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احلروب*

بريطانيا اال�ستعمارية:

ت�صنيع '�أو�سلو االنتدابية '
تحاول هذه المقاربة قراءة بع�ض �صفحات التاريخ الفل�سطيني خالل حقبة االحتالل
واالنتداب البريطاني من منظور تحليل �سيا�سة بريطانيا المزدوجة �آنذاك ،والمتمثلة
في ''�إعاقة وهدم'' الكيانية الفل�سطينية في مقابل ''بناء ودعم'' الكيانية اليهودية
ال�صهيونية ،وفر�ض �سقف �سيا�سي منخف�ض لما يمكن �أن ي�سعى الفل�سطينيون
لإنجازه .كما تر�صد وتحلل توا�صل تلك ال�سيا�سة اال�ستعمارية المزدوجة في جانبها
المعادي للفل�سطينيين ،والمتمثلة في الحيلولة دون قيام �أي كيانية وطنية جامعة
لهم ،وهي ال�سيا�سة التي تب ّنتها في �أعوام وحقب الحقة الإدارات الأميركية المتعاقبة
الداعمة لإ�سرائيل والمعادية �أي�ض ًا للفل�سطينيين ،والتي تج�سدت في نهاية المطاف
بم�شروع و�سقف الحكم الذاتي الذي جاء به اتفاق �أو�سلو في �سنة .1993

عملت

ال�سيا�سة البريطانية
الكولونيالية طوال ثالثة
عقود هي فترة �إدارتها للبلد وال�سكان (من
�أواخر �سنة  1917حتى �سنة  ،)1948على
تقوي�ض �أي كيانية فل�سطينية واعدة في
مهدها ،وعدم االعتراف بالفل�سطينيين ك�شعب
�أو حتى ب�أي �شكل تمثيلي لهم ،و�إجها�ض �أي
* كاتب وباحث فل�سطيني .زميل زائر في ق�سم
الدرا�سات ال�شرق الأو�سطية والإ�سالمية في جامعة
كمبردج ــ بريطانيا.

''وطنية فل�سطينية'' قد تتبلور طموحاتها نحو
ا�ستقالل كلي وناجز ،حتى لو كان ذلك
اال�ستقالل على جزء فقط من �أر�ض فل�سطين
التاريخية ولي�س كلها .كما ت�ضمنت تلك
ال�سيا�سة اال�ستعمارية التقوي�ضية منع
الفل�سطينيين من �إقامة �أي بنية تحتية
فل�سطينية �سيا�سية �أو اقت�صادية حقيقية
وم�ستقلة �أو �شبه م�ستقلة وذاتية االعتماد.
بالتوازي مع ذلك ا�شتغلت ال�سيا�سة
البريطانية على بناء كيانية وطنية �صهيونية

مقاالت

مدعومة بم�أ�س�سة �سيا�سية واقت�صادية
وع�سكرية بو�صلتها ت�سهيل ودعم ''بناء وطن
قومي لليهود'' تبع ًا لن�ص ت�صريح بلفور في
�سنة  ،1917ون�ص �صك االنتداب الذي �صاغته
الدول الكبرى عبر ''ع�صبة الأمم'' في �سنة
 ،1922وهو الن�ص الذي �شدد بو�ضوح على �أن
م�س�ؤولية بريطانيا الرئي�سية كدولة منتدبة
على فل�سطين هي العمل على بناء وطن لليهود
فيها .وقد توافقت عملية تقوي�ض الكيانية
الفل�سطينية التي بد�أت مبكراً في زمن االنتداب
البريطاني مع �أهداف وغايات الحركة
ال�صهيونية من جهة ،والأمير عبد اللـه حاكم
�شرق الأردن من جهة �أُخرى .والتقت هذه
الأطراف الثالثة ،وكل طرف لأهداف خا�صة
به ،على رف�ض قيام �أي كيان فل�سطيني
م�ستقل في �أجزاء فل�سطين التي ُمنحت
للفل�سطينيين بح�سب م�شروعات التق�سيم� ،سواء
التي ُطرحت منذ �أوا�سط الثالثينيات� ،أو بح�سب
قرار التق�سيم الذي اقترحته الأمم المتحدة في
�سنة .1947
واتفقت هذه الأطراف �ضمني ًا على تذويب
الفل�سطينيين وعدم الإقرار بوجود ''كيان
�شعب'' ( )nationhoodي�ستحق دولة م�ستقلة،
وتبلور تواطوء مبكر بينها يقوم على �ضم ما
يتب ّقى من �أر�ض فل�سطين بعد قيام الدولة
ال�صهيونية �إلى �شرق الأردن ،والحيلولة دون
قيام �أي كيان �أو دولة �أو دويلة فل�سطينية بين
الأردن و�إ�سرائيل .وبعد ا�ضمحالل النفوذ
البريطاني في الم�شرق ودنو خاتمة �سيطرتها
على فل�سطين ،تب ّنت الواليات المتحدة الدولة
ال�صهيونية بالدعم والرعاية وت�أييد
�سيا�ساتها ،بما في ذلك محاربة ن�شوء كيانية
فل�سطينية م�ستقلة ،وعدم االعتراف بال�شعب
الفل�سطيني ،وو�ضع �سقف منخف�ض للحقوق
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الفل�سطينية الوطنية وح�شرها تحت ذلك
ال�سقف المنزوع ال�سيادة وغير الدولتي ،والذي
ت�شكل في وقت الحق في �إطار حكم �أو�سلو
الذاتي ،وتج�سد عملي ًا ك�أق�صى حد ممكن
للفل�سطينيين �أن يح�صلوا عليه.
يتوزع النقا�ش والتحليل في هذه المقاربة
على �أربعة �أجزاء :الأول ،تمهيد يعر�ض ال�سياق
العام للحقبة االنتدابية ومحددات ذلك ال�سياق
ال�ضاغطة على الفل�سطينيين ،كما يطرح
تعريف ًا مقترح ًا لتعبير ''الكيانية الفل�سطينية''
الم�ستخدم في النقا�ش؛ الثاني ،يتوقف عند
بع�ض ال�سمات الأ�سا�سية للحركة الوطنية
الفل�سطينية تحت االنتداب البريطاني ذات
العالقة بمفهوم ''الكيانية الفل�سطينية'' ،ويحلل
االختالالت البنيوية التي و�إن لم تكن ال�سبب
وراء نجاح ال�سيا�سة البريطانية� ،إ ّال �إنها ف�شلت
في �إعاقتها �أو تخفيف وط�أتها؛ الثالث ،يركز
على الدور البريطاني المركزي في تفكيك
الحركة الوطنية وتقلي�ص خياراتها
وممكناتها بما يحول دون قيام �أي ''كيانية
فل�سطينية'' م�ستقبلية؛ �أخيراً ،يتوقف الجزء
الرابع عند بع�ض المحطات ''الأو�سلوية''
الرئي�سية في الحقبة االنتدابية ويحللـها،
وتحديداً بع�ض م�شروعات الحكم الذاتي التي
اقترحتها الإدارة اال�ستعمارية البريطانية،
والتي �شكلت بذور ''عقيدة �أو�سلو الت�سووية''
التي ظلت ترافق الحلول والمبادرات
الدبلوما�سية الغربية المقترحة لحل ال�صراع.
ويتطرق هذا الجزء �أي�ض ًا �إلى مواقف القيادات
الفل�سطينية �إزاء تلك المقترحات ،والتي توزعت
حتى اللحظة الراهنة بين الرف�ض التام
(المقاومة) ،والقبول الجزئي والتكتيكي
المرحلي والبراغماتي.
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''الكيانية الفل�سطينية'' وحمددات
ال�سياق
نعرف ''الكيانية الفل�سطينية''
يمكن �أن ِّ
تحول الوعي
( )palestinian nationhoodب�أنها ّ
العفوي لعالقة �أهل فل�سطين التاريخية
بالأر�ض والمكان �إلى وعي هوياتي �سيا�سي
يترجم تلك العالقة العفوية والتاريخية مع
الأر�ض والمكان على �شكل كيان �سيا�سي
وطني �سيادي �صيغته الأو�ضح والأقوى هي
الدولة الوطنية ( .)nation-stateو�إذا كانت
''الدولة'' هي ال�صيغة الأقوى والأكثر تجلي ًا
لتلك الكيانية الفل�سطينية� ،أو �أي كيانية �أُخرى
ب�صورة عامة ،فثمة �صيغ كيانية مختلفة
ومتدرجة �أدنى من �صيغة ''الدولة'' ،و�أبرزها
''الحكم الذاتي'' ب�أ�شكاله وم�ستوياته المتنوعة
(وهو في الأغلب� ،إن لم يكن في جميع �أحواله،
منقو�ص ال�سيادة) .وفي كثير من حاالت
االنتقال �إلى اال�ستقالل والتخل�ص من
اال�ستعمار ,تبرز �صيغة من �صيغ ''الحكم
الذاتي'' على �أنها المرحلة التمهيدية الأولى
لقيام الدولة ،لكن الأخطر هو �أن تكون �صيغة
''الحكم الذاتي'' هي ال�سقف الأق�صى المفرو�ض
على طموحات الجماعة الوطنية المعنية.
و�أخذاً في االعتبار هذا التعريف وتطبيقاته،
نجد �أن ال�سيا�سة البريطانية اال�ستعمارية
و�ضعت ''الحكم الذاتي'' ،وفي وقت مبكر جداً،
�سقف ًا لطموحات الفل�سطينيين ،ولي�س كمحطة
تقود �إلى �أي �شكل من �أ�شكال الكيانية
ال�سيادية ،وخ�صو�ص ًا الدولة الم�ستقلة .وبقي
ذلك ال�سقف� ،أي الحكم الذاتي ،هو ال�شكل
ال�سيا�سي الذي تحوم حوله �أفكار الت�سويات
المتعددة و''مبادرات ال�سالم'' المطروحة من
وقت �إلى �آخر ،وعلى امتداد عقود ال�صراع
و�صو ًال �إلى اللحظة الراهنة.

انتقا ًال �إلى ال�سياق التاريخي العام يمكن
القول �إن م�صير فل�سطين في حقبة اال�ستعمار
الع�سكري البريطاني تحكمت فيه ثالثة
�سياقات دولية ثقيلة الوط�أة والت�أثير في
الواقع الفل�سطيني ،بل �إنها قل�صت هوام�ش
ن�ضال الحركة الوطنية الفل�سطينية ومناورتها
�إلى الحد الأدنى :ال�سياق الأول هو �سياق
التوافق الدولي ب�ش�أن �صك االنتداب الذي
�أ�صدرته ''ع�صبة الأمم'' في تموز/يوليو
 ،1922والذي اعتبر �أن م�س�ؤولية بريطانيا في
فل�سطين تتمثل في ت�سهيل �إقامة وطن لليهود
(ن�سخ ًا عن ت�صريح بلفور �سيىء ال�صيت في
�سنة � ،)1917أي �أن الدول الكبرى �آنذاك،
و�أهمها المنت�صرة في الحرب العالمية الأولى:
بريطانيا ،والواليات المتحدة ،وفرن�سا،
ورو�سيا ،وقفت بقوة خلف الم�شروع
ت�ضمنه ذلك من تكري�س
ال�صهيوني ،بما ّ
لميزان قوى مال ومنذ بداية ال�صراع �إلى
م�صلحة الم�شروع ال�صهيوني ب�شكل فادح؛
ال�سياق الثاني المكمل عملي ًا لل�سياق الأول
تمثل في عمل بريطانيا ''ب�إخال�ص'' على تنفيذ
ت�صريح بلفور ،واعتبار �أن م�س�ؤوليتها المعلنة
وهدف �سيا�ستها في فل�سطين يتج�سد في تنفيذ
ما ن�ص عليه ذلك الت�صريح و�أكده �صك
االنتداب الأممي؛ ال�سياق الثالث عربي �إقليمي
تمثل في اله�شا�شة العربية التي رافقت حقبة
االحتالل البريطاني لفل�سطين� ،إذ �إن �أغلبية
البالد العربية كانت خا�ضعة لال�ستعمار
البريطاني نف�سه �أو الفرن�سي ،بينما الم�ستقلة
منها �أو �شبه الم�ستقلة كانت �ضعيفة بنيوي ًا
وتواجه تحديات تر�سيخ ال�شرعية واال�ستقالل.
ولم تتوقف ه�شا�شة الو�ضع العربي عند درجة
العجز عن تقديم �أي �إ�سناد حقيقي
للفل�سطينيين ،بل تجاوزته �إلى ما هو �أبعد� ،إذ

