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ال�سيا�سة البريطانية عملت 

الكولونيالية طوال ثالثة 

عقود هي فترة اإدارتها للبلد وال�سكان )من 

اأواخر �سنة 1917 حتى �سنة 1948(، على

تقوي�ض اأي كيانية فل�سطينية واعدة في 

مهدها، وعدم االعتراف بالفل�سطينيين ك�سعب 

اأو حتى باأي �سكل تمثيلي لهم، واإجها�ض اأي 

''وطنية فل�سطينية'' قد تتبلور طموحاتها نحو 

ا�ستقالل كلي وناجز، حتى لو كان ذلك 

اال�ستقالل على جزء فقط من اأر�ض فل�سطين 

التاريخية ولي�ض كلها. كما ت�سمنت تلك 

ال�سيا�سة اال�ستعمارية التقوي�سية منع 

الفل�سطينيين من اإقامة اأي بنية تحتية 

فل�سطينية �سيا�سية اأو اقت�سادية حقيقية 

وم�ستقلة اأو �سبه م�ستقلة وذاتية االعتماد.

بالتوازي مع ذلك ا�ستغلت ال�سيا�سة 

البريطانية على بناء كيانية وطنية �سهيونية 

خالد احلروب*

بريطانيا اال�ستعمارية:

ت�سنيع ''اأو�سلو االنتدابية''

تحاول هذه المقاربة قراءة بع�ض �سفحات التاريخ الفل�سطيني خالل حقبة االحتالل 

واالنتداب البريطاني من منظور تحليل �سيا�سة بريطانيا المزدوجة اآنذاك، والمتمثلة 

اليهودية  الكيانية  ودعم''  ''بناء  مقابل  في  الفل�سطينية  الكيانية  وهدم''  ''اإعاقة  في 

الفل�سطينيون  ي�سعى  اأن  يمكن  لما  منخف�ض  �سيا�سي  �سقف  وفر�ض  ال�سهيونية، 

الإنجازه. كما تر�سد وتحلل توا�سل تلك ال�سيا�سة اال�ستعمارية المزدوجة في جانبها 

اأي كيانية وطنية جامعة  المعادي للفل�سطينيين، والمتمثلة في الحيلولة دون قيام 

لهم، وهي ال�سيا�سة التي تبّنتها في اأعوام وحقب الحقة االإدارات االأميركية المتعاقبة 

المطاف  والتي تج�سدت في نهاية  للفل�سطينيين،  اأي�سًا  والمعادية  الإ�سرائيل  الداعمة 

بم�سروع و�سقف الحكم الذاتي الذي جاء به اتفاق اأو�سلو في �سنة 1993.

 * كاتب وباحث فل�سطيني. زميل زائر في ق�سم
الدرا�سات ال�سرق االأو�سطية واالإ�سالمية في جامعة 

كمبردج ــ بريطانيا.
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الفل�سطينية الوطنية وح�سرها تحت ذلك 

ال�سقف المنزوع ال�سيادة وغير الدولتي، والذي 

ت�سكل في وقت الحق في اإطار حكم اأو�سلو 

الذاتي، وتج�سد عمليًا كاأق�سى حد ممكن 

للفل�سطينيين اأن يح�سلوا عليه.

يتوزع النقا�ض والتحليل في هذه المقاربة 

على اأربعة اأجزاء: االأول، تمهيد يعر�ض ال�سياق 

العام للحقبة االنتدابية ومحددات ذلك ال�سياق 

ال�ساغطة على الفل�سطينيين، كما يطرح 

تعريفًا مقترحًا لتعبير ''الكيانية الفل�سطينية'' 

الم�ستخدم في النقا�ض؛ الثاني، يتوقف عند 

بع�ض ال�سمات االأ�سا�سية للحركة الوطنية 

الفل�سطينية تحت االنتداب البريطاني ذات 

العالقة بمفهوم ''الكيانية الفل�سطينية''، ويحلل 

االختالالت البنيوية التي واإن لم تكن ال�سبب 

وراء نجاح ال�سيا�سة البريطانية، اإاّل اإنها ف�سلت 

في اإعاقتها اأو تخفيف وطاأتها؛ الثالث، يركز 

على الدور البريطاني المركزي في تفكيك 

الحركة الوطنية وتقلي�ض خياراتها 

وممكناتها بما يحول دون قيام اأي ''كيانية 

فل�سطينية'' م�ستقبلية؛ اأخيراً، يتوقف الجزء 

الرابع عند بع�ض المحطات ''االأو�سلوية'' 

الرئي�سية في الحقبة االنتدابية ويحللـها، 

وتحديداً بع�ض م�سروعات الحكم الذاتي التي 

اقترحتها االإدارة اال�ستعمارية البريطانية، 

والتي �سكلت بذور ''عقيدة اأو�سلو الت�سووية'' 

التي ظلت ترافق الحلول والمبادرات 

الدبلوما�سية الغربية المقترحة لحل ال�سراع. 

ويتطرق هذا الجزء اأي�سًا اإلى مواقف القيادات 

الفل�سطينية اإزاء تلك المقترحات، والتي توزعت 

حتى اللحظة الراهنة بين الرف�ض التام 

)المقاومة(، والقبول الجزئي والتكتيكي 

المرحلي والبراغماتي.

مدعومة بماأ�س�سة �سيا�سية واقت�سادية 

وع�سكرية بو�سلتها ت�سهيل ودعم ''بناء وطن 

قومي لليهود'' تبعًا لن�ض ت�سريح بلفور في 

�سنة 1917، ون�ض �سك االنتداب الذي �ساغته 

الدول الكبرى عبر ''ع�سبة االأمم'' في �سنة 

1922، وهو الن�ض الذي �سدد بو�سوح على اأن 

م�سوؤولية بريطانيا الرئي�سية كدولة منتدبة 

على فل�سطين هي العمل على بناء وطن لليهود 

فيها. وقد توافقت عملية تقوي�ض الكيانية 

الفل�سطينية التي بداأت مبكراً في زمن االنتداب 

البريطاني مع اأهداف وغايات الحركة 

ال�سهيونية من جهة، واالأمير عبد اللـه حاكم 

�سرق االأردن من جهة اأُخرى. والتقت هذه 

االأطراف الثالثة، وكل طرف الأهداف خا�سة 

به، على رف�ض قيام اأي كيان فل�سطيني 

نحت 
ُ
م�ستقل في اأجزاء فل�سطين التي م

للفل�سطينيين بح�سب م�سروعات التق�سيم، �سواء 

التي ُطرحت منذ اأوا�سط الثالثينيات، اأو بح�سب 

قرار التق�سيم الذي اقترحته االأمم المتحدة في 

�سنة 1947.

واتفقت هذه االأطراف �سمنيًا على تذويب 

الفل�سطينيين وعدم االإقرار بوجود ''كيان 

�سعب'' )nationhood( ي�ستحق دولة م�ستقلة، 

وتبلور تواطوء مبكر بينها يقوم على �سم ما 

يتبّقى من اأر�ض فل�سطين بعد قيام الدولة 

ال�سهيونية اإلى �سرق االأردن، والحيلولة دون 

قيام اأي كيان اأو دولة اأو دويلة فل�سطينية بين 

االأردن واإ�سرائيل. وبعد ا�سمحالل النفوذ 

البريطاني في الم�سرق ودنو خاتمة �سيطرتها 

على فل�سطين، تبّنت الواليات المتحدة الدولة 

ال�سهيونية بالدعم والرعاية وتاأييد 

�سيا�ساتها، بما في ذلك محاربة ن�سوء كيانية 

فل�سطينية م�ستقلة، وعدم االعتراف بال�سعب 

الفل�سطيني، وو�سع �سقف منخف�ض للحقوق 
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انتقااًل اإلى ال�سياق التاريخي العام يمكن 

القول اإن م�سير فل�سطين في حقبة اال�ستعمار 

الع�سكري البريطاني تحكمت فيه ثالثة 

�سياقات دولية ثقيلة الوطاأة والتاأثير في 

الواقع الفل�سطيني، بل اإنها قل�ست هوام�ض 

ن�سال الحركة الوطنية الفل�سطينية ومناورتها 

اإلى الحد االأدنى: ال�سياق االأول هو �سياق 

التوافق الدولي ب�ساأن �سك االنتداب الذي 

اأ�سدرته ''ع�سبة االأمم'' في تموز/يوليو 

1922، والذي اعتبر اأن م�سوؤولية بريطانيا في 

فل�سطين تتمثل في ت�سهيل اإقامة وطن لليهود 

)ن�سخًا عن ت�سريح بلفور �سيىء ال�سيت في 

�سنة 1917(، اأي اأن الدول الكبرى اآنذاك، 

واأهمها المنت�سرة في الحرب العالمية االأولى: 

بريطانيا، والواليات المتحدة، وفرن�سا، 

ورو�سيا، وقفت بقوة خلف الم�سروع 

نه ذلك من تكري�ض 
ّ
ال�سهيوني، بما ت�سم

لميزان قوى مال ومنذ بداية ال�سراع اإلى 

م�سلحة الم�سروع ال�سهيوني ب�سكل فادح؛ 

ال�سياق الثاني المكمل عمليًا لل�سياق االأول 

تمثل في عمل بريطانيا ''باإخال�ض'' على تنفيذ 

ت�سريح بلفور، واعتبار اأن م�سوؤوليتها المعلنة 

وهدف �سيا�ستها في فل�سطين يتج�سد في تنفيذ 

ما ن�ض عليه ذلك الت�سريح واأكده �سك 

االنتداب االأممي؛ ال�سياق الثالث عربي اإقليمي 

تمثل في اله�سا�سة العربية التي رافقت حقبة 

االحتالل البريطاني لفل�سطين، اإذ اإن اأغلبية 

البالد العربية كانت خا�سعة لال�ستعمار 

البريطاني نف�سه اأو الفرن�سي، بينما الم�ستقلة 

منها اأو �سبه الم�ستقلة كانت �سعيفة بنيويًا 

وتواجه تحديات تر�سيخ ال�سرعية واال�ستقالل. 

ولم تتوقف ه�سا�سة الو�سع العربي عند درجة 

العجز عن تقديم اأي اإ�سناد حقيقي 

للفل�سطينيين، بل تجاوزته اإلى ما هو اأبعد، اإذ 

''الكيانية الفل�سطينية'' وحمددات 

ال�سياق

ف ''الكيانية الفل�سطينية'' 
ِّ
يمكن اأن نعر

ل الوعي 
ّ
)palestinian nationhood( باأنها تحو

العفوي لعالقة اأهل فل�سطين التاريخية 

باالأر�ض والمكان اإلى وعي هوياتي �سيا�سي 

يترجم تلك العالقة العفوية والتاريخية مع 

االأر�ض والمكان على �سكل كيان �سيا�سي 

وطني �سيادي �سيغته االأو�سح واالأقوى هي 

الدولة الوطنية )nation-state(. واإذا كانت 

''الدولة'' هي ال�سيغة االأقوى واالأكثر تجليًا 

لتلك الكيانية الفل�سطينية، اأو اأي كيانية اأُخرى 

ب�سورة عامة، فثمة �سيغ كيانية مختلفة 

ومتدرجة اأدنى من �سيغة ''الدولة''، واأبرزها 

''الحكم الذاتي'' باأ�سكاله وم�ستوياته المتنوعة 

)وهو في االأغلب، اإن لم يكن في جميع اأحواله، 

منقو�ض ال�سيادة(. وفي كثير من حاالت 

االنتقال اإلى اال�ستقالل والتخل�ض من 

اال�ستعمار، تبرز �سيغة من �سيغ ''الحكم 

الذاتي'' على اأنها المرحلة التمهيدية االأولى 

لقيام الدولة، لكن االأخطر هو اأن تكون �سيغة 

''الحكم الذاتي'' هي ال�سقف االأق�سى المفرو�ض 

على طموحات الجماعة الوطنية المعنية. 

