يف التعبريات األوىل للهوية الفلسطينية
سنوات الجمر 1922-1917
د .محمد حافظ يعقوب *
مل يساهم عنرص يف تنمية الهوية الوطنية الفلسطينية ويف بلورتها ،أي يف سريورتها يف التاريخ ،بقدر
مساهمة تنامي الخطر الصهيوين فيها وعليها .فالصهاينة هم الذين ح ّدوا مرشوعهم ،وهم الذين
ب ّينوا تخومه وأهدافه ،جاعلني بذلك من ضحايا هذا املرشوع «مجموعة عربية محددة املعامل،»1
يجمعها خطر خارجي ،وتوحدها إرادة رفعه ومواجهته .هكذا منت الهوية الفلسطينية الخاصة يف
مواجهة خطر خارجي مي ّيز بالد فلسطني متييزا ً واضحاً عماّ حولها من املناطق املجاورة التي تغطي
رقعة بالد الشام أو سورية الكربى.
 .1مل يكن مثة تحديد دقيق ملفهوم فلسطني جغرافياً يف ذهن الربيطانيني وقت ترصيح بلفور.
وميكن القول إن فلسطني كانت بالنسبة للربيطانيني الذين كانوا يرسمون حدود حصتهم من
املناطق التي كانت إىل وقت قريب عثامنية ،هي غري األرايض املقدسة التي استقرت عليها مخيلة
الرحالة يف التاريخ .فمنذ اإلحتالل الربيطاين – الفرنيس ،مل تعد حدود الكيانات الجديدة شأناً يخص
إرادة سكانها وتوقعاتهم ،بل غدت موضوع صفقات بني املسؤولني اإلنجليز والفرنسيني ومهاراتهم
التفاوضية وخرباتهم يف السيطرة .وكان عىل فلسطني أن تتسع بحيث تلبي ما ينتظره الساسة
* باحث فلسطيني
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الربيطانيون منها :أن تشمل مناطق متثل عمقاً دفاعياً عن قناة السويس ،وأن تكون ،بالتايل ،محاذية
للحدود املرصية« .أما تخومها يف الشامل فيجب أن تكون إىل أبعد مدى مستطاع بحيث ت ُبعد إىل
هذا املدى أي قوة أجنبية منافسة قد تدفعها نزاعات املستقبل إىل أن تشن هجوماً عىل القناة.
هذه األرايض ينبغي لها كذلك أن متثل بداية الطريق الربي إىل املصالح الربيطانية يف العراق وإيران
ومنطقة الخليج العريب ،ثم الهند .وهذا يفرتض وقوع أطول مسافة ممكنة من الساحل السوري
الجنويب ضمن تخومها.»2
كان الصهاينة يحملون مرشوع دولة ،دولة تضم كل اليهود الذين يرغبون بالهجرة إليها ،وتكون
يهودية كام هي إنجلرتا إنجليزية وأمريكا أمريكية بحسب وصف حاييم وايزمن لها .وهو مرشوع
كانت أبعاده واضح ًة يف أذهان األطراف األساسية املعنية به .فقد كان الصهاينة يعرفون أن ترصيح
بلفور هو تعهد «القصد منه خلق دولة يهودية ،»3كام يقول الناشط الصهيوين الربيطاين اللورد
سيف  .Sieffوكان الربيطانيون يعرفون ،كام كتب ونستون ترششل يف مالحظة دونها بتاريخ 25
ترشين األول (أكتوبر)  ،1919أن اليهود «الذين تعهدنا بإدخالهم إىل فلسطني (يفرتضون) أن
السكان املحليني سيطردون .»4وكان الفلسطينيون يعرفون هم بدورهم كذلك معاين الترصيح.
كتب العميد ستريلنغ  ،W. F. Stirlingوكان حاكامً عسكرياً ملنطقة يافا بني  ،1923-1920أن تفسري
اليهود لترصيح بلفور كان معروفاً يف أنحاء البالد كلها ،وهو أننا (الربيطانيني) «نحبذ تحويل البالد
كلها إىل وطن قومي لهم .ومن الطبيعي أن يكون العرب قد أخذوا حذرهم .وقد صار هذا الخوف
من السيطرة اليهودية ،الذي مل يوجد البتة من قبل ،صار هو الشعور الغالب.»5
 .2وباملقابل ،مل يكن الفلسطينيون يحملون يف املوروث الثقايف الشعبي مرشوع دولة يوازي
بقوته قوة املرشوع الصهيوين .ومل ترث النخبة االجتامعية التي ستصبح الزعامة السياسية للوطنية
أي تطلع استقاليل أو انفصايل يتصل بالرقعة الجغرافية التي ستصبح فلسطني االنتدابية.
الفلسطينية َّ
بالطبع نشط عرب فلسطينيون يف الحركات واملنظامت التي كانت أخذت تتكون يف العقود
األخرية من عمر الدولة العثامنية؛ فشارك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،شابان نابلسيان هام رفيق
التميمي وعوين عبد الهادي يف جمعية العربية الفتاة التي تشكلت يف باريس يف  ،1909وعرفت
مدن فلسطينية مختلفة فروعاً محلية لجمعيات كبرية كالالمركزية عىل سبيل املثال الالحرص .غري
أن النخبة الفلسطينية املحلية عىل غرار مثيلتها يف بريوت ودمشق وحلب وبغداد وغريها ،كانت
مازالت مقتنعة بالجامعة العثامنية ،وأظهرت متسكاً ووالء كبريين لوحدة ال ّدولة العثامنية ،وكانت
متيل إىل تعزيز الرابطة العثامنية بدالً من كرسها متاماً .ومن الراجح أن الخطر الصهيوين شكل
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عنرصا ً إضافياً من العنارص الحاثة عىل االحتامء بـ»الدولة العلية» وعىل التق ّوي بها يف املواجهة.
ألح األعيان الفلسطينيون عىل الوحدة العثامنية و»سالمة اململكة» ،كام كتب نجيب نصار
فلقد ّ
يف صحيفته الكرمل ،وحذروا من مغبة الفرقة بني العرب والرتك ،وأكدوا عىل «رضورة اتحادنا
واجتامع كلمتنا ،وأننا وإياهم مسؤولون عن سالمة الوحدة العثامنية.»6
صحيح أن السنوات األخرية من عمر الدولة العثامنية حملت بالفعل خطر االستيطان الصهيوين
الذي بدأ يف العام  .1882لكن العثامنيني ،بخالف الصورة الشائعة عنهم ،ما كانوا يجهلون الخطر،
أو غافلني عن أبعاده ومراميه .يالحظ إيالن بابيه« ،أن الحكومة العثامنية كانت تدرك املخططات
الصهيونية يف اإلستيطان يف فلسطني العثامنية حتى قبل وصول املستوطنني اليهود األوائل .»7سيكتب
سفري السلطنة يف برلني ( )1900/8/17ما يأيت« :ال مجال للتوهم حول الصهيونية .عىل الرغم من
العموميات الواردة يف خطبهم ،فإن الصهاينة يسعون إلنشاء دولة يهودية كربى يف فلسطني ،سوف
تتوسع الحقاً عىل حساب األقطار املحيطة» .8وتبني برقية مؤرخة يف  3متوز /يوليو  1900بعثتها
القنصلية الربيطانية بالقدس إىل الخارجية بلندن ،أن استانبول طلبت من رشكات النقل البحري
التعاون معها «ملنع الهجرة اليهودية» .وستصدر السلطات املركزية منذ عهد السلطان عبد الحميد
الثاين قرارات للحد من الهجرة اليهودية إىل فلسطني وملنع بيع األرايض لهم ،و بطرد أي يهودي
يبقى يف البالد أكرث من ثالثة أشهر .غري أن هذا القانون كان ذا تأثري محدود إزاء اليهود حاميل
الوثائق الربيطانية التي التعينِّ الدين .9والواقع أن مكانة السلطنة العثامنية نفسها يف النظام الدويل
كانت يف ضعف متزايد .وحني تضعف مراكز الدول« ،فإمنا تأخذ يف التناقص من جهة األطراف وال
يزال املركز محفوظاً» ،كام يُعلِّمنا عبد الرحمن ابن خلدون يف مقدمته.
