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 الفصل الرابع

 

 الجهود الفلسطينية نحو إنقاذ البالد
 

 

بذل الفلسطينيون على مختلف فئاتهم جهودا متنوعة في مواجهة االنتداب البريطاني والحركة الصهيونية مـن               

امتدت هذه الجهود على مدى سني االنتداب البريطـاني         . أجل المحافظة على البالد وإنقاذها من براثن األعداء       

. يعها باءت بالفشل واستطاعت الصهيونية بمساعدة الدول الغربية أن تقيم الوطن القومي اليهـودي             ولكنها جم 

تتعدد أسباب الفشل وتتنوع بتنوع االجتهادات وزوايا تقدير األمور، مع األخذ بعين االعتبار قـدرات العـدو                 

ختلفة سواء كانت تلك التي تعدو      يتعرض الكتاب في هذا الفصل إلى األسباب الم       . وإمكاناته والقوى الداعمة له   

ولكن قبل الخوض في األمور الداخلية يفضل التقديم بنبـذة          . إلى الظروف الداخلية أو إلى الظروف الخارجية      

 .سريعة عن األحوال العامة التي كانت تسود البالد في أواخر الدولة العثمانية

 

 الظروف الفلسطينية مع بداية الهجمة الصهيونية
 

البيئة العامة التي عملت من خاللها الصهيونية ومكّنتها من تحقيق النجاح ال بد من النظـر إلـى                  حتى تتضح   

لم يكن نجاح المخطط الصهيوني مرتبطـا فقـط         . الوضع الفلسطيني العام وذلك لتكتمل الصورة أمام القارئ       

يضا بقـدرة شـعب فلسـطين       بإرادة الدول الغربية أو بقدرة الحركة الصهيونية على التخطيط والتنفيذ وإنما أ           

ولهذا من المهـم النظـر فـي مختلـف          . وشعب سوريا عموما على مناهضة المشروع الصهيوني ومقاومته       

 .الظروف التي كانت سائدة في سوريا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

 

اع ومن الحكم على مدى تحمـل      لمحة سريعة على الظروف العامة للبالد في تلك الحقبة تمكننا من فهم األوض            

هل كان الشعب قادرا وملك اإلمكانيات؟ هل كانت القيـادة واعيـة وكـان              . الشعب لمسؤولية ضياع فلسطين   

بإمكانها أن تفعل أفضل مما فعلت؟ أم أن العدو كان قويا إلى درجة أن الشعب وقيادته لم يكونـا علـى قـدر                       

ساعدنا على تحميل المسـؤولية وعلـى تعلـم دروس مـن            التحدي؟ بمعنى أن الوقوف عند حقيقة األوضاع ي       

ال يكفي أن يصدر المرء أحكاما جزافية، إذ ربما في ذلك هروب من البحث والتدقيق، ومن المهم أن                  . التاريخ

 .يكون الحكم مشفوعا بالبراهين

 

 الوضع االقتصادي

 

ية على البالد لكن الزراعة لم تكـن   غلبت السمة الزراع  . كان الفقر المدقع ظاهرة عامة واإلقطاع سيد الموقف       

كانت هناك مساحات زراعيـة مزدهـرة       . متطورة ولم يكن بمقدور اإلنتاج الزراعي تغطية احتياجات السكان        
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خاصة في المناطق السهلية مثل السهل الساحلي ومرج ابن عامر، لكنها لم تكن كافية ولـم يكـن مردودهـا                    

هذا ولم تكن   .  حيث كان اإلقطاع سيد الموقف ويحتكر اإلنتاج       موزعا بطريقة يصل إلى مختلف أوساط الناس،      

لـم  . األراضي الجبلية مستغلة تماما على الرغم من أن بعضها كان مزروعا بالزيتون بعض األشجار اللوزية              

يكن هناك اهتمام كاف باستغالل الجبال أو استصالح مساحاتها خاصة أن ذلك يتطلب تكـاليف ماديـة غيـر                   

 .متطورة

 

 العائالت اإلقطاعية التي كانت منتشرة في أنحاء فلسطين على أغلب األراضي الزراعية في المناطق               سيطرت

وهنـا  . امتلكت هذه العائالت مساحات شاسعة وسيطرت على قرى بأكملها ووظفت الناس للفالحـة            . السهلية

ا ذكر الحقيقـة التاريخيـة      أذكر بعض األرقام علما أن القصد ليس اإلساءة لعائالت أو أحفاد اإلقطاعيين وإنم            

فمثال قدرت أمالك عائلة عبد الهادي فـي جنـين ونـابلس            . والجغرافية عّل فيها ما يفيد في استخالص العبر       

. 100,000 وأمالك عائلة الشوا بأكثر مـن        50,000 دونم، وأمالك عائلة الحسيني بحوالي       60,000بحوالي  

 دونم، بينما ملكـت سـت       120,000لكرم حوالي   وبخصوص األقضية، ملكت خمس عائالت في نابلس وطو       

 دونم، وست عـائالت     160,000أما في عكا فكانت تملك خمس عائالت        .  دونم 110,000عائالت في جنين    

 .  وعلى هذا قس.  دونم70,000في طبرية 

 

بية قاسـية   المهم أيضا أن اإلقطاعيين كانوا قساة مستِغلين ال يرحمون إلى درجة أنهم كانوا يتبعون أساليب عقا               

من ناحية، اعتاد أهل اإلقطاع استغالل كل أفراد عائلة الفالح في فالحة األرض ولساعات عمل طويلـة                 . جدا

أما المكافأة فكانت تقتصر علـى بعـض   . كانت تمتد عادة من قبل بزوغ الشمس حتى ما بعد ساعات الغروب    

زيت والتي كانت تسد الرمق بحيـث يـتمكن         المواد الغذائية مثل الشعير أو القمح أو الذرة وبعض العدس وال          

والدليل . أي أن الهدف من التزويد لم يكن بدافع إنساني وإنما بدافع استغاللي           . الفالح من االستمرار في العمل    

على البعد االستغاللي أن اإلقطاعي كان يتفقد الفالحين وهو على صهوة الحصان وبيده السوط الـذي طالمـا                  

ذا ناهيك عن أن المرض لم يكن سببا في تكاسل الفالح عن العمل وال االنشـغال                ه. هوى على ظهور العمال   

 . بأطفال أو مرض زوجة

 

عائالت إقطاعية كانت تملك سـجونا      . كان اإلقطاعي قاسيا إلى درجة الحكم بالموت على شخص أو أشخاص          

كانت تلك العائالت أشبه مـا      ومن كان بإمكانه أن يتحدى أو يواجه هذا الطغيان؟          . أو أماكن للتصفية الجسدية   

أمـا  . يكون بأنظمة عربية حالية ال تعرف سوى التصفية وتصفية من يحاول االستفسار عن قريب له مفقـود                

أعراض الناس فكانت مباحة أمام اإلقطاعي، وإن تمرد شخص دفاعا عن شرف أمه أو زوجته لقي مصـيرا                  

قالعهم التي بنوها بدماء الفالحين في منطقته وأن        وللطالب أن يالحظ في منطقته حصون اإلقطاعيين و       . صعبا

 .يستمع إلى قصص كبار الناس حول معاناتهم

 

استغل بعض اإلقطاعيين   . كان في فلسطين بعض المالك الصغار لكن العديد منهم لم ينجو من شر اإلقطاعيين             

ئل الرهن التي كان يـتم      نفوذهم وقوتهم إلجبار البعض على بيع أراضيهم بأثمان بخسة، ومنهم من استغل مسا            

ومن اإلقطـاعيين   . اللجوء إليها لضمان سداد الديون إلجبار صغار المالك للتنازل عن أمالكهم مقابل الديون            

من كان يلجأ إلى فرض ضرائب باهظة خاصة في عهد الدولة العثمانية على األرض مما يدفع المالك الصغير                  
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أن اإلقطاعيين حاولوا بوسائل متعددة من أجل زيادة مساحات         بمعنى آخر   . إلى التنازل عن أرضه بدون مقابل     

وكما سنرى، بـاع عـدد مـن اإلقطـاعيين          . األراضي التي يمتلكونها على حساب الفالح الفلسطيني البسيط       

وقد وصل األمر إبان االنتداب البريطاني إلـى أن اضـطر           . مساحات شاسعة من األراضي الزراعية لليهود     

 أراضيهم من أجل شراء سالح للدفاع عن الوطن وأن قام اإلقطاعي المشتري ببيعهـا               بعض الفالحين إلى بيع   

 .لليهود بثمن أعلى مما دفع

 

كان الفقر شديدا إلى درجة أن الناس تعلموا عادات أكل األعشاب وورق الشجر، وإلى اعتماد خبـز الشـعير                   

أما خبز القمـح    . ة المعروف بالكراديش  وعندما تطورت أحوال الناس قليال بدأ يظهر خبز الذر        . كوجبة رئيسة 

 .    فقد كان حكرا على اإلقطاعيين ولم ينتشر ليصبح طعام عامة الناس إال في بداية الخمسينيات

 

لم يستمر هذا الوضع بهذه القسوة الشديدة التي شهدتها أواخر الدولة العثمانية، وبدأت تخف مع الزمن رويـدا                  

 .    جتماعية والسياسية الفلسطينيةرويدا وذلك تبعا لتطور الحياة اال

 

 الوضع االجتماعي

 

تميز الوضع االجتماعي في تلك الفترة بالعشائرية المبنية على التعصب وإلى الدرجة التي أتاحـت الغـزوات                 

لكن العائالت اإلقطاعيـة    . وغالبا ما كان يتم الغزو ألسباب اقتصادية أو ثأرية        . المتبادلة بين القرى والعشائر   

 على قمة هرم التركيبة االجتماعية وكونت لنفسها نفوذا قويا بحيث أنها سيطرت على مساحات كانـت                 وقفت

وقد عمات تلـك العـائالت   . آثار هذا الوضع ما تزال قائمة حتى يومنا هذا  . محرمة على نفوذ عائالت أخرى    

بمعنى أن اإلقطاع قسم    . عيةعلى بسط هيمنتها على القرى المجاورة وتجنيد سكانها للدفاع عن المصالح اإلقطا           

 . السادة والعبيد: المجتمع الفلسطيني إلى قسمين

 

لم يكن للمرأة قيمة اجتماعية واستعملت كعبـدة        . كان المجتمع الفلسطيني مجتمع رجال وفقط كبار السن منهم        

ئرية كبـار   وقد عظمت التركيبة العشـا    . أما األطفال فلم يكونوا على حال أحسن      . تستخدم في األشغال الشاقة   

كانـت  . السن الذين اعتبروا أصحاب الحكمة وعززت التقاليد فكرة السمع والطاعة لما يخططون ويـأمرون             

وكمـا هـي الحـال      . العشيرة هي الملجأ وهي مصدر الفخار واألمن وكان لزاما على الفرد أن يتقيد بالتقاليد             

افسة األولوية في العداء على القوى الخارجيـة        بالنسبة للمجتمع العشائري، كان للعدو الداخلي أو العشائر المن        

يـرخص  . المعادية، والسبب أن العشائري يضع مصلحة العشيرة فوق كل المصالح بما فيها المصلحة الوطنية             

 .الوطن وأهله أمام تحقيق مصالح العائلة أو القبيلة

 

 التعليم

 

لم تعمل  . ة العثمانية وكان الجهل عاما وطاما     لم بكن التعليم منتشرا في تلك الفترة في أي بقعة من نواحي الدول            

كانت هناك مدارس قليلة جدا في      . الدولة العثمانية مهتمة بالتعليم وال ببناء المدارس وإعداد أجيال تقرأ وتكتب          

كانـت  . مدن الدولة الكبيرة، أما المدن الصغيرة واألرياف فكانت تعتمد على مدارس بدائية سميت بالكتاتيـب              
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ة على كاهل إمام المسجد الذي لم يكن على درجة وافرة من العلم ليعلّم بعـض األطفـال القـراءة                    المهمة ملقا 

وبسبب أن عمله كان تطوعيا فإنه كان يكتفـي بـبعض العطايـا             . والكتابة وبعض اآليات القرآنية واألحاديث    

 الحضور مقتصرا على عدد     لكن ال يفهم أن كل األطفال كانوا يحضرون الكتاتيب، بل كان          . العينية لقاء جهوده  

 .من أطفال القلة الميسورين نسبيا

 

إذا كان بعض األطفال الذكور قد حضروا الكتاتيب واستطاعوا أن يمتلكوا االستطاعة على القراءة والكتابة فإن                

ساد ظن في تلك الفترة أن تعليم اإلناث حرام شرعا، وكان الناس ينظرون بشك وريبة               . حظ اإلناث كان تعيسا   

 .ى بعض بنات اإلقطاعيين في المدن الكبيرة بسبب إقبالهن على الدراسةإل

 

كانت الحياة في غاية التخلف ولم تكـن        . على أية حال، لم يكن التعليم وقتئذ مهما بسبب عدم وجود الضرورة           

ـ           . هناك وظائف وأشغال تنتظر المتعلمين     ب كانت الحياة بدائية ومعتمدة على أساليب زراعية بسـيطة ال تتطل

أي أنه لم يكن لدى الناس دافعا لتعليم أبنائهم وكانوا يفضلون تشـغيلهم فـي الحقـول                 . معارفا أو فنونا علمية   

فحتى لو حصل الطفل على تعليم فإنه كان يجد نفسـه وراء المحـراث أو               . للمساعدة في تحصيل لقمة الخبز    

 .حامال للمنجل والفأس

 

ساد اعتقاد لدى الناس أنهم ال . سادت عقلية الجن والعفاريت والغولفي المقابل، امتألت حياة الناس بالشعوذة و      

ولهـذا اتجهـوا إلـى    . يملكون من أمورهم شيئا وأن حياتهم يتم تسييرها من قبل كائنات غيبية أكثر قوة منهم          

نـة  حتى أن القصص الشعبية التي كانت سائدة مثل جبي        . تفسير األمور غيبيا والتسليم لهذه القوى غير المرئية       

وبسبب هذا اعتمد الناس على التنجـيم       . والشاطر حسن ونص نصيص اعتمدت الغول كبطل ال يمكن تجاوزه         

 . والمشعوذين لمعرفة المستقبل وكشف أسرار الغيب وفي حل مشاكلهم القائمة

 

 األوضاع الصحية

 

ولم تعرهم الدولة   عانى الشعب السوري كما غيره من شعوب الدولة العثمانية من أوضاع صحية متردية جدا،               

انتشرت أمراض قاتلة ولم يكـن      . مستوى النظافة كان بائسا جدا، وتفشي األمراض كان ظاهرة عامة         . االنتباه

أتت هذه األمراض على عدد كبير من األطفال إلى درجة أن           . لها من عالج مثل الحصبة والجدري والمالريا      

لم تتوفر مستشفيات بدائية إال في المدن الكبيرة مثل         لم تكن هناك عيادات و    .  بعض األسر فقدت نصف أطفالها    

 .   حلب ونابلس وطرابلس ويافا

  

باختصار، كان الشعب الفلسطيني يعاني في ذلك الوقت من الجوع والجهل والمـرض، وهـي آفـات كفيلـة                 

 جـدا  كان الوضع صعبا جدا إلى درجة أنه يصعب. باالنقضاض على أي شعب لتنهكه وتصيبه بالغثيان القاتل  

تحميل الشعب الفلسطيني في تلك الفترة، أي أواخر عهد العثمانيين، وزر نجاح المتآمرين الغربيين وحلفـائهم                

 .  الصهاينة
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 1948القيادة الفلسطينية قبل عام 

 

 

تشكل القيادة في أي مجتمع رأس الحربة التي تشق الطريق أمام الناس جميعا نحو تحقيق األهـداف واآلمـال                   

ـ               .والطموحات ات مميـزة   ف وحتى تكون القيادة أهال للمسؤولية الملقاة على عاتقها، فإنه البد لها أن تحمل ص

. كسعة االطالع والوعي بظروف المرحلة وكيفية التأثير فيها والرغبة القوية ألداء الخدمات العامة وغيرهـا              

فإنه من  . ألفراد على حد سواء   وألن ثمن أخطاء القيادة عادة ما يكون باهظا ألنه ينعكس على المجتمع وعلى ا             

إال أن الفشل الذي منـي بـه الشـعب          . المتوقع أن تكون حسابات القياديين دقيقة ونتيجة لتفكير هادئ وعلمي         

 .  يشير إلى أنه من الضروري تقييم القيادات الفلسطينية ودورها في اإلخفاق1948الفلسطيني عام 

 

هناك من يوحي من خـالل      . إنه من الحيوي تحديد هذه القيادات     وحتى يكون بوسعنا تقييم القيادات وأدوارها ف      

 تنحصر في القيادات السياسية التي تربعت       1948نقاشهم للموضوع بأن القيادة الفلسطينية في الفترة قبل عام          

على الرغم من أن القيادات السياسية تصدرت الموقف واحتكـرت          . على النشاط السياسي طيلة فترة االنتداب     

لسياسي إلى حد كبير، إال أنها لم تكن في الحقيقة وحيدة في التأثير على أنماط ردود الفعـل الشـعبية                    القرار ا 

بل ربما كانت أقل القيادات تأثيرا على رد الفعل الشعبي اإليجابي           . تجاه السياسات البريطانية والمد الصهيوني    

بـل يمتـد ليشـمل القيـادات الحزبيـة           ال ينحصر في بحث القيادات السياسية،        فصلأي أن هذا ال   . المواجه

 . والعسكرية والرموز الشعبية

 

. ظهرت مع األيام في فلسطين أحزاب متعددة كان لها دور في اتخاذ القرار السياسي والمشاركة فـي تنفيـذه                  

وظهرت أيضا رموز شعبية كان ألعمالها ما يلهم الناس حول التضحية من أجل التخلص من االنتداب وإنقـاذ                  

 وكما سنرى، أحدثت هذه الرموز ثورة شعبية قوية كادت أن تقضي على كل ما خططت له السياسـة                   .البالد

وأما . وكذلك برزت قيادات عسكرية قادت مجموعات مسلحة ضد األهداف البريطانية والصهيونية          . البريطانية

ضحة أخـذت تطـرح     في نهاية عهد االنتداب فقد تبلورت في البالد أحزاب سياسية تقوم على أسس فكرية وا              

 . االقتصادية في البالد-أفكارا جديدة من شأنها أن تؤثر على التركيبة االجتماعية

 

ل يحاول إعطاء كل منها نصـيبها مـن         فصحيث أن القيادات تتعدد وتختلف أدوارها ونمط عملها، فإن هذا ال          

التـي انبثقـت منهـا القيـادات        باإلضافة إلى خلفية تاريخية من شأنها أن توضح األرضية التاريخية           . التقييم

- القيادة الفلسطينية مع بداية االنتداب البريطاني مركزا علـى األصـول العائليـة             فصليناقش ال . الفلسطينية

ثـم  . اإلقطاعية لقيادات المرحلة وعلى أسلوب عملها والصراعات التي كانت تميز عالقتها بعضـها بـبعض              

القيادات الصحافية مركزا على أحـزاب العـائالت، وعلـى           األحزاب السياسية غير الفكرية و     فصليناقش ال 

 في صراع العائالت ضررا وخطرا على وحدة القيـادات العائليـة، وعلـى              تي رأ تأحزاب النمط التقليدي ال   

 . القيادات الصحافية التي كان من شأنها التأثير على الرأي العام
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 محمـد   1929الشعبي الذي تركته رموز انتفاضة عام        بعد ذلك إلى تقييم القيادات مبتدئا باألثر         فصلينتقل ال 

 الدور الذي لعبه الشيخ عز الدين القسام واآلثار التي ترتبـت            وضحاجمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، ثم م      

. على حركته، والصراع الذي أحدثته حركته على الساحة الفلسطينية بين القيادات القسامية والقيادات السياسية             

وبالضرورة سيتم ربط جدلي بـين الثـورة        .  وأركان هذه الثورة   1936بين القساميين وثورة     فصلثم يربط ال  

ومن ذلك إلى انتهاء اإلضراب واإلجهاز      . وبين دور القيادات السياسية في قيادة اإلضراب الذي صاحب الثورة         

 . على الثورة واختفائها التدريجي

 

لى البالد إبان الحرب العالمية الثانية والتـي شـهدت           على مرحلة الفراغ التي خيمت ع      فصلوأخيرا يركز ال  

تتم هنا مناقشة أسباب هذا الفراغ واألسباب       . اختفاء مختلف أنواع القيادات وبداية ظهور قيادات حزبية فكرية        

 . التي أدت إلى فشل جهود كل القيادات الفلسطينية

 

 منحـى التحليـل     فصليأخذ ال . مته األساسية  على أن الطابع التاريخي يشكل س      فصلال يفهم من هذا التقسيم لل     

فهذا البحث ال يتسع ألن     . السياسي مستندا على وقائع تاريخية تدعم المقوالت المطروحة والجدليات قيد البحث          

 فصل كون ال  بسببو. يكون تاريخا للقيادات الفلسطينية ألن في ذلك إطالة وإسهابا يتطلبان وقتا وجهدا كبيرين            

يقف علـى  . خت للقيادات الفلسطينية وخاصة السياسية منها مراجع كثيرة أر  حوله  نه تتوفر   إذا طبيعة سياسية ف   

ومن  لبيان نويهض الحوت،     1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين      رأس هذه المراجع    

 .فلسطين بين االنتداب والصهيونية وعيسى السفري، أوراق أكرم زعيتر

 

 ة الفلسطينيةاألرضية التاريخية للقياد

 

تعود جذور القيادة الفلسطينية السياسية التي كانت متنفذة إبان عهد االنتداب البريطاني إلى أوائل القرن الثامن                

ـ                 ي ذعشر عندما استفادت بعض القبائل الصغيرة أو العائالت التي تواجدت في فلسطين من وضع الضعف ال

عائالت سكناهم الجبلية ليفرضوا نوعا من االسـتقاللية عـن          استغل شيوخ هذه ال   .  العثمانية دولةكانت تعيشه ال  

تمركزت العائالت هـذه غالبـا فـي    . أهلتهم أماكن السكن للدفاع عن أنفسهم بكفاءة. ولي الدولة العثمانية ؤمس

وقد برزت منها عائالت معروفة في التاريخ الفلسـطيني كعبـد           . المناطق الجبلية في نابلس والقدس والخليل     

 . ار وطوقان والخالدي والحسيني والتميمي وعمروالهادي وجر

 

وغالبا مـا كانـت المسـؤولية       . ن العثمانيون هؤالء المشايخ وأولوهم مسؤولية في المناطق تحت نفوذهم         دها

وهذه تعتبر مهمة كبيرة وأساسية . تتلخص في جمع الضرائب وتخصيص جزء من المال يجمع للدولة العثمانية        

وكان جامعو الضرائب يعتمدون بصورة أساسية      . ئب شخصية مركزية يهاب جانبها    وكفيلة بجعل جامع الضرا   

هم وسلحوهم وسـخروهم لخدمـة      ءجند هؤالء أقربا  . في أداء مهمتهم على القوة المسلحة التي كانوا يمتلكونها        

حكم وبالطبع وجد هذا العمل أرضا خصبة في العصبية القبلية التي كانت ت           .  األغراض الشخصية والعشائرية  

 . العالقات االجتماعية آنذاك
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انتشـرت  . أي أن قادة المجتمع آنذاك انحصروا في العائالت القوية التي أثبتت قدرتها على تحقيق االستقاللية              

تواجد أغلب  . ، ولم تنحصر في المدن    )منطقة جنوب سوريا  (هذه العائالت في مختلف أرجاء البالد الفلسطينية        

لم تكن المدينة حينئذ مركز الثقـل  . ور ودورا، وتواجد بعضها في المدن كنابلسهذه العائالت في القرى كصان 

وما زال بعـض  . السياسي واالجتماعي، بل كانت القالع والحصون التي بناها شيخ كل عائلة في منطقة نفوذه             

عرابة وعبوين وكور ودير غسانة، الخفي ن هذه القالع قائما حتى اآلن كما هو بي. 

