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موضوعات في القضية الوطنية
()1
المقــدمـــات
 - 1مع مطلع القرن العشرين كانت الرأسمالية العالمية قد دخلت مرحلتها العليا "مرحلة اإلمبريالية" ،وتميزت هزذه
تطز اإلمبرياليزة اتززتداد
المرحلزة ااحتزداو وتقززاقز ا امزة التزي يعززاني ماهزا الامزاو الرأسززمالي العزالمير اقزد ز
التااقضززا اززين الززدوس الرأسززمالية الابززرل وتقززاقز التاززااة اياهززا للمززيطرإ ىلززن الممززتعمرا  ،لززن ان ز احتززداو
التااقض والصزرا الطبقزي داخزل البلزدان الرأسزمالية نقمزهار وأدل تصزاىد اغسزتواس والاهز اغسزتعما ي للبلزدان
الممززتعمرإ والتااعززة لززن تمززا نم ز ال ركززة ال ايززة اله يززة لشززع ع هززذه البلززدان والتعززا ز المضززطرد لاضززالها
المااهض لإلمبريالية والهادف لن الت ر ال اي وال حدإ الق مية والتطز اغ تمزاىي والزت لن مزن اقايزا البازن
ما قبل الرأسماليةر
تالت اإلمبرا ية العهمانية اامامها تزب اإلقطزاىي المت لزا والمتقمز مزن هزة ،واممتلااتهزا الشاسزعة والوايزة
اأس اقها وثرواتها وم قعها اغستراتيجي من هة أخرل ،م ز أنمزا الزدوس الرأسزمالية ا و وايزة وأحزد الم زاو
الرئيمية للتاااة والصرا ايما اياها غقتماو الاق ذ والهيماة ازي هزذه البلزدان التزي كانزت تاز اايزر ال ازز العهمزاني
زراىا ً ىايقزا ً مزن
اآليل لن اغنهيا ر وكانت البلدان العراية والمطين اشال خاص ،من أارا الم اقزع التزي تزهد
قبل الدوس اغستعما ية الابرل لبم نق ذها ايها والتمهيد لقرض هيماتها الااملة ىليهار
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نشأت الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر كتعبير سياسي قومي زائف عن طموح البورجوازية المتوسطة
والصغيرة اليهودية ،الحرفية والصيرفية ،إلى تفادي االندماج في المجتمعات الرأسمالية القومية الناهضة ،التيي
كانت تهدد بإسقاطها إلى مصاف البروليتاريار
واي ل الت س اإلمبريالي للرأسمالية العالمية و د ال ركة الصزهي نية ار زتها الجديزة ا ولزن لت ز س أحامهزا
الط ااويززة الر عيززة لززن وقززائع اسززتيطانية ىلززن أ ض المززطين ،حيززخ ت ااقززت هززذه الم ططززا اغسززتيطانية للمززرإ
ا ولن مع مصالح الرأسماس ا و واي الابير ،وحا ت غكتماع م اقع وضمانا أاضل اي المااامزة ىلزن احزتاس
م ا ئ قدو لاستهما والتصدير لن الممتعمرا  ،كما ت ااقت أيضا ً مع حا ا الدوس اغستعما ية واشزال خزاص
اريطانيا ،لباا ق اىد ستراتيجية ثااتة تمان من يانة مشا يعها اغستعما ية اي الماطقةر
 - 2كانت ال رع العالمية ا ولن التعبيزر الزد امي ا كهزر ىاقزا ً ىزن تقزاقز أامزة الرأسزمالية العالميزة ،وأد ال زرع
لن دخ س الاماو الرأسمالي ىصزرا ً مزن الترا زع المتمزا ىلزن نطزاو دولزي ،قاالهزا مرحلزة مزن تعزا ز نضزاغ
الطبقة العاملة وحلقائها اأاق و ؤية تماىية ذ ية ،والاه ض المضطرد لاضزاس الشزع ع المازاهض لإلمبرياليزةر
اقد أسقر ال رع ىن انتصا ث إ اكت ار  1917اغتتراكية اي وسيا القيصرية ،وتعتا
ااياتهززا اإلمبرياليزة ،واكتمز أتززااغً انتقاضزية متصززاىدإ ،وااتززدأ
نضزاس الطبقززا العاملززة ا و وايزة ضززد ا
ال ركا ال اية اي كهير من ا قطا الممتعمرإ والتااعة تام وتاهض اي تيا ىا و ن الت ر الق مير
لز تان ماطقتاا العراية اماأل ىن مجم هذه التط ا  ،القد تهد سا ا ال رع والما ا القليلة التزي سزبقتها
يقمة ق مية واسعة الاطاو ،استهدات الت لن من الايزر العهمزاني و نجزاا اسزتقاس البلزدان العرايزة ووحزدتهار غ أن
ال قيادإ ا ستقرا ية العشائرية التي ارضت اىامتها ىلن ال ركزة الق ميزة الااتزلة لزز تلبزخ أن قادتهزا لزن اإلحبزا
واغنتااس ،وتبديد ا ماني الق مية ،اانتها ها سياسة الت الا مع اريطانيا اغستعما يةر
اقي ىاو  1917ادأ اريطانيا اغستعما ية التي دخلت اجي تها لن مشرقاا العراي ت ت ستا الت الا مع الهز إ
العراية الابرل ضد اغسزتبداد العهمزاني ،تهيزئ الشزرو لتاقيزذ م ططزا احزتاس المشزرو العرازي وتجتئزة وحدتز
الق مية ،واقتماو الاق ذ اي مع حليقتها ارنمار
 - 3قدمت ث إ أكت ار اغتتراكية خدمتها ا ولن لن الاضاس الز اي والقز مي لشزع ااا العرايزة حيازذا ،،اققزدامها
ىلن اضح يا ال لا اإلمبريالي البريطاني ـ القرنمي وخداى وحقيقة وى ده المعمز لة ااشزرها كاازة المعاهزدا
المزرية التزي كانزت قززد ىقزدتها خزاس ال زرع العالميززة ا ولزن أ زراف الت زالا اإلمبريززالي ،مزن أ زل اقتمزاو العززالز
وارض هيماتها اغستعما ية ىلي ر
وكان من أارا معاهدا الض ا ي اإلمبرياليين إتفاقية سايكس -بيكو ،والتي تضمات تقمزيز المشزرو العرازي لزن
ماطقتي احتاس واقا ً ل يأخذ اعين اغىتبزا مصزالح ال ليقتزين اغسزتعما يتين اريطانيزا وارنمزا ،ويتجاهزل حقزائق
ال حززدإ والتاامززل القز مي ،وال ا ززة لززن اغسززتقاس والتطز لززدل تززع ع وأقطززا ماطقتاززا العرايززةر وام ز هززذا
اغتقزاو اإل رامززي الززذي تاززرس ازي مززيتمر سززان يمز ارضززت اريطانيزا سززيطرتها ىلززن المززطين وتززرقي ا دن
والعراو ،اياما احتلت ارنمزا سز يا ولبازان ،ممزتقيدتين مزن ضزعا ال ركزة الق ميزة وتقااهزا وخضز ىها للتىامزة
ا ستقرا ية العشائرية ا طها القائز ىلن استمرا الت الا مع اغستعما يين اإلنجليتر
واي  2تشرين الهاني  ،1917قبل أياو قليلة من انبهاو اجر العصر الدولي الجديد ،ىصزر انتصزا ثز إ أكتز ار ازي
وسزيا القيصزرية التزي و هزت ضزراة قاسزية لززن الامزاو الرأسزمالي -اإلمبريزالي العزالمي ،أىلازت اريطانيزا ن اياهززا
العدوانيززة االامززبة لممززتقبل اادنززا المززطين ،اق ززدا ها وعييد بلفييور الززذي تعهززد لل ركززة الصززهي نية العالميززة اققام زة
"و ززن ق ز مي يه ز دي" ىلززن أ ض المززطينر واززي المززا ا الاحقززة اسززتاملت المياسززة اغسززتعما ية البريطاني زة
م ططاتها الرامية لن تبديد ال د ال اي لشع المزطين ،و حزاس الايزان الصزهي ني اغسزتيطاني ىلزن أ ضز ،
ادىمها نشا ما إ ترقي ا دن كايزان أ ر يزد لز أن يمزت ى ىزرع المزطين ،ويطمزة هز يتهز ال ايزة ،ويشزال
ماو أمان تا ي ي لل د الصهي ني اغستيطاني ■
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()2
مرحلة االنتداب البريطاني  ...في النضال الوطني التحرري
 - 1تااعت اريطانيا اي ل حاز اغنتداع الذي ارضت ىلن اادنزا ازالر ز مزن ادإ الشزع القلمزطياي ومطام ز
ال اية اي اغستقاس وال حدإ ،استاماس وتاقيذ م ططها االت الا مزع ال ركزة الصزهي نية وازالت ا ي مزع ال امزين
اي ا دن والعراو ،وماذ ذلك ال ين ارا الدو اإلمبريالي لل غيا المت دإ ا مرياية ازي ىايزة ودىزز المشزرو
البريطاني ـ الصهي نير
لقززد ززرل تشززجيع الهجززرإ اليه ديززة ىلززن نطززاو واسززع ،واغسززتيا ىلززن أ اضززي القاحززين و ززردهز ماهززا و قامززة
الممززتعمرا اليه ديززة ىليهززا ،و ىايززة نم ز اقتصززاد يه ز دي مولززق ااسززتهما ؤوس أم ز اس أ ابيززة ززهي نية ىلززن
حماع تدمير واحتجاا نم اغقتصاد الز اي القلمزطياي ،وتشزجيع اازا الميسمزا العمزارية الصزهي نية ازي زل
سلطا اغنتداع وت ت ىايتهار
دخلت هذه المياسة اي تااقض حاد مع مصزالح كاازة بقزا تزعباا مزع القاحزين الزذين انتتىزت أ ضزهز وأ بزروا
ااية ال رايزة المتطلعزة لزن الامز والتزي قاسزت
ىلن الهجرإ ماها لياضم ا لن يش البطالة اي المدن ،مع الب
ززااىاتها الااتززلة ،مززع الطبقززة العاملززة الااميززة التززي أ بززر أوسززع
مززن مااامززة أس المززاس الصززهي ني ودمززر
قطاىاتها ىلن البطالة امب سياسة "العمل العبري" الصهي نية ،مع المطامح الق مية لشزعباا اااملز الزذي و زد ازي
المياسة اغنتدااية والوزتو الصزهي ني تهديزدا ً اقذاازة و ز ده القز مي ،وتشزريده مزن و از  ،وانتهاكزا ً ل قز ازي تقريزر
المصير واغستقاسر
مقاومتز ازي
 - 2قاوو تعباا القلمطياي هذه الم ططا اغستعما ية -الصهي نية ماذ ادايزة ىهزد اغنتزداع وتبلز
انتقاضززا مت الي زة ت ززت اززقىان اله ز إ الممززل ة الشززاملة التززي اسززتمر مززن  1936حتززن ىززاو  ،1939ولاززن
الزعامة اإلقطاعية -الدينية التي ت لت قيادإ هذا الاضاس لز تلبخ أن أد ا لن الهتيمة والقشزل امزب مزن سياسزة
المماومة والت ا ي الضماي التي انتهجتها مزع اغنتزداع ،وامزب مزن تذازذاها وت اهزا مزن مازان الت زر ،الممزتقل
للقاحززين والعمززاس وسززائر الجمززاهير الشززعبية الاادحززةر ولعبززت ا نممززة الم اليززة لاسززتعما اززي ا قط زا العرايززة
الم يطزة اقلمززطين ،واشززال خززاص الامزاو اززي تززرقي ا دن ،دو ا ً كبيززرا ً ازي الممززاس ااسززتقاس ال ركززة ال ايززة
القلمززطياية ودىززز أ ا تهززا ا كهززر عيززة وتمززلي الضززو ىليهززا مززن أ ززل لقززا المززا ووضززع مصززير المززطين
ال اي اين أيدي "ال ليقة" اريطانيار
ضزطلعت الطبقززة العاملزة الااميززة و مزاهير القاحززين الققزرا اززدو هززاو ازي هززذا الاضزاس الز اي الهزادف لززن نيززل
اغستقاس و حبا المشرو الصهي ني ،وىلن أكتااها قاو اإلضراع العزاو الشزهير الزذي اسزتمر سزتة أتزهر والهز إ
الممززل ة اززين  1936ـ  1939ر غ أن ضززعا وتقاززك الطبقززة العاملززة العرايززة القتيززة ،نتيجززة حداثززة نشز ئها وانتشززا
البطالة ال اسعة اي ق اها اقعل المااامة الصهي نية ،وااتقا ال تع الشي ىي القلمزطياي لزن الت ز البرنزامجي
ال اضح والمائز و هماس قيادت اي اترا حاسمة للت يها الصائبة لألمميزة الهالهزة اشزأن أول يزة الممزألة الق ميزة
العراية ومعالز حلها الديمقرا ي ،وما أدل لي ذلك من ىتلت ىن الجماهير العمالية والقاحية
الاادحة ،مجم هذه الع امزل حالزت دون تقزدو الطبقزة العاملزة لتز لي قيزادإ الهز إ ال ايزة ،وت ليصزها مزن تذازذع
و عية اىامتها اإلقطاىية وضمان تط ها ن الاصرر
ااندغ ال رع العالمية الهانية ،واالر ز من تما التىامة اإلقطاىية  -الدياية اي أحضان الم ز الازااي ،وققزت
ماهير الشع القلمطياي لن ان الاضاس العالمي مزن أ زل دحزر القاتزية ،ودىمزت اقز إ كقزا الشزعبين اللبازاني
والمز ي مززن أ ززل ل ززاو الهتيمززة اقز ا حا مززة ايشززي القرنمززية الم اليززة للقاتززية ،ومززن أ ززل انتززتا اغسززتقاس
والت ر ال اير ووا ل تعباا اي ال قت نقم الاضاس من أ ل اغستقاس وال قا ىلن حق اي و ا  ،مزن أ زل
اضح و حبا الدسائة اغستعما ية والصهي نية التي أ اد أن تمزتول زروف ال زرع لتبريزر م ا زلة اغحزتاس
البريطاني ،وتصعيد وتيرإ الهجرإ اليه دية ■
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 15أيار  1948وأفول الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة
 - 1اي أىقاع ال رع العالمية الهانية ،اياما كانت تمة اغتتراكية تمطع ىلن اقا تتمع ااستمرا اي ىالمازا ازي
اس اغسزتعما واإلمبرياليزة
أو واا وآسيا ،واياما تقت تع ع ىديدإ ريقها لن اغستقاس والت ر  ،وان مر
ىن الاهير من أقطزا ا ض ،سز رىت ال ركزة الصزهي نية ت زت ىايزة وتواضزي سزلطا اغنتزداع وازي ت القهزا
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الااتئ مع اإلمبريالية ا مرياية ،التي ااتدأ تهيتها اغستعما ية الجديدإ ت ط غلتهزاو المشزرو العرازي ،سزرىت
من وتيرإ استعداداتها لتت يج مشروىها اغستيطاني اتقميز ال ن القلمطياي وا تصاع الجزت ا كبزر ماز وتشزريد
تعباا من ديا ه و قامة دولتها اليه دية المولقة ىلن أ ض الممل اةر
كان ىان دولة سرائيل اي  15أيزا  1948ذ وإ المشزرو الصزهي ني الزذي يتعزاكة مزع و العصزر ومجزرل
التا ي ر القد أقيمت الدولة اليه دية ىلن أنقاض الايان الز اي للشزع القلمزطياي ،وا تهزن اقاؤهزا ااسزتمرا تبديزد
ت صززيت واقتاى ز مززن أ ض ز  ،و ززاح ذلززك حملززة ززهي نية واسززعة مززن أ ززل ززرد القلمززطيايين العززرع مززن
ا اضززي ال اضززعة لاحززتاس امززا يضززمن ا تصززااها اشززال كامززل ،وأنجززت هاززذا ىمليززة تشززريد نصززا الشززع
القلمطياي خا ج أ ض وت اى اي ا قطا العراية الم يطة اضاً ىن الضقة الوراية و تإر
استولت سرائيل ال رع الممرحية التزي تزاتها الر عيزة العرايزة حيازذا ،،ت زت سزتا ت ريزر المزطين ،اتجزاوا
ال زدود التززي سززمتها لهززا قززرا ا ا مززز المت ززدإ ،واسززت لت ىلززن ممززاحا واسززعة ديززدإ مززن ا ض القلمزطياية
العراية ،و اضت اق را تاقيذ القرا ا الدولية المتار إ القاضية اقىادإ الا لين القلمطيايين لن ديا هزر
ساهمت ا نممة الر عية العراية مماهمة ميثرإ ازي ازتح أاز اع الاجزا أمزاو هزذه ال طز إ الصزهي نية ،اقزد قاومزت
تلك ا نممة أية م اولة لمماىدإ تع المطين ىلن حمزل قضزيت ال ايزة ااقمز  ،وأحبطزت نضزال مزن أ زل اازا
يش ال اي اله ي ال اص لمقاومة اغنتداع والهجمة الصزهي نية ،و اضزت مزداده ازالع ن المزادي والتمزلي ي،
وأ ر ادغً من ذلك وت ت طا الشعا ا الق ميزة الج ازا  ،ىلزن دخزاس ي تزها ت زت قيزادإ الامزاو ا دنزي،
لت ا ع اي ا حدود "التقميز" ،ثز لتتيح القر ة إلسرائيل لتجاوا تلك ال دودر
اسزتاملت الر عيزة ا دنيززة ال طزة اإلمبرياليزة ـ الصزهي نية الراميزة لززن تصزقية ال ز د الز اي الممزتقل للشززع
القلمززطياي ،اققززدامها ىلززن ضززز الجززت الشززرقي المتبقززي مززن المززطين لززن تززرقي ا دنر واززي ززل هززذه ال ح زدإ
اإلل اقية التي ارضت ىلن الشع القلمطياي؛ ما ست الر عية ا دنية دو ها اي خدمة اإلستراتيجية اإلمبرياليزة
اي الماطقة ،من خاس مصاد إ ال ق و ال اية لشع المطين ،و مة ت صيت ال ايزة الممزتقلة ،وقمزع نضزال
الهادف لن استعادإ حق ق اي أ ض الموتصبة ،و خضاى للتمييت اإلقليمير
 - 2ترتز ىلززن قيززاو دولزة سززرائيل وضززز ا زتا الشززرقية يززر الم تلزة مززن المززطين لزن ا دن وضززع الممززألة
ال ايززة القلمززطياية اززي ززا ديززد م ز ه الاضززاس مززن أ ززل اسززتعادإ اله يززة ال ايززة المتميززتإ لشززع المززطين،
وأىادت لن أ ض  ،وضمان حق اي تقرير مصيره ،اما ياقل ىادإ ت حيد و ا اي ل دولة ديمقرا ية ممتقلةر
ااية لز يمان مزن اسزتلااف
ولان ضعا ال ركة ال اية القلمطياية وتشتتها وتقم قيادتها تب اإلقطاىية ـ الب
الاضاس ا ا ً من أ ل هذا الحل الديمقراطي الجذري للمسيألة الفلسيطينية ،اقزد تزز تشزتيت ملزا ا لز ف مزن أاازا
الشززع القلمززطياي اززين الضززقة الورايززة وقطززا ززتإ وا دن ولباززان وسز يا والعززراو و يرهززا مززن البلززدانر واززي
مازااي الشززتا ىاتزت مززاهير الا لزين اززي زل تززرو اقتصزادية وا تماىيززة اائمزة ،وأخضززعت تجمعزا تززعباا
لمزروف سياسزية وقان نيزة متبايازة ،وحرمزت ازي معمززز ال زاغ مزن حقز و الم ا ازة والعمزل والتاقزلر وأدل واقززع
قاس للمجتمع القلمطياي ،و خاس وتبزاين ازي تا ياز الطبقزي وتقزاو ازي أنما ز
الت ا الجورااي هذا لن تمتيق ٍ
اتجمعات الم تلقةر
 - 3اس اترإ ليمت قصيرإ أدل هذا ال اقع لن ذواان كامل لل ركة ال اية القلمطياية اي زا ال ركزة الق ميزة
العراية الااهضة آنذا ،،ا مر الذي كاد يمتامل اشال نهائي ىمليزة طميس اله يزة ال ايزة القلمزطيايةر اقزي ا دن
والضقة الوراية تكيفت الق ل ال اية القلمزطياية مزع ال اقزع اإلقليمزي الجديزد ،واقزد ه يتهزا القلمزطياية المتميزتإ،
واندمجت اي ال ركة ال اية ا دنيزة وتزالت زت ا ً هامزا ً مزن قاىزدتها الجماهيريزة ازي الاضزاس مزن أ زل الت زر
والديمقرا يزة اززي ا دنر وازالر ز مززن ضززرو ا هزذا الت ز مزن حيززخ المبززدأ ،اقزد ىجززت تلزك القز ل ال ايززة
القلمطياية ،اما ايها التاميما التي تاتمي يدي ل يا ً لن الطبقة العاملة ،ىن د ا ،الضرو إ المقاالة لل قزا ىلزن
ت صزيتها ال ايزة القلمززطياية ،وتضزمين ارنامجهزا حلز غً للممزألة ال ايززة القلمزطياية ،امزا هززي أوغً زرا ضززد
الوتو واغستيطان الصهي ني ،لن ان اغن را اي الاضاس ضد الر عية ا دنيزة كجزت ىضز ي مزن ال ركزة
ال اية اي ا دنر
اايززة الق ميززة الااهضززة أن تييدمج اززي ززا حركاتهززا ال ايززة
واززي ا قطززا العرايززة ا خززرل اسززتطاىت الب
القطرية أو الق مية العامة كل الق ل ال ية والقاىلة اين ماهير تع المطين مرو ة للامزرإ الق ميزة المهاليزة التزي
اايززة الااتززلة التززي مززأل الززدنيا ز با ً
تلقززي مهمززة حززل الممززألة ال ايززة القلمززطياية ىلززن ىززاتق ا نممززة الب
وتعا ا ح س استعداداتها المقترضة لمعركة ت رير "ال ن الملي "ر و اا واج هذه الامرية اإلتاالية

5

واغنتما ية التي ا ىت اي أذهان الجماهير القلمطياية المشردإ ،رل هماس ضزرو إ تمازين تزع المزطين مزن
أخذ قضيت ال اية ايدي و يانة ه يت وحركت ال اية الممتقلة ■

()4
انبثاق الحركة والكيانية الفلسطينية

غ أن مأاو العجت الذي ىانت ما الطبقا ال اكمة العراية اي راىها مزع سزرائيل ،ومزا أدل ليز مزن ااتضزا
اايزة الق ميزة اشزأن انتمزا اسزتاماس ا نممزة العرايزة " ىزدادها" للمعركزة ،ااإلضزااة لزن
متما لألااا الب
اغنتصا ا الباهرإ التزي حققتهزا الشزع ع التزي أخزذ امزاو نضزالها الت زر ي اأيزديها ،لزز يلبزخ أن قزاد لزن يقمزة
ديدإ لل ىي ال اي القلمطياي ،وانبعاث ديد لشع ه ااغنتما ال اي المتميت ونه ض متجدد ل ركتز ال ايزة
الممتقلةر ت ت ضو هزذه اليقمزة ،وتجاوازا ً معهزا مزن هزة ،وسزعيا ً لزن تط يقهزا مزن هزة أخزرل ،زادقت الزدوس
العراية ىلن نشا ماممة الت رير القلمطياية ىاو  ،1964واقعل هذه اليقمة ازدأ ازي مطلزع ىزاو  1965المقاومزة
القلمطياية الممل ةر
لقد ت ااقت هذه اليقمة ال اية القلمطياية مع مرحلة من الاه ض ال اسزع ل ركزة الت زر الز اي العرايزة ازي زل
اايززة الق ميززة الجديززدإ ،اقززد احتززدو الصززرا ضززد الهيماززة اإلمبرياليززة ا مريايززة المزاىية لززن امز
القيزادا الب
هيماتها الااملة ىلن الماطقة ،وأنجت العديد من البلدان العراية استقالها المياسي وو دت  ،و زر تصزقية نمزبية
لاق ذ الطبقا الر عية تب اإلقطاىية والرأسمالية التقليدية ،وأنجت ت غ ا تماىيزة ديمقرا يزة واسزعة الاطزاو
اززي البلززدان العرايززة المت ززر إر و ززز أن مجمزز هززذه الت زز غ اقيززت أسززيرإ ال ززدود التززي ارضززتها الطبيعززة
ااية للقيادا الق مية الااهضة آنذا ،،غ أنها قزاد لزن اتزتداد التازاقض والصزرا مزع اغسزتعما الجديزد،
الب
واي ليعت اإلمبريالية ا مرياية وتصعيد حا تها لن هج و ىدواني يضمن يقاف مجم هذه التط ا ■

