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ويبلغ عدد السكان اليهود في العالم حوالي  14مليون نسمة .معظمهم يعيشون في الواليات المتحدة وإسرائيل .ويبلغ عدد السكان اليهود
في إسرائيل  6.3مليون نسمة ،أي ما يعادل  ٪45من المجموع .وهي تتألف من الربع الثا لث من سكان البالد البالغ عددهم  8.5مليون
نسمة.
مباشرة  sومع ذلك ،لم يكن اليهود كبيرا جدا خالل الحقبة الفلسطينية قبل تأسيس إسرائيل .كان مجموع سكان فلسطين في أوائل 1920
بعد الحرب العالمية األولى  ،750،000كان اليهود حوالي  80،000فقط .وكانت نسبة مجموع السكان  ٪ 10فقط .وبالمقارنة مع الرقم
الحالي ،كان الرقم  ، 80وكانت النسبة حوالي الثامنة.
وبدعم من الحركة الصهيونية وإعالن بلفور ،انتقل العديد من اليهود من جميع أنحاء أوروبا إلى فلسطين ،أو "أرض صهيون" قبل وبعد
الحرب العالمية األولى .وكان يطلق عليه "عليا" .كان ما يقرب من  200،000شخص يسارعون إلى فلسطين خالل األول والرابع علياء
 .عندما بدأت محرقة النازية في ألمانيا ،هرب اليهود من أوروبا .توجه معظمهم إلى الواليات  sمن أواخر القرن التاسع عشر إلى 1920
المتحد ة .أما الباقون فقد انتقلوا إلى إسرائيل ،وبلغ عددهم  250ألفا (الخامس عليا) .ونتيجة لذلك ،تضاعف مجموع سكان فلسطين ،الذي
كان  750ألفا بعد الحرب العالمية األولى مباشرة ،إلى  1.5مليون شخص بعد  20عاما فقط.
فلم تكن أرض فلسطين واسعة جد ا .لم تكن صحراء قاحلة فقط .فاألراضي التي يمكن زراعتها قد زرعها العرب الذين كانوا من السكان
األصليين ،وكانت األغنام والجمال ترعى على أراض غير صالحة للزراعة.
وكان المهاجر اليهودي الذي هاجر حديثا بحاجة إلى األراضي الزراعية في البد اية .كانوا فقراء نسبيا في المجتمع اليهودي في أوروبا.
وغني عن القول إن الناس يبحثون عن أفق جديد بسبب الفقر .وعلى النقيض من ذلك ،ال يفكر األغنياء في الهجرة .اليهود األثرياء نسبيا
الذين لديهم خطة للهجرة إلى الخارج تهدف إلى الدول المتقدمة الغنية مثل الواليات ا لمتحدة ،وليس فلسطين.
كيف حصل اليهود في فلسطين على األراضي الزراعية؟ هل قام اليهود بإطالق المزارعين العرب األصليين بالقوة؟ ال .إذا كانت إسرائيل
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تملك أمة مستقلة اآلن ،فإنها يمكن أن تزيل العرب بالقوة .ولكن اليهود في تلك األيام ليس لديهم مثل هذه السلطة .وكانت الوسائل التي
أخذوها هي شراء األرض من المالك .والمزارعون العرب هم مزا رعون فالحون ،واألرض ملك لمالك غائبين من اإلمبراطورية
العثمانية.
أظهر المستوطنون اليهود الكثير من المال واشتروا األرض من المالك الغائب .وكان من غير المحتمل أن يكونوا قد هاجروا بمثل هذا
الكم من المال .كانت األخوة الغنية التي بقيت في أوروبا مثل اللورد روتشيلد ،أو تبرع من شقيق ناج ح في الواليات المتحدة .بقي بعض
اليهود األغنياء في أوروبا ،أو اليهود الذين لديهم موهبة وخلفية أكاديمية انتقلوا إلى الواليات المتحدة .وكان معظم اليهود الذين هاجروا
إلى فلسطين فقراء ليس لديهم مال وال موهبة وال تعليم .اليهود الذين هربوا من مذبحة روسيا (مذبحة تعني االضطهاد ضد اليهود ،و
"الدمار أو الدمار في روسيا") في عام  1909استقرت المزرعة المشتركة "كيبوتز" ،وكان كيبوتز المجتمع الزراعي التعاوني جنبا إلى
جنب مع االشتراكية والصهيونية ،ونوع جديد من الشركات سادت للي هود اآلخرين المستوطنات.