 .3هناك ،كام نعرف ،عالقة وثيقة بني مدى الوالء لكيان سيايس جديد ومدى تطابق هذا الكيان
مع تطلعات املجتمع ،أو عىل األقل مع تطلعات الفئات املؤثرة سياسياً فيه ،ونظرتها لشكل وحدود
الكيان املقرتح أو الجديد .ومل يكن املحتوى الجغرايف للكيان الفلسطيني الجديد واضح املعامل يف
أذهان النخبة الفلسطينية املؤثرة سياسياً .فبخالف العراق اليوم الذي قد يصح اعتباره إىل هذا
الحد أو ذاك وريثاً للنظم السياسية املتعاقبة يف بالد الرافدين ،بحيث ميكن القول إن العراقي
املعارص يجد ركيزة تاريخية لهويته الوطنية الجديدة ،ال ميلك الكيان الفلسطيني الذي رسمت
حدوده عشية الحرب العاملية األوىل أية ركيزة من هذا النوع .وبخالف اللبناين الذي قد يجد
يف (جبل لبنان) نواة لبنان املعارص ،فإن فلسطني االنتدابية تفتقر إىل مثل هذه النواة .فلم تكن
القدس أو أي مدينة فلسطينية أخرى يف أي يوم من األيام مركزا ً لدولة كبرية كدمشق أو بغداد
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أو القاهرة ،وما كانت فلسطني االنتدابية وحدة سياسية واضحة املعامل يف التاريخ .فهي مل تكن يف
تاريخ الدول اإلسالمية ،الراشدة واألموية والعباسية والفاطمية واأليوبية واململوكية والعثامنية،
غري طرف غري مركزي من أطراف الدولة .لعل هذا يفرس ملاذا باءت جميع املحاوالت التي قام
بها وطنيون فلسطينيون يف السنوات العرشين األخرية الكتشاف جذور تاريخية قدمية ،كنعانية أو
غريها ،لفلسطني االنتدابية ،ويرشح يف الوقت ذاته تعرث املساعي التي تريد تحويل وا ٍل متمرد كبري
عىل السلطة املركزية العثامنية كظاهر العمر الزيداين إىل مؤسس للوطنية الفلسطينية الحالية ،غري
أن هذه قصة أخرى.10
عرب التاريخ ،ظلت املناطق التي ستصبح فلسطني اإلنتدابية مقسمة من الناحية اإلدارية بحسب
التقسيم اإلداري للفتح اإلسالمي الذي توافق بدوره وإىل هذا الحد أو ذاك مع التقسيامت اإلدارية
السابقة الرومانية ثم البيزنطية عىل وجه الخصوص .11يف (مسالك املاملك) ،مي ّيز االصطخري ( أبو
إسحاق إبراهيم بن محمد) الذي عاين البالد يف العام  340هـ 951 /م من بني كور الشام الخمس
كورة فلسطني وكورة األردن؛ وهذه األخرية «مدينتها الكربى طربيا ...وبعض الغور من حد األردن
إىل أن تجاوز بيسان ،فإذا جاوزته كان حد فلسطني .»12وجند فلسطني هو «أول أجناد الشام
ومدينتها العظيمة الرملة وبيت املقدس يليها يف الكرب .»13يف كتابه:أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم ،يورد املقديس (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب بكر (ت375 .هـ985/مـ)
صور وعكا وبيسان وأذرعات (درعا) عىل أنها من كور األردن؛ أ ّما «بيت املقدس وبيت جربين وغزة
وعسقالن ويافا وأرسوف وقيسارية ونابلس وأريحا وعامن» فيذكر أنها من أعامل فلسطني.14
كانت فلسطني قبل أن تحتلها الق ّوات العسكرية الربيطانية يف أواخر العام  1917مقسمة من
الناحية اإلدارية إىل قسمني .أوالهام يشمل املناطق الشاملية ،ويتكون من لوايئ عكا والبلقاء
(نابلس) التابعني لوالية بريوت ،وثانيهام يشمل املناطق الجنوبية ويتألف من مترصفية (سنجق)
القدس التي تتبع مبارشة سلطة وزير الداخلية يف استنبول .تضم مترصفية القدس املستقلة أقضية
يافا وغزة وبرئ السبع والخليل ،وفيام بعد قضاء النارصة .أما لواء عكا فيضم أقضية حيفا وصفد
والنارصة وطربيا .وكان الغور حتى جرس املجامع تابعاً لقضاء طربيا .يف حني أن لواء البلقاء يضم
إىل جانب نابلس أقضية جنني وبني صعب وجامعني غريب نهر األردن وقضاء السلط وفيه عامن يف
رشقه .15هكذا ميكن القول إن القدس (والخليل وهي جزء من مترصفية القدس) عىل الرغم من
مكانتها الرمزية ،وأهميتها الدينية والتاريخية ،إال أنها مل تحمل يف املوروث الثقايف /السيايس كام
قلنا دالالت مرشوع سيايس مستقل .يتضح ذلك مام اليحىص من األدلة التي تتصل مبشاعر اإلنتامء
ومألوف االجتامع .يُع ٍّر ُف «تقري ٌر مرفوع من قبل مندويب جميع بلدان سورية الجنوبية املعروفة
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باسم فلسطني واملجتمعني يف القدس» فلسطني كام يأيت« :إن سورية الجنوبية التي يطلق عليها اسم
فلسطني تؤلف من مترصفيات ثالث :نابلس وعكا والقدس الرشيف وسكان هذه املقاطعات من
بدو وحرض يبلغون ما ينوف عن مليون نفس منهم مثانون ألفاً وخمسمئة ارسائييل متفرقون هنا
وهناك والباقي وطني يجمعهم أصلهم العريب.»16
لقد تحدد محتوى االنتامء إىل وطن محدد باملعنى الرتايب للكلمة مبحتوى ذلك الوطن املهدد
باملرشوع الصهيوين وبالهجرة الصهيونية املاثلة عىل األرض .سيكتب أحد أعيان القدس وهو
الحاج راغب الخالدي يف جريدة فلسطني (يافا « :)1913/4/2أمل يأ ُن لنا أن نفكر يف مستقبل بالدنا
الفلسطينية ،ويف تقوية عنرصنا العريب ليستطيع البقاء يف هذا القطر .أنتم بني قومي ال تُقاسون
بأهايل دمشق .إن دمشق مل يزاحم أهلها أجنبي حتى اآلن ،بل إن الذين يهاجرون إليها هم من بني
جلدتنا وإخواننا يف التابعية .وأما أنتم فانظروا ،كيفام التفتم ،هال ترون أن سيل مهاجرة األجنبي
تكاد تغرقكم؟ .»17ورد يف مذكرة الجمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا بتاريخ  1919/11/16إن
«بعض الجرائد الصهيوينة قد نرشت عن لزوم إخراجنا من بالدنا وتسليمها لليهود ..إذا ً فليعلم
اليهود حق العلم إن فلسطني لنا وال نخرج منها وفينا الحياة.»18..
