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اســتمدت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية املعاصــرة تكوينهــا مــن تاريخ فلســطني 
ــه األساســية، ومدخــالً  ــة االســتعمار والتحــرر ركيزت ــذي تُشــكل ثنائي املعاصــر ال
لفهــم انعطافاتــه وأحداثــه املفصليــة. لطاملــا ركــزت دراســات الباحثــني واملؤرخــني 
الفلســطينيني –خاصــة- علــى سياســات مشــروع االســتعمار االســتيطاني 
ــط  ــول خ ــى ط ــا عل ــي له ــطيني األصالن ــعب الفلس ــدي الش ــي وتص الصهيون
ــى األحــداث  ــن عل ــوم. ورغــم اتفــاق املؤرخــني املعاصري ــى الي الصــراع املســتمر حت
املفصليــة فــي التاريــخ الفلســطيني املعاصــر، إال أن تنــاول املؤرخــني لهــا جــاء مــن 
توجهــات متعــددة نظــرت لهــا مــن زوايــا مختلفــة، وســاهم ذلــك إلــى حــد كبيــر 
فــي خلــق صــورة أغنــى وأكثــر شــموالً جملريــات األحــداث ومآالتهــا فــي الصــراع علــى 

فلســطني.  

ــام  ــن الع ــداع ع ــطني لإلب ــرة فلس ــى جائ ــل عل ــاب احلاص ــذا الكت ــة ه ــرز أهمي تب
2020، فــي اتباعــه تأطيــره اخملتلــف عمــا اتبعــه الكاتــب فــي مؤلفاتــه الســابقة من 
ــد أو غيــر مألــوف  جهــة، وفــي وضعــه الصــراع علــى فلســطني ضمــن إطــار جدي
ــداً الغربيــني منهــم، مــن جهــة أخــرى. لقــد  بالنســبة للكثيــر مــن القــرّاء، وحتدي
اعتمــد رشــيد اخلالــدي فــي مؤلفاتــه الســابقة منهجــاً بحثيــاً أكادمييــاً ارتكــز على 
التوثيــق واســتخدام املــواد األرشــيفية والوثائــق التاريخيــة فــي الدراســة والبحــث 
بعيــداً عــن مصــادر التاريــخ البديلــة. يتضــح متيــز هــذا الكتــاب بإفســاح اخلالــدي 
اجملــال للشــهادات الشــخصية والتاريــخ العائلــي والشــخصي، إلــى جانــب الوثائــق 
واألرشــيفات، لتســاهم فــي روايــة تاريــخ فلســطني باعتبــاره تاريخــاً حيــاً تفاعــل 
فيــه الشــعب الفلســطيني مــع وطنــه ومــا حــل بــه علــى مــدار الســنوات وليــس 
مــادة تاريخيــة جافــة، مــا ســمح للقــارئ غيــر اخملتــص باالســتفادة مــن الكتــاب، 
ــال  ــى أنهــا مث ــه الشــخصية عل ــه ومعارف ــه وجتــارب عائلت ــدي جتارب ــاول اخلال إذ تن

للنمــوذج الفلســطيني األوســع امللــيء بتجــارب شــبيهة ملــا ورد فــي كتابــه.

ــا  ــى تأطيره ــز عل ــا يرك ــدر م ــدة بق ــة جدي ــات تاريخي ــاب معلوم ــدم الكت  ال يق
ــات  وحتليلهــا وفهمهــا بأســلوب مختلــف، فــال يــدرس تاريــخ فلســطني منــذ بداي
القــرن العشــرين علــى أنــه صــراع بــني احلركــة الصهيونيــة والشــعب الفلســطيني 
فحســب، بــل باعتبــاره حربــاً اســتعمارية مســتمرة منــذ مــا يربــو علــى املئــة عــام 
ــر قــوة ضــد الســكان األصالنيــني  شــنتها مجموعــة مــن األطــراف الدوليــة األكث
ــم  ــد إرادته ــم ض ــن وطنه ــي ع ــى التخل ــم عل ــل إرغامه ــن أج ــطينيني م الفلس
لصالــح توطــني شــعب آخــر مكانهــم فــي ســياق مشــروع اســتعماري اســتيطاني 
يســتهدف بالدهــم ووجودهــم. وال تقتصــر هــذه احلــرب فــي واقعهــا علــى البعديــن 
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العســكري واإلســتراتيجي، بــل تنطــوي أيضــاً علــى اســتهداف سياســي وتاريخــي 
ــات القــرن التاســع  ــدأ مــع نهاي ــي الفلســطيني ب ــي يهــدد الوجــود األصالن وثقاف

عشــر ولــم ينتــهِ إلــى اآلن. 

