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 : الممخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىـ التغيرات التي طرأت عمى ميناء 
أكتوبر عاـ  ٖٔحتى تـ افتتاحو لمتجارة العالمية في  في عيد االنتداب البريطانيحيفا 
ـ. وقد عالجنا الموضوع في مجموعة مف المحاور: تناولنا في المحور األوؿ ميناء ٖٖٜٔ

. ثـ تناولنا في المحور الثاني الدوافع السياسية والعسكرية التي العصر العثمانيحيفا إباف 
ـ. وجاء المحور ٜٙٔٔفاقية سايكس بيكو دفعت بريطانيا إلى التمسؾ بميناء حيفا في ات

الثالث ليركز عمى تغير الوضع التجاري في فمسطيف بعد الحرب وكيؼ دفع ذلؾ ببريطانيا 
 الفمسطينيإلى تطوير ميناء حيفا، وأىـ الدراسات والمسوحات التي أجريت عمى الساحؿ 

التي طرأت عمى أىـ التطورات  أيًضاـ وما أسفرت عنو مف نتائج، كما درسنا ٖٕٜٔسنة 
ـ، أما ٖٖٜٔـ وانتيت في عاـ ٜٕٜٔالميناء نتيجة عمميات التجديد التي بدأت في عاـ 

ـ، ثـ اختتمنا ٖٖٜٔأكتوبر  ٖٔفقد تناولنا فيو حفؿ افتتاح الميناء في  ،المحور الرابع
الدراسة بالمحور الخامس الذي عالجنا فيو أصداء افتتاح الميناء عمى المستوييف: 

 والعسكري، وأخيًرا أوردنا أىـ ما توصمنا إليو مف نتائج في خاتمة الدراسة. االقتصادي
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Abstract: 

This study aims to shed light on the changes that have been 

occurred in Haifa port from the first decade of the 20th century to 1933 

when it was officially dedicated for international trade, To introduce a 

decisive treatment for this topic, first we will provide historical 

background of the Port during the Ottoman Era. Second, we will handle 

the British purpose of keeping the Port under its control alongside with 

Sykes-Picot agreement in 1916. Third, the study focuses on the 

commercial situation in Palestine after the first world war and how that 

led Britain to develop the port of Haifa. Last but not least, the study deals 

with the opening ceremony of the Port on 31 Oct. 1933 and conclude the 

main results of the study 
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  :المقدمة

ُوصفْت مدينُة حيفا في فترٍة متأخرٍة مف القرِف التاسِع عشر ِبأنَّيا كانْت مجرد قريٍة 
مِف  فرعي تَـّ مُد خطٍ  ،ـٜ٘ٓٔصغيرٍة لصيادِي السَّمِؾ. وفي اْلَخامس عشر مف أكتوبر 

 ،ةالفمسطيني مدينِة حيفاحتى وصؿ إلى  السورية مْف مدينِة درعا لحجاِز خرجَ سكِة حديِد ا
عمى كافِة المستوياِت. وفي الفترِة السابقِة لمحرِب ولمينائيا فكاف بمثابِة نقمٍة نوعيٍة ليا 

مًة لمواجيِة ءغير النقطُة األكثُر ماللندف ميناَء حيفا الصَّ  حكومةُ  اْعتََبرتْ العالميِة األولى 
لمدولِة  اْلواليات التابعة تْ ُقِسمَ وِعْنَدَما  مصر. تجاهانٍي ُمحتمِؿ أْف يتقدـَ أي جيٍش عثم

ـ َتمسََّؾ البريطانيوَف بفمسطيف ٜٙٔٔبيكو  - سايكس يةِ اقِ فَ اتْ في في آسيا العثمانيِة 
ى أْف تكوَف كٌؿ مف حيفا وعكا تحَت السيطرِة الحرُص الشديُد عم :أِلَْسباٍب عدٍة منيا

ِحَفاًظا عمى َمَصاِلحيا في شرِؽ البحِر المتوسِط وفًقا ألىداِؼ لجنِة دي  ؛البريطانيةِ 
وخالؿ فترِة الحرِب كاف الخبراُء  ،–التي سيأتي ذكر المزيد عنيا – de Bunsenبنسف

ألسطوِؿ البريطانيوَف في حيرٍة مف أمِرِىـ تجاه المكاِف األمثِؿ إلقامِة قاعدٍة عسكريٍة ل
؟ إلى أف أصبحْت أـ حيفاسكندرونة ىؿ تكوف اإل :في شرؽ البحر المتوسط البريطاني

ُسوريا منطقَة نفوٍذ فرنسيٍة، وخضعْت فمسطيُف لإلدارِة البريطانيِة في ظؿ نظاـِ االنتداِب 
  .سكندرونةُة العسكريُة في حيفا وليس في اإلوتقرَر أْف تكوَف القاعد ،فُحسـ األمرُ 

أصبحْت  ،وعادْت التجارُة سيرَتيا األولى اىَ ارَ زَ وْ وبعد أْف وضعْت الحرُب أ
كبيٌر دٌس موانُئ فمسطيف غيَر قادرٍة عمى استيعاِب ذلؾ الوضع، وأْضحى ىناؾ تك

دعْت الحاجُة إلى إحداِث تحسيناٍت  اعمى أرصفِة الموانِئ وداخؿ ُمْستودعاِتيا؛ ولذ
، وكاَف مف الُمقترِح أْف ىذاُوِضعْت الخطُط ألجِؿ فوتسييالٍت في موانِئ فمسطيف، 

ىذا تطوير دراسِة الخطة التي ُرِسمْت لنَُّو بعَد إإال  ىيكوَف لميناِء يافا العنايُة الكبر 
 َبَرَزتْ ى رَ خْ أُ  راضٍ غْ وأِلَ لَؾ ذَ ولِ  ؛أنََّيا فكرٌة غيُر حكيمٍة ومكمفةٍ  رارِ القَ  اعِ نَ صُ الميناء تبيَف لِ 

 تْ لَ ذَ بُ يز، وَ يِ جْ وى مف التَّ تَ سْ ى مُ مَ عْ يًزا عمى أَ جَ فكرُة إنشاِء ميناٍء جديٍد في حيفا يكوُف مُ 
ف مف يالثِ ي والثَّ ادِ في الحَ  العالميةِ  لمتجارةِ  وُ افتتاحُ  َـّ ط حتى تَ طَ الخُ  تْ عَ ضَ الجيود ووُ  ؿَ كُ 
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أعاله  المذكورِ  العنوافَ  حمؿُ وضوع الذي يَ المَ ىذا  اوؿُ نتنَ  ؼَ وْ سَ وَ ـ. ٖٖٜٔأكتوبر عاـ 
 يطِ مِ سْ تّ  عَ اني مَ مَ ثْ العُ  يدِ عَ ي الْ ا فِ فَ يْ حَ  اءِ ينَ مِ  وضعِ ب ايَ ْسَتِيمُ : نَ الِفَكرِ مف  َمْجُموَعةٍ في 
َـّ يرِ طوِ تَ لِ  انيةُ مَ ثْ العُ  مطاتُ بيا الس   امتْ التي قَ  اوالتِ حَ ى أىـ المُ مَ عَ  ءِ وْ الضَّ  عمى  رجُ عَ نُ  ه، ث
 َـّ ثُ ولى، األُ  يةِ المَ العَ  ربِ حَ اف الْ بَ إِ  اصةً خَ موانئيا و  طيف عامةً مسْ فِ اه جَ بريطانيا تِ  ةِ ياسَ سِ 
حتى  يوت عمأْ رَ التي طَ  طوراتِ ـ التَّ ىَ يد وأَ دِ جَ ا الْ فَ يْ حَ  اءِ ينَ مِ  اءِ نَ بِ  كرةِ إلى فِ  ؾَ لِ ذَ  دَ عْ ؿ بَ قِ نتَ نَ 
نعالج أصداء ثـ ، وِ احِ تَ تِ فْ اِل  قيـَ الذي أُ  ؿَ فْ الحَ  اوؿُ نَ تَ نَ  ثـا، يدً دِ جَ  اءً ينَ مِ  البعُض  ْعتََبرها

 .جِ ائِ تَ نَ  فْ يو مِ لَ صمنا إِ وَ ا تَ ـ مَ ىَ أَ بِ  اسةِ رَ الدّ  ؾَ مْ تِ  ـُ تِ خْ نَ ا ثاره، وأخيرً آفتتاح وأبرز اال

ـ كبداية لمدراسة كونو ٖٕٜٔ أف اختيار عاـومف األىمية بمكاف أف نذكر 
مف أجؿ اختيار الموقع  الفمسطينيالعاـ الذي أرسمت فيو بريطانيا بعثة لدراسة الساحؿ 

فوقع اختيار  ،ميناء وقاعدة األسطوؿ البريطاني في شرؽ المتوسطاألمثؿ ليكوف 
ا رسمي  ذلؾ العاـ الذي تـ فيو افتتاح الميناء ف ،ـٖٖٜٔ، أما عاـ البعثة عمى ميناء حيفا

التي التغيرات أف بعد ما طرأ عميو مف تجديد وتطوير. كما نود أف نشير ىنا إلى 
عما قبؿ التوسعة والحفر والبناء وىذا أجريت عمى الميناء جعمتو ميناء يختمؼ تماما 
 ما جعؿ البعض يطمؽ عميو ميناء حيفا الجديد. 

  :العصر العثمانيحيفا في ميناء 

 تخضعوقد ، (ٔ)عمى الشاطئ الجنوبي لخميج عكا جبؿ الكرمؿسفح عمى حيفا تقع 
ما األساسية  حيفا صادراتُ  تعتنو لمتصرؼ عكا، و في الحقبة العثمانية مف الناحية اإلدارية 

أقيمت فييا ف ،وفد إلييا األجانب منذ فترة مبكرةالقمح والنعناع وزيت الزيتوف والنبيذ. بيف 
 . (ٕ)كاف أشيرىا مستعمرة تؿ أبيبالتي  ييوديةالمستعمرات ال وبعضمستعمرة ألمانية 

انطمؽ العمؿ في بناء خط سكة حديد الحجاز  ،ـٜٓٓٔوفي سبتمبر مف عاـ 
باف فترة العمؿ اضطر القائموف عمى المشروع  ،ألسباب سياسية ودينية لمدولة العثمانية، وا 

  .(ٖ)واعتبروا ذلؾ أمًرا ال مناص منو ،إلى الحصوؿ عمى منفذ عمى البحر المتوسط
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دارة اإلفي عمميا حتى بدأت معاكسات قدًما تمضي العثمانية مـ تكد الحكومة ف
تظير بشكؿ  -بط دمشؽ وبيروت ير ي كاف ذال لسكةالتي كانت تدير خط ا –الفرنسية 

نقؿ المواـز مف في إذ أخذت تتباطأ  ؛ووضع المشروع بشكؿ عاـ ،خطير عمى سير العمؿ
مما بال مسوغ  أموااًل ضخمةوشرعت تطمب  ،بيروت إلى دمشؽ ومنيا إلى المزيريب

وكانت  ،ا بما ستظيره ىذه اإلدارة مف إقداـ أو إىماؿا كمي  ا ارتباطً عؿ سير العمؿ مرتبطً ج
رغاميا عمى شراء خطوطيا بأثماف باىظة تأمينً إتقصد بذلؾ  ا حراج موقؼ الحكومة وا 

ربط مدى أىمية ب أيقنتو  ،بدسائس الشركةالعثمانية أحست الحكومة ومف ىنا  .لمنافعيا
 دواتعمى األ منو تحصؿأف بميناء بحري يخمصيا مف ىذا االبتزاز و الخط الحجازي 

ما بيف  فرعي خطمد قررت ف ؛ا لألقطار الواسعة التي سيمتد فيياكوف منفذً يو  الضرورية،
وصؿ إلى مدينة حيفا في أكتوبر مف عاـ ، و ـٖٜٓٔعاـ  وتـ البدء فيوقد  .(ٗ)حيفادرعا و 
 .(٘)كـٔٙٔحوالي  اطوليقطع مسافة ـ بعد أف ٜ٘ٓٔ