بريطانيا االستعمارية :تصنيع ''أوسلو االنتدابية''

تم توظيفها والتالعب بها �ضد الكيانية
الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا مع الحكم الها�شمي
النا�شىء في �شرق الأردن ،وت�صاعد مطامعه
ل�ضم ن�صف فل�سطين �إلى �أرا�ضيه (ال�ضفة
الغربية والقد�س).
على ذلك ،و�أخذاً في الح�سبان هذه
ال�سياقات الثالثة تتبدى لنا محدودية هوام�ش
الكفاح وانخفا�ض �سقف الن�ضال �أمام الحركة
الوطنية الفل�سطينية ال�ضعيفة �أ�ص ًال ،والتي
وجدت نف�سها في مواجهة م�شروع كولونيالي
عالمي ال�صبغة وم� َّؤيد من الدول الكبرى
بحما�سة .وربما �أمكن القول هنا �إنه لم يكن
في قدرة قيادات هذه الحركة و�أحزابها
وتجمعاتها ومنا�ضليها �إيقاف الم�شروع
اال�ستعماري البريطاني ال�صهيوني المدجج
بالت�أييد الدولي ،والمدعوم بالإمكانات
االقت�صادية والع�سكرية والم�ؤ�س�ساتية
البريطانية ،وبالخبرة اليهودية العالمية،
والإ�سناد الأميركي المت�صاعد بحدة منذ �أوائل
الأربعينيات .ولو امتلك الفل�سطينيون �آنذاك
�أف�ضل القيادات ال�سيا�سية حنكة وتدبيراً
وا�ستطاعوا تجاوز خالفاتهم كلها ،لربما لم
يكن في �إمكانهم فعلي ًا كبح جماح الم�ؤامرة
الهائلة التي كانت �أكبر من قدرات
الفل�سطينيين (والعرب جميع ًا) .فالم�شروع
ال�صهيوني كان قد تحول مع تب ّنيه من طرف
''ع�صبة الأمم'' �إلى م�شروع دولي مدعوم من
قوى عالمية ،ومع وجود ذلك الدعم العالمي
لم يكن في ا�ستطاعة �أي حركات محلية
�ضعيفة وال تتمتع ب�أي �إ�سناد دولي �أو �إقليمي
حقيقي �إيقاف المد الهائل لذلك الم�شروع.
ومن هذه الزاوية ن�ستطيع �أن نرى ه�شا�شة
مقاربتين �أ�سا�سيتين ،من �ضمن مقاربات
عديدة يتم ترديدها ،في �سياق الت�أريخ

مقاالت
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لل�صراع على فل�سطين خالل حقبة االنتداب
البريطاني :الأولى هي ''عبقرية'' الحركة
ال�صهيونية ونجاحها في ''�صنع الم�ستحيل''،
والثانية هي ''عجز'' الفل�سطينيين وقياداتهم
وتحميلهم م�س�ؤولية �ضياع فل�سطين من
�أيديهم ،وف�شلهم المريع في مقابل نجاح
ال�صهيونية الباهر .فعملي ًا ومو�ضوعي ًا لم يكن
هناك �أي عبقريات �أو اجتراح للم�ستحيل ،كما
لم يت�صف الفل�سطينيون والعرب بالعجز
الجيني ،و�إنما كان هناك �إرادات قوى كبرى
امتلكت قدرات هائلة وم�شروعات دولية
و�إقليمية جارفة تقاطعت �أهدافها مع �أهداف
الحركة ال�صهيونية ،وتعار�ضت في الوقت
نف�سه مع �أهداف العرب والفل�سطينيين
وطموحاتهم.
وال يعني توكيد هذه الحقيقة المو�ضوعية
تبرير �سوء �إدارة القيادات والحركات
الفل�سطينية في تلك المرحلة ،وال ت�سويغ
ف�شلها ،وال الت�ساهل في محاكمة تل ُّكئها
المتكرر في التقاط جوهر ال�صراع ،وهو
التلكوء الذي تفادى لفترة طويلة اعتبار
بريطانيا العدو الأول والجذر الم�ؤ�س�س لنمو
ونجاح ال�صهيونية في فل�سطين ،وحاول
عو�ض ًا عن ذلك تحييدها .بل على العك�س من
ذلك تقدم هذه المقاربة ،في الجزء التالي ،نقداً
قا�سي ًا للقيادات والحركة الوطنية الفل�سطينية
وتكوينها وممار�ستها ال�سيا�سية في تلك
المرحلة .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ال�سياقات
الثالثة المذكورة �أعاله ،وعلى الرغم من ثقلها
وجبروتها ،ال تبرر توا�صل االنق�سام داخل
وتف�شي العائلية والم�صلحية
الحركة الوطنية،
ّ
واالنتهازية وعدة اختالالت �أُخرى ،لكن ال�شيء
المرير الذي يجب الإ�شارة �إليه هنا هو �أن تلك
ال�سياقات ال�ضاغطة على العمل الوطني
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الفل�سطيني والمكبلة له ال تزال ،وب�صورة
عامة ،قائمة حتى هذا الوقت وكما كانت في
الحقبة االنتدابية .فهناك الدعم والت�أييد الكبير
الذي ظلت تحظى به �إ�سرائيل من طرف الدول
الكبرى ،وهناك قبل ذلك كله ال�شرعية الدولية
التي �صار يحظى بها ''الم�شروع ال�صهيوني''
بعد �أن تحول �إلى دولة ذات �سيادة و�شرعية
�أممية من خالل اعتراف الأمم المتحدة المبكر
والر�سمي بها ،ثم هناك �سياق ال�ضعف العربي
الإقليمي وه�شا�شته وخالفاته ،والذي توا�صل
على امتداد عقود طويلة ،وهي اله�شا�شة
ووظفت في �إ�ضعاف
والخالفات التي ا�شتغلت ُ
الو�ضع الفل�سطيني و�إنهاكه.

احلركة الوطنية الفل�سطينية:
معوقات بنيوية داخلية
عانت الحركة الوطنية الفل�سطينية خالل
حقبة االحتالل واالنتداب البريطاني لفل�سطين،
�ضعف ًا عام ًا وت�شرذم ًا وعدم و�ضوح في
�سهلت �سمات ال�ضعف تلك
اال�ستراتيجيا ،وقد ّ
على بريطانيا والحركة ال�صهيونية الم�ضي
في مخطط تهويد فل�سطين وبناء الدولة
اليهودية .ومع ذلك ،ال يمكن االفترا�ض �أن ذلك
المخطط كان �سيف�شل لو �أن الحركة الفل�سطينية
كانت في تمام عافيتها وتخل�صت من
ت�شرذمها وتو�ضحت ر�ؤيتها .و�أي ًا يكن الأمر،
ف�إنه يبقى من ال�ضروري الت�أمل في �سمات
ال�ضعف المتنوعة التي و�سمت الحركة
الفل�سطينية في تلك الحقبة ،وتحليلها
واال�ستفادة منها.
�سمة ال�ضعف البنيوية الأولى يمكن ر�ؤيتها
في الطابع العائلي الأر�ستقراطي والمديني
للحركة الوطنية الفل�سطينية و�أحزابها
وهيئاتها وتمركزها في المدن الكبرى،

