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  الشريف ماهر
  

  النخبة فشل: التاريخي اإلخفاق
    دولة تأسيس يف الفلسطينية

  
". دولة إلقامة الفلسطيني الصراع قصة: احلديدي القفص" اخلالدي، رشيد

 للدراسات العربية املؤسسة: بيروت. الله عبد هشام اإلنكليزية عن ترجمه
  .صفحة 325. 2008 والنشر،

  
 املتحدة الواليات يف بوسطن يف اإلنكليزية باللغة صدر الذي الكتاب، هذا يبحث

 العام قبل مستقلة دولة إقامة يف الفلسطينيين فشل" يف ،2006 سنة األميركية
 قيام اليوم، إىل تشهد، مل والتي ،"تلت التي السنوات يف الفشل ذلك تأثير" ويف ،"1948

 – الفلسطيني الصراع – مؤلفه يؤكد كما – يعالج ال فهو. مستقلة فلسطينية دولة
 لتحصيل الفلسطينيون يبذلها التي" اجلهود عرض على يقتصر وإنما اإلسرائيلي،

  .والدولية اإلقليمية األوضاع مع وتشابكها ،"وطنهم يف االستقالل
 يف كولومبيا جامعة يف سعيد إدوار كرسي يشغل الذي اخلالدي، رشيد أن ويبدو

 وأن عامة، والغربي خاصة، األميركي القارئ إىل هذا، بكتابه يتوجه، أن أراد نيويورك،
 القراءة عن تختلف اإلسرائيلي، – الفلسطيني للصراع أُخرى قراءة هناك أن له يبيّن

 اإلرهاب منظور" من النزاع هذا إىل تنظر التي ،"للنزاع والالتاريخية البعد أحادية"
 خاصة، الفلسطيني القارئ يذكّر أن أراد كما." املتحدة الواليات يف السائد احملرّف
 وأن املستقبل، آفاق استشفاف يف تساعد ربما املاضي إىل العودة بأن عامة، والعربي

 من" الثمانية العقود" ذلك من أطول لفترة" تطول ال كي ضروري دروسه من التعلّم
  ]."فلسطينية[ دولة بال الضياع

  
  ومنهجه وغرضه الكتاب فكرة
 كمنت هذا كتابه فكرة أن ،)38 – 5 ص( املطوّلة مقدمته يف اخلالدي، رشيد يذكر

 إعداد من انتهى أن بعد أعوام، مدى على حيّرته التي األسئلة من جمموعة وراءها
 فشل ملاذا: أبرزها ومن ،1997 سنة يف نُشرت الفلسطينية الهوية عن دراسة

 إقامة يف الوطنية، بالهوية الشعور العشرينيات، مطلع منذ امتلكوا الذين الفلسطينيون،
 سيبقى وهل احلد؟ هذا إىل الدولة فكرة عليهم استحوذت وملاذا بهم؟ خاصة دولة

  دولة؟ دون من ضياع حالة يف الفلسطينيون
                                                            

  بدمشق مقيم فلسطيني باحث.  
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 احلادي هجمات قبل األسئلة هذه عن اإلجابة يف لالجتهاد خطط أنه اخلالدي ويضيف
 آخر، هدف إىل هذا هدفه عن حوّلته الهجمات تلك لكن ،2001 سبتمبر/أيلول من عشر
 يف األميركية بالسياسة وارتباطها منفذيها ودوافع االعتداءات هذه طبيعة دراسة وهو

: إمبراطورية بعث: "بعنوان ،2004 سنة صدرت، التي الدراسة وهي األوسط، الشرق
 الدراسة، هذه ونتيجة". األوسط الشرق يف الصعب األمريكي واملسار الغربية املعامل

 العراق، يف واحلرب ملحة، باتت التي اإلرهاب قضايا بين" رابطاً" هناك أن أدرك
 يف الفلسطينيين فشل وبين جهة، من األوسط، الشرق يف املتحدة الواليات وسياسة
 ثالثة من ينبع الرابط هذا أن أدرك كما. ثانية جهة من االستقالل، على احلصول

  :وهي األوسط، الشرق يف املتّبعة السياسات حكمت" االستمرارية" من مظاهر
 الشرق يف أُخرى وأماكن فلسطين يف الغربية للسياسات" املذهلة" االستمرارية أوالً،

 ثم العظمى بريطانيا السابق يف اتّبعتها التي القوة سياسات وخصوصاً – األوسط
 من خليط من نبعت" سياسات وهي – بعدها من املتحدة الواليات تتّبعها صارت

 على وقامت، ،"احمللية والسياسات واأليديولوجيا واالستراتيجية اخلاصة املصلحة
 سكانها مصالح على اليهود فلسطين سكان مصالح) تفضيل"( أساس على الدوام،
 العربية الدول من كبير عدد يف" شعبية غير" السياسات هذه جعل الذي األمر ،"العرب

  .واإلسالمية
 اخلارجية، بالقوى احمللية الفلسطينية القيادات عالقة حكمت التي االستمرارية ثانياً،
 اإلمبريالية القوى مواجهة يف القيادات تلك وضعف قدرة عدم" باستمرار تميّزت والتي

  ."املسيطرة العظمى
 الغربية القوى قدمته الذي الدعم يف لتتمثّ والتي ،"ظهوراً األقل" االستمرارية ثالثاً،

 وتطوير إنشاء االنتداب سلطات رعت أن منذ وذلك السياسي، اإلسالم لتعبيرات
 مدى على األميركية، املتحدة الواليات بقيام مروراً ،"تقليدية إسالمية" مؤسسات