حيفا  -ومف األىمية بمكاف أف نذكر أف المنطقة التي ُمد فييا خط درعا 
متر باإلضافة  ٓٓٔٔفييا ثمانية أنفاؽ بطوؿ  وشؽ، كانت مف أكثر المناطؽ وعورة

 .(ٙ)إلى بناء عدد مف الكباري
 بناء عقبونود أف نشير إلى أف مدينة حيفا قد تغير وجُييا في كافة النواحي 

إذ  ؛التي كاف عمييا دوًرا ال ُيمكف إغفاُلو البسيطة ىذا الخط، ولعب ميناؤىا بالحالة
ساىـ في تقديـ العديد مف الخدمات، وحؿ مشاكؿ ما كانت ِلُتَحؿ مف دونو إال بنفقات 

: مشكمة الفحـ الالـز لمقطارات التي واجيت قطارات سكة حديد ياومن .(ٚ)باىظة
 0ٕٓٓٓ٘إلى  0ٕٓٓٓٓيالؾ السنوي لمفحـ يتراوح ما بيف . فقد كاف االست(ٛ)الحجاز

طف مف الفحـ في  ٖٓٓطف. ولذلؾ كانت ترسو يومًيا سفينة في ميناء حيفا لتفرغ 
 .(ٜ)ظروؼ الطقس المناسبة أي: في فصؿ الصيؼ

ما و ـ، ٜ٘ٓٔوعمى الرغـ مف وصوؿ خط سكة حديد الحجاز إلى حيفا في 
ف ميناء يافا إعمراني إال وازدىار تجاري  نتعاشواطرأ عمى المدينة مف زيادة سكانية 
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األوؿ، لدرجة أنو كاف يتفوؽ في حجـ صادراتو ووارداتو عمى  الفمسطينيظؿ الميناء 
 . (ٓٔ)مينائي حيفا وعكا عندما قامت الحرب العالمية األولى

وميما يكف مف أمر، فقد كانت جميع المواد المطموبة لمسكة الحديد تصؿ عبر 
معدات نقمت جميع الفا، وكانت ُتوزع مف ىناؾ إلى المناطؽ المختمفة، كما ميناء حي

؛ مما أدى إلى تحقيؽ وفرات مالية كبيرة  (ٔٔ)عبر ىذا الميناء الالزمة لبناء الخط الرئيس
لمشركة الفرنسية التي كانت تدير ما تدفعو الوقت الذي لـ يكف لدييا  العثمانية فيلمدولة 

ـ تدفؽ عمى ميناء حيفا الكثير مف اآلالت ٖٜٓٔ. ومنذ عاـ (ٕٔ)دمشؽ -خط بيروت 
 جؿ اتماـ الخط، وطرأت طفرة كبيرة عمى حجـ صادراتو ووارداتو.ألوالمعدات 

العوائؽ  بعض فإليكوف ميناًء كبيرًا، إال  أىمتومقومات طبيعية بحيفا  تمتع ميناء
غير وجيتيا السفف عميو، واضطرت الكثير منيا إلى أف ت ترددالطبيعية كانت تقمؿ مف 

مف الموانئ األخرى مرساىا وقبمتيا، ومنيا: تيارات المياه القوية التي كانت تجتاح  وتجعؿ
السفف الكبيرة  مما كاف يضطرمنطقة الميناء، وكميات الرماؿ التي كانت تمأل مرساه، 

مف يا صغيرة بميمة نقؿ ما عمى متنتكفؿ المراكب اللت ؛أف ترسو خارجو تقصدهالتي 
ـ شرعت السمطات العثمانية في حؿ ىذه ٜ٘ٓٔوفي عاـ . (ٖٔ)بضائع إلى الرصيؼ

الوثائؽ البريطانية أف  وقد ورد في .المشاكؿ، وفكرت ممًيا في بناء ميناء جديد في حيفا
 .  (ٗٔ)ـٜٚٓٔىذا الموضوع كاف ضمف الخطط التي أدرجت في جدوؿ أعماليا في عاـ 

إذ كاف عبارة عف رصيؼ طولو  ؛متردًيا وعمى أية حاؿ، كاف وضع الميناء
ياردة بعمؽ حوالي خمسة عشر قدًما، ُبني مف حجارة ال يمكنيا أف تصمد في  ٖٓ٘

وجو الرياح التي كانت تيب عمى المنطقة؛ ولذلؾ غاصت ثالثوف ياردة مف نيايتو في 
خير شاىد عمى قوة األمواج التي كاف الماء، وكانت قضباف الحديد الممتوية الموجودة 

  . (٘ٔ)يتعرض ليا ىذا الرصيؼ
الخطط تبيف أنو مف الضروري لمنيوض رسمت وبعد أف ُأجريت الدراسات و 

ولما . بناء عدد مف األرصفةو بالميناء بناء حاجز أمواج ليعطي الحماية الالزمة لألرصفة، 
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الخطة عمى ضرورة  ركزتكاف اليدؼ مف التطوير استقباؿ السفف الصغيرة والمتوسطة 
قدًما. أما األرصفة التي كاف مف  ثمانية عشرتعميؽ المياه أماـ بعض األرصفة حوالي 

قدًما إلى  ٕٛالمستيدؼ أف تستقبؿ السفف الكبيرة فقد تقرر أف يكوف الحفر أماميا ما بيف 
 .(ٙٔ)استرليني 0ٔٓٓ0ٓٓٓٔذييا إلى نيايتيا يالخطة مف بداية تنفقدًما، وُرصد ليذه  ٖٗ

عمى أف يكوف  -كبير ميندسي خط سكة حديد الحجاز -أصر ميسنر باشا 
أف المنافسة ستكوف شرسة  إلدراكوالميناء ِممًكا لمسكة الحديد، وأال ُيؤجر لشركة أجنبية 

 . (ٚٔ)الحكومةأف يكوف الميناء في أيدي ذا فضؿ مع ميناء بيروت، ول
ميسنر  ـ(ٜٜٓٔ -ٙٚٛٔ)الثاني عبد الحميد  وعمى أية حاؿ، كمؼ السمطاف

ميناء مف شأنو أف يتجاوز ميناء بيروت. وبعد دراسة توصؿ بإنشاء ـ ٜٚٓٔباشا في عاـ 
إدارة خط السكة الحديد ال تستطيع أف تتحمؿ العبء المالي لتنفيذ إمكانات الرجؿ إلى أف 

وكحؿ مؤقت تقرر بناء حاجز أمواج  ،في الوقت نفسو كبير وبناء ميناءمشروعيا الخاص 
لمقوارب التي كانت ال تزاؿ  -ضد الرياح  -متر، وتوفير المزيد مف الحماية  ٓٓٛطولو 

 . (ٛٔ)ُتستخدـ بسبب المياه الضحمة لنقؿ حموالت السفف الكبيرة إلى الشاطئ
مراًرا وتكراَرا. وبينت خريطة  المشروع تـ تأجيؿ تنفيذ وميما يكف مف أمر، فقد

ـ وخريطة أخرى قاـ بيا ميندسوف بريطانيوف بعد فترة وجيزة مف ٜٔٔٔشوماخر لعاـ 
كما قيد أنممة االستيالء البريطاني عمى حيفا؛ أف عممية إطالة حاجز األمواج لـ تتقدـ 

 كانت تنوي السمطات العثمانية. 
وضعت خطة لبناء ميناء كبير في حيفا مرة أخرى، وتقدمت  ،ـٜٗٔٔوفي عاـ 

وعمى ما يبدو أف العرض الفرنسي قد شركة فرنسية بعرض لمحصوؿ عمى تصريح البناء، 
وكؿ األمر إلى شركة ألمانية، وأسندت إدارة الميناء إلى الميندس الخبير درويش ُرفض وأُ 

 . (ٕٓ)العالمية األولى تسبب في تعميؽ المشروعف اندالع الحرب إإال  ،(ٜٔ)بؾ أبو العافية
لماذا لـ ُتوضع خطط تطوير ميناء حيفا موضع التنفيذ عمى  :نا نتساءؿولعم

الرغـ مف أىميتيا، ولكف إذا ربطنا األوضاع في واليات الدولة العثمانية وأطرافيا بما كاف 
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فيو السمطاف عبد  يدور ويحدث في مركزىا لزاؿ الغموض، ففي العاـ التالي الذي كمؼ
االتحادييف،  حركةالحميد ميسنر باشا ببناء ميناء ينافس ميناء بيروت قامت ضده 

ـ ُأطيح بالسمطاف تماًما، ومنذ ذلؾ التاريخ ٜٜٓٔواضطربت أحواؿ الدولة، وفي عاـ 
ومحيطيا القريب وبالتحديد  في مركز الدولة مشاكؿ الداخميةالإلى ف و االتحادي انصرؼ

البمقاف، وألقى االتحاديوف بمشاكؿ الواليات العربية وراء ظيورىـ، فسيطرت إيطاليا عمى 
ـ ولـ يحركوا ساكًنا، ثـ غاصت الدولة في حرب البمقاف حتى أذنييا خالؿ ٜٔٔٔليبيا 
لت كؿ ة األولى، فحايملـ، وزاد الطيف بمو تورطيا في الحرب العأٖٜٔ -ٕٜٔٔالفترة 

 ىذه الظروؼ دوف إتماـ مشروعات التنمية عامة ومشروع ميناء حيفا خاصة.

 :تباين اآلراء بشأن حيفا إبان الحرب
ـ أثٌر سمبٌي عمى ٜٗٔٔكاف الندالع الحرب العالمية األولى في أغسطس عاـ 

بشكؿ عاـ وعمى ميناء حيفا بشكؿ خاص، وعمى الرغـ مف  الفمسطينيالواقع االقتصادي 
ف حجـ إـ إال ٜٗٔٔدد إال في نوفمبر عاـ أف موقؼ الدولة العثمانية مف الحرب لـ يتح

لى ميناء حيفا قد خيـ عميو الكساد، وأمسؾ التجاُر األوروبيوف عف إقراض  الشحف مف وا 
بنوؾ صفقاتيـ المعتادة في انتظار التجار المحمييف محدودي اإلمكانات، وجمد التجار وال

معرفة ما يمكف أف تسفر عنو تطورات الحرب، كما فر األثرياء والتجار األجانب عمى 
متف سفينتيف ُأرسمتا مف أجؿ ىذا الغرض نتيجة المعاممة السيئة التي حاقت بيـ مف لدف 

 .  (ٕٔ) أاألتراؾ ال سيما الييود والمسيحييف. وظؿ الوضع ينتقؿ مف سيء إلى أسو 
وفي الوقت الذي كانت مدف الساحؿ الشامي تترنح متأثرة بالحرب وأوزارىا 
كاف التنافس واالختالؼ بيف الدوؿ المتحالفة عمى ممتمكات الدولة العثمانية عمى 
أشده، وكذلؾ كاف بيف الساسة البريطانييف أنفسيـ الذيف تباينت أطماعيـ االستعمارية 

ض، ولنضرب مثاًل كي ندلؿ عمى ما نقوؿ، كاف ريلموتصوراتيـ في ممتمكات الرجؿ ا
مية ، وزير الحرب حينذاؾ، يرى أف تركز بريطانيا عمى مطالب إقميKitchener كتشنر

عف ضرورة السيطرة البريطانية عمى ميناء  محددة، وأضحى المدافع الرئيس



 محمد سعدمحمود عبد اهلل  .د                 م55;3 -45;3 في االستراتيجية البريطانية ميناء حيفا الفمسطيني 

- 33 - 

الفرنسي في ، والوجود استانبوؿاإلسكندرونة السوري؛ ألنو اعتبر الوجود الروسي في 
سويس، وكذلؾ عمى اليند. الة بالد الشاـ؛ يشكالف خطًرا مؤكًدا عمى أمف مصر وقنا

قد نحى منحى آخر، ففي االجتماع الذي التأـ في  Lloyd Georgeف لويد جورج إإال 
ـ اقترح أف تكوف فمسطيف وبالتحديد حيفا بدياًل عف ٜٗٔٔالعاشر مف مارس 

كز عمى أىمية ميناء حيفا وموانئ فمسطيف األخرى، اإلسكندرونة، وكاف اختياره يرت
وخطوط السكؾ الحديدية التي ستربطيا ببالد ما بيف النيريف وما يمكف أف يعود عمى 