وخ�صو�ص ًا القد�س وحيفا ويافا .وقد تولد عن
هذا االحتكار القيادي توا�صل اختالالت
بنيوية في هذه الحركة ،ومن �أهمها تهمي�ش
م�ساهمة الطبقات الو�سطى والريف والفالحين
في الن�ضال الوطني وخالل مراحله المتعددة.
ف�ض ًال عن ذلك ارتهنت مواقف كثير من تلك
القيادات والأحزاب بالم�صالح العائلية
والتناف�سية ،و�أي�ض ًا بالم�صالح االقت�صادية
واالمتيازات التي كانت تمنحها �أو تحظرها
الإدارة اال�ستعمارية .فمنذ بدايات االحتالل
ت�صدر الم�شهد الفل�سطيني
البريطاني لفل�سطين ّ
ال�سيا�سي (وخ�صو�ص ًا المقد�سي) �أعيان العوائل
الكبيرة مثل الح�سيني والن�شا�شيبي والدجاني
تو�ضح مبكراً انخفا�ض
والخالدي ،وهي التي ّ
م�ستويات ا�ستعدادها للت�ضحية بمواقعها
االجتماعية وما توارثته من نفوذ منذ �أيام
الحكم التركي .و�سرعان ما التقطت الإدارة
اال�ستعمارية خريطة الو�ضع التناف�سي بين
تلك العائالت ،وا�ستغلته ووظفته لخدمتها
ورعته و�أبقته م�ستعراً .وقد ُترجم ذلك التناف�س
العائلي في الع�شرينيات على �شكل تقا�سم
النفوذ ال�سيا�سي �سواء عبر ت�شكيل وتر�ؤّ�س
الأحزاب� ،أو احتكار المنا�صب العليا التي كان
تعيين موظفيها بيد ال�سلطة االنتدابية .وكان
�أكثر الأمثلة تجلي ًا في هذا ال�سياق ت�س ّلم راغب
الن�شا�شيبي بلدية القد�س ،وت�س ّلم الحاج �أمين
الح�سيني من�صب مفتي فل�سطين بت�سهيل ودعم
من الإدارة البريطانية .وتوا�صل التناف�س بين
هذين الرمزين على وجه التحديد طوال فترة
االنتداب البريطاني ،وتجلى في �أكثر من �شكل،
منها ت�أ�سي�س �أحزاب �سيا�سية متناحرة في
الثالثينيات� ،إذ �أ�س�س راغب الن�شا�شيبي في
�سنة '' 1934حزب الدفاع الوطني'' الذي تب ّنى
�سيا�سة ''معتدلة'' �إزاء بريطانيا ،بينما �أ�س�س
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�أمين الح�سيني ''الحزب العربي الفل�سطيني'' في
�سنة  ،1935والذي كان ن�سبي ًا �أكثر ت�شدداً.
وفي �سنة  1936ت�شكلت ''اللجنة العربية
العليا'' برئا�سة الحاج �أمين الح�سيني ،وقد
اعتبرها كثير من الفل�سطينيين القيادة
الحقيقية للعمل الوطني ع�شية �إ�ضراب وثورة
 ،1936الأمر الذي زاد في حنق الكتلة
الن�شا�شيبية على الح�سيني ،وت�صميم تلك
الكتلة على اتخاذ مواقف مخالفة تمام ًا حتى
لو كانت لمجرد النكاية به وبحزبه و�ضارة
بالم�صلحة الوطنية .وبينما لم تختلف كثيراً
الحزبين ''الدفاع'' و''الحزب العربي''
مواقف
َ
من الق�ضايا المركزية ،ف�إن لغة و�أ�ساليب حزب
الدفاع انفتحت على البريطانيين ب�شكل �أكبر،
كما انفتحت في الأربعينيات على الأمير عبد
اللـه ،حاكم �شرق الأردن ،وطموحاته المعلنة
في تو�سيع حكمه �إلى ال�ضفة الغربية.
�سمة ال�ضعف الثانية تمثلت في االنق�سام
واالرتباك العميق ب�ش�أن الموقف من بريطانيا،
القوة المحتلة ثم المنتدبة على فل�سطين .وهنا
كان االختالف الأ�سا�سي يدور حول اعتبار
بريطانيا عدواً محت ًال ويمثل خطراً على
فل�سطين يوازي خطر الحركة ال�صهيونية� ،أو
اعتبارها خطراً م�ؤج ًال ويمكن تحييدها
والتفرغ �أولي ًا لمواجهة ال�صهيونية .ويترتب
على �إجابة هذا ال�س�ؤال بطبيعة الحال تحديد
الطرف الذي يجب �أن يتجه �إليه الن�ضال
الفل�سطيني من ناحية عملية وتنفيذية ،وهل
هو بريطانيا� ،أم بريطانيا وال�صهيونية� ،أم
ال�صهيونية وحدها .ولم يكن هناك �إجابة
قاطعة عن هذا ال�س�ؤال يتوحد الفل�سطينيون
تحتها ،بل �إن الإجابات اختلفت زمني ًا
ومكاني ًا .فهناك رموز ومجموعات و�أفراد
ومثقفون ومعهم ال�شرائح الأو�سع من
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الفل�سطينيين ر�أوا في بريطانيا عدواً وا�ضح ًا
يعمل على تهويد فل�سطين وت�سليمها للحركة
ال�صهيونية ،وقد تجلى ذلك بما ال يدع مجا ًال
لل�شك بعد �صدور ت�صريح بلفور .لكن هذا الخط
المقاوم لبريطانيا وال�صهيونية مع ًا لم
ت�صدر الم�شهد
ي�ستجمع قواه ولم يتمكن من ّ
ب�سبب وجود القيادات التقليدية المدينية
والعائلية التي دفعتها بريطانيا �إلى احتالل
�صدارة العمل الفل�سطيني .وفي مقابل الخط
المقاوم البعيد عن الواجهة ،كان هناك خط
القيادات والأحزاب التقليدية المدينية التي
كان من ال�صعب عليها في الع�شرينيات
والثالثينيات تب ّني �سيا�سة وا�ضحة تعتبر
بريطانيا عدواً يجب محاربته .عو�ض ًا عن ذلك،
�سيطرت في �أو�ساط هذه القيادات نزعة
مهادنة كانت تعتقد ب�إمكان �إنجاز الحقوق
الفل�سطينية عبر الن�ضال ال�سلمي والحوار مع
الإدارة اال�ستعمارية .لكن عملي ًا ،وب�سبب عالقة
المهادنة واالرتهان لل�سلطة االنتدابية ،لم يكن
�أمام تلك القيادات العائلية �سوى اعتماد خيار
الدبلوما�سية� ،إذ �إن رم َزي الكتلتين الأهم خالل
�أعوام طويلة ،وهما المفتي �أمين الح�سيني
من�صبي
وراغب الن�شا�شيبي ،كانا قد تق ّلدا
َ
المفتي العام للقد�س ورئي�س بلدية القد�س ،على
التوالي ،بالتعيين المبا�شر �أو الإ�شراف غير
المبا�شر من طرف الإدارة البريطانية .وكانت
ميزانيات ورواتب الم�ؤ�س�سات التي تر�أ�سها
ه�ؤالء ت�أتي من الإدارة البريطانية نف�سها،
وبالتالي لم يكن في الإمكان ت�صور قيام �أي
منها بانتهاج نهج ثوري �أو مقاوم يعتبر
بريطانيا العدو الأول للعرب والفل�سطينيين.
وتتناظر هذه ال�سيطرة البريطانية الكولونيالية
على الفل�سطينيين ،و�أ�سا�سها �ضمان ا�ستدامة
عجز بنيوي عن تغيير نهج ''الن�ضال
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الدبلوما�سي وال�سلمي'' ،مع ال�سيطرة
الإ�سرائيلية والأميركية المتوا�صلة التي
تج�سدت بعد عقود طويلة في نظام �أو�سلو
الممول من الواليات المتحدة نف�سها ،والذي
يفر�ض �شطب جميع الخيارات الأُخرى �أمام
الفل�سطيني ما عدا خيار ''العملية ال�سلمية''1.
وربما �أف�ضل ما يلخ�ص الر�ؤية ال�ضبابية
والمرتبكة للقيادات الأر�ستقراطية المدينية
التي حاولت تحييد بريطانيا في ال�صراع
وتوجيه الكفاح �ضد الحركة ال�صهيونية فقط،
هو ما ُنقل عن جمال الح�سيني عاك�س ًا موقف
''اللجنة التنفيذية'' في �آذار/مار�س ،1931
والذي يقول فيه�'' :إن الق�ضية الفل�سطينية ذات
�صبغة تختلف عن بقية الق�ضايا الوطنية
العربية� ،إذ لدينا في فل�سطين خ�صمان :الأول
الخ�صم ال�صهيوني ،وهو الذي ي�سعى �سعي ًا
حثيث ًا ال�ستيطان فل�سطين و�إخراج العرب
منها ،وهذا خطر مفاجىء ال يمكن ال�صبر
عليه ،وهو خا�ص بفل�سطينّ � ...أما الخطر
اال�ستعماري وهو الثاني ف�إن الم�ستعمرين
يقولون بموجب �صك االنتداب المعمول به
والذي رف�ضته الأمة� ،أنهم في هذه البالد لوقت
محدود ،فلذلك اتجهت الأمة للخطر المفاجىء،
وهو الخطر الأكبر ،و� ّأجلت ال�سعي لدفع الخطر
الآخر ب�صورة جدية� ..إن جهود الأمة بعد
الق�ضاء على ال�صهيونية �ستن�صرف �إلى �إنهاء
االنتداب و�ضم فل�سطين في حلف عربي وافقت
عليه جميع الأمم العربية 2''.وفي الجانب
الآخر ،لكن داخل المع�سكر التقليدي نف�سه
للقيادات والحركات الفل�سطينية ،ربما كانت
مقالة �صبحي الخ�ضرا �أحد قيادات حزب
اال�ستقالل العربي في ''جريدة الجامعة
العربية'' بعنوان ''بريطانيا �أ�صل الداء و�أ�سا�س
كل بالء'' في �آب�/أغ�سط�س  ،1930من �أوائل

المواقف الوا�ضحة التي نظر �إلى بريطانيا كما
هي.
وقد عزز االنق�سام واالرتباك حول الموقف
من بريطانيا بروز نزعة دبلوما�سية تتمثل في
الرهان على ''نزاهة بريطانيا'' في �أو�ساط عدد
من القيادات التقليدية ،وهي نزعة تعود
جذورها �إلى زمن التحالف العربي مع
بريطانيا �ضد الحكم التركي .وكان ذلك
التحالف الموقت قد خلق نوع ًا من الثقة
الزائدة ببريطانيا لدى العرب والفل�سطينيين
على حد �سواء .وتعززت تلك الثقة الخادعة من
خالل الدهاء البريطاني المعهود في �إدارة
الم�ستعمرات ،و�إظهاره االحترام وتقدير
المكانة االجتماعية للأعيان والقيادات
الفل�سطينية بغية ك�سب ثقتها .وقد قارن
الفل�سطينيون التعامل البريطاني في الأعوام
الأولى لالنتداب ،بالق�سوة والفجاجة اللتين
تعامل معهم بهما الحكم التركي �سواء في
فل�سطين� ،أو في بالد ال�شام ب�صورة عامة.
وكانت ال تزال حا�ضرة في المخيال
الفل�سطيني خا�صة ،والم�شرقي عامة� ،سيا�سة
وبط�ش جمال با�شا ال�سفاح الذي �أعدم 32
منا�ض ًال ومفكراً فل�سطيني ًا في �سن َتي 1915
و ،1916وكانت �آالم تلك الإعدامات ال تزال
حية في الوجدان العام.
وفي مقابل هذه المواقف التي راهنت على
�صداقة بريطانيا للعرب وعدم اعتبار بريطانيا
المحتلة فل�سطين العدو الأول ،كان هناك ،كما
�أ�شرنا ،مواقف وا�ضحة لحركات ومجموعات
وطنية وم�سلحة وجهت ن�ضاالتها وعملها �ضد
البريطانيين و�ضد ال�صهيونيين على حد �سواء،
تفرق بين الجهتين .فعلى �سبيل المثال،
ولم ّ
يروي عزة دروزة في مذكراته �أن عملية
ع�سكرية نفذها �شباب فل�سطينيون �ضد
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البريطانيين عقب �إعالن تعيين هربرت
�صامويل في من�صب المندوب ال�سامي في
فل�سطين 3،وهو م�ؤيد بحما�سة لل�صهيونية،
وو�صفه ت�شرت�شل وزير الم�ستعمرات البريطاني
�آنذاك ب�أنه ''�صهيوني �صميم'' .لكن �أهم و�أف�ضل
تج ّل لهذه المواقف من ناحية عملية تج�سد في
الق�سامية'' في الن�صف الأول
ن�ضال ''الع�صبة ّ
من الثالثينيات في �شمال فل�سطين ،وعملها
الم�سلح الذي توجه �إلى البريطانيين
وال�صهيونيين من دون تفرقة ،وهو العمل
الذي مهد لثورة  ،1936و�ساهم في ت�صحيح
م�سار جزء كبير من الحركة الفل�سطينية ،وفي
�إعادة ترتيب الأولويات الوطنية والنظر �إلى
بريطانيا كعدو مبا�شر .وثمة مقارنة تفر�ض
نف�سها هنا بين االرتباك الم�شار �إليه �أعاله
تجاه الموقف من بريطانيا ،واالرتباك
الفل�سطيني الر�سمي وغير الر�سمي تجاه
الموقف من الغرب والواليات المتحدة في
مرحلة ما بعد قيام �إ�سرائيل وحتى اللحظة
الحالية .وهكذا امتد انق�سام وارتباك حقبة
الع�شرينيات عقوداً طويلة ،وظل عام ًال م�ش ِّتت ًا
للن�ضال الفل�سطيني لجهة اعتبار الغرب الم�ؤيد
والداعم لإ�سرائيل ،وخ�صو�ص ًا الواليات
المتحدة ،عدواً للفل�سطينيين� ،أو طرف ًا يمكن
تحييده ولو جزئي ًا .وكما عملت بريطانيا
''المحايدة'' ظاهراً على تكري�س وبناء الدولة
ال�صهيونية قبل �سنة  ،1948عملت الواليات
المتحدة ''المحايدة'' ظاهراً على دعم وتقوية
الدولة ال�صهيونية بعد قيامها ورعاية تفوقها
الع�سكري واالقت�صادي ،والوقوف �ضد �أي
كيانية فل�سطينية تمثيلية ورف�ض االعتراف
في عقود الحقة بمنظمة التحرير الفل�سطينية
�أو حتى االعتراف بوجود ''�شعب فل�سطيني''.
وازداد الم�شهد �سوريالية بعد انهيار االتحاد
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وتفرد الواليات المتحدة بملف
ال�سوفياتي ّ
''الق�ضية الفل�سطينية'' ،والقبول الفل�سطيني
بذلك التفرد ،وتظاهر �أميركا ب�أداء دور
الو�سيط ،في الوقت الذي كانت تعزز من قوة
�إ�سرائيل وتغطي مواقفها وتو�سعاتها
وحروبها .وانف�ضحت تلك الحيادية المزعومة
وب�شكل �سافر مع �إعالن ترامب القد�س عا�صمة
موحدة لإ�سرائيل في كانون الأول/دي�سمبر
 ،2017وهو الموقف الذي ال يمكن �أن ي�صدر
�إ ّال عن عدو وا�ضح العدواة لفل�سطين
والفل�سطينيين.
ال�سمة الثالثة ل�ضعف الحركة الفل�سطينية
في الحقبة االنتدابية تم ّثل في عدم و�ضوح
وبلورة هدف وطني وا�ضح و�صارم يتمثل في
الدعوة �إلى اال�ستقالل التام عن بريطانيا .ففي
تلك المرحلة االنتقالية التي �أعقبت التخل�ص
من الحكم التركي طغت دعوات اال�ستقالل
الوحدوية في الم�شرق ،والتطلع نحو قيام دولة
عربية موحدة تلتقي في خطوطها العري�ضة
مع الدولة التي وعد بها البريطانيون ال�شريف
ح�سين لقاء ا�شتراكه والعرب مع بريطانيا في
الحرب �ضد تركيا ،بح�سب مرا�سالت ح�سين ــ
مكماهون المعروفة خالل الفترة  1915ــ
 .1916كما �سيطرت فكرة ''�سورية الكبرى''
على النخب الم�شرقية ومن �ضمنها النخب
كر�س غمو�ض ًا غير �إيجابي
الفل�سطينية ،بما ّ
على ر�ؤية و�أهداف الحركة الوطنية
الفل�سطينية التي ربطت م�صيرها و�أفكارها
بالتطلعات الوحدوية وعدم بلورة فكرة
ا�ستقاللية وا�ضحة تطرح �إقامة دولة
فل�سطينية وبحكم فل�سطيني وا�ضح .ففي حين
كانت الكيانات الوطنية ()nationhood
ال�سورية واللبنانية والأردنية والعراقية �أي�ض ًا
تت�شكل وتتبلور بالتدريج ،بقيت النخب
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الفل�سطينية ت�ضع �أملها في م�شروعات الوحدة
في ال�شرق التي ت�ضم هذه البالد كافة .وحتى
مع بروز حزب اال�ستقالل العربي في فل�سطين
في �سنة  ،1932ف�إن فكرة اال�ستقالل ذاتها
ظلت غير وا�ضحة تمام ًا ،وكان هدف
''اال�ستقالل'' الذي نادى به الحزب يعني
ا�ستقال ًال عن بريطانيا وفرن�سا وت�أ�سي�س
�سورية الكبرى ،بينما كان هدف الحركة
ال�صهيونية بالغ الو�ضوح في اال�ستيالء على
فل�سطين و�إقامة دولة يهودية فيها.
ال�سمة الرابعة التي و�سمت �ضعف الحركة
الوطنية الفل�سطينية �آنذاك ،والمرتبطة بما
�سبق ،تمثلت في افتراق �سقف الن�ضال
ال�سيا�سي عن �سقف الغليان والغ�ضب ال�شعبي.
ففي الوقت الذي ظلت القيادات والأحزاب
المدينية التقليدية تنتهج نهج ًا �سلمي ًا تمثل
في العرائ�ض ور�سائل االحتجاج والم�ؤتمرات
واالجتماعات مع المندوب ال�سامي والإدارات
االنتدابية المتالحقة ،كانت �شرائح �شعبية
عري�ضة في الأرياف والقرى والطبقات
الو�سطى تمور بالغ�ضب �ضد البريطانيين
وال�صهيونيين على حد �سواء .ولم ينعك�س ذلك
الغ�ضب على النهج ال�سيا�سي الذي ظل �سائداً
وميا ًال �إلى الدبلوما�سية والحوار مع ال�سلطات
اال�ستعمارية� ،إ ّال ُقبيل ثورة  1936وخاللها
وبعدها .وفي �أكثر من محطة ن�ضالية �شعبية
قوية كانت القيادات التقليدية تت�أخر عن
وتبرده.
الح�س ال�شعبي الثائر ،بل تحتويه ّ
فعلى �سبيل المثال ،بعد ثورة البراق في �سنة
 ،1929والتي ا�ست�شهد فيها  116فل�سطيني ًا
وجرح  232معظمهم بر�صا�ص القوات
ُ
البريطانية ،في مقابل مقتل  133يهودي ًا
وجرح  ،339واحتقان الو�ضع ال�شعبي وت�أهبه
لموا�صلة المقاومة وبروز م�ساحة جديدة