 ،"اإلسالمية التوجهات ذات اُألخرى واجلماعات املسلمين اإلخوان" برعاية عقود،
 الغربية الضفة احتالل بعد عقدين من أكثر مدى وعلى إسرائيل، قيام إىل ووصوالً
 حركة ثقل ملوازنة املسلمين اإلخوان جلماعة الفلسطيني الفرع" بتشجيع غزة، وقطاع
 التي اإلسالمية احلركات هذه تفرعات بعض بأن علماً ،"الفلسطيني الوطني التحرير
 بحسب – النهاية يف أفرز وحلفائها، الغربية للدول اخلفي بالدعم طويلة لفترات تمتعت

  )".حماس(و القاعدة مثل وإلسرائيل، للغرب معادية فروعاً" – اخلالدي رأي
 تاريخ عن كتاب إجناز إىل دفعته التي األسباب أيضاً، مقدمته يف اخلالدي ويستعرض

 يتوخاه الذي الهدف وكذلك بهم، خاصة دولة إقامة أجل من وصراعهم الفلسطينيين
 هذا إن: وهي مهمة، الفلسطيني التاريخ إىل العودة جتعل أسباب أربعة إىل فيشير منه،

 التاريخ عن املأساوي احلديث يف" انشغل الذي الغرب، يف سيما وال عليه، عُتّم التاريخ
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 من بهم حلق عمّا والتعويض الفلسطينيين، بمأساة االعتراف إن ؛"املعاصر اليهودي
 يتحمّل الذي الغرب، وخاصة الدويل، للمجتمع كبير أخالقي حتد على" ينطوي ضرر،

 حترّك" الفلسطينية القضية إن ؛"النزاع هذا خلق على ملساعدته جسيمة مسؤولية
 األمريكي العام الرأي من األكبر اجلزء أن رغم العاملي، العام الرأي يف رئيسية عناصر

 على األوسط الشرق مزّق الذي للنزاع جاد فهم إىل التوصل إن ؛"بها مهتم غير يبدو
  ."ولسياقه ذاته، بحد الفلسطيني، للتاريخ واسعاً فهماً" يتطلب عقود مدى

 وشراك أخطار يُبرز" التعس الفلسطينيين وضع أن يبيّن أن أراد أنه الكاتب ويضيف
 تتفق وال املعلنة، مبادئها على تقوم ال النظر قصيرة سياسات واتّباعها الكبرى القوى

 على ينطبق كما االنتداب، فترة على ينطبق ما وهو ،"الدوليين والشرعية القانون مع
  .األوسط الشرق على األميركية الهيمنة فترة أعقبتها، التي الفترة

 من" فلسطين إىل النظر أساس على يقوم فهو الكاتب، اتّبعه الذي املنهج بخصوص أمّا
 قرار بموجب االنتداب حكم حتت وقعت أُخرى بدول" ومقارنتها ،"موضوعية ناحية
 باحلركة الفلسطينيين يقارن الذي" التقليدي املنهج" جتنب وعلى ،"األمم عصبة

 تقدم بقدر متقدمين كانوا" الفلسطينيين أن اخلالدي يفترض أن وبعد. الصهيونية
 عشرينيات أوائل منذ الوطنية بهويتهم متطور شعور لديهم وكان جيرانهم، معظم
 يف إذاً الفلسطينيون فشل ملاذا: وهو املركزي سؤاله طرح إىل يعود ،"املاضي القرن

  اجملاورة؟ الشعوب جلميع خالفاً القومية، طموحاتهم حتقيق
 إىل بعضها استند فصول، ستة على الكتاب اشتمل املطوّلة، املقدمة هذه إىل باإلضافة

  .سابقاً  نشرها كان دراسات إىل أو علمية، مؤتمرات يف ألقاها الكاتب كان حماضرات
  

    االنتداب عهد يف الفلسطيني اجملتمع
 واالنتداب العربي اجملتمع: "عنوان حمل والذي الكتاب، من األول الفصل يبدأ

 إسرائيل يف اجلدد املؤرخين أعمال أن على بالتشديد ،)70 – 39 ص" (البريطاين
 تقريباً  الكاملة باملسؤولية تلقي التي التقليدية، اإلسرائيلية الرواية ادّعاءات دحضت

 سنة يف الفلسطينيين الالجئين هرب عن مسؤولية أي إسرائيل حتمّل وتنكر العرب، على
 كانا أراضيها على واالستيالء العربية األغلبية من كبير جزء طرد أن وأثبتت ،1948

 وأن فلسطين، يف يهودية أغلبية ذات دولة تقيم كي الصهيونية للحركة ضروريين
 يف الرئيسي التيار قادة بين دارت التي املناقشات أساس يف كانت هذه الطرد فكرة

  .وثالثينياته العشرين القرن عشرينيات يف الصهيونية احلركة
 تركيزهم معظمهم، يف والفلسطينيين، العرب املؤرخين على اخلالدي يأخذ أن وبعد
 اجملتمع انهيار أسباب على التعرف أن يعتبر للنكبة، اخلارجية األسباب على

 هذا ويف. له الداخلية الدينامية دراسة يتطلب ،1948 سنة يف السرعة، بهذه الفلسطيني
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 فلسطين يف واليهودي العربي اجملتمعين بين املقارنة صعوبة أن إىل يشير السياق،
: هي رئيسية، عوامل خمسة عن والناجم بينهما، التطور مستوى يف التفاوت من تنبع

 العاملين وبكثرة األموال رؤوس بوفرة اليهودي اجملتمع تميز إذ االقتصادي، العامل
 اجملتمع تفوّق إذ البشري، املال رأس عامل الفرد؛ دخل مستوى وبارتفاع املهرة

 الطبيعة عامل والصحة؛ واملهني التقني والتدريب التعليم جماالت يف اليهودي
 الييشوف جمتمع كان بينما أغلبيته، يف ريفياً كان الفلسطيني فاجملتمع االجتماعية،