؛ إذ ما تـ وصؿ فمسطيف بالعراؽ -سياسية واقتصادية وعسكرية  -بالده مف مكاسب
مصر  عبر ىذه الخطوط، واستقر في ذىنو أف فمسطيف ستكوف منطقة عازلة بيف

ف كيتشنر رفض ىذا االقتراح، واعتبر أف إالتي تخضع لمنفوذ الفرنسي. إال  وسوريا
  .(ٕٕ)ؽ" فمسطيف "لف تكوف ليا جدوى لبريطانيا عمى اإلطال

ف فكرة المنطقة الحاجزة التي تبناىا الساسة البريطانيوف إ ،ومف الجدير بالذكر
قبوؿ التنازؿ لفرنسا عف الموصؿ إباف الحرب العالمية األولى وأجبرت بريطانيا عمى 

وقبوؿ الوجود الفرنسي في سوريا قد فقدت جدواىا عندما قامت الثورة في روسيا سنة 
ـ، وعندما استصغرت بريطانيا الدور العسكري الذي قامت بو فرنسا في الحرب ٜٚٔٔ

في جبية الشرؽ، وبالتحديد ضد الدولة العثمانية؛ ولذا حاولت جاىدة أف تنكث 
 نيا أرغمت عمى أف تفي بيا في نياية المطاؼ.إلفرنسا في بالد الشاـ إال  اىبوعود

وأماـ الخالؼ في الرؤى وتنازع وجيات النظر شكؿ رئيس الوزراء البريطاني 
لجنة مف ( ـٜٙٔٔ -ٜٛٓٔ) Asquith  Henry  Herbertاسكويث   ىنري ىربرت

عرفت ممثميف عف وزارة الخارجية ومكتب اليند واألميرالية ومكتب الحرب ومجمس التجارة 
ة لبريطانيا في الح االقتصادية والتجارية الرئيسمف أجؿ مناقشة المصبمجنة دي بنسف 

أبريؿ  ٕٔالشرؽ سواء القائمة بالفعؿ أو المحتمؿ أف تكوف، وُعقد أوؿ اجتماع ليا في 
ثوابت  ةدراسة استغرقت ستة أسابيع، وضعت المجنة تقريًرا تضمف تسع ـ، وبعدٜ٘ٔٔ

لمسياسة البريطانية تجاه ممتمكات الدولة العثمانية في آسيا، كاف أحدىا االحتفاظ بالموقع 
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. كما أوصت المجنة بأف يكوف ميناء (ٖٕ)والخميجاالستراتيجي في شرؽ البحر المتوسط 
متوسط عمى الرغـ مف اعتراض كتشنر، وخمصت إلى أف حيفا قاعدة بريطانيا في شرؽ ال

-زاخو-سنجار-تدمر-بريطانيا ليا مصمحة خاصة في اإلقميـ الواقع "جنوب خط حيفا
روانديز"، وأوصت بضـ كؿ مف بغداد والبصرة وربطيما بحيفا عبر محطات -أماديا

حيفا ـ لتجعؿ ٜٙٔٔبيكو عاـ  -. ثـ جاءت اتفاقية سايكس (ٕٗ)وخطوط سكؾ حديدية
سالفة  جنةمبالوعكا مف نصيب بريطانيا، وقد كاف ذلؾ رأي سايكس الذي كاف عضًوا 

ومف  ، ولذلؾ قامت القوات البريطانية باحتالؿ ىذا الشريط الساحمي وظييره(ٕ٘)الذكر
ـ، ٜٛٔٔضمنو مدينة حيفا التي خضعت في الثالث والعشريف مف سبتمبر مف عاـ 

 .عثمانيمف الحكـ ال معمنة بذلؾ انتياء أربعمائة عاـ

 :دوافع البريطانيين إلنشاء ميناء حيفا

دار الزماف دورتو، وتوقفت رحى الحرب، ولـ يعد الوضع التجاري الذي انتعش 
تبيف الجداوؿ الواردة في و كثيًرا قبيؿ الحرب وفي عشيتيا إلى سيرتو األولى لعدة سنوات، 

الموانئ في فمسطيف والمؤرخ في يوليو عف  Frederick Palmer بالمر فريدريؾ تقرير 
كمية الحموالت التي دخمت الميناء وأبحرت منو، وقيمة التجارة الصادرة والواردة،  ؛ـٖٕٜٔ

؛ وأنو خالؿ السنوات الثالث - (ٕٙ)ةالفمسطينيأىـ الصادرات  –وحجـ صادرات البرتقاؿ 
جة أف صادرات ـ، لدر ٖٜٔٔالتي أعقبت الحرب كانت الحموالت الكمية أقؿ مف عاـ 

ـ، ولذا ٖٜٔٔـ انخفضت إلى أقؿ مف نصؼ الصادرات في عاـ ٕٜٔٔالبرتقاؿ في عاـ 
خاصة ميناء حيفا موانئ فمسطيف عامة و  لـ يوجو المسئولوف البريطانيوف عنايتيـ تجاه

ممحوًظا ابتداء مف  شيدت صعوًداخالؿ تمؾ الفترة. غير أف قيمة الصادرات والواردات قد 
الجدوؿ التالي يوضح لنا قيمة الصادرات والواردات في مينائي حيفا ويافا ـ، و ٖٕٜٔعاـ 

 :    (ٕٚ)باإلسترليني خالؿ السنوات المدرجة بو 
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 ميناء حيفا ميناء يافا

 اإلجمالي الصادرات الواردات اإلجمالي الصادرات الواردات السنة
3;45 44754:8 832;68 4:86254 3542435 334582 3654795 
3;46 4753;;9 87;372 4;23369 3675574 3959:2 3849354 

3;47 6253994 :76545 6::8267 3:994:9 355593 423287: 

أما عف عدد السفف التي دخمت مينائي يافا وحيفا خالؿ الفترة نفسيا والحمولة 
             : (ٕٛ)بالطف فيي كالتالي

 : ميناء يافاأواًل 
 السفن الشراعية السنة

 الحمولة            العدد
 السفن البخارية

 العدد           الحمولة
 اإلجمالي

 العدد            الحمولة
3;45 749 3442; 597 92599: ;24 937;:9 
3;46 59: 3225: 598 9;4337 976 :24375 
3;47 956 38636 726 33656:7 345: 337;:;; 

 حيفا : ميناءاثانيً                                 
 السفن الشراعية السنة

 العدد            الحمولة
 السفن البخارية

 العدد           الحمولة
 اإلجمالي

 العدد            الحمولة
3;45 6:7 :8;: 43: 72;646 925 73:344 
3;46 638 8:25 44: 757:87 866 76488: 
3;47 764 9738 472 8::356 9;4 8;7872 

يتضح لمف ُيمعف النظر في الجداوؿ الواردة أعاله أف حجـ الصادرات 
التي دلفت إلى مينائي: يافا وحيفا كانت في  السففوالواردات وكذلؾ عدد وحمولة 

األولى أكبر بكثير مف نظيرتيا حتى أنيا كادت تصؿ في بعض األحياف في األولى 
 .اممحوظً  اا تجاري  قد شيد تغيرً  ٕٜ٘ٔوأف عاـ  ضعؼ الثانية.
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وشيد الوضع التجاري إلى ما كانت عميو، عادت الحياة  ،مع مرور األياـ
ازدىاًرا كبيًرا؛ لدرجة أف األرصفة والمخازف في مينائي حيفا ويافا لـ تعد تستوعب 

نتائج ىذا الوضع السمع  وتكدست مفا، ما والمصدرة منيمكمية البضائع المستوردة إليي
مساحة  صغروالبضائع في ميناء يافا حينذاؾ، بسبب الزيادة الضخمة لممرور عبره، و 

بو حتى أصبح تخفيؼ الضغط عنو مسألة ممحة  األرصفة ومستودعات التخزيف
لمغاية، ومف أجؿ حؿ ىذه المعضمة تشكمت لجنة مف اثني عشر عضًوا في فبراير مف 

ؤىا عشريف اجتماًعا مف أجؿ دراسة ظروؼ الميناء وتقديـ ـ، وعقد أعضإٜ٘ٔعاـ 
 . (ٜٕ)التوصيات الضرورية لمتحسينات العامة لو

المندوب السامي بنفسو بالتوجو إلى الميناء، واصطحب ىربرت صموئيؿ قاـ 
معو مصوًرا ليمتقط لو بعص الصور التي تنقؿ حالة الميناء. وقد ُأعدت خطة لمعمؿ 

ضاف لتفريغ ، إضافيةوأرصفة ات لمرسى الميناء، وتوفير مخازف تضمنت تحسينات وا 
 عمى األرصفة ولممخازف الجديدة.حديثة ع فْ البضائع والحموالت، وتوفير ُمعدات رَ 

 0ٓٓٓٓٔٔكاف مف المقرر أف تنفذ الخطة عمى أربع مراحؿ، وُرصد لتنفيذىا حوالي و 
. (ٖٓ)ة لحكومة فمسطيفاسترليني. وقد اعتبر المندوب السامي ىذه اإلجراءات ضروري

خطة بناء وتطوير ميناء يافا تبيف أنيا لـ تكف فكرة الوعمى ما يبدو أنو بعد دراسة 
حكيمة ومكمفة في الوقت نفسو؛ فبرزت فكرة إنشاء ميناء جديد في حيفا يكوف مجيًزا 

 . (ٖٔ)عمى أعمى مستوى مف التجييز الستقباؿ أحدث السفف وأضخميا

قميؿ وُرَبَما يطرح القارئ السؤاؿ التالي: لماذا تركز االىتماـ عمى ميناء حيفا 
؟ سوؼ ُنوجز اإلجابة العريؽ وليس عمى ميناء يافاالشيرة ضعيؼ اإلمكانات التجارية 

 في السطور التالية. 

لقد كاف ميناء حيفا َيْفُضؿ ميناء يافا كميناء رئيس لفمسطيف لعدة أسباب، 
أف نسمط الضوء عمى مميزات وسمبيات ميناء يافا أواًل لتبياف الصورة: ولكف حري بنا 
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، وتقع ويغطي ميناؤىا المنطقة الجنوبية مف فمسطيف كانت يافا تقع بالقرب مف القدس
وىاتاف مزيتاف ال  ،في قمب حزاـ البرتقاؿ أشير محصوؿ كاف ُيصدر مف ىذه المنطقة

ممموء  كاف المدخؿ إلى مينائيا ،. ولكف مف ناحية أخرىيمكف االستيانة بيما
إال وقت الظروؼ  والرسو في تحاشيربابنة السفف إلى  اضطرتبالصخور التي 

محتويات ىذه جؿ تفريغ ألالمناخية اليادئة. وُأجبرت إدارة الميناء عمى توفير زوارؽ 
 وفي الحقيقة تمؾ كانت مبررات. سمبية كثيرة ثارآالسفف، وقد كاف ليذا الوضع 

لدحض حجج سكاف يافا الذيف رغبوا في تشييد المرفأ الجديد في  البريطانييف المسئوليف
فكاف لو العديد مف المميزات: فمف الناحية  ،أما ميناء حيفامدينتيـ وليس في حيفا.  