 

وخ العائالت في الريف بدأت باالنكماش بعد التغييرات اإلدارية التي أحدثها العثمانيون في آخر              لكن سلطة شي  

فبعد أن كانت تعهد إلى كل شيخ بحماية منطقة نفوذه وجمع الضرائب، أقامت مجلـس إدارة يشـرف      . عهدهم

ـ      . على مجموعة مناطق إدارية عرفت بالنواحي      ة التـي أنشـئت     وقد أصبحت المدن مراكز المجالس اإلداري

أي أن  . وأصبح من حق مجلس اإلدارة أن يشرف على جمع الضـرائب          . وخاصة في منطقتي القدس ونابلس    

 . المهمة انتزعت من عدد كبير من األشخاص لتصبح بيد عدد قليل من سكان المدن خاصة

 

. ه المـزاد العلنـي    بدأ مجلس اإلدارة حسب التعليمات اإلدارية الجديدة بطرح مسألة جمع الضرائب فيما يشب            

خلق هذا نوعا من التنافس بين شيوخ       . وبناء عليه كان المجلس يعطي حق جمع الضرائب لمن يدفع ثمنا أعلى           

القرى، ليس بالضرورة من ناحية الثمن األعلى وإنما من ناحية التقرب من شخصيات المدينـة التـي تملـك                   

ل واسع ومباشر على سلطة الشيوخ في األرياف        أي أن المدينة أصبحت مركز استقطاب مما أثر بشك        . القرار

وقد قللت السلطات العثمانية أيضا من شأن شـيوخ القـرى بـأن قيـدت               . وأعطى دفعة قوية لشيوخ المدينة    

 .نشاطاتهم العسكرية وحدت من قدرتهم المسلحة وجردتهم من سلطاتهم القضائية

 

. فاإللغاء من شأنه أن يولد النقمـة والتمـرد        . ة نهائيا لكن السلطات العثمانية لم تشأ إلغاء دور القيادات الريفي        

لعب المختـار دورا    .  منصب المختار مما أعطى بعض الهيبة لتلك القيادات        1840ولذلك أقامت حوالي عام     

بالطبع أرغم هذا الدور مختلف     .  الضرائبي على الناس   ءفي جمع الضرائب من القرية وكذلك في توزيع العب        

 .لتقرب من المختار واإلقرار بزعامته وطاعة أوامرهدافعي الضرائب على ا

 

خسر المختار هذه المهمة إبان عهد االنتداب البريطاني الذي انتزع صالحية جمع الضرائب ووضعها في يـد                 

إال أنه احتفظ ببعض الصالحيات التي كانت تدر على المختار بعض المال كتسجيل المواليد              . موظفين رسميين 

 . ثباتأو إعطاء شهادات إ

 

أخذت شوكة هؤالء األعيان تزداد وتنمو مع بدايـة عهـد           . تراجع شيوخ الريف مرغمين لصالح أعيان المدن      

فقد رفعت الحكومة من شأن     . التنظيمات الذي تبنته السلطة العثمانية بعد زوال خطر ابراهيم باشا عن بر الشام            

استفاد من هـذا التوجـه أعيـان    . طة الحكومةأعيان المدن العربية بصورة عامة بجعلهم شركاء في تقوية سل      

وكانت السلطة تغض الطرف عن محـاوالتهم       . المدن الفلسطينية الذين عملوا بشكل دؤوب على تقوية نفوذهم        

 .لتعزيز نفوذهم إما ألنهم أدرى الناس بشؤون البالد وإما ألنها كانت تعجز عن إيقافهم في بعض األحيان
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دية ألعيان المدن، فقد استطاع بعضهم تدريس أبنائهم دراسات عليـا كانـت             ونظرا لتحسن األوضاع االقتصا   

استطاع . تعتبر نادرة حينئذ كالطب والقانون، مما عزز سلطة األبناء فيما بعد ووضعهم في قيادة المجتمع ككل               

 اللطيف  بعض الفلسطينيين المتعلمين احتالل عدة مناصب هامة في الدوائر الرسمية العثماني، فمثال عمل عبد             

صالح كسكرتير أول لمجلس النواب العثماني، وأحمد حلمي عبد الباقي مديرا عامـا للمصـرف الزراعـي                 

العثماني في سوريا والعراق، ومصطفى الخالدي قائدا لدرك بيروت ثم مدعيا عامـا وقاضـيا فـي محكمـة                   

لس التحقيقات الشرعية   االستئناف في بيروت، وعارف باشا الدجاني متصرفا، وأسعد الشقيري عضوا في مج           

 . ستانة وحاكما لليمن، وموسى كاظم الحسيني كقائم مقاماإلسالمية في اآل

 

بحكم الصالحيات المعطاة لهم آنذاك، جمع أعيان المدينة ثروة ضخمة، وهذا اليعني أن الريف قد خال بتاتـا                  

فبسبب عدم قدرة الفالحين على دفع      . من األعيان األثرياء، إال أن الثراء والجاه تالزما بشكل واسع في المدينة           

الضرائب المستحقة فقد كانو يفضلون عدم تسجيل أراضيهم بأسمائهم وتسجيلها بأسماء القادرين علـى دفـع                

تحول األعيان مع األيام إلى     . الضريبة وهم األعيان واألثرياء الذين يساهمون بشكل فعال في فرض الضريبة          

 .مال في أراضيهم التي باتت تواجههم بدل أن تكون مصدر رزق لهمرجال إقطاع، وتحول الفالحون إلى ع

 

المقاومـة العربيـة فـي      يورد في كتابه     ناجي علوش    أشرت سابقا إلى بعض المالمح اإلقطاعية، إال أن       

إحصائية جرت في العشرينات من القرن العشرين حول ملكية األراضي يقـول             1948-1917فلسطين  

ي بئر السبع وغزة كانوا يملكون حوالي مليوني دونم، وفي كل فلسطين كان هناك               مالكا من منطقت   28فيها أن   

ويورد جدوال بملكيات األراضي رأيت ضرورة اقتباسه ألهميته في         .  دونم 4,143,000كا يملكون   ال م 250

 .مناقشة موضوعنا

 ما يملكون من الدونمات عدد المالك القضاء

 240,000 26 القدس والخليل

 162,000 45 يافا

 121,000 5 نابلس وطولكرم

 114,000 6 جنين

 141,000 15 حيفا

 123,000 8 الناصرة

 157,000 5 عكا

 72,000 6 طبرية

 

ومن الجدير بالذكر أن الثراء واإلقطاع لم ينحصرا في شخص معين أو كبير في العائلة، وإنما امتدا ليشـمال                   

وبضرورة العصبية القبليـة التـي      .  وأبناء عمومته المباشرين   خوتهإأقاربه وخاصة المقربين جدا إليه ومنه ك      

. رى، كان يمتد أثر الثراء ليشمل مختلف أفراد العائلة        خ ضد الغرباء من القبائل األ     ةتعتمد مبدأ العزوة والنصر   

كـان مـن    . فكل فرد كان يجد نصيبه إما من خالل المشاركة أو التسهيالت النتزاع أمالك اآلخرين وحقوقهم              
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كان المرابي يضع أسعارا باهظة على أمواله       .  هذه التسهيالت عملية الربا التي انتشرت في البالد آنذاك         جملة

 .الخ،  زوجتهمصاغبحيث ال يستطيع المقترض أن يفي مما يؤدي إلى فقدان أرضه أو 

 

. لتـي يمثلونهـا   ظهرت بفعل العصبية القبلية إلى حد كبير منافسات بين أعيان المدن وبالتالي بين العائالت ا              

هكذا كانت األمور فـي عالقـات       . تدعو العصبية إلى إثبات سلطة القبيلة وهيبتها في مواجهة القبائل األخرى          

ازدادت هذه المنافسات حدة خاصة في القدس بعد تأسيس البلديـة           . يالقبائل بعضها ببعض عبر التاريخ العرب     

 علـو   نسة البلدية لما فيه من صالحيات وهيبة وم       أخذت كل عائلة تتطلع إلى احتالل منصب رئا       . 1864عام  

 . وقد بقيت هذه المسألة محور صراع أساسي في القدس كما في المدن األخرى عبر االنتداب البريطاني. شأن

 

 مختلفين، إال أن الحسينية كان لها       فترتينوعلى الرغم من أن الخالدية والعلمية استلمتا رئاسة البلدية في القدس            

استلم الرئاسة سليم الحسيني ثم استلمها حسين سليم        . استلم الحسينيون الرئاسة عند إنشاء البلدية     . دنصيب األس 

 .الحسيني وموسى كاظم الحسيني

 

 مجلـس   كجنبا إلى جنب مع بروز أعيان المدينة الذين أخذوا صفة القائمين على أعمال إدارية، ظهـر هنـا                 

احتلـت العـائالت    . الد الشام بختلف العائالت المهيمنة في     النواب العثماني الذي ضم شخصيات بارزة من م       

وبسبب األوضـاع   . الفلسطينية المعروفة بسلطانها آنذاك المقاعد المخصصة لمنطقة ما أصبح يعرف بفلسطين          

. االقتصادية والثقافية في ذلك الوقت لم يكن باإلمكان أن يدخل ذلك المجلس من خارج اإلطار العائلي المتنفـذ                 

ت غير المتنفذة ال تملك قوة اقتصادية تؤهلها الحتالل موقع سياسي، ولم تكن لديها القدرة على التحدي                 فالعائال

 . سواء من الزاوية االجتماعية أو الثقافية

 

فرضت المناصب والنشاطات الدينية نوعا من القيادة التي يبدو أنها لم تالق أي تحد في البالد حتى ظهور عز                   

ن أعيان القدس آنذاك بحاجة إلى جهد كبير حتى يتولوا زعامة دينيـة، فمتطلبـات تلـك                 ولم يك . الدين القسام 

. الزعامة لم تكن تتعد المظهر وحفظ بعض اآليات واألحاديث التي تحث على التعبد وإقامة الشـعائر الدينيـة                 

كانـت  . وهـام  وبالكثير من الشعوذة والبحث عن األ      شعائرانحصر مفهوم العامة للدين إلى حد كبير ببعض ال        

لم ينظر الناس إلى الدين علـى أن        . المفاهيم الدينية ساذجة إلى درجة أنها لم تتطلب مسؤولية دينية أو محاسبة           

 . له عالقة بالتنظيم االجتماعي أو التطوير الثقافي أو التوزيع االقتصادي أو مواجهة األخطار الخارجية

 

 كنابلس ويافا لم يبرزوا كما برز أعيان القدس على الرغم من            أما بالنسبة إلى أعيان المدن الفلسطينية األخرى      

لم تتح لهؤالء فرص األهمية العائلية التي تمتعت بها  . بلوغهم درجة عالية من الثراء حسب مقاييس ذلك الوقت        

ربما انعكـس   . القدس عبر الزمن مما أتاح لسكانها فرصة التعرف على مراكز القوى وأصحاب اتخاذ القرار             

فقد تبلور اتجاه في تلك المدن معاد للعثمـانيين         . مر على التوجهات السياسية ألعيان المدن غير القدس       هذا األ 

ومؤيد بشكل كبير للطروحات القومية، فمثال كان من الواضح أن الفلسطينيين الذين حضروا المؤتمر العربـي                

ـ  وكان م .  كانوا في أغلبهم من منطقة نابلس      1913الذي عقد في باريس عام        لالنتبـاه أن حـزب      تن الملف

 . الالمركزية قد فتح فروعا في نابلس وطولكرم وجنين
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فهناك . لكن المسألة كما يبدو كانت صراع بقاء      . ال يفهم من هذا أن أعيان المدينة قد ألغوا أعيان الريف نهائيا           

ض العائالت الريفيـة    من الريف من كان على درجة من القوة بحيث لم يترك الساحة ألعيان المدينة فبقيت بع               

وقد ظهر فيما بعد إبان االنتداب البريطاني أن        . ذات مال وثراء ومتمتعة بدرجة واسعة من النفوذ في منطقتها         

عددا محدودا من عائالت الريف لعب دورا على المستوى الوطني وأن هذا الدور تناسب إلى حد ما مع سهولة                   

 . ة االقتصادية التي تمتعت بها تلك العائالتاالتصال والتنسيق مع أعيان المدينة ومع القو

 

هذا ومن المالحظ أن أعيان فلسطين بصورة عامة أخذوا يلعبون أدوارا أساسية مباشـرة مـع نهايـة عهـد                    

فبعد أن كانت أدوارهم منحصرة في التبعية التي درت عليهم أمواال ومكنتهم من استحواذ مساحات               . العثمانيين

 أنفسهم محاصرين في نهاية العهد العثماني من قبل أصحاب التتريك الذين نادوا             شاسعة من األراضي، وجدوا   

دفع هذا التوجه أعيان العرب خاصة في بـالد  . بعلو العنصر التركي وتفوقه على غيره من قوميات العثمانيين       

لم يتـأخر   . الشام إلى إنشاء الحركات السياسية المضادة وحشد الطاقات في سبيل المحافظة على مكانة العرب             

 . أعيان فلسطين عن أعيان سوريا ولبنان وساهموا بفعالية في توحيد الجهد العربي ضد العنصرية التركية

 

لم تكن الحركات السياسية التي ألفها العرب حينئذ ذات فكر قومي ناضج وواضـح المعـالم، إال أن ميزتهـا                    

انت تلك الحركات جزءا ال يتجزأ من النهضـة         وقد ك . األساسية كانت المحافظة على عروبة العرب ومكانتهم      

إذ لم يكن هذا    . العربية التي كانت تتبلور وتتطور، لكنه من الصعب أن نصف أولئك بأنهم كانوا قوميين عرب              

المصطلح قد تبلور إلى فكرة يمكن تجسيدها في حركات سياسية، بل من الممكن وضعهم ضمن فئة أصـحاب                  

حيث أنهم كانوا مرشحين ألن يكونوا أكثر الناس تضـررا مـن            . اء القومي مصالح تطور لديهم شعور باالنتم    

وفـي  . سياسة التتريك بسبب مواقفهم االقتصادية االجتماعية، كان ال بد أن ينهضوا مدافعين عن األمة بأسرها              

المحلـي  هذا المجال كانوا حقا متفوقين على العامة الذين لم يكن بمقدورهم التعامل مع العالم خارج مجتمعهم                 

 . بسبب ضيق األحوال االقتصادية وقلة الوعي والجهل

 

لقي بعض أبناء فلسطين الذين انتموا في أغلبهم للعائالت البارزة األهوال على يد األتراك، فهناك من سـجن                  

كرشدي الشوا  وعاصم بسيسو وعبد الرحيم حنون وجميل الحسيني ومعين الماضي وابراهيم هاشم وابـراهيم                

كان سليم عبد   . وهناك من حكم عليهم باإلعدام    .  والدكتور حسام الدين أبو السعود وإلياس صهيون       عبد الهادي 

حكم على حافظ السعيد وسعيد الكرمي باإلعـدام مـع    . الهادي أول شهداء حركة اإلعدام   التي نفذها األتراك         

لنشاشيبي ومحمد الشـنطي    وكذلك على حسن حماد الذي نجا، وعلى علي ا        . وقف التنفيذ بسبب تقدمهما بالسن    

 . بتهمة الالمركزية وتفذ فيهما الحكم ، وعلى أحمد الحسيني وولده

 

 الخالصة

 

 أن فلسطين كقطعـة جغرافيـة       سوريايتبين لنا من دراسة تاريخ فلسطين الحديث والذي ال ينفصل عن تاريخ             

تمد شرعيتها من أصول قبليـة  مميزة من سوريا الكبرى لم تحظ بزعامة أو قيادة ضاربة جذورها تاريخيا وتس    

بدأت قيادة البالد تتبلور في مرحلة متأخرة أو مع بداية          . مميزة أو من جذور ريفية أو من انتصارات عسكرية        

 : تميزت هذه القيادة بأنها. القرن التاسع عشر، ولم تتضح معالمها إال مع نهاية وبداية القرن العشرين
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من العائلة واستندت في بسط نفوذها من أبناء العائلة الواحدة المترابطة            ذات أصول قبلية استمدت هيبتها       :أوال

 ؛عصبيا

 استغلت مهمة جمع الضريبة لتكون ثروة على حساب الفالح الفلسطيني الصغير ولتتحول إلـى رمـوز                 :ثانيا

 .إقطاعية تمتلك آالف الدونمات

لتي كانت تتحول أحيانـا إلـى صـراعات         منازعات والمشاحنات ا  ل بقيت ضمن إطار التنافس العائلي وا      :ثالثا

 . دموية

تمشت مع األطر الدينية السائدة في ذلك الوقت والتي اهتمت بالمظهر الديني بصورة رئيسية واعتمدت               : رابعا

 .الخرافات والشعوذة كجزء من تبرير السيطرة الدينية على التفكير اإلنساني

 إلى فكرة واضحة تقوم على أسـس تنظيميـة وذات            بلورت نوعا من الشعور القومي دون أن تحوله        :خامسا

 .امتداد جماهيري

 

وفي ظل هذه اآلفات    . الفقر والمرض والجهل  : في المقابل كان هناك شعب فلسطيني يعاني من اآلفات الثالث         

الخطرة لم تكن جماهير الشعب على استعداد أن تخوض أي معركة غير معركة البحث عـن الطعـام لسـد                    

لجماهير على وعي حقيقي بضرورة القيادة وبأهمية العمل السياسي والتطـوير واإلصـالح             ولم تكن ا  . الرمق

ولقد كانت عقلية قطاعات الشعب كعقلية القيادة أو الزعامة التي تبلورت والتي اعتمدت اإلطـار               . االقتصاديين

 . القبلي العصبي

 

 

 

 القيادة الفلسطينية مع بداية االنتداب البريطاني
 

 ،تصريح بلفور وتدفق الصهاينة إلى الـبالد      تنفيذ  يون إلى فلسطين وهم يحملون في جعبتهم مهمة         جاء البريطان 

جاء الطرفان ليعمال معا في تـدبير أمـر         . وفي أذهانهم إقامة الوطن القومي اليهودي ومن ثم الدولة اليهودية         

 واألسـاليب مـن حيـل       هما استخدام مختلف الوسائل   من مهمت وكان  . تشريد الشعب الفلسطيني وسلبه أرضه    

وقـد  . قوة مسلحة من أجل الوصول إلى الهدفإنشاء  و للشعب الفلسطينيومناورات وتحطيم البنية االقتصادية 

نفذ الطرفان خططهما بخطى حثيثة وثابتة حتى آلت األمور للصهاينة وقامت دولة صـهيونية علـى أنقـاض       

 . الشعب الفلسطيني

 

فقـد أعلـن    . ل كانت عملية تجري في وضح النهار وعلى قـدم وسـاق           لم تكن صهينة البالد مجرد نوايا، ب      

هم سينفذون تصريح بلفور وسيسمحون لليهود بالهجرة إلى فلسطين وسيسـهلون عمليـة             نالبريطانيون مرارا أ  

وكانوا يـرون  . وكان عرب   فلسطين يرون بأم أعينهم تزايد أعداد اليهود في البالد يوما بعد يوم       . استقرارهم

بعض األراضي من أيدي العرب إلى أيديهم وتزايد مصالحهم االقتصادية ونشـاطاتهم الثقافيـة ونمـو                انتقال  

كان يتم هذا في وضح النهار ولم يكن محتمال ألي تأويل أو تفسير غير انتـزاع حقـوق                  . قدراتهم العسكرية 

 .شعب فلسطين وتشريده وإحالل اليهود الصهاينة مكانه
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 التاريخي أن يفرز التحدي رد فعل مناسب، أي كان من المفروض أن يطور              كان من المفروض حسب المنطق    

. الفلسطينيون وخاصة قياداتهم ردود الفعل التي تضمن سالمة البالد وتقيها شر الصهينة والهيمنة البريطانيـة              

 يـد   تسريب األراضي للصهاينة كان يجب أن يقابله إنشاء الصناديق المالية الكفيلة بضمان بقاء األرض فـي               

العربي، وتشجيع البريطانيين للصهاينة على الهجرة كان يجب أن يقابله استعداد عسكري يردع البريطـانيين               

وذلك كان يتطلب التنظيم والتدريب واإلعداد وما يصاحب ذلك من اسـتعداد للتضـحية              . ويخرجهم من البالد  

 . بالمال والجهد والوقت والنفس

 

تتصرف القوة بمنطق األمر الواقع الـذي يجـب         . القوة المعاكسة تتغلب  رد الفعل الضعيف يعني تاريخيا أن       

. تغييره بالطريقة المالئمة، بينما يتصرف رد الفعل الضعيف بطرق يرفضها الواقع ويسير باسـتقاللية عنهـا               

وكم من الشياه أطلقـت صـرخات   . استجداء القوة المسيطرة ما هو إال اعتراف بالواقع وهروب من المواجهة         

فأين كانت القيادات الفلسـطينية مـن        .غاثة واالستجداء، لكنها وجدت في النهاية أن الذئاب تريد أن تقتل          االست

 .منطق التاريخ وحساب معادلة القوى وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها

 

 إفراز القيادة
 

ـ . لم تكن البالد مع بداية عهد االنتداب قد اعترفت بقيادة ولو بصورة ضمنية     اك بعـض الشخصـيات   كان هن

إال أن أيا من هذه الشخصيات لم تتبوأ موقعا يؤهلهـا النطـق         . المؤثرة والمعروفة خاصة في المناطق المحلية     

ن ال بـد مـن      اوكأي شعب من الشعوب ك    . بد من ملئه   أي أن البالد كانت تعيش فراغا قياديا ال       . باسم البالد 

أنهـم جـديرون    أعمالهم  يثبت بعض األشخاص من خالل      ن  أ أو   ،انتظار الظروف المناسبة التي تفرز القيادة     

 . كان من المهم انتظار الظروف التي تضفي صفة الشرعية على القيادة القادمة. بالقيادة

 

لسد مرحلة الفراغ، كان من المتوقع أن ينشط العديد من األشخاص في مختلف المواقع في سبيل حشد الطاقات                  

اغ عبارة عن مرحلة تيه وبحث عن الذات والهوية والمستقبل، فإنها تشهد            وألن مرحلة الفر  . باتجاهات محددة 

. الـخ ،   مختلفة كالجمعيات الخيرية واألحزاب السياسية والتنظيمات السـرية        راجتهادات كثيرة تتبلور في أط    

" فها  ففي يافا تأسست مع بداية االنتداب الجمعية اإلسالمية المسيحية التي أعلنت عـن هـد              . وهكذا شأن البالد  

المحافظة على حقوق أبناء الوطن المادية واألدبية وترقية شؤون الوطن الزراعيـة واالقتصـادية والتجاريـة            

فتحت الجمعية خمسة عشر فرعا لها في مختلف المدن وأخذت علـى            ". وإحياء العلم وتهذيب الناشئة الوطنية    

 وإقامة دولة يهودية في فلسطين والهجـرة        عاتقها مهمة تقديم االحتجاجات للسلطة المحتلة بشأن تصريح بلفور        

أثارت هذه الجمعية وفروعها اهتمام السلطات البريطانية مما دعا حاكم إداري نـابلس             . الصهيونية المتواصلة 

لكن الجمعية لم تكن قادرة على تخطي عمليـة         . إلى وصف أهدافها بأنها سياسية وتعمل على استقالل فلسطين        

 . تظرة فشل جهودهااالحتجاج وركنت بالتالي من

 

 قـام   .وفي ذات الوقت الذي قامت فيه الجمعية اإلسالمية المسيحية تقريبا تأسس حزب سمي بالحزب العربي              

على هذا الحزب عدد من الشخصيات الفلسطينية المعروفة عائليا كان منهم أمين عبد الهادي ونجيـب نصـار        
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لخص في تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية      أعلن الحزب أن أهدافه تت    . وعبد اهللا مخلص ورشيد نصار    

كان نصيب هذا الحزب الفشل ألنه لم يـول القضـايا           . للمواطنين الفلسطينيين دون االهتمام باألمور السياسية     

