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مقدمة
   تصدر هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب القيّم بعد مرور ما يزيد على ثالثة عقود من 
إصدار الطبعة األولى عن مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، والذي كان 
مقره بيروت إلى حني إقفاله بعد إجتياح بيروت في العام 1982، وسرقة محتوياته من 
قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي، وانتقال بعض أعماله إلى قبرص. وقد ُفقد الكتاب من 
الزمن. تشكل إعادة طباعته مناسبة هامة ألنه يؤرخ ملسار حزب  األسواق منذ مدة من 
فلسطيني لم ُيقَيض له أن يعمر طوياًل، لكنه أيضًا ترك أثرًا ال يستهان به في احلياة السياسية 

الفلسطينية مبا في ذلك العبر التي ميكن استخالصها حتى ِمْن َما لم ينجح في إجنازه.
ر حزب االستقالل العربي فترة عامني أو ما يناهز ذلك، وهي مدة قصيرة في عمر  عَمّ
األحزاب، غير أنه انفرد بتجديد أوسع وأوضح لطبيعة الصراع في فلسطني على أنه ليس 
اإلنتداب  هو  فلسطيني  منظور  من  املستهدف  الطرف  وأن  الصهيونية،  احلركة  مع  فقط 
كان  وإن  الصراع الحقًا،  لفهم  اإلطار  الوطنية هذا  احلركة  تبنت  وقد  أيضًا.  البريطاني 

بشكل تدريجي.
العائلية  التغلب على  العربي من  يتمكن حزب اإلستقالل  لم  الكاتب،  يشير     وكما 
والعشائرية في احلياة السياسية الفلسطينية قبل عام 1948. وإذا كان هذا من ما »أخفق« 
احلزب في إجنازه، فإن لهذا »اإلخفاق« داللة هامة. إن احلياة السياسية تعكس إلى حد 
النكبة،  أية فترة تاريخية، وفلسطني ما قبل  الراسخة في  القوى اإلجتماعية  كبير طبيعة 
املتعذر على ح��زب اإلستقالل  ك��ان من  ال��واق��ع،  وف��ي  القاعدة.  ه��ذه  لم تكن تشذ عن 
العربي أن يحدث اختراقًا في احلياة احلزبية الفلسطينية املبنية على العائلية ومصادر قوتها 

اإلقتصادية كما كان احلال عليه في تلك الفترة. 
حلزب  التأسيس  في  العربي  اإلستقالل  ح��زب  فشل  من  األساسية  العبرة  إن  بالتالي 
حداثي يتخطى مراكز القوى العائلية التقليدية، هو ما حصل بعد النكبة وكنتيجة لها من 
احتكرت  التي  الفلسطينية  للعائالت  السياسية  ثم  اإلجتماعية ومن  الهيمنة  انهيار أسس 
العمل السياسي قبل ذلك. والعبرة األساسية هي أن احلزب لم يكن في وسعه أن ينجح 
دون  اجلوانب  هذه  عن  مستقلة  جماهيرية  قاعدة  وبناء  والعشائرية  العائلية  تخطي  في 
إحداث تغيير في األساس املوضوعي لسلطة وسطوة هذه العائالت في احلياة السياسية 
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الفلسطينية. وهذا ما مت بفعل النكبة.
املسلح،  الكفاح  طريق  اختطت  جديدة  أح��زاب  لظهور  أيضًا  النكبة  مهدت  وق��د     
األح��زاب  هذه  تشكلت  وقد  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  في  فصائل  الحقًا  وأضحت 
وتناثروا  وطنهم  من  ش��ردوا  الذين  والالجئني  املهجرين  من  أساسي  بشكل  والفصائل 
شكلت  وقد  أخ��رى.  عربية  وبلدان  ولبنان  وسوريا  األردن  في  الالجئني  مخيمات  في 
هذه املخيمات احلاضنة اجلديدة لألحزاب والفصائل اجلديدة غير املبنية على العائلية أو 

العشائرية وإمنا كانت حاضنتها األساسية هي مخيمات اللجوء والتشرد واملعاناة.
وقد قدم الدكتور سميح شبيب خدمة جلى بتأليف هذا الكتاب. فهو مبني على وثائق 
على  عملوا  الذين  من  ع��دد  مع  مفصلة  ومقابالت  ال��وج��ود،  ال��ن��ادرة  اإلستقالل  ح��زب 
تأسيس احلزب وقادوه الحقًا. والكتاب مبني أيضا على معرفة تفصيلية وعميقة بالتاريخ 
الفلسطيني احلديث. وسوف تثري إعادة طباعة هذا الكتاب املكتبة الفلسطينية والعربية 
ويسعف الدارس والقارىء والطالب اجلامعي في فهم جانب مهم من احلياة السياسية في 
فلسطني قبل النكبة. وللدكتور سميح جزيل الشكر منا كدارسني وباحثني وقراء وطلبة، 
على تأليف هذا الكتاب أواًل، والعمل على وضعه في يد القراء مرة أخرى بعد نفاذه، 

ثانيًا.