 من جتانساً أكثر كان اليهودي اجملتمع إن إذ التجانس، عامل معظمه؛ يف مدينياً
 وللتيارات الصهيونية لأليديولوجيا األوروبية الطبيعة نتيجة العربي اجملتمع
 فمجتمع االجتماعية، والتشكيالت الطبقية البنى عامل الييشوف؛ داخل الرئيسية
 متطورة رأسمالية طبقة من مكوّناً علمانياً، جمتمعاً منه، كبير جزء يف كان، الييشوف

 وحركات قوية، عمالية نقابات وفيه الدولة، بمؤسسات شبيهة مؤسسات ومن نسبياً،
 األراضي، مالك من كبيرة طبقة الفلسطيني اجملتمع على تسيطر كانت بينما تعاونية،

 من حمدودة وفئة املهن، وأصحاب والتجار الصناعيين من متنامية صغيرة ونخبة
  .الفالحين من كبيرة أعداد جانب إىل املدن، عمال

 نفسها الدرجة إىل تطوره يف الفلسطيني اجملتمع يصل مل جمتمعة، العوامل هذه نتيجة
 تمثيلية، مؤسسات وال دولة، بنية ال يفرز مل إنه إذ اليهودي، اجملتمع إليها وصل التي
 مما" الييشوف، امتلكها التي القدرات تضاهي عسكرية قدرات امتالك يف يفلح ومل

  ."1948 العام حرب اندلعت عندما لقدراته كارثية عواقب عنه تمخض
 االجتماعية اجملاالت يف الفلسطيني، اجملتمع مقارنة إىل اخلالدي انتقال وعند

 واألردن، وسورية لبنان مثل اجملاورة الدول بمجتمعات والثقافية، واالقتصادية
 مل الفلسطيني اجملتمع أن يستخلص والعراق، مصر مثل أبعد، دول بمجتمعات وحتى

 يف اجملتمعات، هذه من تقدماً أقل يكن ومل االجتماعي، الصعيد على متخلفاً يكن
 السنوي والدخل الصحافة، ودور التعليمي، والنظام والكتابة، القراءة معرفة جماالت

 على القدرة" هو الفلسطينيين ينقص كان ما لكن الوطنية، بالهوية واإلحساس للفرد،
 ما وهو يواجهونها، التي التحديات على للتغلب الكايف والسياسي االجتماعي احلشد
  ."تقدمه أن دولة شبه أو لدولة يمكن

  
  الفلسطينيون واجهها التي الدستورية املشكلة

 ،)104 – 71 ص" (البريطاين واالنتداب ونالفلسطيني: "وعنوانه الثاين، الفصل يف
 الصعيد على االنتداب، عهد يف الفلسطينيون، جرّاءه عانى الذي التمييز اخلالدي يعالج

 أنفسهم تصوير خالل من عليه التستر البريطانيون حاول الذي التمييز وهو الدستوري،
 يقومون ،"نسبياً متساويتين حمليتين جماعتين بين عادلين وسطاء" بصفتهم
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 الدستوري لإلطار مدققة دراسة أي أن إىل بداية، فيشير، ،"مصاحلهما" بين باملوازنة
 أن" تكشف فلسطين احتاللها خالله من بريطانيا أدارت الذي والفريد املعقد والقانوين

 اإلفالت من يتمكنوا مل للفلسطينيين، حديدي قفص من نوعاً يشكّل كان اإلطار هذا
  ."منه

 الفلسطينيين إىل اإلشارة من صراحة امتنع فلسطين على األمم عصبة انتداب فصك
 بلفور، لوعد الكامل النص على اشتمل بينما املصير، تقرير يف حقهم ذكر أو كشعب

 مل وعليه،. ودعمه لليهود قومي وطن إقامة مشروع رعايةَ االنتداب سلطة التزام وأكد
 أي حرمتهم وإنما بذاته، قائماً شعباً بصفتهم فلسطين عرب مع بريطانيا تتعامل
 شبيهة بنية إقامة من تمكينهم دون وحالت االنتداب، حكومة يف للمشاركة مدخل

 عالوة. اليهودية الوكالة مع الصهيونيين حال هي كما دولياً، بها ومعترف بالدولة،
 شكّلها التي الوطنية لألطر تمثيلية صفة بأي البريطانيون يعترف مل ذلك، على

 دعمها يف البريطانية بالسياسة مسبق، وكشرط األطر، هذه تقبل مل ما الفلسطينيون،
 جملس إقامة االنتداب حكومة اقترحت عندما وحتى. اليهودي القومي الوطن إقامة

  .املسبق الشرط هذا العرب بقبول قيامهما رهنت عربية، وكالة أو تشريعي،
 مل إذ العربي، املشرق يف عادي غير وضع يف أنفسهم الفلسطينيون العرب وجد وهكذا،

 خضعت التي اجملاورة العربية البالد يف األمر عليه كان ملا وخالفاً فلسطين، يف يكن
 أن كما وزراء، جملس أو منتخبة، تمثيلية هيئة أو برملان، أي للحماية، أو لالنتداب
  .للسلطة الوحيد املصدر هو ظل البريطاين السامي املندوب

 معهم التعاون" دور سوى معهم، تعاملوا الذين العرب للزعماء البريطانيون يترك ومل
 قومي وطن إقامة يف البريطانية للسياسة واإلذعان فلسطين يف العام الرأي تهدئة يف

 العقدين من األكبر اجلزء طوال معظمهم، يف الزعماء، هؤالء فعله ما وهو ،"لليهود
  ".االمتيازات ببعض" تمتعهم مقابل يف وذلك البريطاين، االحتالل من األولين

 أنشأها التي اإلسالمية املؤسسات أدته الذي الدور أمام مطوّالً اخلالدي ويتوقف
 والتي األكبر، فلسطين مفتي ومنصب األعلى، اإلسالمي اجمللس مثل البريطانيون،

 مع وانسجمت ،"اإليرادات من به بأس ال وبقدر االستقاللية من معينة بدرجة" تمتعت
 منها واحدة دينية، طوائف ثالث من مكوناً بلداً بصفتها لفلسطين البريطانية الرؤية

