الفالحون ووالدة الوطنية الفلسطينية
د .فيصل دراج *
ارتبط تشكل الوطنية الفلسطينية ،بشكل أسايس ،منذ نهاية القرن التاسع عرش إىل قيام دولة
إرسائيل ،مبواجهة الفالحني لالستيطان اليهودي .عاد ذلك إىل ارتباط الفالح الغريزي بأرضه ،وإىل
طبيعة املرشوع الصهيوين ،الذي اعترب متلّك أرض فلسطني كلها رشطاً لقيام الدولة اليهودية .وهذا
ما جعل تاريخ االستيطان اليهودي يف فلسطني يساوي ،بشكل جوهري ،تاريخ دفاع الفالحني
عن أرضهم ،دون أن يقلل هذا من أهمية أشكال الكفاح غري الفالحية ،ذلك أن الكفاح الوطني
الفلسطيني يشكّل وحدة متكاملة.

 .1الوحدة العضوية بني األرض والفالح:
أخذت األرض لدى الفالح الفلسطيني صورا ً متعددة :فهي مصدر الرزق الذي تتو ّحد العائلة
الفالحية حوله ،واملساحة التي تعينّ أهمية الفالح يف بيئته ،واملرجع املتوارث الثابت الذي يعترب
التنازل عنه مساساً بالرشف والكرامة .وعن األرض املتوارثة ،كام أشكال التعامل املتوارث معها،
صدرت عادات الفالح وطقوسه وأعرافه االجتامعية ومنظوره إىل العامل ،ذلك أن األرض ملكية
والعمل يف األرض منط حياة وثقافة .جعل هذا من األرض مصدر رزق مي ّد الفالح باألمان ،وصيرّ ها
إىل هوية وذاكرة ،يتع ّرف بها الفالح قبل أن تتع ّرف به ،ألن األرض تورث وتو ّرث معاً.
* ناقد فلسطيني
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ترجمت القرية الفلسطينية ،التي بقيت متجانسة رغم فروقها االجتامعية الصغرية ،وطنية الفالح
الغريزية وانتامءه العضوي إىل األرض واملجتمع القروي معاً .فالقرية يف حياة الفالح ،بعد العائلة
والحمولة ،هي املرجع الذي ينظّم حياة الفالحني االجتامعية واالقتصادية وفقاً ألعراف متوارثة،
بل أنها كانت متثل "إدارة سياسية مخترصة" ،اعتامدا ً عىل سلطة رؤساء العائالت و "الحامئل" .وإذا
كان يف وضع القرية ما يعلن عن عالقة هامشية بالسلطة املركزية ،باستثناء اإللزام الرضيبي  ،يف
شكله العثامين واإلنجليزي الحقاً ،فإن يف الوضع ذاته ما يشري إىل جامعة مستقرة متجانسة قريبة
من االنغالق ،تنفتح عىل قرى مجاورة نظرية ،تربطها بها عالقات الجوار واملصاهرة ،وال تنفتح عىل
غريها إال يف أحوال الرضورة .صدر هذا االستقرار عن االكتفاء الذايت االقتصادي ،وعن قدرة القرية
عىل تدبري شؤونها بنفسها ،بدءا ً من حل مشاكل األرض والتعارف عىل أشكال عقاب معينة ،وصوالً
إىل شيخ القرية ،الذي كان يتع ّرض "أحياناً" ،إىل منافسة شخص غريب هو :معلم املدرسة.

أفىض استقرار املجتمع القروي إىل أخذ مسافة واسعة عن  :الغريب ،بشكل عام ،الذي اكتىس مالمح
مه ِّددة يف شخص "اليهودي" ،الذي حمل معه لغة وثقافة وعادات غريبة .كان يف املستوطن اليهودي
الوافد حديثاً ،بعد  ،1880ما يثري حفيظة الفالح الفلسطيني :فهو الوافد الذي يعمل يف أرض عربية،
والغريب الذي يحيل عىل خارج مجهول ،وهو اليهودي الذي له أعراف وعادات مغايرة شديدة االختالف.
كان يف غرابة اليهودي امله ّددة ما أيقظ يف الفالح الفلسطيني غريزة التمسك باألرض والدفاع عنها،
وكان فيها "جديد غري مقبول" تتطيرّ منه العادات االجتامعية املستقرة .ومع أن الطبع القروي يعطي
يتعصب لـ "حمولته" ضد الحامئل األخرى ،وإذ كل قرية تتو ّحد يف
للعصبية مكاناً واسعاً ،إذ القروي ّ
مواجهة قرية مجاورة مختلف معها ،فإن النذير الذي جاء به املستوطن اليهودي الجديد و ّحد العصبيات
القروية ونقلها من مكان إىل آخر .واملثال املبكّر ،يف هذا املجال ،ثورة متوز/يوليو  ،1908التي هاجم فيها
قريتي الشجرة وكفرك ّنة اليهود ودمروا محاصيلهم ،إثر قيام يهودي من مستوطنة "سيجريا" بقتل
فالحو ّ
فلسطيني من قرية الشجرة  .ال يكشف تعبري "ثورة" ،الذي استعمله املؤرخ الفرنيس هرني لورانس عن
العصبية القروية بقدر ما يؤكد الحس الوطني املبكر ،الذي ميّز الفالحني الفلسطينيني .1
فرض االنغالق الفالحي ،الذي يتداخل فيه االستقرار والعصبية والتامسك ،عىل القرية الفلسطينية
وظائف ثالث :الدفاعي الجامعي عن األرض ونبذ من يبيع أرضه أو يتهاون يف حاميتها ،وتنظيم العالقات
االجتامعية التي تؤ ّمن استغالل األرض وتحافظ عىل التكافل االجتامعي بني الفالحني ،واإلرشاف عىل
حياة اجتامعية ميارس فيها الفالحون ثقافتهم وأعرافهم وعاداتهم املتوارثة .ومهام تكن حدود الوظيفتني
الثانية والثالثة فهام مرتبطتان ،لزوماً ،بالوظيفة األوىل ،التي تعني الدفاع عن األرض دفاعاً عن "رشف"
القرية ومعيارا ً لـ "رجولة" أهلها ،ودليالً عىل استمرار "قيم األجداد" يف حارض األفراد .ال غرابة أن
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التمسك باألرض شكل الغريزة ،وأن تبدو مقدساً من مق ّدسات الحياة القروية .ولعل تع ّرف
يأخذ
ّ
ت.إ.لورانس ،أو "لورانس العرب" كام يقال ،عىل صورة األرض لدى الفالح الفلسطيني هو ما دفعه إىل
كتابة رسالة إىل "سايكس"  7أيلول/سبتمرب  1917ـ جاء فيها " :إنكم تعرفون إىل أية درجة يتشبّث العرب
ولو بأرض رديئة ،... ،وبوسعي أن أتخ ّيل نشوء وضع قد ال يكون فيه تأثري النفوذ اليهودي عىل املالية
األوربية كافياً لثني الفالحني العرب عن رفض الرحيل ـ أو ما هو أسوأ  . 2 "...إذا كان الفالح الفلسطيني
يتش ّبث حتى بأرض رديئة ،فمن املؤكد أنه يستميت دفاعاً عن "أرض طيبة".