واأخذاً في االعتبار هذا التعريف وتطبيقاته، 

نجد اأن ال�سيا�سة البريطانية اال�ستعمارية 

و�سعت ''الحكم الذاتي''، وفي وقت مبكر جداً، 

�سقفًا لطموحات الفل�سطينيين، ولي�ض كمحطة 

تقود اإلى اأي �سكل من اأ�سكال الكيانية 

ال�سيادية، وخ�سو�سًا الدولة الم�ستقلة. وبقي 

ذلك ال�سقف، اأي الحكم الذاتي، هو ال�سكل 

ال�سيا�سي الذي تحوم حوله اأفكار الت�سويات 

المتعددة و''مبادرات ال�سالم'' المطروحة من 

وقت اإلى اآخر، وعلى امتداد عقود ال�سراع 

و�سواًل اإلى اللحظة الراهنة.
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لل�سراع على فل�سطين خالل حقبة االنتداب 

البريطاني: االأولى هي ''عبقرية'' الحركة 

ال�سهيونية ونجاحها في ''�سنع الم�ستحيل''، 

والثانية هي ''عجز'' الفل�سطينيين وقياداتهم 

وتحميلهم م�سوؤولية �سياع فل�سطين من 

اأيديهم، وف�سلهم المريع في مقابل نجاح 

ال�سهيونية الباهر. فعمليًا ومو�سوعيًا لم يكن 

هناك اأي عبقريات اأو اجتراح للم�ستحيل، كما 

لم يت�سف الفل�سطينيون والعرب بالعجز 

الجيني، واإنما كان هناك اإرادات قوى كبرى 

امتلكت قدرات هائلة وم�سروعات دولية 

واإقليمية جارفة تقاطعت اأهدافها مع اأهداف 

الحركة ال�سهيونية، وتعار�ست في الوقت 

نف�سه مع اأهداف العرب والفل�سطينيين 

وطموحاتهم.

وال يعني توكيد هذه الحقيقة المو�سوعية 

تبرير �سوء اإدارة القيادات والحركات 

الفل�سطينية في تلك المرحلة، وال ت�سويغ 

ئها  ف�سلها، وال الت�ساهل في محاكمة تلكُّ

المتكرر في التقاط جوهر ال�سراع، وهو 

التلكوء الذي تفادى لفترة طويلة اعتبار 

بريطانيا العدو االأول والجذر الموؤ�س�ض لنمو 

ونجاح ال�سهيونية في فل�سطين، وحاول 

عو�سًا عن ذلك تحييدها. بل على العك�ض من 

ذلك تقدم هذه المقاربة، في الجزء التالي، نقداً 

قا�سيًا للقيادات والحركة الوطنية الفل�سطينية 

وتكوينها وممار�ستها ال�سيا�سية في تلك 

المرحلة. ف�ساًل عن ذلك، فاإن ال�سياقات 

الثالثة المذكورة اأعاله، وعلى الرغم من ثقلها 

وجبروتها، ال تبرر توا�سل االنق�سام داخل 

الحركة الوطنية، وتف�ّسي العائلية والم�سلحية 

واالنتهازية وعدة اختالالت اأُخرى، لكن ال�سيء 

المرير الذي يجب االإ�سارة اإليه هنا هو اأن تلك 

ال�سياقات ال�ساغطة على العمل الوطني 

تم توظيفها والتالعب بها �سد الكيانية 

الفل�سطينية، وخ�سو�سًا مع الحكم الها�سمي 

النا�سىء في �سرق االأردن، وت�ساعد مطامعه 

ل�سم ن�سف فل�سطين اإلى اأرا�سيه )ال�سفة 

الغربية والقد�ض(.

على ذلك، واأخذاً في الح�سبان هذه 

ال�سياقات الثالثة تتبدى لنا محدودية هوام�ض 

الكفاح وانخفا�ض �سقف الن�سال اأمام الحركة 

الوطنية الفل�سطينية ال�سعيفة اأ�ساًل، والتي 

وجدت نف�سها في مواجهة م�سروع كولونيالي 

د من الدول الكبرى 
َّ
عالمي ال�سبغة وموؤي

بحما�سة. وربما اأمكن القول هنا اإنه لم يكن 

في قدرة قيادات هذه الحركة واأحزابها 

وتجمعاتها ومنا�سليها اإيقاف الم�سروع 

اال�ستعماري البريطاني ال�سهيوني المدجج 

بالتاأييد الدولي، والمدعوم باالإمكانات 

االقت�سادية والع�سكرية والموؤ�س�ساتية 

البريطانية، وبالخبرة اليهودية العالمية، 

واالإ�سناد االأميركي المت�ساعد بحدة منذ اأوائل 

االأربعينيات. ولو امتلك الفل�سطينيون اآنذاك 

اأف�سل القيادات ال�سيا�سية حنكة وتدبيراً 

وا�ستطاعوا تجاوز خالفاتهم كلها، لربما لم 

يكن في اإمكانهم فعليًا كبح جماح الموؤامرة 

الهائلة التي كانت اأكبر من قدرات 

الفل�سطينيين )والعرب جميعًا(. فالم�سروع 

ال�سهيوني كان قد تحول مع تبّنيه من طرف 

''ع�سبة االأمم'' اإلى م�سروع دولي مدعوم من 

قوى عالمية، ومع وجود ذلك الدعم العالمي 

لم يكن في ا�ستطاعة اأي حركات محلية 

�سعيفة وال تتمتع باأي اإ�سناد دولي اأو اإقليمي 

حقيقي اإيقاف المد الهائل لذلك الم�سروع. 

ومن هذه الزاوية ن�ستطيع اأن نرى ه�سا�سة 

مقاربتين اأ�سا�سيتين، من �سمن مقاربات 

عديدة يتم ترديدها، في �سياق التاأريخ 
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وخ�سو�سًا القد�ض وحيفا ويافا. وقد تولد عن 

هذا االحتكار القيادي توا�سل اختالالت 

بنيوية في هذه الحركة، ومن اأهمها تهمي�ض 

م�ساهمة الطبقات الو�سطى والريف والفالحين 

في الن�سال الوطني وخالل مراحله المتعددة. 

ف�ساًل عن ذلك ارتهنت مواقف كثير من تلك 

القيادات واالأحزاب بالم�سالح العائلية 

والتناف�سية، واأي�سًا بالم�سالح االقت�سادية 

واالمتيازات التي كانت تمنحها اأو تحظرها 

االإدارة اال�ستعمارية. فمنذ بدايات االحتالل 

البريطاني لفل�سطين ت�سّدر الم�سهد الفل�سطيني 

ال�سيا�سي )وخ�سو�سًا المقد�سي( اأعيان العوائل 

الكبيرة مثل الح�سيني والن�سا�سيبي والدجاني 

ح مبكراً انخفا�ض  والخالدي، وهي التي تو�سّ

م�ستويات ا�ستعدادها للت�سحية بمواقعها 

االجتماعية وما توارثته من نفوذ منذ اأيام 

الحكم التركي. و�سرعان ما التقطت االإدارة 

اال�ستعمارية خريطة الو�سع التناف�سي بين 

تلك العائالت، وا�ستغلته ووظفته لخدمتها 

ورعته واأبقته م�ستعراً. وقد ُترجم ذلك التناف�ض 

العائلي في الع�سرينيات على �سكل تقا�سم 

النفوذ ال�سيا�سي �سواء عبر ت�سكيل وتروؤّ�ض 

االأحزاب، اأو احتكار المنا�سب العليا التي كان 

تعيين موظفيها بيد ال�سلطة االنتدابية. وكان 

اأكثر االأمثلة تجليًا في هذا ال�سياق ت�سّلم راغب 

الن�سا�سيبي بلدية القد�ض، وت�سّلم الحاج اأمين 

الح�سيني من�سب مفتي فل�سطين بت�سهيل ودعم 

من االإدارة البريطانية. وتوا�سل التناف�ض بين 

هذين الرمزين على وجه التحديد طوال فترة 

االنتداب البريطاني، وتجلى في اأكثر من �سكل، 

منها تاأ�سي�ض اأحزاب �سيا�سية متناحرة في 

الثالثينيات، اإذ اأ�س�ض راغب الن�سا�سيبي في 

�سنة 1934 ''حزب الدفاع الوطني'' الذي تبّنى 

�سيا�سة ''معتدلة'' اإزاء بريطانيا، بينما اأ�س�ض 

الفل�سطيني والمكبلة له ال تزال، وب�سورة 

عامة، قائمة حتى هذا الوقت وكما كانت في 

الحقبة االنتدابية. فهناك الدعم والتاأييد الكبير 

الذي ظلت تحظى به اإ�سرائيل من طرف الدول 

الكبرى، وهناك قبل ذلك كله ال�سرعية الدولية 

التي �سار يحظى بها ''الم�سروع ال�سهيوني'' 

بعد اأن تحول اإلى دولة ذات �سيادة و�سرعية 

اأممية من خالل اعتراف االأمم المتحدة المبكر 

والر�سمي بها، ثم هناك �سياق ال�سعف العربي 

االإقليمي وه�سا�سته وخالفاته، والذي توا�سل 

على امتداد عقود طويلة، وهي اله�سا�سة 

ظفت في اإ�سعاف 
ُ
والخالفات التي ا�ستغلت وو

الو�سع الفل�سطيني واإنهاكه.

احلركة الوطنية الفل�سطينية: 

معوقات بنيوية داخلية

عانت الحركة الوطنية الفل�سطينية خالل 

حقبة االحتالل واالنتداب البريطاني لفل�سطين، 

�سعفًا عامًا وت�سرذمًا وعدم و�سوح في 

لت �سمات ال�سعف تلك 
ّ
اال�ستراتيجيا، وقد �سه

على بريطانيا والحركة ال�سهيونية الم�سي 

في مخطط تهويد فل�سطين وبناء الدولة 

اليهودية. ومع ذلك، ال يمكن االفترا�ض اأن ذلك 

المخطط كان �سيف�سل لو اأن الحركة الفل�سطينية 

كانت في تمام عافيتها وتخل�ست من 

ت�سرذمها وتو�سحت روؤيتها. واأيًا يكن االأمر، 

فاإنه يبقى من ال�سروري التاأمل في �سمات 

ال�سعف المتنوعة التي و�سمت الحركة 

الفل�سطينية في تلك الحقبة، وتحليلها 

واال�ستفادة منها.

�سمة ال�سعف البنيوية االأولى يمكن روؤيتها 

في الطابع العائلي االأر�ستقراطي والمديني 

للحركة الوطنية الفل�سطينية واأحزابها 

وهيئاتها وتمركزها في المدن الكبرى، 
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الفل�سطينيين راأوا في بريطانيا عدواً وا�سحًا 

يعمل على تهويد فل�سطين وت�سليمها للحركة 

ال�سهيونية، وقد تجلى ذلك بما ال يدع مجااًل 

لل�سك بعد �سدور ت�سريح بلفور. لكن هذا الخط 

المقاوم لبريطانيا وال�سهيونية معًا لم 

ي�ستجمع قواه ولم يتمكن من ت�سّدر الم�سهد 

ب�سبب وجود القيادات التقليدية المدينية 

والعائلية التي دفعتها بريطانيا اإلى احتالل 

�سدارة العمل الفل�سطيني. وفي مقابل الخط 

المقاوم البعيد عن الواجهة، كان هناك خط 

القيادات واالأحزاب التقليدية المدينية التي 

كان من ال�سعب عليها في الع�سرينيات 

والثالثينيات تبّني �سيا�سة وا�سحة تعتبر 

بريطانيا عدواً يجب محاربته. عو�سًا عن ذلك، 

�سيطرت في اأو�ساط هذه القيادات نزعة 

مهادنة كانت تعتقد باإمكان اإنجاز الحقوق 

الفل�سطينية عبر الن�سال ال�سلمي والحوار مع 

االإدارة اال�ستعمارية. لكن عمليًا، وب�سبب عالقة 

المهادنة واالرتهان لل�سلطة االنتدابية، لم يكن 

اأمام تلك القيادات العائلية �سوى اعتماد خيار 

الدبلوما�سية، اإذ اإن رمَزي الكتلتين االأهم خالل 

اأعوام طويلة، وهما المفتي اأمين الح�سيني 

ي 
َ
وراغب الن�سا�سيبي، كانا قد تقّلدا من�سب

المفتي العام للقد�ض ورئي�ض بلدية القد�ض، على 

التوالي، بالتعيين المبا�سر اأو االإ�سراف غير 

المبا�سر من طرف االإدارة البريطانية. وكانت 

ميزانيات ورواتب الموؤ�س�سات التي تراأ�سها 

هوؤالء تاأتي من االإدارة البريطانية نف�سها، 

وبالتالي لم يكن في االإمكان ت�سور قيام اأي 

منها بانتهاج نهج ثوري اأو مقاوم يعتبر 

بريطانيا العدو االأول للعرب والفل�سطينيين. 