()5
حزيران  ... 1967المسألة الوطنية في إطار استراتيجي مرحلي جديد
 - 1تلبية لهذه ال ا ة اإلمبريالية ،و اا تصاىد وىي الشزع ع العرايزة ل قيقزة المطزامح الت سزعية اإلسزرائيلية كمزا
تمهلزت ازي أامزة ت يزل مجزرل نهزر ا دن ،مترااقزا ً مزع تصزاىد العمليزا الممزل ة للمقاومزة القلمزطياية ،ونتيجزة
تقاقز ا امة الداخلية اغقت صادية واغ تماىيزة اإلسزرائيلية ،انزداعت سزرائيل لزن تزن ىزدوانها ضزد البلزدان العرايزة
الم يطززة اززي حتيززران  ، 1967اهززدف الت سززع اززي ا ض العرايززة ،واززرض حززل استمززامي للصززرا العراززي ـ
اإلسرائيلي يضمن تصقية نهائية للقضزية القلمزطياية ،لزن انز ضزرع و ضزعاف حركزة الت زر العرايزة و يقزاف
تط ها الااهض آنذا ،،والع دإ االماطقة لن الك الاق ذ اإلمبريالير
اض ىرايززة أخززرل ،وأد
نج ززت سززرائيل اززي هززذه ال ززرع اززاحتاس مززا تبقززن مززن أ ض المززطين لززن ان ز أ ٍ
اايا
ااية اشأن "اإلىداد للمعركة" واض ت ىجت الب
الهتيمة لن اغنهيا الاهائي لإلدىا ا الب
ال ايززة العرايززة ىززن تلبيززة متطلبززا مجااهززة حقيقيززة وحاسززمة مززع اإلمبرياليززة والعززدو اإلسززرائيلي المتق ز و ،امززب
اايززة ىززن نجززاا تعبلززة ديمقرا يززة واسززعة لجمززاهير الشززع ع العرايززة ،وىجتهززا ىززن
حجززاو هززذه القيززادا الب
استاماس مهما اله إ ال اية الديمقرا يزة ،وترددهزا ازي نجزاا تصزقية نهائيزة للمصزالح اإلمبرياليزة ازي الماطقزة،
وحقا ها ىلن وتائج متصلة مع الر عيا الم لية والعرايةر
 - 2أد هتيمة  5حتيران  1967لزن اخزتاس واسزع ازي ميزتان القز ل ازي الماطقزة لصزالح سزرائيل واإلمبرياليزة
العالمية ىامة وا مرياية خا ة ،و رحت للمرإ ا ولن ماذ ىاو  1948خطر الت ل لن حل تصزق ي زهي ني
ـ مبريالي للممألة ال اية القلمزطياية ،يتضزمن التازرية الاهزائي لعمليزة تزذوي وتبديزد الش صزية ال ايزة للشزع
القلمطياي ،و لوا حق اي و ا  ،كما هدد اقرض المطزامع الت سزعية اإلسزرائيلية ىلزن سزائر الشزع ع وا قطزا
العراية الم يطة اقلمطينر لقد أ بح الطم الت سعي ـ اإلل اقي اإلسزرائيلي ،وم زاوغ ازرض التصزقية الاهائيزة
لل د ال اي القلمطياي ه ال طر المباتر الداهز الذي يابوي تجايد كل الق ل من أ ل دحره و حبا ر
مرإ أخرل وضعت حرع حتيزران  1967الممزألة ال ايزة القلمزطياي ازي زا سزتراتيجي مرحلزي ديزد ،يملزي
كمهمزة مباتززرإ الاضزاس مززن أ ززل ت ريزر الماززا ق الم تلزة ىززاو  67وانتززتا ال زق اززي اغسزتقاس الز اي وتقريززر
المصززير ،وااززا الدولززة الممززتقلة للشززع القلمززطياير ونتيجززة لززذلك ت ززد التززراا أكهززر اززأكهر اززين نضززاس الشززع ع
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العراية اي ا قطا الم يطة ،الهزادف لزن اسزتعادإ أ ضزها الم تلزة و حبزا الممزاىي الت سزعية اإلسزرائيلية ،وازين
نضاس الشع القلمطياي الرامزي ك طز إ مرحليزة لزن حبزا الم طز التصزق ي اإلمبريزالي ـ اإلسزرائيلي ،ودحزر
اغحتاس و ىادإ تأسية الايان ال اي لشع المطين ىلن أ ض اي ا دولة ممتقلة ذا سزيادإ تاز ن ال طز إ
ا ولن ىلن ريق الدحر الاامل للمشرو الصهي نير
اايزة والر عيزة ،لزن قفيزة نوعيية ازي
أد نتائج ال رع اما اضز ت مزن ىجزت الطبقزا ال اكمزة العرايزة الب
اليقمة ال اية القلمطياية ونه ض ماهيري واسزع لل ركزة ال ايزة القلمزطياية الممزتقلة التزي و زد ازي اصزائل
المقاومززة الممززل ة تعبيرهززا المياسززي الجديززد ،والتززي سززرىان مززا ان ر ززت اززي ماممززة الت ريززر القلمززطياية كق ززا
سياسي يجمد وحدإ الايان ال اي القلمطياي واستقاس ه يت ■

()6
حربي ( 1967ـ )1973
نمو حركة المقاومة الفلسطينية بين
ّ
 - 1نمت حركة المقاومة القلمطياية واكتمبت أحجاما ً ير ممب قة اي أىقاع حرع الـ  ،67و س ت زذو ها ازي
أىماو الجماهير الشزعبية القلمزطياية ،ولعبزت دو ا ً هامزا ً ازي تاميمهزا وتعبلتهزا وتمزلي ها وا هزا اشزال ممزتقل ازي
المعركزة ضزد اغحزتاسر وتعمقزت تزيلا ً اشزيلا ً المضزامين اغ تماىيزة الديمقرا يزة لل ركزة اتتايزد الزدو الزذي لعبتز
الطبقززا الاادحززة وتاززامي ثقلهززا اغ تمززاىي داخززل ززق اها ،واقعززل الاقز ذ المتتايززد للتيززا الززديمقرا ي الهز ي ا زي
المقاومة ولألااا اليما ية الجذ ية اي أوسا الجماهيرر
اكتمبت المقاومة القلمطياية احتراما ً ىميقا ً اي ق ف الجماهير العراية ،ولعبزت دو ا ً هامزا ً ازي ذكزا نضزالها مزن
أ ل الديمقرا ية والت ر ال اي وال حدإ الق ميةر واقضل ذلك تالت المقاومزة ىزاماً هامزا ً ازي مقاومزة اغخزتاس
ال اسزع ازي ميزتان القز ل الزذي أحدثتز ال زرع لصززالح سزرائيل ،وىرقلزت م زاوغ ازرض تمز ية تصزق ية ىلززن
حماع تع المطين وحق ق ال اية الهااتةر
 - 2ازي األردن تزالت المقاومزة تعبيزرا ً متقززدما ً ىزن نضززاس الجمزاهير القلمزطياية الرامززي لزن اغنعتززاو مزن ضززو
الر عية ا دنية وتمييتها اإلقليمي وسياستها اي مصاد إ الش صية ال اية لشع المطينر واالر ز مزن ا وهزاو
اايززة المززائدإ اززي اعززض الصززق ف القياديززة للمقاومززة القلمززطياية اشززأن ىززدو التززدخل ا زي الشززيون الداخليززة
الب
لزأل دن ،ازقن التزداخل الم ضز ىي ازين مهمزا الت ززر الز اي القلمزطياي وازين سزائر معضزا الهز إ ال ايززة
الديمقرا ية اي ا دن ،قد ارض نقم ىق يا ً ىلن و د ومهما المقاومة اي الباد ،حيخ أ ب ت تشزال تعبيزرا ً
ىن المصالح المباترإ ال اية والطبقية لم تلا ترائح الجماهير القلمطياية اي ا دنر
أدل هزذا التطز العقز ي لزن ان زرا معمزز القز ل والعاا زر ال ايزة ال يزة ا دنيزة ازي زا حركزة المقاومزة،
ا مر الذي قاد لن هماس التمايت الم ض ىي القائز اعاً ،االر ز من التزداخل ال ثيزق ،ازين مهمزا الت زر الز اي
الديمقرا ي ا دني ،واين مهما المقاومة ىلن عيد الاضاس ضد اغحتاسر ار ز ز ة الت ز المبزدئي القائزل
اضرو إ اضطا مامما المقاومة اي ا دن امهمزا الزداا ىزن المصزالح ال ي يزة المباتزرإ لجمزاهير الشزع
القلمطياي هاا ،،ومماهمتها االتالي اي الاضاس من أ ل نمزاو و ازي ديمقرا زي ياهزي المياسزة اإلقليميزة اإلل اقيزة
لز يان يابوي أن يق د لن حاس المقاومة م ل ال ركزة ال ايزة ا دنيزة ،ازل لزن اازا
الر عية ،غ أن هذا الت
جبهة وطنية متحدة تعبئ الطبقا ال اية من كزا الشزعبين إلنجزاا مهمزا الت زر الز اي الزديمقرا ي لزأل دن،
و لوا سياسة الاماو اإلقليمية ـ اإلل اقية ،وتعبلة اقا ا دن للدىز وللمماهمة ازي الاضزاس القلمزطياي المازاهض
لاحتاسر
زروف ازدواجيية السيلطة ازي ا دن ار زة ذهبيزة لاجزا الاضزاس مزن أ زل نمزاو و ازي ديمقرا زي
 - 3وازر
ة ارنزامج الاضزاس مزن أ زل
يشال كيتإ هامة لله إ ال اية القلمطياية المااهضة لاحتاسر وأكد ا حداث
حل اادوا يزة المزلطة لصزالح قامزة سزلطة و ايزة ديمقرا يزة ت زر ا دن مزن أ زاس الز غ لإلمبرياليزة ،وتلوزي
الدو ا دني اإلل اقي اي القضية القلمطيايةر
اايزة ال ايزة للمقاومزة ،ذلزك الزاهج المتذازذع المتزردد اإلقليمزي ،المتزأ ح ازين حزاس
غ أن نهج القيزادا الب
المقاومة ىمليا ً ادياً لل ركة ال اية ا دنية ،واين ترويج أوهاو ىدو التدخل اي الشيون الداخلية ،أدل لزن تمازين
الر عية ا دنيزة وازدىز خزا ي ،مزن تز اير المزروف لاجزا هجمتهزا الدم يزة ل زل اادوا يزة المزلطة لصزال ها،
وتصقية ال د العلاي للمقاومة اي ا دن ،واستعادإ الدو ا دني الر عي اإلل اقي ازي تتييزا ت صزية تزع
المطين ،وانت اس حق تمهيل ومصاد إ حق ق ال ايةر
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ز اغنعطاف العاو ن اليمين الذي ساد الماطقة العراية ىلن أثر تصزقية ال ز د العلازي للمقاومزة القلمزطياية ازي
ا دن ،وت قا حرع اغستاتاف ىلن الجبها العراية اي أىقاع مشرو و را ،و ياع ىبد الاا ر،
غ أن المقاومة القلمطياية وا هت هذا اغن ما الميقزت ااضزاس دازاىي ىايزد و يزل الزاقة ،اسزتطاىت ىبزره أن
تضمن ال قزا ىلزن ال زد ا دنزن مزن مااسز تزع المزطين وت زب م زاوغ التصزقية الااملزة ل ركتز والتعبيزر
المياسي ىن ت صيت ال اية الممتقلة ■

()7
حرب تشرين 1973
ساىد اي نجا هذا الاضاس اغحتداو الشديد للتااقض الق مي اين المصالح ال اية للشع ع العرايزة ،وازين المطزامع
الت سعية اإلل اقية للعدو اإلسرائيلي والتأييزد اإلمبريزالي ا مريازي ال اسزع لهزذه المطزامح التزي أسزقر ىزن و ههزا
اعاجهية االوة اي روف الصمت ىلن الجبها العرايةر
أدل هذا التااقض الم تدو لن نش ع حرع تشرين /أكت ار ال اية ( )1973التزي تزاتها مصزر وسز يا وسزاهمت
اايزة لهزذه ال زرع ،غ أن
ايها اله إ القلمطيايةر و ز ا هداف المياسية الم دودإ التي سزمتها القيزادا الب
استبماس الشع ع العراية وق اتها الممل ة قد أل ق اال لا اإلمبريالي ـ الصهي ني خمائر اادحزة حطمزت أسزط إ
"تق و الجيش اإلسرائيلي الذي غ يقهر" ،واىتىت أ كان نمرية ا من والرد اإلسزرائيلية وولزد أامزة سياسزية
واقتصادية وا تماىية وأماية متقاقمة داخل الايان الصهي ني ،وأكد أهمية التضامن العرازي ىلزن أسزة المجااهزة
ال ايززة الجززادإ لاحززتاس ولإلمبرياليززة ،وأ هززر القززد إ العرايززة ىلززن تمززديد ضززراا هامززة للاق ز ذ والمصززالح
اإلمبرياليززة اززي الماطقززة ،وأثبتززت اعاليزززة الت ززالا والصززداقة اززين حركززة الت زززر الزز اي العرايززة واززين الزززدوس
اغتتراكية وا ا ة اغت اد الم اييتير
لقد أد حرع تشرين لن تحسين جزئي لموازين القوى التي ت ازز الصزرا العرازي ـ اإلسزرائيلي لصزالح حركزة
الت ر ال اي العرايزة ،وأ سزت اإلمكانيية الموضيوعية إلنهزاض الاضزاس مزن أ زل بزا العزدو ىلزن اغنمز اع
الاامززل مززن ا اضززي العرايززة والقلمززطياية الم تلززة ،وانتززتا حززق تقريززر المصززير واغسززتقاس ال ز اي للشززع
اايززة
القلمززطياي اززي ززا دولززة و ايززة ممززتقلة كاملززة المززيادإ ،يززر أن تهالززك الر عيززة العرايززة وخا ززة الب
ال اكمة اي مصزر ىلزن اسزتهما نتزائج ال زرع لصزالح حزل أامتهزا الداخليزة ىبزر تمزاوقها مزع المياسزة ا مريايزة،
سهل للهجمة المضادإ التي أىقبت ال رع ت قيق ىدد من أهدااها ىبر ال لز س الهاائيزة و ز غً لزن تقاقيزا كامز
ديقيد (أيل س  )1978والمعاهدإ المصرية ـ اإلسرائيلية (آذا ■ )1979

()8
اتفاقيات كامب ديفيد ()1978
 - 1ززا اتقاقيززا كام ز ديقيززد لاززي تجمززد اشززال دقيززق أسززة ومعززالز ال ززل الززذي سززعت اإلمبرياليززة ا مريايززة
و سززرائيل لززن ارضزز ىلززن الشززع ع العرايززة ،وهزز ال ززل الززذي يتمهززل اق هززاض ال ركززة ال ايززة القلمزززطياية
وم ا رإ قضيتها ال ايزة ،وتازرية اغحزتاس اإلسزرائيلي لقمزز هزاو مزن ا اضزي العرايزة الم تلزة ىزاو ،1967
و"تطبيع" العاقا العراية ـ اإلسرائيلية و حااو الميطرإ ىلن الماطقة العراية والهيماة ىلن مقد اتها ىماريا ً
واقتصاديا ً وثقااياً ،واذلك أ بح العمل مزن أ زل م ا زرإ اتقاقيزا كامز ديقيزد والمعاهزدإ المصزرية -اإلسزرائيلية،
و اشاس المشا يع الماملة لها ه مهمة رئيسية اي نضاس تعباا القلمطياي وىم و حركة الت ر ال اي العرايةر
لقد تماات حركة المقاومة القلمطياية اي القترإ التي أىقبت حرع تشرين من نجاا انتصا ا سياسية ودال ماسزية
اا اإ ىلن الصعيدين العراي والدولي ،ساهمت اي ارض متيد من العتلزة ىلزن العزدو اإلسزرائيلي وحلقائز  ،وأد
لن كم اغىتراف تب الشامل اال ق و ال ايزة القلمزطياية كمزا حزددها البرنزامج المرحلزي ،وكرسزت اغىتزراف
اماممززة الت ريززر القلمززطياية كممهززل تززرىي ووحيززد للشززع القلمززطياي ،كمززا تصززاىد الاقززا القلمززطياي الممززلح
والاضاس الجماهيري الذي ات ذ اي اعض ا حيان ااع اغنتقاضة الشعبية الشاملة ،وتعمقت وحزدإ ا ض الم تلزة
وخا ها ضمن ا ماممة الت رير ،وااداد اغلتقزاف حز س اصزائل المقاومزة ال ايزة والتقدميزة ،واغن زرا ازي
ززق اهار ولعز الاه ز ض الز اي المتعززا ز اززي ا اضززي الم تلززة اززي م ا هززة نتززائج اتقاقيززا كامز ديقيززد دو ا ً
حاسزما ً ازي حبززا الحلقية الثانييية مزن هززذه اغتقاقيزا المتمهلزة امشززرو الحكي الييذاتي ،مزا أدل لززن م ا زرإ هززذه
اإلتقاقيا ر
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 - 2لم ا هة هذا الصم د القلمطياي من هة ،و ضعاف بهة الم ا هزة العرايزة للم ططزا اإلمبرياليزة ،تزجعت
واتاطن تقجير ال رع ا هلية اي لباان مراهاة ،لن ان استاماس ىملية استاتاف ق ل المقاومة القلمطياية التزي
ادأ اي ا دن اي أيل س  ،1970ىلن حمزز ممزألة المزلطة ازي لبازان لصزالح القز ل الممزتعدإ للمزير ىلزن ريزق
حل س كام ديقيد ،لان هذه ا هداف لز تت قق اقعل الصم د ال اي اللبااني والقلمطياير
ن ال صا الذي ارض ىلن اتقاقيا كام ديقيد يداع اإلمبريالية ا مرياية وحلقائهزا للب زخ ىزن م زا ج لإلازراج
ىن هذه اغتقاقيا  ،وذلك ىبر م اوغ تقتيت الصا العراي المااهض لها ،و تعاس المتيزد مزن ال زروع الم ليزة
واإلقليمية ،وم ا لة هجمة التصزقية العمزارية ىلزن الشزع القلمزطياي وقز اه المااضزلة ازي ا ض الم تلزة وازي
لباان ،والمعي لن ر أنممة ىراية أخرل لن دائرإ اإلتقاقيا الهاائيةر
ز ذلك اقد ارضزت اإلنجزااا الاضزالية التزي حققتهزا المقاومزة القلمزطياية وور رفر اغىتزراف اهزا ىلزن أوسزع
نطززاو ،و اازز ن قضززية المززطين تشززال م زز الصززرا الززدائر اززي الماطقززة ضززد العززدو اإلسززرائيلي واإلمبرياليززة
اززا معزين مززن الامزاو الرسززمي العرازي ،اززقن حركزة المقاومززة القلمززطياية
ا مريايزة ،وىلززن الزر ز مززن ترا عزا
تااعت كقاحها ازي سزائر الميزادين ،وت لزت لزن قز إ اسزتقطاع للجمزاهير العرايزة وق اهزا ال ايزة المعاديزة لل لز س
المترا عة ىن ال ق و الق مية وال ايةوا ا ة ال ق و ال اية لشع المطين ■

الحركة الوطنية الفلسطينية..
مرحلة النشوء والتكوين
()1
في عالقات الملكية واإلنتاج  ...انعكاس الحراك االجتماعي على النضال الوطني
 - 1ىبززأ مقاومززة المشززرو اغسززتيطاني الصززهي ني المززدى و مززن اإلمبرياليززة البريطانيززة ا لبيززة الم زاحقة مززن
مزاهير الشزع القلمززطياي ،وكزان مززن الطبيعزي أن تتمززز هزذه المقاومزة االتقززاو لجهزة ززااة الم ا هزة و ززديتها
وت ا ززلهار لقززد كززان بيعي زا ً أن ت ا ز بقززا الشززع القلمززطياي وم تلززا الات ز هززذا المشززرو اغسززتعما ي مززن
م اقعها الطبقية المتباياة اي ذ يتها وقد تها ىلزن اغسزتمرا ر اقزي الرازع ا خيزر مزن القزرن التاسزع ىشزر ومطلزع
القرن العشرين كانت قد ادأ تترس وتبرا آثا عملية التميايز االجتمياعي اقعزل التولوزل الرأسزمالي ازي المزطين
وسلمززلة الق ز انين واإل ززرا ا التززي ات ززذتها المززلطا العهمانيززة ماززذ سززبعيايا القززرن التاسززع ىشززرر ومززن المقيززد
التطرو ول اصز إ مز تإ لعمليزا الت ز س اغقتصزادي التزي كانزت تجزري ازي تلزك القتزرإ ،واسزتجا آثزا ذلزك
ودو ه اي مقاومة اغحتاسر
ن ما ىرف اـ "المسألة الشيرقية" ،أي الصزرا ازين ضز ا ي اغسزتعما ىلزن اإلمبرا يزة العهمانيزة ،لزز يازن
راىا ً ىلن تقاسز الاق ذ المياسي ا م  ،وغ مجرد ادا لل زرص الازاذع ىلزن ا قليزا الديايزة مزن أ زل تزدىيز
هززذا الاق ز ذ ،اززل كززان اززي ا سززاس ززراىا ً مززن أ ززل تهبيززت اغمتيززااا اغقتصززادية التجا يززةر اززل يماززن الق ز س أن
اغختززراو التجززا ي الرأسززمالي لمززدن اإلمبرا يززة ومراكززت نتا هززا الت اىززي ،اززرض وىززتا ق ز انين "ال مايززة"
وامتيززااا ا قليززا الديايززة والطائقيززةر وقززد الوززت التجززا إ ال ا يززة مززع أو واززا حززد "اسززتاتاف الاقززد"( )1المعززدني
لإلمبرا يةر اقي ىاو  1850الوت اد ا اريطانيا وحدها لإلمبرا ية العهمانية قيمة ثاثزة مايزين ونصزا
ملي ن اي سترلياي()2ر

( )1راجع "وثائق المؤتمر العربي األول  "1913ـ تقدي ودراسة د .وجيه كوثراني ـ دار الحداثة (ص.)33
( )2راجع "المسألة الشرقية" ـ حول القوميات في الدولة العثمانية ـ كارل ماركس .ترجمة جوزيف عبد اإلله ـ دار الحداثة (ص.)204
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ومززن ززرا خض ز اغقتصززاد العهمززاني المتززد ج لاقتصززاد الرأسززمالي العززالمي وحا ززة هززذا الامززاو اإلقطززاىي ـ
العماري لن كميا متتايدإ من الاقد ،لجأ لن ىزدد مزن التشزريعا كزان أاراهزا "قيانون الملكيية العقاريية" عيا
1888ر اقد نن هزذا القزان ن ىلزن ضزرو إ تمزجيل ا اضزي سزميا ً امزا يتضزما ذلزك مزن سز و نقديزة ،وتامزيز
ريقززة بايززة الضززرائ نقززدا ً اعززد أن كانززت تززداع ىيايزاً ،ومصززاد إ ا اضززي التززي تبقززن از ا ً لمززدإ ثززاث سززا ا
متعاقبة ال رر وقد ىان ذلك اي المطين ىمليا ً ما يلي
أ) مصاد إ أ اضي مشاىية واسعة ،واادياد حجز ملاية الدولةر
ب) ا تقا كبير ا جز ملاية ا وقاف اإلسامية والممي يةر
ج) اادياد وتشايل و ىادإ تشايل الملايا الابيرإر
د) دخاس الرأسماس الرا ي اقز إ لزن الريزا القلمزطياي ،و ىطائز ار زة واسزعة لتشزايل ملايزا كبيزرإ لمزا ،غ
ىاقة لهز اا ض وقد ىرا ا االما ،الوائبينر
هـ) التجريد التد يجي للقاحين المت سطين والصوا من أ ضهز ،وت يل ىدد متتايزد مزاهز لزن ىمزاس ا اىيزين،
وقذف القائض المتما الام ليض ز يش العا لين ىن العمل أو العماس الم سمين اي المدن رر
 - 2تتامات هذه الت غ تقريباً ،وتأثر اتما الغزو الرأسمالي لقلمطين ،وقد ىرف هذا الوتو  3مراحل
 ازدأ المرحلية األولييى مزن الااززائة الممزي ية ،واشززال خزاص الاايمزة ا ث ذكمززية التزي اتززتر أ اضزي كهيززرإ
وو قت أم اغً ائلةر لقد حصلت ا ديرإ ىلن أ اضي خصبة ،ولجأ لن تشويل القاحزين ىليهزا ،و ازت أ ااحزا ً
كبيرإ من هذا اغستواس ،ولااها اي نقة ال قت لعبت دو ا ً هاما ً اي ت ديخ الت اىةر
 وأما المرحلة الثانية من اغختراو الرأسمالي اقد تمهلت اي و ز س المعمزرين ا لمزان المتزدياين ( معيزة "حزراس
المعبزد")( )1ىزاو  1867ـ  ،1868والزذين اسزتمروا يتززداق ن حتزن ىززاو  ،1907وقزد أسمز ا أوس ممززتعمرإ لهزز ىززاو
 1869قززرع حيقززار ومجمززل مززا أنشززأه ا لمززان اززي المززطين ىشززر ممززتعمرا ( )2ضززمت اززين ىززاو  1868و 1875
سبعمائة وخممين ت صزاً ،أي ازع ىزدد أىضزا الجمعيزة ،واقزي هزذا العزدد يزراو ازل يميزل لزن اغن قزاض حتزن
مطلززع القززرن العشززرينر وقززد اسززتقبلت الجمززاهير القلمززطياية ا لمززان ال ااززدين ا الززة مززن العززدا  ،وكانززت تززرل اززيهز
(خااا ً لإل ساليا الدياية ا خرل) مشروىا ً "لاستيا ىلن أ اضيهز ،وامتصزاص دمزائهز"( )3وتطز يعهز لماطزق
الق إ والماس( )4ر
وممزا ازاقز مزن مشززاىر الاراهيزة ىمليزة التازااة اغقتصززادي الجتئزي ازين ا لمزان والقلمززطيايين العزرع ،حيزخ حززل
العرع م ل الااقلين ا لمان االشاحاا ىلن ريق حيقا ـ ىاا ،وأل ق ا أضزرا ا ً كبيزرإ اشزركة المزقريا ا لمانيزة
المقر ،كما وا ال راي ن ا لمان مااامة مماثلة من العزرع( )5رر يبقزن أن
ىلن ريق يااا ـ القدس ات قيض أ
المتا ا لمانية تميت اتقاية ىالية ،وااإلضااة لن التاا ل يا ا و واية التي بق ها ازي الت اىزة ،اقزد أنشزيوا
مدا س ومما وممتشزقيا وماتبزا ىامزة ،ولازن هزذه الاشزا ا الهقاايزة اقيزت قليلزة التزأثير امزب مزن مز ققهز
العززدائي والعاصززري مززن الم ز ا اين القلمززطيايين العززرع ،وقززد لجززأ مززتا ىهز لززن تشززويل القاحززين القلمززطيايين
ااهااةر
 تالت الهجرإ الصهي نية المرحلة الثالثة مزن الوزتو الرأسزمالي لقلمزطين ،وازدأ اعزاً مزع تأسزية ممزتعمرإ اتزا
زهي ن") اغسزتقادإ مزن
تاقا (ملبة) ىاو 1882ر واي البداية حاولت ائع المها رين الصهاياة ( ماىة "أحبزا
تجراة الممت اين ا لمان اي الممزتعمرا الت اىيزة ،وكزان الصزهاياة يتزرددون ىلزن هزذه الممزتعمرا م زاولين
تجا ا خطا التي وقع ايها ا لمانر
مع تط الهجرإ الصهي نية الماممة سا العاقا اين الجاليتين اليه دية وا لمانية امب المااامزة اغقتصزادية،
وا هز من ذلك امب تمهيل الجزاليتين لمصزالح مبرياليزة متضزا اة ازي تلزك القتزرإ ،حيزخ كانزت المزتا اليه ديزة
وتشيلد لز تتمزايت ىزن
خاضعة للرأسماس القرنمي ممهاً االبا ون وتشيلد ووكائ اي المطينر و ذا كانت متا
المتا ا لمانية لجهة است داو واستواس اليد العاملة القلمطياية ،اقن ال ركة الصهي نية اد ا ً من المزا ا ا ولزن
للقرن العشرين س ف تقزرض قصزا اليزد العاملزة يزر اليه ديزة ىزن العمزل ازي الميسمزا اليه ديزةر ولازن اوزض
( )1راجع كتاب "العالقات األلمانية  -الفلسطينية ( 1841ـ  ،")1945المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،على محافظة (ص.)100
( )2لالطالع على الوضع األكثر تفصيالً لهذه المستعمرات راجع نفس المصدر (ص 107ـ .)115
()3المصدر نفسه (ص.)128
 ))4المصدر نفسه (ص.)128
 ))5المصدر نفسه (ص 129ـ .)130
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الامر ىن هذه ال اقعة البالوة ا همية ،اقد تالت ىملية الوتو الرأسمالي الصزهي ني أسز إ ازالوتوإ ا لمانيزة تهديزدا ً
سة المجتمع القلمطياي التقليزدير وىلزن قاىزدإ امزاد اإلدا إ العهمانيزة وممزا إ المز قين والممزيولين الم ليزين،
تمعر ىمليا المضا اة العقا يزة ،وتمزرىت ىمليزة تجريزد القاحزين القلمزطيايين مزن أ ضزهز ،وتاهقزت االتزالي
ىملية ت يل أىداد متتايدإ من القاحين لن ىماس ا اىيين أو ىا لين اي الريا أو مرتز ين للهجزرإ لزن المزدن
القلمطياية وض احيهار
 - 3أتن التشريع العهماني ليلبي م ض ىيا ً حا ا الوتو الرأسمالي للريا القلمطياي ،حيخ وار ا ضزية لتقتيزت
الملاية و ىادإ تجميعها ت ت تصرف الدولة و بقة المزا ،الجزدد مزن ميسمزا ديايزة واسزتيطانية أ ابيزة (ألمانيزة،
يه دية ررر ال ) ،وما ،أ ض كبا م ليينر
واي مطلع القرن العشرين أ بح ساان الريا القلمطياي ن يتشال ن من الا ثاث
 فئة كبار المالك الذين كان ا يي رون أ اضيهز للقاحين اعقد ممتمر اغ تقا ر
 فئيية الفالحييين بييال أر الززذين كززان ا يشززال ن اروليتا يززا ا اىيززة يعمززل قمززز ماهززا ىلززن أ ض كززان يملاه زا ماززذ
ىشرا الماينر
 الفالحيون الميالك ويشززال هزيغ الززة الماكزين المت سززطين والصزوا  ،هززذا وكانزت الملايززا الصزويرإ والمت سززطة
تشال اي مطلع القرن  %25من أ ض الجليل ون  %50من ساجق القدسر
إ أاضل ىن وضع الريزا ممازن العز دإ لزن حصزا تركزي أ ر زري ىزاو  1909ازي سزاا ق القزدس
وإلىطا
ونززاالة وىاززا ،اهزز يبززين اززأن العائلززة القاحيززة كانززت تملززك االمت س ز 46ر 0مززن الززدونز ،وأمززا اززي العشززريايا
ااإلحصا ا تشير لن أن  144من الماكين الابا كان ا يملا ن 000ر130ر 3دونما ً أي امت سز 736ر 21دونمزا ً
للعائلة ال احدإ ،واعض هذه العائا كانت تملك حتن ملة ألا دونماً ،وأمزا ىائلزة سرسزق اللباانيزة اقزد كانزت تملزك
أ لبية أ اضزي ت ائيزل أي 000ر 230دونمزاًر وباختصيار فيإن مئتيين وخمسيين عائلية فلسيطينية وعربيية كانيت
تملييم مييا يييوازي ملكييية عمييو فالحييي فلسييطينر واززي ىززاو  ،1936وااززا ً ىلززن د اسززة أ ريززت ىلززن  322قريززة
المطياية تتضح الباية التالية للملاية العقا ية
فئة الملكية