«إن فلسطني لنا» ،هذه هي الكلمة املفتاح التي تحيل مبارشة إىل أس الوطنية الفلسطينية أو
الكيانية الفلسطينية التي كانت تح ّد نفسها يف تلك السنوات األوىل من االنتداب الربيطاين  :تأكيد عىل
االنتامء وتحد لخط ٍر ماثل يتهدد وطن هذا االنتامء« .إن فلسطني لنا» ألن هذا الوطن مهدد ،وألن
هذه الوطنية ليست غري الوجه اآلخر للهوية الفلسطينية التي تُعبرِّ عن نفسها يف التاريخ ،وتُكيِّف
صورتها أمام مرآة ذاتها مع تبدالت الزمان ،وانقطاعاته الفظة .لقد ح ّدت الوطنية الفلسطينية
يف تاريخها املخصوص مالمح وسامت اإلنسان الفلسطيني إزاء التحديات التي واجهته ،من ناحية،
وتحوالت قضيته ومقاومته وإرصاره العنيد عىل البقاء ،من ناحية ثانية .19كانت هذه الوطنية
تح ّد نفسها ،أي تتعرف إىل نفسها ،من خالل جملة املطالب التي كانت تقوم بصياغتها ،ومن
خالل بحثها عن أفضل السبل للوصول إليها .هكذا ميكن القول بثقة كبرية إن تاريخ كفاح الشعب
الفلسطيني هو تاريخ هويته املخصوصة ،وإن سرب هذه الهوية هو سرب ملا يجمع الفلسطينيني يف
التاريخ بالرغم من اإلنقطاعات الكربى يف هذا التاريخ ،وبالرغم من غياب العنرص الدمجي الذي
هو الدولة.
مل يصبح الخطر الصهيوين داهامً فعالً إال مع االحتالل الربيطاين للقدس يف خريف العام 1917
ولشامل فلسطني يف صيف  .1918فقد وضع االحتالل الربيطاين الفلسطينيني وجهاً لوجه أمام جملة
من املعضالت ويف الحقيقة األزمات التي مازالت نتائجها ماثلة حتى اليوم .ومنذ ذلك التاريخ
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والعمل السيايس الفلسطيني بل والهوية الفلسطينية يكابدان جملة من املعضالت الخاصة التي
ميكن وصفها هنا بالسياق الخاص للوطنية الفلسطينية بالقياس إىل الوطنيات العربية األخرى .وال
يعني «ترصيح بلفور» يف الجوهر غري إلغاء الوجود السيايس ،أو باألصح اإلجتامعي واإلنساين ،لسكان
املناطق التي ستصبح ،بعد تأسيس إمارة رشق األردن يف  1921وترسيم الحدود مع فرنسا من
جهتي سوريا ولبنان ،فلسطني االنتدابية ،وبربط مصريهم بحركيات (ديناميات) املرشوع الصهيوين
وحاجاته .أمل يطلب اللورد بلفور من الوفد الفلسطيني األول يف متوز /يوليو  1921حني أراد مقابلته
لعرض املطالب الفلسطينية ،أن يذهب ملقابلة حاييم وايزمن بشان هذه املطالب20؟ وحني طالب
الوفد الفلسطيني األول إىل لندن وزير املستعمرات ونستون ترششل بتشكيل حكومة فلسطينية
مسؤولة ،برر ترششل رفضه بالقول إن»:إعطاء صالحيات كاملة لحكومة مسؤولة سوف مينعنا
من تنفيذ وعودنا بالنسبة لحقوق اليهود املرشوعة يف أن يدخلوا البالد .»21وما مل يقله بلفور
رصاحة يف موقفه من املطالب الفلسطينية ،أفصح عنه يف رسالة بعث بها إىل رئيس الوزراء بتاريخ
« : 1919/2/19فيام يختص بفلسطني ،إننا منتنع عامدين  ..عن قبول مبدأ تقرير املصري .ذلك أنه إذا
استشري السكان الحاليون فإنهم سيصوتون ضد اليهود .أما مربر سياستنا هذه فإننا نعترب فلسطني
قضية استثنائية بشكل مطلق ،وأن مشكلة اليهود خارج فلسطني قضية عاملية .»22وسترشح العبارة
التالية لحاييم وايزمن يف العام  1930جوهر هذه الخصوصية الفلسطينية عىل وجه التعيني« :إن
وعد بلفور واالنتداب قد نزعا فلسطني نهائياً من إطارها يف الرشق األوسط لربطها بالجامعة
اليهودية بالعامل وباملشكلة اليهودية العاملية .إن الحقوق التي فاز بها الشعب اليهودي عىل فلسطني
ليست مرشوطة البتة برىض أكرثية السكان الحاليني ،والميكن ربطها بإرادتهم» .23هكذا عملت
الصهيونية واالنتداب عىل إلغاء دور األهايل الفلسطينيني لصالح اليهود املوجودين يف فلسطني (7
باملائة من مجموع السكان املقيمني يف البالد يف العام  1918و 9باملائة بحسب إحصاء العام ،)1922
ولصالح اليهود الذين ميكن أن يهاجروا إىل فلسطني .وهكذا وجدت الهوية الوطنية الفلسطينية
ذاتها تواجه معضالت خاصة ومهامت خاصة ستطبع بالرضورة ألوان هذه الهوية وسريورة تكونها
يف التاريخ ،كام سرنى.