وتتناظر هذه ال�سيطرة البريطانية الكولونيالية 

على الفل�سطينيين، واأ�سا�سها �سمان ا�ستدامة 

عجز بنيوي عن تغيير نهج ''الن�سال 

اأمين الح�سيني ''الحزب العربي الفل�سطيني'' في 

�سنة 1935، والذي كان ن�سبيًا اأكثر ت�سدداً. 

وفي �سنة 1936 ت�سكلت ''اللجنة العربية 

العليا'' برئا�سة الحاج اأمين الح�سيني، وقد 

اعتبرها كثير من الفل�سطينيين القيادة 

الحقيقية للعمل الوطني ع�سية اإ�سراب وثورة 

1936، االأمر الذي زاد في حنق الكتلة 

الن�سا�سيبية على الح�سيني، وت�سميم تلك 

الكتلة على اتخاذ مواقف مخالفة تمامًا حتى 

لو كانت لمجرد النكاية به وبحزبه و�سارة 

بالم�سلحة الوطنية. وبينما لم تختلف كثيراً 

ين ''الدفاع'' و''الحزب العربي'' 
َ
مواقف الحزب

من الق�سايا المركزية، فاإن لغة واأ�ساليب حزب 

الدفاع انفتحت على البريطانيين ب�سكل اأكبر، 

كما انفتحت في االأربعينيات على االأمير عبد 

اللـه، حاكم �سرق االأردن، وطموحاته المعلنة 

في تو�سيع حكمه اإلى ال�سفة الغربية.

�سمة ال�سعف الثانية تمثلت في االنق�سام 

واالرتباك العميق ب�ساأن الموقف من بريطانيا، 

القوة المحتلة ثم المنتدبة على فل�سطين. وهنا 

كان االختالف االأ�سا�سي يدور حول اعتبار 

بريطانيا عدواً محتاًل ويمثل خطراً على 

فل�سطين يوازي خطر الحركة ال�سهيونية، اأو 

اعتبارها خطراً موؤجاًل ويمكن تحييدها 

والتفرغ اأوليًا لمواجهة ال�سهيونية. ويترتب 

على اإجابة هذا ال�سوؤال بطبيعة الحال تحديد 

الطرف الذي يجب اأن يتجه اإليه الن�سال 

الفل�سطيني من ناحية عملية وتنفيذية، وهل 

هو بريطانيا، اأم بريطانيا وال�سهيونية، اأم 

ال�سهيونية وحدها. ولم يكن هناك اإجابة 

قاطعة عن هذا ال�سوؤال يتوحد الفل�سطينيون 

تحتها، بل اإن االإجابات اختلفت زمنيًا 

ومكانيًا. فهناك رموز ومجموعات واأفراد 

ومثقفون ومعهم ال�سرائح االأو�سع من 
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المواقف الوا�سحة التي نظر اإلى بريطانيا كما 

هي.

وقد عزز االنق�سام واالرتباك حول الموقف 

من بريطانيا بروز نزعة دبلوما�سية تتمثل في 

الرهان على ''نزاهة بريطانيا'' في اأو�ساط عدد 

من القيادات التقليدية، وهي نزعة تعود 

جذورها اإلى زمن التحالف العربي مع 

بريطانيا �سد الحكم التركي. وكان ذلك 

التحالف الموقت قد خلق نوعًا من الثقة 

الزائدة ببريطانيا لدى العرب والفل�سطينيين 

على حد �سواء. وتعززت تلك الثقة الخادعة من 

خالل الدهاء البريطاني المعهود في اإدارة 

الم�ستعمرات، واإظهاره االحترام وتقدير 

المكانة االجتماعية لالأعيان والقيادات 

الفل�سطينية بغية ك�سب ثقتها. وقد قارن 

الفل�سطينيون التعامل البريطاني في االأعوام 

االأولى لالنتداب، بالق�سوة والفجاجة اللتين 

تعامل معهم بهما الحكم التركي �سواء في 

فل�سطين، اأو في بالد ال�سام ب�سورة عامة. 

وكانت ال تزال حا�سرة في المخيال 

الفل�سطيني خا�سة، والم�سرقي عامة، �سيا�سة 

وبط�ض جمال با�سا ال�سفاح الذي اأعدم 32 

منا�ساًل ومفكراً فل�سطينيًا في �سنَتي 1915 

و1916، وكانت اآالم تلك االإعدامات ال تزال 

حية في الوجدان العام.

وفي مقابل هذه المواقف التي راهنت على 

�سداقة بريطانيا للعرب وعدم اعتبار بريطانيا 

المحتلة فل�سطين العدو االأول، كان هناك، كما 

اأ�سرنا، مواقف وا�سحة لحركات ومجموعات 

وطنية وم�سلحة وجهت ن�ساالتها وعملها �سد 

البريطانيين و�سد ال�سهيونيين على حد �سواء، 

ق بين الجهتين. فعلى �سبيل المثال، 
ّ
ولم تفر

يروي عزة دروزة في مذكراته اأن عملية 

ع�سكرية نفذها �سباب فل�سطينيون �سد 

الدبلوما�سي وال�سلمي''، مع ال�سيطرة 

االإ�سرائيلية واالأميركية المتوا�سلة التي 

تج�سدت بعد عقود طويلة في نظام اأو�سلو 

الممول من الواليات المتحدة نف�سها، والذي 

يفر�ض �سطب جميع الخيارات االأُخرى اأمام 

الفل�سطيني ما عدا خيار ''العملية ال�سلمية''.1

وربما اأف�سل ما يلخ�ض الروؤية ال�سبابية 

والمرتبكة للقيادات االأر�ستقراطية المدينية 

التي حاولت تحييد بريطانيا في ال�سراع 

وتوجيه الكفاح �سد الحركة ال�سهيونية فقط، 

هو ما ُنقل عن جمال الح�سيني عاك�سًا موقف 

''اللجنة التنفيذية'' في اآذار/مار�ض 1931، 

والذي يقول فيه: ''اإن الق�سية الفل�سطينية ذات 

�سبغة تختلف عن بقية الق�سايا الوطنية 

العربية، اإذ لدينا في فل�سطين خ�سمان: االأول 

الخ�سم ال�سهيوني، وهو الذي ي�سعى �سعيًا 

حثيثًا ال�ستيطان فل�سطين واإخراج العرب 

منها، وهذا خطر مفاجىء ال يمكن ال�سبر 

ا الخطر 
ّ
عليه، وهو خا�ض بفل�سطين... اأم

اال�ستعماري وهو الثاني فاإن الم�ستعمرين 

يقولون بموجب �سك االنتداب المعمول به 

والذي رف�سته االأمة، اأنهم في هذه البالد لوقت 

محدود، فلذلك اتجهت االأمة للخطر المفاجىء، 

لت ال�سعي لدفع الخطر 
ّ

وهو الخطر االأكبر، واأج

االآخر ب�سورة جدية.. اإن جهود االأمة بعد 

الق�ساء على ال�سهيونية �ستن�سرف اإلى اإنهاء 

االنتداب و�سم فل�سطين في حلف عربي وافقت 

عليه جميع االأمم العربية.''2 وفي الجانب 

االآخر، لكن داخل المع�سكر التقليدي نف�سه 

للقيادات والحركات الفل�سطينية، ربما كانت 

مقالة �سبحي الخ�سرا اأحد قيادات حزب 

اال�ستقالل العربي في ''جريدة الجامعة 

العربية'' بعنوان ''بريطانيا اأ�سل الداء واأ�سا�ض 

كل بالء'' في اآب/اأغ�سط�ض 1930، من اأوائل 
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د الواليات المتحدة بملف 
ّ
ال�سوفياتي وتفر

''الق�سية الفل�سطينية''، والقبول الفل�سطيني 

بذلك التفرد، وتظاهر اأميركا باأداء دور 

الو�سيط، في الوقت الذي كانت تعزز من قوة 

اإ�سرائيل وتغطي مواقفها وتو�سعاتها 

وحروبها. وانف�سحت تلك الحيادية المزعومة 

وب�سكل �سافر مع اإعالن ترامب القد�ض عا�سمة 

موحدة الإ�سرائيل في كانون االأول/دي�سمبر 

2017، وهو الموقف الذي ال يمكن اأن ي�سدر 

اإاّل عن عدو وا�سح العدواة لفل�سطين 

والفل�سطينيين.

ال�سمة الثالثة ل�سعف الحركة الفل�سطينية 

في الحقبة االنتدابية تمّثل في عدم و�سوح 

وبلورة هدف وطني وا�سح و�سارم يتمثل في 

الدعوة اإلى اال�ستقالل التام عن بريطانيا. ففي 

تلك المرحلة االنتقالية التي اأعقبت التخل�ض 

من الحكم التركي طغت دعوات اال�ستقالل 

الوحدوية في الم�سرق، والتطلع نحو قيام دولة 

عربية موحدة تلتقي في خطوطها العري�سة 

مع الدولة التي وعد بها البريطانيون ال�سريف 

ح�سين لقاء ا�ستراكه والعرب مع بريطانيا في 

الحرب �سد تركيا، بح�سب مرا�سالت ح�سين ــ 

مكماهون المعروفة خالل الفترة 1915 ــ 

1916. كما �سيطرت فكرة ''�سورية الكبرى'' 

على النخب الم�سرقية ومن �سمنها النخب 

�ض غمو�سًا غير اإيجابي 
ّ
الفل�سطينية، بما كر

على روؤية واأهداف الحركة الوطنية 

الفل�سطينية التي ربطت م�سيرها واأفكارها 

بالتطلعات الوحدوية وعدم بلورة فكرة 

ا�ستقاللية وا�سحة تطرح اإقامة دولة 

فل�سطينية وبحكم فل�سطيني وا�سح. ففي حين 

 )nationhood( كانت الكيانات الوطنية

ال�سورية واللبنانية واالأردنية والعراقية اأي�سًا 

تت�سكل وتتبلور بالتدريج، بقيت النخب 

البريطانيين عقب اإعالن تعيين هربرت 

�سامويل في من�سب المندوب ال�سامي في 

فل�سطين،3 وهو موؤيد بحما�سة لل�سهيونية، 

وو�سفه ت�سرت�سل وزير الم�ستعمرات البريطاني 

اآنذاك باأنه ''�سهيوني �سميم''. لكن اأهم واأف�سل 

تجّل لهذه المواقف من ناحية عملية تج�سد في 

امية'' في الن�سف االأول 
ّ
ن�سال ''الع�سبة الق�س

من الثالثينيات في �سمال فل�سطين، وعملها 

الم�سلح الذي توجه اإلى البريطانيين 

وال�سهيونيين من دون تفرقة، وهو العمل 

الذي مهد لثورة 1936، و�ساهم في ت�سحيح 

م�سار جزء كبير من الحركة الفل�سطينية، وفي 

اإعادة ترتيب االأولويات الوطنية والنظر اإلى 

بريطانيا كعدو مبا�سر. وثمة مقارنة تفر�ض 

نف�سها هنا بين االرتباك الم�سار اإليه اأعاله 

تجاه الموقف من بريطانيا، واالرتباك 

الفل�سطيني الر�سمي وغير الر�سمي تجاه 

الموقف من الغرب والواليات المتحدة في 

مرحلة ما بعد قيام اإ�سرائيل وحتى اللحظة 

الحالية. وهكذا امتد انق�سام وارتباك حقبة 

الع�سرينيات عقوداً طويلة، وظل عاماًل م�ستِّتًا 

للن�سال الفل�سطيني لجهة اعتبار الغرب الموؤيد 

والداعم الإ�سرائيل، وخ�سو�سًا الواليات 

المتحدة، عدواً للفل�سطينيين، اأو طرفًا يمكن 

تحييده ولو جزئيًا. وكما عملت بريطانيا 

''المحايدة'' ظاهراً على تكري�ض وبناء الدولة 

ال�سهيونية قبل �سنة 1948، عملت الواليات 

المتحدة ''المحايدة'' ظاهراً على دعم وتقوية 

الدولة ال�سهيونية بعد قيامها ورعاية تفوقها 

الع�سكري واالقت�سادي، والوقوف �سد اأي 

كيانية فل�سطينية تمثيلية ورف�ض االعتراف 

في عقود الحقة بمنظمة التحرير الفل�سطينية 

اأو حتى االعتراف بوجود ''�سعب فل�سطيني''. 