عدد الحيازات

النسبة المئوية للحيازات

أقل من  100دونما ً
من  100ـ  1000دونما ً
أكثر من  1000دونما ً
أكثر من  5000دونما ً

933ر65
706ر5
150
13

8ر91
8
2ر0
01ر0

النسبة المئوية لمساحة األر

7ر36
8ر35
5ر27
2ر19

يتضززح مززن هززذه الل حززة أن  13حيززااإ كبززرل تمززاوي أكهززر مززن نصززا 933ر 65حيززااإ ززويرإر ن هززذه الملايززا
الابيرإ القردية؛ ادأ االتشال مازذ سزبعيايا القزرن التاسزع ىشزر ،ممزتقيدإ مزن القزان ن العقزا ي العهمزاني ،وكانزت
حصيلة المضا اا العقا ية ،و ثقاس القاحين التزد يجي االزدي ن ،وداعهزز للت لزي ىزن أ اضزيهز ت زت و زأإ الرازا
القاحشر
ً
ومما كان يتيد ال ضع تقاقما ه الطبيعة الطقيلية لهذه الملايا الابيزرإ ،اهزي لزز تازن وحمز أداإ نتزاج واسزتواس
للقاحين ،ال اأ لبيتهزا مزادإ للمضياربات العقارييةر وياقزي أن نعطزي مزهاً واحزدا ً ىزن هزذه الملايزا الطفيليية ،اقزد
تملات ىائلة سرسق اللباانية القمز الشمالي من سزهل ت ائيزل ،أي ىشزرين قريزة يمزااها أ اعزة آغف ازا  ،ىلزن
مماحة ثمانية ىشر ألا هاتا اً ،ومن أ ل تملزك هزذه ا ض داعزت ىائلزة سرسزق مبلوزا ً تااهزا ً غ يتجزاوا ىشزرين
ألا ليرإ المطياية ،وىادما ااىت العائلة أماكها للمعمرين الصهاينة ااىت الهاتا ال احد اعشزرا أضزعاف ثمزن
تززرائ ر وقززد تشززالت هززذه الملايززا اززي اتززرإ امايززة قصززيرإ نمززبياً ،متاامززة مززع انهيززا ىززدد ال يززااا الصززويرإ
والمت سززطةر لقززد كززان القاح ز ن المززدني ن مضززطرين لززن داززع اائززدإ تصززل لززن حززدود  %30تمززدد نقززداً ،كمززا كززان
الدائا ن أحيانا ً يلجأون لن لتاو القاحين ىلن داع الضريبة من الم ص س ىلن قاىدإ با هز للبيع لهز()1ر
 - 4لن ان ساان الريا ااااة الاتهز ،والذين كزان ا يشزال ن ازي ادايزة ىشزريايا القزرن العشزرين مزا يتيزد ىزن
 %60من ساان الباد ،كان ما يقا ع العشرة بالمئة من ساان المطين ،اي نقزة القتزرإ ممازن أن يازد ا ت زت

" ))1الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية فيي فلسيطين ( 1920ـ  ")1948اليدكتور فيائق حميدي طهبيوب ،منشيورات كاـميية ـ الكوييت 1982
(ص.)34
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التممية العامة للفئات العمالية( )1ر وير ع الت اضع اي ال جز العمالي لن ال ضزع ال زاص القلمزطياي ( ضزااة لزن
المز مة العامززة المتعلقززة االعديززد مززن البلززدان الممززتعمرإ وتززب الممززتعمرإ) ،اقززد كانززت "الصززااىة ادائيززة وتتاز ن اززي
الوال من أىمزاس يدويزة ،كمزا كانزت ميعهزا تقريبزا ً تعتمزد ىلزن المز اد ا وليزة التزي تاتجهزا الزباد م ليزاً"ر وتمزجل
حصززا ا ىززاو  1912وهززي ا قززدو ،ولااهززا تقتصززر ىلززن العززاملين اززي الصززااىا الابززرل ،أن ىززدد العمززاس ال ز
603ر 1ىززاماً كززان 4ر %37مززاهز يعمل ز ن اززي ززااىة الصززاا ن ،و1ر %26اززي ززااىة الامززيج ،و5ر %16اززي
ااىة ال تفر وكان اي مقدمزة الصزااىا معا زر التيزت ومزا ا تزب مزن نتزاج الصزاا ن ازي نزاالة ،و زااىة
الاميج اي تإ والمجدس ،و ااىة الت اج ودا الجل د اي ال ليل ،وم اد
التياة من خش التيت ن اي القدس ،و ااىا الصدف والتذكا ا الدياية اي ايت ل ز ،ومعامزل ىصزر المممزز
اي يااا واللد والرملة()2ر
ا ً اعزد ال زرع العالميزة ا ولزن ،ازا تقع ىزدد الصزااىا الايميائيزة ىزاو  1928مزن 395
نمت الصااىة نم ا ً مل
لززن  581مصززاعاً ،واقيززت هزززذه الصززااىا متمركززتإ ازززي أيززدي القلمززطيايين العزززرع ،وخا ززة ززااىة التيزززت
والصاا ن والتب  ،غ أن اليه د كان ا قد ادأوا االمزيطرإ ىلزن الصزااىا الابيزرإ ازي هزذه القتزرإ ،ازاحتاروا امتيزاا
تركا الاهراا  ،وأسمز ا مصزاعا ً لإلسزمات ومصزاعا ً إلنتزاج التيز الاباتيزة وال ي انيزة ،كزذلك مطزاحن المزطين
ديدإ كالطباىزة و زااىة ا سزاان والمصزا ىا الجلديزة المتخرازة
الابرل اي حيقا ،وأدخل ا لن الباد ااىا
و ااىة المام ا ()3ر
و سباع ىديدإ سز ف يزرد ذكرهزا غحقزاً ،ان قزض ىزدد العمزاس ازي القتزرإ التزي تمتزد حتزن ىزاو  ،1939وانتشزر
ال بطالزة اشزال واسزع ،وىززاد حجزز الطبقزة العاملزة لاتمززا الابيزر ازان ال زرع العالميززة الهانيزة واعزدهار ونقزد ىززدد
العاملين االصااىا الابرل ىاو  1942اـ 804ر 8ىاماً (اعد أن كان يتد ع 117ر 4ىاماً ىزاو  ،)1939وضزمن
ىزدد مزالي قززا ع الملزة ألززا ىزاماً وىاملززة ،يضزاف لزيهز ثاثز ن ألقزا ً يعملز ن اشزال م سززمير و نز لميتززر ذو
مزدل س اززا ا ىلزن ا تقززا ىزدد الماتمززبين لززن الاقاازا العماليززة لزن 217ر 35ىززاماً وىاملزة ىززاو 1945ر وىاززدما
سارتير معية العماس العرع ا مين العاو لألمز المت دإ ااضا ً مشرو تقمزيز المزطين ازي تزهر أ مزطة
خا
( )4
 ،1947اقد اعل ذلك ااسز "مائة وىشرين ألا ىامل ررر" ماتمزبين للاقاازا ر وازي نقزة العزاو ،واازا ً ىلزن قزرا
معيزة
الهيلة العراية العليا اقىان اإلضراع العزاو ازي و ز لجازة الت قيزق الم ازدإ مزن قبزل ا مزز المت زدإ ،قزد
العماس اي ايان لها ىدد العماس اما يقا ع الهاثمائة ألا()5ر
 - 5أما ىن الرأسمال الوطني (الم لي) ،اقد دخزل مازذ البدايزة ازي مااامزة مزع الرأسزماس الصزهي نير ويمازن القز س
اأن هذه المااامة أخذ تشتد وتأخذ ما ن تزد يجيا ً متصزاىد مزع نهايزة المزا ا العشزرين ،ودون الزدخ س اآلن ازي
تقا يل تركي هزذا الرأسزماس الم لزي ،أكزان ذلزك لجهزة حجزز الرأسزماس ازي التجزا إ والصزااىة أو الت اىزة ررر أو
لجهة التدقيق اي التركي الداخلي للرأسماس اي كل من هذه القطاىا  ،مزن حيزخ د اسزة اإلنتا يزة وىاقزة اإلنتزاج
اصززلتها اطبيعززة الماشززي التززي تأسمززت ،ودون ال زز ض اززي بيعززة الرأسززماس التجززا ي الابيززر وا تبززا الجززت
الا مبرادو ي ما االمصالح البريطانيزة ،وتزأثيرا ذلزك ىلزن مي ىزة الم اقزا ال ايزة لهزذه القلزة ،ودون الزدخ س
اآلن اي الب خ اأقاية ال ل اين هذه القلة واين اإلقطاىيين وكبا الما،
القلمطيايينر و ذا أخذنا زدوغً مقا نزا ً للرأسزماس العرازي القلمزطياي واليهز دي الم زا ازي الصيناعة ىزاو 1945
( )6
يتبين التالي
منشــآت عربية
منشــآت يهودية
المجمــوع

العــــدد

الرأسمال (ملي ن اي فر)

حج اإلنتاج (ملي ن اي فر)

558ر1
907ر1
465ر3

12
12
24

6ر5
00ر29
6ر34

()1المصدر نفسه (ص.)34
 ))2المصدر نفسه (ص.)36
 ))3المصدر نفسه (ص.)203
 ))4طهبوب ،المصدر السابق (ص.)233
 ))5المصدر نفسه (ص.)237
 ))6المصدر نفسه (ص.)182
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ن هذه ا قزاو تيتزر للضزعا البزا ا لإلنتا يزة العرايزة قياسزا ً ااإلنتا يزة اليه ديزة ،وتيتزر كزذلك مزن خزاس حجزز
الت يا واإلنتا يزة (مزرإ أخزرل) لزن د زة ىاليزة وم تدمزة مزن المااامزة ازين القطزاىين مزع مزا ييتزر ذلزك لزن
ضرو إ ان را هذا القطا من الرأسماس اي الاضاس ال اي()1ر
أما اي الزراعة ابعض ا قاو المت ارإ تعطي ميتـرا ازا اإ ىلزن بيعزة التااازـة الزا متازاائ ،والزذي ااد ازي
تمعير التااقض الق مي واحتدام ر لقد كان دونزز ا ض اليهز دي المزت و قم زا ً يعطزي م صز غً انتز  110كز ،
والمت و ىابا ً يعطي ما انت  450ك  ،اياما يعطي دونز ا ض العراي  48ك من القمح و 175كز مزن العاز ر
وكانززت البقززرإ اززي المززتا اليه ديززة تعطززي سززا يا ً قرااززة 500ر 3ليتززرا ً مززن ال لي ز  ،وىاززد العززرع  500ليتززر،
والد ا ة  150ايضة ىاد اليه د و 40ايضة ىاد العرع()2رر
 – 6ستاادا ً لن ما سبق ،ااإلماان ستاتاج مايلي
أوالً -مع ال إ وتط التجمع اغستيطاني الصزهي ني ازي المزطين اميسمزات اغقتصزادية والمياسزية ،ومزع سلمزلة
"التشريعا " والتقايازا التزي وضزعتها ال ركزة الصزهي نية ىلزن العمالزة العرايزة واإلنتزاج العرازي (العمزل العبزري
واإلنتاج العبري) وال ط ا العملية التي ات ذ من أ ل ذلك ،اا هزذا التجمزع اإلسزتيطاني متااقضزا ً مزع المجتمزع
القلمطياي اص إ تاملة ذ ية ،فالتناقض هو أوالً قومي وذو لة مباترإ االمشرو المياسي الصهي ني ،وهز
ثانيا ً تااقض بقي ا تماىي ،حيخ يهدد المشرو كااة بقا الشزع امزا ي ملز مزن نيزة ممزبقة وقزد إ متأتيزة مزن
ديااميايت ال ا ة ،وأساسا ً من احتضان اغستعما البريطاني ل  ،ىلن أن يا ن نقيضا ً للشع القلمطياي اأكمل ر
وغ يوير من هر هذا التااقض و د تري ة تديدإ الضيلة ااىت أماكها ،أو تعاونت مع اغستيطان الصزهي ني
وحمات البريطانيين  .فالغزو الصهيوني ضرب بالملموس مصالح الفالحين والعمال بكامل فئاته ،
وهز يشال ن ا لبية العممن من الماان ،وىبزر ضزرع هزاتين الركيزتتين ا ساسزيتين تزل ومزن ثزز قز ض كزائت
مقاومة المجتمع القلمطياي اأكملهار
كما أن التااقض الج هري الصهي ني ـ العراي القلمطياي ،و ز تزم لية الصزرا لزز يازن يعازي لل مزة واحزدإ أن
م قتا الصرا ىلن الجان العرازي القلمزطياي كانزت واحزدإ ،اعازدما ت ز س الاضزاس ضزد المشزرو الصزهي ني
لن نضاس ملم س ضد تجليات ىلن ا ض ،رل تمايت واضح من قبل الطبقزا والقز ل اغ تماىيزة القلمزطياية،
إن لجهيية اغن ززرا الاامززل واغسززتمرا اززي الاضززاس ،والت ديززد الززدقيق لمعمززار ا ىززدا يأي الت ززالا البريطززاني
الصهي ني] ،أو لجهة ىتماد الاضاس الم سمي المتقطع والمتداخل مع نقة المهادنة والتمييت المقتعزل ازين اغنتزداع
اايزة
البريطاني والصهي نية ،والمعي الدائز لمهادنة اإلمبريالية البريطانية اقعل مصالح القلزا اإلقطاىيزة والب
الابيرإ وضو ا ا نممة العراية الر عية كما س ف يمر معاار
ثانييا ً -احتلززت مسييألة األر ماززان الصززدا إ اززي الصززرا ضززد المشززرو الصززهي ني ،وهززي اززذلك حركززت ىم ز و
الشزززع  ،ولازززن ا ض كزززأداإ نتزززاج حركزززت اشزززال خزززاص القاحزززين الزززذين اقززز ا يمهلززز ن أ لبيزززة المزززاان حتزززن
ا اعيايا ر
ً
ً
وقزد احتزل القاحز ن والعمزاس الت اىيز ن دو ا مميزتا ازي الاضزاس ،وتتالزت اغنتقاضزا القاحيزة التزي ت لزت مزع
التمن لن م ر ،ارا ا تااس الاضالية التي ىراتهزا المزطين ،كمزا سز ف يتضزح أثازا الهز إ الابزرل  1936ـ
 1939ر اززالقاح ن لززز يا ن ز ا يززدااع ن ىززن أ ض ال ز ن وحم ز  ،و نمززا ىززن أ ضززهز وىززن حقهززز ضززد البطالززة
والتشرد اي أحيا المدن الماتمة أو أك اخ التازك حز س المزدن كزذلكر لقزد كزان القاحز ن الضز ية المباتزرإ لمياسزة
"العمل العبري" العاصرية ماذ أواخر القرن التاسع ىشر واداية القرن العشزرين ،وىازدما كزان ا ياقزذون مزن تزبا،
التمييت العاصري اقعزل حا زة الممزتعمرا الصزهي نية لجهزدهز ،كزان ا يتقاضز ن لقزا هزذا الجهزد م صصزا ً يعزادس
ىلن العم و نصا ما يتلقاه المها ر اليه دير وتماول ازي هزذا التمييزت الطبقزي والعاصزري البيزة القاحزين الزذين
كان ا مضطرين لن ايع اائض ق إ ىملهز خزا ج أوقزا انشزوالهز الضزرو ي ازي حيزاااتهز الصزويرإ ،تمزاووا مزع
العماس الت اىيين ررر

 ))1نحن هنا ال نعالج مسألة البورجوازية الوطنية ،فهذه الفئة باتساعها تتجاوز كثييراً هيذا القطياع منهيا ،ولكين هيذا القطياع يسيتحق التميييز مين
مس تطور هذا
وجهة نظرنا ،ألنه يشكل مفصالً بارزاً من مفاصل التناقض بين المجتمع العربي والتجمع الصهيوني اآلخذ بالتبلور المتسارع ،وقد ّ
القطاع حياة شريحة واسعة جداً من مجتمعنا.
 ))2األرقا حول اإلنتاج الزراعي مأخوذة من كتاب "المقاومة العربية في فلسطين ( 1917ـ  .")1948ناجي علوش ـ منشورات مركز األبحاث،
منظمة التحرير الفلسطينية ( 1967ص.)28
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ثالثا ً -لعبت الطبقة العاملة القلمطياية دو ا ً نضاليا ً مرم قاً ،و ايا ً و بقيا ً وا تماىياًر وقد ادأ هذا الدو ازالتبل مزن
حيخ ال ض والهقل ماذ أواس ىشريايا القرن العشرين ،وااداد ارواا ً اي ثاثيايات ( )1ليأخذ اعزده ال قيقزي ازي
نهاية الهاثيايا وا اعيايا ر
وس ف يتضح هذا الدو من خاس الممزاهمة الاشزطة االاضزاس الشزعبي العزاو مازذ  ،1929ويتطز متصزاىدا ً ليبلز
ذ وت اي ا اعيايا ر وقد تداخل الاضاس الز اي مزع الاضزاس الطبقزي اغ تمزاىي و رحمز ازي المجزرل الاضزالي
العاو للشع القلمطياي ،و ز الاقزا الباسزل الزذي خاضز العمزاس ،غ يمازن القز س أن الطبقية العاملية تمكنيت مين
لعيب دور مسييتقل جييدي ،ممززا ىرقززل ىمليززة قيامهززا ازدو ها التززا ي ي كقائييد لاضززاس ىمز و الشززع ضززد اغسززتعما
البريطاني واغستيطان الصهي نير
ن ملززة مززن المززروف حالززت دون تأ ززيل ال ضززع الززذاتي ليمززتجي لهززذا الززدو التززا ي ي ،كمززا أن نقززة الاززاو
واطريقة أتد تما ً ياطبق ىلن بورجوازية المدن الصغيرة وال سطن ،لجهة ىجتها ىن لع دو سياسي ممزتقل
اايزة الابيزرإ ،هزذا ذا اسزتهاياا تجرازة حيزب االسيتقالل القصزيرإ اطااعهزا الز اي
ىن قيزادإ كبزا المزا ،والب
الجذ ير
رابع يا ً -وأمززا كبييار المييالك وكبييار التجييار ووجهيياء المييدن ورجييال اإلقطيياع الييديني ،الززذين تصززد وا قيززادإ ال ركززة
ال اية ،ام ف يمتاا سل كهز الاضالي ال اي ضد الصهي نية االتقطع والتذاذع ،وحياس اريطانيزا االمهادنزة حتزن
نهاية الهاثيايا ر و اان ال رع العالمية الهانية سز ف يرتمزي الرمزت ا ازرا لهزذه القيزادإ (ال زاج أمزين ال مزين) ازي
أحضززان اإلمبرياليززة ا لمانيززة ،ويل ززق أالز ا ذل االاضززاس ال ز اي القلمززطياير و يلزة اتززرإ الاضززاس ا تابززت هززذه
القيادإ ذلك ال طأ القاد بالتمييز المفتعيل ازين العزدو الصزهي ني والعزدو اإلمبريزالي ،وانطاقزا ً مزن بيعتهزا الطبقيزة
ومصال ها ا نانية الضيقة ،و ض خا ً لضو ا ا نممة الر عية العراية تعاملت مع اريطانيا ك از تزب م ايزد،
ولية كق إ استعما ية كانت اي أساس نجا المشرو الصهي نير كمزا سز ف تتميزت هزذه القيزادإ ااسزتمرا ات لقهزا
ىزن ال ركززة الجماهيريززة ،وم اولززة الل ززاو الاهززخ اهززا مززن أ ززل تمييعهززا والعمززل ىلززن ماعهززا مززن تجززاوا قيادتهززا،
وت يا نضاغتها من أ ل المماومة مع ق ا اغحتاس ■

()2
مرحلة النشوء والتكوين
 - 1لية من اليمير تعيين تا ي م دد ودقيق ،والجتو اأن يشال وغدإ ال ركة ال ايزة القلمزطياية ،امزن ناحيزة لزز
تان المطين تشال كيانا ً ممتقاً ال ت ا ً من وغيا المشزرو العهمانيزة ،وكانزت تتشزال مزن سزاجقي ىازا ونزاالة،
 ))1رغ التراجع في حج الطبقة العاملة في هذه الفترة ،فقد شهدت البالد  54إضرابا ً رسميا ً بين أعوا  1933ـ .1939
14

اللززذين أل قززا ا غيززة ايززرو ىززاو  ،1883و "خ ا زا ً مززن المطززامع اليه ديززة ،أنشززأ متصززراية القززدس ىززاو 1887
(وااتت) تااعة للباع العالي مباترإ أسز إ اال غيزة ررر"( ،)1ومزن ناحيزة أخزرل يصزع التمييزت الزدقيق ازين مرحلتزي
الاضاس العق ي والاضاس ال اي المامز ،اا حداث متداخلة واعض أسالي العمل ااقت ال ركة ال اية ازي كاازة
مراحلها ،كما أن الاضاغ الجماهيرية العق يزة أو تزب الماممزة سز ف تبقزن متقدمزة ىلزن القيزادإ ازي كاازة مراحزل
الاضاس تقريباًر
ً
من هاا امن الص يح الق س أن ال ركة القارية واإل احية القلمطياية كانت زت ا مزن مهيلتهزا العرايزة حتزن ادايزة
ىشريايا القرن الـ  ،20اقد أسهز المطياي ن ىديدون اي معية "العراية القتزاإ" ،وكزذلك ازي المزيتمرا العرايزة
زدها ازي
والتماهرا ال اية العراية المااهضة لإلمبرا ية العهمانية ،ولعل أقدو زاهرإ معاديزة لألتزرا ،تزز
المشززرو ،حصززلت اززي المززطين ىززاو  ،1856حيززخ ززر تمززاهرإ ىايقززة اززي نززاالة " ،ززرل خالهزا تمتيززق العلززز
التركي ،وتشال هذه (التماهرإ) العامزة ا ولزن لليقمزة ال ايزة العرايزة ازي المشزرو ا دنزن"()2ر و ذا تركازا انبزا ً
اآلن دا القعززل القاحيززة التززي كانززت ىايقززة أحيان زاً ،دا ً ىلززن المززيطرإ الصززهي نية ىلززن ا ض ،اززقن القضززية
القلمطياية كقضية سياسية كانت مطروحة كجزء من القضية العربية العامة ام ا هة الملطة العهمانيةر
اززي هززذا المززياو الملقززت للامززر أن المييؤتمر العربييي األول الززذي ىقززد اززي اززا ية ىززاو  ،1913والززذي تززا  ،اي ز
( )3
المززطياي ن لززز يتطززرو لززن المززطين ،وال طززر الصززهي ني الززذي كززان قززد اززدأ يمهززر ك طززر ماثززل ىلززن ا ض ،
وااستهاا ارقية و د لزن المزيتمر مزن و هزا ايمزان( ،)4ت زخ المزيتمر للتضزامن معهزز دااىزا ً ىزن أ ضزهز ،اقزد
خلت البرقيا العديدإ ا خرل الم هة للميتمر من أن ا المطين من مطالز و ايزة خص زية ،ازل أكزد ىلزن
تأييدها للميتمر ومقر ات ()5ر
أما ازي الميؤتمر السيوري العيا الزذي انعقزد ازي دمشزق ازي ا سزب ا وس مزن تمز ا  ،1919امشزا كة العديزد مزن
القلمطيايين ،اقد ىبر ارنامج الميتمر ىن مشاىر القلمطيايين اي المااع والهامن والعاتر من ااز د البيزان امزا يلزي
" ررر اززض مطالز الصززهي نيين اجعززل القمززز الجاز اي مززن سز يا أي المززطين و ازا ً ق ميزا ً لإلسززرائيليين ،اززض
اله جرإ اليه دية ،ىدو اصل القمز الجا اي من س يا المعروف اقلمطين والماطقة الماحلية الاي مزن ملتهزا لبازان
ىن القطزر المز ي ،لوزا كزل معاهزدإ سزرية تقضزي اتجتئزة اادنزا (اتقاقيزة سزاياة اياز ) وكزل وىزد خص زي
يرمي لن تماين الصهي نيين اي القمز الجا اي من اادنا (وىد الق ) ررر"()6ر
 - 2أما ىلن الممت ل القلمطياي الداخلي ،ااان قد انعقزد الميؤتمر الفلسيطيني األول ازي القزدس ىزاو  ،1919وكزان
ىبا إ ىن ميتمر الجمعيا اإلسامية ـ الممي ية التي كانت قد تشالت ازي المزدن القلمزطياية ىلزن امتزداد المزا ا
القليلة الماضية ،وقد "ت ا مادوا الميتمر القلمطياي ا وس ىلن اتجزاهين ئيمزيين اتجزاه كزان يركزت ىلزن البعزد
(ال اص) ال اي للاضاس القلمطياي ،ويزدى ن تاز ن المزطين للقلمزطيايين ،واتجزاه آخزر كزان يركزت ىلزن البعزد
(العاو) الق مي للمعركة ،التي كان ي ضها ىرع المطين ،وييكد ىلن ا تبزا المزطين امز يا الطبيعيزةر ويمهزر
من ت ليلاا لمقر ا الميتمر اأن الولبة اي كانت لاتجاه الهاني ررر"()7ر االمطال القلمطياية ال ا زة ( ازض وىزد
الق ز مززهاً) كانززت مرتبطززة امطل ز ال حززدإ اززين المززطين وس ز يا ،واتشززايل حا مززة ملايززة نياايززة ىلززن أسززاس غ
مركتي ياص ا مير ايصل ملاا ً ىليها"()8ر