 .4قلنا يف مطلع الفقرة الثالثة إن هناك عالقة وثيقة بني مدى الوالء لكيان سيايس جديد ومدى
تطابق هذا الكيان مع تطلعات املجتمع .والحقيقة إن انهيار «الجامعة العثامنية» أحدث يف داخل
الجامعة الفلسطينية ما هو بالربكان أشبه .فقد كان اإلطار العثامين الكبري هو اإلطار الطبيعي الذي
يحقق الحامية الرضورية للبالد مام يخطط له الصهاينة .وكان طبيعياً أال تشهد فلسطني بعد انهيار
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السلطنة متايزات يف انتامئها وهويتها كالتي شهدها لبنان مثالً بني مؤيد بقوة لكيان لبناين منفصل
يف مقابل محبذ بقوة كذلك للوحدة السورية ومؤيد بالتايل إلزالته  .فإذ أصبحت سورية الطبيعية
هي اإلطار «الواسع» الذي يتيح تحقيق التوازن اإلسرتاتيجي املطلوب ومينحه حظاً من الصدقية
الرضورية ،كان طبيعياً أال ينقسم الفلسطينيون عىل االلتحاق بحكومة دمشق العربية ،وأن يؤكدوا
عىل أن بالدهم هي «سورية الجنوبية» .حتى القلة القليلة من األعيان الذين تلكأوا يف االنضامم
الرسيع إىل العهد الفيصيل فلم يحملوا مرشوعاً بديالً ،ويتصل تلكؤهم عىل األرجح بتحفظات عىل
محتوى الحكومة ذاتها ،وليس عىل فكرتها نفسها .فإىل أن أعدادا ً من األعيان الفلسطينيني شاركوا
السوري األ َّول كام يف إدارة العهد الفيصيل بدمشق ،24فقد أكد هؤالء
مشاركة ف ّعالة يف املؤمتر ّ
جميعهم يف بياناتهم وترصيحاتهم ومجمل تحركاتهم عىل رفض انفصال فلسطني عن سوريا .لقد
ظلت الوطنية الفلسطينية مندمجة يف الحركة العربية الجامعة وطموحها يف التوحد يف دولة واحدة
إىل الحد الذي تبنى فيه الفلسطينيون منذ البداية علم الثورة العربية ونشيدها ،واعتربوا أن املؤمتر
العريب يف دمشق هو املؤمتر الفلسطيني الثاين باعتبار أن األول اختتم أعامله يف القدس يف أوائل
شباط /فرباير .1919
هكذا ،مل يتصور العمل السيايس الفلسطيني يف تلك املرحلة املبكرة مستقبالً سياسياً خاصاً لفلسطني
خارج إطار الجامعة العثامنية أوالً ثم الجامعة السورية ثانياً .وخالل العهد الفيصيل قصري العمر،
وصعود املقال االستقاليل العرويب معه ،طرحت القضية الفلسطينية يف إطار الدعوة إىل ضامن
استقالل «سورية الكربى» وإنجاز وحدتها .لقد شكل اإلنتامء السوري العرويب بالنسبة للفلسطينيني
إطارا ً ممكناً يتسع لهويتهم املخصوصة ،من ناحية ،وعمقاً اسرتاتيجياً يعزز من موازين القوى التي
كانوا يعرفون منذئذ إنها مختلة لغري صالحهم ،من ناحية أخرى.
وألن العمل السيايس الفلسطيني مل يواجه انقسامات أو متايزات مذهبية  -كيانية و /أو طائفية -
وطنية عىل غرار املناطق األخرى ،تشكلت بدايات الوطنية الفلسطينية عىل صورة ائتالف إسالمي-
مسيحي يف مواجهة الصهيونية ،ومنت يف داخل هذا االئتالف .وظلت التعبريات السياسية األوىل
للوطنية الفلسطينية (املؤمترات اإلسالمية -املسيحية) تؤكد عىل أنها جزء من الحركة العربية
الواحدة .فمنذ املؤمتر األول ،أكد املؤمترون عىل أن فلسطني جزء من «سورية العربية ،إذ مل يحدث
قط أن انفصلت عنها يف أي وقت من األوقات» ،أكدوا عىل ارتباط سكان فلسطني بسكان سوريا
بـ»روابط قومية ودينية ولغوية وطبيعية واقتصادية وجغرافية» .وعرب هؤالء عن رغبتهم يف أن
تبقى فلسطني «غري منفصلة عن الحكومة السورية العربية املستقلة املرتبطة بالوحدة العربية،
خارجة عن كل نفوذ أو حامية .»25ورد يف تقرير فرنيس بتاريخ  1922/05/10بعنوان (املعارضة
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الشعبية لإلنتداب الربيطاين تضم كافة السكان يف فلسطني) أنه «يف مواجهة الخطر املشرتك ،تكتّل
عرب فلسطني ،مسلمني ومسيحيني ،يف جمعيات وروابط يف كل قرية ومنطقة ،وعقدوا ،رغم كل
ُ
العراقيل ،مؤمترهم يف القدس عام  .1919ويف صيف عام  ،1920يف القدس مجددا ً من  27حزيران/
يونيو حتى  3متوز/يوليو ،وحذروا فيها من «مغبة تحويل فلسطني إىل وطن قومي لليهود».26
تخف معاين حرص الفلسطينيني القوي عىل التأكيد عىل الوحدة السورية ال عىل الربيطانيني وال
ومل َ
عىل الصهيونيني ،وما ترددوا يوماً عىل العمل ضدها .يصف هربرت صموئيل ،يف تقرير قدمه إىل
وزارة الخارجية عن مهمة قام بها يف البالد يف مطلع العام  1920بوصفه رئيساً للجنة االستشارية
للتنمية االقتصادية يف فلسطني ،يصف مشاعر السكان العرب الفلسطينيني« :إن الحركة القامئة يف
فلسطني من أجل توحيدها مع سورية تنبع من مصادر مختلفة :فهناك شعور وطني طبيعي بني
املجموعة العربية الواعية سياسياً ملصلحة قيام دولة مستقلة ،بحيث تكون متسعة قدر اإلمكان.
كذلك فإن هناك شعورا ً بأن إدخال أي تقسيامت اقتصادية بني األقطار املتجاورة ،وهي التي كانت
من قبل تحت حكومة واحدة ،سيسبب كثريا ً من املتاعب ،وسيكون مبثابة خطوة انتكاسية؛ كام
أن هناك الحركة املعادية للصهيونية القامئة عىل تصور أن الهجرة الكبرية سوف تؤدي إىل وضع
السكان يف مستوى أدىن ،لذلك فهي تعترب سورية املوحدة املستقلة الوسيلة الوحيدة ملواجهة
الصهيونية».27
 .5غري أن الوقائع تقهر الرغبات .فإذ أثبتت التجزئة االستعامرية أنها أقوى من كل املرشوعات
التوحيدية ،فقد توجب عىل األعيان الفلسطينيني أن يواجهوا وضعاً فريدا ً يتسم بخطر صهيوين
داهم ،وبإدارة انتدابية غاشم ٍة يف كل مكان وخصوصاً يف فلسطني .فلنئ كانت بريطانيا وفرنسا
احرتمتا إىل هذا الحد أو ذاك رشوط االنتداب يف املناطق التي سيطرتا عليها ،فإن بريطانيا مارست
يف فلسطني حكامً استعامرياً مبارشا ً ،وتعاملت معها كام لو كانت واحدة من مستعمرات «التاج»،
يحكمها املفوض السامي مبارشة مبعاونة لجنة تنفيذية متكونة من عدد قليل من كبار املوظفني
اإلنجليز .إىل ذلك ،مل تكن بريطانيا تريد أن ترى يف عرب فلسطني شعباً له حقوق سياسية .وكانت
مصممة عىل السيطرة الكلية عىل فلسطني وعىل توفري رشوط نجاح الربنامج الصهيوين .وهي لذلك
كانت ترفض بإرصار عنيد أي مطلب من مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية ينال من سيطرتها
املطلقة عىل البالد؛ ويف الحقيقة صممت عىل عرقلة تكوين مركز للوطنية الفلسطينية يكون رمزا ً
لها  :تلتف حوله وميثلها يف صياغة مطالبها ويف ح ّد هذه املطالب .وقد كان لغياب هذا املركز تأثري
كبري عىل سريورة الهوية الوطنية الفلسطينية ،فقد «أثر إنكار حق الفلسطينيني يف دولة كثريا ً عىل
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منو هوية الفلسطينيني.»28
نعلم أن إنتاج املعاين السياسية (أو تأكيدها وقولبتها وإعادة إنتاجها) يقع يف داخل الثقافات
املحلية وعواملها التي تدخل هي بدورها يف تفاعل إن مع الثقافات املحيطة أو مع السائدة عاملياً.