د. جورج جقمان
رام الله، 2014/2/10
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مقدمة 
الطبعة االولى

قضية فلسطني هي قضية األمة العربية األولى

  بقلم: أكرم زعيتر 

تاريخها  وحفل  أساليبها  تفاوتت  وقد  املقاومة،  ولدت  الصهيوني  اخلطر  تبّدى  ومنذ 
ساخطه،  واضرابات  صاخبة،  ومظاهرات  صارخة،  واحتجاجات  داميات،  بثورات 
ومقاطعة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكل ما ميكن أن يدخل في باب البذل باألنفس 

واألموال والثمرات. 
وهذا التاريخ، تاريخ القضية، منذ كانت، هو الكفيل بأن ينقل ميراث جيل سابق إلى 
جيل الحق، وهو، إذا كتب بتجرد عن الهوى وتنزه عن التجني وترفع عن التحامل، 
فإنه يكون احلافظ األمني الذي يصون الوديعة املقدسة التي يحس كل وطني أن له نصيبًا 

من أمجادها.
لم  سبقوه  الذين  أن  أبنائه  كل  قلوب  في  يرسخ  أن  قضيتنا  تاريخ  إليه  يرمي  مما  ولعله 
أرواحهم  استرخصوا  أبناؤها، وإمنا  يسترخ  لم  الوطن، وأن فلسطني  يفرطوا في جنب 

فداء لها، وثمنًا لعربيتها، وحريتها. 
وقد سبق االحتالل البريطاني فلسطني سنة 1918 وعود باالستقالل وعهود باحلرية. 
على  عزمها  تؤكد  ومناشير  ببيانات  تلك  وعودها  بريطانيا  ع��ززت  االحتالل  مت  وحني 
األخذ بيد البالد احملتلة نحو االستقالل، وذلك ألن االستقالل كان هو املطلب الوطني 
األول، وحني مت التوقيع في مؤمتر فرساي على ميثاق عصبة األمم سنة 1919، عّرف 
امليثاق االنتداب تعريفًا يؤكد أن البالد التي كانت تابعة لالمبراطورية العثمانية قد وصلت 
من الرقي إلى درجة يستطاع عندها االعتراف بقيامها بصفة أمم مستقلة، على أن تتولى 
إسداء املعونة واملساعدة اإلدارية لها دولة منتدبة، إلى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على 
الوقوف وحدها على أن يكون لرغائب هذه اجلماعات اعتبار رئيسي في اختيار الدولة 
املنتدبة. ولكن ما لبث املجلس األعلى للحلفاء املنعقد في سان رميو في نيسان )إبريل( 
أن  على  البريطاني  االنتداب  حتت  فلسطني  جعل  قرر،  ما  جملة  في  قرر،  أن   1920
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مستطيل  عنيف  بصراع  إيذانًا  القرار  هذا  فجاء  بلفور...  تصريح  تنفيذ  بريطانيا  تلتزم 
بني العرب من جهة والصهيونية واالستعمار البريطاني من جهة أخرى.

ولكن  ومقاومتهما...  والصهيونية  االنتداب  رفض  على  البالد  اجتمعت  لقد  نعم، 
ذكرها  ألسباب  الصهيونية  على  املقاومة  تركيز  فكرة  الوطنية  احلركة  اعترت  أن  حدث 
ال��واق��ع...  ال��داه��م  اخلطر  هي  الصهيونية  بكون  أربابها  وت��ذرع  الكتاب،  ه��ذا  مؤلف 
وكان من شأن هذا التركيز أن يجعل اإلنكليز في مأمن من توجيه املقاومة الفعلية ضدهم 
بالذات، وكان من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار اإلنكليز حكمًا يحتكم إليه في شكوى أفاعيل 

اليهود... وقضاة يترافع اخلصمان إليهم، مع أنهم هم أصل الشر وحماته!
اقتطاف ثمرات مقاومتنا  إليهم واجتناب قراعهم دون  وطاملا حالت سياسة االحتكام 

الصهيونية مهما تكن شرسة وحافلة بأروع البطوالت...
وقد تنبه بعض الشبان إلى خطل هذا األسلوب فكتبوا وخطبوا واطلقوا على أنفسهم »حملة 
الفكرة االستقاللية« ذلك ألن املطالبة باالستقالل تعني أن بريطانيا املنتدبة هي العدو األول، 
انبثوا في جمعيات وأندية وصحف،  ولكن هؤالء لم ينظموا في حزب أو منظمة وإن هم 
وكانوا عنصرًا فعااًل ال يفتأ يقحم فكرة رفض االنتداب ومقارعة اإلنكليز واملطالبة باالستقالل 
في معظم املؤمترات الوطنية... حتى إذا استفحل اخلطر الصهيوني استفحااًل ينذر بتهويد 
تنادي  بريطانية،  البريطاني، وبقوانني  السالح  بريطاني، وبحماية  البالد، مبوجب تخطيط 