ومختلفة للن�ضال ،عقدت ''اللجنة التنفيذية''
للم�ؤتمرات الفل�سطينية المتتالية برئا�سة
مو�سى كاظم الح�سيني اجتماع ًا مو�سع ًا في
يافا خرج بقرارات هزيلة مثل مقاطعة
ال�شركات والمنتوجات اليهودية بما فيها
�شركة الكهرباء التي كانت تعمل بامتياز
ويذكر �أن حالة الغليان ال�شعبي تلك
يهوديُ 4.
دفعت ع�صبة الأمم �إلى التو�صية بت�شكيل لجنة
هبة البراق (لجنة �شو) ،والتي
لدرا�سة �أ�سباب ّ
كتبت في تقريرها ،وبو�ضوح� ،أن ال�سكان
العرب يقتربون من حالة الي�أ�س ب�سبب انتزاع
�أرا�ضيهم و�أمالكهم و�إهمال الحكومة والبطالة
و�شعورهم باال�ستهداف 5.لكن عو�ض ًا عن
ا�ستثمار ذلك من طرف القيادات التقليدية،
ف�إن الأثر الذي تركته ثورة البراق وتقرير
لجنة �شو على ''اللجنة التنفيذية'' كان �إر�سال
وفد �إلى لندن في �آذار/مار�س  ،1930ليقدم
مذكرة �إلى الحكومة البريطانية لإيقاف
الهجرة ومنع انتقال الأرا�ضي �إلى اليهود
ويذكر �أن رد الحكومة
وت�أليف حكومة نيابيةُ .
البريطانية �آنذاك ،وعلى ل�سان رئي�سها رامزي
مكدونالد ،جاء متغطر�س ًا�'' :إن حكومة جاللته
لن تت�أثر بال�ضغط والتهديد ،ولن تحيد عن
الطريق المر�سوم في �صك االنتداب� 6''،أي
ت�سهيل �إقامة وطن لليهود في فل�سطين.
ال�سمة الخام�سة التي ت�ستحق �إفرادها في
ت�أمل خا�ص بها تمثلت في الموقف المتردد
الق�سام .فعلى الرغم من �أن الن�شاط
من ثورة ّ
الق�سامية لم ي�ستمر عملي ًا
الع�سكري للع�صبة ّ
�أكثر من �سنتين ( 1934و ،)1935ف�إن موقف
القيادات الفل�سطينية المدينية من الثورة� ،سواء
في القد�س �أو حيفا �أو غيرها ،لم ينا�صرها
بالمعنى الحقيقي ،وبقي � ّإما متوج�س ًا منها،
و� ّإما خائف ًا من خ�سارة مواقعه القيادية ،و� ّإما

بريطانيا االستعمارية :تصنيع ''أوسلو االنتدابية''

محافظ ًا على م�سافة �آمنة من ن�شاطها .وبعد
الق�سام نف�سه في معركة جنين،
ا�ست�شهاد ّ
والغليان ال�شعبي الذي رافق جنازته المهيبة
في حيفا ،التج�أت ال�سلطة اال�ستعمارية �إلى
الأحزاب التقليدية المت�صا�ص الغ�ضب،
ووعدت الأحزاب بالنظر في المطالب العربية،
وطلبت منهم ،مرة �أُخرى ،ت�شكيل وفد للذهاب
�إلى لندن لهذا الغر�ض.

بريطانيا و�إجها�ض �أي كيانية
فل�سطينية م�ستقلة �أو م�ستقبلية
هدفت الإدارة البريطانية اال�ستعمارية
خالل �أكثر من ثالثين عام ًا من احتاللها
فل�سطين ،وكما �أ�شير �أعاله� ،إلى تنفيذ
�سيا�ستين متعاك�ستين تمام ًا :الأولى هي
تدمير �أي احتماالت لن�شوء �أي كيانية وطنية
فل�سطينية� ،أو قيادة فل�سطينية وطنية موحدة
وممثلة للفل�سطينيين� ،أو اقت�صاد وطني
متم�أ�س�س وم�ستقل� ،أو تعزيز ال�شعور الوطني
لدى الفل�سطينيين ( ،)nationhoodبمعنى التوق
�إلى �إقامة دولة م�ستقلة (ّ � ،)nation-stateأما
ال�سيا�سة الثانية فتمثلت في دعم وتطوير
ورعاية ت�أ�سي�س البنى التحتية لإقامة دولة
يهودية بما يت�ضمنه ذلك من تعزيز للقيادة
ال�سيا�سية ال�صهيونية التمثيلية وم�أ�س�ستها،
وتكري�س االقت�صاد القوي والم�ستقل ،وبناء
قوة ع�سكرية ت�شكل نواة الجي�ش الذي حارب
العرب في �سنة 1948؛ بمعنى �أو�ضح :بناء
حكومة يهودية داخل حكومة االنتداب ،ونقل
مفاتيح ال�سيطرة على البلد بالتدريج �إلى
الحركة ال�صهيونية .ولتنفيذ الهدف الأول على
الم�ستوى الفل�سطيني ،ف�إن ال�سيا�سة البريطانية
اتبعت عدداً من اال�ستراتيجيات الطويلة الأمد
التي �أثبتت فاعليتها ب�سبب طول يد بريطانيا

مقاالت

123

و�سيطرتها المطلقة على فل�سطين ،وال�ضعف
المريع في الجانب الفل�سطيني والعربي.
و�سنعر�ض فيما يلي بع�ض هذه ال�سيا�سات.

�أو ًال :تطبيق �آليات ''فرق ت�سد''
اال�ستعمارية بحذافريها

عملت بريطانيا بن�شاط متوا�صل على
تعزيز مراكز قوى فل�سطينية متناف�سة ت�ضمن
ديمومة ال�صراع بين القيادات والقوى
الفل�سطينية ،ودفعها �إلى التناف�س في اتجاه
ك�سب حظوة المندوب ال�سامي في القد�س
والإدارة اال�ستعمارية وممثليها في لندن.
ومنذ الأعوام الأولى ل�سيطرتها على فل�سطين
و�إدراكها خريطة القوى الفل�سطينية ،د�أبت
تلك الإدارة على تقوية القيادات التقليدية
العائلية الحري�صة على نفوذها وعلى
م�صالحها ،وفي الوقت نف�سه ،زرع ال�شقاق
الدائم و�سط تلك القيادات بحيث يتم هدر
طاقتها في ال�صراع والتناف�س الداخليين .وقد
تج�سدت تلك ال�سيا�سة باكراً في طريقة
تعاملها مع القوتين العائليتين الأهم في
القد�س وهما الح�سيني والن�شا�شيبي وحلفاء
كل طرف منهما ،فعملت على توزيع مراكز
القوى بينهما ب�شكل ينجم عنه تناحر دائم.
و�ضمن هذه ال�سيا�سة يتمو�ضع الموقف
المعروف للمندوب ال�سامي هربرت �صامويل
من انتخابات من�صب مفتي القد�س في �سنة
 .1921ففي تلك االنتخابات فاز ال�شيخ
ح�سام الدين جار اللـه ،مر�شح كتلة
''الن�شا�شبة'' ب�أعلى الأ�صوات ،لكن المندوب
ال�سامي �أ�شرف على مناورات حثيثة لدفعه
�إلى االن�سحاب ،الأمر الذي �أتاح للحاج �أمين
الح�سيني (ال�شاب �آنذاك وحديث العهد
بال�سيا�سة والحا�صل على �أقل الأ�صوات)
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الدخول �إلى قائمة الأربعة الحا�صلين على
�أعلى الأ�صوات ،والتي يختار منها المندوب
ال�سامي المفتي المقبل ،فاختار الح�سيني من
دون تردد على الرغم من ح�صوله على �أقل
الأ�صوات 7.و�أراد �صامويل بهذا االختيار
تحقيق هدفين :الأول �ضمان والء المفتي
لدارة االنتدابية وخ�ضوعه لها
ال�شاب ل إ
�سهل له الو�صل �إلى المن�صب،
كونها َمن ّ
والثاني خلق مركز قوة تتمركز حوله عائلة
الح�سيني لتناف�س عائلة الن�شا�شيبي التي
تتمركز حول مركز قوة �آخر هو رئا�سة البلدية
التي كانت بيد راغب الن�شا�شيبي .وقد حققت
هذه ال�سيا�سة التفريقية ما �أرادت� ،إذ توا�صل
التناف�س والتناحر بين القوتين طوال فترة
عقود االنتداب تقريب ًا ،وبذلك ظل �سقف
ن�ضال هذه القيادات محكوم ًا بالدبلوما�سية
ومحاولة �إقناع البريطانيين بالحقوق
الفل�سطينية .كما �ساهم ذلك كله في �إعاقة
قيام قيادة قوية ومتما�سكة (حتى تحت
�سقف ن�ضال منخف�ض) ومتوا�صلة مع ال�شعب،
وتحظى بالتمثيل ال�شرعي والوطني الذي
يعزز الكيانية الوطنية لل�شعب الفل�سطيني.
عالوة على كتل َتي الح�سيني والن�شا�شيبي،
�شجعت الإدارة اال�ستعمارية على قيام �أحزاب
وتجمعات مناف�سة �أي�ض ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد
ت�شكل ''اللجنة التنفيذية'' التي بدت ك�أنها
خارجة عن ال�سيطرة التامة لتلك الإدارة،
هادفة �إلى �إ�ضعاف �شرعيتها .وفي هذا
ال�سياق دعمت بريطانيا في �سنة 1923
ت�أ�سي�س ''الحزب الوطني'' برئا�سة �سليمان
تاجي الفاروقي ليمثل تياراً �أكثر اعتدا ًال
ومهادنة .وفي �أواخر ال�سنة نف�سها �شجعت
على ت�أ�سي�س حزب ''ال ُّز ّراع'' الذي ُعرف
بات�صاالته ال�صهيونية وعدم معار�ضته