كان لورانس يدرك  ،عشية وعد بلفور ،أن النفوذ اليهودي من النفوذ األورويب ،وأن حق اليهود
"اإللهي" يف فلسطني مرتبط بالخزانة األوروبية ،وأن عرب فلسطني ال يساومون عىل أرضهم .أما
"األسوأ" الذي توقعه ،فقد تجلىّ يف كفاح فلسطيني ،مستمر أو متقطع ،امتد من عام  1882إىل
 ،1948ومن تاريخ قيام الدولة اليهودية حتى اليوم.
أخرب الفالح الفلسطيني ،قبل أن يفقد أرضه ،أن هويته من قريته ،فال وجود لقروي فلسطيني ال
يعرف حتى اليوم اسم القرية التي انحدر منها ،وأن هوية قريته من أرضها ،وأن العالقة الطويلة
بني األرض والهوية أنتجت عادات قوية صلبة ،جاءت من مجتمع عاش طويالً عىل عادات ثابتة.
أكرث من ذلك  :إن تأمل دالالت األرض والقرية والوطن ،يف وجدان الفالح الفلسطيني ،قبل مأساة
 ،1948يكشف عن عالقات ثالث تقبل بتبادلية املواقع ،إذ األرض هي املجتمع القروي ،وإذ القرية
هي تكافل الفالحني ،وإذ األرض ،يف وجوهها املختلفة ،مساوية للوطن.
جسد الفالحون ،اتكاء عىل ما سبق ،القوة األساسية التي دافعت عن فلسطني ،وكان عىل املرشوع
ّ
الصهيوين أن يهزم الفالحني الفلسطينيني ،يك ينجز تحويل فلسطني إىل دولة يهودية ،ذلك أنه
أراد ،منذ البداية ،امتالك األرض الفلسطينية كاملة .جاء عىل لسان مسؤول صهيوين متنفّذ يدعى:
"أوسيشكني" عام " :1904يك يتسنى إنشاء دولة يهودية يف بلد إرسائيل ،من الرضوري بصورة
مطلقة يف املقام األول ،أن تكون أرض فلسطني ملكاً للشعب اليهودي ،.... ،ويتوجب بصورة مطلقة
نزع ملكية املالّك الحاليني لألرض .واآلن ،فإن األمر الوحيد املمكن هو رشاء األرايض مبوافقة مالكها
الحايل .ولذا فإن رشاء األرض يصبح أحد شعاراتنا" .3
حمل القول برضورة امتالك فلسطني نربة قاطعة ،مقرتحاً رشاء األرض من فالحني ال يتنازلون عن
أرضهم ،يساوون بني بيع األرض وبيع الرشف .ولعل يقني "رشاء األرض" ،الذي ال ميكن تحقيقه ،هو
الذي جعل من إجالء أصحاب األرض عنها ،بالقوة ،الحل الصهيوين الوحيد.
انطوى املرشوع الصهيوين ،منذ مطلع القرن العرشين ،عىل أبعاد ثالثة متكاملة :تجلىّ األول يف
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تصورات تلغي الوجود الفلسطيني  ،وتعترب وجود غري اليهود يف فلسطني أمرا ً غري مقبول ،وانطوى
البعد الثاين عىل اقتناع حاسم بأن املرشوع يعتمد يف تحقّقه عىل فاعلية الدول األوربية املؤازرة له،
وأوكل البعد الثالث إىل القوى األوروبية الكربى حسم الرصاع بني العرب واليهود لصالح الغايات
الصهيونية التي تقاطعت ،بأقدار كبرية ،مع املصالح األوروبية.
تكشف هذه األبعاد عن بطولة الفالح الفلسطيني ومأساته :بطولته يف الدفاع عن أرضه دون
مساومة ،ومأساته الصادرة عن سياق تاريخي مختل القوى .فقد ارتكنت الصهيونية إىل امربيالية
قوية صاعدة ،أعادت تقسيم الرشق العريب كام تريد ،بينام تبقى لفلسطني موقف عريب مرتبك
ومبعرث ،ينوس بني العفوية العاجزة واالرتجال وميتثل ،يف التحديد األخري ،إىل إرادة القوى اإلمربيالية
املسيطرة .وبسبب ذلك فإنه من العبث كل العبث قراءة الكفاح الفالحي ،كام قراءة الكفاح
الفلسطيني بعامة ،يف حدود "الرصاع الفلسطيني ـ اليهودي" ،مبعزل عن ضعف الدولة العثامنية
وإدارتها الفاسدة ،وقوة املال اليهودي املوطّد بدعم "القوى الكربى" ،كام املال األورويب ،الذي كان
ينفذ إليه القادة الصهاينة بوسائل وطرق مختلفة.

 .2الفالح الفلسطيني والنرص املستحيل:
استهل املؤرخ اإلرسائييل يوسيف ملدان بحثه "العرب والصهيونية" ،الذي هو جزء من كتاب جامعي،
بعنوان فرعي" :ردود فعل مبكّرة 1882 :ـ  ، "1908جاء فيه" :وعىل الرغم من أن غالبية اليهود جاءت
لإلقامة يف القدس ويافا ،فإن ردة فعل الفالحني يف محيط املستوطنات الجديدة ،هي التي استشعرت
أوالً"  . 4تشري هذه الكلامت إىل حساسية الفالحني الخاصة يف عالقتهم باألرض ،أو إىل الغريزة الفالح ّية
التي ح ّرضت الفالح عىل الشعور بالخطر الوافد ،الذي استشعره أهل املدن بإيقاع أقل رسعة .تزامن
رد الفعل الفالحي مع الهجرة اليهودية األوىل الساعية إىل احتالل فلسطني .يصبح األمر واضحاً بالرجوع
إىل كتاب املؤرخ الفرنيس هرني لورانس" :اخرتاع األرايض املقدسة" ،الذي َع ْن َون الفصل الرابع منه بـ
"بدايات العال ّيا األوىل" ،إشارة إىل املهاجرين اليهود األوائل إىل فلسطني .فقد اقرتنت هذه "العال ّيا"،
وتعني "الصعود" ،باملستوطنة الزراعية ريشون ليتسيون قرب يافا ،التي أقيمت يف  31متوز /يوليو 1882
وأعقبها ،يف العام ذاته ،مستوطنة روش بيناه (حجر األساس) يف الجليل ،ومستوطنة سمرين قرب حيفا.