بعض العاملني في احلقل الوطني إلى تأليف حزب االستقالل مما فصله املؤلف. 
وإذا كان حزب االستقالل لم يعمر طوياًل كحزب ذي نظام وضوابط وفروع، فإن أعضاءه 
باالستقالليني  يعرفون  وأصبحوا  الوطني،  احلقل  في  متضامنني  مبادئه،  على  أمينني  ظلوا 
التي   1933 ويشار إليهم باعتبارهم كتلة متضامنة مؤثرة. ومن تتبع أجواء مظاهرات سنة 
كانت حتديًا للسلطة البريطانية وثورة على قوانينها، وإرهاصات الثورة الكبرى واإلضراب 
العظيم سنة 1936، رأى أثر الشباب االستقالليني في إذكائها. ومع أنهم كانوا ممثلني بهذه 
الصفة في اللجنة العربية العليا التي انبثقت عن اإلضراب في أوائله وما رافقه من اضطراب، 
فالواقع أن احلركة الوطنية واإلضراب العظيم والثورة الكبرى، قد دلت على أن األمة كلها 
استقاللية ال باملعنى احلزبي للكلمة ولكن باملعنى املبدئي أو املعتقدي لها، وغدا قراع بريطانيا 

هو شعار احلركة وتردد على كل لسان: »بريطانيا أصل الداء وأساس كل بالء«.
وأجيء إلى هذا الكتاب فأشهد، بادئ الرأي، أن مؤلفه السيد سميح شبيب قد اندمج 
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وهو يعده في جو احلركة االستقاللية كأنه عاصرها واشترك فيها. 
إن الدأب على البحث والتقصي والقدرة على اكتناه األسرار واستنباط النتائج، ذلك 

كله مع التزام املوضوعية جعل هذا الكتاب سفرًا وثيقًا يعتمد عليه ويرجع إليه.
من  العربي  القومي  النضال  مرحلة  في  البحث  ذل��ك  الكتاب  ه��ذا  حسنات  من  وإن 
أواخر العهد العثماني والعهد الفيصلي في سوريا، ويدخل في هذا الباب تلك املقدمات 

السياسية للنضال حتى قيام احلزب ووضع احلالة السياسية واالقتصادية فيه. 
واملؤلف حني يدرس بيانات احلزب ويبحث في نشاطاته ال يتوانى في إبداء استنتاجات 
يحالفها تفكير سليم، وفي لقاءاتي إياه حلظت قدرته على محاكمة القضايا وأن في ذهنه 
خصوبة تتبني دقائق األمور فضاًل عن جالئلها، أبعد ما يكون عن مكابرة عهدناها في بعض 
كتاب همهم التحامل، ودأبهم التجني، وتأويل بعض املمارسات السياسية السالفة تأوياًل 

يجتنب اإلنصاف، ويجنح إلى األجحاف... ويعللون أحداث املاضي مبنطق احلاضر.
وإذا كانت قلة من املصادر الوافرة التي رجع إليها قد اعتمد مؤلفوها على الهوى اجلامح 
أو على الذاكرة اخلائنة، فإن املؤلف لم يعدها حقائق مسلمًا بها فنخلها جيدًا وفرز قمحها 
التاريخية  الكتابة  مدماك  في  صاحلة  »لبنة  دراسته  تأتي  أن  في  رج��اءه  وحقق  زؤانها  من 

العربية املعاصرة مبا يخدم البحث العلمي وقضايا النضال العربي«.
إن الوثائق والبيانات التي أحلقها املؤلف بالرسالة، هي ذاتها وجه مشرق للحركة الوطنية 

عابق بطيوب من اجلهاد، ال يستغني عنه دارس القضية، أو ناشد غذاء تاريخي نضالي.
الصهيوني  ال��ب��اط��ل  ع��ل��ى  وال���ث���ورة  ط��وي��ل.  ط��وي��ل  فلسطني  لتحرير  ال��ش��وط  أن  إال 
واالستعماري مستمرة، وقوافل الفداء تترى، وجذوة املقاومة تتقد، وأجيال املخيمات 
بأميانهم  ورسموا  قلوبهم  في  حملوها  قد  عيانًا  فلسطني  يعرفون  ال  الذين  النكبة  وأبناء 
املذلة  ودف��ع  املغتصب  الوطن  السترداد  اجلهاد  طالئع  وهم  صدورهم،  على  خطوطها 
النضال.  زادًا من االزداد في رحلة  املؤلف  الدنيا. وسيرى هؤالء في كتاب  عن عرب 
والتذكارات الوطنية من امللهمات الستقامة املسيرة ومن موقظات الهمم ملواصلة الكفاح. 
وأحسب أن املؤلف قد حقق بكتابه هذا هدفًا قوميًا وأرجو أال أغالي في أملي أن يكون 
لنا من السيد سميح شبيب مؤرخ قدير لقضيتنا في مختلف مراحلها، وهو كما بدا لي 

قدير على استخدام األدوات املتوافرة لديه لينشئ منها رسالة قومية خيرة نيرة. 
1980
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متهيد
شكلت األحزاب السياسية، إحدى ركائز العمل اجلماهيري للحركة الوطنية الفلسطينية 
إبان مرحلة االنتداب البريطاني على فلسطني، وقد تباينت هذه األحزاب في مواقفها من 