 املفتي دور يف وبخاصة املؤسسات، هذه دور يف فيرى وطنية، بحقوق تتمتع فقط
 مصر مثل العربية والدول فلسطين بين" االختالفات أهم من واحداً" احلسيني، أمين

 شكّلت كبير، بقدر علمانية سياسية أحزاب قيام شهدت التي والعراق، ولبنان وسورية
  .سورية يف الوطنية والكتلة مصر، يف كالوفد الوطنيين، للزعماء الرئيسية األدوات
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  قيادتهم يف الفلسطينيين مصيبة
 ،)145 – 105 ص" (القيادة يف فشل: "كتابه من الثالث الفصل اخلالدي خصص
 واجهها التي للتحديات التصدي يف الذريع الفلسطينية القيادة فشل عن للحديث
 منافسة الفترة، تلك خالل فلسطين، شهدت فقد. االنتداب عهد خالل الفلسطيني الشعب
 عائلتَي بين سيما وال الكبرى، العائالت بين عميقاً وانقساماً الوجهاء، بين حامية

 ما غرار على ،"عنيفاً طابعاً" األحيان، بعض يف يتخذ، كان والنشاشيبي، احلسيني
 تالعبوا البريطانيين أن كما ،1939 – 1936 ثورة من األخيرة املرحلة خالل حدث
 التوحد من الفلسطينيين منع" بهدف وغذّوها، الفلسطينية الداخلية اخلالفات بهذه

 أساليب إىل ذلك، حتقيق سبيل يف وجلأوا، ،"الصهيونية دعم سياسة وضد ضدهم
 فلجأت، الصهيونية، احلركة أمّا. الرسمية املناصب يف التعيينات أسلوب منها عديدة،

  ."الفلسطينية القيادية الشخصيات لبعض إعانات" تقديم إىل يبدو، كما
 ترتبط ،1936 ثورة قبل ما إىل ،"استثناء ودون كلها" الفلسطينية الزعامة ظلت وهكذا،
 التفاوض يف استمرارها أن وتعتقد البريطانيين، املسؤولين مع" نسبياً طيبة" بعالقة

 يف سيمكّنها، اخلفيف، الضغط أشكال من بشكل مقروناً البريطانيين، املسؤولين مع
." لها السلطة مقاليد وتسليم سياستهم تغيير على البريطانيين حمل" من األمر، نهاية

 عن غريبة فبقيت ،"مستدامة أسس" على البريطانيين ضد العرب السكان حشد فكرة أمّا
 يف العليا للطبقة بانتمائهم متأثرين كانوا" الذين معظمهم، يف الفلسطينيين، الزعماء

  ."االنتداب سلطات مع الروابط وبشبكة اجملتمع،
 مطلع منذ دفع، الوجهاء، اتبعه الذي" املهذب" النهج هذا جدوى عدم تأكد أن بيد

 الفلسطينيين، من متزايدة أعداداً – اخلالدي رأي وبحسب - العشرين، القرن ثالثينيات
 هذه كفاءة وعدم فعالية عدم" من تذمرهم إبداء إىل املتعلمين، الشبان من سيما وال

 من كان ومهنية، ونقابية، وشبابية، سياسية، جديدة، تشكيالت تأسيس وإىل ،"الزعامة
 يف حزب أول وكان ،1932 سنة رسمياً تأسس الذي ،"العربي االستقالل حزب" أهمها

 من مسلحة، جماعات برزت كما شعبي، جماهيري تنظيم إقامة يحاول فلسطين
 عموماً ارتبطت الفلسطينية الصحافة أن ومع. القسام الدين عز الشيخ جماعة أبرزها

 الزعامة لنهج التصدي يف الفترة، تلك يف ساهم، الصحف بعض إن إالّ بالوجهاء،
 من العديد نشر الذي العيسى، عيسى لصاحبها" فلسطين" جريدة مقدمها ويف التقليدية،
 عمليات تهاجم كما املهادن، نهجها وتنتقد الزعامة هذه فشل من تسخر التي املقاالت

  .الغائبين املالك كبار قبل من الصهيونية للحركة األراضي بيع
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  بعدها وما ،1948 الثورة،
 يحاول والذي ،)180 – 147 ص( الكتاب من واألهم، الرابع، الفصل عنوان هو هذا
 بعيد، حد وإىل قرر، 1939 – 1936 ثورة سحق أن االفتراض يزكّي أن اخلالدي فيه

 هزيمتهم يف ساهم قياداتهم فشل وأن الفلسطينيين، إىل بالنسبة 1948 حرب نتيجة
 عن جنمت التي الثقيلة التركة وأن ،1948و 1939 سنتَي يف والعسكرية السياسية

  .بعد فيما فيهم تأثيرها تركت نكبتهم
 وعدم قيمة، ذي خارجي دعم إىل 1939 – 1936 ثورة وافتقار بريطانيا، فجبروت

 انقسام من ذلك رافق وما متماسكة، فلسطينية وسياسية عسكرية بنية وجود
 عوامل للتحقيق، قابل سياسي هدف طرح عن الثورة عجز إىل باإلضافة فلسطيني،

 تأثيرات ترك الذي األمر الثورة، قمع يف البريطانيين جناح إىل النهاية، يف أدت، كلها
 ويف املتشرذمة، الوطنية زعامتهم قدرات ويف بعد، فيما الفلسطينيين قدرات يف سلبية
  .الضعيف اقتصادهم قدرات

 أيديهم صنع من كان الفترة، تلك يف بالفلسطينيين، حلقت التي األضرار بعض أن بيد
 باب فتحت اإلضراب خالل اتّبعوها التي املقاطعة سياسة إن إذ – اخلالدي يرى كما –

 أدت املسلحة ثورتهم أن كما أكثر، للتوسع اليهودي االقتصادي القطاع أمام الفرص
 اليهود، الشرطة رجال من املزيد فجندوا الييشوف، على البريطانيين اعتماد زيادة إىل

