the Palestinians as an effective means to realize their goals 

and objectives. In this chapter, it appears that the revolution was 

deeply rooted and therefore renewable, tenable, viable and not a 

passing event. This chapter also presents the various stages that the 

revolution had passed through. It concludes with both the positive 

and negative results created by the revolution. 

Chapter three deals with the relationship between the village and 

the city from different perspectives: political, economic, social and 

the role of the British Mandate and the Zionist movement in driving 

a wedge between them.. In addition, this chapter shows the failure of 

the British and the Zionist Movement in their divisive policy which 

aimed at splitting people in line with the slogan: divide and rule. It 

also appears, in this chapter, that the village had the upper hand in 

running and controlling the revolution. 

Chapter four. this chapter details the effective role of the villagers 

in the revolution by proving that statistically, in terms of their 

involvement, sacrifices and losses .. This chapter also reviews the 

consequences of the British Mandate policy on the village. 



The conclusion: the researcher concludes that the village 

played an essential and effective role in the revolution. In fact, 

the revolution had been mainly peasants- based, peasants- run 

and peasants - recruited. it instill the spirit of sacrifice and co-

operation among the various sections of the Palestinian society. 

 

 

End of Abstract 
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المقدمة 
 

دور القرية في الثورة الفمسطينية الكبرى  
1936-1939 

 
 :-تيدف األطروحة المقدمة لإلجابة عن األسئمة الثابتة

 لعبتو القرية في الثورة مقابل المدينة الفمسطينية في لذيما ىو حجم المشاركة ا. 1
  ؟الجوانب السياسية، العسكرية

دة بين القرية والمدينة خالل الثورة مقارنة بما ئما ىي طبيعة العالقة التي كانت سا. 2
كانت عميو سابقا من مختمف النواحي السياسية، االقتصادية، االجتماعية، 

  ؟ من خالل تناول القيادة السياسية الفمسطينية وعالقتيا مع القرية…العسكرية
ما ىي طبيعة السياسة واإلجراءات البريطانية المتخذة بحق القرية مقارنة مع المدينة . 3

  ؟االنتدابف من طر
إيضاح تأثير الحركة الصييونية واالستيطان من جانبي بيع األراضي واالستيطان . 4

 . من ذلكىاعمى تطور القرية وموقف
إبراز دور الثورة والممارسة الثورية في الحياة الفمسطينية بشكل عام والقرية بشكل . 5

خاص عمى مدار التاريخ الفمسطيني المعاصر والذي تبمور بوضوح في ثورة العام 
 . مع تناول مراحل الثورة فييا1936-1939
ىذه مجموعة األسئمة الرئيسية التي ستحاول األطروحة تناوليا بالتحميل         

لية القرية الفمسطينية قبل وأثناء الثورة الفمسطينية  عوالتمحيص لموضع الذي كانت
 يالحظ أن ىناك الكثير من التجارب النضالية لمدول والشعوب من جية ثانية الكبرى

عمى مستوى العالم خاصة الثورات التي حصمت عمى أسس فالحية أو وقعت في 
المناطق الريفية، حيث تتشابة وتختمف في الكثير من الصفات والمميزات مع الثورة 

 مثل الريف المغربي ضد األسبان والثورات في أمريكا 1939-1936الفمسطينية 
الالتينية خاصة الثورة الكوبية بوقوعيا في المناطق الريفية واالعتماد عمى الفالحين 

وبذلك تتفق مع الثورة . كعنصر أساسي في النضال ضد االستعمار والقيادة المحمية



وطبقة  الفمسطيينة في كونيا ثورة تحرر وطني، واعتماد عمى الريف كنقطة انطالق
الفالحين كجزء من العناصر المتشكمة في ثورة خاصة في مراحل االنطالق واالستمرار، 
كما تقترب التجربة الفمسطينية مع تجربة إقميم يونان وىولي في الصين والثورات الفالحية 
في سوريا ولبنان من حيث نقطة االنطالق من الريف وعناصرىا وكاس تختمف بأن ىذه 
ثورات كانت ضد االقطاع وتسمطو وبيذا يمكن النظر إلى أن الثورة الفمسطينية تتشابو 
في بعض الجوانب  مع الثورات الفالحية أو التي حدثت في مناطق ريفية، كما تختمف 

وُيذكر أنو متعارف عميو تاريخيًا عدم وجود تطابق تكامل بين ثورتين . في جوانب أخرى
أو أكثر عمى مستوى العالم بل أن كامل ثورة ليا ظروفيا ومنطمقاتيا وتجربتيا الخاصة 

وبالتالي يصعب . وىذا ُيجمع عميو كافة المؤرخين والمنظرين الثوريين قديمًا وحديثاً 
المقارنة بشكل تام بين الثورات إال في اإلطار العام ضد الظمم واالستبداد مع اختالفاتيا 
في األساليب والوسائل رغم اتفاقيا عمى األىداف بالتخمص من الظمم وتحسين وضع 

وظروف القائمين بيا لمستقبل أفضل وبيذا يمكن القول أن تجربة الثورة الفمسطينية في 
 تجربة رائدة عمى مستوى الوطن العربي كثورة تحرير وطني واعتمادىا 39-36عام 

إن ميمة تحقيق مثل ىذه . عمى الريف وسكانو وارضو كقاعدة انطالق واحداث نتائج
التحميل العممي والنقدي لممعمومات من ،المقارنة الغاية سوف تكون من خالل البحث، 

 التي عاشتيا الثورة طوال فترة النضال ،أجل الوصول إلى الحقائق التاريخية الصحيحة
 سيتم إيضاح ىذه .لموصول إلى حقوقو المشروعة المتبعة السياسي والمقاومة العسكرية 

الحقائق من عدة أساليب وأشكال خاصة السرد التاريخي المبني عمى اإلثبات والبرىنة 
ىذه الفترة للمعمومات ومصداقيتيا من خالل التدقيق في مصادر المعمومات المتنوعة ل

. من عمر النضال الفمسطيني
وبيذا يتضح أن اإلشكالية التي يحاول البحث إيضاحيا وحميا تتمثل في الدور     

مقارنة التي حصمت عمييا االنجازات  .والمشاركة التي مارستيا القرية مقارنة مع المدينة
؟ تضحيات التي بذلتيا أثناء الثورةبال

؟  الثورة في تغيير موازين القوى بين طبقات وفئات المجتمع الفمسطينيومساىمة



 ومدى طبيعة العالقة والدور الذي كان . سيركز الباحث عمى حل ىذه اإلشكالية،وبيذا
صعيد السياسي والعسكري  العمى،مساندا داخل المجتمع الفمسطيني قبل الثورة وأثناءىا 

 .لمقرية
 :-ستتوزع الدراسة عمى مجموعة من الفصول

سنتحدث عن أىداف البحث واإلشكالية الموجودة وطرق حميا، : المقدمة - أ
تتحدث  باإلضافة إلى أسموب الدراسة والمصادر الرئيسية والثانوية، التي تتناول 

 باإلضافة إلى األطراف المستفيدة من ىذا البحث عمى مختمف ،عن الموضوع
ومدى الفائدة التي سيقدميا البحث من ،المستويات المحمية والعربية والدولية 

 سيتم . بعيدة عن السرد التاريخي إال في بعض الفصول الخالل زاوية التناول 
التناول العممي الموضوعي لألحداث إلعطاء صورة ،التركيز عمى البحث النقدي 

 .39-36نوعية جديدة عن دور وأثر القرية الفمسطينية في الثورة الكبرى 
تناول األوضاع السياسية واالقتصادية في المجتمع الفمسطيني ي: مدخل تاريخي  - ب

 من  وتأثير ذلك عمى المجتمع الفمسطيني،في الفترة المتأخرة من الحكم العثماني
مقدمة لالنتداب كونيا  واالستعمار في فمسطين ، التغمغل الصييونيزاوية

 ،الحياة السياسية في فترة االنتداب،البريطاني والسيطرة الصييونية عمى األرض 
ومدى المساعدة التي قدميا االنتداب البريطاني لمييود والحركة الصييونية في 

الفصل الرفض الفمسطيني ومقاومتو لذلك يوضح كما  .السيطرة عمى فمسطين
سواء في الفترة العثمانية أو فترة االنتداب وصوال إلى الثورة المسمحة الكبرى 

1936-1939. 
  
 :- الفصل الثاني فسيتم الحديث فيو عن الثورة من حيث أربعة محاور      - ج
 مفيوم الثورة في التاريخ الفمسطيني الحديث والمعاصر منذ القرن السابع -1     

في تناول مجموعة من الثورات واالنتفاضات التي حصمت ب.  عشر وحتى اآلن 
 مما يدل عمى تجذر الثورة والنضال في الفكر والممارسة لدى المجتمع .فمسطين

 مما يشكل ارث تاريخي ورافعة لمشعب ،امتداد ىذا المفيوم تاريخياو .الفمسطيني تاريخيا
 حيث ،1939-1936الفمسطيني ونضاالتو وثوراتو في القرن العشرين وخاصة ثورة 



 حيث لم تضاىييا ثورة سوى الثورة ،التاريخ العربي المعاصرفي كانت النموذج االرقى 
الجزائرية، وبالتالي نستنتج أن الثورة متجذرة في الحياة الفمسطينية ونتأكد من استمرارىا 

 . اآلن في مقاومة االحتالل اإلسرائيميحتى
 
 . األسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى الثورة:2
حيث ىناك عدة وجيات نظر حول المراحل فالبعض يقسميا إلى ،مراحل الثورة . 3

قسم آخر إلى مرحمتين والبعض إلى أربع مراحل وبالتالي سيتم محاولة - ثالث مراحل
 ،األولى تشمل فترة اإلضراب: الحديث عن الثورة حسب وجية نظرنا إلى ثالث مراحل

 بينما ، في لندنةبينما الثانية من خروج تقرير لجنة بيل حتى مؤتمر الطاولة المستدير
 .1939المرحمة الثالثة تمتد طوال فترة العام 

 نتائج الثورة في الجوانب السياسية، العسكرية، االقتصادية والخسائر البشرية وغيرىا .4
. مع التركيز عمى القرية في ذلك

   

 فسيتم الحديث فيو عن العالقة بين القرية والمدينة في الثورة مقارنة :الفصل الثالث. د
السيطرة ،  من خالل تناول موازين القوى،عما كانت عميو ىذه العالقة قبل الثورة

 التأثيرات التي تركتيا ىذه العالقة والسيطرة عمى الحياة ،ولمصمحة من كانت في كل فترة
 .الفمسطينية

  
ف الفمسطيني ي فسيتحدث عن دور وحجم المشاركة الحقيقية لمقرية والر: الفصل الرابع.ه

 باإلضافة إلى السياسة البريطانية ،في الثورة من الجوانب السياسية والعسكرية والثقافية
عممية قضم ،تأثير االستيطان والصييونية عمى القرية في أثناء الثورة ،ضد القرية 

 .أراضييا تحويل سكانيا إلى وضع جديد
 الخاتمة واالستنتاجات حيث سيتم إبراز العبر والتجارب واالستنتاجات الحاصمة في .و

 .الثورة، وأثرىا عمى النضال والمجتمع الفمسطيني
 

سيتم دراسة الثورة ودور القرية فييا من خالل المعمومات والمصادر األولية واألساسية 
 التي تحدثت عن الثورة والمشاركين فييا عمى مختمف ،والوثائق والكتب والمقابالت



 باإلضافة إلى األشخاص الذين كتبوا عنيا وبالتالي سيتم تقسيم ،األصعدة والمستويات
 . حسب قائمة المراجع المرفقة في نياية البحثالمصادر المنوي استعماليا

 
في الختام أود أن أشير إلى أن ظروف األراضي الفمسطينية وتعرضيا لالجتياحات 
واإلغالقات تزامنت مع جمع المعمومات ليذه الدراسة وبالتالي عدم القدرة عمى الوصول 

. الى بعض المصادر والمعمومات
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الفصؿ األوؿ  - 
     مدخؿ تاريخي 

 
. فمسطيف في العيد العثماني المتأخر- أ

كانت فمسطيف جزءا مف الدكلة اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي، حيث استمرت كجزء مف بالد الشاـ 
بر قمب العالـ العربي ككنيا صمة الكصؿ بيف جزأيو اآلسيكم تكتع. كعاشت كافة األحداث في المنطقة

 كشكمت بؤرة صراع كخاصة في .مركزا ألحداث ميمةك حمقة ميمة كاستراتيجية كانت فمسطيف .كاإلفريقي
 االستعمار بدءا مف نابميكف ككصكال إلى ،العصر الحديث كقد أدرؾ ىذه األىمية الدكلة العثمانية

 .البريطانييف كمحمد عمي باشا كالحركة الصييكنية
 عمى مر الزمف عمى تطكرىا كمصيرىا، ةمكقعيا الجغرافي كصمتيا الكبيرة باألراضي المجاكراثر لذلؾ 
 سكريا كالعراؽ منذ القدـ، تعرضت لميجرات السامية مف ، مصر، مصيرىا بأكضاع الجزيرة العربيةكارتبط

 كصراع  . كما حممتو مف سيطرة سياسية كاقتصادية ليذه المجمكعات السامية القادمة إلييا،الجزيرة العربية
،  كاستمر الكضع في زمف اآلشكرييف .الدكؿ كاإلمبراطكريات لمسيطرة عمييا لمكقعيا كخصكبتيا

 فاحتمكىا ,المصرييف القدماء اعتبركا فمسطيف الحد الشرقي لمصركاليكناف، ، الركـ، الفرس، الكمدانييف
فترات طكيمة تأمينا الستقالؿ مصر كخكفا مف الغزك اآلسيكم كسار اليكناف كالركماف عمى نفس القاعدة 

 العصكر الكسطى ذلؾ المبدأ أثناءكلـ تغفؿ الدكؿ اإلسالمية التي قامت في مصر ". بعد احتالليـ لمصر
فقد خضعت فمسطيف لمفاطمييف كاأليكبييف كالمماليؾ حتى الصميبييف حاكلكا غزك مصر لمحفاظ عمى 

 .دكلتيـ المسيحية في الشاـ
قمب الكطف العربي ككاسطة "  كذلؾ لمكقعيا المتكسط في ،شكمت فمسطيف بؤرة صراع في المنطقة

عقدة كقبمة أنظاره كميد الديانات التكحيدية الكبرل في التاريخ كممتقى الحضارات، كىي بالد خيرة جميمة 
ممثمة بكجكد بيت المقدس كميد كمف أىـ بقاع األرض قاطبة مف النكاحي االستراتيجية كالسياحية كالدينية 

كزادت أىمية فمسطيف كبؤرة صراع في أكاخر القرف الثامف عشر أباف غزك . لمديانات السماكية الثالث
جيكش محمد عمى الدكلة جمت نابميكف لمصر كالشاـ ثـ في الثالثينيات مف القرف التاسع عشر عندما ق

، ظيرت أىمية مكقع 1882 كاحتالؿ بريطانيا لمصر عاـ 1869كبفتح قناة السكيس عاـ . العثمانية
فمسطيف االستراتيجي مما جعميا ىدفا ألطماع بريطانيا اإلمبريالية بحجة حماية قناة السكيس كحماية طرؽ 

. مكاصالتيا إلى اليند
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، آخر حمقة مف حمقات التطكيؽ التي 1917 بمفكر في الثاني مف نكفمبر عاـ تصريح"ككاف إصدار 
كقد سبؽ نابميكف البريطانيكف في االىتماـ  . 1"كضعيا االستعمار البريطاني الحتالؿ فمسطيف في النياية

بفمسطيف كمكقعيا مف خالؿ تشجيعو لفكرة إعادة تأسيس القدس القديمة مف خالؿ دعكة الييكد لمسير 
                                            .2 "إياىـ بأنيـ أمة فريدة كصاحبة حؽ مشركع في كراثة فمسطيف"تحت رايتو كاصفا 

تالقي المصالح بيف بريطانيا كالحركة الصييكنية كاضحا في السيطرة عمى فمسطيف كؿ ألىدافو كاف 
 السكيس، حيث فبريطانيا ترغب في المحافظة عمى حركة التجارة نحك اليند كالسيطرة عمى قناة، الخاصة

ستعمارم ىك إقامة حاجز بشرم استعمارم غريب يحكؿ دكف قياـ دكلة عربية مستقمة مكحدة اال اليدؼ أف
فريقيا العربية كذلؾ حفاظا عمى السيطرة األجنبية عمى مقدرات الكطف العربي . تضـ المشرؽ العربي كا 

،  بمفكرتصريحكالحركة الصييكنية في إقامة كطف قكمي في فمسطيف كتبمكر ذلؾ بكضكح في إصدار 
كتجذر أكثر مف خالؿ السعي لتطبيقو عمى األرض كبشكؿ قانكني مف خالؿ صؾ االنتداب الذم صيغ 

. 3"بشكؿ كبير لتطبيؽ الكعد كيظير في البنكد الكثيرة التي اشتمميا صؾ االنتداب
كلـ تخرج ألمانيا عف إطار الصراع حكؿ فمسطيف مف خالؿ عالقاتيا مع الدكلة العثمانية كتشجيع 

 حثو فييا عمى تبني ذم اؿ10/3/1899في رسالة ىرتسؿ إلى قيصر ألمانيا في " الييكد ليـ كيظير
اف ىذه الفكرة كانت قد نالت عطؼ أحد عظماء ممكؾ ىذا القرف . تشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف

رة الصراع دائ ، الدكؿ االستعماريةطرؼ كباقيكدخمت الحركة الصييكنية كألمانيا  4"ىك نابميكف بكنابرت
ذا االىتماـ االستعمارم كالصراع الغربي عمى  التي أدركت قخاضعة لمدكلة العثمانيةاؿكاالىتماـ بفمسطيف 

اتخذت سياسات مضادة مف خالؿ تأسيس سنجؽ القدس المرتبط باألستانة مباشرة إلحكاـ كفمسطيف، 
 في ظؿ تزايد اليجرة الييكدية كزيارات األجانب كتأسيس القنصميات ،السيطرة كمتابعة شؤكف فمسطيف

كىكذا جاءت . قامت بكضع قكانيف كأنظمة لضبط األمكر ىناؾؼكالمدارس التبشيرية كاالمتيازات لألجانب، 
الفكرة الصييكنية في تكجيو أنظار الييكد نحك فمسطيف استجابة لرغبة الدكؿ االستعمارية الكبرل في 

ساىمت كاستخداـ الجاليات الييكدية ألغراض استعمار منطقة الشرؽ األكسط كفمسطيف بشكؿ خاص، 
الحركة الصييكنية كحركة استعمارية متكافقة مع االستعمار الغربي كمصالحة في تشجيع اليجرة إلى 

فمسطيف كالتالعب عمى تناقضات الدكؿ االستعمارية في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا  في إقامة الدكلة الييكدية 
في فمسطيف مف ذلؾ نستنتج تاريخيا أف فمسطيف شكمت بؤرة صراع سياسي كاقتصادم كعسكرم عمى 

. مستكل العالـ كالمنطقة في مختمؼ العصكر
                                           

. 16، صتاريخ فمسطيف الحديثالكيالي، عبدالكىاب،  1
. 24، صنفس المصدر السابؽ 2
 بمفكر كتسيؿ تصريح، التي تتحدث عف الييكد كتطبيؽ 7، 6، 4، 2 يمكف الرجكع إلى صؾ االنتداب كخاصة المكاد 3

. إقامة الكطف القكمي الييكدم
. 20، صالقضية الفمسطينية في أربعيف عاما بيف ضركرة الكاقع كطمكحات المستقبؿ، العربمركز دراسات الكحدة العربية كجمعية الخريجيف 4
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. الوضع اإلداري والسياسي- ب
عانت كالية الشاـ في الفترة العثمانية المتأخرة قبؿ تقسيميا إلى عدة كاليات كسناجؽ مف أعباء كثيرة 
كاف عمى رأسيا المساحة الكاسعة كالكبيرة التي كانت تتككف منيا الكالية، حيث كانت بحدكد بالد الشاـ 

أدل إلى ضخامة الكاجبات كالمسئكليات المطمكبة مف إدارة الكالية كمتابعة أمكرىا اإلدارية . كاممة تقريبا
، الحاجة إلى طاقات كأعداد كبيرة لمقياـ بيذه الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ إدارة الكاليةك. كالمالية كالعسكرية

 مع الصحراء يفتكاصؿالـساىـ البعد عف مركز الكالية كخاصة مف سكاف األطراؼ في الجنكب كالشرؽ 
 كالسمب مف البدك الذيف قامكا بأعماؿ سمب كنيب عمى القرل ،إلى نكع مف التمرد كالفكضى كالنيب

تخريب الحياة االقتصادية كالزراعية كالتجارية كأدل إلى ىجرة سكاف الريؼ ، ككالمدف كفرض إتاكات عمييـ
كتخريب القرل كخاصة في مناطؽ شرؽ األردف مثؿ الكرؾ كمعاف كعماف ككصؿ تأثير البدك في فمسطيف 

 فرض عمى الكالية القياـ بحمالت عسكرية لتأديب البدك كفرض .إلى مناطؽ القدس كالخميؿ كحتى الجميؿ
شكمت عبئا كا تحتاجو ىذه الحمالت مف تجييزات مادية كبشرية عمى عاتؽ الكالية ـ ك.النظاـ كالقانكف

دارتيا  .   كبيرا عمى الكالية كا 
برز االىتماـ العثماني بيا بشكؿ كبير كفي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر مف خالؿ تنظيميا 

قضية أ :  كتتبع السنجؽ، المرتبط رأسا بكزارة الداخمية في استنبكؿ"سنجؽ القدس"إداريا كخاصة بتشكيؿ 
 5" راـ اهلل كالمجدؿ ، دينة القدس نفسياـ ،الرممة، كالمد، يافا، أريحا، بيت لحـ،  الخميؿة،غز، بئر السبع

 كتضـ 1888" د خضعت ضمف إطار كالية بيركت التي استحدثت في فؽأما باقي أجزاء فمسطيف الشماؿ 
يضـ عددا مف  (سنجؽ)كاف كؿ قضاء  األكلى عف البمقاء طرابمس كالالذقية كعكا كنابمس

 ناحية 11كانتسبت إلى قضائي عكا كنابمس … كتشمؿ كؿ ناحية عددا مف القرل كالمزارع…النكاحي
 قرية كمزرعة 384 ناحية أيضا فييا 11كما انتسبت إلى متصرفية القدس .  قرية كمزرعة494كفييا 

.   6"كىكذا فالمساحة الفمسطينية تحددت في أجزاء مف كالية بيركت كمتصرفية القدس
      تشكمت فمسطيف التاريخية في العيد العثماني مف عدة سناجؽ منفصمة إداريا إال أنيا متصمة 
سياسيا كاقتصاديا كمتداخمة اجتماعيا كيعمؿ إحداث ىذه التغيرات اإلدارية كخاصة سنجؽ القدس لكثرة 

المشاكؿ بسبب ازدياد تدخؿ الدكؿ األكركبية كالمؤسسات الدينية كبخاصة الييكد، بفمسطيف كاليجرة إلييا 
أما بالنسبة إلى . كشراء األراضي فييا بحيث أكجد كضعا خاصا ليا اقتضى ربطيا مباشرة باستنبكؿ

قضية حيفا، طبرية كصفد كالناصرة إلى جانب أتشكيؿ كالية بيركت كضـ سنجؽ عكا، الذم تألؼ مف 
نابمس الذم ضـ مركز المكاء نابمس كقضاءم جنيف كبني صعب - مركز المكاء كىك عكا كسنجؽ البمقاء

                                           
. 18، ص فمسطيف تاريخيا كقضيتيامؤسسة الدراسات الفمسطينية،  - 5
. 116، ص فمسطيف في العيد العثمانيأميؿ، . تكما، د - 6
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فتعد ذلؾ لألىمية التجارية كالسياسية التي تمتعت بيا بيركت كالمناطؽ التابعة ليا ككذلؾ  (طكلكـر)
  .بسبب األعباء الممقاة عمى عاتؽ سكريا

 التكجيات االستعمارية الغربية كمحاكالتيا الدخكؿ في جسـ الدكلة العثمانية كخاصة بالد ساىمت
تباعيـ أسمكب الحماية لالقميات في الدكلة ,الشاـ  مف خالؿ نظاـ االمتيازات كالقناصؿ األجانب كا 

التدخؿ في شؤكف الدكلة العثمانية زاد مف المسؤكليات كاألعباء الممقاة عمى عاتؽ الكالي ك . العثمانية
دارتو، كما أف عمميات التبشير كنشر الديف المسيحي كفتح المدارس كالمؤسسات التعميمية كما يرافقيا  كا 
, ةمف غزك ثقافي كتغيير اجتماعي في مجتمع بالد الشاـ، ك دخكؿ األفكار كاآلراء الغربية مثؿ الديمقراطي

تطمبت جيكد أكبر مف . العممانية كغيرىا مف األفكار كالمبادئ الغربية, االشتراكية, القكمية, حرية الرأم
طرؼ القيادة السياسية كالدينية في مجتمع بالد الشاـ المحافظ كالسني لمكاجية ىذه األفكار كالمبادئ 
كالتي كاف ليا تأثير كدكر كبير في بداية القرف العشريف، كما اف مسئكلية كالي الشاـ في تأميف قافمة 
 .الحج إلى الديار الحجازية سنكيا كتحمؿ تكاليفيا كحمايتيا عسكريا كذىاب الكالي شخصيا كأمير لمحج
ساىـ في زيادة المسؤكليات كابتعاد الكالي عف مركزه عدة شيكر في السنة مما يترؾ تأثيرات عمى إدارة 

 كبالتالي الحاجة إلى جيد كقكة أكبر لمحفاظ عمى أمف كسالمة الكالية المترامية األطراؼ، ,شؤكف الكالية
ليذه األسباب مجتمعة كنتيجة لحالة االضطراب كالفكضى التي أخذت تحصؿ في المناطؽ المختمفة مثؿ 

 كعمميات االنفصاؿ مف طرؼ ظاىر العمر ,جبؿ لبناف الكبير كثكرات البدك في مناطؽ الكرؾ كالشكبؾ
 كتدخالت القناصؿ األجانب كما أدت إليو مف إثارة الفتف الدينية كالعرقية كالصراعات ,كأحمد باشا الجزار

االجتماعية، أدت بالدكلة العثمانية إلى تقسيـ بالد الشاـ إلى عدة كاليات، حيث أصبح ىناؾ كالية بيركت 
خمس مناطؽ شماؿ فمسطيف كطرابمس في لبناف كتـ عمؿ سنجؽ  كالية صيدا ضمت كجبؿ لبناف، كما 

االىتماـ األكركبي بمنطقة القدس ك ،القدس الشريؼ مربكطا بكزارة الداخمية مباشرة ألىميتو الدينية
 أصبحت كالية الشاـ بحجـ  .19كفمسطيف نتيجة سياسة اليجرة الييكدية التي أخذت تزداد في نياية القرف 

أصغر كتشمؿ مناطؽ حكراف كالبمقاء كالمناطؽ المحيطة بيا لتخفيؼ العبء عف الكالية كزيادة النشاط 
حكاـ السيطرة عمى المناطؽ .   كاالىتماـ في الكاليات األخرل لمزيادة في نجاعة العمؿ كا 

 ىذا ىك اإلطار اإلدارم لفمسطيف في الفترة المتأخرة لمدكلة العثمانية مع حدكث بعض التعديالت مف 
قضاء إلى آخر أك مف سنجؽ إلى آخر، إال أف اإلطار العاـ تحدد ضمف السناجؽ الثالث كىي القدس 

في الجنكب كعكا في الشماؿ كالبمقاء في الشرؽ، حيث أخذت تتبمكر الشخصية الفمسطينية كالعربية ضمف 
 كالذم برز بشكؿ كاضح مع بداية القرف العشريف كخاصة في ظؿ سياسة التتريؾ، أطمؽ ,ىذا اإلطار

 1876عمى ىذه الفترة العيد الحميدم نسبة إلى السمطاف عبد الحميد الذم تكلى أمكر السمطنة منذ عاـ 
 بشكؿ مباشر، حيث كانت لو سياسات كمكاقؼ اتجاه فمسطيف عبرت عف مصالح 1909كحتى عاـ 

كسياسة الدكلة العثمانية نحك فمسطيف، حيث أظير ىذا السمطاف اىتماما خاصا بفمسطيف ألسباب عدة 
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أىميا المركز الديني كالتجارم باإلضافة إلى تكجو أنظار الييكد كاالستعمار ليا مف خالؿ زيادة أعداد 
المياجريف إلييا كتسابؽ المؤسسات الدينية األجنبية عمى العمؿ عمى أرضيا كخكفو مف خسارة أجزاء 

ترؾ العيد الحميدم عمى . جديدة مف اإلمبراطكرية بعد خسارة البكسنة كاليرسؾ في أجزاء الدكلة األكركبية
فمسطيف تأثيرا كبيرا كباقي أجزاء اإلمبراطكرية مف خالؿ السياسات كاألعماؿ التي قاـ بيا في المجاؿ 
الداخمي كالخارجي كخاصة تفعيؿ البرلماف في بداية حكمة تـ تعطيؿ الدستكر فيما بعد كالحكـ بشكؿ 

 الحركات القكمية في أجزاء ،جيش ضعيؼككرث أكضاع اقتصادية كسياسية كمالية صعبة  مطمؽ، 
. اإلمبراطكرية باإلضافة إلى االستعمار كالصييكنية

" كفي فمسطيف برزت ىذه األخطار خالؿ فترة حكـ عبد الحميد أكثر مف أم منطقة عربية مجاكرة  
فباإلضافة إلى زحؼ النفكذ األكركبي السممي منذ بداية عيد التنظيمات برزت الحركة الصييكنية التي 

ك تأثر المجتمع الفمسطيني بسياسة . 7"بدأت استيطاف فمسطيف تنفيذا لبرنامج إقامة دكلة ييكدية فييا 
 .السمطاف عبد الحميد بشكؿ كبير ترؾ تأثيراتو حتى اليـك عمى الكضع الفمسطيني

خاصة ثكرات شعكب البمقاف ب مف األزمات الخارجية التي تعرضت ليا اإلمبراطكرية  فمسطيفعانت
 1877كما شكمت الحرب الركسية العثمانية سنة …المطالبة باالنفصاؿ كاالستقالؿ عف الحكـ العثماني

اقتصادم  كىزيمة الجيش العثماني كخسارة أراضي جديدة مف الدكلة كما ترؾ ذلؾ مف تأثير في استنزاؼ
كأف حصة فمسطيف … أف العثمانيكف خسركا في تمؾ الحرب نحك مائة ألؼ عسكرم" كبشرم حيث 

انعكست األزمات التي  .8"كجارتيا منطقة البمقاء كانت أكثر مف عشرة آالؼ قتيؿ في ساحات المعارؾ 
مرت بيا الدكلة العثمانية عمى أحكاؿ األىالي في فمسطيف مف خالؿ زيادة الضرائب كتجنيد الشباب كما 

شكمت فمسطيف ممجأ لبعض سكاف اإلمبراطكرية الفاريف مف مناطؽ الخطر مثؿ البشناؽ كالشركس كرجاؿ 
لسببيف .  1882الثكرة العرابية بعد احتالؿ مصر كقد أكلى العثمانيكف فمسطيف اىتماما متزايدا بعد سنة 

ألنيا أصبحت منطقة حدكدية بعد احتالؿ بريطانيا لمصر، كألنيا صارت محط أنظار الحركة : ميميف
المطامع )الصييكنية التي بدأت استيطاف البمد في سبيؿ إقامة دكلة ييكدية كقد التقى ىذاف العامالف 

في خطيف متكازييف حتى نشكب الحرب العالمية األكلى فأديا  (االستعمارية البريطانية كالخطط الصييكنية
 .1917 بمفكر سنة تصريح في إصدارإلى التعاكف 

 أصبحت عالقة الدكلة العثمانية مع بريطانيا كفرنسا سيئة مع بداية تقارب ألماني عثماني تجسد في 
انعكست في تحسف األحكاؿ االقتصادية كتحسف الخدمات الصحية كالتعميمية ، اترمساعدات كزيا

 نسمة في أكاخر السبعينات مف القرف 470,000كاألكضاع الديمغرافية فبعد أف بمغ عدد سكاف فمسطيف 
التاسع عشر، شيدت العقكد الثالثة التالية التي حكـ فييا عبد الحميد استمرارا في الزيادة حتى كصؿ العدد 

                                           
. 213، ص 1918-1700تاريخ فمسطيف في أكاخر العيد العثماني مناع، عادؿ،  - 7
. 215 نفس المصدر السابؽ، ص 8
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كذلؾ بفعؿ اليجرة إلييا فيما تتحدث إحصائيات أخرل مثؿ سالنامة . 9 "1908 نسمة 650,000نحك 
 كغير 269,960  يؤلؼ المسممكف منيـ 317,195أف عدد سكاف فمسطيف ىك  " 1872-1871العاـ 

كال % 14,89كغير المسمميف % 85,11 أم أف نسبة المسمميف مف مجمكع السكاف 47,235المسمميف 
  1893كيالحظ أف الزيادة السكانية برزت بشكؿ في إحصاء . 10" تدخؿ نسب الييكد مف ىذا المجمكع 

كتبمغ نسبة % 52,9كنسبة الذككر % 47,1 نسمة كاف نسبة اإلناث ىي 425,966حيث بمغ مجمكعيـ "
 .11% "12,7كغير المسمميف % 87,3المسمميف منيـ 

 يالحظ مف خالؿ ىذه األرقاـ الزيادة السكانية كاألسباب الداعية إلى زيادة حركة السكاف في فمسطيف 
لألسباب المذككرة سابقا كالتحسف االقتصادم الذم أخذ بالظيكر كالتنافس االستعمارم كالصييكني رغـ أف 

    .دية الييكىذه األرقاـ ال تشمؿ اليجرة
 كحسابات الييكد كالحركة الصييكنية باليجرة إلييا لدكافع دينية انطالقان مف الفكر الصييكني كتكجياتو

 الذم أخذ يركج ،كسياسية كخاصة مع تبمكر طركحات الفكرة الصييكنية حكؿ دكلة ييكدية في فمسطيف
طرؽ مختمفة شرعية كغير شرعية كعف طريؽ مكانئ بنحك فمسطيف  أخذكا بالتكجو ليا ثبكدكر ىرتسؿ

كلكف اليجرة استمرت مف ركسيا كبمغ " فمسطيف أك المكانئ األخرل مف الدكلة العثمانية كخاصة بيركت 
 كال تتضمف ىذه األرقاـ عدد المياجريف الفعمي الذم زاد ،1882تعداد المياجريف الييكد سبعة آالؼ سنة 

عنيا بكثير الف أناسا مف المياجريف كانكا ينزلكف مرفأ بيركت أك غيره ثـ يسافركف برا إلى القدس كال تبمغ 
ازدياد الضغط السياسي عمى الييكد كخاصة في ركسيا كرفض الدكؿ الغربية . 12"الحككمة بأعداد ىؤالء

كخاصة بريطانيا أك أمريكا مف استقباؿ أعداد كبيرة لدييـ لمظركؼ االقتصادية الصعبة في تمؾ الدكلة 
المنفذ الكحيد لدييـ ىك   . في تمؾ الدكؿكلحالة البطالة العمالية كالمنافسة مف طرؼ ىؤالء المياجريف

 لمتساىؿ كالتسامح الديني  كاالرتباط ،التكجو نحك الدكلة العثمانية بشكؿ عاـ كفمسطيف بشكؿ خاص
. الديني المزعـك مف طرؼ الييكد نحك فمسطيف

ساىمت مكاقؼ حركة االتحاد كالترقي في الدكلة العثمانية كالتساىؿ مع الييكد كالحركة الصييكنية في 
" حسنةكانت العالقات بيف قيادة االتحاد كالترقي كالحركة الصييكنية  زيادة حركة اليجرة نحك فمسطيف، 

 استفاد النفكذ الصييكني بقدر 1909كحيف أطاحت جمعية تركيا الفتاه بالسمطاف عبد الحميد في العاـ 
 ككاف ،(كىـ ييكد اعتنقكا اإلسالـ)ة ـكبير الف ىذه الجمعية كاف مف بيف أعضائيا عدد مف ييكد الدكف

                                           
. 221 نفس المصدر السابؽ، ص 9

. 912ص ، المجمد الثاني، المكسكعة الفمسطينية، (2) ييفعبد الكريـ، فمسطيف في عيد العثماف. درافؽ، 10
 .915 نفس المصدر السابؽ، ص 11
 

. 870نفس المصدر السابؽ، ص 12
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التنافس  كساىـ .13"أحد القكاسـ المشتركة الذم جمع ىذه العناصر انتسابيا لمجمعية الماسكنية السرية 
كانسجاما مع .  كخاصة مف طرؼ بريطانيا كحمايتيا لمييكد في فمسطيف،االستعمارم كالسياسة االستعمارية

 ساىمت في زيادة اليجرة الييكدية نحك فمسطيف مف ،مصالحيا في إيجاد مكطئ قدـ ليا في المنطقة
 بمفكر كتطبيقو كسياسة اليجرة التي تصريحخالؿ قنصمياتيا في القدس كبيركت كتجسد أكثر في إصدار 

 .اتبعيا أثناء فترة االنتداب عمى فمسطيف فيما بعد
 ساىمت حركة التجارة كاالزدىار مع كجكد مكانئ مثؿ بيركت كيافا كغيرىا مف المكانئ عمى ساحؿ 
البحر المتكسط كزيادة الحركة التجارية بيف كاليات بالد الشاـ كأكركبا في زيادة حركة السكاف مف كالي 

أف تكاجد الييكد في فمسطيف أخذ باالزدياد في النصؼ يالحظ  .فمسطيف كعمى أسس تجارية كاقتصادية
ؿ األحداث السياسية كالظركؼ االقتصادية ضالثاني مف القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف بؼ

كأصبحكا في عاـ . 14" اثنا عشر ألؼ ييكدم 1882لقد كاف في فمسطيف قبؿ " المتكاجدة في المنطقة 
مدل شدة يظير  عاما 30 يالحظ تضاعؼ العدد حكالي سبع مرات خالؿ حكالي . ألؼ85 حكالي 1914

حركة السكاف الييكد في تكجييـ نحك فمسطيف كما ترؾ ذلؾ مف تأثير عمى سكاف فمسطيف مف النكاحي 
الديمغرافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية فيما بعد أدت إلى نكع مف المقاكمة كالتشكؾ كالحذر ليذه 

. الحركة غير الطبيعية
 تميزت فمسطيف في نياية القرف التاسع عشر ببركز اتجاىيف عمى المسرح السياسي ،مف جية ثانية

 كذلؾ في ، الحركة الصييكنية كاالستيطاف الصييكني في فمسطيف ثانيا الحركة القكمية العربية،أوالكىما 
 .فترة حكـ السمطاف عبد الحميد الذم كاف لو مكاقؼ كسياسات مف ىذيف االتجاىيف

               الحركة القومية العربية: االتجاه األوؿ
 طابع إسالمي كالتعامؿ عمى أساس االكضع السياسي الداخمي في الفترة العثمانية األكلى ذكاف          

كلـ تظير نزعات قكمية في اإلمبراطكرية العثمانية إال بعد . الشريعة اإلسالمية في كاليات الدكلة المختمفة
كأخذت ،  التي أخذت تطرح الفكرة القكمية ،كظيكر البرجكازية في المجتمعات األكركبية، الثكرة الفرنسية

ازدادت  اليكة اتساعا بيف العثمانييف ك. ىذه الفكرة تنتقؿ إلى المجتمع العثماني في القرف التاسع عشر 
كلعبكا دكرا ىاما في … أثر احتالؿ محمد عمي باشا لبالد الشاـ، كنتيجة النتشار الفكرة القكمية" كالعرب  

. 15"أكسبيـ كثيرا مف الثقة بالنفس، كنشر بينيـ بذكر التحرركإجالئو عف بالدىـ 
ة في بالد الشاـ في القرف التاسع عشر قبؿ غزك يئ الظركؼ االقتصادية كالسياسية السساعدت     ك

كانت لدييـ   . كاف األىالي يعانكف مف ظركؼ اقتصادية سيئة محمد عمي ليا في تسريع سقكطيا بيده،

                                           
. 872 نفس المصدر السابؽ، ص 13
. 5، ص1948-1917، القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف ث، بياف نكبيضك الح14
. 510، ص 1916-1516العرب كالعثمانيكف رافؽ، عبد الكريـ، .  د15
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الذم أرىقيـ اقتصاديا كعدـ تكفر األمف كالنظاـ كسيطرة نظاـ االلتزاـ ، رغبة لمتخمص مف الحكـ العثماني 
فقد حقؽ " حسف األكضاع  كما  .كجدكا في حكـ محمد عمي مخمصا ليـ مف ىذه الظركؼ ؼكاإلقطاع، 

الزراعة كاستخدـ بعض البدك كفرساف في  كاألمف كصد غزكات البدك مما شجع االستقرار في الريؼ 
في فترة متأخرة مف  . 16" كعدـ تجاكز الضرائب المقررة كازداد لذلؾ المردكد االقتصادم …… جيشو

كأمر بنزع السالح مف .  1834التجنيد اإلجبارم في " حكمو أخذ بتطبيؽ قكانيف كأنظمة جديدة كخاصة 
ساىمت ىذه  . 17"عااكقد أثارت الخدمة العسكرية األىمييف كتضرر اقتصاد الريؼ تب… األىمييف

اإلجراءات كغيرىا في الثكرة عمى حكـ إبراىيـ باشا في مختمؼ المناطؽ كخاصة جبؿ الدركز مما أخؿ 
بالتكازف الطائفي كفتح المجاؿ لمتدخالت األجنبية كبالتالي أثار السكاف عمى محمد عمي باشا كما ساىمت 
فرمانات الدكلة العثمانية لعدـ شرعية حكـ محمد عمي في تجذر الثكرة كانتشارىا إلى مختمؼ مناطؽ بالد 

نشر أفكار التحرر كالقكمية كتبيف ليـ ضعؼ اإلمبراطكرية العثمانية ال " الشاـ كمنيا فمسطيف، حيث 
بالنسبة ألكركبا فقط بؿ بالنسبة لمحمد عمي نفسو كأظيرت ليـ تسع سنيف مف االنفصاؿ عف العثمانييف 

نشط ، ازدادت المساحات المزركعة، ابتعد خطر البدك، إمكانات لـ يحممكا بيا مف قبؿ كاستتب األمف
افتتحت المدارس المصرية كالتبشيرية كاعتز الناس بحمؿ السالح سكاء في الخدمة في جيش ، االقتصاد

، كساىمت ىذه التجربة في لعبيـ دكر في إجالئو عف بالدىـ كأكسبيـ ثقة " الثكرة عميو ممحمد عمي أك ؼ
. بأنفسيـ كقدرتيـ عمى االعتماد عمى الذات

، التدخؿ األكركبي، الدكلة العثمانية  ،ساىمت الحرب الطائفية في لبناف التي أثارىا اإلقطاعيكفكما 
 أدرؾ عدد مف المفكريف العرب 1860كامتدت إلى بالد الشاـ كالتي برزت بشكؿ كاضح في أحداث 

كخاصة في لبناف، خطكرة ىذه الظاىرة كدعكا إلى رابطة عربية تجمع بيف المكاطنيف عمى اختالؼ 
كاستكحكا التاريخ المشترؾ كالمنجزات الحضارية العربية المشتركة التي أسيـ بيا الناطقكف . مزاجيـ
اء األمة حكؿ ىدؼ كاحد يظير ف مف كافة المذاىب كالطبقات كالتحدث كالعمؿ عمى جمع أب،بالعربية

 كبداية كخطكة أكلى في سبيؿ الكحدة كالتحرر كالرقي لالمة العربية كباقي األمـ في ،اليكية القكمية لمعرب
بدأت تظير مثؿ ىذه األفكار لدل القكميات األخرل كمختمؼ مناطؽ العالـ كخاصة في الدكلة العثمانية، 
. مثؿ البكسنة كاليرسؾ، كاليكناف، العرب داخؿ الدكلة

 كذلؾ بإبراز المنجزات األدبية التي قدميا ،الدعكة إلى القكمية العربية مف خالؿ األدب العربيكبدأت 
الفترة العباسية كاألمكية كطكاؿ الفترات اإلسالمية التي أنجزت عظماء في مثؿ العرب في الفترات السابقة 

مما أعطى صكرة مف االعتزاز كالثقة بالنفس كابراز . الشعر كالنثر كغيرىا مف فنكف األدب كالعمـ
الذيف عممكا عمى إحياء  لمشخصية العربية مف جديد في الفترة العثمانية، برز مجمكعة مف األدباء العرب

                                           
. 407 صنفس المرجع السابؽ،  16
. 408 نفس المصدر السابؽ، 17
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األدب العربي كعرفكا إخكانيـ بعظمة الحضارة العربية كنبيكىـ إلى قضاياىـ األساسية منيـ ناصيؼ 
كبرز نشاطيـ مف خالؿ الكتابة في المجالت كالصحؼ . اليازيجي، كابنو إبراىيـ، كبطرس البستاني

كما ساىمت الصحافة السياسية كالمجالت العممية دكرا في نشر األفكار القكمية . كتأليؼ الكتب كغيرىا
الجكائب لمشدياؽ، المشرؽ، التقدـ، البشير، المصباح، اليدية "ظيرت العديد مف الصحؼ مثؿ ، كالعربية 

.  كصؿ تأثيرىا إلى فمسطيف18"كبيركت كغيرىا مف الصحؼ كالمجالت
 بؿ انتقؿ إلى الجانب السياسي مف خالؿ تأسيس ، لـ يقتصر الكعي القكمي في المجاؿ األدبي

كانت تدعكا إلى رفع شأف العرب داخؿ الدكلة . الجمعيات السياسية المعتدلة كالمتطرفة كالعمنية كالسرية
كمساكاتيـ مع األتراؾ باإلضافة لممطالبة بتحسيف أكضاع العرب االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية 
، كاشراكيـ بشكؿ كبير في مؤسسات السمطة العثمانية بما يتناسب كحجميـ داخؿ اإلمبراطكرية العثمانية

كاف عددىـ عشرة مالييف كنصؼ مقابؿ سبعة مالييف كنصؼ لألتراؾ كأربعة مالييف لقكميات أخرل فقد "
ككاف ليـ في مجمس الشيكخ الذم . 245حصمكا عمى ستيف مقعدا مقابؿ مائة كخمسيف لألتراؾ مف أصؿ 

ىذا التمييز زاد مف مطالبة العرب بحقكقيـ   .19"يعينو السمطاف ثالثة مقاعد مف مجمكع أربعيف مقعدا
كالتأكيد عمى ىكيتيـ القكمية مف خالؿ النشاط داخؿ الجمعيات السرية كالعمنية السياسية كازدادت حده في 

. فترة جماعة االتحاد كالترقي كتكجيياتيـ نحك التتريؾ
 بؿ كانت ىناؾ مشاركة ،أف سناجؽ فمسطيف الثالث لـ تكف غائبة عف تمؾ األحداث كاألفكار يالحظ

فاعمة مف طرؼ أبناءىا مف خالؿ اشتراكيـ في ىذه الجمعيات السرية كالعمنية كالكتابة الصحفية كغيرىا 
كانت مساىمة فمسطيف كبيرة مف ، كبعث الفكرة القكمية كنشرىا بيف أبناء فمسطيفؿ ،مف مختمؼ النشاطات

كدلت "خالؿ المؤسسات التعميمية التي نمت كترعرعت بيا ىذه األفكار مف خالؿ طالبيا كمعممييا  
المؤشرات عمى أف اتساع التعميـ عبر المدارس التبشيرية األجنبية كبخاصة الركسية أسيمت في نمك 

كلـ … اليقظة العربية إذ شممت تدريس المغة العربية كآدابيا كصفحات مف التاريخ العربي اإلسالمي
كفي لكاء القدس كحده أصبح عدد المدارس قبؿ نياية … ب في ىذا الميدافؾتختمؼ فمسطيف عف الر

 كمف ىذه المدارس 30000 كعدد التالميذ 100 مدرسة كبمغ عدد المعمميف فييا 70القرف التاسع عشر 
الركس في الناصرة كاف أىـ المعاىد العممية كقاـ بدكر بارز  (السيمينار)كلعؿ دار المعمميف … الرشيدية

كتظير مشاركة الفمسطينييف في قيادات ىذه الجمعيات القكمية كالحركة . 20"في اليقظة القكمية كاألدبية 
.  21" شخصا126 شخصا مف أصؿ 62فبمغ مجمكعو "العربية 

                                           
العرب عبد الكريـ رافؽ، . ، أك كتاب د123 -121، ص فمسطيف العيد العثمانيأميؿ تكما، .  لإلطالع عمى المزيد عف ىذه المجالت يمكف الرجكع إلى، د18

. 514، ص 1916-1516كالعثمانيكف 
. 535، ص 1916-1516 العرب كالعثمانيكف، رافؽ، عبد الكريـ،. د19
. 134، ص فمسطيف في العيد العثمانيتكما، أميؿ، .  د20
. 248، ص نفس المرجع السابؽ، مناع، عادؿ.  د21
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 اف الدراسة الدقيقة كالشاممة لمدل دكر كفعالية كحتى النسبة العددية لمفمسطينييف مف ، كخالصة القكؿ
 التي شكميا العرب في مختمؼ مناطؽ ،مجمكع أعضاء الجمعيات العربية السياسية كاألدبية كالثقافية

الدكلة العثمانية كخارجيا في الفترة الممتدة بيف بداية الحرب العالمية األكلى كحتى إقامة حككمة األمير 
ألعضاء العرب المنخرطيف في ىذه ؿ تظير أف نسبتيـ  اقتربت مف النصؼ ،فيصؿ في دمشؽ

الجمعيات، كحصتيـ الديمغرافية تشكؿ نسبة أكبر مف حصة سكاف العراؽ كبالد الشاـ مجتمعة كبيذا 
يظير مدل الكعي السياسي كالقكمي كالثقافي ألىؿ فمسطيف قياسا لمدكؿ العربية األخرل كالذم ما زاؿ 

 كيعكد ىذا االىتماـ كالتكجو لدل ابناء فمسطيف نحك االنخراط في العمؿ القكمي العربي .ماثال حتى اليكـ
العتقادىـ بأف البعد القكمي كالتفاعؿ معو باإلضافة إلى التربية السياسية التي تربى عمييا الفمسطينيكف 

كىذا التكجو ما زاؿ مكجكد لدل سكاف فمسطيف في الكقت الحاضر . بمنطمقات لمكحدة العربية اإلسالمية
كتكجياتيـ كآماليـ مف العالـ العرب في تحريرىـ مف االحتالؿ اإلسرائيمي لقناعتيـ بعدـ القدرة عمى 

التحرر إال مف خالؿ دعـ األمة العربية سيساىـ في دعميـ في حؿ مشاكميـ كالتي أخذت تتفاقـ بالسيطرة 
الصييكنية عمى األراضي الفمسطينية كاالنتداب البريطاني فيما بعد كبيذا كاف تكجييـ القكمي ىك األمؿ 

. الكحيد في التخمص مف االستعمار كالصييكنية
عكني عبد اليادم مف كاف  .1913المؤتمر العربي األكؿ الذم عقد في باريس في عاـ كبرز في  

 387كما أف برقيات التأييد كقعت مف . نابمس إحدل الشخصيات الخمس المبادرة إلى عقد المؤتمر
 فمسطينيا برز العديد مف الفمسطينييف في صفكؼ الحركة القكمية العربية كالدعكة 139شخصا كاف بينيـ 

 كالعمؿ عمى تحقيقيا مثؿ ركحي الخالدم، سعيد الحسيني، حافظ السعيد، عكني عبد اليادم، سعيد .ليا
الكرمي، عثماف النشاشيبي، أحمد عارؼ الحسيني، أسعد الشقيرم، حافظ طكقاف، أحمد الخماش، 

كما أف الرد العثماني التركي كاف شديدا . كانت ىذه المشاركة فاعمة .22مصطفى عارؼ الحسيني كغيرىـ
 مع ، مف خالؿ إجراءات كممارسات تعسفية خاصة في مطمع القرف العشريف،عمى ىذه الدعكة القكمية

دفع العرب إلى . استالـ االتحاد كالترقي ألمكر السمطة في استنبكؿ كخالؿ الحرب العالمية األكلى
عالف الثكرة مف أجؿ االستقالؿ عف   .ىـالكصكؿ إلى مرحمة القطيعة كا 

كانت خط مكاجية بيف العثمانييف ، عانت فمسطيف خالؿ الحرب العالمية األكلى ظركؼ صعبة  
 فرض ىذا الكضع عمى فمسطيف أعباء أكبر في الحرب . كاإلنجميز الذيف كانكا يسيطركف عمى مصر

 جندم كازداد عبء األىالي بمكاـز العسكر 60,000كأرض لممعركة، بمغ عدد الجيش العثماني بيا حكالي 
.  23حتى جاكزت الحد فأخذ الناس يضجكف مف ثقؿ ىذه التكاليؼ

                                           
. 250نفس المصدر السابؽ، ص22
. 260نفس المصدر السابؽ، ص23
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تعرضت فمسطيف كأبناءىا لقمع جماؿ باشا السفاح سكاء باإلعداـ مثؿ سميـ األحمد عبد اليادم ك
كاستبداؿ السجف بدؿ اإلعداـ لكؿ مف حافظ بؾ السعيد، كسعيد الكرمي باإلضافة إلى إعداـ آخريف مثؿ 

رغـ ذلؾ بقي السكاف عمى كالءىـ لمدكلة العثمانية . عمي عمر النشاشيبي، محمد الشنطي كنفي آخريف
كبرز مف خالؿ بعثة عممية إلى االستانو إلعالف الكالء كضمت مجمكعة مف العمماء مثؿ إبراىيـ العكي، 

. كالشيخ عمي الريماكم كأسعد الشقيرم كغيرىـ
كتجسد في . ىذا المد القكمي فيما بعد في فترة االحتالؿ كاالنتداب البريطاني عمى فمسطيف استمر

العديد مف االنتفاضات كالثكرات المسمحة ضد البريطانييف كأعدائيـ مف الحركة الصييكنية التي تالقت 
 كتجسدت في كعد بمفكر كصؾ االنتداب كتطبيقو عمى فمسطيف عمى .مصالحيـ عمى أرض فمسطيف

عطاءىا لمييكد بأشكاؿ مختمفة  حيث كاف المتضرر الرئيس مف ،حساب الفمسطينييف بانتزاع أراضييـ كا 
ىذه العممية الفالح الفمسطيني كسكاف القرل مما دفعيـ لالنتفاض كالثكرة عمى االنتداب البريطاني 

. كالصييكنية
 لييودي والصييونيالتغمغؿ ا: االتجاه الثاني

الييكدم االستعمار ىي بداية . الذم تميزت بو المرحمة العثمانية المتأخرة في فمسطيف،المظير الثاني
 .ييا بالطرؽ الشرعية كغير الشرعيةؿكالتدرج في زيادة أعداد المياجريف الييكد كالصياينة أ، كالصييكني

كبداية القمؽ العثماني كسكاف فمسطيف ليذه الظاىرة كاستعماليـ مختمؼ الكسائؿ كاألساليب لمكاجية ىذا 
التطكر الحاصؿ عمى األرض الفمسطينية كالتدخؿ كالمساعدة األجنبية لمحركة الصييكنية في سبيؿ تحقيؽ 

. أىدافيـ المشتركة في السيطرة عمى المنطقة العربية كفمسطيف بشكؿ خاص
أف التكاجد الييكدم في فمسطيف في العصر الحديث كاف عاديا كمحدكدا كمف الييكد الذيف   يالحظ

ـ لـ يكف فييا سكل شخص ييكدم كاحد في المد 1170 كيذكر أنو عاـ .سكنكا في البالد مف عدة قركف
كقد بمغ عدد . 24كآخر في حيفا كاثنيف في بيت لحـ كأربعة في القدس يعممكف صباغيف بمكافقة الصميبييف

 خمسة آالؼ فحسب، كالظاىر أف عددىـ ارتفع إلى ستة 1799الييكد عندما غزا نابميكف البالد في عاـ 
مف مجمكع % 2 عربي، أم أف الييكد لـ تتعد نسبيـ 300,000 مقابؿ ما يقارب 1839آالؼ في عاـ 
كمع زيادة التغمغؿ كالنفكذ األكركبي في عصر التنظيمات العثمانية كاالمتيازات . 25سكاف فمسطيف

 ألؼ 22 أم نحك 1882مف سكاف البمد سنة % 5األجنبية، حيث قفز عدد الييكد نتيجة لذلؾ إلى نحك 
ككانت األقميات الييكدية .  ىذا التكاجد كاف يتركز في المدف مثؿ القدس، طبريا، صفد، حيفا. 26شخص

العثماني الذم سمح لألقميات " ةؿـاؿ"في فمسطيف تتمتع بالحماية كتدير شؤكنيا الداخمية حسب نظاـ 

                                           
 .76الحالؽ، حساف عمي، نفس المرجع السابؽ، ص24

 .77الحالؽ، نفس المصدر السابؽ، ص25

. 228مناع، عادؿ، نفس المرجع السابؽ، ص 26
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 نقطة تحكؿ في العالقات العربية الييكدية عمى 1882كيعتبر عاـ . الدينية بيامش مف اإلدارة الذاتية
أرض فمسطيف كبداية مرحمة جديدة مف التكاجد أخذ شكال كمنحا خطيرا تبمكر فيما بعد، أصبحت اليجرة 

الييكدية أكثر تنظيما كىدؼ أصحابيا مف خالؿ استيطانيـ إلى إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف عمى 
برز في طبيعة التكاجد في المستكطنات المقامة عمى األراضي الزراعية عمى ك. حساب سكانيا األصمييف

شراء األراضي الزراعية مف طرؼ العائالت الييكدية ك. حساب الفالح الفمسطيني كالقرل الفمسطينية
اء بإح" بدأ االستيطاف المنظـ مف خالؿ إنشاء حركة  .كالصييكنية مف كبار المالكيف كاإلقطاعييف

 ل أكؿست، حيث تأس27 1904-1881صييكف كىـ مياجركف مف ييكد ركسيا كركمانيا كبكلندا في الفترة 
المستعمرات الزراعية مثؿ عيكف قارة، ممبس إال أنيـ فشمكا فشال ذريعا في الزراعة لكال مساعدة 

في مؤتمر باؿ اآلخذ "  بالتطكر مع تبني الحركة الصييكنية   االستعمار ثـ أخذت حركة .28"ركتشيمد
ببرنامج استيطاف منظـ لو أىدافو السياسية الكاضحة التي تحظى بتأييد جماىير الييكد كىك بناء األمة 

. 29"الييكدية في فمسطيف 
 مستعمرة تسع منيا في الجميؿ 17 بمغ 1897يالحظ أف كضع االستيطاف الصييكني حتى عاـ 
. 30" دكنـ 139,230يممككنو -  نسمة 3867الشرقي كثماف في المنطقة الساحمية كمجمكع سكانيا 

 طبريا كالخميؿ باإلضافة إلى التكجو ، صفد،تكجو السكاف الييكد نحك المدف كخاصة مدينة القدسكاف 
لـ يشكؿ   . في ىذه المدف عند القدكـ نحك السكف في المناطؽ الساحمية خاصة يافا كحيفا ككف النزكؿ 
 كتغيير طبيعتيا كديمغرافيتيا، حيث أف  ،االستيطاف الييكدم حتى ىذه المرحمة خطكرة كبيرة عمى األرض

يالحظ . 31" ألؼ مف أصؿ نصؼ مميكف فمسطيني60عدد الييكد حتى ىذا التاريخ كصؿ إلى حد إلى 
األرض مف خالؿ المستكطنات الزراعية إال أف ذلؾ لـ مف زيادة سكانية مع سيطرة عمى بعض األجزاء 

 إال أف مكقؼ السمطة العثمانية ممثمة  ,يصؿ إلى مرحمة التيديد القكم لمفمسطينييف كالسمطة العثمانية
بالسمطات نحك الطمكحات الييكدية كخاصة مف خالؿ مطالب ىرتسؿ الذم شكؿ بداية مرحمة جديدة في 

 المتمثمة في إقامة  الكطف القكمي كالدكلة الييكدية  ,نشاط الحركة الصييكنية كأىدافيا عمى أرض فمسطيف
ال أقدر أف أبيع كلك "  كيظير المكقؼ العثماني في قكؿ السمطاف .حسب طركحاتو في كتابة بنفس االسـ