ونعلم أن التفاعالت الثقافية ال تحدث يف التاريخ كام تحدث الزالزل .فال تجتاح الثقافة السائدة
الثقافات املحلية اجتياح الفيضانات .وال يعني انتقال الهوية الفلسطينية من «الجامعة العثامنية»
إىل «الوحدة العربية» املتمثلة يف الدولة الفيصلية يف دمشق تغيريا ً يف محتوى الهوية أو تحويالً لها
إىل إطار مغاير .فقد شكل التهويد الخطر الكبري الذي كان ميس هوية الجامعة الفلسطينية كلها.
ومل تتعامل النخبة الفلسطينية مع الوقائع ،التي كانت تتالحق بتسارع يفوق توقعاتها ويزلزل
عاملها بكليته ،إال من حيث عالقتها بالخطر املصريي الكبري .وما كان ميكن للفلسطينيني أن يروا
فصل بالدهم عن سورية (أعلن عنه رسمياً يف أواخر أيلول /سبتمرب  )1919غري أنه مسعى من
مساعي محارصتهم وإضعافهم يف مواجهة املرشوع الصهيوين .نرشت جريدة «العاصمة» (دمشق
 )1919/12/11بعنوان «احتجاج القدس مذكرة األندية والجمعيات العربية املقدسية وجهتها
إىل مجلس الشيوخ األمرييك» ،جاء فيها« :إن األمة السورية التي خاضت غامر هذه الحرب مع
الحلفاء ترى من اإلجحاف العظيم والظلم الفاحش أن يكون نصيبها من غنيمة النرص تقسيمها
تقسيامً يؤدي بها إىل الهالك القريب .كام أن جعل القسم الجنويب منها ،املأهولة جميعها بسكانها
العرب منذ ثالثة عرش قرناً ،وطناً قومياً لليهود والسامح لهم بالهجرة إىل البالد رغم أنوف أهلها
الذين أعلنوا (أنهم يرفضون) باإلجامع التام تلك الهجرة التي تؤدي بال ريب إىل إخراجهم من
بالدهم وقتل جامعتهم القومية .وهذا ظلم عجيب ،وال ميكن أن يخنع له العرب من املسلمني
واملسيحيني الذين صمموا عىل االحتفاظ ببالدهم وحياتهم وقوميتهم إىل الزمن األخري .»29أما
جريدة «فلسطني» فتؤكد ،يف عددها  14متوز /يوليو  ،1918عىل أننا «نطلب سيادة القانون املبني
عىل إرادة املحكومني ،والذي يؤيده رأي البرش املنظم» ،وتتساءل « :هل من املمكن بت مصري
فلسطني قبل أخذ رأيها إذن؟ أيجوز أن فئة قليلة من فلسطني تصبح بعد االحتالل االنكليزي صاحبة
السيادة يف البالد؟ فهذا النرضاه ،وال نظن أن دولة بريطانيا العظمى وحلفاءها يرضونه مطلقاً. »30
مييل جل الذين كتبوا عن القضية الفلسطينية إىل عزو النكبة إىل عاملني مركزيني اثنني .أوالهام
يتصل بـ «البنية اإلقطاعية البطركية للمجتمع الفلسطيني» وما يرتتب عنها عملياً من ان السلطة
ترتكز يف أيدي قلة من الوجهاء «طائفة (كاست) األفندية حيث تنشغل العائالت الكبرية مبنازعاتها
وبالدفاع عن مصالحها الخاصة أكرث من انشغالها باإلستيطان الصهيوين»؛ والثاين هو تأخر استيعاب
النتائج الفعلية التي سترتتب عىل ترصيح بلفور .»31ودرج باحثون فلسطينيون عىل وجه الخصوص
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(وكنت من بينهم يف كتايب نظرة جديدة إىل تاريخ القضية الفلسطينية املنشور قبل حوايل أربعني
سنة) عىل ترجيح القول إن النخبة الفلسطينية ألسباب تتصل ببنيتها االجتامعية رسعان ما أذعنت
ملصالحها الطبقية وطبعت بذلك بنية الحركة الوطنية الفلسطينية ومطالبها وهوية الفلسطينيني
بالتايل .ويضيف آخرون لتعليل ذلك التأكيد عىل قول بعضهم من معارصي تلك الفرتة املبكرة إن
اإلنجليز عملوا عىل توجيه الحركة الوطنية الفلسطينية وضغطوا باتجاه تحبيذ انفصالها عن التيار
العرويب يف املؤمتر السوري العام” .32ويقول هؤالء إنهم استقدموا ،عشية املؤمتر الفلسطيني األول
(القدس بني  )1919/2/9-1/27الجرنال جربائيل حداد (مدير األمن العام يف حكومة فيصل بدمشق)،
من أجل الضغط عىل أعيان القدس من أعضاء املؤمتر ،خصوصاً عىل رئيس الجمعية اإلسالمية
املسيحية يف القدس عارف باشا الدجاين وآخرين ،وحثهم عىل قبول فكرة “فلسطني للفلسطينيني”,
يف مواجهة فكرة أن فلسطني هي “سورية الجنوبية.”33
غري أن املسألة أشد تعقيدا ً من أن يُصار إىل حرصها بهذه الخطاطية التبسيطية بني طرفني أحدهام
ذميم بالتعريف .فمن غري املمكن اختزال موقف التيار “الفلسطيني” يف كونه محض استجابة
للضغط الربيطاين و/أو أنه يعرب عن املصالح الطبقية للقوم الذي تبنى التيار .وال يخفى أن املرجع
الوحيد الذي استند إليه سخنيني وغريه (سميح شبيب مؤخرا ً كمثال) هو بوراث 34Y. Porath
الذي يستند إىل مصادر استخباراتية صهيونية وبريطانية عموماً ويتعذر يف الوقت ذاته الركون
إىل موضوعيته .وال تكفي مالحظة كون أبرز دعاة تيار اإلنفصال الفلسطيني ،كام يقول عصام
سخنيني« ،من أثرياء فلسطني ومن رؤساء العائالت الكبرية ,بينام كان دعاة سوريا الجنوبية من
الشبان املوالني لفكرة الوحدة العربية »35لتفسري التحول الكبري يف الهوية الفلسطينية .أال يشكل