 ))1راجع "حزب االستقالل العربي في فلسطين ( 1932ـ  .")1933سميح شبيب ـ مركيز األبحياث ،منظمية التحريير الفلسيطينية ببييروت 1981
(ص.)18
 ))2راجع كتاب "الصهيونية ضد إسرائيل" (ص.)91
 ))3نصّت قرارات المؤتمر العربي األول على 1 :ـ أن اإلصالحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية  2 ..ـ من المه أن يكون مضمونا ً
للعرب التمتع بحقوقه السياسية ،وذلم بأن يشتركوا في اإلدارة المركزية اشتراكا ً فعليا ً 3 .ـ يجب أن تنشأ في كل واليية عربيية إدارة ال مركزيية،
تنظر في حاجاتها وعاداتها .راجع "المؤتمر العربي األول" ،تقدي ودراسة وجيه كوثراني.
 ))4مما جاء في مذكرة مشايخ غور بيسان ... " :إننا معشر يبلغ عدد نفوسنا سبعين ألف نسمة ،وكلنا نفو لمؤتمرك العربي الكري ـ بصفتنا
فرعا ً من العنصر العربي ـ أمير النظير فيي أحوالنيا خصوصيا ً مسيألة الشيفا تليم التيي نحين نسيكنها  ...ونصيرح بيأن هيذه األراضيي هيي مليم بائنيا
وأجدادنا ،وقد اغتصبت منا في عهد الحك المطلق  ...واعلموا أن من أكبر الحوادث التي تضر باألمة العربية بيع هذه األراضي أو تأجيرها إلحدى
الشركات ،فباس العرب والعثمانية  ."...نفس المصدر السابق (ص.)188
 ))5المصدر نفسه .راجع نص البرقيات الفلسطينية الواردة للمؤتمر (ص 163ـ  190ـ  197ـ  199ـ  202ـ .)210
 ))6راجع "تاريخ فلسطين الحديث" ،د .عبد الوهاب الكيالي ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة ( 6ص 138ـ .)139
 ))7راجع "مجلة النهج" ـ دفاتر الماركسية اللينينية في العال العربي ـ العدد  ،20تشرين الثاني  1983دراسة د .ماهر الشريف "الخاص والعا
في نضال الشعب العربي الفلسطيني" (ص.)49
 ))8راجع المصدر السابق (ص.)50
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كما انعقد المؤتمر الفلسطيني الثاني اي دمشق اي تبا ىاو  ،1920ىلن "هامش الميتمر الم ي العزاو (وكزان)
امهااززة م طززة انتقاليززة اززين ال ركززة الق ميززة العرايززة الجامعززة اززي س ز يا الطبيعيززة واززين ال ركززة الق ميززة العرايززة
القلمطياية"( ،)1اتز اراا اسز المطين اي تممية لجاة الداا ال اي العراي المابهقة ىن المزيتمر المز ي ،وأىلزن
أن الاضزززاس يمزززتهدف " خزززراج الم تلزززين القرنمزززيين مزززن المزززاحل (لبازززان) ،و خزززراج الم تلزززين البريطزززانيين مزززن
المطين"()2ر
مززا اززين  13و  16كززان ن ا وس ىززاو  ،1920تززز "ىقززد المييؤتمر الفلسييطيني الثالييث اززي حيقززا ،وقززد حضززره ممهل ز
الجمعيا اإلسامية ـ الممي ية والهيلا ا خرل واعض أىيزان الزباد وكبزا المزا ،ررر"( )3و زد ىزن المزيتمر
ميهاو و اي نن ىلن " 1ـ تج المياسة الصهي نية التي تاط ي ىلن قامة و ن ق مي لليه د،
والمباية ىلن تصريح الق ر  2ـ اض مبدأ الهجرإ اليه ديةر  3ـ قامة حا مة تمهيلية و اية"( ،)4وكزان هزذا البازد
ا خيززر "يمهززل أوس انقصززاس لل ركززة ال ايززة اززي المززطين ىززن ال ركززة ال ايززة العرايززة ا خززرل"( ،)5كمززا انت ز
المززيتمر لجاززة تاقيذيززة ىهززد ليهززا االمززعي لمتااعززة وتاقيززذ القززرا ا واإلتززراف ىلززن ال ركززة ال ايززة ،وتززز اختيززا
م سن كا ز ال مياي ئيما ً لهزار و ذا تركازا انبزا ً اآلن مي ىزة م قزا المزيتمر مزن اغسزتعما البريطزاني ،ازقن مزا
يهماا التأكيد ىلي أن اروا ال ص ية القلمزطياية والتعبيزر ال اضزح ىاهزا كيان يحميل مضيمونا ً إيجابييا ً جليياً .نز
الاضالي ال اىي لمعالجة خص ية الممألة القلمطياية ذاتهزار ولزز يزأ كطقزرإ اجائيزة ،ازل كزان ثمزرإ
اداية الت
تزراكز كقززاحي يززل للجمززاهير القلمززطياية العق يززة وتززب الماممزة اززدأ مززع تبلز ال ز د الصززهي ني ىلززن ا ض
اأتاال الملم سة ،الز يان اقماان الجمزاهير القلمزطياية واشزال خزاص القاحيزة ،ات زاذ م قزا المتقزرج مزن الوزتو
الصهي ني ا هي الهجرإ والميطرإ ىلن ا ضر
وقد اىترات المصاد الصزهي نية ازأن الوزتو الصزهي ني أثزا "أوس م زة مزن الم زاوف واغحتجا زا التزي دلزت
ىلن اداية مقاومة الشع العراي للمشرو الصهي ني اي المطين"()6ر وييكد الاات أن سمع ىزن هجمزا ىرايزة
ىلن الممت اين اليه د ماذ م ة الهجزرإ ا ولزن ( 1882ـ )7()1903ر وازي ىزاو  1886هزا ز القاحز ن العزرع
المطرودون من ال ضيرإ واتزا تاقزا قزراهز الموتصزبة ،وداعزت هزذه اغ زطداما ال ا مزة العهمانيزة ىزاو 1887
لن ارض قي د ىلن هجرإ الممت اين اليه د الذين كان ا يدخل ن الباد كميا  ،ا يزخ لزز يعزد يمزمح لهزز ااإلقامزة
لمدإ تتيد ىلن ثاثة أتهر اي الباد( )8رر
واوض الامر ىن دية اإل را العهماني و ماانيا اغلتقاف ال اسعة ح ل ىمليا ً ،اقد اد هزذا اإل زرا نضزاغ
القاحززين القلمززطيايينر واززي ىززاو  1891اسززتاتج المقاززر الصززهي ني أحيياد عييا أن العززرع "لززن يقززاال ا اغسززتيطان
اليه دي الممتمر ااغىتزداس"( ،)9وازي نقزة ال قزت العزاو قزدو و هزا القزدس مزذكرإ للمزلطا التركيزة "ضزد هجزرإ
اليه د اآلخذإ اي اغادياد"ر
ومزع ادايزة موجيية الهجيرة الثانييية ىزاو  ،1904تعتززرف المصزاد الصززهي نية أن حزدإ الدىايززة المضزادإ للصزهي نية
ااد وتملت دوائزر أكهزر اتمزاىاً ،وازدا أن مركزت ثقزل هزذه الدىايزة ت ز س مزن الاز اإ الضزيقة لعزائا "ال هزا "
ال ائقة ىلن مراكتها لن بقا أوسع من ساان المدن ،و ن الرو المعادية للصهي نية لممت ازي مجزاغ كهيزرإ
اتيادإ ىدد ح ادث اغ طداما والعاا اين اليه د والعرع ،وااتمزا وانتشزا الدىايزة المعاديزة للصزهي نية ىلزن
رائد ال مطين ،واي الاشا الاهيا للاز اع العزرع ازي مجلزة المبع ثزان العهمزانير ن الاشزا البرلمزاني
ق ا
العراي تركت اصقة ئيمية اي الضو ىلن ال ا مة العهمانية لماع الهجرإ اليه دية لن
امززية أو وايززة س ز ا للمززاان العززرع ،أو
المززطين ماع زا ً اات زاً ،واإلتززا إ لززن خطززر و ز د مجم ىززة يه ديززة ذا
االامبة لميادإ وتقدو الدولة العهمانية()10ر