ال أستطيع أبدا أف أعطي أحدا أم جزء منيا ليحتفظ … قدما كاحدا مف البالد ألنيا ليست لي بؿ لشعبي
 ىـ فإذا  قسمت اإلمبراطكرية فقد يحصؿ الييكد عمى فمسطيف دكف مقابؿ، إنما لف تقسـ إالييفالـالييكد ب

                                           
. 228نفس المصدر السابؽ، ص. مناع، عادؿ 27
 .68، ص 2 ج تطكر القضية الفمسطينية التاريخي كاالجتماعي كالسياسي العيمة، رياض عمي،28
. 75، ص 1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث عكض، عبد العزيز عكض، 29
. 231، ص نفس المرجع السابؽ.  مناع، عادؿ30
. 77، ص نفس المرجع السابؽ،  الحالؽ، حساف عمي31
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ىذا المكقؼ حسـ القضية بالنسبة لمحركة الصييكنية . 32" جثثنا كلف أقبؿ بتشريحنا ألم غرض كاف عمى
أحبطت طركحات ىرتسؿ في الحصكؿ ك. كاالستعمار كلمدكلة العثمانية بخصكص فمسطيف كالتنازؿ عنيا 

 كأدل إلى اتجاىات جديدة لمحركة .بيذه األساليب السميمة كالتفاكضية عمى دكلة ييكدية في فمسطيف
. الصييكنية في سبيؿ الحصكؿ عمى أىدافيا في عيد السمطاف عبد الحميد

 التي أخذت  ،كقد تعززت االتجاىات الجديدة لمحركة الصييكنية مع تكلي االتحاد كالترقي لمسمطة
زادت كتيرة اليجرة كالسيطرة عمى  بالتساىؿ مع الحركة الصييكنية كاالستيطاف الييكدم في فمسطيف،

ؿ آؿ سرسؽ، مثفمسطيف "مف المالؾ الكبار كالذيف كاف معظميـ مف خارج "األراضي الزراعية كخاصة 
كأحد أبناء عبد القادر الجزائرم حتى كانت المساحة المباعة في منطقة طبريا حكالي  (بيركت)كالتكيني 
" استمرت عمميات البيع مف طرؼ ىذه العائالت مثؿ آؿ سرسؽ في منطقة العفكلة  . 33"  دكنـ 70,000

 دكنـ كقد كانت مكاقؼ كالي بيركت داعمة لالستيطاف كجزء مف سياسة االتحاد 9515حيث باعت 
إال  ، ألؼ نسمة85كالي حبمغ مع بداية الحرب العالمية األكلى كأف عدد السكاف الييكد زاد  .34"كالترقي

 .35" شخص مع نياية الحرب56,000كصؿ إلى كأخذ بالتناقص في فترة الحرب أنو 
الموقؼ الفمسطيني مف التغمغؿ الصييوني  - ج

 فقد انتيت الحرب العالمية األكلى بخسارة الدكلة العثمانية لممتمكاتيا في المشرؽ ،ككما ىك معركؼ
ككانت بالد الشاـ الجنكبية مف نصيب بريطانيا كخاصة مناطؽ . العربي كخضكعو إلى دكؿ الحمفاء

كبدأت تعيش فمسطيف مرحمة جديدة مف حياتيا تمثمت باالحتالؿ العسكرم البريطاني ليا كىكذا . فمسطيف
 بعد أقؿ 1917دخؿ الجنراؿ المنبي كبعثتو العسكرية المصرية القدس في الحادم عشر مف كانكف األكؿ 

 قبؿ 1917 تشريف ثاني 2 قد صدر بتاريخ التصريحكاف  . 36" بمفكر تصريحمف ستة أسابيع مف إعالف 
 شيادة التصريح ككاف .عكس الحمؼ الصييكني البريطاني االستعمارم، السيطرة البريطانية عمى فمسطيف

زكاج غير مقدس بيف بريطانيا كالصييكنية عمى صيغة رسالة بعث بيا ارثر بمفكر كزير الخارجية إلى 
إف حككمة جاللة الممؾ تنظر بعيف العطؼ إلى تأسيس كطف قكمي لمشعب "، المكرد ركتشيمد الصييكني

كستبذؿ أفضؿ مساعييا لتسييؿ تحقيؽ ىذه الغاية عمى أف يفيـ جميا انو لف يسمح . الييكدم في فمسطيف
بأم إجراء يمحؽ الضرر بالحقكؽ المدنية كالدينية التي تتمتع بيا المجتمعات غير الييكدية القائمة في 

. 37"فمسطيف كال بالحقكؽ أك بالمركز السياسي الذم يتمتع بو الييكد في البمداف األخرل 
                                           

. 116نفس المصدر السابؽ، ص الحالؽ،  32
. 255، ص نفس المرجع السابؽمناع، عادؿ، .  د33
. 256نفس المصدر السابؽ، ص . مناع، عادؿ 34
. 260نفس المصدر السابؽ، ص . مناع، عادؿ 35
. 88، ص تاريخ فمسطيف الحديثالكيالي، عبد الكىاب، .  د36
. 84، ص نفس المصدر السابؽ37
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 مف أغرب الكثائؽ الدكلية في التاريخ، إذ منحت بمكجبو دكلة استعمارية أرضا ال التصريح يعتبر
 كمما ىك .تممكيا إلى جماعة ال تستحقيا عمى حساب مف يممكيا كيستحقيا كىك الشعب الفمسطيني

 التصريح، حيث أثار تصريحمعركؼ فاف الجيكش البريطانية لـ تكف قد احتمت فمسطيف عند إصدار اؿ
الغضب كاالستياء كاالستغراب في الكطف العربي كفمسطيف خاصة كأظير مدل التناقض في االتفاقات 

. المعقكدة مع الدكؿ األخرل مثؿ الشريؼ حسيف، كفرنسا كركسيا
تميزت بالعنؼ كالصراع .  كاالحتالؿ البريطاني فمسطيف في مرحمة جديدة مف حياتياتصريحأدخؿ اؿ

كما أف شعب فمسطيف كجد نفسو في ظركؼ جديدة يعمؿ بمفرده كيعاني . كالثكرة عمى أصعدة جديدة
ىمكمو كمشاكمو الخاصة بعد عممية سقكط الدكلة العثمانية اإلسالمية كتقسيـ بالد الشاـ إلى أجزاء 

عدـ القدرة عمى مساعدة  ككاستعماره مف طرؼ آخر مما جعؿ لكؿ منطقة ظركؼ كىمـك كمشاكؿ خاصة
قيادة كبيذا أصبح عمى شعب فمسطيف . اآلخريف كعدـ كجكد عمؽ عربي لو يساعده في محنتو الجديدة

معركتو بقكاه الذاتية كقدراتو البسيطة المتكاضعة مع ضعؼ في الكعي كالقيادة السياسية التي أخذت 
التقميدية مف كبار المالؾ كاإلقطاعييف كبعض  تتممس طريقيا، حيث اعتمد الفمسطينيكف عمى قيادتيـ

المثقفيف ذكم التجربة كالخبرة السياسية المتكاضعة في كجو قيادة صييكنية متمرسة منظمة كاعية ألىدافيا 
 .باإلضافة إلى احتالؿ بريطاني

، بكافة فئاتيـ كاف مكقؼ الفمسطينييف مف االستيطاف الصييكني منذ بدايتو معارضا كرافضا لو
 ىاجـ الفالحكف المطركدكف مف الخضيرة كتباح تيكفا ." كصؿ إلى حد االشتباؾ كاالصطداـكطبقاتيـ،

كقد تكرر اليجـك عمى قرل .  38 "1886قراىـ المغتصبة التي اجمكا عنيا رغـ أرادتيـ كذلؾ سنة  (ممبس)
برزت المقاكمة في شكؿ عرائض احتجاج لمكالة العثمانييف كالى الصدر . 1892ييكدية أخرل عاـ 

. 39" طالبكا فييا بمنع ىجرة الييكد الركس كتحريـ تمميكيـ األراضي في فمسطيف 1891األعظـ سنة 
كىذا  1914 -1908اشتدت المقاكمة الفمسطينية لميجرة الييكدية مع مكجات اليجرة الثانية مف 

الشعكر كالعداء لـ يقتصر عمى الييكد بؿ إلى المالكيف العرب أصحاب األراضي الشاسعة مثؿ مصطفى 
كتجسدت حركة المعارضة في الصحافة كالبرلماف العثماني مف طرؼ النكاب .   الػ سرسؽ،باشا، فؤاد سعد

العرب كالفمسطينييف مثؿ ركحي الخالدم، سعيد الحسيني كشكرم العسمي، الشيخ سميماف التاجي الفاركقي 
مف الكتاب كالمثقفيف الفمسطينييف الذيف أخذكا بإثارة الرأم العاـ العربي كالعثماني حكؿ مخاطر ك.  كغيرىـ

الصييكنية كاليجرة الييكدية إلى فمسطيف كسيطرتيـ عمى األراضي، كما تـ تشكيؿ جمعيات كطنية لنشر 
التكعية كالدفاع عف حقكؽ العرب في فمسطيف لقصد الكقكؼ في كجو األخطار الكشيكة التي تيدد أرض 

نقاذ البالد مف الدمار،   الجمعية الخيرية اإلسالمية، الشبيو النابمسية، ثؿكىذه الجمعيات ـ"الكطف كا 

                                           
. 41 نفس المصدر السابؽ، ص 38
. 42 نفس المصدر السابؽ، ص 39



  -15-  

أخذت عمى عاتقيا تكعية الشعب .  كغيرىا مف الجمعيات 40المنتدل األدبي، يقظة الفتاه العربية
الفمسطيني كالعربي بأخطار الصييكنية كاالستيطاف ككصؿ بالشعب الفمسطيني كقيادتو بالثكرة المسمحة 

 التي كانت تساند ،ضد الصييكنية مع بدايات الحرب العالمية األكلى نتيجة مكاقؼ حككمة االتحاد كالترقي
 .االستيطاف كالصييكنية حسب قكؿ جميؿ الحسيني

 

    في التمييد النفجار الثورةاالحتالؿ البريطانيدور - د
 

السياسة البريطانية في فمسطيف .1
تميزت السياسة االستعمارية لمدكؿ األكركبية بالعنؼ كالحد كاستغالؿ الشعكب المقيكرة بأساليب قمعية 

 كقد تميزت السياسة البريطانية بحالة .االجتماعية كالثقافية،  السياسية،كشديدة مف الجكانب االقتصادية
أشد في مستعمراتيا بسبب الباع الطكيؿ ليا في االستعمار، تعتبر أكؿ دكلة استعمارية كاإلمبراطكرية التي 

 كصمت إلى ىذه المرحمة مف خالؿ أسمكب فرؽ تسد كصنع الصراعات .لـ تغب عف ممتمكاتيا الشمس
لذلؾ .  أما في فمسطيف فقد كانت أساليبيا أشد لتزاكجيا مع الصييكنية,الطائفية داخؿ الشعب الكاحد

كالذم تجسد مف مراسالت الحسيف ,استعممت أساليب المراكغة كالتحايؿ مع الفمسطينييف كالخداع 
 بمفكر كصؾ االنتداب، ىذه التكصيات الصادرة تصريحفي ، ساف ريمك، اتفاقيات سايكس بيككماىكف، مؾ

في صؾ االنتداب قامت بريطانيا بتنفيذىا مف خالؿ السماح لمييكد باليجرة إلى فمسطيف كبأعداد كبيرة 
 حكؿ أعداد اليجرة في سنكات االنتداب ( 1/2 )كبطرؽ شرعية كغير شرعية كيظير مف الجدكؿ المرفؽ

 طبقت السياسات االستعمارية  ..البريطاني عمى فمسطيف كخاصة في سنكات الثالثينات كاألربعينات 
النضالية كاتبعت سياسة سيرتو ـفي كالقكانيف كاألحكاـ العرفية كقمع الشعب الفمسطيني بالقكة العسكرية 

الحصار كالتجكيع كىدـ المنازؿ ككصمت قمتو في ىدـ البمدة القديمة في مدينة يافا كجزء مف سياسة 
  ،بالمدافع في حالة عدـ انسحاب الثكار مف مدينة القدساألماكف المقدسة كىددت بقصؼ " .ب الثكرةضر

 41"ككي تحكؿ دكف اطالؽ النار مف داخؿ البيكت كاألزقة، أرسمت أماميا سكانان عرب اخرجكا مف بيكتيـ
 كما أصدرت األحكاـ كاالعدامات لمجرد اقتناء ىراكة أك سكيف أك قطعة .قتحاـاالفي مقدمة قكاتيا أثناء 

 منع التجكؿ الذم كاف يمتد طكاؿ الكقت عمى القرل كالمدف في إطار سياستيا لقمع ،الحصار، سالح
كتقع ىذه األساليب في إطار سياستيا كدكلة استعمارية مف أجؿ المحافظة عمى مصالحيا في ، الثكرة

لـ تأخذ اعتبار كحسباف لمقكاعد كالقيـ اإلنسانية كاحتراـ حقكؽ . المناطؽ االستعمارية التي سيطرت عمييا

                                           
. 65-48نفس المصدر السابؽ، ص عبدالكىاب، . الكيالي، د40
 

 1939-1936، ترجمة أحمد خميفة، الثكرة العربية الكبرل في فمسطيف (جامعة الككيت)مؤسسة الدراسات الفمسطينية  41
. 77ص-دراسة عسكرية– في فمسطيف 1939-1936ثكرة . كرجب، يكسؼ. 168، ص(الركاية الرسمية اإلسرائيمية)
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 السياسة العنصرية كسيادة الرجؿ األبيض كتفكقو عمى باقي الشعكب كبرز تاإلنساف كحريتو كمارس
كبيذا تبرز كافة . عة ضد الينكد كفي جنكب أفريقياتب أمريكا كالسياسة الـالىبشكؿ كبير في تجارة العبيد 

ىذه الممارسات ضالعة االستعمار البريطاني ككحشيتو في قمع الثكرات التحررية في العالـ بشكؿ عاـ 
 .كفي منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ خاص مف أجؿ المحافظة عمى مصالحة في المنطقة

لممناطؽ   1917 كانكف األكؿ 11دخكؿ الجنراؿ المنبي لمدينة القدس في بدأت ىذه السياسة مع 
كأصبحت تعيش ىذه المنطقة مرحمة سياسية جديدة . كالتي أطمؽ عمييا فمسطيف، الجنكبية مف بالد الشاـ

إدارة المنطقة " 1918شكؿ المنبي في أيمكؿ . جزء مف دكلة إسالمية إلى مناطؽ تحت االحتالؿؾكانتقمت 
أم فمسطيف كتكليو الجنراؿ كاليتكف منصب مدير اإلدارة العسكرية في " الجنكبية مف بالد العدك المحتمة 

 لكاءان مع 13حيث أصبحت " فمسطيف مع تقسـ البالد بعد أف كانت ثالثة سناجؽ في الفترة العثمانية 
 1919تعيف حاكـ عسكرم لكؿ لكاء الدارة شؤكنو الحياتية كاألمنية، ثـ خفضت إلى عشرة ألكية في العاـ 

ثـ . حيث تكلت اإلدارة العسكرية القياـ بالخدمات االجتماعية كالثقافية كالصحية كغيرىا مف الخدمات. 42"
 الذم يشرؼ عمى اإلدارة الحككمية ،1920تأسست اإلدارة المدنية برئاسة المندكب السامي في تمكز 

كيرجع إلى كزير المستعمرات المسؤكؿ أماـ البرلماف البريطاني كالمندكب السامي ىك نفسو القائد العاـ في 
 كلكف ليست لو صالحيات قيادة القكات المسمحة كيساعد المندكب السامي عدة أشخاص أىميـ ،فمسطيف

كاف يشكؿ منيـ المجمس التنفيذم الذم  ك.السكرتير العاـ لمحككمة، مدير المالية، كالنائب لمشؤكف القانكنية
يساعد المندكب السامي في إدارة البالد كسف القكانيف بعد مناقشتيا مف المجمس االستشارم المعيف مف 

كاف المندكب . عشرة مكظفيف كعشرة أعضاء معينيف تعينيـ الحككمة مف المسممكف كالمسيحيكف كالييكد
السامي األكؿ ىك ىربرت صمكئيؿ الييكدم الديانة الصييكني كالذم كاف لمحركة الصييكنية دكر في 

 كقد سعى صمكئيؿ منذ البداية دير شؤكف البالد كيتصرؼ في مقدرات الشعب الفمسطينيمتعينو حيث أخذ 
الى اتباع مختمؼ الكسائؿ إلرغاـ العرب عمى بيع امالكيـ، فكاف يفرض الضرائب الجماعية الباىظة 
كيمنع تصدير الحبكب كالزيت الى معظـ األسكاؽ فتيبط األسعار كيعجز الفالح عف تسديد الديكف 

كما أمر بتصفية أعماؿ البنؾ الزراعي العثماني كتحصؿ قسـ كبير مف ديكنو قسران مف صغار . كالضرائب
كلمدة سبعيف عامان  (1921)كما منح الييكدم ركتنبرغ امتياز تكليد الكيرباء لعمـك فمسطيف . الفالحيف

. كما كزع األسمحة كالذخائر عمى المستكطنات الييكدية كالمساعدة في ىجرة الييكد كتأسيس مؤسساتيـ
دارية تؤدم إلى قياـ الكطف  كبالتالي شرع منذ كصكلو في كضع البالد في حالة سياسية كاقتصادية كا 

حيث "كاف يتكلى إدارة البالد عمى أساس الكاقع كليس إلى أساس المبدأ كالقانكف . القكمي الييكدم
 ، لـ 43 "1923 أيمكؿ 29 بتاريخ  كحتى تطبيؽ صؾ االنتداب1920استمرت فترة اإلدارة المدنية مف آب 

                                           
 .117، الدراسات الخاصة، القسـ الثاني، صالمكسكعة الفمسطينيةفمسطيف في عيد االنتداب البريطاني، . طرابيف، أحمد 42
. 1007نفس المصدر السابؽ، ص 43
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يكف لإلدارة االنتدابية التي تكالىا صمكئيؿ أية صفة انتدابية أك أىمية قانكنية كىذا يعني أف بريطانيا 
انتيكت قكانيف الحرب حيف أقامت حككمة في فمسطيف كمارست التشريع كسمحت بتدفؽ اليجرة مف دكؿ 

 كذلؾ باالستناد إلى مراسيـ خكلتيا لنفسيا 1922أجنبية ثـ سنت قانكنا أساسيا  دستكرا في شباط سنة 
 مع صدكر صؾ 1923 ىذا الكضع حتى بداية العاـ استمر. ككميا تيدؼ إلى سمب شعب فمسطيف بالده

 رغـ أنيا كانت تمارسو . أصبحت في كضع قانكني في إدارة فمسطيف،االنتداب مف عصبة األمـ المتحدة
 كيالحظ اف بنكد صؾ االنتداب تصب جميعيا لصالح .منذ عدة سنكات سابقة بتعاكف مع الصييكنية

 تصريح حيث اف العديد مف المكاد تتحدث عف آليات تطبيؽ ،إقامة الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف
جراءات تطبيقوتصريح أف الدستكر الذم كضعتو بريطانيا اشتممت مقدمتو عمى كما. بمفكر .  بمفكر كا 

 .كخاصة بيع األراضي كتسجيميا كالسماح باليجرة كاالعتراؼ بالمنظمة الصييكنية كشريؾ في إدارة البالد
لـ يأخذ صؾ االنتداب العيكد التي قطعتيا بريطانيا لمعرب باإلضافة إلى الضمانات التي اشتمؿ عمييا 

.  1922كتاب تشرشؿ األبيض لعاـ 
 مياجر ييكدم إلى فمسطيف خالؿ العشر سنكات 76,400بدخكؿ "ساىمت ىذه السياسة االنتدابية 

باإلضافة إلى التذمر مف التمثيؿ السياسي الذم كاف لصالح الييكد في المجمس . 44"األكلى مف االنتداب 
التذمر مف السياسة االقتصادية كخاصة تقديـ المشاريع الكبرل مثؿ تكليد الكيرباء ركتنبرغ، ، االستشارم

 مف المشاريع كالنشاطات االقتصادية كالسياسية أدت إلى تذمر .كشركة البكتاس في البحر الميت كغيرىا
، المظاىرات، االحتجاجات، كمعارضة عربية فمسطينية انفجرت في أشكاؿ نضالية عدة بدءا بالعرائض

. كصكال إلى الثكرة كالكفاح المسمح ، كعقد المؤتمرات الكطنية العديدة 
تسييؿ بيع االراضي - 2

ساىمت السياسة البريطانية في زيادة حصة الييكد مف أراضي فمسطيف مف خالؿ سف القكانيف 
كاألنظمة كالتعميمات التي تسمح لمييكد بشراء األراضي باإلضافة إلى منح أراضي الدكلة العامة كالمشاع 

 كغيره مف القكانيف التي أدت إلى 1926 كقانكف نزع ممكية األراضي عاـ ، كقانكف الغابات،إلى الييكد
قامة المستكطنات عمييا ، سيكلة سيطرة الييكد عمى األراضي العربية باإلضافة إلى منح االمتيازات " كا 

 الصييكنية مثؿ امتياز أراضي الحكلة كشركة استغالؿ األمالح كالمعادف مف البحر الميت اتالكبيرة لمشرؾ
مف مساحة فمسطيف أراضي % 45 كمما ساعد عمى انتزاع األراضي ىك اف  .45"كشركة استغالؿ العكجا 

  أميرية تممكيا الدكلة
العمؿ "كطردىـ الفالحيف العرب عف أراضييـ كسياسة . ككانت عممية تسييؿ بيع األراضي لمييكد 

كالعمؿ العبرم يقصد بو السياسة التي اتبعتيا المؤسسات "التي طبقت في المستعمرات الييكدية " العبرم

                                           
 .1017 نفس المصدر السابؽ، ص 44
. 100، صسياسة االنتداب البريطاني حكؿ أراضي فمسطيف العربية النحاؿ، محمد سالمة، 45
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 كالتي تؤكد عمى اعتماد العماؿ الييكد فقط في تمؾ ،كالشركات كالمستعمرات الصييكنية في فمسطيف
 كزيادة حالة البطالة  ،ب االقتصاد الفمسطينيضر كعدـ تشغيؿ المكاطنيف العرب مف أجؿ ،المؤسسات

 مستعمرات ييكدية فقط ىي 4ففي " إلى صدامات دامية ك. " مف أجؿ تيجيرىـ عف أرضيـىـداخؿ صفكؼ
 شيكر فقط نقص 6 كبعد 1935 عامال عربيا في شباط 6214عمؿ م  كافممبس ككادم جنيف كالخضيرة

كبيذا أخذت تطبؽ سياسة العمؿ العبرم  .46" عامال عربيا فقط677 كبعد عاـ نزؿ إلى 2276العدد إلى 
أصبحت  داخؿ المجتمع كاالقتصاد الييكدم في فمسطيف بشكؿ أكسع في عقد الثالثينيات كبعدىا، 

ساىمت في تفاقـ األكضاع ك .عاممة العربيةاؿالمؤسسات االقتصادية الييكدية خالية مف األيدم 
االقتصادية كاالجتماعية لسكاف القرل العربية كتحكيميـ إلى عماؿ غير مينييف في المدف الفمسطينية 

 .    كزيادة حدة العنؼ كالثكرة ضد االحتالؿ كالصييكنية
ضرب الجبية الداخمية الفمسطينية - 3

قاـ االنتداب يضرب الجبية الداخمية الفمسطينية مف خالؿ إذكاء الصراع العائمي كالعشائرم في المدف 
الفمسطينية كالتنافس عمى المناصب مثؿ رئاسة المجمس اإلسالمي األعمى في القدس بيف الحسنييف 

 كتجسد ذلؾ في تشكيؿ بعض األحزاب التي تأتمر بإمرة االنتداب مثؿ الحزب الكطني، حزب كالنشاشبييف،
، حيث كانت فكرتو التفريؽ بيف المدينة كالقرية كالمدني كالفالح، كما تشكمت (الحزب القركم)الزراع 

قابمة بالنتداب راضية بو ككالميا مف تصريح بمفكر ليس "جمعية تعاكف القرل حيث كانت ىذه األحزاب 
أصبحت  ك47شديدان كليس ىناؾ ما يمنعيا مف قبكلو بشرط المحافظة عمى مصالح المنتسبيف لتمؾ الجمعية

المعارضة بيف األطراؼ الفمسطينية بدؿ أف تككف معارضة ضد الكفاؽ الصييكني البريطاني كبالتالي 
 ، حيثيعكس ىذا عدـ الكعي لدل بعض األطراؼ الفمسطينية لطبيعة الصراع كتجسد في بيع األراضي

الفترة "  كتقـك ببيعيا لمرأسماؿ الييكدم كخالؿ،كانت العائالت اإلقطاعية التي تشترم األرض مف الفالحيف
 بالمائة مف مجمكع األرض التي اشتراىا الصياينة أراضي مالكيف 62,7 كاف 1936- 1933الممتدة 

 بالمائة أراضي فالحيف صغار 22,5 بالمائة أراضي مالكيف غائبيف ك 14,9متكاجديف في فمسطيف ك 
 بالمائة 20,8 بالمائة أراضي مالكيف غائبيف ك 75,4: 1922 ك1920فيما كانت ىذه النسبة بيف 
، يتضح مف خالؿ األرقاـ السابقة 48"  بالمائة أراضي فالحيف صغار 3,8أراضي مالكيف متكاجديف 

تطكر العالقة كالمصالح بيف الفئات العميا لممجتمع الفمسطيني كتحالفيا مع االستعمار كالصييكنية ككصؿ 
يقافيا مع 1936ذركتو في قياـ الطبقة العميا في المجتمع الفمسطيني بدكر كبير في إجياض ثكرة عاـ   كا 

اب مف أجؿ مصالحيا ضركسعت إلى كقؼ األ. اقتراب مكسـ قطؼ الحمضيات كتصديرىا 

                                           
. 13، صخمفيات كتفاصيؿ كتحميؿ.  في فمسطيف1939-1936ثكرة . كنفاني، غساف 46
. 387، ص1939-1922خمة، كامؿ محمكد، فمسطيف كاالنتداب البريطاني  47
. 28، صنفس المرجع السابؽ، كنفاني، غساف48



  -19-  

 نحك نصؼ 1947- 1917، كاعترؼ عزة دركزة بأف عرب فمسطيف باعكا بيف عامي 49"االقتصادية
مميكف دكنـ لمييكد كاف البائعيف مالكا ليسكا فالحيف كلـ يتجاكز عددىـ ألؼ شخص مف مميكف كربع 

مع أف أحكاليـ % 62,7إلى % 20,8ككانت نسبة ما باعو كبار المالؾ الفمسطينييف مف . 50"نسمة
كما اف بعض األشخاص  .51" االقتصادية كاالجتماعية كانت أحسف بمئات المرات مف أحكاؿ الفالحيف

عكني عبد - مف خالؿ تشكيؿ فصائؿ السالـ لضرب الثكرة -مثؿ راغب الناشيبي، فخرم عبد اليادم
 في المؤتمرات الفمسطينية ككاف محامي الككالة الييكدية في القضايا المرفكعة اكاف يعتبر قيادم"اليادم 

 لدل بعض القيادات .52"عمييا مف طرؼ الفالحيف العرب كىذا يعكس عمؽ التناقض كعدـ الكعي 
                                           

. 287، صنفس المرجع السابؽعبد الكىاب، .د الكيالي، 49
. 770، صنفس المرجع السابؽمحمكد كامؿ، . د خمة، 50
. 40 ص. الحركة الصييكنية إرشيؼجذكر الكصاية األردنية، دراسة فيبشير، سميماف، .  يمكف الرجكع إلى كتاب د51
   .195، ص نفس المرجع السابؽعبد الكىاب، . د الكيالي، 52
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 .1936 أيمكؿ 12-  نيساف 15اإلضراب،  : المرحمة األكلى  -1

 

 .1939كانكف ثاني  - 1937 أيمكؿ 26الثكرة في الريؼ،  : المرحمة الثانية  -2

 

 .1939تشريف أكؿ   - 1939تراجع الثكرة إلى المدف،  كانكف ثاني : المرحمة الثالثة  -3

 

 :  ودروسيانتائج الثورة- د

 .السياسيفي الجانب -      ا

 . كاالستراتيجية كالتنظيمية العسكريةفي الجكانب-     ب

 . االقتصاديةاالثار-  ج

 . االجتماعيةاالثار-         د

 .لخسائر البشريةا-  ق 

المفيـو وطبيعة الثورة في التاريخ الفمسطيني الحديث والمعاصر  - أ
يالحظ أف المكقع العسكرم كاالستراتيجي لفمسطيف،كمحاكالت سكانيا لمتخمص مف نير االحتالؿ كالظمـ 

كأفرزت زخما . تاريخيا، أفرزت نكعا مف اإلرث التاريخي كالتجربة الطكيمة في النضاؿ كاالنتفاض كالثكرات
كتجربة غنية في العمؿ الثكرم كالنضاؿ عمى مر العصكر، كترتبط حاالت الثكرة كالتمرد عادة بالظمـ، 

ففي الفترة العثمانية األكلى، . اإلحباط، عدـ األمف كاالستقرار حسب حالة ضعؼ الدكلة الحاكمة أك قكتيا
كانت الدكلة قكية، استتبت األمكر لمدكلة، كلكف عندما أخذت الدكلة بالضعؼ، التراجع، زيادة الظمـ، 
االضطياد لمسكاف، أفسح المجاؿ لمثكرة كبرز ذلؾ في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر، أظيرت 

الدراسات التاريخية حدكث عدة ثكرات في ىذه الفترة، خاصة بعد االستيطاف الصييكني لفمسطيف في 
أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف، كاشتد بعد سيطرة االحتالؿ البريطاني عمى فمسطيف 

كمكاقفو المعادية لمشعب العربي الفمسطيني كانحيازة إلى جانب الييكد كالحركة الصييكنية، ىذه الصكرة 
كتفجر رد الفعؿ الفمسطيني في عدة . أكصمت الفمسطينييف إلى قناعة بضركرة الرد عمى ىذه المكاقؼ

أشكاؿ نضالية سممية كعسكرية، كصمت إلى مرحمة الثكرة الشاممة، حدثت عدة انتفاضات خالؿ النصؼ 
، ككصمت ذركتيا 1933، انتفاضة 1929، انتفاضة البراؽ 1920األكؿ مف القرف العشريف منيا ىبة عاـ 

 كاستمر النضاؿ الفمسطيني الحقا في حرب 1939- 1936في حركة القساـ، كالثكرة الفمسطينية الكبرل 
، كىبة النفؽ، 1987، ثـ الثكرة الفمسطينية المعاصرة كاالنتفاضات األخيرة مثؿ انتفاضة عاـ 1948النكبة 
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، مف ىنا، راكـ الشعب الفمسطيني تراثا غنيا لمثكرة كالنضاؿ كالتميز عف باقي "00انتفاضة عاـ" كاألقصى
كأصبح مصطمح الثكرة كاالنتفاضة مف المصطمحات المميزة كالمرتبطة بالشعب الفمسطيني . شعكب العالـ 

 في التاريخ الحديث
كمف الجدير مالحظتة ىنا ،أف ىناؾ خمطا في استعماؿ مفيـك الثكرة، التمرد كخاصة في الكطف 

. العربي، لذلؾ ال بد مف ايضاح ىذه المفاىيـ مف أجؿ دقة استعماليا في ىذه الدراسة

ىك التحكؿ الجذرم كبعيد المدل في النظاـ السياسي كاإلقتصادم " (Revolution): مفيـك الثكرة
يمكف اطالؽ ىذا المصطمح عمى ثكرات مثؿ . 52"كاإلجتماعي لبمد أك مجتمع ما في فترة زمنية قصيرة

. الثكرة الفرنسية ، البمشفية، كالثكرة الصناعية
عمى السمطة كاستعماؿ العنؼ مف أجؿ  فيك الخركج الجماعي " ( Rebellion ) "التمرد"أما مصطمح 

 كىذا المفيكـ يمكف تطبيقو عمى الكثير مف حركات  التمرد العسكرية52".اجبارىا عمى تغيير سياستيا
. كاليبات الشعبية التي تحدث في دكؿ العالـ المختمفة
،اختمفت التحميالت حكؿ طبيعتيا  ( 39- 36ثكرة  )كلتطبيؽ ىذيف المفيكميف عمى الحالة قيد الدراسة 

كىؿ ىي ثكرة أـ تمرد ؟ فالمؤيدكف ليذا الحدث أطمقكا عميو مصطمح ثكرة، أما المعارضكف، خاصة 
. اإلنتداب كالحركة الصييكنية، فأطمقكا عمييا مصطمح تمرد كعصياف

 ىي اقرب الى الثكرة منيا الى التمرد ألنيا حممت في طياتيا 1939 – 1936يظير اف أحداث ثكرة 
الكثير مف المعاني كالتغييرات، لككنيا أفرزت قيادة سياسية كعسكرية جديدة مف طبقات اجتماعية مسحكقة 
كفقيرة كقركية، كما اف الفئات التي شاركت في الثكرة ىي في معظميا مف الطبقات الدنيا في المجتمع كىـ 

كما أف البرنامج اإلقتصادم كاإلجتماعي . الفالحكف كالعماؿ كالذيف ثاركا عمى األكضاع كضركرة تغييرىا
لمثكرة طرح تغييرات كأفكارا جديدة لصالح معظـ فئات المجتمع، كما أنيا حممت طرح فكرم كثقافي جديد، 

. حممت مشعمو ثكرات فمسطينية فيما بعد

كىي حركة شعبية أسست لمثكرة الفمسطينية " ثكرة " كبناء عمى ما تقدـ، سيتـ اعتبار ىذا الحدث 
 :كإلبراز مفيـك الثكرة سيتـ الحديث عف بعضيا في التاريخ الفمسطيني الحديث كمنيا. المعاصرة

 * 1920 ىبة* 
 بمفكر كالسماح لميجرة الييكدية كسياسة تصريح تنفيذ ساىمت عدة نشاطات في حدكث اليبة مثؿ

ضد  المظاىرات كاالحتجاجات قامت  ،الرفض لممطالب العربية الفمسطينية باالستقالؿ كالكحدة مع سكريا
 باب  االسالميالمككب اثناء اجتياز مكسـ النبي مكسى عند المسمميف، في  كالتي بدأت.  الممارساتىذه

فينالؾ بعض األدلة التي تشير "طبيعة الحادث الذم أدل إلى االنفجار    تتضح لـ را كبيرا،نفجاايافا كقع 
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إلى مكقؼ المشاىديف الييكد كاف في بعض الحاالت مكقفا استفزازيا كلكف يبدك أكثر احتماال اف يككف قد 
 الييكد أطمؽ  أحددة بكاسطة بعض العمالء المخربيف الذيف تذرعكا باالدعاء بافـكضع لغـ بصكرة متع
اف بضعة أفراد مف " أدل االنفجار إلى قذؼ محالت الييكد كاالشتباؾ معيـ . 52"صيحة إىانة لمعمـ 

استمرت االنتفاضة في الفترة بيف الرابع مف نيساف كحتى . 52"الييكد كانكا مسمحيف كانيـ أطمقكا النار
 كشممت إصابات الييكد خمس … جريحا تكفى منيـ تسعة251ككصؿ مجمكع اإلصابات " العاشر منو  

 28أما إصابات العرب فقد بمغت . كجرح سبعة جنكد بريطانييف.  بسيطة113 إصابة خطرة ك18كفيات ك
 قتمى بالرصاص كمف المحتمؿ اف يككف بعض الفالحيف المصابيف إصابات طفيفة قد 4إصابة كبينيا 
الييكد كالصييكنية ضد كر الكطني الفمسطيني ع في زيادة الشاليبةساىمت ىذه  .52"فركا إلى قراىـ 

 االستعمار البريطاني في تعنتو كدعمو لمصياينة استمر .االحتالؿ البريطاني كداعـ لممشركع الصييكنيك
مع تشدد االنتداب في إجراءاتو القمعية ضد العرب الفمسطينييف كالذم برز بشكؿ كاضح في تغيير 

  .الكضع القائـ في منطقة البراؽ كممارسة الييكد لشعائرىـ

  *1929 البراؽ ىّبة*  

حائط المبكى   باحة  تغيير الكضع القائـ في، األحداث في محاكلة بعض المتدينيف الييكدةكانت بدام
كتجددت الشرارة . "ساىمت االحتجاجات اإلسالمية بإعادة الكضع كما كاف عميو. 1928   أيمكؿ23في 

 حيث نظمت القيادة الصييكنية مظاىرة في تؿ أبيب تحت شعار ، يـك الغفراف14/8/1929ثانية بتاريخ 
كمظاىرة في القدس اليـك التالي تحت الشعار ذاتو كجاء الرد العربي بمظاىرة ضخمة  (الحائط حائطنا)

انتشرت الشائعات كبدأت الصدامات فأدل . 52 "16/8/1929 في  النبكميـك الجمعة كصادؼ عيد المكلد
 االنتفاضةإلى سقكط عشرات القتمى كالجرحى، لقد شارؾ العرب كخاصة سكاف القرل بفاعمية في ىذه 

في % 90 نسمة 1000 بشدة كقدـ لممحاكمة االنتفاضةقمعت . ضد األىداؼ الصييكنية كقكات االنتداب
 كبعد االستئناؼ تـ .52" عربيا كييكديا كاحد 25 شخصا بينيـ 26المائة مف العرب كصدر الحكـ بإعداـ 

تخفيض الحكـ إلى المؤبد باستثناء ثالثة أشخاص كىـ محمد جمجكـ كفؤاد حجازم كعطا الزير كُيعتبر 
اعداـ الشيداء الثالثة محمد جمجكـ، فؤاد حجازم، كعطا الزير عامؿ ارىاص كتثكير في الساحة 

الفمسطينية كتأكيد عمى التصميـ الفمسطيني عمى استمرار النضاؿ كالتحرير لتحقيؽ االىداؼ، حيث زادت 
حدة المظاىرات كالنشاطات السياسية كالعسكرية، كتكصؿ العديد مف الفمسطينييف الى ضركرة التكجو 
العسكرم كالنضاؿ المسمح كبرز في الحركات المسمحة التي أخذت تبرز فيما بعد مثؿ الكؼ األسكد 

كاألخضر كالعرميط كابك جمدة، كما برز في القصائد الشعرية كالمقاالت الصحفية في تخميد مكاقؼ كدكر 
. ىؤالء األبطاؿ
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 انتيجتياىذه األحداث أكصمت الفمسطينييف إلى القناعة بأف الحمكؿ السياسية كسياسة الميادنة التي 
أصبح ىناؾ تكجو لمنضاؿ المسمح، . لفمسطينية لف تجدم نفعا في تحقيؽ األىداؼ الفمسطينيةاالقيادة 

الكؼ "  فعصابة .حيث أخذت تبرز فكرة إنشاء منظمات عسكرية مسمحة لمحاربة الصييكنية كاالنتداب
 بقيادة أحمد طافش كشنت خالؿ الشير نفسو ىجكما عمى 1929تألفت في تشريف األكؿ " األخضر 

 كبعد كقت قصير مف كصكؿ التعزيزات ظير رجاؿ الكؼ األخضر في قضاء …الحي الييكدم في صفد
يالحظ اف نشاط ىذه المنظمة كاف في شماؿ  .52"عكا حيث بدءكا يعدكف الكمائف لدكريات البكليس 

فمسطيف، إال اف كثافة القكة البريطانية كاالفتقار إلى التنسيؽ كالتعاكف مع قيادة السياسية الفمسطينية جعؿ 
حيث تـ اعتقاؿ زعيميا في شرؽ األردف كقتؿ العديد " …إمكانات اتساع المقاكمة المسمحة أمر متعذرا 

 .52"مف عناصرىا 
  *1933انتفاضة *  

 كاف عدد  في تفجر ىذة االنتفاضة،،933 عاـ خاصة" نسبة اليجرة السنكية الييكدية ساىمت زيادة 
 حكالي عشرة آالؼ كتضاعؼ ثالث مرات 1932، كصؿ عددىـ في 1930المياجريف خمسة آالؼ في 

  الى كصؿ عددىـف، يضاؼ المياجركف غير الشرعييف الذم1933في عاـ  (أكثر مف ثالثيف آلفا  )
يمكف القكؿ أف الزيادة تعكد إلى الظركؼ السياسية الدكلية ، خاصة صعكد النازية في . 52 "22,000

ألمانيا كالفاشية في ايطاليا، استغمت المنظمات الصييكنية ىذا الكضع لتسريع كزيادة اليجرة الى فمسطيف، 
عممية باإلضافة إلى األكضاع عمى الساحة الفمسطينية كاألعماؿ التي قاـ بيا اإلنتداب كالصييكنية مثؿ 

 ساىـ في زيادة النقمة الغضب،  حيث انتقمت إلى  االمر الذم شراء األراضي كتحكليا إلى ممكية ييكدية
ساىمت في زيادة إجالء الفالحيف عف .  دكنـ118,453 مساحة 1933 ك 1930ممكية الييكد بيف سنتي 

اإلضرابات كالمظاىرات  اثرا كبيرا في تطبيؽ سياسة العمؿ العبرم كاف ؿأراضييـ كتحكيميـ إلى عماؿ ك
كفي اليـك المحدد لممظاىرة احتشد أكثر مف سبعة آالؼ متظاىر " في المدف الرئيسية خاصة ميناء يافا  

 25غاضب مسمحيف بالعصى كاليراكات كفي غضكف االصطدامات قتؿ كاحد مف أفراد البكليس كجرح 
 كالقي القبض عمى عشرات مف أفراد الشعب 78 شخصا كجرح 12فردا ، أما المتظاىركف فقد قتؿ منيـ 

"52  .

أعمف اإلضراب العاـ في البالد كحدثت ك. ساىمت ىذه الممارسات في تأجيج الشارع العربي الفمسطيني
كيذكر اف المجنة مظاىرات كاشتباكات في مختمؼ المدف الفمسطينية التي ىبت الستنكار مجزرة يافا 

التنفيذية ىي اإلطار السياسي الذم قاد نضاؿ الشعب الفمسطييني طكاؿ فترة العشرينات كحتى عاـ 
ـ، حيث كاف ىذا اإلطار بزعامة مكسى كاظـ الحسيني كرغـ مكاقفو التقميدية إال أنو قدـ الكثير مف 1934

الخدمات لمقضية كالشعب الفمسطيني، حيث كاف عمى رأس المظاىرات التي انطمقت في انتفاضة عاـ 
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 كتعرض لمضرب باليراكة عمى رأسو مف طرؼ جنكد االنتداب أدت فيما بعد إلى كفاتو كبذلؾ مع 1933
كفاة مكسى كاظـ الحسيني انتيت حياة المجنة التنفيذية، حيث أخذت تتشكؿ أحزاب سياسية لقيادة العمؿ 

كظؿ اإلضراب مستمرا حتى الثالث كالعشريف مف تشريف الثاني عندما " السياسي الكطني في فمسطيف
. 52"دعت المجنة التنفيذية العربية إلى فكو 

 كشفت النقاب عف كجكد تصميـ متصاعد لدل الفمسطينييف مما دؿ 1933 اف أحداث عاـ ،كالحقيقة
 ثـ برىنت عمى تصميـ الفمسطينييف عمى ، الييكدمكميعمى عمؽ المشاعر العربية ضد سياسة الكطف الؽ

المجكء إلى العنؼ لمحيمكلة دكف تنفيذ مضمكف صؾ االنتداب كاف ىدفيـ الحقيقي ىك االستقالؿ الكطني، 
 منعطفا ميما 1933  شكمت أحداث عاـ . خكض الكفاح المسمح الداعية الىالمكاقؼ الفمسطينية تعززت 

في نضاؿ الشعب الفمسطيني، مف حيث فشؿ اك عدـ جدكل الحمكؿ السممية كالمظاىرات، كالتكجو نحك 
. الكفاح المسمح، كالذم برز في حركة القساـ

  *1935 القساـ حركة*  
  في حركة الشيخ عز الديف القساـ كدعكتو إلى الجياد كحمؿ السالح كقيامو التكجوىذا برز 

 األحداث كالممارسات البريطانية كالصييكنية، القساـ كأتباعو أجبر تكاليبتجنيد الشباب في سبيؿ ذلؾ، ك
مف المجاىديف عمى البدء بثكرة مسمحة ضد البريطانييف كالصييكنييف خالؿ شير تشريف مف ذلؾ العاـ، 

 رجال مف أنصاره المسمحيف حيفا في الثاني عشر مف تشريف الثاني إلى ضكاحي 25غادر القساـ برفقة 
 لدعكة الفالحيف في تمؾ المنطقة لحمؿ السالح في كجو البريطانييف كالصياينة إال اف السمطات ،جنيف

" البريطانية اكتشفت أمرىـ كقامت بتطكيؽ المنطقة، حيث اضطر القساـ كجماعتو إلى الدفاع كالمقاكمة 
كفي التاسع عشر مف تشريف الثاني خاض المجاىدكف معركة مع القكات البريطانية في غابة يعبد بمنطقة 

 ت، ترؾ52"اؿ الجبجنيف استشيد فييا القساـ كاثناف مف أتباعو كأسر خمسة آخركف كاختفى الباقكف في 
  . الكطنيةل الشعب الفمسطيني ضركرة التكجو نحك العمؿ العسكرم لتحقيؽ األىداؼعؿ أثرا ىذه المعركة 

 الكبرى  األسباب المؤدية لمثورة- ب

:- كبرلىناؾ نكعاف مف األسباب التي ساىمت في إشعاؿ الثكرة اؿ

 التي حصمت مف طرؼ مجمكعة فمسطينية مسمحة بيف  ، كىي العممية الفدائية:األسباب المباشرة- 1
 كانت الشرارة في ، كقتؿ اثنيف مف الييكد كجرح ثالث ،عنبتا كنكر شمس ضد مجمكعة مف األشخاص

 .انطالؽ أفعاؿ كرد أفعاؿ في منطقة يافا

 كعدـ الكفاء ، كالسياسات المنحازة،االحباطات،  كىي جممة التراكمات:األسباب غير المباشرة- 2
 ،بااللتزامات التي قطعتيا بريطانيا لمعرب بدءا مف مراسالت حسيف مكماىكف كالقرارات في الكتب البيض
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كلجاف التحقيؽ الكثيرة في فمسطيف، التي كانت تشكؿ عقب كؿ ثكرة أك انتفاضة بدءا بانتفاضة 
. 1920عاـ

يالحظ أف طبيعة القيادة القمسطينية السائدة في فترة العشرينات  كانت تنتمي الىالطبقات العميا في 
المجتمع كالمرتبطة بعالقات سياسية كاقتصادية  مع اإلنتداب البريطاني ، اال اف التغييرات السياسية 
العالمية، كخاصة بركز األفكار القكمية كالشمكلية المعادية لبريطانيا كفرنسا باإلضافة لزيادة الكعي 

السياسي الداخمي  كظيكر أحزاب سياسية في فمسطيف مثؿ؛ العربي، اإلستقالؿ، ذات األفؽ القكمي ، قد 
ادت الىظيكر عناصر شابة رأت أف سبب الداء يتمثؿ في بريطانيا كليس في الييكد كخطر عمى 

برز ىذا الكعي الجديد كالذم انعكس في نشاطات أكثر ثكرية ضد بريطانيا . الفمسطينييف كتحقيؽ أىدافيـ
 .ككضع الصييكنية في المرتبة الثانية

عدـ كضكح الرؤية لدل ؿاالحتجاجات حتى ىذه الفترة ضد الكجكد الصييكني كتصرفات الييكد  كانت
 كما بعدىا، حيث كانت 1933أخذت ىذه الرؤية تتغير في أحداث عاـ . العرب حكؿ طبيعة الصراع 

 كالف الكطف ، مكجية ضد اإلنجميز بسبب ما تضمره السياسة البريطانية مف شر1933انتفاضة عاـ 
 ، حيث اجتمع الزعماء 26/3/1933" القكمي الييكدم ىك كليد السياسة البريطانية كبرز ذلؾ في 

الفمسطينيكف كيقدر عددىـ بألؼ شخص في مدينة يافا كقرركا في اجتماعيـ تطبيؽ مبدأ الالتعاكف مع 
الحككمة باعتبارىا مسؤكلة عف نكبة فمسطيف، كقرركا إقامة مظاىرات دكرية في كؿ مدينة فمسطينية كقد 

. 52"أضربت جميع المدف الفمسطينية في ىذا اليكـ

 حركة النضاؿ الفمسطيني تأخذ منحا جديدا مف ناحيتيف 

  . تكجيو الصراع ضد االنتداب البريطاني كحامي لممشركع الصييكني في إقامة الكطف القكمي:األكلى 
 لـ تعد ،ألشكاؿ النضالية المتمثمة في المذكرات كاالحتجاجات كالمظاىرات السميمةا القناعة بأف :الثاني

 القساـ في حركة في بصكرة جميةبرز ، تجدم في الكصكؿ إلى األىداؼ الفمسطينية في االستقالؿ الكطني
 .1939- 1936 كالثكرة الفمسطينية الكبرل ، 1935العاـ 

 رغبة الشعب الفمسطيني في التحرر  الى يمكف ارجاع السبب الرئيسي لمثكرة الفمسطينية الكبرل،كبرأينا
مف نير االحتالؿ البريطاني كتحقيؽ امانيو في الحرية كاالستقالؿ كاقامة دكلة كطنية مستقمة كباقي دكؿ 

التغييرات االجتماعية كاالقتصادية التي اخذت تحصؿ في المجتمع العربي ، اضافة الى دكر المنطقة
ية صغيرة الى عماؿ غير لؾمزارعيف اصحاب ـ،اؿفالحيف اؿكؿ مجمكعات كبيرة مف حتىك الفمسطيني ك

جذرىا كاستمرارىا كحمميا تميرة في المدف الفمسطينية الكبيرة، مما اعطى الثكرة زخما كقكة كبيرة في 
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في تطكر الثكرة الى حركة تحرر كطني كمتجاكزة القيادة   ا كبيرايف ثكرية كتحررية كاف ليا دكرـاضلـ
 .  كالكسائؿ كاالساليب التقميدية الفمسطينية في االىداؼ كالطمكحات

 أف جميع اليبات الفمسطينية اشتركت بشكؿ عاـ في نفس األسباب كالتي تندرج في ،كبيذا نستنتج     
أكد التقرير أف األسباب األساسية  " 1936سببيف رئيسيف حسب تقرير لجنة بيؿ بعد أحداث ثكرة 

: لالضطرابات ىي
. رغبة العرب في االستقالؿ القكمي (1
: كقدمت المجنة مالحظاتيا عمى ىذيف السببيف. كرىيـ إلنشاء الكطف القكمي الييكدم كتخكفيـ (2

، كسنة 1920 التي كقعت في سنة االحداثىذاف السبباف ىما بذاتيما المذاف أديا إلى  (1
  .1933، كسنة 1929، كسنة 1921

م  مرتبطيف ارتباطا ال تنفصـ عراه ؼ ،كغيرىا مف المرات (1936)انيما كانا في ىذه المرة  (2 
 انطكيا منذ البدء عمى إنكار ،تصريح بمفكر، كصؾ االنتداب الذم يقضي بتنفيذ ذلؾ التصريح 

 خمؽ عائقا عمميا في سبيؿ منح  .كما تال ذلؾ مف اتساع الكطف القكمي. االستقالؿ القكمي
ساد االعتقاد .  االستقالؿ القكمي في المستقبؿ، كىك العائؽ الخطير الكحيد الذم يحكؿ دكف ذلؾ

بأف زيادة نمك الكطف القكمي، قد تعني إخضاع العرب لمييكد سياسيا كاقتصاديا، حتى إذا انقضى 
كف ىنالؾ استقالؿ قكمي بالمعنى الذم مأجؿ االنتداب في النياية كأصبحت فمسطيف مستقمة، لـ 

في تقريرىا إلى عكامؿ ثانكية زادت  تطرقت المجنة. يريده العرب، بؿ حككمة ذاتية ألكثرية ييكدية
 أك ساعدت في تحديد الكقت الذم حدثت فيو االضطرابات كالتي 1936مف حدة أسباب ثكرة عاـ 

 : كاف مف أبرزىا

تأثر الرأم العاـ العربي في فمسطيف مف حصكؿ الدكؿ العربية في العراؽ كسكريا عمى  -1
  .شعكرىـ بأنيـ ال يقمكف عف إخكانيـ العرب بالحصكؿ عمى االستقالؿؿ، كاالستقال

جراءات ىتمر ضدىـ مما زاد  -2 زيادة حدة ضغط الييكدية العالمية بسبب األكضاع في ألمانيا كا 
 .مف اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ك تخكؼ العرب مف سيطرة الييكد عمى فمسطيف

عدـ تساكم الفرص المتيسرة لمعرب كالييكد في بسط قضيتيـ لدل حككمة بريطانيا كالبرلماف  -3
 . كعدـ إعطاءىـ الفرصة لمعرب، كسيكلة كصكؿ الييكد،كالرأم العاـ البريطاني

 .ارتياب العرب بمقدرة حككمة بريطانيا عمى تنفيذ كعكدىا أك رغبتيا في ذلؾ -4

 .فزع العرب مف استمرار شراء األراضي العربية -5

  .اليجرة الييكدية بكثرة في السنكات السابقة بأعداد كبيرة تجاكزت الحد المتفؽ عميو -6

 المنتدبة بسبب غمكض فقرات صؾ االنتداب كااللتزامات لمدكلةعدـ كضكح المقاصد النيائية  -7
 52 . "المزدكجة المطمكبة مف بريطانيا
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 كقد تجسد 1936يالحظ أف األسباب المذككرة في تقرير لجنة بيؿ ىي األسباب الرئيسية لثكرة عاـ 
 : ىذا الكضع مف خالؿ قضيتيف أساسيتيف ساىمتا في ذلؾ كىما

 .اليجرة الييكدية إلى فمسطيف -1
 مف  استطاع الييكد تحقيؽ أىدافيـافذؿ كانا المظيراف اؿ،االستيطاف الصييكني كبيع األراضي -2

 .خالليما

 .اليجرة الييودية إلى فمسطيف -1

 ألؼ 55 حكالي 1918جد في فمسطيف مع بداية االحتالؿ البريطاني لفمسطيف في العاـ اكت"
52ييكدم

 بمفكر كالذم تصريحاالحتالؿ البريطاني سمح لميجرة الييكدية بالتدفؽ انطالقا مف التعيد في ك، "
مؿ عمى بنكد تمـز السمطة االنتدابية بالمساعدة في إقامة الكطف المشتتأكد أكثر مف خالؿ صؾ االنتداب 

تنص عمى كضع البالد ك. كما كرد في المادة الثانية مف صؾ االنتداب، تسييؿ اليجرةك ،القكمي الييكدم
دارية كاقتصادية تضمف إنشاء الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف  قامت السمطات .في أحكاؿ سياسية كا 

 بؿ تغاضت عف ، كلـ يقتصر ذلؾ عمى اليجرة الشرعية.البريطانية بناء عمى ىذه البنكد بتسييؿ اليجرة
ليصؿ في "، مما أدل إلى زيادة أعداد الييكد، اليجرة غير الشرعية إلى البالد كالتي كانت بأساليب كثيرة

 52" مف عدد السكاف اإلجمالي% 29.6 ألؼ ييكدم في فمسطيف يمثمكف 443 إلى حكالي 1936العاـ 
كىذه األرقاـ تشمؿ اليجرة بشكمييا الشرعي كغير الشرعي رغـ أف قانكف اليجرة األساسي الذم كضع سنة 

 مياجر بشرط أف تككف 16,500أف تدخؿ سنكيا إلى فمسطيف "كسمح لمجمعية الصييكنية . 1920
52"مسؤكلة عف إعالتيـ مدة سنة كاممة

، ىذا االلتزاـ لـ يستمر بؿ زادت األعداد كيظير ذلؾ بكضكح في  
صعكد ىتمر في ألمانيا كيظير مف الجدكؿ كسنكات الثالثينات مع زيادة حدة الكضع السياسي في أكركبا 

   :التالي

 

 

 

          52جدوؿ اليجرة الييودية إلى فمسطيف

 1/2جدوؿ رقـ 

السنة  العدد السنة العدد
2178 1928 1643 1919 

5249 1929 15079 1920 

4944 1930 4784 1921 
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4075 1931 7834 1922 

9553 1932 7421 1923 

32327 1933 12856 1924 

42359 1934 33801 1925 

61854 1935 13081 1926 

29727 1936 2713 1927 
 

 عند دخكؿ اإلنجميز لفمسطيف إلى 1918عاـ % 7مف "كىكذا اختمفت نسبة عدد الييكد في فمسطيف 
مما شكؿ ناقكس خطر كبير لدل الفمسطينييف كاحتجاجيـ عمى ذلؾ بأشكاؿ  ،52"  1933عاـ % 35

 بينما كانت ىناؾ ىجرة .كىذه األرقاـ رسمية حسب تقرير لجنة شك كدائرة اليجرة في فمسطيف. مختمفة
 كقد اعترؼ المندكب السامي بتفاقـ اليجرة غير الشرعية أماـ . كبأساليب ككسائؿ مختمفة،غير شرعية

اف الذم يشغؿ بالو ىك اليجرة غير الشرعية إذ ثبت أف الذيف دخمكا البالد "رىط مف كجياء  نابمس فقاؿ 
، كما استغؿ الييكد الجكازات المزكرة 52" بطريؽ التيريب كانكا أكثر ممف دخميا بجكازات1934في عاـ 

، المعارض السنكية الصناعية، كأسمكب قدره البالد عمى االستيعاب ابيةكطرؽ أخرل مثؿ األلعاب المؾ
حسب طرح تشرتشؿ كالعماؿ، كالتطكع في الجيش اإلنجميزم كجمع شمؿ العائالت كالزكاج الصكرم 

 كبطرؽ غير . خالؿ تمؾ الفترةأعدادان كبيرةاستطاع دخكؿ البالد . كالتسمؿ عف طريؽ مكانئ بالد الشاـ
كانت . شرعية كتغاض كغض الطرؼ مف حككمة االنتداب البريطانية ككزارة المستعمرات البريطانية

كىذا يمتقي مع مصالح . السياسة البريطانية محابية لمحركة الصييكنية كطركحاتيا حكؿ استيطاف فمسطيف
ىا عبر ايجاد الدكلة البريطانية االستعمارية في السيطرة عمى المنطقة، كضرب الحركة القكمية العربية في

.  حسـ غريب لتسييؿ ميمة االستعمار كتحقيؽ اىدافو
 لممياجريف الييود التركيبة السياسية واإلجتماعية والتوزيع الجغرافي

التكزيع الجغرافي في ،السياسية ،فمسطيف في التركيبة االجتماعية الى ف الييكد كالمياجريختمؼ 
بعناصر  في الفترة العثمانية  اليجرة تميزت .المراحؿ المختمفة مف حركة اليجرة الييكدية الى فمسطيف

ما كاف  ؾ،اكبرز في انشاء المستعمرات الزراعية كالجكانب المينية المتعمقة بو. الزراعةتنشط في مجاؿ  
 في فترة بينما . ىك السمة السائدة لالسباب السياسية المعركفةىـ الجغرافي مف ركسيا كاكركبا الشرقيةكـقد

طبقة العماؿ نحك خذ يالحظ تحكؿ مف ناحية التركيبية االقتصادية كاالجتماعية أاالنتداب البريطاني 
 كاصبح تكزيعيـ الجغرافي يشمؿ بعض الدكؿ االكركبية .رجاؿ الديفكالتجار ، سمالييفأالر، الصناعييف

الغربية مثؿ المانيا كالمناطؽ المحيطة بيا لمظركؼ السياسية كخاصة ظيكر ىتمر كمكسكليني في المانيا 
 كالتحكؿ الكبير في .ظيكر الصييكنية السياسية المسيس، كنتيجة ؿغمب عمييـ عنصر الشبابك.كايطاليا

 اليشكؼ  كاستقالليةلعبرممفيـك العمؿ ا كالذم تجسد في  يفتفكير كمكاقؼ الييكد الصياينة مف الفمسطيني
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 دكلة إنشاءطرح مفيـك ك .السياسيةكصكال الى الجكانب الييكدم في الجكانب االقتصادية كاالجتماعية 
 .ييكدية مستقمة عمى ارض فمسطيف

   52"1938-1933 المياجريف الييكد المسجميف ةكيبرت يظيرفي 
 2/2جدكؿ رقـ 

النسبة المئوية مف عددىـ نوع المياجريف 
المياجريف 

 11.1 20681اصحاب امكاؿ مف الؼ جنيو فما فكؽ  - 1
  99 جنيو فما فكؽ 500اصحاب امكاؿ مف - 2
 0.9 1040 جنيو عمى االقؿ  250اصحاب حرؼ مع - 3
  475 جنييات  4ذكم دخؿ شيرم مف - 4
 25.8 48.123عماؿ - 5
 11.7 21931( 1)ابناء عائالت مف أصحاب األمكاؿ مف - 6
 21.1 39457( 5)ابناء عائالت عماؿ - 7
 29.4 54882ابناء عائالت في فمسطيف - 8

% 100 186.688المجموع  
في ىذا الجدكؿ يبرز دكر اصحاب رؤكس االمكاؿ ، كالتكجيات االقتصادية الصناعية كالزراعية 

  طبقة العماؿ كالحاجة ليـ في مجاالت الصناعة كالزراعة كدكر (1)بند رقـ المرتبطة بيا كما يظير في 
 . كما تبقى مف المياجريف يرتبطكف بياتيف الفئتيف (5) بند رقـ في

  52 الجدكؿ التالي فيتضح مف خالؿ1936 -1919التكزيع الجغرافي ليما في الفترة اما 

 3/2جدكؿ رقـ  

النسبة عدد المياجريف البمد 
المئوية 

 26.9 121.576بكلندا 
 11.6 30.134ركسيا 
 9.4 25.245المانيا 
 5.2 13.624ركمانيا 
 3.4 8.720لتكانيا 
 3.1 8.091اليمف 

 2.4 6.188الكاليات المتحدة 
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 2.3 6.034اليكناف 
 1.6 4.518التفيا 

 1.3 3.410تشيككسمكفاكيا 
 

  52 التاليةتمعدالباؿ في سنكات الثكرة رغـ انخفاضيا استمرت اليجرةمف جية ثانية

 4/2جدكؿ رقـ 

المجموع  1939 1938 1937 1936السنة 
 69.536 16.405 12.868 10.536 29.727عدد المياجريف 

  . كفؽ التاليكاف التركيز عمى العناصر الشابةاما بالنسبة الى الفئات العمرية فقد 
.  عمى شكؿ حركة كشفية17-12الشباب مف اعمار  -1
   . الطميعة الشبابيةة منظـ19-17لشباب ا-2 -2
.  التدرب في مجاؿ الزراعة كالصناعة كالحرؼك فما فكؽ حيث يدخؿ الشباب مراكز التدريب 19 -3

كانت سياسة اليجرة الييكدية تعتمد ارساؿ اقصى نسبة مياجريف في سف القكة كالنشاط ممف يحتاجيـ 
 فما 60 ك14-مف صفر ) تشكؿ فئة العامميف"االستيطاف االقتصادم كالنضاؿ السياسي كالعسكرم حيث 

كيظير ىذا بكضكح مف خالؿ استعراض .52%36كنسبة الشباب % 23.2ؿ مف ربع المياجريف اؽ (فكؽ
.  كما في الجدكؿ التالي1928الفئات العمرية لممياجريف الييكد بعد عاـ 

  1928.52فئات االعمار بالنسبة لممياجريف الييكد بعد عاـ 

 5/2جدكؿ رقـ  

المجموع النسبة المئوية فئة السف 
  5.4 4-صفر

5-14 12.2 17.6 

15-29 46.7  
30-44 20.1 76.8 
45-59 10  

 5.6 5.6 فما فكؽ 60
 تأسيستتضح سياسة الككالة الييكدية كالحركة الصييكنية في استجالب المياجريف لمعمؿ كاالنتاج ك

شكمت ىذه   . الييكدية فيما بعدةكاف ليا دكر كبير في مؤسسات الدكؿك.  الييكدم في فمسطيف ؼاليشك
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مشاكؿ بركز تغير التركيبة السكانية داخؿ البالد، كأدت إلى ؿ  المدخؿ الرئيس اليجرة الكثيفة إلى فمسطيف 
 تحدث عنيا مجمكعة مف المسؤكليف الفمسطينييف أماـ لجنة بيؿ ,سياسية كاقتصادية كاجتماعية كديمغرافية

كقد كاف تأثير اليجرة شديدا " 1936التي جاءت لمتحقيؽ حكؿ أسباب أحداث اإلضراب الثكرة في العاـ 
 كالفالحيف ، بإيجاد حالة مف البطالة، طبقة العماؿىماعمى طبقتيف في المجتمع الفمسطيني بشكؿ كاضح 

 "بانتزاع أراضييـ
52

 . 
 