عندما اكتسبوا األرض ،كانت الخطوة التالية هي طرد المزارعين العرب .لم يستطع العرب تقديم شكوى ألن ملكية األراضي هي حقوق
للمهاجرين اليهود .أما المزارعون العرب فيجب أن يستخدموا كعمال من قبل اليهود ،أو إذا لم يكرهوا ذلك  ،كان عليهم أن ينتقلوا إلى
البلدان العربية المجاورة مثل األردن .وأصبحوا الجئين تحت مظلة أقاربهم في األردن .كانت بداية الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين.
غير أن الالجئين السياسيين الذين كانوا يشغلون غالبية الالجئين الفلسطينيين قد نما في ال حرب العربية اإلسرائيلية .وتدفق ما يقرب من
 700،000يهودي خالل ثالث سنوات بعد استقالل إسرائيل ،وأصبح نفس العدد تقريبا من العرب الفلسطينيين الجئين سياسيين وهرعوا
إلى األردن .وقد دفع اليهود اليهود .وفي الالجئين ،كانت هناك عائلتان هما "شاتيالس" و "الياسمين" الل تين كانتا تعيشان جنبا إلى جنب
في بلدة طولكرم في الضفة الغربية لنهر األردن .وكان والد شاتيالس مدرسا وكان والد الياسين طبيبا .هرب شاتيال إلى األردن مع ابنه
البالغ من العمر ستة عشر عاما ،أمين.
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يبلغ عدد السكان اليهود في العالم حوالي  14مليون نسمة ،معظمهم يعيشون في الواليات المتحدة وإسرائيل .ويبلغ عدد السكان اليهود
اإلسرائيليين  6.3مليون نسمة ،أي ما يعادل  ٪ 45من مجموع السكان اليهود ،ولكنه ربع سكان البالد كما يتضح من إسرائيل (أي ما
مجموعه  8.5مليون نسمة).
ومع ذلك ،لم يكن اليهود كبيرا جدا خالل الحقبة الفلسطينية قبل تأسيس إسرائيل .بلغ عدد سكان فلسطين في أوائل عشرينيات القرن
العشرين مباشرة بعد الحرب العالمية األولی  ،750،000کان اليهود حوالي  ، 80،000وبلغت نسبة السکان  ٪10فقط .وكان العدد
المطلق  1/80من النسبة الحالية ،وكانت النسبة حوالي الثامنة.
وبدعم من الحركة الصهيونية وإعالن بلفور ،انتقل العديد من اليهود من جميع أنحاء أوروبا إلى فلسطين ،أو "أرض صهيون" قبل وبعد
الحرب العالمية األولى .ويطلق عليه اسم "علياء" وما يقرب من  200،000شخص يدفعون إلى فلسطين خالل الفترة من نهاية القرن
التاسع عشر إلى العشرينيات ،من أول أيار إلى الرابع أريا .وعندما بدأت الهولوكوست في ألمانيا النازية ،هرب اليهود من أوروبا في
أوروبا ،معظمهم توجه إلى الواليات المتحدة ،ولكن أيضا أولئك الذين انتقلوا إلى إسرائيل وصلت إلى  250ألف (الخامس أريا) .ونتيجة
لذلك ،تضاعف مجموع سكان فلسطين ،الذي كان  750ألفا بعد الحرب العالمية األولى مباشرة ،إلى  1.5مليون نسمة خالل  20عاما
فقط.