الوعي املبكر بالربنامج الصهيوين كام رأينا عنرصا ً قوياً حاثاً عىل التفكري يف تدبر األمور إزاء خطر
ماثل فاحش العنف؟ بل إن الدالالت الرمزية للتآلف املسلم – املسيحي يف فلسطني الميكن أن
تكون أقل وطنية مام لو كان إسمهاعربية أو وطنية أو فلسطينية أو غريها من التسميات .فالقضية
تتصل أوالً بتشكل حركة وطنية تستطيع أن تعرب عن تطلعات عرب فلسطني يف كفاحهم من أجل
انتزاع حقوقهم وإحباط الربنامج الصهيوين الذي كان بريطانياً بحسب معاين تلك الفرتة .أكرث من
ذلك ،يالحظ إيالن بابيه وأخرون أن الفلسطينيني األكرث انتقادا ً للحركة الصهيوينة واألشد تحذيرا ً
منه كانوا يف غالبتهم من الفلسطينيني املسيحيني.36
من املمكن القول إنه منا يف داخل الوطنية الفلسطينية الوليدة تيار كان أقلياً يف البداية (ميثله
املقدسيان عارف باشا الدجاين ويعقوب ف ّراج والحيفاويان رشيد الحاج إبراهيم واسكندر منسا
والغزاويان أحمد الصوراين وسعيد الشوا) يؤكد عىل وحدة سورية وفلسطني «مع املطالبة بحكومة
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فلسطينية مستقلة استقالالً داخلياً ضمن هذه الوحدة» .يتكشف ذلك بوضوح يف مذكرة الجمعية
اإلسالمية املسيحية بالقدس إىل معتمدي الدول بالقدس وإىل الحاكم العسكري الربيطاين يف
 1919/3/24وهي املذكرة التي ورد فيها مايأيت ..« :نطلب بلسان عموم األهايل أن يكون لفلسطني
حكومة دستورية مستقلة استقالالً داخلياً ،تتأسس عىل اختيار األهايل الوطنيني ،وتسن لنفسها
قوانني خاصة بها ،وفقاً لرغائب سكانها ،مرتبطة بسياسة سورية العربية املستقلة استقالالً تاماً ،وإننا
نطلب منع املهاجرة الصهيونية عن فلسطني ،وأن الميس استقاللنا الداخيل بأية صورة كانت.»37
وسيتضح هذا املطلب أيضاً يف مذكرة الجمعية إىل لجنة كنج -كراين ،ويف غريها من املواقف.38
والحقيقة أن الشاب محمد عزة دروزة كان وقتذاك ممتلئاً حامسة لحكومة فيصل وللتيار الوحدوي
العرويب ،ولعب دورا ً قوياً ،كام يقول ،يف ترجيح التيار التوحيدي يف داخل املؤمتر الفلسطيني
األول ،ويف صياغة بيانه ،39األمر الذي يؤثر عىل كتابته عموماً وعىل منهجيته يف التأريخ عىل
وجه الخصوص ،حيث الحدود «بني الذكريات الشخصية وكتابة البحث التاريخي» ،كام تقول
بحق بيان نويهض الحوت .40وماالذي يطلبه هذا التيار الوحدوي غري ربط القضية الفلسطينية
بالقضية السورية واعتبار «فلسطني جزءا ً من سورية العربية ،إذ مل يحدث قط أن انفصلت عنها
يف أي وقت من األوقات» ،و»أال تنفصل سورية الجنوبية ،أو فلسطني ،عن حكومة سورية العربية
املستقلة»41...؟ غري أن حكومة فيصل ذاتها مل تصمد طويالً ،من ناحية ،ومل تستطع تلبية تطلعات
الشبان من أمثال دروزة وغريه ،من ناحية ثانية.
والواقع أن حكومة دمشق الفيصلية عبرّ ت ،يف بدايتها ،عن تطلعات األعيان العرب يف كل البالد
السورية ،ومنهم أعيان فلسطني الذين شاركوا بكثافة يف املؤمتر السوري العام الذي عقد يف دمشق
يف  1920/3/6وأعلن امللكية يف كل سوريا ،وبايع فيصل ابن الحسني ملكاً عليها ،وكانوا أكرثية فيه.42
ولو صح مايرويه بوراث من أن أمني الحسيني قال يف األول من نيسان /أبريل  1920بعد عودته من
تعليل إضا ٌيف لفرط
دمشق ,إن الحكومة الربيطانية أيدت حكم فيصل عىل فلسطني ،43لتوفر لدينا ٌ
الحامسة الفلسطينية لحكومة فيصل وللمؤمتر السوري العام .بل إن أحد أعيان القدس ،وهو سعيد
الحسيني ،جرى اختياره يف  1920/3/8وزيرا ً للخارجية ألول حكومة عربية بدمشق.
لكن الوقائع املتسارعة رسعان ما أطاحت باآلمال أو بكثري منها .فقد أقر مؤمتر سان رميو يف
 1920/4/24اإلنتداب الفرنيس عىل سوريا والربيطاين عىل فلسطني وأدمج فيه ترصيح بلفور.
نجم عن ذلك أن أُعيد تشكيل الحكومة الفيصلية يف  1920/5/3استبعد جراءها وزير الخارجية
الفلسطيني سعيد الحسيني .وقد فُهم من استبعاد الحسيني ،كام كتب يوسف الحكيم الذي كان
وزيرا ً للنافعة يف تلك الوزارة «عدم إثارة بريطانية العظمى الناقمة عىل ذكر فلسطني ضمن الوحدة
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السورية يف قرار املؤمتر السوري .»44هكذا جافت الوقائع املتسارعة بفظاظة تطلعات الشبان أمثال
محمد عزة دروزة وأمني الحسيني وعارف العارف ،فضال عن األعيان الكهول بالتأكيد .توجب عىل
األعيان السوريني جميعهم إن يف دمشق أو يف بريوت والقدس أن يتكيفوا برسعة مع الوقائع .وكان
عىل الوالءات املع ّدلة أن تجد طريقها إىل التعبري عن محتواها وخصوصاً يف فلسطني املهددة.