 :الييودي بيع األراضي واالستيطاف -2

تعتبر مشكمة انتقاؿ األراضي مف األيدم العربية إلى األيدم الييكدية عامال ميما في قياـ ثكرة 
 كفقداف عدد كبير مف الفالحيف كالقركييف لمصدر .، حيث أدت إلى فقداف كثير مف األراضي1936
كانتقاليـ إلى .  كتحكليـ إلى عماؿ غير فنييف في المجتمع الفمسطيني ، كاقتالعيـ مف أرضيـ،رزقيـ

  ذلؾ مف كما تركو. كفي بيكت كظركؼ غير صحية كغير إنسانية ,المدف لمعيش عمى ىامش المجتمع
 كاف حجـ السيطرة الييكدية عمى ، ككما ىك معركؼ.تأثير كتحكؿ اجتماعي في المجتمع الفمسطيني

اد عدد مازدك ،1882 كلـ يزداد إال بعد اليجرة مف ركسيا في العاـ .األراضي في الفترة العثمانية قميال
- 1882 مستكطنة ييكدية بيف عامي 44تشير المصادر الييكدية أنو تـ إنشاء " المستكطنات الييكدية، 

 أما المصادر البريطانية، فتذكر أف مساحة األراضي .ا دكنـ344,971 بمغت مساحة أراضييا 1918
  " ألؼ دكنـ650 قد بمغت ،1918الييكدية حتى عاـ 

52
كقد اعتمدت الحركة الصييكنية في عممية  

الصندكؽ " الكيرف كايمت " شراءىا لألراضي عمى مؤسسات رسمية خاصة بشراء األراضي كتمكيميا مثؿ 
كاف ليا دكر كبير في تنظيـ عمميات . الصندكؽ التأسيسي كشركات بريطانية" الكيرف ىايسكد " الدائـ، ك

 .شراء األراضي

 الممكيات  لالراضي كخصكصاعمى سيكلة شراءىـ بعض المناطؽ ساعدت طبيعة الممكية في
 مف المالكيف الكبار 144 كاف 1924ففي عاـ " .لعائالت غير فمسطينية المممككة اإلقطاعية الكبيرة 

، كما أف األراضي األميرية كاألكقاؼ 52"  ألؼ دكنـ لمعائمة الكاحدة22 دكنـ بمعدؿ 3,130,000يممككف 
 كسيطرة الدكلة المنتدبة عمى األراضي . المشتراة نسبة كبيرة مف األراضيت شكؿ,اإلسالمية كالكنائس

صدار تشريعات كقكانيف كعممية التسكيات لألراضي  سيمت تحكيؿ ،الدكلة االنتدابية مف طرؼ األميرية كا 
 .ىذه األراضي إلى المؤسسات الصييكنية

:  التقديرات التالية1936 الذم قامت بو حككمة فمسطيف عاـ أظير المسح الشامؿ
.  دكنـ8.760.000المساحة القابمة لمزراعة  -1
 . دكنـ29.000المساحة التي تقكـ عمييا القرل كالمستكطنات  -2
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 .17.428.000 ( الؼ دكنـ غابات695تشمؿ )المساحة غير القابمة لمزراعة  -3

 .  دكنـ26.217.000مجمكع مساحة االراضي الريفية  -4

 . دكنـ102.000مساحة المدف  -5

 .52( دكنـ26.319.000مضاؼ الييا بحيرة الحكلة )المجمكع العاـ لمساحة االراضي  -6

 27.009.000فاذا اضفنا الى ىذا المجمكع مساحة البحر الميت كبحيرة طبريا تصبح مساحة فمسطيف 
 .دكنـ

: 52 مقسمة مف حيث الممكية كالتالي1918ككانت اراضي فمسطيف حتى عاـ 

 6/2جدكؿ رقـ 

النسبة المساحة بالدونـ المالؾ وطبيعة االرض 
% 42.9 12.000.000 (أميرية)اراضي مسجمة باسـ الدكلة - 1
% 52 13.673.032اراضي مسجمة باسـ المالؾ العرب  - 2
% 2.5 650.000اراضي مسجمة باسـ الييكد - 3
% 2.6 704.000انيار كبحيرات - 4

% 100 27.127.032المجموع 
 

كيعكد ذلؾ الى . حدثت تغييرات عمى طبيعة الممكية في ارضي فمسطيف خالؿ فترة االنتداب البريطاني
كذلؾ مف اجؿ انتزاع ممكيتيا . اإلجراءات كالقكانيف المختمفة كالضرائب التي تـ فرضيا عمى السكاف

كتسييؿ انتقاليا الى اطراؼ اخرل خاصة الييكد، في اطار سياسة تنفيذ صؾ االنتداب كتصريح بمفكر، 
كاف دكر . مما اثر كبيرا عمى ممكية االرض كتركيبة المجتمع الفمسطيني اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا

االنتداب كبيرا ة في مجاؿ اراضي الدكلة كالمشاع في القرل الفمسطينية، حيث تغيرت اراضي الدكلة في 
 الؼ دكنـ، كارتفعت 958 حكالي 1926اصبحت في عاـ .  دكنـ 944.805كانت حكالي  "1921عاـ 

بمغت مساحة اراضي  1943 دكنـ ، كفي عاـ 1.263.497 حسب مذكرة لجنة بيؿ الى 1937في عاـ 
1.491.690 بمغت 1945 كفي احصائيات عاـ 1.542.680الدكلة 

كانت  سياسة الدكلة تقـك عمى " .52
اما . انتزاع ىذه االراضي مف سكانيا العرب كاستعماليا لمصالح حككمية اك نقميا الى ايدم الييكد

اما المالؾ . دكنـ4.143.000يممككف في اكائؿ عيد االنتداب "بخصكص االقطاعييف الفمسطينيف فكانكا 
 52." دكنـ117.869 مساحة تبمغ 1932الغائبكف فكانكا يممككف في عاـ 

 1936-1878االرض المشتراه مف طرؼ الييكد منذ 

 7/2جدكؿ رقـ 
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مف المالؾ العرب غير 
الفمسطينيف 

المالؾ العرب 
الفمسطينيف 

 مصادراخرى
حكومة،كنائس، )

 (الشركات
المجموع الفالحيف 

358.974 167.802 91.001 64.201 681.978 
52.6 %24.6 %13.4 %9.4 %100 %

 3.131.000 مالؾ كيمتمككف مساحة تبمغ 144،  1909بمغ عدد كبار المالكيف في فمسطيف في عاـ "
مف المساحة %  33 – دكنـ 8.760.500دكنـ مع العمـ اف مساحة االرض الصالحة لمزراعة حكالي 

بينما يمتمؾ متكسطك كصغار . كشممت ىذه الفئة كبار المالؾ في فمسطيف كخارجيا. االجمالية لفمسطيف
كاستنادا الى تقدير مكشيو . 52"مف االراضي الصالحة لمزراعة% 20 حكالي 1919الممكية في عاـ 

 عائمة 240فإف "سميالنسكي الذم كاف عمى تماس مباشر مع العرب كيعرؼ مالكي االرض شخصيا 
 دكنـ كىي تقريبا نفس المساحة التي يسيطر عمييا مجمكع المزارعيف العرب 4.143.000كانت تممؾ 

الكقؼ االسالمي يممؾ ما بيف . 4.143.000االخريف المستقميف مف صغار كمتكسطي المالكيف 
 . 52" دكنـ1.000.000 – 750.000

 . عمميات منح االمتيازات مثؿ الحكلو كالبحر الميت كشركة الكيرباء كغيرىا مف المشاريع ساعدتكما
صدار التشريعات الخاصة بإجراءات نزع الممكية مثؿ قانكف امتالؾ األراضي لمجيش  كقانكف ، 1920كا 

 كقانكف الغابات كالضرائب عمى األراضي التي كانت بنسبة عالية، 1928تسكية حقكؽ ممكية األراضي 
حيث كانت تندرج ىذه الخطكات في إطار سياسة االنتداب كالصييكنية في انتزاع األراضي مف الفالحيف 

كقياميـ ببيع أراضييـ لممؤسسات ، التزاماتيـ لمدكلةالكفاء ب سداد ديكنيـ ك حيث كاف يتعذر عمييـالعرب 
 عمى مستكل المزارعيف كالفالحيف حيث لـ تتجاكز نسبة البيع اىذه السياسة لـ تفمح كثير. الصييكنية

لعائالت اإلقطاعية  مف قبؿ امف مجمكع األراضي المباعة، بينما كانت النسب العالية لمبيع% 10
جراءات االنتداب البريطاني مجمكع ما ممكو الييكد في فقد بمغ  .األجنبية كالمحمية كالمؤسسات الدينية كا 

"  مميكف27 دكنـ مف أصؿ أرض فمسطيف البالغة 2,075,000فترة االنتداب البريطاني ىك 
52

كاف ما  
، كانت معظـ األراضي المممككة مف طرؼ 52" ألؼ دكنـ فقط68ممككه مف عرب فمسطيف مباشرة ىك "

األرض المباعة مف أ : الحركة الصييكنية كالييكد ىي مف مصادر غير فمسطينية كما ىك مبيف أدناه
.        52طراؼ غير فمسطينية

 8/2جدكؿ رقـ  
 .ا تممكو الييكد تممكا عاديا في الفترة العثمانيةـ ألؼ دكنـ   650
 .ما منحتو بريطانيا لمككالة الييكدية مجانا ألؼ دكنـ   300

 .ما باعتو بريطانيا لمككالة الييكدية بثمف رمزم ألؼ دكنـ   200
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 .ما منحتو بريطانيا لشركة البكتاس الييكدية مجانا ألؼ دكنـ    75

 .ما باعتو بريطانيا لشركة البكتاس بثمف رمزم ألؼ دكنـ    64

 .ما منحتو بريطانيا لشركة الكيرباء الييكدية مجانا ألؼ دكنـ    18

 .ما باعتو بريطانيا لمييكد مف األكقاؼ المسيحية ألؼ دكنـ    22

 .ما باعتو أسرة آؿ سالـ لمييكد ألؼ دكنـ  165

 .ما باعتو أسرة آؿ سرسؽ لمييكد ألؼ دكنـ  400

 .ما باعتو أسرة التياف لمييكد ألؼ دكنـ   39

ما باعتو أسر التكيني القباني، سمعو القكتمي، الجزائرم، كآؿ  ألؼ دكنـ    74
 .يكسؼ

 المجمكع 2,007,000

 

تظير ىذه األرقاـ عدـ صحة فرضية أف الفمسطينييف قامكا ببيع أراضييـ لمييكد كالصييكنية بؿ  
 رغـ كافة المضايقات كالممارسات االنتدابية كالحركة الصييكنية كأف ،تمسؾ الفمسطينيكف بأراضييـ

 قرية عربية في 22عمميات البيع التي تمت كخاصة بيع عائمة آؿ سرسؽ التي أدت إلى ترحيؿ سكاف 
 استعممت السمطات البريطانية القكة العسكرية إلجالئيـ كأدت إلى سقكط شيداء .منطقة مرج بف عامر

 : كانت أشد عمميات شراء األراضي في الثالثينات كما في الجدكؿ التالي،كجرحى بيف الفمسطينييف
 . 9/2  جدكؿ رقـ  52عمميات شراء أالراضي في فترة الثالثينات

 

 السنة المساحة بالدونـ

70000 1931 

100000 1932 

150000 1933 

160000 1934 

187000 1935 
 المجموع دونـ667000

 

الممارسات كاليجرة الييكدية ، كالتي ترافقت مع تكثيؼ  شراء األراضيالزيادة الكبيرة مفساىمت ىذه 
العممية العسكرية التي قامت بيا  الذم تمثؿ في باإلضافة إلى السبب المباشر. باندالع الثكرةالبريطانية 

. مجمكعة فمسطينية بيف عنبتا كنكر شمس
مف كجية نظرم، أف األسباب العميقة لمثكرة تعكد إلى المتغيرات اإلقتصادية، السياسية كاإلجتماعية 
عمى الساحة الفمسطينية كحتى العربية كالدكلية، فمف الناحية اإلقتصادية تعتبر التغيرات الحاصمة عمى 

ممكية األرض، بسبب بيعيا الى الييكد كالحركة الصييكنية كحرماف المزارعيف كالفالحيف العرب منيا مف 
. خالؿ سياسة العمؿ العبرم، لقد ساىـ ذلؾ كمو في احداث خمخمة اقتصادية كاجتماعية لمريؼ الفمسطيني
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كىجرة نسبة كبيرة الى المدينة أك العمؿ في قطاعات أخرل ، كزيادة ركح الثكرة كالتمرد كالغضب لدل 
كما أف الظركؼ اإلقتصادية ساىمت في خمخمة اجتماعية عمى . اإلنساف الفمسطيني المطركد كالمسحكؽ

صعيد الفرد كاألسرة كتفتتيا كعيشيا في أكضاع اجتماعية غير مستقرة، تحكلت الى غضب كقير كحقد 
عمى الكضع العاـ كبالتالي كانت ىذه الفئات تربة خصبة لمثكرة عمى الظمـ اإلقتصادم ،السياسي 

كاإلجتماعي، كذلؾ بتحميؿ اإلنتداب البريطاني مسؤكلية ذلؾ بسبب دعمو كحمايتو كرعايتو لنشاطات 
الحركة الصييكنية في سعييا إلقامة الكطف القكمي الييكدم عمى أرض فمسطيف كحرماف سكانيا مف 
قامة دكلتو كباقي دكؿ المنطقة، كالذم برز في السياسة اإلنتدابية كالتنكر  الحرية كاإلستقالؿ الكطني كا 

لمطمكحات العربية، تمؾ السياسة التي طبقتيا خالؿ فترة اإلنتداب عمى فمسطيف، ىذه العكامؿ  لمطمكحات
.   ساىمت مجتمعة في قرار الثكرة

  : مراحؿ الثورة- ج

 كحتى تشريف ثاني 1936 نيساف 15يالحظ أف الثكرة مرت في ثالث مراحؿ رئيسية في الفترة مف 
سيطرة فئة معينة كبشكؿ ، كعسكرية،  بشكؿ معيف مف النضاؿ كبظركؼ سياسيةفترة، تميزت كؿ 1939

 .نضالي مختمؼ لكؿ فترة زمنية

 .12/10/1936-  15/4/1936 اإلضراب العاـ والعصياف المدني :األولىالمرحمة - 1

حكالي الساعة الثامنة كالدقيقة "  بالعممية الفدائية عمى قافمة السيارات الييكدية البريطانية   الثكرةبدأت
عشريف مف الميمة الماضية أكقفت عصابة جديدة عددا مف السيارات، كسمب ركابيا ما يحممكنو مف الدراىـ 

 كانت 52"كقازاف زلفي مف تؿ أبيب كجرح شخص ثالث كالتحقيقات جارية كقد قتؿ إسرائيؿ إبراىاـ مف يافا
 ، الشرارة التي أطمقت الثكرة مف خالؿ أحداث متبادلة مف القتؿ كالمظاىرات بيف العرب كالييكدالعممية ىي

تشكمت المجاف القكمية في العشريف مف نيساف  ك52"المناطؽ األخرلامتدت الىبدأت في يافا كمنطقتيا ثـ 
شكمت في نابمس لجنة قكمية عربية قررت إعالف اإلضراب العاـ في البالد كميا عمى أف يستمر اإلضراب 

، حيث تـ كضع "إلى أف تعمف الحككمة مكافقتيا عمى المطالب التي قدمت إلييا في تشريف األكؿ السابؽ
:  تتكلىينة خطة عمؿ ليذه المجنة في المد

 اإلشراؼ عمى سير الحركة الكطنية في المدينة: أكال
االتصاؿ الفكرم بالبمداف الفمسطينية األخرل لتأليؼ لجاف قكمية عمى غرار لجنة نابمس، تتكلى إدارة : ثانيا

52"الحركة الكطنية كتأميف استمرار اإلضراب
، أخذت تتشكؿ لجاف قكمية في كافة المدف كالقرل  

.  مف أجؿ استمرار اإلضراب كتصعيد النضاؿ الكطني52الفمسطينية
كانت الحركة الشعبية رائدة كمتقدمة في الدعكة إلى النضاؿ، حيث أف ىذه القيادة السياسية لـ تشترؾ 

، عندما أخذت األحزاب بتشكيؿ 1936/ 4 /25في إدارة دفة العمؿ الكطني إال بعد عشرة أياـ كذلؾ في 
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فكاف ىذا اإلضراب مدفكعة إليو " المجنة العربية العميا مف أجؿ اإلشراؼ عمى الحركة الكطنية كالثكرة 
األمة بإرادتيا فال تحريض كال إرىاب كال أحزاب كال رئاسات بؿ الكؿ في الدفاع عف الكطف في الكاجب 

 .سكاء

كقد أكد ىذه .  يكما175كىك اإلضراب الذم استمر " ىكذا بدأ اإلضراب الكبير في كؿ أنحاء فمسطيف 
الحقائؽ المندكب السامي في تقريره إلى كزارة المستعمرات بأف اإلضراب بدأ في أنحاء البالد كأعمنتو لجاف 

"كجماعات مختمفة كاشترؾ في ىذا اإلضراب المسممكف كالمسيحيكف عمى السكاء
حيث أخذت حركة 52

اإلضراب تعـ كافة مناطؽ فمسطيف كتمحكرت المطالب الفمسطينية مف خالؿ بياف المجنة العربية العميا 
 -: عمى ثالثة أىداؼ رئيسية كىي

 .منع اليجرة الييكدية منعا باتا - 1

 .منع انتقاؿ األراضي العربية إلى الييكد - 2

52"  إنشاء حككمة كطنية مسؤكلة أماـ مجمس نيابي- 3
  

 عدـ دفع الضرائب كمقاطعة الييكد في مختمؼ ،تطكرت األحداث بالدعكة إلى العصياف المدني
كيرل اآلف مكقعكا   "6/5/1936 كبرز ذلؾ في اجتماع المجاف القكمية المنعقد في القدس في .المجاالت

ىذا النداء أف الكقت قد حاف بالضركرة القصكل لمرجكع إلى ما سبؽ إعالنو كاقترحو في المؤتمرات فتتخذ 
األمة مف قاعدة ال ضرائب بال تمثيؿ كالالتعاكف سالحا سمميا لمقاكمة االستعمار البريطاني مقاكمة 

خرجت المجاف القكمية مف ىذا االجتماع ، 52"ة نبيمة تكرىو عمى التسميـ لمعرب بحقكقيـ كاممةمشرع
 كمقاطعة الييكد كسياسة الالتعاكف مع االنتداب البريطاني حتى 15/5عدـ دفع الضرائب مف تاريخ بقرار

حاكؿ االنتداب الدعكة  .يتـ االستجابة لممطالب الكطنية الفمسطينية المذككرة في مذكرة المجنة العربية العميا
مع استمرارىا ،  كمطالبة المجنة العربية بتيدئة األحكاؿ،إلى اليدكء مف خالؿ البالغات الرسمية لمحككمة

لى فمسطيف مف االتعزيزات العسكرية كاحضار في عمميات قمع الفمسطينييف في مختمؼ المدف كالقرل، 
 في ا كبيرا أيار كىـ أعضاء المجاف القكمية، أثر23 مناضال في 61لقبض عمى ككاف ؿ "مصر كمالطا 

 حيث أطمؽ البكليس النار فقتؿ أربعة أشخاص كجرح سبعة، كتكجو ،خركج السكاف في مظاىرات عارمة
عدد مف القركييف المسمحيف إلى طكلكـر بالقرب مف قرية بمعا حيث جرح أربعة أشخاص بينيـ امرأة كانت 

" تحمؿ الماء لممقاتميف كعند ىذا الحد تحكؿ اإلضراب السممي في لكاء السامره إلى ثكرة كاممة
كبيذا  52

دخمت الثكرة مرحمة جديدة مف خالؿ العمؿ العسكرم المسمح كانتشار الثكار في الجباؿ كقياميـ بعمميات 
عسكرية ضد األىداؼ اإلنجميزية كالصييكنية كبداية تشكيؿ المجمكعات المسمحة كقيادة المناطؽ 

 ا، حيث كاف العمؿ في البداية عشكائي 52" كالفصائؿ كخاصة في مناطؽ الشماؿ كالكسط كالجنكب
 أخذت األمكر بالترتيب مع دخكؿ فكزم القاكقجي إلى فمسطيف كقيامو بتنظيـ العمؿ لكف  اكمناطقي
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العسكرم، أخذت الثكرة تشتد مف خالؿ المعارؾ مع القكات اإلنجميزية كالييكدية كأصبحت مقاليد األمكر 
  .ربشكؿ كبير في يد الثكا

كاستطاعت الثكرة تحقيؽ إنجازات عديدة مف خالؿ السيطرة عمى المناطؽ الجبمية كخاصة في الشماؿ 
"  مما أدل إلى زيادة التعزيزات العسكرية البريطانية التي كصمت إلى أكثر مف فرقتيف عسكريتيف .كالكسط

…  ألؼ جندم15كبيذه االستعدادات أصبح عدد رجاؿ الجيش البريطاني في فمسطيف ال يقؿ عف 
بستة آالؼ رجؿ كقكة الحدكد األردنية كيقدر عددىا  يضاؼ إلييـ رجاؿ البكليس الفمسطيني كيقدر عددىـ

 يظير ىذا العدد مدل اتساع الثكرة .52" ألؼ رجؿ بيف جندم كبكليس25بأربعة آالؼ رجؿ كالمجمكع 
كىذا الكضع أزعج مختمؼ األطراؼ بدءا باالحتالؿ البريطاني، كالحركة . 1936كقكتيا في صيؼ عاـ 

الصييكنية كالحكاـ العرب كحتى قيادة المجنة العربية العميا التي شعرت بفقداف مركزىا مع اشتداد الثكرة، 
تكتفت المساعي كالجيكد كإجياض الثكرة، كأخذت ىذه األطراؼ بالعمؿ عمى محاكلة إنياء اإلضراب 

كخاصة األمير عبد اهلل في شرؽ األردف كنكرم السعيد "لمتكسط السياسي كبرز دكر كبير لمحكاـ العرب 
يعاز مف الحككمة البريطانية  في العراؽ كآؿ سعكد في السعكدية كاإلماـ يحيى في اليمف بتنسيؽ كا 

كالمندكب السامي في فمسطيف، أخذت ىذه المفاكضات كالكساطات فترة زمنية استمرت أكثر مف أشير 
52حيث ابتدأت في كسط آب مف خالؿ كساطة نكرم السعيد

 ، أسفرت ىذه الكساطات عف إصدار نداء 

 إلى كقؼ اإلضراب كالعمؿ "بالدعكة"مف طرؼ الممكؾ العرب بشكؿ منفرد إلى المجنة العربية العميا 
المسمح مف أجؿ إعطاء فرصة لمجنة الممكية التي اقترحيا ممؾ بريطانيا ككاف النداء في صكرة رسالة إلى 

، كجدت المجنة العربية العميا مخرجا ليا بإنياء اإلضراب كالعكدة إلى قيادة الحركة 52المجنة العربية العميا
  بإنياء اإلضراب1936 /10/ 11 التي أصدرتو في "البياف"في الفمسطينية  الكطنية

، تـ إنياءه في 52
 يكما عمى قيامو كاستطاع أف يضع القضية 175 بعد مركر 1936/ 10/ 12صباح يـك االثنيف 

 ،كاقؼ الميادنة لقيادة الثكرة السياسيةـالفمسطينية في مصاؼ متقدـ لتحقيؽ األىداؼ الكطنية إال أف اؿ
 باإلضافة إلى القمع كالتعسؼ البريطاني كالتميز كالمماطمة مف خالؿ لجنة التحقيؽ الممكية ،التآمر العربي

جياض نضاالت الشعب الفمسطيني في ىذه المرحمة، ,المسماة بمجنة بيؿ  ساىمت في إنياء اإلضراب كا 
نجازات  برز الدكر الكبير لمقيادات المحمية كالشعبية، كالتحالؼ بيف القرية كالمدينة ساىـ في نضاالت كا 

 .العسكرم كاالقتصادم، عمى الصعيد السياسي

ىك الشعب الفمسطيني،  (اإلضراب)يمكف اإلستنتاج أف الخاسر األكبر في الثكرة في المرحمة األكلى 
فالخسائر البشرية عالية سكاء في الشيداء، الجرحى، المعتقميف، التدمير في الممتمكات، باإلضافة إلى 

خسارة األرض كالبيع لمييكد كتقكية المستكطنات كتكسعيا كطرد العماؿ العرب مف المشاريع اإلقتصادية 
الكبيرة البريطانية كالييكدية، خاصة عماؿ ميناءم حيفا كيافا كاستبداليـ بعماؿ ييكد، كذلؾ الضرر الذم 
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لحؽ بميناء يافا بسبب ميناء تؿ أبيب كاستعمالو مف قبؿ بريطانيا كالييكد كميناء تجارم رسمي، كما 
ساىـ اإلضراب في استقالؿ اإلقتصاد . ضربت حركة التصدير في الجانب العربي خاصة الحمضيات

اليشكؼ الييكدم  الييكدم كعدـ تعاممو مع القطاعات العربية، ككاف ىذا اإلستقالؿ لبنة أساسية في بناء
استغؿ .عف المحيط العربي كأصبحت فكرة التقسيـ حقيقة كاقعة أخذت تتجسد عمى األرض بشكؿ تدريجي

الييكد كالحركة الصييكنية الثكرة في تأسيس نكاة عسكرية مدربة كمسمحة بمساعدة بريطانيا كبأعداد 
 ألؼ رجؿ مشكمة نكاة جيش الدكلة العبرية فيما بعد، بينما تحطمت كتالشت 15كصمت إلى أكثر مف 

 . النكاة البسيطة مف الثكار التي تشكمت خالؿ الثكرة

 إنياء اإلضراب كالعمؿ المسمح في ىذه الفترة عمى أمؿ الحصكؿ الفمسطينييف كافقكا عمىيتضح أف 
عمى شيء مف النكايا الحسنة لمصديقة بريطانيا حسب أقكاؿ الزعماء العرب، حيث أرسمت لجنة بيؿ 

قرارات كتكصيات لجنة التحقيؽ الممكية ؿدخمت الثكرة في فترة سبات كترقب كانتظار . لمتحقيؽ في األحداث
شتمؿ عمى طرح فكرة الـأصدرت تقريرىا ك. 1937/ 7/ 15 كحتى 1936/ 10/ 12كالتي امتدت مف 

التقسيـ بيف دكلتيف عربية، ييكدية باإلضافة إلى منطقة دكلية في األماكف المقدسة مع شريط إلى يافا 
دانة الييكد، الؿ القكمي العربيؽكميناء عمى البحر مع عدـ التكصية باالست منع اليجرة عدـ  ك،كا 

شعر العرب بأف المجنة تحيزت لمصييكنية كحككمة االنتداب كأف الخاسر مف تكقؼ ككاالستيطاف، 
 ، 1937اإلضراب كالثكرة ىك الشعب الفمسطيني مما أدل إلى تفجر الثكرة مف جديد في شير أيمكؿ 

.  مرحمة جديدة مف الثكرةكبداية

 الثورة في الريؼ:- المرحمة الثانية  -2

( 1939 آذار- 1937أيموؿ  )
 بداية الثكرة مف جديد، أعمنت 26/9/1937يعتبر حادث اغتياؿ أندركز حاكـ لكاء الجميؿ بتاريخ 

 يعمف أف المجنة 1937كاستنادا إلى قانكف الدفاع لسنة " إجراءات قمعية جديدة  عف السمطات البريطانية 
إصدار أكامر باعتقاؿ ك، 52" العربية العميا كجميع المجاف القكمية في فمسطيف جمعيات غير شرعية

السمطات حممة كشنت  كعزؿ المفتي مف رئاسة المجمس اإلسالمي األعمى، ،أعضاء المجنة العربية العميا
اعتقاالت كاسعة في البالد، مما اضطر العديد مف الكطنييف كالمشاركيف في الثكرة في المرحمة األكلى مف 

االختفاء كالمغادرة خارج البالد أك إلى الجباؿ، ساىـ ذلؾ في إعادة تشكيؿ العمؿ العسكرم مف جديد 
كقامت السمطات البريطانية   .كانطالؽ العمميات الفدائية ضد الجيش البريطاني كالمستعمرات الصييكنية

لمنظر في قضايا إطالؽ النار عمى أم شخص مما يعد جريمة تستحؽ " بتشكيؿ المحاكـ العسكرية  
، قامت القكات البريطانية 52حمؿ السالح كالقنابؿ كىي جرائـ تكجب عقكبة اإلعداـكذلؾ عقكبة اإلعداـ ك

بإجراءات تعسفية ضد المكاطنيف كالقرل كبأشكاؿ مختمفة مف االعتقاؿ كالقتؿ كالتخريب كمنع التجكاؿ في 
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 اعتقاؿ الشيخ  اعماليا ككاف باككرة . في المرحمة األكلى بؿ أشد في ىذه المرحمةما ؾ،سبيؿ قمع الثكرة
/ 28 المكافؽ 1356/رمضاف/14حاكمتو كقامت بإعدامو بتاريخ كفرحاف السعدم المجاىد القسامي، 

، مما كاف لو أثر كصدل كبير لدل الحركة الكطنية 52"لمجرد كجكد بندقية في منزلو 19 11/37
تشكيؿ المجنة المركزية لمجياد في ، ك ك تصعيد أكار الثكرة، التي أخذت تتشكؿ في الجباؿ،الفمسطينية

كالمؤف كالعمؿ اإلعالمي المساند لمثكرة، ككاف مقر ،  كتزكيد الثكار بالسالح،دمشؽ إلدارة شؤكف الثكرة
 التي كانت تتمتع إلى حد ،المجنة المركزية لمجياد مسؤكال عف إجراء التنسيؽ كالتعاكف بيف تشكيالت الثكار

ككاف يتكلى .  كيتكلى رئاسة كؿ منيا قائد محمي يساعده عدد مف رؤساء الفصائؿ الذاتيكبير باالستقالؿ
قيادة ىذه التشكيالت قادة فمسطينيكف يرتبطكف بأكثؽ الصالت بالفالحيف كالقرل التي تقع ضمف مناطؽ 

كينضكم تحت لكائو   تـ تقسيـ فمسطيف إلى عدة مناطؽ عسكرية رئيسية يشرؼ عمييا قائد عاـ ،عممياتيـ
 كنظرا لحدة . أك أكثرا شخص70 كؿ فصؿ يحتكم مجمكعة مف الثكار يصؿ إلى ،مجمكعة مف الفصائؿ

الداخؿ كخاصة  كاف ىناؾ صعكبة في اختيار قائد عاـ لمثكرة فيفقد التنافس كالتكافؤ بيف قادة المناطؽ 
بعد فشؿ محاكالت إدخاؿ فكزم القاككقجي إلى فمسطيف لقيادة النضاؿ الكطني ألسباب عائدة إلى 

  "اسة أك أية حركة ثكرية تجاه فمسطيفمتعيدات قدميا لمحككمة العراقية، بعدـ االشتراؾ في الس"
بركز ك52

 ،رة مف المرحمة السابقة مثؿ عبد الرحيـ الحاج محمد كعارؼ عبد الرازؽبمجمكعة مف القادة أصحاب الخ
عبد القادر الحسيني، يكسؼ أبك درة أبك إبراىيـ الكبير ك أبك إبراىيـ  الصغير، حيث أف النجاحات التي 

 عيف 1938ففي عاـ " حققكىا كخاصة القائد عبد الرحيـ الحاج محمد ساىمت في تعينو قائدا عاما لمثكرة 
52"عبد الرحيـ الحاج محمد قائدا عاما لمثكرة في فمسطيف

كلـ ، إال أنو في الحقيقة كانت ىذه القيادة رمزية  
 التي كانت تتمتع بحرية كاستقاللية أكبر ،عمى قادة المناطؽ كخاصة مناطؽ الكسط كالجنكبتكف مسيطرة 

 :-ةإال أنو باإلجماؿ يمكف تقسيـ فمسطيف عسكريا في ىذه المرحمة إلى المناطؽ التالي

 كتمتد مف جبؿ الكرمؿ عمى الحدكد السكرية المبنانية كحتى طبريا :(منطقة حيفا  )لمنطقة الشمالية ا- 1
تيا أبك إبراىيـ اكمف قياد (الكرمؿ، عكا، صفد، الناصر، طبريا )ككانت تشمؿ خمس قيادات محمية 

 .الكبير، أبك إبراىيـ الصغير، سميماف عبد القادر

، جنيف كساحؿ حيفا، :يادة منطقة نابمسؽ- 2  .مقسمة إلى أربع مناطؽك كتشمؿ أقضيو نابمس ، طكلكـر

 .جنيف الغربية بقيادة الشيخ عطية أحمد كبعده يكسؼ أبك درة- ا

 .جنيف الشرقية بقيادة محمد صالح ثـ عبد الفتاح أبك عبد الدائـ- ب

 .طكلكـر الشرقية بقيادة عبد الرحيـ حاج أحمد ثـ أحمد محمد الحسف-  ج

 .طكلكـر الغربية بقيادة عارؼ عبد الرازؽ-  د
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تشمؿ أقضية يافا كالمد كالرممة كمف أشير قادتيا في منطقة المد الشيخ حسف :  قيادة المنطقة الكسطى- 3
 .سالمة

القادر الحسيني   كتشمؿ أقضية القدس، راـ اهلل، الخميؿ كبيت لحـ حيث كاف عبد:قيادة منطقة القدس- 4
 . في منطقة القدس كعيسى البطاط ثـ عبد الحميـ الجكالني في منطقة الخميؿ

 كتشمؿ مناطؽ غزة، المجدؿ كبئر السبع، حيث كاف بيا قيادات محمية تنفذ أكامر :المنطقة الجنكبية- 5
52القيادة العميا في دمشؽ كتتعاكف مع قيادات مناطؽ القدس، نابمس

. 

كصمت الثكرة إلى كافة مناطؽ فمسطيف بعد أف كانت في بداية المرحمة الثانية مف الثكرة في مناطؽ 
الشماؿ فقط، كلـ تتمقى الدعـ الكامؿ مف قطاعات الشعب المختمفة بسبب الخكؼ مف إجراءات السمطة 
البريطانية إال أف نشاط الثكار المكثؼ كالعمميات الناجحة كخاصة معارؾ بمعا، كطبريا، اليامكف كغيرىا 

أصبحت . مف االشتباكات كالمعارؾ ساىمت في زيادة التكجو الشعبي في القرل كالمدف لمثكرة كدعميا 
كبحمكؿ الصيؼ كاف الثكار قد سيطركا  "، 1938تسيطر عمى الكضع بشكؿ كبير في صيؼ كخريؼ 

تماما عمى معظـ المناطؽ الجبمية في البالد إلى درجة أنيـ كانكا يسيركف في مدينة نابمس عمى سبيؿ 
52". المثاؿ كبحرية تامة في كضح النيار كبأسمحتيـ الكاممة

 

كتب الكابتف اكرد كينغيت، يصبح زماـ - بحمكؿ الميؿ " اعترؼ البريطانيكف بقكة الثكرة في تمؾ الفترة  
انيـ أحرار في زيارة القرل ليال دكف أية مخاطرة، كيستطيعكف التحرؾ بال . األمكر في يد رجاؿ العصابات

كجؿ خارج الطرؽ الرئيسية، كيستخدمكنيا أيضا عندما يجدكف األمر مريحا ليـ كبصكرة عامة ال تتحرؾ 
52الشرطة كالجيش أثناء الميؿ

استطاعت قكات الثكار القياـ بعمميات جريئة عمى معسكرات .   ……"
الجيش كالشرطة كالسيطرة عمى المدف مثؿ الخميؿ كالقدس كطبريا كنابمس لفترات مف الزمف كأصبحت 

تأسيس محاكـ الثكرة كلجاف اإلصالح في المدف كالقرل لحؿ ك. تسيطر عمى الحياة كتنظيـ شؤكف المجتمع
النزاعات كأصبحت القضايا تتحكؿ مف المحاكـ الحككمية إلى محاكـ الثكار في الجباؿ، حيث رفدت 

القيادة العميا قيادات المناطؽ بمستشاريف سياسييف كقانكنيف لممساعدة في تنظيـ عمؿ الثكرة كضبطو في 
مناطؽ سيطرتيـ، كأصبح الثكار في ذركة قكتيـ يشكمكف السمطة العميا في معظـ المناطؽ الريفية في 

 القدرة عمى إصدار األكامر كتنفيذىا مثؿ "فمسطيف، حيث كانت لدييـ أجيزتيـ الشرعية كاإلدارية، كبالتالي
 كاألمر بارتداء سكاف المدف الككفية كالعقاؿ بدال مف الطربكش 1938مر بكقؼ سداد الديكف في أيمكؿ اال

52"كذلؾ لتغطية تسمؿ الثكار القركييف كالحيمكلة دكف تمكف أفراد البكليس كالجيش مف تمييزىـ
. 

زيادة القكة العسكرية كاستدعاء فرؽ ك. ساىمت ىذه اإلنجازات إلى إجراءات كتصعيد عسكرم بريطاني
 .ألؼ جندم( 25)جديدة، حيث بمغت 

 ألؼ 42بينما يذكر مصدر آخر عددىا حكالي ثمانيف ألؼ منيـ 52
52 ألؼ ييكدم مف حرس المستعمرات18 بكليس ك 20جندم بريطاني ك

يتراكح بيف "ككاف عدد الثكار   "
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  تفرغكا لمعمؿ الفدائي في المدف1000 كتفرغكا كميا ألعماؿ العصابات،  3000 ىـمف.  آالؼ ثائر4-10
 لـ يتفرغكا كميا لمجياد بؿ كانكا يمارسكف أعماليـ الخاصة باإلضافة . مف سكاف القرل كالبادية6000ك

 النجدة لمثكار عند نشكب المعارؾ لقياميـ بأعماؿ
52

 ".بف غكريكف. د"بينما تقدرىـ مصادر أخرل  .
 عشرىـ منظـ في كتائب صغيرة ، شخص تقريبا15,000أصبحت حركة العصابات تضـ في صفكفيا 

كتنتقؿ مف قرية إلى أخرل كالباقكف أقامكا في منازليـ ككانكا يشترككف في العمميات كمما تطمب األمر 
52"ذلؾ

 

كاف اإلطار العسكرم لمثكار يتككف مف مقاتميف متفرغيف مشكميف في فصائؿ كؿ فصيؿ يتراكح بيف 
عند االشتباكات باإلضافة إلى لجاف محمية لممساندة مف  (الفزعة) رجال كمجمكعات األنصار 50-70

ما يدؿ عمى قكة الثكرة كانتشارىا كعنفيا ما ذكره . الرجاؿ كالنساء لمتمكيف كاإلسعاؼ كغيرىا مف األعماؿ
 . عف عدد الحكادث التي قاـ بيا الثكار في فمسطيف في ذلؾ العاـ1938التقرير البريطاني لعاـ 

1938عدد النشاطات التي قاـ بيا الثكار  في العاـ   
52 . 

 10/2جدكؿ رقـ 

 الرقـ النشاط عدد المرات

 1 ىجـك عمى الجيش كالبكليس البريطاني 986

 2 ىجـك عمى أفراد ييكد 176

 3 ىجـك عمى كسائؿ مكاصالت 335

 4 إطالؽ نار عمى المستكطنات كاألحياء الييكدية 651

 5 إلقاء قنابؿ 331

 6 (صأشخا)خطؼ  215

 7 إتالؼ أمالؾ ييكدية 415

 8 قطع التميفكنات 720

 9 تخريب السكؾ الحديدية كالطرؽ 341

 10 تخريب أمالؾ حككمية أخرل 210

 11 تخريب خط أنابيب شركة بتركؿ العراؽ 104

 

      

كعممية احتالؿ عسكرم . كالسكافذه النشاطات في عمميات عسكرية كاسعة ضد الثكار ق ساىمت
 لممناطؽ الفمسطينية كاعدامات كاعتقاالت بشكؿ كاسع مف خالؿ القكانيف العسكرية كأنظمة الطكارئ

 كـ 80رت عمى الحدكد الشمالية بطكؿ اتأسيس جدار تيغ"اإلجراءات البريطانية األخرل مثؿ كتكثيؼ 
، إلى الحد مف انتشار الثكار 52" أمتار مع أسالؾ شائكة كحقكؿ ألغاـ كأبراج بارتفاع ثالثة أمتار3كبعرض 

كما ساىمت الكحدات الميمية بقيادة الضابط كينغيث كفرؽ الجكالة  .رغـ قياميـ بتدمير أجزاء كبيرة منو
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الييكدية كحراس المستعمرات كقكات الياغاناه في التأثير عمى نشاط الثكار الفمسطينييف كأدل إلى حصكؿ 
 الذم 1939 آذار 27ضربات مكجعة لمثكرة تمثمت بمقتؿ عدة قادة خاصة عبد الرحيـ الحاج محمد في 

كاف يعتبر القائد العاـ لمثكرة، استشيد في معركة صانكر في قضاء جنيف، استدلت عميو السمطة بكاسطة 
عميؿ ليا يدعى فريد ارشيد، كقد رفض القائد المجكء إلى اليرب كقاـ يقكد معركة الخالص مع إخكانو، إال 

 كخركج عارؼ عبد الرازؽ كيكسؼ أبك درة 1939تراجع نشاطيـ بشكؿ كبير في ربيع  52" أنو استشيد
 . كأصبح الثكار دكف قيادة منظمة.كغيرىـ إلى خارج البالد

 عمى الصعيد العسكرم إلى تحسف مكقؼ القيادة السياسية  الفمسطينيةساىمت ىذه اإلنجازاترغـ ذلؾ 
مكانية  الفمسطينية كالمكاقؼ البريطانية منيا،  أدت إلى إرساؿ بريطانيا لجنة لدراسة مكضكع التقسيـ كا 

رغـ أف العرب قامكا بمقاطعتيا إال أف دراستيا أثبتت صعكبة بتنفيذ اقتراح  (لجنة ككدىيد)تطبيقو سميت 
، حيث درست المشركع كالمقابالت كقد تقدمت 1937مشركع التقسيـ الذم تقدمت بو لجنة بيؿ في العاـ 

اف مسألة ككف التقسيـ قابؿ "ـ  ػػصعكبة تحقيؽ التقسيبرزت  .بعدة مشاريع ككؿ مشركع معدؿ عف اآلخر
لمتطبيؽ تنطكم عمى اعتبارات عممية كسياسية، فاالعتبارات العممية تتعمؽ بصكرة خاصة بالمالية 

كاالقتصاد، كالصعكبات اإلدارية كبيرة كلكف إذا تكفرت اإلرادة إليجاد حؿ، ال يمكف أف يقاؿ أنيا ال تذلؿ 
غير أف الصعكبات المالية كاالقتصادية ىي مف نكع ال نستطيع معو أف نجد ضمف نطاؽ شركط 

اختصاصنا، حال ممكنا لتذليميا كلكف ال بد أف نقر بعجزنا عف استنباط أم مشركع عممي، اقترحنا شكال 
معدال لمتقسيـ عمى كجو يبدك لنا، عمى الرغـ مف حرمانو الدكلتيف العربية كالييكدية مف االستقالؿ في 

الف يككف أساسا لمتسكية، إذا كانت - أنو يصمح بعد مراعاة بعض التحفظات-إدارة شؤكنيا المالية، 
  "حككمة جاللتو مستعدة لتحمؿ ما ينطكم عميو مف التبعة المالية الكبرل

 أثبتت تقرير المجنة صعكبة .52
 1938إيجاد التقسيـ كالذم أسقطتو الثكرة الفمسطينية بنضاليا الذم أخذ يشتد أكثر في نياية العاـ 

كأكصمت ىذه اإلنجازات الحككمة البريطانية إلى إصدار تصريح يبرز فيو الخطة السياسية الجديدة 
بعد إمعاف النظر كالتدقيؽ في تقرير لجنة التقسيـ، اف ىذا التحقيؽ قد " لمحككمة البريطانية حيث جاء فيو 

أظير أف الصعاب السياسية كاإلدارية كالمالية التي ينطكم عمييا االقتراح القائؿ بإنشاء دكلة عربية 
معيا الحؿ لممعضمة غير عممي، كلذا فاف  مستقمة كأخرل ييكدية مستقمة، ىي عظيمة لدرجة يككف

52"حككمة جاللتو ستكاصؿ القياـ بمسئكلياتيا في حكـ فمسطيف بأجمعيا
  

اقتراح مؤتمر يعقد بف مكبذلؾ يظير تحسف الكضع العسكرم كالسياسي لمفمسطينييف مما أجبر البريطاني
 لألطراؼ الثالث العرب، الييكد 1939شباط /7في لندف سمي مؤتمر المائدة المستديرة الذم عقد في 

كما عقد الييكد كالبريطانييف . كالبريطانيكف عمى شكؿ ثنائي الكفد العربي الفمسطيني مع البريطانييف
مؤتمر في نفس الكقت لتدارس المكضكع، كاستطاع الفمسطينيكف تحقيؽ شركطيـ مف خالؿ اإلصرار عمى 
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تمثيؿ المجنة العربية العميا ليـ ممثمة بالمفتي كجماعتو، حيث رضخت بريطانيا لذلؾ بحضكر كفد المجنة 
:- ـ العربية العميا برئاسة جماؿ الحسيني كبإشراؼ كتكجيو مف المفتى كقد طرح العرب مطالبو

 "(اكال)االعتراؼ بحؽ العرب في االستقالؿ التاـ ببالدىـ . 

 (ثانيا)العدكؿ عف تجربة إنشاء الكطف القكمي الييكدم . 

 (ثالثا) إنياء االنتداب البريطاني كاف يستبدؿ بو معاىدة مماثمة لممعاىدة البريطانية العراقية نشأ 
 .في فمسطيف بمكجبيا دكلة ذات سيادة

 (رابعا)52" منع اليجرة الييكدية كانتقاؿ األراضي لمييكد منعا باتا . 
  لـ يسفر مؤتمر المائدة المستديرة عف نتيجة إيجابية، حيث أف مطالب العرب ترفض التقسيـ

كالييكد تطالب بو، كتكصمت الحككمة البريطانية إلى نتيجة بعدـ إمكانية التكفيؽ بيف الطرفيف 
 -:، حيث كانت أىـ بنكده1939/ أيار/17حيث قامت بإصدار الكتاب األبيض في 

 .الدستكر- 1

 .اليجرة- 2

 .بيع األراضي- 3

أف اليدؼ الذم ترمي إليو حككمة جاللتو ىك أف تشكؿ خالؿ " بالنسبة لمدستكر جاء في البند العاشر 
"عشر سنكات حككمة فمسطينية مستقمة ترتبط مع المممكة المتحدة بمعاىدة

إال أف ىذا العمؿ يرتبط . 52
مع فترة انتقالية  بالمشاكرة مع لجنة االنتدابات في عصبة األمـ كبمساىمة العرب كالييكد في حككمتيا

 .يعطي أىؿ فمسطيف نصيبا متزايدا في حككمة بالدىـ

يتضح صعكبة تحقيؽ ىذه الشركط كخاصة مف طرؼ الييكد بالنسبة لميجرة أعطى الكتاب السماح 
 ألؼ 25 آالؼ كؿ سنة في الخمس سنكات القادمة مع إدخاؿ 10 ألؼ عمى أساس 75لمييكد بإدخاؿ 

كحاالت لجكء كظركؼ إنسانية كمع انقضاء السنكات الخمس تقؼ اليجرة إال إذا كاف عرب فمسطيف عمى 
 استعداد لمقبكؿ بيا

52
.   

كبالنسبة لألراضي تـ تقسيـ فمسطيف إلى ثالث مناطؽ يمنع انتقاؿ األراضي مف العرب إلى الييكد في 
 تطمئف الييكد كبأف لممندكب 17قسـ منيا كيحدد في قسـ كيطمؽ في قسـ ثالث إال أف بريطانيا في البند 

السامي حؽ إعادة النظر فييا أك تعديميا فكمما أدخؿ تحسيف في األساليب الزراعية كازداد إنتاج األرض 
52خففت قيكد البيع أك ألغيت
. 
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ف الخطة السياسية الجديدة الكاردة في الكتاب األبيض لـ تحقؽ مطالب العرب بالشكؿ المطمكب إ
كحسب مطالبيـ في مؤتمر لندف كغيره مف المذكرات كأبقت األمكر عائمة كضبابية كمفتكحة لكؿ 

 . االحتماالت خالؿ الفترة االنتقالية المقترحة كالتي يمكف إعاقتيا كتأجيميا

 بريطانيا خانتيـ  افف جية ثانية، كاف الكتاب األبيض ضربة قكية لمييكد حيث رفضكه كاعتبركاـ   
يقاؼ تطكر " القكمي  مشركعيـعف كتخمت عنيـ ك أما اآلف فقد حمت محمو سياسة إغالؽ األبكاب، كا 

52" إال طريؽ القتاؿ مف أجؿ بقائو كمستقبموىـكلـ يبؽ أماـ. الكطف القكمي الييكدم
 

ف عدد إ" 1938/  فقد أعمنت الحككمة البريطانية في أكتكبر1938مع نياية ىذه المرحمة في العاـ 
 حادث 5708، 1938ككانت حصيمة عاـ .  فرقة17الفرؽ العسكرية البريطانية في فمسطيف كصؿ إلى 

 ىجكما عمى المستعمرات الييكدية، كحسب 651 ىجكما عمى البكليس كالجيش البريطاني ك 986منيا 
 جريحا كمف العرب 126 قتيال ك 77  قد بمغ عدد اإلصابات مف البريطانييف فافالمصدر البريطاني نفسو

 جريحا كحاكمت المحاكـ العسكرية البريطانية 390 قتيال ك255 جريحا كمف الييكد 598 قتمى ك503
  2463 حكما بالمكت أما السجناء العرب فبمغ عددىـ 54 شخصا كأصدرت 382

 " ييكديا313أف عدد القتمى مف الييكد بمغ "، بينما ذكرت المصادر الييكدية 52"شخصا
52

. 

 كاستطاعت أف تحقؽ إنجازات عمى األرض بسيطرتيا  ضراكةكانت الفترة المذككرة أشد مراحؿ الثكرة
عمى معظـ الريؼ الفمسطيني باإلضافة إلى عدة مدف ككاف كضع البريطانييف سيئا كما ذكر كزير 

، كقد أقر "المظنكنة  اف قمع الثكرة العربية ليست بالسيكلة" المستعمرات في زيارتو السرية إلى فمسطيف 
52ىايننغ، القائد العاـ البريطاني، بأف قكاتو تكاجو شعبا ثائرا يصعب السيطرة عميو
. 

مف جية ثانية، تميزت ىذه المرحمة بأنيا كانت ثكرة الريؼ الفمسطيني بمعنى الكممة مف حيث القيادة 
. مف الثكار% 90الميدانية،  كانت نسبة القيادات العميا كالعناصر المشتركة في الثكرة منيـ تصؿ إلى 

كما اعتمدت الثكرة في الجكانب المالية كاإلدارية كاإليكاء كالمساعدة كغيرىا مف النشاطات المرافقة عمى 
 كحتى أف المظاىر ، عمى القرل في عمميات القمع كالتدميركفيركز البريطانيكف القرية كسكانيا، ككاف

الفالحية المتمثمة بالككفية كالعقاؿ كالتي عمى أساسيا كاف يتـ اعتقاؿ بكؿ البس ليا، كعضك في الثكرة، 
كحمت محؿ اإلدارة . كأصبحت القرية كالمناطؽ الريفية ىي مناطؽ الفعؿ كمركز القرار في ىذه المرحمة

البريطانية في حؿ المنازعات كالخصكمات كتطبيؽ نكع مف اإلدارة الذاتية مف خالؿ المجاف المحمية كلجاف 
اإلصالح التي تـ تشكيميا في القرل لحؿ المشاكؿ، كفض الخصكمات كلمساندة الثكرة في المجاالت 

 .المختمفة



  -45-  

                                                                                                                                    

 التراجع إلى المدف وانييار الثورة: المرحمة الثالثة

  " 1939 كانوف أوؿ – 1939نيساف "

   ، حيثكالتأثير عمييا بشكؿ كبيرتحديد معالميا، تميزت ىذه المرحمة بأحداث عدة ساىمت في 
كىذه األحداث شكمت بداية . تراجع المد الثكرم كبداية اليبكط في األعماؿ كالنشاطات العسكرية لمثكرة 

 -: المرحمة الثالثة كتراجع العمؿ الفدائي كانكماشو إلى المدف كىذه األحداث ىي

ف باإلضافة إلى كفكد مف كشارؾ فيو العرب الفمسطيني ، 1939عقد مؤتمر لندف في شير شباط  -1
مصر كالسعكدية كالعراؽ كشرؽ األردف مع بريطانيا كالكفد الصييكني دكف أف يمتقي العرب 

أف  طرحت الحككمة البريطانية مقترحات تتضمف إنياء االنتداب كاستقالؿ فمسطيف إالكبالييكد، 
 .المكقؼ الييكدم أدل ببريطانيا إلى التراجع عف ذلؾ

 الذم احتكل عمى السياسة البريطانية في فترة  ،1939/ أيار / 17إصدار الكتاب األبيض في  -2
 . طياتو إلغاء مشركع التقسيـ كفكرة الدكلة الييكدية في العشر سنكات القادمة ك حمؿ

، كتأثير ذلؾ عمى الثكرة ككنو 1939/ آذار/ 27استشياد القائد عبد الرحيـ الحاج محمد في  -3
  .أدل إلى تفتت الكحدة بيف قيادات الثكارمما القائد العاـ لمثكرة، 

 حيث أخذت  ,ىذه األحداث الثالثة الميمة المرحمة الثالثة بطابع جديد كتركت تأثيرا كبيراطبعت 
كانت . العمؿ العسكرم الذم استنفذ دكرهعمى حساب العربية العميا السياسية تيتـ باألمكر السياسية  القيادة
ككنيا مف طبقات اجتماعية كاقتصادية مختمفة عف طبقة ،  منافسة لمقيادة السياسية العمؿ العسكرمقيادة

كتراجع دكرىـ في مراحؿ الثكرة . القيادة السياسية، التي تتشكؿ مف اإلقطاعييف كالبرجكازييف كمثقفي المدف
 .األكلى كالثانية

 بداية ىذه المرحمة، كالتي استمرت حتى بداية الحرب العالمية  ىي1939 ربيعيمكف اعتبار بداية 
البريطانية  مف طرؼ القكاتكالحشد  ،الثانية، حيث تكقفت الثكرة بسبب األحكاـ العرفية كحالة الحرب

كصؿ عدد قكات الجيش في البمد إلى " ،  1938 في نياية العاـ احكالي ثمانيف ألؼككصكؿ قكاتيا الى 
 كتيبو مشاة، ككتيبتي فرساف، ككتيبة مدرعات، ككتيبة مدفعية، كجميع الكحدات 18فرقتيف اشتممتا عمى 

52. "الممحقة بيا
بمغ عدد القكات البريطانية التي اشتركت في معارؾ فمسطيف "كما قدرىا صبحي ياسيف   .