 خبرة لها ووّفروا الصهيونية، املسلحة التشكيالت توسع ودعموا وسلّحوهم، ودربوهم،
 لسنة األبيض الكتابَ املفتي معارضة فإن السياسي، الصعيد على أمّا. قيمة قتالية
 ففي. تكلفة أعماله أكثر كانت برلين، إىل األوسط الشرق مغادرته قبل وذلك ،1939

 شراء وعلى اليهودية الهجرة على قيود بفرض مرة ألول" بريطانيا وعدت الكتاب، ذلك
 بيل جلنة خطة عن تخلت أنها كما ،"أساسيين فلسطينيين مطلبين" وكانا ،"األراضي

 ووعداً سنوات خمس غضون يف مسؤولة حكومة تشكيل" وعرضت فلسطين، لتقسيم
 العربية اللجنة أعضاء من العديد أن ومع." سنوات عشر غضون يف التام باالستقالل

 الكتاب قبول إىل ميالين" كانوا اآلخرين، الفلسطينيين السياسيين ومن العليا،
 املبادرة تلك رفض مايو،/أيار يف زمالئه، على فرض املفتي إن إالّ ،"األبيض

 األبيض، الكتاب رفضوا الذين الثوار زعماء من عدد مع جتاوباً وذلك البريطانية،
 اآلخرين الفلسطينيين للزعماء ليسمح كان ما" إذ شخصية، العتبارات وخضوعاً

  ."الفلسطيني للشعب وطني كزعيم حقه أنه يشعر مما حترمه تسوية بإبرام
 فتحُ الثورة نتائج من كان فقد الفلسطيني، بالشعب حلقت التي األضرار جانب وإىل

 بداية" كان الذي التدخل وهو الفلسطيني، الشأن يف العرب احلكام تدخل أمام الباب
 العربية، للدول الفلسطينيين إخضاع عن النهاية يف تمخضت التدخالت من لسلسلة

  ."الستينيات أواسط حتى عقود، مدى على استمر وضع وهو
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 الفلسطينيون كان هل: وهي واحلساسة، املهمة األسئلة من عدداً اخلالدي يطرح وهنا،
 خمتلفاً  مساراً اتّبعوا أنهم لو ،1948 سنة يف بمجتمعهم حلّت التي الكارثة سيتجنبون

 املؤسسات من ما صيغة لهم ستتوفّر كانت وهل الثانية؟ العاملية احلرب قبل
 القومي الوطن ومبدأ االنتداب قبول على قائمة كونها من الرغم على التمثيلية،
 العشرينيات خالل البريطانيون، طرحها التي االقتراحات جمموعة قبلوا لو اليهودي،

 وهل عربية؟ وكالة إقامة واقتراح تشريعي جملس تشكيل كاقتراح الثالثينيات، وأوائل
 املكاسب ببعض وفازوا الثورة خالل أنفسهم جماح كبحوا أنهم لو سيستفيدون كانوا

 مع التصالح حاولوا أنهم لو ما بميزة سيتمتعون الفلسطينيون كان وهل السياسية؟
 شعب أنه يرون كانوا ملا قومياً وطناً أيضاً يعتبر أن يمكن فلسطين وطنهم أن فكرة
  آخر؟

 من فهو،. ما حد إىل ارتباكاً تعكس احلساسة، األسئلة هذه عن اخلالدي إجابات إن
 طرحها التي املقترحات قبول الفلسطينيين مصلحة من كان أنه قدّر جهة،

 مثل أن اعتبار على التمثيلي، الفلسطيني الكيان أشكال من شكل إلقامة البريطانيون
 طرح من يمكّنهم ومنبراً مشروعية الفلسطينيين املمثلين سيعطي كان" الكيان هذا

 حتسين يف سيساعد كان 1939 سنة يف األبيض الكتاب قبولهم أن كما ،"قضيتهم
 الفلسطينيون يتوصل أن دبلوماسياً، احلكمة من كان أنه عن فضالً ،"قليالً" أوضاعهم

 إىل نظراً أنه اعتبر ثانية، جهة من لكنه، ؛"الصهيونية مع التسوية من نوع" إىل
 أي فإن ،"االنتداب نصوص إىل استناداً البريطانيون فرضه الذي السقف انخفاض"

 املؤيدة البريطانية السياسات تغيير على طفيف تأثير له سيكون" يقام فلسطيني كيان
 احلرب قبل الصهيونية، احلركة تقبل أن املستبعد من كان أنه كما ،"للصهيونية

 أغلبية حتقيق إمكانية ومن اليهودية، الهجرة من حتد قد" صيغة أي الثانية، العاملية
 على" ستبقى الفلسطينيون يطرحها تسوية أي أن يعني كان الذي األمر ،"يهودية
 يف السيادة لتحقيق الصهيونية احلركة اندفاع بسبب بالفشل حمكومة األغلب

  ."احملليين السكان من االندفاعة لهذه الطبيعية واملقاومة فلسطين،
  ؟1936 سنة قبل الكبرى الفلسطينية الثورة اندلعت لو ماذا لكن،

 الفلسطينية الثورة نشوب أن قدّر إنه إذ حاسماً، كان السؤال، هذا عن اخلالدي جواب إن
 يف الكامنة املعضلة أكبر وقت يف يواجهون" البريطانيين سيجعل كان مبكر وقت يف

  ."بالصهيونية التزامهم
  

  ؟"دولة شبه" قيام طريق على
: الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التحرير ومنظمة فتح،: "بعنوان اخلامس، الفصل يف

 شهدت، العربية املنايف أن إىل اخلالدي يشير ،)223 – 181 ص" (فلسطينية دولة شبه
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 انبثق الفلسطينيين، السياسيين الناشطين من جديد جيل والدة ،1948 سنة هزيمة بعد
 جانباً أزيحت أن بعد وذلك السياسية، للقوة االجتماعي األساس على طرأ حتوّل من