ولهذا حل نفسه بعد أشهر قليلة من إنشائه وانضمت مراكزه إلى فروع الجمعية اإلسـالمية               . األساسية اهتمامه 

 . المسيحية

 

 نادي دعي باسم النادي العربي من أجل الدفاع عن الحقوق الوطنيـة وتحقيـق اآلمـال                 1918 في عام    أقيم

كان من بين أعضائه محمـد      ". بالدنا لنا " رفع النادي شعار وحدة سوريا ومكافحة الصهيونية وشعار         . القومية

حيث أن  . وابراهيم الحسيني أمين الحسيني وأبو السعود العلمي وخليل البديري ويوسف ياسين ومعين الماضي            

فكما كان المجتمع حينئذ مجتمع رجال ومجتمع عائالت، . هؤالء كانوا من الشباب فإنه لم يكن بمقدورهم القيادة    

 . كان أيضا مجتمع كبار السن، ولذلك فشل النادي

 

يونية هدف هذا المنتدى إلـى مكافحـة الصـه        .  المنتدى األدبي برئاسة جميل الحسيني     1918تأسس في عام    

كان أغلب أعضائه من أبناء العائالت المعروفة كيوسف الخطيب وفخري النشاشيبي وحسـن             . ووحدة سوريا 

هذا ولم يقم المنتدى في سبيل تحقيـق أهدافـه إال بإحيـاء             . صدقي الدجاني وفؤاد النشاشيبي وصليبا خوري     

 . ففشل،المناسبات الوطنية

  

 للتباحث في أمور البالد والخروج من دائرة الال فعـل  1919ام حاول بعض الشخصيات الفلسطينية االلتئام ع    

فعقد المؤتمر الفلسطيني األول برئاسة عارف الدجاني رئيس الجمعية اإلسالمية المسيحية المقدسـية             . والفراغ

آنذاك وعضوية عدد من األشخاص المنتمين لعائالت فلسطينية معروفة كراغب الدجاني وابراهيم عبد الهادي              

هـذا  . تغيب عن هذا المؤتمر آل الحسيني ألسباب غير معروفة        .  العبوشي وسعيد الكرمي وإلياس قعوار     ونافع

وكان من الواضح من خالل مداوالت المؤتمرين أن البريطانيين كانوا موضع ثقة وأنه من الممكن الوصـول                 

 .إلى حل معهم

 

 آمال الفلسطينيين وصيانة حقوقهم لم       أن محاوالت تشكيل هيئات تعمل على تحقيق       حمن المالحظ وبشكل واض   

لم تجر هذه المحاوالت ضمن جهود تعبوية تهدف إلى حشد الطاقات وبث الـوعي          . تكن ذات امتداد جماهيري   

بل انحصرت هذه المحاوالت وكما يظهر من قوائم األسـماء المشـاركة فـي              . على مستوى الشارع والبيت   

لهذا لم نجد أن الشعب الفلسـطيني       . وى معيشة مرتفع نسبيا   شخصيات ذات انتماءات عائلية وذات ثراء ومست      

 . خاصة أن سياسة هذه الهيئات لم تكن تخرج عن النداءات واالحتجاجات. كان ينفعل مع سير األحداث

 

حتى أن البريطانيين لم يكن بوسعهم التعايش مع جمعية اإلخاء والعفاف التي من المحتمل أنها تأسسـت عـام                  

الجمعية سرية وهدفت إلى القضاء على كل من يتعاون مع العـدو ويتعامـل فـي بيـع                  وكانت هذه   . 1918

. القـدس ) فتـوات (ومن أعضاء هذه الجمعية أبو أسعد الدباغ الذي عرف عنه أنه زعيم قبضايات              . األراضي

هـذا كـان    لآمنت الجمعية بضرورة قتل العمالء والخونة، أي آمنت باستخدام السالح كوسـيلة للخـالص، و              

بعض أعضائها إلى مصر كان من بينهم       بريطانيا  نفت  .  فور اكتشاف أمرهم   اريطانيون حاسمين مع أعضائه   الب

 . رئيسهم الدباغ
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مثلما كان من الممكن لجمعية اإلخاء والعفاف أن تستقطب الجمهور الفلسطيني فيما لو نجحـت فـي تحقيـق                   

 الفلسـطينية التـي كانـت تسـتجمع تأييـد           نجد أن الشخصية  . أهدافها ومواجهة البريطانيين بصورة مباشرة    

هكذا كان شأن موسى كاظم الحسـيني       . الفلسطينيين هي تلك التي تصطدم بالمحتلين أو يصطدم بها المحتلون         

الذي طرده البريطانيون من رئاسة البلدية عقب خطابه في الجماهير التي احتشدت في القدس بمناسبة موسـم                 

لحسيني خطابه وربما لم يكن بخاطره أن يستلم زعامة أو قيـادة، لكنـه              ربما لم يتعمد موسى ا    . النبي موسى 

بمجرد أن حلت عليه نقمة البريطانيين  أصبح محط أنظار الناس الذين انتظروا منه قيادة تخلصهم من المأساة                  

 .  القادمة

 

انتخـب  . يفـا  في ح  1920انعكس هذا األمر على أجواء المؤتمر الفلسطيني الثالث الذي عقد في كانون أول              

 وقـد كـان هـذا       ،المؤتمرون لجنة تنفيذية تعمل على تحقيق مقررات المؤتمر برئاسة موسى كاظم الحسني           

 ويذكر هنا أن بريطانيا منعت انعقـاد        .1934االنتخاب بمثابة إقرار بزعامته والتي استمرت حتى وفاته عام          

 على استقالل سوريا، وأن تكتفي فقط بالمطالبـة         المؤتمر الثاني، وحاولت إقناع القيادات بأال تتخذ قرارا يؤكد        

ذلك ألن المؤتمر األول قد صدر قراراته بالمطابة باستقالل سوريا، وفي هذا ما يمكـن أن                . باستقالل فلسطين 

جادلت بريطانيا بأنه من األفضل السير نحو االستقالل خطـوة          . يفسد خطط بريطانيا وفرنسا في تقسيم سوريا      

 .  ثم باقي مناطق سوريافلسطين أوال: خطوة

 

  اإلقطاعية للقيادات–المقومات العائلية 

 

 األثر األكبر في صعود موسى كاظم الحسيني إلى قمة اللجنة التنفيذية، إذ ربما              1920ربما كان ألحداث عام     

. سـا وقع المؤتمرون في المؤتمر الثالث تحت تأثير العاطفة الشعبية التي صبت باتجاه الحسيني فـانتخبوه رئي               

فمن الواضح من خـالل     . مباركة جماهيرية بقدر ما كان بظل جماهيري      بلكن االنتخاب على أية حال لم يكن        

األسماء الواردة في جدول حضور المؤتمر أن التمثيل كان للعائالت البارزة في مختلف المواقع الفلسطينية ولم                

 . وأن ممثلي العائالت هم الذين انتخبوه. يكن تمثيال جماهيريا

 

      جبت عن أعمال المؤتمر أو أي أعمال سياسية أخـرى، وإنمـا يعنـي أن               بالطبع هذا ال يعني أن الجماهير ح

الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي كانت سائدة في ذلك الوقت لم تكـن قـد تهيـأت لمشـاركة                   

 أعضاء اللجنة التنفيذية ينتمون أيضا      ولهذا نجد أن  . جماهيرية وكانت مناسبة للرموز العائلية ذات الجاه والمال       

إلى عائالت معروفة إقطاعية هم عارف الدجاني والشيخ سليمان التاجي الفاروقي وتوفيـق حمـاد وابـراهيم                 

 . شماس ومعين الماضي والدكتور يعقوب برتقش وعبد اللطيف الحاج ابراهيم وعبد الفتاح السعدي

 

تشير المراجعة ألسماء الـذين شـاركوا فـي تلـك           . ه القاعدة ال تشذ المؤتمرات الفلسطينية األخرى عن هذ      

المؤتمرات أن أغلب الشخصيات كان يتكرر حضورها وأن الشخصيات الجديدة في اشتراكها كانت قليلة جـدا                

ويالحظ في تلك المؤتمرات أنها كانت تضم فرقاء وخصـوم          . وأتت من ذات التركيبة االجتماعية االقتصادية     

كأن المؤتمر عبارة عن فرصـة لقـاء عـائلي          و ،انت تجمع بين مختلف التوجهات العائلية     أي أنها ك  . عائليين
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هذا األمر كان جلي الوضوح في المؤتمر السابع، آخر المؤتمرات العربيـة الفلسـطينية              . وتنقية أجواء عائلية  

 . 1928والذي عقد عام 

 

ت المتعاونة مع االنتـداب البريطـاني       وكل صنوف الشخصيا  . دعي إلى المؤتمر السابع كل الخصوم العائليين      

ولكي يؤكد المؤتمرون حرصهم على تناسي الخالفات الشخصـية         . والمنشغلة في عملية بيع األراضي لليهود     

أصبحت اللجنـة   . واألحقاد العائلية قرروا توسيع اللجنة التنفيذية بحيث تتسع لكل األطراف واألشكال واأللوان           

كان هذا العمل نتيجة حـديث      . يها العمالء والجواسيس وسماسرة األراضي     عضوا واشترك ف   48التنفيذية من   

ي كانت تحدثه في جسد األمة ووحدتها فظن البعض أن المصالحة قد            ذدار حول الصراعات العائلية والتدمير ال     

 . تعيد إلى األمة وحدتها وصالبة موقفها

 

اللجنة التنفيذية، كانت صـراعات مثلهـا       في ذات الوقت الذي كانت تدور فيه صراعات عائلية على مستوى            

تمثلت هذه في العالقات بيت     . تدور على مستوى أقل عمومية ولكنها أخطر على األمة في انعكاساتها وعمقها           

توترت العالقات بين هاتين العائلتين في أواخر العهد العثماني عندما بـدأت عائلـة              . الحسينيين والنشاشسبيين 

القـدس   إلى درجة من التدهور بعد قبول راغب النشاشيبي منصب رئيس بلدية             ووصلت. النشاشيبي بالظهور 

شغل هذا الصراع البالد وجعل منها أشالء متنازعـة         .  من قبل بريطانيا   خلفا لموسى كاظم الحسيني الذي أقيل     

 .فيما بينها مخلفة االحتالل وراءها ينفذ مخططاته

 

ولهذا حـاولوا أال ينحـازوا لطـرف دون         . لى زيادة اشتعالها  استغل البريطانيون الخالفات العائلية وعملوا ع     

أي حرص  . وعملوا على عدم دفع أي طرف إلى سلوك طريق في مناهضة سياساتهم قد تكون مؤلمة              . اآلخر

نكليز على أن تكون معارضة أي طرف إذا رغب في المعارضة ضمن إطار شكلي ال يؤثر على السياسـة                   اإل

وا إعطاء آل الحسيني منصب اإلفتاء ورئاسة المجلس اإلسالمي األعلـى بعـد أن              ولهذا تعمد . المنوي تنفيذها 

 فعلى الرغم من أن المرشح الحسيني لم يكن ضمن األسماء التي تنطبق عليها شروط التعيـين،                 .أصبح شاغرا 

وبذلك يكـون المنصـب فـي       . إال أن السلطات مارست ضغوطها بحيث تسلم الحاج أمين الحسيني المنصب          

ميزت هذه المواجهة فترة ال بأس بها مـن تـاريخ الشـعب             .  رئاسة البلدية التي يحتلها آل النشاشيبي      مواجهة

 .الفلسطيني االنتدابي واستخدم كل طرف منصبه لتحقيق أغراض شخصية عائلية

 

ويبدو من سير األحداث التاريخيـة      . وظهر نظرا لذلك ما عرف في التاريخ الفلسطيني بالمجلسي والمعارض         

لمجلسيين بقيادة آل الحسيني وبالتحديد الحاج أمين الحسيني قد تزعموا الحركة الوطنيـة، بينمـا بحـث                 أن ا 

. المعارضون ألنفسهم طيلة الوقت عن مقاعد في هيئات الحركة الوطنية وعلى حسن عالقات مـع االنتـداب                

 أن المعارضة كانت أكثر تقربا      نكليز حتى قيام الثورة الفلسطينية، إال     على الرغم من أن الطرفين لم يغضبا اإل       

 بتقربها من السلطة حيث     اوقد حاولت المعارضة استفزاز المجلسيين مرار     . وأقل حماسا لتبني البرامج الوطنية    

 بالمشاركة في افتتاح الجامعة العبرية وانتدبت عنها راغب النشاشيبي وعلي جـار اهللا              1925أنها قامت عام    

وقد أوردت بعض الوثائق أن راغب النشاشيبي هو الذي باع األرض التي            ، هذا   القاضي في محكمة االستئناف   

 . أقيمت عليها الجامعة العبرية
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وبما أن الصراعات العائليـة كانـت       . استطاع كل من الطرفين استقطاب عائالت من مختلف أرجاء فلسطين         

انقسمت نابلس مثال إلى    . دسيينقائمة في البالد، كانت العائالت المتخاصمة تنحاز إلى جانب أحد الطرفين المق           

جنين والخليل وكل قرية    حيفا وطبريا و  وكذلك كانت   . مجلسي ومعارض بخطوط متوازية مع خالفاتها العائلية      

أي أن االنحياز لهذا الطرف أو ذاك لم يقم على قناعات أو بناء على مبادئ وأفكار واضحة وإنمـا                   . فلسطينية

وبقـي الفقـراء    . الي وضع البالد في صراع بين أقطاب الجاه والثراء        وهذا بالت . قام على أسس عصبية قبلية    

فعلى الـرغم   . والذين ال مصالح قبلية لهم أو اقتصادية يبحثون عن سبيل يلتجئون إليه من أجل خالص بالدهم               

من أن عامة الشعب وجدت في موسى كاظم الحسيني والحاج أمين الحسيني عنصرين قياديين، إال أن خيبـة                  

 . ازدياد حدة التنافس العائليمع مة أخذت تزداد مع مرور األيام وظن العا

 

 أسلوب عمل القيادات 

 

حتى يتسنى فهم أسلوب عمل القيادات، بل ولنتوقع أسلوب عملها، ال بد من وضع هذه القيادات ضمن المفهوم                  

 جذوره مهما طال أمـد      ى مادا يبقفالبناء العقلي الذي ينشأ عليه الفرد       . العائلي أو العشائري الذي انطلقت منه     

فعلى الرغم من أن هذه القيادات كانت تنظر إلى نفسها على أنها زعامة الشعب ككل، إال أنها أخفقـت                   . العمر

فالعقلية العشائرية التي ميزت هذه القيادات عبارة عن عقلية متحوصلة ضـمن دائـرة               .عمليا في إثبات ذلك   

تتميز هذه العقلية في أنها ال ترى العـالم إال مـن            . مصلجة العامة مصالح تتغذى في كثير من األحيان على ال       

فالقبيلة أو العشيرة هي العالم الذي يوفر األمن والحمايـة ويحـدد دائـرة النسـب والحظـوظ                  . خالل القبيلة 

ية وهي بذلك عقل  . إنها عقلية تعمل دائما على رفع شأن القبيلة ومد هيمنتها على غيرها من القبائل             . االقتصادية

إنها تحاول تحقيق مختلف المكاسب االجتماعية واالقتصادية والسياسية حتى لو كان ذلك على حساب              . انتهازية

أي . فخسارة عائلة في جاهها ومالها عبارة عن مكسب للعائالت المتنافسة معها          . الغير من القبائل والمواطنين   

ية القبلية ليس خير الناس جميعا وإنما خيـر فئـة           فالخير الذي تنظر إليه العقل    . أن مصائب قوم عند قوم فوائد     

 وإذا حدث أن عملت العقلية العشائرية في سبيل الصالح العام فإن ذلك ال يعود إلى قناعة منهـا                   ،واحدة محددة 

بأن الصالح العام يجب أن يخدم، بل إلى أمل في أن مثل هذا العمل سيؤدي بالتالي إلى ترسيخ مركز العائلـة                     

 . وتقويته

 

إنه ال ينظر إلى    . ختار المصلحة الخاصة  يالعشائري بحكم انتهازيته وحبه المفرط لعالمه الخاص         ا يعني أن  هذ

كانـت المصـلحة    إذا  وهذا بالضرورة يعني أنـه      . المجتمع كمجتمع إال بمقدار ما تخدم تلك النظرة مصلحته        

ريخ الفلسطيني المعاصر شاهد على     والتا. الخاصة في التعاون مع العدو وخدمته فالعشائري لن يتردد في ذلك          

 . العدو هو الذي يهدد المصالح القبلية وليس الذي يهدد المصالح الوطنية. ذلك

 

إذا تفحصنا السلوك االجتماعي في مجتمعنا الذي كان قبل خمسين عاما أو القائم اآلن نجد أن العائالت الكبيرة                  

فهذه العائالت ما زالت تصـارع      . وح العشائرية الضيقة  الثرية والمتنفذة في القرى والمدن أشد من تمسك بالر        

فالتغيير يأتي بمعادالت جديدة يضع قـوى       . من أجل اإلبقاء على الوضع العشائري وتقاوم التغيير االجتماعي        

حتى أن هذه العائالت تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لتعيد المجتمـع             . غير تقليدية في قيادة المجتمع    
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 عليه قبل عقود من الزمن حيث كان النفوذ أكثر اتساعا والتسلط على الفقراء والمستضعفين أكثـر                 إلى ما كان  

 .حماقة ووحشية

 

حيث أن القيادات السياسية كانت تسيطر على الحلبة السياسية في فلسطين أغلب فترة االنتـداب، فـإن هـذه                   

ولذلك، فإنهـا كانـت     . ك المصلحة الخاصة  القيادات لم تكن تخرج عن إرادة العائالت التي كانت تدور في فل           

محدودة التفكير والفهم وغير قادرة على الخروج من بوتقتها العائلية إلى المجتمع األوسـع لتـتلمس مشـاكله                  

وبما أن الوسائل العملية تتطلب تضحيات بالمال والجهد والوقت والنفس وبما           . وتعمل على حلها بوسائل عملية    

إنهـا فـي    . رف والبذخ، فإنها تتناقض مع المصالح الخاصة ومع العقلية العشائرية         أنها تتغذى على مظاهر الت    

 . تناقض مع تطلعات هذه القيادات وآمالها

 

إنها تملك آالف الدونمات التي يعمل بها جمهور غفير مـن           . العشائر المتنفذة صاحبة مصالح اقتصادية واسعة     

ر المال الكافي للتأثير في مختلف األوساط ولذلك يجـب          وهذه المصالح هي مصدر قوتها ألنها توف      . األجيرين

وبما أن القوى الحاكمة تمتلك القوة األعظم في المجتمع فإنها تبقـى            . حمايتها من كل عوامل االهتزاز والهدم     

تحالفت المصالح االقتصادية تاريخيا مع القوى الحاكمة بغض النظر         . محط نظر المصالح االقتصادية للتحالف    

ولم تكن الزعامـات الفلسـطينية      .  ألنها في النهاية هي القادرة على حماية المصالح ورأس المال          عن هويتها 

ربما لم تكن هذه الزعامات في تحالف مباشر مع سلطة االنتداب لكنها            . صاحبة المصالح لتشذ عن هذه القاعدة     

وى الحاكمة لالسـتيالء علـى      على األقل كانت على استعداد لتحاشي كل األعمال التي يمكن أن تتذرع بها الق             

 . مصالحها أو ضربها

 

 نقمة لـم    ي وه ،ولهذا لم يكن من الغريب أن توجه القيادات هذه نقمتها ضد الصهيونية وليس ضد البريطانيين              

 ولم يكن من الغريب أيضا أن تتردد هذه القيادات على مائدة            ،تتعد االحتجاجات والبيانات ولم تنتقل نقلة عملية      

امي دون حرج، أي أن هذه القيادات تبقى عاجزة عن القيام برد الفعل المناسب والمتناسـب مـع                  المندوب الس 

 ولم تكن هناك إمكانيـة      ، ولم يكن اللجوء إلى السالح واردا      ،القوى التي عملت على تشتيت الشعب الفلسطيني      

إلـى أعمـال الزعامـات      إذا نظرنا   . سوى المهادنة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي تثير السلطة المحتلة         

التقليدية إبان االنتداب وإلى أسلوبها في تحقيق استقالل البالد وحمايتها من األطماع البريطانية والصـهيونية،               

، "إمش الحيط الحيط وقـول يـا رب السـتيرة         " إنها تتمشى مع المثل القائل    . نجد أنها ال تشذ عن هذه القاعدة      

فمن ناحية لجأت الزعامات هذه إلى عقد المؤتمرات الواحـد تلـو            . ةوتتمشى مع المصلحة االقتصادية والقبلي    

وفضال عن بعض االختالفـات     . 1928 -1919اآلخر، فقد عقدت سبع مؤتمرات عربية فلسطينية في فترة          

التي كانت تمليها الظروف وتطورات األحداث، نجد أن هذه المؤتمرات كانت تخـرج فـي النهايـة بـذات                   

 كان المؤتمرون يرفضون تصريح بلفور ويؤيـدون اسـتقالل فلسـطين ويعتبـرون              .المقررات إلى حد كبير   

 وفي المؤتمرات األخيرة، كانوا يطالبون بوقف الهجرة الصـهيونية ووقـف بيـع              .فلسطين جزءا من سوريا   

األراضي وتشكيل هيئة برلمانية تشرف على كتابة دستور واتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين أحوال               

 . ن االقتصاديةالسكا
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اجترت المؤتمرات الفلسطينية في الكثير من األحيان ذات المقررات ومع هـذا ال نجـد فـي أعمـال هـذه                     

كان ينتهي المؤتمر عادة بإصـدار بيـان       . المؤتمرات أوصافا للوسائل التي من خاللها يمكن تحقيق المقررات        

هة لم تكـن مطروجـة وبمـا أن البيانـات           وبإرسال مذكرات إلى الجهات المسؤولة، وبما أن صيغة المواج        

ولهـذا  . والمذكرات لم تشكل عامل قوة وإنما مجرد إعالم فقط، لم تعمل بريطانيا على تحقيق أي من المطالب         

بقيت ذات المطالب تتكرر وبقي البريطانيون يستلمون المذكرات وبقيت الشخصيات المؤتمرة تدور في فـراغ               

لها درسا يدفعها إلى اعتماد وسائل أكثـر فاعليـة فـي تحقيـق المطالـب                وال يبدو أن هذا الفراغ قد شكل        .