( 18)كعددىـ أكثر مف   بكليس باإلضافة إلى حرس المستعمرات الييكداألؼ (20)ألؼ جندم كنحك  (42)
" ديؿ" ككانت القكات البريطانية تحت إمرة الجنراؿ ا ثمانيف ألؼ  كبذلؾ بمغ عدد القكات الحككمية نحكاألؼ

 .52" كيفؿ باإلضافة إلى قكات الطيراف"ثـ الجنراؿ 
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قامت ىذه القكات بنشاطات كعمميات عسكرية كبيرة ضد الثكار كالقرل كالمدف كبشكؿ مكثؼ كبحصار 
كبير عمى القرل كالمدف باإلضافة إلى حمالت قمع كتأديب لكؿ شخص أك مجمكعة أك قرية تقدـ 

المعارضة بقيادة فخرم النشاشيبي كبقايا حزب " فصائؿ السالـ"مساعدات لمثكار، كما قامت بدعـ كتشكيؿ 
كأدت إلى حالة مف .  أىمية كصراع بيف ىذه المجمكعات كعناصر الثكرةصراعاتمما أدل إلى. الدفاع

الفكضى كالتمرد كاالضطراب كقياـ ىذه الفئات أك الثكار بعمميات اغتياالت سياسية كاستغالؿ ىذه الحالة 
 ، عمى الثكرةا كبيرالتصفية حسابات شخصية أك عشائرية عمى حساب العمؿ الكطني، مما كاف لو أثر

 كيظير ذلؾ مف خالؿ أرقاـ النشاطات العسكرية لمثكرة في ىذه الفترة كالذم .كبداية خفكت العمؿ الكطني
  1939 عممية مختمفة في العاـ 952اذ بمغ مجمكع العمميات " شيد تراجعا ممحكظا  

52
كراحت القكات  "

 2076كاستكلت عمى " شامؿ لمسالح،  البريطانية بالتعاكف مع عناصر الثكرة المضادة تنفذ عممية نزع
52" قرية758 بندقية صيد كاحتمت كفتشت حتى تمكز مف العاـ نفسو 235 مسدس ك 785بندقية ك 

. 

 1939- 1936كحسب اإلحصائيات البريطانية فإف مجمكع العمميات التي قاـ بيا الثكار خالؿ الفترة 
: كانت كما يمي

11/2جدكؿ رقـ  
52 

 1939 1938 1937 1936السنة 
 952 4969 598 4076العمميات 

 

.   منيا معارؾ كصدامات كبيرة25 صداما عسكريا كمعركة كاعتبر 251كقد أحصى صبحي يسف 
 نكرشمس، بمعا، بيت امريف: أبرز معارؾ المرحمة األكلى  .
 عرابة، اليامكف، أـ الدرج، جرف حالكة، بيت فكريؾ، بني نعيـ: معارؾ المرحمة الثانية.   

52 في الثورة(القدس )دور منطقة الوسط
   

 كالدراسات حكؿ الثكرة الفمسطينية التركيز عمى دكر مناطؽ الشماؿ الفمسطيني اتء المتتبع لمقرايالحظ
بينما ىناؾ عدـ تفصيؿ لدكر مناطؽ الكسط . ، كتتحدث عف ىذه المناطؽ بشكؿ تفصيمي(نابمس كالجميؿ)

ممثمو بالقدس كما حكليا كالجنكب مثؿ ببئر السبع كغزة، رغـ اف منطقة الكسط كانت العاصمة الدينية 
 :كالسياسية لفمسطيف منذ الفترة العثمانية كيمكف ارجاع ذلؾ حسب رأينا

مما اعطى سكانيا زخما اكثر . تركيزالعمؿ الصييكني مف بيع اراض كاستيطاف في تمؾ المناطؽ -1
 .لممشاركة في النضاؿ الفمسطيني دفاعان عف مناطقيـ بشكؿ اساسي
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الطبيعة الجغرافية لتمؾ المناطؽ سكاء مناطؽ الجباؿ في السامرة كالجميؿ كقربيـ مف الحدكد الشمالية،  -2
 .ساىـ في تركز النضاؿ الكطني الفمسطيني في تمؾ المنطقة

ساىمت حركة البيع كطرد السكاف كتحكليـ  الىعماؿ في المدف خاصة حيفا كيافا ساىـ الحراؾ  -3
 .االجتماعي الحاصؿ في المدف الى زيادة النقمة كاالنضماـ الى الثكرة

تكاجد السمطة المركزية االحتاللية في القدس، حيث التكاجد السياسي كالقبضة العسكرية مف طرؼ  -4
ساىـ في الحد مف حرية الحركة في . االنتداب عمى منطقة الكسط اكثر مف مناطؽ الشماؿ كالجنكب

رغـ ذلؾ فاف المتعمؽ كالمتفحص الحداث الثكرة الفمسطينية كخاصة الدراسات الشفكية . ىذة المناطؽ
كالكتابات لمسير الذاتية، تظير تكاجد نضاال سياسيا كعسكريا ممحكظا في مناطؽ الكسط مف خالؿ 
كجكد قيادة عسكرية مستقمة عف قيادة الشماؿ ممثمة بالقائد عبد القادر الحسيني، الذم تراس قيادة 
العمؿ الكطني في منطقة الكسط مف خالؿ تشكيؿ تنظيـ عسكرم كتشكيؿ خاليا كفصائؿ عسكرية 

كبركز قيادات عسكرية كبيرة مثؿ الجكالني في الخميؿ كحسف سالمة في منطقة . في تمؾ المناطؽ
يافا كالشيخ عبد الفتاح في شرقي راـ اهلل كابك شككت النكباني في منطقة بني زيد كمحمد ابك - المد

كيبرز ايضا . كسعيد شقير كغيرىـ مف قادة الفصائؿ (المزرعة القبمية)قطيش في شماؿ غرب راـ اهلل 
خالؿ مجمكعة مف المعارؾ مثؿ معركة بني نعيـ كمعركة الخضر، كاحتالؿ مدينة القدس كراـ اهلل  مف

.  كبئر السبع كغيرىا كالتى تضاىي معارؾ في الشماؿ
كبيذا يمكف القكؿ اف منطقة الكسط رغـ شدة الحصار كالضغط مف طرؼ االنتداب البريطاني، اال انيا 

ككانت قيادتيا مركزية مثؿ قيادات مناطؽ نابمس . شاركت في النضاؿ الكطني بشكؿ فعاؿ كمممكس
بمعنى اف نشاطات منطقة الكسط تركت أثران اكبر خاصة عمميات اغتياؿ القيادات البريطانية . كالشماؿ

كمف . كايفؿ لقيادة العمميات ضد قكات عبد القادر الحسيني في منطقة الخميؿ كبني نعيـ,كاضطرار القائد 
االمثمة عمى دكر كاىمية المنطقة اف االجتماع المركزم لقيادات النضاؿ الكطني الفمسطيني العسكرم 

بيت ريما كىي تابعة لمنطقة القدس، حيث حضرت قيادات المناطؽ الشمالية الى - تمت في دير غسانو
كىذا يظير اىمية دكر منطقة . تمؾ القرية مف اجؿ كضع خطط النضاؿ الكطني كاختيار قيادة عسكرية

القدس في العمؿ الكطني الفمسطيني باالضافة الى اف القيادة السياسية كانت مكجكدة في القدس ممثمو 
اف عدـ ابراز .بالحاج اميف الحسيني كالمجنة العربية العميا، حيث كاف معظـ اعضائيا مف منطقة الكسط

بينما . ىذه المنطقة كدكرىا في النضاؿ الكطني، اف طبيعة القيادة في الكسط ذات تكجيات كطنية قكمية
كعممية االتصاؿ بينيا اكثر قربا .معظـ قيادات الشماؿ ذات تكجيات اسالمية مف مجمكعات القساـ

بينما كانت قيادة الكسط كالجنكب اكثر استقاللية عف تمؾ القيادة كتعمؿ بشكؿ منفرد كىذا أدل . ككضكحا
. إلى عدـ كصكؿ المعمكمات عف نشاطاتيا بشكؿ منظـ
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 وقؼ الثورة
 التطكرات عجز القيادة التقميدية العربية مف ممثمي عائالت اسياد االرض كاالقطاع عف أكدت حصيمة

-1936 كثكرة 1933قيادة الزخـ التحررم لجماىير الشعب العربي الفمسطيني المسحكقة التي فجرت ثكرة 
 خاصة كانو يكجد في الجبية المعادية عدك متمترس ذك خبرة مف ممثمي الراسمالية المتطكرة 1939

. (االمبريالية كالصييكنية)

كعمى الرغـ مف الدكر الذم قامت بو البرجكازية المدنية الصغيرة كالمتكسطة في مقارعة االمبريالية، اال 
اف ىاتيف القكتيف اليامتيف في ثكرات حركة التحرر الكطني لـ يتقكيا الى حد يمكنيما مف القياـ بالدكر 

فمف ناحية كانت ىناؾ قاعدة جماىيرية . القيادم في قيادة المعركة المصيرية مف اجؿ االستقالؿ الكطني
كاسعة جدا مف الكادحيف كالفالحيف كصغار البرجكازييف المسحكقيف،  كالمستعديف لمتضحية في سبيؿ 

كمف الناحية االخرل تقؼ عمى رأس اليـر االجتماعي كالسياسي فئة مف ممثمي اسياد . التحرر كاالستغالؿ
التي تضررت مصالحيا االقتصادية بفعؿ "االرض كالعائالت الكبيرة مثؿ الحسيني، النشاشيبي، التاجي، 

االمبريالية كالصييكنية كلكنيا ترىب التحكالت الجذرية االقتصادية كاالجتماعية كنمك الطبقة العاممة، 
مصالحيما  الفالحيف كالمثقفيف البرجكازييف الصغار عدديا، تنظيما، نقابيا كسياسيا، ليذا انطالقا مف

الطبقية مالت ىذه الفئة مف القيادة التقميدية دائما الى التذبذب كمماالة االمبريالية البريطانية كاستعدادىا 
. 52" لمتفاىـ معيا كخدمة مصالحيا، كبرز في ايقاؼ  الثكرة

 .يعكد كقؼ الثكرة يعكد إلى مجمكعة مف العكامؿ كالظركؼ المحمية، العربية كالدكلية
 التغيرات اإلقتصادية كاإلجتماعية، التي أخذت تحدثيا الفئات المشاركة في الثكرة مف :اكال

الفالحيف كالطبقات الدنيا، التي لـ ترؽ إلى الطبقة العميا كالقيادة التقميدية لمثكرة المكجكدة في 
الخارج، كشعرت بخركج السيطرة مف يدىا كأصبحت مجريات األمكر تسير لصالح الطبقات 

.  الكسطى كالدنيا في المجتمع الفمسطيني
 تراجع الدعـ كالمساندة مف طرؼ القيادة الفمسطينية في الخارج، مما أدل في النياية إلى : ثانيا

تراجع المد الثكرم كبداية تقمص أعداد الثكار مف خالؿ اإلستشياد أك السجف أك النفي 
كلعؿ أبرز صكرة عمى قرار كقؼ الثكرة مف طرؼ القيادة العميا ما . كالخركج مف فمسطيف

حكؿ اتيامو المجنة العربية العميا كالى - " أحد قادة الثكرة- صرح بو أبك إبراىيـ الكبير
كذات يكـ طمبنا مف األستاذ عزة دركزه المساعدة " معتمدىا في دمشؽ عزت دركزه فقاؿ 

في قرية الذكؽ بضكاحي )المقررة، فأبمغنا أف ىناؾ قرارا يكقفيا، فذىبت شخصيا لمقابمة المفتي 
عف المضايقات التي يالقييا مف الفرنسييف، كأخبرني أنو حصؿ عمى جكاز  فحدثني (بيركت
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سفر كأنو ينكم السفر إلى بغداد كلقد صحبني إلى ىناؾ، مع أنني لـ أكف مكافقا عمى إيقاؼ 
      "الثكرة

52     
 األسباب الدكلية المتمثمة بأجكاء الحرب العالمية كمسايرة التغييرات الدكلية كالكفاؽ الجديد : ثالثا

بيف الفرنسييف كاإلنكميز، حيث قامت السمطات الفرنسية باعتقاؿ كمحاكمة العديد مف 
مدادىا بالماؿ كالسالح كصنع المتفجرات فقد ميدت أجكاء  الفمسطينييف بتيـ مساعدة الثكرة كا 

 . الحرب لمسمطة البريطانية السيطرة عمى الكضع
كساىمت الضغكطات العسكرية البريطانية كالصييكنية باإلضافة الى التفاىـ البريطاني 

مما جعؿ السمطات الفرنسية تضيؽ عمى الثكار كاإلمدادات مف . الفرنسي عشية الحرب الثانية
نزكح كاختفاء الثكار كقد انتيت الثكرة فعميا بعد نشكب الحرب "كبالتالي . الحدكد الشمالية

 "العالمية بأياـ معدكدة
52

 / 17ككاف آخراشتباؾ منظـ بيف الثكار كالقكات البريطانية بتاريخ   .
 . في معركة أـ الفحـ الثانية1939 / 12

 كاستشياد عبد سقكط العديد مف القادة كخركج قسـ منيـ إلى الخارج أك الكقكع في األسر: رابعا 
- كاعتقاؿ يكسؼ أبك درة "بصكرة مفاجئة - الرحيـ الحاج محمد، كانسحاب عارؼ عبد الرازؽ

 52 . " كتسميمو 1939/ آب/ 24في شرؽ األردف في - أحد قادة الثكرة
 عدـ كجكد قيادة عسكرية قكية لمثكار باإلضافة إلى عدـ كجكد قيادة سياسية كعسكرية : خامسا

. مكحدة ذات خطة استراتيجية كاضحة المعالـ لمسير بالثكرة
 في اإليقاع بالثكار كاختراؽ صفكفيـ كالقياـ  (المعارضة )دكر عناصر الثكرة المضادة : سادسا

. بنشاطات أضرت بسمعة الثكار بيف الطبقات اإلجتماعية خاصة القرية كالفالحيف

 ودروسيا نتائج الثورة- د

كافة الفئات طالت النتائج كاآلثار التي تمخضت عنيا الثكرة التي استمرت ثالثة أعكاـ كنيؼ، 
ركت  كت.المشاركة فييا في فمسطيف الشعب العربي، الييكد كالحركة الصييكنية، كاالنتداب البريطاني

. تأثيرات سياسية، عسكرية، اقتصادية، اجتماعية كنفسية

 -: السياسي في الجانب - 1

قامت بريطانيا بإرساؿ لجنة بيؿ لمتحقيؽ في األحداث ؼساىمت بتحريؾ الكضع السياسي مف جمكده، 
قترحت المجنة فكرة التقسيـ مف خالؿ دكلتيف عربية كييكدية كا. كتقديـ تكصيات بخصكص الكضع

كمنطقة انتدابية، إال أف الطرؼ العربي رفض فكرة التقسيـ كتجددت الثكرة بشكؿ كبير مما أجبر بريطانيا 
  .عمى إرساؿ لجنة كدىيد لدراسة فكرة التقسيـ كالتي كجدتيا صعبة التطبيؽ
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أصدرت الكتاب األبيض الذم رفض ؼصعكبة تطبيؽ فكرة التقسيـ، ب " البريطانييف" مؤتمر لندفكاقنع
فكرة التقسيـ مع إعطاء مدة عشر سنكات إلقامة الدكلة الفمسطينية كتقييد حركة اليجرة الييكدية ككضع 

إال أنيا لـ .  كبيذا ساىمت الثكرة في إنياء فكرة التقسيـ كتحديد اليجرة.أسس لعممية بيع األراضي لمييكد
استطاعت الثكرة كضع  ك .تصؿ إلى اليدؼ األساس لمفمسطينييف المتمثؿ في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة

مف خالؿ المكاقؼ العربية   كيظير.القضية الفمسطينية في مكضعيا عمى الساحة اإلقميمية كالدكلية
 .كنقاشات مجمس العمـك كالمكردات البريطانييف لمقضية إليجاد حؿ ليا

مف جية ثانية، لـ تستطع القيادة السياسية الفمسطينية االرتفاع لمستكل اإلنجازات التي حققتيا الثكرة 
كيعكد ذلؾ لطبيعة ىذه القيادة ككنيا مف الطبقة اإلقطاعية . عمى األرض كاستغالليا بشكؿ جيد كفعاؿ

كمالؾ األراضي كشرائح البرجكازية العميا، كالتي امتازت بدكر ميادف كمصمحي تاريخيا منذ الفترة 
األسمكب السياسي الذم اتبعتو النخبة " العثمانية كعمميا ككسيط بيف السمطة كالفئات االجتماعية األخرل 

بكصفيـ كسطاء بيف السمطة المركزية مف جية كالجماىير الشعبية مف …… السياسية في عيد االنتداب
كعمى ىذا األساس افتقرت القيادات العربية الفمسطينية في عيد االنتداب إلى الخبرة في مجاؿ . جية ثانية

كبالتالي الحرص عمى   .ة، كبقيت تمارس نشاطيا بالكسائؿ الشرعية كالدبمكماسي52 "العمؿ الجماىيرم
مصالحيا مف خالؿ الحفاظ عمى عالقات كدية مع االنتداب كالمكازنة بيف المكقؼ الكطني مف ناحية 

 لـ يكف لدييا تفكير في القضايا الكطنية إال مف زاكية ل،خرناحيةاكعمى مكقعيا البارز في المجتمع مف 
منافعيا الخاصة أكثر مف الصالح العاـ كبذلؾ عجزت ىذه القيادة عف قيادة الثكرة كمنذ البداية كيظير أف 

تشكيؿ المجنة العربية العميا كاف الحقا لميبة الشعبية التي قادتيا المجاف القكمية المحمية كالتي ضغطت 
/ 15بينما الثكرة بدأت في 1936 نيساف 25عمى القيادة السياسية لتشكيؿ قيادة لمثكرة كالتي تشكمت في 

   نيساف في نابمس20نيساف كالمجاف القكمية تشكمت في 
52

أف معظـ القيادات السياسية تركت رغـ  ".
عندما اشتدت الحرارة غادر ىؤالء . "القاىرة، بيركت، دمشؽ ساحة الميداف كاتجيت إلى الخارج في

ليتمظى كحده، كأخذكا في التجمع عمى مقاىي بيركت المترفو، حيث  (الرجؿ العادم)تاركيف  (المطبخ)
تحدثكا كثيرا في السياسة كتظاىركا بمعرفتيـ عما يدكر في فمسطيف البعيدة، لقد كانكا عامال ميما في فشؿ 

  "الثكرة الذريع
52

" عندما كجدت ىذه القيادة أف الثكرة لـ تعد في صالحيا أك أكصمتيا إلى ىدفيا كىك ك.
حمؿ بريطانيا عمى القبكؿ بإعطاء دكر سياسي فعاؿ لمجنة العربية العميا في إدارة البالد لـ تتكاف في 

، كبذلؾ يظير أف الزعماء السياسييف عمى اختالفيـ كانكا يحاكلكف 52اتخاذ قرار بإيقاؼ المساعدات لمثكرة
تكجيو الثكرة بشكؿ يحقؽ ليـ مكاسب سياسية دكف االنخراط في الفعؿ الثكرم مف خالؿ خركجيـ خارج 

 .الكطف
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كبيذا يتضح أف النتائج السياسية لمثكرة لـ تكف بمستكل كحجـ التضحيات التي قدمت مف طرؼ 
 التي لـ تندمج في الفعؿ الكطني كالثكرم بشكؿ ,الشعب الفمسطيني كيعكد ذلؾ لطبيعة القيادة السياسية

 رغـ النجاحات التي حصمت عمى األرض مف .جيد كالبقاء في دائرة عالقاتيا كمصالحيا الفئكية كالطبقية
طرؼ الثكار مف خالؿ سيطرتيـ عمى مناطؽ بالكامؿ كحتى مدف لتككف قاعدة لتأسيس دكلة عمى األرض 

  .كاالنطالؽ منيا إلى اليدؼ النيائي

 : والتنظيميةالعسكريةالدروس في الجوانب االستراتيجية و -2
غياب االستراتيجية العسكرية، عدـ تكفر اإلمكانيات الفعالة، غياب القيادة العسكرية كالسياسية يعتبر 

ساىمت  .المكحدة، عدـ مالئمة الكضع الدكلي، عمؿ الثكرة المضادة مف خالؿ فصائؿ السالـ المعارضة
 كىذا الفشؿ .ىذه العكامؿ مجتمعة في عرقمة استمرار الثكرة تكقفيا كفشميا في تحقيؽ األىداؼ المطمكبة

 يضمف استمرارىا، كبشكؿ خاص فيما يتعمؽ باإلعداد اإلدارم كاإلمداد ان عدادإعدـ اإلعداد لمثكرة  يعكد إلى
ثـ اف كثيرا مف الذيف يحممكف السالح لـ يككنكا مدربيف عمى الرمي كال عمى - التسميح التمكيف كالتمكيؿ-

52 "الحركات العسكرية
كقد ظير فشؿ الثكرة في عدـ القدرة عمى كضع قائد عاـ لمثكرة مركزم كفعاؿ  .

المجنة ك .لضبط األمكر العسكرية، حيث قامت قيادات المناطؽ بالتفرد في الكثير مف القرارات كاألعماؿ
كأكثر الذيف تكلكا "المركزية لمجياد في دمشؽ لـ تكف ذات سمطة قكية عمى الثكار كقياداتيـ العسكرية 

نما فرضكا أنفسيـ فرضا بقكة شخصياتيـ كبسالتيـ كمجازفتيـ كفرض  القيادات العامة لـ يعينكا ليا تعينا كا 
 المجنة المركزية إال اف تساير الكقائع كتتدبر بحكمو في تقكيـ  يكف بكسعأنفسيـ عمى مف انضـ الييـ كلـ

سماع كممتيا، اف مكاردىا الضعيفة لـ يكف لتسمح بأف تككف ىذه  ما اعكج منيا كفرض نفسيما كا 
52"المساعدات كافيو كاف تككف الكسيمة الحاسمة

كضع ككبالتالي فشمت الثكرة في بناء ىياكميا التنظيمية  
 . ليدؼ االستراتيجي العاـ لمثكرةؿاستراتيجية 

 :اآلثار االقتصادية- 3

مدادىا  عتاد ، اؿسالحباؿتحمؿ الشعب الفمسطيني عبء الثكرة االقتصادم بشكؿ كبير، اإلنفاؽ كا 
كقدر ما تحممو أىؿ فمسطيف بمميكنيف مف " فضال عف شدائد اإلضراب الذم استمر ستة شيكر ، مؤكنةاؿك

52"الجنييات، كلـ تكف المساعدات التي كردت إلى فمسطيف مف األقطار العربية إال جزءا يسيرا جدا
ف إ 

 . كافة التكاليؼ كالخسائر في النشاطات االقتصادية كتخريب الممتمكات كالمنازؿ كغيرىا
كتكاليؼ نفقات القكات البريطانية، كتخريب الممتمكات الييكدية دفع الشعب الفمسطيني تكاليفيا لالحتالؿ 
 مف خالؿ الغرامات الجماعية كالفردية التي كانت تفرض عمى السكاف دفعت مف طرؼ الشعب الفمسطيني

كما تنسى الغرامات المشتركة الباىظة التي تفرض عمى القرل مف أجؿ أسالؾ تمغراؼ كجدت مقطكعة "
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قمب عف سكتو، مف دكف دليؿ عمى الفاعؿ، كحيثما تأخرت الغرامة عف مكعدىا نسفت مئات افأك قطار 
52"المنازؿ بمحتكياتيا نسفا كىاـ أىميا مف عجز كنساء كأطفاؿ عمى كجكىيـ

.  

دفع تكاليفيا المادية باإلضافة إلى خسارة اقتصادية  كقاـ بالثكرة، كىكذا يتضح أف الشعب الفمسطيني
ذىبت لصالح الييكد بشكؿ مباشر حيث أف االقتصاد الييكدم تطكر بشكؿ كبير في ىذه المرحمة في 

  لوالنكاحي الصناعية كالتجارية كحركة التصدير، كخاصة بعد قياميـ بإنشاء ميناء تؿ أبيب حيث كاف
، 1936جاء إنشاء كتطكير ميناء تؿ أبيب سنة  " ،كتيريب األسمحة دكر في تشجيع كتسريع حركة اليجرة

كقد تمكف مف منافسة ميناء يافا العربي، الذم أخذ في التقيقر، حيث تـ تحكيؿ مسار التجارة الييكدية 
52كالبريطانية إلى الميناء األكؿ منذ إنشائو

لتدمير مف طرؼ ؿلمحياة االقتصادية الفمسطينية كتعرضت . .
االنتداب البريطاني بالتدمير كالنسؼ كحرؽ المزركعات كالمحاصيؿ كمنع التجكؿ الذم كصؿ ألياـ 

52" يـك منع تجكؿ كامؿ140تعرضت إلى " مدينة صفد التي كبخاصةكأسابيع كأشير 
  

. يالحظ ىنا نكعيف مف الخسارة االقتصادية حصمت لمشعب الفمسطيني عامة كلممجتمع القركم خاصة

 1936الخسائر المباشرة تنكعت بيف خسارة مادية مف خالؿ فرض الغرامات المشتركة خالؿ سنة  -1
الؼ جنيو لـ يجمع منيا " 21" قرية كبمغت قيمة الغرامات المفركضة 250فرض غرامات عمى حكالي 

كانت تتحمؿ القرل تكاليؼ نفقات بناء كتمكيف القكات البريطانية كالمخافر  . 52جنييا (4670)سكل 
 حكالي الؼ شرطي اضافي عربي كانشأت 1936كقد عيف خالؿ سنة "كالنشات العسكرية البريطانية 

كما كاف لسياسة حظر التجكؿ  . 52" ستكف مخفران اضافيان عمى نفقة السكاف1937السمطات خالؿ سنة 
كال تخرج سياسة ىدـ البيكت ككسيمة لمضغط . جانب اقتصادم مف خالؿ تعطيؿ النشاطات االقتصادية

االقتصادم عمى األسر، حيث نسؼ اك ىدـ اك تصدع حكالي خمسة االؼ بيت كدكاف ككانت تنسؼ 
احياء بكامميا كفي بعض القرل كانت تنسؼ نصؼ البيكت اك اكثر كما حدث في قرية شعب، كقرية باقة 

كبيذا يتضح مدل النفقات كالخسائر التي تحمميا . 52"الغربية، كقرية الفريديس، كقرية الراس االحمر
. المجتمع الفمسطيني نتيجة اجراءات كممارسات االنتداب البريطاني تقمع الثكرة

الخسائر غير المباشرة كتتمثؿ في عمميات التخريب كالتدمير لمقطاعات االقتصادية الرئيسية خاصة  -2
الزراعة كالصناعة كالتجارة كغيرىا، كسرقة االرض كمصادرتيا كاعطاءىا لمييكد باساليب ممتكية كتدمير 

بينما دعـ االقتصاد الييكدم كتقديـ كافة . مقكمات تطكر االقتصاد العربي كابقاءه كاقتصاد متخمؼ
التسييالت كالخدمات كاعطاءه فرص التطكر الرأسمالي كالصناعي مف خالؿ تسييؿ حركة التجارة كحركة 
االمكاؿ كالسماح ببناء ميناء تؿ ابيب كغيره مف المؤسسات االقتصادية التي ساىمت في تطكر كاستقاللية 

كبيذا يمكف القكؿ اف المجتمع الريفي تحمؿ العبء االكبر مف الخسائر . االقتصاد الييكدم في فمسطيف
كالتخريب االقتصادم خالؿ الثكرة الفمسطينية حيث اف الثكرة كانت تتكاجد كتمارس نشاطاتيا في القرل 
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كبيذا كقعت القرية الفمسطينية بيف مطرقة االحتالؿ كسنداف الثكرة كقد اختارت القرية . كالمناطؽ الريفية
الفمسطينية الكقكؼ في صؼ الثكرة مف خالؿ الدعـ كتحمؿ اإلجراءات العقابية البريطانية ألف الثكرة كانت 

المعبر عف معاناة كطمكح كآماؿ القرية الفمسطينية التي كانت الخاسر الرئيس كالمباشر مف ىجمة 
 .االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية

  

 : اآلثار االجتماعية لمثورة4- 

 . لى بركز كضع اجتماعي سيئ لدل األسر الفمسطينيةنتداب كالحركة الصييكنيةساىمت سياسات اال
كتركت تاثيرات اجتماعية كبيرة .كالتأثير عمى التركيبة االجتماعية كالنفسية لمعائالت الفمسطينية 

كما اف التاثيرات االجتماعية مرت . باالتجاىيف االيجابي كالسمبي عمى المجتمع الفمسطيني في تمؾ الفترة
كتراكحت بيف المد كالجزر كالقكة كالضعؼ كذلؾ حسب كضع الثكرة كمراحميا . في مراحؿ عدة خالؿ الثكرة

المختمفة، حيث تميزت الثكرة في البداية بالقكة كالعنؼ كالتعاكف كالكحدة مف طرؼ مختمؼ فئات الشعب 
، حيث التؼ الشعب الفمسطيني حكؿ الثكرة كقيادتيا السياسية كاالحزاب (مرحمة االضراب)الفمسطيني 

كبرز التعاكف التاـ كااللتزاـ كظير جميا في المجاف . كالتنظيمات كالمؤسسات االجتماعية كاالقتصادية
كتقديـ كافة االشكاؿ الدعـ لمسكاف مما جسد ركح التعاكف . القكمية لالضراب في مختمؼ المدف كالقرل

كما استمرت . كالتضامف بيف مختمؼ الفئات كالطبقات كبيف القرل كالمدف خالؿ ىذه المرحمة مف الثكرة
. ىذه الصكرة خالؿ المرحمة الثانية مف الثكرة

رافقيا صكر سمبية مف طرؼ الفئات , ىذه الصكرة االيجابية مف التعاكف كالتضحية بالنفس كالماؿ 
استغالؿ السمطة كالنفكذ كاتخاذ قرارات فردية مف ,تمثمت في مجمكعة مف التجاكزات . المشاركة في الثكرة

النيب ,حيث تـ القياـ بالعديد مف عمميات القتؿ كاالعداـ , اطراؼ بعض القادة العسكرييف الميدانييف
كالسمب كفرض األتاكات عمى السكاف كتحصيؿ االمكاؿ بالقكة مف طرؼ بعض القادة العسكرييف كمع التزاـ 

. قادة اخريف بالركية كالعقالنية كالتعاكف بصدؽ مع السكاف مما اكسبيـ احتراـ كتقدير السكاف

:            مف كجية نظرنا يمكف إرجاع أسباب بركز الظكاىر السمبية في الثكرة إلى

. عدـ كجكد منيج فكرم كعقائدم لمثكرة-1
. بعد القيادة السياسية عف العسكرية الميدانية، كعدـ كجكد تنسيؽ بينيـ-  2
. كاتخاذ قرارات كممارسات غير مدركسة ككااقعية. إتخاذ القيادة العسكرية لمكقع القيادة السياسية-  3
.     طبيعة القيادة العسكرية كعدـ كجكد متسع لمتفكير كحرية التعبير كاإلستماع لمرأم اآلخر4
.  عدـ كجكد تربية ثكرية كعقائدية، باإلضافة إلى المستكل التعميمي كالثقافي المتدني لدل العناصر - 5
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مما أثر عمى أسمكب العمؿ العسكرم كالثكرم، كالذم انعكس في الكثير مف الممارسات كالنشاطات 
يضاؼ إلى ذلؾ العمميات المضادة مف طرؼ . السمبية التي أثرت عمى الثكرة كعالقتيا بالجماىير

اإلنتداب كالصييكنية، بتشكيؿ فصائؿ السالـ المعارضة، كالزج بالكثير مف العناصر المخربة داخؿ 
صفكؼ الثكرة مف أجؿ التخريب كالقياـ بعمميات اغتياؿ سياسي، كفرض أتاكات كاستغالؿ النفكذ كعمميات 
االعداـ كالقتؿ غير المبنية عمى الحقائؽ كخضكعيا احيانا لالعتبارات الشخصية كالحسابات العائمية، مف 

ساىمت في خمخمة البنية االجتماعية لممجتمع الفمسطيني كاثارة . أجؿ اإلساءة لسمعة الثكرة كقيادتيا
اصبحت االغتياالت السياسية ظاىرة سمبية، كادت الى تخمي قسـ مف السكاف . النعرات العشائرية كالحزبية

كاالنضماـ الى معسكر المعارضة كتشكيؿ ماسمي بفصائؿ السالـ بقيادة فخرم . عف الثكرة كدعميا
النشاشيبي كفخرم عبد اليادم، مما كاف لو اثر كبير في ضرب كحدة المجتمع الفمسطيني كانييار الثكرة 

كما ادت ظاىرة قتؿ المتعاكنيف اك المشتبو في تعاكنيـ كبدكف . فيما بعد بدعـ كمساندة بريطانية كييكدية 
كالمجتمع الفمسطيني كانسحاب الكثير مف الثكرة كحتى محاكمات كحقائؽ ثابتة، الى خمخمة االسرة 

 ،االشتراؾ في العمميات المضادة لمثكرة، حيث اف معرفتيـ باسرار الثكرة كالثكار ساىـ في ضربات مكجعة
كشكمت بداية النياية ليا، كما ترؾ استشياد كجرح االؼ مف ابناء الشعب الى ضرب كحدة االسرة كتشتت 

خاصة الطبقات بمما ادل الى التاثير عمى الكضع االجتماعي كاالقتصادم لالسرة كالمجتمع ك. افرادىا
مف " صبحت القيادة العسكرية ىي المسيطرة كمعظميا أ  ،كمع خركج القيادة كالسياسية مف فمسطيف. الدنيا

سكأ اإلصابات بيف سكاف المدف أالفالحيف مما ساىـ في تفجر غضب الفالحيف ضد سكاف المدف ككقعت 
ذكم االرتباط بالحككمة كرجاؿ البكليس العرب كالمكظفيف كرؤساء البمديات ككاف ىناؾ اصابات بيف افراد 

كبذلؾ ادل تفجر الصراعات بيف القرية كالمدينة ككجد الفالحكف الفرصة في السيطرة " 52"العائالت الكبيرة
كفرض التكجيات كالسياسات الخاصة بيـ كخاصة في المجاؿ االقتصادم مف خالؿ بياف خاص بالديكف 

رغـ اف مظيرىا كطني ككاف ىناؾ التزاـ كتعاكف اال انيا ". الككفية كالعقاؿ"كااليجارات كالمباس الفالحي 
.    عكست تكجيات سيطرة القرية عمى المدينة  في تمؾ الفترة كمحاكلة فرض ثقافة القرية

 كتراجع دكر المدينة كطبقتيا العميا الى بركز نكع مف الحدة ،ساىمت الثكرة في تكجياتيا الريفية
غذتيا السياسات االحتاللية البريطانية كالصييكنية مف خالؿ ، كالتنافر بيف الفئات االجتماعية الفمسطينية

مما أدل إلى انتشار ظاىرة االغتياالت السياسية ألسباب مختمفة اجتماعية كسياسية . إيجاد فصائؿ السالـ
كعشائرية كأدخمت المجتمع في دكامة صراعات ثأر كانتقاـ عمى خمفيات مختمفة كفي مرات كثيرة ألسباب 

  .كعشائريةادت الى صراعات اجتماعية . شخصية أك ثأرية عشائرية كليس كطنية

:  خسائر البشريةاؿ - 5
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ألسباب  يعكد . األرقاـ بالنسبة لمخسائر البشرية في األطراؼ المختمفة المشاركة في الثكرة  تضارباف 
عدة منيا عدـ رغبة السمطة أك الثكار كشؼ األرقاـ الحقيقية لمنكاحي النفسية أك إخفاء الطرؼ العربي 

 كبذلؾ ىناؾ العديد مف األرقاـ حكؿ ىذه الخسائر فيما  .خكفا مف انتقاـ السمطة البريطانية مف أسرىـ
 ما بيف قتيؿ كجريح كىذا التقدير 19792 بمغت "يقدرىا غساف كنفاني أف الخسارة في السنكات األربع 

 قتيال 5032يتناكؿ العرب الذيف أصيبكا عمى يد العصابات الصييكنية كذلؾ يجعؿ القتمى العرب حكالي 
 ألؼ شييد 14، بينما قدرىـ مصدر آخر بحكالي  52" جريحا عربيا14760كعدد الجرحى في الفترة نفسيا 

 " عربي
. 52" ألفا15 آالؼ كالجرحى 5000، بينما يذكر نفس الباحث في مكاف آخر أف عدد القتمى 52

 معتقال ليذا 14 حيث أنشئ ،أكثر مف خمسيف ألفا طكاؿ فترة الثكرة"كصؿ عدد المعتقميف العرب إلى ك
بينما الخسائر في الطرؼ البريطاني كبسبب سياسة التعتيـ التي اتبعتيا السمطات االحتاللية . 52"الغرض

البريطانية فمـ تضح األرقاـ الحقيقية، حيث كانت تخفي حككمة االنتداب خسائرىا البشرية كيمكف تقدير 
 " جريحا398 قتيال كحكالي 130أعداد القتمى كالجرحى مف البريطانييف بحكالي 

52
كبيذا يتضح أف األرقاـ  

المذككرة حسب اإلحصائيات الرسمية البريطانية قميمة كال تعطي األرقاـ الحقيقية كحسب مصادر الثكار في 
انسحب اإلنكميز بعد أف خمفكا " بالغاتيـ كبياناتيـ في المعارؾ مع القكات البريطانية فمعركة بمعا األكلى 

، بينما في معركة 52" كقد بمغ عدد القتمى اإلنجميز مئة قتيؿ" كفي معركة بمعا الثانية 52" ستيف قتيال منيـ
، كفي معركة العكاديف خسر اإلنكميز في ىذه المعركة 52"خمفكا كراءىـ مئة كخمسيف قتيال"بيت امريف 

، مف ىذه األرقاـ يتضح فداحة خسارة البريطانييف في ىذه الثكرة، بينما الخسائر 52جنديا (120)أكثر مف "
 " جريحا929 قتيال ك429فقد بمغت " "الرسمية الييكدية حسب التقديرات البريطانية

52
بينما قدرتيا  

 1936كقد بمغ عدد الضحايا الييكد منذ بداية األحداث في ربيع " المصادر الييكدية بأرقاـ أعمى مف ذلؾ 
، بينما مصادر الثكار تقدرىـ بأكثر مف ذلؾ 52"  جريح2500 شخصا يضاؼ إلييـ 520حتى إنيائيا 

( 70)بكثير كخاصة في عمميات احتالؿ مدينة حيفا حيث بمغ عدد القتمى الييكد في ىذه المعركة 
 حيث خسر األعداء أكثر مف 3/10/1939في معركة احتالؿ طبريا التي حدثت بتاريخ ك (30)كالجرحى 

كبالتالي يظير أف األرقاـ بيف الييكد ىي أكثر مف المصادر البريطانية أك الييكدية، 52"  قتيال ييكديا70
 .حيث يعدكف العمميات ضد المستعمرات الييكدية طكاؿ عيد الثكرة

ساىمت المساعدة البريطانية في تطكير قكة الييكد العسكرية حيث قاـ االنتداب بدعميـ بالسالح 
كالتدريب كادخاليـ في المؤسسات العسكرية االنتدابية كالسماح ليـ بتشكيؿ فرؽ خاصة مثؿ الياغاناة،  

ساعد في بمكرة قكة عسكرية ييكدية . ليحي كايتسؿ مف اجؿ الدفاع عف المستعمرات كالمؤسسات الييكدية 
كنكاة لحماية المشركع الصييكني، كاشتركت بشكؿ فعاؿ في مكاجية الثكرة ,منظمة كمدربة كمسمحة 

القكة الييكدية التي " الفمسطينية مع االنجميز مف خالؿ الفرؽ الميمية، الجكالة كالبكليس الفمسطيني، كانت 
 باالضافة الى ثالثة آالؼ مف أتباع جابكتنسكي 1937 الؼ رجؿ عاـ 12كاف تعدادىا في الياغاناة، 



  -56-  

                                                                                                                                    

  كالتي 52" جرل تعزيزىا بثالثة آالؼ آخريف 1938كفي عاـ " ، حيث اخذت بالتطكر كالزيادة العددية 52"
 . 1948شكمت نكاةالجيش االسرائيمي كدكره في الحركب الالحقة خاصة حرب 

كلـ تقتصر مكاسب الحركة الصييكنية عمى ذلؾ بؿ حققت مكاسب اقتصادية كبيرة تمثمت في استقالؿ 
اليشكؼ الييكدم اقتصاديان عف المجتمع الفمسطيني كخاصة العمؿ كالعماؿ كاالعتماد عمى العمؿ العبرم 

باإلضافة الى اعتماد البريطانييف عمى الييكد في النشاطات االقتصادية الخاصة بالجيش البريطاني 
كبعدىا كصؿ اإلسرائيميكف الى بناء مؤسساتيـ . كمنشآتو طكاؿ فترة االنتداب البريطاني فيما بعد

االقتصادية كالسياسية كالعسكرية بشكؿ فاعؿ كمنظـ داخؿ المجتمع الفمسطيني كبعيدان عف التأثيرات 
. االنتدابية بؿ أصبحت بعض فئات المجتمع الصييكني في حالة تحدم مع االنتداب
 مستكطنة نسبة 55كامتدت المكاسب الصييكنية في جانب االستيطاف حيث تـ خالؿ فترة ثكرة بناء 

كبيرة منيا ألىداؼ سياسية كخاصة نمط السكر كالبرج الذم ساد كشكؿ استيطاني دفاعي في فترة الثكرة 
ككانت مستكطنة السكر كالبرج تقاـ . لفرض سياسة األمر الكاقع لخمؽ كقائع تجعؿ تنفيذ التقسيـ صعبان 

كتقاـ المستكطنة في عممية شبو عسكرية يصؿ األفراد في ساعات الفجر "بشكؿ سريع كفي يـك كاحد 
 متر تضـ متاريس كغرؼ  4 30الباكر حيث يعدكف مف اليـك قبؿ مغيب الشمس ساحة تبمغ نحك 

سـ تقريبان ُيمأل داخمو 25لمسكف كُتحاط المساحة بسكر قكم مف الخشب بارتفاع نحك متريف كبسمؾ 
بالحصى كيقاـ كسط المساتحة برج عاٍؿ يثبت عمى قمتو ضكء كاشؼ قكم مف مكلد كيربائي في البرج 

حيث نجحت ىذه الطريقة في إنشاء الكثير مف . 52كيشكؿ السكر حاجزان قكيان يعمؿ لمدفاع عف المستكطنيف
. كبيذا حققت الصييكنية مكاسب كبيرة. المستكطنات في فترة الثكرة

 شكمت محكرا - التي دامت حكالي أربع سنكات-في الختاـ، يمكف القكؿ أف الثكرة الفمسطينية الكبرل 
 الذم ساىـ بدكر كبير في ,رئيسيا في تاريخ الشعب الفمسطيني كقضيتو كصراعو ضد االنتداب البريطاني

إذكاء ركح الثكرة كالتمرد عند العرب الفمسطينييف بسبب مكاقفو الرافضة إلعطائيـ حقكقيـ الشرعية في 
كعد بناء عمى  بإقامة كطف قكمي في فمسطيف ،تحيزه كدعمو لممشركع الصييكنيك  ,االستقالؿ كالتحرر

منافع لمييكد مف كخسائر بشرية كاقتصادية كاجتماعية لمعرب اسفرت عف كما  .اإلنتداببمفكر كصؾ 
 كبذلؾ شكمت 1948خالؿ بناء قاعدة اقتصادية كعسكرية ليـ تجمت بصكرة كاضحة في حرب عاـ 

  .نجاحات كاخفاقات كأبرزت قكل جديدة ىي الفالحكف كالقرية
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ساىمت ىذه العكامؿ مجتمعة في حدكث ثكرة . الفمسطينية في تمؾ الفترة ساىمت ىذه السياسة البريطانية
 . ضد االنتداب كالصييكنية1939 -1936

 

. التركيبة السكانية في فترة االنتداب البريطاني- أ
كانت فمسطيف متشابية مف الناحية االجتماعية مع باقي مناطؽ اإلمبراطكرية العثمانية، مف حيث 

التركيبة السكانية، االجتماعية كالنظاـ االقتصادم السائد، كساد فييا نظاـ شبو إقطاعي، قاـ عمى أساس 
االلتزاـ بجمع الضرائب، كانت أمكر جباية األمكاؿ األميرية تفكض إلى أشخاص عف طريؽ المزايدة مع 

ساعدتيـ في الحصكؿ عمى . مما يسمح ليـ بعمؿ ثركة كبيرة. إطالؽ يدىـ في التحصيؿ مف السكاف
مع , مساحات كاسعة مف األراضي كتشكيؿ فئة اجتماعية كاقتصادية مسيطرة في المجتمع في تمؾ الفترة 

اختالؼ بخصكص النظاـ اإلقطاعي الشرقي عف النظاـ اإلقطاعي الذم ساد في أكركبا حيث أف المالؾ 
الكبير في فمسطيف لـ يكف يممؾ األرض بمف عمييا، كاف الفالح الفمسطيني كاف قادرا عمى االنتقاؿ مف 

". ناحية إلى أخرل، كما كاف باستطاعتو أف يبيع قكة عممو لمف يشاء 
: يمكف تقسيـ المجتمع الفمسطيني مع نياية الفترة العثمانية كبداية االنتداب البريطاني إلى الطبقات التالية 

ساىـ النظاـ شبو اإلقطاعي، نظاـ :  طبقة كبار المالؾ كأعياف المدف كالمشايخ في القرل كالبادية:أوال
كقياـ بعض الفالحيف بتسجيؿ أمالكيـ بأسماء أفراد ىذه األسر الكبيرة، خكفا مف دفع . االلتزاـ الضريبي

الضرائب أك تيربا مف الخدمة العسكرية، في تكسع أمالؾ ىذه الطبقة كسيطرتيـ عمى مساحات كبيرة مف 
كاستطاعت أف تممؾ مساحات تجاكزت عدة . كفي بمكرة كجاىة كمكقع اجتماعي كاقتصادم. األراضي

 قرية كأسرة 17فأسرة عبد اليادم كانت تممؾ " كيظير في حجـ الممكية كالحيازة لبعض األسر . قرل
 ألؼ دكنـ كعائمة 60كقدرت أمالؾ عائمة عبد اليادم بنحك .  قرية39 قرية، كأسرة البرغكثي 24الجيكسي 
بنحك  (في غزة)كعائمة الشكا …  ألؼ دكنـ 50بنحك  (في الرممة) ألؼ دكنـ كعائمة الفاركقي 50الحسيني 

. كما كاف ىناؾ ممكيات مف خارج فمسطيف مثؿ آؿ سرسؽ، التياف، كالتكيني كغيرىـ. 53" ألؼ دكنـ 100
كما دعمت ىذه العائالت مكقعيا االقتصادم بكضع اجتماعي كسياسي في مؤسسات الدكلة كالمجتمع مف 
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خالؿ التعميـ كاستالـ الكظائؼ اإلدارية كالميمة كالتنافس في الحصكؿ عمييا طكاؿ فترة االنتداب، مثؿ 
الحسيني، النشاشيبي كالخالدم في القدس، آؿ طكقاف كآؿ عبد اليادم في نابمس، بؿ أصبح ىذا الصراع 

كتضـ ىذه الطبقة باإلضافة إلى كبار المالؾ طبقة . 54مظير لكؿ مدينة فمسطينية طكاؿ فترة االنتداب
األشراؼ، ينتسبكف إلى آؿ البيت كالصحابة كالتابعة كقادة الفتح اإلسالمي، كقد احتفظكا بمزايا اجتماعية "

. كاستطاعكا الحصكؿ عمى ممكيات كاسعة مف خالؿ اإلشراؼ عمى األكقاؼ. كاقتصادية نتيجة ىذا النسب
كاف كبار المالؾ ييبكف العقارات الكبيرة إلى المؤسسات اإلسالمية أم المساجد كالمدارس الممحقة 

كبذلؾ تكارث األشراؼ المناصب الدينية كالكظائؼ الحككمية الخاصة بالشؤكف . بالمساجد كالتكايا كالزكايا
. 55كما تركزكا في المدف كقد كانت ليـ امتيازات كثيرة كمف أسرىـ في فمسطيف الخالدم كالحسيني. الدينية
اإلصالحات ,ساىمت القكانيف كاألنظمة : (التجار كأصحاب الميف كالمكظفكف)الطبقة المتكسطة : ثانيا

اإلدارية االقتصادية، سياسة االمتيازات كحماية االقميات في زيادة حركة االتصاؿ مع أكركبا، التبادؿ 
الثقافي كالتجارم، حركة السكاف كالتطكر االقتصادم في الدكلة العثمانية، كبداية تشكؿ طبقة التجار 
كالصناعييف كزيادة ثرائيـ كتأثيرىـ االقتصادم، االجتماعي كمنافسة طبقة كبار المالؾ كاألعياف في 

المجتمع الفمسطيني، تبمكرت بشكؿ كاضح في بداية القرف العشريف كمع بداية االحتالؿ البريطاني، الذم 
كتشكمت ىذه الطبقة مف مسمميف كمسيحييف . "ساىـ كدعـ حركة التجارة خدمة لمصالحيـ في المنطقة

بشكؿ أكبر بسبب الترابط الثقافي كالتعميمي لممسيحييف مع الغرب عمى أساس العالقة التعميمية في 
، كشرائح عميا تتمثؿ في تجار، مالكي أراضي كعائالت تحتؿ 56المدارس األجنبية التي تشكمت في البالد

مناصب رسمية كمينية كشريحتيا الدنيا مف البرجكازية الصغيرة مف أصحاب الكظائؼ الحككمية مف 
جاء ثراء ىذه الطبقة المالي نتيجة تنامي أىمية المدف كاالرتفاع في . 57العائالت داخؿ المدينة الفمسطينية

شكمت الطبقة الكسطى بشرائحيا البرجكازية المختمفة . أسعار األراضي كالزيادة في فرص العمؿ كتنكعيا
انقسمت ىذه الطبقة مف حيث االتجاىات الفكرية كالسياسية إلى . قسما ميما مف حياة المدينة الفمسطينية

اتجاه ربط مصيرىـ بمصير االستعمار كمؤسساتو، كاتجاه ثكرم ناقـ، تمثؿ في " اتجاىيف متناقضيف 
كبرز ذلؾ بكضكح في . 58" التجار الكطنييف المناكئيف لسيطرة االستعمار كالرأسماؿ األجنبي كمؤسساتو 

. 1936فترة االنتداب البريطاني كخاصة ثكرة 

                                           
 .157- 151، ص 1 قسـ 1بالدنا فمسطيف جالدباغ، مصطفى مراد،  - 54
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كتتشكؿ مف سكاف القرل كالعامميف في األرض، : طبقة العماؿ في الزراعة كالصناعة كالخدمات: ثالثا
كالصناعة كالخدمات ، كىي تشكؿ أكبر نسبة سكانية مف حيث العدد كالتكاجد في المجتمع الفمسطيني 

 نسمة ككانكا 477,693 نحك 1922بمغ عدد القاطنيف في الريؼ الفمسطيني سنة . كخاصة في الريؼ
ككاف يشكؿ الريؼ . ، بينما كانت ىذه أعمى في الفترة العثمانية59مف مجمكع السكاف% 70يشكمكف 

كالعمؿ في الزراعة كتكابعو نسبة كبيرة مف السكاف، كىذا التراجع بسبب تطكر الحضارة كالمدينة 
مما ساىـ في بركز دكر أكبر لممدينة كتحكليا إلى . الفمسطينية بفعؿ العالقة كاالرتباط مع الدكؿ األكركبية

مركز النشاط الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم في المجتمع العربي في نياية القرف التاسع عشر كبداية 
. كالذم اشتد بحدة أكثر مع سياسة االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية, القرف العشريف

، 1918مف جية ثانية، كاف المجتمع الفمسطيني، حتى بداية االنتداب البريطاني عمى فمسطيف عاـ 
يتشكؿ مف حيث التركيبة الجغرافية كمكاف السكف مف ثالثة شرائح اجتماعية ىي        

 
البدك - 3المدينيكف                 -2الفالحكف               -1

يشكمكف في بداية االحتالؿ البريطاني سنة " شكؿ الفالحكف غالبية السكاف، حيث كانكا : الفالحوف- 1
أخذت بالتراجع بسبب , ، إال أف ىذه النسبة 60" بالمائة مف السكاف األصمييف80 ما ال يقؿ عف 1918

 نسمة، 477,693 نحك 1922سنة "السياسة البريطانية ،فقد بمغ عدد القاطنيف في الريؼ الفمسطيني، 
 بالمائة 59كاف ىناؾ " كاستمرت ىذه النسبة في االنخفاض، 61"مف مجمكع السكاف% 70كانكا يشكمكف 

.     أم الزراعة62" مف العرب يمارسكف ىذا العمؿ
دخاؿ أساليب الزراعة الحديثة إلى تطكر أساليب اإلنتاج كزيادتيا،  ساىمت التكجيات البريطانية، كا 

ك بداية بركز الفرز . مما أدل إلى تحقيؽ نكع مف الربح السريع. كزراعة المحاصيؿ الصناعية كغيرىا
أكثر ثراء، " مما جعميـ. االجتماعي كاالقتصادم في القرية كخاصة مف طرؼ المالؾ كالمينييف

، كبذلؾ أخذت عممية الفرز كالتجاذب 63ظيرت شريحة الفالحيف األجراء. كباستخداـ العماؿ المزارعيف
االجتماعي تأخذ أبعادىا في الريؼ الفمسطيني فتعزز دكر الكجياء كالمشايخ كالمالؾ مقابؿ اتساع دائرة 

سياسة شراء األراضي مف طرؼ الييكد كالصياينة , كزاد مف حدة ذلؾ. الفالحيف األجراء المعدميف
كاقتالعيـ مف أرضيـ كتحكيميـ إلى عماؿ أك عاطميف عف العمؿ ، مما زاد حدة المشاكؿ االجتماعية 

                                           
 .31، ص 1948- 1920األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيف سميح، .  شبيب، د59

 .49، ص الفالحكف الفمسطينيكف مف االقتالع إلى الثكرة الصايغ، ركز مارم، 60
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كقدر  ."كبركز ظكاىر اجتماعية خاصة العمؿ في المستكطنات كاليجرة إلى المدينة. داخؿ المجتمع الريفي
 ىذه الفئة مف الفالحيف التي ال تحصؿ عمى الحد األدنى الالـز 1930جكف ىكب سمبسكف في تقريره 

ساىمت ىذه .  مف السكاف العرب الريفييف64"جميعيـ% 29,4 عائمة ريفية أم 35,000لممعيشة بػ 
االعماؿ في انخفاض نسبة الفالحيف المالكيف لألرض كتحكليـ إلى أجراء، حيث أدت ىذه السياسة، سكاء 

اليجرة الييكدية كبيع األراضي، السياسة البريطانية في مجاؿ الضرائب في التأثير بشكؿ كبير عمى 
كأدل إلى اليجرة نحك المدف الفمسطينية . المجتمع الريفي، كالتأثير عمى تركيبتو االجتماعية كاالقتصادية

إال أف ذلؾ لـ يعف خركج فمسطيف مف دائرة المجتمع . مف أجؿ البحث عف لقمة العيش, أك الخارج
كبقيت القرية تستند , فقد بقى المجتمع طكاؿ عيد االنتداب مجتمعا ريفيا في األساس. الزراعي الفالحي

. عمى العائمة كأساس اجتماعي اقتصادم كالمساىمة بدكر كبير في الحياة السياسية الفمسطينية
: المدينيوف-2

يالحظ أف تطكر المدينة، كاف بشكؿ كبير في القرف التاسع عشر مع زيادة العالقة االقتصادية بالدكؿ 
نتيجة التجارة الداخمية كالخارجية، , األكركبية كالتحكالت في الحياة االقتصادية إلى التجارة كتراكـ الرأسماؿ

كحظيت المدف الساحمية بدكر  .زيادة حركة الصناعة كالزراعة كالتصدير، كالمكاد الخاـ لألسكاؽ األكركبية
كبير في ىذا  النشاط مع تطكر مدف الداخؿ، التي ليا عالقة بالسياحة الدينية مثؿ القدس، بيت لحـ، 

كزادت حركة المدينة كاالستقرار المدني بشكؿ كاضح في نياية القرف التاسع عشر . الخميؿ، صفد، طبريا
كاف ىذا االستقرار سابؽ لالنتداب البريطاني رغـ انحصاره في بعض العائالت . كبداية القرف العشريف

أخذت المدينة تفقد التضامف . كيسجؿ لالنتداب تسريعو في عممية نمك المدينة الفمسطينية. 65"كالكجاىات 
كتظير اإلحصاءات الرسمية في فترة االنتداب . الجماعي القديـ الذم كاف يطبعيا في الفترة العثمانية

 264,000أف سكاف البمديات االثنتيف كالعشريف كمدينة تؿ أبيب بمغ " الزيادة السكانية في المدف، حيث 
 . 1922مف مجمكع السكاف، كذلؾ في اإلحصاء الذم تـ في عاـ  % 34,9ألؼ نسمة أم ما يكازم 

مف % 37,4 ألؼ نسمة أم ما يكازم 387,000 عدد سكاف المدف ذاتيا 1930بينما بمغ في العاـ 
 أف عدد سكاف 1935كقد استمرت الزيادة في عدد سكاف المدف حيث تبيف مف تقدير . مجمكع السكاف

ىذه الزيادة تعكد . 66"مف مجمكع سكاف فمسطيف% 42,7 ألؼ نسمة أم ما يكازم 539,000المدف بمغ 
إلى عدة عكامؿ أىميا اليجرة الييكدية إلى فمسطيف باإلضافة إلى حركة اليجرة الداخمية مف الريؼ 

كذلؾ بسبب تحكؿ الكثير مف المزارعيف كأصحاب األرض إلى أجراء، بفعؿ . الفمسطيني إلى المدف

                                           
 .158، ص  فمسطيف العربية بيف االنتداب كالصييكنية السفرم، عيسى،64

 .33، ص 1948- 1920األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيف سميح، .   شبيب، د65
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مما يعني اقتالع أصحاب ىذه القرل مف أرضييـ كتحكيميـ إلى طبقة . عمميات بيع األراضي إلى الييكد
. عاممة غير مينية في المدف

ساىمت ىذه الحركة السكانية في تحكالت اقتصادية كاجتماعية في بنية المجتمع العربي الفمسطيني 
كخاصة سكاف المدف، حيث ظيرت طبقات كفئات جديدة إلى جانب سكاف المدف التقميدييف مف األشراؼ 

كىذه التحكالت حصمت بفعؿ عممية التحديث كالتطكر الرأسمالي لمسياسة البريطانية . كالتجار كالحرفييف
مما أدل إلى بركز فئتيف جديدتيف في المدينة الفمسطينية . كالصييكنية نحك األرض كاإلنساف الفمسطيني

الطبقة العاممة المدنية التي تشكمت في األساس مف بيف صفكؼ الفالحيف المعدميف الكافديف مف " ىما 
. 67"الريؼ كفئة االنتمجنسيا مف المثقفيف التقميديف مف أبناء العائالت

كما ظيرت شرائح الطبقة الكسطى المتشكمة مف أصحاب الحرؼ، صغار مكظفي الحككمة كالمعمميف، 
تجار الجممة، المحاسبيف كالمترجميف، حيث كاف لالقميات المسيحية كالمدارس التبشيرية دكر كبير في 

يتضح اف تشكيمو المدينة الفمسطينية مف الناحية الطبقية . بمكرة ىذه الطبقة في مجتمع المدينة الفمسطينية
أخذت باالستقرار كالتكسع كزيادة التمايز االجتماعي كالفركقات الطبقية، حيث ازدادت الطبقات العميا قكة 

كزادت الضغكط االقتصادية كاالجتماعية عمى شرائح الطبقة . كسيطرة اقتصادية كسياسة كاجتماعية
كالتي عاشت ظركفا اقتصادية كاجتماعية صعبة، فمف , الكسطى كالطبقة العاممة المتشكمة في المدينة

حيث األجكر كانت متدنية كقميمة كالسكف في بيكت مف صفيح كأككاخ، حيث تشكمت مدف الصفيح حكؿ 
كبيذا تبمكر طابع المدينة العربية كالمجتمع الحضرم في فمسطيف بشكؿ .  68"أطراؼ المدينة العربية 

كاضح في بداية العشرينات، كالذم أخذ بالتجذر في فترة االنتداب البريطاني بشكؿ أكبر في الثالثينات 
كاألربعينات، كأصبحت المدينة ىي المركز كأصبح ىناؾ مدف قطبية، بمعنى كجكد مجمكعة كبيرة مف 

   .القرل تعتمد عمى المدينة مثؿ نابمس، القدس، حيفا، يافا
:  البدو- 3

إف مجتمع فمسطيف بسماتو البارزة ىك مجتمع استقرار يتمثؿ في السكف في القرل كالمدف، حيث تشكؿ 
الحياة المستقرة نسبة عالية، إال أنو تكاجد بو مجتمع بدكم كذلؾ لطبيعة تكاجد صحراء النقب في جنكبو 