ــعيد  ــي إدوارد س ــغل كرس ــي يش ــارز وأكادمي ــؤرخ ب ــو م ــدي -وه ــيد اخلال ــود رش يع
ــات  ــي الوالي ــا ف ــة كولومبي ــي جامع ــخ ف ــم التاري ــي قس ــة ف ــات العربي للدراس
املتحــدة األميركيــة- إلــى نهايــات اإلمبراطوريــة العثمانيــة حينمــا بــدأت األحــداث 
ــاحتني  ــى الس ــيئاً عل ــيئاً فش ــح ش ــى وتتض ــام تتوال ــة ع ــرب املئ ــة حل املؤسس
احملليــة والدوليــة. يشــير اخلالــدي مــن خــالل تتبعــه لتطــورات مشــروع االســتعمار 
ــزه عــن منــاذج االســتعمار االســتيطاني األخــرى  ــى متي ــي إل االســتيطاني الصهيون
عبــر التاريــخ؛ كونــه مســتقالً بذاتــه وال يتبــع ملركــز خارجــي فــي كيــان سياســي 
آخــر، ذلــك أنــه اعتمــد علــى الدعــم مــن القــوى العظمــى فــي العالــم فــي كافــة 
مراحلــه، وال يــزال دون أن يكــون امتــداداً عضويــاً بنيويــاً لدولــة محــددة، علــى خــالف 
ــتيطاني  ــروعها االس ــتمرار مش ــا واس ــي بقائه ــزت ف ــي ارتك ــرى الت ــاذج األخ النم
ــر.  ــة االســتعمار الفرنســي فــي اجلزائ ــل فرنســا فــي حال ــة املركــز مث ــى الدول عل
ــة تصــدي الشــعب الفلســطيني لهــذا االســتعمار  ــوازي جترب ــدي بالت ــدرس اخلال ي
بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا ومآالتهــا مقارنــة بتجــارب غيــره مــن الشــعوب األصالنيــة 
ــى  ــا، إل ــالف بينه ــابه واالخت ــى التش ــوء عل ــليط الض ــاوالً تس ــم، مح ــول العال ح
جانــب الــدروس التاريخيــة التــي ميكــن تعلمهــا منهــا. يبحــث الكتــاب فــي ســت 
نقــاط حتــول فــي مســار الصــراع علــى فلســطني اعتبــر كاتبــه كالً منهــا إعــالن 
حــرب علــى الشــعب الفلســطيني، أفــرد لــكل منهــا فصــالً كامــالً مــن الكتــاب. 
ــان  ــي إب ــي والعامل ــاب مبقدمــة تضــع القــارئ فــي ضــوء املشــهدين احملل ــدأ الكت يب
انتهــاء احلــرب العامليــة األولــى وتقــوده مــن وعــد بلفــور عــام 1917 باعتبــاره إعــالن 
احلــرب األول، إلــى قــرار التقســيم فــي العــام 1947، فقــرار مجلــس األمــن رقــم 242 
فــي العــام 1967، ثــم الغــزو اإلســرائيلي للبنــان عــام 1982، وصــوالً التفاقيــة أوســلو 
ــر  ــزة احملاص ــاع غ ــى قط ــة عل ــروب املتتالي ــاء باحل ــام 1993، وانته ــي الع ــالم ف للس

وإعــالن الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب صفقــة القــرن. 

ــي  ــد دول ــاء بع ــة بإضف ــتة املتتالي ــرب الس ــات احل ــدي إلعالن ــل اخلال ــم حتلي يتس
ــي  ــذاً ف ــطني، آخ ــي فلس ــة ف ــة احمللي ــداث التاريخي ــع واألح ــدرس الوقائ ــا، في عليه

ــا.  ــل معه ــا وتتفاع ــر فيه ــي تؤث ــة الت ــة والدولي ــرات اإلقليمي ــاره التغي اعتب

تؤســس مقدمــة الكتــاب لفصولــه الالحقــة، إذ يناقــش فيهــا اخلالــدي عــدداً مــن 
ــتة  ــرب الس ــات احل ــأن إعالن ــه بش ــا حتليالت ــي عليه ــي يبن ــة الت ــكار اجلوهري األف
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علــى فلســطني. يفــرد الكاتــب جــزءاً مهمــاً مــن املقدمــة لتنــاول قضيــة الهجــرات 
اليهوديــة األولــى إلــى فلســطني؛ باعتبارهــا بدايــات ملشــروع اســتعمار اســتيطاني 
ــع  ــة. يرج ــة يهودي ــى دول ــا إل ــطني بأكمله ــل فلس ــو حتوي ــدد ه ــد مح ــدف واح به
الكاتــب بالتاريــخ إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد املالمــح 
ــق االنقســامات والتفرقــة فــي صفــوف اجملتمــع الفلســطيني  ــى حملــاوالت خل األول
ــني  ــر تشــجيع هجــرة جماعــات مــن املســتوطنني اليهــود األوروبي وترســيخها، عب
بذريعــة أن هــذه الهجــرات لــم تكــن إال ألقليــات معينــة هربــاً مــن االضطهــاد الــذي 
تعــرض لــه اليهــود فــي مجتمعاتهــم األصليــة خاصــة فــي أوروبــا الشــرقية وطلبــاً 