تبينّ املقارنة بني رد الفعل الفالحي ،الذي ح ّدد املؤ ّرخ اإلرسائييل تاريخه بعام  ،1882وتاريخ ظهور
املستعمرات اليهودية األوىل ،كام جاء يف كتاب املؤرخ الفرنيس ،صفاء الحس الفالحي الرافض
لالستيطان الذي شعر ،منذ البداية ،بالخطر "الغريب" الوافد إليه ،مو ّحدا ً بني استشعار التهديد
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الخارجي والر ّد عليه .غري أن الحس الرسيع االستنفار ال يلبث أن يطرح سؤالني :هل يستطيع الفالح
واألمي ،أن يواجه عمالً صهيونياً مؤسساتياً متعدد اإلمكانيات؟ وما مدى فاعلية
الفلسطيني ،الفقري
ّ
رد الفعل الفالحي ،الذي بدأ مجتهدا ً واستمر مقاتالً كام بدأ؟ ميكن صياغة السؤالني بشكل أكرث
وضوحاً :هل تستطيع القرية الفلسطينية املغلقة مواجهة نفوذ البارون "دو روتشيلد" ،الفرنيس ذو
األصول اإلنجليزية ،والذي كان له زراعة مزدهرة يف فرنسا آنذاك؟
وضع املؤرخ الفرنيس هرني لورنس ،بعد عنوان الفصل الرابع مبارشة ،قوالً للصهيوين إدمون دو
روتشيلد" :أنا لست محسناً ،لقد بدأت املرشوع يف فلسطني ألنني كنت أريد أن أعرف ما إذا كان
باإلمكان توطني يهود يف أرض فلسطني"  .5أكّد الرثي اليهودي الفرق بني اإلحسان والعمل املنتج،
وبني املبادرة الخيرّ ة الرسيعة و"املرشوع" ،الذي يقرتح التجريب واملثابرة ،منتهياً إىل غاية واضحة:
توطني اليهود يف فلسطني .يتمثل املرشوع ،ظاهرياً ،بعملية تجارية بسيطة قوامها :رشاء األرض ،تعلن
عن سطوة املال اليهودي وإرادة "البارون" الفاعلة" .تضمنت "التجارة" املرشوعة عنرصية كاسحة،
مفرتضة أن الفالحني الفلسطينيني مستعدون لبيع وطنهم ،وتزييفاً رصيحاً ،ذلك أن األوطان تو ّرث وال
تشرتى .أراد "روتشيلد" أن يخرتع وطناً لليهود ،حاجباً االخرتاع بفعل تجاري مدركاً ،اإلدراك كله ،أنه
ال "يخرتع" مباله ،بل بقوة الغرب ،التي كانت تحتل فيها انجلرتا وفرنسا موقعاً مسيطرا ً.
ولعل عملية الرشاء ،التي تباطنها الخديعة واستثامر النفوذ ،هي التي خلقت مهنة يهودية مزدهرة ،منذ
بدايات "العال ّيا األوىل" ،عنوانها :السمسار باملعنى الض ّيق والواسع معاً .فإذا كان السمسار ،باملعنى الض ّيق،
وسيطاً بني بائع ومشرت مقابل "عمولة" معيّنة ،فإن السمسار اليهودي ،باملعنى املوسع ،وسيط متنفّذ
مفسد ،ال يقترص عمله ،يف الرشط الفلسطيني آنذاك ،عىل إيجاد "بائع األرض" ،بل عليه إفساد الجهاز
اإلداري القائم ،ذلك أن القانون العثامين كان مينع ،ولو بقدر ،بيع أرايض فلسطني لليهود .ولهذا كان عىل
السمسار أن يصل إىل  :القايض الفاسد ،واملحامي الفاسد ،واإلداري الفاسد ،قبل أن يصل إىل بائع أرض
لبناين أو سوري أو فلسطيني .من املفيد ،يف هذا املجال ،الرجوع إىل كتاب "يوسف نحامين"" :مذكرات
سمسار ٍ
أراض صهيوين" ،الذي يغطي قرابة نصف قرن من املرشوع الصهيوين ( ،)1948 - 1912مبتدئاً
بفلسطني ومارا ً عىل لبنان وسوريا ،متوقفاً أمام بيوع قامت بها "أسامء لها هيبة" ،كاشفاً عن "السيايس
السمسار" وعن بعض "األعيان املتنفذين" الذين يؤمنون باملال قبل غريه .يتحدث صاحب املذكرات،
ينسق مع سامرسة يهود أكرث شهرة ،عن "األفندية" الذين باعوه أرضهم ،وأبناء
وهو سمسار شهري كان ّ
"العائالت الحسيبة" ،بل عن" القادة" أيضاً" :القادة ال يخرسون ،... ،لديهم ما يكفي من املال وهم
سيستمرون مستقبالً يف السمرسة لليهود .فقط الفالحون والعامل والت ّجار هم الخارسون.6 "...
يف مقابل "قادة يستمرون يف السمرسة" ويح ّرضون ،بصفاقة ،الناس عىل التظاهر ضد االستيطان ،كام
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جاء يف كتاب السمسار الصهيوين ،كان الفالحون يتمسكون بأرضهم ،فإن تنازل واحد منهم كان مكرهاً،
وموضع عقاب من الجميع* .والظاهر ،كام يكشف "نحامين" أن بيوع الفلسطينيني كانت محاطة بالرسية
والتالعب ،والبعد عن أنظار الفالحني الذين أربك ارتفاع صوتهم ،يف ثورة  1939حسبان السامرسة
اليهود .كتب آنذاك صاحب املذكرات إىل زميله الشهري "حانكني" عن " :رضورة إيقاف كل عملية استمالك
جديدة ،وإنهاء العمليات القدمية ،واإلرساع يف نقل ما ميكن وقابل للنقل والتشاور مع املحامني". 7
تفصح نربة السمسار إىل زميله عن بيوع ال تنقصها الخديعة ،ويعوزها الضامن القانوين الصحيح وتفصح،
أوالً ،عن رعب السامرسة اليهود من انتقال الفالحني من وصاية "األفندية" إىل قرارهم الذايت ،الذي أربك
األفندية وسمسارة األرض معاً .عىل الرغم من توزّع الكفاح الوطني الفلسطيني عىل الشعب بأرسه ،فقد
التبست فلسطني ،ما قبل  ،1948بروح الفالح ،الذي ميتد يف األرض ومتتد األرض فيه ،وهو ما قال به غسان
كنفاين يف روايته التي مل تكتمل" :العاشق" .ال غرابة ،أن يطمنئ اليهود إىل بعض أعيان املدن ،وأن تكون
السمرسة املدعومة بالفساد مرتبطة باألفندية وكبار املالّك ونفوذ "روتشيلد" املتعدد الوجوه.
سعى "روتشيلد" إىل رشاء األرض وتأهيل املزارعني اليهود ،وإىل نقل تجربته الزراعية الناجحة يف
فرنسا إىل فلسطني .دعته هذه األسباب إىل معاينة "املرشوع" عىل األرض ،فزار فلسطني يف ،1887
وقام بزيارتها مرتني الحقاً ،مؤكدا ً "رشاء األرض" نهجاً منظامً وعمالً مؤسساتياً أقنعاه ،بعد أن ساءت
صحته يف  ،1899إىل نقل مسؤولياته إىل جمعية االستيطان اليهودي (إيكا) التي اتخذت من لندن
مركزا ً لها ،وداعبتها أحالم التوسع فهجست أيضاً برشاء ٍ
أراض يف لبنان .قامت اسرتاتيجية روتشيلد،
التي جمعت بني الفكرة وتطبيقاتها العملية ،عىل مراكمة رأس مال عقاري واقتصادي وبرشي ،تؤسس
للمرشوع الصهيوين وتعيد إنتاجه ليصبح ،الحقاً ،مكتفياً بذاته .دفعه منظوره العميل إىل رشاء ٍ
أراض
ينس ،وهو يتمسك بخربته
متجاورة ،قابلة ألن تنفتح عىل بعضها بعضاً ،أكانت أرضاً صالحة أو سيئة .مل َ
الزراعية الحديثة ،التي ط ّبقها عىل أرضه املنتجة للخمور يف فرنسا ،أن يدعو إىل توليد خرباء زراعيني
يدركون العالقة بني املنهج الزراعي الحديث وزيادة اإلنتاج .أراد "البارون" تكوين جامعة فالحية
يهودية يف فلسطني ،تعيد تجربة الجامعة الفالحية الفرنسية يف عهد الجمهورية الثالثة ،وتدمجها بحياة
يهودية قوامها "الرشيعة" والعمل ،مقتنعاً أنه يتعامل مع أرض يهودية مبعايري يهودية .حاول أن يجمع
تحض عىل اإلنتاجية وتطوير الكفاءات ،وتهمل
بني منظور عقيدي يهودي ومعايري رأساملية حديثةّ ،
املشاريع الفاشلة وتعاقب الذين ال يحسنون العمل واإلرادة.