مما أدل إلى تكاجد ىذه الشريحة . كالى حركة اليجرة السكانية مف المناطؽ المجاكرة منذ العصكر القديمة
. في المجتمع الفمسطيني كيتكاجد عمى أرض فمسطيف نكعاف مف البداكة

                                           
 .34سميح، المصدر السابؽ، ص .   شبيب، د67

:   لممزيد مف المعمكمات حكؿ األكضاع االقتصادية كاالجتماعية ليذه الفئة يمكف الرجكع إلى الكتب التالية68
، شيادة جكرج منصكر سكرتير        مجمكعة شيادات عرب فمسطيف أماـ المجنة الممكية البريطانيةأبك ارميمة، ىشاـ، -    أ

. 113-97جمعية العماؿ العرب ص 
 .20-10كنفاني، غساف، نفس المصدر السابؽ، ص -    ب
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 البداكة غير المستقرة، التي تتحرؾ خمؼ العشب كالماء، كالمعتمدة عمى تربية الماشية في معيشتيا :األوؿ 
.    كتكاجدت في صحراء النقب في الجنكب، كاشير ىذه القبائؿ عرب الترابيف، العزازمو, 

كاعتمدت عمى الفالحة في .  القبائؿ المستقرة، سكنت في مناطؽ الغكر الفمسطيني كسيكؿ الشماؿ:الثاني
معيشتيا مع محافظتيا عمى طابعيا البدكم في الجكانب االجتماعية كمنيـ الييب كالكىيب في الشماؿ 

. كالتالكية كالزنغرية كالصبيح في غكر فمسطيف
 في العاـ 67,000كقد انخفض عدد البدك إلى " كيالحظ انخفاض أعداد البدك في الفترة االنتدابية 

، كيعكد ىذا االنخفاض إلى 69 "1922 نسمة كفقا إلحصاء 103,000 بعد أف كاف عددىـ 1936
السياسة البريطانية كخاصة إخراجيـ لعرب الحكارث في الشماؿ مف األرض، التي باعيا آؿ سرسؽ 

أصبحت ىذه الفئة االجتماعية . كتحكؿ ىؤالء البدك إلى عماؿ في المدف الفمسطينية. كغيرىـ مف المالكيف
ميمشة كغير فعالة في الحياة السياسية كالنضالية الفمسطينية في فترة االنتداب، لـ يكف ليـ دكر مميز 

لـ يكف ليـ في منطقة . خارج إطار مشكمة انتزاع ممكية أراضييـ في كادم الحكارث كعرب أبك كشؾ
 .النقب إال بمساعدة مف عرب الخميؿ أثناء الثكرة حيث كانت فئة ميادنة لمسمطة

.  العالقة االقتصادية- ب
لـ يختمؼ الكضع االقتصادم في نياية العيد العثماني في فمسطيف، مف حيث التطكر االقتصادم 

كالبنية االقتصادية عف باقي أجزاء اإلمبراطكرية العثمانية، سادت في ىذه المرحمة العالقات اإلقطاعية، 
مف خالؿ سيادة أسياد األرض الكبار، كالذيف يسيطركف عمى كسيمة اإلنتاج الرئيسية كىي األرض، 

ككاف يعتمد السكاف باألساس عمى الزراعة . ككانت غالبية الشعب خاضعة طبقيا لتحكـ المالكيف الكبار
كاألرض ىي المفتاح الرئيسي في تحديد المكقع الطبقي كالعالقات االجتماعية  . كمصدر اقتصادم رئيسي
كالممكية عمى األرض ىي جكىر العالقات االقتصادية في مجتمع يعتمد في . في المجتمع الفمسطيني

كالذم حدثت عميو تغيرات في ىذه , معيشتو عمى الزراعة، حيث ترؾ تأثيره عمى مضمكف نظاـ الممكية
 أصدرت 1858 ك 1856كفي العاميف . الفترة، كانت معظـ األراضي ممكا لمدكلة تقـك بتأجيرىا لمفالحيف

كحددت بمكجبو نظاـ التزاـ الضرائب . اإلصالح الزراعي العثمانية (قكانيف)السمطة العثمانية مراسيـ 
قانكف األراضي الميرية، تركت ىذه القكانيف أثرا سيئا عمى الساحة " الطابك"كتسجيؿ األراضي باسـ األفراد 

فقد أدت إلى نيب أراضي الفالحيف الفمسطينييف كالى زيادة حدة التقاطب االجتماعي في "الفمسطينية 
، "صالح زيادة ممكية أصحاب األرض الكبار لألرض كتركيزىا مقابؿ ازدياد فقر كبؤس الفالحيف العرب

قاـ الكثير مف الفالحيف بتسجيؿ أراضييـ باسـ كبار المالؾ خكفا مف دفع الضرائب أك الجندية باإلضافة 
. مما أدل في النياية إلى سيطرة ىؤالء المالؾ عمى األرض كالتصرؼ بيا. إلى رسـك التسجيؿ الباىظة

                                           
 .35، ص 1984-1920 األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيفسميح، .  شبيب، د69
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أصبحت عالقة الفالحيف باألرض عالقة مستأجريف يمكف إخالؤىـ في أم كقت، كزادت حدة السيطرة 
. عمى األرض مف قبؿ المالؾ الكبار كتحكؿ الفالحيف إلى مستأجريف لألرض بالمحاصصو كالعمؿ

.      كاف معظـ مالؾ األرض الكبار مف المدف سكاء في فمسطيف كخارجيا مع بعض األفراد مف القرل
ك كانت العالقة االقتصادية بيف القرية كالمدينة في ىذه المرحمة ىي عالقة سيادة كسيطرة مف سكاف 

كاستنزاؼ طاقاتيـ كخيراتيـ مف خالؿ نظاـ . المدف كاستغالؿ لسكاف القرل كالفالحيف فييا بشكؿ كبير
مف كميات القمح كالشعير التي "مما أدل إلى فقر الفالحيف . المحاصصة أك العمؿ باألجرة في المزارع

كانت تبقى بعد الدرس، كانكا أكال، يدفعكف الضرائب إلى الحككمة كالكقؼ كجزء مف الناتج الذم كاف قد 
ذا كاف . رىف عادة مسبقا ألحد تجار المدف يذىب إلى ىذا التاجر سدادا لألمكاؿ التي اقترضيا منو كا 

الفالح قد شغؿ عامال مأجكرا، أم حراثا، فاف الحراث يأخذ أيضا نصيبو مف البيدر كمف ثـ شيخ القرية 
أف ال يبقى ليـ سكل الحد …ككاف نصيب العديد مف الفالحيف… الذم كاف يعمؿ حالقا كيأخذ أجره

". األدنى الذم يتطمبو إطعاـ عائالتيـ كحيكاناتيـ حتى المكسـ الالحؽ 
امتدت في فترة االحتالؿ البريطاني كبشكؿ أشد مع ,ىذه العالقة بيف القرية كالمدينة في الفترة العثمانية 

بداية التطكر االقتصادم مف خالؿ دخكؿ الرأسمالية التجارية كالزراعية، كبناء المؤسسات االقتصادية 
الرأسمالية في مجاؿ الزراعة كالصناعة كخاصة في ظؿ االستيطاف الصييكني كشراء األراضي مف طرؼ 

. مما كاف لو أثرا كبيرا في العالقات االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع الفمسطيني. المؤسسات الييكدية
كساىمت في تحكالت جذرية كخاصة مف خالؿ . كأدت إلى تغيرات كبيرة كسمبية عمى االقتصاد كالمجتمع

كتحكيميـ مف فالحيف إلى أجراء في المشاريع الزراعية أك . شراء األراضي كتشريد الفالحيف العامميف فييا
. اليجرة إلى المدف لمعمؿ في ميف كحرؼ جديدة

عمى الزراعة بشكؿ رئيسي مع ارتباط " االحتالؿ البريطاني"اعتمد االقتصاد الفمسطيني في مرحمة 
كما أنو كاف اقتصادا استيالكيا بمعنى أف اإلنتاج األساسي كاف يعد . مختمؼ الفركع االقتصادية بو

لالستيالؾ المحمي مع استثناءات قميمة كقطاع الحمضيات المعدة لمتصدير، لكف السياسة البريطانية كانت 
شجع الحكـ " تقـك عمى تكجيو االقتصاد الفمسطيني  لمنتكج كاحد كىك زراعة الحمضيات، حيث 

البريطاني تحكيؿ فمسطيف إلى بمد زراعي كحيد المنتكج كذلؾ بتشجيع البستنو كالبيارات، فازدادت المساحة 
، أم عشرة 70"1939 ألؼ دكنـ عاـ 300 إلى 1922 ألؼ دكنـ عاـ 30المزركعة بالحمضيات مف 

 سنة فقط ككانت ىي المستكرد الرئيسي لمبرتقاؿ، كذلؾ لخدمة االقتصاد االستعمارم 15أضعاؼ خالؿ 
. كتكجيياتو السياسية كاالقتصادية بالتساكؽ مع االستيطاف الصييكني كمشاريعو

                                           
.  95، ص تطكر الرأسمالية في فمسطيف غكجانسكي، تمار، ترجمة حنا إبراىيـ،  70

 .35، ص 1948-1918التطكر االقتصادم لفمسطيف عيد االنتداب     كأكيف، ركجر، 
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ساىـ ذلؾ في االنتقاؿ إلى االقتصاد الزراعي التجارم، حيث ظيرت المزارع الرأسمالية الكبيرة 
كبمساحات تصؿ آالؼ الدكنمات كتشتمؿ عمى مختمؼ النشاطات كالمنتكجات الزراعية كالحيكانية 

إف ....... كأصبحت تتكاجد المزرعة المتكاممة مف حيث التنكع اإلنتاجي الزراعي كالحيكاني. "كالنباتية
الذيف عممكا في السابؽ في  (الفالحيف)ذاؾ أف المنتجيف : ظيكر المزارع الرأسمالية يصبغ طابعا اجتماعيا

مزارعيـ الصغيرة المجزأة يتحكلكف إلى عماؿ أجيريف في اقتصاد زراعي، تجارم قائـ عمى التخصص 
كعمى تكنكلكجيا عصرية، يصبح قسـ مف المنتجيف الصغار في الزراعة زائدا أم ال يعكد ممكنا استيعابو 

كالمزارعكف الفائضكف يصبحكف احتياطي البركليتارية المدينة في الصناعة كالبناء . في المزارع الرأسمالية
كيالحظ ذلؾ . تركت تأثيرا كبيرا عمى التركيبة االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الفمسطيني. 71"كالخدمات 

مف خالؿ اشتداد اليجرة إلى المدف كخاصة الساحمية مثؿ يافا كحيفا، حيث يتكفر مجاؿ العمؿ سكاء في 
في ثالثينات القرف العشريف كانت يافا كحيفا أىـ مدينتيف ساحميتيف في البالد، " الصناعة أك الميناء 

كانت المدينتاف ممثمتيف لمكجو الجديد لممجتمع العربي الفمسطيني كىما لـ تككنا ثانكيتيف لمقدس إال في 
مف السكاف العرب كجمعت سكاف المدينة المسمميف % 10سكف المدينتيف . مجاؿ السياسة كالديف

كالمسيحييف، التجار كالمصرفييف كالقركييف المياجريف كالعماؿ كاألجيريف كسكاف أحياء الفقر كأصحاب 
، كبالتالي أصبحت المدينة الفمسطينية في ىذه الفترة ذات تركيبة سكانية جديدة 72"المزارع كالبيارات الكبيرة 

كبيذا دخمت . مع اليجرة إلييا مف المناطؽ الريفية كبشكؿ كبير بسبب شراء األراضي مف طرؼ الييكد
  .العالقات االقتصادية بيف القرية كالمدينة مرحمة جديدة مع زيادة االعتماد عمى المدينة كمصدر اقتصادم

كال يقؿ . كانت المدينة كأسكاقيا ممتقى لمفالحيف، الذيف كانكا يشارككف في احتفاالتيا كنشاطاتيا المختمفة
عف ذلؾ أىمية، أف المزارعيف الذيف كانكا يممككف فائضا في اإلنتاج، كانكا يتاجركف فييا بمحاصيميـ 

كمكاشييـ مقابؿ الرز ،السكر ،البضائع المصنعة ،الصابكف المالبس، كغيرىا مف المنتكجات التي 
كبيذا كانت العالقات االقتصادية متطكرة كمتكاممة مع مجتمع المدينة لتكفير .يحتاجيا المجتمع الريفي

. 73"حاجيات الطرفيف
كاشتدت في عيد االنتداب تبعية الفالح الصغير لمتاجر، الذم كاف يمنح الفالح اعتمادات لشراء 
البذكر كالسماد كاألدكات، فيضطر ألف يبيعو منتكجاتو بأسعار بخسة يقررىا التاجر نفسو، إال أنو مع 
تسرب الرأسمالية إلى القرية تألفت شركات تجار عممت عمى تسكيؽ المنتكجات الزراعية عمى نطاؽ 

                                           
 .147، ص نفس المصدر السابؽ غكجانسكي، تمار، ترجمة حنا إبراىيـ، 71

 .68، ص الفمسطينيكف صيركرة شعب كمرلنغ، ياركخ كيكئيؿ مغداؿ، 72

:  لممزيد عف عالقة التبادؿ االقتصادم بيف القرية كالمدينة يمكف الرجكع إلى الكتب التالية73
. 21، ص المد في عيدم االنتداب كاالحتالؿمنير، اسبير، -      أ

. 61، ص 1936مدينتنا يافا كثكرة الدجاني، أحمد زكي، -      ب
 .50، ص مذكرات دركزة، المجمد الثانيدركزة، محمد عزت، -      ج
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مف السعر % 10ككانت الشركات التجارية التي أقاميا التجار كمالككا األراضي تجبي مف الفالح . كاسع
كاستغؿ التجار الكبار الفالحيف ليس . كأقامت في الكاقع احتكاران لمختمؼ فركع الزراعة. كرسـك كساطة

فقط بكاسطة جباية رسـك كساطة، بؿ عف طريؽ اإلقراض بفائدة عالية لدفع الضرائب كرسـك اإليجار 
كبذلؾ أسيـ . كطريؽ فرض أسعار عالية لمبذكر كاألسمدة كأسعار بخسة لممنتكجات الزراعية. أيضا

كما ساىمت المصارؼ في ذلؾ مع طمب ضمانات . "التجار في خراب الفالحيف المستقميف كالمزارعيف
مما يعطي فرصة لمفالحيف األغنياء في الحصكؿ عمى . كرىف لألرض كتكقيع كفالء مالكي األرض

كساىـ في زيادة إفقار الفالح الفمسطيني .  74"القركض أكثر مف الفالحيف المتكسطيف كالصغار 
كاضطراره إلى بيع أرضو كاليجرة أك العمؿ كأجير في مزارع األغنياء، أدت ىذه الممارسات إلى زيادة حدة 

الفرز االجتماعي بشكؿ كبير داخؿ القرية الفمسطينية، كالتقت سياسة التجار كمالكي األراضي مع 
. االنتداب كالصييكنية في إفقار كتيجير الفالح الفمسطيني

باإلجماؿ يمكف القكؿ، أف العالقات االقتصادية بيف القرية كالمدينة في فترة االنتداب البريطاني تميزت 
بأكضاع كظركؼ جديدة، زادت مف حدة التقاطب االقتصادم كاالجتماعي كالتحكؿ إلى مجتمع رأسمالي 
كالخركج مف االقتصاد االستيالكي كاالكتفاء الذاتي إلى اقتصاد زراعي صناعي، تجارم كحدة االنتقاؿ 

. مف القرية إلى المدينة بفعؿ السياسة المتبعة نحك األراضي كشرائيا كحرماف الفالح مف مكرد رزقو
كجعمو عمى ىامش المجتمع . كتحكيمو إلى عامؿ كأجير في األرض أك المؤسسات االقتصادية في المدينة

كأصبح . المديني بعد أف كاف في مكقع ميـ في مجتمع القرية، الذم كاف يعيش فيو باستقرار كاطمئناف
كؿ ىذه عمقت " في المدينة حالة اضطراب كفكضى كعدـ أمف كاستقرار باالنتقاؿ مف مشغؿ إلى آخر  

، كجعمت المياجريف يعيشكف في حالة اضطراب 75"اإلحساس بككف المدينة أرضية متحركة ال أمف فييا 
. ساىـ في بمكرة مفاىيـ كطركحات رافضة لمكاقع الجديد كاالستعداد لمثكرة عميو. نفسي كاقتصادم صعب

 كثكرة الشيخ عز الديف القساـ، حيث أف معظـ العناصر 1933كىذا ما حصؿ بشكؿ كبير في ىبات 
، 76"المشاركة كانت مف أبناء الريؼ المياجريف مف أرضيـ كالفاقديف لمكرد اقتصادم جيد في المدينة 

، حيث كاف الفالحكف ىـ الكقكد األساسي لمثكرة ككنيـ 1939-1936كتجسدت بشكؿ أكبر في ثكرة عاـ 
جراءاتو التعسفية ضد الفالح  الطرؼ األكثر تضرران مف الكضع االقتصادم، سكاء مف طرؼ االنتداب كا 
خاصة في مجاؿ الضرائب، كتسييؿ مصادرة كشراء األراضي مف طرؼ الييكد كالمؤسسات الصييكنية، 

                                           
 .186، ص نفس المصدر السابؽ غكجانسكي، تمار، ترجمة حنا إبراىيـ، 74

 .142، ص نفس المصدر السابؽ كمرلنغ، ياركخ، كيكئيؿ مغداؿ، 75

 .54-52، ص 1935-1882دراسة في حياة كجياد الشيخ عز الديف القساـ  : الكعي كالثكرة حمكدة، سميح، 76
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قامة المستكطنات عمى أراضييـ كسياسة العمؿ العبرم باإلضافة إلى ممارسات المالكيف كاألغنياء  كا 
. 77"الفمسطينييف

 مف خالؿ مجمكعة مف الحقائؽ كاألحداث 1939- 1936كبرزت حدة العالقات االقتصادية في ثكرة 
التي حدثت في فترة الثكرة، ففي فترة اإلضراب الذم استمر حكالي ستة شيكر تميز بنكع مف التكافؿ 

االجتماعي بيف الفمسطينييف مف داخؿ كؿ تجمع سكاني بيف القرل كالمدف، حيث دعت القيادة العربية إلى 
رفض الضرائب كشجعت المجاف القكمية عمى إقامة صناديؽ لإلضراب كخاصة لتعكيض عماؿ النقؿ 

كما تبرع مزارعك الحمضيات . كدفع التجار الرسـك المفركضة عمييـ. "كالمكانئ عف مدخكالتيـ التي فقدكىا
بتخصيص نسبة كاحد بالمائة مف مدخكالتيـ كتبرعت نساء غنيات بقسـ مف مصاغيف، كالعائالت الفقيرة 

كما شارؾ مستخدمكا الحككمة في الثكرة مف خالؿ التبرع بعشر . قامت بدفع مسكككة مف قرش كاحد
كما كاف معظـ الدعـ االقتصادم كالتمكيف لمثكار في الجباؿ عمى حساب . 78"ركاتبيـ لصالح اإلضراب 

كما ساىـ . القرل، حيث تشكمت لجاف خاصة في كؿ قرية مف أجؿ تكفير المكاد الغذائية لمثكار في الجباؿ
سكاف المدف مف خالؿ التبرع باألمكاؿ لصالح الثكرة رغـ بعض عمميات اإلجحاؼ مف طرؼ قادة الثكرة 
في المبالغ المطمكبة مف طرؼ سكاف المدف أك قياـ بعض العناصر الشاذة بالحصكؿ عمى مبالغ غير 

. قانكنية
لنداء ممكؾ العرب لكقؼ اإلضراب العاـ لتكفر بذلؾ " الييئة العربية العميا"مف جية ثانية، استجابت 

إلعطائيـ إمكانية إرساؿ محاصيميـ مف الحمضيات لألسكاؽ األكركبية كالفالحيف فرصة حصد 
كما أنو كاف ليا . ككاف لمعالقات االقتصادية دكر كبير في دعـ الثكرة كاالضراب في البداية. 79"غالليـ

دكر في إيقاؼ اإلضراب كالثكرة فيما بعد مف منطمؽ المصالح االقتصادية ألطرافيا كخاصة البرجكازية 
ككبار المالؾ، حيث كانت الثكرة بمجمميا ليست في صالحيـ بؿ أجبركا عمى السير بيا بعكس الفالحيف 

. الذيف كانت مصمحتيـ في الثكرة
كبرزت حدة العالقة االقتصادية كىذه المرة لصالح القرية كالفالحيف كخاصة في المرحمة التي سيطر 
فييا الثكار في الجباؿ عمى زماـ األمكر كبرزت التكجيات االقتصادية مف خالؿ البياف الذم أصدرتو 

قيادة الثكرة بالطمب مف دائني المدف كالمرابيف بعدـ تحصيؿ الديكف كتأجيؿ سدادىا مف الفالحيف كالتحذير 
، كما قامت قيادة الثكرة بخطكة في المدف 80بمعاقبة كؿ دائف يقكـ بزيارة القرل مف أجؿ المطالبة بالديف

                                           
ثكرة ، كبيا، مصطفى داكد، 1937، كتقرير المجنة الممكية،بيؿ 1930تقرير ىكب سمبسكف لعاـ  يمكف الرجكع إلى 77

 .26، ص  الكبرل دكافعيا كانعكاساتيا1936

 .151، ص  نفس المصدر السابؽ كمرلنغ، باركخ، كيكئيؿ مغداؿ،78

 .154 نفس المصدر السابؽ، ص 79

 .293، ص نفس المصدر السابؽعبد الكىاب، .  الكيالي، د80
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مف خالؿ عدـ دفع أجرة المنازؿ ألصحابيا كذلؾ شعكران مف سكاف المدف كالقرل بسبب األكضاع 
االقتصادية الصعبة التي كانت سائدة في فترة الثكرة، كتخفيفا مف معاناة السكاف بسبب اإلجراءات 
البريطانية في الجكانب االقتصادية ضد القرل كالمدف بفرض الغرامات الباىظة عمى السكاف، كىدـ 

المنازؿ كتخريب المحاصيؿ كالمنتكجات كمنع التصدير كاستيراد مكاد مكجكدة في األسكاؽ لضرب القطاع 
يبيف ىذا االستعراض السريع لمعالقات االقتصادية كاتجاىاتيا . 81االقتصادم الفمسطيني في تمؾ الفترة

كالقطاعات , كطبيعتيا في فمسطيف في فترة البحث مدل التحكالت الحاصمة عمى التركيبة االقتصادية
حيث , تغيرت طبيعة السيطرة بشكؿ كبآخر. االقتصادية التي أخذت باالزدىار كالقطاعات التي تراجعت

كانت المدينة السائدة كالمسيطرة كلصالحيا مجمؿ العالقة االقتصادية إال أنو في الثكرة مع سيطرة الثكار 
عمى الريؼ كالمدف، كأصبحت القيادة لمثكرة مف العناصر الريفية، أخذت بكضع قكانيف كأنظمة لصالح 

في ىجرتيـ إلى  الطبقات الفقيرة كالكادحة كأصبحت الطبقة األرستقراطية الغنية في كضع متراجع انعكس
… كشيدت أكساط الشباب " الخارج كتحكؿ قسـ كبير مف سكاف المدف إلى العيش في الريؼ الجباؿ 

 .82"حيث أف مركز األحداث كاف قد انتقؿ بكضكح إلى المناطؽ القركية في البالد … عكدة إلى القرل 
: التفاعؿ السياسي واإلداري- ج

تميزت الحياة السياسية في فمسطيف خالؿ فترة السيطرة العثمانية كالبريطانية بسيطرة كبار المالؾ 
كاألعياف كاألشراؼ كرجاؿ المدف بشكؿ عاـ عمى الحياة السياسية، مف خالؿ تكلييـ المناصب السياسية 

استمر الكضع في الفترة البريطانية مف خالؿ تشكيؿ المجنة  .العميا عمى المستكل اإلقميمي كالمحمي
التنفيذية العربية، كالتي كانت مف العائالت ككبار المالؾ مثؿ مكسى كاظـ الحسيني، الحج أميف 

كما أف أعضاء المؤتمرات كانت مف نفس . الحسيني، راغب النشاشيبي، عكني عبد اليادم كغيرىـ
كبالتالي لـ يكف ىناؾ تكاجد نيائي لسكاف . التركيبة كحتى القيادات النسائية تتككف مف نساء ىذه القيادات

كانت القكة السياسية تتركز بصكرة رئيسية في رأس اليـر " الريؼ داخؿ القيادة السياسية الفمسطينية 
االقتصادم المككف مف مجمكعات صغيرة مف رؤساء العائالت القديمة ذات النفكذ كأعضاء - االجتماعي

.  83مف األرستقراطية المالكة لألراضي كأغنياء التجار كبعض ذكم الميف الحرة
، حيث تشكمت الييئة 39-36ىذا الكضع انسحب عمى القيادة السياسية في بداية الثكرة الكبرل  

العربية العميا مف نفس الفئات االجتماعية المذككرة كخاصة قيادات األحزاب السياسية التي تشكمت في 
كطبيعة األحداث فرضت . بداية الثالثينات ككانت عمى أساس عائمي عشائرم كليس عمى أساس عقائدم

عمييـ التجمع في إطار الييئة العربية العميا بفعؿ الضغط الشعبي الذم قاده مجمكعة مف الشباف أصحاب 

                                           
 .608-596، ص نفس المصدر السابؽكامؿ محمكد، .  خمة، د81
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الميكؿ الكطنية كالقكمية مف أنصار حزب االستقالؿ مثؿ أكـر زعيتر، كاصؼ كماؿ، ممدكح السخف، 
كشكمت نكاة قيادة سياسية جديدة مف عناصر مثقفة كمتعممة مف الطبقة الكسطى . 84أحمد الشكعة
التي كجدت نفسيا إما التجمع في إطار سياسي , شكمت حالة مف التحدم لمقيادة التقميدية.  كالبرجكازية

جديد كاستالـ زماـ األمكر أك التالشي عف الساحة السياسية كلذلؾ قامت بجمع النقائض الحسيني 
". الييئة العربية العميا"كالنشاشيبي كغيرىـ في تحالؼ أطمؽ عميو 

في التجمعات " المجاف القكمية " تبمكرت مع بداية األحداث في نيساف، أطر قيادية جديدة أطمؽ عمييا 
كألكؿ مرة . السكانية في المدف كالقرل، حيث تشكمت لجاف قكمية في مختمؼ المكاقع إلدارة دفة األمكر

أصبح ىناؾ تكاجد ألبناء القرل في األطر السياسية الفمسطينية مف خالؿ المجاف القكمية القركية، حيث 
أقرت قيادة المجنة القكمية المتشكمة في نابمس بضركرة  إشراؾ القرل، حيث كرد في المبادئ التي أقرتيا 

الحركة تتصؿ بالقرل اتصاال كثيقا  " 19/4/1936المجنة القكمية في نابمس في اجتماعيا المنعقد بتاريخ 
. 85"فيشترؾ الفالح مع ابف المدينة فييا اشتراكا فعميا 

أصبح ىناؾ تكاجد لمقرل كالفالحيف في اإلطار الثاني لمقيادة السياسية الفمسطينية في فترة الثكرة مف 
ككانت ىي اإلطار المبادر لقيادة الثكرة لفترة أسبكعيف مف بداية األحداث قبؿ " المجاف القكمية" خالؿ 

بينما تشكمت أكؿ لجنة قكمية في يافا بتاريخ . 25/4/1936تبمكر الييئة العربية العميا كالتي تشكمت بتاريخ
كتشكيؿ المجاف القكمية .  كالتي تعززت بتشكيؿ المجنة القكمية في نابمس التي قادت النضاؿ15/4/1936

في مختمؼ مناطؽ فمسطيف كخاصة المناطؽ القركية كالريؼ، كجدت ليا مساحة لدخكؿ الحمبة السياسية 
كاإلطار القيادم مف خالؿ المجاف القكمية كالمشاركة في صياغة القرارات كحتى عقد مؤتمر خاص 

 مف ممثمي المجاف القكمية في القرل، كالذم أكد عمى 11/5/1936بالمجاف القركية في نابمس بتاريخ 
". مشاركة القركييف في النضاؿ كدعكتيـ إلى الثكرة المسمحة في حالة عدـ استجابة مطالب المجاف القكمية

كانت القيادة . (فترة اإلضراب كحتى صدكر تقرير لجنة بيؿ البريطانية)في ىذه المرحمة مف الثكرة 
: السياسية تتككف مف إطاريف أك صفيف 

 بتركيبتيا اإلقطاعية كالبرجكازية، المنتمية إلى الشريحة العميا مف المجنة العربية العميا :اإلطار األكؿ
كاف " المجتمع الفمسطيني، كمف سكاف المدف ككاجية لمعمؿ الكطني الفمسطيني طكاؿ ىذه الفترة حيث 

 رجال الذيف عممكا كأعضاء في الييئة العربية العميا ينتمكف إلى 32مف أؿ  ( بالمائة87,5أك  ) 28
الشريحة العميا مف المجتمع كأربعة أعضاء يمكف تصنيفيـ كممثميف لمبرجكازية كلـ يتـ عمى اإلطالؽ 

                                           
84 ،  .60، ص 1939-1935الحركة الكطنية الفمسطينية : يكميات أكـر زعيتر زعيتر، أكـر

، يكميات أكـر زعيتر85 ، كثائؽ 61، ص 1939-1935الحركة الكطنية الفمسطينية :  زعيتر، أكـر الحركة ، كزعيتر أكـر
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ككانت نسبة كبيرة منيـ . 86"انتخاب أم عضك في الييئة مف بيف صفكؼ الفالحيف أك الطبقة العاممة 
 عضك قد كلدكا أك كانت بيكت 28مف أصؿ  ( بالمائة85,7اك ) 24أف . "يعكدكف بأصكليـ إلى المدف
. 87"عائالتيـ في المدف الرئيسية

 كالتي كانت مف عناصر برجكازية كمثقفي المدف كالتجار كأصحاب الميف المجاف القكمية: اإلطار الثاني
الحرة ، باإلضافة إلى العناصر القركية كخاصة المخاتير كالكجياء كالمتعمميف، كقد شكمت ىذه المجاف 

كلـ تحاكؿ السيطرة عمى القيادة السياسية رغـ قدرتيا , اإلطار الثاني أك الصؼ الثاني عمى مستكل القيادة
عمى ذلؾ، حيث كانت المبادرة إلى اإلضراب كالعصياف المدني كقيادة النضاؿ لفترة قبؿ تبمكر القيادة 

ك ترجع األسباب إلى قمة الخبرة السياسية ككنيا مككنة مف عناصر . العميا ممثمة بالييئة العربية العميا
. شابة كلمتركيبة االجتماعية في تمؾ الفترة كممارسات السمطة البريطانية ضد ىذه القيادة

يمكف القكؿ، أف بداية التقارب كالمشاركة السياسية كعمى مستكل القيادة السياسية كاف كاف في إطار 
شكمت نقطة مركزية . الصؼ الثاني بيف القرية كالمدينة أخذت تتضح مالمحيا مف خالؿ المجاف القكمية

كرافعة لعمؿ كطني يضـ جميع الفئات كخركجان عف القاعدة السابقة التي كانت تحصر قيادة العمؿ 
كقد شكمت . السياسي كالكطني بيد الشرائح العميا في المجتمع كخاصة األعياف ككبار المالؾ كالبرجكازية

التركيبة الجديدة لمقيادة بداية عيد كمرحمة جديدة مف العمؿ السياسي الفمسطيني أخذ بالتبمكر أكثر مع 
المرحمة الثانية مف عمر الثكرة الفمسطينية الكبرل، بسيطرة العناصر الريفية عمى قيادة العمؿ العسكرم في 

كامتداده إلى المدف كمف ثـ التأثير عمى العمؿ السياسي كالقيادة السياسية في الداخؿ . المناطؽ الريفية
كالخارج مف خالؿ مجمكعة مف الممارسات كاإلجراءات التي أخذت تطبع الحياة السياسية كالثكرة بطابع 

 كأصبحت القرية ىي مركز الحدث السياسي.كشكمت ألكؿ مرة تحكال في  طبيعة العالقة كالحركة . الريؼ
كالعسكرم كالتكجو نحك القرية كالريؼ بعد أف كاف التكجو في السابؽ نحك المدينة كمركز لمنضاؿ كالقيادة 

السياسية، حيث كانت المدينة ىي مركز الفعؿ كالقيادة السياسية في المجتمع الفمسطيني منذ الفترة 
أخذت قيادة الثكرة بطرح كتطبيؽ مفاىيـ ريفية عمى المجتمع الفمسطيني، . 1936العثمانية كحتى ثكرة 

مثؿ لبس العقاؿ كالككفية الفالحية رغـ أف اإلجراء كاف أمنيا مف أجؿ عدـ معرفة السمطات البريطانية 
" ألبناء الريؼ كاعتقاليـ، حيث كاف المفيـك السائد كالحقيقة أف معظـ عناصر الثكرة مف القرل كالريؼ 

في الثكرة سكينا طريقة، بقكا في المدينة يمبسكا طرابيش كالمي يعمؿ ىالعمميات ىام فالحيف يمبسكا حطات 
 ساعة تشكؼ المدف كميا البسيف 24كعقؿ منشاف يخفكا قمنا ممنكع كاحد يمبس طربكش في المدف، في 

يعكس العمؿ مدل االستجابة لمثكرة رغـ طابعيا المخالؼ لطبيعة أىؿ المدف كثقافتيـ، .  88"حطات كعقؿ

                                           
 .60 صايغ، ركز مارم، نفس المصدر السابؽ، ص 86

 .60 صايغ، ركز مارم، نفس المصدر السابؽ، ص 87

 .160، ص عيد االنتداب البريطاني في الذاكرة الشعبية الفمسطينية عمقـ، نبيؿ، 88
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كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ عناصر كقيادات مدنية لـ تكف عمى رضى تاـ ليذه اإلجراءات كلسيطرة الريؼ 
عمى العمؿ السياسي كالعسكرم كالذم برز في ممارسات ىذه القيادة سكاء في كقؼ اإلضراب أك الثكرة 

ففي المرحمة األخيرة . ىذه السيطرة الريفية عمى العمؿ السياسي كالعسكرم لـ تستمر طكيال. 89"فيما بعد 
يجاد فصائؿ السالـ المعارضة كنشاطيا ضد  مف الثكرة كنتيجة اشتداد اليجمة البريطانية عمى الثكرة كا 

الثكرة، باإلضافة إلى مكاقؼ القيادة السياسية العميا في الخارج بعد تأكدىا مف عدـ نية بريطانيا إعطاءىا 
مما أضعؼ الثكرة . قامت بإيقاؼ المساعدات لمثكار في الجباؿ. دكر في العمؿ السياسي في فمسطيف

كخاصة بعد استشياد القائد العاـ عبد الرحيـ الحاج محـ، مما أثر عمى المكقع السياسي العسكرم لقيادة 
برز في مؤتمر لندف الذم شكؿ .الثكرة الريفية ككقؼ الثكرة كعكدة النشاط السياسي لصالح القيادة المدينية 

مف القيادة التقميدية ممثمة بالييئة العربية العميا، كعكدة ميزاف القكل كالفعؿ السياسي لصالح المدينة 
كأصبحت القيادة السياسية . كقيادتيا كتراجع دكر الريؼ كالقيادة الريفية ممثمة بالقادة العسكرييف لمثكرة

.  مدينية
العالقات اإلدارية 

بداية االحتالؿ البريطاني لفمسطيف تـ تقسيميا إلى ثالث عشرة منطقة ثـ خفضت إلى عشر مناطؽ 
التحكؿ إلى اإلدارة المدنية تـ استبداليـ برجاؿ مدنييف في "إدارية عمى رأسيا حاكـ عسكرم بريطاني، كمع 

ككاف معظميـ . مجاالت الماؿ كالقضاء كغيرىا مف الجكانب عمى رأسيا بريطانيكف يساعدىـ عرب كييكد
. 90"مف الطبقة المتعممة كالعائالت اإلقطاعية كالبرجكازية مف سكاف المدف

كانت فرصة سكاف القرل في الحصكؿ عمى مراكز إدارية قميمة إال في إطار مناطقيـ، حيث أف الشكؿ 
مجمس " اإلدارم الذم كاف مكجكدا في القرية ىك المختار يساعده مجمكعة مف كجياء القرية يسمى

المشكؿ مف رؤساء العائالت في القرية، كاف حمقة الكصؿ بيف اإلدارة االنتدابية كالمدف مع " االختيارية
 1936استمرت ىذه الصكرة حتى اشتداد الثكرة في العاـ . القرية كسكانيا خالؿ فترة االنتداب البريطاني

كمع انطالؽ دعكة العصياف المدني كعدـ التعاكف مع مؤسسات االنتداب البريطاني، أصبحت السيطرة 
قامت قيادة الثكرة بتشكيؿ المؤسسات اإلدارية كالمدنية كالقضائية الخاصة . لقكات الثكرة في الجباؿ كالقرل

دارة شؤكف المكاطنيف الفمسطينييف، مف ثـ تشكيؿ محاكـ الثكرة كلجاف اإلصالح  بيا، لحؿ االشكاالت كا 
في القرل لحؿ المشاكؿ كمساندة الثكرة، تشكمت لجاف قكمية محمية جديدة ذات قكاعد شعبية كاسعة، ككاف 

، أخذت ىذه المجاف باإلصالح بيف 91"ممثمكا المناطؽ القركية في ىذه المجاف يشكمكف أكثر مف الثمثيف 
عادة الحقكؽ إلى أصحابيا كجمع التبرعات ألسر الشيداء المحتاجيف مف الفقراء المجاىديف  الناس، كا 

                                           
 .153، ص نفس المصدر السابؽ كمرلنغ، ياركخ، كيكئيؿ مغداؿ، 89

 .996 طربيف، أحمد، نفس المصدر السابؽ، ص90

 .687، ص نفس المصدر السابؽمحمكد كامؿ، .  خمة، د91
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كمنع األفراد مف التعاكف مع الحككمة كتكزيع المجاىديف عمى بيكت الميسكريف كجمع األمكاؿ مف القرية 
كتـ تعييف مستشاريف إدارييف، قضائييف، ككعاظ عمى شكؿ لجنة استشاريو لقادة . 92"لشراء السالح لمثكار

الثكرة في كؿ منطقة مف أجؿ عدـ التكرط في األخطاء، كمف أشيرىـ كاصؼ كماؿ، ممدكح السخف، فريد 
يعيش، رشاد الشكا، محمكد عالء الديف، سميـ الحسيني، أكـر الجاعكني كمصطفى الطاىر، كىـ مف 

عمى أف محاكـ الثكرة المشكمة إلى جانب قيادات المناطؽ استعانت , مثقفي الطبقة البرجكازية مف المدف
 ، 93"كمعرفة بعاداتيـ كتقاليدىـ بعدد آخر مف القضاة الفالحيف الذيف كانكا أقرب إلى فيـ عقمية الفالحيف

استطاعت ىذه المحاكـ حؿ معظـ . 94"مثؿ إبراىيـ بشير، صالح أحمد طو، الشيخ حامد مف كككب
.  القضايا الكاردة إلييا كبطريقة سريعة أفضؿ مف إجراءات المحاكـ االنتدابية التي كانت تأخذ كقتا أطكؿ

أصبحت األمكر اإلدارية كالتنظيمية بيد الثكرة في المجتمع الفمسطيني في القرية كالمدينة، أصبحت القرية 
مركز األحداث كمع امتداد سيطرة الثكرة عمى المدف أخذت بنشر أنظمتيا اإلدارية كالقضائية عمى سكاف 

المدف كبرز بشكؿ فعاؿ في طمبيـ مف المخاتير كرؤساء البمديات بعدـ تسجيؿ أسماء الذككر في 
كشكمت . كالطمب مف السكاف رفض عمؿ ىكيات شخصية كذلؾ كإجراءات بريطانية لمعرفة الثكار.القرل

استجابة السكاف ليذه المطالب نكعا مف التجاكب مع الثكرة كقراراتيا المختمفة كخاصة في المرحمة الثانية 
حيث أصبحت السيطرة المركزية فييا لصالح القرية، بعد أف كاف في فترات سابقة لصالح , مف الثكرة
. المدينة

كانت العالقة بيف القرية كالمدينة في ىذه الفترة عالقة جديدة تختمؼ عف الظركؼ السابقة، التي كانت 
قكبمت ىذه العالقة مف طرؼ رجاؿ الطبقة العميا مف اإلقطاع كالبرجكازية المدنية . السيطرة فييا لممدينة

رغـ ذلؾ كانت ىذه . 95"كظير في خركج مجمكعات منيـ إلى خارج فمسطيف في فترة الثكرة. بالرفض
المجمكعات قميمة قياسا بمدل التجاكب الذم أبداه سكاف المدف في مساندة الثكرة كخاصة مف فئات الطبقة 

.  الكسطى  كالبرجكازية الصغيرة كالعماؿ
في نيايةالثكرة، أخذت السيطرة اإلدارية تعكد إلى المدينة كالى مؤسسات االنتداب البريطاني، بخاصة 

 كمع 1939بعد مقتؿ القائد العاـ لمثكرة عبد الرحيـ الحاج محمد كخركج القادة اآلخريف في شير أيار 
زيادة سيطرة كبطش السمطات البريطانية كتشكيؿ فصائؿ السالـ المعارضة، التي أخذت بضرب الثكرة 
كالسيطرة عمى القرل، كبذلؾ انتيت السيطرة اإلدارية كالعسكرية لمريؼ عمى المناطؽ الفمسطينية بشكؿ 

. عاـ كالريفية بشكؿ خاص في المرحمة األخيرة مف الثكرة

                                           
 .704 خمة، نفس المصدر السابؽ، ص 92

 .704 خمة، نفس المصدر السابؽ، ص 93

 .49، ص 1939-1936الثكرة العربية الكبرل في فمسطيف  ياسيف، صبحي، 94

 .166، ص قراءة جديدة في المصادر البريطانية: فمسطيف قبؿ الضياعكاصؼ، .  عبكشي، د95
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 العالقات االجتماعية. د
انقسـ عرب فمسطيف إلى ثالث طبقات . قاـ في المجتمع الفمسطيني نظاـ طبقي يتسـ بالتفاكت الكبير     

يقكـ ىذا التقسيـ االجتماعي عمى مجمكعة مف المتغيرات . اجتماعية رئيسية عميا ككسطى كدنيا
التممؾ أك ممكية األرض أك المركز الديني أك الشيرة أك المركز االجتماعي العالي المكتسب : االجتماعية

. 96"بالكراثة أك الدخؿ أك الزكاج مف عائالت متمتعة بالنفكذ أك مزيج مف ىذه المتغيرات
بينما يعتبر الناشؼ أف الحدكد بيف طبقة كطبقة مجاكرة لـ تكف كاضحة عمى اإلطالؽ بمعنى سيكلة 

لـ " اال أف كمرلنغ يطرح العكس  .الحراؾ االجتماعي كاالنتقاؿ مف طبقة إلى طبقة أخرل كاالندماج بيا
إقميمية فصمت بيف القيادة القكمية - تكف المسافة االجتماعية بيف األعياف كالشعب مجرد مسافة مادية

نما كانت بمثابة ىكة ثقافية كشعكرية  .  97"الجديدة كالشعب، كا 
الفكارؽ الطبقية "ساىمت التقسيمات اإلدارية في الفترة العثمانية كالبريطانية فيما بعد في تعزيز ىذه 

. فالشماؿ يرتبط مع بيركت كدمشؽ، كالكسط كالجنكب مرتبط مع اسطنبكؿ (المناطقية)كاإلقميمية 
نتجت اإلقميمية عف سكء . 98"باإلضافة إلى الفرز العائمي العشائرم الذم تـ تجسيده في فترة االنتداب 

مما أديا إلى منع انتشار المقاكمة الثكرية في الثالثينات . المكاصالت كانقساـ البالد إلى سناجؽ منفصمة
كالتأثير عمى الركح كالعمؿ الكطني بشكؿ عاـ كفشمو فيما بعد، . ، الكؼ األخضر36مثؿ القساـ، ثكرة 

. كترؾ تأثيره عمى الحياة السياسية في ظؿ االنتداب
يالحظ أف األغمبية الكبيرة مف السكاف العرب الفمسطينييف انتمت إلى فئة الطبقة الدنيا التي تتألؼ مف      

ك شكؿ الفالحكف الذيف ممككا قطعا صغيرة مف األرض كالفالحيف الذيف لـ . عناصر ريفية، بدكية كمدنية
يممككا أرضا  العمكد الفقرم لمطبقة الدنيا الريفية كاشتممت ىذه المجمكعة عمى قميؿ مف الفالحيف الذيف 

كمينة الفالحيف الرئيسية كانت فالحة األرض ككاف البناء كقمع كقطع . ممككا قطعا كبيرة نسبيا مف األرض
الحجارة كالعمؿ في معامؿ الفخار كصيد السمؾ كغيرىا مف الميف الثانكية المرافقة لمحياة الريفية في 

كانتمت أغمبية البدك إلى الطبقة الدنيا ككانت ليـ مينتاف رئيسيتاف الزراعة كتربية المكاشي ككاف . القرية
جميع البدك مسمميف ككاف الفالحكف بأغمبيتيـ مسمميف كشكؿ المسيحيكف خمسة في المائة مف الفالحيف 

"99 .
                                           

. 48، ص دراسة مقارنة: الزعامتاف السياسيتاف العربية كالييكدية في فمسطيفتيسير، .  الناشؼ، د96
. 51، ص الفالحكف الفمسطينيكف مف االقتالع إلى الثكرةصايغ، ركز مارم، :  يمكف الرجكع أيضا إلى الكتب التالية

، التطكر االقتصادم في فمسطيفكسعد، أحمد، . 208-205، ص تطكر الرأسمالية في فمسطيفكجكجانسكي، تمار، 
 .91ص
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في حيف قدر . مف السكاف% 80مف جية ثانية، قدرت نسبة الفالحيف في فترة الحكـ العثماني بػ 
% 66قركم أك بنسبة  (800,000) إلى 1944كارتفع عاـ  (478,000) بػ 1922إلحصاء "عددىـ طبقا 

كيشترؾ مع الفالحيف في الطبقة الدنيا .  100"مف المكاطنيف العرب في فمسطيف% 70مف السكاف كنسبة 
البدك كالعماؿ، حيث اشتممت الطبقة الدنيا المدينية عمى أصحاب األجكر مثؿ عماؿ الصناعة كعماؿ 

البناء كسكؾ الحديد، كشممت ىذه الطبقة أيضا الحماليف كعماؿ القكارب كالعماؿ غير الميرة كفي 
كتركزت في المدف . "المستكل األخفض كانت شريحة مف المتسكليف كالعماؿ الباطميف عف العمؿ

يعكد معظميـ إلى , ككما ىك معركؼ. 101" ألؼ عامؿ100الصناعية مثؿ حيفا كيافا كبمغ عددىـ حكالي 
ك . أصكؿ فالحية كىجرة داخمية بعد خسارتيـ لمصدر رزقيـ في القرية بفعؿ االستيطاف كبيع األراضي
شكمكا اصطفافا اقتصاديا كاجتماعيا مكحدا في كجو المدينة كالطبقات العميا كالكسطى في المدينة 

كتألفت الطبقة الكسطى مف مجمكعات مختمفة تطمبت منيـ قدرا مف التعمـ، أقامت أغمبيتيا , الفمسطينية
في المدف، بينما أقامت أقمية في القرل كاشتممت ىذه الطبقة عمى أصحاب الحكانيت كالمعمميف كصغار 

كاشتغؿ بعض المكسريف مف ىذه الطبقة بزراعة . مكظفي الحككمة كأصحاب الصنعة كالمحترفيف
كضمت ىذه الطبقة أيضا المكظفيف في المجاؿ الديني . الحمضيات كتسميؼ األمكاؿ كالعمؿ الصناعي

كتألفت الطبقة العميا مف أصحاب األراضي الكاسعة . 102"القضاة كالمفتيف كاألئمة كالخطباء كغيرىـ 
. ككبار التجار كاألغنياء كاألعياف االجتماعييف كالدينييف

 1936عاـ % 26يالحظ أف نسبة المجتمع المديني كسكانو في فمسطيف ارتفعت حيث كانت 
 :كىذا يالحظ مف خالؿ الجدكؿ التالي. 103"1944عاـ % 34كأصبحت 

  104تطور القطاعيف الحضري والريفي في فمسطيف
 1944-1922   مف عاـ 

 12/3جدوؿ رقـ 
نسبة مئوية  1944نسبة مئوية  1931نسبة مئوية  1922القطاع 
% 34 411,000% 30 259,000% 29 195,000حضرم 
% 66 800,000% 70 602,000% 71 478,000ريفي 

% 100 1,211,000% 100 861,000% 100 673,000المجموع 
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مدل التغير الحاصؿ في التركيبة االجتماعية  ( 12/3جدكؿ رقـ  )يالحظ مف خالؿ ىذه األرقاـ
ك برزت في العالقات اإلنتاجية كالتغيرات االجتماعية التي ىزت . كالديمغرافية في المجتمع الفمسطيني

األكضاع االجتماعية لمفالحيف كالعامميف في الزراعة، حيث تعرض عشرات اآلالؼ منيـ لالقتالع مف 
كزاد مف استعدادىـ الكامؿ لالنخراط في . األرض كتيميشيـ عمى أطراؼ المجتمع المديني في فمسطيف

النضاؿ كالعمؿ الثكرم ضد االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية كالطبقات العميا في المجتمع 
كبرزت في انضماميـ إلى الحركات الثكرية في عقد الثالثينات مثؿ ثكرة القساـ كالثكرة . الفمسطيني

كصمت في المراحؿ المتأخرة مف الثكرة بسيطرة , كبمشاركة قكية كفاعمة في تمؾ الثكرات, الفمسطينية الكبرل
ىذه الفئات عمى قيادة الثكرة كالعمؿ العسكرم في الداخؿ كخاصة في مناطؽ األرياؼ كالجباؿ، ثـ االمتداد 

التي أخذت , إلى المدف كالسيطرة عمييا، كالتأثير عمى تركيبة العالقات االجتماعية كالمفاىيـ كالطركحات
كتفرض نفسيا عمى الكاقع الفمسطيني بفعؿ السيطرة الفالحية عمى قيادة الثكرة كالسيطرة عمى اليـر ,تسكد 

االجتماعي مف طرؼ ىذه الفئات المسحكقة التي عانت مف ظمـ كاضطياد االحتالؿ البريطاني 
كاف مكقؼ كعالقة الطبقة العميا المحمية . كالصييكنية كسيطرة الطبقات العميا في المجتمع الفمسطيني

كالشعكر بالتفكؽ كاألبكية كاإلىماؿ، باإلضافة إلى ركح كطنية "تعتمد عمى مجمكعة مف المفاىيـ 
أثر ىذا الكضع عمى أشكاؿ المقاكمة النضالية التي مارسيا أبناء الطبقة العميا .  تجاه الفالحيف105"جنينية

ترؾ العبء الكبير عمى . فمـ تكف ىناؾ مشاركة حقيقة مف طرفيـ في النضاؿ الكطني طكاؿ فترة االنتداب
كاف األعياف يقكمكف بدكر الدبمكماسييف كالطبقات المتكسطة المتعممة بدكر المعبريف "عاتؽ الطبقات الدنيا 

، لذلؾ بقيت 106"عف الرأم العاـ، كالفالحكف بدكر المقاتميف الفعمييف في المعركة ضد الكجكد الصييكني
المسافة االجتماعية الفاصمة بيف مالؾ األرض العرب كالفالحيف كبيرة كحافظت عمى شكؿ كحكاجز 

معينة، حيث كاف األرستقراطيكف العرب، ميما كانت أصكليـ، يعيشكف في المدف كال يركف أراضييـ عبر 
. 107"الككالء كحتى زيارتيـ لمريؼ كانت نادرة 

ىذه الصكرة، تنسحب عمى الكاقع الفمسطيني مع بعض التعديؿ حيث كانت تكجد مجمكعات مف 
الطبقة العميا كأغنياء الفالحيف تعيش فكؽ أراضييا كتديرىا بنفسيا ككاف بعض أعضاء ىذه الطبقة 
. 108"يساىمكف في الحركة الكطنية كلكف القميؿ منيـ حممكا السالح كقاتمكا مع رجاؿ العصابات الفالحيف 

أبقت ىذه الشرائح العميا عمى عالقة كدية معينة مع االنتداب البريطاني كالصييكنية مف أجؿ المحافظة 
عمى مصالحيا كارتباطاتيا مع ىذه األطراؼ عمى حساب االندماج مع حركة الشعب، حيث اختارت 
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فعندما كاف أماـ األعياف المتقدميف في السف فرصة " المحافظة عمى عالقة مع االنتداب كالصييكنية 
االختيار بيف كظائؼ تدفع الحككمة ركاتبيا كبيف مستقبؿ غير كاضح ينتظرىـ بكضعيـ قادة سياسييف 

 كىذا الكضع انسحب عمى القيادة الفمسطينية طكاؿ 109"لمشعب فانيـ اختاركا البديؿ األكثر أمانا كمردكدية 
فترة الثكرة كما بعدىا، حيث كاف ىناؾ أمؿ لدل ىذه القادة بأف يقدـ ليـ االنتداب حصة لممشاركة في 

". إدارة شؤكف البالد السياسية طكاؿ فترة االنتداب 
كتجسدت ىذه المسافة كالسياسة عند استشياد الشيخ عز الديف القساـ، حيث لـ يحضر جنازتو أم مف 

الرمكز القيادية الكطنية كبالتالي تظير المسافة بيف الجناحيف العسكرم كالسياسي لمحركة الكطنية 
 ينتمكف إلى الطبقة 1936كبرز بشكؿ أكثر كضكحا في عدـ كجكد قادة عسكرييف في ثكرة "الفمسطينية 

. 110"الحاكمة خاصة الشرائح اإلقطاعية 
يظير مف الطرح السابؽ أف المسافة االجتماعية بيف الفالحيف كسكاف المدف ذات جذكر قديمة كلـ 
 36تستطع الثكرات إال إحداث بعد التغييرات كاف ذابت ىذه المسافة في خضـ المراحؿ األخيرة مف ثكرة 
كذلؾ بفعؿ الزخـ الثكرم كالسيطرة مف طرؼ الفالحيف عمى قيادة الثكرة كخاصة الجناح العسكرم، ك 
فرض مفاىيـ كأفكار ذات أصكؿ كمنابع ثقافية ريفية كلمصمحة سكاف الريؼ مثؿ لبس الككفية، سداد 
الديكف، تمكيؿ الثكرة، إيجار العقارات كغيرىا مف المفاىيـ، كالتي طبقت مف طرؼ سكاف المدف كعمى 

كاضطرار قسـ كبير مغادرة البالد في حالة عدـ القدرة عمى تنفيذ ىذه المفاىيـ باعتبار أنيا . مضض شديد
. 111"صادرة عف فئات اجتماعية أقؿ مستكل 

الجوانب التعميمية والخدمات - ىػ 
األمية في القرية  - 1

كانت السياسة التعميمية لحككمة االنتداب في فمسطيف تخريج اشخاص ألغراض إدارة البالد كالقياـ 
باألعماؿ كالكظائؼ التي تجعؿ المجتمع الفمسطيني في كضع سياسي، اجتماعي كاقتصادم لصالح إنشاء 

الكطف القكمي الييكدم كخدمة المصالح االنتدابية، كليس النيكض كتطكير المجتمع الفمسطيني بشكؿ 
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بقاء مستكل الكعي منخفض، كفي  يؤدم إلى استقاللو كحريتو، لذلؾ ركزت عمى ضرب الحركة التعميمية كا 
. كيظير ذلؾ مف نسبة التعميـ كاألمية كاإلنفاؽ الحككمي طكاؿ فترة االنتداب. حالة جيؿ كفقر كأمية

كتركزت ىذه السياسة في القرية بشكؿ كبير، لذلؾ جعمت القرية في كضع سيئ مف خالؿ انتشار الجيؿ 
كبرز في نسبة التعميـ كاألمية في القرية الفمسطينية كعدـ قبكؿ كافة الطالب في سف . كالفقر كاألمية

: التعميـ بؿ نسبة قميمة منيـ، كما في الجدكؿ التالي
األمية في فمسطيف في عيد االنتداب 

 13/3جدكؿ رقـ 
% 89األمية بيف المسمميف 
% 52األمية بيف المسيحييف 

% 85المجمكع العاـ 
 

، كيظير الكضع 112%93كانت األمية بيف النساء الفمسطينيات كخاصة في القرية عالية كصمت 
التعميمي كنسب األمية بشكؿ كاضح في القرية الفمسطينية في فترة الثالثينيات كاألربعينيات مف عيد 

: االنتداب البريطاني مف خالؿ الجدكؿ التالي
 113(1944- 1933)طمبات االنتساب كالقبكؿ في القرل 

 14/3جدكؿ رقـ 
 1933 1934 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

 13789 12222 10244 10952 10863 11130 7981 6555عدد الطمبات 
 9574 8518 7217 7146 6229 6446 4924 3766المقبوليف 

% 69% 70% 70% 65% 57% 58% 61% 57نسبة القبوؿ 
نسبة األمية العالية في القرية خاصة سنكات الثالثينيات التي  ( 14/3جدكؿ رقـ  )حيث تظير األرقاـ 

ذا أضيؼ ليـ كبار السف كالفئات المختمفة األخرل يضاؼ , بيف الطالب في سف الدراسة % 40تتجاكز  كا 
الف ذلؾ , إلى ذلؾ أف التعمـ في القرية كاف لمدة أربع سنكات، كنادرا ما كاف يتسنى لمطالب اكماؿ دراستو

كاف يتطمب ذىابة الى  المدينة في ظؿ ظركؼ اقتصادية صعبة لمغاية كعدـ كجكد فرص، حيث لـ يكف 
مما ادل الى ارتفاع  نسبة األمية في القرية . ىناؾ سكل بضع مدارس ثانكية في فمسطيف خالؿ تمؾ الفترة

ككاف مستكل التعميـ في القرية ىك . 114بيف الفتيات% 93بيف صبياف القرية ك % 40الفمسطينية لتبمغ 
يقـك بتدريسيـ , مجمع بيا الصفكؼ األربعة كلدييـ مدرس كاحد فقط, لمصؼ الرابع فقط كفي غرفة كاحدة 
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 تركت االكضاع التعميمية 115.كقد يككف مستكاه ال يتجاكز سابع ابتدائي أك ثانكم في احسف االحكاؿ
السيئة في القرية تأثيران كبيران عمى العالقة مع المدينة في الجكانب االقتصادية، االجتماعية، السياسية 

. كالعسكرية في فترة االنتداب
 الى حصكؿ المدينة عمى حصة االسد في المساعدات، النشاطات كاعتماد الجانب االقتصادمادت في 

أدل الى عدـ قدرة سكاف القرل المياجريف في الحصكؿ عمى . فرص العمؿ عمى مستكل التحصيؿ العممي
ىذا سمح لسكاف المدف بالسيطرة عمى . فرص عمؿ جيدة، كاقتصار مجاؿ عمميـ اليدكم كالميني المتدني

.  مركز القرار كتكاجد حالة مف الحساسية بيف الطرفيف
، كاالنتقاؿ مف طبقة الى اخرل اعتمد عمى مستكل التعميـ الجانب االجتماعي كالفرز الطبقيفي 

كبيذا يككف نصيب أبناء القرية . لمكصكؿ الى مراكز اجتماعية كادارية في مؤسسات المجتمع كالحككمة
.   اقؿ في الكصكؿ الى مراكز تعميمية كاجتماعية عالية، كالحصكؿ عمى كضع اجتماعي افضؿ

مف جية ثانية، تعتمد السيطرة السياسية عمى مستكل التعميـ، لذلؾ كانت فرص أبناء القرية قميمة 
. لمكصكؿ الى مراكز قيادية سياسية عميا، لـ يكف ىناؾ مف القرية في تمؾ الفترة سكل عدد قميؿ جدا

لـ " لجنة الجياد المركزية " كينسحب ىذا الكضع عمى الجكانب العسكرية في المراكز العميا، حيث أنو في
". عبد الرحيـ الحاج محمد"يتكاجد سكل عضك كاحد كىك القائد العاـ لمثكرة 