وازداد الم�سهد �سوريالية بعد انهيار االتحاد 
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ومختلفة للن�سال، عقدت ''اللجنة التنفيذية'' 

للموؤتمرات الفل�سطينية المتتالية برئا�سة 

مو�سى كاظم الح�سيني اجتماعًا مو�سعًا في 

يافا خرج بقرارات هزيلة مثل مقاطعة 

ال�سركات والمنتوجات اليهودية بما فيها 

�سركة الكهرباء التي كانت تعمل بامتياز 

ذكر اأن حالة الغليان ال�سعبي تلك 
ُ
يهودي.4 وي

دفعت ع�سبة االأمم اإلى التو�سية بت�سكيل لجنة 

ة البراق )لجنة �سو(، والتي 
ّ
لدرا�سة اأ�سباب هب

كتبت في تقريرها، وبو�سوح، اأن ال�سكان 

العرب يقتربون من حالة الياأ�ض ب�سبب انتزاع 

اأرا�سيهم واأمالكهم واإهمال الحكومة والبطالة 

و�سعورهم باال�ستهداف.5 لكن عو�سًا عن 

ا�ستثمار ذلك من طرف القيادات التقليدية، 

فاإن االأثر الذي تركته ثورة البراق وتقرير 

لجنة �سو على ''اللجنة التنفيذية'' كان اإر�سال 

وفد اإلى لندن في اآذار/مار�ض 1930، ليقدم 

مذكرة اإلى الحكومة البريطانية الإيقاف 

الهجرة ومنع انتقال االأرا�سي اإلى اليهود 

ذكر اأن رد الحكومة 
ُ
وتاأليف حكومة نيابية. وي

البريطانية اآنذاك، وعلى ل�سان رئي�سها رامزي 

مكدونالد، جاء متغطر�سًا: ''اإن حكومة جاللته 

لن تتاأثر بال�سغط والتهديد، ولن تحيد عن 

الطريق المر�سوم في �سك االنتداب،''6 اأي 

ت�سهيل اإقامة وطن لليهود في فل�سطين.

ال�سمة الخام�سة التي ت�ستحق اإفرادها في 

تاأمل خا�ض بها تمثلت في الموقف المتردد 

ام. فعلى الرغم من اأن الن�ساط 
ّ
من ثورة الق�س

امية لم ي�ستمر عمليًا 
ّ
الع�سكري للع�سبة الق�س

اأكثر من �سنتين )1934 و1935(، فاإن موقف 

القيادات الفل�سطينية المدينية من الثورة، �سواء 

في القد�ض اأو حيفا اأو غيرها، لم ينا�سرها 

ا متوج�سًا منها، 
ّ
بالمعنى الحقيقي، وبقي اإم

ا 
ّ
ا خائفًا من خ�سارة مواقعه القيادية، واإم

ّ
واإم

الفل�سطينية ت�سع اأملها في م�سروعات الوحدة 

في ال�سرق التي ت�سم هذه البالد كافة. وحتى 

مع بروز حزب اال�ستقالل العربي في فل�سطين 

في �سنة 1932، فاإن فكرة اال�ستقالل ذاتها 

ظلت غير وا�سحة تمامًا، وكان هدف 

''اال�ستقالل'' الذي نادى به الحزب يعني 

ا�ستقالاًل عن بريطانيا وفرن�سا وتاأ�سي�ض 

�سورية الكبرى، بينما كان هدف الحركة 

ال�سهيونية بالغ الو�سوح في اال�ستيالء على 

فل�سطين واإقامة دولة يهودية فيها.

ال�سمة الرابعة التي و�سمت �سعف الحركة 

الوطنية الفل�سطينية اآنذاك، والمرتبطة بما 

�سبق، تمثلت في افتراق �سقف الن�سال 

ال�سيا�سي عن �سقف الغليان والغ�سب ال�سعبي. 

ففي الوقت الذي ظلت القيادات واالأحزاب 

المدينية التقليدية تنتهج نهجًا �سلميًا تمثل 

في العرائ�ض ور�سائل االحتجاج والموؤتمرات 

واالجتماعات مع المندوب ال�سامي واالإدارات 

االنتدابية المتالحقة، كانت �سرائح �سعبية 

عري�سة في االأرياف والقرى والطبقات 

الو�سطى تمور بالغ�سب �سد البريطانيين 

وال�سهيونيين على حد �سواء. ولم ينعك�ض ذلك 

الغ�سب على النهج ال�سيا�سي الذي ظل �سائداً 

وميااًل اإلى الدبلوما�سية والحوار مع ال�سلطات 

اال�ستعمارية، اإاّل ُقبيل ثورة 1936 وخاللها 

وبعدها. وفي اأكثر من محطة ن�سالية �سعبية 

قوية كانت القيادات التقليدية تتاأخر عن 

ده. 
ّ
الح�ض ال�سعبي الثائر، بل تحتويه وتبر

فعلى �سبيل المثال، بعد ثورة البراق في �سنة 

1929، والتي ا�ست�سهد فيها 116 فل�سطينيًا 

رح 232 معظمهم بر�سا�ض القوات 
ُ

وج

البريطانية، في مقابل مقتل 133 يهوديًا 

وجرح 339، واحتقان الو�سع ال�سعبي وتاأهبه 

لموا�سلة المقاومة وبروز م�ساحة جديدة 
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و�سيطرتها المطلقة على فل�سطين، وال�سعف 

المريع في الجانب الفل�سطيني والعربي. 

و�سنعر�ض فيما يلي بع�ض هذه ال�سيا�سات.

اأواًل: تطبيق اآليات ''فرق ت�سد'' 

اال�ستعمارية بحذافريها

عملت بريطانيا بن�ساط متوا�سل على 

تعزيز مراكز قوى فل�سطينية متناف�سة ت�سمن 

ديمومة ال�سراع بين القيادات والقوى 

الفل�سطينية، ودفعها اإلى التناف�ض في اتجاه 

ك�سب حظوة المندوب ال�سامي في القد�ض 

واالإدارة اال�ستعمارية وممثليها في لندن. 

ومنذ االأعوام االأولى ل�سيطرتها على فل�سطين 

واإدراكها خريطة القوى الفل�سطينية، داأبت 

تلك االإدارة على تقوية القيادات التقليدية 

العائلية الحري�سة على نفوذها وعلى 

م�سالحها، وفي الوقت نف�سه، زرع ال�سقاق 

الدائم و�سط تلك القيادات بحيث يتم هدر 

طاقتها في ال�سراع والتناف�ض الداخليين. وقد 

تج�سدت تلك ال�سيا�سة باكراً في طريقة 

تعاملها مع القوتين العائليتين االأهم في 

القد�ض وهما الح�سيني والن�سا�سيبي وحلفاء 

كل طرف منهما، فعملت على توزيع مراكز 

القوى بينهما ب�سكل ينجم عنه تناحر دائم. 

و�سمن هذه ال�سيا�سة يتمو�سع الموقف 

المعروف للمندوب ال�سامي هربرت �سامويل 

من انتخابات من�سب مفتي القد�ض في �سنة 

1921. ففي تلك االنتخابات فاز ال�سيخ 

ح�سام الدين جار اللـه، مر�سح كتلة 

''الن�سا�سبة'' باأعلى االأ�سوات، لكن المندوب 

ال�سامي اأ�سرف على مناورات حثيثة لدفعه 

اإلى االن�سحاب، االأمر الذي اأتاح للحاج اأمين 

الح�سيني )ال�ساب اآنذاك وحديث العهد 

بال�سيا�سة والحا�سل على اأقل االأ�سوات( 

محافظًا على م�سافة اآمنة من ن�ساطها. وبعد 

ام نف�سه في معركة جنين، 
ّ
ا�ست�سهاد الق�س

والغليان ال�سعبي الذي رافق جنازته المهيبة 

في حيفا، التجاأت ال�سلطة اال�ستعمارية اإلى 

االأحزاب التقليدية المت�سا�ض الغ�سب، 

ووعدت االأحزاب بالنظر في المطالب العربية، 

وطلبت منهم، مرة اأُخرى، ت�سكيل وفد للذهاب 

اإلى لندن لهذا الغر�ض.

بريطانيا واإجها�ض اأي كيانية 

فل�سطينية م�ستقلة اأو م�ستقبلية

هدفت االإدارة البريطانية اال�ستعمارية 

خالل اأكثر من ثالثين عامًا من احتاللها 

فل�سطين، وكما اأ�سير اأعاله، اإلى تنفيذ 

�سيا�ستين متعاك�ستين تمامًا: االأولى هي 

تدمير اأي احتماالت لن�سوء اأي كيانية وطنية 

فل�سطينية، اأو قيادة فل�سطينية وطنية موحدة 

وممثلة للفل�سطينيين، اأو اقت�ساد وطني 

متماأ�س�ض وم�ستقل، اأو تعزيز ال�سعور الوطني 

لدى الفل�سطينيين )nationhood(، بمعنى التوق 

ا 
ّ
اإلى اإقامة دولة م�ستقلة )nation-state(، اأم

ال�سيا�سة الثانية فتمثلت في دعم وتطوير 

ورعاية تاأ�سي�ض البنى التحتية الإقامة دولة 

يهودية بما يت�سمنه ذلك من تعزيز للقيادة 

ال�سيا�سية ال�سهيونية التمثيلية وماأ�س�ستها، 

وتكري�ض االقت�ساد القوي والم�ستقل، وبناء 

قوة ع�سكرية ت�سكل نواة الجي�ض الذي حارب 

العرب في �سنة 1948؛ بمعنى اأو�سح: بناء 

حكومة يهودية داخل حكومة االنتداب، ونقل 

مفاتيح ال�سيطرة على البلد بالتدريج اإلى 

الحركة ال�سهيونية. ولتنفيذ الهدف االأول على 

الم�ستوى الفل�سطيني، فاإن ال�سيا�سة البريطانية 

اتبعت عدداً من اال�ستراتيجيات الطويلة االأمد 

التي اأثبتت فاعليتها ب�سبب طول يد بريطانيا 
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لل�سيا�سة البريطانية. وكانت �سيا�سة ت�سجيع 

اإقامة اأحزاب �سعيفة وموالية مبكرة جداً في 

ال�سنة االأولى لالحتالل البريطاني، ففي 

ت�سرين الثاني/نوفمبر 1918 تقدم بع�ض 

وجهاء البورجوازية الفل�سطينية اإلى �سلطات 

االحتالل بطلب ترخي�ض ''الحزب العربي'' 

ب به الحاكم 
ّ

الموالي لبريطانيا، االأمر الذي رح

الع�سكري البريطاني وجهاز ا�ستخباراته.8

وب�سبب ه�سا�سة القيادات المدينية 

االأر�ستقراطية وقابليتها التعاونية الزائدة، 

تمكنت االإدارة اال�ستعمارية من توظيف هذه 

القيادات التقليدية في امت�سا�ض الغ�سب 

ال�سعبي وتهدئة الثائرين في كل حقبة 

انتفا�سية تنطلق بعيداً عن الم�سار الدبلوما�سي 

وال�سلمي الذي اختطته تلك القيادات. ففي كل 

مرة كان ينفجر الغ�سب ال�سعبي ويخرج عن 

ال�سيطرة البريطانية، كان المندوب ال�سامي 

يلجاأ اإلى القيادات التقليدية، في�ستنجد بها من 

اأجل احتواء الغ�سب ال�سعبي المنفجر، عبر 

تقديم الوعود الفارغة والمراوغة باأن االإدارة 

االنتدابية �ست�ستمع اإلى اآراء الفل�سطينيين 

ن من اأو�ساعهم، لكن ذلك 
ّ
ومطالبهم وتح�س

يجب اأن ي�سبقه تحقيق االأمن العام واال�ستقرار. 