مف الرياح المترددة عميو الطبيعية كانت تالؿ جبؿ الكرمؿ تمنح الحماية لمسفف 
 ،شاطئ حيفا يقع في موقع مثالي يساعد عمى بناء األرصفة فإكما  .ةالجنوبية الغربي

بالقرب مف محاجر عتميت التي  وجوده أيًضا وومف مميزات، (ٕٖ)وكذلؾ حواجز األمواج
 .(ٖٖ)تحتوي عمى األحجار المناسبة إلقامة األرصفة وحواجز األمواج المطموبة

حيفا عمى رأس سكة حديد فمسطيف إلى  قوع مدينةو  أيًضاومف مميزات ميناء حيفا 
شرؽ لميناء  نو سيكوفكما إ، عمى البحر المتوسط حديد الحجازوأنو منفذ سكة  ،مصر

يراف إذا ُوضع  دمشؽو الكرؾ  بيف القسـ الواقعسوريا ال سيما األردف و  وكذلؾ منفًذا لمعراؽ وا 
حيفا أقرب حمقة  ميناء مف التي ستجعؿ مد سكة حديد حيفا بغداد البصرةفي الحسباف 

 . (ٖٗ)اتصاؿ بري بحري بيف اليند والشرؽ األقصى مف جية وأوروبا مف جية أخرى

عمى وال نريد أف نغفؿ أف بريطانيا قد توصمت إلى اتفاقيات مع الدوؿ المتنافسة 
كاف مف المقرر أف يتـ نقؿ بتروؿ ىذه  ،شماؿ العراؽ، وبمقتضى ىذه االتفاقيات نفط

المنطقة عبر خط أنابيب يخرج مف كركوؾ باتجاه الجنوب الغربي إلى الفرات عند الحديثة، 
بو  إلى أف ينتييمناطؽ النفوذ الفرنسي  يخترؽومف ىناؾ يتفرع الخط إلى فرعيف، فرع 

في  صبيلى أف يمج أرض فمسطيف إالمسير عند ميناء طرابمس السوري، والفرع اآلخر 
وكاف مف المخطط ليما أف يكونا  ة،الفمسطينيفي مدينة حيفا حوض لو ومعمؿ تكرير 
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وقد كاف بناء ىذا الخط واكتشاؼ البتروؿ في شماؿ العراؽ سبًبا  بالقرب مف الميناء الجديد،
  (ٖ٘) .أىميا  إف لـ يكف مف األسباب التي دفعت بريطانيا إلى بناء ميناء حيفا الجديد

إنشاء قاعدة الرغبة في ونضيؼ إلى كؿ ما سبؽ الدافع العسكري المتمثؿ في 
حربية لألسطوؿ البريطاني في حيفا القريبة مف بيروت، تمؾ الفكرة التي طرحت منذ بداية 

بانيا ولـ تغادر أذىاف العسكرييف البريطانييف. لكؿ ىذه األسباب و  الحرب العالمية األولى وا 
 ميناء فمسطيف في شرؽ المتوسط.لتكوف قاعدة لوليس يافا  وقع االختيار عمى حيفا

دوف خجؿ  -وقد دأب المسئولوف البريطانيوف عمى اإلعالف في كؿ مناسبة 
أف مشروع ميناء حيفا الجديد ىو السبيؿ إلى الخروج مف وطأة األزمة االقتصادية  -

سكاف فمسطيف، في  الخانقة التي تمر بيا فمسطيف، وكأنيـ ما أقدموا عميو إال لرفاىية
منو كاف خدمة مصالح بريطانيا  األساسيحيف أف الحقيقة كانت خالًفا لذلؾ، فاليدؼ 

أقدموا عمى ىذا العمؿ بقرض حممت  يـاالقتصادية والعسكرية. ومف المثير لمسخرية أن
 الفقير. الفمسطينيوطأتو حكومة فمسطيف وناء بثقمو وتمظى بناره الشعب 

مف  احتشد جمع غفيرفقد  ف عف ذلؾ،يغافمكانوا ف يالفمسطيني وال تحسبف أف
المنتدبة لدى الحكومة  ا، قبؿ الشروع في إنشاء الميناء في حيفا، واحتجو العربالتجار 

مصالح ، وعمى تسخير البالد لخدمة  مف يافاعمى إقامة الميناء في حيفا بداًل 
ة قمة الماؿ عمى اعتبار أف البريطانييف وحمفائيـ مف الييود الصياينة، ودحضوا حج

كما كانوا عمى يقيف مف أف الحكومة  .(ٖٙ)تكمفة ميناء يافا أكبر مف تكمفة حيفا بكثير
المنتدبة قد أعمت مصمحتيا العميا عمى مصالح الشعب التي ائتمنت عميو، وأف أىدافيا 
كانت حربية في المقاـ األوؿ واقتصادية في المقاـ الثاني وألجؿ ىذا استخمصت 

 لنفسيا حيفا عمى يافا.  
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 :فكرة بناء ميناء حيفا ومعوقات البدء فيها

خالؿ فترة االنتداب البريطاني إلى  تطوير ميناء حيفاالعممية لفكرة ال جذورتعود 
شركة الأحد أكبر الشركاء في  –ـ عندما ُعِيد إلى مستر فريدريؾ بالمر ٖٕٜٔعاـ 

 (ٖٚ)- Tritton وترتوفوبالمر  Rendel رندؿمميندسيف التابعة لة يستشار اليندسية اال
اختيار موقع صالح عمى شاطئ فمسطيف مف أجؿ إنشاء ميناء كبير فيو، فذىب ميمة 
بعد ، و وإلى أقصى شمال ومف أقصى جنوب الفمسطينيالساحؿ  تجوؿ في منطقةو الرجؿ 

تقريًرا مسيًبا وشفعو . وعمى الرغـ مف أنو قد وضع إلى لندفأدراجو عاد أف أنجز ميمتو 
ـ بو وصالحيتو ألف يقا .(ٖٛ)ساحؿ مدينة حيفاعف أىمية والخرائط  بالرسـو الالزمة

سنوات مف غير أف يستقر رأي الحكومة  ثالثانقضت قد  نوميناء بريطانيا المرجو إال إ
فأوفدت بعثة لمسح  ،العمؿ بيذا التقريروزارة المستعمرات  ا قررتعمى شيء، وأخيرً 

عف  جمعو مف المعموماتالخميج الواقع بيف حيفا وعكا بًرا وبحًرا وِلَجْمع كؿ ما تيسر 
وفي سنة  .(ٜٖ)ع الصخور وغيرىا مف األعماؿ التمييديةانو أو  البحر هأعماؽ ميا

بموجب قرار قروض فمسطيف وشرؽ قد قرض بموافقة البرلماف البريطاني عُ  ،ـٕٜٙٔ
عندئذ  بنائو ي قدرت نفقاتذأفريقيا اشترط أف يكوف مف ضمنو بناء ميناء حيفا ال

وفي ديسمبر مف عاـ . (ٓٗ)ُقبؿ تقرير السير فريدريؾ بالمر ٕٜٚٔوفي  ،0ٕ٘ٓ0ٓٓٓٔ
مف عاـ  وفي أكتوبر، (ٔٗ)ـ بدأ العمؿ في قطع األحجار مف محاجر عتميتٕٜٛٔ
وظؿ العمؿ  ،(ٕٗ)أوؿ قطار ينقؿ الحجارة األولى لحاجز البحر الخارجيانطمؽ ـ ٜٕٜٔ

اْفتُِتح لممالحة رسمًيا في يـو و  بناءً اكتمؿ الميناُء إلى أف  ساؽ وقدـبو يسير عمى 
 ـ.ٖٖٜٔالثالثاء الحادي والثالثيف مف أكتوبر 

ولكف قبؿ أف نعرض لحفؿ االفتتاح والمالبسات التي مر بيا، وما طرأ عمى 
نود أف نطرح بعض القضايا والمسائؿ التي نوقشت داخؿ أروقة  ،الميناء مف تطوير

التي المعوقات في لندف، و  ـانت في فمسطيف أالمؤسسات المعنية بيذا األمر سواء أك
 ـ. ٜٕٜٔالعمؿ في الميناء إلى عاـ بدء أرجأت 
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كانت المسألة األولى التي استغرقت بعض الوقت ومزيًدا مف النقاش ىي ىؿ يتـ 
تطوير وتحسيف موانئ فمسطيف وُينشأ بيا ميناء جديد ُيجيز تجييًزا عالًيا أـ يبقى االعتماد 

 Mr. Anthonyذي يربط فمسطيف بمصر، فقد اقترح مستر أنتوني عمى خط سيناء ال
أف يتـ تحويؿ سكة حديد سيناء  ـٕٜ٘ٔعاـ  السكؾ الحديدية في فمسطيف الذي كاف يدير

التي تجري مف رفح في فمسطيف إلى القنطرة الشرقية عمى قناة السويس، وأف ُتحوؿ إلى 
أنصار  احتجميناء بورفؤاد عمى الضفة الشرقية لقناة السويس في مقابؿ ميناء بورسعيد، و 

بأعماؿ  القياـفوائد جما دوف  تجارة فمسطيف ستجني مف ورائوأف ىذا التحويؿ بىذا الرأي 
ُجوبو برأي إذ  ؛يذا الرأيولـ َيْصؼ المناُج السائُد لضخمة ومكمفة في مينائي حيفا ويافا. 

 :ألسباب غير الحكمةمف  اعتبر أف الذي   Palmer  لمر اب السيدخر كاف مف أنصاره آ
سياسية واقتصادية واستراتيجية أف تنفؽ أمواؿ فمسطيف كي تظؿ أسيرة االعتماد عمى 

 يةالسكة الحديدوىو بذلؾ يقصد ميناء بور فؤاد المصري، وكانت حجتو أف اء أجنبي، مين
تسير في صحراء مصرية والميناء يقع في أرض مصرية، ولذا أوصى بأف يحتوي أي 

 .(ٖٗ)برنامج عمؿ وتطوير في فمسطيف عمى تصور إلنشاء ميناء في حيفا مجيز جيًدا 
الميندسيف االستشارييف في وزارة و مبراطوري لجنة الدفاع اإل وعزز ىذا الرأي تأييد

 .حيفاحديث في ميناء  لصالح الرأي الذي نادى بإنشاء انتيى القرارف. (ٗٗ)لو المستعمرات

الحفر  عمؽمسألة  وأرجأتو العمؿ في الميناء ءَبدْ  عرقمتومف المسائؿ التي 
إذ كاف مف ضمف أىداؼ تطوير  ؛واجب توفرىاال ألرصدة الماليةو، واىداخؿ ميا

تأىيمو الستقباؿ السفف ذات الغاطس الكبير حتى يكوف في وضع و توسعتو  الميناء
تقرر في البداية أف يتـ  ،وبناء عمى ذلؾ التوجوُيمكنو مف منافسة الموانئ األخرى؛ 

ظير توجو عمى ىذا التقدير، ثـ  بناء الدراساتُ  عدتْ قدًما، وأُ  ٖٓتعميؽ الحفر إلى 
لمميناء الجديد أف يكوف لو قدرة عمى استقباؿ السفف المحيطية عندما يتطمب  رادأ

قدًما لف  ٖٓ بعمؽ فالحفر ،الخطةمالمح تسبب ذلؾ االقتراح في تغيير ف ،(٘ٗ)األمر
ذا كاف مف المرغوب أف ُيسمح و . ميناء المرتقبالأف تمج يسمح لمسفف الضخمة  ا 
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قدًما  ٖ٘يستدعي تعميؽ مدخمو إلى  ذلؾفإف  وولوجقدًما  ٖٖلمسفف ذات الغاطس 
فتسبب ذلؾ في عرقمة تنفيذ المشروع نتيجة المدة التي  حتى ُيتاح ليا أف تدخؿ ِبُحرية.