 .الفلسطينية

 

باإلضافة إلى المؤتمرات، عمدت الزعامات العائلية إلى كتابة االحتجاجات واالستنكارات وحضور المؤتمرات            

 برقيـات   العالمية ومقابلة لجان تقصي الحقائق وشرح األوضاع الفلسطينية واألطماع الصـهيونية، أرسـلت            

 ريمو وإلى مؤتمر السلم العالمي وإلى الحكومات في الواليـات المتحـدة             تاحتجاج واستنكار إلى مؤتمر سان    

لكن جميع هذه الجهود لم تخـرج عـن         . وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وسافرت وفود إلى لندن وجنيف ولوزان        

 كان هناك من يسمع، لكنه لم يكن هنـاك          .منطق شرح المأساة المتوقعة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني        

 . من ينفذ نيابة عن الشعب المظلوم

 

في احتجاجاتها واستنكاراتها وبياناتها كانت القيادات العائلية حذرة حتى ال تستثير البريطانيين، كانت الزعامة              

نت مركـزة ضـد     الجهود كا . حريصة على عدم مناصبة سلطة االنتداب العداء واإلشارة إليها بإصبع االتهام          

يجد المراجع لمقـررات المـؤتمرات والبيانـات أن         . الصهيونية وكأن الصهيونية تعمل بمعزل عن االنتداب      

وقـد كـان    . الغضب ينصب على الصهيونية بينما يتميز الكالم المتعلق باالنتداب باللطف واستمالة الجانـب            

يل على عدم معاملة االنتداب كعدو بل كجهة        لتهافت هذه الزعامات على مقر المندوب السامي وموائده أكبر دل         

 . يمكن التفاهم معها إن لم يكن كصديق في بعض األحيان

 

 في نابلس أن    1923تمشيا مع سياسة مهادنة البريطانيين لم يستطع المؤتمر الفلسطيني الخامس الذي عقد عام              

نحن نـواب   "  فقد قرر المؤتمر     .يشذ عن القاعدة على الرغم من أن أجواء المؤتمر كانت حماسية بشكل كبير            

المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس نعاهد اهللا والتاريخ واألمة على أن نواصل السعي فـي                 

سبيل استقالل بالدنا وتحقيق الوحدة العربية بالذرائع المشروعة القانونية وأن ال نرضـى بـالوطن القـومي                 

 المعمول بها   نع ال تتحدد الذرائع المشروعة القانونية إال من خالل القواني         بالطب". اليهودي والهجرة الصهيونية  

 أي أن هذه الذرائع ال تخرج عن نطـاق االحتجـاج واالسـتنكار وإصـدار      .في البالد وهي قوانين بريطانية    

 . البيانات

 

 قال فـي    .تداب شرعية لم تكن القيادات الفلسطينية تخفي مهادنتها لالحتالل، فجمال الحسيني مثال رأى في االن            

إحدى تعليقاته على األخطار التي تواجه البالد أن الخطر الرئيس هو الصهيونية، أما االنتداب فقد جاء بموجب                 

وقال بأن الجهود تنصب في سبيل القضاء على الخطر األول، أما الثاني فسـيكون              . صك االنتداب وهو مؤقت   

 البريطانية  الديلي إكسبريس فقد علقت جريدة    . طانيون أنفسهم وهذا ما كان يقر به البري     . هناك تصرف إلنهائه  

على موسى كاظم الحسيني بأنه كان ضد السياسة البريطانية في فلسطين، إال أن أعماله لم تخرج عن دائـرة                   
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وأما بشـأن الحـاج أمـين       . 1923القانون المعمول به إال مرة واحدة عندما خرج في مظاهرة في يافا عام              

علق واكهوب المندوب السامي البريطاني قائال بأنه جاء إلى فلسطين لقص أجنحة الحاج أمـين               الحسيني، فقد   

 أعداؤه ويمكـن    ه به  أقل تطرفا مما يصف    هلكنه وجد أن المفتي كان عامال مساعدا ال معرقال للحكومة ووجد أن           

 . االعتماد عليه أكثر من غيره

 

لتي تحاك فـي عـدم تعاملهـا مـع التنظـيم والحشـد              مواجهة المخططات ا  في  اكتملت عدم رغبة القيادات     

. فالحل لم يكن البريطانيون على استعداد لمهادنة تنظيم يستقطب ابن الشارع الفلسطيني والعامل وا             .الجماهيري

ن استعداد للقبول بجمعيات خيرية مفرغـة       يكان لدى البريطاني  . وهذا ما رأيناه بالنسبة لجمعية اإلخاء والعفاف      

سياسي وبأحزاب ذات قواعد عائلية وبدون امتدادات جماهيرية ، وحيث أن األمر كذلك، فـإن               من أي محتوى    

وعليه كانـت الزعامـات     . ة تطلبت عدم التفكير بالتنظيم الشعبي واالستعداد للمواجهة       سياسة المهادنة والمماأل  

يا فقط في محيطه وبسـبب  كان يجد الزعيم تجاوبا شعب. الفلسطينية بعيدة عن الشارع الفلسطيني ومنفصلة عنه      

 . العصبية القبلية ال بسبب قدرته على طرح خيارات عملية لمواجهة األحداث

 

وكما تعلمنا من كبار السن الذين اطلعوا بدرجات متفاوتة على مجريات األمور، كانت القيادات العائلية متخلفة                

ومة مسلحة  ا قيادة تحشده في صفوف مق     كان اإلنسان الفلسطيني العادي يتطلع إلى     . جدا عن الشعب الفلسطيني   

ما يسـمى بـالحوار الهـادئ والتفـاهم         على  ضد االنتداب والصهيونية، بينما كانت القيادات المتوفرة تعتمد         

كان يرى اإلنسان البسيط أن الحديد ال يفله إال الحديد وأن الحوار ليس إال إحدى صور االسـتجداء         . المتحضر

ا ألن القيادات كانت دون المسؤولية المتوقعة، حدث فراغ كبير فـي السـاحة              ونظر. إذا لم يكن مدعوما بقوة    

ات عن إحباط أفرز أمرين هامين وهما االنتفاضات واألشكال السياسية          يالفلسطينية تمخض في مرحلة العشرين    

نؤجـل  . ات فقد تطورت الطاقات الشعبية وتمخض اإلحباط عـن ثـورة          يشبه الحزبية، أما في مرحلة الثالثين     

 . ات بأمريهايالبحث في الثورة لنتناول في اقتضاب مرحلة العشرين

 

 األشكال السياسية شبه الحزبية 

 

ات يضافة إلى الجمعيات والمنتديات السابقة الذكر والتي أنشئت مع بداية عهد االنتداب ظهرت في العشرين              اإلب

 وجهة معينة على الرغم من أنه ثبـت  أشكال سياسية جديدة كانت تأمل في قيادة الشعب الفلسطيني وأن توجهه        

 قدرتها  م إال أن وجودها كان يشير إلى عجز القيادات العائلية وعد          ،هزل هذه األشكال وعدم قدرتها على القيادة      

فلوال استياء الناس ولوال تقديرهم بأن البالد تحتاج إلى من ينقذها لمـا تبلـورت تلـك        . على تحمل المسؤولية  

. ري التنويه إلى أن البريطانيين لعبوا دورا بارزا في إيجاد تلك األشكال السياسـية               هذا ومن الضرو  . األشكال

بمعنـى آخـر، كـان       .جد الفراغ السياسي وحاول البريطانيون استغالله من أجل تعميق الخالفات في البالد           و 

 . الفراغ ثقيال على الشعب وعمل البريطانيون على إضافة ثقل عليه

 

قام اليهود بحملة من أجل ترسيخ      .  أحد هذه األشكال   1920 اليهودية التي تأسست عام      -كانت الجمعية العربية  

وجدت الفكرة تجاوبا لدى بعـض العـرب        . فكرة تعاون العرب واليهود خاصة في مجال التطوير االقتصادي        

 . لكن انكشاف أمر الجمعية أدى إلى انهيارها. وكان على رأسهم رئيس بلدية حيفا آنذاك حسن شكري
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 عبد  ميرسم الجمعية اإلسالمية الوطنية والتي يبدو أنها كانت مدعومة من األ          اب1921قامت جمعية أخرى عام     

تبع الجمعية حزب باسم الحزب الوطني العربي والذي أعلن         . بقيت هذه الجمعية ضمن حدود حيفا وفشلت      . اهللا

ت الفلسطينية متعـاونين كأسـعد   نشطت الصهيونية في إقامته ووجدت من الشخصيا . 1922عن تأسيسه عام    

حاول الحزب تنفيذ مآربه السياسية المنطوية على قبول تصريح         . الشقيري وراغب النشاشيبي وعارف الدجاني    

ترأس الحزب  .  تحت حجج اقتصادية   1924تأسس حزب الزراع عام      .بلفور تحت غطاء التطوير االقتصادي    

وكان من بين أعضاء الحزب عبـد اللطيـف أبـو      . لهمفارس المسعود الذي وصفه البريطانيون بأنه مخلص        

وعلى الرغم من أن أهداف الحزب المعلنة  تلخصت فـي تحسـين             . هنطش وحيدر طوقان وعبد اهللا الغصين     

حين االقتصادية وحماية حقوق الفلسطينيين، إال أنه كان من المعروف أن الحـزب لقـي دعمـا                 الأوضاع الف 

 . الحين وسكان المدنبريطانيا من أجل خلق صراع بين الف

 

تزعم الحزب عدد من    . 1927تال حزب الزراع حزب آخر سمي بالحزب الحر الفلسطيني والذي أنشئ عام             

تم إنشاء حزب   . التجار الذين لم يكونوا واضحين من الناحية السياسية إال من مسألة الوحدة العربية التي أيدوها              

 1928 الشبان المسلمين عـام      اتثم تلت جمعي  . ما لم يعمرا  األحرار في حيفا وحزب األهالي في نابلس، لكنه       

فتحت لها فروعا في بعض المدن الفلسطينية لكنها        . والتي قصد منها أن تكون جمعيات واسعة االنتشار والنفوذ        

تردد العديد مـن أعضـائها دخـول المعتـرك          ولم تكن قادرة على السير إلى األمام بسبب محدودية أهدافها           

 .ست كذلك مؤسسات عمالية وقروية لكنها لم تستطع االضطالع بدور فعالوتأس. السياسي

 

 األول في أن بعضها     نيكم: من الواضح أن هذه األشكال السياسية لم تستطع استقطاب الجماهير وذلك لسببين           

لثاني فيكمن  أما ا . كان مدعوما من البريطانيين ومتعاونا معهم وبالتالي لم يكن البديل للقيادات العائلية العاجزة            

وهذا يعني أن االسـتقطاب     . في عدم قدرة البعض اآلخر على طرح خيارات عملية لتحقيق الخالص الوطني           

 . الجماهيري يتطلب معاداة البريطانيين ووسائل عملية لترجمة المعاداة إلى رغبة أكيدة في طردهم

 

 االنتفاضات

 

أولى هذه  .  شعبية كانت تنفجر بين الحين واآلخر      انعكست رغبة الناس في مقاومة التآمر ضدهم في انتفاضات        

جاء الفلسطينيون من كل مكـان إلـى        .  بمناسبة االحتفال بموسم النبي موسى     1920االنتفاضات حدثت عام    

وكما يبدو أن بعض الشـباب القيـاديين حـاولوا          . القدس في ذلك العام لالحتفال وكما جرت العادة على ذلك         

داف سياسية، وفعال قامت حملة توعية اشترك فيها الحاج أمين الحسيني وعـارف             استغالل المناسبة لتحقيق أه   

 كموسـى   ءواشترك في المناسبة بعض الوجها    . العارف حول مسألة استقالل فلسطين وضرورة وحدة سوريا       

 . كاظم الحسيني

 

مات أثار اليهود العرب بمظاهرات مضادة وكذلك فعل البريطانيون بإطالق الرصـاص فحصـلت االصـطدا              

.  وبذلك تكون قد حصلت المواجهة العنيفة بين الفلسطينيين والمتآمرين على مسـتقبلهم            .الدامية وأحداث العنف  

وعلى الرغم من أن االنتفاضة لم تتطور إلى ثورة، إال أنها أفرزت قيادة موسى كاظم الحسيني وأفرزت قيادة                  
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       ارف العارف غيابيا بالسجن عشر سـنوات مـع         كم عليه وع  مستقبلية وهي قيادة الحاج أمين الحسيني الذي ح

 .األشغال الشاقة بتهمة تدبير االضطرابات

 

 أن القيادة التي    1929 التي كانت بمثابة بلورة إطار قيادي للبالد، أثبتت انتفاضة           1920على عكس انتفاضة    

اضة على إثر محاولة    قامت هذه االنتف  . أفرزت سابقا لم تكن على قدر المسؤولية وأن الشعب متقدم على قيادته           

تحرك العرب على اإلثر دفاعا عـن مقدسـاتهم   . اليهود االستيالء على حائط البراق المعروف عندهم بالمبكى     

اسـتمرت االنتفاضـة   .  سقط فيها مئات القتلى والجرحـى الخليل وصفدوحصلت اشتباكات دامية في القدس و 

وأظهروا جزءا من الطاقة الثورية التي تتفجـر        أسبوعا صب فيه العرب غضبهم على الصهاينة والبريطانيين         

 .في صدورهم

 

االنتفاضة في أوجها والشعب في غليانه، أصدر بعض وجهاء القدس بيانا من أجل تهدئة األوضاع طالب                بينما  

 من ذلك أن البيان دافع عن حياد الحكومـة          واألمر. هؤالء السكان بالخلود إلى الراحة من أجل مصلحة البالد        

وقع البيان موسى كاظم الحسـيني والحـاج أمـين الحسـيني وراغـب              . فظ األمن في البالد   حعلى  وسهرها  

وقد صدر بيان بذات المعنى عـن وجهـاء         . النشاشيبي وعارف الدجاني وإسحق الشهابي ومصطفى الخالدي      

 عـوني   لم تقتصر األمور على إصدار بيان تهدئة بل قامت مجموعة من الزعامات العائلية مكونة من              . طبريا

اتفق الطرفان على إصدار بيـان  . عبد الهادي وصبحي الخضرة وجمال الحسيني باالجتماع مع قيادات يهودية       

 وكرس هذا التوجه الحاج أمين الحسيني       ،لم ير النور باللغتين العربية والعبرية لتهدئة خواطر العرب واليهود         

 دعا فيه الناس إلى التفرق مؤكدا ثقتـه         1929 آب   23رئيس المجلس اإلسالمي األعلى في خطاب له بتاريخ         

ففي . وقد أيدت الحكومة البريطانية تنصل القيادات العائلية من أي مسؤولية         . بأن الحكومة ستحميهم من اليهود    

لجنة التنفيذية التي انبثقت عن المؤتمر العربي الفلسـطيني السـابع وال            اتقرير لها حول األحداث، قالت أنه ال        

 . األعلى يتحمالن مسؤولية انتفاضة البراقلمجلس اإلسالميا

 

 علوش أن كان من الممكن أن تتحول االنتفاضة هذه إلى انفجار شعبي لو اسـتطاعت القيـادة العائليـة                    ريقد

 لكنه يؤكد أن تلك القيادات كانت أعجز من أن تقود ولـم تكـن تقـوى إال علـى كتابـة                      ،توجيهها وتعميمها 

وكمـا  . شائرية أنها ليست موضع ثقة وال يمكن االستناد عليها في أي عمل جاد            أثبتت القيادة الع  . االحتجاجات

 . اتييبدو أن انتفاضة البراق قد أقنعت الناس بتدبير أمورهم بمعزل عن القيادة وهذا ما شهدته مرحلة الثالثين

 

 

 أسلوب عمل القيادات 
 

 بد من وضع هذه القيادات ضمن المفهوم        حتى يتسنى فهم أسلوب عمل القيادات، بل ولنتوقع أسلوب عملها، ال          

. فالبناء العقلي الذي ينشأ عليه الفرد مادا جذوره مهما طال أمد العمر           . العائلي أو العشائري الذي انطلقت منه     

فعلى الرغم من أن هذه القيادات كانت تنظر إلى نفسها على أنها زعامة الشعب ككل، إال أنها أخفقت عمليا في                    

لية العشائرية التي ميزت هذه القيادات عبارة عن عقلية متحوصلة ضمن دائرة مصالح تتغذى              فالعق .إثبات ذلك 

. تتميز هذه العقلية في أنها ال ترى العالم إال مـن خـالل القبيلـة   . ة العامةحفي كثير من األحيان على المصل    
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إنها عقليـة   . لحظوظ االقتصادية القبيلة أو العشيرة هي العالم الذي يوفر األمن والحماية ويحدد دائرة النسب وا            

إنها تحـاول   .  وهي بذلك عقلية انتهازية    ،تعمل دائما على رفع شأن القبيلة ومد هيمنتها على غيرها من القبائل           

تحقيق مختلف المكاسب االجتماعية واالقتصادية والسياسية حتى لو كان ذلك على حساب الغير مـن القبائـل                 

أي أن مصائب قـوم  . ا ومالها عبارة عن مكسب للعائالت المتنافسة معها       فخسارة عائلة في جاهه   . والمواطنين

 وإذا  ،فالخير الذي تنظر إليه العقلية القبيلية ليس خير الناس جميعا وإنما خير فئة واحدة محددة              . عند قوم فوائد  

الصـالح العـام    حدث أن عملت العقلية العشائرية في سبيل الصالح العام فإن ذلك ال يعود إلى قناعة منها بأن                  

 . يجب أن يخدم، بل إلى أمل في أن مثل هذا العمل سيؤدي بالتالي إلى ترسيخ مركز العائلة وتقويته

 

فإذا حصل أن تناقضت المصلحة الخاصة مـع        . هذا يعني أن العشائري  يؤثر المصلحة  الخاصة على العامة          

إنه ال ينظر إلـى   . ختار المصلحة الخاصة  يص  العامة، فإن العشائري بحكم انتهازيته وحبه المفرط لعالمه الخا        

كانـت المصـلحة    إذا  وهذا بالضرورة يعني أنـه      . المجتمع كمجتمع إال بمقدار ما تخدم تلك النظرة مصلحته        

والتاريخ الفلسطيني المعاصر شاهد على     . الخاصة في التعاون مع العدو وخدمته فالعشائري لن يتردد في ذلك          

 . هو الذي يهدد المصالح القبلية وليس الذي يهدد المصالح الوطنيةي بالنسبة للعشائرالعدو . ذلك

 

إذا تفحصنا السلوك االجتماعي في مجتمعنا الذي كان قبل خمسين عاما أو القائم اآلن نجد أن العائالت الكبيرة                  

لت تصـارع   فهذه العائالت ما زا   . الثرية والمتنفذة في القرى والمدن أشد من تمسك بالروح العشائرية الضيقة          

فالتغيير يأتي بمعادالت جديدة يضع قـوى       . من أجل اإلبقاء على الوضع العشائري وتقاوم التغيير االجتماعي        

حتى أن هذه العائالت تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لتعيد المجتمـع             . غير تقليدية في قيادة المجتمع    

كثر اتساعا والتسلط على الفقراء والمستضعفين أكثـر        إلى ما كان عليه قبل عقود من الزمن حيث كان النفوذ أ           

 .حماقة ووحشية

 

حيث أن القيادات السياسية كانت تسيطر على الحلبة السياسية في فلسطين أغلب فترة االنتـداب، فـإن هـذه                   

ولذلك، فإنهـا كانـت     . القيادات لم تكن تخرج عن إرادة العائالت التي كانت تدور في فلك المصلحة الخاصة             

دة التفكير والفهم وغير قادرة على الخروج من بوتقتها العائلية إلى المجتمع األوسـع لتـتلمس مشـاكله                  محدو

وبما أن الوسائل العملية تتطلب تضحيات بالمال والجهد والوقت والنفس وبما           . وتعمل على حلها بوسائل عملية    

إنهـا فـي    . ة ومع العقلية العشائرية   أنها تتغذى على مظاهر الترف والبذخ، فإنها تتناقض مع المصالح الخاص          

 . تناقض مع تطلعات هذه القيادات وآمالها

 

إنها تملك آالف الدونمات التي يعمل بها جمهور غفير مـن           . العشائر المتنفذة صاحبة مصالح اقتصادية واسعة     

ولذلك يجـب   وهذه المصالح هي مصدر قوتها ألنها توفر المال الكافي للتأثير في مختلف األوساط              . األجيرين

وبما أن القوى الحاكمة تمتلك القوة األعظم في المجتمع فإنها تبقـى            . حمايتها من كل عوامل االهتزاز والهدم     

تحالفت المصالح االقتصادية تاريخيا مع القوى الحاكمة بغض النظر         . محط نظر المصالح االقتصادية للتحالف    

ولم تكن الزعامـات الفلسـطينية      . لمصالح ورأس المال  عن هويتها ألنها في النهاية هي القادرة على حماية ا         

ربما لم تكن هذه الزعامات في تحالف مباشر مع سلطة االنتداب لكنها            . صاحبة المصالح لتشذ عن هذه القاعدة     

على األقل كانت على استعداد لتحاشي كل األعمال التي يمكن أن تتذرع بها القوى الحاكمة لالسـتيالء علـى                   
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ولهذا لم يكن من الغريب أن توجه القيادات هذه نقمتها ضد الصـهيونية ولـيس ضـد                 . امصالحها أو ضربه  

 ولم يكن من الغريـب أيضـا أن         .البريطانيين وهذه النقمة لم تتعد االحتجاجات والبيانات ولم تنتقل نقلة عملية          

زة عن القيـام بـرد      تتردد هذه القيادات على مائدة المندوب السامي دون حرج، أي أن هذه القيادات تبقى عاج              

الفعل المناسب والمتناسب مع القوى التي عملت على تشتيت الشعب الفلسطيني ولم يكن اللجوء إلـى السـالح      

 . واردا ولم تكن هناك إمكانية سوى المهادنة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي تثير السلطة المحتلة

 

اب وإلى أسلوبها في تحقيق استقالل البالد وحمايتهـا مـن           إذا نظرنا إلى أعمال الزعامات التقليدية إبان االنتد       

إمش الحـيط   " إنها تتمشى مع المثل القائل    . األطماع البريطانية والصهيونية، نجد أنها ال تشذ عن هذه القاعدة         

فمن ناحية لجأت الزعامات هذه إلـى     . ، وتتمشى مع المصلحة االقتصادية والقبلية     "الحيط وقول يا رب الستيرة    

وفضال عن بعض االختالفات التي كانت تمليهـا     . 1928 -1919لمؤتمرات الواحد تلو اآلخر في فترة       عقد ا 

. الظروف وتطورات األحداث، نجد أن هذه المؤتمرات كانت تخرج في النهاية بذات المقررات إلى حد كبيـر                

 من سوريا، وفي    كان المؤتمرون يرفضون تصريح بلفور ويؤيدون استقالل فلسطين ويعتبرون فلسطين جزءا          

المؤتمرات األخيرة، كانوا يطالبون بوقف الهجرة الصهيونية ووقف بيع األراضي وتشـكيل هيئـة برلمانيـة                

 . تشرف على كتابة دستور واتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين أحوال السكان االقتصادية

 

ومع هـذا ال نجـد فـي أعمـال هـذه            اجترت المؤتمرات الفلسطينية في الكثير من األحيان ذات المقررات          

كان ينتهي المؤتمر عادة بإصـدار بيـان       . المؤتمرات أوصافا للوسائل التي من خاللها يمكن تحقيق المقررات        

وبإرسال مذكرات إلى الجهات المسؤولة، وبما أن صيغة المواجهة لم تكـن مطروجـة وبمـا أن البيانـات                   

ولهـذا  .  فقط، لم تعمل بريطانيا على تحقيق أي من المطالب       والمذكرات لم تشكل عامل قوة وإنما مجرد إعالم       

 .بقيت ذات المطالب تتكرر وبقي البريطانيون يستلمون المذكرات وبقيت الشخصيات المؤتمرة تدور في فراغ             

وال يبدو أن هذا الفراغ قد شكل لها درسا يدفعها إلى اعتماد وسائل أكثـر فاعليـة فـي تحقيـق المطالـب                       

 .الفلسطينية

 

إلضافة إلى المؤتمرات، عمدت الزعامات العائلية إلى كتابة االحتجاجات واالستنكارات وحضور المؤتمرات            با

العالمية ومقابلة لجان تقصي الحقائق وشرح األوضاع الفلسطينية واألطماع الصـهيونية، أرسـلت برقيـات               

كومات في الواليـات المتحـدة       ريمو وإلى مؤتمر السلم العالمي وإلى الح       تاحتجاج واستنكار إلى مؤتمر سان    

لكن جميع هذه الجهود لم تخـرج عـن         . وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وسافرت وفود إلى لندن وجنيف ولوزان        

كان هناك من يسمع، لكنه لم يكن هنـاك         . منطق شرح المأساة المتوقعة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني        

 . من ينفذ نيابة عن الشعب المظلوم

 

 كانت الزعامة   .اجاتها واستنكاراتها وبياناتها كانت القيادات العائلية حذرة حتى ال تستثير البريطانيين          في احتج 

الجهود كانت مركـزة ضـد      . حريصة على عدم مناصبة سلطة االنتداب العداء واإلشارة إليها بإصبع االتهام          

رات المـؤتمرات والبيانـات أن      يجد المراجع لمقـر   . الصهيونية وكأن الصهيونية تعمل بمعزل عن االنتداب      

وقـد كـان    . الغضب ينصب على الصهيونية بينما يتميز الكالم المتعلق باالنتداب باللطف واستمالة الجانـب            
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لتهافت هذه الزعامات على مقر المندوب السامي وموائده أكبر دليل على عدم معاملة االنتداب كعدو بل كجهة                 