نعرف اليوم أن الهويات ليست كينونات راسخة إال يف اللغة .ونعرف أن الهوية ليست كتلة ناجزة
تولد مكتملة أي تحدث دفعة واحدة يف التاريخ .فإىل أنها سريورة دامئة التشكل يف الزمان واملكان،
هي أيضاً مستويات أو هويات متجاورة أو متعايشة يف داخل هوية عليا أو كلية .فأنت زوج وأخ
وموظف ونقايب وابن مدينة ومنطقة وعائلة واسعة وتنتمي إىل أمة ومذهب وغري ذلك كثري .جميع
هذه الهويات تجتمع فيك وتتعايش فيك وتشكل جميعها هويتك أنت .كل منها يقبع فيك ويطل
برأسه حني يُستدعى أو يجد الحاجة والسبيل إىل الربوز .وهذه الحاجة قد تكون سياقاً أو استجابة
لتحد أو خطر ممكن يتهدد واحدة من هذه الهويات الدنيا التي تتخذ منك وطناً لها .الهوية هي
إذن أزمة دامئة ألنها تشكل دائم وصورة متجددة يف مرآة الذات.
بعد حوايل قرن من الزمان عىل تلك األحداث العاصفة ،يتعذر علينا اليوم سرب الرتاكامت التي
أفضت بالفلسطينيني إىل االنتقال من فلسطني سورية الجنوبية إىل فلسطني الفلسطينية ،والتعرف
عىل محتوى هذا اإلنتقال .ومن امللحوظ أن الفلسطينيني كانوا أول العرب الشاميني تأكيدا ً عىل
والئهم أو عىل هويتهم الجديدة التي صارت لهم بعد االحتالل الربيطاين والربنامج الصهيوين الذي
يتضمنه صك االنتداب وترصيح بلفور .وال ميكن لبحث جاد يف الهوية الفلسطينية غري أن يعمل عىل
سرب العوامل التي أفضت إىل تكيف الفلسطينيني الرسيع مع أوضاعهم املخصوصة ،والتعديالت
التي أدخلوها عىل شبكة الوالءات التي ينتمون إليها ،أي عىل هويتهم ،وصلة ذلك بالوعي باملخاطر
التي تحيط ببالدهم.
ملاذا ألح الفلسطينيون عىل خصوصية أوضاعهم وعىل الحاجة إىل تشخيصها ومعالجتها من حيث
هي أولية عىل جدول األعامل؟ ال جواب قاطع عىل السؤال .إذ كيف تُس ُرب اللحظة التي رشع فيها
الفلسطينيون يتعرفون إىل صورتهم املخصوصة مبعزل عن التاريخ ،أي بعيدا ً عن خصوصية التحدي
الذي متثله أخطار الربنامج الصهيوين ورديفه اإلنتداب؟ قد توفر لنا شهادة محمد رشيد رضا عن
املؤمتر السوري الفلسطيني يف جنيف ( 25آب /أغسطس 21-أيلول /سبتمرب  )1921مصدرا ً يساعدنا
يف تحديد العنرص الرضوري الذي أفىض إىل أن يُبرْ ز الفلسطينيون خصوصيتهم ويع ٍّدلوا من والءاتهم
يف داخل الحركة العربية .فقد أرص «الوفد العريب الفلسطيني» إىل املؤمتر (املكون من توفيق حامد،
رئيس الوفد ورئيس الجمعية اإلسالمية املسيحية يف نابلس ،وأمني التميمي ووهبة العيىس) أن

42

د .محمد حافظ يعقوب *

يُدعى املؤمتر بـ « املؤمتر السوري -الفلسطيني» ألن الوفد خيش أنه «إذا أطلق إسم سورية اآلن،
التدخل فلسطني يف مسامه» .ويضيف الشيخ رشيد رضا أن الوفد الفسطيني خيرَّ املؤمترين بني فصل
املسألة الفلسطينية عن القضية السورية ،أو ربط املسألة الفلسطينية بالوحدة العربية ألن ذلك
اليعرقل مطلب استقالل فلسطني» .كان أعضاء الوفد الفلسطيني يعتقدون ،كام يقول رضا« ،أن
ربط مصري فلسطني بباقي سوريا املنتدبة من شأنه أن يعرقل استقالل األوىل وال يساهم يف تحقيق
استقالل الثانية.»45
يبينِّ رشيد الخالدي يف بحثه املرموق عن الهوية الفلسطينية كيف أدخل الفلسطينيون عدة تعديالت
عىل املستويات العليا يف هويتهم  .46فقد انهار البعد العثامين مع انهيار السلطنة العثامنية .واختفى
الوالء العثامين بعد أن كان مركزياً يف هوية العرب السوريني قبل الحرب األوىل والتغريات الكربى
التي ترتبت جراءها .يتعلق التعديل الثاين باالنتقال نحو فلسطينية فلسطني (والفلسطينيني) بعد
أن استقرت لفرتة وجيزة عىل أنها سورية الجنوبية .أما التعديل الثالث فيتعلق بالهوية الجديدة
التي هي فلسطني ،وسرنى ذلك يف بحث الحق .ويتحدث باروخ كمرلنغ يف الهوية الفلسطينية
السابقة عىل االنتداب عن هويتني متعايشتني أوالهام عثامنية «تنسجم وهوية وإيديولوجيا النخب
الحرضية من تجار ونبالء ( ..وهوية تخص) الفالحني والفئات الشعبية الدنيا ترتبط بالعشرية،
والدين واإلنتامء إىل قييس /ميني؛ ويقوم اإلسالم بجرس الهوة بني الفالحني واألفندية.47
 .6ما تقدم يفرس بالتأكيد ملاذا كان النهيار الحكومة العربية الفيصلية بدمشق يف متوز /يوليو 1920
وقع الصاعقة عىل رأس الفلسطينيني؛ وملاذا شكل لهم صدمة عنيفة وحدثاً مربكاً ومذهالً ،وملاذا
بدت الناس وكأنها فقدت ظهريها األسايس ،وسندها القوي يف مواجهة خطر التهويد؛ وملاذا أن
بعض الحركات املسلحة املناهضة للصهيونية ,التي كانت بدأت يف منطقة سمخ والحدود السورية
الفلسطينية ،48مل تستطع االستمرار باعتبار أن «ظروف دمشق السيئة التي انتهت بانتهاء العهد
الفيصيل كانت أخذت تشتد وتتالحق دراكاً ،»49بحسب واحد من رجاالت العهد الفيصيل هؤالء،
هو محمد عزة دروزة.
ليس القرص املليك أو الرئايس سلطة فحسب .إنه كذلك نقطة استقطاب ،ومركز تلتقي لديه
وحول املوقف منه (مهام كان املوقف) اإلرادة الوطنية والهوية الوطنية بالتايل للبالد الجديدة.
