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 هل باع الفلسطينيون أرضهم؟
 * وتخلوا عنها لليهود؟! 

 

أحد أساتذة اجلامعات العرب على  يومسألين ذات 
استحياء هذا السؤال: هل باع الفلسطينيون أرضهم، وختلوا 
عنها لليهود؟ ومل يكن ليسأل لوال أن الصلة توثقت بيننا، 

رجين بسؤاله. والواقع أنين مل أحرج من  وعلم أنه لن ُيح
سؤاله، ولكن ما أثار استغرايب أنه أستاذ يف 

موا يف إعداد التاريخ احلديث، وممن أسه
مناهج التاريخ يف بلده العريب، وفيها مباحث عن فلسطني!! 
فهمت بعد ذلك أن هذا السؤال يرتدد يف صدور الكثريين، 

وجيدون حرجًا يف إثارته، وعرفت كم يقصر الفلسطينيون، واملتخصصون يف الدارسات 
ألبناء جلدهتم  الفلسطينية يف شرح القضية بشكل سليم وموضوعي، ليس للعامل وإمنا حىت

 ودينهم.

تحركِّز الدعاية اليهودية الصهيونية على أن الفلسطينيني هم الذين باعوا أرضهم لليهود، 
وأن اليهود إمنا اشرتوها "باحلالل" من أمواهلم، فال ينبغي للفلسطينيني أن يطالبوا بعد 

 ذلك هبا! ولعلنا نستطيع هنا إعطاء فكرة خمتصرة عن املوضوع.
 

 متجذر في أرضه: شعب :فلسطين
أرض إن الدعاية الصهيونية يف بداياهتا ومنذ القرن التاسع عشر ارتكزت على فكرة "

"، محعتربًة أنه ال يوجد شعب يف فلسطني، وأن من حق اليهود بال شعب لشعب بال أرض
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 ماكس نوردو

ال ميلكون أرضًا أن تكون هذه األرض هلم. لكنهم ومنذ بوادر االستيطان األوىل  نالذي
              يعيش فيها شعب كادح متجذر يف أرضه.  ،وجدوها عامرة باحليوية والنشاط

 
أنه يف العقد  قصة متداولة ومن الطريف أن نذكر

 Max كس نوردوما األخري من القرن التاسع عشر بعث 

Nordau،  أحد كبار قادة احلركة الصهيونية املقربني إىل
حباخامني اثنني لريفعا  ،Theodor Herzl هرتزلثيودور 

تقريرًا إىل املؤمتر الصهيوين عن اإلمكانية العملية للهجرة 
إن " إىل فلسطني، وبعد أن رجعا، كتبا تقريرًا جاء فيه:

فعاًل من ، ولكنها متزوجة فلسطين عروس جميلة
أي أن هناك شعبًا يسكنها وليست  1"!!رجل آخر

 أرضاً بال شعب.
 

 مبكرة:مقاومة 
يف فلسطني منذ  الصهيوين لقد بدأت املقاومة الفلسطينية النشطة لالستيطان اليهودي

أن بدأ هذا املشروع بالظهور، ومنذ املراحل األوىل املبكرة له، يف أيام الدولة العثمانية. فقد 
، 1886سنة حدثت اصطدامات بني الفالحني الفلسطينيني وبني املستوطنني اليهود 

قام وفد من وجهاء  ،رشاد باشا متصرفًا للقدس وأبدى حماباة للصهاينة وعندما جاء
، وقام وجهاء القدس يف 1890مايو أيار/ القدس بتقدمي االحتجاجات ضده يف 

بتقدمي عريضة للصدر األعظم )رئيس الوزراء( يف الدولة العثمانية طالبوا فيها  24/6/1891
  2استمالكهم لألراضي فيها. مبنع هجرة اليهود الروس إىل فلسطني وحترمي
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وقام علماء فلسطني وممثلوها لدى السلطات العثمانية، كذلك صحف فلسطني ابلتنبيه 
على خطر االستيطان اليهودي واملطالبة إبجراءات صارمة ملواجهته. وترأس الشيخ حممد 

هيئًة حملية  1897طاهر احلسيين مفيت القدس سنة 
ذات صالحيات حكومية للتدقيق يف طلبات نقل 

نتقال بيت املقدس، فحال دون ا امللكية يف متصرفية
 وكان للشيخ سليمان التاجيكثرية لليهود.   أراض  

الفاروقي، الذي أسس احلزب الوطين العثماين يف سنة 
، دوره يف التحذير من اخلطر الصهيوين، 1911

فعل يوسف اخلالدي، وروحي اخلالدي، وكذلك 
 3وجنيب نصار. وسعيد احلسيين،

 

 
 
 
 

       