 . بعض األحيانيمكن التفاهم معها إن لم يكن كصديق في 

 

 في نابلس أن    1923تمشيا مع سياسة مهادنة البريطانيين لم يستطع المؤتمر الفلسطيني الخامس الذي عقد عام              

نحن نـواب   " يشذ عن القاعدة على الرغم من أن أجواء المؤتمر كانت حماسية بشكل كبير، فقد قرر المؤتمر                 

 نعاهد اهللا والتاريخ واألمة على أن نواصل السعي فـي           المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس      

سبيل استقالل بالدنا وتحقيق الوحدة العربية بالذرائع المشروعة القانونية وأن ال نرضـى بـالوطن القـومي                 

 المعمول بها   نبالطبع ال تتحدد الذرائع المشروعة القانونية إال من خالل القواني         ". اليهودي والهجرة الصهيونية  

 أي أن هذه الذرائع ال تخرج عن نطـاق االحتجـاج واالسـتنكار وإصـدار      .الد وهي قوانين بريطانية   في الب 

 . البيانات

 

 قال  عندمالم تكن القيادات الفلسطينية تخفي مهادنتها لالحتالل، فجمال الحسيني مثال رأى في االنتداب شرعية             

لرئيس هو الصهيونية، أما االنتداب فقـد جـاء         في إحدى تعليقاته على األخطار التي تواجه البالد أن الخطر ا          

وقال بأن الجهود تنصب في سبيل القضاء على الخطر األول، أما الثـاني             . بموجب صك االنتداب وهو مؤقت    

فقد علقت جريدة الـديلي إكسـبريس    . وهذا ما كان يقر به البريطانيون أنفسهم      . فسيكون هناك تصرف إلنهائه   

سيني بأنه كان ضد السياسة البريطانية في فلسطين، إال أن أعماله لم تخـرج              البريطانية على موسى كاظم الح    

وأما بشأن الحـاج    . 1923عن دائرة القانون المعمول به إال مرة واحدة عندما خرج في مظاهرة في يافا عام                

لحـاج  أمين الحسيني، فقد علق واكهوب المندوب السامي البريطاني قائال بأنه جاء إلى فلسطين لقص أجنحة ا               

 أقل تطرفا ممـا يصـف أعـداؤه         هأمين لكنه وجد أن المفتي كان عامال مساعدا ال معرقال للحكومة ووجد أن            

 . ويمكن االعتماد عليه أكثر من غيره

 

مواجهة المخططات التي تحاك فـي عـدم تعاملهـا مـع التنظـيم والحشـد                في  اكتملت عدم رغبة القيادات     

. استعداد لمهادنة تنظيم يستقطب ابن الشارع الفلسطيني والعامل وافالح      لم يكن البريطانيون على     والجماهيري،  

ن استعداد للقبول بجمعيات خيرية مفرغـة       يكان لدى البريطاني  . وهذا ما رأيناه بالنسبة لجمعية اإلخاء والعفاف      

فـإن  من أي محتوى سياسي وبأحزاب ذات قواعد عائلية وبدون امتدادات جماهيرية ، وحيث أن األمر كذلك،                 

وعليه كانـت الزعامـات     . ة تطلبت عدم التفكير بالتنظيم الشعبي واالستعداد للمواجهة       سياسة المهادنة والمماأل  

كان يجد الزعيم تجاوبا شعبيا فقط في محيطه وبسـبب  . الفلسطينية بعيدة عن الشارع الفلسطيني ومنفصلة عنه      

 . جهة األحداثالعصبية القبلية ال بسبب قدرته على طرح خيارات عملية لموا

 

وكما تعلمنا من كبار السن الذين اطلعوا بدرجات متفاوتة على مجريات األمور، كانت القيادات العائلية متخلفة                

ومة مسلحة  اكان اإلنسان الفلسطيني العادي يتطلع إلى قيادة تحشده في صفوف مق          . جدا عن الشعب الفلسطيني   

.  المتوفرة تعتمد ما يسمى بالحوار الهادئ والتفاهم المتحضـر         ضد االنتداب والصهيونية، بينما كانت القيادات     

كان يرى اإلنسان البسيط أن الحديد ال يفله إال الحديد وأن الحوار ليس إال إحدى صور االستجداء إذا لم يكـن                     

ونظرا ألن القيادات كانت دون المسؤولية المتوقعة، حدث فراغ كبير في السـاحة الفلسـطينية               . مدعوما بقوة 

خض في مرحلة العشرينات عن إحباط أفرز أمرين هامين وهما االنتفاضـات واألشـكال السياسـية شـبه       تم
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نؤجل البحث في   . الحزبية، أما في مرحلة الثالثينات فقد تطورت الطاقات الشعبية وتمخض اإلحباط عن ثورة            

 . الثورة لنتناول في اقتضاب مرحلة العشرينات بأمريها

 

 لحزبية األشكال السياسية شبه ا
 

ات يضافة إلى الجمعيات والمنتديات السابقة الذكر والتي أنشئت مع بداية عهد االنتداب ظهرت في العشرين              اإلب

أشكال سياسية جديدة كانت تأمل في قيادة الشعب الفلسطيني وأن توجهه وجهة معينة على الرغم من أنه ثبـت          

 قـدرتها   م كان يشير إلى عجز القيادات العائلية وعد        وجودها لكن .هزل هذه األشكال وعدم قدرتها على القيادة      

فلوال استياء الناس ولوال تقديرهم بأن البالد تحتاج إلى من ينقذها لمـا تبلـورت تلـك        . على تحمل المسؤولية  

جد الفراغ  و. هذا ومن الضروري التنويه إلى أن البريطانيين لعبوا دورا بارزا في إيجاد تلك األشكال             . األشكال

 بمعنى آخر، كان الفراغ ثقيال على       .ي وحاول البريطانيون استغالله من أجل تعميق الخالفات في البالد         السياس

 . الشعب وعمل البريطانيون على إضافة ثقل عليه

 

قام اليهود بحملة من أجل ترسيخ      .  أحد هذه األشكال   1920 اليهودية التي تأسست عام      -كانت الجمعية العربية  

وجدت الفكرة تجاوبا لدى بعـض العـرب        . ليهود خاصة في مجال التطوير االقتصادي     فكرة تعاون العرب وا   

قامـت  . لكن انكشاف أمر الجمعية أدى إلى انهيارها      . وكان على رأسهم رئيس بلدية حيفا آنذاك حسن شكري        

. اهللا عبـد    ميرسم الجمعية اإلسالمية الوطنية والتي يبدو أنها كانت مدعومة من األ          اب1921جمعية أخرى عام    

تبع الجمعية حزب باسم الحزب الوطني العربي والذي أعلن عن          . بقيت هذه الجمعية ضمن حدود حيفا وفشلت      

نشطت الصهيونية في إقامته ووجدت من الشخصـيات الفلسـطينية متعـاونين كأسـعد              . 1922تأسيسه عام   

المنطوية على قبول تصريح    حاول الحزب تنفيذ مآربه السياسية      . الشقيري وراغب النشاشيبي وعارف الدجاني    

 .بلفور تحت غطاء التطوير االقتصادي

 

تـرأس الحـزب فـارس المسـعود الـذي وصـفه       .  تحت حجج اقتصادية  1924تأسس حزب الزراع عام     

وكان من بين أعضاء الحزب عبد اللطيف أبو هنطش وحيدر طوقان وعبـد اهللا              . البريطانيون بأنه مخلص لهم   

حـين االقتصـادية   الداف الحزب المعلنة  تلخصت في تحسـين أوضـاع الف  وعلى الرغم من أن أه . الغصين

وحماية حقوق الفلسطينيين، إال أنه كان من المعروف أن الحزب لقي دعما بريطانيا من أجل خلق صراع بين                  

 . الفالحين وسكان المدن

 

حزب عدد من   تزعم ال . 1927تال حزب الزراع حزب آخر سمي بالحزب الحر الفلسطيني والذي أنشئ عام             

تم إنشاء حزب   . التجار الذين لم يكونوا واضحين من الناحية السياسية إال من مسألة الوحدة العربية التي أيدوها              

 1928ثم تلت جمعيات الشبان المسلمين عـام        . األحرار في حيفا وحزب األهالي في نابلس، لكنهما لم يعمرا         

فتحت لها فروعا في بعض المدن الفلسطينية لكنها        . النفوذوالتي قصد منها أن تكون جمعيات واسعة االنتشار و        

دخـول المعتـرك    في   تردد العديد من أعضائها      .لم تكن قادرة على السير إلى األمام بسبب محدودية أهدافها         

 .وتأسست كذلك مؤسسات عمالية وقروية لكنها لم تستطع االضطالع بدور فعال. السياسي
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 األول في أن بعضها     نيكم: سية لم تستطع استقطاب الجماهير وذلك لسببين      من الواضح أن هذه األشكال السيا     

أما الثاني فيكمن   . كان مدعوما من البريطانيين ومتعاونا معهم وبالتالي لم يكن البديل للقيادات العائلية العاجزة            

سـتقطاب  وهذا يعني أن اال   . في عدم قدرة البعض اآلخر على طرح خيارات عملية لتحقيق الخالص الوطني           

 . الجماهيري يتطلب معاداة البريطانيين ووسائل عملية لترجمة المعاداة إلى رغبة أكيدة في طردهم

 

 االنتفاضات
 

أولى هذه  . انعكست رغبة الناس في مقاومة التآمر ضدهم في انتفاضات شعبية كانت تنفجر بين الحين واآلخر              

جاء الفلسطينيون من كل مكـان إلـى        . نبي موسى  بمناسبة االحتفال بموسم ال    1920االنتفاضات حدثت عام    

وكما يبدوا أن بعض الشـباب القيـاديين حـاولوا          . القدس في ذلك العام لالحتفال وكما جرت العادة على ذلك         

استغالل المناسبة لتحقيق أهداف سياسية، وفعال قامت حملة توعية اشترك فيها الحاج أمين الحسيني وعـارف                

 كموسـى   ءواشترك في المناسبة بعض الوجها    .  فلسطين وضرورة وحدة سوريا    العارف حول مسألة استقالل   

 . كاظم الحسيني

 

أثار اليهود العرب بمظاهرات مضادة وكذلك فعل البريطانيون بإطالق الرصـاص فحصـلت االصـطدامات               

. سـتقبلهم الدامية وأحداث العنف؟ وبذلك تكون قد حصلت المواجهة العنيفة بين الفلسطينيين والمتآمرين على م             

وعلى الرغم من أن االنتفاضة لم تتطور إلى ثورة، إال أنها أفرزت قيادة موسى كاظم الحسيني وأفرزت قيادة                  

مستقبلية وهي قيادة الحاج أمين الحسيني الذي حكم عليه وعارف العارف غيابيا بالسجن عشر سـنوات مـع                  

 .األشغال الشاقة بتهمة تدبير االضطرابات

 

 أن القيادة التي    1929 التي كانت بمثابة بلورة إطار قيادي للبالد، أثبتت انتفاضة           1920على عكس انتفاضة    

قامت هذه االنتفاضة على إثر محاولة      . أفرزت سابقا لم تكن على قدر المسؤولية وأن الشعب متقدم على قيادته           

 دفاعا عـن مقدسـاتهم   تحرك العرب على اإلثر. اليهود االستيالء على حائط البراق المعروف عندهم بالمبكى     

. سقط فيها مئات القتلى والجرحـى     بخاصة الخليل وصفد    وحصلت اشتباكات دامية في القدس ومختلف المدن        

استمرت االنتفاضة أسبوعا صب فيه العرب غضبهم على الصهاينة والبريطانيين وأظهروا جزءا من الطاقـة               

 .الثورية التي تتفجر في صدورهم

 

 طالـب   .شعب في غليانه، أصدر بعض وجهاء القدس بيانا من أجل تهدئة األوضاع           واالنتفاضة في أوجها وال   

 من ذلك أن البيان دافع عن حياد الحكومـة          واألمر. هؤالء السكان بالخلود إلى الراحة من أجل مصلحة البالد        

وقع البيان موسى كاظم الحسـيني والحـاج أمـين الحسـيني وراغـب              . فظ األمن في البالد   حوسهرها على   

وقد صدر بيان بذات المعنى عـن وجهـاء         . لنشاشيبي وعارف الدجاني وإسحق الشهابي ومصطفى الخالدي      ا

لم تقتصر األمور على إصدار بيان تهدئة بل قامت مجموعة من الزعامات العائلية مكونة من عـوني                 . طبريا

فان على إصدار بيـان  اتفق الطر. عبد الهادي وصبحي الخضرة وجمال الحسيني باالجتماع مع قيادات يهودية       
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 وكرس هذا التوجه الحاج أمين الحسيني       .لم ير النور باللغتين العربية والعبرية لتهدئة خواطر العرب واليهود         

 دعا فيه الناس إلى التفرق مؤكدا ثقتـه         1929 آب   23رئيس المجلس اإلسالمي األعلى في خطاب له بتاريخ         

 .بأن الحكومة ستحميهم من اليهود

 

ففي تقرير لها حول األحداث، قالت أنه       . حكومة البريطانية تنصل القيادات العائلية من أي مسؤولية       وقد أيدت ال  

ال للجنة التنفيذية التي انبثقت عن المؤتمر العربي الفلسطيني السابع وال المجلس اإلسالمي األعلـى يـتحمالن               

 .مسؤولية انتفاضة البراق

 

تفاضة هذه إلى انفجار شعبي لو اسـتطاعت القيـادة العائليـة             علوش أن كان من الممكن أن تتحول االن        ظني

توجيهها وتعميمها لكنه يؤكد أن تلك القيادات كانت أعجز من أن تقود ولـم تكـن تقـوى إال علـى كتابـة                       

وكمـا  . أثبتت القيادة العشائرية أنها ليست موضع ثقة وال يمكن االستناد عليها في أي عمل جاد              . االحتجاجات

 .اضة البراق قد أقنعت الناس بتدبير أمورهم بمعزل عن القيادة وهذا ما شهدته مرحلة الثالثيناتيبدو أن انتف

 

 

 مأسسة الصراع العائلي واألحزاب السياسية
 

ات عن سنوات العشرين من حيث أسلوب تعامـل القيـادات العائليـة مـع القضـية                 يلم تختلف بداية الثالثين   

استمرار الهجرة الصهيونية إلى البالد واستمرار انتقال بعض األراضي         ات  يأنجب أسلوب العشرين  . الفلسطينية

ال يبدو أن بداية    . وفي ذات الوقت االستمرار في الود القيادي العائلي تجاه البريطانيين         . من العرب إلى اليهود   

ات كانت أفضل بل على العكس أخذت تشهد تلك السنوات ظهور أحزاب عائليـة وأصـبح الصـراع                  يالثالثين

ومن ناحية أخرى بدأ اإلحباط يشمل بعض القيادات العائلية مما جعلهـا تحـاول              . العائلي يأخذ الطابع الحزبي   

 .رفض الصراع العائلي وتشكيل أحزاب سياسية مستقلة عن العائلتين الرئيستين في الصراع

 

 التغيير واإلمسـاك    نحاول في هذا الجزء التعرف على مقدرة كال النوعين من األحزاب السياسية على إحداث             

  :بزمام األمور وقيادة الشعب الفلسطيني نحو الخالص

 

 األحزاب الوطنية
 

 

 حزب الدفاع الوطني

 

بـذل الحـاج أمـين      . 1934أنشئ هذا الحزب عقب هزيمة راغب النشاشيبي في انتخابات بلدية القدس عام             

ـ  . إفشال النشاشيبي من أجل   جهدا كبيرا   الحسيني الذي كان يتزعم الحركة الوطنية آنذاك          األخيـر   يوحتى يبق

وكـان مـن    . لذاته بعض الهيبة، وليبقى في المعترك السياسي، قرر إنشاء حزب أسماه حزب الدفاع الوطني             
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الواضح منذ تأسيسه أن الحزب لم يكن حزبا سياسيا وإنما كان حزب عائلة النشاشيبي والعـائالت المتحالفـة                  

لحزب أنه يهدف إلى استقالل فلسطين وتأليف حكومة وطنيـة وإلـى            أعلن ا . معها في مختلف أرجاء فلسطين    

وفي خطاب له في مدينة الخليل أكد راغب النشاشيبي أن كل أبناء فلسطين             . خدمة الوطن واالحتفاظ باألرض   

وردد أحد قادة الحزب أن الحزب كان يهدف        . يعملون من أجل فلسطين وكلهم حريصون على مصلحة الوطن        

 . يطانيين الذين يشكلون الداء الحقيقيإلى مواجهة البر

لكنه ال يبدو أن الحزب كان يعلن ما يبطن، فمن المعروف أن رجاالت الحزب كـانوا مـن غيـر المعـادين                 

ويرى علوش وأنيس الصايغ أن أهداف الحزب تختلـف         . للبريطانيين وأنهم لم يركزوا جهودهم ضد االنتداب      

إثارة الصراعات والخالفات واألحقـاد داخـل الحركـة         "مة الحزب   فمن ناحية، كانت مه   . عن أهدافه المعلنة  

، والتشكيك بالوطنيين ومالحقتهم واالستعانة بالبريطانيين ضدهم والتفاهم مـع الصـهاينة،            "الوطنية وخارجها 

 . وكذلك تنفيذ أهداف األمير عبد اهللا والبريطانيين

 

 الحزب العربي الفلسطيني

 

 الوطني، عمل آل الحسيني وعلى رأسهم الحاج أمين وجمال الحسيني على            كرد فعل على تشكيل حزب الدفاع     

لقد تحققت رغبة األمـة     :"  وأصدر بيانا جاء فيه    1935تشكيل حزب سياسي للعائلة، وفعال ظهر الحزب عام         

ستمرار فيه، ويحشد للدفاع عـن كيانهـا        الفي استئناف الجهاد بنظام سياسي جديد يكفل لها الجد في العمل وا           

فتألف الحزب العربي الفلسـطيني     . مهدد بالزوال جميع قواها، وينظم أعمالها ويستثمر للصالح العام جهودها         ال

 على المبـادئ القوميـة      1935 آذار عام    27بتأييد جماعي من المؤتمر الوطني الكبير المنعقد في القدس في           

تقالل البالد ضمن الوحـدة العربيـة       التي وضعتها األمة نصب أعينها منذ بدء جهادها القومي وهي العمل الس           

لكن الحزب لم يشرح في بيانه ما يعنيه بالجهاد وكيف كـان هنـاك               ".ورفع االنتداب ودفع الخطر الصهيوني    

 . جهاد قومي

 

يبدو أن الشعب الفلسطيني كان في ذلك الوقت على وعي متقدم بالصراعات العشائرية ومدى التخريب الـذي                 

د بدا على الناس التردد في االشتراك في الحزب ألنه كان من الواضح أن الحـزب                فق. يمكن أن تلحقه بالوطن   

ولهذا فشل جمال الحسيني في عقد االجتماع األول الـذي دعـا إليـه              . كان عائليا في مواجهة آل النشاشيبي     

اية إال أن الحزب وعلى الرغم من هويته العائلية استقطب في النه          . 1935 شباط عام    16لتأسيس الحزب في    

 . الجماهير وأغلب قطاعات الشعب

 

 : وهيأعلن الحزب أن أهدافه

 ؛استقالل فلسطين ورفع االنتداب -1

 ؛المحافظة على عروبة فلسطين ومقاومة تأسيس وطن قومي لليهود -2

 ؛ارتباط فلسطين باألقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقالال تاما -3

 .ا واقتصاديا وثقافياتحسين حالة األمة في فلسطين اجتماعي -4
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سي وبقي بعيدا من الناحيـة الشـكلية   يأستهذا ومن المالحظ أن الحاج أمين الحسيني لم يشترك في االجتماع ال   

فكما يبدو أنه أراد الترفع عن الصراعات الحزبية كشخص، وأراد أن يظهر على الحياد كرئيس               . عن الحزب 

ان يلقي بظله على الحزب وكان مـن المعـروف شـعبيا أن             إال أن الحاج أمين ك    . للمجلس اإلسالمي األعلى  

على كل حال، لم يسئ التصاق الحزب بالحاج أمين الحسيني للحزب،           . الحزب هو حزب الحاج أمين الحسيني     

بل على العكس كسب الحزب شعبية ألن الحاج أمين كان في ذلك الوقت قد أصبح شخصية عالميـة ولـيس                    

لى الرغم من عدم وقوفه الحازم في وجه البريطانيين، إال أنه كان نشـيطا              فالحاج أمين ع  . مجرد زعيم محلي  

عم من منصـبه، أن     دوسريع الحركة في شرح أوضاع البالد ومطالب الشعب الفلسطيني، واستطاع بذلك، وب           

ولهذا استطاع الحزب أن يحشد مؤيدين أكثر من أي حزب آخـر            . يصبح الشخصية الوطنية األولى في البالد     

 .دفي البال

 

لكن الحزب من الناحية العملية بقي ضمن سياسة المهدنة وبقي حزبا يقوم عليـه مجموعـة مـن الوجهـاء                    

وكحزب الدفاع الوطني كانت األهداف المعلنة للحزب نبيلة وعظيمة، لكنه لم يتم تطـوير الوسـائل                . العائليين

 وحزب الدفاع كالفرق بين الحاج أمـين        وبالتالي بقي الفرق بين الحزب العربي     . التي من شأنها تنفيذ األهداف    

األول يريد أن يحشد الطاقات ويواجه البريطانيين إعالميا دون تخطي الخطوط الحمـراء             . وراغب النشاشيبي 

المسموح بها قانونيا، والثاني يريد أن يبقى قريبا من البريطانيين مع إيجاد صـيغة للتفـاهم مـع الصـهاينة،             

لى مأسسة وتوطيد الصراع العائلي وما انطوى عليه من اختالفات فـي حـل              وبالتالي لم يعمل الحزب إال ع     

 .مشاكل البالد

 

 األحزاب السياسية
 

 حزب االستقالل
 

شعر عدد من شخصيات البالد ذوي الجذور العائلية والذين كانوا ضمن الحركة الوطنية باالستياء الشديد مـن                 

ولذلك فكروا في إنشاء توجه سياسي      . طيني ومستقبله الصراعات العائلية وتحسسوا خطرها على الشعب الفلس      

كان على رأس هؤالء عـوني عبـد        . يرفض القبلية والحزبية المتزمتة ويعمل بصورة أفضل في خدمة البالد         

الهادي ، رشيد الحاج إبراهيم، معين الماضي، محمد عزت دروزة، صبحي الخضرا، الدكتور سليم سـالمة،                

 . عجاج نويهضفهمي العبوشي، أكرم زعيتر، و

 

، أي قبل إنشاء األحزاب العائليـة وقـالوا فيـه أن القضـية              1932 في آب عام     يا تأسيس اأصدر هؤالء بيان  

وأضاف البيان بأن الحركـة     . الفلسطينية أصبحت تبعا للنزاعات الشخصية واألهواء العائلية والقوى االنتخابية        

وقال . وإنما كان موقفها موقف استجداء وعجز     ) حزبحتى تأسيس ال  (الوطنية لم تقف موقفا كفاحيا حتى اآلن        

 بدل مقاومة االستعمار أصبحت شخصيات البالد تتهافت على كسب مرضاة البريطانيين والتقـرب مـنهم           هبأن

 . وبذلك أصبحت القضية رهن النزاعات الشخصية والحزبية المحلية. واالستعانة بهم ضد بعضنا بعضا
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ل له عن تلك الوالئم التي يقيمها المندوب السامي، وتساءل عمـا إذا كـان   وقد تساءل صبحي الخضرا في مقا    

وقال بأن حضور الوالئم ال يختلف عن االجتماع مـع وايزمـان، وأضـاف              .  ال محضور تلك الوالئم خيانة أ    

ا حين نتكلم عن قضية وطنية في فلسطين نخدع أنفسنا ونسخر بعقولنا، فقـد أصـبح العمـل                  ننالحق أ :" قائال