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فلم تكن أرض فلسطين واسعة في األصل ،ولكنها لم تكن دائما صحراء قاحلة .وقد تم بالفعل زراعة األراضي الصالحة للزراعة من قبل
العرب الذين هم من السكان األصليين ،واألغنام واإلبل رعي على األرض غير صالحة للزراعة.
وكان المهاجر اليهودي الجديد بحاجة إلى األراضي الزراعية أوال .وهي ترات بية فقيرة نسبيا بين المجتمعات اليهودية األوروبية التي
عاشت حتى ذلك الحين .ألن الهجرة فقيرة في المقام األول ،هو الهجرة ،لذلك األغنياء ال يفكرون في الهجرة الخ .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن اليهود األثرياء نسبيا الذين يرغبون في الهجرة إلى الخارج يستهدفون البلدان ال متقدمة الغنية مثل الواليات المتحدة ،وليس فلسطين.
كيف حصلوا على األراضي الزراعية؟ هل قام اليهود بإطالق المزارعين العرب من السكان األصليين بالقوة؟ ال أعرف ما إذا كانت
إسرائيل لديها اآلن بلدها اآلن ،واليهود في تلك األيام ليس لديهم مثل هذه ا لسلطة .وكانت الوسائل التي أخذوها هي شراء األرض من
المالك .والمزارعون العرب هم مزارعون فالحون ،واألرض تعود لمالك غائبين من الفترة العثمانية والتركية.
وقد تكدس المستوطنون اليهود واشتروا األرض من المالك الغائب .ومن غير المحتمل أن يكونوا أنفسهم قد هاجروا بمثل هذا الكم من
المال .إنها األخوة الغنية التي استمرت في العيش في أوروبا (روتشيلد سيكون نموذجيا من ذلك) ،أو تبرع من شقيق ناجح للواليات
المتحدة .بقي اليهود األغنياء في أوروبا ،انتقل اليهود مع المواهب والخلفية األك اديمية إلى الواليات المتحدة .وكان معظم اليهود الذين
هاجروا إلى فلسطين فقراء يفتقرون إلى الذهب والموهبة والتعليم .في عام  ، 1909مزرعة مشتركة "كيبوتز" ،حيث هرب اليهود من
بوغلوم اإلمبراطور الروسي (االضطهاد ضد اليهود ،وهذا يعني "الدمار والدمار") انضم اليهود اال شتراكية والصهيونية ،وانتشرت إلى
المستوطنات.
وعندما يكتسبون األرض ،فإنهم يطردون المزارعين الفالحين العرب الذين بدأوا بعد ذلك .ال يمكن للعرب أن يشكو ألن حقوق األرض
هي من المهاجرين اليهود .فالمزارعون العرب يعملون إما كعمل أجور في ظل اليهود أو إذا لم يعجبهم ،فقد اضطروا إلى الفرار إلى
البلدان العربية المجاورة مثل األردن باالعتماد على الالجئين الحضريين ،وحتى األقارب .إنها بداية الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين.
ومع ذلك ،ولد الالجئون السياسيون الذين يشغلون غالبية الالجئين الفل سطينيين في الحرب الثورية اإلسرائيلية (حرب الشرق األوسط
األولى) بعد الحرب العالمية الثانية .وتدفق حوالي  700،000يهودي خالل السنوات الثالث التي أعقبت استقالل إسرائيل ،وأصبح نفس
العدد تقريبا من العرب الفلسطينيين الجئين سياسيين وسقطوا في األردن .إنه مظهر أن ال عرب مقذوفون من قبل اليهود .وكان اثنان من
الالجئين اثنين من العائالت ،عائلة شاتيرا المعلم الذي كان بجانب بعضها البعض في بلدة تولوكاروم على الضفة الغربية من نهر األردن
وعائلة الياشين من األطباء .وقد هربت عائلة شاتيال إلى األردن مع ابنه أمين البالغ من العمر  16عاما.
(تتمة)
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