أراد روتشيلد أن يكون رائدا ً يف "رشاء األرض واعامرها" ،عامالً عىل إعطاء درس منوذجي يف مرشوع
االستيطان اليهودي يف فلسطني ،مؤكدا ً النهج الحديث يف العمل ورضورة املبادرة و "التامسك
األخالقي اليهودي" ،متطلعاً إىل إقناع غريه من أغنياء اليهود بإمكانية "الزراعة املكثّفة" املضمونة
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النجاح .أراد أن يرتجم ،عملياً ،العمل الجامعي املنظّم وفاعلية اإلميان اليهودي والذرائعية ،التي
تق ّدس الغاية وتخرتع الوسيلة املالمئة ،ذلك أن ما حققه ،يف فلسطني ،مل يكن ممكناً من دون ما
يدعى "سامرسة روتشيلد" ،الذين استغلوا الفساد اإلداري القائم وأنتجوا فسادا ً جديدا ً .بل أن
مهارته يف توليد "الزراعة املكثّفة" مل يكن يعادلها إال مهارة سامرسته يف الرشوة واستثامر ثغرات
القانون واستئجار شهود الزور وانتهاك اللوائح العثامنية .8
كان عىل الفالح الفلسطيني أن يواجه إمكانيات روتشيلد وآلته ،وأن يتحمل ثغرات إدارة عثامنية
فاسدة ،تعايشت مع "مستشارين" صهاينة ،وأن يعاين من نفوذ "القنصليات" األوروبية ،التي كانت
تنرص اليهود الوافدين بطرق مختلفة .فقد كانت هذه "القنصليات" تكفل  ،مالياً ،إقامة اليهود
املهاجرين ،وتز ّودهم بجنسيات أوروبية متنحهم الحامية ،وتعطّل التدابري العثامنية التي تح ّد من
رصف القدس عام  ،1892عىل سبيل املثال ،حظر بيع
الهجرة ورشاء األرايض العربية .فعندما حاول مت ّ
األرايض العائدة للدولة إىل اليهود ،انتزع قناصل الدول العظمى من السلطة العليا اعرتافاً بحق اليهود
املقيمني إقامة رشعية رشاء ممتلكات عقارية .مل تكن تلك اإلقامة الرشعية إال "األوراق الرسمية" التي
مينحها القناصل ،من دون جهد كبري ،إىل اليهود القادمني إىل فلسطني بطرق غري رشعية.
يف هذه الرشوط ،التي ال تفسرّ أبدا ً بـ "الروح اليهودية املبدعة" ،أنجز إدمون دو روتشيلد دوره يف
املرشوع الصهيوين ،الذي استكملته منظمة "إيكا" .حقّق األول لقضية االستيطان اليهودي عمالً "يفوق
بكثري كل العمل الجامعي الذي أ ّدته املنظمة الصهيونية" ،ونجحت الثانية يف توفري ربحية عالية للزراعة
اليهودية .غري أن اإلنجاز والنجاح ،اللذين صاغهام سياق تاريخي ،مل مينعا الفالحني عن الكفاح املتواتر
دفاعاً عن أرضهم ،ومل يرهبا الفلسطينيني ،أو "األهايل أشباه املتوحشني" ،كام كان يقول بعض الصهاينة.
تشكّل االستيطان اليهودي يف سياق تاريخي موائم ،تكامل فيه الضعف العثامين والتدخل االستعامري
واملال اليهودي ،وقاتل الفالحون الفلسطينيون يف سياق نقيض ،يعتمد عىل التمسك باألرض دون
أن يعثرُ عىل نصري أو ظهري.

 .3الفالحون الفلسطينيون يف مواجهة االستيطان:
كتب املؤرخ اإلرسائييل يوسيف ملدان" :تكاد مل تقم مستوطنة يهودية دون مشاكل مع جريانها
العرب بسبب مسألة األرض .وعىل سبيل املثال ،اشرتى رؤبني لرير ،حتى وهو يف روسيا  2000دونم
األوىل ملستوطنة نيس تسيونا (تأسست يف  ،)1883وحال وصوله إىل البالد خرس ربع املساحة ،يف
محاكمة قضائية مع القرويني ،وعىل مدى سنني أزعج فالحو "قطرة" املستوطنة املجاورة "غديرا"،
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(تأسست يف  )1884عىل أمل استعادة قطعة أرض فقدوها لصالح مقرض عريب بالفائدة .ويف عام
 1892غزا حوايل  100قروي من "زرنوقة" مستوطنة "رحوفوت" (تأسست يف  ،)1890ويف ظروف
شبيهة قام الفالحون بالهجوم عىل "بيتح تكفا" عام  .1886وحتى عام  1902مل تكن "الخضرية" قد
استطاعت حل مسألة حدودها (تأسست سنة.9 ")1891
إذا كان يف جملة "قطعة أرض فقدوها لصالح مقرض عريب" ما يحيل عىل القهر الذي كان يدفع
الفالح الفلسطيني إىل خارج أرضه ،فإن يف الجمل الالحقة ما يعينّ أشكال مقاومة الفالحني :اللجوء
إىل القضاء إعالناً عن بيع ظامل استغل فقر الفالحني ،إقالق "الجوار اليهودي" ألنه بعيد عن معنى
الجوار ،الغزو الذي يرتجم فعالً جامعياً مقاوماً يرفض االستيطان واملستوطنني ،وأخريا ً "الهجوم"
يجسد عمالً محارباً ضد الخطر.يرتاءى يف هذا كله أمران :خربة فالحية متنامية تبدأ باللجوء
الذي ّ
إىل القضاء وتنتهي بالهجوم ،وحس وطني مبكر واجه كل مستوطنة جديدة بـ "إقالق" جديد ،منذ
بدايات االستيطان األوىل .يضاف إىل هذين األمرين تكافل فالحي يجابه "الخارج" امله ّدد ،ويرتجم
تهديد ٍ
ٍ
وافد يقع عىل الجميع.
عصبية فالحية مقاتلة أدركت أبعاد
مل ينتظر االستيطان اليهودي ،الذي شكّل أسس "الدولة القادمة" ،إعالن وعد بلفور عام  ،1917الذي
رصف بـ "أرض الدولة"
فتح لالستيطان أفقاً جديدا ً ،عن طريق إرهاق الفالح الفلسطيني بالرضائب والت ّ
لصالح اليهود .ومل ينتظر الفالحون وعد بلفور ليدركوا حقيقة املرشوع الصهيوين ،خالفاً لساسة
تقليديني ولجزء واسع من املسؤولني العرب ،مل يعوا من "املرشوع" شيئاً حتى بعد ظهور وعد بلفور.
فوفقاً ملصادر متعددة فإن ما باعه الفالحون يف الفرتة  1901ـ  1914ال يتجاوز  ، %3.4مدفوعني بظروف
شاقة سببها "السلطات" وجشع املرابني املتعاونني مع الصهاينة .ولعل التمسك باألرض ،كام البيع غصباً،
هو الذي جعل الفالح ،باع أرضه أم مل يبعها ،يرى يف "اليهودي" ،من حيث هو ،عدوا ً له ،وأن يح ّرض
عىل قتل "السامرسة" ،كام جاء يف كتاب "مذكرات سمسار ٍ
أراض صهيوين" لإلرسائييل يوسف نحامين.