 سعيد احلسيين

اخلالدي ضياء الدين يوسف اخلالدي حممد روحي   
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وعلى الرغم من أن السلطان عبد احلميد والسلطات 
املركزية أصدرت تعليماهتا مبقاومة اهلجرة واالستيطان 

اليهودي، إال أن فساد اجلهاز اإلداري العثماين حال 
دون تنفيذها، واستطاع اليهود الصهاينة من خالل 

الرشاوى شراء الكثري من األراضي. مث إن سيطرة حزب 
م ى الدولة العثمانية وإسقاطهاالحتاد والرتقي عل

، والنفوذ 1909السلطان عبد احلميد سنة 
اليهودي الصهيوين الكبري بداخل هذا احلزب، قد 
سهل استمالك اليهود لألرض وهجرهتم 

 لفلسطني. 

 ألف دومن 420كان اليهود قد حصلوا على حنو   1918ومع هناية الدولة العثمانية 
اشرتوها من مالك إقطاعيني لبنانيني ينتمون إىل عائالت  ،من أرض فلسطني( %1.5)أي 

مثل آل سرسق، وتيان، وتويين، ومدور، أو من اإلدارة العثمانية عن طريق املزاد العلين الذي 
تباع فيه أراضي الفالحني الفلسطينيني العاجزين عن دفع الضرائب املرتتبة عليهم، أو من 

 ائالت إقطاعية أمثال عائالت روك وكسار. وقدبعض املالك الفلسطينيني ينتمون إىل ع
. وعلى أي حال، من األرض اليت حصلوا عليها %93حنو غطت عمليات الشراء هذه 

فإن اخلطر الصهيوين مل يكن ميثل خطرًا جداًي على أبناء فلسطني يف ذلك الوقت، لضآلة 
ين يف ظل ن صهيو ولالستحالة العملية إلنشاء كيا ،احلجم االستيطاين والسكاين اليهودي

 4دولة مسلمة )الدولة العثمانية(.
 
 

الثاين السلطان عبد احلميد  



 5                      مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 حتت االحتالل والقهر الربيطاين:
، كان من الواضح أن 1948-1917وعندما وقعت فلسطني حتت االحتالل الربيطاين 

هذه الدولة جاءت لتنفيذ املشروع الصهيوين وإنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني. وقد 
استثمرت كل صالحيات احلكم االستعماري وقهره لفرض هذا الواقع. وقد قاومت احلركة 
الوطنية الفلسطينية االستيطان اليهودي بكل ما متلك من وسائل سياسية وإعالمية 

، وخاضت الكثري من الثورات واجملاهبات. وبلغ جمموع ما متكن اليهود الصهاينة واحتجاجية
 %4.5 مليون دومن أي حنو 1.2حنو من االستيالء عليه خالل فرتة االحتالل الربيطاين 

على الرغم مما جندته من إمكاانت عاملية، ورؤوس أموال ضخمة،  ،من أرض فلسطنيفقط 
 وحتت الدعم واإلرهاب املباشر لقوة االحتالل الغامشة.

احلقائق ف مل يشرتوها يف الواقع من أبناء فلسطني!ولكن مهاًل! فمعظم هذه األراضي 
ريطانية باملوضوعية تشري إىل أن معظم هذه األراضي تسرب لليهود عن طريق منح حكومية 

ألراضي فلسطني األمريية "أراضي الدولة"، أو عن طريق مالك إقطاعيني كبار غري فلسطينيني  
كانوا يقيمون يف اخلارج، ومحنعوا عملياً ورمسياً من الدخول إىل هذه املنطقة )حتت االحتالل 

 الربيطاين( الستثمار أرضهم إن كانوا يرغبون بذلك فعاًل.
ألف دومن لليهود من األراضي األمريية دون  300انية حنو فقد منحت السلطات الربيط

ألف دومن أخرى مقابل أجر رمزي، ففي عهد هربرت صموئيل  200مقابل، كما منحتهم 
Herbert Samuel، ( وهو يهودي 1925-1920أول مندوب سام  بريطاين على فلسطني )
احل بني حيفا ألف دومن من أخصب أراضي الدولة على الس 175صهيوين، قام مبنح 

وقيسارية لليهود، وتكررت هباته الضخمة على األراضي الساحلية األخرى ويف النقب وعلى 
 5.ساحل البحر امليت
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وكان هناك أمالك إقطاعية ضخمة لعائالت حصلت على هذه األراضي، خصوصاً سنة 
تها، أمريية لتوفري بعض األموال خلزين عندما اضطرت الدولة العثمانية لبيع أراض   1869