 فيها 
ّ
وحدث ذلك في جميع المرات التي هب

الفل�سطينيون وانتف�سوا انتفا�سات �سعبية، 

ة 
ّ
واأهمها ثورة يافا في �سنة 1921، وهب

البراق في �سنة 1929، وكذلك في ثورة 

واإ�سراب �سنة 1936 وما تالهما. وقد اأدى 

التدخل الم�ستمر لتلك القيادات بهدف تهدئة 

ال�سارع الفل�سطيني اإلى خلق �سرخ عميق بينها 

وبين ال�سرائح االأعر�ض لل�سعب، االأمر الذي 

اأفقدها ثقة النا�ض من ناحية، واأ�سعف 

ادعاءاتها بتمثيل الفل�سطينيين من ناحية 

اأُخرى.

الدخول اإلى قائمة االأربعة الحا�سلين على 

اأعلى االأ�سوات، والتي يختار منها المندوب 

ال�سامي المفتي المقبل، فاختار الح�سيني من 

دون تردد على الرغم من ح�سوله على اأقل 

االأ�سوات.7 واأراد �سامويل بهذا االختيار 

تحقيق هدفين: االأول �سمان والء المفتي 

ال�ساب لالإدارة االنتدابية وخ�سوعه لها 

ل له الو�سل اإلى المن�سب، 
ّ
ن �سه

َ
كونها م

والثاني خلق مركز قوة تتمركز حوله عائلة 

الح�سيني لتناف�ض عائلة الن�سا�سيبي التي 

تتمركز حول مركز قوة اآخر هو رئا�سة البلدية 

التي كانت بيد راغب الن�سا�سيبي. وقد حققت 

هذه ال�سيا�سة التفريقية ما اأرادت، اإذ توا�سل 

التناف�ض والتناحر بين القوتين طوال فترة 

عقود االنتداب تقريبًا، وبذلك ظل �سقف 

ن�سال هذه القيادات محكومًا بالدبلوما�سية 

ومحاولة اإقناع البريطانيين بالحقوق 

الفل�سطينية. كما �ساهم ذلك كله في اإعاقة 

قيام قيادة قوية ومتما�سكة )حتى تحت 

�سقف ن�سال منخف�ض( ومتوا�سلة مع ال�سعب، 

وتحظى بالتمثيل ال�سرعي والوطني الذي 

يعزز الكيانية الوطنية لل�سعب الفل�سطيني.

عالوة على كتلَتي الح�سيني والن�سا�سيبي، 

�سجعت االإدارة اال�ستعمارية على قيام اأحزاب 

وتجمعات مناف�سة اأي�سًا، وخ�سو�سًا بعد 

ت�سكل ''اللجنة التنفيذية'' التي بدت كاأنها 

خارجة عن ال�سيطرة التامة لتلك االإدارة، 

هادفة اإلى اإ�سعاف �سرعيتها. وفي هذا 

ال�سياق دعمت بريطانيا في �سنة 1923 

تاأ�سي�ض ''الحزب الوطني'' برئا�سة �سليمان 

تاجي الفاروقي ليمثل تياراً اأكثر اعتدااًل 

ومهادنة. وفي اأواخر ال�سنة نف�سها �سجعت 

رف 
ُ
اع'' الذي ع

ّ
ر على تاأ�سي�ض حزب ''الزُّ

بات�ساالته ال�سهيونية وعدم معار�سته 
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الثالث في �سنة 1920 في حيفا برئا�سة مو�سى 

كاظم الح�سيني بهدف متابعة تنفيذ تو�سيات 

الموؤتمر عبر التوا�سل مع االإدارة االنتدابية. 

وا�ستمر وجود تلك اللجنة مع توالي انعقاد 

الموؤتمرات الفل�سطينية اإلى �سنة 1928، وراقبت 

بريطانيا دورها وعملها ولم تنزعج منها ب�سكل 

ا ''المجل�ض االإ�سالمي االأعلى'' فقد رعت 
ّ
جدي. اأم

نت على راأ�سه اأمين 
ّ
بريطانيا تاأ�سي�سه، وعي

الح�سيني، وخ�س�ست له ميزانية اإ�سافية لقطع 

الطريق على قيام اأي قيادة فل�سطينية محلية 

بعيداً عن عينها و�سيطرتها.10

ثالثًا: ت�ستيت الهوية واالنتماء 

الفل�سطيني

يقودنا التحليل المتاأني الأهداف تاأ�سي�ض 

''المجل�ض االإ�سالمي االأعلى'' من طرف االإدارة 

البريطانية، اإلى االنتباه اإلى اأكثر من م�ساألة: 

االأولى متعلقة با�سم المجل�ض، اإذ حر�ض 

البريطانيون على اإل�ساق �سمة ''االإ�سالمي'' 

ولي�ض ''الفل�سطيني'' في العنوان، ذلك باأن 

اعتماد مرجعية دينية في العنوان يعك�ض 

 تكري�سًا لل�سيا�سة البريطانية التي لم تعترف

 في 
َ
بـ ''ال�سعب العربي الفل�سطيني''، ولم تر

فل�سطين �سوى مجموعات اإثنية اأو دينية، 

م�سلمين وم�سيحيين، بما يبرر نظرتها اإلى 

اليهود واعترافها بهم كمجموعة دينية ثالثة. 

فقد �ساعدت هذه التعريفات الدينية 

للمجموعات ال�سكانية الم�ستعمر البريطاني، 

ومن ورائه الدول الغربية و''ع�سبة االأمم'' 

اأي�سًا، في تجاوز، اإن لم نقل خيانة، التعريف 

العالمي للدولة الحديثة، ''الدولة االأمة''، التي 

تتجاوز تعريف االأفراد والجماعات الفرعية 

تبعًا للدين اأو الطائفة اأو االإثنية، واإنما بح�سب 

حق المواطنة واالنتماء اإلى وطن وا�سح 

ثانيًا: ال�سماح بقيام )ودعم( ''قيادة 

فل�سطينية عاجزة'' ــ منوذج اأو�سلو

�سمحت االإدارة البريطانية، بل دعمت قيام 

ما يمكن ت�سميته ''قيادة فل�سطينية عاجزة'' 

تتحقق من خاللها عدة اأهداف مرة واحدة، 

وتت�سابه في كثير من جوانبها مع �سكل وعجز 

القيادة التي اأنتجها نظام اأو�سلو بعد �سنة 

1993. ويت�سم هذا النوع من القيادة ب�سمة 

''ن�سف وطنية'' �سواء من ناحية �سفته 

التمثيلية للفل�سطينيين، اأو من حيث محدودية 

ن 
َ
خياراته، فهو يتمو�سع في نقطة مربكة لم

يّدعي تمثيلهم، الأنه ي�سع عمليًا قدمًا في 

المربع الوطني، واأُخرى في مربع الم�ستعمر. 

وهذا التمو�سع المربك هو اإحدى �سمات 

''االأو�سلوية'' منذ اأيام االنتداب البريطاني حتى 

ت�سعينيات القرن الما�سي وما بعدها، وبه 

وب�سببه ي�سعب نزع ال�سرعية الوطنية عن 

القيادة ب�سكل كامل واعتبارها اأداة من اأدوات 

اال�ستعمار، كما ي�سعب التعويل عليها في 

اإنجاز الحقوق الوطنية. ويزيد في ذلك االإرباك 

قيام القيادة و�سلطاتها بوظائف وخدمات ذات 

ل لها،9 ف�ساًل عن ت�سّدر 
َّ
اأهمية للمجتمع ت�سج

واجهتها �سخ�سيات اعتبارية لها احترام 

وموقع اجتماعي ونافذ في المجتمع. لكن مع 

ذلك كان من المهم للم�ستعمر البريطاني اأن 

تظل تلك القيادة عاجزة �سيا�سيًا وع�سكريًا 

وخا�سعة للمحددات ال�سياقية ال�ساغطة 

وت�ستغل تحت ال�سقف المفرو�ض عليها. وتمثلت 

هذه القيادة اإلى حد كبير في ''اللجنة التنفيذية'' 

للموؤتمرات الفل�سطينية خالل الع�سرينيات، 

و''المجل�ض االإ�سالمي االأعلى'' الذي اأ�س�سته 

بريطانيا برئا�سة الحاج اأمين الح�سيني في 

�سنة 1922. وقد ت�سكلت ''اللجنة التنفيذية'' من 

اأع�ساء انُتخبوا خالل الموؤتمر الفل�سطيني 
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الفل�سطينية حتى لو كانت تحت ال�سقف 

البريطاني، بينما كانت ت�سهر على خلق 

الكيانية ال�سهيونية ورعايتها وتقويتها. 

وهكذا تم خلق ورعاية ج�سم �سيا�سي معوق 

و�سبه قيادي لـ ''العرب'' في فل�سطين ينوء 

وطنيًا باالختالالت البنيوية منذ لحظة 

الوالدة، فال يتمتع بحق التمثيل الكامل، وال 

يحمل في ا�سمه اأي ''فل�سطنة'' توؤ�سر اإلى 

بو�سلة م�ستقبلية كيانية م�ستقلة، ويغلق 

المجال اأمام نهو�ض اأي قيادة وطنية حقيقية 

متمردة على بريطانيا، وخا�سع في اأول 

المطاف ونهايته لل�سقف ال�سيا�سي الذي 

ير�سمه االنتداب البريطاني.

تبعًا لذلك، ومن ناحية عملية، احتل كل 

من ''اللجنة التنفيذية'' للموؤتمرات الفل�سطينية 

المتتالية، و''المجل�ض االإ�سالمي االأعلى''، 

الفراغ الموؤ�س�ساتي القيادي الذي احتاج 

ن 
َ
الفل�سطينيون منذ اأوائل الع�سرينيات اإلى م

يمالأه ويمثلهم فيه. وبرزت هاتان الموؤ�س�ستان 

اإلى جانب االأحزاب التقليدية المدينية كعنوان 

لقيادة فل�سطينية �سبه ر�سمية، لكن باهتة 

و�سعيفة وخا�سعة ب�سورة عامة. ومع مرور 

االأعوام تبلور لـ ''اللجنة التنفيذية'' تحديداً دور 

�سبه قيادي متقدم على بقية البنى ال�سيا�سية 

 بذلك 
ّ
الفل�سطينية اله�سة، لكن من دون اأن ُتقر

االإدارة البريطانية التي لم تكن تقبل باأي 

قيادة فل�سطينية مماأ�س�سة اأو ممثلة 

للفل�سطينيين �سواء عن طريق االنتخاب، اأو عن 

طريق ال�سرعية الثورية، اأو عن اأي طريق اآخر، 

تنطق با�سم الفل�سطينيين وتحظى بثقتهم. 