ــب الفلســطينيني. ــى جان للجــوء إل

ــع  ــوء الوقائ ــي ض ــطني ف ــي فلس ــة ف ــع احمللي ــة الوقائ ــى دراس ــدي إل ــد اخلال يعم
ــهد  ــى املش ــار عل ــن آث ــه م ــا تركت ــي، وم ــرار العامل ــع الق ــز صن ــي مراك ــة ف الدولي
العــام فــي فلســطني مــع بدايــات القــرن العشــرين، مركــزاً علــى أن بدايــات حــرب 
املئــة عــام االســتعمارية علــى فلســطني تأثــرت بشــكل كبيــر بالــدور األساســي 
ــات الصــراع  ــي بداي ــاً نظــر املهتمــني ف ــة فيهــا، الفت ــه القــوى اخلارجي ــذي لعبت ال
علــى فلســطني إلــى خصوصيــة حــرب املئــة عــام، مــن حيــث كونهــا حربــاً تهــدف 
إلقامــة كيــان اســتعمار اســتيطاني فــي فلســطني حاربــت علــى مدارهــا جهــات 

ــان. ــدالً عنهــا فــي بعــض األحي ــة، وب متعــددة مــن أجــل احلركــة الصهيوني

ــم،  ــتهدف بالده ــي تس ــرة الت ــرى واملؤام ــة الكب ــوالت العاملي ــذه التح ــوء ه ــي ض ف
ــة  ــاحتني احمللي ــى الس ــداث عل ــات األح ــاً جملري ــاً عميق ــطينيون وعي ــر الفلس أظه
والدوليــة، ورفضــوا بشــكل قاطــع كافــة محــاوالت اســتبدالهم وإقصائهــم عــن 
ــم  ــي بالده ــة ف ــداث اجلاري ــن األح ــزل ع ــطينيون مبع ــن الفلس ــم يك ــم، إذ ل أرضه
ولــم يفتقــروا إلــى الوعــي واإلدراك الكافيــني ملعرفــة مــا يــدور فــي بالدهــم أو يحــاك 
ضــد شــعبهم كمــا روجــت الدعايــة الصهيونيــة، وظهــر ذلــك جليــاً فــي رســالة 
يوســف ضيــاء اخلالــدي، جــد الكاتــب األكبــر، إلــى ثيــودور هيرتــزل مؤســس احلركــة 
الصهيونيــة العامليــة التــي عبــر فيهــا عــن صــوت فلســطني اجلمعــي بــأن شــعبها 
لــن يقبــل االضطهــاد واالســتبداد ولــن يتنــازل عــن أرضــه لصالــح أي كان، أمــا الــرد 
الصهيونــي، فجــاء مؤشــراً ملــا ســتكون عليــه تعامــالت الصهيونيــة وداعميهــا مــع 

الســكان األصالنيــني فيمــا بعــد، واتســم باإلهمــال.

لــم متتلــك احلركــة الصهيونيــة فــي البدايــات األولــى حلــرب املئــة عــام املقومــات 
ــى أرض الواقــع منفــردة. فــي  ــذ مشــروعها عل ــة التــي تســمح لهــا بتنفي الكافي
ذلــك احلــني، كانــت بريطانيــا العظمــى وحدهــا مــن متتلــك القــوة واإلمكانيــة لشــن 
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احلــرب ضــد الفلســطينيني علــى مــرأى مــن املنظمــات واملؤسســات الدوليــة التــي 
يطالهــا نفوذهــا وتهيمــن عليهــا. متثــل دور بريطانيــا فــي ســحق أي إمكانيــة لوجود 
ــاف  ــي إضع ــياً ف ــت دوراً أساس ــث لعب ــة، حي ــول النكب ــطينية بحل ــة فلس مقاوم
ــطينية  ــورة الفلس ــدار الث ــى م ــرة 1936-1939 عل ــي الفت ــعب ف ــات الش إمكاني
ــات الصهيونيــة ضمــن  ــدرب العصاب ــت فــي الوقــت نفســه ت ــرى، بينمــا كان الكب
ــوق  ــة تف ــكرية وتنظيمي ــدرات عس ــات ق ــذا العصاب ــب ه ــا أكس ــا، م صفوفه

ــة.  ــي النكب ــب عليهــم وتهجيرهــم ف الفلســطينيني ومتكنهــم مــن التغل

يحمــل الفصــل األول عنــوان »اإلعــالن األول للحــرب 1917-1939«، ويركــز فيــه 
ــا  ــت بريطاني ــي كان ــرب الت ــات احل ــاره أول إعالن ــور باعتب ــد بلف ــى وع ــدي عل اخلال
ــطيني  ــع الفلس ــة. كان اجملتم ــة الصهيوني ــح احلرك ــا لصال ــة له ــى راعي العظم
ــات اإلبراهيميــة  ــزال يضــم ســكاناً مــن الديان ــة العثمانيــة ال ي ــات الدول فــي نهاي
ــات  ــن مكون ــاً م ــها مكون ــرت نفس ــة، اعتب ــة يهودي ــم أقلي ــن ضمنه ــالث، وم الث
اجملتمــع الفلســطيني ذي األغلبيــة املســلمة، وتوفــرت لديهــا مقومــات وإمكانيــات 
االنخــراط داخــل هــذا اجملتمــع والعيــش فــي إطــاره رغــم االختالفــات الدينيــة. ويركــز 
اخلالــدي هنــا علــى أن هــذه األقليــة كانــت مــن الســكان األصالنيــني علــى خــالف 
ــن جــاءوا ضمــن مشــروع اســتعمار اســتيطاني  ــن اليهــود األوروبيــني الذي املهاجري
ــى  ــة املتتابعــة إل ــي. خلقــت الهجــرات الصهيوني اســتهدف هــذا اجملتمــع األصالن
فلســطني تصنيفــني مــن الســكان علــى نفــس األرض، أحدهمــا أصالنــي يتعــرض 
ــلب  ــتوطن يســتهدف وجــود األول ويس ــر مس ــاء متعمــدة، واآلخ ــاوالت إقص حمل