ني مدعاة للهزء واقتصر كفاحنا لنيل الحرية على فورات متقطعة ضد المستضعفين باألرض فلم يزدنـا                الوط

ذلك إال خسارا وتراجعا في مطالبنا وتوهينا لقوانا وإضعافا ألنفسنا حتى يئس الناس من النجاح كما يئس الذين                  

  ".كفروا من أصحاب القبور

 

رتفاع عن الصراعات الحزبية والشخصية، وأن يجعـل المصـلحة          أعلن الحزب في ديباجة بيانه أنه يريد اال       

 :وأعلن أن أهداف الحزب. العامة فوق المصلحة الخاصة

 ؛استقالل البالد استقالال تاما -1

 ؛البالد العربية وحدة تامة ال تقبل التجزئة -2

 .فلسطين بالد عربية وهي جزء طبيعي من سوريا -3

 

 األخرى والتي لم توضع حقيقة في قالب فكري ولم يتم التعبيـر             يتفق حزب االستقالل في أهدافه مع األحزاب      

تعبر األهداف عن التزام بالقضايا الوطنية لكنها تبقى مجرد أهـداف تنتظـر             . عنها من خالل مبادئ واضحة    

ويبقى حزب االستقالل مختلفـا عـن األحـزاب    . التنفيذ ما دامت الوسائل غير المحددة سواء بالسر أو بالعلن    

 . ن ناحية األهداف المعلنة في أنه وقف ضد المصالح العائلية والصراعات القبليةاألخرى، م

 

وهـذه  . حاول القائمون على الحزب استمالة الحاج أمين الحسيني إلى جانبهم قبل اإلعالن عن إنشاء الحـزب               

أن تعطـي   خطوة كانت ضرورية ألن الحاج أمين كان زعيما وطنيا ومباركته، فيما لو تمت، كان من الممكن                 

اقترح القائمون على الحاج أمين أن يعتزل منصبه في المجلس اإلسالمي    . دفعة قوية على المستوى الجماهيري    

أو إن لم يشأ االستقالة، أن يبقى علـى صـلة مـع    . األعلى وأن يتفرغ لرئاسة الحزب وقيادة الحركة الوطنية     

فلم يكن من الممكـن أن يقبـل        . فين على حدة  الحزب وينفذ سياسته، لكن االقتراحين فشال وعمل كل من الطر         

رئاسة المجلـس اإلسـالمي     : الحاج أمين الحسيني بأحد االقتراحين ألن عليه أن يتخلى عن أحد شيئين هامين            

األعلى وقيادة الحركة الوطنية، لم ير الحاج أمين أحدا ينازعه الرئاسة والقيادة وبالتـالي لـم يكـن متحمسـا          

 .للتفريط بأحدهما

 

فقد قال بأن االنتداب هو سبب البالء وأساس        . ن ناحية البريطانيين فيمكن وصف الحزب بأنه كان ثوريا        أما م 

الشرور، واعتبر الحزب المتقربين من االنتداب كالمتقربين من الصهيونية، ولهذا شن الحـزب حملـة ضـد                 

 .السماسرة والجواسيس ونادى بتأديبهم ومقارعتهم

 

تى به الحزب، إال أنه عجز عن حشد الجماهير الفلسطينية وبالتالي فشـل فـي               على الرغم من الحماس الذي أ     

 : ويمكن إجمال أسباب الفشل بما يلي. قيادتها نحو الخالص
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تكلم الحزب عن تقصـير الحركـة       .  لم يقدم الحزب بديال لسياسة المهرجانات والخطابات واالحتجاجات        :أوال

ولهـذا  . وة من شأنها أن تثبت القدرة والعزم على إصالح األمور         الوطنية وعجزها، لكنه لم يقم عمليا بأي خط       

 . الناس جميعاءلم تتلهف الجماهير على حزب يتبع ذات السياسة التي أصبحت مقرفة وموضع هز

 حيث أن الحزب لم يقدم بديال للطريقة النضالية المبتذلة التي خاضتها القيادات العائلية فإنه لم يكن مـن                   :ثانيا

فالحاج أمين كان   .  أن يتبوأ مقعد الحاج أمين الحسيني في قيادة الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية            السهل عليه 

صاحب رصيد شعبي قوي ال يمكن أن يصمد أمامه أحد إال إذا تبنى خطا ثوريا واضـحا، وبالتحديـد إال إذا                     

 حال وقوفه في مواجهته     كان من السهل على الحاج أمين أن يفشل الحزب في         . حمل السالح دفاعا عن الوطن    

 . وهذا ما حصل

 في هجومه على قيادة العائالت وعلى الصراعات العشائرية وعلى البريطانيين أثار الحـزب القيـادات                :ثالثا

فهـي  .  فمن ناحية، لم تكن تلك القيادات ترغب في مهادنة من يحاول دفعها لمواجهة االنتداب          .العشائرية ضده 

ومن ناحيـة   . تصادية واجتماعية واسعة وليس من مصلحتها معاداة القوى الحاكمة        كما قلنا آنفا ذات مصالح اق     

. أخرى، شكل الهجوم على قيادات العائالت وتعاملها مع البريطانيين نوعا من التخوين للكثير مـن أعمالهـا                

وبما . فشالهولهذا من منطلق الدفاع عن الذات كان ال بد لهذه القيادات أن تهاجم حزب االستقالل وتعمل على إ                 

أن العقلية العشائرية كانت مسيطرة اجتماعيا، فإنه لم يكن من الصعب ثني العديد من النـاس عـن االلتـزام                    

 . بالحزب، بل ودفعهم للعمل ضده

 ال يبدو من األسماء الواردة في قيادة الحزب أن الحزب كان عازما على تقديم البـديل العملـي لـنهج                     :رابعا

مي مؤسسو الحزب إلى عائالت فلسطينية معروفة بثرائها وامتالكها لمساحات شاسعة من      ينت. المهادنة والحوار 

ولذلك لم يكـن مـن المتوقـع أن         . األراضي، وهم أنفسهم كانوا من القيادات التي هاجمها الحزب لتقصيرها         

 علـى   ربما يحصل انقـالب   . يحصل انقالب جماعي في طريقة التفكير وبالتالي في النهج نحو خالص البالد           

مستوى الفرد مما يدفعه إلى سلوك طريق التنظيم والتعبئة، لكنه ليس من الممكن أن يكون االنقالب رأسا على                  

بالتالي محـدود   الحزب   وبقي    عائلية أي أن بذور فشل الحزب وجدت عقلية مؤسسية       . عقب وبصورة جماعية  

 .عن الجماهير الفلسطينيةالعضوية ومستندا على فئة معينة من المهنيين وأصحاب المال وبعيدا 

  

 حزب اإلصالح العربي الفلسطيني

 

قام على حزب اإلصالح ثلة من الناقمين على  ما آلت إليه األمور بين المجلسيين والمعارضة وعلى رأسـها                   

الدكتور حسين الخالدي الذي كسب انتخابات بلدية القدس ضد راغب النشاشيبي ومحمود أبو خضرا وشـبلي                

 الحزب نفسه كبديل لما هو قائم، بل جاء، وكما يقول الخالدي، من أجل إصالح ذات البـين                  لم يطرح . الجمل

وكما يبدو أن الحزب وجد األسلوب العشائري كأفضل حل للصراعات العشـائرية            . بين األطراف المتخاصمة  

ى فـي   هذا ولم يشذ الحزب عن األحـزاب األخـر        . إال أن محاوالت اإلصالح فشلت    . التي تنخر جسد األمة   

والحـزب لـم    .  وأنه مع عالقات قوية مع العـرب       ،فقد أعلن على أنه مع استقالل فلسطين وعروبتها       . أهدافه

يستطع االمتداد جماهيريا وعرف عنه أنه حزب رؤساء البلديات ألنه لقي الترحاب من قـبلهم أو قـام علـى                    

 . أكتافهم

 



32  وأثرها يف النكبة 1948القيادة الفلسطينية قبل عام 

 حزب الكتلة الوطنية
 

 نابلس مقرا له، وأعضاؤه كغيرهم من الذين عملوا علـى إنشـاء      تزعم الحزب عبد اللطيف صالح وجعل من      

عانى مؤسسو الحزب الذي كان من ضمنهم حمدي النابلسي وشاكر أبو كشك وتوفيق الفـاهوم مـن                 . أحزاب

وقد قال عبد اللطيف صالح     . سوء صنيع قيادات األطراف السياسية المتصارعة ومن نهجها في تخليص البالد          

. الهيئات العربية في تخليص الناس من الظلم ألن هذه المحاوالت ال تعتمد إال الشـكوى              بعدم جدوى محاوالت    

 . الدفاع والعربي:وأضاف بأن الحزب سيقوم بسد الفراغ الناشئ عن اقتتال الحزبين الكبيرين

 

أعلن الحزب أنه مع استقالل فلسطين والمحافظة على عروبتها بمختلف الطرق السياسية وإنعـاش الصـناعة                

ويبدو من هذه األهداف أن الحزب      . والتجارة والزراعة ونشر الكشفية وأعمال الرياضة في جميع أنحاء البالد         

ولم يكن يعي كيف يمكن أن يكون بديال للحزبين الكبيرين بمختلف الطرق السياسـية              . لم يكن قد بلور ما يريد     

 . أو أن يكون قادرا على سد الفراغ

 

 ينيمؤتمر الشباب العربي الفلسط

 

لم يكن مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني حزبا سياسيا بقدر ما كان تجمعا للشباب من أجل ممارسـة بعـض                   

 في يافـا برئاسـة      1932عقد المؤتمر في أوائل عام      . النشاطات التي تعود على األمة بصورة عامة بالخير       

اهـتم الشـباب بإقامـة المعـارض        .  وانتخبت لقيادته لجنة تنفيذية من ثمانية وثالثين عضـوا         ،عيسى البندك 

وا فرقا لمراقبـة  أالفلسطينية وعملوا على إنشاء صندوق مالي من أجل المحافظة على األرض بيد العرب وأنش   

أثارت . الشواطئ الفلسطينية ومنع المتسللين من اليهود من الدخول، وكذلك عملوا على إنعاش الحركة الكشفية             

ي الذي أصدر أمرا يقول فيه أن مسألة حراسة الشواطئ تقع على عاتق             مسألة مراقبة الشواطئ المندوب السام    

وأوضح أن كـل مـن      . السلطة الحاكمة وأنه يمنع أي جهة غير رسمية القبض على أي مهاجر غير شرعي             

لكن  .وبهذا أحبط المندوب السامي محاولة الشباب الذين لما يختاروا مخالفة القانون المعمول به            . يخالف يعاقب 

ففي المـؤتمر الثـاني     . الذي بدأ به المؤتمر لم يستمر، فكما يبدو أن الحماس كان مؤقتا وما لبث أن فتر               الدفع  

 .  تميزت األعمال بمزايا النهج التقليدي الذي يقوم على االحتجاج والتظاهر واالستنكار1935الذي عقد عام 

 

 الخالصة

 

 : ات وذلك لعدة أسبابيفشلت كل األحزاب السياسية التي نشأت في بداية الثالثين

 نشأت هذه األحزاب كرد فعل على الوضع المتردي في البالد والذي كانت تصنعه الصـراعات القائمـة         :أوال

أي أن هذه األحزاب لم تكن قائمة على أسس فكرية بقدر ما كانـت تقـوم علـى شـعور                    . بين الكتل العائلية  

 .  تنفيس ال وسائل تنظيم وتعبئةوبالتالي كانت تلك األحزاب كوسائل. باإلحباط والقهر

فعلى الرغم من أنهم شنوا هجومـا علـى         .  لم يتحرر القائمون على تلك األحزاب من عقليتهم العشائرية         :ثانيا

األسلوب العشائري والتحوصل العائلي، إال أنهم هم أنفسهم كانوا رهينة لتلك العقلية التي كانت تميز المجتمـع                 

 . الفلسطيني بصورة عامة



33  وأثرها يف النكبة 1948القيادة الفلسطينية قبل عام 

 لم تقدم تلك األحزاب بدائل عملية ألسلوب المهادنة واالستنكار وبقيت تدور في دوائر مفرغة من السخط                 :ثاثال

 .على طبيعة العمل الوطني

فمن الواضح من خالل بيانـات      .  لم يستطع القائمون على تلك األحزاب التجمع إلقامة تنظيم واحد قوي           :رابعا

ع على عدم قدرة القيادة السياسية آنـذاك علـى قيـادة الـبالد، وأن            األحزاب وأهدافها أنها كانت جميعها تجم     

وكانت تجمع األحزاب على أن استقالل فلسطين هدف ال يمكن          . الوسائل السياسية لم تعد كافية لخالص البالد      

وعلى الرغم مـن هـذا لـم        . المساومة عليه، وأن فلسطين جزء ال يتجزأ من األرض العربية واألمة العربية           

 . ا معا لبذل جهد مشتركيتجمعو

 

وأخيرا كانت النتيجة أن أخذ الصراع العائلي يتبلور في المؤسسات، وأخذت المصلحة العامة تتراجع بتسارع               

 . أمام المصلحة الخاصة

 

 

 القيادة الشعبية
 

لسـواد  يهـتم ا .  لم تحظ بتقدير كبير من قبل البـاحثين 1948من المثير لالنتباه أن القيادات الشعبية قبل عام   

 بالقيادات التقليدية ويسهب بالحديث عنها وتفاصيل       1948األعظم مما كتب حول القضية الفلسطينية قبل عام         

أما القيادات الشعبية التي أثارت الجماهير وألهمتها العمل ضد االنتداب والصهيونية أو التي عبأتها من               . أفعالها

حد أن يكتب بإسهاب حول هذه القيادات فما عليه إال القيـام            وإذا شاء أ  . أجل الثورة لم تحظ إال بالنزر اليسير      

وربمـا  .  إلى حد كبير على ما تم التوصل إليه من خالل بحث ميـداني             جزءولهذا يعتمد هذا ال   . ببحث ميداني 

 . يعاني من نقص في المعلومات هنا وهناك وذلك بسبب عدم شمولية البحث

 

 يكون على الرموز والقيادات الشعبية ألنها هـي حقيقـة التـي             وإذا كنا نريد اإلنصاف فإن التركيز يجب أن       

هي التي حملت لواء المقاومـة ومواجهـة العنـف          . صنعت الصفحات المضيئة في تاريخ فلسطين االنتدابي      

وفي الوقت الـذي كـان      . وهي التي قدمت التضحيات وحملت السالح واستشهدت دفاعا عن الوطن         . بالعنف

ر ويقتاتون كسرات الخبز اليـابس، كـان غيـرهم مـن            اوال وينامون في المغ   يركب فيه هؤالء رؤوس الجب    

وبالتالي يعطي المتمسكين بها أولوية اإلبراز واإلظهـار        . الزعامات يتلهى بالتنظير السياسي للعقلية العشائرية     

 . والتبجيل

 

 1929رموز انتفاضة عام 

 

، إال أن   1929بريطانية ألسباب وطنية قبل عـام       على الرغم من أن عددا من الفلسطينيين دخلوا المعتقالت ال         

اعتقاالت انتفاضة البراق كانت ذات أهمية خاصة ألن االنتفاضة كانت مخيفة جدا ودموية واسـتمرت قرابـة                 

ولربمـا  . وكادت فيما لو تم استغاللها بشكل مؤثر من قبل الفلسطينيين أن تكون نقطة تحول تاريخية    . األسبوع
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لكن الفشل لم يلغ أهميتها أو بقيت عنوانا لقدرة الشعب          . لقبول ببعض المطالب العربية   أرغمت بريطانيا على ا   

 .الفلسطيني على العطاء والتضحية والدفاع عن المقدسات

 

ومـن المعـروف أن     . برز في انتفاضة البراق ثالثة أشخاص وهم فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم            

وقد كان في هذا القرار     .  ادعته من مسؤوليتهم المباشرة في األحداث      بريطانيا حكمت عليهم باإلعدام بسبب ما     

وأصبحوا بعد إعدامهم شهداء الشعب الفلسطيني ورموزا       . ما عزز مكانة المعتقلين في قلوب الشعب الفلسطيني       

ث فلم يعد الفلسطيني يتحد   . لقد أصبحوا علما يستشهد به عند الحديث عن الخالص والتحرير         . للتضحية واإلباء 

و يتحدث نظريا عن المقاومة والشهادة وإنما أصبح أمامه مثال قائما بإمكانـه             أ ،نظريا عن الخالص والتحرير   

 . أن يدعم فيه ما يقول

 

ما زال الشعب يردد كلمات فؤاد التي صاغها        وتحولت أقوال الشهداء إلى جمل تاريخية ذات مدلوالت وطنية،          

 :شعرا

 وى الظالمايا ظالم السجن خيم       إننا نه

 ليس بعد السجن إال       فجر بدر يتسامى

 

من بين هذه األشعار قصيدة . وقد قيلت في الشهداء أشعار خلدتهم وأشادت بالشهادة والتضحية من أجل الوطن

 :إبراهيم طوقان الذي قال فيها

 ت بعرى الجبال رؤوسحلما تعرض نجمك المنحوس       و ترن

       فالليل أكدر والنهار عبوسناح األذان وأعول الناقوس  

 

 طفقت تثور عواصف وعواطف       الموت حينا طائف أو خاطف

 

 والمعول األبدي يمعن في الثرى     ليرهم في قلبها المتحجر

 

. استفاد الشعب الفلسطيني من انتفاضة البراق دروسا أنارت أمامه جزءا من الطريق التي كان عليه أن يسلكها                

ن الشعب الفلسطيني أن بريطانيا ماضية في تنفيذ المخطط الصهيوني وأنها مسـتعدة لخـوض               فمن ناحية، أيق  

وإذا شاء الشعب الفلسطيني التحرر فإن عليه أن يواجه بريطانيـا           . معارك دامية دفاعا عن اليهود والصهاينة     

رغبـة قويـة فـي    لم تكن بريطانيا تملـك    . لعنف ل فقد ثبت من خالل األحداث أن بريطانيا تستجيب       . بالعنف

 . التفاوض مع العرب بجد إال بعد ما رأته من طاقات يمكن أن تتفجر

 

وفي المقابل رأينا كيف كانت     . جسد الشهداء روح المقاومة وأصبحوا رمزا لكل من أراد سلوك طريق الشهادة           

أن القيادات العائلية لم    حتى  . القيادة السياسية بعيدة عن انتفاضة البراق وكيف أن البريطانيين أنفسهم أقروا بهذا           

 أصدرت هذه القيادات الممثلة في اللجنة التنفيذيـة         1930 ففي عام    .تكن تتحمس في احتفاالت ذكرى الشهداء     

 . إلى االكتفاء بتالوة آيات من الذكر الحكيم وعدم االحتجاج ضد بريطانيابيانا تدعو فيه الناس
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 القسامالشيخ عز الدين 
 

حم فيه القيادات العشائرية على والئم المندوب السامي، كان الشـيخ القسـام يعـد               في الوقت الذي كانت تتزا    

كانوا يقومون بتحركاتهم السياسية ضـمن      . الرجال من أجل معركة شعبية مسلحة ضد البريطانيين والصهاينة        

أعماله شكل القسام بشخصه وما كانت تمثله       . مواكب البيانات والخطابات وكان هو يقوم بعمله بصمت وتركيز        

وقد حاز الشيخ القسام على احترام عامة النـاس وإعجـابهم           . ظاهرة فريدة في تاريخ فلسطين تحت االنتداب      

 .وأخذوا عنه روح المقاومة واإلعداد

 

فقد كان منكبا على دراسة الكتب الدينيـة وعلـى          . كان الشيخ القسام خطيبا مفوها متكلما لبقا وعالما بما يقول         

وحسب ما روى   . وكانت لديه القدرة على شد انتباه المستمعين      . داد منها قوة ودقة تعبير    كتب األدب العربي يز   

العديد ممن كانوا يحضرون خطبة الجمعة في مسجد االستقالل في حيفا حيث كان يقيم الشيخ الصالة، كانـت                  

أنه كان يضـيق    وعلى الرغم من اتساع مساحة المسجد إال        . جموع المصلين تفد من القرى المجاورة والبعيدة      

هذا ولم يكن الشيخ معروفا في منطقة حيفا فقط، بل كان معروفا بشكل واسع في منطقتـي جنـين                   . بالمصلين

وأثناء تجواله في مختلف قرى المناطق الشمالية كانت جموع المصلين تحتشد لالستماع إلى دروسه            . والناصرة

 . راد الدينية بعد صالة المغربالدينية التي كان يلقيها بعد صالة العصر أو لتالوة األو

 

 على ضوء المرحلة التاريخية من حياة الشعب الفلسطيني التي نشط فيها الشيخ القسام وألف فيها حركتـه، ال                 

 وكانت حركته مختلفة عن غيرهـا مـن الحركـات           ،شك بأنه كان رجال مختلفا عن العديد من رجاالت وقته         

وكانت حركته مختلفة في أنها كانت تسـلك        . ي تفكيره وأسلوب عمله   لقد كان القسام مختلفا ف    . المتزامنة معها 

لو قدر للرجل أن يستمر في حركته بذات العقلية التي          . طريقا عمليا منسجما مع متطلبات األحداث وتطوراتها      

 . اختطها هو ألصبحت قائدة النضال الوطني وصانعة االستقالل

 

د نكتة، وإنما عبارة عن عملية تسير بطريقة مبرمجـة ووفـق            أيقن القسام أن عملية صهينة البالد ليست مجر       

 وأيقن أن كل محاوالت بريطانيا لتهدئة العرب ليست إال محاوالت للتستر علـى مـا يجـري                  ،خطط جاهزة 

. لهم وتسهيل عملية تنظيمهم وتدريبهم وتسليحهم      بالخفاء بشكل منظم كتسريب اليهود وتسهيل انتقال األراضي       

.  السخف والتفاهة أن يلجأ العرب إلى بريطانيا يستجدونها من أجل الحصول على حقـوقهم              ولهذا وجد أنه من   

السبيل الوحيد أمام الشعب الفلسطيني كما رأى القسام هو االعتماد علـى            و ،فاالستجداء ليس إال مضيعة للوقت    

 .الذات

 

في مسجد االستقالل أو كمأذون     عمل الشيخ القسام على استخدام مواقعه، سواء في جمعية الشبان المسلمين أو             

شرعي، إليصال إدراكه لحقيقة الوضع في البالد إلى أكبر عدد من الناس علهم يعملون شيئا إيجابيا يساهم في                  

كان من الضروري أن يحدث الشيخ وعيا دينيا وسياسيا لدى الناس ليتبلور لـديهم حـافز قـوي                  . إنقاذ البالد 

. عقول الناس يصف التطورات السياسية ويحللها ويربط بعضها بـبعض         فعمل الشيخ على التوجه إلى      . للجهاد

وتوجـه إلـى    . وتوجه إلى عقيدتهم فعمل على إيقاظ مشاعرهم الدينية لتستلهم المبادئ اإلسالمية الصـحيحة            

وقد ركز الشيخ علـى تلـك اآليـات         . عواطف الناس يحمسهم ويحرضهم ضد العدو المتربص بهم وببالدهم        
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يث النبوية التي تحض على الجهاد في محاولة منه لزرع فكرة الجهاد في عقول الناس وليقبلوا                القرآنية واألحاد 

والقسام لم يكن شيخا تقليديا يركز على الصالة والصوم والوضوء والطهارة، بـل             . عليه كواجب ديني مقدس   

دين وعلى رأسها الجهاد    رأى أن اإلسالم دين تجديد ودين قوة وإباء، وأن على المسلم أن يفي بكل متطلبات ال               

 . وأن يرفض الخرافات والشعوذة التي كانت تمارس باسم الدين

 

وكان من خاللها يخطط لشـن حـرب عصـابات ضـد         . أقام القسام حلقات جهادية كان يدعو إليها أهل الثقة        

لذلك، قـام   ونتيجة  . وأقام في سبيل ذلك مركز تدريب واشترى السالح وحشد الراغبين في القتال           . البريطانيين