 من أو ونابلس، القدس يف العريقة الوجهاء عائالت من جاؤوا الذين الزعماء طبقة
 التجارية الزراعة أو التجارة طريق عن اغتنت التي تلك من أو األراضي، مالك عائالت

 هذا ظهر وقد. 1948 سنة حتى الفلسطينية السياسة على وسيطروا الساحلية، املدن يف
 مغايرة، ثقافية وبخلفية جديدة، اجتماعية طبقة من الناشطين من اجلديد اجليل

  .الفلسطينية للمشكلة متعددة وحلول خمتلفة، العامل إىل ونظرة
 العقود يف والكويت، وبيروت القاهرة يف الفلسطيني، الشتات هذا فلسطينيو وجنح

 على السيطرة ويف الفلسطينية، الوطنية واحلركة الفلسطينية الهوية إحياء يف الالحقة،
" فتح" قيام وكان. 1964 سنة يف عربي بقرار تأسست التي التحرير منظمة

 تميّزت احلقيقية، اجلماهيرية السياسة من حلقبة بداية األُخرى املسلحة واجلماعات
  .السياسي النشاط يف الناس من العديد باشتراك

 ياسر به قام الذي الدور عن للحديث الفصل هذا من كبيراً حيزاً اخلالدي ويخصص
 الفضل من الكثير" إليه ويعزو ،"الفلسطينية السياسة مسرح على سيطر" الذي عرفات،

." األحداث مسرح إىل األوسط، الشرق مسرح عن مؤقتاً  اختفى أنه بدا شعب، إعادة يف
 بها ناء التي املشاكل عن اللوم من قدراً" الكاتب، نظر يف أيضاً، يتحمل عرفات لكن

 سيطرته حقبة خالل تطوّرت التي السياسية البنية يف العيوب وعن وفاته، عند شعبه
 واحلركات األبوية األنظمة من مالمح تعكس كانت والتي الفلسطينية، الساحة على

 ورغبته الشخصية صفاته تعكس كما احلديث، العربي العامل يف األُخرى السياسية
 املسؤول" – اخلالدي يضيف كما – يكن مل بأنه علماً ،"مسؤوالً يكون أن يف اجلاحمة

 كان الفشل ذلك نواحي بعض إن إذ التحرير، بمنظمة حلق الذي الفشل عن" الوحيد
 فترة خالل الفلسطيني الكيان فشل وأهمها بعمق، واملتجذرة البنيوية املشاكل نتيجة"

 كهدف دولة لشبه بنى تطوير األقل على أو الدولة، مستلزمات تطوير يف االنتداب
 التحرير منظمة ارتكبتها استراتيجية أخطاء عدة نتيجة كان أنه كما ،"أسمى وطني

 يف املنظمة ورطت" والتي لبنان، ويف األردن يف ،1968 سنة بعد فصائلها، وبعض
 يف ارتكبته، الذي" الكبير اخلطأ" وكذلك ،"البلدين يف كوارث إىل انتهت دامية نزاعات

  ."للكويت العراق غزو بعد حسين صدام جانب إىل" انحازت عندما ،1990 سنة
 زودت التحرير منظمة إن القائل الرأي معارضته عن اخلالدي يعرب أن وبعد

 أن يرى ،"بالدولة الشبيه واملسؤول الناضج باإلطار" ،1993 سنة قبل الفلسطينيين،
 الضفة يف الفلسطينية الوطنية السلطة إقامة بعد حتى النور يرَ مل اإلطار هذا مثل

. القريب املستقبل يف" تماماً مستبعداً" يبدو يزال ال انبثاقه وأن غزة، وقطاع الغربية
 سبات حالة" يف فلسطين، خارج التحرير، ملنظمة" الفارغ الغالف" دخل فبينما
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 فازت التي االنتخابات قبل حتى وغزة، الضفة داخل الفلسطينية السلطة بقيت ،"تقريباً 
  ."واحملسوبية بالفساد، ومتهمة ضعيفة،" ،"حماس" فيها
 املرتبطة للمهمات املنظمة قيادة استعداد عدم السلطة، وجود من عقد بعد تبيّن، وقد

 إنها إالّ العقبات، من كثيراً واجهت القيادة هذه أن فمع. املستقلة الدولة إقامة بهدف
 متين عمل إطار خلق" خالل من الكثير، فعل على الكاتب، اعتقاد بحسب قادرة، كانت
  ."احلديثة الدولة بنى من والعديد للسلطات، وتوازن دستوري، ونظام القانون، حلكم

 الفلسطينية التحرير منظمة إجنازات أبرز بعرض هذا فصله اخلالدي وينهي
 إنشاء: هي ثالثة رئيسية إجنازات حتقيق يف جنحت املنظمة أن فيعتبر وإخفاقاتها،

 األقل على الشعب، كامل من مقبولة وتكون الفلسطينية السياسية القوى جتمع أداة
 فترة خالل حتقيقه سابقة قيادة أي تستطع مل ما" وهو ،"حماس" ظهور حلين

 وهو الفلسطيني، للشعب كممثل باملنظمة والدويل العربي االعتراف ضمان ؛"االنتداب
 وإدراك احملتلة الفلسطينية األراضي نحو التحوّل ؛"سابقة فترات خالل يحصل مل ما"

  ".املنفى سياسات" اتّباع يف االستمرار جدوى عدم
 إطار إىل" أجهزتها حتويل يف فشلها يف أوالً، فتمثّلت، التحرير، منظمة إخفاقات أمّا

 لهذه القانونية القواعد وتنظيم ترتيب عدم ويف ،"النمو مكتملة فلسطينية لدولة عمل
 األرض إىل لالنتقال وإعدادها ديمقراطية أسس على إقامتها يف فشلها ويف األجهزة،
 منظمة كانت إذ العربية، بالدول سليمة عالقات بناء عن عجزها يف ثانياً، احملتلة؛
 يف ثالثاً، ؛"أُخرى دولة ضغوط من للخالص بدولة" حتتمي ضعفها، نتيجة التحرير،