يروي املؤرخ اإلرسائييل" ملدان" حكايتني أخربه بهام الناشط الصهيوين "ألربت عنتايب" ،الذي كان
صديقاً للمسؤول العثامين يف القدس .تقول األوىل أن قرويني عرباً ممن ال يعرفون القراءة والكتابة
سألوه ،أي عنتايب ،عام " :1901هل حقيقة أن اليهود يريدون انتزاع هذا البلد ألنفسهم؟" ،وتقول
الثانية أنه التقى بعد عامني ،بشاب مسلم من القدس ،مل يكن متعصباً ،قال له :سنسفك قطرة دمنا
األخرية عىل أن نرى مسجد قبة الصخرة يسقط يف أيدي غري املسلمني".
ما أدركه الفالح الفلسطيني عام  1901مل يكن يدركه بعض "املتز ّعمني الفلسطينيني" بعد صدور وعد
بلفور بزمن ،كام يقول أكرث من مؤرخ نزيه .وعىل الرغم من الوطنية الصادقة ،التي عبرّ عنها الشاب
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املقديس املسلم ،فإنه رأى "مسجد قبة الصخرة" قبل أن يرى غريه ،كام لو كان عىل الفلسطينيني أن يبدأوا
كفاحهم بالدفاع عن املقدسات ،خالفاً للفالح الذي استعمل كلمة "بلد" ،التي تعني األرض ومقدساتها
معاً ،كام لو كان مقدس الفالح يغاير مقدس "ابن املدينة" ،رغم تبجيل الطرفني للمواقع املقدسة.
إن الفرق بني تجربة الفالح وتجربة "ابن املدينة" الفلسطينيينْ  ،يف عالقتهام باالستيطان اليهودي،
هو الذي يفسرّ الفرق الزمني بني انتفاضات الطرفني :كان األول يعيش عىل األرض ومنها ،وكان
الثاين يعيش عىل األرض وميارس حرفة ال عالقة لها باألرض .فقد وقعت املواجهة الكبرية األوىل بني
الفالحني واملستوطنني يف  29آذار /مارس  ،1886حني هاجم  50ـ  60فالحاً من قرية "اليهودية"
مستعمرة "بيتح تكفا" ،وأتلفوا املحاصيل وأصابوا خمسة يهود ،وساقوا البقر والبغال من املستوطنة
إىل املحكمة يف يافا ،بدعوى وجود الحيوانات عىل أرضهم وطالبوا بتعويضات" .10دافع الفالحون
عن أرضهم معتمدين املواجهة املبارشة خيارا ً أول ،واللجوء إىل القضاء خيارا ً ثانياً ،مدركني أن
االستيطان اليهودي مسألة ال يحلها القضاء وحده.
عىل خالف النموذج الفالحي فإن يافا ،التي احتشدت باليهود الوافدين ،مل ترث ،بشكل عنيف
وموسع ،إال بعد اثنني وعرشين عاماً ،تعبريا ً عن حساسيتني مختلفتني متيّزان ابن الريف عن ابن
ّ
املدينة .فقد كان عدد اليهود يف يافا منخفضاً يف نهاية القرن التاسع عرش ،وارتفع فجأة ،عام ،1893
إىل حوايل  2500تاركاً عىل حياة املدينة آثارا ً واضحة ،وزاد ارتفاعاً بعد عقد من الزمن إىل 6000
يهودي من عدد إجاميل قدره  44000نسمة .مع ذلك فإن انتفاضة يافا ،املدينة العريقة يف وطنيتها،
ضد الوجود اليهودي مل تقم إالّ يف آذار /مارس  ،1908مع فرق بني تعددية أسبابها وواحدية السبب
يف التمرد الفالحي .فقد أرجعها البعض إىل تنافس مهني بني اليهود واملسيحيني ،وأعطاها بعض آخر
وازعاً أخالقياً ناظرا ً إىل ضيق السكان العرب مبامرسات الشباب اليهودي التي ال تراعي "الحشمة"،
بينام عزاها آخرون إىل صدامات فردية اكتسبت طابعاً جامعياً .مل تكن هذه األسباب إال قناعاً
لسبب أكرث عمقاً عنوانه  :إدراك الفلسطينيني للخطر اليهودي الذي يتهددهم.
إن دفاع الفالحني عن أرضهم ،املرتبط بالغريزة والعقل معاً ،هو الذي حارص "رشاء اليهود" لألرض
الفلسطينية ،رغم اإلمكانيات الواسعة والدعم املتعدد للعنارص .فلم ميتلك اليهود ،حتى عام ،1926
أكرث من  %4من كافة األرايض (مبا فيها أرايض الدولة) ،ومل تصل إىل خمسة باملائة إال بعد مثاين سنوات.
أورد محمد حسني هيكل يف كتابه "املفاوضات الرسية بني العرب وإرسائيل" ما ييل  :حني احتج "وفد
فلسطيني" مؤلف من شخصيات سياسية شهرية ،لدى املندوب السامي الربيطاين ،عام  ،1933عىل رشاء
اليهود لألرايض أجاب األخري " :إن هناك رجاالً ميثلونكم يبيعون أراضيهم لليهود ،فلامذا تحت ّجون عندي
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أنا" ،وقال أيضاً" :إن الفالحني ليسوا هم الذين يبيعون األرايض ،إمنا الذين يبيعونها هم األثرياء" .11

 .4الفالح والتصور اإلمياين لألرض:
يقول إريك ولف ،يف كتابه "الحروب الفالحية يف القرن العرشين" ،مشريا ً إىل عالقة الفالح بأرضه:
"يؤمن الفالح بأن أرضه حق أبدي له ،وحتى إن سلبت منه ،فهي راجعة له ال محالة" .هذا الكالم
الذي يحيل عىل الفالح الرويس ينطبق ،بدوره ،عىل الفالح الفلسطيني قبل عام  1948وبعدها ،
عىل مبعدة عن "ابن املدينة" ،الذي كان يعتقد أن أرضه الزراعية جزء من ممتلكات أخرى ،وأن ما
يباع يشرتى بثمنه يشء آخر .12
إذا كانت األرض ،يف التصور التجاري ،سلعة تباع وتشرتى ،وفقاً ملعايري السوق والربح واملصلحة،
فإن لألرض ،يف التصور الفالحي ،كام يف املامرسة الفالحية ،معنى آخر .فاألرض لدى الفالح مصدر
للحياة ،يعتاش منها ويعيش معها ،سواء كان مالكاً لها أو عامالً لدى مالكها .فقد كان ُمالّك األرايض
الفلسطينية الكبار يعيشون يف املدينة ،ومل يكن بعضهم يعرف الفالحني العاملني يف أرضه ،بل أنه مل
يكن يزورها ،ألنه كان عىل الفالح أن يأيت له بأرباحها ،أو بخرياتها ،إىل بيته يف املدينة ،فاملك األرض
املديني ميتلك األرض وال يعيش معها ،وال يستطيع هذه املعايشة ،فقد آلت إليه أرضه من عائلته،
التي توارثت أرضاً ال تعرفها ،األمر الذي يقيم فرقاً بني :امتالك األرض والعمل يف األرض.