ــده شــيئاً فشــيئاً.  ــي بل ــة ف ــه القومي حضــوره وحقوق

ــر  ــد ألي ذك ــاء املتعم ــع اإلقص ــل األول لتتب ــن الفص ــر م ــزء األكب ــدي اجل ــرد اخلال يف
للفلســطينيني فــي نــص الوعــد، بحيــث كان يشــار إليهــم دائمــاً »اجملتمعــات غيــر 
ــوق  ــة دون احلق ــة والديني ــي املدني ــى النواح ــم عل ــرت حقوقه ــة«، واقتص اليهودي
السياســية والقوميــة الوطنيــة. متتــع املســتوطنون اليهــود فــي املقابــل باالعتــراف 
ــة  ــم الوطني ــم بحقوقه ــد متتعه ــجع الوع ــودي«، وش ــعب اليه ــم »الش بكونه
ــى  ــا العظم ــاء بريطاني ــر إقص ــم يقتص ــة. ل ــرى كاف ــم األخ ــب حقوقه ــى جان إل
ــا  ــي اتبعته ــات الت ــت السياس ــل كان ــي، ب ــهد الدول ــى املش ــطينيني عل للفلس
ــتوى  ــس مس ــيطرتها بنف ــت س ــع حت ــي تق ــي الت ــي األراض ــداب ف ــلطات االنت س
التغييــب إن لــم يكــن أكثــر. عمــدت الســلطات البريطانيــة إلــى تضييــق اخلنــاق 
ــد  ــدور الوع ــأن ص ــات بش ــداول املعلوم ــت ت ــي، ومنع ــي احملل ــل الصحف ــى العم عل
بــني الفلســطينيني ضمــن محــاوالت متعمــدة وممنهجــة لتغييبهــم عــن األحــداث 
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املؤثــرة فــي مســتقبل وطنهــم. ويرجــع اســتهداف الســلطات البريطانية للنشــاط 
ــه الصحافــة فــي  ــذي لعبت ــدور الهــام ال ــى ال ــي فــي فلســطني إل الصحفــي احملل

ــطينية.  ــة الفلس ــة الوطني ــكيل الهوي تش

يســلط اخلالــدي الضــوء علــى ســياقات تشــكل الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
الهويــات  أن  الفلســطينيني، ويشــدد علــى  لــدى  القومــي  الشــعور  وتعزيــز 
السياســية تشــكلت قبــل أن يواجــه الفلســطينيون املشــروع الصهيونــي، إذ 
ــي  ــداب البريطان ــض االنت ــياً يرف ــاً سياس ــهدون تنظيم ــطينيون يش ــدأ الفلس ب
واملشــروع الصهيونــي معــاً قبــل حلــول النكبــة والصــدام املباشــر مــع العصابــات 
ــة العربيــة الكبــرى واضحــاً فــي  الصهيونيــة. ودائمــاً مــا كان االنتمــاء إلــى الهوي
ــز  صفــوف الفلســطينيني، لكــن انتماءهــم لفلســطني تعــزز بوضــوح نتيجــة حتي
بريطانيــا العلنــي لصالــح املشــروع الصهيونــي، فلــم يكــن بإمــكان الفلســطينيني 
ــرار بإلغــاء وجودهــم، وهكــذا  ــي اإلق ــه يعن ــك أن قبول ــود وعــد بلفــور، ذل ــول بن قب
تكــون احلركــة الصهيونيــة قــد جنحــت فــي اجتثــاث عالقــة الشــعب الفلســطيني 

ــة بهــا.  ــه التاريخي ــر قطــع صلت بأرضــه عب

يشــير اخلالــدي أيضــاً إلــى األثــر الهــام الــذي تركتــه النازيــة علــى بدايــات الصــراع 
ــود  ــد اليه ــة ض ــر العنصري ــات هتل ــجعت سياس ــرائيلي، إذ ش ــطيني اإلس الفلس
أعــداداً كبيــرة مــن اليهــود األوروبيــني علــى الفــرار إلــى فلســطني هربــاً مــن النازيــة، 
حتــى لــو كانــوا مــن الرافضــني للمشــروع الصهيونــي ولفكرة االســتيطان فــي أرض 
ــادي  ــود االقتص ــن اليه ــوق املهاجري ــر تف ــدأ يظه ــاً، ب ــاس. تدريجي ــطني باألس فلس
علــى العــرب، ورافقتــه زيــادة ســريعة فــي النســب الدميوغرافيــة بفعــل الهجــرات 
املتتاليــة، وكذلــك زيــادة فــي التنظيــم والقــوة. جــاءت اجلهــود البريطانيــة مكملــة 
ــاهم  ــد س ــطني، فق ــي فلس ــي ف ــهد احملل ــى املش ــر عل ــن أث ــة م ــه النازي ــا تركت مل
ــب اإلدارة  ــى جان ــلحة، إل ــات املس ــن العصاب ــة م ــق إدارة صهيوني ــي خل ــداب ف االنت

البريطانيــة التــي وفــرت لهــم الدعــم وعــززت نفوذهــم. 