 لوضع وبالمر وترتوفؿ رند :ف في وزارة المستعمرات السادةو الميندساستغرقيا 
 .(ٙٗ)التقديرات التقريبية لمتكاليؼ اإلضافية

في وزارة المستعمرات شركة:  وكالء التاجكمؼ  دوميما يكف مف أمر، فق
سناد و السادة بالمر ورندؿ  ترتوف بميمة تنفيذ بناء ميناء حيفا كميندسيف استشارييف، وا 

عمى اختياره بعناية شديدة، وأف تدفع حكومة  تقوـ الشركةتنفيذ العمؿ إلى فريؽ خاص 
معيا مف خالؿ قسـ  ؽباالتفاعماؿ فمسطيف مرتباتيـ، وأف يتـ التعامؿ مع جميع األ

 . (ٚٗ)كوكالء عف حكومة فمسطيف وكالء التاج

وزارة المستعمرات بعد فترة ليست بالقصيرة عدلت تفاؽ، فلاللـ تسر األمور وفقا 
نتيجة ارتفاع سالفة الذكر أو أية شركة أخرى شركة العف رأييا في إسناد العمؿ إلى 

دائرة األشغاؿ قسـ األعماؿ في وزارة المستعمرات و األمواؿ المطموبة. وقررت أف يقـو بيا 
شركة صمة بأعماؿ الميناء غير كونيـ مفي حكومة فمسطيف وبذلؾ لـ يعد لالعامة 

.  ومف (ٛٗ)ميندسيف استشارييف مف قبؿ وزارة المستعمرات لمتابعة العمؿ في بناء الميناء
ُعيد إليو بناء الميناء  أجؿ الحفاظ عمى سير العمؿ واالتصاؿ الوثيؽ بيف القسـ الذي

ضواف مف والميندسيف االستشارييف في لندف وحكومة فمسطيف؛ كاف ُيرسؿ عضو أو ع
ؿ حكومة فمسطيف كافة خر إلى فمسطيف. كما تقرر أف تتحمفريؽ الميندسيف مف وقت آل

  .(ٜٗ)حكومة فمسطيف بيا تنوءالتكمفة و حكومة لندف لف اإلشراؼ إنفقاتو، أي 

التكاليؼ ىو السبب األوحد ليذا التغيير الجوىري، بؿ كانت  ولـ يكف ارتفاع
ثمة أسباب أخرى تمثمت في الصخب الذي نتج عف الحممة الشعواء التي أثارىا 
اإليطاليوف والفرنسيوف واألمريكاف الذيف ىاجموا الحكومة البريطانية، واتيموىا بأنيا لـ 

متياز في مزاد عمني يتنافس فيو تمتـز بنصوص نظاـ االنتداب، وطالبوىا بأف تطرح اال
ة بالمبمغ المنتظر صرفو عمى إنجميزيف، وأنو ال يجوز أف تستأثر شركة المتنافسو 
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عمى المصالح وكاف مف سمبيات ذلؾ  سترليني،إ ٕٓٓٓٓ٘ٔتشييد المرفأ وىو 
، فتخسر بريطانيا بذلؾ استثمار احتمالية أف ُيسند العمؿ إلى شركة أجنبيةالبريطانية 

فرصة تشغيؿ  أيًضايا التي ستقرضيا لحكومة فمسطيف بفائدة كبيرة، كما ستخسر أموال
. وكاف ذلؾ (ٓ٘)المياجريف مف العماؿ الييود الذيف وعدت وكالتيـ بتشغيميـ في الميناء

 خر أضيؼ إلى قائمة األسباب التي عرقمت بدء العمؿ في الميناء. سبًبا آ
نشرت مقالة طويمة عف الميناء؛  كما أضافت جريدة "مانشستر جاردياف" التي

عقبتيف جديدتيف وقفتا قائمتيف في وجو بدء المشروع: إحداىما اكتشاؼ كيوؼ أثرية 
تاريخية في محاجر عتميت مما دعا حكومة فمسطيف إلى إيقاؼ العمؿ في المحاجر حتى 

تمثمت ف ،ثار بدراسة ما في داخؿ ىذه الكيوؼ مف آثار. أما العقبة الثانيةيقـو رجاؿ اآل
في مسألة أجور العماؿ التي لـ تفصؿ فييا حكومة فمسطيف بما يجمب رضى الييود. فقد 
وعد وزير المستعمرات الصياينة برصد أجرة يومية عالية لمييود. واتضح أف ثمة خالًفا 
ظؿ قائًما بيف الحكومة والجمعية الصييونية بخصوص ىذه المسألة. وكاف مف رأي 

لى العرب باألعماؿ األخرى فقوبؿ ىذا البريطانييف أف يعيد با ألعماؿ الفنية لمييود وا 
. وعمى كؿ حاؿ (ٔ٘)العرض بالرفض الييودي بحجة أف معظـ العمؿ في المرفأ غير فني

 العمؿ في ميناء حيفا. بدأ المعوقات التي أخرت  أبرز كانت ىذه
في حكومة دائرة األشغاؿ العامة وميما يكف مف أمر، فقد ُبني الميناء بواسطة 

 .في لندف كميندسيف مستشاريف ورندؿ وترتوففمسطيف، وبدعـ ومساعدة السادة بالمر 
أصبح إذ  ؛وأسفر ذلؾ عف عمؿ جمؿ إسترليني. 0ٕ٘ٓ0ٓٓٓٔوقد بمغت تكمفتو حوالي 
 (ٕ٘)مقابؿ ما أنفقتو مف ماليا عمى تطوير ىذا الميناءكبيرة لفمسطيف أىمية تجارية 
 رىا.ولكف عبثا جنى ثماره غي

إنو مف السخريات أف تتقدـ الشركات بعروض لتطوير موانئ فمسطيف دوف أف 
الذي لـ  -وتقوـ بتشييد ميناء حيفا  ،فترفض بريطانيا ذلؾ ،اا واحدً يدفع عربي جنييً 

بقرض ضخـ مف البنوؾ البريطانية ُيدفع مف دـ  -يكف لو ذكر مقارنة بميناء يافا 
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وتدرأ بريطانيا بنفسيا  نجميزيأف يعمؿ الماؿ اإلالشعب الكادح الفقير ال لشيء سوى 
عف وجود طرؼ أوروبي يؤرؽ وجودىا في فمسطيف. ثـ يقؼ المندوب البريطاني 
ووزير مستعمرات دولتو ويقوؿ دوف خجؿ إنيـ يعمموف ليؿ نيار مف أجؿ تمؾ الدولة 

 الميناء سيعود بالخير العميـ عمى فمسطيف وشعبيا. فالتي ائتمنوا عمييا وأ

 ٓٓٓٔبدأب ما بيف  أربع سنوات عمؿوميما يكف مف أمر، إنو خالؿ 
ووفقا . (ٖ٘)عامؿ مف العرب والييود مف أجؿ إنجاز العمؿ في ىذا الميناء ٕٓٓٓو

ديسمبر عاـ  ٕٓالذي زار الميناء في  -صحفي جريدة المقطـ  - لرواية كريـ ثابت
منو سة صباًحا وال يفرغوف عمميـ منذ الساعة الساد يشرعوف فيكاف العماؿ  ،ـٖٜٔٔ

بعضيـ يسوؽ العربات التي تنقؿ الحجارة الكبيرة والبعض ف ؛في التاسعة مساءً  إال
ينزليا بالونشات اليائمة الحجـ، وبعضيـ يفرغ الخراسانة في القوالب الخاصة بيا 

خر ينقؿ الخراسانة بعد صبيا إلى المكاف الذي توضع فيو في وسط والبعض اآل
كما بنيت في منطقة العمؿ العديد مف الورش ألجؿ مد العماؿ والعمؿ . (ٗ٘)الماء

وقد أتـ العماؿ  .باألدوات والمعدات الالزمة، وأىميا ورشة الحداديف وورشة النجاريف
التجاري والحربي مف الميناء، ثـ شرعوا في العمؿ في إنشاء حوض البتروؿ  :القسميف

 . (٘٘)بؿ انقضاء عاـ مف االفتتاحورصيفو الذي كاف مف المتوقع الفراغ منو ق

بعد ىذه الرحمة الطويمة مف العمؿ الشاؽ عمى أية حاؿ، زود الميناء الجديد و 
فداف مف المياه العميقة المحمية بحاجز أمواج يمتد مف سفح جبؿ  ٖٓٓبحوالي 
ميؿ وعرض  ٕٕٓٓبطوؿ  (ٙ٘)قرب دير الراىبات الكرمميات ثـ يمتد شرًقا الكرمؿ
 .ـٕٖٜٔمعظـ أجزائو. وقد تـ االنتياء مف ىذا الحاجز في بداية عاـ في  متر 0ٖ٘ٔ

بمغ طولو حوالي  أصغر بدأ مف رأس لساف الجمرؾ خرآكما كاف ىناؾ حاجز أمواج 
. ويظؿ عكا بني ليكوف في مواجية الحاجز األوؿ مف شاطئ خميج وقد نصؼ ميؿ،

تصبح نحو مئتي متر ومف المساناف يمتداف في البحر والمسافة بينيما تضيؽ إلى أف 
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. وقد ُبني الحاجزاف مف (ٚ٘)ميناءالىذه الفتحة بيف المسانيف تدخؿ البواخر والسفف إلى 
 . (ٛ٘)حجارة يزف أضخميا خمسة عشر طًنا

واستعمؿ في رفع الحجارة مف أماكنيا ووضعيا عمى متف قطارات السكؾ 
وتسعة ونشات رافعة أو أكثر،  اونشات يرفع الواحد منيـ خمسة عشر طنً ثالثة الحديدية 

طف ثـ زيد  ٓٓٓٔ يومًيا وكاف مجموع ما يقطع ،(ٜ٘)يبمغ محموؿ كؿ منيا خمسة أطناف
رفعت أثناء التي ع الكراكات انو ت أحداث أ. كما استخدميومًيا خمسة آالؼ طفحتى بمغ 
 مميوف متر مكعب مف البحر استعممت في ردـ األرض التي استصمحت. حواليالحفر 
الجدير بالذكر أنو قد ُركب مصباحاف كبيراف قوياف عمى الحاجزيف مف جية  ومف

 . (ٓٙ)نورىما لمسافة ستة أمياؿ إلرشاد السفف في الميالي الحالكة ليرسالالبحر 

وقد أحدث التطوير طفرة كبيرة عمى أرصفة الميناء لدرجة أف الرصيؼ الذي 
السفف يسع ألربع بواخر متوسطة الحجـ وثالث سفف أو بواخر مف  سترسو عميوكانت 

 الحجـ الكبير، كما تـ تجييز أماكف كثيرة لرسو السفف عمى طوؿ الحاجزيف. 

وفي جمية األمر كاف كؿ شيء يدؿ عمى السعة واالنفراجة في الميناء، 
ماء أمامو متًرا، وعمؽ ال ٕ٘فالرصيؼ الذي ُأعد لتفريغ البضائع وشحنيا بمغ طولو 

فداًنا لتكديس البضائع وتخزينيا في العراء،  ٘ٔمتر، وُفسح وراءه ما ال يقؿ عف  0ٜ٘
 بواخر شحفوُتركت مساحة مف أجؿ إطالة الرصيؼ في المستقبؿ كي يستقبؿ ست 

كبيرة وثماني سفف مف الحجـ المتوسط، عالوة عمى السفف التي ترسو أماـ الرصيؼ 
قامة خمس مستودعات جديدة. كما ُخصصت مساحة  -الذي تـ بناؤه  -الحالي وا 

 .(ٔٙ)لتكوف منتيى لسكة حديد بغداد المزمع إنشائيا

 –وبخصوص األرصفة التي تـ إنشاؤىا كاف لمميندس درويش بؾ أبو العافية 
بعض المالحظات عمييا، فعندما سئؿ مف قبؿ مراسؿ جريدة  -وىو ميندس قدير

ـ عف الناحية الفنية ٕٖٜٔمنتصؼ عاـ الكرمؿ عندما التقاه في عماف في 
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واالقتصادية لمميناء أثنى عمى بعضيا فذكر أف وضعية األرصفة الخارجية فنية بكؿ 
أنو ُشيد بشكؿ ىندسي يقاوـ  أيًضاوذكر  ،معاني الكممة وال سيما الرصيؼ الكبير منيا

ا ُيحتمؿ فقد أخذ عميو وضعو بصورة ال تساعد عمى م ،الرياح واألنواء، وأما الصغير
 .(ٕٙ)اأف يحتاج إليو المرفأ مف توسع في المستقبؿ الذي قد يكوف قريبً 

ف مساحة مميوف ونصؼ متر مربع: منيا نحو ميموف ومائة اويطوؽ الحاجز 
متر مربع مف الماء ىي الميناء المعد لرسو السفف، والباقي وقدره أربعمائة ألؼ  ألؼ

في األصؿ مسطح مائي ُردـ بالرمؿ الذي رفعتو الكراكات مف قعر البحر  تمتر كان
. وقد اسُتخدـ جزء منيا (ٖٙ)أثناء تعميؽ الميناء الحقيقي وتحوؿ إلى أرض مستصمحة

كمحطة سكة حديد جديدة لمميناء وجزء لألبنية كمستودعات ومخازف مطموبة، 
بنى حوض نفط في النياية ومستودع لتخزيف وتفريغ النفط، وكاف مف المخطط أف يُ 