ولعل الفرق بني ملكية األرض والعمل يف األرض هو الذي ميّز بني الحياة يف املدينة والقرية
الفلسطينيتني ،إذ العمل يف األوىل موزّع عىل التجارة واملهن ووظائف الدولة ،بينام شكّلت القرية
املستقرة  ،وحدة حياتية ،مكتفية بذاتها ،فهي تنتج ما تستهلك ،وال تتوجه إىل السوق ،إال نادرا ً،
بل إن االستقرار الفالحي الطويل ،األقرب إىل الركود ،أنتج ثقافة فالحية ،تحتفي باألرض وبالعمل
يف األرض وتستبعد السوق والسلعة الزراعية ،وتحتفي بالتضامن بني الفالحني ،وتستبعد التدخل
الخارجي .ولهذا كان القبول ببيع األرض ،كام انفتاح الفالحني عىل السوق ،يحتاج إىل نظام ثقايف
آخر ،مل تعرفه القرية الفلسطينية املنغلقة عىل ذاتها .13
انطوى وضع القرية عىل بعدين متناقضني :يأمر األول منهام الفالح بالدفاع املستميت عن أرضه،
فحياته من أرضه ،باملعنى االقتصادي ،ورشفه من الدفاع عنها ،باملعنى األخالقي ،طاملا أن الدفاع عن
األرض دفاع عن الرشف .يتمثل البعد الثاين يف غربة القرية عن املدينة ،ويف ضيق الخربة الفالحية
الصادرة عن حياة ضيقة ،ذلك أن الفالح ،يف الرشوط غري املهددة ألرضه ،مل يكن معنياً مبا يدور
خارج قريته والقرى املجاورة .ولهذا اكتفى يف عالقته بالشأن الوطني العام ،بدور املتف ّرج السلبي،
وحتى حني كان يقاتل من أجل أرضه ،كان يفعل ذلك كفالح ،معني باألرض ومبواجهة الخطر الذي
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يتهدد األرض ،دون انتظار مساعدة من أهل املدينة ،فقد كان يخىش لقاءهم والحديث معهم ،كام
لو كانت املدينة عاملاً مغايرا ً ،أعىل مرتبة وأوسع حياة وأرشف مقاماً .ولهذا "الحظ الرحالة الذين
زاروا فلسطني يف القرن التاسع عرش أن الفالحني كانوا يخافون من زيارة املدن وال يذهبون إليها
إال جامعات جامعات ،ومع أن الفالحني كانوا قد اعتادوا بحلول نهاية االنتداب عىل املتاجرة مع
املدينة ،وعىل العمل والعيش فيها فإن الحواجز الطبقية ظلّت قامئة يف وعيهم ،... ،ومن املؤكد أن
تصنيفهم ألنفسهم بأنهم "حمري األرض" كان يعكس نظرة أهل املدن إليهم.14 "...
قد تكون خشية الفالحني من الذهاب إىل املدينة  ،آنذاك ،أمرا ً مألوفاً يف العامل العريب كله ،بسبب
غياب الوحدة املجتمعية .غري أن األمر يف فلسطني إتسم ببعد مأساوي مزدوج :فاإلشارة إىل نهاية
االنتداب ـ  1947ـ يعني أن املجتمع الفلسطيني مل يكن مو ّحدا ً آنذاك ،رغم الخطر النازل عليه،
بقدر ما يعني أن "أهل املدن" مل يعرتفوا ،حتى ذلك التاريخ ،بالدور الوطني الكبري الذي لعبه
الفالحون يف ثورة  ،1939 - 1936الثورة األكرب يف تاريخ فلسطني الحديث ،والتي شكّل الفالحون
أكرث من  %90من املقاتلني الذين شاركوا فيها.
تعلن "خشية الفالح من املدينة" عن صورة الفالح يف الوعي املديني ،القامئة عىل الشعور بالفوقية
وتأكيد الفرق الكيفي ،إذ الفالح فقري أمي مختلف اللباس والسلوك ،بقدر ما تخرب عن صورة ابن
املدينة يف الوعي القروي ،حيث األول سلطة أو قريب من السلطة ،له مهنة مختلفة وحياة مريحة
"عالية" ال عالقة لها بحياة "حمري األرض" وبكل ما يُش ِعر الفالح بـ "دونية طوعية" .واملأساوي ،يف
الحالني معاً ،أن الفرق له شكل البداهة ،إذ الشعور بالفوقية ،كام الشعور بالدونية ،كان أمرا ً موروثاً
مألوفاً  ،ال ميارى فيه أحد ،باستثناء مثقفني مستنريين مثل  :خليل السكاكيني .15
جعل هذا الفرق ،أو الفصل بني أهل املدن وأهل الريف ،من التم ّرد الفالحي الفلسطيني املتواتر
"مت ّردا ً فالحياً" مكتفياً بذاته ،ال يحاور املدينة وال تحاوره املدينة إال يف "الحاالت الصعبة" ،كام لو
كان انتصار الفالحني ،كام هزميتهم ،أمرا ً يخص الفالحني دون غريهم .وبسبب ذلك ،فقد قامت
التم ّردات الفالحية يف فلسطني ألسباب محلية تغاير "األسباب الوطنية" ،فالفالحون كانوا يثورون
حني تهدد أرضهم ،وكانوا املسؤولني الوحيدين ،يف معظم الحاالت ،عن الثورة والخسائر الناجمة
عنها ،يف انتظار الثورة الوطنية الكربى ( )1936التي لو نجحت لخلقت أفقاً فلسطينياً جديدا ً .
ال غرابة ،والحال هذه ،أن يأخذ "املسؤول السيايس" يف املدينة ،يف بعض الحاالت ،دور الوسيط بني
الفالحني والسلطة ،ذلك أن له مهنة أخرى مغايرة لعمل الفالحني ،وألن "تعاطيه مع الشأن الوطني"،
يختلف عن التعاطي الفالحي القائم عىل التم ّرد والغضب والهجوم .كان للمسؤول املفرتض "مورده
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الشهري" الثابت ،الذي يأيت من السلطة القامئة ،أو من "عمله املديني" ،بينام مل يكن للفالح إال أرضه.
وال غرابة أيضاً ،وهو أمر أكرث مأساوية ،أن يعهد الفالح بقضاياه "الوطنية" إىل ابن املدينة "السيايس"،
بسبب قوة "الصورة املوروثة" وسطوة أسامء "العائالت الحسيبة" ،التي كانت تحتكر التعليم والعمل يف
أجهزة السلطة وتلعب ،أحياناً  ،دور "الوسيط" يف "الشؤون املحلية والوطنية" معاً .ولعل سطوة الصورة
االجتامعية املوروثة ،التي تعني الفالح "تابعاً" وابن املدينة "مسؤوالً" ،هي التي أعطت التمردات
الفالحية يف فلسطني شكالً عفوياً ،تبدأ بالفالحني وتنتهي بهم ،باستثناء الثورة الكربى  1939 - 1936التي
هي ثورة فالحية بامتياز مل يحسن الفالحون االستمرار بها حتى النهاية ،بسبب نقص يف الخربة ،أوالً،
ومحدودية اإلمكانيات املوضوعية ،ثانياً ،وهو موضوع يحتاج إىل معالجة أخرى:
قدم الفالحون املساهمة األكرث وضوحاً يف توليد الوطنية الفلسطينية ،وأ ّدت هزمية الفالحني ،يف
ثورتهم الكربى ،إىل هزمية فلسطني.