 ))1نفس المصدر السابق (ص.)50
 ))2نفس المصدر السابق (ص.)51
 ))3راجع "فلسطين واالنتداب البريطاني"  1922ـ  ،1939د .كامل محمود خلة ،مركز األبحاث الفلسطينية( 1974 .ص.)154
 ))4المصدر والصفحة نفسهما.
 ))5المصدر والصفحة نفسهما.
 ))6د .كامل محمود خلة ،المصدر السابق (ص.)7
 ))7د .كامل محمود خلة ،المصدر السابق (ص.)7
 ))8د .الكيالي ،المصدر السابق.
( )9د .كامل محمود خلة ،المصدر السابق (ص.)8
) (10د .كامل محمود خلة ،المصدر السايق (ص )8نقالً عن يوسف لونتس "االتصاالت الديبلوماسيية بيين الحركية الصيهيونية والحركية العربيية
الوطنية عند انتهاء الحرب العالمية األولى".
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 - 3ماززذ العقززد ا وس للقززرن العشززرين نشززطت حركززة ز ااية وااريززة واسززعة مااهضززة للصززهي نية اززي المززطين،
وتعرض الص ااي ن ال اي ن لاضطهاد ،واعضهز لاىتقزاس( )1ر وقزد تأسمزت ريزدإ "الارمزل" لصزاحبها نجيز
نصا اي حيقا ىاو  ،1908و ريدإ "المزطين" لصزاحبها ىيمزن العيمزن ازي ياازا ىزاو  ،1911ودىزت الصز يقتان
لن ضرو إ مجااهة ال طر الصهي ني ،وقد لعبت ريدإ الارمل دو ا ً خا ا ً ازي حملزة التعبلزة ال ايزة وازي لقزت
الامر ل ص ية القضية ال اية القلمطياية والتركيت ىليهار اقزي ىزاو  1913واعزد انعقزاد المزيتمر العرازي ا وس
اي اا ية وتجاهل لل طر الصهي ني ىلن المزطين ،دىزت الارمزل لزن ىقزد مزيتمر ازي نزاالة يب زخ ازي أهزداف
الصهي نية ،وي دد الطرو إلحبا ها( ،)2كمزا نقلزت ريزدإ الارمزل ازي حتيزران  1914نزن نزدا و هزة ال ايز ن
القلمطياي ن لن أتقائهز العرع أىلا ا اي "ررر ن ن أخ اناز القلمطياي ن تا رناكز اي كل م اققاز أنز ا الم زن،
الماذا غ تشا روناا ىلن ا قل اشي من الشع االمصائ التي تاص ىلزن ؤوسزاا ،ن زن ازي وسز نازاد نقازن
اي ونجلن ىن اادنا رر وي ق ىلياا ما حق ىلن ها د أمرياا اا المها رإ ا ابية"()3ر
زذو ها ازي
وهازذا ازقن بدايية التكيري س الرسيمي للخصوصيية الوطنيية الفلسيطينية فيي الميؤتمر الثاليث ،و زد
ىشززرا وملززا أحززداث المقاومززة القرديززة وتززب الجماىيززة ضززد الصززهي نية ،اززي العديززد مززن الجمعيززا اززي أوسززا
المتعلمين وساان المدن ،اي الص ااة ال اية التي كانت تعاة هم و الجماهير ال ايزةر ولزية أدس ىلزن ذلزك مزن
الضجة وحركا اغحتجاج الم لية ىلزن التصزدي لاىتزدا ىلزن ريزدتي الارمزل والمزطين و زاحبيهما ازي ىزاو
 1913وىاو 1914ر
ماهيريززة ىا مززة وذا مززدل س سياسززي و اززي تجززاوا مززا سززبقها،
وسززبقت المييؤتمر الفلسييطيني الثالييث ت ركززا
أاراهزا ممززاهرإ القزدس اززي  27تزبا  ،1920والصززداما العايقزة التززي وقعزت اززي أوائزل نيمززان  1920دا ً ىلززن
اغستقتااا اليه دية والاشزا ا اغستعراضزية التزي قزام ا اهزا ،وقزد تزال مجمز هزذه الت ركزا الهبزة ال ايزة
القلمطياية ا ولن ،والتي كانزت قزد ازدأ اممزاهرإ مقزاو الابزي م سزن المعروازة ،وقزد تزأثر تطز ال ركزة ال ايزة
القلمطياية ازدون تزك االيقمزة ال ايزة العرايزة العامزة( ،)4واأ زدا الهز إ اغتزتراكية ازي وسزيا القيصزرية لجهزة
اض ها للمعاهدا اغسزتعما ية ال ا زة اماطقتازا ،وتاصزلها ماهزا وكشزقها ل ىزد القز  ،واالتزالي القضزح الرسزمي
للمياسزة البريطانيززة اغسزتعما ية ،والتضززامن ا ممزي مززع تزعباا والشززع ع الشزقيقة ،والززذي سز ف يززتز التعبيزر ىاز
ا ض اي الميتمر ا وس لشع ع الشرو الماعقد اي ااك اي أيل س  1920اقتراف ا ممية الشي ىية الهالهة()5ر
 - 4ياتمززز الميييؤتمر الفلسيييطيني الثاليييث أهميتززز اغسزززتهاائية ازززي أنززز  1ـ أتزززن تت يجزززا ً للاضزززاغ الجماهيريزززة
والت ركا المياسية وحركزة الاضز ج القازري اآلخزذإ ازي التبلز  ،والتزي سزر اهزا اناشزاف الم طز اإلمبريزالي
البريطاني واداية تطبيق ىلن ا ضر  2ـ تزال زيوة أكهزر تمهيليزة مزن المزيتمرين المزااقين ،وتزز تجزاوا زيوة
الجمعيززا اإلسززامية ـ الممززي ية التززي مهلززت ىمززاد المززيتمر ا وسر  3ـ كززت ىلززن خص ززية القضززية ال ايززة
القلمطياية ىادما اض وىد القز  ،و ازض الهجزرإ اليه ديزة لقلمزطين ،و الز ا ا مزة ق ميزة المزطياية()6ر  4ـ
انت ز لجاززة تاقيذيززة للمززيتمر القلمززطياي س ز ف تتاززر و ههززا تقريب زاً ،وس ز ف تق ز د ال ركززة ال ايززة (و ههززا
الرسمي) حتن ىاو  1948ىملياً ،وس ف تتميت هذه القيادإ االت لا الدائز ىن ال ركة الجماهيريزة ،وال ز ف الزدائز
ماها ،والم اولة الممتمرإ غسزتيعااها وتمييعهزار وسز ف تزراض اللجازة التاقيذيزة اىتبزا البريطزانيين ىزدواً ،وتمزلك
انطاقا ً من مصالح القلا التي تمهزل وكزذلك الضزو ا العرايزة الر عيزة ،ممزلك المهادنزة مزع سزلطا اغنتزداع،
واالاتيجة الت ا ي معهار
وىلززن الممززت ل الززز اي القلمززطياي العززاو سززز ف تتمززا ا حزززداث وتتعززا ز المهمززا أمزززاو ال ركززة ال ايزززة،
االصززهي نية تاتقززي مززن ىمليززة اغسززت اذ ىلززن ا اضززي اززالت ا ي مززع كبززا المززا ،وسماسززرإ ا ض ،وا مايززة
 ))1عا  1913اعتقل نجيب نصيار صياحب جرييدة "الكرميل" .وعيا  1914أغلقيت الحكومية العثمانيية صيحيفة "فلسيطين" ،وحاكميت صياحبها
عيسى العيسى.
 ))2راجع اميل توما "ستون عاما ً على الحركة القومية العربية الفلسطينية" ـ دائرة اإلعال والثقافة . ،ت .ف( 1978 .ص.)15
 ))3راجع "اميل توما" المصدر السايق (ص.)16
 ))4نستذكر ثورة عا  1919في مصر ،وثورة العراق عا  ،1920والتحركات الوطنية في سوريا في نفس العا  ،وتحركات جبل عامل في جنوب
لبنان ضد الفرنسيين في نفس الفترة ،أي أن تحركات جماهيرية وطنية في الحزا المحيط بفلسطين قد أثرت وتيأثرت بيال شيم بأوضياع فلسيطين،
وشكلت رداً متفاوتا ً وغير منسق على مؤامرة تقسي المنطقة وإخضاعها لالستعمار البريطاني الفرنسي.
 ))5جاء بخصوص فلسطين في النداء الذي وجهه المؤتمر" :ما الذي تقدمه بريطانيا لفلسطين ؟ إرضاء لحفنة من الرأسماليين اليهود واإلنكليز
طردت العرب من أراضيه ومنحتها للمستوطنين اليهود ."..راجع النداء في كتاب اميل توما .المصدر السابق (ص.)24
 ))6لقد اسيتنتجت الحركية الوطنيية الفلسيطينية االسيتنتاج المنطقيي مين سيقوط الحكي الفيصيلي ،وهزيمية ميسيلون وتكيريس تقسيي المنطقية بيين
االستعمارين البريطاني والفرنسي ،ولكنها ل تقع ضحية اإلقليمية الضيقة ،بل ربطت دوما ً بين القضايا الوطنية والقضايا القومية المشتركة ،وقيد
طبع هذا الربط حركتنا الوطنية في عمو مراحل تطورها قبل عا  1948وما بعده.
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اغستعما البريطاني س ف تمر ىملية ااا الممتعمرا  ،وت اير ال ماية لهزا ،وتزدخل المزا لزن الزباد وتاشزئ
مقزززا ا ال راسزززة ،وتتولوزززل ازززي اإلدا ا المدنيزززة والعمزززارية (ت ديزززدا ً الشزززر ة) ،وتقزززيز الميسمزززا الصزززااىية
وال دماتيززة ،وتباززي أدوا التززأ ير والمززيطرإ ىلززن التجمززع اليه ز دي الاززامي ،امززا ي قززا مززن تااقضززات ويتيززد م زن
تماسا ىلن قاىدإ ىدائ المبرمج والم ط للتجمع العراي القلمطياير
وقد لعبت الهستدروت دو ا ً خطيرا ً ىلن هذا الصزعيد وكزذلك المسيتعمرات الزراعيية (كيبز تتيز) ،وسز ف تاتمز
ممزألة تشزايل المقززا ا لمازع تشززويل العمزاس العززرع ازي الميسمززا الصزهي نية والبريطانيززة كلمزا أماززن ذلزك ،ززقة
ماهجيزة وسز ف تتاهزا ىمليززا الهجززرإ اليه ديزة لززن المزطين متالززة ىلززن تطز اايززا اغسزتقباس الم ليززة ،ومززن
التمهيل المقت من قبل الملطا البريطانية وحمايتهار
أمززا بريطانيييا امزز ف تعمززل وسززعها لتجسيييد وعييد بلفييور علييى األر ىبززر تمززهيل الهجززرإ ومززاح اغمتيززااا
اغقتصادية ،والمماىدإ اي الميطرإ ىلن ا ض ،وال ماية المباترإ لل د الصهي نير
هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانيزة ،أخزذ اريطانيزا ىلزن ىاتقهزا مهمزة تحطيي مقاومية الشيعب الفلسيطيني االتصزدي
المباتر لها ،وكذلك اأسالي أكهر خماسزة ىبزر تز اير أدوا الز غ لهزا والت ريز ىلزن ال ركزة ال ايزة مزن ازين
ززق ف اإلقطززا والبر اايززة الابيززرإ ،وسز ف تشززجع وتززذكي التااقضززا اززين العززائا اإلقطاىيززة الابيززرإ ىلززن
قاىدإ تاصيبها (العائا ) قيادإ للشع وتوذية ترو استمرا ها اي هذا الم قع()1ر
 - 5واي المقاال اقن الجماهير س ف تمتمر نضاغتها متصاىدإ ،وس ف تش ن وىيها ازي معمعزان الصزداما مزع
أدوا القمع البريطانية والممتعمرا والميسما الصهي نية ،وس ف تراكز اب وىيا ً سياسيا ً و بقيا ً تشزال ىبزر
الاضاس وىبر تلمة اغستعداد لمماومة البريطانيين ومهادنتهز من قبل القيادإ التي لز ت ا ثقتهزا ابريطانيزا ،وكانزت
دوما ً متأهبة لتتلقا أية خط إ اريطانية تعبر ىزن ترا زع تزالي يهزدف لزن امتصزاص الاقمزة الجماهيريزة غ وتزاق
اها م اولة است دامها لتمييع الاضاس الجماهيريرر
اقي أوائل أيا  1921تهد الباد انتقاضة كبرل كان مركتها مدياة يااا ،وقد ادأ اممزاهرإ اسزتقتااية نممتهزا
الهمتد و امااسبة ا وس من أيا اترخين من الملطا البريطانية وت ت حمايتها ،ا طدمت اممزاهرإ زويرإ
(خممين ت صاً) نممها ال تع الشي ىي القلمطياي( )2ر وت ت و زأإ القمزع البريطزاني التجزأ الشزي ىي ن لزن حزي
الماشززية اززي يااززا ،و ززا دهز اإلناليززت هاززا ،،ممززا أله ز مشززاىر أااززا ال ززي وىمززت اغنتقاضززة مدياززة يااززا ،وقمعهززا
الممتعمر اقم إ م قعا ً اي ق ف الماان سبعة وأ اعين تهيداًر
استمر أحداث يااا خممة أياو تركت أ دا واسعة اي ىمز و الزباد ،ومزن أ زل امتصزاص الاقمزة وقطزع الطريزق
ىلن تقاىل ا حزداث ،تزالت لجازة ت قيزق ارئاسزة القاضزي ت مزاس هياراازتر ولقزد غحمزت اللجازة قلزق الجمزاهير
العراية من سياسة "ال ن الق مي اليه دي" كما غحمزت أن المقا عزة الصزهي نية التجا يزة واغقتصزادية تتيزد مزن
الصزززع اا اغقتصزززادية التزززي يعيشزززها العمزززاسر و بعزززا ً اتهمزززت ال ا مزززة البريطانيزززة "البلشزززقية اليه ديزززة" اقثزززا إ
اغضطرااا ر
أما قيادإ ال ركة ال اية وىلن لمزان ئزية اللجازة التاقيذيزة م سزن كزا ز ال مزياي ،اقزد دىزت ىشزية أحزداث أيزا
 1921لن الهدو ووضع الهقة ابريطانيار
وىادما ىقد اللجاة التاقيذية المؤتمر الفلسطيني الرابع (حتيران  )1921ل ال مياي مزن المزيتمر ىزدو ا زخ
أحداث أيا ملقيا ً الل و ىلن "اليه د الباتقة" ،وقر الميتمر ساس واد لن لادن لشر القضية القلمزطياية ،واقزي
ال اززد عام يا ً كييامالً تقريب يا ً اززي العا ززمة البريطانيززة ،وت مززل اإلهانززا المتتاليززة ىلززن يززد وايززر الممززتعمرا  ،دون
س ية نتيجة ملم سزة ىلزن م زاو المطالز ال ايزة المعلازة والمعروازة لوزا وىزد القز  ،وقزا الهجزرإ،
ال
استقاس المطينر
اي تهر حتيران  1922أ د ال ا مة البريطانية الكتاب األبييض األول الزذي لزز يمزة وىزد القز  ،ازل حزاوس
أن يطمززلن القلمززطيايين اززأن اريطانيززا غ تريززد ت يززل ىم ز و المززطين لززن و ززن ق ز مي يه ز دي ،ولززز تترا ززع ىززن
اغنتداع ىلن المطين ،ال وىد اققامة مجلزة تشزريعي ذي أ لبيزة مات بزة يشزال ن ىزا ً مزن ال ازز الزذاتير واعزاً
ززرحت ال ا مززة البريطانيززة اززي آع مززن نقززة العززاو مشززرو المجلززة التشززريعي ق امز  11م ق زا ً و 12ىض ز ا ً
 ))1أبرز هذه العائالت عائلتا الحسيني والنشاشيبي .لقد نصّب اإلنكليز راغب النشاشيبي رئيسا ً لبلدية القدس بعد خلع موسى كاـ الحسييني مين
هذا المنصب ،كما عينوا الحاج أمين الحسيني مفتيا ً ،وضمنوا بذلم استمرار التناحر بين العائلتين.
 ))2مساء  30نيسان وزع الحزب الشيوعي مناشيير بالعربيية والعبريية واليديشيية (ميزيج مين األلمانيية والبولنديية والعبريية القديمية) تيدعو إليى
الجهيياد "ضييد األغنييياء الييذي يبيعييون الييبالد وأهاليهييا للجانييب" ،وتييدعو لسييقوط "الحييراب اإلنكليزييية والفرنسييية  ..وأصييحاب الثييروات العربييية
واألجانب" ،ونادت بإقامة "فلسطين السوفييتية" .راجع د .كامل محمود خلة .المصدر السابق (ص.)162
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مات بزا ً ىلززن أسززة ائقيززة مت ز اىين اززين الممززلمين والممززي يين واليه ز د ،و اززض المييؤتمر الفلسييطيني الخييامس
المجلة التشريعي ،وأكد ىلن نقة المطال ال اية( ،)1وت لت اريطانيا اعدها ىن اارإ المجلة التشريعير
 - 6اي حتيران ىاو  1923ىقد المؤتمر الفلسطيني السادس ،وكان ىلن دوس أىمال الب خ اي تطوير أساليب
النضييال ضييد سييلطات االنتييداب ،وكانززت هززذه الاقطززة مجززاس متايززدا داخززل المززيتمر مززن أ ززل تمييعهززا ،اقززي حززين
اقترحززت اللجاززة التاقيذيززة ااززرإ اغمتاززا ىززن داززع الضززرائ لمززلطا اغنتززداع ،رحززت المعا ضززة المتعاونززة مززع
اريطانيزا اقيززادإ الاشاتززيبي ااززرإ العصززيان المززدنير ولززز ي ززرج المززيتمر اشززي ملمز س ىلززن هززذا الصززعيدر ونززاقش
الميتمر قضية ارضت حالها ىلي ارضا ً وهي قضية المعاهزدإ الهاتزمية البريطانيزة المعقز دإ حزديها ً ازين حمزين ازن
ىلي تريا ماة والبريطانيين ،والتي تعتيرف باالنتيداب البريطياني عليى فلسيطين .ولزز يزتمان المزيتمر مزن تقريزر
دانزة واضز ة لهززذه المعاهززدإ زز الاقززاو الصززاخ ح لهززا( ،)2ازل خززرج المززيتمرون اقززرا سزاس واززد لززن لاززدن
"للعمل االتعاون مع ممهل حمين وممهلي ال ا مزة البريطانيزة إللوزا اغىتزراف ااغنتزداع"( ،)3وايمزا ىزدا ذلزك اقزد
ثبت الميتمر المطال ال اية ا ساسية اض وىد الق  ،اض الهجرإ والمطالبة ا ا مة و ايةر
 - 7اعد خمة سا ا مزن ىقزد المزيتمر المزادس ،واعزد م زاوغ ااتزلة ىديزدإ ىقزد الميؤتمر اليوطني الفلسيطيني
السابع اي  20ـ  21حتيزران  ،1928وكزان مين قزرا ا المزيتمر  1ـ اغحتجزاج ىلزن مزاح امتيزاا الب زر الميزت
لشركة أ ابيةر  2ـ وىلن تقضيل العماس اليه د العرع اي ا تواس ال ا مية 3 .ـ و ال ا ا مة ارلمانيزة وا قزا
سن الق انين يهما تيلزا ال ا مزة البرلمانيزة 4 .ـ كمزا أكزد اشزال ضزعيا ىلزن قزرا ا المزيتمرا المزااقة ،وقزد
خلت قرا ا هذا الميتمر من "أية تا إ أو نقد ضد الصهي نية"()4ر
ذا ق ن هذا الميتمر االميتمرا التي سبقت اقد كزان أضزعقها ىمليزاً ،حيزخ انت ز المزيتمر لجازة تاقيذيزة مزن 48
ىض اً ،و ذ كان هذا العدد من المات بين كقيادة يومية للحركة الوطنيية ،يعطزي ميتزرا ً لضزعا هزذه ال ركزة ،اهز
ييتر أيضا ً لعمق الصرا الدائر اين الاتلتين الرئيميتين اي الميتمرر وىادما نعلز أن البية
اللجاة التاقيذية المات بة كانت من أنصا الاتلة الاشاتبية المعرواة اعاقتها مع اريطانيا ،ند  ،ىمزق المزأاو الزذي
و لت هذه القيادإ()5ر
ويماززن القز س أن هززذا المززيتمر كززان خاتمززة تقريبيا ً لمرحلززة اناشززقت ايهززا بيعززة هززذه القيززادإر لقززد مضززن اغسززتعما
البريطاني اي تمتيق ال ركة ال اية ىلن كل عيد ،أكان ذلم على صعيد إضعاف مقاومة شعبنا وتفتيت تماسم
مجتمعنا بشكل مباشر ،أ في ابت داع األدوات العميلة ذات النفوذ أو تغذية الصراعات بين الكتل العشائرية وبشكل
خاص بين الكتلتين المقدسيتين :الحسينية والنشاشبية.
 - 8ما ست اريطانيا يلة القترإ الممتدإ اين الميتمرين سياسة هج مية متعددإ ال ز ه ىلزن قاىزدإ سزعيها لقزرض
هيماتها وت قيق ما ا اي وىد الق ر وقد شكلت هاتان المسألتان المترابطتان ثوابت السياسة البريطانية ،اق
م ااقة ىصبة ا مز ىلن اغنتداع البريطاني ىلن المزطين ،سزات ال ا مزة البريطانيزة دسزت ا ً لقلمزطين ،تضزمات
مقدمت ز وعييد بلفييور وذلززك اززي  10آع  ،1922وقززد "أنيطززت االماززدوع المززامي سززلطة اإلتززراف ىلززن ا اضززي
العم مية"ر وس ف يتز تعديل هذه المادإ غحقزا ً ااتجزاه ت سزيع زاحيا المازدوع المزامي ىلزن أ اضزي (الميزرل)
اما يماا من التصرف اها ااسز اح الجالةر
اعد اشل المجلة التشريعي امقا عة تعبية حاسمة لانت ااا  ،لجأ ال ا مزة لزن زدا ازام سزمي تعلزن ايز
تأسية مجلة استشا ي ديد ىاو 1923ر و ذا كان هذا المشرو قد اشل أيضا ً اانم اع البيزة المازدواين العزرع
ما ت ت الضو الشعبي ،اقد ازاد ال ا مزة ازي أواخزر ىزاو  1923لزن زر مشزرو الوكالية العربيية كهيلزة
( )1لي تتراجيع بريطانييا عين المجليس التشيريعي إال بعيد أن عينيت عيدداً مين الفلسيطينيين العيرب ،اليذين اضيطروا لالسيتقالة الحقيا ً تحيت الضييغط
السياسي الوطني.
 ))2انهيارت هييذه المعاهييدة تلقائييا ً بعييد احييتالل الوهيابيين للحجيياز وطييرد الهاشييميين منهييا ،وتشييكيل المملكية العربييية السييعودية .وقييد شييكلت هييذه
المعاهدة تراجعا ً واضحا ً عن معاهدة حسين ـ مكماهون ،التي نصت على استقالل البالد العربية بما فيها فلسطين عا .1915
 ))3راجع اميل توما .المصدر السابق (ص.)41
 ))4راجع د .كامل محمود خلة .المصدر السابق (ص.)281
 ))5يصف محمد عزت دروزة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر السابع بالتالي ... " :وكانت فعالً ممثلة للفئيات جميعهيا ،مجلسيية ومعارضية
ومخلعة ومنافقة وسماسرة وباعة أراضي وجواسيس ،وانتخيب لهيا ثالثية أمنياء سير  ...فكيان كيل هيذا مظهيراً لميدى االنقسيا  ،وميدى ميا كسيبته
المعارضية التيي شييجع عليهيا اإلنكلييز ميين خطيورة ،وميا أصي اب الجبهية الوطنيية ميين تضعضيع ،وبالتيالي مييا أصياب اإلنكلييز ميين نجياح عظيي فييي
توجيهاته ودسائسه وخططه ."...
راجع "القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها" ـ الجزء األول . .ت .ف ،.دائرة اإلعال والثقافة ـ محمد عزت دروزة.
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ىم مية استشا ية االعاقزة مزع اغنتزداع ،ىلزن زرا الوكالية اليهوديية! واشزل المشزرو  ،ولازن اريطانيزا سزجلت
نجاح زا ً ىلززن ن ز آخززر حيززخ مززدد اغتقززاو ح ز س مشززرو وتابززرم غسززتواس ميززاه المززطين مززن قبززل الشززركا
الصززهي نية ،والززذي لقززي معا ضززة واسززعة اززي الززباد ،وتمااززت مززن تمريززر مشززرو الاقززد القلمززطياي اززدياً للاقززد
المصري المتداوس ،ز المعا ضة اغقتصزادية والمياسزية ال اسزعة لز  ،وأ زد المزلطا كزذلك قزان ن الجامزية
القلمطياية( )1الذي ي اطريقة ت ايلية ليممح اتمجيل اليه د المها رين "الشرىيين" ماهز و ير الشزرىيين ،امزن
ازيهز الززذين زاد وا المززطين وأقزام ا اززي الززدان م تلقزة ،وت ايلززت كزذلك ل رمززان ىشزرا اآلغف القلمززطيايين مززن
اكتماع الجامية واق ذا الق انين ررر ال ر
ولز يقتصر ال ضع الهج مي ىلن سن سلملة من التشريعا والق انين ت د سزلطة اغنتزداع ،وتيمزر قامزة الز ن
الق مي اليه دي ،بيل مارسيت مختليف الضيغوطات لتمزييق الحركية الوطنيية الفلسيطينية ،مرتازتإ ىلزن تااقضزا
اايززة الابيززرإ ،وىلززن قاىززدإ اغسززتواس اإل رامززي للامززيج العشززائري لمجتمعاززا الريقززي
القيززادإ اإلقطاىيززة الب
ً
والمدياي ال ديخ التا ن نمبيار ابعد اللطمة التي و هتها ال ا مة البريطانية لل اد القلمطياي المابهق
ىن الميتمر القلمطياي المادس ،لجهة ىدو استقبال سميا ً وىدو اغستجااة ي مزن مطالبز يلزة تزهرين ونصزا
تقريبزاً ،ىزاد ال اززد لزن المزطين ليجززد أن زك اغنتزداع البريطززاني أ زبح ناازذاً ،وأن اريطانيززا ممعازة ازي سياسززتها
الهج ميززة ىلززن ا ض ،وتمهلززت هززذه المياسززة اززي اإليوززاس امياسززة خلززق المصززاى أمززاو ال ركززة ال ايززة اقصززد
تقتيتهار
 - 9ضززمن هززذا المززياو ززرل التشززجيع ىلززن تشززايل مززا سززمي بييالحزب الييوطني ،اقيززادإ سززليمان التززا ي القززا وقي،
الاشاتيبي ازي الهيلزة القياديزة لهزذا ال زتعر لقزد ىقزد ال زتع الز اي مزيتمره ازي  9ـ  10تشزرين
ا
وحض
الهزاني  ،1923و زام ارنامجزا ً يززان ىلزن "ىزدو اغىتززراف ا ىزد القز ومقاومتز  ،سززن دسزت مطزااق لاتىززا
ا مة وأح الها و اض الدست الذي وضعت ال ا مة ،تأليا مجلة نيااي ،تشايل حا مة و اية وقبول ميا يمكين
الحصييول عليييه ميين الحكوميية()2ر و ذا وضززعاا انب زا ً العبززا إ التززي تيكززد ىلززن قب ز س مززا يماززن ال ص ز س ىلي ز مززن
ال ا مزة ،زز مزا تاشزق ىزن بيعزة هزذا ال زتع ،نجزد أنز يعيزد زيا ة نقزة أهزداف ال ركزة ال ايزة (ااسززتهاا
الم قا ضد اغنتداع) ،وذلك من أ ل أن يلقزن مصزداقية مزا ازي زق ف الجمزاهير ،واالتزالي مزن أ زل المتيزد مزن
القد إ ىلن التضليل والت ري اي الصا ال اير
ً
ً
يق س م مد ىت د واإ اي ال تع ال اي؛ أنز زا "خرقزا سزميا لصزق ف ال ركزة ال ايزة ،وقزد كزان لهزيغ
الر اس (الميسمين) م اقا ىديدإ اي مماوقة ال ا مزة والمزير ازي ت يهاتهزا ومازاوأإ ال ركزة ال ايزة ،كمزا كزان
لبعضهز يد اا اإ اي المممرإ وايع ا اضي لليه د"()3ر
زم ئيل ،اقزد و زا ميسمزي ال زتع أنهزز "ت اقز ن ل يزاإ
أما المازدوع المزامي البريطزاني الصزهي ني هيرازر
اي راىا سياسية ،اهز ير ب ن ازي ايزادإ ثزرواتهز ،ويعتقيدون أن اإلدارة والسييطرة
هادئة وغ ي دون الت
ً
البريطانيية اززي المززرف الززراهن ،همززا خيززر مززا يماززن أن يجعززل الززباد وأنقمززهز أكهززر اادهززا ار واعضززهز مززدا ى ن
ام اققهز هذه بدوافع أقوى ،ناجمة عن الحزازات داخل صفوف معسكر المعارضة"()4ر
واززي المعاززن نقم ز يق ز س د واإ "ومززع أن هززيغ قززد ل ز ا مطب ز ىين اطززااع ال ز لية وموم ز اين اززي و ايززتهز
و خا هز اي الجملة رر اقن ما كان من دسائة ودىايزا  ،ومزا لعبتز ا وتزاج وا نمزاع والعصزبيا والمااامزا
الم لية من أدوا  ،قد ساىد كهيرا ً ىلزن ت قيزق تزي يزر قليزل مزن تلزك الوايزة ،وىلزن زرد تزي يزر يمزير مزن
القت وال هن ىلن ال ركة ال اية ونشا ها"()5ر
اززي نقززة سززياو الت ريز ىلززن ال ركززة ال ايززة وتقتيتهززا ،تززز نشززا حييزب المييزارعين (حززتع الززت ا الر عززي)،
وااىتبا ال تع ا اىيا ً اقن "اهت ـاهريا ً ا ماية الم ص غ وت قيض الضرائ وت مين الطرو الت اىية،
وتعميز التعليز الت اىي اي القرل ،و نشا ااك ا اىي ،وتأسزية زادوو ىزاو للزت ا "()6ر وأمزا سياسزيا ً اقزد قزر
"التعززاون مززع ال ا مززة ىلززن يززر ضززن االمياسززة الصززهي نية"( )7ر أمززا م مززد د واإ ايق ز س اززي تشززايلة حززتع
 ))1للتفاصيل حول الدستور وقانون النقد وقانون الجنسية ،راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص 181ـ .)197
 ))2راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)228
 ))3راجع محمد عزت دروزة .المصدر السابق (ص.)48
 ))4راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)239
 ))5راجع محمد عزت دروزة .المصدر السابق (ص.)49
 ))6راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)241
 ))7راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)241
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ا لمتا ىين أنها كانت "ت مل اي اا اها اارإ التقريق اين المدياة والقريزة ،والمزدني والقزا  ،وتوزذل ادىايزة خبيهزة
تمتهدف يقا الريبة وس المن اي القا ن المزدني رر وقزد لممزت أيزدي ال ا مزة مزن ناليزت وىزرع ازي هزذه
ال ركة ،وت هد مشزاهد واتصزاغ متا ىزة ايزاهز وازين القزائمين المز قين اهزذا ال زتع رر وكانزت هزذه ال ركزة
أق ل ما تا ن اي ل ا ناالة ،ن هذا الل ا كان يبدو ا تزد وا ىازا ازي ال ركزة ال ايزة وازي حركزة المقا عزة
حيالذ ررر"()1ر
و ذا وضعاا انبا ً ىبا ا د واإ ىن يقا الريبة وس المزن ازي القزا ن ز المزدني ،وسزلماا م ضز ىيا ً (وهزذا
يح) اأن الريبة وس المن كانا م ز دين اعزاً يوهزذه زاهرإ م ز دإ ازي يقازا والريزا العرازي اشزال ىزاو
وتأخذ أتااغً ي مية من التعليقا والااا أحيانا ً "ىلزن حمزاع القاحزين وسزاان الريزا ىم مزاً] ،وأن ز هر هزذه
الماهرإ اي الم صلة الاهائية بقي ،ذا سلماا اذلك يبقن أن ممت ل التط الرأسمالي اي المزطين لزز يازن قزد الز
ممت ل التازاقض ازين الريزا والمديازة ،ومشيكلة الفيالح الفلسيطيني أساسيا ً وجوهرييا ً لي تكين ميع المدينية بيل ميع
الصهيونية التي تعمل ىلن سل ا ض ،ومع االستعمار البريطاني الذي كان ي ار لها كاازة اإلماانيزا مزن أ زل
ذلك ،ومع كبار المالك الذين ااى ا أ ضهز والمماسرإ س ا أقام ا اي الريا أو المدياةر
ولذا اقن زاهرإ ال زتع الت اىزي لزز تعمزر ولزز تهمزر نهزا تشزايلة مصزطاعة تتازئ ىلزن زاهرإ تزديدإ الهامشزية
ضزد حزتع المزتا ىين أخزذ
ضمن ال اقع القلمطياير ومن الملقت للامر اعزاً ،أن ال ملزة الشزعبية التزي تطز
أاعادها الملم سة اي الريا القلمطياي نقم  ،ىلن تال ىرائض وارقيا ااضة ل وماددإ ا ر
وند ج ضمن مماهر التشز يش ىلزن ال ركزة ال ايزة إلضزعااها خلزق "جمعيية تعياون القيرى" ازي تمز ا ،1924
والتي لز ت تلا اي مبادئها وسل كها المياسي ىن ال تاين المااقينر
واي المياو نقم يأتي تشايل "حزب األهيالي" ىزاو  ،1925و زز أن تمزمية حزتع غ تاطبزق ىلزن هزذه التشزايلة
التي اقتصر ىلن ىدد م دود من العاا ر الشااة المهققة المركزتإ أساسزا ً ازي ماطقزة نزاالة ،وذا مطالز ال يزة
ضززيقة تعبززر ىززن م حززا ااتجززاه ال ززائا واإلدا إ ،اقززد اسززتمر هززذه التركيبززة حتززن ىززاو  1928بفعييل ضييعف
الحركة الوطنية ،وكانت سببا ً إضافيا ً من أسباب هذا الضعف كذلمر و ذا أضقاا لهذه التشايا اغنقمامية ،تشزايل
"الحزب الفلسطيني الحر" اي أواخر  ،1927وقبل مااما انت اازا المجليس اإلسيالمي ىزاو  1925ـ ،1926
ومزا سزاهمت از مزن تعميزق لانقمزاما داخزل ززق ف القيزادإ الطبقيزة ال احزدإ ،يتضيح أمامنيا سيبب جيوهري مين
أسباب الركود الوطني النسبي في هذه المرحلةر
 - 10ضمن أ ا التشرذو والتقتت والرك د ال اي العاو ،الذي زا معبزرا ً ىزن ا امزة العميقزة للقيزادإ اإلقطاىيزة
والبر ااية الابيرإ ،ا مياد "جمعية العمال العيرب" ازي  31آذا  ،1925وكانزت وغدإ الجمعيزة تعبييرا ً أولييا ً
ىززن بززة بقززة (آخززذإ اززي اغتمززا تززيلا ً اشززيلاً) ىلززن البززروا الممززتقل ىلززن المززاحة اغقتصززادية واغ تماىيززة
أهزداف الجمعيزة حز س مطالز العمزاس وضزرو إ تامزيمهز مركتيزاً ،و زا ت
والمياسية القلمطيايةر وقد تم ز
هيالية أولية ،نقطة ضزعقها ا ساسزية ،تمهلزت ازي ك نهزا تعتمزد ىلزن مبيدأ الجمعيية العموميية للعضياء المنتسيبين
إليها بغض النظر عن المهنةر ولهذه الهوزرإ آثزا سزلبية واضز ة سز ف تبزرا غحقزا ً ازي ممزا ىمزل الجمعيزةر وقزد
"ثبتت الجمعية اي ارنامجها أهدااا ً و اية كالاضاس ضد اغستعما والصهي نية ،وأهزدااا ً بقيزة ىامزة مهزل الاضزاس
لة مباترإ اهم و العماس الي مية مهل ت ديزد سزاىا العمزل ،ا ز ،
ااية ،وأخرل ذا
ضد اإلقطا والب
مشاا القصل الايقي ،التع يضا ررر ال ر وخاضت الجمعية اي ىامي  1927ـ  1928ثاثزة ضزرااا نا زة
أولها ضد متعهد لاق ل التراع وال قر ،وثانيهما اي معمل للارت ن اي تقا ىمزرو ،وثالههمزا ازي مصزاع للمزجائر ازي
حيقار وازي أواخزر ىزاو " 1927تزز تشزايل نقاازة لعمزاس المطزااع العرايزة ازي ياازا ،وكزان ذلزك ادايزة تشزايل الاقاازا
المهاية"()2ر
اي نقة القترإ الممتدإ اين الميتمر القلمطياي المادس والمااع ،وت ديزدا ً ازين ىزامي  1925ـ  1926تزهد الزباد
ثالثيية إضييرابات عاميية ا وس اززي  25آذا احتجا زا ً ىلززن ايززا إ الل ز د الق ز للقززدس ،والهززاني اززي تشززرين الهززاني
 1925تضاماا ً مع اله إ الم ية ضد اغستعما القرنمي ،والهالخ اي آذا  1926احتجا ا ً ىلزن ايزا إ المازدوع
المامي القرنمي ايااس اي القدس"()3ر
 ))1راجع محمد عزت دروزة .المصدر السابق (ص.)46
 ))2حول هذه الفقرة راجع د .طهبوب .المصدر السابق (ص 48ـ .)53
 ))3راجع اميل توما .المصدر السابق (ص.)58
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 - 11ن هذه الاضاغ الجماهيرية التي تيتر لمرف م ض ىي ناضج ،غ تاقي سمة الرك د النسيبي التزي تالمازا
ىاها ،وا هز من ذلك اهي تمل ض ا ً سا عا ً ىلزن اناشزاف الزدو الزذاتي لقيزادإ ال ركزة ال ايزة اضزعق وهتالز
أحياناً ،وقد اناشا هذا الدو اال قائع التالية
يح ،ا هزداف ا ساسزية للاضزاس الز اي ،اقزد اضزت
أوالً -لقد حدد ال ركة ال اية ىبر ميتمراتها واشال
وىد الق (سياسة وتجليا ملم سة ىلزن ا ض) ،و اضزت اغنتزداع ،و البزت ااغسزتقاس ،ولااهزا لزز تشز ن
العدو اشال ز يح ،اهزي ذ أىلازت ىزدا ها الصزريح للصزهي نية ووىزد القز  ،تعاملزت مزع البريطزانيين أ ز اع
ال ىد وحمات وكاالي سبل ت قيق كما ل كان ا حاماًر وازي أحمزن ا حز اس ،كمزا لز كزان ا خصزما ً وحامزا ً ازي ذا
ال قتر ولز يجر التعامل معهزز كعزدو سز ف يجزري تش يصز غحقزا ً ازي أدايزا حزتع اغسزتقاس اأنز " أس الزدا
وأ ل البا "ر واديهي أن ىدو التش ين الدقيق للعدو لز يان ممألة ىميرإ ذهاياً ،االعمر تزأتن مزن بيعزة القيزادإ
ال ايززة الطبقيززة التززي كانززت تززد  ،أن اززع وتيززرإ م ا هتهززا لبريطانيززا لززن ممززت ل مززا تتطلب ز القضززية والمززرف
الم ض ىي ،س ف ي دي امصال هار
ثانييا ً -ونتيجززة لمززا سززبق ،كانززت هاززا ،اج ز إ هائلززة اززين ا هززداف ال ايززة المطروحززة ،وال سززائل المتبع زة مززن أ ززل
نجااهززا ،اا هززداف الم ززددإ لززز تاززن تعاززي أقززل مززن ضززرو إ التعبلززة ال ايززة الشززاملة والمتعززددإ ا تززااس لطززرد
الممتعمر البريطاني ،واقتا أسة اغستيطان الصهي نير وأمزا ال سزائل الاضزالية الزز تازن تتجزاوا ااهيزر أسياليب
المناشيدة لبريطانيييا ،والضييغط السياسييي المتقطييع عليهييا ،مززن واز د متاززر إ لززن لاززدن ،ومقززااا غ ت صزن مززع
الممززيولين البريطززانيين اززي المززطين ،لززن سلمززلة يلززة مززن اغحتجا ززا الدااىيززة دا ً ىلززن مبززاد ا اريطانيززة
متصلة ،تص اي خ تطبيق وىد الق ىلن ا ضر
ثالثا ً -حجاو ذو بيعة ااقعة ىن اللج لن التعبئة الجماهيرية ،ز الت قت الجماهيري وال سائل الماديزة الابيزرإ
المتاحةر لقد كانت اللجاة التاقيذية ت من اهيبة حقيقية اي الباد ،يقا ً وح اضر ،و لن انز اللجازة التاقيذيزة كانزت
ا سززرإ ال مززياية الم اليززة لهززا تضززع يززدها ىلززن ماانيززا معا يززة وماديززة هائلززة ،ىبززر مركززت اغقتصززاد والمجلززة
اإلسامير لقد كانت تمتلك سلطة تعيين ال طبزا ازي الممزا د ،وتشزايل الم زاكز الشزرىية وتعيزين القضزاإ و زدا
القتاول ،أي احية اإلاتا االجهاد من أ ل ال ن وت ديد مضم ن هذا الجهزاد ،وخلزق تزباة متااملزة للت زريض
المياسي ،وال خ ىلن الاضاس اي ىم و الباد ىبر خطبزا الممزا در وكزان المجلزة اإلسزامي ممزيوغً ىزن دا إ
ا وقاف اإلسامية ،والتصرف اأم اس الممزلمين ،وكزان ااإلمازان ت يزل هزذه اإلماانيزا الابيزرإ اعزاً لتصز ازي
أقاية تدىيز م د تعباا وتط ير ا سالي الاضالية المعادية لاحتاس البريطاني واغستيطان الصهي نير
لقد أحجمت اللجاة التاقيذية ومعها دا اإلاتزا والمجلزة اإلسزامي ىزن ت يزا هزذه اإلماانيزا ر وقزد ياز ن الازاو
ىزن اإلحجززاو تعبيزرا ً م ققزا ً لد ززة اغلتبزاس ،اززالمقتي لزز ياتززا ااإلحجززاو المزلبي ،اززل اسزتعمل ززاحيات ال اسززعة
اس مضم نين ااسزتجااتهز لمياسزت الممزاومة لاحزتاسر سز ف يزراض
اأنانية ال ية ضيقة لت سيع نق ذه ،وا
ً
ً
المقتي مزهاً تعيزين ىزت الزدين القمزاو خطيبزا متجز غ ليزدى لزن الهز إر اال ركزة الجماهيريزة يجز أن تاز ن ت زت
الرقااة ،وسلطة المقتي يج أن تا ن مطلقة اي مما سة هذه الرقااةر والمجلة س ف ي ا لتاميزة الاقز ذ العزائلي
ااية الابيرإ ■
والعشائري وايادإ اغنقماو والتقاك اي ق ف القيادإ اإلقطاىية الب
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تطور الحركة الوطنية..
من هبّة الـ  29حتى النكبة
()1
من منعطف هبّة الـ  29إلى مقدمات الثورة الكبرى
 - 1انطلقزت أحزداث  1929مزن حزائ البزراو الزذي هز زت مزن ال زرو الشزريا (حزائ المبازن االامزبة لليهز د)،
وىمت العديد من الم اقع اي الباد وتمزببت ا قز ىزدد كبيزر مزن الضز ايا ( 133قتزياً و 339ري زا ً مزن اليهز د
و 116قتياً و 232ري ا ً من العرع)ر
يزر أن هزذه ا حزداث لزز تازن مجزرد ا زطداما ازين العزرع واليهز د ،ازل كانزت اج هرهزا هبّية شيعبية ازي و ز
اإلدا إ البريطانية اإلمبرياليةر وهذا ما مدت التماهرا الشزعبية ال اتزدإ غ ازي المزدن الم تلطزة ا مز  ،ازل ازي
المدن العرايزة ال الصزة مهزل نزاالةر واهزذا المعازن كانزت هزذه التمزاهرا معاديزة لإلمبرياليزة البريطانيزة ،دون أن
نمق دو ال قيادإ الصزهي نية ازي هزذه ال ز ادث الداميزةر وسز ف ياز ن لهزذا الصزداو البريطزاني ـ القلمزطياي ا وس
والابير تأثيرا ً يجاايا ً ومتعدد ال ه اي ا حداث الاحقة ،اقد كرست هذه الصدامات الدموية بريطانييا عيدوا ً ،كمزا
أن الجماهير تجرأ ىلن هذه الق ل اغسزتعما ية الابزرل ،وسز ف تبزرا هزذه الجزرأإ اشزال أكبزر ازي اغنتقاضزا
الاحقة()1ر
وازي سزياو أحزداث آع  ، 1929و زز القمزع الزذي وا هتز ال ركزة الجماهيريزة ،اقزد أضزرات الزباد ازي  2تشزرين
الهاني  1929اي ذكرل وىد الق  ،ماددإ اال ىد واالمياسة وال د البريطزاني ازي المزطينر وازي أواخزر تشزرين
ا وس ىقد ميتمر للاما اي مدياة القدس ،ضز ثاثمائة مادواة أتين من م تلا المدن القلمطياية ،وقزد أكزد المزيتمر
ىلن اض وىد الق والهجرإ اليه دية ،و ال اقياو حا مة و اية ،وأكد كذلك ىلن ضرو إ قيزاو حركزة نمزائية
أس إ اما ه قائز اي البلدان العرايةر
 - 2كان أارا حدث ااتتح ا ىاو  1930ه انعقاد ميؤتمر العميال العيرب ازي  11كزان ن الهزاني ،وقزد ضزز المزيتمر
 61ماززدواا ً ززالبيتهز مززن حيقززا والقززدس ويااززا ،وحمززي المززيتمر ااهتمززاو كبيززر ،ذا أن انعقززاده أتززن اع زد انتقاضززة آع
 1929التزي تززد أنمززا العززالز لززن المززطين ،وقززد تتالززت ىلززن المززيتمر ارقيززا التضززامن مززن المززطين وخا هززا
وخا ة س يا ولباانر كما و هزت قيزادإ ا مميزة الشزي ىية الهالهزة نزدا لزن المزيتمر تقز س ايز " ررر ن الجمزاهير
العمالية والقاحية مدى إ لمراقبة قيادتها ال اية اإل احية التي تمعن لعقد مماومة مع
اإلمبرياليزة اإلنجليتيزة ىلزن حمزاع الجمزاهير الشزعبيةر ن مزيتمركز العمزالي يزدس ىلزن أن العمزاس العزرع قزد اززدأوا
يع ن المهمة التا ي يزة الملقزاإ ىلزن ىزاتقهز ازي المعركزة الابزرل التزي ي ضزها الشزع العرازي ازي سزبيل ت زر ه
ال اي"( )2ر وقد د ىن الميتمر قرا ا ىديدإ اعضها ذو لة مباترإ ااضاس ىم و الشع
أ) ماح اغستقاس المياسزي التزاو لقلمزطين ازي زا ال حزدإ العرايزةر ب) تزج الهجزرإ اليه ديزةر ج) تزج قزرا
المززلطا ال ا ميززة القاضززي امززاح حززق اسززتهما مشززرو ا سززقا الب ززر الميززت إلحززدل الشززركا اليه ديززةر د)
المطالبة اقيجاد ىمل للعماس العزرع ،والمطالبزة اتشزويل العمزاس العزرع ازي ا تزواس العامزة ال ا ميزة ا مز نمزبة
الم ا اين العرع لمجم ساان المطينر هـ) الدى إ ل ضع نماو خاص للمما ين المياسيينر
أما ىلن الممت ل الاقزااي ،اقزد زر الزدى إ لتشزايل نقاازا ىماليزة ازي ىمز و أن زا المزطين ،و قزرا اإلضزراع
للعماس كلما احتا ا لذلك ،والمطالبة امن تشريعا وق انين خا ة ل ماية العماس()3ر
لقد كان الميتمر اانعقاده ،وااغهتماو ال اسع الذي حمي ا م ليا ً وىرايزا ً ودوليزاً ،واالصزراىا ال زادإ التزي ت للتز
من أ ل ماع القيادإ التقليديزة مزن المزيطرإ ىليز  ،وازالقرا ا التزي زد ىاز  ،ييتزر لقز إ العمزاس الصزاىدإ ازي
اترإ ادأ تترا ع ايها ا امة الرأسمالية العالميزة مزن ناحيزة ،وتلز ازا اق مامزح المعزا  ،الطبقيزة وال ايزة ازي
المطين ،مع تط الهجرإ والمشرو الصهي ني ىلن ا ضر
 ))1ل تنتظر األمور كثيراً ،فعلى اثر قمع انتفاضة ب  1929مثالً ،تشكل تنظي مسلح سري ،عيرف بعصيابة "الكيف األخضير" التيي تشيكلت فيي
منطقة صفد ،عكا ،سمخ ،وتعززت بوجود العدييد مين المناضيلين السيوريين اليذين شياركوا بثيورة عيا  .1925وقيد عمليت هيذه المجموعيات ضيد
التجمعات اليهودية ،وكذلم ضد دوريات البوليس البريطاني.
 ))2راجع نص نداء األممية في كتاب د .طهبوب .المصدر السابق ص ( 72ـ .)73
 ))3راجع طهبوب .المصدر السابق نفسه (ص.)72
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 - 3ات لا ا خ ىن تط ال ركزة الجماهيريزة والتازاقض معهزا ،تااعزت القيزادإ التقليديزة سياسزة الت ز المزلمي
لبريطانيار واي هذا المياو سزاار وازد المزطياي لزن لازدن ليقزدو لزن حا متهزا المطالز ال ايزة المعروازة ال ا زة
االهجرإ اليه دية ،وايع ا اضي و قامة حا مة تمهيليةر
س ف تراض ال ا مة البريطانية هذه المطال  ،وممتادإ لن تقرير ز ن هز ع سمبمز ن (الزذي قزاد اعهزة الت قيزق
البريطانية لن المطين اعد انتقاضة آع  )1928أ د ال ا مة البريطانية كتااا ً أازيض تضزمن اعزض اغسزتجااة
للمطال ال ايةر اقد تبان الكتياب األبييض ت زيا سمبمز ن الداىيزة لزن ت قزيض وتيزرإ الهجزرإ اليه ديزة و لزن
تطز ير الت اىززة وتاهيقهزا كززي تلبززي حا زا المززاان ازي العمززل ،و لززن وقزا ت سززع اغسزتيطان الت اىززي اليهز دير
وىلن الممت ل المياسي يعد الاتاع ا ايض اماح د ة ما من ال از الذاتي لصالح ىم و الماانر
و ذا كانت اريطانيا قزد أىطزت االيزد اليمازن اعزض التازااغ للعزرع ،اقزد نمزقتها االيزد اليمزرل ،حيزخ و ز ئزية
وا ائهزا سزالة لزن حزاييز وايزتمن ئزية اللجازة التاقيذيززة للماممزة الصزهي نية ،ييكزد ايهزا ىلزن اسزتعداد ال ا مزة
ل ضززع اعززض ا اضززي ا ميريززة ت ززت تصززرف ال ركززة الصززهي نية كمززا وىززد اتمززهيل الهجززرإ ،وأمززا د القيززادإ
التقليدية ىلن هذه اللعبة الصقيقة الز يتعدَ دا القعل المااقة ىلن خط ا مشااهة ،والما ن البزا ا ازي دإ القعزل
هذه ه اإل را ىلن ىدو اىتبا اريطانيا ىدواًر
 - 4المرحلة الممتزدإ مزا ازين أىز او  1930ـ  1935سيوف تكيون شيديدة الغنيى باألحيداث واليدروس كيذلم ،اعلزن
عيد العدو س ف تعرف الهجرإ الصهي نية ا تقاىا ً لز يمبق ل مهيل من قبل ،وخا ة اد ا ً من ىاو  ،1933حيزخ
ستتط حركة هجرإ واسعة من ألمانيا الاااية ،ومع الهجرإ تداق غ سااق ل ارؤوس ا م اس كذلكر
لقد و ل ىدد المها رين اليه د ىاو  1932لن ىشرإ آغف ،واي ىزاو  1933لزن ثاثزين ألقزاً ،وازي ىزاو 1934
لززن اثاززين وأ اعززين ألقززاً ،وأمززا ىززاو  1935اقززد تجززاوا المززتين ألقززاً ،كمززا أن ىلياززا أن نضززيا لززن هززذه الهجززرإ
"الشرىية" حركة التملل الاهيقة التزي الوزت اثازين وىشزرين ألقزا ً خزاس ىزامي  1932ـ  ،)1(1933وكانزت ا لبيزة
الماحقة من هزيغ قادمزة مزن ألمانيزا الهتلريزة ،وقزد ااقزت هزذه الهجزرإ حركزة اسزتهما واسزعة نمزبيا ً ازي الت اىزة
والصااىة ذا تجاوا قز اغستهما مبل خممة مايين ونصا ملي ن اي استرلياي ىاو )2(1935ر
واي ال قيقة اقد ىقد ال ركة الصهي نية ممهلة ا اييز ا ل س وف ئزية الماتز المياسزي ازي ال كالزة اليه ديزة
تقاقا ً مع ال ا مة الاااية ،ىزرف ااسزز اتفاقيية هعفيارا ( 1933ـ  ،)1940وقزد تزملت ااز دا ً ىديزدإ تتعلزق ات يزل
ا مزز اس اليه ديززة لززن المززطين ،وكززذلك تصززدير اآلغ وا دوا الت اىيززة لززن المززطين ،واسززتيراد الماتجززا
الت اىية القلمطياية رر (اليه دية بعاً)ر ولية اي ذهااا ال ز ض ازي تقا زيل هزذه اغتقاقيزة ،ولازن مهزز أن نعزرف
أن قيمزة مززا رحز َس مزن أمز اس نقديززة مزن ألمانيززا لززن المززطين ازين ىززامي  1933ـ  1939الوزت ثمانيززة مايززين ايز
استرلياي ،وتضاف ليها وا دا أسمالية خاس نقة القترإ اقيمة أ اعة وخممين ملي ن اي استرلياي()4(+)3ر
ن هززذا الززداق مززن الرأسززماس الاقززدي والتجهيززتا الرأسززمالية ،قززد وسززع اله ز إ اززين القطززاىين اغقتصززاديين العراززي
والصهي ني ،كما أن احتاا الصهاياة لتصزدير الماتجزا الت اىيزة للمز و ا لمانيزة أل زق ضزر ا ً زديا ً ااغقتصزاد
العراززي القلمززطياير و ذا أضززقاا لززذلك التشززدد المتصززاىد للصززهاياة اززي تطبيززق تززعا "العمييل العبييري واإلنتيياج
العبييري"  ،و ذا أخززذنا اامززر اغىتبززا اتززتداد سززعا اغسززتيا ىلززن ا ض نززتلمة ىمززق وحززدإ ا امززة الت زي كززان
يعيشززها مجتمعنييا وشييعبنا خززاس تلززك المززا ا المصززيريةر واززي و زز هززذه الت ززديا الابيززرإ ،تززهد الحركيية
الجماهيرييية العفوييية نه ض زا ً متميززتا ً يعاززة اغسززتعدادا الاضززالية العاليززة لززدل تززعباا ،ويبززرا أكهززر مزن أي وقززت
مضن ىجت القيادإ التقليدية واستعدادها الدائز للمماومة ىلن نضاغ الجماهيرر
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 - 5تهد الباد ىلن المستوى العمالي أ اعة وثاثزين ضزرااا ً ازي القتزرإ ازين  1933ـ  " ،1935ضزرااا ىزاو
 ،1933وخممة ضرااا ىاو  ،1936وواحزد وىشزرين ضزرااا ً ىزاو )1("1935ر وتزهد ىزاو  1933تشزايل فيرق
قوى الدفاع العمالية العربية اقيادإ ميشيل متري ،وقد تز تبازي اازرإ اللجزان مزن قبزل ال زتع الشزي ىي القلمزطياي،
يز ن) للقزرو العماليزة الممزل ة اليه ديزة ،التزي كانززت
وأتزن تشزايلها دا ً ىلزن تشزايل الهمزتد و ( ئيمزها ازن
و يقتها رد العماس العرع من المصانع والميسمزا اليه ديزةر وقزد وضزعت قز ل الزداا العماليزة العرايزة لاقمزها
ارنامجا ً من نقطتزين  1ـ التصزدي لقزرو العمزاس اليه ديزة ،وذلزك اتامزيز ازرو ىماليزة ل مايزة العمزاس العزرع الزذين
يشتول ن اي الميسما اليه ديةر  2ـ ماع أية تركة يه دية من أخذ تعهدا نشائية حا ميزة ازي المازا ق العرايزةر
وتألقت اعاً حاميا ىمالية ىرايزة ازي كزل مزن القزدس وياازا وحيقزار وقزاس ىاهزا المازدوع المزامي البريطزاني آ ثزر
واكه ز ع اززي تقريززر سززري ىززاو  ،1934اأنهززا " هززر لم ا هززة أىمززاس اإل هززاع والعززدوان التززي يشززاها العمززاس
اليه د"()2ر
أما ىلن ممت ل النضال الوطني العا  ،اقد كان الاه ض ال اي الشعبي ىاماً ،و ذا كان ىاو  1932قد تهد م زة
مززن اغحتجا ززا ضززد مشززرو تز ين ا سززر العرايززة التززي ردهززا اسززتيا اليهز د ىلززن ا ض ،وضززد ضززريبة
ا ما ،اي المدن ،و ذا كان نقة العزاو قزد تزهد وغدإ "حيزب االسيتقالل" الزذي سز ف نزتالز ىاز غحقزا ً ،ازقن ىزاو
 1933كزان حززدل ذ ل العمززل الز اير اقززي تززبا  1933ا تمعزت اللجاززة التاقيذيزة ،وقززر تشززايل واززد لمقاالززة
المادوع المامي واغحتجاج لدي ضد سياسة ال ا مة اشان الهجرإ وايزع ا اضزي ،و د المازدوع المزامي أن مزن
وا ب تاقيذ أحازاو اغنتزداع ،وازذلك و ز ال زاكز البريطزاني زقعة ديزدإ للجازة التاقيذيزةر وازي  26آذا مزن نقزة
العاو دىت اللجاة التاقيذية ل ن ميتمر أسبقت ابيان تهديدي يصا ال ا مة اأنها "خصزز حقيقزي" ويطلز مزن ا مزة
أن "تعد نقمها لألىماس الجريلة"ر وقد حضر الميتمر ىزدد واسزع مزن المازدواين مزن م تلزا مزدن وقزرل المزطين،
وال ىدد ال اضرين ستمائةر وىقد الميتمر ت ت تعا "عد التعاون مع الحكومة" ،ولان الشعا تزاه ازي ممزالك
المتايدا اين العائا اإلقطاىيزة وخا زة ازين كتلتزي ال مزياي والاشاتزيبي ،واتقزق الطرازان عملييا ً ىلزن ضزرع
اارإ الا تعاون مع ال ا مةر
أما سياسة الال تعاون اقد ما ستها الجماهير الشعبية اان ايزا إ وايزر الممزتعمرا البريطانيزة لقلمزطين ازي تزهر
نيمان  ،1933وقد حيا ئية اللجاة التاقيذية م سن كا ز ال مياي "مقا عة الشع تب الشاملة" للتيا إر و الز
ا مة االم اامة ىلن كيانها اغقتصادي اتشجيع المصا ىا العراية ومقا عة البضائع والملع ا ابيزة ،يه ديزة أو
ناليتية ،من المطين أو من ال ا ج ،واعدو التردد ىلزن الم زاس والمتزا ر ا ابيزةر واوزض الامزر ىزن نتزائج هزذه
الادا ا وىن ديتها أ اً ،اقد اتتد حما الص ا ضد اريطانيا وحصل تصعيد تعبز ي اعلزي ضزد المياسزة
البريطانية وال ز د البريطزاني ازي المزطينر وقزد زر ازي  13أيلز س  1933ممزاهرإ كبزرل ازي القزدس اىتبرهزا
البريطاني ن ير قان نية ،اقمع ها اشدإ وقدم ا اعض المشا كين ايها للم اكمةر واي
قامزة ممزاهرا
 13تشرين ا وس ر مماهرإ أخرل اي القدس تزز قمعهزا ،وا تمعزت اللجازة التاقيذيزة وقزر
اززي م تلززا مززدن المززطين ىلززن التز الي ،ىلززن أن تبززدأ اززي مدياززة يااززا اززي  27تشززرين أوس ،ويمززير أىضززا اللجاززة
التاقيذية ىلزن أسزها ،وقزد تزالت ممزاهرإ ياازا ادايزة انتفاضية عيا  ،1933وت ازا ً ممزا قزد ي صزل ازي الممزاهرإ
ئية اللجاة التاقيذية ىلن أس واد لمقاالة المادوع المامي ازي  25تشزرين أوسر وممزا قالز لز "لي يسيبق
ت
لنا قط أن لجأنا حتى إلى المظاهرات السلمية ،ولكننا نجد أنفسنا مدفوعين إل يها بواسطة الشعب نفسه .ولقيد كنيا
نأمل ونحن نواجه هذا المأزق ،أن تقو الحكومة بمساعدتنا بدل أن تكرهنا على قيادة الشعب إلى إضيرابات أشيد
خطورة"(.)3
وازي اليز و الم زدد للممززاهرإ ىاتزت مدياززة ياازا ضززرااا ً ىامزا ً ماززذ الصزبا  ،وت ااززد القاحز ن والبززدو مزن الماززا ق
المجاو إ م مل ين االعصي والمااكين ،وخر ت الممزاهرإ اعزد زاإ الجمعزة حاتزدإ ااتجزاه مبازن ال ا مزة (قزد
ىددها امبعة آغف) ،ولز ترهز الجمزاهير غ ا سزا ،الشزائاة أمزاو المبازن ،وغ الشزر ة الرا لزة وغ ال يالزة ،وغ
تدخل الجزيش ،وغ زاو الازا ىلزن المتمزاهرين ،واسزتمر الهجمزا العايقزة يلزة الاهزا ىلزن مراكزت الشزر ة
والجيش ،وأىلات ال ا مة حالة الط ا ئ اي المما ر وازي اليز و التزالي تقجزر ممزاهرإ ىايقزة ازي حيقزا ،و زر
 ))1راجع د .طهبوب .المصدر السابق (ص.)122
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م اولة غحتاس م طة ساة ال ديد أاشلها الب لية البريطاني االعاا الدم ير وازي نقزة اليز و زر ممزاهرإ ازي
ناالة ،حاوس المتماهرون خالها احتاس م طة ساة ال ديد وضرع اازك ازا كليةر وازي نقزة اليز و أيضزا ً زر
داما دم ية اين ماهير الشع والق ا البريطانية اي القزدس ،وأ لقزت الازا ىلزن قز ا الجزيش ازي المديازةر
واي ىاا ر مماهرإ و هت الجماهير ضبها ايها ضد سجن المدياة الشهيرر واي تإ زر م اولزة للتحزا
ااتجاه المطا ال راي البريطانير واي لارو تز نما ساة ال ديد ،وتدخل الطيران البريطزاني لمازع ىزرع وادي
ال ا من التماهر اي المدياةر واي  30تشرين ا وس أ د ال ا مزة قان نزا ً للطز ا ئ تزمل ىمز و المزطين،
واستدىت ق ا ضااية من مصر وترو ا دن ،و ز ذلزك اقزي اإلضزراع الشزامل قائمزا ً حتزن  3تشزرين الهزاني
دو ندا من اللجاة التاقيذية أن "ياا ىن المماهرإ واإلضراع حتن تعا آخر ررر"()1ر
 ، 1933تا ي
أسزالي نضزالية أخزرل لزن انز المزذكرا والعزرائض
 - 6ذا كانت الهب ة ال اية العامة قد هدأ  ،اقد تطز
الرسمية ،وسياسة اللقا ا االممزيولين البريطزانيين ،ومااتزدتهز نصزاف الشزع العرازي القلمزطياير ومزن الممازن
أن نمت لن من انتفاضة تشرين أول ـ تشرين ثاني  1933الماحما التالية
أوالً -الممززألة ا ولززن التززي تشززد اغنتبززاه ،أن ززهي نيا ً واحززدا ً لززز يقتززل أثاززا انتقاضززة  ،1933امززا يعاززي أن العنييف
الجم ياهيري كييان موجه يا ً بالكامييل ضييد االحييتالل البريطيياني ،وقززد تززال ذلززك ققززتإ كبززرل اززي ال ز ىي الجمززاهيري،
االجماهير اكتشقت اتجراتها المريرإ من يشر الق انين غ تصاع ا ض ومن ي مي موتصبيها ،ومن يشجع
الهجززرإ وي مززي المهززا رين ،ومززن ي مززي الميسمززا العاصززرية الصززهي نيةر ومززن هززذه التجراززة الماتمززبة ىبززر
الاضاغ المتقرقة وال اية اي الداا ىن ا ض ،وم قع العمل وا ر المتماوي للعمزل المتمزاوي ررر أن العزدو
ا ساسي ه اريطانيا ،التي ت ار للايان الصزهي ني اآلخزذ ازي التبلز أسزة ال يزاإ ،وانزداعت الجمزاهير ازي مقاتلزة
مزيمة ازي نضزالها يزر المتازاائ مزع
هذا العدو واما ملات أيديها مزن و سزائل الاضزاس العايزا ،وداعزت تضز يا
العدور
ثانيا ً -استجااة الجماهير لتجاوا ا سالي الاضالية التقليدية التي كانت تتمهزل امااتزدإ اريطانيزا ن تاصزا الشزع
القلمطياي ،كانت استجااة للت دي الذي ما ست اريطانيا ضد حق و تعباا البديهية ،ولز تازن اسزتجااة ل طزة قياديزة
واىية وحاامة تط أسالي نضالها واق روف اغحتاس والم با الم ض ىية للتصدي ل ر لقزد اتمزز الاضزاس
الجمززاهيري ززز البمززالة وى ز التض ز يا االعق يززة ،اززر ز ممززاهر التامززيز التززي اكتمززبتها الممززاهرا واعززض
الهجمززا الماممززة ،اقززد تميززت الاضززاس العززاو بكونييه هبّ ية عنيفيية ل ي تنجييز أهييدافا ً ملموسيية ،ولززز تت ز ار لهززا آاززاو
اغستمرا  ،ااان غ اد أن تعق الهبة اترإ هدو اانتما الهبة المقبلةر
ثالثيا ً -كمززا حصزل اعززد انتقاضززة آع  ،1929مزع تشززايل ىصززااة الكيف األخضيير ،اقززد تشزالت اززان انتقاضززة 1933
واعدها ماىة سميت – ىلن سبيل التجريح  -اعصااة أبو جليدة ،وهز لقز لقزا المزطياي اسزم أحميد المحميود
من حدل قرل ناالة ،لقد انتقل لن العمل المملح انطاقا ً من مشزالة مزع ىائلتز حز س ا ض ،وانضزز ليز العديزد
من القاحين المطرودين من أ اضيهز ،و كت أا لدإ نشا العماري ضد البريطانيين ،ااعزا ً تزعا مزيهز لزن
الب ر ،و ا د اشال خاص اس الب لية المتعاونين مع اغحتاس،وكان ىمل متركتا ً اي البداية اي ماطقزة نزاالة
ومن ثز اي الجليزلر واعزد أحزداث  1933تزا  ،ازي ىمليزة التصزدي لتهريز اليهز د ازرا ً ىبزر ال زدود المز ية ازي
ماطقززة ال لززة ،واقززي ناتززطا ً حتززن ززيا  ،1934حيززخ ألقززي القززبض ىلي ز اال تززاية ،ووا ز حاززز اإلىززداو ىلي ز
اشجاىة المااضلين ا وايا لشعبهزر
اي ماتصا ىاو  1934تشالت من مجم ىا من الشباع القلمطياي "لجنة حراسية السيواحل" للتصزدي للهجزرإ
اليه دية ،وت اىت المهاو ىلن ز س المزاحل القلمزطياي ،وا زطدمت االممزل ين الصزهاياة الزذين كزان ا ي رسز ن
المها رين المتمللين قرع ناتانيا ،و د الملطة البريطانية معتبزرإ ىمزل اللجازة تش يشزا ً مزن تزأن أن يمزاىد ىلزن
اإلخاس اا من ،وأنذ اأنها ستماع ميع الم اوغ التي يق و اهزا أازراد هيلزا  ،خزذ القزان ن اأيزديهز ،وأن مزن
ي ززالا س ز ف يعززرض نقمز لإل ززرا ا ام ز قززان ن ماززع الجززرائز ،و د اللجاززة التاقيذيززة دا ً مت قع زاً ،األقززت
مميولية ال ادثة ىلن ى اتق ال ا مة والمميولينر
ن تشايل ىصااة الاا ا خضر ،ومن ثز ىصااة أا لدإ ،و معية حراسزة المز احل وازرو قز ل الزداا العرايزة
العمالية وىشرا أىماس المقاومة المتقرقة ا خرل ،ذ كانت تعبزر ىزن اغسزتعداد الاضزالي العزالي لزدل الجمزاهير،
 ))1الجانب األخباري ألحداث عا  1933وارد في العديد من المصادر ،ول نجد ضروريا ً اإلشارة إلى مصدر بعينه.
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وتعبر كذلك ىن أتااس متقدمة نمبيا ً مزن التامزيز المز قعي ،اقنهزا تزدلل مزرإ أخزرل ىلزن عفويية المقاومية الوطنيية
غاتقادها اشال ا خ لقيادإ حاامة تامبها قة الشم لية واغستمرا ر
رابعا ً -واي ال قت الذي كانزت تبزدي الج مزاهير هزذه الزرو الاقاحيزة العاليزة ،والتزي كانزت تصزل حزد القزدا امزا دازع
خليل سااكياي أن يات اي ي ميات اي  28تشرين أوس  1933ىزن شيعب "أعيزل ال يمليم مين السيالح شييئا ً غيير
أحذيتييه ومداسيياته يهيياج المتراليييوزات ،ويهيياج الفرسييان فيخطييف الفرسييان عيين صييهوات خيييوله ويدوسييه
بأقدامه"()1ر واي ذا ال قت يات المادوع المامي ىن ال اج أمين ال مياي (الذي كان ائبا ً اان اغنتقاضة ،ولزز
يمتعجل الع دإ لن المطين) " ناي واثق من أن المقتي ي بازي وي ترمازي وي زرص ىلزن تقزديز العز ن لزي ،وىلزن
كل حاس اال قيقة هي أن نق ذه الذي يضزع ثقلز لزن انز اغىتزداس هز ذو قيمزة ميكزدإ ،ولز وضزع هزذا الهقزل ازي
الجان اآلخر اقني واثق من أن نش ع اضطرااا واسعة يصبح أمرا ً غ مقر ما ررر"()2ر
ن المقا قة ا خة ،ولز يعد ا مر مجرد ت لا القيادإ ىن ال ركزة الجماهيريزة ىلزن خطز إ هزذا الم ضز  ،ازل
تط ال ضع ااتجاه تناقض فاضح بين جما هير يتصلب عودها النضالي بشكل متصاعد ،وبين قيادة تسير باتجاه
التفسخ ر ومن دغئل هذا التقم ىجت اللجازة التاقيذيزة واشزلها المتازر ازي ىقزد الميؤتمر الفلسيطيني الثيامن ،ومزن
أاززرا دغئل ز م ززة اغادهززا الجديززدإ اززي تقززري ا حززتاع اززي هززذه المرحلززة ،ااسززتاادا ً لززن قززرا أ ززد ت اللجاززة
التاقيذية اي ماتصزا ىزاو  ،1934والزذي دىزا الاتزل المياسزية ن تشزال أحتاازاً ،تشزالت االقعزل وتباىزا ً ا حزتاع
التالية
حزب الدفاع اي كان ن أوس ىاو  1934وىماده كتلة الاشاتزيبي ،والحيزب العربيي الفلسيطيني ازي الرازع ا وس مزن
ىززاو  1935وىمززاده آس ال مززياي ،وحييزب اإلصييالح اززي ماتصززا ىززاو  ،1935وىمززاده ىائلتززا ال الززدي والبززديري
(حمين ال الدي ئية ال تع الجديد كان قد رد من كتلة الاشاسيبي امزب الصزرا ىلزن الديزة القزدس) ،وحيزب
الكتلة الوطنية اي أواخر ىاو  ،1935وتال ح س اثازين مزن أازرا الش صزيا الااالمزية همزا ىبزد اللطيزا زا
قان ،واىتبر "ممهاً" لااالة وتماس المطينر
وىبد القتا
و ذا احتاماا لن ازرامج هزذه ا حزتاع ،و زدنا أنهزا تزديدإ التشزاا  ،االهزا تطالز ااغسزتقاس ،و لوزا وىزد القز ،
ووقا الهجرإ ،ووقا ايع ا اضي ررر ال  ،أما على أر الواقع ،فقد كانت مجرد ترسي للكتل العائلية وأسماء
مستعارة لها .وقد لعبت دو ا ً سلبيا ً اي مما ال ركزة ال ايزة ،وكانزت ميتزرا ً ىلزن تقمز هزذه القيزادإ التزي سز ف
تتجاواها ا حداث الاحقةر
ومع ستهاا ال تع الشي ىي القلمطياي ،ك ن خا ج هذه التركيبزة كلهزا ومشزاات مزن نمز آخزر ،يمازن أن نعزين
م قعا ً خا ا ً لحزب االستقالل الذي تأسة ىاو  ،1932والذي س ف يجري الااو ىا اي سياو آخر ■