لل�سيا�سة البريطانية .وكانت �سيا�سة ت�شجيع
�إقامة �أحزاب �ضعيفة وموالية مبكرة جداً في
ال�سنة الأولى لالحتالل البريطاني ،ففي
ت�شرين الثاني/نوفمبر  1918تقدم بع�ض
وجهاء البورجوازية الفل�سطينية �إلى �سلطات
االحتالل بطلب ترخي�ص ''الحزب العربي''
رحب به الحاكم
الموالي لبريطانيا ،الأمر الذي ّ
الع�سكري البريطاني وجهاز ا�ستخباراته8.
وب�سبب ه�شا�شة القيادات المدينية
الأر�ستقراطية وقابليتها التعاونية الزائدة،
تمكنت الإدارة اال�ستعمارية من توظيف هذه
القيادات التقليدية في امت�صا�ص الغ�ضب
ال�شعبي وتهدئة الثائرين في كل حقبة
انتفا�ضية تنطلق بعيداً عن الم�سار الدبلوما�سي
وال�سلمي الذي اختطته تلك القيادات .ففي كل
مرة كان ينفجر الغ�ضب ال�شعبي ويخرج عن
ال�سيطرة البريطانية ،كان المندوب ال�سامي
يلج�أ �إلى القيادات التقليدية ،في�ستنجد بها من
�أجل احتواء الغ�ضب ال�شعبي المنفجر ،عبر
تقديم الوعود الفارغة والمراوغة ب�أن الإدارة
االنتدابية �ست�ستمع �إلى �آراء الفل�سطينيين
وتح�سن من �أو�ضاعهم ،لكن ذلك
ومطالبهم
ّ
يجب �أن ي�سبقه تحقيق الأمن العام واال�ستقرار.
هب فيها
وحدث ذلك في جميع المرات التي ّ
الفل�سطينيون وانتف�ضوا انتفا�ضات �شعبية،
وهبة
و�أهمها ثورة يافا في �سنة ّ ،1921
البراق في �سنة  ،1929وكذلك في ثورة
و�إ�ضراب �سنة  1936وما تالهما .وقد �أدى
التدخل الم�ستمر لتلك القيادات بهدف تهدئة
ال�شارع الفل�سطيني �إلى خلق �شرخ عميق بينها
وبين ال�شرائح الأعر�ض لل�شعب ،الأمر الذي
�أفقدها ثقة النا�س من ناحية ،و�أ�ضعف
ادعاءاتها بتمثيل الفل�سطينيين من ناحية
�أُخرى.
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ثاني ًا :ال�سماح بقيام (ودعم) ''قيادة
فل�سطينية عاجزة'' ــ منوذج �أو�سلو

�سمحت الإدارة البريطانية ،بل دعمت قيام
ما يمكن ت�سميته ''قيادة فل�سطينية عاجزة''
تتحقق من خاللها عدة �أهداف مرة واحدة،
وتت�شابه في كثير من جوانبها مع �شكل وعجز
القيادة التي �أنتجها نظام �أو�سلو بعد �سنة
 .1993ويت�سم هذا النوع من القيادة ب�سمة
''ن�صف وطنية'' �سواء من ناحية �صفته
التمثيلية للفل�سطينيين� ،أو من حيث محدودية
لمن
خياراته ،فهو يتمو�ضع في نقطة مربكة َ
يدعي تمثيلهم ،لأنه ي�ضع عملي ًا قدم ًا في
ّ
المربع الوطني ،و�أُخرى في مربع الم�ستعمر.
وهذا التمو�ضع المربك هو �إحدى �سمات
''الأو�سلوية'' منذ �أيام االنتداب البريطاني حتى
ت�سعينيات القرن الما�ضي وما بعدها ،وبه
وب�سببه ي�صعب نزع ال�شرعية الوطنية عن
القيادة ب�شكل كامل واعتبارها �أداة من �أدوات
اال�ستعمار ،كما ي�صعب التعويل عليها في
�إنجاز الحقوق الوطنية .ويزيد في ذلك الإرباك
قيام القيادة و�سلطاتها بوظائف وخدمات ذات
ت�صدر
ت�سجل لها 9،ف�ض ًال عن ّ
�أهمية للمجتمع َّ
واجهتها �شخ�صيات اعتبارية لها احترام
وموقع اجتماعي ونافذ في المجتمع .لكن مع
ذلك كان من المهم للم�ستعمر البريطاني �أن
تظل تلك القيادة عاجزة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا
وخا�ضعة للمحددات ال�سياقية ال�ضاغطة
وت�شتغل تحت ال�سقف المفرو�ض عليها .وتمثلت
هذه القيادة �إلى حد كبير في ''اللجنة التنفيذية''
للم�ؤتمرات الفل�سطينية خالل الع�شرينيات،
و''المجل�س الإ�سالمي الأعلى'' الذي �أ�س�سته
بريطانيا برئا�سة الحاج �أمين الح�سيني في
�سنة  .1922وقد ت�شكلت ''اللجنة التنفيذية'' من
�أع�ضاء ان ُتخبوا خالل الم�ؤتمر الفل�سطيني
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الثالث في �سنة  1920في حيفا برئا�سة مو�سى
كاظم الح�سيني بهدف متابعة تنفيذ تو�صيات
الم�ؤتمر عبر التوا�صل مع الإدارة االنتدابية.
وا�ستمر وجود تلك اللجنة مع توالي انعقاد
الم�ؤتمرات الفل�سطينية �إلى �سنة  ،1928وراقبت
بريطانيا دورها وعملها ولم تنزعج منها ب�شكل
جديّ � .أما ''المجل�س الإ�سالمي الأعلى'' فقد رعت
وعينت على ر�أ�سه �أمين
بريطانيا ت�أ�سي�سهّ ،
الح�سيني ،وخ�ص�صت له ميزانية �إ�ضافية لقطع
الطريق على قيام �أي قيادة فل�سطينية محلية
بعيداً عن عينها و�سيطرتها10.

ثالث ًا :ت�شتيت الهوية واالنتماء
الفل�سطيني

يقودنا التحليل المت�أني لأهداف ت�أ�سي�س
''المجل�س الإ�سالمي الأعلى'' من طرف الإدارة
البريطانية� ،إلى االنتباه �إلى �أكثر من م�س�ألة:
الأولى متعلقة با�سم المجل�س� ،إذ حر�ص
البريطانيون على �إل�صاق �سمة ''الإ�سالمي''
ولي�س ''الفل�سطيني'' في العنوان ،ذلك ب�أن
اعتماد مرجعية دينية في العنوان يعك�س
تكري�س ًا لل�سيا�سة البريطانية التي لم تعترف
تر في
بـ ''ال�شعب العربي الفل�سطيني'' ،ولم َ
فل�سطين �سوى مجموعات �إثنية �أو دينية،
م�سلمين وم�سيحيين ،بما يبرر نظرتها �إلى
اليهود واعترافها بهم كمجموعة دينية ثالثة.
فقد �ساعدت هذه التعريفات الدينية
للمجموعات ال�سكانية الم�ستعمر البريطاني،
ومن ورائه الدول الغربية و''ع�صبة الأمم''
�أي�ض ًا ،في تجاوز� ،إن لم نقل خيانة ،التعريف
العالمي للدولة الحديثة'' ،الدولة الأمة'' ،التي
تتجاوز تعريف الأفراد والجماعات الفرعية
تبع ًا للدين �أو الطائفة �أو الإثنية ،و�إنما بح�سب
حق المواطنة واالنتماء �إلى وطن وا�ضح
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الحدود والتعريف .عالوة على ذلك يت�ساوق
ح�صر الن�سبة الدينية لـ ''المجل�س الإ�سالمي
''فرق ت�سد'' وتحطيم
الأعلى'' مع �سيا�سة ّ
الكيانية الفل�سطينية ب�صورة عامة ،ب�سبب ما
يثيره من ح�سا�سيات و�سط م�سيحيي فل�سطين
الذين لن يعتبروه بطبيعة الحال والتعريف
ممث ًال �أو قائداً لهم.
وهكذا ،ف�إن �إحالة الفل�سطينيين �إلى هوية
وانتماء ديني عبر �آليات متعددة منها �إن�شاء
''المجل�س الإ�سالمي الأعلى''� ،أو �إلى هوية
وانتماء عربي ف�ضفا�ض ولي�س وطني ًا محدداً
بوطن جغرافي وا�ضح المعالم ،ات�سقت مع
النهج البريطاني العام في تعويم الكتلة
ال�سكانية الأكبر في فل�سطين ،وربط هويتها
وانتمائها بما هو خارج فل�سطين 11.وفي
الوقت ذاته ،كانت ال�سيا�سة البريطانية تعمل
بال كلل على ربط هوية وانتماء يهود العالم
بما هو داخل فل�سطين ،ولم يكن غائب ًا عن
ح�ساباتها معنى تفتيت �أي قيادة وطنية
موحدة تعزز من ال�شعور بالكيانية الوطنية
( .)nationhoodوكان في �إمكانها� ،أي
بريطانيا ،رعاية ن�شوء قيادة محلية وطنية
ذات �سمة تمثيلية وا�سعة ولي�ست تق�سيمية
مثلما رعت قيام هذه القيادات في العديد من
البالد ُقبيل �إنهاء ا�ستعمارها لها 12.والحالة
الأكثر قرب ًا لفل�سطين من ناحية جغرافية
كانت �شرق الأردن الذي لم يكن فيه �أي بنى
تحتية لدولة ،لكن بريطانيا رعت �إن�شاء
الكيانية الأردنية عبر م�أ�س�سة الجي�ش
واالقت�صاد والتعليم وبناء الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية،
و�صو ًال �إلى تحول �شرق الأردن �إلى دولة
م�ستقلة وذات �سيادة .وعلى العك�س من ذلك
ف�إن ما كانت ت�سهر عليه الإدارة اال�ستعمارية
وترعاه بو�ضوح هو تحطيم بروز الكيانية