هذا االنتداب، وفي تصديها له. 
ومما ال شك فيه أن دراسة وافية للحركة الوطنية الفلسطينية ما بني احلربني العامليتني، 
تظهر مدى التحوالت الفكرية والسياسية، التي عرفتها فلسطني منذ العشرينات وبخاصة 
في  فلسطني،  في  العربي  االستقالل  ح��زب  دور  أيضًا  وتظهر  الثالثينات،  مطلع  في 
إرساء مفاهيم سياسية جذرية في توجيه الكفاح الوطني نحو مقاومة االنتداب البريطاني 
والصهيونية في آن معًا. فقد كان لهذا احلزب دور أساسي في حتضير الظروف التاريخية 

لوالدة الكفاح املسلح الفلسطيني.
الهامة  الفلسطينية، ونشاطاته  الوطنية  أهمية دور هذا احلزب في احلركة  وبالرغم من 
بأية دراسة مستقلة، عربية كانت أم أجنبية، واملالحظ أن دارسي  آنذاك، فإنه لم يحظ 
التاريخ الفلسطيني، في هذه الفترة من تاريخ فلسطني، لم يولوا األحزاب الفلسطينية، 
للحركة  دراستهم  سياق  في  لها  دراستهم  أدرج��وا  وإمن��ا  الكافية،  العناية  ع��ام،  بشكل 
الوطنية إبان عهد االنتداب. من هنا كان اختياري لهذا املوضوع، هادفًا تسليط األضواء 
على دوره املتميز. وحتليل جتربته السياسية في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، 

ضد كل من احلركة الصهيونية واالنتداب البريطاني. 
وفي دراستي، حاولت جاهدًا اعتماد املوضوعية في ذكر الوقائع وحتليلها، في محاولة 
تيسر لي جمع معظم  املنبثقة. وقد  التاريخية  استنتاجات تدعمها احلقائق  إلى  للوصول 
مع  أجريتها  التي  الشخصية  املقابالت  خ��الل  من  باحلزب،  اخلاصة  األساسية  املصادر 
نويهض،  املركزية، وهم: عزة دروزة، وأكرم زعيتر، وعجاج  ثالثة من أعضاء هيئته 
العون  نويهض،  عجاج  األستاذ  حتريرها  ورئيس  لصاحبها  العرب  مجلة  أعداد  وكانت 
األكبر لي في هذا البحث. إضافة إلى ما قدمه لي االستاذان أكرم زعيتر وعزة دروزة، 
بني  والرابع واخلامس،  الثالث  دفاتره،  بوضع  األول  قام  إذ  مشكورين، من مساعدة، 
يدي فكانت استفادتي منها كبيرة. كما أن الثاني تفضل بوضع بعض أوراقه غير املنشورة 

حتت تصرفي.
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والهام  األساسي  للدور  نظرًا  للبحث،  هامة  ركيزة  الشخصية  املقابالت  شكلت  وقد 
السياسي  خطه  ورسم  احلزب  تاريخ  في  ونويهض،  وزعيتر  دروزة  السادة،  لعبه  الذي 

وتوجيه نضاالته. 
وأضفت  فصول،  ثالثة  إل��ى  بخامتة  وأنهيته  مبقدمة  بدأته  ال��ذي  البحث  قسمت  وق��د 
العربي في  ل��والدة حزب االستقالل  التمهيد  املفيد  ع��دة. وقد وج��دت من  إليه مالحق 
القومي  النضال  مرحلة  أهمها:  أساسية،  نقاطًا  يتضمن  عام  نظري  مبدخل  فلسطني، 
العربي في أواخر العهد العثماني حتى سقوط العهد الفيصلي في دمشق، وذلك ألهمية 
هذه املرحلة في بلورة أهداف حزب االستقالل العربي، ألن معظم أعضاء هيئته املركزية 
دمشق  في  العربي  االستقالل  حزب  في  وأعضاء  الفتاة  العربية  جمعية  رج��ال  من  كانوا 
وفرض  فلسطني،  في  الصهيوني  النشاط  بدايات  تناولت  كما  الفيصلي،  العهد  خالل 

االنتداب البريطاني عليها. 
للنضال  السياسية  امل��ق��دم��ات  إب���راز  م��ن  ب��د  ال  ك��ان  ت��اري��خ��ي��ًا،  احل���زب  دور  ولتحديد 
الفلسطيني قبل سنة 1932، مع التركيز على بدايات التكوين السياسي الفلسطيني منذ 
تقسيم املشرق العربي إلى مناطق نفوذ، غداة اتفاقية سايكس – بيكو، وانبثاق اجلمعيات 
اإلسالمية – املسيحية في فلسطني. كما مت إفراد مكان مميز للجنة التنفيذية برئاسة موسى 
كاظم احلسيني، وملقررات املؤمترات الفلسطينية، وانتفاضة عام 1929، ومدى تأثيرها 