()2
الحركة القسامية والثورة الفلسطينية الكبرى ( 1936ـ )1939
 - 1ىزاو  1935لزز يازن اقز ىزاو ازروا تقمز القيزادإ التقليديزة وو ز ل حزد اغهتزرا  ،ازل كزان ثلهز ا خيزر مليلزا ً
االت ركا الجماهيرية الا ىية ،اقد أد حادثة اناشاف تهري أسل ة لزن الصزهاياة لزن لهزاع المشزاىر ال ايزة
مززن ديززد ،و ذا كانززت اللجاززة التاقيذيززة قززد تعا ززت مززع الم ض ز اأسززل ع العززرائض واغحتجا ززا  ،اقززد نقززذ
الجماهير ضرااا ً و اياً ،احتجا زا ً تزاماً ازدأ مزن  26أكتز ار 1935ر وتزهد هزذه القتزرإ ت ز غً ن ىيزا ً ازي العمزل
ال اي امه الحركة القسامية ىلن ممر الاضاس ،وكان الشي ىت الدين القماو قد انتقل لن المطين ازي ادايزة
العشزريايا  ،وازدأ ىملز الجهزادي ايهزا اأتززااس سزريةر وتشزالت ىززاو  1928قيزادإ خماسزية ل ركززة القمزاو واضز ة
ززل ديززن اقيززر) اززقن ا اعززة اآلخززرون كززان ا
اايززة الصززويرإ الززدنيا ،اززقذا اسززتهاياا القمززاو (وه ز
اغنتمززا للب