فقامت بشرائها عائالت لبنانية غنية، وقد 
مثَّل ذلك وجهًا آخر للمأساة. وقد ابع 

ه ما جمموع من خارج فلسطني نإقطاعيو 
 ابعتألف دومن؛ فعائلة سرسق  625

مرج ألف دومن من أراضي  200أكثر من 
 وتسب ب ذلك يف ،ابن عامر للصهاينة

 22أسرة عربية هم أهل  2,746تشريد 
قرية فلسطينية، كانت تفلح هذه األراضي 

ألف  120ملئات السنني. وتكررت املأساة عندما ابعت إقطاعيو عائالت لبنانية أخرى حنو 
دومن حول حبرية احلولة مشال فلسطني، كما ابعت أسراتن لبنانيتان أراضي وادي احلوارث 

فلسطيين. وقد بلغت األراضي الزراعية اليت ف أل 15ألف دومن( مما تسبب يف تشريد  32)
ن غائبو ابعها مالك إقطاعيون 

)ينتمون  خارج فلسطني
الل خ لعائالت لبنانية وسورية(

ما نسبته  1936-1920الفرتة 
مما حصل عليه اليهود  55.5%

  6زراعية. من أراض  

 

 

 

 

 مرج ابن عامر
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وعلى الرغم مما يتحمله من قام هبذه البيوع من أبناء هذه العائالت من مسؤولية، فإن 

اللوم ال يقع بشكل كامل عليهم وحدهم، إذ إن السلطات الربيطانية منعتهم من الدخول 

الستغالل هذه األراضي، حبجة أهنم أجانب، وذلك بعد أن مت فصل فلسطني عن سورية 

بني االستعماَرين الربيطاين والفرنسي.   Sykes–Picotبيكو -سولبنان وفق تقسيمات سايك

 .كما أن ذكران لبعض أمساء العائالت أييت يف سياق معلومايت علمي

أما جمموع ما تسرب إىل أيدي اليهود من أراض  ابعها هلم عرب فلسطني خالل االحتالل 

وقد حصل اليهود  .( من أرض فلسطني%1ألف دومن )أقل من  260فكان حنو الربيطاين 

على هذه األراضي بسبب الظروف القاسية اليت وضعت حكومة االستعمار الربيطاين 

احل الفالحني الفلسطينيني فيها، ونتيجة الستخدام الربيطانيني ألسلوب نزع امللكية العربية لص

اليهود وفق مواد من صك االنتداب الربيطاين على فلسطني، واليت ختول املندوب السامي 

ا احلق. كما حدثت حاالت بيع بسبب َضعف عدد من الفلسطينيني ووقوعهم حتت هذ

اإلغراءات املادية؛ وليس من املستغرب أن توجد يف كل زمان ومكان يف أي بلد عريب أو 

 حبرية طرباي واحلولة
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غري عريب، فئات قليلة تضعف أمام اإلغراءات، لكنها على أي حال فئة منبوذة حمارَبة من 

وصاً عرض الكثري منهم للمقاطعة والتصفية واالغتيال خصجممل أبناء شعب فلسطني، وقد ت

 .1939-1936يف أثناء الثورة العربية الكربى اليت عمت فلسطني خالل 

ال  1948جمموع ما حصل عليه اليهود من أبناء فلسطني حىت سنة وعلى هذا فإن 

ملنظمة ا، وخالل سبعني عاماً من بداية االستيطان واهلجرة من أرض فلسطني %1يتجاوز 

 لفلسطني، وحتت ظروف قاسية. وهذا حبد ذاته يربز مدى املعاانة اليت لقيها اليهود يف تثبيت

 7مشروعهم وإجناحه يف فلسطني، ومدى إصرار الفلسطينيني على التمسك أبرضهم.

 
 مقاومة وصمود:

وقد قام أبناء فلسطني خصوصًا يف الثالثينيات من 
القرن العشرين جبهود كبرية يف حماربة بيع األراضي، وكان 

ين، أمني احلسيمي األعلى بقيادة احلاج للمجلس اإلسال
وعلماء فلسطني دور ابرز. فقد أصدر مؤمتر علماء 

يع حتر ِّم ب فتوى ابإلمجاع 25/1/1935فلسطني األول يف 
أي شرب من أراضي فلسطني لليهود، وتعدُّ البائع 
والسمسار والوسيط املستحل للبيع مارقني من الدين، 
خارجني من زمرة املسلمني، وحرماهنم من الدفن يف مقابر 

  8املسلمني، ومقاطعتهم يف كل شيء والتشهري هبم.