الشرقية لمميناء لمناقالت التي سوؼ تأتي مف وقت آلخر ألخذ النفط الذي سُيجمب 
 . (ٗٙ)عبر خط أنابيب البتروؿ مف شماؿ العراؽ

أف تكوف وقد ُخصص أربعوف فداًنا مف األرض التي استصمحت مف أجؿ 
لسكف  الالزمةاألبنية  وبناءالبواخر رسو و المسافريف ىبوط وصعود مبضائع و مستودعات ل

موظفي الميناء والجمرؾ، وقد بني عمييا مبنياف ومستودعاف لتخزيف البضائع يشغؿ 
البواخر أو الواحد منيا مساحة فداف. وقد رفع أماميما مف جية البحر رصيؼ لتشحف منو 

 خر مف جية البر لمغرض عينو في قطارات السكة الحديد فيتيسرتفرغ فيو مباشرة، واآل
الت الميكانيكية. كما ُشؽ طريؽ بذلؾ شحف البضائع في البواخر والقطارات وتفريغيا باآل

 . (٘ٙ)بيف ىذيف المستودعيف وُكسيت أرضو بطبقة سميكة مف الزفت
ومف باب الحرص عمى سالمة الجميور وتأميًنا لسير العمؿ لـ يكف ليسمح 

خاص المسئوليف الذيف يؤذف ليـ بالدخوؿ إلى منطقة األشغاؿ إال لموظفي الحكومة واألش
بالزيارة لمتابعة ومشاىدة سير العمؿ، وكاف عمى مف يرغب في زيارة ىذه المنطقة مف 

. وىذا ما قد ذكره (ٙٙ)غير العامميف بيا أف يحصؿ عمى تصريح مف الميندس المقيـ
 صحفي المقطـ.
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   :حفل االفتتاح

مف أجؿ إبطاؿ  نجميزياإلاجتياز العديد مف العقبات، واستعماؿ الدىاء وبعد 
مجيود مف الدراسة والعمؿ مفعوؿ المعارضة الدولية ال سيما اإليطالية والفرنسية، وبعد 
تـ يومًيا في بعض األحياف البدني والذىني الشاؽ الذي كاف بمغ خمس عشرة ساعة 

لو عمى أف ُيقاـ موطًنا ميناء حيفا الجديد، وكاف العـز  تشييداالنتياء مف أعماؿ 
أو الميناء ضخـ يميؽ بميناء مف المتوقع لو أف يكوف ميناء فمسطيف األوؿ  افتتاح

ينافس ميناء بيروت الواقع تحت السيطرة و ساحؿ البحر المتوسط األبرز واألشير عمى 
 ة النية عمىاإلدارة البريطانيبيتت ومف أجؿ ىذا  أو يسحب منو بساط الشيرة. الفرنسية

رسؿ وصتيا بأف تأو انية البي بي سي بتغطية الحفؿ، تكميؼ ىيئة اإلذاعة البريط
لتغطية االفتتاح ومتابعة فاعمياتو  Stuart Byron  اإلعالمي الشيير ستيوارت بيروف

وقامت بتوزيع بطاقات الدعوة عمى وجوه وأعياف البالد العالـ. مسامع ونقمو إلى 
فإف الرياح لـ تأت بما تشتيي  ،وعمى الرغـ مف كؿ ىذا االستعداد. (ٚٙ)لحضور الحفؿ

ميناء الافتتاح حفؿ جريدة مانشستر جاردياف البريطانية في أعقاب فقد طالعتنا  السفف.
بمقاٍؿ جاء فيو: " إف مف دواعي األسؼ أف تكوف القالقؿ األخيرة في فمسطيف سبًبا 

 .  (ٛٙ)في أف تمر األعماؿ الجميمة التي تمت في ميناء حيفا دوف أف ُيمتفت إلييا" 

وىنا ُرَبَما يسأؿ سائؿ ما ىي القالقؿ التي أرغمت المسئوليف البريطانييف عمى أف 
، وفقا لمكاتب، دوف أف ُيمتفت إليو، وكيؼ كاف ذلؾ عمى الرغـ مف يمر ىذا العمؿ الجمؿ

 ترقب اإلدارة البريطانية في فمسطيف ليذا الحدث، ومف أبرز حضوره، وما أىـ ما قيؿ فيو؟

اضرابات قد عمت ثمة األمر أف نذكر أف  جمية نميط المثاـ عفكي لحري بنا 
ة مف أقصاىا إلى أقصاىا منذ السابع والعشريف مف أكتوبر عاـ الفمسطينياألرجاء 
ـ، واستُنِفرت أعداد غفيرة مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ، ودخموا في صدامات ٖٖٜٔ

ريف؛ نتيجة اعتقاؿ بعض مع البوليس الذي كاف يطمؽ الرصاص الحي عمى المتظاى
المسيحية وأعضاء المجنة  أعضاء مف مؤتمر الشباب الذي عقدتو الجمعية اإلسالمية
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أف  ه القسوة وذلؾ العنؼىذ تمخض عفالتنفيذية في يافا وُزج بيـ في سجف عكا، وقد 
تحولت إلى إضراب شؿ الحياة في الشارع غاضبة سرعاف ما خرجت مظاىرات 

فع سمطة االحتالؿ إلى إصدار األحكاـ العرفية، وفرض حظر مما د؛ (ٜٙ)الفمسطيني
  .(ٓٚ)التجواؿ، ومنع األىالي مف الخروج إلى الشوارع، ومنع إصدار الصحؼ

، وطمبوا مقابمة عقب تمؾ األحداث ذىب فريؽ مف الوطنييف إلى القدس
بيا المندوب السامي البريطاني، فمما حضروه شجبوا وأدانوا المعاممة التي تعامؿ 

مف األمر شيًئا، وقد ترتب عمى تمؾ  غف ذلؾفمـ ي ،البوليس مع األىالي والمعتقميف
ولـ تكف  .(ٔٚ)ة األخرى إلى ساحة حربالفمسطينياألحداث أف تحولت يافا ثـ المدف 

 . (ٕٚ)يافا والمدف األخرىبو مرت  مامرت بكؿ إذ  ؛حيفا عف ىذه الحاؿ ببعيد
وفد كاف عمى ذىب فالعنؼ الجميع؛ ممارسة أثارت حاالت القتؿ واالعتقاؿ و 

 Keith – Roachكيث روش   لزيارة –رئيس بمدية حيفا  -حسف بؾ شكري رأسو 
أف  ناصحيفاستحثوه فمما تراءى الوفد والحاكـ حاكـ المواء الشمالي التابع لو حيفا، 

ُتوِقؼ الحكومة حفؿ افتتاح الميناء الذي كاف موعده يـو الحادي والثالثيف مف أكتوبر 
أف روش بأخبرىـ وفي غرور أو أف تؤجمو حقًنا لمدماء ومنًعا لوقوع ما ال ُيحمد عقباه، 

أسفيـ طمبيـ مف المستحيؿ أف ُيمبى، فما كاف مف أعضاء الوفد إال أف أعمنوا لمحاكـ 
سرعاف ما اقتفى أثر ىذا الحضور بعد أف دار حوار ساخف بينيـ. و عتذارىـ عف وا

شكمو الرؤساء الدينيوف ال يقؿ جسارة عف سمفو وفد أخر الموقؼ النبيؿ الجسور 
تأجيؿ الحفؿ  أيًضاوطمبوا مف الحاكـ  ،إلى سراي الحكومةوذىبوا  ،لمطوائؼ المسيحية

ال لف يستطيعوا الحضور، ف فعدوا  (ٖٚ) تأجيج الثورةتيمة حاكـ ال بيـ ألصؽأو إلغائو وا 
  ذلؾ تيديًدا أبت نفوسيـ أف يذعنوا لو.

أدركت الحكومة أف القوات الكبيرة التي جمبتيا إلى حيفا مف أجؿ القضاء عمى 
حالة االضطراب وحماية الحفؿ ورموزه لف تجدييا نفًعا، وأف احتفااًل خاؿ مف أعياف 

 وكبار المسئوليف البريطانييف وأصدقائيـ في الدوؿ التي تخضع ليـ يف وصفوتيـالفمسطيني
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لف يكوف لو قيمة، فاستقر الرأي عمى إلغاء مراسـ االحتفاؿ التي ُأعدت، وقصره عمى 
المندوب السامي وبعض الموظفيف الرسمييف. وبناء عمى ذلؾ دعا حاكـ المواء الشمالي كؿ 

االثنيف أي في اليـو السابؽ عمى االحتفاؿ، مف حسف بؾ شكري ورفاقو إلى اجتماع يـو 
 . (ٗٚ) سيقتصر عمى المندوب السامي وبعض الموظفيف وأنوالحفؿ، مراسـ نبأىـ بإلغاء وأ

كاف عمى رأس الحضور المندوب السامي البريطاني لفمسطيف السير آرثر 
الذي وصؿ مف القدس جًوا إلى ( ـٖٜٛٔ -ٖٜٔٔ) Arther Wauachopeوب يكاو 

استُقبؿ بإطالؽ المدافع فاثناف مف مساعديو،  معيتواألبيض وفي  متشًحا زيومقر االفتتاح 
حضر ممثموف كما . (٘ٚ) تحية لو H.M.S Hastingsاتش اـ اس ىاستنجز  مف السفينة

دير العاـ عف وزارة الخارجية البريطانية وقسـ التجارة الخارجية ووزارة المستعمرات والم
 .(ٙٚ)المندوب السامي وىـ في زييـ الرسمي لقيوالمسكؾ الحديدية. وآخروف 

 ُأوِدَعْت بيا، وألقى كممة قصيرة ىذا الحفؿ اعتمى المندوب السامي منصة
ميناء حيفا  حاؿكبير مف األىمية، وكاف مما جاء فييا حديثو عف  قدرمعمومات عمى 

قبؿ التطوير، وكيؼ كاف يضيع الكثير مف الوقت والجيد، وتيمؾ وتفسد الكثير مف 
 ٓٓٓٔالبضائع والسمع عندما كانت السفف الكبيرة تضطر إلى أف ترسو عمى بعد 

طرأت عمى الميناء  التي، واستطرد في حديثو عف بعض التغيرات (ٚٚ) ة مف الميناءديار 
فداف  ٖٓٓالتي تبمغ مساحتيا مف المياه المحمية  يركبفقاؿ: نحف لدينا رصيد 

التي تستطيع أف تستقبؿ السفف ذات الغاطس الكبير. نحف لدينا ميناء مزود و  إنجميزي
وأف المرفأ بجميع التسييالت الذي تعمؿ عمى تسريع عممية االستيراد والتصدير، 

لقد تـ استصالح  .أصبح في اإلمكاف توسعتو كمما ازدادت الحركة التجارية وتوسعت
العمؿ في الميناء. وسوؼ نستفيد مف ىذه  إباف مف األرض إنجميزيفداف  ٓٓٔ

 ذكر أفالمساحة في تشييد المباني التي سوؼ ترفع قيمة تجارة الميناء. وفي كممتو 
نما  :ميناء حيفا لف يؤثر سمًبا عمى تجارة مينائي يعتمد عمى أسواؽ سيافا وبيروت، وا 

واختتـ كممتو بأف تقدـ ورفاىية . (ٛٚ)وأف التجارة سوؼ تولد تجارة .وسمع جديدة جديدة
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فمسطيف في المستقبؿ تتوقؼ بدرجة كبيرة عمى تجارتيا وصناعتيا وتجارتيا. وأف 
 المرفأ سيتيح فرصة أخرى ليذا التقدـ. 

ومف الجدير بالذكر أف البريطانييف ظموا يمنوف سكاف فمسطيف بالرخاء 
اء العديد مف المشروعات وكؿ خيراتيا آلت في النياية لمييود والعيشة الرغدة مف جر 
 وميناء حيفا خير مثاؿ.

 تناقمتيافقد ألقى كممة  ،أما مستر بيروف وكيؿ حاكـ المواء الشمالي بحيفا
اآلف سيباشر تحسيف طريؽ النقؿ بالسيارات " جاء فييا: كاف مماالصحؼ اإلنكميزية، و 

ـ حتى يكوف الفرع الجنوبي ٖٖٜٔولف ينتيي عاـ  في الصحراء مف العراؽ إلى حيفا،
مستمرة لبناء حوض  تاالستعداداأنابيب بتروؿ الموصؿ قد وصؿ حيفا، وأف خط ل

وقد كاف، ولما ال وبناء الميناء الجديد . (ٜٚ) "صغير لمبتروؿ بجانب المرفأ الجديد
 واستقبالو لبتروؿ العراؽ كاف مف أىـ أسباب تشييده. 