على السياسة الفلسطينية حتى انعقاد املؤمتر اإلسالمي العام، واملؤمتر العربي القومي. 
أما الفصل الثاني، فقد تضمن عدة نقاط أبرزها: دراسة الظروف العامة التي رافقت 
انبثاق حزب االستقالل العربي في فلسطني، ودراسة وضع احلالتني السياسية واالقتصادية 
تأسيس احلزب  ملرحلة  أساسيًا  أفردت جانبًا  أني  إلى  فيها، غداة والدة احلزب، إضافة 
وبنائه الداخلي، من خالل قانونه وبيانه، وناقشت تركيبة احلزب القيادية ومعّرفًا أعضاء 
هيئته املركزية، من خالل نشاطهم السياسي السابق على تأسيس احلزب، وذلك إللقاء 

الضوء على تكوينهم االجتماعي والسياسي. 
تأسيسه حتى اختفائه عن  ابتداء من  الثالث دراسة نشاط احلزب  الفصل  وتناولت في 
املسرح السياسي، وقد تضمن الفصل هذا نقاطًا أساسية، منها: دراسة البيانات السياسية 
للحزب، ومهرجاناته ونشاطاته من خالل مجلة »العرب«، وذلك بشيء من التفصيل، 

ثم تالشي نشاط احلزب وتوقفه، وتعليل األسباب املوضوعية لذلك. 
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وفي اخلامتة، قمت ببعض االستنتاجات حول عمل احلزب في ظروف اشتداد الهجمة 
إمكانات  قدمه من  ما  فلسطني، وحول  للسيطرة على  – صهيونية  األجنلو  االستعمارية 

موضوعية لتأطير نضال شعب فلسطني في التمسك بأرضه والدفاع عنها. 
البحث هذا  الذين أعانوني على مواصلة  بامتنان عميق للعديد من السادة  إني ألشعر 
وإمتامه، وأخص بالشكر اجلزيل، الدكتور مسعود ضاهر. كما أني أعرب عن شكري 
فرصة  ل��ي  أت��اح  ال��ذي  زعيتر  أك��رم  واألس��ت��اذ  احل���وت،  نويهض  بيان  للدكتورة  العميق 
االطالع على الكثير من الوثائق األساسية، واألستاذ عزة دروزة لتفضله باإلجابة على 
شكري  عن  أع��رب  كما  فلسطني،  في  العربي  االستقالل  ح��زب  ح��ول  تساؤالتي  كافة 
املصادر  بعض  إلى  بإرشادي  متثل  كبير  اهتمام  من  أب��داه  ملا  ياسني،  القادر  عبد  لألستاذ 
لتفضله  حوراني  فيصل  ولألستاذ  القيمة،  املالحظات  من  العديد  وبلورة  وامل��راج��ع، 
مبراجعة مخطوطة هذا الكتاب، وإبداء مالحظاته املنهجية حولها، وأشكر أخيرًا كل من 

ساعدني في إمتام هذا البحث. 
وآمل أن تكون هذه الدراسة لبنة صاحلة في مدماك الكتابة التاريخية العربية املعاصرة، 

مبا يخدم البحث العلمي وقضايا النضال العربي في التحرر من كافة املعيقات. 

سميح شبيب
1980
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الفصل األول

بعض السمات األساسية للنضال الفلسطيني
قبل تأسيس حزب االستقالل العربي سنة 1932
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النضال القومي العربي في أواخر العهد العثماني
نتيجة  االنهيار،  العثمانية حافة  األمبراطورية  التاسع عشر، وصلت  القرن  أواخر  في 
املتفوقة  الدول األوروبية وجيوشها  فشلها في احلروب اخلارجية، وضعفها أمام أطماع 
العربية  ال��والي��ات  في  املجاعة  تفشت  فقد  ولهذا،  العثماني.  اجليش  على  تكنولوجيًا 
وأخذ  سيطرتها،  من  التملص  حت��اول  للسلطنة  اخلاضعة  الشعوب  وب��دأت  والتركية، 
السرية  اجلمعيات  أولى  فتأسست  واالجتماعي،  السياسي  واقعهم  يتحسسون  العرب 
في  البريطاني  القنصل  دف��ع  مم��ا   ،1875 سنة  ب��ي��روت  ف��ي  للعثمانيني  املناهضة  العربية 
بيروت، سنة 1880، إلى إخبار حكومته عن ظهور املنشورات السياسية السرية املناهضة 