أثرت كثيرا عمى فرصتيا في . يمكف القكؿ، أف المستكل التعميمي كحالة أالمية التي عاشتيا القرية
كترؾ تأثيرا . الكصكؿ الى مكاقع قيادية اقتصادية، سياسية، اجتماعية كعسكرية في المجتمع الفمسطيني

كاضحا عمى مجريات األحداث في الثكرة في تصرفات كممارسات القادة الميدانييف اصحاب المستكل 
التعميمي المتدني، في عدـ القدرة عمى االرتفاع بمستكل العمؿ العسكرم كالسياسي الى درجة أعمى مف 

ساىمت ىذه الصكرة في عدـ ارتقاء العمؿ . الكفاءة كالمينية لمكازة الممارسات البريطانية كالصييكنية
.  الثكرم عاليا ، بؿ أدت الى تراجع الثكرة كانتياءىا الحقا

: الخدمات الصحية- 2
. كاف الكضع الصحي سيئا في القرية العربية، كاف ىناؾ العديد مف القرل ال يكجد بيا طبيب كاحد 

كزيارة , ككاف ىناؾ عدد كبير ال يكجد بو عيادات أك مستكصفات طبية تابعة لمحككمة أك اإلرساليات
لذلؾ كاف يضطر القركم العربي المريض إلى قطع عدة . الطبيب ليذه المؤسسات مرتاف في الشير

كيمكمترات مشيا عمى األقداـ أك محمكال عمى دابة ليصؿ إلى عيادة طبية ما داـ اإلسعاؼ الطبي ال يكجد 
كأقيمت بعض العيادات في القرل الكبيرة التي . "إال في المدينة كال تكجد مستشفيات إال في المدف الكبرل

تعالج مرة في األسبكع في القرل التالية خاف يكنس، عماره، دير البمح، الفالكجة، الخالصة، عكجا الحفير، 
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سيمة الظير، بدية، عسمكج، أريحا، المسمية الكبيرة، طكباس، بيت محسير، اسدكد، سمفيت، ترشيحا، 
. 116"يبنة، بيت حنينا، بربر

. كما أف خدمات المكاصالت كالطرؽ كانت قميمة في القرية، حيث ال تكجد طرؽ معبدة بؿ ترابية
كمعظـ الطرؽ المعبدة كانت تنشأ ألغراض أمنية كعسكرية كلخدمة المستكطنات الييكدية، ككاف ىناؾ 
إىماؿ كبير لمكسط العربي كخاصة القرل في مختمؼ مجاؿ الخدمات، حيث كاف لو تأثيرا كبيرا عمى 

مما أدل إلى سيادة عالقات اجتماعية . مستكل الحياة كالكعي كالعالقات االجتماعية في القرية الفمسطينية
كممارسات سمككية كتربكية سيئة، برزت في ظيكر كتنمية عالقات عشائرية كانغالؽ اجتماعي داخؿ 
األسرة أك الحمكلة كالعشيرة كالعنصرية كالكراىية لمعائالت األخرل، كسيطرة العالقات البطريركية داخؿ 
. األسرة كالعشيرة كالقرية كسيطرة المشايخ كالكجياء كرجاؿ الديف كاإلقطاع عمى مجريات األمكر في القرية
مما كاف لو اثرا كبيرا عمى حياة القرية كخاصة أثناء الثكرة، كعدـ بركز كضع ثكرم تنكيرم داخؿ حركة 
الثكرة كأفرادىا كنقؿ التأثيرات كالخالفات كاألفكار العشائرية إلى الثكرة كمؤسساتيا كالعالقة مع المدينة 

كبرز ذلؾ في تشكيؿ . كالقرل األخرل مما كاف لو تأثير عمى نشاط الثكرة كاستمراريتيا كضعؼ األداء فييا
فصائؿ الثكرة، كاف الفصيؿ يتككف مف مجمكعة مف الرجاؿ مف قرية كاحدة كحتى مف عائمة كاحدة داخؿ 

كبذلؾ ظير كجكد عدة فصائؿ في القرية الكاحدة، كانقساـ ىذه الفصائؿ فيما بينيا كحتى انقساـ . القرية
يجب المالحظة أف ىذه الصكرة لـ تتكاجد في مختمؼ مناطؽ . القرية الكاحدة بيف معارض كمجمسي

فمسطيف بنفس الحدة، بينما قد يككف التأثير في الشماؿ  أقؿ خاصة الجميؿ كالمثمث كيعكد ذلؾ لمقرب مف 
المراكز المدنية مثؿ مدينة حيفا، عكا، صفد، كالقرب مف سكريا كلبناف، ككجكد قيادات متنكرة دينية 

كسياسية بفعؿ تأثير حركة عز الديف القساـ الذم غرس في اتباعو، كضعا ثكريا تنكيريا ساىـ في إعطاء 
قيادة الثكرة كضعا أفضؿ في تمؾ المناطؽ قياسا لممناطؽ األخرل، التي سادت بيا عالقات عشائرية ذات 

كقد ازدادت ىذه المسافة في المرحمة األخيرة . تأثيرات اجتماعية اقتصادية تعتمد عمى السيطرة البطريركية
مف الثكرة مع تشكيؿ فصائؿ السالـ المعارضة كزيادة حدة االغتياالت السياسية بيف األطراؼ الفمسطينية 

مما كاف لو تأثيران كبيران عمى العالقات االجتماعية بيف الطبقات االجتماعية الفمسطينية في فترة . المختمفة
الثكرة كفيما بعد كما زالت لو امتدادات عشائرية في القرل كالمدف الفمسطينية حتى اآلف، حيث تكررت 

. 1993-1987صكرة األحداث مرة أخرل في االنتفاضة الفمسطينية األكلى 
رغـ ذلؾ فاف الفئات االجتماعية قدمت لمثكرة كدعمتيا في مراحميا األكلى، مما عكس صكرة مشرقة 

لمنضاؿ الكطني كبرز مف خالؿ المجاف القكمية المشكمة كالمجاف المحمية كلجاف اإلصالح في القرل 
: كانت تقـك بالميمات التالية. كالتجمعات الفمسطينية

. اإلصالح بيف الناس -1
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. إعادة الحقكؽ ألصحابيا -2
 .جمع التبرعات ألسر الشيداء كالمحتاجيف مف الفقراء المجاىديف -3
 .منع األفراد مف التعاكف مع الحككمة -4
 .تكزيع المجاىديف عمى بيكت الميسكريف عند حمكليـ في القرل كالمدف -5

  117. "تنفيذ أكامر الثكرة بدقة -6
حيث كانت ليذه , كتشكمت فرؽ األنصار كالفزعة كرديؼ كمساند قكم لمقكات المقاتمة في المعارؾ

كاستكممت الصكرة االجتماعية لمثكرة مف خالؿ مشاركة المرأة . 118"المجمكعات ميمات نضالية محددة 
مما أعطى صكرة اجتماعية . 119"الفمسطينية كحركة الكشافة كلجاف اليالؿ األحمر كالصميب األحمر 
.   جيدة لمثكرة في مراحمياالمختمفة، عبرت عف عالقة اجتماعية متطكرة

. دور االنتداب والصييونية في العالقة بيف القرية والمدينة- و
سياسة فرؽ تسد - 1

مف المتعارؼ عميو، أف السياسة االستعمارية بشكؿ عاـ كالسياسة البريطانية في فمسطيف بشكؿ 
. خاص، اعتمدت سياسة فرؽ تسد بيف أبناء الشعب المحتؿ، مف أجؿ تفتيتو كسيكلة السيطرة عميو

ىذه الصكرة . كاستغالؿ خيراتو كثركاتو االقتصادية، كجعمو سكقا استيالكيا كتابعا سياسيا لمدكلة البريطانية
تجسدت في فمسطيف في فترة االنتداب، بؿ امتازت بصكرة أشد قسكة ككحشية ضد الشعب كالمجتمع 

الفمسطيني، حيث كانت اإلدارة البريطانية تمثؿ الطبقة السائدة كالمسيطرة في المجتمع مف خالؿ الطقـ 
فاف مكقفيا مف المجتمع األصمي كالتعامؿ معو . اإلدارم الحاكـ كأتباعيـ في حككمة فمسطيف االنتدابية

كقد رفض البريطانيكف االعتراؼ بيـ " كانا يكتسباف أىمية كبيرة في مجاؿ الحفاظ عمى طبيعة المفتتة 
كعدـ امتالكيـ … بالجماعات غير الييكدية " كشعب إذ كانكا يعرفكف الفمسطيني في الكثائؽ الرسمية 

تميزت استراتيجيتيـ بسياسة فرؽ تسد كتشجيع كجكد حزب معارض بقصد . 120"بنية طبقية منتظمة
كالذم كاف يقكده اعتبارا مف عاـ "مكاجية الشعكر المتنامي المعادم لبريطانيا لدل الحركة الكطنية، 

كانت ىذه السياسة العامة ضد الشعب الفمسطيني بكافة فئاتو . 121" الحاج أميف الحسيني 1929
كلـ تخرج سياستو تجاه المدف كالقرل عف ىذا النطاؽ كالصكرة، بؿ كانت أكثر حدة كخاصة . كتجمعاتو

                                           
 .45 ياسيف، صبحي، نفس المرجع السابؽ، ص117

، ص  نمكذجا1936الثكرة الشعبة الفمسطينية ثكرة  لمزيد مف المعمكمات يمكف الرجكع إلى كتاب حسكنة، إبراىيـ خميؿ، 118
88. 

 .109- 107 ص فمسطيف بيف اإلنتداب كالصييكنية حكؿ ذلؾ يمكف الرجكع إلى كتاب السفرم، عيسى، 119

 .51 صايغ، ركز مارم، المصدر السابؽ، ص 120

. 51 صايغ، مصدر سابؽ، ص 121
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، اتبعت سياسة عنصرية متحيزة لطرؼ ضد آخر كمجمكعة 1936في فترات الثكرة كالنضاؿ كخاصة ثكرة 
كذلؾ . كتفتيت كحدتو السياسية كاالجتماعية. ضد األخرل مف أجؿ إشعاؿ نار الفتنة كاإلحتراب الداخمي

مف خالؿ مجمكعة مف الممارسات النشاطات كدعـ طرؼ ضد اآلخر، كصمت حد الدعـ العسكرم لفئات 
. المعارضة ممثمة بفصائؿ السالـ

ككما ىك معركؼ، فإف استخداـ القكة العسكرية بشكؿ كبير لـ يفمح في قمع حركة الثكرة الشعبية، ففي 
 رغـ العدد الكبير مف القكات العسكرية الذم تجاكز الفرقتيف باإلضافة إلى األجيزة 1939-1936أحداث 

كاتبعت حككمة االنتداب سياسة تفعيؿ . األمنية األخرل كدعـ مميشيات الحركة الصييكنية لقكات االنتداب
كمارست سياسة مداىمة . قانكف الطكارئ كاألحكاـ القاسية في سبيؿ اليدؼ، كلـ تفمح في قمع الثكرة

كما . 1939 في عاـ 758ككصؿ عدد القرل المحتمة إلى " كاحتالؿ القرل كتخريب الممتمكات كالمنازؿ 
.  122"أنشأ مركز شرطة في كؿ قرية منيا يحتمو أربعكف فردا بقيادة ضابط بريطاني

كانت ىذه السياسة ضد القرل كالمدف بشكؿ عاـ كضد المكاقع المشاركة في الثكرة بشكؿ خاص في 
الريؼ، كما اتبعت قكات االنتداب سياسة فرض أك رفع الضرائب كالغرامات ضد المدف كالقرل كخاصة 

كذلؾ . ذات النشاط كالمشاركة في الثكرة المسمحة، حيث فرض عمى القرل كالفالحيف ضرائب كبيرة كعالية
جباره عمى بيع أرضو لمحركة  في إطار سياسة االنتداب كالصييكنية إلفقار الفالح الفمسطيني كا 

الصييكنية، حيث تندرج ىذه الخطكات في إطار سياسة االنتداب في تفريع األرض العربية كتطبيؽ بنكد 
. كعد بمفكر قمة العنصرية كالظمـ كالكحشية ضد الشعب الفمسطيني

بينما كانت ىناؾ ضريبة كاحدة .    كانت ىناؾ العديد مف الضرائب المفركضة عمى الفالحيف كالقرل
، قامت بتخفيؼ الضرائب عمى سكاف الريؼ كالقرل ضمف إطار كسر سياسة 123"عمى سكاف المدف

. الكحدة كالتعاكف بيف الثكار كسكاف القرل كمحاكلة جذبيـ نحك السمطة االنتدابية
فقد قامت بتكزيع مناشير عمى " كاتبعت أسمكب تكزيع المنشكرات مف الطائرات عمى القرل الفمسطينية 

، كانت تحتكم ىذه المناشير عمى دعاية مغرضة 124" آالؼ منشكر 210 قرية أسقطت خالليا 980
كتحميؿ الثكرة سبب األكضاع االقتصادية السيئة التي يعيشيا . كتحريض لسكاف القرل ضد الثكرة كالثكار

في أكقات الضيؽ، عندما أمسكت السماء عف المطر، كأقحمت " أفراد الشعب كخاصة في القرل 

                                           
 .94، ص دراسة عسكرية:  في فمسطيف1939- 1936ثكرة  الرضيعي، يكسؼ رجب، 122

:  لمزيد مف المعمكمات حكؿ الضرائب مراجعة الكتب التالية 123
. 762-759، ص 1939-1922فمسطيف كاالنتداب البريطاني خمة، محمكد كامؿ، .د

. 26-23، ص تطكر الرأسمالية في فمسطيفجكجانسكي، تمار، 
 .57-55، ص مجمكعة شيادات عرب فمسطيف أماـ المجنة الممكية البريطانيةأبك ارميمو، ىشاـ، 

. 87 الرضيعي، يكسؼ رجب، نفس المصدر السابؽ، ص 124
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عانتكـ كلكف الحككمة . مزركعاتكـ، أعفتكـ الحككمة مف دفع الضرائب كمدت الحككمة يد المساعدة لكـ كا 
فال يككف ىناؾ . اآلف تنفؽ أمكاليا عمى تكقيؼ األعماؿ الخارجة عمى القانكف كتحافظ عمى النظاـ

إنكـ أنتـ الذيف تتضرركف مف الذم يخسر مف جراء . إعفاءات مف الضرائب كال إعانات كترتفع الضرائب
، عمى ىذا الشكؿ كغيره العديد مف 125"األعماؿ الخارجة عمى القانكف؟ إف الذم يخسر ىك أنتـ كقريتكـ

كانت معظـ ىذه . المنشكرات التي تـ تكزيعيا لزرع بذكره الفتنة كالحقد كالكراىية بيف أبناء الشعب
مف الذم " المنشكرات مكجية نحك سكاف القرل كاظيارىـ أنيـ المتضرركف الكحيدكف مف استمرار الثكرة 

. إف الرجؿ الغني يعيش مرتاحا في المدينة.. يخسر بسبب األعماؿ الخارجة عمى القانكف القائمة اآلف ؟ 
إف الذم يخسر ىك . كلكنو يطمب إلى الرجؿ الفقير أف يفعؿ ذلؾ. كىك ال يعرض أسباب معيشتو لمخطر

إف الذم يخسر ىك البائع الصغير الذم تتمؼ . ذلؾ التاجر الصغير الذم أجبر عمى إغالؽ دكانو
. إف الذم يخسر ىك الفالح الذم ال يستطيع أف يبيع محصكالتو في السكؽ. بضائعو فيما لك حاكؿ بيعيا

. 126"أليس بصحيح  أف الرجؿ الفقير ىك الذم يخسر دائما؟ 
كىناؾ العديد مف المنشكرات التي تصب في نفس السياسة كاالتجاه، مف أجؿ تفتيت كحدة الشعب 

بعاده عف ثكرتو كرجاليا المنتشريف في الجباؿ ىذه المنشكرات كغيرىا مف األعماؿ لـ تفمح في ضرب . كا 
. الكحدة الكطنية، التي تمتعت بيا الثكرة في مراحميا األكلى كالثانية كبداية المرحمة الثالثة

االغتياالت السياسية - 2
لـ تستطع كحشية كقسكة االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية في القضاء عمى الثكرة بالكسائؿ 

العسكرية، فأخذت تبحث عف كسائؿ جديدة، خاصة أسمكب دعـ أطراؼ سياسية فمسطينية ضد أطراؼ 
ثارة النعرات اإلقميمية كالعشائرية، حيث قامت بدعـ حزب الدفاع الكطني كقيادتو النشاشيبية مف . أخرل كا 

أصبح ىذا الفرز . خالؿ دعميـ بالماؿ كالسالح كتشكيؿ فصائؿ السالـ لمحاربة الثكرة كقيادتيا الحسينية
اإلنجميز خمكنا أحزاب، مش انشبككا الناس في بعظ؟ صاركا مجمس " عمى مستكل الكطف الفمسطيني 
لما فخرم يؤخذ سالح مف اإلنجميز كيسمح الشعب كيحارب المي حامؿ .. كمعارض سككا عصابة كاحدة

ساىمت ىذه السياسة في عمميات اغتياؿ لمكثير مف العناصر الكطنية . 127"السالح ضد بريطانيا 
ثارة حالة مف الرعب كالفكضى كالثأر بيف , كالقيادات المعارضة في مختمؼ مف المكاقع في المدف كالقرل كا 

أبناء الشعب الفمسطيني كالقياـ بعمميات اغتياؿ عمى قضايا بسيطة أك اشكاالت اجتماعية كتحميميا 
مما ساىـ في إيجاد حالة مف النفكر كاالبتعاد كحتى القياـ بعمميات ضد الكطنييف كالثكار، كتراجع . لمثكرة

                                           
 الكبرل دكافعيا 1936ثكرة كبيا، مصطفى، . 100، ص  فمسطيف العربية بيف االنتداب كالصييكنية السفرم، عيسى،125

 .64، ص كانعكاساتيا

 .100 السفرم، عيسي، مصدر سابؽ، ص 126

 .181 عمقـ، نبيؿ، نفس المصدر السابؽ، ص 127
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الدعـ مف البالد كالتعرض لممالحقة كاالغتياؿ مف أبناء الشعب الفمسطيني، كمساىمة الكثير مف 
المتعاكنيف كالعناصر التي ارتدت عف الثكرة في الكشؼ عف أسرار الثكرة كعناصرىا كتسييؿ ميمة 

، خاصة بعد استشياد 1939االنتداب البريطاني في ضرب الثكرة كمف ثـ القضاء عمييا في أكاخر عاـ 
.  القائد عبد الرحيـ الحاج محمد كاعتقاؿ يكسؼ أبك درة كغيره مف القيادات العسكرية لمثكرة

يالحظ أنو منذ بداية االنتداب كالصراع العائمي كالعشائرم يصبغ السياسة الفمسطينية في كؿ المكاقع 
كخاصة القدس، حيث كاف يتنافس عمى الزعامة السياسية فييا عائمة الحسيني كالعائالت المتحالفة معيا 

كالطرؼ اآلخر عائمة النشاشيبي كتحالفيا كخاصة التنافس عمى المراكز كالمؤسسات الحساسة مثؿ البمدية 
كالمجمس اإلسالمي األعمى الذم كاف مف نصيب الحسينية، بينما فاز آؿ النشاشيبي بالبمدية بدعـ مف 

كاحتد الصراع في مختمؼ قرل كمدف فمسطيف عمى ىذا األساس فيناؾ قسـ مع . االنتداب البريطاني
الحسينية كالقسـ اآلخر مف النشاشيبية، كنتيجة لمتركيبة االجتماعية كاالقتصادية ليذه األطراؼ، حيث كاف 

النشاشبية مف طبقة كبار المالؾ كاالقطاعييف كسكاف المدينة كأصحاب مصالح اقتصادية ككاف معظـ 
.  كميادنتيـ لالنتداب1936أنصارىـ مف ىذه الفئات، كتجسد ذلؾ في مكاقؼ سياسية بخاصة ثكرة 

بينما الحسينية كانت الفئات المناصرة ليـ مف الفالحيف، كذلؾ لمكقع الحاج أميف في أعمى السمـ 
ىذا الصراع انسحب في تشكيؿ . اإلسالمي كأصبحت مكاقؼ الحسينية متفقة مع القطاعات الريفية

األحزاب السياسية، حيث مّثؿ حزب الدفاع خط النشاشبية، بينما مّثؿ العربي خط الحسينية كأصبح 
كأثناء الثكرة امتد الصراع بيف المجمسييف كالمعارضيف كأدت ىذه الممارسات الى . الصراع في شكؿ حزبي

. شؽ الصؼ الكطني كالتأثير عمى النضاؿ
نجحت السياسة البريطانية في ضرب التحالؼ الكطني الفمسطيني القضاء عمى الثكرة بالكسائؿ 

السياسية سياسة فرؽ تسد كتشجيع سياسة التفرقة بيف القرية كالمدينة مف خالؿ دعـ العناصر المدنية 
كدعـ كتقريب العناصر المعارضة . كالطبقات االجتماعية العميا ضد القرية، كالشرائح االجتماعية الدنيا

ضد القكل الكطنية، حيث استطاعت في النياية القضاء عمى الثكرة، كتفتيت المجتمع الفمسطيني اجتماعيا 
فقاره اقتصاديا مف أجؿ تأسيس الكطف القكمي الييكدم، حيث كاف المستفيد األكؿ مف القضاء  كسياسيا، كا 

. عمى الثكرة المجتمع العربي الفمسطيني كمؤسساتو السياسية
 تراكحت بيف 1939-1936في الختاـ، يمكف القكؿ أف العالقة المدينية القركية في خالؿ ثكرة 

اإليجاب كالسمب كالمد كالجزر كمرة لصالح المدينة كتارة لصالح القرية، كعكست ارثا اجتماعيا كاقتصاديا 
طكيال بينيما، حيث مرت ىذه العالقة بمراحؿ عدة، ابتدأت بسيطرة كتكجيو كقيادة مدنية في المرحمة 
األكلى كىي مرحمة اإلضراب التجارم، حيث أف طبيعتو كساحة أحداثو في المدينة، كألف طابع ىذه 

المرحمة كاف يتناسب مع طبيعة ككسائؿ المدينة السممية كذات األصكؿ الدبمكماسية كالحاجة إلى الرأم 
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كىذه الكسائؿ متكفرة . العاـ، كحشده مف خالؿ الصحافة ككسائؿ اإلعالـ األخرل، كبحاجة إلى متعمميف
. في المدينة كليست في القرية

    بينما تميزت المرحمة الثانية بسيطرة ريفية قركية، مف خالؿ االنتقاؿ إلى مرحمة الكفاح المسمح كالعمؿ 
كىذا يتناسب مع شخصية القركم الصمبة كالمتضررة مف اإلجراءات البريطانية، بسبب مصادره . العسكرم

كسكاف القرل أصحاب , كاالستيالء عمى األرض، كلطبيعة المنطقة الجبمية الكعرة المناسبة ليذه المرحمة
كخكض حرب شعبية ضد , األرض كالمد الجماىيرم، مما ساىـ في سيطرتيـ عمى الثكرة في ىذه المرحمة

ساىمت في رفع رصيدىا في قيادة الثكرة كخاصة بعد ىركب كاعتقاؿ . االنتداب كالحركة الصييكنية
الصؼ األكؿ مف القيادة الفمسطينية المدينية، كعدـ قدرة الصؼ الثاني في القيادة المدينية مف االستمرار 
كتحمؿ عبء القيادة، بسبب ضعؼ الخبرة السياسية لدييـ، كعدـ رغبة الصؼ األكؿ مف القيادة المدنية 

مما ساىـ في بركز قيادات عسكرية فالحية عمى رأس ىـر الثكرة في . في تسميـ األمكر لمصؼ الثاني
الداخؿ كالمشاركة في قيادة المجنة المركزية لمجياد مثؿ القائد عبد الرحيـ الحاج محمد، كعارؼ عبد 

عادت القيادة لممدينة في المرحمة األخيرة مف الثكرة كخاصة بعد دخكؿ حزب المعارضة كفصائؿ . الرازؽ
كاشتراكيـ في مؤتمر لندف، كعدـ الحاجة لمعمؿ , السالـ عمى الساحة، كميادنة القيادة المدنية لالنتداب

نياء مرحمة السيطرة الريفية . العسكرم في تمؾ المرحمة كبالتالي القضاء عمييا كعكدة الييمنة إلى المدينة كا 
 .لممجتمع الفمسطيني

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -84-  
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  الفصؿ الرابع

  دكر القرية في الثكرة

 

  .مشاركة القرية في الثكرة- أ

مف خالؿ مساىمة سكاف ,1939-1936 برزت ىذه الصورة في الثورة الفمسطينية الكبرى عاـ 
القرى الكبيرة بالمشاركة والدعـ، والمساندة التي قدميا الفالحوف، باإلضافة إلى حجـ الخسارة 

والتضحيات التي تحمموىا، سواء عمى المستوى البشري، االقتصادي، االجتماعي والعسكري خالؿ 
 في المائة مف عدد سكاف البالد كميا، ويوجد في 76.5ويظير جميا في نسبة سكاف القرى . الثورة
128 قرية عربية في تمؾ الفترة800البالد 

. 

129جدكؿ يبيف أعداد السكاف في فمسطيف
 

 15/4جدوؿ رقـ 

  السنة  عدد السكاف كثافة السكاف عرب/المدف عرب/الريؼ الييكد البدك

 1922 757182 2نسمة كـ 29 195697 374693 83790 103000

 1931 959268 2نسمة كـ 37 262691 465414 164610 66553

مف % 70مدى نسبة سكاف الريؼ في تمؾ الفترة التي تصؿ إلى  ( 15/4جدوؿ  )تظير األرقاـ  
كاف ىناؾ ستة آالؼ "وىذا انعكس في فعاليات ونشاطات الثورة، . سكاف المجتمع العربي الفمسطيني

وبيذا . ثائر مف الريؼ مقابؿ ألؼ في المدف، باإلضافة إلى ثالثة آالؼ غير متفرغ مف سكاف القرى
يظير الحجـ الكبير لمشاركة القرية في الثورة، حتى أنيا مف خالؿ األرقاـ السابقة، يظير أنيا فاقت 

ووصمت . في بداية االنتداب والتى تناقصت فيما% 76.5النسبة المئوية لسكاف الريؼ والتي كانت 
  .مف الثوار% 90مشاركة أىؿ الريؼ إلى 

وكما ىو معروؼ، بدا نشاطيـ ومشاركتيـ منذ انطالقيا، وتمثؿ في عقد المؤتمرات القروية تشكيؿ 
في منطقة "وكاف يحضرىا أبناء القرى والمدف معا . لجاف قومية قروية في كؿ قرية أو تجمع قرى

 شارؾ فيو 2/5/1936فعقد االجتماع األوؿ لمقرى في سمفيت بتاريخ  (أسبوع القرى)نابمس تشكؿ 
وتوجيوا نحو مركز البوليس وسمموه رسالة . جموع غفيرة مف نابمس وقراىا ىتفوا بسقوط االستعمار

130يرفعيا إلى المندوب السامي، وفييا انيـ مع قوميـ في اإلضراب إلى ما شاء اهلل
وتمتو مؤتمرات ."

 حضره مندوبوف عف ثالثيف 18/5/1936وأبو غوش بتاريخ "قروية عديدة في قصره، بديا، الفارعة 
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   .159، ص شيادات عرب فمسطيف أماـ المجنة الممكية، شيادة خميؿ طوطح أبو رميمة، ىشاـ، 

129
 58-57 ص 1948-1918جذور الرفض الفمسطيني  حوراني، فيصؿ، 

130
 .55، ص  دراسة في األسباب1936إضراب عاـ  جبارة، تيسير، 
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، كما يعتبر مؤتمر القرى 131"قرية تحمؿ نفس المطالب الوطنية والتنديد بالسياسة البريطانية التعسفية
 مف المؤتمرات اليامة عمى صعيد الريؼ الفمسطيني، حيث 11/5/1936الذي عقد في نابمس بتاريخ 

اف المجتمعيف في ىذا المؤتمر يستنكروف إقامة مخافر بوليس في بعض القرى "اتخذ قرارات ىامة منيا 
الييودية فسوؼ يمجأوف إلى الخطوة الثالثة في اإلضراب  عمى حساب القروييف وانو إذا لـ تقؼ اليجرة

وىو الكفاح المسمح، ألف الخطوة األولى ىي المظاىرات، والخطوة الثانية ىي العصياف المدني وعدـ 
، أظيرت ىذه االجتماعات والمؤتمرات القروية مدى التالحـ بيف أبناء القرى والمدف 132 "دفع الضرائب

وقد أكد العديد مف الشخصيات الوطنية مف المدف عمى   .ومشاركة ابف القرية في الثورة منذ البداية
ليس اكذب وال أنذؿ "أىمية دور القرية وفعاليتيا في العمؿ الوطني، حيث يقوؿ اكـر زعيتر في يومياتو 

مف أولئؾ المستعمريف والصياينة الذيف يزعموف اف حركتنا حركة افندية مع أنيا حركة شعبية، عامة، 
اف القروييف أبدو في ىذه الحركة حمية ال تجاري . شاممة، قامت عمى سواعد العماؿ والفالحيف أوال

133 "وحماسة ال تبارى
 كانت ىذه األقواؿ ردًا عمى سياسة التشيير والتفرقة بيف القرية والمدينة التي .

  .حاوؿ االستعمار البريطاني بثيا في فمسطيف إلفشاؿ الثورة
مف جية ثانية البد مف التأكيد إلى الخراب والتدمير والقمع واالضطياد الذي عانت منو المدينة 

يظير . الفمسطينية كما عانت منو القرية إال أف نصيب القرى مف االعتقاؿ واالستشياد والتخريب كبيرا
وتظير صالبة . (233،234،250)مف خالؿ اإلحصاءات التي ذكرىا اكـر زعيتر في يومياتو ص 

 .القروييف التي استمرت طواؿ فترة اإلضراب وىـ يتمقوف أجور ضئيمة وال يقدموف عمى النيب والسمب

 تتـ اثر 1938كاف الريؼ بصورة عامة ىو رحـ الثورة، وكانت عمميات احتالؿ المدف المؤقتة في عاـ 
ىجمات يشنيا الفالحوف مف الخارج وىذا يعني اف الفالحيف والقروييف بصورة عامة ىـ الذيف كانوا 

 اعدـ عدد مف الفالحيف لمجرد حيازتيـ أسمحة، وأف استعراضًا 1938يدفعوف الثمف األكبر، ففي عاـ 
سريعًا لجداوؿ أسماء أولئؾ الذيف أرسموا إلى السجف أو إلى المشنقة ترينا اف الغالبية الساحقة كانوا 

حكـ عمى "، فعمى سبيؿ المثاؿ فقد (19-18-17يمكف الرجوع الى المالحؽ رقـ  )مف فقراء الفالحيف 
جميع سكاف قرية عيف كاـر وعددىـ ثالثة آالؼ، اف يسيروا عدة كيمو مترات يوميا يثبتوا وجودىـ لدى 

134 "مراكز البوليس
  .

 وبيف تمؾ التي بدأت في تشريف 1936مف جية أخرى، يظير اف الفارؽ بيف المرحمة األولى في 
 ال يتمثؿ في المدة الزمنية وحجـ العمميات فحسب، بؿ في طابعيا المختمؼ ففي أحداث 1938األوؿ 
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  .55جبارة، تيسير ، نفس المصدر السابؽ، ص  

132
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  .المعتقميف في سجوف االنتداب
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، كاف اإلضراب العاـ، المقاطعة، محاوالت العصياف المدني والنضاؿ ضد الييود محاور رئيسية 1936
 فقد تركز 1939-1938في نشاط الثورة الوطنية، وكانت أعماؿ الثوار أحد مظاىرىا فقط، أما أحداث 

 رأس الحركة 1936في أحداث ". النشاط األساسي في أعماؿ الثوار ومحاوالتيا السيطرة عمى البمد
الجماىيرية االفندية والمثقفوف مف أبناء المدف الذيف التفوا حوؿ المجنة العربية العميا ونجحوا في 

 1939-1938توجيو حركة العصابات وتوحيدىا تحت سمطة القاوقجي، بينما راس الحركة في أحداث 
135"زعماء قرويوف

حيث انتقمت أعداد " اتسمت ىذه الفترة بحركة ىجرة معاكسة مف المدف إلى الريؼ، .
كبيرة مف الفالحيف الذيف يسكنوف المدف إلى قراىـ وذلؾ بسبب حوادث العنؼ وتفشي البطالة في المدف 

136"وتفضيؿ البقاء في قراىـ والدفاع عنيا وعف أىميا أو االلتحاؽ بالثوار
. 

وبيذا نستنتج مدى حجـ ومشاركة القرية مف خالؿ النشاطات والفعاليات التي قدموىا، واتضح في 
مدى شدة السياسة البريطانية ضدىـ، حيث كانت تيدؼ إلى إفقارىـ ألنيـ أدركوا بناء عمى تجارب 

، اف الفالحيف ىـ الذيف يحمموف عبء الثورة عمى كواىميـ وىـ الذيف 35، 27، 1917سابقة 
اف أىؿ المدف لـ يخوضوا النضاؿ وكانت طبيعة الحياة في المدينة تختمؼ، "يصمدوف، ال يعني ذلؾ 

ابف المدينة يجد دائما نقودا في جيبو، بعكس الفالح الذي يشعر وكاف خسارتو لحفنة تراب أو حجر 
137 "تعني كارثة

كاف موقفيـ مف ممارسات االنتداب والحركة الصييونية والييود اشد واعنؼ وذا .  
. حساسية اكبر مف ابف المدينة

يساىـ فييا متطوعوف عرب .  كانت ىذه الثورة باألساس انتفاضة فالحية قادىا فالحوف محميوف
مف خارج فمسطيف، ولـ تكف الييئة العربية العميا مسؤولة عف انطالؽ اإلضراب والثورة، بؿ اف كمييما 

ولقد اعترؼ االنتداب البريطاني . انفجرا بصورة عفوية مف أرضية النقمة الجماىيرية الشعبية الفالحية
وعمى لساف العديد مف مسؤولية مثؿ القائد العسكري ىايننج بمدى سيطرة القرية في إدارة شؤوف الثورة 

اف نجاح محاكـ الثورة وأنظمتيا في جباية الضرائب ظاىرة مف ظواىر العداء الذي يكنو سكاف "قائال 
اف قواتو تواجو شعبًا ثائرًا، فحتى حيف "الريؼ لمحكومة ومنطمقا لخمؽ جبية اشده وحده وكتب يقوؿ 

الف القروييف ينتيزوف كؿ , يكوف عدد الثوار قميال نجد مف الصعب اف نسيطر عمى المناطؽ الريفية
فرصة لمقياـ بأعماؿ القناصة وأعماؿ التخريب الصغيرة ووضع األلغاـ في الطرقات العامة، وىذا الشكؿ 
مف المقاومة بصعب معالجتو ألنو مف الصعب جدًا اف نعثر عمى ىدؼ نضربو، باإلضافة إلى ذلؾ فاف 

138 "عواطؼ السكاف ىي مع العصابات ال  مع الحكومة البريطانية
 اصبح الثوار في ذروه قوتيـ .

يشكموف السمطة العميا في معظـ المناطؽ الريفية مف فمسطيف، وكانت لدييـ أجيزتيـ الشرعية 
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 .65نفس المصدر السابؽ، ص  صايغ، روز ماري، 
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وىذه اإلجراءات في معظميا لصالح الريؼ وتنبع مف . واإلدارية وانسجاما مع جذورىـ الطبقية والقومية
وتظير الحجـ الكبير لمقرية والريؼ في قيادة . قيادات ريفية سيطرت عمى الثورة في مراحميا األخيرة

دارة دفة العمؿ الوطني والثورة في فمسطيف   .وا 
 .الدكر السياسي لمقرية في الثكرة- ب

مف المتعارؼ عميو، اف الدور السياسي لمقرية الفمسطينية خالؿ العصر الحديث ىامشيا واقتصر 
عمى صعود بعض األشخاص إلى الطبقة السياسية المسيطرة في المجتمع، ومعظـ ىؤالء األشخاص 

لـ يكف لمقرية دور سياسي في الفترة العثمانية واالنتداب البريطاني . مف عائالت إقطاعية وعشائرية
األولى، حيث كانت السيطرة لمعائالت المدنية مف االفندية واإلقطاعية، ويظير ذلؾ مف خالؿ المؤسسات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي برزت في تمؾ الفترة، فمجمس المبعوثاف والوالة وغيرىـ، كانت 

 .مف العائالت المدنية

وفي الفترة االنتدابية قبؿ الثورة تشكمت القيادة السياسية العربية مف شخصيات مدنية متنفذه بقيادة 
موسى كاظـ الحسيني، واستمرت ىذه القيادة في إدارة شؤوف البالد حتى وفاة رئيسيا موسى كاظـ 

 كانت ىذه القيادة تقميدية وميادنة وفي موقؼ تصالحي مع االنتداب .1934الحسيني في العاـ 
البريطاني والدوؿ العربية المجاورة، وحتى القيادة الصييونية، يعتمد الذيف يطرحوف ىذا الرأي عمى 

، 1919ميادنة االنتداب البريطاني منذ انعقاد المؤتمر العربي الفمسطيني األوؿ الذي عقد في العاـ 
حيث تكوف , عمىالخالؼ في وجيات النظر بيف الوجياء وأصحاب األمالؾ المتقدميف وبيف الشباب 

 11أف " وفي تقرير قدمو الكابتف كامب .  عضو مف الجمعيات اإلسالمية والمسيحية27المؤتمر مف 
عضوا مف ىؤالء المندوبيف كانوا مواليف لبريطانيا واثنيف مواليف لفرنسا واثنيف بال ارتباطات سياسية 

، حيث يظير التركيبة 139"أما االثنا عشر عضوا الباقوف فقد كانوا مف أنصار الوحدة العربية. معينة
الميادنة لمقيادة الفمسطينية في فترة العشرينات والتي لـ يكف لدييا معرفة ودراية بطبيعة االنتداب 
البريطانير ودوره في ضرب األىداؼ الوطنية الفمسطينية والعربية في المنطقة وىذا التياوف يعود 

لطبيعة التركيبة االجتماعية والسياسية واالقتصادية المنطمقو مف مصالحيا االقتصادية في السيطرة 
سناد . عمى قيادة المجتمع الفمسطيني رغـ ذلؾ تبقى ىذه الطروحات وجيات نظر بحاجة إلى دعـ وا 

لتأكيد مدى صحة ىذه الطروحات وخاصة في العالقة مع القيادة الصييونية التي تؤكده القيادات 
الصييونية في أدبياتيا، كاف ىناؾ اىتماـ بالمصالح الخاصة لمطبقة السياسية العربية اكثر مف 

 .اىتماميا بمصمحة المجموع العاـ ومصمحة الوطف

ساعدت تصرفات وممارسات ىذه القيادة السياسية عمى المستوى السياسي واالقتصادي وخاصة 
عمميات بيع األراضي لمحركة الصييونية مف طرؼ العائالت المالكة سواء مف داخؿ فمسطيف أو 
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خارجيا، في تيجير الفالحيف القاطنيف عمى ىذه األرض، حيث زاد مف نقمة ىذه الفئات االجتماعية 
عمى القيادة السياسية وتحوليا إلى البحث عف قيادة جديدة، كانت ىناؾ محاوالت أخذت تشؽ طريقيا 

وخاصة القيادة الدينية المتنورة ممثمة بالشيخ عز الديف القساـ، والقيادة الثقافية الشابة ذات التوجيات 
االستقاللية ممثمة بالشباب اكـر زعيتر، محمد عزت دروزه، وغيرىـ مف الشباب الذيف تشكمت منيـ 
المجنة القومية األولى في نابمس، وأخذت تبرز عمى الساحة في بداية األحداث والثورة في أيار عاـ 

إال اف ىذه القيادة الشابة لـ تستطع االستمرار في إدارة دفة األمور ذلؾ لتجربتيا القميمة، وعدـ . 1936
استعدادىا لمواجية القيادة التقميدية ممثمة بقيادة األحزاب والعائالت، حيث تشكمت الييئة العربية العميا 

 :المكونة مف عشرة أشخاص مف األحزاب وقيادات العائالت وىـ أعضاء المجنة العربية العميا

. رئيس المجمس اإلسالمي األعمى- رئيسا- الحاج أميف الحسيني -1
. أحمد حممي عبد الباقي أمينا لمماؿ -2
. عوني عبد اليادي أمينا لمسر -3
 مسيحي -يعقوب فراج  -4

. رئيس حزب الكتمة الوطنية- عبد المطيؼ صالح  -5
مسيحي -الفرد روؾ -6
. رئيس الحزب العربي الفمسطيني- جماؿ الحسيني  -7
. رئيس حزب الشباب- يعقوب الغصيف . د -8
. رئيس حزب اإلصالح- حسيف الخالدي . د -9

. رئيس حزب الدفاع- راغب النشاشيبي  -10
ولكف السمطة , وبعد اعتقاؿ عوني عبد اليادي انتخبت المجنة العميا األستاذ عزة دروز خمفا لو"

وكانت ىذه التركيبة مف رؤساء األحزاب العربية الموجودة في ". 140اعتقمتو وانتخب مكانو فؤاد سابا
تمؾ الفترة مثؿ االستقالؿ، العربي، الدفاع ومف الطوائؼ الدينية المسيحية ورئاسة المجمس اإلسالمي 
األعمى وباإلضافة إلى كونيـ مف كبار المالؾ والبرجوازية والعائالت في المجتمع الفمسطيني، حيث 
استمرت في قيادة الجماىير العربية الفمسطينية طواؿ المرحمة األولى مف الثورة وىي فترة اإلضراب 
الشيير الذي استمر لمدة ستة شيور باالشتراؾ مع المجاف القومية التي تشكمت في كافة المدف 

يمكف القوؿ، أنو في فترة اإلضراب والمرحمة األولى مف الثورة اندمجت الفئات السياسية كميا  .والقرى
تحت الراية الوطنية الواحدة، وقد شمؿ االندماج المواطنيف جميعا بال استثناء وعمى سبيؿ المثاؿ 
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تمقوا منو  (المحسوبيف عميو)فالقرويوف الذيف كانوا يؤيدوف راغب النشاشيبي أو بالمغة المتداولة "
خفاءىـ 141"األوامر بالتبرع لجماعة المفتي وبإيواء المجاىديف وا 

.  

وكانت التجربة األولى لمفئات والطبقات االجتماعية والمناطؽ الريفية لمتواجد عمى مسرح األحداث 
واف كاف بشكؿ غير مباشر , وقيادة العمؿ السياسي في فمسطيف مف خالؿ المجاف القومية في القرى

وفاعؿ في بعض األوقات والمراحؿ، حيث تـ فرز لجاف عمى مستوى المناطؽ ومف ثـ عمى مستوى 
، والذي أعمف فيو العصياف المدني 1936أيار /7عقد في القدس بتاريخ "مؤتمر المجاف القومية الذي 
ومنذ ذلؾ التاريخ أخذت القيادة السياسية في فمسطيف تدخؿ في . 142"وعدـ دفع الضرائب لالنتداب

مرحمة جديدة ممثمة بدخوؿ عناصر وتيارات مف فئات وطبقات ومناطؽ جغرافية مختمفة، واف كاف ىذا 
التواجد في البداية بشكؿ ضعيؼ أو تابع، ولـ يكف التغير جذري عمى شكؿ القيادة السياسية، حيث 

حافظت القيادة التقميدية مف العائالت واالفندية المدنية عمى مواقعيا ممثمة بالييئة العربية العميا مثؿ 
رغـ ذلؾ يعتبر دخوؿ . الحاج أميف الحسيني، راغب النشاشيبي، المصري وغيرىـ مف الشخصيات

عناصر ريفية قروية إلى الصؼ الثاني في الطبقة السياسية الفمسطينية في تمؾ المرحمة ثورة عمى 
مستوى الوطف العربي، الذي كاف يعيش مرحمة سيطرة اإلقطاع والبرجوازية الكبيرة عمى دفة الحكـ في 

 .مختمؼ ىذه الدوؿ مدعوما باالستعمار

وكاف دورىا . اف الشكؿ والبروز األوؿ لمقيادة السياسية الريفية كاف مف خالؿ المجاف القومية
السياسي مشتركا ومتحدا مع القيادة في المدف، ولـ تكف تستطيع ىذه القيادة تجاوز المجاف القومية 

حيث اشترطت المجنة العربية العميا بالموافقة عمى وقؼ , وبرز ذلؾ بوضوح في عممية وقؼ اإلضراب
الموافقة  "1936 أغسطس 13اإلضراب بموافقة المجاف القومية، وذلؾ في البياف الذي أصدرتو في 

نيا " عمى وساطة الحكومة العراقية وأصحاب الجاللة والسمو مموؾ العرب وأمرائيـ بكؿ ارتياح وا 
 "ستعرض األمر عمى االمة بواسطة لجانيا القومية في مؤتمر عاـ ألخذ رأييا والحصوؿ عمى موافقتيا

 :، ىذا البياف يؤكد عمى حقائؽ أىميا143

الدور الكبير والمؤثر لمثورة بشكؿ عاـ ولقيادتيا الجديدة الشابة مف الفالحيف والمثقفيف ولجانيا  -1
  .القومية وبداية بروز وضع قيادي جديد عمى الساحة الفمسطينية

الخوؼ الشديد لمقيادة التقميدية مف ىذه القيادة الجديدة، حيث كانت تخشى القيادة التقميدية فقد  -2
وحاولت دائما احتواء الثورة والسيطرة عمييا حفاظا عمى موقعيا .نفوذىا وسيطرتيا في فمسطيف

 لـ تقتصر القيادة السياسية مع بداية الثورة عمى  .ومصالحيا التي أصبحت تيددىا القيادة الجديدة
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المجنة العربية والمجاف القومية بؿ تواجدت مؤسسات قيادية أخرى نقابية، مينية، كشفية وتشكؿ 
الحرس الوطني، ومف ثـ القيادة العسكرية لمثورة، تكونت في البالد جماعات كشفية المظير، سياسية 

انو قبؿ أسبوعيف مف الثورة اجتمعنا في "في الحقيقة، ويظير ذلؾ في قوؿ السيد عبد الرحمف عمي 
واخترنا قيادة كشفية في الظاىر، سياسية في الحقيقة والخفاء مستقمة  (قرية شرقي راـ اهلل)البيرة 

رئيسا ومف كؿ  (سوري)عف القيادة التقميدية لمحركة الوطنية، وتكونت القيادة مف بياء الديف الطباع 
144 "قرية قائد الكشافة

ويظير مف خالؿ أسماءىـ انيـ فالحوف، مزارعوف، أصحاب بقاالت، ويضاؼ .
زعماء العائالت ,إلى ذلؾ القيادات االجتماعية والعشائرية في الريؼ ممثمة بالمختار ولجنة الختيارية 

التي كانت ذات صالت وعالقات وترتبط مع القيادات العائمية واإلقطاعية في المدينة، وترابط بعض 
المخاتير والعائالت الريفية مع عائالت المدينة فبعضيـ مع الحسينية، وآخروف مع النشاسيبية، عبد 

كاف ىناؾ عالقات مصمحية اقتصادية واجتماعية وتبادؿ مصالح "اليادي المصري كؿ حسب منطقتو، 
145"ومنافع، وبرز في تشكيؿ المجالسية والمعارضيف

. 

وألوؿ مرة، اصبح ىناؾ تغيير في طبيعة القيادة السياسية في فمسطيف عما كانت عميو في السابؽ 
و لـ , ذات الصبغة المدينية (1933، 1929، 1920،1921)خاصة فترات االضطرابات والعنؼ سنة 

تقـ القيادة الوطنية باشراؾ الفالحيف بشكؿ فعاؿ، مما كاف لو اثر في عدـ تتطور االضطرابات في 
فقد تـ تنظيـ الفالحيف بشكؿ ناضج , 1936لكف الوضع تغيير في عاـ , المدينة إلى ثورة وطنية

مما ترؾ لو تأثيرا كبيرا في مجريات تصعيد الثورة وتفعيميا وامتدادىا إقميميا وتجذرىا اجتماعيا , وفعاؿ
واقتصاديا مف خالؿ سيطرة الفالحيف والريؼ عمى الثورة في المراحؿ الالحقة مع انتشار الثورة في 

  .الريؼ الفمسطيني

  

 :كيالحظ اف فعالية الفالحيف في الثكرة كالقيادة يعكد إلى مجمكعة مف األسباب في مقدمتيا
كانوا اكثر الطبقات والفئات االجتماعية المتضررة مف إجراءات االنتداب والصييونية مف خالؿ  -1

 .وانتزاع األراضي وتيجيرىـ مف أرضيـ,فرض الضرائب الباىظة

تنظـ الفالحيف كاف عمى صمة وثيقة بحقيقة كوف الحاج أميف الحسيني مسئواًل دينيًا، كاف الديف  -2
ىو المؤثر السياسي عمى الفالحيف لذلؾ كانت قوة الحاج أميف متركزة في الريؼ اكثر منيا في 
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، واستطاع في مطمع الثورة قيادة الطرفيف بشكؿ فعاؿ وجيد ظير مف خالؿ 146 "المراكز المدنية
 . نجاح اإلضراب والكفاح المسمح في المرحمة األولى

يعتبر تسارع األحداث وخاصة بعد صدور تقرير لجنة بيؿ، والقاضية بطرح فكرة تقسيـ فمسطيف  -3
والعودة . بيف الييود والعرب، آثار حفيظة العرب الفمسطينييف ورفضيـ لقرارات المجنة البريطانية

بدأت مف خالؿ عممية اغتياؿ اندروز حاكـ الجميؿ . إلى الكفاح المسمح ضد االنتداب والييود
وأصدرت . والشماؿ عمى يد مجموعة مف أتباع القساـ، اعتبرتو السمطات االنتدابية حادثا خطيراً 

خراج المجنة العربية العميا وغيرىا مف المؤسسات الفمسطينية عف القانوف، ونفي  قرار بحؿ وا 
زعماء المجنة العربية العميا إلى الخارج، ىذا الوضع أدى إلى فراغ في القيادة السياسية 

الفمسطينية العميا وخصوصا بعد خروج المفتي إلى لبناف، حيث انتيت المجنة العربية العميا 
ففي غياب قيادة البالد السياسية وبمغادرة القاوقجي تفتت الثورة "كقيادة سياسية في الداخؿ 

العربية في فمسطيف، وأصبحت توجو الثورة مف قبؿ قادة محمييف معظميـ مف الريؼ، وبذلؾ 
دخمت القيادة السياسية الفمسطينية مرحمة جديدة تختمؼ اختالفا كبيرا عف السابؽ، حيث 
وال , أصبحت السمطة السياسية بيد فئات اجتماعية جديدة لـ تتسمـ أمور السمطة في السابؽ

تتمتع بخبرة وتجربة جيدة، كما أنيا حممت مفاىيـ أراء وتراث ثقافي وفكري جديد ينبع مف 
األصوؿ االجتماعية والطبقية التي خرجت منيا ىذه القيادة وىي الريؼ والقرية بعد اف كانت في 

, السابؽ مدنية، وما يحممو ذلؾ مف تغييرات في سياسات وتوجيات واىتمامات القيادة الجديدة 
ووجدت . اإلقطاع والفئات العميا في المدينة,سيطرة العائالت ,ظمـ ,والتي عانت مف عسؼ 

قوانيف وأنظمة تصب لصالح الفئات االجتماعية والطبقية  الفرصة مؤاتيو التخاذ إجراءات وسف
 ابرز مدى تنظيـ الفالحيف 1936واصؼ عبوشي اف وضع ثورة . التي تمثميا، حيث يعتبر د

فقد تـ تنظيـ الفالحيف بشكؿ ناجح، وليس مف السيؿ دائما تنظيـ الفالحيف فيـ ينزعوف إلى "
147 "المحافظة والجمود السياسي

وبالتالي استطاعت القيادة الجديدة إدارة دفة األمور بشكؿ  .
 . جيد

وشكمت تحديا ليا وتجريدىا . تجاوزت القيادة الميدانية لمثورة القيادة التقميدية الموجودة في الخارج
مف صالحياتيا، حيث اف الزعماء السياسييف عمى اختالفيـ كانوا في الحقيقة يحاولوف توجيو الثورة 

ولعؿ ىذا ما يفسر مغادرة معظـ زعماء  .مكاسب سياسية دوف االنخراط في العنؼ بشكؿ يحقؽ ليـ
فمسطيف، عندما بدأت الثورة تنحو باتجاه العنؼ، وبروز قادة ميدانيوف جميعيـ تقريبا مف أوساط 
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حاولت الزعامة الفمسطينية خارج البالد استغالؿ الثورة استغالال وطنيا يؤدي إلى "فالحية، ومع ذلؾ 
إقامة حكومة وطنية عمى الرغـ مف اف التشكيالت التي اتخذتيا الثورة، جاءت في بعض وجوىيا تحديا 

كانت أوساط الثورة " لسمطة الزعامة السياسية الفمسطينية وتجريدا ليا مف صالحياتيا بؿ اكثر مف ذلؾ،
خراج  وقواعدىا تحمؿ عمى سكاف المدف وترى في أفعاؿ تجارىـ وزعمائيـ سببا في إضاعة األرض وا 

148 "الفالحيف مف قراىـ ومف ثـ استغالؿ قوة عمميـ المدف
 أدت ىذه الصورة إلى مواقؼ سمبية ضد .

 . سكاف المدف مف بعض القيادات الميدانية، مما كاف لو اثر سمبي عمى مجريات دعـ الثورة

مف جية ثانية، يالحظ اف التشكيالت الفالحية، لـ تتشكؿ لدييا خبرات سابقة في العمؿ الجماعي 
لذا طغى طابع ". نتيجة فترة االنعزاؿ الطويؿ التي عاشتيا تحت نظاـ النمط اإلقطاعي العثماني

العشائرية عمى نشاطيا، مما غيب الترابط بيف ما ىو موضوعي وما ىو ذاتي بيف بقاء وتعزيز العائمة 
وبيذا لـ تخرج القيادة السياسية الجديدة عف  . 149"وبيف بقاء الوطف وانتصار قضيتو أو العشيرة،

اإلطار العاـ بشكؿ ثوري، ولـ تكف تغيراتيا ثورية جذرية، إنما قامت ببعض النشاطات والفعاليات 
وجو الطبقات والقيادات التي سيطرت عمى الساحة  لصالح الفئات التي ولدت منيا لرفع الظمـ عنيا في

 .السياسية سابقا
عالف المديونية لمدة "والتزامًا مف القادة وبكونيـ مف الفالحيف فقد أعمنوا   رد تأجيؿ دفع الديوف وا 

حالة كؿ مف يخالؼ أو  بالغ ىذا القرار لممصارؼ العربية، األجنبية، الدائنيف والمدينيف، وا  سنة، وا 
يحاوؿ الحجز أو بيع أراضي المدينيف أو أمواليـ المنقولة أو غير المنقولة إلى المحكمة العسكرية 

150 "ليحاكـ بجـر عصياف الثورة الوطنية
، كما أصبحت الكوفية والعقاؿ رمزا لمجياد في فمسطيف وذلؾ  

 27إعالنا لتضامف سكاف البالد التاـ في الجياد رمزا لكوف جميع مف في البالد ثائرا ابتداء مف "
151 "، وذلؾ بدال مف الطربوش الذي كاف استعمالو سائدا في فمسطيف1938أغسطس 

.  

يالحظ أف سيطرة القيادات الفالحية عمى مجريات األمور امتد إلى المدف أيضا وحمؿ في طياتو 
كانت أغمبية "وترؾ تأثيره حتى عمى الفئات الراديكالية في المدينة القريبة مف الثورة , الكثير مف األمور

الشخصيات البارزة في المعسكر الراديكالي مبعده تاركة الساحة خالية لكوادر الطبقات الدنيا 
األمر الذي حوؿ المسؤولية إلى أيدي قادة فالحيف اقؿ رقيا سياسيا واجتماعيا، في الواقع … والفالحيف

كاف الفالحوف يسيطروف بالكامؿ تقريبا عمى الثورة فيما البرجوازية المدينية الوسيطة والدنيا أصبحتا 
مستمبتيف بالتدريج حتى اف األشد راديكالية في أوساط الوطنييف المدنييف حصروا دعميـ بالنشاط 
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152 "التنظيمي والمفظي ونادرا ما شاركوا في القتاؿ الفعمي
 كانت الثورة تستقطب المزيد مف الثوار وقد .