 بعد تستخلص، مل إنها إذ العنف، حدود فهم على التحرير منظمة قيادة قدرة عدم
 تثقيف لتعيد" املنطقية النتائج ،1988 سنة يف العنف ونبذ الدولتين حل قبولها

 غير الشعبي الكفاح من جديد نهج نحو املسلح الكفاح عن إلبعادهم الفلسطينيين
 خارج يعيشون الذين الفلسطينيين أغلبية عن املنظمة قيادة تخلي يف رابعاً، ؛"املسلح

 بيكر جيمس عليها فرضها التي التفاوضية الصيغة" قبلت أن بعد سيما وال فلسطين،
 قضية تناول يجري ألن خطط والذي ،1991 عام اإلسرائيليين، من بطلب مدريد، يف

  ."الحق وقت يف املهمة القضايا وجميع الالجئين
 والسلطة، للمنظمة القائد التنظيم باعتبارها ،"فتح" حركة أن اخلالدي ويستخلص

 هذه ثمن ،"حماس" فيها فازت التي 2006 يناير/الثاين كانون انتخابات يف دفعت،
  .كلها اإلخفاقات
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  ختامية خالصات
 – 225 ص" (فلسطين يف دولة ال: "عنوان الكتاب من واألخير السادس الفصل حمل
 قصة" لـ دراسته من اخلالدي رشيد إليها توصّل التي اخلالصات على واشتمل ،)260

  ."دولة إلقامة الفلسطينيين صراع
 فإنه إسرائيل، جانب إىل فلسطينية دولة إقامة على الدويل اإلجماع من الرغم فعلى
 ،"بعد تتقرر مل" الفلسطيني للشعب املالئمة الدولة بنى، أو بنية، مسألة أن للكاتب يبدو
 على واإلسرائيلي الفلسطيني للشعبين" عميق وجودي قلق مصدر" يشكّل الذي األمر

 ينجحوا مل اجلماعية، بالهوية القوي إحساسهم من الرغم وعلى فالفلسطينيون،. السواء
 على احلصول يف لديهم مؤكد احتمال ثمة وليس بهم، خاصة مستقلة دولة إقامة يف

 قوية دولة اليوم امتالكهم فمع اإلسرائيليون، أمّا. املستقبل يف سيادة ذات دولة
 وبقائهم ،"الدولة هذه بقاء حول" خماوفهم داخلهم يف يحملون زالوا ما إنهم إالّ للغاية،
 من احلديث التاريخ يف اليهود عاناه مما" رئيسي بشكل تنبع، خماوف وهي كشعب،
 الدولة بإقامة ارتبط الذي القلق" ومن ،"عرقية وإبادة وطرد، واضطهاد، تمييز،

 كانت أرض وهي العرب، من سكانها ثلثا كان أرض على 1948 العام يف اليهودية
 تزايد استمرار" عن الناجم القلق من وكذلك ،)"العرب من ببحر( حماطة زالت وما

 على وخطره ،"السكان من املئة يف 20 حوايل اآلن يشكّلون الذين العرب، املواطنين
  .إسرائيل لدولة" اليهودية" الطبيعة

 تبنّي حتى االنتداب عهد منذ الفلسطيني الكياين الوعي تطور اخلالدي يعرض أن وبعد
 خالل من إسرائيل، وضعتها التي العقبات إىل ويتطرق ،1988 سنة يف الدولتين حل

 طريق على كانتونات، يف الفلسطينيين السكان وعزل والتهويد االستيطان سياسات
 بالفكرة التفكير جتديد" أعاد الدولتين حل حتقق عدم أن إىل يخلص احلل، هذا حتقيق

 يدافعون راحوا الذين بين برزت مهمة خالفات لكن." الواحدة الدولة حل عن القديمة
 هناك إن إذ إليها، الوصول وبكيفية الدولة هذه بمضامين يتعلق فيما الفكرة هذه عن
 يف" كثيراً يفكر مل لكنه ،"الواقع األمر بحكم سيفرَض" الواحدة الدولة حل أن يرى من

 من ثمة أن كما ،"الشعبين بين السياسية الترتيبات أو املستقبلية الدستورية البنية
 ثنائية" دولة إىل أو ،"إسالمية" دولة إىل أو ،"واحدة ديمقراطية علمانية" دولة إىل يدعو

 على قادرة الواحدة الدولة كانت إذا ما" مسألة يف التعمق دون من لكن ،"القومية
 العميقة الثقة عدم أو مستقلة، دولة منهما لكل يكون أن يف الشعبين رغبة جتاوز
  ."بينهما

 الفكرة هذه جلعل يُذكر جهداً" الواحدة الدولة فكرة عن املدافعون يبذل ال حين ويف
 العودة يف الفلسطينيين حق عن بالدفاع يكتفون الذين فإن ،"اإلسرائيليين لدى مقبولة

 يف يرغبون معظمهم أن مادي دليل دون" من ويفترضون فلسطين، يف ديارهم إىل



  240، ص )2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءة خاصة

 

12 
 

 النتيجة هذه مثل على توافق أن إلسرائيل يمكن كيف" صراحة يبيّنون ال ،"العودة
  ."الثورية

 ومن الدولتين، حل حتقيق أمام إسرائيل وضعتها التي العقبات من الرغم وعلى
 نهاية يف اخلالدي بها يذكّر – حقيقة هناك إن إالّ الواحدة، الدولة حل بلوغ صعوبة