إنه مركز الكيانية الجديدة باعتبار أن وجوده ،مجرد وجوده ،هو الذي يحدد رشوط «اللعبة»
السياسية كلها .وبغياب هذا املركز ،كان عىل الحركة الوطنية الفلسطينية أن تخلقه لبنة لبنة يف

43

يف التعبريات األوىل للهوية الفلسطينية

ظروف عسرية وغري مواتية بالتأكيد .ومل يكن سهالً يف ظروف الزلزال الكبري الذي واجهته الجامعة
الفلسطينية أن تنجب هذه القيادة /املركز التي ستلتقي عندها إرادات أهايل البالد ومصالحها
وشبكات والءاتها ،وهي كثرية ومتعارضة بالتعريف .والواقع أن الربيطانيني سوف يعرقلون إنشاء
هذا املركز املرجعي ،وسوف ميتنعون عن اإلعرتاف به ،إن وجد ،50متبعني سياسة «فرق تسد» عىل
أسس طائفية وجغرافية وجهوية وعشريية وأرسية وغري ذلك .وال تخفى معاين الرفض الربيطاين
للكيانية الفلسطينية التي كانت تتبلور مع ذلك بالتدرج .ففي هذه الكيانية يكمن بالضبط أُ ّس ما
يخشاه الربيطانيون والصهاينة يف الوطنية الفلسطينية ،وهو رفض وعد بلفور والربنامج الصهيوين.
وال ميكن لوطنية فلسطينية أن تنمو من خارج إطار الهوية الفلسطينية ومطالبها املعارضة لهام
ولرشعيتهام .وال ميكن لها أن تنمو وأن تقوم بوظائفها من غري أن تتأمسس أي من غري أن تعرب عن
نفسها يف مؤسسات وبنية تنظيمية ومهامت الخ .وهو ما سيتضح يف فرتة الحقة.
****
من املستحسن التوضيح هنا ,تحاشياً لكل لَبس ممكن :ال تولد الهويات الجمعية دفعة واحدة؛ إنها
سريورات تاريخية معقدة تلتقي فيها جملة من العنارص التي تتفاعل يف الزمان واملكان ,إنها توليفة
تنضج يف التاريخ ويتعذر فهمها من غريه .ومبا هي املرآة الرمزية أو املعنوية التي ترى الجامعة
عربها صورتها يف التاريخ ،فالهويات الميكن أن تكون ناقصة أو جزئية قط .فهي إما أن تكون تامة
أو ال تكون أبدا ً .وهي كغريها من الجامعات العربية التي كانت مازالت إىل حد قريب عثامنية ،مل
تكن الجامعة الفلسطينية قد تعرفت بعد إىل هويتها الجديدة التي صارت لها ،ومل يتسن لها أن
تعيد ترتيب قواها وتراتباتها وتعاضداتها وشبكات والءاتها مبا يتامىش مع الوقائع الجديدة التي
تحيط بها .وكان عىل هذه الجامعة ,ليك تتمكن من خلق مرك ٍز لهويتها ومحور تلتقي لديه إرادات
جامعاتها وشبكات مصالحها وهوياتها الفرعية أو الدنيا ،أن تبتكر هذا املحور وأن توجده من
«عدم» .وكان عىل هذا املركز كيام يوجد ,أن ينشأ من بني هذه الهويات الدنيا ,وأن يعلو عليها
جميعها ,بحيث ترى ذاتها فيه ويتجاوزها هو يف الوقت ذاته.
أطلقت عىل هذه السنوات األربع أو الخمس األوىل من عمر االحتالل الربيطاين اسم
لقد
ُ
سنوات الجمر ,ألنها السنوات التي انهار فيها عامل كامل من املعايري والقيم واملصالح والرتاتبات،
وبالرضورة الهويات واالنتامءات .إنها سنوات القلق الكبري,ففيها اكتشف الفلسطينيون حجم
الخطر الذي دهمهم وحدود إمكاناتهم عىل مواجهته ،ومقدار حاجتهم إىل إعادة ترتيب
أمورهم وبالرضورة عاملهم الذي إليه ينتسبون .ويف هذه السنوات الحرجة بحسب وصف
رشيد الخالدي لها ، 51رشع الفلسطينيون يف بلورة هوية جامعة لهم ،وبالتعرف إىل أنفسهم مبا
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هم فلسطينيون ينتمون إىل وطن تستهدفه تالعبات املستعمرين وبرامجهم .غري أن اكتشافهم
يخل من إعادة توضيب لسلم الهويات ،من
لفلسطينيتهم مل يحدث دفعة واحدة ,من ناحية ،ومل ُ
ناحية ثانية .وقد شكلت الخشية من الخطر الذي ميثله الربنامج الصهيوين العنرص املركزي الذي
يقف يف أس هذه التحوالت .كتب الكابنت كامب من دائرة االستخبارات الربيطانية يف تقريره عن
املؤمتر الفلسطيني األول يف القدس (كانون /2يناير :)1919إن الخوف من الصهيونية يقف «وراء
السبب الرئييس الذي كان يدفع الشبان ,من العنارص املوالية للوحدة العربية من العطف عىل
اإلتحاد مع سورية العربية املستقلة .فبانضامم فلسطني إىل سورية العربية يصبح يف وسع شعب
فلسطني ،مبساعدة العرب اآلخرين ،أن يقاوم الهجرة اليهودية بنجاح .»52يف حني أن الخوف من
الربنامج الصهيوين دفع الفلسطينيني ,بعد أقل من سنتني وإثر انهيار دولة فيصل بدمشق عىل
وجه الخصوص ,إىل أن يُدخلوا تعديالً عىل والئهم ,فيح ّولونه من سورية الجنوبية إىل فلسطني
العربية .ينقل د .بشري نافع عن بوراث  Y. Porathأن موىس كاظم باشا الحسيني ,اول رئيس
للجنة التنفيذية ,أي لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ,قال للمؤمتر العريب الفلسطيني إنه
«بعد األحداث األخرية يف دمشق ,يجب إجراء تعديالت جذرية عىل الخطط ،فال سورية جنوبية
بعد اآلن»؛ يجب الدفاع عن فلسطني.53
ولقد ترتب عن ذلك أن التدامج الفلسطيني تسارع يف تلك األيام التي تبدو بعيدة يف معايري
اليوم .فقد اجتمعت األجناد يف كيان واحد ،وأخذت تتعرف إىل ذاتها يف هذا االجتامع ،يف حني
رشعت الوالءات الجهوية يف فلسطني االنتدابية تتمحور حول مدن ساحلية (حيفا ويافا عىل وجه
الخصوص) ,فكانت تنمو وتغدو نقاط جذب لكل من يبحث عن مكان تحت الشمس .وإزاء تزايد
الوعي بحجم الخطر الذي كان يحيط بالبالد ،رشعت القدس تصري بالتدرج مركز هذا الكيان الوليد
كله ورمز هويته .وما كادت سنوات العرشينات تنتهي حتى غدا الفلسطينيون كينونة جمعية
تتعرف إىل ذاتها يف مطالبها العامة وهويتها الوطنية؛ وتراها يف مركز يعكس صورتها بعد أن
كانت جامعات وعشائر وأرس وعصبيات محلية وجهوية ومذهبية وغريها .هكذا ,بدأ الفلسطينيون
جل العقد األول من عهد االنتداب عىل صورة فئات ال يجمعها غري خوفها من خطر يتهددها
ّ
جميعها ،واختتموه وقد غدوا شعباً له حركته الوطنية العامة وقيادته املركزية التي متثل مصالحه
اإلسرتاتيجية.
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