 .5الفالحون والبطولة املأساوية:
متثّلت مأساة الفالح الفلسطيني  ،بعد االنتداب اإلنجليزي ،بأمرين :خطر فقدان األرض التي
تضمن حياته وتؤمن مستقبل أوالده ،إذ ال مستقبل لفالح فقد أرضه وال خيار له إال املقاومة
أو الضياع .حني عاين "ممثل اللجنة التنفيذية العربية" ،التي أعقبت اضطرابات  ،1929أوضاع
العائالت الفالحية التي فقدت أرضها ،ق ّدم رأيا واضحاً" :بعض هذه العائالت هاجر إىل الواليات
يبق
املتحدة ،وبعض من املطرودين وجد عمالً مؤقتاً ولكن أكرثهم تشتتوا يف كل مكان ألنه "مل َ
يشء يعتاشون منه"  .16يساوي فقدان األرض فقدان الوطن واالستقرار ،وتشتت العائلة ،التي هي
مق ّوم أسايس من مق ّومات الكيانية الفالحية .وهذا ما يقيم فرقاً بني الفالح الذي يعيش مع أرضه،
ومالك األرض املديني الذي يعيش من أرضه .فاالرض بالنسبة إىل األول هوية ومنط حياة موروث ،
وهي بالنسبة إىل اآلخر مصدر رزق ،أو مصدر من مصادر الرزق ،دون أن ميس هذا وطنيته يف يشء.
ومتثّل األمر الثاين بالرشوط الظاملة التي تق ّيد الفالح املدافع عن أرضه ،خالل االنتداب وقبله ،فقد
استأنف االحتالل الربيطاين  ،يف ظروف جديدة ،أشكال الرضائب العثامنية التي كانت ترهق الفالح
الفلسطيني :وأولها رضيبة ال ُعرش السنوية ،التي كانت تساوي ،نظرياً 12.5 ،باملائة من غالل األرض وتصل
 ،فعلياً ،إىل  35باملائة ،إذا أضيف إليها لوازم استغالل األرض .والرضيبة الثانية ،املقررة عثامنياً ،هي
"الويركو" ،التي تقدر عىل أساس  4باأللف من مثن األرض والثالثة هي رضيبة الحيوانات ،وتعادل ُعرش
ما ال يستخدم للحراثة والزرع من الحيوانات التي ميلكها الفالح .ويظهر مدى اإلرهاق املعييش للفالح
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بالعودة إىل تقرير لجنة جونسون ـ كروسبي الربيطانية يف العامل  ،1930الذي جاء فيه" :إن معدل ما
كان يدفعه الفالح من رضائب مبارشة بلغ  3جنيهات و 870مالً ،مام يبقي للعائلة ،يف نهاية املطاف19 ،
جنيهاً و  500مالّ كمورد سنوي صاف إلعالتها ،"..علامً أن اللجنة ذاتها قدرت أن ما يلزم إلطعام العائلة
وكسائها  ،أي أبقائها عـىل قيد الحيـاة ،يعادل  26جنيهـاً يف السنة  .17ومع أن يف خطاب االحتالل ما كان
يوحي بسعي إىل تحسني أوضاع الفالح الفلسطيني ،فام جاء به أضاف إىل التضييق العثامين عىل الفالح
ضيقاً جديدا ً .فبعد أن كانت تُجبى الرضائب ،يف الزمن العثامين ،من قبل ملتزمي الجباية ،وفقاً لتقدير
عام لقيمة الغالل ،أصبحت ،يف عهد االنتداب ،تُجبى نقدا ً ،وفقاً إلرادة الحاكم العسكري الذي يح ّدد
القيمة النقدية لعرش الغالل املطلوب .وحني قام االحتالل بخفض الرضيبة إىل  ،%10كان املستوطنون
اليهود املستفيد األول ،ذلك أن القانون الصادر عام  1920أعفى األرض املزروعة بالكروم ،وهو أمر
توسع فيه اليهود ،وأعفى الحقاً األرض املستعملة للبحث العلمي الزراعي ،الذي أم ّده البارون روتشيلد
ّ
بأسسه األوىل .واملحصلة أن وضع الفالح  ،يف زمن االنتداب ،زاد سوءا ً عام كانه يف الزمن العثامين ،حتى
شح النقد ،يف بعض األماكن ،وأصبح األهايل يبتاعون حاجياتهم عن طريق االستبدال ،وعجزوا عن دفع
ّ
الرضائب ،مراكمني الديون وقابلني برشوط املرابني الفاحشة .قصدت سياسة االنتداب إىل دعم السياسة
الصهيونية ،التي كانت ترمي إىل التخلص من الفالحني الفلسطينيني وإحالل اليهود مكانهم.
عاىن الفالح الفلسطيني من اضطهاد عثامين متواتر ،ومن انتداب بريطاين بالغ القسوة والال أخالقية.
فباإلضافة إىل قانون الرضائب العثامين ،جاء وعد بلفور ،الذي "اخرتع" فلسطني وأعطاها حدودا ً
مل تكن موجودة خالل السيطرة العثامنية ،دافعاً بالعرب ،أصحاب اإلقطاعات الكبرية ،والذين
يعيشون خارج "فلسطني الجديدة" ،إىل بيع أراضيهم للمشرتين اليهود ،واملثال األشهر هو عائلة
رسسق ،اللبنانية الغنية املقيمة يف بريوت .فوفقاً لكتاب واصف عبّويش "فلسطني قبل الضياع"،
فإن الصفقة الكربى التي أمتتها هذه العائلة شملت بيع  200ألف دونم من سهل مرج ابن عامر،
األكرث خصباً بني سهول فلسطني ،إضافة إىل "أربع وعرشين قرية" كان أهلها من الفالحني يعملون
عند عائلة رسسق عن طريق تأجري األرض أو العمل فيها وفق رشوط ضامن محددة .أما الصفقة
الكربى الثانية فكانت بيع "وادي الحوارث" ،مبساحته البالغة  30، 826دومناً ،والذي كان يعمل فيه
 1200عريب يف الزراعة وتربية املوايش .مل يكن الفالحون قادرين  ،عىل رشاء هذه األرايض ومنافسة
"الصندوق القومي اليهودي" ،ومل يكن هناك مبادرات محلية كافية وقادرة عىل حامية الفالحني
والتصدي لسطوة املال اليهودي .18
أجربت احتجاجات الفالحني حكومة األنتداب عىل سن قوانني مل ِ
تعط ،رغم ظاهرها "املوضوعي" ،شيئاً
مفيدا ً .فالرشوط التي نص عليها "قانون نقل امللكية" ،الذي أصدره االنتداب عام  ،1921سوغت بقاء
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الفالح خارج أرضه ،بدالً من أن يعود إىل العمل فيها .وهذا ما دفع مبسؤول إنجليزي يف "لجنة شو" ،التي
وصلت إىل فلسطني يف الربع األخري من عام  ،1929إىل التعليق عىل القانون قائالً" :بأنه ال وجود لحالة
واحدة استطاع فيها املستاجرون االحتفاظ بأرض كافية حني كانت األرض تباع من وراء ظهورهم".19
بقي هذ القانون العديم الفاعلية سارياً مثانية أعوام ،يف انتظار قانون عام  ،1929الذي كان كسابقه،
يخدم مصالح اليهود ويخنق الفالحني الفسطينيني  ،معتمدا ً عىل التالعب القانوين وقدرة اليهود املالية.