وعلى العك�ض من ذلك ا�ستغلت االإدارة 

اال�ستعمارية على اإبقاء القيادات ال�سيا�سية 

الفل�سطينية متفرقة و�سبه م�سلولة، ي�سهل 

الة. وكان 
ّ
توظيفها، وتكون غير فاعلة اأو فع

الحدود والتعريف. عالوة على ذلك يت�ساوق 

ح�سر الن�سبة الدينية لـ ''المجل�ض االإ�سالمي 

ق ت�سد'' وتحطيم 
ّ
االأعلى'' مع �سيا�سة ''فر

الكيانية الفل�سطينية ب�سورة عامة، ب�سبب ما 

يثيره من ح�سا�سيات و�سط م�سيحيي فل�سطين 

الذين لن يعتبروه بطبيعة الحال والتعريف 

ممثاًل اأو قائداً لهم.

وهكذا، فاإن اإحالة الفل�سطينيين اإلى هوية 

وانتماء ديني عبر اآليات متعددة منها اإن�ساء 

''المجل�ض االإ�سالمي االأعلى''، اأو اإلى هوية 

وانتماء عربي ف�سفا�ض ولي�ض وطنيًا محدداً 

بوطن جغرافي وا�سح المعالم، ات�سقت مع 

النهج البريطاني العام في تعويم الكتلة 

ال�سكانية االأكبر 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 غائبًا عن 

ح�ساباتها معنى تفتيت اأي قيادة وطنية 

موحدة تعزز من ال�سعور بالكيانية الوطنية 

)nationhood(. وكان في اإمكانها، اأي 

بريطانيا، رعاية ن�سوء قيادة محلية وطنية 

ذات �سمة تمثيلية وا�سعة ولي�ست تق�سيمية 

مثلما رعت قيام هذه القيادات في العديد من 

البالد ُقبيل اإنهاء ا�ستعمارها لها.12 والحالة 

االأكثر قربًا لفل�سطين من ناحية جغرافية 

كانت �سرق االأردن الذي لم يكن فيه اأي بنى 

تحتية لدولة، لكن بريطانيا رعت اإن�ساء 

الكيانية االأردنية عبر ماأ�س�سة الجي�ض 

واالقت�ساد والتعليم وبناء الموؤ�س�سة ال�سيا�سية، 

و�سواًل اإلى تحول �سرق االأردن اإلى دولة 

م�ستقلة وذات �سيادة. وعلى العك�ض من ذلك 

فاإن ما كانت ت�سهر عليه االإدارة اال�ستعمارية 

وترعاه بو�سوح هو تحطيم بروز الكيانية 
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وعند التاأمل في �سيغ تلك الم�سروعات كما 

في النهج العام المتمثل في اال�ستمرار في 

طرحها وتبديلها وتعديلها وعقد موؤتمرات 

وندوات وا�ستدعاء وفود فل�سطينية اإلى لندن 

لمناق�ستها، وما يرافقه من وعود ال ُتح�سى 

للفل�سطينيين، نكت�سف اأن الهدف االأ�سا�سي 

الذي حققه ذلك النهج كان �سراء الوقت وخداع 

الفل�سطينيين وتخديرهم بالوعود تلو 

الوعود.13 فعمليًا، وطوال ثالثة عقود متتالية، 

لم توؤ�س�ض االإدارة االنتدابية اأي نوع من اأنواع 

ال�سلطة التمثيلية التي ي�سارك فيها 

الفل�سطينيون حتى تحت �سقف الحكم 

البريطاني. وهذا االأمر يوؤكد الم�سار العام الذي 

انتهجته ال�سيا�سة البريطانية، وهو اإعاقة 

واإجها�ض اأي �سيرورة تمثيلية للفل�سطينيين 

تعزز من تبلور كيانهم الوطني اأو تعريفهم 

ك�سعب، في الوقت الذي دعمت الكيانية 

اليهودية، وتعاملت مع منظماتها القيادية 

مثل المنظمة ال�سهيونية والوكالة اليهودية 

باعتبارها تمثل اليهود.

وتج�سد النهج ''االأو�سلوي'' المبكر اأي�سًا، 

عبر تقديم اأن�ساف حلول للفل�سطينيين ال 

تحقق الحد االأدنى من طموحاتهم الوطنية، 

مع وعود ف�سفا�سة وهالمية لهم بـ ''تح�سين'' 

تلك الحلول م�ستقباًل. وحتى في الحاالت التي 

اّتبع فيها الفل�سطينيون اأق�سى االأ�ساليب 

براغماتية، وقبلت فيها قياداتهم كاًل من تلك 

الحلول غير المقنعة، فاإن ما كان يتم قبوله 

ي�سبح هو ال�سقف االأق�سى للمطالب، ولي�ض 

الحد االأدنى الذي يوؤ�س�ض لبدايٍة تحقق مطالب 

اأهم. لكن ذلك ال�سقف المنخف�ض اأ�ساًل لم يلبث 

اأن ازداد انخفا�سًا مع تقدم االأعوام، في 

ز الكيانية اليهودية عبر توا�سل  مقابل تعزُّ

في�سان الهجرة وقيام الماأ�س�سة ال�سيا�سية 

هدف االإبقاء عليها في تلك الحالة ال�سعيفة 

هو قطع الطريق عمليًا على بروز اأي قيادة 

�سيا�سية ثورية راف�سة لبريطانيا ولل�سهيونية 

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 اأعوام من 

دون اأن تحقق اأي اإنجازات فعلية، ومن دون 

اأن تقوم باأي عمل ''ينافي القانون 

البريطاني''، اإذ كانت توؤمن بالكفاح ال�سلمي 

مثل االإ�سرابات واالعت�سامات وتقديم 

العرائ�ض. وحتى الموؤتمرات الدورية غير 

الفاعلة التي كانت تعقدها ''اللجنة التنفيذية'' 

كانت قد توقفت عن االنعقاد عدة اأعوام ب�سبب 

الخالفات الداخلية وازدياد ال�سقاق بين كتلَتي 

عقد الموؤتمر 
ُ
الح�سيني والن�سا�سيبي، ولم ي

ال�سابع مثاًل اإاّل بعد عدة محاوالت في 

حزيران/يونيو 1928، وجاء �سعيفًا، وكان 

اآخر تلك الموؤتمرات.

رابعًا: طرح م�رشوعات ''�رشاء الوقت''، 

اأو تخ�سيب بذرة اأو�سلو!

منذ اأوائل الع�سرينيات بداأت بريطانيا 

تطرح م�سروعات �سيا�سية تحوم حول �سيغ 

متنوعة من الحكم الذاتي، واأهدافها المعلنة 

فتح باب الم�ساركة ال�سيا�سية اأمام ال�سكان 

المحليين )العرب واليهود( والظهور بمظهر 

ال�سلطة الحري�سة على م�سالحهم، لكن من 

م اأي من تلك الم�سروعات اإلى 
َ

دون اأن يترج

واقع. وقد ا�ستمر طرح مقترحات وت�سورات 

لهذه الم�سروعات التي ا�سترطت جميعها اإقرار 

الفل�سطينيين بم�سوؤولية بريطانيا في اإقامة 

وطن قومي لليهود في فل�سطين حتى ال�سنة 

االأخيرة من عمر االنتداب، اأي �سنة 1948. 
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بريطانيا في تحديد �سقف الحراك الفل�سطيني. 

ثم تطور هذا االقتراح في االأعوام الالحقة 

لي�سبح اأحد المطالب االأ�سا�سية للحركة 

الوطنية، بينما �سارت االإدارة االنتدابية 

ترف�سه وتفرغه من م�سمونه وتبقيه ملفًا 

ين 
َ
مفتوحًا ومحل جدال وتفاو�ض. وبعد عام

من ذلك، وعقب الموؤتمر الفل�سطيني ال�سابع 

قد في �سنة 1928، �سار مطلب ت�سكيل 
ُ
الذي ع

حكومة برلمانية على راأ�ض قرارات الموؤتمر.

وفي �سنة 1930، وبعد ثورة البراق، 

والحتواء الثورة ال�سعبية، اأ�سدرت الحكومة 

رف بـ ''الكتاب االأبي�ض'' 
ُ
البريطانية ما ع

)االأول( ل�سرح �سيا�ستها، والذي اأكد التزام 

بريطانيا بما ن�ض عليه �سك االنتداب، اأي 

ت�سهيل اإقامة وطن قومي لليهود، مع حفظ 

حقوق العرب الوقت نف�سه، وقد زعمت 

بريطانيا في الكتاب اأن في اإمكانها التوفيق 

بين االأمرين. ووعد ''الكتاب االأبي�ض'' بتقديم 

�سكل من الحكم الذاتي للفل�سطينيين، واإحياء 

م�سروع المجل�ض الت�سريعي ل�سنة 1922 وعدد 

من الق�سايا الحياتية وال�سكانية والزراعية، 

ودعا اإلى النظر في حجم الهجرة اليهودية 

لتكون �سمن قدرة البلد اال�ستيعابية، وبما ال 

يزيد في البطالة المتزايدة لدى الفل�سطينيين 

التي ت�ساعدت ب�سب تكاثر العمالة اليهودية. 

وكان رد القيادات الفل�سطينية على هذه 

الوعود حذراً، لكنه اأقرب اإلى الترحيب 

ال�سمني، مع اأن ن�سو�ض الكتاب لم تت�سمن 

اأي التزامات جوهرية، واإنما كان االلتزام 

االأو�سح فيها هو تنفيذ �سك االنتداب، ف�ساًل 

عن عدم مطالبتها بوقف الهجرة اليهودية، بل 

اإنها عو�سًا عن ذلك دعت اإلى تخفي�ض 

وتائرها. ومن المهم هنا االإ�سارة اإلى اأن 

الحكومة البريطانية كانت قد تراجعت عن 

واالقت�سادية والع�سكرية ال�سهيونية التي 

كانت ت�ستخدمها االإدارة البريطانية كم�سوغ 

لتخفي�ض �سقف الحركة الفل�سطينية 

وتوقعاتها.