كاف معظميـ ومعظـ قادتيـ مف القروييف إال اف الثورة في مرحمتييا األولى والثانية استقطبت عددا مف 
مثؿ "المثقفيف والجامعييف الذيف التحقوا في الجباؿ وقاموا بميمات مستشاريف في اإلدارة والقضاء، 

سوري يعيش في القدس كاف مسؤوال عف تأميف السالح والتمويف، وقد كاف يعمؿ مدرسا : بياء الطباع
 153" وأحد قادة الحركة الكشفية العربية كما عمؿ منير الريس رئيسا لمحكمة الثورة في مراحميا األولى

باإلضافة لجنة الجياد المركزية مثؿ حسف أبى السعود، منيؼ الحسيني، اسحؽ درويش، عزت دروزة، "
واصؼ كماؿ، ممدوح السخف، فريد يعيش، رشاد " ومنيـ أيضا 154" أميف رويحة. معيف ماضي، د

، كما كاف ىناؾ 155"الشوا، محمود عالء الديف، سميـ الحسيني، أكـر الجاعوني، مصطفى الطاىر
القائد عبد القادر الحسيني، بيجت أبو غربية، سامي "مجموعة مف الشباب المثقؼ مف مدينة القدس، 

األنصاري، فوزي القطب، صبحي أبو غربية، عوني الشيابي، أحمد الجاعوني، والحاج يوسؼ 
ما كاف لو اثر كبير في توجيو وعقالنية . تاركيف القيادة العميا لمعسكرييف مف الفالحيف. 156"الشرفا

  . والنشاطات التي قاـ بيا الثوار

وبيذا يمكف القوؿ، أف القرية أصبحت مركز القرار السياسي الميداني الفعاؿ في فترة الثورة، 
وأصبحت المدينة تابعة وممحقة في أفعاليا وقراراتيا وخاضعة لسيطرة القرية، وذلؾ لتواجد وسيطرة 

داريا، واستطاع الثوار السيطرة قضائيا مف خالؿ تشكيؿ  الثوار عمى معظـ الريؼ الفمسطيني عسكريا، وا 
المحاكـ الثورية وتعييف القضاة لفض النزاعات في مختمؼ القضايا، التي تخص أبناء الشعب 

  .الفمسطيني االجتماعية واالقتصادية

أصبحت القيادة السياسية العميا الموجودة في الخارج، ذات تأثير ضعيؼ عمى القيادة في الداخؿ 
رشادي وال تممؾ فرض القرارات وتنفيذىا عمى القادة العسكرييف في  وذات دور توجييي ونصحي وا 
الميداف ويظير عجز ىذه القيادة في عدـ القدرة عمى تشكيؿ جياز عسكري مركزي وقيادة عسكرية 
موحدة، وكاف العديد مف القادة الميدانييف يصدر بيانات مطمقا عمى نفسو صفة القائد العاـ ولـ تحؿ 

، وتـ اعتماد عبد الرحيـ الحاج 1938ىذه القضية إال بعد مؤتمر دير غسانو الذي عقد في أواخر عاـ 
محمد كقائد عاما لمثورة، مع استمرار عبد الرازؽ، وغيره في التصرؼ بشكؿ فردي وتحدي قرارات القائد 

االعدامات دوف ,العاـ، مما كاف ليا تأثير سمبي عمى مجريات األحداث وخاصة االغتياالت السياسية 
 .محاكمة وفرض إتاوات عمى السكاف، مما كاف لو اثر كبير في التأثير عمى مجريات الثورة فيما بعد
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في الختاـ يمكف القوؿ، رغـ السيطرة العسكرية والسياسية إال اف ذلؾ لـ يتبمور في شكؿ مؤسسات 
حيث بقيت المؤسسات الرئيسية خاصة المجنة العربية العميا ,سياسية ذات طابع أو سيطرة فالحية

ولـ يكف بيا سوى عضو قروي واحد , ولجنة الجياد المركزية المشكمة في الخارج بأيدي أىؿ المدينة
في فترة مف الفترات، وىو عبد الرحيـ الحاج محمد، حيث كاف أعضائيا مف المدينة مثؿ دروزه، الحاج 

 .أميف الحسيني
وبيذا كاف الدور السياسي لمقرية ليس عمى أصوؿ راسخة وخطوات مدروسة، بؿ كاف عشوائيا 

وعفويا، برز في عودة سيطرة المدينة عمى مجريات األمور السياسية بعد الثورة، واف جرة قمـ أو قرار 
صادر عف الحاج أميف الحسيني يوقؼ الثورة وقبوؿ القادة الريفييف بذلؾ بسيولة، يعكس عدـ الوعي 

 وبذلؾ لـ يكف ىناؾ وضوح فكري،  .السياسي ووضوح الدوافع لدى القيادات الفالحية بقبوؿ ىذا الوضع
رؤية سياسة معينة لدى قيادات الطبقة الدنيا مف العماؿ والفالحيف و سيولة الخضوع مجددا لقيادة 

المدينة، ويساىـ في ذلؾ التركيبة العشائرية واالرتباطات المصمحية بيف الطبقات والقيادات المتنفذة في 
المجتمع الريفي خاصة مالؾ األرض اإلقطاعييف والمخاتير مع أبناء وعائالت المدينة مثؿ الحسيني، 

النشاشيبي، المصري الدجاني، حيث المصالح المشتركة بيف عائالت القرى وعشائرىا الكبيرة وبيف 
. عائالت المدف

 
شخصية المختار  

المتعارؼ عميو أف التنظيـ اإلداري في القرية كاف يتكوف مف المختار فالشخصية اإلدارية الرسمية 
كاف يتمتع . والرفيعة بالحكومة والمعينة مف طرفيـ كحمقة وصؿ بيف سكاف القرية والسمطات الرسمية

بشخصية اعتبارية قوية، وعادة يكوف مف أكبر العائالت عدديا واقتصاديًا واجتماعيًا ويتمتع بمركز 
اجتماعي واقتصادي كبير وقوة النفوذ واتخاذ القرار عف سكاف القرية في الكثير مف القضايا، وكاف 

يساعده في الفترة االنتدابية مجموعة مف األشخاص أصحاب النفوذ والثراء في القرية يطمؽ عمييـ اسـ 
، وكاف ىذا المجمس مع المختار يشكؿ رأس اليـر اإلداري وحتى السياسي (مجمس الختيارية)

. واالجتماعي واالقتصادي في القرية والعالقة مع السمطة الرسمية وقيادات المدينة
تعرضت ىذه المؤسسة اإلدارية في القرية الى الضغط والتضييؽ والصراع بيف سمطة االنتداب 

البريطاني وبيف الثوار حيث ضغطت كؿ جية عمى المختار، فالسمطات البريطانية شددت عمى ضرورة 
وعدـ مساعدة الثوار وضرورة اإلبالغ عنيـ في حاؿ . "التزاـ المختار بالوقوؼ إلى جانب االنتداب

بينما طمبت وضغطت الثورة عمى . 157"قدوميـ إلى القرية فورًا، وبالتالي الوقوؼ ضد الثورة والثوار
المخاتير بالوقوؼ إلى جانب الثوار وتقديـ كؿ العوف ليـ حتى وصمت حدود التيديد بالعقاب لممخالفيف 

                                           
157 Miller, Y Lana N., Government and Society in Ruleal Palestine 1920-1948 PP. 135 



  -96-  

ألوامر الثورة، حيث وقع المختار بيف المطرقة والسنداف طواؿ الثورة وتذبذبت مواقفيـ بيف المد والجزر 
ـ وقؼ 1938بيف الطرفيف حسب القوة والضعؼ لكؿ طرؼ، وعندما اشتدت شوكة الثورة في عاـ 

ىذا الوضع .  لمثوار لصالح االنتداب البريطاني1939المخاتير مع الثورة وتراجع التأييد في نياية عاـ 
أدى إلى قياـ الثورة بمعاقبة عدد كبير مف المخاتير بأساليب مختمفة وصمت الى حد اإلعداـ ليـ كما 

:  158في الجدوؿ التالي 
 

 16/4جدوؿ رقـ
تاريخ التصفية البمدة اإلسـ 

ـ 18/12/1937سحماتا مختار قرية سحماتا 
ـ 1938 / 4أوائؿ غزة / قرية جميؿ ابراىيـ أحمد سممي 

ـ 4/1938النصؼ األوؿ   عكا –آكرت خميؿ ازميد 
ـ 5/1938أوائؿ عيف غزاؿ مختار عيف غزاؿ 
ـ 25/5/1938ميثموف دياب الدنوؼ 

ـ 27/5/1938عقيؿ مختار قرية عقيؿ 
ـ 27/5/1938سكة مختار قرية سكة 
ـ 29/5/1938صيدا مختار قرية صيدا 
ـ 21/7/1938بيت ايبا محمد حسيف العمي 
ـ 9/1938أوائؿ عكا / الرينة مختار قرية الرينة 
ـ 1/9/1938 القدس –بيت عسير مختار بيت عسير 
ـ 1/9/1938يافا / سكنة ابو كبير العبد ابو حسب اهلل 
ـ 3/2/1938قارة مختار قرية قارة 

ـ 1939 / 2اوائؿ برقا / راـ اهلل عبدالحميد عبدالجوده 
 
 .الدكر العسكرم لمقرية في الثكرة- ج

 : التكازف العسكرم بيف القرية كالمدينة-    1  

تعتبر العالقة العسكرية بيف الريؼ والمدينة في الثورة مف أكثر العالقات وضوحا تالحما وبروزا بيف  
رغـ أف انطالقة الثورة بدأت . الطرفيف مع تبادؿ لألدوار، مف حيث الشدة، السيطرة، والمكاف والزماف

إال أف ردود األفعاؿ انطمقت مف المدينة، حيث بدأت مف  (حادثة نور شمس)بعمؿ عسكري في الريؼ 
خالؿ اشتباكات مع الييود والبريطانييف، ومف ثـ إعالف اإلضراب في يافا وتشكيؿ المجاف القومية 

 شيور، ومع تحوؿ اإلضراب إلى 6وخاصة اإلضراب الشيير الذي استمر حوالي , لقيادة العمؿ الوطني
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عصياف مدني وعدـ االلتزاـ بدفع الضرائب، التعاوف مع سمطات االنتداب وتطور فى عمميات عسكرية 
وبداية تشكيؿ الفصائؿ العسكرية ودخوؿ قوات القاوقجي وغيره مف . ضد األىداؼ البريطانية والييودية

 .العرب

ىو طابع مدني سياسي، كانت  (مرحمة اإلضراب )رغـ ذلؾ بقي طابع الثورة في المرحمة األولى  
السيطرة فيو لمجاف القومية في المدف بشكؿ رئيسي ولمقيادة السياسية التقميدية ممثمة المجنة العربية 

واقتصرت . العميا المكونة مف الطبقة العميا وكانت المدينة مسيطرة عمى القيادة السياسية والعسكرية
النشاطات عمى عمميات بسيطة وذات تقنية عادية وغير متطورة لطبيعة المرحمة النضالية الحديثة 

 .ولعدـ توفر وسائؿ قتالية متطورة. لمفمسطينييف

كاف الدور لمجاف األحياء والمجاف الشعبية في قيادة العمؿ الوطني في تمؾ المرحمة المشكمة مف   
فئات المثقفيف والبرجوازيو الوسطى والصغيرة، القيادة التقميدية العميا ذات األصوؿ المدينية، رغـ ذلؾ 
فقد كانت مشاركة القرية في ىذه المرحمة كبيرة وكاف لسكاف القرى النصيب األكبر في تأييد الثورة 

.  وتغذيتيا فقد اشتركوا في معظـ األعماؿ الثورية وناصروىا بكؿ ما وصمت إليو أيدييـ
القاوقجي فمسطيف وتشكيمو القيادة العامة  يالحظ أف الثورة أخذت في دور التنظيـ مع دخوؿ فوزي

لمثورة وانضماـ معظـ الثوار في شماؿ فمسطيف وقياداتيـ تحت لواءه وخاصة عبد الرحيـ الحاج محمد، 
فيصؿ عبد الرازؽ، فخري عبد اليادي وتشكيؿ محكمة الثورة، حيث انضمت في القيادة والمحاكـ 

. العناصر المدنية والقروية في الثورة مع قيادة خارجية ممثمة في القاوقجي بعض العرب القادميف معو
كما أف مسرح العمميات والنشاطات  األخرى كانت في . كانت معظـ عناصر الثورة كانت مف أبناء القرى

 .الريؼ

أف التركيبة االجتماعية لمقوات والعناصر المشاركة في الثورة مرت في عدة مراحؿ، ففي بداية الثورة 
ومرحمة اإلضراب، كاف معظـ النشيطيف في مجاؿ التنظيـ والتحريض عمى الثورة مف أبناء المدف ومف 

159 "الزعماء النشيطيف سياسيا والذيف كانوا بمعظميـ مف أبناء الذوات والمثقفيف
 ويعود غياب أبناء  

:    الفالحيف في بداية الثورة إلى العوامؿ واألسباب التالية
طبيعة النشاطات واألشكاؿ النضالية التي مورست كانت سممية الطابع مثؿ المظاىرات  -1

والتحريض والدعاية وأعماؿ تنظيمية ذات طابع حزبي وىذه األعماؿ غريبة وغير معروفة 
 .ألبناء القرى والفالحيف

صادؼ انطالؽ اإلضراب والثورة موسـ الحصاد في القرية، الذي يحتاج لكافة طاقات األسرة  -2
 .وليذا لـ يشاركوا في األعماؿ النضالية. إلنجازه وخاصة الشباب
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كانت األعماؿ النضالية تتركز في المدف والمراكز البمدية، وبالتالي لـ تحظى القرية بالدعاية  -3
.  والتحريض المناسب مما أبعدىا عف الثورة

: ساىمت مجموعة مف الفعاليات في زيادة المشاركة العسكرية ألبناء القرى منيا  
عممية اعتقاؿ القيادات السياسية النشيطة في المدف وخاصة أعضاء المجاف القومية إلى تشكمت  ( ا

 شخص مف مختمؼ مناطؽ 430مثؿ أكـر زعيتر، أميؿ الغوري، حيث بمغ عدد المعتقميف حوالي 
. 160 "فمسطيف

اعتقاؿ معظـ القيادة السياسية المدينية في فمسطيف مما شكؿ فراغ كبير عمى مستوى القيادة  (ب
وفرض ضرورة مؿء الفراغ ولـ يكف بارز في تمؾ الفترة سوى قادة . السياسية والعسكرية في فترة الثورة

 .الفصائؿ العسكرية مف أبناء القرى والريؼ، حيث شغرت ىذا الموقع
وساىمت طبيعة المناطؽ القروية الوعرة والحياة الخشنة في الجباؿ مالئمة ألبناء القرى أكثر مف  (ج

المدف وبالتالي ساىـ في نقصاف أعداد أبناء المدف وزيادة أعداد الفالحيف، حيث استمرت سيطرة 
الريؼ عمى العمؿ العسكري طواؿ المراحؿ الالحقة في الثورة وحتى نيايتيا وقد ذكرت تقديرات عديدة 

بالنسبة ألرقاـ وأعداد المقاتميف في الثورة ونسبو، بالنسبة إلى الرقـ الدقيؽ لمثوار المتفرغيف مف الثورة 
-1936تقدر عدد الثوار الذيف اشتركوا في ثورة " فيناؾ العديد مف األرقاـ إال أف بعض المصادر 

مف ىذا العدد ثالثة آالؼ ثائر تفرغوا كميا ألعماؿ .  بما يتراوح بيف تسعة وعشرة آالؼ ثائر1939
العصابات وألؼ ثائر تفرغوا لمعمؿ في المدف وستة آالؼ ثائر مف سكاف القرى والبادية لـ يتفرغوا 

161 "لمقتاؿ كميا بؿ كانوا يقدموف بالنجدة لمثوار
 وبيذا يتضح الترابط والتواصؿ بيف القرية والمدينة .

ويظير ذلؾ مف الييكمية العسكرية التي سادت في الثورة، حيث كانت تتكوف مف المجنة المركزية 
وتشكمت مف محمد "لمجياد الموجودة في دمشؽ والمشكمة مف عدة أشخاص وىـ مف المدف والقرى 

عزت دروزة، معيف الماضي، أكـر زعيتر، وانضـ إلييـ في بعض األحياف اسحؽ درويش، جماؿ 
  يظير مف ىذه األسماء أف معظميا مف أبناء المدف 162 "(أبو إبراىيـ الكبير)الحسيني وخميؿ العيسى 

بينما تشكمت قيادة المناطؽ .. وال يوجد فييا سوى شخص واحد ىو خميؿ العيسى مف أصؿ قروي
منطقة حيفا، منطقة القدس، منطقة )والتي قسمت إلى ستة مناطؽ  وكانت ىذه المناطؽ تشمؿ 

163نابمس، منطقة الخميؿ، منطقة يافا، منطقة غزة
وقسمت كؿ منطقة إلى عدة مناطؽ محمية، وكانت )
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فعمى سبيؿ المثاؿ قسمت ميمات منطقة حيفا إلى خمس قيادات "القيادة لقادة محمييف مف القرى 
164محمية عمى النحو التالي جبؿ الكرمؿ، قضاء عكا، قضاء صفد، قضاء الناصرة وقضاء طبريا
. 

 ضباط يتولوف قيادة 5-3كانت التشكيمة السائدة لممنطقة تتكوف مف القائد العاـ ويعاونو مف  
األفرع مثؿ شؤوف العمميات، شؤوف األفراد، المخابرات، الشؤوف المالية والتمويف، وكانت التشكيمة 

 25-15السائدة بيف الثوار عمى مستوى الفصيؿ الذي يضـ ثالث حظائر ويتراوح تعداد الفصيؿ بيف 
165 " فصيؿ مختمؼ التنظيـ وعدد أفراده غير ثابت25-10مناضال وكاف يرابط في كؿ منطقة مف 

  .
ويظير مف خالؿ الييكمية السابقة أف معظـ قادة المناطؽ الرئيسية ىـ مف الفالحيف أو مف أصوؿ 

كما أف معظـ قادة المناطؽ المحمية . منطقة القدس- فالحية والقائد الوحيد ىو عبد القادر الحسيني
يالحظ أف التركيبة العسكرية لمثورة تعود بأصوليا إلى .  والفصائؿ ىـ مف القرى أو مف أصوؿ فالحية

 ترؾ .وتحوليا إلى طبقة عاممة في المدف أو الريؼ, الريؼ أو أصوؿ فالحية بعد اقتالعيا مف األرض
ىذا الوضع تأثيره عمى الثورة بشكؿ كبير، في جوانب عدة وباتجاىات إيجابية وسمبية، ساىـ تواجد 
القيادة العميا العسكرية والسياسية خارج البالد في مزيد مف االستقاللية والتفرد والتمرد لدى القادة 

وزيادة حدة التنافس بينيـ والقياـ بممارسات أساءت إلى سمعة الثورة وتذمر السكاف . العسكرييف
 .شجع ظيور فصائؿ السالـ المعارضة فيما بعد. واتخاذ مواقؼ سمبية مف الثورة

الدكر العسكرم لمقرية  -  2
يالحظ اف الدور العسكري ىو الذي أعطى القرية الدور األساسي والمركزي في الثورة، وبيف الحجـ 

وساىـ في تغيير ميزاف القوى والسيطرة في المجاالت السياسية واالجتماعية في المجتمع . الحقيقي ليا
تجسد ذلؾ مع عودة النشاط العسكري بعد صدور تقرير لجنة بيؿ، حيث أصبحت األمور . الفمسطيني

ونتيجة خروج معظـ القادة السياسييف . في أيدي القيادة الميدانية لمثورة المتمثمة بالقادة العسكرييف
ومف الطبقات االجتماعية العميا في المجتمع الفمسطيني إلى خارج البالد، أصبحت القيادة في أيدي 

 ألقت الحكومة 1936 أيار 23في صباح يـو السبت "   برز منذ البداية .القرية والثوار القروييف
وبمغ أىالي قرى طولكـر . القبض عمى سميـ بؾ عبد الرحمف وأرسمتو إلى قرية طوباس تمييدا العتقالو

 ، أف الحكومة اعتقمت أيضا أعضاء المجنة القومية، فثاروا وتقمدوا سالحيـ متجييف نحو طولكـر
فاصطدـ بالثوار في . وصدؼ أف كاف الجيش الذي استحضرتو الحكومة مف مصر متجيا نحو نابمس

واستمر تبادؿ إطالؽ . عطفة بمعا وجرح في ىذا االصطداـ أربعة منيـ امرأة كانت تنقؿ الماء لمثوار
  "النار بيف الجيش والثوار إلى المساء

بيذا يتضح منذ البداية تواجد القرية وأبناءىا في النشاط 166
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وكاف ىذا االستمرار بوتيرة . ، استمر وتطور في المراحؿ التالية1939- 1936الثوري في ثورة عاـ 
تحممت القرية . متطورة وعالية حتى وصمت في مراحؿ متأخرة إلى سيطرة تامو عمى مختمؼ المستويات

وكاف . عبء الثورة العسكري، االقتصادي، االجتماعي، الميداني وغيرىا مف الجوانب النضالية األخرى
لسكاف القرى النصيب األكبر في تأييد الثورة وناصروىا بكؿ شيء فإذا نشبت المعركة ترؾ عممو وحمؿ 

 .بندقيتو واندفع إلى االشتراؾ في المعركة

 لـ يقـ بيا 1939- 1936كما اعترؼ المكتب العربي الذي كاف يرأسو موسى العممي، بأف ثورة 
المتعمموف في المدف بؿ عصابات مف القروييف في الجباؿ وفي القرى التي كانت تقدـ ليا المعونو 

والحقيقة الثابتة أف الفالحيف في فمسطيف بصورة خاصة والى " ويقوؿ اميؿ الغوري"والزاد والمأوى 
 …جانبيـ العماؿ بصورة عامة ىـ الذيف دفعوا ضريبة الدـ وضريبة الماؿ لفمسطيف وحقيا في الحياة

ىـ الذيف تحمموا العبء األكبر في الدفاع عف فمسطيف خالؿ الثالثيف عاما التي قضتيا في مناىضة 
167 "االستعمار

 ويذكر عزة دروزة كاف أكثر المجاىديف مف القروييف، ومع ذلؾ حمؿ السالح كثير مف  
أىؿ المدف، ويؤكد جورج انطونيوس أف الثورة ىي ثورة الفالحيف وسببيا المباشر ىو مشروع التقسيـ 
المقترح وعمى وجو الخصوص ذلؾ المظير منو الذي يرمي إلى إجالء عدد كبير مف الفالحيف العرب 

فالقوى المحركة . لكي يفسحوا المجاؿ لمياجريف سيصبحوف مواطنيف في الدولة الييودية المقترحة
نما العماؿ والمزارعيف، حيث 1938لمثورة ليست ىي الزعماء الوطنيف، وأكثرىـ اليـو   في المنفى، وا 

. يخاطروف بحياتيـ فيما يعتقدوف انو الطريؽ الوحيد لتسمـ ليـ بيوتيـ وقراىـ
% 90وبيذا يظير مف خالؿ األرقاـ السابقة أف النسبة العظمى ىي مف الفالحيف والقرى وتصؿ إلى 
. مف عدد المشاركيف في الثورة سواء متفرغيف أو غير متفرغيف عمى شكؿ فزعات أو رديؼ لمثوار

وبيذا يمكف الحديث عف الييكمية العسكرية لمثورة حيث كانت تشكيالت الثورة العسكرية تنقسـ إلىأربعة  
 :فئات

 .  مجاىديف متفرغيف معتصميف بالجباؿ، يشكموف عمود الثورة الفقري في المعارؾ:األكلى

  فدائيي المدف، يمارسوف حياتيـ المدنية وينجزوف مياما عسكرية محددة بناء عمى طمب:الثانية

 .قيادتيـ، خاصة تصفية العرب المتعاونيف وضباط الجيش

كانت أكثريتيـ الساحقة تتألؼ مف الفالحيف العادييف الذيف ,  األنصار أو تشكيالت الرديؼ:الثالثة
وكاف عمى أفرادىا في . ييبوف إلى حمؿ السالح ونجدة المجاىديف عندما تنشب معركة في منطقتيـ

بيجـو عمى المستعمرات الييودية والدوريات اإلنجميزية وعمى مخافر البوليس " بعض األحياف القياـ 
بقصد تخفيؼ الضغط عمى القيادة أثناء المعارؾ الكبيرة، وتوزيع قوى اإلنجميز عمى جبيات عديدة حتى 
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إحدى الدوريات أو القوافؿ العسكرية  تتمكف القيادة مف القياـ بيجـو أو عممية حربية ناجحة عمى
168 "التابعة لمجيش البريطاني

  

باإلصالح بيف الناس "  لجاف محمية، كانت تتمقى األوامر مف قيادة المنطقة، وكاف عمييا القياـ :الرابعة
عادة الحقوؽ إلى أصحابيا، وجمع التبرعات ألسر الشيداء ومنع األفراد مف التعاوف مع الحكومة،  وا 
وتوزيع المجاىديف عمى بيوت الميسوريف لمنـو والطعاـ عند حموليـ في القرية كما كاف عمييا أف 

169 "تجمع األمواؿ مف سكاف القرية لشراء عدد مف البنادؽ لتزويد الثورة بيا
 يالحظ أف معظـ سالح  

وتسميح الثورة كاف مف سكاف القرى والمدف، حيث كانت تتحمؿ كؿ قرية شراء مجموعة مف البنادؽ 
عادتيا إلى المجنة ليستعمميا أشخاص آخروف مف  تسمـ إلى األشخاص عند االشتراؾ في المعركة وا 

ىذه التشكيمة التي . وبيذا كاف تسميح الثورة ذاتيا وعمى نفقة أفراد الشعب. القرية في معركة أخرى
لتوجيو الثورة، " لجنة الجياد المركزية"كانت ترأسيا في الخارج ىيئة أطمؽ عمييا . سادت في الثورة

إمدادىا، إسعاؼ منكوبييا وجيزت بعض المجاىديف منيـ عبد الرحيـ الحاج محمد، أبو إبراىيـ الكبير، 
والشيخ عطية لتولي قيادة الثورة في الداخؿ، مع ضرورة المالحظة أف العالقة واالتصاؿ والتنسيؽ بيف 

مما أعطى قيادة الداخؿ المزيد مف . القيادة السياسية في الخارج والقيادة الميدانية في الداخؿ ضعيفة
مما كاف لو اثر كبير عمى مجريات األمور في . حرية الحركة واالستقاللية في التنفيذ واتخاذ القرارات

اف محاوالت قيادة الخارج السيطرة مف فوؽ، إال أنيا لـ تستطع السيطرة بشكؿ تاـ عمى . الثورة
مجريات األمور كاف ىناؾ بعض اإليجابيات ليذه االستقاللية، أعطت قيادة الداخؿ المزيد مف الخبرة 

. والتجربة النضالية واتخاذ قرارات لصالح الفالحوف والعماؿ والطبقات الدنيا في المجتمع الفمسطيني
عطاء بعد اجتماعي، اقتصادي وثقافي باإلضافة إلى بعدىا السياسي والعسكري لمثورة وتأكيدا عمى . وا 

البعد االجتماعي لمثورة ثـ تشكيؿ محاكـ الثورة وذلؾ لحؿ مشاكؿ السكاف وكرد عمى ضرب وتيميش 
أف محاكـ الثورة المشكمة مف قيادات المناطؽ استعانت بعدد مف "مؤسسات الحكومة االنتدابية حيث 

 ."القضاة الفالحيف الذيف كانوا اقرب إلى فيـ عقمية الفالحيف ومعرفة بعاداتيـ وتقاليدىـ
  :الييكمية *

 :يمكف القكؿ أف الييكمية التي تكاجدت في الثكرة بشكؿ عاـ كفي المناطؽ الريفية كالتالي

 .لجنة الجياد المركزية في الخارج .1

 .مكتب القائد العاـ مع ضباط أركاف لكؿ قسـ .2

 .قادة المناطؽ، قسمت فمسطيف إلى خمسة مناطؽ تحتوي مجموعة مف الفصائؿ .3

 .وىي تتكوف مف مجموعة مف الثوار مف قرية أو اكثر: الفصيؿ .4
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 .محاكـ الثورة حيث في كؿ منطقة كانت تتواجد محكمة ثورية أو اكثر .5

 .المجاف المحمية في كؿ قرية لمساعدة الثوار .6
 :التكتيؾ *

يالحظ أف الثوار في القرى استعمموا أساليب حرب العصابات مف خالؿ عمميات الكر والفر، ونصب 
الكمائف لقوات االحتالؿ في مناطؽ استراتيجية بيف الجباؿ واالشتراؾ في معارؾ بمساندة قوات األنصار 

مما . أو الفزعة مف القرى المجاورة، لتشتيت قوات االنتداب أو عرقمة اإلمدادات والتعزيزات لتمؾ القوات
جعمت القائد العاـ لمقوات . أعطى الثوار ميزات قتالية وسرعة حركة وسيطرة عمى المناطؽ الريفية

أف قواتو تواجو شعبا ثائرا فحتى حيف يكوف عدد الثوار قميال نجد " البريطانية في فمسطيف ىايننج يقوؿ 
الف القروييف ينتيزوف كؿ فرصة لمقياـ بأعماؿ , مف الصعب عمينا أف نسيطر عمى المناطؽ الريفية

 وىذا الشكؿ مف المقاومة …ووضع األلغاـ في الطرقات العامة. القناصة وأعماؿ التخريب الصغيرة
يصعب معالجتو ألف مف الصعب جدا أف نعثر عمى ىدؼ نضربو، وباإلضافة إلى ذلؾ فاف عواطؼ 

170 "السكاف ىي مع العصابات ال مع الحكومة البريطانية
 تؤكد ىذه الحقيقة عمى أف معظـ سكاف .

القرى كاف مشترؾ بالثورة بشكؿ أو بآخر، بينما راحت سمطات االحتالؿ تفقد نفوذىا وسيطرتيا تدريجيا 
خصوصا في األماكف القروية والجبمية البعيدة عف مراكز السمطة، كذلؾ تغير أسموب ممارسة الثوار 

 فبعد أف كانوا يقوموف بنشاطيـ ىناؾ عمى طريقة"لنشاطيـ، 
عامة راحوا مع تجدد نشاطيـ وبعد أف أعيد تنظيميـ وزادت قوتيـ، يواجيوف القوات  (اضرب واىرب)

171 "البريطانية عنوة عندما تدعوا الحاجة لذلؾ
 وىذا كاف في المرحمة الثانية وخاصة مناطؽ شماؿ  

 وسنوات الثورة 1936فمسطيف، حيث ساىمت بدور فعاؿ، وخاصة مدينة حيفا ومنطقتيا، خالؿ سنو 
(. 1939- 1937)الالحقة 

 "ظير خالؿ الثورة شبكة معقدة مف التعاوف بيف قرى الشماؿ ومدنو، عمى درجة عالية مف السرية"
172

كانت نشاطات الثوار كثيفة في الجميؿ، بسبب خطة التقسيـ والتجربة السابقة لممقاتميف .  
وقد سيؿ ذلؾ القرب مف الحدود الشمالية مع سوريا ولبناف والتي أصبحت ممرًا " الفمسطينييف ىناؾ 

173 "لعبور المؤف والسالح واألشخاص إلى فمسطيف
 شيدت المناطؽ القروية معارؾ عظيمة وكبيرة .

نشبت معركة رىيبة كانت اعظـ "مثؿ بمعا األولى والثانية، الياموف، بني نعيـ، دوما وغيرىا مف المعارؾ 
معركة تشمؿ عدة قرى في منطقة نابمس، حيث استنفرت الحكومة قوات كبيرة مف الجند مف نابمس 

وبينما كانت " وطولكـر وقررت الحكومة تطويقيا عمى سفوح الجباؿ الشرقية المواجية لنير األردف 
                                           

170
 .97، ص 1948- 1918األصوؿ االقتصادية واالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيف مف  سميح،. شبيب، د 

171
 .325خوري، جريس، نفس المرجع السابؽ، ص  

172
 .300مي، مرجع ذكر سابقا، ص . صيقمي، د 

173
 .307مي، المرجع السابؽ، ص .صيقمي، د 
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تقـو بتوزيع القوات عمى ىذه المنطقة لمبدء بأعماؿ التطويؽ فوجئت بالمجاىديف " القيادة العميا 
يخرجوف مف كميف في قرية دوما ومف مكامنيـ في قرى بورييف، حوارة، زعترة وعقربا، وىاجموا الجيش 

البريطاني بعنؼ ومنعت الحكومة المواصالت عمى الطرؽ العامة وحاصرت أىؿ كؿ قرية في قريتيـ 
كما سمط اإلنجميز طائراتيـ تمقي قنابميا عمى المجاىديف في  .واستخدمت أنواعا كثيرة مف المدافع

 واستمرت المعركة طواؿ أربع عشرة … كيمومترا واستطاعوا تحطيـ طائرة15معركة شممت 
174 "ساعة

 وبيذا يظير لنا أسموب الثوار في العمؿ .تظير ىذه المعركة وغيرىا القوة العسكرية لمثوار.  
كاف عبارة عف تجمع مجموعات مف الثوار ويكمنوف في أحد سفوح " العسكري، حيث اف التكتيؾ 

فإذا مرت أطمقوا عمييا . الودياف أو رؤوس الجباؿ المنيعة وينتظروف مرور قافمة مف السيارات أماميـ
النار ثـ قفموا مسرعيف كؿ إلى قريتو، فينزعوف عنيـ األسمحة والعتاد حيث يخفونيا في مكاف آمف ثـ 

 يختمطوف بسكاف القرى وكأف شيئا
175 "لـ يحدث

  .
، كانت ثورة باىظة الثمف 1939- 1936رغـ ذلؾ يالحظ أف ثورة . ىذا ىو أسموب القتاؿ المتبع

فمف خالؿ رصد معارؾ الثورة يتبيف لنا بأف جزءا كبيرا مف المعارؾ كاف يجري عمى شكؿ تحرش 
 "باإلنجميز يؤدي إلى احتكاؾ وصداـ غير متكافئ بيف الثوار والقوات البريطانية يتموه سفؾ دماء واسع

176
 وتشيد عمى ذلؾ معارؾ الياموف الذي سقط بيا ثمانوف شييدًا، سيؿ الفرف في كفركنا ثالثة  

 177 "عشر شييداً 
وخاصة , كانت معظـ الخسائر تقع عمى عاتؽ القرية وسكانيا والتي تدور بجوارىا المعارؾ

اإلجراءات البريطانية مف تطويؽ وحصار وقتؿ وىدـ منازؿ وغيرة ومع ذلؾ بقيت القرية الفمسطينية 
كانت تتحمؿ " صامدة ومساندة لمثورة في كافة المجاالت واألشكاؿ وخاصة في المرحمة الثانية والثالثة 

 160، 150نيجي عمى البمد بطعمونا يغدونا ويعشونا وينيمونا ونيجي مش واحد واثنيف " الخسائر، 
178 "تبقى البمد مبتيجة لما بيجوا الثوار …والقرى تتحمؿ بس واهلل ما نحبش نخسرىـ

 يظير دور  .
القرية العسكري في الثورة مف خالؿ أعداد الثوار المشاركة، عدد الشيداء، الجرحى، المعتقميف، عدد 
السجناء باإلضافة إلى الحصار ومنع التجوؿ وىدـ المنازؿ وتخريب الممتمكات في القرى الفمسطينية 

 .حيث أدت إلى خسائر فادحة
 :قيادة الثكرة* 
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 .262بويصير، نفس المرجع السابؽ، ص  

175
 .124سرحاف نمر ومصطفى كبيا، نفس المرجع السابؽ، . د 

176
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مف جية ثانية، يالحظ اف الثورة كانت فالحية في الكثير مف الجوانب، وىناؾ سيطرة عسكرية 
خاصة ,وثقافية، وىذا الوضع تواجد مف خالؿ السيطرة القيادية عمى مجريات األمور مف طرؼ الفالحيف
القيادة الميدانية، حيث اف القائد العاـ لمثورة كاف عبد الرحيـ الحاج محمد باإلضافة إلى اف قادة 

المناطؽ الخمس في فمسطيف، حيث كاف أربعة منيـ مف الريؼ والقائد الوحيد مف المدينة كاف عبد 
، كما اف معظـ قادة الفصائؿ في القرى مف الفالحيف، كما (القدس)القادر الحسيني، قائد منطقة الوسط 

 قائدا ممف تولوا مختمؼ المناصب، اف معظـ القادة العسكرييف لمثورة 282"أظيرت دراسة تناولت 
مف البدو % 8منيـ فالحيف، و% 65"  أي183فقد كاف "انتموا إلى طبقة العماؿ ذات األصوؿ الفالحيو 

ولعؿ الجدوؿ التالي يكشؼ . ، مع تواجد بعض سكاف المدف179 "والباقي مف الدوؿ العربية المجاورة
 . ثورة فالحية الطابع والقيادة1939-1936المدى الذي كانت عميو الثورة العربية الكبرى 

                                           
179

 .97سميح، مرجع سابؽ، ص .  شبيب، د  
 



  -105-  

 قائمة بأسماء ابرز القادة في الثكرة
180 

  ( مياميـ، أصكليـ االجتماعية كاالقتصادية )

 17/4 جدوؿ رقـ 

 المينة  األساسية البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ

خميؿ محمد عيسى  1
 (أبو إبراىيـ الكبير)

المزرعة  قائد فصائؿ شماؿ فمسطيف
 القدس/الشرقية

 فالح

 فالح سيمة الظير قائد الثورة شرؽ نابمس )أبو خالد)محمد صالح الحمد  2

 فالح حيفا/ الشيخ قائد جبؿ الكرمؿ الشيخ عطية احمد عوض 3

 فالح سيمة الحارثية قائد جنيف يوسؼ سعيد أبو درة 4

 فالح نورس مجموعات عيف جالوت الشيخ فرحاف السعدي 5

توفيؽ إبراىيـ  6
 (أبو إبراىيـ الصغير)

 فالح الناصرة/ اندور قائد مجموعات

 فالح غزة/ مسمية قائد مجموعات )أبو عمي)سميماف عبد الجبار  7

 فالح زرعيف العفولة قائد فصيؿ محمود خضر 8

محمد محمود الصفوري  9
 (أبو محمود)

 فالح عكا/ صفورية قائد مجموعات في الشماؿ

 فالح الناصرة/ الرينة قائد مجموعات في الشماؿ عمي محمود زعرورة 10

 فالح الناصرة/ الرينة قائد مجموعات في الشماؿ العبد القاسـ 11

 فالح حيفا خبير متفجرات احمد الغالييني 12

 فالح حيفا/ اجـز قائد مجموعة مسعود نصار 13

 فالح صفورية قائد مجموعات لواء الجميؿ نايؼ المصمح 14

 فالح عصيرة قائد مجموعات فدائييف عبد الغني درويش 15

 فالح صفورية قائد مجموعات استطالع احمد التوبة 16

 فالح صفورية قائد مجموعات الجميؿ صالح النصر 17

بدوي  اندور/ عرب الصبيح قائد مجموعات إمداد اسعد الصبيحي 18
فالح  زرعيف قائد فصيؿ الناصرةناجي أبو زيد  19
فالح حيفا /طيرة قائد مجموعات الشيخ ذيب  20
فالح  حيفا/ طيرة قائد فصيؿ الكرمؿ رشيد الطيراوي 21
فالح جنيف /برقيف قائد مجموعات الشيخ حسف الباير  22
فالح  العفولة/ سولـ قائد مجموعاتالشيخ نايؼ الزعبي  23

                                           
الثورة ىذه المعمومات جمعت مف مصادر مختمفة كتابية مثؿ سميح شبيب، اكـر زعتير، عز دروزة و صبحي ياسيف في كتاب 180

ومصادر شفوية مف رواة مثؿ عبد اهلل سالمو، المزرعة القبمية، . ، صفحات مختمفة1939-1936العربية الكبرى في فمسطيف 
. ابراىيـ جرار مف سكاف بيرزيت, صالح محمود صالح، المزرعة القبيمة، محمد شحادة شمش شقبا، سعيد شقير بيتونيا
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 البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ
المينة  
 األساسية

الشيخ محمود سالـ  24
 (أبو احمد القساـ)

فالح   جنيف/ زرعيف قائد مجموعات الشماؿ

فالح   سيمة الظير قائد في المنطقة المتوسطة  الشيخ أبو عمر 25
 فالح  برقة قائد في المنطقة المتوسطة (أبو بكر)احمد محمد الحسف  26

  فالح  سوريا قائد في منطقة الشماؿ )احمد التوبة)أبو غازي  27

مستشار القائد العاـ عبد  احمد جميؿ 28
 (الوسط )الرحيـ الحاج محمد 

  فالح 

  فالح  زواتا قائد منطقة نابمس  حمد زواتا 29

قائد في منطقة الجنوبية  (أبو عمي)حسف سالمة  30
 الرممة

  قولو

   سوريا قائد في منطقة الشماؿ  خالد الحصي 31

   جنيف مساعد لمقائد يوسؼ أبو درة  داوود الحوراني 32

فالح   غزة/ سمسـ قائد في المنطقة األولى  سميماف عبد القادر 33
 

/ صرفند الخراب قائد في منطقة نابمس الشييد الشيخ طو 34
  حيفا

  فالح

   حيفا حيفا/ قائد في المنطقة الثانية  الشيخ عبد الفتاح العبد 35

الشييد عبد الرحيـ الحاج محمد  36
 (أبو كماؿ)

/ قائد في المنطقة الثانية
 نابمس

  فالح ذنابة

/ قائد في المنطقة الثانية (أبو فيصؿ)عارؼ عبد الرازؽ  37
 نابمس

  فالح الطيبة

/ قائد في المنطقة الرابعة  الشييد عيسى البطاط 38
 الخميؿ

   الخميؿ

أبو )عبد الحميـ الجيالني  39
 (منصور

/ قائد في المنطقة الرابعة
 الخميؿ

   الخميؿ

   القدس القدس/ قائد المنطقة الخامسة  عبد القادر الحسيني 40

  الجاعونو قائد منطقة متجوؿ عبد اهلل االصبح 41

  صفد والناصرة/ قائد منطقة صفد عبد اهلل الشاعر 42

   قائد منطقة متجوؿ الشيخ عارؼ حمداف 43

   مساعد قائد عارؼ غنيـ 44

 فالح صفورية مساعد قائد عمي إبراىيـ زعرورة 45
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 فالح اـ الفحـ قائد في منطقة نابمس عمي الفارس 46

   قائد منطقة نابمس عبد اهلل البكر 47

 فالح عتيؿ قائد منطقة نابمس عبد اهلل األسعد 48

 

 البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ
المينة  
 األساسية

   قائد منطقة وقافي لمثورة الشيخ عبد القادر يوسؼ 49

   قائد منطقة نابمس فخري عبد اليادي 50

 فالح جنيف- عرابة قائد منطقة في نابمس الشيخ فارس العزوني 51

 فالح عزوف قائد منطقة في نابمس فوزي جرار 52

 فالح صانور قائد في المنطقة الثانية الشيخ محمد صالح العبد 53

 فالح سيمة الظير قائد في المنطقة شفا عمر القساـ محمود سالـ أبو احمد 54

 فالح شفا عمر مساعد قائد محمد عيد موسى 55

محمود سميـ الصالح   56
 (أبو عاطؼ)

 فالح قضاء صفد مساعد قائد

 فالح قضاء حيفا قائد منطقة في نابمس نواؼ أبو شحرور 57

 فالح اليروة مساعد قائد يحيى ىواش 58

 فالح اـ الفحـ قائد في منطقة نابمس الشييد يوسؼ الحمداف 59

 فالح طولكـر/ ارتاح  إبراىيـ العموري 60

 فالح نابمس/ مردا  عبد الحميد المرداوي 61

 فالح نابمس/ بيت ايبا  سعيد بيتاوي 62

 فالح مزارع النوباني قائد منطقة بني زيد أبو شوكت النوباني 63

المزرعة القبمية راـ  قائد فصيؿ في غرب راـ اهلل محمد أبو قطيش 64
 اهلل

 فالح

راـ اهلل/ قائد فصيؿ بيتونيا سعيد شقير 65 راـ اهلل/ بيتونيا   فالح 
 فالح شقبا قائد فصيؿ شقبا راـ اهلل شحاده شمش 66
(أبو الخضر)محمود الخضر  67  - - قائد منطقة متجوؿ 

 محمود سميـ الصالح 68
(أبو عاطؼ )  

صفد/ عمونة مساعد قائد  فالح 

قاضي/ مساعد قائد صالح أحمد طو 69  فالح صفورية 
قاضي/ مساعد قائد الشيخ حامد 70  فالح كوكب 
عكا/ المزرعة قائد فصيؿ محمود سعد شتات 71  فالح 
عكا/ الكبري  قائد فصيؿ وليد سعيد 72  فالح 
عكا/ الكبري  قائد فصيؿ عيد سعيد أبو الخير 73  فالح 
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 البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ
المينة  
 األساسية

 فالح الريب قائد فصيؿ أحمد درويش 74
 فالح اليضبة قائد فصيؿ توفيؽ الجمؿ 75
 فالح الغاليو قائد فصيؿ كماؿ حسوف 76
 فالح كويكات قائد فصيؿ عوض بسيـ 77
 فالح ترشيحا قائد فصيؿ فوزي الرشيد 78
 فالح ترشيحا قائد فصيؿ أنيس حميدة 79
 فالح ترشيحا قائد فصيؿ محمد عمي إبراىيـ 80
 فالح ترشيحا قائد فصيؿ عمى حمود 81
 فالح سحماتا قائد فصيؿ الشيخ يونس الحبش 82
 فالح الدير قائد فصيؿ محمود سعيد 83
 فالح مجدؿ الكرـو قائد فصيؿ رشيد العبيد 84
 فالح مجدؿ الكرـو قائد فصيؿ عيد بشر 85
 فالح البردة قائد فصيؿ محمود الجودي 86
 فالح سخنيف قائد فصيؿ صالح عبوشي 87
 فالح الداموف قائد فصيؿ محمد مياوش 88
 فالح كابوؿ قائد فصيؿ كايد عباس 89
 فالح عرابة البطوؼ قائد فصيؿ صالح منصور 90
 فالح جديدة قائد فصيؿ جدعوف وطفو 91
 فالح شعب قائد فصيؿ نمر خميؿ 92
 فالح اليضبة قائد فصيؿ نمر الماظة 93
 فالح شفا عمرو قائد فصيؿ مفمح عمي حمادة 94
 فالح شفا عمرو قائد فصيؿ سعيد قادرية  95

 فالح طمرة قائد فصيؿ محمد المصطفى 96

 فالح كفر مندا قائد فصيؿ سعيد القدح 97

 فالح الناصرة/ صفورية قائد فصيؿ صالح النصر 98

 فالح صفورية قائد فصيؿ أحمد عبد القادر زعرورة 99

 فالح صفورية قائد فصيؿ محمد سالـ 100
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 فالح طبريا/ لوبيا قائد فصيؿ أحمد محمد الشيابي 101

 فالح طبريا قائد فصيؿ عبيد أبو رحاؿ 102

 فالح سمخ قائد فصيؿ محمود شتيوي 103

 
 

 

 البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ
المينة  
 األساسية

 فالح ياقوت قائد فصيؿ محمد سويد 104

 فالح طرعاف قائد فصيؿ الشيخ سميماف داوود 105

 فالح فراديو قائد فصيؿ أحمد أبو دية 106

 فالح الصفصاؼ قائد فصيؿ (أبو عادؿ)محمود كايد  107

 فالح كفر برعـ قائد فصيؿ محمود عثماف الكردي 108

 فالح عيف الزيتوف قائد فصيؿ فؤاد حمد 109

 فالح بمد الشيخ قائد فصيؿ الشيخ أبو درويش 110

 فالح المجيدؿ قائد فصيؿ الشيخ يوسؼ أبو جرير 111

 فالح النجؼ قائد فصيؿ صالح الدوخي 112

 فالح الباجور قائد فصيؿ الشيخ ذيب ديواف 113

 فالح المجيدؿ قائد فصيؿ جبر لوباني 114

 فالح عموطو قائد فصيؿ الشييد محمود سميـ الصالح 115

 فالح دنوف قائد فصيؿ الشيخ يحي 116

 فالح الرامو قائد فصيؿ بولس حنا بولس 117

 فالح كابوؿ قائد فصيؿ محمد سعيد الخطيب 118

 فالح عمقة قائد فصيؿ أبو الذيب مجذوب 119

 فالح كويكات قائد فصيؿ فياض بيتـ 120

 فالح معميا قائد فصيؿ شكري شوفاني 121

 فالح البقيعة قائد فصيؿ فريد خير 122

 فالح سيمة الظير قائد فصيؿ الشيخ عبد الفتاح أبو عبد اهلل 123

 فالح الطنطورة قائد فصيؿ الشيخ نعيـ المصري 124

 فالح جنيف/ أـ الفحـ قائد فصيؿ فاز الحاج محمد 125

 فالح اجـز قائد فصيؿ أحمد عبد المعطي 126

 فالح حيفا/ اـ الزينات قائد فصيؿ حسف الشوشاري 127

 فالح حيفا/ جبع قائد فصيؿ محمد شعيب شعباف 128

 فالح حيفا/ جباريف قائد فصيؿ إبراىيـ الخوجا 129



  -110-  

 فالح حيفا/ الغبية التحتا قائد فصيؿ الشييد محمد الجربوع 130

 فالح سيمة الظير قائد فصيؿ الشييد عبد اهلل الطو 131

 فالح دير الغصوف قائد فصيؿ عبد الرحمف زيداف 132

 فالح طولكـر/ فرعوف قائد فصيؿ كامؿ الحطاب 133

 
 
 
 

 البمدة الميمة اإلسـ كالمقب الرقـ
المينة  
 األساسية

 فالح طيرة بني صعب قائد فصيؿ محمد أبو دية 134

 فالح جنيف/ قباطية قائد فصيؿ الشيخ محمد أبوجعب 135

 فالح قباطية قائد فصيؿ سعيد أبو الرب 136

 فالح شفا عمرو قائد فصيؿ نجيب عبد الغني عنبتاوي 137

 - طوباس قائد فصيؿ حافظ أبو إسماعيؿ  138

 - جديدة قائد فصيؿ أحمد زكزوؾ 139

 - ذنابة قائد فصيؿ الحاج يوسؼ سمارة 140

 - بيت نوبا قائد فصيؿ عيسى رشيد 141

 - سمواد قائد فصيؿ محمد عبد العزيز 142

 - بيت عطاب قائد فصيؿ أحمد جابر 143

 - خربة الموز قائد فصيؿ جابر أبو طبيخ 144

 - المالحة قائد فصيؿ سعود القسيس 145

 - دورا قائد فصيؿ سالـ الشيخ 146

 - بيت فجار قائد فصيؿ حميداف 147

 - المزرعة قائد فصيؿ فريد سعيد مزرعاوي 148

 - عيف كاـر قائد فصيؿ محمد مصطفى 149

 - صوريؼ قائد فصيؿ إبراىيـ أبو دية 150

 - الدوايمو قائد فصيؿ رشيد أبو ىنية 151

 - بيت صفافا قائد فصيؿ عبد السالـ صبحي 152

 - يبنا قائد فصيؿ أسعد الرنتيسي 153

 - المسمية قائد فصيؿ عبد اهلل مينا 154

 - غزة قائد فصيؿ شفيؽ مجتيي 155

 - غزة قائد فصيؿ بطرس الصانع 156

 - غزة قائد فصيؿ عمي إسماعيؿ عطا اهلل 157
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 - خاف يونس قائد فصيؿ الشييد عيد سميـ االغا 158

 
 
 

 

 
 

اف قيادة الثورة الميدانية، كانت قيادة فالحية أفرزتيا ظروؼ , ( 16/4رقـ  )يظير الجدوؿ السابؽ
بؿ انو جاء استجابة موضوعية لما , العمؿ العسكري بشكؿ خاص، ولـ يكف ىذا التشكيؿ وليد صدفة
، لذا فقد قاتمت الثورة بالفالح "األرض"عاناه الفالح مف عسؼ واضطياد، وفقداف لقاعدتو االقتصادية 

بؿ وطربوا ألفعاليا إال انيـ لـ يقدموا الكثير "والرجؿ العادي، مع اف سكاف المدف قاموا بتأييد الثورة 
اف أبناء الشرائح المدينية تربوا عمى التركيز عمى الجانب المعنوي مف الوطنية بدال "لمساعدتيا ذلؾ 

مف العناصر المادية، لذا فقد شاركوا في الحث عمى القتاؿ دوف اف يقاتموا وقاموا بتنظيـ المؤتمرات 
والميرجانات دوف اف ينخرطوا بالعمؿ التنظيمي العسكري أو الكفاحي بمعنى المواجية المباشرة مع 

181 "الصييونية واالنتداب
 كانت اسيؿ الطرؽ لميروب خارج فمسطيف أو التعاوف والميادنة مع  

ولـ يبؽ في ارض المعركة سوى أصحاب القضية األساسية . االنتداب وبالتالي التعرض لمخطؼ والقتؿ
 .مف الفالحيف

 التقييـ لمدكر العسكرم:  
، خبرة ممتازة ظيرت نتائجيا في المرحمة الثانية، ويعترؼ 1939-1936اكتسب الفالحوف مف ثورة 

لقد .  بتطور أسموب حرب العصابات العربية مف حيث، التنظيـ والتنسيؽ1938التقرير البريطاني لعاـ 
كاف عمؿ الثوار عمال تمقائيا عمى مستوى القرية والمنطقة، وبدا في نفس الوقت معدـو االتصاؿ 

، بدا مركز 1936فمسطيف، ففي منتصؼ أيار  بالقيادة السياسية التي كانت في ذلؾ الوقت خارج
النشاط العسكري ينتقؿ مف المدف إلى المناطؽ الريفية الجبمية، وأصبحت جباؿ نابمس والشماؿ وتالليا 

الحرجية الشديدة االنحدار اكثر المناطؽ غميانًا وجذبا لمثوار باإلضافة إلى اف تواجد المناطؽ 
االستيطانية وبيع األراضي في مناطؽ مرج بف عامر والجميؿ والمثمث، وىذا يفسر اشتداد المواجية في 

تمؾ المنطقة كوف سكانيا الفالحيف ىـ األكثر تضررا مف نشاط الييود والصييونية والثورة عمى 
  .األوضاع مف اجؿ استرداد حقوقيـ

وفي الختاـ يمكف القوؿ، أف قيادة العمؿ العسكري في الثورة، وخاصة في المرحمة الثانية والثالثة  
كاف لصالح القرية قياسا لممرحمة األولى، التي كانت عمى شكؿ إضراب تجاري وعمالي وشارؾ فيو 

                                           
181

 .33سميح، مرجع سابؽ، ص .  شبيب، د 



  -112-  

باإلضافة إلى أف القيادة لإلضراب وكانت الثورة في تمؾ المرحمة مدينية مع . سكاف المدف بفاعمية كبيرة
اف غالبية الطبقات العميا والمدينية لـ تكف قادرة عمى أداء " مشاركة فالحية بشكؿ ما يمكف القوؿ 
آخريف ممف أداروا % 5فقط منيا شارؾ بو إضافة إلى % 9أدوار قيادية في التمرد بطريقة ناجعة، 

 انتقؿ التمرد إلى المنطقة القروية 1937عمميات عسكرية الفعؿ ومع دخوؿ القيادة المدينية في 
   "الجبمية مف البالد محققا نجاحا مذىالً 

182
انعكست في انتصارات وسيطرة واسعة عمى الريؼ  

وكاف أغمب ما . الفمسطيني بشكؿ كامؿ مع السيطرة عمى بعض المدف مثؿ يافا، نابمس، راـ اهلل، الخميؿ
  .حصؿ في المدف يقع بفعؿ دوريات عسكرية غالبا ما جاءت مف الريؼ

 :الدكر الثقافي كاإلعالمي في الثكرة- د

عانت فمسطيف مف اإلىماؿ الشديد مف طرؼ االنتداب البريطاني طواؿ فترة احتاللة في الجوانب 
 سنة مف االحتالؿ أي في 13ويظير مف اعتراؼ مدير المعارؼ في تقريره بعد . التعميمية والثقافية

لـ تتكفؿ الحكومة منذ االحتالؿ حتى اليـو بنفقات كافية لبناء أية مدرسة في "  حيث يقوؿ 1930العاـ 
. 183"مف طمبات االلتحاؽ بالمدارس التي قدميا عرب% 41 رفضت الحكومة 1935البالد وفي عاـ 

بقاء اكبر نسبة مف  كانت السياسة البريطانية تركز عمى إيجاد طاقـ إداري يتناسب وسياساتو، وا 
لـ  .األطفاؿ العرب في حالة جيؿ وتخمؼ مف اجؿ استمرار السيطرة البريطانية عمى األمور لصالحيـ

 269 مدرسة لمبنات فقط و 15كاف ىناؾ "  قرية فمسطينية 800تشجع بناء المدارس حيث مف اصؿ 
 قرية عربية ال 517 فتاة قروية إلى الصؼ السابع االبتدائي فقط، وكاف ىناؾ 15لمصبياف ووصمت 

184 "وال توجد أي مدرسة ثانوية في القرى العربية. مدارس فييا لمذكور وال لإلناث
ولـ تفعؿ الحكومة  

شيء لرفع المستوى االجتماعي والوعي الثقافي بيف الفالحيف، تعكس األرقاـ السابقة الواقع التعميمي 
وكاف الدور الثقافي واإلعالمي لمقرية في الثورة وحركة النضاؿ الوطني . في الريؼ الفمسطيني

والكممة المقاومة " والقوالوف"الفمسطيني ضعيفة ومحدودة مف طرؼ بعض المتعمميف والشعراء الشعبييف 
التي ترفض االحتالؿ البريطاني وسياساتو مف خالؿ تمؾ األقواؿ , مف خالؿ األمثاؿ الشعبية والتعابير

ويمكف اعتبار المجاف القروية وفي إطارىا . والنشاطات والكتابات الصحفية في المجالت والجرائد
يمكف . التوعوي مف خالؿ إقناع وتوعية الفالحيف بمساندة الثورة جانب مف الدور الثقافي واإلعالمي

اعتبار الحركة الكشفية القروية ومنظمات الفتوة وغيرىا في جوانبيا اإلعالمية الثقافية ذات دور فعاؿ 
في الريؼ بحكـ تنقميـ واحتكاكيـ بالفالحيف يطوروف نوعا مف الزجؿ الشعبي " القوالوف"لذلؾ كاف 

السياسي الذي يعبر عف ىمـو الفالحيف بشكؿ يتناسب مع احتداـ الصراع، الذي كانت أسبابو تزداد 
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وفي الريؼ يشكؿ الشعر الشعبي وكؿ ما يتفرع عنو، طقسا مف طقوس الحياة وتقميدا . عمقا واتساعا
حيث يصبح الشعر الشعبي الذي يتبمور شكمو النيائي مف خالؿ . مف تقاليدىـ يزداد رسوخا مع الوقت

اف "إسيامات معينو تبرز في أزمات وصدامات اجتماعية متكررة تشبو دوراإلعالـ المعاصر، حيث 
ميكانيكية حدوث ذلؾ كمو وطبيعة الصداـ المركب والمعقد عمى صعيد الثقافات بيف الدعوة إلى الثورة 

185 "والدعوة إلى االستكانة والتي تأخذ اكثر أشكاليا تعقيدا وبطءًا في الريؼ
تبرز بعض العناصر  .  

التي تمعب دورًا ىامًا في التأثير عمى المجتمع الريفي مثؿ أماـ المسجد وىو اكثر الدعاة في الريؼ 
وبالتالي ساد في الريؼ الفمسطيني في فترة الثورة صراع ثقافي بيف الدعاة الثورييف والرجعييف . "نفوذا

مما ساىـ كثير في حض الكتاب والشعراء " إخواف القساـ"والذي حسـ لصالح الثقافة الثورية خاصة 
واألدباء الفمسطينيوف بشكؿ عاـ والريفييف بشكؿ خاص في خوضيـ عمار مناىضة االستعمار 

والصييونية، حيث تصدت مجموعة منيـ لمدعوة الثورية مثؿ عبد الرحيـ محمود، إبراىيـ طوقاف، 
البستاني، أبو سممى، نوح إبراىيـ كشاعر شعبي، مطمؽ عبد الخالؽ وغيرىـ في النضاؿ عمى الجبية 
الثقافية واإلعالمية مما أعطى دفعة وزخـ لمثورة ولمقرية الفمسطينية في الصمود والنضاؿ، المساىمة 

كانت تمؾ  .في رفع روح ومعنويات الفالحيف، لممشاركة في الثورة الشعبية، وزيادة وعييـ السياسي
بمورة عالما ثقافيا جديدا  لدى الفالح الفمسطيني يختمؼ عف العالـ الثقافي الذي " التجربة ميمة في 

عبر ,عاشو في القروف السابقة المتميز بالقير االجتماعي والقومي في الفترة العثمانية والبريطانية 
186"عنو في األمثاؿ الشعبية التي كاف ليا تأثير كبير عؿ مجريات األمور وعمى السموؾ اإلنساني

. 

تمؾ الثقافة الخاممة السائدة "كاف عمى المثقفيف الريفييف والشعراء الشعبييف ميمات عظيمة لزحزحة 
المثبطة واف يكونوا ىـ تخمصوا جذريا مف تأثيراتيا، دور في بروز وعي متقدـ لدى اإلنساف الفمسطيني 

مثؿ وديع البستاني في تجذير ىذه الثقافة "بشكؿ عاـ والريؼ بشكؿ خاص، حيث ساىـ بعض الشعراء 
."مف خالؿ قصائده

187
كما برز مجموعة مف الشعراء الشعبييف والقوانيف في الياب النضاؿ المسمح  

 .وجعموه جزءا مف التراث الثقافي لمجماىير وكرسوا الكثير مف القصائد لمثورة والنضاؿ مثؿ نوح إبراىيـ

كما ساىمت االنتاجات األخرى في حركة النضاؿ، مثؿ الصحؼ، المجالت، المقاالت األدبية والقصص 
وطرؽ الترجمة دورًا طبيعيا، ساىمت في تشكيؿ المد الثوري الثقافي في الثالثينات الذي لعب دورا 

  .ميما في تنمية الوعي وتفجير الثورة مف خالؿ إبداعات الشعراء والمثقفيف الكثيرة

ساىمت اإلرىاصات السابقة في الريؼ إلى تطور وعي جديد مف خالؿ احتكاؾ عناصره المثقفة 
بالمدف مع تصاعد التناقضات وانفجار االنتفاضات المسمحة وكانت ىذه عمى شكؿ توعيو ثقافية 
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مقاومة ورافضة لالنتداب وممارساتو وبرز في قصائد الشعراء والشعبية واألغاني واألىازيج الشعبية 
 .والمناسبات واألعراس

اصبح ىذا اإلرث الثقافي رديؼ وداعـ لمبندقية في التعبير عف موقؼ القرية والريؼ مف االنتداب 
وشكؿ مف أشكاؿ التحريض الثوري، ورفض , البريطاني والصييونية، ومعبرا عف الثورة والرفض ليـ

لمعالقات االجتماعية القديمة التي أصبحت متخمفة وال تعبر عف طموح وآماؿ فئات كثيرة مف الشعب 
الفمسطيني المسحوؽ والمظمـو وشكمت تحديا لمصيغ التي حاوؿ االستعمار غرسيا في المجتمع 

كاف المجاؿ الذي يستطيع فيو الريؼ الفمسطيني االحتماء والتحدي لمغزو اإلمبريالي " الريفي
والصييوني ىو التعصب الديني والقومي الذي برز في الثورة الفمسطينية الكبرى ولعؿ ظاىرة القساـ 

188"واالستقالليوف ابرز ىذه المظاىر
.  