الفل�سطينية حتى لو كانت تحت ال�سقف
البريطاني ،بينما كانت ت�سهر على خلق
الكيانية ال�صهيونية ورعايتها وتقويتها.
وهكذا تم خلق ورعاية ج�سم �سيا�سي معوق
و�شبه قيادي لـ ''العرب'' في فل�سطين ينوء
وطني ًا باالختالالت البنيوية منذ لحظة
الوالدة ،فال يتمتع بحق التمثيل الكامل ،وال
يحمل في ا�سمه �أي ''فل�سطنة'' ت�ؤ�شر �إلى
بو�صلة م�ستقبلية كيانية م�ستقلة ،ويغلق
المجال �أمام نهو�ض �أي قيادة وطنية حقيقية
متمردة على بريطانيا ،وخا�ضع في �أول
المطاف ونهايته لل�سقف ال�سيا�سي الذي
ير�سمه االنتداب البريطاني.
تبع ًا لذلك ،ومن ناحية عملية ،احتل كل
من ''اللجنة التنفيذية'' للم�ؤتمرات الفل�سطينية
المتتالية ،و''المجل�س الإ�سالمي الأعلى''،
الفراغ الم�ؤ�س�ساتي القيادي الذي احتاج
الفل�سطينيون منذ �أوائل الع�شرينيات �إلى َمن
يملأه ويمثلهم فيه .وبرزت هاتان الم�ؤ�س�ستان
�إلى جانب الأحزاب التقليدية المدينية كعنوان
لقيادة فل�سطينية �شبه ر�سمية ،لكن باهتة
و�ضعيفة وخا�ضعة ب�صورة عامة .ومع مرور
الأعوام تبلور لـ ''اللجنة التنفيذية'' تحديداً دور
�شبه قيادي متقدم على بقية البنى ال�سيا�سية
قر بذلك
الفل�سطينية اله�شة ،لكن من دون �أن ُت ّ
الإدارة البريطانية التي لم تكن تقبل ب�أي
قيادة فل�سطينية مم�أ�س�سة �أو ممثلة
للفل�سطينيين �سواء عن طريق االنتخاب� ،أو عن
طريق ال�شرعية الثورية� ،أو عن �أي طريق �آخر،
تنطق با�سم الفل�سطينيين وتحظى بثقتهم.
وعلى العك�س من ذلك ا�شتغلت الإدارة
اال�ستعمارية على �إبقاء القيادات ال�سيا�سية
الفل�سطينية متفرقة و�شبه م�شلولة ،ي�سهل
فعالة .وكان
توظيفها ،وتكون غير فاعلة �أو ّ
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هدف الإبقاء عليها في تلك الحالة ال�ضعيفة
هو قطع الطريق عملي ًا على بروز �أي قيادة
�سيا�سية ثورية راف�ضة لبريطانيا ولل�صهيونية
ولنهج القيادات التقليدية الدبلوما�سي .وقد
ا�ستمرت ''اللجنة التنفيذية'' في موقعها
الخالفي ذاك تطرح نف�سها كـ ''قيادة
فل�سطينية'' لما يقارب من ت�سعة �أعوام من
دون �أن تحقق �أي �إنجازات فعلية ،ومن دون
�أن تقوم ب�أي عمل ''ينافي القانون
البريطاني''� ،إذ كانت ت�ؤمن بالكفاح ال�سلمي
مثل الإ�ضرابات واالعت�صامات وتقديم
العرائ�ض .وحتى الم�ؤتمرات الدورية غير
الفاعلة التي كانت تعقدها ''اللجنة التنفيذية''
كانت قد توقفت عن االنعقاد عدة �أعوام ب�سبب
الخالفات الداخلية وازدياد ال�شقاق بين كتل َتي
الح�سيني والن�شا�شيبي ،ولم ُيعقد الم�ؤتمر
ال�سابع مث ًال �إ ّال بعد عدة محاوالت في
حزيران/يونيو  ،1928وجاء �ضعيف ًا ،وكان
�آخر تلك الم�ؤتمرات.

رابع ًا :طرح م�رشوعات ''�رشاء الوقت''،
�أو تخ�صيب بذرة �أو�سلو!

منذ �أوائل الع�شرينيات بد�أت بريطانيا
تطرح م�شروعات �سيا�سية تحوم حول �صيغ
متنوعة من الحكم الذاتي ،و�أهدافها المعلنة
فتح باب الم�شاركة ال�سيا�سية �أمام ال�سكان
المحليين (العرب واليهود) والظهور بمظهر
ال�سلطة الحري�صة على م�صالحهم ،لكن من
يترجم �أي من تلك الم�شروعات �إلى
دون �أن َ
واقع .وقد ا�ستمر طرح مقترحات وت�صورات
لهذه الم�شروعات التي ا�شترطت جميعها �إقرار
الفل�سطينيين بم�س�ؤولية بريطانيا في �إقامة
وطن قومي لليهود في فل�سطين حتى ال�سنة
الأخيرة من عمر االنتداب� ،أي �سنة .1948
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وعند الت�أمل في �صيغ تلك الم�شروعات كما
في النهج العام المتمثل في اال�ستمرار في
طرحها وتبديلها وتعديلها وعقد م�ؤتمرات
وندوات وا�ستدعاء وفود فل�سطينية �إلى لندن
لمناق�شتها ،وما يرافقه من وعود ال ُتح�صى
للفل�سطينيين ،نكت�شف �أن الهدف الأ�سا�سي
الذي حققه ذلك النهج كان �شراء الوقت وخداع
الفل�سطينيين وتخديرهم بالوعود تلو
الوعود 13.فعملي ًا ،وطوال ثالثة عقود متتالية،
لم ت�ؤ�س�س الإدارة االنتدابية �أي نوع من �أنواع
ال�سلطة التمثيلية التي ي�شارك فيها
الفل�سطينيون حتى تحت �سقف الحكم
البريطاني .وهذا الأمر ي�ؤكد الم�سار العام الذي
انتهجته ال�سيا�سة البريطانية ،وهو �إعاقة
و�إجها�ض �أي �سيرورة تمثيلية للفل�سطينيين
تعزز من تبلور كيانهم الوطني �أو تعريفهم
ك�شعب ،في الوقت الذي دعمت الكيانية
اليهودية ،وتعاملت مع منظماتها القيادية
مثل المنظمة ال�صهيونية والوكالة اليهودية
باعتبارها تمثل اليهود.
وتج�سد النهج ''الأو�سلوي'' المبكر �أي�ض ًا،
عبر تقديم �أن�صاف حلول للفل�سطينيين ال
تحقق الحد الأدنى من طموحاتهم الوطنية،
مع وعود ف�ضفا�ضة وهالمية لهم بـ ''تح�سين''
تلك الحلول م�ستقب ًال .وحتى في الحاالت التي
ا ّتبع فيها الفل�سطينيون �أق�صى الأ�ساليب
براغماتية ،وقبلت فيها قياداتهم ك ًال من تلك
الحلول غير المقنعة ،ف�إن ما كان يتم قبوله
ي�صبح هو ال�سقف الأق�صى للمطالب ،ولي�س
ٍ
لبداية تحقق مطالب
الحد الأدنى الذي ي�ؤ�س�س
�أهم .لكن ذلك ال�سقف المنخف�ض �أ�ص ًال لم يلبث
�أن ازداد انخفا�ض ًا مع تقدم الأعوام ،في
مقابل تع ُّزز الكيانية اليهودية عبر توا�صل
في�ضان الهجرة وقيام الم�أ�س�سة ال�سيا�سية
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واالقت�صادية والع�سكرية ال�صهيونية التي
كانت ت�ستخدمها الإدارة البريطانية كم�سوغ
لتخفي�ض �سقف الحركة الفل�سطينية
وتوقعاتها.
وفي هذا ال�سياق طرحت الإدارة البريطانية
فكرة الد�ستور والمجل�س الت�شريعي اللذين جاء
بهما هربرت �صامويل في �سنة  1922بعد
�صدور �صك االنتداب .وجاءت ت�شكيلة المجل�س
المقترح منحازة �إلى اليهود من ناحية،
وخا�ضعة للتعيين من طرف المندوب ال�سامي
من ناحية ثانية ،بما يعني تفريغ المجل�س
المقترح من �أي �سلطات ت�شريعية حقيقية ،كما
�أن الد�ستور المقترح كان �سقفه منخف�ض ًا جداً،
وين�ص على تطبيق ما جاء في �صك االنتداب
من ت�سهيل لإقامة وطن لليهود في فل�سطين،
ولهذا ،رف�ضت القيادات الفل�سطينية الفكرتين
رف�ض ًا قاطع ًا .غير �أن ما حققته الإدارة
اال�ستعمارية من خالل طرح هذه المقترحات
تمثل في ر�سم �سقف الن�شاط ال�سيا�سي
الفل�سطيني وح�شره تحت وحول تلك
المقترحات ،وا�ستنزاف وقت طويل في
المداوالت والحوارات مع المندوب ال�سامي،
واللـهاث وراء �سراب تعديل تلك الأفكار
وتح�سينها .وخالل �أربعة �أعوام تلت �إعالن تلك
المقترحات ،وا�صلت ال�سيا�سة البريطانية
التفكيكية للكيانية الفل�سطينية عملها بن�شاط،
''فرق ت�سد''� ،أو في توظيف
�سواء في م�سار ّ
مراكز القوى الفل�سطينية التقليدية بع�ضها �ضد
بع�ض .و�أنتج ذلك �ضعف ًا �إ�ضافي ًا في الحركة
الوطنية �أعقبه ت�شكيل وفد من ''اللجنة
التنفيذية'' و''الحزب الوطني'' في تموز/يوليو
 ،1926بهدف االجتماع مع ممثل الحكومة،
وتقديم اقتراح ي�شير �إلى اال�ستعداد للم�شاركة
في حكومة د�ستورية ،الأمر الذي يعني نجاح