 ))1راجع د .كامل خلة .المصدر السابق (ص.)350
 ))2راجع د .عبد الوهاب الكيالي .المصدر السابق (ص.)285
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يت اىز ن ىلززن المهززن التاليززة اثاززان يبيعززان الاززاا اززي حيقززا ،وثالززخ يملززك ابززراً ،والرااززع يملززك دكانزا ً تززعبيا ً لبيززع
ا قمشة ،واألربعة من أصول فالحية قروية مسته مباشرة عملية مصادرة األر ر
وقززا القمززامي ن م ققزا ً يجااي زا ً ومشززجعا ً مززن تأسززية " معيززة العمززاس العززرع" ىززاو  ،1925وتززا ك ا اززي هب زة آع
 ،1929وكزذلك ازي هبزة ىززاو  ،1933وذلزك ىلزن قاىززدإ م قزا واضزح مزن اغسززتعما البريطزاني ااىتبزا ه "أ زل
الززدا " اززي المززطينر واعززد أحززداث ىززاو  1929ىانززت ال ركززة القمززامية مززن أامززة ( يززر مبت ز ا جمهززا القعلززي
وأهميتها) دااعها ا ساسي ستعجاس ت من ال ركة ممألة اغنتقاس المباترإ للعمل اله ير
وقد اىتمد القمامي ن مبدأ تامزيز ال ايزا ال ماسزية المزرية ،واىتمزدوا ىلزن الممزا د ،وخا زة ازي حيقزا و ا هزا،
مدخاً أساسيا ً لاشر الدى إ للجهاد ،وللقياو االمهاو الاضالية ،تالت القيادإ خمة لجان تت لن أو ز العمزل الم تلقزة
1ـ لجاة الدى إ أي لجاة العمل الدىاوي المياسي والتاميمير  2ـ لجاة التم ين وكانت تعازي أساسزا ً اشزرا ا سزل ة
والذخيرإ والجبايةر 3ـ لجاة التد ي العمارير  4ـ لجاة مع المعل ما ر  5ـ لجاة العاقا المياسيةر
حزاوس الشززي ىززت الزدين القمززاو مززع المقتزي ال ززاج أمززين ال مززياي تعيياز خطيبزا ً متجز غً ،امزا يمززاىده ىلززن التبشززير
ازاله إ والت ضززير لهززا ىلززن ن ز أاضزلر و ااز المقتززي لبز هززذا اززالراضر وحزاوس مززرإ أخززرل اززي أواخززر ىزاو
 ،1935قاا المقتي (ا اسطة س س) أن ي صل ىلن م ااقة للبد االه إ اي الجاز ع ىلزن أن يبزدأها المقتزي ازي
الشماس ،وتلقن دا ً واض ا ً مقاده أن المقتي غ يراهن ىلزن العازا ازل ىلزن اغتصزاغ مزع اريطانيزا والضزو ا
ىليها ،وقزد تزال هزذا الزرد نقطية افتيراق جوهريية ازين زريقتين متعا ضزتين ازي الامزر لبريطانيزا ،وازين أسزل اين
للتعا ي معها كذلكر وقر القمامي ن أن ت زرج مجم ىزة ممزل ة لهزز ىلزن أسزها القمزاو نقمز لزن الريزا ،للقيزاو
االززدى إ للهزز إ ،أي مززا يماززن أن نمززمي اهاززا ً الدىايززة الممززل ة ،وكززان ذلززك اززي تززهر تشززرين الهززاني ،1935
وامااما ذا ىاقة االصداة وال تاية اناشقت المجم ىة القمامية ،وا طدمت اق ا ض مة من
الب لية البريطاني قد اأ اعمائزةر وازي قتزاس ضزا ازدأ اجزر  20تشزرين الهزاني وانتهزن ازي العاتزرإ مزن زبا
نقة الي و ،سق الشي ىت الدين القماو تهيداً ،واستشهد و ر من مع ر وتال استشهاد القماو مقا قة سا عة ازي
ال ضع القلمطياي ،اقزي حزين تزيع ىشزرون ألقزا ً مزن المز ا اين لممزااة ىشزرإ كيلز متزرا ازي ز مزن المهاازة،
امتاعت القيادإ ىن المشا كة اي الجاااإ ،واكتقت اق ساس ارقيا ااترإ ،ز ك ن هزذه القيزادإ حاولزت أن تمزتد ،
خطأها اي ذكرل أ اعين الشهيدر
تر ،استشهاد القماو و ااق تأثيرا ً ماهيريا ً هائاً ،ولز يقتصر هذا التأثير ىلن م ة ال تن العميق والوضز  ،ازل
أحدث نقلة أخرل اي وىي الجماهير ح س ىقز ا سالي القيادية المتبعة ،وضزرو إ العمزل المباتزر ضزد اريطانيزا،
وااد مززن اناشززاف القيززادإ التقليديززة ،وسز ف تتبززع غحق زا ً اززي المززدن والريززا أسيياليب التنظييي القسييامية .و ذا كانززت
المعل مززا ح ز س حجززز التامززيز المززري للقمززاو متضززا اة وتتززراو اززين ملتززين وثمانمائززة ،اززقن القمززاميين اجمززمهز
التاميمززي المباتززر الززذي ان ززر االعمليززا واأسززالي ىملهززز التاميميززة ،لعب ز ا دو ا ً مززيثرا ً اززي ا ح زداث الاضززالية
الاحقةر
وكان الاصا ا وس من ىاو  1936ممرحا ً حداث كبيزرإ ا هميزة ،اقزد ىزاد اريطانيزا لطزر مشزرو المجليس
التشيريعي كم اولزة غمتصززاص الاقمزة العرايززة ،اقاالز التىمززا العزرع ازالت قلر واززي أوائزل نيمززان أالز الماززدوع
المامي قادإ ا حتاع القلمطياية دىز إ إل سزاس وازد لمقاوضزة وايزر الممزتعمرا ازي لازدن ،اقبلزت ا حزتاع هزذه
الزدى إ ااإل مزا  ،ولازن ا حزداث تمزا ىت اشزال تجزاوا ا حزتاع ودىز إ لازدن ،اعلزن ا ض كهزر ت رتزا
الصزهاياة اززالعرع ،مت ززذإ ما ززن هج ميزا ً ودم يزاً ،وكانززت الجمززاهير تززامز ىمليززا الززرد العايززا كززذلكر واززي ز
الوليزان هزذا تعاقززد ال ا مزة مززع مقزاوس يهز دي لبازا ثززاث مزدا س اززي ياازا ،وامتاززع المقزاوس ىززن تشزويل العمززاس
العرع اي و و الباا  ،اتدخلت حاميزة مزن العمزاس العزرع لمازع العمزاس الصزهاياة مزن ال ز س لزن مازان العمزلر
وتاهقت ىمليا اغستقتاا والردود العراية ىليها ،ابلوت ذ وتها اي أواس نيمزان ،وقامزت ال ا مزة امازع التجز س
اي يااا وتل أاي ماان الصزداما ال اميزة ،وأىلازت حالزة الطز ا ئ ازي ىمز و الزباد ،ولزز تت قزا اغتزتباكا ازل
ااداد ىاقا ً والوت ذ وتها اي  19نيمانر
ىزان اإلضزراع العزاو المقتز ازي ىمز و الزباد لزن
اي  20نيمان  ، 1936تشالت لجاة و اية اي ناالة قزر
حزين اسزتجااة ال ا مززة للمطالز ال ايزةر واززي اليز و التززالي تشزالت لجزان مماثلززة ازي حيقزا ويااززا و زتإر واززي 22
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نيمان البت اللجاة التاقيذية اغستمرا اي اإلضراع الزذي كزان قزد أ زبح تزاماً ،وأىلازت تأ يزل م ضز ال ازد
الذي كان متمعا ً أن يتو لادنر واستمر اإلضراع العاو وتط الم قا ااتجاه العصيان المدني واغمتاا ىزن دازع
الضرائ اد ا ً من ماتصا تهر أيا  ،وتال ىدو امتاا الم قين ىن اغلت او ا ائقهز ال ا مية ىاصزرا ً سزلبيا ً
سمح لل ا مة ام ا هة احتماس الشلل اإلدا ي العاور
ومزع اسززتمرا اإلضززراع ،تصززاىد أىمززاس العاززا الهز ي اززي ميززع أن ززا الززباد ،وات ززذ أتززااغً أكهززر اعاليززة
وتاميما ً اشهادإ البريطزانيين أنقمزهز ،وااو زت ال ا مزة البريطانيزة ازين أسزل ع العازا لامزر اإلضزراع وضزرع
العمل المملح وأسل ع الضو المباترإ ىلن القيادإ أو ىبر ا نممة العرايةر وأ ر اريطانيا اعاً اتصزاغ مزع
المملاة العراية المع دية وال ا مة العراقية وكذلك أمزا إ تزرو ا دن ،اهزدف اإلازادإ مزن ضزو هز ىلزن الهيلزة
العراية العليا ،التي كانت قد تشكلت في  25نيسان  1936بيديالً للجنية التنفيذيية ،وكيان عليى رأسيها الحياج أميين
الحسيني .وقد دىا ا مير ىبد هللا اللجاة العرايزة العليزا لزن ا تمزا ىقزده ازي ىمزان ،ولزز يقلزح ازي قازا أىضزائها
ا قا اإلضراع ،حيخ أعلنوا عجزه عين ذليم ميا لي توقيف الحكومية الهجيرة وقفيا ً تامياً .ولزاقة الهزدف حضزر
واير خا ية العراو ن ي المعيد لن المطين ضيقا ً ىلن حا متها ازي ا سزب ا خيزر مزن تزهر آع ،وازي 30
آع أىلزن ايزان للهيلزة العرايزة العليززا اأنهزا زز ثقتهزا اأ ز اع الجالززة والمزم  ،ازقن الشزع القلمزطياي سي ا ززل
ضراا العاو ااقة الق إ واإليمانر
لزن انز الضززو ا المياسززية ىملزت اريطانيززا ىلززن تعتيززت ق اتهزا اززي المززطين ،ابلوززت ىشزرين ألقزا ً اززي تزهر
أيل س ،وتهد الباد خاس تهر أيل س وتهر تشرين ا وس أىاا المعزا ،ر وازي نهايزة تزهر أيلز س كزان قزد سزاار
وازد مززن الهيلزة العرايززة العليزا لززن المززع دية ،وت ز ىز ني ىبزد الهززادي لمقاالززة ا ميزر ىبززد هللا ،وازي العاتززر مزن
تشرين ا وس ،واتاميق مع ال ا مة البريطانية و الملك ىبزد العتيزت آس سزع د والملزك زااي (العزراو) وا ميزر
ىبد هللا ،ندا ً إليقاف اإلضراع واله إ ،و"اغىتمزاد ىلزن الايزا الطيبزة لصزديقتاا اريطانيزا العممزن ،التزي أىلازت
أنها ست قق العدالة"ر وتلققت اللجاة العراية العليا هذا الادا  ،ادىت "ا مة الاريمة اي المطين للعز دإ لزن الهزدو ،
ووضع حد لإلضزراع واغضزطرااا "ر وازرا التزدخل العرازي الرسزمي اشزال ازل مزرإ أخزرل ىازد حضز لجازة
الت قيززق الملايززة ،حيززخ تززدخلت ا نممززة إل بززا الهيلززة العرايززة العليززا ىلززن اغ تمززا اهززا واإلدغ اقاادتهززا ،ولع ز
حتع الداا و ئيم اشال خاص دو ا ً م راا ً ىلن اإل ما ال اي ازي مقا عزة اللجازة ،ودو ا ً تمييعيزا ً ازا اا ً ازي
م قا الهيلة العراية العليا من الضو العراية االتاميق المباتر مع ا مير ىبد هللار
كما تار نقة الم اقا المائعة والمزلبية ،ىازدما أ زبح مطل ازا ً ت ديزد م قزا مزن مشزرو التقمزيز الزذي رحز
البريطاني ن ىاو  ،1937ا تع الداا كان مع التقميز ا لقية ضز القمز العراي من المطين إلمزا إ تزرو ا دنر
كما يج التا ي أن اللجاة العراية العليا لز تان حاامزة ازي مقاومزة الضزو العرايزة التزي كانزت ترمزي ،لزية لزن
ااا ً ا زق ىزرع
اض المشرو اقد ما كانت تهدف لن ت مين ترو ىلن ا ض ،أي تعديا تا ن أقل
المطينر
 - 2انتهت المرحلة األولى من اله إ اي هذه ا ا من المااو ا والبلبلة اي الرأي العاو ،وكان ال دث ا ازرا
ايها ه هذا اغن زرا الجمزاهيري الهائزل ازي العمزل الز اي المباتزر ،والجيزد التامزيز قياسزا ً ااغنتقاضزا المزااقةر
واي هذه اغنتقاضة الشعبية العا مة تال اإلضراب العيا ال زدث ا هزز كمعبزر ىزن ادإ و ايزة ماىيزة ازي و ز
اغحتاس والمشرو الصهي ني ارمت ر
وح س اإلضراع ارا ىازد العديزد مزن مزي خ ي ال ركزة ال ايزة القلمزطياية و هزة نمزر ،تشزير لزن المزلبيا التزي
أل قهززا اإلضززراع الط يززل ااغقتصززاد العراززي والمتايززا التززي حصززلت ىليهززا الصززهي نية خززاس نقززة القتززرإ ،ك نهززا
أ ب ت المم ن ال حيد للبريطانيين والتجمع اليه دي نقم  ،اانتعشت ميسمزاتها وخر زت مزن هزذه المرحلزة أقز ل
مز ن ذي قبززلر وتاتمز هزذه الماحمززة قيمتهززا مزن ك نهززا ززاد إ مزن م قززع و اززي ،وميتتهزا ا خززرل أنهززا غ تزداع
ماحماتها لن ال د الاهائي ،اامتاتج مهاً أن اإلضراع كان يجز أغ ي صزل ،زز ذلزك امزن المقيزد والضزرو ي
أن ن دد ح س اإلضراع القضايا التالية
يح أن اإلضراع أل ق الضر ااغقتصاد العراي اشال ىاو ،ونقطزة القز إ ازي اإلضزراع (تزم ل وامتزداده
أ)
التماي) تتضمن كذلك نقطة ضعق  ،أي أن لز يتمان من تشايل ضغط خيانق ىلزن اريطانيزا ،يجبرهزا ىلزن الترا زع
واغنصيا لمطال اإلضراع المياسية ال ايةر
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ب) ز يح أيض زا ً أن اإلضززراع تززر ،المجززاس مقت ح زا ً لاقتصززاد الصززهي ني ليتط ز اززا مااامززة ،خززاس مرحل زة
مصيرية ،وقد تال اغقتصاد الصهي ني المولق والتطبيق العملي لشعا "العمل العبري واإلنتزاج العبزري" ىاصزرا ً
اال ا همية ،حيزخ ازا القطزا اغقتصزادي الصزهي ني اروااعز ا ساسزية ،م اايزا ً ومتق قزا ً ازي ىزدد مزن الاز احي
ىلن ال قطا العراي ،وقد ساهز ذلك اي ثلز سا اإلضراع ،ىبر لع دو البديل اي تمز ين البريطزانيين واحتازا
هذه ال يقة خاس اترإ اماية (مرإ أخرل) مقصليةر
ج) ولان هذه الماحما الص ي ة ىلن أهميتها ،تبقن و قية وتوقل ملة من القضايا الهامة أاراها
 هل الع امل المااقة هي التي لعبت الدو ا ساسي اي اشاس اإلضراع ؟
 ز كل تي واالم صلة ،هل نمتاتج أن اإلضراع ما كان يج أن يقع ؟
ن اإلضززراع العززاو ززز ثورات ز  ،تززال ضززوطا ً سياسززيا ً هززائاً ىلززن البريطززانيين ،مترااق زا ً مززع ا تززااس الاضززالية
ا خزرل ،ولزية أدس ىلزن ذلزك مززن الضزو البريطانيزة إلنهائز  ،وتعبلزة هز د الر عيزة العرايزة اأكملهزا مزن أ ززل
ذلك ،ولية أدس ىلن ذلك من الاشا ا الصهي نية الم م مة واتصاغتهز مع اغحتيا الر عزي العرازي القلمزطياي
من أ ل نقزة المهمزة ،اقزد كزان اإلضزراع تجمزيدا ً حيزا ً إل ادإ تزع اااملز  ،مشزدودإ ااتجزاه نجزاا أهزداف و ايزة
سياسية م ددإ ،وهاا تامن قيمت الج هرية ،و ن اريطانيا والصزهي نية تعرازان ذلزك ،اقزد ازذلتا كزل هزذا الجهزد مزن
أ ل كمرهر
أما اغستدغس من اشل اإلضراع العاو ىلن أن ما كان يج أن يقع ،اهذا خطأ ااد وا دل ه التدقيق اا سزباع
الذاتية لهذا القشل ،وا هز ه التدقيق اايزا كزان يمازن أن ياز ن اإلضزراع أاعزل ممزا كزان ىليز ر ن اىتبزا القشزل
مدخاً لت الشا  ،ح س ال دث ،ماهج خزا ئ يمزتاد لزن حتميزة يزر دليزةر ون زن غ نبزال ذا قا نزا (ازالمقه و
الامزبي) ضزراع  35ـ  ،36وا حزداث التزي ااقتز اهز إ  1905ازي وسزيا القيصزرية التزي سزبقت ثز إ أكتز ار
 1917العممنر الجماهير القلمطياية لز تان م طلة ات ركها الابير ،ال ن القيادإ هي التي سزاومت ىلزن الاضزاس،
وأما الطليعة األسباع ىديدإ لز تان ىلن ممت ل قيادإ ال دث وت يه ر
 - 3يمان اىتبا مقتل سر ير أند وا حاكز الجليل البريطاني اي القاهرإ ي و  26أيل س  ،1937الشرا إ التي ازدأ
معها المرحلة الثانية من ث إ  36ـ  ،39و ز استقما الهيلة العراية العليا لهزذا "ال زادث ا لزيز واسزتااا ها لز "
ااسمها وااسز ماهير المطين ،اقد أ ر الملطا البريطانية حملة اىتقاغ واسعة ،وأ د اا زا ً سزميا ً ازي
ا وس من تشرين ا وس يعتبزر الهيلزة العرايزة العليزا واللجزان الق ميزة المتقرىزة ىاهزا يزر تزرىية ،وأ زد أمزرا ً
ااىتقاس ىدد من أىضا الهيلة ،وىتلت المقتي ال مياي ىن ئاسزة المجلزة اإلسزامي ا ىلزن وىزن ئاسزة لجازة
ا وقافر واشلت مماىي حتع الداا اي تشايل هيلة ىرايزة ىليزا ديزدإ ،وتمازن المقتزي مزن اللجز لزن ال زرو،
ومن ثز ال روج لن البادر
لزز يززدو الهزدو أكهززر مزن أسززب ىين ،انقجزر ال ضززع اعززده وات زذ ما ززن متصزاىدا ً مززن العازا الجمززاهيري والممززلح،
وتشالت "لجنة الجهياد المركزيية " م اىزة ازين ايزرو ودمشزق ،وكزان ممزيولها القعلزي ىزت د واهر و ذا كزان
ير مبتز اممزت ل كقزا إ لجازة الجهزاد ،لجهزة القيزادإ القعليزة للاضزاس الميزداني ،اقزد لعبزت دو ا ً سياسزيا ً ممزاىداً،
وساهمت اي ىملية تم ين اله ا االمزاس والمزا ر وقزد الوزت ا ىمزاس العمزارية للهز إ ذ وتهزا ازي ماتصزا ىزاو
1938ر
اي هذه القترإ ىقد قادإ اله إ ميتمرا ً لهز اي لارو ،قزر وا ايز متااعزة القتزاس حتزن ت صزل الزباد ىلزن مطالبهزا
الق مية ،وقر وا تطبيق ما أسمي امشزرو القتزاس لمزدإ خمزة سزا ا  ،ودىز ا الشزباع القلمزطياي للجهزاد ،وأىلاز ا
تااً من أتااس التجايد اإللتامي يق و ىلن القرىة واق ال ا ة ،ويمة الشزباع الزذين تتزراو أىمزا هز ازين  19و
 22ىامزاً ،وات زذوا زرا ا تتعلززق اتأ يزل ديز ن القاحزين للباز  ،وا ازراد ،وأنزذ وا كزل مززن ي زالا هزذا القززرا
ويلجززأ لززن ل ززاو الضززر اززالقاحين المززدنيين ا جززت أ اضززيهز أو أم ز الهز واتقديم ز لززن م امززة ىمززارية اتهمززة
ىصيان اله إ ال اية ،وتشالت قيادإ ىامة لله إ اي ماا ق وس المطينر
أمززا اريطانيززا اقززد اسززتقدمت المتيززد مززن ق اتهززا لززن المززطين ونصززبت ا سززا ،الشززائاة والمق ززة إل ززاو ال ززدود
الم ية ـ اللباانية مع المزطين ،وأتزركت كاازة زا ف أسزل تها البريزة والج يزة ازي المعزا  ،،وما سزت ىمليزا
قمززع ماهجيززة وترسززة اززي الريززا اسززتاادا ً لززن قززان ن الطز ا ئ ،ووضززعت البز لية القلمززطياي ت ززت مززرإ الجززيش
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مباتززرإ ،وأتززركت سززتة آغف اززدي (ا ز لية) ززهي ني اعمليززا القمززع مباتززرإ ،ااإلضززااة لززن ق ز ا الها انززار
وتالت ق ا م تلطة اريطانية ـ هي نية ما ست أاشع أن ا اإل هاع ضد الهز ا وخا زة القاحزينر وازرا ازي
مجاس اإل راو ضاا اريطاني يدىن ونويت ،اقد ت صن ازي تزن الوزا ا الليليزة ضزد القزرل وضزمن مجم ىتز
تتلمذ م تي دايان ىلن نما البي العراية()1ر وحركت اريطانيا احتيا يها الر عي متمهاً اشزال أساسزي ا زتع
الداا ال اي الذي قاو ااشا سياسي واسع ضد اله إ ا ماية ال راع
البريطانيززة ،وتززال "اصززائل المززاو" التززي كانززت تق ز و اززدو اسززت با ي ىلاززي للبريطززانيين ،اترتززد لززن القاحززين
الملتتمين مباترإ االه إ أو الما ر ين اي ق اتها الرديقة ،أو تق و مباترإ اتصقية القاحين()2ر
 - 4لن ان القمع العماري المباتر ،وا لت اريطانيا مما سة المااو ا المياسية ،ابعزد أن ت لزت سزميا ً ىزن
مشرو التقميز اي أواس أيل س  ،1937لا ن ير ىملي أواد لجاة ااية ل ضع مشزرو تقمزيز ديزد ،وات يز
من الهيلة العراية العليا لز يتقدو أحزد مزن القيزادا القلمزطياية لزإلدغ اشزهادت أمزاو هزذه اللجازة ،وكزان د ال ا مزة
البريطانية ايان سمي د اي أواخر ىاو  1938أنها ست ا ل اغضطا امميولياتها اي المزطينر كمزا أىلازت
دى تها لميتمر ثاثي اريطاني ىراي هي ني يعقد اي لادنر وقد ىقد الهيلة العرايزة العليزا ا تماىزا ً ازي ايزرو
اي ماتصا كان ن الهاني  1939لمااقشزة م ضز المزيتمر ،وتزا كت امزيتمر ازي القزاهرإ حضزره مازدوا ن ىزن
البلدان العراية اي الاصزا الهزاني مزن نقزة الشزهر ،وتقزر ايز المشزا كة ىلزن ا سزة التاليزة حا مزة ىرايزة ازي
المطين ،معاهدإ اين المطين واريطانيا ىلن را المعاهدإ البريطانيزة العراقيزة ،ىطزـا ضزمانا سياسزية لليهز د
تهبت اي الدسـت القلمطياي ،ااإلضااة لن ااإ تعلز العبرية ررر ال ر
انتهزن ميؤتمر لنييدن ازي أواسز مزا س  1939االقشزلر اززي أواسز مززاي أىلازت اريطانيزا الكتيياب األبييض الشززهير،
والززززذي يماززززن تل يصزززز اززززالبا د التاليززززة  1ـ لززززية مززززن سياسززززة اريطانيززززا أن تصززززبح المززززطين دولززززة يه ديززززةر
 2ـ غ تعتبر اريطانيا مراسا حمين -ماماه ن أساسا ً ل ل مشالة المطينر  3ـ تعد اتشايل دولة المزطياية خزاس
خمزززززة سزززززا ا اعزززززد اتزززززرإ انتقاليزززززةر  4ـ تمزززززمح اهجزززززرإ  75ألقزززززا ً مزززززن اليهززززز د خزززززاس خمزززززة سزززززا ا ر
 5ـ تعتبر المق ض المامي م غً لماع ايع ا اضير
واي حين أ اد اريطانيا أن يا ن الاتاع ا ايض حزاً وسزطا ً لقميزا ً ازين العزرع واليهز د ،اقزد تزز اضز مزن قبزل
الطراين اقد اضت الهيلة العرايزة العليزا ااىتبزا ه يهزدف لزن هزاض الهز إ ،و اضز الصزهاياة ااىتبزا ه ت ليزا ً
وىزد القز ر وازي ال قزت الزذي كانزت اريطانيزا تازاو ايز
ىن تعهد اريطانيا اقنشا ال ن الق مي اليه دي ام
مع قيزادإ ال ركزة ال ايزة ،كانزت تمزا س القمزع ىلزن أاشزع مزا ياز ن ىلزن ا ض ،أمزاً اقنهزا الهز إ سزريعا ً ازي
وضع دولي مضطرع كانت تعرف أاعاده ،وتقد ت ل لن م ا هة ىالميزة ،وام ا هزة هزذا القمزع سزق أحزد قزادإ
اله ز إ (عبييد الييرحي الحيياج محمييد) تززهيداً ،وتززز تمززليز اآلخززر (يوسييف أبييو درة) للبريطززانيين مززن قبززل المززلطا
ثالخ (عارف عبيد اليرزاق) لزن اوزداد ،والت زق الراازع (أبيو إبيراهي الكبيير) اقيزادإ المقتزي ازي
ا دنية ،وانم
مع غحقا ً لن العراور وت ققت أ س ثز إ ازي تزا ي تزعباا ال زديخ وتزع ع أمتازا العرايزة حتزن
لباان ،وانم
انتقاضة الجتائر ىاو 1954ر
 - 5ثر انتها ال رع العالمية الهانية تشالت لجاة اريطانيزة ـ أمريايزة (كزان ن الهزاني  ،)1946وكزان هزدف اللجازة
يجاد المبل للتملن من الاقا اإليجااية ال ا دإ اي الاتزاع ا ازيض لعزاو  ،1939وقزد وو هزت امزذكرإ مزن الهيلزة
العراية العليا تيكد ىلن ضرو إ  1ـ اغىتراف ااستقاس المطينر  2ـ العدوس ىن نشزا الز ن القز مي اليهز دير
 3ـ وقا الهجرإ وايع ا اضي رر واي تهاداتهز أماو اللجاة كر اعض القياديين القلمزطيايين نقزة الم قزار وازي
تهر نيمان من نقة العاو ،أ د اللجاة البريطانية ـ ا مريايزة تقريزرا ً يتضزمن  1ـ ضزرو إ دخزاس مائزة ألزا
مها ر ديدر  2ـ اع ال مر ىن انتقاس ا اضي لليه در  3ـ اقا اغنتداع حتن يا ن ممااا ً قياو دولة أو دول ازي
المطين ،وواضح أن هذا التقرير يشال نا ا ً كاماً ىن الاتاع ا ايضر