للحكم التركي)1(.
وقد كان هذا النشاط بداية لظهور احلركة القومية العربية، بشكلها السياسي الواسع، 
وما  التركية،  القومية  "وظهور   ،1908 سنة  العثماني  الدستور  إع��الن  بعد  جاء  ال��ذي 
أخذ يبدو من جمعية االحتاد والترقي من جتّهم للحركة العربية")2(، فقد اتسمت تلك 
مبدأ  إل��ى  جل��أت  فقد  الفتاة  تركيا  جمعية  أم��ا  األقليات.  بحقوق  االل��ت��زام  بعدم  اجلمعية 
اجلامعة العثمانية وسعت، من خالله، إلى تطبيق سياسة التتريك على جميع الشعوب 
آمااًل  يعلقون  العربية  القومية  احلركة  رجال  فيه  كان  الذي  الوقت  في  التركية)3(،  غير 
كبارًا على تلك اجلمعية التي نّص دستورها، املنبثق سنة 1908، على بعض التشريعات 
التي تضمن احلريات العامة، إضافة إلى العفو عن املسجونني السياسيني، ومتثيل سنجق 
في  العثماني،   – العربي  اإلخ��اء  جمعية  تكوين  مت  وقد  العثماني.  البرملان  في  القدس 

األستانة، وهي أول جمعية للتعاون بني العرب والترك)4(.
غير أن هذا االندفاع احملدّو باألمل، قد توافق وجوده مع واقع سياسي من التعصب 
إطار  في  العربية  احلركة  وضع  إلى  أدّى  مما  والترقي،  االحت��اد  جمعية  انتهجته  القومي، 
التتريك،  مقاومة  إلى  العربية  احلركة  جلأت  اإلخ��اء،  ممارسة  من  فبداًل  جديدة.  مرحلة 
وفي تلك املرحلة، عمل العرب، في محاوالت شّتى، على تأسيس عدد من اجلمعيات 
وقد  الفتاة.  والعربية  العهد  دميومة، جمعيتا  وأكثرها  أبرزها،  من  كان  العربية،  السرية 
أسس العربية الفتاة طلبة عرب كانوا يدرسون في باريس سنة 1911، وكان من أبرزهم: 
الغني  وعبد  بك.  مردم  وجميل  الهادي،  عبد  وعوني  )بعلبكي(،  حيدر  رستم  محمد 
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العريسي، ورفيق التميمي)5(.
اجلمعية من  تعتمده هذه  كانت  ملا  يتوزعون على ثالث مجموعات،  وكان أعضاؤها 

سرية، على مستويي التنظيم والعمل. وهذه املجموعات، هي:
املجموعة اإلدارية، وتتألف من ستة قادة.	 
األعضاء العاملون، وهم الذين اجتازوا مرحلة االختبار واإلعداد.	 

املرشحون، الذين كانوا حتت االختبار، هؤالء ال يعرف بعضهم البعض اآلخر)6(. 
وكانت العربية الفتاة تستعمل الرموز والتعابير السرية، مما حفظ سريتها واستمرارها، 
وجمعيات  منظمات،  ع��دة  عناصر  انكشفت  فعندما  عناصرها.  حياة  على  وح��اف��ظ 
يتمكن  لم  باشا،  )لبنان(، في عهد جمال  الديوان احلربي في عاليه  سرية عربية، لدى 
وهو  عناصرها،  أح��د  إن  بل  الفتاة،  للعربية  السري  التنظيم  كشف  من  ال��دي��وان  ذل��ك 
بأسرار  اعتقاله، مفّضاًل ذلك على اإلفشاء  القوتلي، حاول االنتحار حينما مت  شكري 

اجلمعية)7(.
وكان كل فرد من عناصرها، قد أقسم على أاّل يضّن بجهد إليصال األمة العربية إلى 
مصاف األمم الكبرى الراقية واحلرة واملستقلة، وعلى التضحية، في سبيل ذلك، بالنفس 

واملال وكتمان أسرار اجلمعية، والطاعة ألوامر هيئتها.
وقد اعتبر املؤسسون األولون أنفسهم هيئة مركزية، دومنا اللجوء إلى انتخابات دورية، 
االتصال  من  أعضائها  بعض  ومتكن  للجمعية.  التنظيمي  النطاق  اتسع  أن  بعد  وذل��ك 
باألمير فيصل في دمشق، حيث مت انتسابه إليها، مما ساهم في تطويرها سياسيًا وأدى إلى 

مناداتها باستقالل األقطار العربية عن احلكومة التركية االحتادية.
ولم تنغلق احلركة القومية العربية على نفسها، بل اعتبرت أن كل من آمن بالبالد العربية 
السياسية األولى،  فتنظيماتها  أو مذهبية،  دينية  اعتبارات  أية  بدون  له، هو عربي  وطنًا 
"جاءت مزيجًا من العرب املسلمني واملسيحيني على السواء باستثناء جمعية العهد، ال 
لشيء إال ألن املسيحيني كانوا ُمْعَفنْي من اخلدمة العسكرية قبل إعالن الدستور في سنة 

.)8("1908
في  املقيمون  اليهود  للجميع. واعتبر  لله والوطن  الدين  مبدأ:  وقد عمل اجلميع على 
األقطار العربية، متساوين في احلقوق والواجبات مع جميع الطوائف، شريطة أن يعتبروا 
أنفسهم شركاء في الوطن العربي مع سائر أبنائه. كما أن الشريف حسني دعا إلى اعتبار 
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في  ش��ارك  وقد  هذا  السكان.  من  غيرهم  مثل  وطنيني  العربية  البالد  في  املقيمني  اليهود 
جمعية العربية الفتاة، من فلسطني، كل من: عوني عبد الهادي، ورفيق التميمي، ومعني 
املاضي، وزكي التميمي، ورشدي اإلمام احلسيني ورشدي الشوا، وسليم عبد الرحمن، 
وحافظ كنعان، وصدقي ملحس، وعزة دروزة، وإبراهيم هاشم، ومحمد العفيفي)9(.