مستر فريدريؾ بالمر الذي أعد خطة تطوير فمسطيف وتطوير ميناء حيفا في  دعي
غير ف المرض قد حاؿ بينو وبيف الحضور إلممشاركة في حفؿ االفتتاح إال  ـٖٕٜٔعاـ 

روش عمى  -كيث  أرسؿ رسالة قرأىا الميجورف أنو حرص عمى أف يكوف حاضًرا غائًبا،
كف متفائاًل تماًما بنمو تجارة فمسطيف عندما أعد أنو لـ يوأبرز ما جاء في كممتو الحضور، 

شيدت  ، وبرر ذلؾ بأف المنطقة قدغير وجية نظره تماًما نوإال إـ ٖٕٜٔتقريره في عاـ 
 .وىكذا مر الحفؿ بسيًطا دونما صخب. (ٓٛ) تغيرات غير مسبوقة عشر سنواتخالؿ 

 :نشاء ميناء حيفا ونتائجهإأصداء 

: األوؿ ورد في خطاب المندوب مدلوؿ اقتباسيفعند  اممي  حري بنا أف نقؼ 
أف تجارة حيفا لف تؤثر سمًبا عمى مينائي بيروت ويافا ولف " السامي البريطاني ومفاده 

نما ستولد كؿتأخذ مف تجارتيما، و   ضمف أحد مقاالتالثاني  وورد. جديدة" تجارة تجارة ا 
أف القاىرة كانت أكتوبر ومفاده" عددىا الصادر في الحادي والثالثيف مف بجريدة المقطـ 
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تتابع عف كثب الحدث الذي ستشيده حيفا بمناسبة افتتاح مينائيا الكبير الذي كاف مف 
 . (ٔٛ)"سكندرية وبورسعيد مف الناحية االقتصاديةالمتوقع أف ينافس ميناء اإل

كاف المسئولوف البريطانيوف إًذا عمى عمـ بما يدور مف ىواجس لدى المصرييف 
ولذلؾ شرعوا  ؛تحوؿ التجارة عف موانئ سوريا ومصر إلى حيفا المعنييف بشأفرييف والسو 

أف تتحوؿ التجارة بأال يخوفوا مف  عمى لساف مسئولييـ -ال سيما السورييف -في طمأنتيـ 
حرماف الموانئ أبًدا ميناء حيفا لـ يكف غرضيـ  وائأنشالذيف ، وأف عف ميناء بيروت

نما أرادوا  نعاش الحياة فقط األخرى مف التجارة، وا  إيجاد مخرج لتجارة فمسطيف، وا 
 .(ٕٛ)االقتصادية التي يتسع نطاقيا في فمسطيف

مف الواضح أف ىذه التصاريح أدلى بيا المسئولوف البريطانيوف في إطار ممنيج؛ 
روت واإلدارة الفرنسية، وعمى ليخفوا مف ورائيا أىداؼ كانت معمومة ومكشوفة لتجار بي

وطف وترددت في أكثر مف مقاـ إال الرغـ مف ىذه التصاريح التي أذيعت في أكثر مف م
نيا أخفقت في أف تقنع أحًدا بشيء غير أف الميناء كاف الغرض منو أف يبز ميناء إ

 بيروت وأف يسحب منو ومف اإلسكندرية البساط.

لدى المعنييف مف المصرييف  -واجس لخصت جريدة البالغ خالصة ىذه الي وقد
ِزّيات ميناء اإلسكندرية بمَ  يبزفي مقاؿ في غاية األىمية مفاده أف ميناء حيفا وأسبابيا  -

مزية ليست وتمتعو باإلسكندرية، عدة منيا: ِكَبر مساحتو وطوؿ أرصفتو عف ميناء 
 شماؿبتروؿ يا إليسيحمؿ مرتقب نياية لخط أنابيب حيفا  ىي أفمنيا نصيب لإلسكندرية 

ستصبح محطة بتروؿ كبرى في شرؽ المتوسط تتموف منيا البواخر  نيا؛ أي إالعراؽ
 سكتيفنياية  أيًضا، ليس ىذا فحسب بؿ ىي وقودىا كما تحممو إلى سائر أقطار المتوسط

 ومف خالليما ،(ٗٛ)وسكة حديد فمسطيف (ٖٛ)سكة حديد الحجاز :يف ىماتف ميميتيحديد
كما نحى  .(٘ٛ)السفف التي تصؿ إلييا إلى الحجاز ونجد وشرؽ األردفحمؿ بضائع ستُ 

 .(ٙٛ)ىذا العمؿ كاف متعمًدا ومقصوًدا البعض منحى أكثر تأمريو باعتقادىـ أف
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مما يشي بأف األمر في الصحؼ البريطانية  أيًضاكاف ليذه المخاوؼ صداىا  لقد
تورد ما معناه أف فيا ىي التايمز لـ يكف مجرد سحابة صيؼ يزيميا تصريح أو تصريحاف، 

بقمٍؽ وغيرٍة العيوف في سوريا ومصر  رمقياتكانت التطورات التي ُأجريت عمى ميناء حيفا 
ـ يفارؽ خواطرىـ أو يغب عف ، فموأكثر ريبة اأشد قمقً تجار بيروت كانوا وأف شديديف، 
وزادىـ ريبة  .ف عدةلقرو  ميناء سوريا واألراضي العربية الداخميةظمت بيروت ألبابيـ أف 

الذي إف تـ النجاح في بناء خط سكة حديد يربط الفرات وودياف األردف بحيفا  احتمالية
ال سيما أف  .(ٚٛ)لصالح ميناء حيفا تو التجارية التاريخيةمكانسوؼ تُْنَتَزع مف ميناء بيروت 

الرسـو الجمركية التي ُتجبى مف موانئ فمسطيف حينئذ كانت أقؿ بكثير مف المجبية في 
 . (ٛٛ)موانئ سوريا الجنوبية

 حيفا أف ميناءبالبريطانييف  تفاخرة الفرنسياإلدارة و  تجار بيروتوزاد مف ىواجس 
استقباؿ سفف يمكنو استقباؿ سفف أكبر خمس مرات مف التي يستقبميا ميناء بيروت، و 

 .(ٜٛ)أصغر قمياًل مف التي ترسو في ميناء مرسيميا

ناء حيفا الجديد إلى الوجود انتيج الفرنسيوف في مواجية تداعيات خروج مي
ا، والثاني الشروع بشكؿ جاد في تحديث ميناء منيجيف: األوؿ التقميؿ مف شأنو إعالمي  

الميندس الفرنسي أدلى  ،األوؿ بيروت لمواجية تحديات ميناء حيفا. ففيما يخص التحرؾ
: ال تغرنكـ الحركة قاؿ فيو ببياف يد إليو بتوسيع ميناء بيروت إلى إحدى الصحؼالذي عُ 

ولنفرض  ،افيي فورة ستخمد قريبً  ،تروف نتيجتياسا في ميناء حيفا اآلف، غدً  قائمةال دؤوبةال
مسطيف ال فف ،أف انخفاض الرسـو الجمركية في فمسطيف يشجع عمى طمب البضائع

  .(ٜٓ)إلى الربع"  التي تقاـ بحيفا قةامسالبنايات ال نيار أسعاروست ،تصدر غير البرتقاؿ

ولـ يتوقؼ األمر عند ىذا الحد، فقد كانت الحكومة الفرنسية قد أعدت لألمر 
في سوريا ولبناف  -المفوض الفرنسي Ponsoعدتو مبكًرا، فعندما زار المسيو بونسو 

 ـ أطمع حكومتو عمى حزمة مف المشروعات االقتصادية منيأٜٕٜباريس عاـ  –
المشروع أظير أف ثمة خطًرا  ىذا مشروع توسعة ميناء بيروت، وعندما طرح بونسو
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محدًقا ينتظر مرفأ بيروت مع إنشاء مرفأ حيفا الجديد، فكاف لممعمومات التي أتى بيا 
يبدو و . (ٜٔ)وض تأثير أقنع الحكومة الفرنسية بالموافقة عمى سرعة المشروع وتنفيذهالمف

مف سير الحوادث أف تنفيذ المشروع قد تعطؿ ولـ يمج حيز التنفيذ إال بعد أف خرج 
مميوف فرنؾ ألجؿ توسعة  ٖٓميناء حيفا إلى الوجود فقررت حكومة لبناف تخصيص 

لجعمو المركز التجاري األوؿ لمشرؽ كما كاف في  الميناء واستخدمت ألوًفا مف العماؿ
 وكاف ىذا خالصة التحرؾ الثاني. (ٕٜ)عثمانيال صرأياـ الع

ىذا عف جانب مف جوانب أصداء المشرع قبؿ االفتتاح وبعده، ولكف ماذا عف 
 النتائج االقتصادية وباألخص التجارية لمميناء؟ ومف أبرز المستفيديف منيا؟ 

إباف تمؾ اآلونة بضائقة اقتصادية قاسية، وعانى الناس منيا كانت فمسطيف تمر 
معاناة مريرة، وردوا أسبابيا إلى الضرائب التي أثقمت كاىؿ ىؤالء الفقراء ال لشيء سوى 
خدمة فريؽ كبير مف الموظفيف ورجاؿ البوليس الذيف نظروا إلييـ عمى أنيـ بال فائدة، 

ادية التي ستجنييا البالد والعباد مف وراء ىذا ولذلؾ كاف البعض يعوؿ عمى الفوائد االقتص
المشروع االقتصادي الكبير الذي روج لو البريطانيوف وأسرفوا في تمنية الناس بأف المرفأ 

  .(ٖٜ)كبير شأفسيكوف لو مقاـ عظيـ و 
نما  ،وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يستفد ىؤالء البؤساء الفقراء مف ميناء حيفا شيًئا، وا 

منو بنصيب األسد الييود واإلنجميز، فقد كانت بريطانيا منذ بداية انتدابيا عمى  ناؿ
فمسطيف تضع نصب عينييا تمييد الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلقامة 
وطف قومي لمييود في فمسطيف، وتمكينيـ مف السيطرة عمى مفاصؿ الحياة فييا، ولـ 

ف مف الييود يمنوف أنفسيـ يالطامحولذلؾ وجدنا يخؼ المسئولوف البريطانيوف ذلؾ، 
التي خططوا لجعميا وفمسطيف  ومينائيا بمكاسب كبيرة يجنونيا مف وراء ىذه المدينة

مستودع إمداد لكؿ الدوؿ الواقعة بيف البحر المتوسط والخميج العربي، وكانوا يحسبوف أف 
وال  0ٓٓٓ0ٓٓٓٙٗعددىـ  بمغي الذيف -في المنطقة  –العرب  سكافالتصؿ تجارتيـ إلى 

 .(ٜٗ)غير متطوريف فيزالو 
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استفاد الييود مف الميناء منذ بداية العمؿ فيو، فمحاباة العماؿ  ،الحقيقةوفي 
الييود عمى العماؿ العرب بدت شاخصة بارزة منذ بواكير العمؿ في الميناء. فالعماؿ 
العرب كانوا يشتغموف بجيد مضف كؿ يـو مف الساعة السادسة صباًحا إلى الساعة الرابعة 

ف قرًشا ضى العماؿ الييود أجرة قدرىا عشرو وتقابعد الظير لقاء أجرة قدرىا عشرة قروش، 
أف العماؿ الييود بعف العمؿ في المدة نفسيا، وبرر القائموف عمى العمؿ ىذا التفضيؿ 

كانوا نجاريف ميرة حاذقيف مع أنيـ لـ يكونوا كذلؾ. ليس ىذا فحسب بؿ كاف ُيرفض قبوؿ 
البريطانيوف ميمة  دَ يِ أف عَ عمؿ العربي ميما بمغت ميارتو إف وجد الييودي، وعمة ذلؾ 