 ))1في األصل كانت مهمة ونغيت حماية أنابيب بترول العراق الذي يصب في فلسطين ،وقد نسف الثيوار هيذه األنابييب أكثير مين عشير ميرات فيي
أماكن مختلفة من فلسطين.
 ))2كانت القوات المسلحة الفلسطينية تنقس عمليا ً إلى تشكيالت ثالثة :القوات النظامية ،ومجموعات المدن التي كانت تنتظر فيي اللييل وتميارس
نشاطها العادي في النهار ،والقوات الرديفة التي كانت تشكل أصالً من الفالحيين اليذين كيانوا يشياركون فيي العملييات وفيق الحاجية أو عليى شيكل
نجدات.
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زا ً مازذ الاصزا الهزاني مزن ىزاو  ،1946اصزا ت لل ركزة ال ايزة نمامزا ً أساسزيا ً
أاد الهيلة العرايزة نشزا ا ً مل
وغئ ة داخلية ،ونممت اللجزان ال ايزة داخزل المزطين ،وأقزر لز ائح الصزادوو القز مي الزذي سزمي ابيزت المزاسر
واي ايزع ىزاو  ،1947أقزر مجلزة الجامعزة العرايزة ممزاىدإ للهيلزة العرايزة العليزا ،وازي  28نيمزان  1947ىقزد
الجمعية العامزة لألمزز المت زدإ ا تماىزا ً خا زا ً امااقشزة القضزية القلمزطياية ،وتالزز الم زامي القلمزطياي هازري كزتن
ااسز الهيلة العراية العليا ،اطال ااغستقاس ،ووقا الهجرإ ،وماع ايع ا ض ،وأىلن ىن معا ضزة المزطين ي
لجاة تتشال وأية قرا ا تيخذ تتعا ض مع هذه المطالز ر وازي تزهر حتيزران  1947تزالت ا مزز المت زدإ لجازة
ت قيق من الدوس الابرل ،اقر الهيلة العراية مقا عتها و البت الشع ااإلضراع ي و و لهار
أمززا ىلززن ا ض اقززد قززر مجلززة الجامعززة العرايززة اززي تشززرين أوس  ،1947حشززد وحززدا ىمززارية ىلززن حززدود
المززطين ،وأن تقززدو دولززة الجامعززة للهيلززة العرايززة العليززا ىشززرإ آغف اادقيززة مززع ذخائرهززا ،وأن تقززتح معمززارا
للتد ي  ،وأن تشرف ىلن ت ريج الضبا القلمطيايين اي قطاا قرع دمشقر ولإلتزراف ىلزن هزذا الاشزا تشزالت
لجاززة ىمززارية ىرايززة اززي دمشززق اعض ز ية العززراو وس ز يا ولباززان والمززطين وا دن ،اممززيولية ز الهاتززمي
(العراو) ،وىيات الهيلة العراية العليا عبد القادر الحسيني قائدا ً ىامزا ً لقيوات "الجهياد المقيدس"ر وتشزالت داخزل
المطين لجان ىمارية م لية ،كما تشالت لجان و ايزة م ليزة ىلزن زرا ىزاو 1936ر وأ سزلت اللجازة العمزارية
الضااطين إسماعيل صفوت وفوزي القاوقجي لن المطين ىلن أس ماىا مزن المتطز ىين العزرع ،تشزال مزا
سمي بجيش اإلنقاذ الذي لز يان يتلقن أوامره من الهيلة العراية العليار
ودا ىلن أ ض المطين معا  ،قاسية تا  ،ايها اشال أساسي ساان ومقاتلي القزرل والم اقزع ا ماميزة ،وكزان
القتاس من الجان العراي يت ذ ما ن دااىيا ً ىاماً ،والمشا كة تتز ىلن تال نجدا تقتقر لزن التامزيز الجزدي و لزن
اغستمرا  ،وىلن كل حاس لز تصل حدإ الم ا هة من الجان العراي لن ما كانت ىلي اي أى او  1936ـ 1939ر

 - 6أقزر ا مززز المت زدإ اززي  29تشزرين الهززاني 1947؛ مشزرو نهززا اغنتزداع البريطززاني ،وتقمزيز المزطين لززن
دولتززين حززداهما ىرايززة وأخززرل يه ديززة مززع تززدويل القززدسر و اضززت الهيلززة العرايززة العليززا قييرار التقسييي وكززذلك
الجامعزة العرايزة ،ايامززا قبلتز ال ركززة الصزهي نيةر وىشززية انتهزا اغنتزداع البريطززاني سزميا ً ىلززن المزطين أىلازت
ال ركززة الصززهي نية وغدإ دولززة " سززرائيل" ،واززي  15أيززا دخلززت الجي ز و العرايززة المززطين مززن بهززا م اذيززة
متعددإ ،ودا معا  ،ير مامقة مع ىدو متق و ىدديا ً وأكهر تاميماً ،ومجراا ً اي القتاس مع ي و ال لقزا ازان
ال رع العالمية الهانيةر
ز البط غ الم قعية والتض يا  ،ىانت الق ا العراية التي دخلت المطين من بيعزة ا نممزة التزي أ سزلتهار
وقززد لع ز الصززرا البريطززاني ـ ا مرياززي ىلززن الاق ز ذ دو ا ً سززلبيا ً واض ز اً ،حيززخ كززان ا دن والع زراو م ز اليين
لبريطانيا ،اياما الاق ذ ا مرياي يتصاىد اي مصر والمع دية ،وقد قاتلت الجي و العراية اشال ىزاو ضزمن حزدود
مشرو التقميزر
أما ىلن الصعيد المياسزي اقزي أوس تشزرين ا وس  ،1948انتقزل ال زاج أمزين لزن زتإ (سزراً) وىقزد مزيتمراً ،قزر
تشايل مجلس وطني فلسطيني ومجلس أعلى وحكومة ومجلس دفاعر واي الي و ذات واياما المعزا  ،ازي المزطين
ممتمرإ ،ىقد ميتمر اي سياما اترا اي ىمان ترأس سليمان التاجي الفاروقي ،وا يع اي الملزك ىبزد هللا ملازا ً ىلزن
ما تبقن من المطينر واي أوس كان ن ا وس  1948ىقد اي أ ي ا ميتمر ىلن أس الشييخ محميد عليي الجعبيري،
وات ذ قزرا ا تزدى لزن وحزدإ المزطين وتزرو ا دن ،وازي اليز و التزالي حيزا ئزية الز ا ا ا دنزي قزرا ا
مززيتمر أ ي ززا ،معلا زا ً أن هززذه الر بززة تتقززق تمام زا ً مززع بززا ال ا مززة ا دنيززة ،وسززتباد لززن ات ززاذ اإل ززرا ا
الدست ية لت قيقها()1ر وقد أيد مجلة الز ا ا قزرا ا مزيتمر أ ي زا دون تزأخير ،و زادو مجلزة ا مزة ا دنزي
ىلن قرا مجلة ال ا ا اي  13كان ن ا وس 1948ر
أما ر ّد الجامعة العربية على الخطوة اإللحاقية األردنية( ، )2فقد تدرج من رفض الخطيوة والتوصيية بفصيل األردن
من عضوية الجامعة إلى قبول الخطوة األردنية "كإجراء مؤقيت اقتضيته الظيروف العمليية  ."...وهازذا تزز تقمزيز
 ))1راجع كتاب د .اميل توما بعنوان " 60عاما ً على الحركة القومية العربية الفلسطينية" (ص .)118مصدر سبق ذكره.
 ))2اسيتكماالً للخطيوات الدسيتورية شيكل المليم عبيد ة حكومية جدييدة فيي أييار  1949أدخيل إليهيا أربعية وزراء فلسيطينيين مين ضيمنه راغييب
النشاشيبي .وفي  11نيسان  1950أجريت انتخابات نيابية في الضفتين .وفي  24نيسان من نفس العا اجتمع مجلس األمة المنتخب وأعلن تأييد
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المززطين اززين اغحززتاس الصززهي ني واإلل ززاو ا دنززي ،ووضززع قطززا ززتإ ت ززت اإلدا إ المصززريةر وأ يززد اززذلك
وار بة مبريالية و عية مشتركة سداس المزتا ىلزن ال ز د الممزتقل لشزعباا و نهزا قضزيتاا ال ايزةر وقزد سزجل
المااضززل ن القلمززطيا ي ن اعززدها داخززل ال ز ن الم تززل وىلززن حززدوده ملززا أىمززاس المقاومززة ،وان ززر اآلغف اززي
التاميما العراية الق ميزة التزي كانزت ارامجهزا تتم ز حز س ت ريزر المزطين ،وذلزك حتزن وغدإ ماممزة الت ريزر
القلمطياية اي ىاو  ،1964وانطاو اله إ القلمطياية المعا رإ ىاو ■ 1965

()3
استعادة واستخالصات عامة
ىادما نمتعرض التا ي الاضالي للشع القلمطياي حتن ىاو  ،1948يشد انتباهاا اعمزق ذلزك التازاقض الاامزل ازين
حجز التض يا الهائلة التي ا تضتها الجماهير القلمطياية وأقبلت ىليها ا ماس وقااىة ،واين الاتزائج المزلبية التزي
حصدتها اعد نصا قرن من الاقا المتعدد ا تااس ،والذي أاضن لن "الاابة" ،أي لن تقاسزز ا ض القلمزطياية
و ت من تعبها وتشريد تئ اآلخر ،وم اولزة مزة كيانز الممزتقل نهائيزاًر ويققزت لزن الزذهن المزياس المشزرو
والج هري لماذا حصل ذلك ؟ وت تلا ا اة ااختاف الم قع القاري والطبقي والمياسزي ازالطبع ،و ذا كزان لازا
أن نم و أسباااً ،مميزين بين الجوهري والثانوي نمتاتج التالي
أوالً ـ ■ كان هاا ،خلل كبير اي ميتان الق ل اين التحالف البريطاني الصهيوني من ناحيزة ،والشيعب الفلسيطيني
مزن ناحيززة أخززرلر ويبزرا ال لززل اززي التقزاو الهائززل اززالق ل الم شز دإ مززن الجززانبين ،ذا أخزذناها امعااهززا ال اسززع،
اغقتصززادي ،اغ تمززاىي ،العمززاري ررر ولعبززت اريطانيززا الززدو ا ساسززي اززي هززذا الت ززالا اجمززمها العمززاري
المباتر ،وكذلك اقىطا وىد الق وت اير الدىز اإلمبريالي العاو ل  ،و ىطزا الصزهي نية "تزرىية" دوليزةر وىلزن
ا ض حماية الهجرإ الصهي نية ،وت اير أسة مصاد إ وا تصاع ا ض وحمايتهار
■ ىلن هذه ا ضية لعبت خصوصية االسيتعمار الصيهيوني كاسزتعما اسزتيطاني دو ا ً تزديد التزأثير ،لزية لجهزة
ال شززد العمززاري و ززرس مجتمززع ىززدواني ىلززن أ ض المززطين ا م ز  ،بييل أيض يا ً وخاصيية لجهيية خلخليية أسييس
المجتمع الفلسطيني عبر احتالل األر  ،ومواقع العمل ،وتشكيل السوق المستقل ..
■ أ هر تعباا قد إ ىالية ىلن استاتاف التجمع الصزهي ني وال ز د البريطزاني المزدني والعمزاري ،وقزد إ كزذلك
يلة نمبياً ،ل د أ بزر الممزتعمر البريطزاني للرضز خ التاتيازي أكهزر مزن مزرإ،
ىلن دامة هذا اغستاتاف لقترا
وكان ممااا ً أن تعتا معا  ،اغستاتاف الط يلة حالة أ قن من الاضاس ،تت ز س لزن ضزو متعزدد ا تزااس ،يجبزر
اريطانيا ىلن الترا ع ىن مشروىها اغستعما ير وهاا تبرا مسألة القيادة كعاصر معطل ،لع دورا ً حاسيما ً ازي
ال يل لة دون و س نضالاا ال اي لن نتائج ملم سةر
■ ارا الدو الملبي لقيادإ بقة كبا الما -،البر ااية الابيرإ ىازد كزل ماعطقزا قضزيتاا ،وخا زة ازي أحزداث
 29و  33و  36ـ  ،39و 47ـ  ،48حيخ ال وضعها حد التقم ر وكان التااقض يبرا دوما ً ازين اغسزتعداد الاقزاحي
للجماهير ،واستعداد القيزادإ للممزاومةر ولكين مشزالة القيزادإ غ تطزر مقتصزرإ ىلزن القيزادإ المياسزية القاتزلة ،قيزادإ
بقة كبا الما-،البر ااية الابيزرإ ،بيل ن ممزألة القيزادإ ،تطزر االصزلة مزع خص زية اغسزتعما الصزهي ني
وتداخل العاا ر الذاتية والم ض ىية ،واشال يتجاوا زز القيزادإ المت لقزة والممزاومة ،لزن ممزألة ااتقزاد الشزع
القلمززطياي لززن قيززادإ يعتززرف اهززا وي ترمهززا ،وتق ز د نضززال لززن المقززرر اززر ز نضززال الشززجا  ،لززز يززاجح ال ززتع
الشززي ىي القلمززطياي مززهاً اززي أن يشززال ليعززة الاضززاس الجمززاهيري ضززد اغسززتعما والصززهي نية ،واشززلت الطبقززة
العاملة القلمطياية (التي ت لت ىدديا ً لن بقة ئيمية اي مجتمعاا،
وخاضززت نضززاغ ااسززلة) اززي أن تلع ز دو ا ً سياسززيا ً ممززتقاً اززي الاضززاس ال ز اير وقززد تعززد الممززألة ال ززتع
الشزي ىي والطبقززة العاملزة ،اززالقاح ن القلمزطياي ن ،ززز أهميزة ممززألة ا ض التزي رحتهززا الصزهي نية ،و ززز
أهميتهز العددية ،ل يتمكنوا من بلورة حزب خاص أو تجمع أو تحالف يمثل مصالحه .
■ كما أن البرجوازية الوطنية اقلاتها وترائ ها ال اسعة ،ل تتمكن من تشكيل حزبهيا الخياص ،أو التصيدي لقيزادإ
الاضاس كما حصل اي العديزد مزن البلزدان العرايزة والزدان "العزالز الهالزخ"ر ومزن الملقزت للامزر أن حيزب االسيتقالل
اايززة ال ايززة اززي اادنززا مززر اززي ال يززاإ الاضززالية للشززع القلمززطياي
الززذي كززان مرت ز ا ً ن يا ز ن حززتع الب
مزززرو ا ً تزززديد اللمعزززان وقصزززير ا زززل ،أي أن المعضزززلة الجديزززة أنززز لزززز يتشزززال لقلتزززين ا تمزززاىيتين ئيمزززيتين
وحدة الضفتين وقيا المملكة األردنية الهاشمية وعلى رأسها الملم عبد ة .راجع كتاب " 60عاما ً على الحركة القومية العربية الفلسطينية" .د.
اميل توما (ص.)219
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ااية ال اية والطبقة العاملة) حتاهما المياسي ،واالتالي ل تتوفر ـيروف تشيكل قييادة عماليية ،فالحيية،
(الب
بورجوازية وطنية ،أكان ذلم بصيغة جبهوية أ بصيغة حزب يقود المجتمع عبر قيادته لطبقته.
أما المب الرئيمي ىلن ما نمن ،ه ذلك التحول السيريع الزذي كزان يعيشز المجتمزع القلمزطياير نز ت ز س ىازن
انتقاغً سريعا ً دا ً لملا ا ل ف من أااا تعباا (أي ا لبية) واي اترإ قصزيرإ نمزبياً ،مزن م قزع بقزي لزن آخزر،
مزن تززري ة بقيززة لززن أخززرل ،دون أن تاتمز الطبقززة الجديزدإ أو الشززرائح الجديززدإ (اقعززل هززذا التمززا ) ميتاتهززا
الطبقية الجديدإ سياسيا ً و يدي ل ياً ،وأن يترسز ذلزك كتزراث ازي الاضزاس وال يزاإ ،اتشزال الطبقزة حتاهزا المياسزي
ويت لد لديها أو لدل الطليعة ايها اغىتتاا ااغنتما ررر ون ن ذ نبرا هزذه ال اقعزة ىاصزرا ً أساسزيا ً لايكزد مزن ديزد
ىلن الت ري العميق الذي أل ق اغستعما اغستيطاني امجتمعاا ،لسنا نغفيل مسيألة الخليل فيي البيرامج ،ودورهيا
في عرقلة تطور العملية الثورية.
ثانييا ً ـ لعز الوضييع العربييي دو ا ً سززلبيا ً اززا اا ً اززي نضززاس تزعباا ،اززالم ي العراززي المباتززر كززان خاضززعا ً للهيماززة
اغسززتعما ية البريطانيززة ـ القرنمززية ،وتمززيطر ىلززن البلززدان المجززاو إ لقلمززطين أنممززة تززب قطاىيززة (كبززا مززا،
ااية كبيرإ ،يتجاوا تااقضها مع الجمزاهير وخ اهزا ماهزا تااقضزها مزع اغسزتعما ر ولزز يازن تزأثير
ا ض) وا
ً
ً
ال ضزع العرازي تزأثيرا سزلبيا يزر مباتزر اقز  ،اززل ات زذ تزال الضزو المباتزرإ والت ريز المباتزر ىلزن الهز إ
أيضاًر لقد اد الر عية نقمها إليقاف اإلضراع الابير ىاو  ،1936وما ست كااة الضزو (امزا ايهزا ال صزا )
إل هاض ث إ  1936ـ  ،1939وماعت ىمليا التضامن الشعبي العرازي المزامز مزن أن تبلز مزداها الملمز س ازي
الدانها ،وضيقت ىلن المااضلين وقامت اتمليمهز أو قصقهز كلما استطاىتر
وارا ال ا مة ا دنيزة ازي هزذا الاشزا ىازدما قمعزت ال ركزة التضزاماية ا دنيزة مزع الشزع القلمزطياي اقيزادإ
مهقززاس القززايت ،وكززذلك ىاززدما سززلمت القائززد القلمززطياي أا ز د ه للبريطززانيين ،وىاززدما قصززقت (اززي أحززراو ززرو
وىجل ن) المااضلين المام بين من المطين اان اله إ الابرل و اان نضاغ  1947ـ 1948ر وتزدخلت ا نممزة
العرايززة لتلوززيز اله ز إ اماعززت وحززدتها العمززارية ،وخلقززت لززن ان ز جيييش الجهيياد المقييدس اقيززادإ ىبززد القززاد
ال مياي ،جيش اإلنقاذ ،ليأتمر اأمرها ويقاتل واقا ً لتاتيااتها المياسية المتماوقة ،االم صلة مزع ال ز اغسزتعما ي
العاور لقد ا د المااضلين ،وحجبت الما والماس ،وتا كت أو متت ىلن ل او ما تبقن مزن أ ض المزطين
خا ج اغحتاس الصهي ني امصر ( دا إ تإ) وترو ا دن (ال حدإ مع الضقة الوراية)ر
ثالثا ً ـ ااإلضااة لن ال ضع الذاتي اقص ات المعرواة ،وسلبيا ال ضع العراي ،يمان الق س ازأن الوضيع اليدولي
امجمل لز يان مياتياًر لقد كان ال لا اإلمبريالي اأكمل ضد الشع القلمطياي ،ا ىد الق لزز يازن وىزدا ً اريطانيزا ً
ا م  ،ال وىدا ً وااقت ىلي كااة الدوس الوراية ذا الشزأن ،وتقاسزمت اإلمبرياليتزان القزديمتان (اريطانيزا وارنمزا)
الماطقزة العرايززة الشزرقية ام ز معاهززدإ اسزتعما ية (سززاياة اياز ) ،وأىطيتزا معزا ً ل ىززد القز تززرىية "ىصززبة
ا مز"ر و ز تااقضاتهما التزي كانزت حزادإ أحيانزاً ،اقزد اتققتزا ضزد تزعباا سياسزيا ً وىمليزاًر لقزد كانزت اريطانيزا تقاتزل
مااضلياا وتعباا اي المطين ،وكانت قز ا ارنمزا تطزا دهز ازي سز يا ولبازان ،وتقازك تزباا الممزاندإ المياسزية
والمالية والتملي ية التي تشالت لدىز الاضاس القلمطياير
رابعا ً ـ ذا كانزت ال ركزة ال ايزة لشزعباا قزد ىانزت مزن ال لزل ىلزن م زاو العامزل الزذاتي ،والعرازي والزدولي ،اقزد
ارا التجليا الشديدإ الملبية لل ضع الذاتي ىلن ا ض اأتااس ا خة علت العديد من المي خين والم للزين
يتعامل معها كما ل كانت ا سباع نقمها وليمت ممزاهر للت لزا اغقتصزادي واغ تمزاىي و ث العزادا والتقاليزد
والمعتقدا الملقية ،والت س اغ تماىي المريع والمش ه ،ودو كل ذلزك ازي دامزة حيزاإ القيزادإ التقليديزةر االعق يزة
الاضالية ز ه ها سببا ً من أسباع القشل ،وهي كذلك ازي انز مزن انبهزا ،ولااهزا ازي ا سزاس ممهزر مزن
ممززاهر ال ضززع الطبقززي واغ تمززاىي ،والعجززت ىززن تشززايل قيززادإ مركتيززة للاضززاس ،ناهيززك ىززن ضززعا التجراززة
التاميمية ،ه أيضا ً انعااس لل اقع الطبقي ـ اغ تمزاىير ازال برإ التاميميزة تاتمز مزن تامزيز المجتمزع نقمز  ،كمزا
أن اإل اس ىلن ال برإ اله ية العالمية كان ضزعيقاًر لقزد خاضزت ا لبيزة المزاحقة مزن الشزع المعزا  ،الاضزالية
العالية الالقزة ،اققبزاس ماقطزع الاميزر ،ولازن ااهيزر مزن العق يزة والتجريز  ،وااتقزر لزن قيزادإ و ايزة ت زدد ال لقزة
المركتيزة اززي الاضززاس للمرحلززة التززي تعالجهززا وتصز م التاتياززا المائمززة لززذلك ،اهززي لززز تشز ن اريطانيزا ىززدوا ً
ئيمياً ،يشال اغنتصا ىليز مقتزا ال زل للقضزية ال ايزة ،ونتيجزة لزذلك لزز تبلز تاتيازا ً يتجزاوا سياسزة الضزو
ىلن اريطانيا ىماريا ً كان أو اقتصاديا ً أو سياسياً ،كما كانت الجماهير ت ض نضزالها العقز ي والتجريبزي ازي زل
واقع ىراي ودولي ير مياتيينر
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ااغسززتااد لززن هززذه التجراززة الاضززالية الط يلززة الوايززة االززد وس ،ااتززر اله ز إ القلمززطياية نضززالها ال ززديخ اززي
ماتصا ستيايا القرن العشرين ،اقد اكمت تجراة اية وارا اي داخلها قز ل يمزا ية وديمقرا يزة تقزرأ يزدا ً
د وس التا ي  ،وتااضل اجدية لتط ير ال ضزع الزذاتي للهز إ ولبازا العاقزا ال ايزة مزع اصزائل حركزة الت زر
ال اي العرايزة ،و قامزة ىاقزة تزيدإ مزع ا نممزة ال ايزة العرايزة ىلزن قاىزدإ اسزتقاس القزرا الز اي ،وتمزعن
لامززج العاقززا الاقاحيززة مززع قزز ل التقززدو واغتززتراكية والت ززر الزز اي اززي العززالز ،وذلززك ىلززن قاىززدإ العززدا
لإلمبريالية والعدو المشتر ،لشعباا وتع ع أمتاا العراية وتع ع العالز ■
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كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
الاتاع ا وس :في البناء الحزبي.
الاتاع الهاني :في البناء الديمقراطي.
الاتاع الهالخ :الصهيونية ..في الخلفية التاريخية
والحركة السياسية.
الاتاع الرااع :في تطور القضية الوطنية.
الاتاع ال امة :الالجئون والعودة ..في القضية
والحركة الجماهيرية.
الاتاع المادس :الجبهة الديمقراطية ..النشأة والمسار.
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