إلى درجة  لم مينع من تدهور األمور وترديها  العربية وتسامحها،  انفتاح احلركة  لكن 
خطيرة، وخاصة على املستويني االقتصادي والسياسي، في األقطار العربية كافة. وفي 
يخضع  ما  "بقدر  بقوله:  الوضع  هذا  ع��ازوري  جنيب  وصف  العثماني،  العهد  أواخ��ر 
شعب لألتراك، يشتد فقره وتقحل أرضه، وبالعكس من ذلك، بقدر ما يستقل شعب، 
يغنى ويزدهر")10(. وقد أملى هذا الوضع على رجال العربية الفتاة في سوريا، تقدمي 
في  األت��راك  ضد  اإلنكليز  جانب  إلى  بالوقوف   ،1915 سنة  ربيع  في  لفيصل،  النصح 
احلرب الكونية األولى شريطة أن يتعهد األولون باالعتراف باستقالل البلدان العربية في 
باسم  بعد،  فيما  الطرفني،  بني  أبرم  الذي  االتفاق  عرف  وقد  الطبيعية)11(.  حدودها 
"بروتوكول دمشق". ولم يكن هؤالء القوميون يهدفون من الوقوف إلى جانب اإلنكليز 
من  يتطلب  ال  التحالف  هذا  بأن  العتقادهم  وذل��ك  العربية،  األقطار  استقالل  نيل  إال 
بريطانيا أية تضحية أو أية خطوة مسلحة بل كانوا يطلبون مساعدتها شريطة حيادها)12(.

األول  تشرين   24 ففي  املنحى،  هذا  اإلجنليزية  العربية  االتصاالت  أخذت  وبالفعل، 
)أكتوبر( 1915، وّجه مكماهون رسالة للحسني، عرفت، فيما بعد، باتفاق "حسني – 
مكماهون"، تعهدت بريطانيا عبرها باالعتراف باستقالل الدول العربية، وإسناد حكمها 
للهاشميني، ضمن احلدود التي ذكرها احلسني، ولكن باستثناء احملميات اإلنكليزية في 
اجلزيرة العربية واألراضي الواقعة غربي خط حلب – حماه – حمص، أي غربي سوريا 
العربية،  ال��دول  إل��ى  األجانب  املستشارين  إرس��ال  على  العمل  مع  وكليكيليا،  ولبنان 
والدفاع عنها ضد األخطار اخلارجية، كما التزم اإلنكليز، بتقدمي األسلحة واإلمدادات 
ودفع إعانات شهرية بقيمة 60 ألف جنيه استرليني للحسني وأوالده من بعده. وقد مت 
فيه، قد أعلن رفضه االعتراف باحلسني حاكمًا  العالي  الباب  الذي كان  الوقت  هذا في 
مستقاًل وراثيًا على احلجاز)13(. وقد ترافق ذلك كله مبحاوالت األتراك الكثيرة الرامية 
باشا،  أمر جمال  فقد  بإعدام بعض رموزها.  القومية، وذلك  احلركة  القضاء على  إلى 
 20 العرب، وإع��دام إحدى عشرة شخصية منهم في  القوميني  باعتقال مجموعتني من 
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آب )أغسطس( 1915. وفي السادس من أيار )مايو( 1916، أحلق بهم واحدًا وعشرين 
آخرين. وقد كان من بني الذين أعدموا أربعة من الفلسطينيني)*(. مت ذلك، بالرغم من 
احملاوالت الكثيرة التي قام بها احلسني وولده فيصل، مع جمال باشا في استنبول، من 
أجل احملافظة على حياة أولئك الرجال. بل إن فيصاًل كان قد ألّح إحلاحًا شديدًا على 
جمال باشا، ولم يقطع األمل، إال بعد أن سمع أنباء اإلعدامات، فخلع كوفيته وعقاله 
وغادر  عرب")14(،  يا  امل��وت  "ط��اب  املشهورة:  بعبارته  وص��اح  أرض��ًا،  بهما  وألقى 
لرجال  وع��دًا  ترك  أن  بعد  إلى جدة،  متجهًا   1916 )مايو(  أيار   16 يوم  بالقطار  دمشق 
القومية العربية بأنه سيبعث ببرقية يقول فيها: "ارسلوا الفرس الشقراء"، إشارة منه إلى 
بدء الثورة التي أطلقت أولى طلقاتها في العاشر من حزيران )يونيو( من العام ذاته. وفي 
العثمانية،  السلطات  عن  احلجاز  استقالل  أعلن  نفسه،  الشهر  من  والعشرين  السادس 
ومتت إذاعة منشور الثورة. وفي املنشور هذا مت التأكيد "على أن البالد قد هبت، بتوفيق 
الله تعالى، للنهوض باستقاللها، بعد أن ضربت على أيدي االحتاديني، استقالاًل  من 
حتكم  أو  أجنبية  مداخلة  أو  شائبة،  يشوبه  ال  الذي  االستقالل،  معاني  بكل  مطلقًا  تامًا 
 ،1917 سنة  أوائ��ل  في  حتركت  التي  الشمالية  احلملة  فيصل  قاد  وقد  خارجي")15(. 
ودخلت دمشق في أول تشرين األول )اكتوبر( 1918 وأمتت احتالل بقية سوريا الداخلية 
في برهة وجيزة. وقد وجدت بريطانيا في هذه الثورة فرصتها التاريخية، وأرادت، من 
خاللها، حتقيق غايتني أساسيتني: األولى سياسية، والثانية عسكرية، وقد حتقق الغرض 
بريطانيا احلليف  العربية  الثورة  إذ جعلت  الثورة،  اللحظة األولى إلعالن  السياسي منذ 
األساسي للعرب. أما الغاية العسكرية، فقد كانت تكمن في املساعدات املالية الكبيرة 
 1916 ابتداء من حزيران )يونيو(  أنفقته عليها،  بلغ ما  إذ  للثورة،  التي قدمتها بريطانيا 
حتى كانون األول )ديسمبر( 1919، أحد عشر مليونًا من اجلنيهات)16(، وذلك بغية 
إيجاد مناطق نفوذ بريطانية في البلدان العربية. وقد شارك في القتال، حتت راية الثورة 
"مساعدة  بأن  ليقينهم  إال  مشاركتهم  تكن  ولم  فلسطني،  أبناء  من  كبير  عدد  العربية، 
من  حتريرها  غ��داة  فلسطني  من  ستنسحب  وبأنها  حيادية،  مساعدة  إال  هي  ما  بريطانيا 