بريطانيا في تحديد �سقف الحراك الفل�سطيني.
ثم تطور هذا االقتراح في الأعوام الالحقة
لي�صبح �أحد المطالب الأ�سا�سية للحركة
الوطنية ،بينما �صارت الإدارة االنتدابية
ترف�ضه وتفرغه من م�ضمونه وتبقيه ملف ًا
عامين
مفتوح ًا ومحل جدال وتفاو�ض .وبعد َ
من ذلك ،وعقب الم�ؤتمر الفل�سطيني ال�سابع
الذي ُعقد في �سنة � ،1928صار مطلب ت�شكيل
حكومة برلمانية على ر�أ�س قرارات الم�ؤتمر.
وفي �سنة  ،1930وبعد ثورة البراق،
والحتواء الثورة ال�شعبية� ،أ�صدرت الحكومة
البريطانية ما ُعرف بـ ''الكتاب الأبي�ض''
(الأول) ل�شرح �سيا�ستها ،والذي �أكد التزام
بريطانيا بما ن�ص عليه �صك االنتداب� ،أي
ت�سهيل �إقامة وطن قومي لليهود ،مع حفظ
حقوق العرب الوقت نف�سه ،وقد زعمت
بريطانيا في الكتاب �أن في �إمكانها التوفيق
بين الأمرين .ووعد ''الكتاب الأبي�ض'' بتقديم
�شكل من الحكم الذاتي للفل�سطينيين ،و�إحياء
م�شروع المجل�س الت�شريعي ل�سنة  1922وعدد
من الق�ضايا الحياتية وال�سكانية والزراعية،
ودعا �إلى النظر في حجم الهجرة اليهودية
لتكون �ضمن قدرة البلد اال�ستيعابية ،وبما ال
يزيد في البطالة المتزايدة لدى الفل�سطينيين
التي ت�صاعدت ب�سب تكاثر العمالة اليهودية.
وكان رد القيادات الفل�سطينية على هذه
الوعود حذراً ،لكنه �أقرب �إلى الترحيب
ال�ضمني ،مع �أن ن�صو�ص الكتاب لم تت�ضمن
�أي التزامات جوهرية ،و�إنما كان االلتزام
الأو�ضح فيها هو تنفيذ �صك االنتداب ،ف�ض ًال
عن عدم مطالبتها بوقف الهجرة اليهودية ،بل
�إنها عو�ض ًا عن ذلك دعت �إلى تخفي�ض
وتائرها .ومن المهم هنا الإ�شارة �إلى �أن
الحكومة البريطانية كانت قد تراجعت عن
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''الكتاب الأبي�ض'' على الرغم من ه�شا�شة
التزاماته تجاه الفل�سطينيين ،وذلك بعد �أن
ثارت �ضده كل القوى ال�صهيونية في العالم،
وحركت �أن�صارها �سواء في لندن والعوا�صم
الأوروبية �أو في وا�شنطن .وعلى ذلك ،من
المثير في هذا ال�سياق مالحظة ا�ستمرار
انخفا�ض ال�سقف الن�ضالي الذي ا�شتغلت تحته
القيادات الفل�سطينية ،والذي ُفر�ض عليها
بحكم الأمر الواقع ومحدداته ال�سياقية .فعلى
الرغم من �أن ''الكتاب الأبي�ض'' ذكر بو�ضوح
�أن �سيا�سة بريطانيا في فل�سطين تقوم على
تنفيذ ما ورد في �صك االنتداب من ت�سهيل
�إقامة وطن لليهود في فل�سطين ،ف�إن الوعود
ت�ضمنها لعرب فل�سطين لم
الغام�ضة التي ّ
تمنع القيادات الفل�سطينية التقليدية من
الترحيب الحذر به.
بعد اندالع �إ�ضراب وثورة  ،1936لم
ت�ستطع الأحزاب التقليدية المدينية بمجملها
�إ ّال االن�صياع للغليان ال�شعبي الذي كان يمور
جراء تفاقم الأو�ضاع
بالغ�ضب والتمرد ّ
االقت�صادية و�ضغطها على الفل�سطينيين،
وا�ستمرار تدفق الهجرة اليهودية ،ف�ض ًال عن
ت�صاعد اال�ستفزازات ال�صهيونية الم�سلحة .وقد
ا�ست�شهاد ال�شيخ عز الدين
الغ�ضب
�أجج ذلك
ُ
َ
الق�سام في جنين في �أواخر �سنة  ،1935وهو
ّ
الذي �أ�س�س وقاد حركة ع�سكرية ا�ستهدفت
البريطانيين وال�صهيونيين على حد �سواء،
ورف�ضت �أ�ساليب الدبلوما�سية والن�ضال
ال�سلمي الذي التزمت به القيادات التقليدية.
هكذا ،وربما للمرة الأولى حتى ذلك التاريخ،
التقت القيادات التقليدية مع النب�ض ال�شعبي
على برنامج كفاحي ولو على الحد الأدنى،
ت�شكلت من خالله ''اللجنة العربية العليا'' التي
�أ�صبحت هي قيادة الثورة والإ�ضراب.
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وا�ستقواء بالثورة والإ�ضراب ،رف�ضت هذه
اللجنة ،ولأول مرة �أي�ض ًا ،عرو�ض الإدارة
االنتدابية بالتهدئة وفتح الحوار ،وا�شترطت
اال�ستمرار في الإ�ضراب �إلى �أن تبدل الحكومة
�سيا�ستها تبدي ًال جوهري ًا يبد�أ بوقف الهجرة
اليهودية .وفي حالة عدم اال�ستجابة ،ف�إن
الخطوة التالية �ستكون االنتقال �إلى الع�صيان
المدني ثم المقاومة العنيفة .وقد تب ّنى ''الحزب
العربي'' بقيادة جمال الح�سيني وحزب ''الكتلة
الوطنية'' بقيادة عبد اللطيف �صالح الدعوة
�إلى �إعالن �إ�ضراب مفتوح حتى تتحقق مطالب
وقف الهجرة اليهودية ب�شكل كامل ،ووقف
بيع الأرا�ضي �إلى اليهود ،وت�شكيل حكومة
وطنية د�ستورية فل�سطينية ،بينما دعا ''حزب
الدفاع'' بقيادة راغب الن�شا�شيبي �إلى تحديد
زمن للإ�ضراب14.
لكن بعد مرور �أ�شهر من الثورة عاد ال�شق
المهادن من الحركة الوطنية �إلى ممار�سة دور
معاك�س للمزاج ال�شعبي ،فت�شكلت ''ف�صائل
ال�سالم'' بزعامة فخري الن�شا�شيبي وفخري
عبد الهادي بالتعاون مع الوكالة اليهودية
وبع�ض معار�ضي الحركة الوطنية ،بهدف
�إ�ضعاف الثورة وتعبئة الفالحين �ضدها،
وبم�سوغ مواجهة الفلتان الأمني وانت�شار
القتل والل�صو�ص و�سوى ذلك من ممار�سات.
وتفاقمت معار�ضة الثورة والإ�ضراب �إلى
درجة �أن تقدم فخري عبد الهادي �إلى
ال�سلطات البريطانية بطلب ر�سمي �صريح من
�أجل الح�صول على ال�سالح ل�ضرب الثورة في
منطقة عرابة التي توجد فيها جماعته15.
ّ
وا�ستثمرت ال�سيا�سة البريطانية بروز هذه
المعار�ضة بهدف ت�شتيت الجهد الوطني
الفل�سطيني ،والحيلولة دون قيام قيادة
فل�سطينية موحدة على قاعدة الثورة ومقاومة
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البريطانيين تنطق با�سم الفل�سطينيين ،وتتمتع
بال�شرعية التمثيلية ،وت�ستثمر الثورة .ونجحت
بريطانيا في تحري�ض الحكام العرب للتدخل
وال�ضغط على الفل�سطينيين لإنهاء الإ�ضراب
العام وفتح حوار مع الإدارة اال�ستعمارية.
و�أمام ال�ضغط الداخلي والتدخل الخارجي
ر�ضخت ''اللجنة العليا'' لمطالب الملك ابن
�سعود والملك غازي والأمير عبد اللـه عبر
ر�سالتهم التي وجهوها �إلى الفل�سطينيين
ودعوهم فيها'' :للإخالد �إلى ال�سكينة حقن ًا
للدماء معتمدين على ح�سن نوايا �صديقتنا
الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق
العدل 16''.ويمكن هنا التقاط جانب �آخر من
''النهج الأو�سلوي'' المتمثل في �إحباط وتفريغ
�أي مقاومة يقوم بها الفل�سطينيون وت�ؤدي �إلى
قيام �إجماع كفاحي يعتمد رف�ض ال�سيا�سة
برمتها ومعاداتها .ويت�ضمن ذلك
البريطانية ّ
النهج ا�ستدعاء الأنظمة العربية الموالية
لبريطانيا لممار�سة ال�ضغط على القوى
الفل�سطينية لدفعها مرة ثانية �إلى م�سار
''الن�ضال ال�سلمي'' ،وتحت ال�سقف الذي تر�سمه
القوة الكولونيالية.

خام�س ًا :و�أد الكيانية الفل�سطينية يف
املهد

و�ضعت ال�سيا�سة البريطانية اال�ستعمارية
م�س�ألة �إجها�ض �إقامة �أي كيان (دولة �أو دويلة
فل�سطينية) على �أي جزء من �أر�ض فل�سطين
هدف ًا �أ�سا�سي ًا لها ،وانعك�س ذلك في حيثيات
م�شاريع التق�سيم في �صيغها الأولى .ففي �إثر
�إ�ضراب وثورة �سنة � 1936شكلت بريطانيا،
وبتو�صية من ع�صبة الأمم ،لجنة لدرا�سة
الأو�ضاع المتفاقمة في فل�سطين وتقديم
تو�صياتُ ،عرفت با�سم ''لجنة بيل'' ،وقد قامت