وفي هذا ال�سياق طرحت االإدارة البريطانية 

فكرة الد�ستور والمجل�ض الت�سريعي اللذين جاء 

بهما هربرت �سامويل في �سنة 1922 بعد 

�سدور �سك االنتداب. وجاءت ت�سكيلة المجل�ض 

المقترح منحازة اإلى اليهود من ناحية، 

وخا�سعة للتعيين من طرف المندوب ال�سامي 

من ناحية ثانية، بما يعني تفريغ المجل�ض 

المقترح من اأي �سلطات ت�سريعية حقيقية، كما 

اأن الد�ستور المقترح كان �سقفه منخف�سًا جداً، 

وين�ض على تطبيق ما جاء في �سك االنتداب 

من ت�سهيل الإقامة وطن لليهود في فل�سطين، 

ولهذا، رف�ست القيادات الفل�سطينية الفكرتين 

رف�سًا قاطعًا. غير اأن ما حققته االإدارة 

اال�ستعمارية من خالل طرح هذه المقترحات 

تمثل في ر�سم �سقف الن�ساط ال�سيا�سي 

الفل�سطيني وح�سره تحت وحول تلك 

المقترحات، وا�ستنزاف وقت طويل في 

المداوالت والحوارات مع المندوب ال�سامي، 

واللـهاث وراء �سراب تعديل تلك االأفكار 

وتح�سينها. وخالل اأربعة اأعوام تلت اإعالن تلك 

المقترحات، وا�سلت ال�سيا�سة البريطانية 

التفكيكية للكيانية الفل�سطينية عملها بن�ساط، 

ق ت�سد''، اأو في توظيف 
ّ
�سواء في م�سار ''فر

مراكز القوى الفل�سطينية التقليدية بع�سها �سد 

بع�ض. واأنتج ذلك �سعفًا اإ�سافيًا في الحركة 

الوطنية اأعقبه ت�سكيل وفد من ''اللجنة 

التنفيذية'' و''الحزب الوطني'' في تموز/يوليو 

1926، بهدف االجتماع مع ممثل الحكومة، 

وتقديم اقتراح ي�سير اإلى اال�ستعداد للم�ساركة 

في حكومة د�ستورية، االأمر الذي يعني نجاح 
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وا�ستقواء بالثورة واالإ�سراب، رف�ست هذه 

اللجنة، والأول مرة اأي�سًا، عرو�ض االإدارة 

االنتدابية بالتهدئة وفتح الحوار، وا�سترطت 

اال�ستمرار في االإ�سراب اإلى اأن تبدل الحكومة 

�سيا�ستها تبدياًل جوهريًا يبداأ بوقف الهجرة 

اليهودية. وفي حالة عدم اال�ستجابة، فاإن 

الخطوة التالية �ستكون االنتقال اإلى الع�سيان 

المدني ثم المقاومة العنيفة. وقد تبّنى ''الحزب 

العربي'' بقيادة جمال الح�سيني وحزب ''الكتلة 

الوطنية'' بقيادة عبد اللطيف �سالح الدعوة 

اإلى اإعالن اإ�سراب مفتوح حتى تتحقق مطالب 

وقف الهجرة اليهودية ب�سكل كامل، ووقف 

بيع االأرا�سي اإلى اليهود، وت�سكيل حكومة 

وطنية د�ستورية فل�سطينية، بينما دعا ''حزب 

الدفاع'' بقيادة راغب الن�سا�سيبي اإلى تحديد 

زمن لالإ�سراب.14

لكن بعد مرور اأ�سهر من الثورة عاد ال�سق 

المهادن من الحركة الوطنية اإلى ممار�سة دور 

معاك�ض للمزاج ال�سعبي، فت�سكلت ''ف�سائل 

ال�سالم'' بزعامة فخري الن�سا�سيبي وفخري 

عبد الهادي بالتعاون مع الوكالة اليهودية 

وبع�ض معار�سي الحركة الوطنية، بهدف 

اإ�سعاف الثورة وتعبئة الفالحين �سدها، 

وبم�سوغ مواجهة الفلتان االأمني وانت�سار 

القتل والل�سو�ض و�سوى ذلك من ممار�سات. 

وتفاقمت معار�سة الثورة واالإ�سراب اإلى 

درجة اأن تقدم فخري عبد الهادي اإلى 

ال�سلطات البريطانية بطلب ر�سمي �سريح من 

اأجل الح�سول على ال�سالح ل�سرب الثورة في 

ابة التي توجد فيها جماعته.15 
ّ
منطقة عر

وا�ستثمرت ال�سيا�سة البريطانية بروز هذه 

المعار�سة بهدف ت�ستيت الجهد الوطني 

الفل�سطيني، والحيلولة دون قيام قيادة 

فل�سطينية موحدة على قاعدة الثورة ومقاومة 

''الكتاب االأبي�ض'' على الرغم من ه�سا�سة 

التزاماته تجاه الفل�سطينيين، وذلك بعد اأن 

ثارت �سده كل القوى ال�سهيونية في العالم، 

وحركت اأن�سارها �سواء في لندن والعوا�سم 

االأوروبية اأو في وا�سنطن. وعلى ذلك، من 

المثير في هذا ال�سياق مالحظة ا�ستمرار 

انخفا�ض ال�سقف الن�سالي الذي ا�ستغلت تحته 

القيادات الفل�سطينية، والذي ُفر�ض عليها 

بحكم االأمر الواقع ومحدداته ال�سياقية. فعلى 

الرغم من اأن ''الكتاب االأبي�ض'' ذكر بو�سوح 

اأن �سيا�سة بريطانيا في فل�سطين تقوم على 

تنفيذ ما ورد في �سك االنتداب من ت�سهيل 

اإقامة وطن لليهود في فل�سطين، فاإن الوعود 

نها لعرب فل�سطين لم 
ّ
الغام�سة التي ت�سم

تمنع القيادات الفل�سطينية التقليدية من 

الترحيب الحذر به.

بعد اندالع اإ�سراب وثورة 1936، لم 

ت�ستطع االأحزاب التقليدية المدينية بمجملها 

اإاّل االن�سياع للغليان ال�سعبي الذي كان يمور 

اء تفاقم االأو�ساع 
ّ
بالغ�سب والتمرد جر

االقت�سادية و�سغطها على الفل�سطينيين، 

وا�ستمرار تدفق الهجرة اليهودية، ف�ساًل عن 

ت�ساعد اال�ستفزازات ال�سهيونية الم�سلحة. وقد 

 ا�ست�سهاُد ال�سيخ عز الدين 
َ
اأجج ذلك الغ�سب

ام في جنين في اأواخر �سنة 1935، وهو 
ّ
الق�س

الذي اأ�س�ض وقاد حركة ع�سكرية ا�ستهدفت 

البريطانيين وال�سهيونيين على حد �سواء، 

ورف�ست اأ�ساليب الدبلوما�سية والن�سال 

ال�سلمي الذي التزمت به القيادات التقليدية. 

هكذا، وربما للمرة االأولى حتى ذلك التاريخ، 

التقت القيادات التقليدية مع النب�ض ال�سعبي 

على برنامج كفاحي ولو على الحد االأدنى، 

ت�سكلت من خالله ''اللجنة العربية العليا'' التي 

اأ�سبحت هي قيادة الثورة واالإ�سراب. 
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اللجنة بزيارة فل�سطين لالطالع على الو�سع 

القائم واالجتماع بمختلف االأطراف. وبعد 

اال�ستماع اإلى االأطراف ودرا�سة االأو�ساع 

قدمت اللجنة تو�سياتها في تموز/يوليو 

1937 التي ت�سمنت اأول م�سروع ر�سمي 

لتق�سيم فل�سطين، وين�ض على دولة يهودية، 

واأُخرى عربية، وثالثة دولية )في المنطقة 

الوا�سلة بين القد�ض ويافا(. واالأمر الالفت 

نه م�سروع التق�سيم هو قتل اأي فكرة 
ّ
الذي ت�سم

لقيام كيان فل�سطيني م�ستقل على اأي جزء من 

فل�سطين، اإذ اأو�سى الم�سروع باإلحاق الجزء 

العربي ب�سرق االأردن، وهي التو�سية التي 

فتحت �سهية االأمير عبد اللـه و�سكلت جوهر 

�سيا�سته واأهدافه فيما بعد. وعلى الرغم من 

رف�ض القيادات الفل�سطينية م�سروع تق�سيم 

''لجنة بيل''، فاإن التخريب الذي خّلفه ذلك 

الم�سروع في م�ستقبل الكيانية الفل�سطينية 

كان كبيراً، لجهة تاأ�سي�سه فكرة �سم االأرا�سي 

الفل�سطينية المتبقية بعد قيام الدولة اليهودية 

اإلى �سرق االأردن، والحيلولة دون قيام كيان 

فل�سطيني فيها. ومن اأوجه التخريب التي 

اأوجدها اأو ت�سبب بها م�سروع ''لجنة بيل''، 

القبول ال�سمني للم�سروع من طرف االأقلية 

االأكثر مهادنة لل�سيا�سة البريطانية بزعامة 

ر الخالف 
ّ
راغب الن�سا�سيبي، االأمر الذي �سع

وال�سقاق داخل الحركة الوطنية الفل�سطينية، 

عالوة على اأن مقترحات التق�سيم التي طرحها 

الم�سروع فتحت الباب وا�سعًا اأمام تدّخل 

االأمير عبد اللـه وادعاءاته باأحقيته في حكم 

اأي جزء يتبّقى لعرب فل�سطين و�سمه اإلى 

ملكه. ومنذ ذلك التاريخ وحتى ن�سف القرن 

التالي، اأ�سبحت فكرة قيام كيان فل�سطيني اأيًا 

يكن، وعلى اأي جزء من فل�سطين، تواجه 

معار�سة �سر�سة من ثالثة اأطراف فاعلة على 

البريطانيين تنطق با�سم الفل�سطينيين، وتتمتع 

بال�سرعية التمثيلية، وت�ستثمر الثورة. ونجحت 

بريطانيا في تحري�ض الحكام العرب للتدخل 

وال�سغط على الفل�سطينيين الإنهاء االإ�سراب 

العام وفتح حوار مع االإدارة اال�ستعمارية. 

واأمام ال�سغط الداخلي والتدخل الخارجي 

ر�سخت ''اللجنة العليا'' لمطالب الملك ابن 

�سعود والملك غازي واالأمير عبد اللـه عبر 

ر�سالتهم التي وجهوها اإلى الفل�سطينيين 

ودعوهم فيها: ''لالإخالد اإلى ال�سكينة حقنًا 

للدماء معتمدين على ح�سن نوايا �سديقتنا 

الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق 

العدل.''16 ويمكن هنا التقاط جانب اآخر من 

''النهج االأو�سلوي'' المتمثل في اإحباط وتفريغ 

اأي مقاومة يقوم بها الفل�سطينيون وتوؤدي اإلى 

قيام اإجماع كفاحي يعتمد رف�ض ال�سيا�سة 

تها ومعاداتها. ويت�سمن ذلك 
ّ
البريطانية برم

النهج ا�ستدعاء االأنظمة العربية الموالية 

لبريطانيا لممار�سة ال�سغط على القوى 

الفل�سطينية لدفعها مرة ثانية اإلى م�سار 

''الن�سال ال�سلمي''، وتحت ال�سقف الذي تر�سمه 

القوة الكولونيالية.

خام�سًا: واأد الكيانية الفل�سطينية يف 

املهد

و�سعت ال�سيا�سة البريطانية اال�ستعمارية 

م�ساألة اإجها�ض اإقامة اأي كيان )دولة اأو دويلة 

فل�سطينية( على اأي جزء من اأر�ض فل�سطين 

هدفًا اأ�سا�سيًا لها، وانعك�ض ذلك في حيثيات 

م�ساريع التق�سيم في �سيغها االأولى. ففي اإثر 

اإ�سراب وثورة �سنة 1936 �سكلت بريطانيا، 

وبتو�سية من ع�سبة االأمم، لجنة لدرا�سة 

االأو�ساع المتفاقمة في فل�سطين وتقديم 

رفت با�سم ''لجنة بيل''، وقد قامت 
ُ
تو�سيات، ع
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لتطبيق هذا الحل من خالل فترة انتقالية ال 

تقل عن ع�سرة اأعوام تظل فل�سطين خاللها 

تحت ال�سيطرة البريطانية.18 وكانت هذه من 

المرات النادرة، اإن لم تكن االأولى والوحيدة، 

التي يرد فيها تعبير ''دولة فل�سطينية''، مع اأن 

الن�ض اأ�سار اإلى اأن ال�سلطة في هذه الدولة 

�ستكون م�ستركة بين العرب واليهود.19 لكن 

وفقًا ''للنهج االأو�سلوي'' الذي يطرح فكرة قد 

تقبلها القيادات الفل�سطينية، فاإن ما ي�ستكمله 

النهج ذاته هو تفريغ تلك الفكرة من اأي 

م�سمون، اأو ف�سلها عن التطبيق المبا�سر 

باأعوام ومراحل انتقالية، وهو بال�سبط ما 

حدث مع ن�سو�ض واأفكار ''الكتاب االأبي�ض'' 

الغائمة. وقد اأبدى الوفد الفل�سطيني بع�ض 

المرونة اإزاء مقترح اإنهاء االنتداب على الرغم 

من غمو�ض المقترحات االأُخرى، اإاّل اإن الوفد 

ال�سهيوني رف�سه ب�سده. وهكذا بقيت االأمور 

على ما هي عليه في الجانب الفل�سطيني، 

بينما �سرعت تتطور في الجانب ال�سهيوني 

على معظم الم�سارات واأهمها تدفق هجرة 

يهود اأوروبا ب�سكل متوا�سل اإلى فل�سطين، 

وتعزيز الوجود اليهودي وماأ�س�سته في 

فل�سطين على �سكل �سبه دوله �سواء من ناحية 

اقت�سادية اأو ع�سكرية.