 .(ٜ٘)اختيار العماؿ إلى ييودي في دائرة األشغاؿ 

فبينما  ،أيًضا مف ىذا الميناء بعد افتتاحو واأوؿ مف استفاد الييود كافكما 
وصمت  ،الفمسطينيضراب الذي عـ الشارع الحكومة تعاني مف ضغط اإل كانت

إلى الميناء فمـ يسمح ليا مياجر ييودي  ٓٓٛ التي أقمت السفينة مرتا واشنطنوف
فاضطرت أف تغير وجيتا شطر بورسعيد بسبب عجزىا عف األىالي والعماؿ بإنزاليـ 

كما ففشمت ىناؾ  ،قبرص قاصدةة، ثـ توجيت مف ىناؾ الفمسطينيالدنو مف الموانئ 
رة أخرى، وأخيًرا عادت السفينة أدراجيا إلى ميناء حيفا تافشمت في بورسعيد وحيفا، 

ولما كانت األحكاـ العرفية المفروضة تقضي بأف يمـز كؿ فرد منزلو وال يبرحو ابتداء 
فقد استغؿ المسئولوف البريطانيوف ىذه الظروؼ ونسقوا مع  مف الساعة التاسعة مساءً 

ت إدارة السكة الحديد قترب مف الرصيؼ في تمؾ الساعة، ثـ أعديرباف السفينة بأف 
نزؿ إليو المياجروف فسار بيـ سريًعا إلى مستعمرة تؿ أبيب بعدما ا أُ قطاًرا خاص  
 وفي نياية المطاؼ آؿ إلييـ الميناء برمتو. .(ٜٙ)ُأْطِفَئْت أنواره

اخترقت ومف نتائج إنشاء الميناء تعديؿ وتوسيع بعض الشوارع الكبيرة التي 
مجاري ا، كما تـ تعديؿ المدينة، وكانت سعة الشارع ما بيف خمسة عشر وثالثيف مترً 
وانعكس ذلؾ عمى ارتفاع الصرؼ بالمدينة بالشكؿ الذي جعميا تصب خارج الميناء. 

 أسعار العقارات في المدينة ال سيما في المناطؽ القريبة مف الميناء.
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ومف أصداء إنشاء الميناء ونتائجو العسكرية أف أصبح لألسطوؿ البريطاني 
حيفا لحماية مصالح بريطانيا في شرؽ المتوسط. وبموغ قاعدة عسكرية وميناء حربي في 

ا منذ البداية، فالخبراء أفاضوا في الحديث عف ة كاف ىدًفا أصياًل وسبًبا جوىري  تمكـ الغاي
األىمية العسكرية لحيفا ومينائيا في حماية شرؽ البحر المتوسط عامة ومصر وقناة 

الثانية بوصوؿ ىتمر لمحكـ وقبميا  السويس خاصة. ولذا مع تصاعد نذر الحرب العالمية
توافدت العديد مف السفف الحربية البريطانية والمدرعات وحامالت الطائرات عمى الميناء، 
وتحولت بعض مستودعاتو إلى مخازف لألسمحة والذخيرة والقنابؿ واأللغاـ، ومنو انطمقت 

انطمقت  أيًضاة، ومنو سفف األسطوؿ إلى ُعرض البحر لتقـو بمناوراتيا وتدريباتيا المعتاد
طائرات األسطوؿ تحمؽ فوؽ بر حيفا وبحرىا. وألجؿ ىذا وصؼ العديد ميناء حيفا بػ " 

 ميناء بريطانيا الحربي". ولنضرب المثاليف التالييف لتعزيز ىذا الكالـ. 
ـ ألقت تسع قطع جديدة مف األسطوؿ ٖٜ٘ٔإنو في يـو الثامف مف سبتمبر 

حيفا وغادرت بعد وصوليا أربع قطع مف القديمة. ومف ىذا  البريطاني مراسييا في مرفأ
المرفأ قامت بوارج مف األسطوؿ بتماريف عمى إطفاء الحريؽ بواسطة خراطيـ المياه، كما 
قامت بوارج األسطوؿ كميا في ىذا اليـو بمناورات حربية، ولمدة ساعتيف راح قسـ منيا 

   .(ٜٚ)يطمؽ القنابؿ عمى القسـ اآلخر"
السفينة ليمانس مراسييا بمياه مرفأ حيفا تجاه المستودع الثالث في  كما حطت

األوؿ مف نوفمبر، وظمت تفرغ ما عمى متنيا مف قنابؿ وألغاًما إلى داخؿ المستودع الذي 
مدت داخمو الخطوط الحديدية لتسير عمييا قواعد األلغاـ بسيولة، ولقد وضعت القنابؿ 

 ٓ٘ٗمكاف. وكاف إجمالي ما تحممو حوالي بجوار بعضيا البعض حتى مألت ربع ال
قنبمة، ثـ وصمت سفينة أخرى تحمؿ ذخيرة وألغاًما ومدافع ......إلخ، وقد رافقتيا غواصة، 
كما كانت تصؿ البواخر التي تحمؿ البتروؿ ألجؿ تمويف المدرعات المرابطة في الميناء. 

ف مقرىا الدائـ عند السد وكانت السفف تنطمؽ في عرض البحر لتقـو بالتماريف البحرية م
   .(ٜٛ)الثاني لمميناء. وأحيانا ما كانت السفف ترسو بداخؿ الميناء
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ومف أصداء نشأة الميناء االقتصادية أنو لعب دوًرا ال يمكف إغفالو في تخفيؼ 
وطأة التكدس والضغط عمى ميناء يافا ال سيما في ظروؼ الطقس السيئة دوف أف يكوف 

ى حركة الشحف والتفريغ ىناؾ، فعندما ساءت الظروؼ الجوية لذلؾ تداعيات سمبية عم
ا ذات مرة قررت الحكومة في فمسطيف وجوب تفريغ البضائع الواردة إلى يافا في ميناء حيف

ف مثؿ ىذه الظروؼ كشفت بما ال يدع مجاال لشؾ عف ال سيما الحديد واألخشاب. إال إ
. ولذا تصاعدت األصوات عاليا (ٜٜ)حاجة حكومة فمسطيف إلى بناء ميناء حديث في يافا

 . ٖٜ٘ٔو ٖٜٗٔألجؿ تمؾ الغاية في عامي 
حصائيات حركة الشحف و  البحري في قد استعانت تمؾ األصوات بأرقاـ وا 
صندوؽ برتقاؿ  0٘ٓٓ0ٓٓٓ٘بحسبنا أف نذكر أف فمسطيف قد شحنت منيا " فمسطيف، و 

وشحف  0ٕٓٓ0ٖٓٓٓميناء يافا لـ تستطع حيفا أف تشحف منيا سوى مميونيف بينما شحف 
أف ميناء حيفا عجز عف أف  أيًضاذكر أنصار ىذا االتجاه الباقي مف ميناء بورسعيد. و 

صندوؽ في اليـو في الوقت الذي كاف يشحف فيو ميناء يافا  0ٓٓٓٓ٘يشحف سوى 
 .   (ٓٓٔ)صندوؽ في اليـو الواحد عمى كثرة المتاعب البحرية فييا 0ٓٓٓٓٓٔ

والبواخر الخبير في أحواؿ الموانئ  نجميزيمستر ريس اإلومف جانبو ذكر 
أثر عودتي األخيرة مف زياراتي الكثيرة لفمسطيف كتبت مقااًل قمت فيو إف األماكف  ىعم“

اجب الحكومة المخصصة في ميناء ومرفأ حيفا ال تكفي لشحف األثمار، وأنو مف و 
ا بضرورة تحديث مرفأ يافا بالنظر الزدياد الحاصالت الزراعية المحمية أف تفكر جدي  

مف أنواع األثمار الحمضية، وأف تكوف أرض وعنابر الميناء رحبة ليس لكي تفي 
بالحاجة اليوـ، بؿ لكي تستوعب زيادة الصادرات المنتظرة في السنيف القادمة، ألف يافا 

   .(ٔٓٔ)الفمسطينيستظؿ المرفأ الطبيعي لشحف البرتقاؿ 
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  :خاتمةال

ا ما تحتاج تضح لنا مف العرض السابؽ أف الدولة العثمانية كانت تدرؾ جيدً ي
ا في عرقمة تنفيذ ىذه إليو مف مشروعات، ولكف كانت األزمات التي مرت بيا سببً 

خراجيا إلى حيز التنفيذ، و المشروعات  ميناء الخطط التي وضعت لتطوير ولنا في ا 
 .دليؿخير خير شاىد و حيفا 

مسألة التنافس القائـ بيف الموانئ في تمؾ  أيًضالنا  استبانتالتي ومف األمور 
في  عد خطة لميناء حديث متطورسنر باشا بأف يُ يالفترة، فالسمطاف العثماني يكمؼ م

ىذا التنافس انتقؿ ف إكما  .تديره شركة فرنسية تيفوؽ ميناء بيروت الذي كان حيفا
 بيف كؿ مف الفرنسييف والبريطانييفإلى فترة االنتداب  أيًضا

نذار وتنبيو جرس إبمثابة شرعت فييا الدولة العثمانية لقد كانت الخطط التي 
 خافًيالـ يكف ذلؾ أطماع فرنسا فييا، و لمبريطانييف بأىمية تمؾ المنطقة إلى جانب 

لمتمسؾ خر آا االحتياطي النفطي المرتقب في بالد الرافديف دافعً  عمييا، كما كاف
 بيكو -سايكساتفاقية تمسكت بريطانيا بيا وأصرت في  ىذا بفمسطيف وموانئيا، ولكؿ

 حيفا مف نصيبيا.  ـ عمى أف يكوف ميناءٜٙٔٔعاـ 

بأزمة اقتصادية قاسية إباف  الساحؿ الشامي والحجازي عامةموانئ أصيبت 
ياسة ونتيجة الس ؛البريطانيوف الحرب العالمية األولى مف جراء الحصار الذي فرضو

رة أخرى بعد خالؿ تمؾ الفترة، ولكف سرعاف ما استعادت عافيتيا تامانية الرعناء العث
كميات البضائع التي وردت استيعاب الحرب، لدرجة أف عجزت موانئ فمسطيف عف 

حتى  مينائي حيفا ويافاا لتطوير لذا وجدت بريطانيا أف األمر قد أصبح ممح   ،عمييا
  استيعاب الوضع الجديد. يتسنى ليما 

ا جعمت ا كبيرً تغيرً أحدثت التطورات والتحسينات التي أجريت عمى ميناء حيفا 
في البحر المتوسط عامة منو الميناء األوؿ في شرؽ البحر المتوسط، والميناء الثاني 
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سعيد ر موانئ بو عمى وقد انعكس ذلؾ بالرعب والفزع عمى القائميف  ،بعد ميناء مرسيميا
 لبناف. بمس في اكندرية في مصر وبيروت وطر واإلس

المجتمعي في فمسطيف إلى جانب اإلضرابات والتظاىرات  والتآزرلمتالحـ كاف 
ـ النصيب األوؿ في كسر الييبة ٖٖٜٔ عاـ التي اندلعت في عشية شير أكتوبر

جبار مسئولييا الذيف حشدوا القوات البرية والبحرية عمى  افتتاح إلغاء حفؿ البريطانية وا 
ا عمى المندوب السامي البريطاني وبعض ا قاصرً  حكومي  ميناء حيفا وجعمو حفاًل 

مف  خمسمائةاآلخريف، فبعد أف كاف حاكـ المواء الشمالي يعد العدة لحضور الموظفيف 
عمى قصره  مف أعياف فمسطيف أجبر ورؤساؤهكبار الرتب في اإلمبراطورية البريطانية و 

 . فقط اعمى سبعة وثالثيف موظفً 

وقاعدة أسطوليا في شرؽ ميناء بريطانيا الحربي يعد كاف ميناء حيفا  
المتوسط التي حققت ليا األمف والطمأنينة عمى مصر وقناة السويس، ولذلؾ لـ تنقض 

سفف وتكتظ مستودعاتو بالذخيرة سوى بضع شيور وكاف الميناء يعج بالبوارج وال
 طائرات األسطوؿ الحربية.والقنابؿ واأللغاـ، وحمقت فوؽ مياه وفي سمائو 
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