بعض أفراد الحلقات الجهادية بعمليات عسكرية ضد اليهود كان على رأسها عملية مستعمرة نهالل في مـرج                 

 1935ثم قرر، بعد تأزم األوضاع في البالد إثر حادثة تهريب األسلحة في يافا والتي اكتشفت عام      . ابن عامر 

 . الخروج للجهاد

 

طة اوقد تتبعه البريطانيون بوس   . ه وأتباعه على الجهاد   ءحث أصدقا خرج القسام إلى منطقتي الناصرة وجنين ي      

وبذلك تعلـم النـاس     . عمالئهم إلى أحراش يعبد حيث دارت معركة ساخنة استشهد فيها الشيخ وبعض رفاقه            

خاض القسام معركة يعبد بثمانية أشخاص لكن       . درسا في المقاومة وحرصوا على العمل به في السنين القادمة         

تحمس كثيرون للسير على درب القسام وأصبحوا يطلقون على أنفسهم اسم           . صبحوا بالمئات بعد ذلك   أمثالهم أ 

 .القساميين

 

كان القسام معروفا قبل استشهاده في مختلف أوساط العمـال          . أصبح القسام بعد استشهاده رمزا وطنيا عظيما      

ثبت أنه قـدم    . ما يعمل أيضا في الخفاء    عظ فقط وإن  وا ليس مجرد  ه لكن استشهاده أثبت أن    ،والفالحين في حيفا  

. البديل العملي لكل النشاطات السياسية التي لم ترتكز على أي منطق غير منطق االستجداء واستدرار الشـفقة                

وعلى الرغم من قصر   . وبالتالي أصبح القسام مصدر إلهام ومثال يحتذى به لكل من فكر في الدفاع عن الوطن              

 .  في مرحلة االنتداب البريطانيعد حتى اآلن الرمز األول في المقاومة والفداءعمر الحركة إال أن القسام ي

 

أدرك القسام أن أصحاب المصالح االقتصادية والباحثين عن الجاه والملتزمين عشائريا ال يصلحون كوفود من               

جأ في تنظيمه إلى    ولهذا ل . يبقى هؤالء مكبلين وال يملكون القدرة على مرونة الحركة        . أجل الحرية واالستقالل  

رجوا معه للجهاد من هو ثري أو ابـن عائلـة           خلم يكن من بين من      . الكادحين من عمال حيفا وفالحي قراها     

كبيرة أو صاحب وضع اجتماعي متقدم، بل كان منهم عامل المحجر وعامل سكة الحديد وبائع الكـاز وبـائع                   

لـم  . اد لالقتطاع من لقمة العيش لشراء السالح      الخيش والفالح، وعلى الرغم من ذلك كان لدى هؤالء االستعد         

 . يبحث هؤالء عن مصادر تمويل ولم يستجيروا بأحد من أجل المساعدة بل اعتمدوا على سواعدهم

 

لكـن هـذا    . وقد أكد هذا بعض الذين كانوا قـريبين للقسـام         . حاول القسام االتصال مع الحاج أمين الحسيني      

ـ  الحسيني إلى الجهاد، وليس لتجيير الحركة        االتصال كان من أجل دفع الحاج أمين       ى أي مـن الزعامـات      إل

وقد ذكرت ابنة أخ الشيخ محمود سالم رفيق درب القسام وأيدتها زوجة الشيخ أن محمود سالم كـان                  . العائلية

أن زعامة القدس لم تكـن      قدر  وقال بأن الشيخ    . يتردد على مجلس الحاج أمين الحسيني إلقناعه بتبني الجهاد        
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ي تبني الجهاد، حتى أن أحد جلساء الحاج أمين شجعه على التخلي عن جهوده ألنه، أي الشـيخ محمـود                    تنو

 .سالم، ال يملك أرضا وليس صاحب مصالح

 

اختلف القسام جذريا عن الزعامات العائلية، فهو ينتمي إلى بيت فقير وعائلة صغيرة لم تكـن موجـودة فـي                    

ولم يكن يمثـل مصـالح      . ا أو ممن يعملون على جمع المال وتكديسه       ولم يكن الشيخ إقطاعيا أو ثري     . فلسطين

 وعاش مع الفالحين والعمال     ،فقد كان القسام نصير الفقراء والضعفاء     . اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ضيقة     

قاسمهم رغيف الخبز المجبول بعرقه وعرقهم ومأل لبـابهم بأحاديـث حـب اهللا              . المسحوقين وأحبهم وأحبوه  

أي أن القسام كان يمثل تطلعات شرائح اجتماعية واقتصادية مختلفة تمامـا عـن              .  والتضحية والفداء  والوطن

وبالتالي كان ال بد أن يمثل تطلعات سياسية مختلفـة          . الشرائح التي كانت تمثلها العائالت الكبيرة والوجاهات      

ت التي مثلوها، بينما سعى هو إلى       سعوا هم إلى الزعامة وتكريس زعامة العائال      . تماما عن تطلعات الوجاهات   

 . حشد الطاقات والجهود في سبيل تخليص الوطن من براثن االستعمار والصهيونية

 

فكل الشـعارات   . ولهذا لم يكن من المتوقع أن تقف الزعامات العائلية في صف القسام أو أن تدعمه وتشجعه               

 ذلك، مثل القسام قيادة تتمشى مع التطلعات        فضال عن . التي طرحها تخالف تماما ما كانت تطرحه وتتفق عليه        

فإذا امتدت قوة القسام وانتشرت، فإنـه       . الشعبية وكان بحمله للسالح متقدما على غيره ومثال يحتذى به شعبيا          

في النهاية يتوجه الناس نحو السياسة التـي        . من المتوقع أن تفقد القيادات العائلية مكانتها وتأثيرها االجتماعي        

 .جاتهم ورغباتهم وتتمشى مع فهمهم لطبيعة الصراعتلبي احتيا

 

 القسام كرمز

 

 يوم دفـن شـهداء      1935رين ثاني عام     تش 21ي  لم تشهد البالد موكبا جنائزيا كالموكب الذي شهدته حيفا ف         

اشترك في الجنـازة أهـل      . الشيخ القسام، الشيخ يوسف الزيباوي، الشيخ حنفي عطية المصري        : معركة يعبد 

 وتحول الموكب إلى مظاهرة تشيد بمناقب       ،ف الفلسطيني الشمالي ووفود من عدد من مدن فلسطين        المدن والري 

وقد . وحملت النعوش على األكف وعبرت الجماهير عن نقمتها على البريطانيين         . الشهيد القسام وبطولة رفاقة   

الجماهير احتشدت باآلالف   وصف مراسل جريدة الجامعة اإلسالمية الصادرة في يافا الحالة في حيفا قائال بأن              

كان من المقـرر أن   .في الطرقات المتصلة ببيوت الشهداء وبقيت طوال الليل ساهرة تندب الشهداء وتشيد بهم     

يتوقف الموكب الجنائزي عند منزل القسام حيث تنقل النعوش بالسيارات إلى مقبرة بلد الشيخ بـالقرب مـن                  

نعوش على األكتاف وتسير بها مشيا على األقدام على الرغم من           حيفا، إال أن الجماهير رفضت إال أن تحمل ال        

 .طول المسافة البالغة حوالي سبعة كيلومتر

 

الجماهير في حزنها فتوجهت إلى حيفا لالشتراك في الجنازة أو لتقـديم            السياسية  وقد شاركت بعض القيادات     

هذا وقد تحول القسام إلى رمز      . اقبه القسام بخطب عصماء أشادت به وبمن      ىوبعض هذه القيادات رث   . التعازي

 :مطلق عبد الحقما كتبه فقد كتبت في القسام قصائد كثيرة وكان من جملتها . شهيد في األدب والشعر

 يا شهيد الدين والوطن    وعظيما ثار لم يهن

 أنت حي في ضمائرنا     أنت ال تفنى مدى الزمن
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 فقد كتبت حوله روايات وكتب كان منها رواية .تى اآلنوما زال القسام حيا في ضمير الشعب الفلسطيني ح

وأخيرا عرض التلفاز السوري مسلسال حول حياة . عاصم الجندي وكتابا عبد الستار قاسم وسميح حمودة

ولم ينس الزجال الشعبي الفلسطيني الشيخ فنظم فيه القصائد الطوال التي تتناقلها األيدي على . الشيخ وجهاده

 .لصوتيأشرطة التسجيل ا

 

وبسبب االندفاع الشعبي القوي نحو األسلوب القسامي واالستلهام منه حاولت األحزاب الرئيسية في البالد 

حتى أنها في اليوم األربعين لالستشهاد . أن تدعي أن القسام كان عضوا فيها) العربي والدفاع واالستقالل(

اب بذلك في محاولة لتخفيف النقمة الشعبية بالطبع قامت األحز. فتحت ثالث بيوت منفصلة لقبول التعازي

 . ضدها

 

 األثر التاريخي لقيادة القسام
 

فهذا الشيخ أرشد العرب . كتب عجاج نويهض في بحر تقييمه لحركة القسام قائال بأن الحركة هزت كل العرب

ب إلى يعبد بعدد فهو لم يكن مغفال يوم ذه. "على الطريق القويم الذي يجب أن يتبعوه في سبيل إنقاذ بالدهم

 في النفوس هذه الروح ييثر االستشهاد عن يقين وعقيدة ليحآ هولكن. قليل من الرجال ومقدار يسير من السالح

 فهل حقق القسام هذه النتيجة؟ يرى عجاج نويهض أن فلسطين قد استيقظت فعال بعد ".عمليا ال نظريا منبريا

يضا ما يردده عبد الوهاب الكيالي؟ فهو يقول بأن السخط قد عم هذا أ. أي أن القسام كان بداية ثورة. استشهاده

قرى فلسطين ومدنها على إثر استشهاد القسام، وأتى هذا السخط على محاوالت التقارب بين الزعامات 

فبعد أن كانت الزعامات تغازل السلطات البريطانية أصبحت تهاب التقارب . العشائرية والمستعمرين وأفشلها

فاستشهاد القسام كان بمثابة صحوة أمة قامت ضد ما عملته . ع النقمة التي بدأت تشتد ضدهمحتى ال ترتف

 . الزعامات التقليدية وأيدت بحزم ما قام به القسام

 

أدت حركة القسام ومن ثم استشهاده إلى تكبيل الحرية السياسية للزعامة الفلسطينية التي اعتمدت على أساليب 

فقد وجد الزعماء أنفسهم متخلفين ثوريا أمام الناس مما أجبرهم . ثلى لتحرير البالدالهدوء والتروي كوسيلة م

وقد دفع هذا األمر األحزاب الفلسطينية إلى االجتماع بالمندوب السامي . على تخفيف تقربهم من البريطانيين

مأزق يصعب وإبالغه مطالب من المفروض تحقيقها وإال أوقعت السلطات البريطانية هذه الزعامات في 

وهذا سيفتح المجال وبالتالي للمتطرفين لقيادة المسيرة مما يقود إلى . الخروج منه وقد يقضي على نفوذها

وحسب رأي الكيالي، تفهم المندوب السامي الموقف وأبلغه وزير المستعمرات البريطاني . تدهور األوضاع

هم حتى ال يفقدوا نفوذهم ويسيطر على موضحا بأن وجهة نظر الزعماء صحيحة وال بد من تلبية مطالب ل

 . الوضع غيرهم

 

وقد . أما صبحي ياسين فيعتقد أن حركة القسام كانت أول عمل ثوري مركز كان قدوة لآلخرين لالحتذاء به

تزايد تبعا لذلك حنق الناس وحقدهم ضد السلطات البريطانية مما دفع دوائر المباحث والتحقيقات إلى التكثيف 
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 وعملت هذه الدوائر على قمع الروح التي حاولت التمسك بتعاليم القسام وأساليبه في الحصول .من نشاطاتها

 . على الحقوق الفلسطينية

 

وبما أن الزعامات العائلية وخاصة المقدسية كانت بعيدة عن ساحة المواجهة للبريطانيين فإن حالة التوتر 

زعامات محلية في مختلف مدن فلسطين أخذت على الشديد الذي تزامن مع استشهاد القسام أدت إلى ظهور 

. عملت هذه الزعامات على تشكيل كتل تتولى مواجهة الظروف التي تسود البالد. عاتقها محاولة إنقاذ فلسطين

فمثال تولى أكرم زعيتر قيادة كتلة في نابلس، وحمدي الجسيني وميشيل متري كتلة في يافا، وسليم عبد 

إال أن هذه الزعامات بقيت متخلفة . ول عاطف نور اهللا إنشاء كتلة مشابهة في حيفاالرحمن كتلة طولكرم، وحا

 .عما أصبح يجري في البالد من مواجهات عسكرية تولتها قيادات محلية

 

على الرغم من أن القيادات السياسية الجديدة حاولت تنشيط الوعي السياسي في البالد حول مخططات سلطات 

 لم تكن على مستوى األحداث وبقيت بعيدة عن العمل العسكري الذي كانت االد إال أنهاالنتداب في تهويد الب

فاستشهاد القسام لم يكن يعني انتهاء . وهذا ما حاول رجال عرفوا بالقساميين القيام به. تتطلع إليه الجماهير

. ما استشهد القسام من أجلهالمجاهدين أو إلقاء السالح بل بقيت البندقية الفلسطينية مرفوعة وتعمل على تحقيق 

 .وهذا ما سنفصله في الجزء التالي
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 قيادة الثورة الفلسطينية
 

لم يقتصر رفاق القسام على الذين حضروا معركة يعبد بل كانوا منتشرين في عدد من القرى والمدن 

وا تجنيد العديد من  وحاول،حمل هؤالء الرجال السالح استمرارا لخروج القسام للجهاد وامتدادا له. الفلسطينية

وعلى الرغم من أنهم لم ينشروا نشاطهم . الراغبين في الجهاد على أمل منهم أن تكون ثورة عارمة في البالد

على مختلف مناطق الديار الفلسطينية، إال أنهم استطاعوا أن يجعلوا من منطقة الشمال خاصة مسرحا لعمليات 

 .عمرات الصهيونيةعسكرية جريئة ضد الجنود البريطانيين والمست

 

وهنا يختلف المؤرخون . خلف القسام وراءه مجموعة من األشداء الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن

يعدد أكرم . وبعضهم يعتقد أنهم كانوا جميعا ضمن تنظيم متكامل. والرواة في تقدير أعداد هؤالء المجاهدين

ة عن حياة كل منهم، بينما يعدد صبحي ياسين زعيتر خمسة وعشرين من هؤالء المجاهدين مع نبذة بسيط

وقد وجدت من خالل البحث الميداني أن رجاالت القسام الملتزمين لم يتعدوا الخمس . ثالثة وأربعين منهم

وتقول بعض المصادر أن أتباع القسام . والعشرين عنصرا وأن األرقام الكبيرة ليست إال من قبيل المبالغة

هذه أرقام مأخوذة عن مصادر صهيونية كانت . سلحين وثمانمائة من المتعاطفينكانوا حواي مائتين من الم

والحقيقة أن أتباع القسام المسلحين ازدادوا بشكل . تعتبر كل من حمل السالح بعد القسام كأحد رجاالت القسام

 .كبير بعد استشهاد الشيخ، أما المتعاطفون فكانوا باآلالف وليس بالمئات

 

فأقام مثال رجله القوي محمود سالم في جبال الجليل يتصيد . م في مناطق متعددة من فلسطينانتشر رجال القسا

بينما قاد . وعمل ناجي أبو زيد وسرور برهم وعارف الحمدان في منطقة حيفا. الغزاة، يطاردونه ويطاردهم

وعمل . ضاء جنينويوسف أبو درة مجموعة في ق. فصيال من الثوار في منطقة نابلس) أبو خالد(محمد صالح 

وعلي ) زغمحمد ال(وكذلك فعل أبو محمود الصفوري . فرحان السعدي مع بعض الثوار في قضاء الناصرة

 .أما محمد أبو جعب ومحمود الديراوي فكما يبدو تخصصا في االغتياالت. ابراهيم زعرورة

 

 وقد شهدت مناطق الشمال ألهبت أعمال القساميين مشاعر الفلسطينيين وأثارت حماسهم لاللتحاق بالثورة،

ومع هذا الحماس . تزايدا في أعداد الثوار وأصبحت األعمال العسكرية تنفذ وتنعكس على اإلنسان العادي

وإزاء تفهمهم لخطورة . تعمق وعي الناس حول خطورة الوضع في البالد وحول حقيقة األهداف البريطانية

دعم المباشر وغير المباشر للعاملين في صفوف الثورة، الوضع أصبحت لديهم االستعدادات النفسية لتقديم ال

وحسب ما تعلمنا في بحثنا عن القسام، أصبحت قرى بكاملها وعائالت بكامل أفرادها تعد من عناصر الثورة 

ولم يقتصر هذا المد الثوري على الفقراء من الفالحين والعمال بل شمل . الثابتة ومراكز للجوء الثوار إليها

 . لعائالت الذين قادهم حماسهم إلى المساهمة في مد الثوار بالمال والمواد الغذائيةبعض زعماء ا

 

 القساميون جوا من الثورة لم تشهده البالد من قبل مما هيأ البالد لوثبة ثورية كبيرة أربكت البريطانيين صنع

ن بأن أرضية هذه هذا ويتفق صبحي ياسين مع جونسو. فوضعت الزعامات التقليدية في موقع صعب للغاية
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 على طريق نابلس طولكرم حين قامت 1936 نيسان عام 15الوثبة قد اكتملت مع الحادث الذي جرى في 

مجموعة من القساميين بقيادة فرحان السعدي ومحمود الديراوي باقتناص حافلة ركاب تقل يهودا فقتلوا ثالثة 

قامت على إثر ذلك . ن بالقرب من يافارد اليهود على الهجوم بقتل عدد من الفلسطينيي. من الركاب

وفي اليوم التالي . 1936م ا نيسان ع19االصطادامات الدموية وفرض قانون الطوارئ البريطاني وذلك في 

تبعت المدن األخرى وعم اإلضراب البالد  .أعلنت اإلضرابو ليافانفذت يافا إضرابا شامال واستجابت نابلس 

 . 1936/تشرين أول/10جميعها واستمر حتى 

 

 قيادة اإلضراب

 

 

 . كرد فعل تلقائي نابع من الشعور بالمصير المشترك، لكمه كان بدون قيادة1936بدأ اإلضراب الكبير لعام 

لم يكن من القيادات الشعبية ناطقون باسم اإلضراب، ولم يكن من بينهم من يملك قدرة الوصول إلى وسائل 

. مطالب الجماهيرب وهكان ال بد من أن يكون هناك من ينطق باسماإلعالم أو القاعدة الجماهيرية الواسعة، ف

كان من المفروض أن يكون هذا الموقع للشهيد عز الدين القسام، إال أن غيابه أعطى القيادات العائلية التي لم 

بدأ التنظيم لقيادة اإلضراب في نابلس عندما . نشأ معنى أن تتصدر الموقف السياسي الذي تحديتعرف لل

تبعت مدن أخرى في تشكيل . لت لجنة سميت باللجنة القومية لإلشراف على الشؤون العامة في المدينةتشك

. لكن ذلك لم يكن كافيا ونشأت ضرورة لتشكيل لجنة فلسطينية عامة لإلشراف على اإلضراب. لجان قومية

 توجه في اليوم السادس وفي سبيل ذلك،. اإلضرابأي أنه لم يكن مفر إال تلبيس القيادات العائلية عباءة 

رشيد الحاج إبراهيم ومعين الماضي وحنا عصفور إلى القدس بهدف إنشاء : لإلضراب وفد من رجاالت حيفا

 .قيادة لإلضراب من األحزاب الستة

 

بالبريطانيين ولو الفاتر ويبدو أن القيادات العشائرية كانت تعي أن قيادة اإلضراب ستقود حتما إلى االصطدام 

وفي ذات الوقت . ، علما أن اإلضراب عبارة عن عمل احتجاجي ال يقود إلى صدام قويد مصالحهامما يهد

وفي أثناء التباحث بشأن تشكيل قيادة، لم يستطع الزعماء . هاتكانت تعي أن وقوفها جانبا يعني سقوطها ونهاي

. عالم القيل والقال الشعب يخوض المعارك، وهم يتجادلون بأمور سخيفة من .إخفاء خصوماتهم الشخصية

ولكنهم في . من المترددين)  دروزةةحسب عز(وبعض هؤالء تردد في أن يكون في القيادة وكان الحاج أمين

ستة منهم يمثلون . النهاية اتفقوا على تشكيل لجنة سميت باللجنة العربية العليا ومكونة من تسعة أعضاء

لكن .  وآخر المسيحيين الكاثوليك وثالث مستقلاألحزاب الرئيية، وواحد يمثل المسيحيين األرثوذوكس

 . الدفاع، العربي، واالستقالل: سةياألعضاء غير الحزبيين كان كل منهم يمثل أحد األحزاب الرئ
 

أصدرت اللجنة العربية العليا بيانا مع بداية تشكيلها قالت فيه أن اإلضراب مستمر حتى تحقيق االستقالل 

حاولت بريطانيا التأثير على اإلضراب بأن اعتقلت بعض القيادات العائلية . دودعت الناس إلى الصبر والصمو

في كل من نابلس وطولكرم كخطوة منها لدفع اللجنة إلنهاء اإلضراب، لكن الخطوة أتت برد فعل معاكس من 

أما في طولكرم فقد احتشد المسلحون من القرى المجاورة وقطعوا . حيث أن مظاهرات اندلعت في نابلس

لطريق بين نابلس وطولكرم وهاجموا السراي الحكومي حيث مقر القيادة البريطانية وذلك في ا
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اندلعت . 1939وقد كان ذلك بداية الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت حتى عام . 1936/أيار/23

 األعمال العسكرية في كل مكان من فلسطين وأصبح على بريطانيا أن تواجه ما هو أشد وأقسى من

 .اإلضراب

 

خاض الثوار الذين أخذوا يبرزون في .  الزعامات الفلسطينية في المؤخرةوضعمن الواضح أن سير األحداث 

المناطق المختلفة كعبد الرحيم الحاج محمد والقساميون مناوشات مختلفة ضد البريطانيين وصعدوا من حدة 

. ب الفلسطيني في أكبر مواجهة له ضد االحتاللالتوتر في البالد ورفعوا درجات الوعي واستطاعوا قيادة الشع

وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير تعيش حالة غليان وتحت أمر منع التجول، كانت بعض القيادات الحزبية 

العائلية تجتمع مع المندوب السامي لتعلن عن أسفها مما يجري ولتقول له أن الحكومة تتحمل المسؤولية ألن 

وكإجراء منهم للتضامن مع الناس، قرروا تأجيل سفر كان مقررا لهم إلى . ل هذا الوضعسياستها تقود إلى مث

  .بمعزل عن القيادات العائليةأي أن الثورة قامت بسواعد قيادات شعبية مسلحة . لندن

 

االجتماع بالمندوب : اعتقد أعضاء اللجنة العربية العليا أن اإلضراب عبارة عن نضال بذات األسلوب القديم

فالعمليات العسكرية لم . زعم مرحلة عنفتولكنهم فوجئوا بأن عليهم . السامي ورفع المذكرات واالحتجاجات

تهدأ، وأخذ الثوار يفدون فلسطين من البالد المجاورة، فمثال وصل فوزي القاوقجي في أواخر أيلول عام 

دأ يعمل في منطقة طولكرم، مر الذي بش على رأس ثمانين متطوعا من العراق، ووصل كذلك محمد األ1936

يورد ناجي علوش بعض اإلحصائيات حول العمليات . وكذلك سعيد العاص في منطقة الخليل والقدس

العسكرية التي نفذها الثوار خالل حوالي أربعة أشهر من بدء اإلضراب فيقول أن عدد مرات قلع خطوط سكة 

 .ين، أما النسف فكانت ثمانية وأربعينالحديد بلغ مائة وثالثين، وإعطاب عربات بلغ اثنين وعشر

  

فبريطانيا بدأت تشير إلى احتمال تحريضهم . وضعت العمليات العسكرية اللجنة العربية العليا في مأزق حرج