اللجنة بزيارة فل�سطين لالطالع على الو�ضع
القائم واالجتماع بمختلف الأطراف .وبعد
اال�ستماع �إلى الأطراف ودرا�سة الأو�ضاع
قدمت اللجنة تو�صياتها في تموز/يوليو
 1937التي ت�ضمنت �أول م�شروع ر�سمي
لتق�سيم فل�سطين ،وين�ص على دولة يهودية،
و�أُخرى عربية ،وثالثة دولية (في المنطقة
الوا�صلة بين القد�س ويافا) .والأمر الالفت
ت�ضمنه م�شروع التق�سيم هو قتل �أي فكرة
الذي ّ
لقيام كيان فل�سطيني م�ستقل على �أي جزء من
فل�سطين� ،إذ �أو�صى الم�شروع ب�إلحاق الجزء
العربي ب�شرق الأردن ،وهي التو�صية التي
فتحت �شهية الأمير عبد اللـه و�شكلت جوهر
�سيا�سته و�أهدافه فيما بعد .وعلى الرغم من
رف�ض القيادات الفل�سطينية م�شروع تق�سيم
''لجنة بيل'' ،ف�إن التخريب الذي خ ّلفه ذلك
الم�شروع في م�ستقبل الكيانية الفل�سطينية
كان كبيراً ،لجهة ت�أ�سي�سه فكرة �ضم الأرا�ضي
الفل�سطينية المتبقية بعد قيام الدولة اليهودية
�إلى �شرق الأردن ،والحيلولة دون قيام كيان
فل�سطيني فيها .ومن �أوجه التخريب التي
�أوجدها �أو ت�سبب بها م�شروع ''لجنة بيل''،
القبول ال�ضمني للم�شروع من طرف الأقلية
الأكثر مهادنة لل�سيا�سة البريطانية بزعامة
�سعر الخالف
راغب الن�شا�شيبي ،الأمر الذي ّ
وال�شقاق داخل الحركة الوطنية الفل�سطينية،
عالوة على �أن مقترحات التق�سيم التي طرحها
تدخل
الم�شروع فتحت الباب وا�سع ًا �أمام ّ
الأمير عبد اللـه وادعاءاته ب�أحقيته في حكم
�أي جزء يتب ّقى لعرب فل�سطين و�ضمه �إلى
ملكه .ومنذ ذلك التاريخ وحتى ن�صف القرن
التالي� ،أ�صبحت فكرة قيام كيان فل�سطيني �أي ًا
يكن ،وعلى �أي جزء من فل�سطين ،تواجه
معار�ضة �شر�سة من ثالثة �أطراف فاعلة على
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الأقل :الحركة ال�صهيونية (ثم �إ�سرائيل الحق ًا)؛
بريطانيا (ثم الواليات المتحدة الحق ًا)؛ الأمير
عبد اللـه (ثم الملك ح�سين الحق ًا ،و�صو ًال �إلى
�سنة  1988وقرار فك ارتباط ال�ضفة الغربية
بالأردن ب�شكل ر�سمي).
لم يتغير الموقف البريطاني تجاه
''الكيانية الفل�سطينية'' خالل الحرب العالمية
الثانية ،على الرغم من مخاوف بريطانيا من
تغير موقف العرب خالل الحرب� .آنذاك وتحت
�ضغط الأو�ضاع المتفجرة في فل�سطين ،وع�شية
قيام الحرب العالمية الثانية ،انهمكت
بريطانيا في ترتيب و�ضعها الع�سكري في
الم�شرق� ،إذ �أرادت الإدارة اال�ستعمارية �ضمان
وقوف العرب معها في الحرب ،وال �سيما �أن
القوات البريطانية جعلت من القاهرة مركز
قيادتها في ال�شرق الأو�سط ،كما �أن فل�سطين
مثلت بالن�سبة �إليها موقع ًا ا�ستراتيجي ًا
وح�سا�س ًا كان ال بد من المحافظة على الهدوء
فيه 17.ومن �أجل ذلك عقدت �سل�سلة م�ؤتمرات
في لندن ما بين �شباط/فبراير و�آذار/مار�س
� ،1939ضمت وفوداً فل�سطينية وعربية ،ووفداً
�صهيوني ًا مو�سع ًا بقيادة حاييم وايزمان .ومن
�أجل �إنجاح هذا الأمر ،و�إيجاد طرف فل�سطيني
يو ّقع ما كانت لندن ت�أمل بالو�صول �إليه،
جلبت بريطانيا بع�ض القيادات الفل�سطينية
التي كانت قد نفتها �إلى جزر �سي�شل ،و�سهلت
ت�شكيل الوفد الفل�سطيني .وفي �أعقاب الم�ؤتمر
الذي ُعقد في � 17أيار/مايو � ،1939أ�صدرت
بريطانيا ''الكتاب الأبي�ض'' (الثاني) الذي
اقترحت فيه القيام ب�إعالن انتهاء االنتداب
وتفعيل م�شروع التق�سيم الذي اقترحته ''لجنة
ت�ضمن �أي�ض ًا ''رغبة'' بريطانيا في
بيل'' ،والذي ّ
قيام دولة فل�سطينية مرتبطة بحلف مع
بريطانيا ترى النور بعد ع�شرة �أعوام ،وال�سعي
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لتطبيق هذا الحل من خالل فترة انتقالية ال
تقل عن ع�شرة �أعوام تظل فل�سطين خاللها
تحت ال�سيطرة البريطانية 18.وكانت هذه من
المرات النادرة� ،إن لم تكن الأولى والوحيدة،
التي يرد فيها تعبير ''دولة فل�سطينية'' ،مع �أن
الن�ص �أ�شار �إلى �أن ال�سلطة في هذه الدولة
�ستكون م�شتركة بين العرب واليهود 19.لكن
وفق ًا ''للنهج الأو�سلوي'' الذي يطرح فكرة قد
تقبلها القيادات الفل�سطينية ،ف�إن ما ي�ستكمله
النهج ذاته هو تفريغ تلك الفكرة من �أي
م�ضمون� ،أو ف�صلها عن التطبيق المبا�شر
ب�أعوام ومراحل انتقالية ،وهو بال�ضبط ما
حدث مع ن�صو�ص و�أفكار ''الكتاب الأبي�ض''
الغائمة .وقد �أبدى الوفد الفل�سطيني بع�ض
المرونة �إزاء مقترح �إنهاء االنتداب على الرغم
من غمو�ض المقترحات الأُخرى� ،إ ّال �إن الوفد
ال�صهيوني رف�ضه ب�شده .وهكذا بقيت الأمور
على ما هي عليه في الجانب الفل�سطيني،
بينما �شرعت تتطور في الجانب ال�صهيوني
على معظم الم�سارات و�أهمها تدفق هجرة
يهود �أوروبا ب�شكل متوا�صل �إلى فل�سطين،
وتعزيز الوجود اليهودي وم�أ�س�سته في
فل�سطين على �شكل �شبه دوله �سواء من ناحية
اقت�صادية �أو ع�سكرية.
ومع انتهاء الن�صف الأول من الأربعينيات،
وفي �أعقاب الحرب العالمية الثانية ،كانت
القوة البريطانية في ال�شرق الأو�سط عامة قد
�أُنهكت وتفككت م�ستعمراتها ،و�ضغط عليها
هاج�س التخل�ص من انتدابها لفل�سطين .وفي
�إثر هذا الإنهاك والرغبة في التخلي عن ملف
فل�سطين ،ت�شكلت اللجنة الأنجلو ــ �أميركية في
�سنة  ،1946والتي مثلت نقطة تحول �أ�سا�سية
� ّأرخت لبداية االحت�ضان الر�سمي للم�شروع
ال�صهيوني من جانب الواليات المتحدة عو�ض ًا
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عن بريطانيا ،وهو االحت�ضان الذي كانت قد
ت�سارعت وتيرته بعد انعقاد م�ؤتمر بالتيمور
في �سنة  1942الذي انتقل معه مركز الثقل
واللوبي ال�صهيوني �إلى الواليات المتحدة.
وبعد �أن جاءت ''اللجنة الأنجلو ــ �أميركية'' �إلى
فل�سطين ودر�ست الو�ضع في البلد ،قدمت
تو�صيات معادية للعرب والفل�سطينيين على
طول الخط� ،إذ �أو�صت بال�سماح حا ًال بهجرة
 100.000يهودي و�إقامة حكم ذاتي ال
يخ�ضع للأغلبية ،وبحيث تبقى فل�سطين تحت
االنتداب البريطاني �إلى �أن يت�س ّنى و�ضعها
تحت الو�صاية الدولية ،مع �إلغاء جميع قيود
انتقال الأرا�ضي .و�أقرت اللجنة ب�أن الوكالة
اليهودية هي حكومة داخل حكومة ،و�أن لديها
قوة ع�سكرية تقدر بـ  68.000رجل .وبذلك
ق�ضت اللجنة على �أي بارقة �أمل ولو ب�سيط
كان قد خلقها الكتاب الأبي�ض الذي تراجعت
عنه بريطانيا �أ�سا�س ًا.
والغريب �أن نجاح �سيا�سة ''�شراء الوقت''
عبر التالعب بالقيادات الفل�سطينية التقليدية
والعربية الر�سمية في ذلك الوقت ،وو�ضوح
الأهداف البريطانية ثم الأميركية في دعم
قيام كيان يهودي في فل�سطين ،لم يمنعا من
الم�شاركة العربية والفل�سطينية في �سل�سلة
م�ؤتمرات لندن في �سنة  ،1947والتي ج�سدت
�آخر المحاوالت البريطانية لتمرير م�شروع
التق�سيم بح�سب الخطوط العري�ضة التي �أر�ستها
''لجنة بيل'' ،والتي �أ�صبحت نقطة االنطالق
نحو ر�سم �أي حل نهائي لل�صراع على فل�سطين
�آنذاك .ففي الدورة الأولى لذلك الم�ؤتمر ُو ّجهت
الدعوة �إلى الحكومات العربية ،و ُقدم لها
م�شروع جديد هو م�شروع موري�سون
ت�ضمن تق�سيم
الأميركي ــ البريطاني الذي ّ
فل�سطين �إلى �أربع مناطق ،لكن الوفد العربي

رف�ضه وطالب بدولة موحدة بحكم
ديموقراطي ،وب�إيقاف الهجرة ،وبجمعية
ت�أ�سي�سية ت�ضع د�ستوراً ،وحكومة انتقالية
ومعاهدة تحالف مع بريطانيا ،وكانت هذه
بطبيعة الحال مطالب لم تقبلها بريطانيا.
وفي دورة الم�ؤتمر الثانية ُدعيت ''الهيئة
العربية العليا'' ،وقد تر�أ�س وفدها جمال
الح�سيني لأن بريطانيا لم ت�سمح للحاج �أمين
الح�سيـني بدخولها ،ومـرة �أُخرى رف�ض الوفد
الم�شروعات البريطانية .وفي الواقع لم تكن
تلك الم�ؤتمرات �سوى ا�ستكمال ل�شراء الوقت
ولإ�سدال الف�صل النهائي على م�س�ؤولية
بريطانيا عن فل�سطين� ،إذ ُنقل ملف فل�سطين
�إلى الأمم المتحدة ،وفي قلب ذلك الملف فكرة
التق�سيم على �أنها الفكرة الأ�سا�سية .وانتهى
الأمر كما هو معروف ب�صدور قرار التق�سيم
في ت�شرين الثاني/نوفمبر .1947

خال�صة :الوالدة االنتدابية املبكرة
لـ ''عقيدة �أو�سلو'' وا�ستمرارها
الأطروحة الأ�سا�سية التي حاول التحليل
�أعاله تقديمها تقول �إن جذور ''�أو�سلو ''1993
تعود منهجي ًا وتكويني ًا �إلى مرحلة االنتداب
البريطاني و�سيا�سة بريطانيا تجاه
الفل�سطينيين ،فهي ا�ستبطنت م�شروعات الحكم
الذاتي �أو المجال�س الت�شريعية المقترحة،
و�صو ًال �إلى م�شاريع التق�سيم التي ُطرحت
�آنذاك .وتقول �أي�ض ًا �إن ثمة �سيا�سة مبكرة
وم�ستمرة بد�أتها بريطانيا وورثتها ال�صهيونية
والواليات المتحدة يمكن و�صفها بـ ''عقيدة
ونهج �أو�سلو'' ،جوهرها تحطيم الكيانية
الفل�سطينية والحيلولة دون قيام دولة
للفل�سطينيين .والمكونات الأ�سا�سية لهذه
العقيدة تت�ضمن:
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�أو ًال ،اعتبار ''الحكم الذاتي'' المنزوع
ال�سيادة هو النهاية لما ي�أمل الفل�سطينيون
تحقيقه ،وهو �سقف طموحاتهم الوطنية
و''لي�س البداية'' لما يمكن �أن يتطور ويتحول
�إلى كيان �أو دولة م�ستقلة وذات �سيادة .و�إذا
كان ذلك قد ظهر بو�ضوح في ال�سيا�سة
اال�ستعمارية البريطانية ،ف�إن ال�سيا�سة
الأميركية الالحقة تب ّنته بحر�ص و�أنتجته في
اتفاقيات ال�سالم الأولى بين العرب و�إ�سرائيل
في كامب ديفيد في �سنة  ،1981والتي
ت�ضمنت منح الفل�سطينيين ''حكم ًا ذاتي ًا'' ،وقد
ُترجم ذلك عملي ًا منذ الت�سعينيات حتى الآن
على �شكل �سلطة �أو�سلو؛
ثاني ًا ،خلق الظروف المو�ضوعية
وال�سياقات الإكراهية التي تف�ضي �إلى وجود
''قيادة فل�سطينية م�شلولة عملي ًا'' تعاني بنيوي ًا
عج َزين �أ�سا�سيين� :أولهما ''عجز الخيارات''
ويعني ذلك خ�ضوع خياراتها لل�سقف
المفرو�ض عليها من جانب ال�سلطة
اال�ستعمارية الم�سيطرة (بريطانيا االنتدابية،
�أو �إ�سرائيل ما بعد �سنة  ،)1993وثانيهما
''عجز التمثيل'' ،ويعني �ضعف وه�شا�شة ادعاء
هذه القيادة تمثيل ال�شعب الفل�سطيني .ومثلما
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تبدى عجز ''القيادات الفل�سطينية'' في مراحل
ّ
''�أو�سلو االنتدابية'' في م�س�أل َتي الخيارات
والتمثيل ال�شرعي للفل�سطينيين ،ف�إن ''�أو�سلو
جانبي العجز هذين
الت�سعينية'' �أعادت �إنتاج
َ
لدى القيادة الفل�سطينية ب�شكل فادح؛
ثالث ًا ،حر�صت ''عقيدة �أو�سلو'' االنتدابية
والراهنة على محاربة فكرة قيام �أي كيان
فل�سطيني �سيادي على �أر�ض فل�سطين ،حتى لو
ن�صت م�شاريع
كان ذلك على الجزء الذي ّ
التق�سيم على �أن ُيمنح لعرب فل�سطين .وكانت
الترجمة العملية منذ �أوا�سط الثالثينيات لهذا
الجانب من ''عقيدة �أو�سلو'' هي الن�ص على �أن
الجزء الذي يتب ّقى للعرب من �أرا�ضي فل�سطين
ُيلحق و�سكانه ب�شرق الأردن .والمفارقة
الكبيرة تكمن في �أن هذا الطرح الذي بد�أ
ر�سمي ًا مع مقترحات ''لجنة بيل'' في �سنة
 1937ظل خالل عقود طويلة قوي ًا ومتجدداً
في الم�شهد ''الت�سوية'' ،ثم عاد ليظهر بكل قوة
مع �أفكار الرئي�س الأميركي دونالد ترامب
وخططه لحل ال�صراع عبر ''�صفقة القرن'' التي
تت�ضمن عملي ًا ا�ستئ�صال فكرة �أي دولة
فل�سطينية غربي نهر الأردن.
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