كان الفالح الفلسطيني  ،قبل االنتداب الربيطاين ،قد تأقلم مع واقع عثامين يح ّدد هوية بائع األرض
ومشرتيها ،حتى لو كان يهودياً ،ويرتك مساحة أوسع للرفض واملقاومة ،خالفاً لذلك فإن معظم عمليات
الرشاء ،التي أعقبت االنتداب ،قام بها يهود أجانب ورشكات مم ّولة من الخارج " ،تلغي الحدود بني
رشاء األمالك ورشاء الوطن" .ولعل محاوالت "رشاء الوطن" ،التي اتخذت من رشاء أرايض املالكني
الكبار مدخالً لها  ،هي التي أيقظت لدى الفالحني وعياً وطنياً من دون مساعدة خارجية .ولذلك
الحظت "لجنة شو" ،التي كانت محايدة أحياناً ،أن الفالح الفلسطيني كان عىل وعي بـ "اآلثار السلبية"
للهجرة اليهودية ،مثلام أكدت أن اإلدعاء القائل "بإنه ليس للفالح اهتامم ذايت بالسياسة" يجايف
واقع الفالحني ،بل أنها رات ان "النزعة السياسية للفالحني والقرويني العرب كانت أقوى بكثري من
النزعة السياسية للكثري من األوروبيني"  .20أشارت "اللجنة" ،وهي تفسرّ تس ّيس الفالحني إىل صحافة
فلسطينية قوية متثّلت بوجود  14صحيفة ،يتابع أخبارها الفالحون األميّون ،بطرق مختلفة .والتفسري
مجزوء الصحة ذلك أن غريزة الفالح أوضح من الصحف التي كانت تبلغه أخبارها ،منذ أن تعلّم هذا
"األمي الحذر" التطيرّ من غرباء يشرتون األرض ،ويتعاملون معها بأدوات مخادعة.
ّ
رمبا متثّل عملية "الزراعة املكثّفة" ،التي وردت كثريا ً يف األدبيات الصهيونية خالل فرتة االنتداب،
مأساة الفالح الفلسطيني يف مواجهة "الغريب اليهودي" .فهذه الزراعة  ،يف أسلوبها الحديث  ،قادرة
عىل زيادة اإلنتاج الزراعي ،لكنها تتطلب استثامر رأس مال كبري ال يستطيع تحمله الفالح العادي،
وال يستطيع تأمني ما هو أقل منه بكثري.
مل تدفع إجراءات االنتداب ،كام التف ّوق الزراعي اليهودي ،واإلغراءات املالية ،الفالح الفلسطيني
إىل التخيل عن أرضه ،فوفقاً لتقدير املسؤول الربيطاين يف دائرة األرايض يف حكومة فلسطني ،فإن
مساحة األرض الزراعية يف فلسطني بلغت  11مليون دونم ،يف عام  ،1929امتلك اليهود منها 8
باملائة تقريباً ،وأن ما باعه الفالحون ال يتجاوز مبجمله .%10
دعمت القوة العسكرية لدولة عظمى املستوطن اليهودي ،ودعم الفالح الفلسطيني كفاحه بقواه
الداخلية .تكشف املقارنة عن مأساة "الفالح الشجاع" ،التي استكملت بفساد األعيان واألفندية
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واملالك الكبار ،ومنط من "السياسيني" ،فلسطينيني ولبنانيني وسوريني ،أقاموا مع سامرسة األرض
اليهود عالقات مريحة .يشكّل كتاب " :مذكرات سمسار ٍ
أراض صهيوين" ،بهذا املعنى ،مادة جديرة
بالقراءة ،س ّجلت الفرق بني موقف الفالحني وموقف "األعيان" العرب ،وموقف السمسار الصهيوين
من الطرفني .فقد رصد الكتاب ،الذي أخذ شكل اليوميات ،أمرين متوازيني :مت ّرد الفالحني املتواتر
وتواطؤ بعض مالّك األرايض الكبار ،كام لو كان عىل الفالح أن يخوض معركة ضد عدو يعرفه
ومعركة أخرى ،ال تقل خطرا ً  ،ضد عدو آخر يشعر بوجوده وال يعرفه.
وسواء أكان ما جاء يف كتاب "سمسار أراض يهودي" دقيقاً ،أو فقري الدقة ،وهو محتمل ،فإن وعي
الفالح الفلسطيني الوطني صدر عن مامرساته الوطنية العملية ،رافضاً املستوطنات ،مطاردا ً
السامرسة واملرابني ،متمردا ً عىل االنتداب ،ومواجهاً يف ثورة  1936طبقة مخذولة من "املتز ّعمني
الفلسطينيني" ،الذين احرتفوا "املفاوضات" ومل يهجسوا بالكفاح العميل إال صدفة .مل يفصل الفالح
بني أرضه ومقدساته واعترب أرضه ،وعياً ومامرسة ،مقدساً آخر .جاء يف كتاب "السمسار الصهيوين"
بتاريخ " :1936/6/26اليوم بالضبط مير  67يوماً منذ بداية اإلرضاب العريب .ال أحد منا ومن الزعامء
العرب أنفسهم آمن بالتأكيد يف اليوم السابق لإلرضاب بإمكانية انفجار كهذا ،يوحد يف كتلة واحدة
جميع فئات الشعب العريب ضد اليهود .الرأي القائل بأنه ليس يف مقدورات الشعارات السياسية أن
تثري العرب ضدنا ،إال عىل خلفية دينية ،أفرغته الثورة بكل اتساعها من مضمونه ،خاصة أنها جاءت
يف زمن ازدهار اقتصادي ،وبفضل الهجرة اليهودية ،التي جلبت السعة للفالحني ،وارتقى وضعهم بال
حدود عىل وضع الفالحني يف البلدان املجاورة ،وبصورة نسبية عىل فالحي دول أوروبا أيضاً21 "...
إن الذي ارتقى بوعي الفالح الفلسطيني مل ِ
تأت به الهجرة اليهودية فقط ،بل صدر أيضاً عن وعيه
الوطني املامرس ،الذي أعاد تأويل معنى املقدسات ،وأذاب داللة املقدس املوروث يف وعي وطني،
يقرتب من املشخص ويستبعد الكالم املجرد ،وينأى عن ثقافة األدعية ،ويندرج يف كفاح عميل بال
حسبان .يف مسار الفالح ما يستدعي السؤال النظري الشهري :من أين يأيت الوعي الصحيح؟ يأيت
الوعي من واقع املامرسة الوطنية النقدية ،التي تعيد بناء الواقع إذا انترصت ،وتذهب إىل المكان
يف حال الخسارة .والواقع الذي وقف فوقه الفالحون الفلسطينيون طويالً أغرقه االنتداب والعجز
العريب ،فأقىص الفالح ،بعد هزمية ثورته الكربى ،عن أرضه ،التي أنجب دفاعه عنها وعياً سياسياً
متنامياً ،صادرته وقائع الحقة ،التبست بالكارثة .22
تبدو أرض الفالح الفلسطيني املنهوبة ،حلامً ملحمياً ،كانت له ،ذات مرة ،عاداته وتقاليده وأغانيه وأعراسه
وأعياده و "الحامئل" التي تدافع عنه ،وبدت هذه األرض الحقاً لدى "املنترص الصهيوين" غنيمة حرب .23
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