 فعل بردة ستواجه إسرائيلي – أميركي حل لفرض حماولة أي أن وهي – الفصل هذا
 يصمد، لن احلرة، الفلسطينيين موافقة عن يعبر ال" اتفاق" أي إن بحيث قوية، فلسطينية
 نحوهم املستعمَرين عداء مع تعاملهم طريقة أن آجالً، آو عاجالً اإلسرائيليون، وسيدرك

 دفع وأن ،"األصل يف العداء هذا ولّد الذي والقمع االستعمار بنى تفكيك بل القمع، ليس"
 يف يجلب أالّ  ويمكن يجلب مل حديدي، قفص إىل مستحيلة، زاوية إىل" الفلسطينيين

  ."ألحد دائم خير أي النهاية
  

  ؟"جديد" فلسطيني تأريخ أمام نحن هل
 أكثر يطرحها التي األسئلة يف اعتقادي، يف تكمن، هذا اخلالدي رشيد كتاب أهمية إن

  .مرتبكاً بعضها كان والتي عنها، قدمها التي األجوبة يف منها
 قصة" ندرج أن يمكن هل: التايل هو الكتاب لهذا قراءتي به أنهي أن أود الذي والسؤال
" اجلديد التأريخ" اسم عليه نُطلق أن يمكن ما إطار يف" دولة إلقامة الفلسطيني الصراع

  إسرائيل؟ يف" اجلديد التأريخ" باسم يُعرف بات ما مع يتوازى والذي فلسطين، يف
 الثالثة لالعتبارات وذلك سلبًا، السؤال هذا على كتابه، مقدمة يف يردّ، نفسه الكاتب إن

  :التالية
 الذين املؤرخين خطوط" بحسب تاريخية،" مراجعة" بصفته عمله إىل ينظر ال ألنه أوالً،

 قامت التي األساطير لتحطيم سعوا والذين ،"األخيرة السنوات يف إسرائيل يف ظهروا
 من إسرائيل يف التاريخ كتابة ولتحرير اإلسرائيلية، الرسمية التاريخية الرواية عليها
  .نقدية بروح املاضي على التعرّف وإلعادة األيديولوجيا، سطوة
 العريضة، خطوطها يف حتتاج، الفلسطينية، التاريخية الرواية أن يعتبر ال ألنه ثانياً،

 تستحق التي األساطير من الكثير" احتوت الرواية هذه أن تقديره مع نظر، إعادة إىل
 بالقوى وعالقاتهما وإسرائيل الصهيونية باحلركة املتعلقة األفكار" ومنها ،"التفنيد
 املكانة خاصة احلديث، اليهودي التاريخ بمسار الصهيونية عالقة"و ،"الغربية

" الصهيونية شأن من املقللة" النظر ووجهة ،"التاريخ هذا يف للهولوكوست املركزية
 أيضاً تعمل" أنها حقيقة استيعاب ورفض ،"استعماري مشروع جمرد" أنها واعتبار
  ."الوليدة إسرائيل لدولة قومية كحركة

 املؤرخون" فعل كما – األرشيف وثائق على أساسًا، عمله، يف يعتمد مل ألنه ثالثاً،
 وجود وعدم ،"مركزي فلسطيني أرشيف" غياب نتيجة وذلك – إسرائيل يف" اجلدد
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 من الفلسطينيين تراث من" مهم جزء وفقدان ،"الفلسطينية السجالت حلفظ مستودع"
 األولية املصادر بعض على األول، املقام يف اعتمد، وإنما ،"اخلاصة األرشيفية املواد

  .املوجودة األرشيفات يف آخرون أجنزها بحوث وعلى كالصحف،
 هو ما قراءة إعادة" هو هذا، كتابه يف يقترحه، ما أن اخلالدي يؤكد االعتبارات، ولهذه

 نادراً ألسئلة جديدة إجابات" تقديم يف واالجتهاد ،"فيه التفكير وإعادة بالفعل معروف
 يف فشلوا وملاذا الفلسطينيون، لها تعرض التي املروع الهزيمة سبب حول تطرح ما

  ."لهم دولة هيكل إقامة
 حماولة تصنيفه، عن النظر وبغض يمثّل، هذا، اخلالدي كتاب أن أعتقد فأنا ذلك، ومع

 ويمكننا البحث، بساط على الفلسطيني التاريخ يف عنه املسكوت بعض لطرح جريئة
 فانطلق الذاتي، النقد منهج اعتمد العربية الكتابة يف خلط امتداداً بالتايل، فيه، نرى أن
 وصادق احلافظ ياسين مع تواصل ثم ،"النكبة معنى" كتابه يف زريق قسطنطين مع

  .وآخرين نافع وبشير صايغ يزيد مع وتعمّق العظم، جالل
  

  الشكل يف مالحظات بعض
 أثّر سابقة ودراسات حماضرات إىل هذا كتابه إعداد يف اخلالدي استناد أن يل يبدو
 من كثيرة صفحات غطت فرعية عناوين هناك كان كما الكتاب، بنية تماسك يف قليالً

 مثل باملوضوع، مباشرة عالقة على يكن مل فيها ورد ما معظم أن مع الفصول، بعض
 ورد الذي ،"فلسطين] جريدة[و العيسى عيسى: الصحافة من التحدي: "الفرعي العنوان

  .الكتاب من الثالث الفصل يف
 صعوبة األحيان بعض يف واجهت إنني إالّ اإلنكليزية، باللغة ضليعاً لست أنني ومع

  .الترجمة يف" قصور" أنه يل بدا ما نتيجة األفكار بعض استيعاب يف
 وهي املترجم، فيها وقع التي اللغوية األخطاء هي الكتاب هذا يف الكبيرة الثغرة أن بيد

 مثل بسهولة، تداركه يمكن كان وبعضها إحصاؤها، يمكنني ال بحيث جداً كثيرة
  :املقدمة يف وردت التي التالية األخطاء

  .رابطاً: والصحيح..." اإلرهاب قضايا بين رابط هناك أن أدركت" 14 ص
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  .منقسمين: والصحيح
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