رفــض الفلســطينيون الواقــع الــذي أرادتــه احلركــة الصهيونيــة ودعمتــه بريطانيــا 
ــت  ــام 1936 عم ــي الع ــرى ف ــورة كب ــكل ث ــى ش ــم عل ــاء رفضه ــى، وج العظم
ــادة  ــة والقي ــني والصهاين ــن البريطاني ــكل م ــأة ل ــكلت مفاج ــرها، وش ــالد بأس الب
ــد أول  ــي تع ــا الت ــة العلي ــة العربي ــورة الهيئ ــد الث ــكلت بع ــطينية. وتش الفلس
جســم تنظيمــي جامــع للشــعب الفلســطيني بعــد احلــرب العامليــة األولــى، إال أن 
بريطانيــا لــم تعتــرف بهــا يومــاً ممثــالً عــن الفلســطينيني، بــل وعزلــت قادتهــا إلــى 
جــزر السيشــل، تاركــة الفلســطينيني فــي حالــة مــن التشــرد والتشــرذم والضيــاع، 
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ــوا فــي املنفــى. ــذاك كان ــن آن خاصــة أن القياديــني البارزي

ــي  ــتعمار بريطان ــوة اس ــام ق ــام 1947 أم ــي الع ــهم ف ــطينيون أنفس ــد الفلس وج
ــى  ــك األول ــة مســتقلة عــن تل ــدن وحركــة اســتعمار اســتيطاني ثاني مركزهــا لن
رغــم اعتمادهــا علــى دعمهــا. وكان قــد أصبــح الوقــت متأخــراً عنــد جــالء االنتــداب 
لتغييــر أي شــيء، فــكل األحــداث كانــت قــد ترســخت عبــر 30 ســنة قبــل العــام 
1948، إال أن نهايتهــا جتلــت فــي ذلــك العــام مــع تهجيــر اجلــزء األكبــر مــن الســكان 

العــرب.

يقــع الفصــل الثانــي حتــت عنــوان »اإلعــالن الثانــي للحــرب 1948-1947«، ويناقــش 
ــخ فلســطني  ــراً فــي تاري ــر تأثي ــرز ونقطــة التحــول األكث ــدي احلــدث األب ــه اخلال في
ــني  ــطيني ب ــعب الفلس ــد الش ــاً ض ــا حرب ــة بوصفه ــدأت النكب ــد ب ــعبها. لق وش
1947 و1948، إال أن جذورهــا تســبق 15 أيــار )مايــو( 1948 وآثارهــا تتعــداه لعقــود. إن 
النكبــة التــي يتناولهــا اخلالــدي هــي عمليــة مســتمرة بــدأت مالمحهــا األولــى مــع 
ــات العــام 1947،  ــي املتمثــل بقــرار التقســيم الصــادر فــي نهاي إعــالن احلــرب الثان
ولــم تنتــهِ إلــى اآلن، مبعنــى أن اللحظــة التاريخيــة املعاكســة لهــا، التــي تتمثــل 

بعــودة الالجئــني، لــم تتحقــق بعــد.

ــور  ــد حض ــوف عن ــل للوق ــذا الفص ــن ه ــة م ــاحة مهم ــب مس ــص الكات  يخص
احلركــة الصهيونيــة فــي املشــهد العاملــي، إذ أظهــرت منــذ بداياتهــا فهمــاً عميقــاً 
للسياســة الدوليــة، دفعهــا لالهتمــام بالتأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار فــي الــدول 
ــوالت  ــم دور التح ــا فه ــم هن ــن امله ــي. وم ــام الدول ــى النظ ــة عل ــر هيمن األكث
الكبــرى التــي نتجــت عــن احلــرب العامليــة الثانيــة فــي حــدوث النكبــة، فقــد كانــت 
الصهيونيــة فــي بداياتهــا مشــروعاً اســتعمارياً مدعومــاً مــن بريطانيــا العظمــى، 
إال أنــه بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وانســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطني 
ــة  ــج، تنبهــت احلركــة الصهيوني وجالئهــا عــن مســتعمراتها فــي الشــرق بالتدري
إلــى ضــرورة االســتعاضة عــن بريطانيــا بالواليــات املتحــدة األميركيــة، التــي متركزت 
قواتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ نهايــة احلــرب ولــم تتركــه حتــى اآلن، 
ــي  ــبة. وف ــراءات املناس ــه اإلج ــذوا حيال ــم يتخ ــرب ول ــه الع ــه ل ــم ينتب ــا ل ــو م وه
الفتــرة نفســها، لــم تنجــح الــدول العربيــة فــي اســترداد فلســطني، أو بــذل جهــود 
ــى أنهــا متفوقــة عســكرياً  ــي روجــت نفســها عل ــة لهزميــة إســرائيل الت حقيقي
ــام  ــاً أم ــح واضح ــاع، أصب ــذه األوض ــل ه ــي ظ ــة. ف ــة مجتمع ــدول العربي ــن ال ع
الفلســطينيني أنــه لــم يعــد باإلمــكان االعتمــاد علــى أي مــن األنظمــة العربيــة، وال 
بــد مــن تقريــر مصيرهــم بأنفســهم بعيــداً عــن االنتــداب واالســتيطان واألنظمــة 
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العربيــة. أخــذت العالقــات األميركيــة اإلســرائيلية تتقــارب أكثــر فأكثــر، لدرجــة أن 
احلركــة الصهيونيــة باتــت تطالــب بتحويــل فلســطني كاملــة إلــى دولــة يهوديــة 
وليــس تقســيمها فقــط، وفــي املقابــل، تزايــد تهميــش الفلســطينيني وإقصاؤهــم 
مــع تعاقــب اإلدارات األميركيــة واســتمرار احلركــة الصهيونيــة فــي التأثيــر عليهــا.