 احلاج أمني احلسيين
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وقام العلماء حبملة كربى يف مجيع مدن وقرى فلسطني ضد بيع األراضي لليهود، وعقدوا 
الكثري من االجتماعات وأخذوا العهود واملواثيق على اجلماهري أبن يتمسكوا أبرضهم، وَأال 
يفرطوا بشيء منها. وقد متكن العلماء من إنقاذ أراض  كثرية كانت مهددة ابلبيع، واشرتى 

مي األعلى قرى أبكملها مثل دير عمرو وزيتا، اجمللس اإلسال
البيع  أَْوقفرية، و يل والط  قرى الطيبة وعت  واألرض املشاع يف 

يف حنو ستني قرية من قرى ايفا. وأتلفت مؤسسات وطنية 
أسهمت يف إيقاف بيع األراضي، فأنشئ "صندوق األمة" 

الفلسطيين أمحد حلمي ابشا، ومتكن من إبدارة االقتصادي 
بلغ ت ذ أراضي البطيحة مشال شرقي فلسطني، ومساحتهاإنقا

 9ألف دومن. 300
 

 

 
 
 
 

 أمحد حلمي عبد الباقي

عّتيلقرية  قرية الطيبة  
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 تطور نسبة ملكية األراضي يف فلسطني حتت االحتالل الربيطاين

 )%( اليهود (%) العربالفلسطينيون  السنة

1918 98.5 1.5 

1948 94 6 

 

 1948و  1918حتت االحتالل الربيطاينتطور نسبة ملكية األراضي يف فلسطني 

  

 

 
 

 ونتائجها: 1948حرب 
حىت سنة فإن اخلسارة احلقيقية ألرض فلسطني مل تكن بسبب بيع الفلسطينيني ألرضهم. 

ابلرغم من قسوة  من أرض فلسطني، %94كان الفلسطينيون حيتفظون بنحو   1948
معاانهتم وشراسة االحتالل الربيطاين واملشروع الصهيوين. أما أرض فلسطني اليت قام عليها 

العربية يف  بسبب هزمية اجليوش، فقد مت استالهبا الكيان الصهيوين أو ما يسمى "إسرائيل"
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من أرض فلسطني، كما قامت العصاابت  %77، حيث متت السيطرة على حنو 1948حرب 
 من %58وهتجري حنو هيونية، املدعومة من القوى الكربى، ابرتكاب عشرات اجملازر، الص

 إىل خارج األرض اليت أقام اليهود الصهاينة عليها كياهنم. شعب فلسطني بقوة السالح،

النسيج االجتماعي واالقتصادي للشعب الفلسطيين. ومل يكن  1948لقد مزقت حرب 
الصهاينة الذين بنَ ْوا كياهنم على حبر من دماء الفلسطينيني وآالمهم ومعاانهتم ليشعروا ابإلمث 

الذي توىل مناصب رائسة أركان  Moshe Dayanأو وخز الضمري. ويعرتف موشيه داين 
ت هناك قرية ليس"خلارجية، وكان عاملًا ابآلاثر، أنه اجليش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة ا

 10."يهودية واحدة يف هذه البالد مل يتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية
ة الغربية )الضف ابحتالل ابقي أرض فلسطنيقام الكيان الصهيوين  1967ويف حرب 

 مصادرة األراضي حتت خمتلف الذرائع.حيث اتبع االستيطان و  ،وقطاع غزة(

*** 

وقد ظلت نظرة أبناء فلسطني حىت اآلن إىل من يبيع أرضه أو يتوسط ابلبيع نظرة احتقار  

اإلعدام يالحق كل من تحسو ِّل له نفسه بيع األرض، وقام رجال الثورة  حكمح  وازدراء، وظلَّ 

 الفلسطينية بتصفية الكثريين من هؤالء على الرغم من محاية قوات االحتالل الصهيوين هلم.

ى أرضه، قابضاً صموده علالفلسطيين يَعدُّ فلسطني أمانة يف عنقه، وهو يواصل والشعب 
على اجلمر، ال يضره من خالفه أو خذله؛ ولن يتنازل عن ذرة تراب منها، وسيتابع مقاومته 

 حىت تتحرر كاملة من هنرها إىل حبرها، وتعود هلا هويتها العربية اإلسالمية.
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 السيطرة اليهودية الصهيونية على أرض فلسطينتطور 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 فلسطين التاريخية

االستيطان اليهودي الصهيوني 
 1947في فلسطين حتى سنة 

 

 1948نتائج حرب 

 

االحتالل اإلسرائيلي للضفة  :1967نتائج حرب 
 السوري والجوالن المصرية الغربية وقطاع غزة وسيناء

 الحالي الوضع
"دولة فلسطين" المستقبلية بحسب 

 "صفقة القرن"
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 الهوامش
 للدكتور الفلسطينية القضية في منهجية دراسات كتاب من األرض فصل من مستلة املقال هذا أصل* 

 وللرد ،1948 فلسطني لنكبة 72 ـال الذكرى يف الكرمي للقارئ الزيتونة مركز ويوفرها. صاحل حممد حمسن
 .مؤخرا   تزايدت اليت الصهيوين للعدوان ومقاومته الفلسطيين الشعب صمود تشويه محالت على
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