عالمي في الثورة تجسد وبرز في  انطالقا مف الطرح السابؽ، قامت القرية والريؼ بدور ثقافي وا 
مجموعة مف الممارسات والفعاليات التي تركيا الفكر الثقافي الريفي والثقافة الريفية عمى المجتمع 

الفمسطيني بشكؿ عاـ، حيث كاف تعميـ لبس العقاؿ والكوفية الفالحية عمى سكاف المدف الفمسطينية 
رباؾ قوات االنتداب البريطاني وعدـ معرفة الثائر مف اإلنساف العادي  وساىمت .في إطار التمويو وا 

كما كاف التجاوب . ىذه الخطوة في عدـ قدرة التميز بيف الثوار عف غيرىـ وعدـ القدرة عمى اعتقاليـ
يمكف القوؿ، . مف سكاف المدف يدؿ عمى عمؽ االنتماء لمقضية الوطنية مف مختمؼ فئات سكاف المدف

االلتزاـ بطرؽ أخرى وسيطرت  اف االلتزاـ كاف طوعيا بنسبة كبيرة مع اضطرار بعض المجموعات في
 .الثقافة الريفية ذات الطابع الثوري عمى المجتمع الفمسطيني في فترة الثورة الفمسطينية الكبرى

كما تجسد الدور الثقافي واإلعالمي لممجتمع الريفي والقرية عمى الواقع الفمسطيني في إطار الوعي 
الثوري وااللتصاؽ بقضايا الجماىير ومشاكميـ مف طرؼ الثوار ذو األصوؿ الفالحية، مثؿ قضايا 
. اإلعالف عف تأجيؿ سداد الديوف لمدة عاـ عمى الفالحيف والفقراء إلى الدائنيف مف أصوؿ مدنية

وكانت ىذه الخطوة في إطار التطور الثوري لدى الثورة نحو مواقؼ اجتماعية واقتصادية ولصالح 
تمت ىذه الخطوة في عدـ دفع اإليجارات العقارية خاصة  .الطبقات الفقيرة التي تعيش ظروؼ صعبة

    .السكف في المدف والقرى لمظروؼ االقتصادية الصعبة
يمكف القوؿ، اف الشعراء الريفييف والقوالوف الشعبييف مثؿ نوح إبراىيـ، عبد الرحيـ محمود، لعبوا 
عالمييف لمثقافة الريفية، ودورىا في دعـ البندقية والكفاح  دورا كبير في العمؿ كموجييف ثقافييف وا 
المسمح خالؿ مراحؿ الثورة الفمسطينية الكبرى وخاصة المراحؿ األخيرة، حيث أصبحت السيطرة عمى 

 .الثورة قيادة وأرضا بيد القادة الميدانييف مف أصوؿ فالحية
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قامت القيادة بتوجيو الثورة خاصة في المجاؿ الفكري والثقافي نحو مبادئ المجتمع الريفي وأفكاره        
ومحاربة الظمـ االقتصادي واالجتماعي الذي عاشو في فترات سابقة، كانت الثورة فرصة إلعادة ترتيب 
ثقافة وفكر المجتمع الفمسطيني نحو أصوؿ وتوجيات ريفية ذات مضاميف ثورية لصالح الفئات الفقيرة 
والمضطيدة في المجتمع وبيذا يمكف القوؿ اف دور القرية الثقافي واإلعالمي كاف ميما ومؤثرًا عمى 

. مجريات الثورة والمجتمع
 .السياسة البريطانية ضد القرية- د

كانت السياسة البريطانية في ىذه الفترة تتمخص في انتياج خطيف مف السياسة في مواجية الثورة، 
مف ثالث خطوات  ترمي في  وتصعيد عمميات القمع إلى أقصى حد ممكف، ويرافؽ ذلؾ انتياج خطة

: النياية إلى ضماف استكماؿ إخضاع العرب عمى الصعيديف السياسي والعسكري
.  1939 نزع السالح مف العرب عمى نحو منظـ وىي عممية استمرت إلى ما بعد الثورة : أكليا
نما ألغراض ىجومية :ثانييما  تسميح الييود عمى نطاؽ واسع واستخداميـ ليس فقط ألغراض الدفاع وا 

. واإلسياـ في عمميات القمع والقير أيضا
 تحطيـ التنظيـ السياسي لعرب فمسطيف لحرمانيـ مف القيادة السياسية التي تجمع شمميـ : ثالثيما

اعتمدت عمى سياسة العنؼ مف خالؿ عمميات المداىمة . وتوجو مساعييـ في أوقات المممات
واتخاذ المزيد مف اإلجراءات القمعية كنسؼ . 1939-1937واالعتقاؿ الجماعي واإلعداـ طواؿ إعواـ 

المنازؿ وفرض العقوبات الجماعية ومنع التجوؿ واالعتقاالت وفرض الضرائب المتشددة ومصادرة 
األراضي واالستعانة بالييود والميميشيات التابعة ليـ في قمع الثورة، وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اتبعت 

: االساليب التالية
 :سياسة فرؽ تسد- 1 

استعممت الكثير مف الوسائؿ واألساليب في التمايز بيف الفالح والمدني وبيف المؤيديف لمثورة 
والمعارضيف ليا الترغيب والترىيب في إطار سياسة الفصؿ بيف فئات وطبقات الشعب الفمسطيني، 

حاولت اف تفرؽ في تعامميا مع . وسياسة فرؽ تسد في سبيؿ القضاء عمى الثورة وتحقيؽ أىدافيـ
وسياسة , سكاف  المدف مف خالؿ إجراءات عدـ اعتقاؿ أصحاب الطرابيش بؿ أصحاب الكوفية والعقاؿ

، فسعت إلى الفساد بيف العرب 189"التفتيش، وعمؿ بطاقات اليوية مف اجؿ اكتشاؼ الفالح مف المدني
واإليقاع بيف المسيحييف والمسمميف، وتشجيع أنصارىا وأعدائيا عمى مقاومة الثورة واألحزاب، وأسندت "

إلى عدد كبير منيـ وظائؼ حكومية، وقدمت األمواؿ لعدد مف القروييف والعشائر كقروض زراعية، ولقد 
عف طريؽ تخفيض ضريبة األمالؾ في "حاولت الحكومة البريطانية بالفعؿ فصؿ الفالحيف عف الثورة 
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عفاء الفالح مف دفع  190"مف ضريبة األعمار% 50القرى عف األثمار الحمضية وا 
 كما قاـ موظفي .

قناعيـ بالعدوؿ عف المشاركة في الثورة،  الدولة البريطانية خاصة القائمقاميف بنشاط في القرى وا 
والعودة إلى اليدوء ومحاوالت فصميـ عف أىؿ المدف في الحركة الوطنية مقابؿ خدمات تقدـ لمقرى 

 جنيو لكؿ قرية لتوسيع المدارس، إال اف موقؼ سكاف القرى كاف رافضا 500عمى شكؿ تبرعات بمبمغ 
إننا متضامنوف مع إخواننا أىؿ المدف وليس لبريطانيا إال "لذلؾ مف خالؿ قوليـ في مذكرات مرفوعة 

وتجمت سياسة فرؽ تسد في البياف الذي أصدره  . 191 "اف تختار أحد األمريف فأما العرب وأما الييود
نياء اإلضراب "بالتخمي عف الثورة  المندوب السامي البريطاني وطالب فيو الفالحيف وسكاف القرى وا 

192"وخاصة المعتقميف الذيف رفضوا ذلؾ في بياف أصدره مؤكديف عمى وحدتيـ مع أمتيـ
 تصدى .

القرويوف ليذه المحاوالت في اإليقاع بينيـ وبيف سكاف المدف أو االبتعاد عف الثورة ودعميا بمختمؼ 
أما سياسة الترىيب فقد استخدمتيا بريطانيا بشكؿ كثيؼ وقاس وبأساليب متنوعة  األشكاؿ واألساليب

بحؽ الثورة وسكاف القرى، حيث كاف الرد البريطاني عنيفا عمى النشاط الثوري المتجدد، وذلؾ بشف 
اليجمات عمى أماكف تجمع الثوار واتبعت سمطات االنتداب إجراءاتيا القمعية بخطوات أخرى، ففي 

 نشرت أنظمة بشاف تشكيؿ محاكـ عسكرية ومنحت تمؾ 1937الحادي عشر مف تشريف الثاني 
حيازة األسمحة دوف "المحاكـ صالحية إصدار أحكاـ اإلعداـ عمى االشتراؾ في النشاط الثوري مثؿ 

استعماليا، واعتبرت قرارات ىذه المحاكـ قابمة لمتنفيذ بمجرد مصادقة القائد العسكري عمييا بعد اف منع 
193"الطعف بيا أو استئنافيا لدى أي محكمة أخرى

.  
 :اليجمات العسكرية-2

لقد تجسد عنؼ اإلجراءات العسكرية البريطانية مف خالؿ شف اليجمات عمى مواقع الثوار في 
الجباؿ في كؿ منطقة يعتقد بتواجدىـ  فييا، أو تحدث فييا نشاطات مف طرفيـ، أدت إلى زيادة القوات 

 ألؼ جندي، باإلضافة إلى الميميشيات الييودية والبوليس 20البريطانية حتى وصمت إلى فرقتيف حوالي 
حدثت العشرات . الفمسطيني وغيرىا مف القوات مثؿ الفيمؽ العربي وحرس الحدود التابعة لشرؽ األردف

مف المعارؾ واالشتباكات بيف الطرفيف مثؿ بمعا األولى والثانية، بني نعيـ، الطيبة، معارؾ شرؽ نابمس 
والجميؿ وصفد وغيرىا، استعممت فييا كافة أشكاؿ األسمحة والمعدات خاصة المدافع الجبمية والطائرات 

 .لضرب القرى

 : نسؼ المنازؿ-3
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 .353 الحوت، بياف نوييض، نفس المرجع السابؽ، ص 192

193
 .352خوري، جريس، نفس المرجع السابؽ، ص  



  -117-  

اتبعت السمطات البريطانية سياسة نسؼ المنازؿ في القرى في إطار إخماد الثورة، حيث مارست 
اندور "وشرعت تنسؼ ما تختاره مف بيوتيا بالديناميت حيث نسفت في " العقوبات المشتركة"سياسة 

 غرفة مؤثثة وكانت الدار مممؤة 16 محال و36دار كبيرة مؤلفة مف ثالث طوابؽ وتشمؿ عمى 
 فدانا مف األرض ويقدر ثمف الدار بما فييا بخمسة عشر ألؼ جنيو، وثالثة بيوت في 50بحاصالت 

وغيرىا … بمعا أربعة بيوت وستة بيوت يـو معركة بمعا وستة بيوت أخرى … البيرة وداراف في ترمسعيا
194 "مف القرى

وبذلؾ يظير اف سمطات االنتداب ىدمت مئات المنازؿ في مختمؼ القرى الفمسطينية .
مف اجؿ تركيع القرية وابتعادىا عف دعـ الثورة والثوار إال اف ذلؾ لـ يحقؽ ىدفيـ حيث استمرت القرية 

 .والقرويوف في دعـ الثورة 

مف جية ثانية، تجسدت العقوبات الجماعية عمى سكاف القرى في أشكاؿ مختمفة منيا فرض 
 قرية فرضت عمييا السمطة غرامات نقدية 250ىناؾ قرى يقرب عددىا "الغرامات العينية والنقدية 

 بيضة وخمسة خراؼ عينية، كما 500 دجاجة و 300وعينية مثؿ قرية عزوف فقد فرض عمييا تقديـ 
195 " جنية200فرض عمى قرية اندور 

وفي حالة االمتناع عف دفع الغرامة تقـو السمطة بمصادرة ما  
في القرية مف أنواع الحبوب والدجاج والخيوؿ وغيرىا مف الموجودات ويندرج في نفس اإلطار سياسة 

كانت تقـو بحمالت تفتيش في القرى مف خالؿ استعماؿ قوة كبيرة مف الجند . منع التجوؿ والتفتيش
والبوليس وبواسطة الدبابات والمدافع وكامؿ األسمحة وتقـو بتطويؽ القرية، والقياـ بحمالت تفتيش 

رىاب، حيث كانت تنزؿ بالسكاف  أثناء عمميات التفتيش أقصى صنوؼ اإلرىاب والتعذيب، واشد أنواع "وا 
فضربت الشيوخ واألطفاؿ واعتدت عمى النساء وأجيضت الحوامؿ، ونيبت األمواؿ . القير والتنكيؿ

وأتمفت المؤف، وأحرقت المزروعات، واقتمعت األشجار، وصادرت ما وجدتو عند السكاف مف أمواؿ 
 قرية فمسطينية، ويظير مف 758 وحدىا قاـ اإلنجميز بتطويؽ وتفتيش 1938عاـ  ففي .وسالح وغيره

في غضوف عمميات التفتيش التي جرت "خالؿ قوؿ رئيس بمدية نابمس إلى واكيوب المندوب السامي 
أخيرا في القرى أتمفت الممتمكات وسرقت الحمي ومزقت نسخ القراف الكريـ األمر الذي زاد مف ىياج 

196 "الفالحيف
 ىذه اإلجراءات لـ تضعؼ مف عزيمة الفالحيف وابتعادىـ عف الثورة بؿ زادت في التالحـ .

197"بيف القروييف والثوار التعاوف بينيـ ضد االنتداب البريطاني
.  

                                           
194

 .91- 90السفري، عيسى، نفس المرجع السابؽ، ص  

195
 .91السفري، عيسى، نفس المصدر السابؽ، ص  

. 
 .70عبد الوىاب، نفس المرجع السابؽ، ص .الكيالي، د196

 :لممزيد مف المعمومات حوؿ ممارسات االنتداب البريطاني في القرى أثناء التفتيش يمكف الرجوع إلى الكتب التالية197

 .87، ص فمسطيف العربية بيف االنتداب والصييونية عيسى السفري، .1

 .، صفحات مختمفةالثورة العربية الكبرى في فمسطيف يسف، صبحي، .2

 .الشرطة والقوات العسكرية في فمسطيف محمد محسف،. صالح، د .3



  -118-  

 :الضرائب- 4

مف جية ثانية، مارست سمطة االنتداب البريطاني سياسة ضرائبية قاسية ومجحفة بحؽ المواطنيف 
الفمسطينييف وخاصة الفالحيف مف اجؿ إفقارىـ وتخيميـ عف األرض مف اجؿ مصادرتيا أو بيعيا 

لمييود والصياينة، ولجأت سمطات االنتداب لفرض الضرائب الباىظة عمى األراضي، وصاروا يبيعوف 
أرضيـ تخمصا مف الديوف والضرائب، ولعؿ ابرز إجراءات سمطات االنتداب في ىذا المجاؿ ىو 

تشريعاتيا، التي كاف مف شانيا مضاعفة الضرائب عمى األرض والمنتجات الزراعية دوف اف تقدـ 
 جنييا 4.44فقد قدرت الحكومة . "بالمقابؿ أية خدمات تتناسب مع الضرائب المحصمة مف الفالحيف

 ضريبة عمى كؿ فرد في البالد، عدا رسـو البمديات، مما اثقؿ كاىؿ 1936/1937فمسطينيا في ميزانية 
198 "الفالح والعامؿ العربي

مع األخذ بعيف االعتبار الدخؿ السنوي لمفالح الفمسطيني، الذي لـ يتجاوز  
يظير اف نسبة كبيرة مف . ـ1930.ثالثيف جنييا سنويا حسب الدراسة التي أوردىا شو مف تقريره عاـ 

 مما تظير مدل الظمـ كالفقر .دخؿ الفالح كانت تذىب لمضرائب عدا الديوف ومستمزمات الفالحة وغيرىا
 :الذم عاناه الفالح الفمسطيني، ككاف ابرز ىذه الضرائب

  .ضريبة العشرعمى المحاصيؿ -1

  .ضريبة الويركو عمى االرض  -2

  .ضريبة تعداد المواشي -3

 :كترافقت مع تمؾ الضرائب إجراءات أخرل أبرزىا

 . المسارعة في جمع الضرائب المتراكمة عند الفالحيف، وذلؾ بعد الحرب العالمية األولى -1

كما قامت السمطات البريطانية عمدا بإىماؿ فتح الطرؽ إلى القرى وربطيا بالمدف مف اجؿ  -2
كاف ىدؼ اإلدارة البريطانية في تعامميا مع الفالحيف ىو "إبقاءىا في حالة تخمؼ وضعؼ، 

تحصيؿ الضرائب منيـ بصورة اكثر فعالية والحفاظ عمى األشكاؿ التقميدية في القيادة ليـ، 
شاف ذلؾ  وكانت الحكومة معنية بفقر الفالحيف وتزايد أعداد مف ال ارض ليـ ليس فقط الف مف
 حيث 199 "تخفيض الضرائب بؿ ألنو كاف ييدد نشوب اضطرابات سياسية يكوف إخمادىا مكمفا

اف تخفيؼ الضرائب أو تقديـ الخدمات لمقرى، يساىـ في زيادة الوعي وتحسف الظروؼ، 
 .وبالتالي التمرد والثورة

 :إقامة المخافر كاالستحكامات -  5

قامت سمطات . والحد مف نشاط الثوار, في إطار السيطرة عمى مجريات األمور في المناطؽ الريفية 
وبإقامة مخافر بوليس , االنتداب البريطاني بإجراءات مف خالؿ زيادة تمركزىا في المناطؽ الريفية

                                           
198
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 محطة شرطة عقابية فرض عمى السكاف 80أقيمت في فمسطيف "وقواعد عسكرية ومراكز، حيث 
دامتيا قامتيا وا  ، وكاف يقاـ نقطة عسكرية في كؿ قرية يتـ بيا نشاط 200"المحمييف تحمؿ التكاليؼ وا 

لمثوار مع إلزاـ سكاف ىذه القرية بمصاريؼ وتكاليؼ إقامة الجنود مف التمويف والمواد الغذائية الذي 
  .يثقؿ كاىميـ

كما ّحممت الحكومة مخاتير القرى العربية مسئولية ما يقع في قراىـ مف ىجـو عمى القوات أو 
 انيـ وجميع سكاف قراىـ مسئولوف 1938في بالغ وزع عمييـ في يومية "البوليس البريطاني، وقالت 

عف وقاية الخفراء ودوريات البوليس والكتائب الموجودة في قراىـ مف أي ىجـو وذلؾ باف يساعدوا 
201"البوليس مساعدة تامة واف يبمغوه عف كامؿ المعمومات فورا عف خطر وقوع أي ىجـو

وضرورة اف  
. يقـو المخاتير بالتبميغ بكؿ الوسائؿ الممكنة وتحمميـ مسؤولية أي اعتداء يقع في أراضي القرية 

مثؿ منع التجوؿ والتفتيش وىدـ المنازؿ وغيرىا وبيذا يظير مدى قساوة  .وتحمؿ اإلجراءات العقابيةّ ّّ
وظمـ االنتداب في عقاب سكاف القرى بمختمؼ األشكاؿ جزاء لمساعدتيـ أو التستر عمى النشاطات 

  .التي يقـو بيا الثوار في مناطقيـ
 .(المعارضة)تشكيؿ فصائؿ الثكرة المضادة - 6  

كما ىو معروؼ، تميزت المرحمة األولى مف الثورة باتحاد الموقؼ الوطني الفمسطيني مف كافة 
األحزاب والتنظيمات والمؤسسات االجتماعية والدينية في إطار سياسي واحد، ىو المجنة العربية العميا 
التي قادت النضاؿ الوطني خالؿ تمؾ المرحمة، حدث االنقساـ السياسي داخؿ الساحة الفمسطينية مع 

. (األردف)بموافقة حزب الدفاع عمى خطة التقسيـ وبإيعاز مف أطراؼ عربية , صدور قرارات لجنة بيؿ
ورفض الوطنييف ليذه القرارات، مما أدى إلى انقساـ الساحة الفمسطينية سياسيا وعسكريا وأعطى 
 .فرصة لالستعمار البريطاني في تعزيز وتوسيع الشرخ، و تواجد أصوات تعارض االستمرار في الثورة

وبدأت السياسة البريطانية في ىذا االتجاه مف خالؿ دعوة أىؿ القرى والمخاتير بعدـ مساندة الثورة  
واتخاذ إجراءات تأديبو بحؽ الذيف يقدموف المساعدة ليـ، حيث قامت السمطة البريطانية بإجراءات 

بعض زعماء القرى عمى حجب مساعداتيـ عف عصابات الثوار التي تـ "تأديبو، أثرت في رفض وتردد 
تنظيميا حديثا وبذلؾ قطعت خطوط االتصاؿ بيف أفراد ىذه العصابات والقوى المساندة ليـ في قراىـ 
 "األصمية، والتي كانت المصدر األساسي لتموينيـ وتزويدىـ بالمعمومات وتغطية عممياتيـ العسكرية

202
. 
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ىذا الوضع اثر عمى الثوار ونشاطاتيـ وخاصة مع تزايد أعدادىـ بشكؿ كبير، ساىمت المواقؼ 
وسرعاف ما استعادوا زماـ "المتخذة مف المخاتير وأىؿ القرى في التعاوف مع الحكومة البريطانية، 

203 "المبادرة مف خالؿ بث الذعر في نفوس العناصر المتعاونة
. 

ىذا الموقؼ مف قبؿ المتعاونيف كاف يسبب الخوؼ مف السمطة في تمؾ المرحمة مف طرؼ المخاتير 
وأعوانيـ، وطبيعة الظروؼ لـ تسمح لمثوار بإتباع أساليب توعية أو ديمقراطية بذلؾ استعممت أسموب 
الضغط والتخويؼ مف اجؿ إعادة المناخ الثوري إلى القرى كميا في تمؾ المرحمة مف الثورة حيث أخذت 

وتطورت السياسة البريطانية في تشكيؿ إطار عسكري لمقاومة الثوار مف  .بمساعدة الثوار بشكؿ فعاؿ
عناصر تضررت مف الثورة ، وحيث كاف لبعض العناصر المشاركة في فصائؿ السالـ المعارضة مثؿ 

بدأت ىذه األفكار والنشاطات في اجتماعات ولقاءات عقدت . فخري عبد اليادي وغيرىـ معرفة بالثوار
 45 شخصية عربية تمثؿ 25 اجتمعت 1938 نوفمبر 30في "في مناطؽ مختمفة مف فمسطيف وخاصة 

، 1938قرية في بيت فخري النشاشيبي ثـ عقدت مؤتمرا صحفيا أوردتو جريدة التايمز في أوؿ ديسمبر 
كما عقدت اجتماعات في . 204"أعمنت وقوفيا إلى جانب فخري النشاشيبي وضد الحاج أميف الحسيني

 50اف " تقريرا مف مراسميا في القاىرة يذكر فيو 1938نفس اإلطار، حيث تمقت التايمز في ديسمبر 
شخصية عربية فمسطينية اجتمعت في منزؿ الشيخ عمي شاىيف واحتجت عمى المذابح التي يقـو بيا 

205 "المفتي وأرسمت برقية تأييد إلى فخري النشاشيبي
ىذه االجتماعات شجعت شخصيات وقيادات  

وعقد حزب "أخرى، مف مخاتير القرى وبعض المواطنيف مف أتباع حزب الدفاع ومؤيديو في القرى 
حصره نحو ثالثة آالؼ عربي اتيـ فيو خميؿ  (الخميؿ) في قرية يطا 1938 ديسمبر 18الدفاع في 

 شخص كما اتيـ الحاج أميف 200الشريؼ مختار القرية، عارؼ عبد الرازؽ بقتؿ ما يزيد عف 
206 "الحسيني بجميع االغتياالت السياسية وقد حضر ىذا االجتماع فخري النشاشيبي

 استغمت  .
السمطات البريطانية نشاطات حزب الدفاع والمتعاونيف معو بتشكيؿ ما أطمؽ عميو فصائؿ السالـ لضرب 

شراؼ فخري النشاشيبي"الثورة في البالد  207 "وكانت ىذه النشاطات بتوجيو مف تشارلز تيجارت وا 
.  
كانت السمطات البريطانية تيدؼ مف وراء تشكيؿ فصؿ السالـ إلى إشعاؿ نار حرب أىمية في داخؿ 

وىدفت ثانيا إلى اف يزىد . البالد، بحيث تتصادـ فصائؿ السالـ مع جماعات الثوار فتضعؼ بذلؾ الثورة
وبما توقعو في أىؿ , الفالحوف والعماؿ في الثورة بعد اف تقـو تمؾ الفصائؿ بأعماؿ السمب والنيب

البالد مف األذى والضرب واإلىانة والقتؿ، حيث قامت ىذه المجموعات بعمميات قتؿ في القرى والناس 
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مف الثورة أو مقربوف ليا وحتى ألشخاص ليس ليـ عالقة بالثورة ولحسابات عشائرية وعائمية 
 "واجتماعية خالؿ المراحؿ األخيرة

208
استطاع االنتداب البريطاني مف خالؿ ىذه السياسة ضرب الثورة  .

والتأثير عمى مجرياتيا وأحداثيا وخاصة في المرحمة األخيرة مف الثورة بعد استشياد أو خروج القادة 
  .الرئيسيف لمثورة مثؿ عبد الرحيـ الحاج محمد، عارؼ عبد الرازؽ، يوسؼ أبو درة وغيرىـ

والعنيفة ضد الشعب  يمكف القوؿ اف االنتداب البريطاني استعمؿ مختمؼ األساليب والوسائؿ السممية
نياءىا، حيث تعددت ىذه األشكاؿ وخاصة األساليب العسكرية  الفمسطيني وثورتو في سبيؿ أضعافيا وا 

 :والعنيفة منيا

 .أحكاـ اإلعداـ والسجف المؤبد ألقؿ التيـ التي تثبت اف صاحبيا تعامؿ مع الثوار -1

  . سنة لحيازة قنبمة12السجف ألبسط المخالفات نذكر منيا سنتيف لحمؿ سكيف،  -2

 يـو عمى 250 ساعة يوميا ولمدة وصمت 22-12فرض منع التجوؿ لمدة تتراوح مف  -3
 .مدينة صفد

 .ىدـ المنازؿ في حالة انطالؽ رصاص مف طرفيا -4

 .فرض العقوبات والغرامات المشتركة عمى سكاف القرى -5

مصادرة السالح مف العرب وتسميح الييود واإلنفاؽ عمى قواتيـ التي ساعدت االنتداب في  -6
   .قمع الثورة وخاصة المجموعات التي تعاممت مع تيجارت والياجاناه

 

 االستيطاف كالممارسات الصييكنية ضد القرية (ىػ

تعددت األشكاؿ التي مارستيا الحركة الصييونية ضد القرية الفمسطينية، حيث مارست عمميات 
شراء األراضي، إقامة المستوطنات، زرع الفساد والفرقة، النشاط العسكري، سياسة العمؿ العبري، ضرب 

. النشاط االقتصادي، النشاط اإلعالمي والثقافي في سبيؿ تدميرىا
 

 :عمميات شراء األراضي :اكال 

يالحظ اف الييود سواء كأفراد أو مؤسسات ركزوا كثيرا عمى عممية شراء األراضي العربية 
وأخذت باالزدياد في فترة االنتداب البريطاني . الفمسطينية منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

واشتدت في فترة الثالثينات مف القرف العشريف، حيث ظيرت بشكؿ واضح عمميات شراء األراضي مف 
قامة مزارع رأسمالية عصرية عمييا مما ساىـ في تغيير  قبؿ رأسمالييف، ييود ومؤسسات صييونية وا 

طابع الريؼ الفمسطيني الذي كاف يتصؼ بطابع االكتفاء الذاتي والمعتمد عمى المزرعة الصغيرة المدارة 
مع ازدياد , مف طرؼ األسرة الصغيرة، بينما أخذت تظير الزراعة الرأسمالية ذات المساحات الكبيرة

                                           
ىناؾ عشرات مف الروايات الشفوية حوؿ ىذه الممارسات تـ االستماع إلييا إال اف الحساسيات العشائرية في القرى تحوؿ دوف 208

 .ذكر األسماء لمرواة والفاعميف بيذه األعماؿ
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 38/39وفقا لمعطيات رسمية لعاـ "عمميات الشراء مف طرؼ الرأسمالييف الييود والجمعيات الصييونية 
مف المساحة يممكيا % 9.4 مميوف دونـ 1.3 قرية في فمسطيف 996 مميوف دونـ في 13.6كاف ضمف 

عمى انو كاف بأيدي المستوطنيف الييود عشية (ال تشمؿ قضاء بئر السبع  )ييود وتدؿ ىذه المعطيات 
  "مف مساحة األراضي الزراعية شماؿ بئر السبع% 10الحرب الثانية اقؿ مف 

209
يظير اف حجـ  .

األراضي وسياسة العمؿ العبري وتيجير سكاف ىذه األراضي ساىـ في التأثير الكبير عمى القرية في 
 .تغيير طابع معيشتيا والعالقات االقتصادية واالجتماعية في الريؼ الفمسطيني

اف جوىر القضية لـ يكف كميا أو عدديا بؿ بشراء األراضي مف قبؿ ييود وشركات صييونية مما 
أدى إلى طرد المزارعيف العرب مف األرض التي كانت في حيازتيـ، وتمؾ األرض التي اشتراىا الييود 

عانت الزراعة الفمسطينية مف النقص لألرض حتى مف قبؿ بدء  .مف مالكيف كبار مف المدينة والخارج
االستيطاف الصييوني، فعمى مدى مئات السنيف سيطر اإلقطاعيوف عمى أراضي المجمعات القروية 

والقبائؿ اليدوية، إال اف االستيطاف الصييوني زاد مف النقص لألرض لدى الفالحيف العرب بصورة اكثر 
يبقوف الفالحيف عمييا كمزارعيف , كاف مالكي القرى العربية الذيف استولوا عمى أراضي الفالحيف. حده

كاف نزع الممكية اإلقطاعية يؤدي إلى تضييؽ "ولكف الصييونييف قاموا بطردىـ مف األرض وبالتالي 
أما نزع الممكية الصييونية . مزارع الفالحيف أو توسيعيا عمى حساب المزارعة الفالحية بظروؼ الجوع

كـ فالح . فكاف يضيؽ الحدود المطمقة بقسائـ الفالحيف سواء التابعة ليـ أو تمؾ التي يستأجرونيا
 عربي طرد مف األرض جراء بيع تمؾ األرض لمؤسسات صييونية ومستثمريف 

اف تبقى األرض التي تسجؿ باسـ " وساىـ دستور الجمعية الصييونية الذي يشترط 210 "ييود
211"إلى األبد غير قابمة لالنتقاؿ (كيرف كايميت)الصندوؽ القومي الييودي 

 ساىمت ىذه اإلجراءات  
مف طرؼ الييود في زيادة حدة الخوؼ والخنؽ واتخاذ مواقؼ متشددة مف طرؼ الفمسطينييف اتجاه 

 عالمة فارقة 39-36الييود والصييونية وتواجدىـ عمى األراضي الفمسطينية، وكانت أحداث السنوات 
إذ اف بعض طرؽ العمؿ المتبعة أثناء التمرد، وكذلؾ طابعو االجتماعي نشأت "في التاريخ الفمسطيني 

في أرضية التغييرات األساسية التي شيدىا المجتمع الفمسطيني نفسو، لكف ذلؾ أيضا كانت نتيجة 
وضعو الصييونيوف أماميـ في السنوات الخمس السابقة لمتمرد ردا عمى ذلؾ  التحدي المتزايد الذي

بمور الفمسطينيوف أيدلوجيا تنفي أي حؽ سياسي أو أخالقي لمييود في البالد معبريف بأفعاليـ عف 
212 "النتيجة المترتبة عمى ذلؾ

وبذلؾ يظير مدى التأثير والتخريب الذي تعرضت لو القرية عمى أيدي  
الييود والحركة الصييونية في مصادرة مساحات واسعة مف أراضييا وطرد سكانيا وضرب الحياة 

                                           
 .159جوجانسكي، تمار، ترجمة حنا إبراىيـ، نفس المرجع السابؽ، ص 209

 .163نفس المرجع السابؽ، ص  جوجانسكي، تمار،210

 .78، ص  فمسطيف تاريخيا وقضيتيامؤسسة الدراسات الفمسطينية،211

 .143نفس المرجع السابؽ، ص  كمرلنج،باروخ ويوئيؿ مغدااؿ،212
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ما حصمت عميو " االقتصادية لمريؼ الفمسطيني وتيميشو وىجرتو لممدينة حيث وصؿ مجموع
213" حوالي مميوف ومئتي ألؼ دونـ فقط1936الصييونية في عاـ 

  
 :إقامة المستكطنات :ثانيا  

ساىـ االنتداب البريطاني في دعـ حركة االستيطاف والتي زادت ذروتيا في مطمع الثالثينات مف 
مما زاد . القرف العشريف، مع صعود النازية في أوروبا، وىجرة سكاف أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي

 في زيادة حركة االستيطاف عمى 1936وساىمت حركة الثورة في بداية العاـ . في عدد المستوطنات
قامة تمؾ المستوطنات حيث كانت ىناؾ أىداؼ أمنية  األرض العربية، وشراء األراضي الزراعية، وا 

وعسكرية مف طرؼ أصحاب الوطف القومي الييودي كمقدمة لتأسيس الكياف الصييوني والتركيز عمى 
عممية االستيطاف وفي مناطؽ معينة مثؿ السيؿ الساحؿ ومناطؽ الجميؿ والمثمث ومرج بف عامر 

زادت حدة السيطرة مع اشتداد حركة الثورة الفمسطينية ضد الييود  .كمناطؽ لمدولة الييودية المقترحة
 ست مستوطنات فقط، بينما زاد ىذا النشاط في النصؼ األوؿ مف 1936واالنتداب، حيث أنشأ في عاـ 

تسع مستوطنات وفؽ طريقة السور والبرج وأقيمت في النصؼ الثاني تسع "حيث بنى  1937العاـ 
كما استمر .  مستوطنة18 لممستوطنات المبنية 1937مستوطنات وبالتالي بمغ اإلجمالي خالؿ عاـ 

 1938أقيمت سنة " ومع اشتداد الثورة الفمسطينية، حيث 1938النشاط االستيطاني الييودي في عاـ 
 195مستوطنة وارتفع عدد المستوطنات الييودية في فمسطيف كافة مع أواخر تمؾ السنة إلى  (15)

  "مستوطنة
214

، حيث كانت حصيمة النشاط االستيطاني في 1939وزادت حدة االستيطاف في سنة  
215" مايو أيار23 مستوطنة منيا سبع مستوطنات أقيمت في يـو واحد ىو 16إقامة 

 بينما يتحدث  .
 مستوطنة عاـ 110تضاعؼ بفضؿ تصاعد اليجرة الييودية فزاد مف "مصدر أخر اف عدد المستوطنات 

 مستوطنة 55أقيـ حوالي " وبيذا يظير انو خالؿ سنوات الثورة 216" ـ1936 عاـ  203 إلى 1927
217 "ييودية جديدة

 مستوطنة 211 أقيـ 1939 ويتضح مف خالؿ األرقاـ السابقة انو حتى نياية عاـ  
       . .%25 مستوطنة مما يشكؿ اكثر مف 55بينما أقيـ خالؿ سنوات الثورة . 1882مف العاـ 

يمكف القوؿ، اف االستيطاف أثر بشكؿ سمبي كبير عمى حياة القرية االقتصادية واالجتماعية خالؿ 
وتيجير سكانيا وتحوليـ إلى أيدي عاممة غير ماىرة الرخيصة في المدينة الفمسطينية، ومدى . الثورة

. تأثير ذلؾ عمى نفسية وحياة الفالح الفمسطيني الذي وجد في الثورة متنفس لو
 :النشاط العسكرم ضد القرية :ثالثا

                                           
 .1047نفس المرجع السابؽ، ص  ، طرابيف، احمد213

. 380 خوري، جريس، نفس المرجع السابؽ، ص214
 .202 خوري، جريس، نفس المصدر السابؽ، ص 215

216
  .1047 طرابيف، احمد، نفس المرجع السابؽ، ص  

217
  .119كنفاني، غساف، نفس المرجع السابؽ، ص  
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ساىـ التجمع الييودي الصييوني بدور كبير في التأثير عمى المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ 
والقرية بشكؿ خاص مف الناحية العسكرية بنشاطات منفردة أو بمشاركة قوات االنتداب البريطاني في 

حظيت السمطات البريطانية بشكؿ مباشر أو "بواسطة الميميشيات التابعة ليا والبوليس اإلضافي، حيث 
غير بمساعدة التنظيمات الصييونية المسمحة كالياغاناه، واالتسؿ مف خالؿ تنسيؽ مسبؽ بينيـ أو 

218 "دوف ذلؾ
 التعاوف األمني والعسكري مف خالؿ تشكيؿ الوحدات الخاصة الميمية وقوة الخفراء  

. والبوليس اإلضافي بعناصره الييودية
 أحجمت الياغاناه عف الدخوؿ في صراع 1936مف جية ثانية، حيف اندلعت الثورة العربية الكبرى 

ولكنيا دعمت تعاونيا مع سمطات االنتداب عمى نحو زاد عدد أفرادىا ورفع , مباشر مع الثوار العرب
كما تحقؽ لمجموعة منيا القياـ . بفضؿ تجنيد المئات مف أفراد بوليس المستوطنات, مستوى تدريبيـ

كما كانت الييئات الصييونية تسعى إلدخاؿ اكبر عدد مف . بيجمات خاطفة خارج نطاؽ المستوطنات
 وزادت في عاـ 2863 إلى 365 مف 1936- 1935الييود في خدمة البوليس فازداد عددىـ عاـ 

219 شرطي خاص3000 حيث أصبحت 1938
 اىتمت الصييونية بالدوريات المتحركة ففي عاـ ".

 أفراد تزودىـ السمطة البريطانية بالمباس والسالح 10- 8 دورية في كؿ منيا 62 كاف ىناؾ 1936
 شخص بقيادة الضابط وينغيت التي لعبت دور 800 وصؿ عددىـ إلى 1938وفي شباط . "والذخيرة

، حيث كانوا يساعدوف القوات البريطانية عمى إرىاب 220 "كبير في ضرب الثورة والقرى الفمسطينية
221" وما بعدىا1936كاف الصياينة ىـ الذيف بدءوا بالعدواف في إبريؿ . "السكاف العرب في الريؼ

.       

 1936يالحظ التفاوت في حيازة السالح لصالح الييود كاف عامال حاسما في عدـ تمكف ثوار العاـ 
وكاف ىناؾ عامؿ آخر ساعدىـ في . مف لجـ اليجمة الصييونية الحتالؿ األرض وشرائيا والدفاع عنيا
تحمؿ أسمحة غير شرعية بموافقة  ذلؾ ىو وجود قوات الخفارة لمدفاع عف المستوطنات، التي كانت

مف المجموع % 32 ما مقداره 36بمغت نسبة الييود في مالؾ الشرطة خالؿ ثورة "بريطانية وقد 
222"العاـ

. 
 18/4 :كيظير ذلؾ بكضكح مف خالؿ الجدكؿ التالي

223قكات الشرطة في فمسطيف حسب األصؿ القكمي كالديني
 

 

العدد  1936 1937 1938 1939  األصؿ

                                           
218

  .353نفس المرجع السابؽ، ص  خوري، جريس، 

 .1051، 2 طرابيف، أحمد، نفس المرجع السابؽ،ج219

220
 .1051 طرابيف، أحمد، نفس المصدر السابؽ،  

 .73 في البرلماف البريطاني، محسف، ص 1936وذلؾ حسب البياف السياسي الذي ألقاه السير في إبريؿ 221

 .110سرحاف، نمر، نفس المرجع السابؽ، ص222

 .295مؤسسة الدراسات الفمسطينية وجامعة الكويت، ترجمة احمد خمؼ، نفس المرجع السابؽ، ص 223
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1935 

 ييكد 365 475 758 741 682

 مسممكف 1187 1232 1301 1231 1198

 نصارم 278 284 337 310 287

 مذاىب أخرل 7 8 11 13 11

 مجمكع 1837 1999 2407 2295 2178

 بريطانيكف 746 911 1171 2172 2941

  مجمكع عاـ 2583 2910 3078 4467 5119

                   
نسبة الييود والمتزايدة سنويا قياسا بالنسبة إلى حجميـ في التركيبة  ( 17/4رقـ  )يظير الجدوؿ 

السكانية في فمسطيف ويظير مدى الثقة والتعاوف الموجودة بيف البريطانييف والييود، حيث كاف 
حيث تحطمت الثورة " وأدت ىذه الجيود المشتركة في التأثير عمى الثورة. التنسيؽ بشكؿ فعاؿ بينيـ

جندي  (16000) نحو 1939خارجيا بفعؿ قوة عسكرية بريطانية ضخمة بمغ عدد أفرادىا في خريؼ 
، 224"بمساعدة اليشوؼ الييودي الذي اعتبر الفضاء عمى الثورة الفمسطينية شرطا لبقائو في البمد

فساعد الجيش البريطاني بكؿ قواه، وطور قوات دفاع كبير خاصة بو، وشاركت في ضرب الثوار في 
كانت معظـ نشاطات اليشوؼ الييودي وقواتو في . مناطؽ االستيطاف الييودي والمناطؽ المجاورة لو

المناطؽ الريفية مف فمسطيف إلتى تعرضت ألشد الضربات والخسائر االقتصادية مف طرؼ المستوطنيف 
 .الييود

كانت الصييونية تختار دائما . يمكف القوؿ اف اختيار المواقع االستراتيجية لبناء مستوطنات
 بدأت بتنفيذ مخطط مدروس، فأقامت 1936عاـ "ولكنيا في . المستوطنات في الريؼ لمزاياىا الحربية

 مستوطنة، اشتركت جميعيا بمظيريف عسكرييف ىما الحائط الذي 55 1939 وحتى 36ابتدءًا مف عاـ 
وبرج المراقبة القائـ في وسطيا مف اجؿ تحويميا إلى معسكر حربي لو مظير اقتصادي يجعؿ  يطوقيا

 منو نواه صناعية متكاممة في 
  في إطار بناء المجتمع الييودي في اليشوؼ الييودي الذي كاف يخطط إلنشائو 225 "المستقبؿ

الصياينة عمى حساب القرية الفمسطينية بشكؿ رئيس التي عانت الكثير مف السياسة الصييونية، حيث 
ظير في العدد الكبير مف القتؿ والجرحى وعمميات التخريب االقتصادي والمباني التي قامت بيا القوات 

 .الييودية ضد سكاف القرى العربية

  سياسة العمؿ العبرم:  رابعا 

                                           
 .153 مؤسسة الدراسات الفمسطينية وجامعة الكويت، ترجمة احمد خمؼ، نفس المصدر السابؽ، ص 224

 .73محمد، نفس المرجع السابؽ، ص .محسف، د225
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قامة المستوطنات عمى األراضي، وسياسة  تزامف مع نشاط الحركة الصييونية في شراء األراضي وا 
التيجير لمقاطنيف عمييا، سياسة العمؿ العبري، الذي طبقتو عمى المؤسسات، الشركات، المشاريع 

وىي سياسة استخداـ العماؿ الييود فقط، وعمى المستأجر اف يتعيد بذلؾ في العقد الموقع . الييودية
ذا خالؼ األمر  مع الصندوؽ القومي الييودي، المشرؼ عمى جميع األراضي الخاصة بالييود، وا 

واستخداـ غير الييودي، فممصندوؽ اف يسترد الممؾ المؤجر مف دوف اف يدفع إلى المستأجرة تعويضا 
وكذلؾ األمر بالنسبة إلى الكيرف ىايسود الذي يحـر استخداـ غير الييود في المؤسسات "ما، 

226"والمشاريع
 أدت ىذه السياسة إلى األضرار باليد العاممة العربية في فمسطيف وحرمانيا مف العمؿ .

 .في األراضي التي كانت تممكيا أو تعمؿ بيا أو تؤجرىا مف ماليكيا العرب قبؿ البيع

 تخريب النشاطات االقتصادية لمريؼ :- خامسا

تركزت سياسة الحركة الصييونية والييود عمى بناء اقتصاد ييودي مستقؿ عف االقتصاد الفمسطيني 
كاف التركيز عمى . سواء مف ناحية اإلنتاج، تشغيؿ األيدي العاممة، وحتى التصدير أو االستيالؾ

بمغت مساحة "المنتوجات الييودية سواء كانت الزراعية أو الصناعية وخاصة زراعة الحمضيات، حيث 
وبذلؾ عني الييود بتنويع منتجاتيـ . 227" ألؼ دونـ100األراضي المزروعة بالحمضيات حوالي 

وذلؾ باالعتماد عمى اليد العاممة الييودية وزيادة . الزراعية لالستغناء عف المنتجات الزراعية العربية
 ألؼ نسمة عاـ 30حيث ارتفع سكاف المستوطنات الزراعية مف "سكاف المستوطنات في الريؼ، 

228 " ألؼ نسمة في بداية الثورة98 إلى 1927
 كانت حصيمة النشاط الصييوني في االستحواذ عمى .

األراضي في فترة الثورة ضئيمة بسبب الثورة إال اف ذلؾ ترؾ تأثيرات كبيرة عمى النشاط االقتصادي في 
كـ انتيزت البرجوازية الييودية انتشار الثورة العربية لتنجز الكثير مف المشاريع . الريؼ الفمسطيني

ذا تحررت ىذه البرجوازية فجأة مف منافسة . التي لـ يكف بوسعيا اف تنفذىا في ظروؼ مغايرة وا 
. المنتوجات الزراعية العربية التي كانت رخيصة الثمف فقد راحت تنصرؼ إلى تنمية وجودىا االقتصادي
نجح الصياينة وسمطات االنتداب في فترة الثورة في بناء شبكة مف الطرؽ بيف المستعمرات الرئيسية 

 وتـ تعبيد الطريؽ .وشكمت فيما بعد جزءا أساسيا مف الييكؿ التحتي لالقتصاد الصييوني. والمدف
الرئيسي بيف حيفا وتؿ أبيب وجرى توسيع ميناء حيفا وتعميقو وبناء ميناء تؿ أبيب الذي قضى فيما 

كانت عمى حساب . وانفرد الييود بتعيد تزويد البريطانيوف بالمواد المختمفة. بعد عمى حيوية ميناء يافا
نتاجيا، وضرب الواقع االقتصادي  القطاعات االقتصادية الفمسطينية وتخريب وتدمير بنيتيا التحتية وا 

 .في الريؼ الذي كاف يعاني مف ظروؼ صعبة وتخمؼ اقتصادي في شتى المجاالت

                                           
 .78، ص  فمسطيف تاريخيا وقضيتيامؤسسة الدراسات الفمسطينية،226

 .1047 طرابيف، احمد، نفس المرجع السابؽ، ص 227

 .1047 طرابيف أحمد، نفس المصدر السابؽ، ص 228
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 :زرع الفساد كالفرقة :- سادسا

وفي نفس اإلطار، قامت الحركة الصييونية والييود بشف حرب إعالمية وثقافية ضد القرية مف اجؿ 
االبتعاد عف الثورة ورجاليا، مف خالؿ عدـ التعاوف وتقديـ المساعدة لمثوار، قاـ الييود بمحاولة زرع 

فقالوا اف اإلضراب عبارة عف حركة قاـ بيا االفندية، ولـ " الفساد والتفرقة بيف ابف الريؼ وابف المدينة 
229"يعمموا اف القروي شارؾ مثؿ االفندي في اإلضراب، حيث اندمج الفالح مع المدني في خندؽ واحد

  
لـ تنجح سياستيـ في ىذا المجاؿ وحاولت بريطانيا والصحؼ الييودية في فمسطيف بث إشاعات كاذبة 
شاعات كاذبة بقصد تضميؿ العرب وكسر  لتعكير سير اإلضراب، حيث كانوا يصدروف بيانات مزورة وا 

لـ يترؾ الييود وسيمة مف " اإلضراب ومف ىذه اإلشاعات والبيانات المزورة ذكر مراسؿ جريدة الدفاع 
الوسائؿ لتشويو حركة اإلضراب إال اتخذوىا، ولكنيـ أخفقوا في مساعييـ، ومؤخرا لجأوا إلى نشر 

:  بيانات مزورة بتوقيع ىيئات عربية ال وجود ليا، ومف ىذا القبيؿ نشروا بيانيف
. موجو إلى أصحاب السيارات يطمبوف فيو إنياء اإلضراب ومباشرة العمؿ: األوؿ"

230 "موقع بإمضاء المجنة الوطنية لباعة الخضار فيو نفس الطمب: والثاني 
 لقد سارت المخططات  

الصييونية الرئيسية عمى خطيف متوازييف مف جية التحالؼ إلى أقصى حد مع البريطانييف، حتى اف 
 أبدى استعداده لقبوؿ التقسيـ مف خالؿ 1937المؤتمر العشريف لمحركة الصييونية الذي عقد في 
231 "الميادنة مع بريطانيا واإلصرار عمى تجنب الصداـ

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .55نفس المرجع السابؽ، ص  تيسير،. جبارة، د229

 .119كنفاني، غساف، نفس المرجع السابؽ، ص 230

 .119 كنفاني، غساف، نفس المصدر السابؽ، ص 231
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 الخاتمة

كاف ككانت التجربة العظيمة كالشكؿ األنضج في نضاؿ الشعب الفمسطيني،  ثكرةف اؿ أ،يالحظ 
 في إقناع االنتداب البريطاني كالصييكنية ،بعد فشؿ كافة الطرؽ كالكسائؿ النضالية السممية الكفاح المسمح

قامة دكلتو عمى أرضو, بضركرة االستجابة لمطالبو الشرعية في الحرية  ليذا كانت الثكرة . االستقالؿ كا 
ا  كممارساتو"الصييكنية  ا"رد عمى سياسةاؿالمسمحة الرد عمى ممارسات االنتداب كتجاىمو لحقكؽ العرب ك

 عمى أرض " الكطف القكمي الييكدم"ءابف كأسس ؿ, سكاء باليجرة الييكدية كاالستيطاف,عمى األرض
 الذم تبمكر في شكؿ الدكلة العبرية منذ النصؼ الثاني لمقرف التاسع عشر بمساعدة أكركبية  ،فمسطيف

 .  كتساىؿ كتخاذؿ عربي مباشرةكمساندة بريطانية

 انسحبت الصييكنية، حتى أف ىذه الضبابية لطبيعةعدـ كضكح الرؤية لدل األطراؼ العربية       كبرز 
 الكطف " تسييؿ اقامةساىمكا فيك .عمى الطبقات العميا كأصحاب األراضي مف المالكيف غير الفمسطينييف

كليذا كاف العنصر األساسي في الثكرة مف .  مف خالؿ بيع األرض كتشريد زارعييا الفالحيف"القكمي
الفالحيف المتضرريف بشكؿ مباشر مف السيطرة الصييكنية، حيث كانت الثكرة فالحيو في مراحميا األخيرة 

امتدادىا التاريخي , خسائرىا المتنكعة كنتائجيا , عناصرىا , مف مختمؼ الجكانب سكاء مف حيث قيادتيا 
.  ، كبعض مضامينيا االجتماعية كاالقتصادية تأثيرىا عمى الكاقع الفمسطيني, 

الكثير مف النتائج اإليجابية عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية فقد شكمت إلى  الثكرة أدت       
ككانت تجربة متقدمة كنبراسا لمكضع العربي لـ تضاىيو في . رافعة كحالة نيكض ثكرم في المنطقة

ؿ اليجرة كبيع األراضي في تمؾ م ساىمت في إيقاؼ سك.التاريخ العربي المعاصر سكل الثكرة الجزائرية
الفترة كأجبرت االنتداب البريطاني عمى طرح حمكؿ كمشاريع سياسية كضركرة التفاكض مع الشعب 

استطاعت إفشاؿ مشركع التقسيـ كاضطرار بريطانيا إلصدار الكتاب كالفمسطيني كقيادتو في مؤتمر لندف، 
 . باإلضافة إلى بمكرة الشخصية الكطنية الفمسطينية بشكؿ كبير. 1939األبيض في 

 سمبية تركتيا الثكرة تمثمت في إخفاؽ القيادة السياسية عمى قيادة النضاؿ الكطني بشكؿ نتائجىناؾ       
ات كات باإلضافة إلى الممارسات السمبية عمى األرض لبعض الثكار مف خالؿ فرض اإل,فعاؿ كرائد

 الكطني المدركسة، كاالغتياالت السياسية سيطرة العشائرية كالفئكية عمى العمؿ- كالقرارات غير المنيجية
بعض الممارسات كخاصة اإلضراب في بمكرة استقاللية الكياف الييكدم بشكؿ كبير  كأدت . في الثكرة

استبداؿ العماؿ العرب في ميناء حيفا ,  ميناء تؿ أبيب ءكخاصة في الجانب االقتصادم مف خالؿ انشا
 .كالشركات الصناعية الحككمية كسياسة العمؿ العبرم، حيث تضرر منو بشكؿ مباشر العماؿ كالفالحيف

كما ترؾ ذلؾ مف تأثير . كانعكس في عالقات معينة بيف القرية كالمدينة الفمسطينية بفعؿ اليجرة إلى المدف
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بينيما إال أف الثكرة استطاعت أف تطكر جكانب إيجابية كتحالؼ كاندماج بيف الطرفيف كخاصة في 
 .المراحؿ األخيرة، حيث سيطرت القرية عمى مجريات األمكر في الثكرة

 ينةدسادت ثقافة كنمط تفكير جديد يستمد أسسو مف تراث القرية كالطبقات الدنيا في الـ    مف جية ثانية 
 كبيذا تميزت العالقة .  بعض الشرائح التي كجدت نفسيا مضطرة لميجرة كالخركج مف فمسطيفباستثناء

كتكحيد الجيد العسكرم السياسي كالفكرم بيف العناصر ,بيف القرية كالمدينة بركح مف التعاكف كالتضامف 
التي سيطرت عمى األكضاع في داخؿ فمسطيف بعد خركج  الشابة كالصؼ الثاني مف القيادة الفمسطينية

مع استمرار الترابط بينيما مف خالؿ لجنة الجياد  قيادة الصؼ األكؿ إلى المنفى اإلجبارم كاالختيارم
.  كالتي مارست دكر المنسؽ المكجو كالممكؿ لنشاطات الثكرة المركزية التي تشكمت في دمشؽ

 كانت األحداث كالسيطرةك . عالمة مميزة لمثكرة الفمسطينية الكبرلالمشاركة الفعالة لمقريةتعتبر 
 كيضاؼ إلى ذلؾ إجراءات كممارسات االنتداب .لريؼ كالقرلؿباإلضافة إلى الدعـ كالمساندة الرئيسية 

التخريب ، في ضرب القرية الفمسطينية مف خالؿ القكة العسكرية   كالحركة الصييكنيةالبريطاني
. االقتصادم كالتفرقة العنصرية، كنشاطات مشتركة بينيـ ضد القرية الفمسطينية

يمكف القكؿ أف دكر القرية كاف فعاال كأساسيا في الثكرة الفمسطينية الكبرل عمى مختمؼ  
كما كاف الدكر العسكرم ىك . مشاركة في القيادة السياسية كلك بشكؿ قميؿاؿ مف خالؿ ،األصعدة السياسية

الميـ كاألساسي ليا مف خالؿ عدد المشاركيف مف أبناءىا في العمؿ العسكرم عمى مستكل القيادة 
 تحممت نسبة كبيرة مف ك. التي كانت بالكامؿ فالحية العناصر بنسبة تصؿ تسعة مف عشرة،الميدانية
، الخسائرأالقتصادية، باالضافة الي االجراءات حككمييف باإلعداـ، الـالجرحى، المعتقميف، الشيداء

. البريطانية التعسفية كاالعتداءات الصييكنية ضدىا

 مف خالؿ إبراز ,كال يمكف إغفاؿ الدكر االجتماعي كالثقافي الذم مارستو القرية عمى الكاقع الثكرم
ضعاؼ سياسة الفرقة بيف أبناء  ك.كتجذر تراث كثقافة معينة عمى الكاقع الفمسطيني ساىمت في نبذ كا 

، الطبقات االجتماعية،  مختمؼ الفئات مفكفئات الشعب الفمسطيني كصيرىـ في بكثقة كطنية كاحدة
، كالريؼ السياسية كالدينية في المجتمع الفمسطيني، حيث برزت الكحدة بيف المسمميف كالمسيحييف

. في النضاؿ كالثكرةكالمدينة، كالطبقات الفقيرة كالغنية 

 العربية العميا مف مختمؼ األحزاب السياسية المجنةة السياسية مف خالؿ تشكيؿ القيادتجسدت 
برز التكحد االجتماعي كالثقافي أثناء الثكرة مف خالؿ إبراز مفاىيـ  ك.كالشخصيات الكطنية كالدينية

ية كتأجؿ تسديد الديكف كدفع اإليجارات في ؼكممارسات تعكس طابع الكحدة الكطنية مثؿ لبس العقاؿ كالكك
 القرف العشريف التي ما  خالؿقة العمؿ الكطني كالثكرةت التي عكست ركح التعاكف في بك،المدف كغيرىا

. 1939-1936زالت تستمد زخميا مف تجربة الثكرة الفمسطينية الكبرل 
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في الختاـ، اف المراقب لكافة االنتفاضات الفمسطينية بعد تمؾ الثكرة، شكمت مدرسة سياسية 
كنضالية، حتى اف االنتفاضات الفمسطينية الالحقة قد قمدتيا في الكثير مف الكسائؿ كاالساليب كالتظيـ 

مما يعني انيا كانت الثكرة  أألـ كىي التجربة النضالية . العسكرم كالفعاليات االقتصادية كاالجتماعية
أالغنى في التاريخ الفمسطيني الحديث  
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This Dissertation tries to shed light on the role of the Palestinian village, the degree of its 
participation in the revolution, the burdens and sacrifices made by the villagers, the nature 
of the relationship between the village and the city, the role of the British Mandate and the 
Zionist movement. Driving a wedge between the people of the village and those of the city, 
as well as the other sections and classes of the Palestinian society. In addition, this 
dissertation has focused on the impact of the British Mandate, on the different aspect of the 
Palestinian life in general and the Palestinian village in particular. The previously mentioned 
questions and topics will be discussed in four chapters. 

Chapter One starts with a historical introduction to the Palestinian situation marked by 

western, mainly British and Zionist political interest in Palestinian, which took two basic 

forms. The first form is file Jewish immigration and their used by the Jews and the relevance 

between the countries where the Jews immigrated from, the political and economics roots 

of those immigrants and their immigration to Palestine as well as the other reasons behind 

the increase in the Dumber of immigrants such as the role of the British Mandate measures, 

the Mandate document and Belford Declaration. The second form deals with settlement 

activities and of land through different and unlawful methods and tricks. It also addresses 

the role of Palestinians m combating this policy and defending Palestinian land and nation. 

In this chapter, it appears that the Palestinian land has become the center of the Palestinian 

life as it is the essential source of livelihood and its loss signifies an attempt to uproot the
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Palestinians. Therefore, the Palestinians proved their readiness to die in defense of their 

country. This disproves the allegation that the Palestinian peasants had sold their land to the 

Zionist movement. In fact, big Arab and Palestinian land owners are those who really sold 

their lands. The sale of these large areas of land, unfortunately, helped in extending the 

area of land controlled by the Jews and accelerating the establishment of the Jewish 

entity. This chapter also reviews the circumstances, including the British and Jewish 

malpractices, which forced the Palestinians to carry arms and rebel against the Mandate 

Authorities. 

Chapter two: this chapter addresses the concept of the revolution and the historical 

legacy in the Palestinian life from the 17dl century up to 1936 through presenting and 

discussing a group of revolutions such as 'Nuqaba Revolution' the 'Revolution against 

Ibrahim Basha' in 1925 and 1920 against the British Mandate, 'Al- Buraq Revolution' 

'1929 and1933 Revolution' and 'AI Qassam Revolution' in 1935. The previous mild and 

mini revolutions have led the Palestinians to believe in the futility of the peaceful 

technique, something which led to the development of armed struggle mentality among 

the Palestinians as an effective means to realize their goals and objectives. In this 

chapter, it appears that the revolution was deeply rooted and therefore renewable, 

tenable, viable and not a passing event. This chapter also presents the various stages 

that the revolution had passed through. It concludes with both the positive and negative 

results created by the revolution. 

Chapter three deals with the relationship between the village and the city from 

different perspectives: political, economic, social and the role of the British Mandate 

and the Zionist movement in driving a wedge between them.. In addition, this chapter 

shows the failure of the British and the Zionist Movement in their divisive policy which 

aimed at splitting people in line with the slogan: divide and rule. It also appears, in this 

chapter, that the village had the upper hand in running and controlling the revolution. 

Chapter four. This chapter details the effective role of the villagers in the revolution 

by proving that statistically, in terms of their involvement, sacrifices and losses .. This 

chapter also reviews the consequences of the British Mandate policy on the village. 

The conclusion: the researcher concludes that the village played an essential and effective role in the 

revolution. In fact, the revolution had been mainly peasants- based, peasants- run and peasants - 

recruited. it instill the spirit of sacrifice and co-operation among the various sections of the Palestinian 

society. 

End of Abstract 

 