يقــف املؤلــف فــي الفصــل الثالث الــذي يحمــل عنــوان »إعالن احلــرب الثالــث 1967« 
عنــد انعكاســات التقــارب املســتمر فــي العالقــات بــني الواليــات املتحــدة األميركية 
ــا  ــا بينهم ــات فيم ــت العالق ــث تنام ــة، بحي ــة العربي ــي املنطق ــرائيل ف ــة إس ودول
وشــملت أبعــاداً مختلفــة، لدرجــة أن حــروب إســرائيل والعــدوان الــذي متارســه فــي 
املنطقــة أصبحــا محكومــني باالتفــاق مــع الواليــات املتحــدة األميركيــة واملقبــول 
مــن طرفهــا وبتغطيــة دبلوماســية وتســهيالت منهــا أمــام اجملتمــع الدولــي. عــاد 
إعــالن احلــرب الثالــث علــى الــدول العربيــة املتاخمــة لفلســطني احملتلــة بخســائر 
فادحــة، أدت إلــى تراجــع قــوة مصــر بعــد النكســة عــام 1967 لصالــح بــروز اململكة 
العربيــة الســعودية املقربــة مــن الواليــات املتحــدة كبديــل فــي املنطقــة العربيــة 

والشــرق األوســط.

ــطينيني  ــاء الفلس ــن إقص ــة م ــة العربي ــي املنطق ــة ف ــات النكس ــخت تداعي رس
ــرار  ــدر ق ــد أص ــدة ق ــألمم املتح ــع ل ــن التاب ــس األم ــة أن مجل ــر، لدرج ــكل أكب بش
ــار  ــر أو اعتب ــرب دون أي ذك ــرائيل والع ــني إس ــات ب ــي العالق ــر ف ــذي ينظ 242، ال
للفلســطينيني، كمــا لــو أن الشــعب األصالنــي غيــر موجــود فــي األســاس. لعــل 
أســوأ مــا فــي إعــالن احلــرب هــذا هــو أن قــرار 242 ســيصبح بعــد بضــع ســنوات 

ــرائيلي. ــطيني اإلس ــراع الفلس ــل الص ــي ح ــاً ف أساس

ــذي  ــد ال ــاء املتعم ــش واإلقص ــة والتهمي ــل املتتالي ــات األم ــن خيب ــم م ــى الرغ عل
تعــرض لــه الفلســطينيون خــالل إعالنــات احلــرب الثالثــة، فــإن احلركــة الصهيونيــة 
ــورة الفلســطينية لتوحدهــم مــن  ــي إلغــاء وجودهــم، إذ جــاءت الث ــم تنجــح ف ل
ــوف  ــي صف ــم ف ــودة التنظي ــد كان لع ــم. لق ــم وحضوره ــد صوته ــد ولتعي جدي
ــاً أن حتتكــر  ــي، فلــم يعــد ممكن ــدى املشــروع الصهيون ــر مــؤرق ل الفلســطينيني أث
احلركــة الصهيونيــة الروايــة التاريخيــة وتنشــر دعايتهــا السياســية أكثــر وبشــكل 

أوســع.

ــة مبنظمــة  ــدول العربي ــراف مــن جامعــة ال جنــح الفلســطينيون فــي كســب اعت
ــداً للشــعب الفلســطيني، وافتتحــت  ــالً شــرعياً ووحي ــر الفلســطينية ممث التحري
ــم، وبعدهــا  ــة حــول العال ــر مــن 100 دول ــي أكث ــات دبلوماســية للمنظمــة ف بعث
حتــدث الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات أمــام اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بصفتــه 
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رئيســاً ملنظمــة التحريــر وقائــداً للثــورة باســم الفلســطينيني فــي كافــة أماكــن 
ــيما  ــم، ال س ــي العظي ــاح الدبلوماس ــدي بالنج ــه اخلال ــا وصف ــو م ــم، وه تواجده
بعــد عقــود مــن التجاهــل مــن جانــب عصبــة األمم واألمم املتحــدة والــدول العظمــى. 
ــمية  ــود الرس ــا اجله ــر فيه ــم تثم ــي ل ــياقات الت ــي الس ــى ف ــه حت ــف أن ويضي
النتائــج املرجــوة، عملــت اجلهــود الشــعبية علــى إيجــاد بدائــل فــي اإلعــالم والتأثيــر 
ــرأي  ــى ال ــر عل ــي التأثي ــون ف ــه األكادميي ــذي لعب ــدور ال ــل ال ــام، مث ــرأي الع ــي ال ف
العــام فــي اجلامعــات األميركيــة. وبينمــا كانــت املنظمــة تفتتــح بعثــات رســمية 
ــني مصــر  ــي اإلســرائيلي األول ب ــع العرب ــم، شــكل اتفــاق التطبي فــي أنحــاء العال
وإســرائيل هــزة بالغــة األثــر بالنســبة للفلســطينيني والعــرب عمومــاً. واألســوأ أن 
إعــالن احلــرب هــذه املــرة أســس إلدخــال الفلســطينيني فــي معضلــة ضمــن عمليــة 
ــول  ــن قب ــد م ــي، كان ال ب ــراف الدول ــى االعت ــوا عل ــل أن يحصل ــن أج ــالم، فم الس