وحتى ال تهتز صورة الزعامات العائلية، انبرى الملك عبد اهللا ونوري السعيد للدفاع عن . على أعمال العنف

ففي رسالتين منفصلتين بعثا بهما إلى المندوب السامي قاال . يتهم عن أعمال العنفأعضاء اللجنة ونفي مسئول

أنه ال مجال أمام هؤالء إال أن يكونوا في قيادة اإلضراب وإذا لم يكونوا فإنه لن يكون من يأتمر بأمرهم 

لثوار بأي وسيلة وبالفعل رفضت اللجنة دعم ا. وأما أعمال العنف فيقوم بها أناس يعملون في الخفاء. تماما

 . كانت واكتفت يتزعم اإلضراب

 

. لم ينقذ الزعامات التقليدية إال الزعامات العائلية العربية والممثلة بالحكام العرب المنصبين من قبل بريطانيا

حاول هؤالء الضغط على اللجنة العربية من أجل إنهاء اإلضراب والدخول في مفاوضات حول المطالب 

، رسالة إلى اللجنة العربية طالبوا فيها الشعب ةاية وجه الزعماء العرب، كل على حدوفي النه. العربية

وبالفعل استجابت . الفلسطيني بالتحلي بالهدوء ألن ما وصفوه بالصديقة بريطانيا ستعمل على تحقيق العدل

وقالت في البيان إن اللجنة وأصدرت بيانا أعلنت فيه نهاية اإلضراب الذي أثبتت فيه األمة إرادتها وصالبتها 

واعتقادا منا بعظم " وأضافت . أملت على اللجنة النزول عند إردادة الملوك وأمراء العرب" تقاليدنا الموروثة"

ضطراب، الفائدة التي تنجم عن توسطهم ومؤازرتهم تدعو الشعب العربي الكريم إلى إنهاء اإلضراب واال

 . هدف إال مصلحة العربإنفاذا لهذه األوامر السامية التي ليس لها من
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وبما أن الشعب الفلسطيني بدأ يشعر باإلنهاك بعد حوالي ستة شهور من اإلضراب، وجدت اللجنة نفسها في 

فاللجان القومية كانت قد ضعفت والناس بدأوا يتململون خاصة من سكان المدن الذين . وضع يسمح لها بالتأثير

 ولذلك نجحت اللجنة في إنهاء .نوا ال يجدون ما يقتاتون بهسكان القرى الذين كايعانون أكثر من أخذوا 

 .اإلضراب لكنها لم تنجح في إنهاء الثورة

 

قوضت عملية إنهاء اإلضراب كل الثمار التي كانت يمكن أن تقطف بعد ستة شهور من الجوع والبؤس 

 :وقد كانت عملية إنهائه جريمة قاتلة بحق الشعب وذلك لألسباب التالية. والشقاء

 

رت من رغبته في التضحية من أجل  استهانت عملية إنهاء اإلضراب بنضال الشعب الفلسطيني وسِخ:أوال

تحمل الشعب العناء وضيق الحال، وتضور أبناؤه جوعا وضاقت الحياة االقتصادية عليهم بشكل . الوطن

 .  الفلسطينية من المطالبان انتهاء اإلضراب دون أن تحقق بريطانيا أي وفي النهاية يعلَ،مريع

 اعتدت العملية على ذكاء الشعب الفلسطيني الذي طلبت منه اللجنة الهدوء ألن بريطانيا ستكون عادلة، :ثانيا

 .وكأن تاريخ بريطانيا مع هذا الشعب كان سرابا وإهمالها لكل الحقوق الفلسطينية كان مجرد نكتة أو لهو

هذا استهتار .  الشارع الفلسطيني الذي وقع تحت المعاناة، اتخذ قرار إنهاء اإلضراب بدون الرجوع إلى:ثالثا

 .بالرأي العام وبحقه في تقرير مصيره

.  اعتمد أعضاء الجنة التنفيذية في قرارهم على مساندة زعماء عرب تلعب فيهم بريطانيا كيفما تشاء:رابعا 

عب الفلسطيني في غير طريق يملكون من أمرهم شيئا أو يستطيعون رؤية مصالح الشال وكأن أولئك الزعماء 

 .االستسالم والرضوخ للسياسة البريطانية

 

خاض الشعب الفلسطيني معركة واسـتطاع أن يتحمـل         . قضى إنهاء اإلضراب على قوة الدفع حينئذ      : خامسا

نتائجها وفجأة يقال له ال ضرورة لالستمرار ويعود الزعماء إلى عادتهم القديمة في تقـديم الكتـب وإصـدار                   

 . وبذلك أعطى الزعماء لبريطانيا فرصة تمرير سياستها دون أن تخشى مقاومة. ت واالستنكاراتالبيانا

 

 مقتل الثورة
 

لكنها أخذت تكتسب زخما قويا بعـد مقتـل         . استمرت الثورة الفلسطينية بعد انتهاء اإلضراب ولكن بحدة أقل        

زخم الثوري الجديد بعـض المتغيـرات       دار في الفترة ما بين انتهاء اإلضراب وال       . 1937حاكم الناصرة عام    

والتي كان من شأنها زيادة     باألخص لجنة بيل    ن تحقيق إلى البالد     اكان على رأسها اكتفاء بريطانيا بإرسال لج      

حاولت اللجنة العربية العليا مقاطعة لجنة التحقيق إال أن ضغوط الزعماء العـرب أدت           . تمييع الموقف الشعبي  

 . يءطبع لم يحصد الشعب الفلسطيني أي شبال. في النهاية إلى تعاون

 

 فكما يبدو أن الحاج أمين وبعد أن رأى فشل          .أما المتغير اآلخر الذي حصل هو في قيادة الحاج أمين الحسيني          

اإلضراب وتمييع بريطانيا للموقف قد شعر بأنه مسؤول تاريخيا عن الفشل والـدمار الـذي حـل بالشـعب                   
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وهذا ما الحظـه    . 1936 جذري على مواقف الحاج أمين منذ أواخر عام          ويالحظ أنه طرأ تحول   . الفلسطيني

عندما كنت أكتب :" وفي تقرير أرسل إلى وزير المستعمرات البريطاني، قال المندوب السامي      . اإلنجليز أنفسهم 

في السنوات السابقة أن المفتي على عالقة حسنة مع الحكومة، وعندما كنت أؤكد حتى زمن قريب على أهمية                  

وقفه السلبي في عدم طرح الدعوة الدينية بمختلف الوسائل الممكنة لديه، كنت دائماأقر بأنني ال يمكنني أبـدا                  م

على الرغم من مركزه ومكانته، فالمفتي يسـمح لنفسـه          …أن أتكهن بوجهة نظره في المستقبل تجاه الحكومة       

فـي هـذه    . ن يترك وحده في الظـالم     وهو ال يجرؤ أبدا أ    . بخوض النضال بمحاذاة الحد األدنى من المقاومة      

األسابيع القليلة الماضية تشير المخابرات إلى أن المفتي لسبب أو آلخر قد تبنى خطة حـث أتباعـه ودفعهـم                    

 ".لالستمرار في المقاومة حتى تتحقق بعض المطالب العربية

 

مسؤول األول عـن ضـياع      شعر الحاج أمين الحسيني بعد أن أوصت لجنة بيل البريطانية بتقسيم البالد أنه ال             

اتهمه اإلنكليز بـالتحريض    . بدأ يفكر باالتصال مع الثوار إال أن الوقت كان متأخرا جدا          . البالد أو جزء منها   

بقي الحاج هنـاك حتـى      . على قتل حاكم الناصرة أندروز وحاولوا اعتقاله إال أنه هرب إلى المسجد األقصى            

وقف وهو في العراق مع ثورة رشيد عـالي الكيالنـي ذات            . قتدبر أمره وهرب إلى لبنان ومن ثم إلى العرا        

البعد القومي، وسافر من هناك إلى ألمانيا لمقابلة هتلر، األمر الذي اسـتغله الصـهاينة بشـكل كبيـر ضـد                     

لكن الحاج أمين كان يبحث عمن يساعد الشـعب فـي مواجهـة الجـرائم اإلنكليزيـة                 . الفلسطينيين والعرب 

 .والصهيونية

 

بما أن البالد . غير الثالث فكان استغالل بعض القيادات العائلية للثورة من أجل تصفية الخصوم العائليين            أما المت 

كانت تشهد عمليات عسكرية متعددة، وبما أن الثوار بدءوا بتصفية بعض العمالء الذين عرفوا بتعاملهم الوطيد                

ت فرصتهم في استئجار بعض قطاع الطرق       مع البريطانيين كحليم بسطة وأحمد نايف، وجد بعض قادة العائال         

وقد انتشرت هذه الظاهرة بحيـث أصـبح كثيـرون          . والمنحرفين لقتل الخصوم مقابل مبالغ زهيدة من المال       

 . كثيرون في الوقت الحاضرأوهذا ما يردده خط. يعتقدون بأن الثورة عبارة عن لصوصية ونهب وسلب

 

كان همهـم   الذين  صوصية، و لين والفقراء الذين ال يعرفون ال     كادحوالحقيقة تبقى أن الثورة قامت على أكتاف ال       

 فكان سـببه الفاسـدون أصـال        1936أما الفساد الذي قيل أنه عم البالد بعد         . تحرير البالد وتحقيق استقاللها   

زعماء عائالت كثيرة في مختلف قرى ومدن فلسطين مارسـوا مثـل هـذا              . والذين ال يعرفون كيف يثورون    

وهؤالء الذين أقحموا أنفسهم وعائالتهم في مثل هـذه األعمـال مـا زالـوا       . ساء للثوار والثورة  العمل الذي أ  

 .يعيشون عداوات وخصومات السنين الغابرة

 

والمتغير الرابع يكمن في تشديد بريطانيا من قبضتها على البالد وتشديد مالحقتها العسكرية للثوار ولكل مـن                 

فقد أعدم رفيق القسام الشـيخ      .  قتل عدد من قادة الثورة وأسر عدد منهم        واستطاع البريطانيون . يحمل السالح 

ستشهد القائد الكبير عبـد     الك  ذفرحان السعدي، واستشهد الشيخ عطية وكذلك سرور برهم في وقت الحق وك           

 . الرحيم الحاج محمد وغيرهم
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ة، وبالطبع عملوا جنبـا إلـى       والمتغير الخامس كان في اشتداد شوكة الصهاينة وتحسين استعداداتهم العسكري         

 . جنب مع السلطة في قمع الثورة

 

هذه المتغيرات جميعها، عدا متغير قيادة الحاج أمين عملت ضد الثورة وضد مصـلحة الشـعب الفلسـطيني،               

حاول الحاج أمين أن يحشد الناس من حولـه وأقـام   . وكانت كفيلة في النهاية أن تأتي بالثورة إلى نهاية فاشلة      

. إال أن المسألة لم تعد متماسكة كما كانت مع بدايـة اإلضـراب            . ع الثوار وبدأ يهاجم بريطانيا علنا     عالقات م 

فقدرة الثوار على حشد الناس أخذت بالتقلص مع األيام، والصراعات الداخلية أخذت بالتزايد، ومصادر السالح      

ب الساعة إلى الوراء وتكـرار مـا        لم يعد باإلمكان إعادة عقار    . بدأت تنضب، وقيادات الثوار أخذت تتناقص     

 .لقد كانت تلك فرصة عظيمة لم يستطع الحاج أمين استغاللها بالشكل المناسب. 1936حصل في نيسان 

 

ولهذا كان من السهل على بريطانيا أن تطارد أعضاء اللجنة العربية العليا والحاج أمين بعد مقتل أندروز عام                  

حتى أن الحـاج    . تتمتع بها اللجنة والحاج أمين قبل ذلك بأشهر اختفت        فالقوة التي كان من الممكن أن       . 1937

وبالتالي لم يكن لديه رصيد من رجـال الـدين   . أمين لم يكن قد بنى لنفسه قاعدة دينية تقوم على أساس ثوري       

ـ            . القادرين على تحريك الشعب الفلسطيني     اد لم يستغل الحاج أمين موقعه الديني منذ البداية لبث تعـاليم الجه

لو فعل ذلك لوجد لنفسه رصيدا عنـدما حاصـره          . وبناء طاقات من المؤمنين بالشهادة في سبيل اهللا والوطن        

 . البريطانيون في المسجد األقصى وأجبروه على الفرار من البالد بعد ذلك

 

لتي كـان   ومع االنحدار التدريجي في حدة الثورة واألعمال العسكرية تزايدت الطروحات السياسية المختلفة وا            

وما أن أتت الحرب العالمية الثانية حتى كانت الثورة الفلسطينية قـد انتهـت وانشـغل                . يريةخدمهمتها فقط ت  

 الثورة ألن تحالفها مع      في خبو  اوقد ساهمت فرنس  .  عليها لالفلسطينيون كغيرهم بترقب نتائج الحرب وبناء آما      

هذا ناهيك عن أن الثوار     . لذي كان يأتي أغلبه من سوريا     بريطانيا أثر بشكل كبير على إمداد الثوار بالسالح وا        

بل عمل العديد منهم كقيادات محلية تستقطب إلـى         . أنفسهم لم يكونوا موحدين تحت قيادة واحدة تنسق أعمالهم        

. وكانت كل قيادة محلية تعتبر نفسها صاحبة القرار وال سلطان عليها مـن اآلخـرين              . جانبها عددا من الثوار   

فضال عن أن التدريب العسكري لم يكن كافيا ولـم يكـن            .  بالضرورة على الثورة ذاتها وأضعفها     انعكس هذا 

 . هناك تنظيم دقيق أو سالح فعال

 

ومع انتهاء الثورة تكون البالد قد سقطت فعال ولم يبق أمام بريطانيا إال ترتيب األمور بالشـكل الـذي تـراه                     

ا على مدى ست سنوات بالحرب العالمية الثانية ولكنهـا بعـد            انشغلت بريطاني . مناسبا ويتالءم مع مصالحها   

 لمسـألة   ءانتهاء الحرب وعقد االتفاقيات المناسبة مع األطراف الحليفة وغير الحليفة تفرغت بعـض الشـي              

 . فلسطين والتي تم حلها على حساب العرب

 

 مرحلة الفشل

 

بعـض  . ق، لم تكن هناك قيادات سياسية شعبية      عاشت البالد إبان الحرب العالمية الثانية في فراغ قيادي مطب         

وبعضها اضطر للهرب وبعضها الذ بالصمت وفضل عدم التدخل في األمور           . القيادات السياسية نفي من البالد    
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لقد كانت البالد فـي     . أما القيادات الشعبية فقد قضي عليها وبقيت رموزا في ضمير الشعب الفلسطيني           . العامة

ل هذا الفراغ بقي الناس ينظرون إلى الحاج أمين الحسـيني           ظوفي  . ن الناحية القيادية  أسوأ فترة في تاريخها م    

 .كقائد لهم ينتظرون عودته

 

ظن الحاج أمين في تلك الفترة أن الغلبة في الحرب ستكون لدول المحور خاصة أن بدايـة الحـرب شـهدت                     

هذه الدول إلى درجة أن هتلر أعلـن        ولهذا أقام الحاج أمين بعض االتصاالت مع        . انتصارات محورية سريعة  

أخذت هذه األعمال على الحاج أمين الحسيني ووصـف         . أنه سيؤيد الطموحات العربية في الوحدة واالستقالل      

. لكن هذا كان تشـويها للحقـائق      . من قبل أعداء الشعب الفلسطيني بأنه كان متعاطفا مع النازية وإبادة اليهود           

. رأى ربما خطأ أن مصلحة شعبه تكمن في االتصال مـع دول المحـور             فالحاج أمين كان مع قضية شعبه و      

 مصلحة له فيها وإنما كانت كسب       الفالمسألة لم تكن تأييد النازية أو تأييد طرف على آخر في حرب ال دخل و              

 .تأييد للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم البريطاني والهجمة الصهيونية

 

وابه في سلوك هذا الطريق، اعتقد أنه أهمل شيئا هاما فيمـا يتعلـق              بغض النظر عن خطأ الحاج أمين أو ص       

باألوضاع في فلسطين، فمع بداية الحرب العالمية الثانية، كان في فلسطين العديد من الكوادر الثوريـة التـي                  

 وكانت بريطانيا مشغولة في الحرب وليس لديها اهتمـام        . فقدت قيادتها أو لم تجد من يستمر معها في النضال         

وكان بذلك من الممكن للحاج أمين أن يقوم بعملية تنظيم واسعة للثوار وأن يعمل على تسليحها                . بقضايا محلية 

صـحيح أن   . ففلسطين لم تشهد في تاريخها االنتدابي عملية تنظيم واسعة حتى إبان الثـورة            . من دول المحور  

ه كان من الممكن االتصال بالعديد من رفاقـه         إال أن . الحاج أمين كان ممنوعا من دخول البالد إبان تلك الفترة         

والذين تعاونوا معه سنوات طويلة في سبيل عمل تنظيمي واسع يقوى على التدريب واإلعـداد للفصـل فـي                   

لم يستغل الحاج أمين انشغال بريطانيا وراهن على دول المحور فخسرت الحرب وخسـر              . القضية الفلسطينية 

 . هو أيضا

 

 ظهور األحزاب الفكرية

 

شهدت مرحلة الحرب العالمية الثانية ظهور أحزاب سياسية جديدة على الساحة الفلسطينية ولكن بهوية فكريـة        

بدأت البالد العربية في تلك الفترة تتعرض بصورة متزايدة         . عقائدية ال بهوية عائلية أو بدافع اليأس واإلحباط       

ن عن أطر فكرية تنظم المجتمـع بـدل النظـام           للمنطلقات الفكرية المتصارعة، وأخذ بعض أبناء األمة يبحثو       

 .فأخذ رواد الفكر في فلسطين يؤسسون البؤر التنظيمية التي شكل كل منها نواة حزبية. العائلي السائد

 

أولى هذه األحزاب أو التنظيمات السياسية العقائدية كانت عصبة التحرر الوطني التي أسسـت رسـميا عـام                  

لفكرية لم تكن وليدة الساعة ألن مؤسسيها كانوا أعضاء منشقين عن الحزب            لكن العصبة من الناحية ا    . 1943

لكن الحزب الشيوعي الفلسطيني تعرض خالل مسـيرته لهـزات          . 1919الشيوعي الفلسطيني الذي نشأ عام      

ونتيجة لخالفات  . عنيفة وانشقاقات وصراعات جعلته غير قادر على االستمرار في عملية التنظيم برتابة وتقدم            

فرأى الشيوعيون العرب إنشـاء     . أت في الحزب بين الشيوعيين العرب والشيوعيين اليهود تم حل الحزب          نش

 . عصبة التحرر الوطني
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ضمت العصبة بين أعضائها رضوان الحلوان الملقب بموسى وجبرا نقوال وفخري مرقة ومخلـص عمـرو                

 لهـا   اتخذت العصبة من حيفـا مقـر      ا. وإميل توما وتوفيق طوبي وفؤاد نصار و إميل حبيبي و بولص فرح           

هذا وقد دافعت العصبة عن اآلمال الوطنية الفلسطينية وطالبت بإلغـاء           . 1944وأصدرت جريدة االتحاد عام     

وقد ميزت العصبة بين اليهـود      . االنتداب وسحب الجيوش البريطانية وإقامة حكومة ديموقراطية في فلسطين        

لكـن العصـبة    . يالية ومعادية للعرب واليهود على حـد سـواء        والصهيونية واعتبرت الصهيونية حركة إمبر    

فريق أيـد االتحـاد     .  إثر إعالن االتحاد السوفياتي عن اعترافه بحقوق اليهود في فلسطين          1947انقسمت عام   

 .يق بقي ضد التقسيم وعلى رأسه إميل تومارالسوفياتي وعلى رأسه فؤاد نصار وف

 

فهي لم تستطيع أن تتغلغل بشكل واسع في صفوف         .  قيادة الجماهير  والعصبة بصورة عامة لم تكن قادرة على      

الجماهير، ولم تقدم نفسها كبديل قادر على تخليص الشعب الفلسطيني من مأزقه، بل بقيت تعمل كجـزء مـن                   

 .  شخصياتها قبوالرالحركة الوطنية التي كان من المعروف أن الحاج أمين الحسيني أكث

 

، واكتسبت مدا أيام    1929 ظهرت حركة القوميين العرب عام       ،لة القوميين العرب  ثاني هذه األحزاب كانت كت    

 عنـدما   1946بقي وضع الحركة غير مستقر في فلسطين حتى سـنة           . ثورة رشيد عالي الكيالني في العراق     

. لكن الكتلة وجدت صعوبة في دخول كوادرها جميعهم إلى فلسـطين          . بدأت ترسو على أطر تنظيمية واضحة     

لكن بدايتها المتـأخرة  . لكتلة تحرير فلسطين، وكان لديها االستعداد لإلعداد العسكري لتحقيق هذا الهدف أيدت ا 

 . لم تسمح لها باإلعداد، إذ سقطت البالد قبل أن تكون جاهزة للدفاع

 

ظهر الحـزب عـام     . كذلك عمل الحزب السوري القومي االجتماعي على طرح نفسه على الساحة الفلسطينية           

 عندما عاد أنطون سعادة مؤسـس الحـزب مـن أمريكـا             1947لكنه لم يظهر بشكل منظم إال عام         و 1935

ولهـذا  . طرح الحزب فكرة سوريا للسوريين وأن سوريا الطبيعية عبارة عن وحدة واحدة ال تتجزأ             . الجنوبية

يع األراضـي  وقف الحزب مع استقالل فلسطين وضد التقسيم وضد االنتداب ومع إقامة دولة مستقلة تشمل جم          

ة أعضائه للقتال وعلى بـث روح القتـال لـدى الجمـاهير     ئوفي سبيل ذلك، حمل الحزب على تعب   . السورية

ملك . وقد قام القوميون السوريون بالفعل بعدد من العمليات العسكرية ضد المصالح اليهودية في حيفا             . السورية

ي قال عنها أنهـا تـؤمن بالشـعوذة وذات عقليـة            الحزب روح القتال وطرح نفسه بديال للقيادات التقليدية الت        

 . لكن الوقت لم يسعف الحزب حيث ظهر وفلسطين على وشك الضياع. انتهازية

 

 ظهر على الساحة أيضا حزب اإلخوان المسلمين الذي تأسس في مصر في أواخر العشـرينات مـن القـرن                  

 الحزب بصورة أساسية فـي الحـث        وقد انشغل . 1946افتتح الحزب أول مقر له في فلسطين عام         . العشرين

وفي مصر وسوريا، عمل الحزب علـى تـدريب         . ن الديار المقدسة واألرض اإلسالمية    ععلى الجهاد دفاعا    

ن كغيرهم من األحزاب العقائدية متأخرين ولم       و اإلخوان المسلم  بدأوقد  . أعضائه تمهيدا إلرسالهم إلى فلسطين    

 . أن يشرديكن بإمكانهم قيادة الشعب الفلسطيني قبل 
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آمن الحـزب   . في ذات الوقت تقريبا ظهر حزب البعث العربي الذي كانت بداية تأسيسه في أوائل األربعينات              

ومن أجل فلسطين، عمل من خـالل       . بضرورة الوحدة العربية ودعا إلى النضال في سبيل تحقيق هذا الهدف          

 .ريرإحدى الجمعيات إلرسال متطوعين متدربين لالشتراك في عملية التح

 

ألحزاب، قامت في فلسطين عدة جمعيات كان على رأسها جمعية العمال العربية بقيادة سـامي               إلى ا باإلضافة  

 واألعضاء حـوالي    75طه وحيفا مركزها، أقامت الجمعية لها فروعا في مختلف القرى والمدن وبلغ عددها              

 زعمائها مما أثر على قدرتها على القيام        لكن الجمعية عانت من خالفات داخلية واتهامات متبادلة بين        .  ألفا 90

 .  اغتيال زعيمهام ت1947وأخيرا في أوائل عام . بدور سياسي فعال

 
 