ومع انتهاء الن�سف االأول من االأربعينيات، 

وفي اأعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت 

القوة البريطانية في ال�سرق االأو�سط عامة قد 

اأُنهكت وتفككت م�ستعمراتها، و�سغط عليها 

هاج�ض التخل�ض من انتدابها لفل�سطين. وفي 

اإثر هذا االإنهاك والرغبة في التخلي عن ملف 

فل�سطين، ت�سكلت اللجنة االأنجلو ــ اأميركية في 

�سنة 1946، والتي مثلت نقطة تحول اأ�سا�سية 

خت لبداية االحت�سان الر�سمي للم�سروع 
ّ
اأر

ال�سهيوني من جانب الواليات المتحدة عو�سًا 

االأقل: الحركة ال�سهيونية )ثم اإ�سرائيل الحقًا(؛ 

بريطانيا )ثم الواليات المتحدة الحقًا(؛ االأمير 

عبد اللـه )ثم الملك ح�سين الحقًا، و�سواًل اإلى 

�سنة 1988 وقرار فك ارتباط ال�سفة الغربية 

باالأردن ب�سكل 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. اآنذاك وتحت 

�سغط االأو�ساع المتفجرة في فل�سطين، وع�سية 

قيام الحرب العالمية الثانية، انهمكت 

بريطانيا في ترتيب و�سعها الع�سكري في 

الم�سرق، اإذ اأرادت االإدارة اال�ستعمارية �سمان 

وقوف العرب معها في الحرب، وال �سيما اأن 

القوات البريطانية جعلت من القاهرة مركز 

قيادتها في ال�سرق االأو�سط، كما اأن فل�سطين 

مثلت بالن�سبة اإليها موقعًا ا�ستراتيجيًا 

وح�سا�سًا كان ال بد من المحافظة على الهدوء 

فيه.17 ومن اأجل ذلك عقدت �سل�سلة موؤتمرات 

في لندن ما بين �سباط/فبراير واآذار/مار�ض 

1939، �سمت وفوداً فل�سطينية وعربية، ووفداً 

�سهيونيًا مو�سعًا بقيادة حاييم وايزمان. ومن 

اأجل اإنجاح هذا االأمر، واإيجاد طرف فل�سطيني 

يوّقع ما كانت لندن تاأمل بالو�سول اإليه، 

جلبت بريطانيا بع�ض القيادات الفل�سطينية 

التي كانت قد نفتها اإلى جزر �سي�سل، و�سهلت 

ت�سكيل الوفد الفل�سطيني. وفي اأعقاب الموؤتمر 

قد في 17 اأيار/مايو 1939، اأ�سدرت 
ُ
الذي ع

بريطانيا ''الكتاب االأبي�ض'' )الثاني( الذي 

اقترحت فيه القيام باإعالن انتهاء االنتداب 

وتفعيل م�سروع التق�سيم الذي اقترحته ''لجنة 

ن اأي�سًا ''رغبة'' بريطانيا في 
ّ
بيل''، والذي ت�سم

قيام دولة فل�سطينية مرتبطة بحلف مع 

بريطانيا ترى النور بعد ع�سرة اأعوام، وال�سعي 
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رف�سه وطالب بدولة موحدة بحكم 

ديموقراطي، وباإيقاف الهجرة، وبجمعية 

تاأ�سي�سية ت�سع د�ستوراً، وحكومة انتقالية 

ومعاهدة تحالف مع بريطانيا، وكانت هذه 

بطبيعة الحال مطالب لم تقبلها بريطانيا. 

وفي دورة الموؤتمر الثانية ُدعيت ''الهيئة 

العربية العليا''، وقد تراأ�ض وفدها جمال 

الح�سيني الأن بريطانيا لم ت�سمح للحاج اأمين 

الح�سيـني بدخولها، ومـرة اأُخرى رف�ض الوفد 

الم�سروعات البريطانية. وفي الواقع لم تكن 

تلك الموؤتمرات �سوى ا�ستكمال ل�سراء الوقت 

والإ�سدال الف�سل النهائي على م�سوؤولية 

بريطانيا عن فل�سطين، اإذ ُنقل ملف فل�سطين 

اإلى االأمم المتحدة، وفي قلب ذلك الملف فكرة 

التق�سيم على اأنها الفكرة االأ�سا�سية. وانتهى 

االأمر كما هو معروف ب�سدور قرار التق�سيم 

في ت�سرين الثاني/نوفمبر 1947.

خال�سة: الوالدة االنتدابية املبكرة 

لـ ''عقيدة اأو�سلو'' وا�ستمرارها

االأطروحة االأ�سا�سية التي حاول التحليل 

اأعاله تقديمها تقول اإن جذور ''اأو�سلو 1993'' 

تعود منهجيًا وتكوينيًا اإلى مرحلة االنتداب 

البريطاني و�سيا�سة بريطانيا تجاه 

الفل�سطينيين، فهي ا�ستبطنت م�سروعات الحكم 

الذاتي اأو المجال�ض الت�سريعية المقترحة، 

و�سواًل اإلى م�ساريع التق�سيم التي ُطرحت 

اآنذاك. وتقول اأي�سًا اإن ثمة �سيا�سة مبكرة 

وم�ستمرة بداأتها بريطانيا وورثتها ال�سهيونية 

والواليات المتحدة يمكن و�سفها بـ ''عقيدة 

ونهج اأو�سلو''، جوهرها تحطيم الكيانية 

الفل�سطينية والحيلولة دون قيام دولة 

للفل�سطينيين. والمكونات االأ�سا�سية لهذه 

العقيدة تت�سمن:

عن بريطانيا، وهو االحت�سان الذي كانت قد 

ت�سارعت وتيرته بعد انعقاد موؤتمر بالتيمور 

في �سنة 1942 الذي انتقل معه مركز الثقل 

واللوبي ال�سهيوني اإلى الواليات المتحدة. 

وبعد اأن جاءت ''اللجنة االأنجلو ــ اأميركية'' اإلى 

فل�سطين ودر�ست الو�سع في البلد، قدمت 

تو�سيات معادية للعرب والفل�سطينيين على 

طول الخط، اإذ اأو�ست بال�سماح حااًل بهجرة 

100.000 يهودي واإقامة حكم ذاتي ال 

يخ�سع لالأغلبية، وبحيث تبقى فل�سطين تحت 

االنتداب البريطاني اإلى اأن يت�سّنى و�سعها 

تحت الو�ساية الدولية، مع اإلغاء جميع قيود 

انتقال االأرا�سي. واأقرت اللجنة باأن الوكالة 

اليهودية هي حكومة داخل حكومة، واأن لديها 

قوة ع�سكرية تقدر بـ 68.000 رجل. وبذلك 

ق�ست اللجنة على اأي بارقة اأمل ولو ب�سيط 

كان قد خلقها الكتاب االأبي�ض الذي تراجعت 

عنه بريطانيا اأ�سا�سًا.

والغريب اأن نجاح �سيا�سة ''�سراء الوقت'' 

عبر التالعب بالقيادات الفل�سطينية التقليدية 

والعربية الر�سمية في ذلك الوقت، وو�سوح 

االأهداف البريطانية ثم االأميركية في دعم 

قيام كيان يهودي في فل�سطين، لم يمنعا من 

الم�ساركة العربية والفل�سطينية في �سل�سلة 

موؤتمرات لندن في �سنة 1947، والتي ج�سدت 

اآخر المحاوالت البريطانية لتمرير م�سروع 

التق�سيم بح�سب الخطوط العري�سة التي اأر�ستها 

''لجنة بيل''، والتي اأ�سبحت نقطة االنطالق 

نحو ر�سم اأي حل نهائي لل�سراع على فل�سطين 

هت 
ّ

ج
ُ
اآنذاك. ففي الدورة االأولى لذلك الموؤتمر و

الدعوة اإلى الحكومات العربية، وُقدم لها 

م�سروع جديد هو م�سروع موري�سون 

ن تق�سيم 
ّ
االأميركي ــ البريطاني الذي ت�سم

فل�سطين اإلى اأربع مناطق، لكن الوفد العربي 
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تبّدى عجز ''القيادات الفل�سطينية'' في مراحل 

''اأو�سلو االنتدابية'' في م�ساألَتي الخيارات 

والتمثيل ال�سرعي للفل�سطينيين، فاإن ''اأو�سلو 

ي العجز هذين 
َ
الت�سعينية'' اأعادت اإنتاج جانب

لدى القيادة الفل�سطينية ب�سكل فادح؛

ثالثًا، حر�ست ''عقيدة اأو�سلو'' االنتدابية 

والراهنة على محاربة فكرة قيام اأي كيان 

فل�سطيني �سيادي على اأر�ض فل�سطين، حتى لو 

ت م�ساريع 
ّ

كان ذلك على الجزء الذي ن�س

منح لعرب فل�سطين. وكانت 
ُ
التق�سيم على اأن ي

الترجمة العملية منذ اأوا�سط الثالثينيات لهذا 

الجانب من ''عقيدة اأو�سلو'' هي الن�ض على اأن 

الجزء الذي يتبّقى للعرب من اأرا�سي فل�سطين 

لحق و�سكانه ب�سرق االأردن. والمفارقة 
ُ
ي

الكبيرة تكمن في اأن هذا الطرح الذي بداأ 

ر�سميًا مع مقترحات ''لجنة بيل'' في �سنة 

1937 ظل خالل عقود طويلة قويًا ومتجدداً 

في الم�سهد ''الت�سوية''، ثم عاد ليظهر بكل قوة 

مع اأفكار الرئي�ض االأميركي دونالد ترامب 

وخططه لحل ال�سراع عبر ''�سفقة القرن'' التي 

تت�سمن عمليًا ا�ستئ�سال فكرة اأي دولة 

فل�سطينية غربي نهر االأردن. 

اأواًل، اعتبار ''الحكم الذاتي'' المنزوع 

ال�سيادة هو النهاية لما ياأمل الفل�سطينيون 

تحقيقه، وهو �سقف طموحاتهم الوطنية 

و''لي�ض البداية'' لما يمكن اأن يتطور ويتحول 

اإلى كيان اأو دولة م�ستقلة وذات �سيادة. واإذا 

كان ذلك قد ظهر بو�سوح في ال�سيا�سة 

اال�ستعمارية البريطانية، فاإن ال�سيا�سة 

االأميركية الالحقة تبّنته بحر�ض واأنتجته في 

اتفاقيات ال�سالم االأولى بين العرب واإ�سرائيل 

في كامب ديفيد في �سنة 1981، والتي 

ت�سمنت منح الفل�سطينيين ''حكمًا ذاتيًا''، وقد 

ُترجم ذلك عمليًا منذ الت�سعينيات حتى االآن 

على �سكل �سلطة اأو�سلو؛

ثانيًا، خلق الظروف المو�سوعية 

وال�سياقات االإكراهية التي تف�سي اإلى وجود 

''قيادة فل�سطينية م�سلولة عمليًا'' تعاني بنيويًا 

عجَزين اأ�سا�سيين: اأولهما ''عجز الخيارات'' 

ويعني ذلك خ�سوع خياراتها لل�سقف 

المفرو�ض عليها من جانب ال�سلطة 

اال�ستعمارية الم�سيطرة )بريطانيا االنتدابية، 

اأو اإ�سرائيل ما بعد �سنة 1993(، وثانيهما 

''عجز التمثيل''، ويعني �سعف وه�سا�سة ادعاء 

هذه القيادة تمثيل ال�سعب الفل�سطيني. ومثلما 
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