الصيــغ الدوليــة التــي تنكــر وجودهــم، وبخاصــة القــرار 242.

يشــدد اخلالــدي فــي »اإلعــالن الرابــع للحــرب 1982« علــى ضــرورة النظــر إلــى الغــزو 
اإلســرائيلي للبنــان علــى أنــه جهــد عســكري إســرائيلي أميركــي مشــترك، فكيــان 
ــى  ــة عل ــة الثاني ــرب العاملي ــات احل ــذ نهاي ــد من ــتيطاني املعتم ــتعمار االس االس
ــزو  ــم غ ــرار بحج ــاذ ق ــتطيع اتخ ــة، ال يس ــدة األميركي ــات املتح ــن الوالي ــم م الدع
ــم  ــه للجرائ ــان تغطيت ــة ودون ضم ــي املنطق ــه ف ــة راعي ــاورة دون موافق ــة مج دول
التــي ســيرتكبها. وكان ال بــد لكيــان االســتعمار مــن اتخــاذ خطــوات علــى األرض 
ــم  ــل تنظي ــه بفع ــع تقدم ــتعماري، أو تراج ــروعه االس ــل مش ــة دون فش للحيلول

الشــعب األصالنــي الــذي ظــن أنــه جنــح فــي محــوه.

ــان  ــي لبن ــا ف ــر وجوده ــتمر خط ــن األردن، اس ــر م ــة التحري ــروج منظم ــد خ بع
يتهــدد إســرائيل، لــذا أرادت الســلطات اإلســرائيلية إقصاءهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك. 
وانعكســت فظاعــة اجلرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل ســلباً علــى الصــورة التــي 
ســعت جاهــدة لتلميعهــا أمــام العالم، حيــث نقلــت وكاالت األخبــار العامليــة صوراً 
ــروت واخمليمــات الفلســطينية  ــي ارتكبهــا اإلســرائيليون فــي بي للدمــار واجملــازر الت
ــي هــذا الفصــل  ــدي ف ــني بشــكل أساســي. ويعتمــد اخلال ــان ضــد املدني ــي لبن ف
علــى ســرد جتاربــه الشــخصية والعائليــة ونقــل الشــهادات مــن ذاكــرة مــن عرفهم 
فــي بيــروت فــي تلــك الفتــرة، مــن أجــل نقــل صــورة مــا حــدث فعــالً آنــذاك، بحيــث 
ــل  ــيفات، وتفاصي ــن األرش ــة م ــات التاريخي ــني املعلوم ــط ب ــارئ الرب ــتطيع الق يس

األحــداث مــن الذاكــرة لتكويــن فهــم أعمــق إلعــالن احلــرب هــذا.

مراجعة كتاب : حرب المئة عام على فلسطين: قصة االستعمار االستيطاني والمقاومة

254



ع ا

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

يخصــص اخلالــدي الفصــل اخلامــس الــذي يحمــل عنــوان »اإلعــالن اخلامــس للحــرب 
ــورة  ــاً للث ــاً هام ــا منوذج ــى باعتباره ــة األول ــن االنتفاض ــث ع 1987-1995«، للحدي
ــار  ــأول انتص ــا ب ــاً إياه ــم، واصف ــاء العال ــي أنح ــا ف ــردد صداه ــي ت ــعبية الت الش
ــراً  ــت أث ــا ترك ــيما أنه ــام 1917، ال س ــذ الع ــدة من ــرب املمت ــي احل ــطيني ف فلس

ــطينية. ــة الفلس ــي للقضي ــام العامل ــرأي الع ــار ال ــت أنظ ــي لف ــاً ف إيجابي

تعــد االنتفاضــة األولــى مؤشــراً علــى فشــل احلركــة الصهيونية فــي إمتــام مهمتها 
ــطينية  ــة الفلس ــحق املقاوم ــطيني وس ــود الفلس ــاء الوج ــي إلغ ــتعمارية ف االس
وخلــق دولــة يهوديــة، فحتــى مــع إبعــاد املنظمــة عــن لبنــان، ازدادت قــوة احلركــة 
ــة مــن  ــة، واندلعــت االنتفاضــة بعــد ســنوات قليل ــة داخــل األراضــي احملتل الوطني
ــر  ــه مــع كل جناحــات منظمــة التحري ــرى اخلالــدي أن ــان. وي الغــزو اإلســرائيلي للبن
الفلســطينية فــي إعــادة فلســطني علــى خريطــة العالــم، فــإن االنتفاضــة تركــت 

أثــراً أكثــر إيجابيــة فــي الــرأي العــام العاملــي مــن أي حــدث فلســطيني آخــر.

 يخصــص الكاتــب أيضــاً جــزءاً مهمــاً مــن هــذا الفصــل للحديــث عــن مفاوضــات 
ــة  ــراِع طبيع ــم ت ــات ل ــر أن املفاوض ــد، فيذك ــلوب ناق ــا بأس ــي يتناوله ــلو الت أوس
ــي  ــود ف ــي تس ــدة الت ــية املعق ــة والسياس ــاع االجتماعي ــتيطان وال األوض االس
ــت  ــرائيل وأمل ــا إس ــالم صممته ــة الس ــى أن عملي ــيراً إل ــاع، مش ــة والقط الضف
الواليــات املتحــدة شــروطها، مشــدداً علــى أنــه لــم يكــن باإلمــكان فــرض أوســلو إال 
بجهــود أميركيــة، وبذلــك، يكــون إعــالن احلــرب اخلامــس قــد حــدث برعايــة أميركية. 

ــرب  ــادس للح ــالن الس ــوان »اإلع ــاء بعن ــذي ج ــر، ال ــادس واألخي ــل الس ــا الفص أم
ــة  ــا القضي ــت إليه ــي آل ــاع الت ــى األوض ــدي إل ــه اخلال ــرق في 2000-2014«، فيتط
ــدوا  ــن وج ــطينيني بالذي ــاً الفلس ــلو، واصف ــات أوس ــد اتفاقي ــطينية بع الفلس
ــاس،  ــح وحم ــي فت ــني حركت ــام ب ــل االنقس ــلطتني بفع ــل س ــي ظ ــهم ف أنفس
ــالل  ــا االحت ــي يرتكبه ــم الت ــى اجلرائ ــب عل ــز الكات ــالل. ويرك ــت االحت ــك حت وكذل
ــاع  ــي قط ــني ف ــطينيني املدني ــى الفلس ــتمر عل ــج ومس ــكل ممنه ــرائيلي بش اإلس
ــالل  ــش االحت ــنها جي ــي ش ــة الت ــروب املتتالي ــع احل ــالل تتب ــن خ ــر، م ــزة احملاص غ
اإلســرائيلي علــى الفلســطينيني مــن ســكان قطــاع غــزة، التــي وظفتهــا املاكينــة 
اإلعالميــة الصهيونيــة لصاحلهــا، بحيــث صــورت إســرائيل بالضحيــة، التــي تدافــع 
عــن نفســها ضــد الصواريــخ التــي تســتهدفها، بينمــا كانــت فــي الواقــع ترتكــب 
ــكرية  ــوة العس ــدي بالق ــاً، وتعت ــة دولي ــلحة محرم ــتخدم أس ــرب وتس ــم ح جرائ
ــم  ــاحة وال ميكنه ــدودة املس ــة مح ــة جغرافي ــي منطق ــون ف ــني يعيش ــى مدني عل

ــم.  ــه عليه ــذي تفرض ــار ال ــبب احلص ــا بس مغادرته

مراجعة كتاب : حرب المئة عام على فلسطين: قصة االستعمار االستيطاني والمقاومة

255



ع ا

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

ــة  ــب لصفق ــد ترم ــي دونال ــس األميرك ــالن الرئي ــد إع ــه عن ــدي كتاب ــي اخلال ينه
القــرن، لكــن حــرب املئــة عــام ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن بالشــكل الــذي ناقشــه 
ــة  ــون الدعاي ــى ك ــة عل ــي اخلامت ــدي ف ــد اخلال ــه. ويؤك ــول كتاب ــى ط ــدي عل اخلال
ــتمرارها، إذ  ــا واس ــي بقائه ــياً ف ــالً أساس ــة عام ــة الصهيوني ــية للحرك السياس
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تلميــع صورتهــا أمــام العالــم، وحتــرص علــى احتــكار 
حــق روايــة حيثيــات الصــراع، وتشــكيل الــرأي العــام العاملــي بالشــكل الــذي يخــدم 

ــتعمارية.  ــا االس أهدافه

ــطينيني  ــني الفلس ــوق ب ــي احلق ــاواة ف ــدأ املس ــاد مب ــاً اعتم ــدي أيض ــرح اخلال يقت
واإلســرائيليني ضمــن كيــان سياســي واحــد مــن أجــل حــل الصــراع بــني الطرفــني. 
وال ينكــر الكاتــب هنــا مســؤولية احلركــة الصهيونيــة وجيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
ــل  ــى أن ح ــير إل ــه يش ــطيني، لكن ــعب الفلس ــق الش ــة بح ــم املرتكب ــن اجلرائ ع
الصــراع مرتبــط بشــكل أساســي باعتــراف كال الطرفــني بالوجــود القومــي للطــرف 

اآلخــر، بغــض النظــر عــن ســياقات تشــكل الهويــة والوجــود القوميــني.
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