*- وهم: سليم عبد الهادي، د.علي النشاشيبي، ومحمد الشنطي، عدا ثالثة أحدهم حسن حماد، وقد هرب وجنا بنفسه، حافظ السعيد وقد 
توفي في السجن، وسعيد الكرمي الذي بدل حكم اإلعدام به بالسجن لشيخوخته. 
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واشتد  الفتاة  العربية  جمعية  قويت  دمشق،  في  الفيصلي  العهد  وفي  األتراك")17(. 
عودها، ملا وفره هذا العهد من حرية، فتوسعت فروعها في سوريا الداخلية، وأنشأت 
من  مساعداتها  تتلقى  كانت  اجلمعية  هذه  أن  يخفى  وال  واالستخبارات.  للدعاية  فرعًا 
فيصل، مما ساهم في زيادة انتشارها حتت سمعه وبصره. وقد أدى ذلك إلى انضمام عدد 
من الفلسطينيني إليها في تلك الفترة أيضًا وهم: أمني التميمي، وسعيد احلسيني، وعبد 

اللطيف صالح، ومحمد علي دروزة. 
العربية  جمعية  رأت  جديدة،  ظروف  من  دمشق،  في  الفيصلي  العهد  وفره  ملا  ونظرًا 
فأنشأت في دمشق حزبًا رسميًا عرف  لها،  إيجاد مظهر خارجي وعلني  الفتاة ضرورة 
يتضمن  وكان  القومي  برنامجه  احلزب  هذا  أعلن  وقد  العربي.  االستقالل  حزب  باسم 
املبدأين التاليني: وحدة األقطار العربية، واستقاللها التام الشامل. أما االنضمام للحزب 
أو  املوافقة  احل��زب  يقرر  وبعدها  ق��دمي،  عضو  قبل  من  اجلديد  العضو  ترشيح  فيقتضي 
عدمها. ومن اجلدير بالذكر، أن االسم الذي أطلق على احلزب غلب على اسم اجلمعية، 
ألن نشاطه كان ظاهرًا، مما ساعد على ارتباطه العلني مع الشعب، وقد أنشئ في العهد 
السوري دورته األولى،  املؤمتر  العربي، وفيه عقد  النادي  أيضًا، في دمشق،  الفيصلي 
وكان للعربية الفتاة مشاركة قوية فيه. حتى اعتبر واحدًا من روافدها. وقد عقد هذا املؤمتر 
في الثاني من متوز )يوليو( 1919، وافتتحه فيصل بخطاب أكد فيه مدى أهميته، وحدد 

مهامه باثنتني: 
أمانيها  وع��رض  كراين(،  )كنغ  األميركية  اللجنة  أم��ام  السورية  األم��ة  متثيل  األول��ى: 

ومطالبها. 
والثانية: سن قانون أساسي، يكون دستور أعمال األمة في املستقبل، ويحفظ حقوق 

األقليات في البالد)18(.
العثمانية،  الدولة  عن  انفصالها  عقب  العربية،  احلركة  دخلت  أن  بعد  هذا  حدث  وقد 
في طور جديد وجدت نفسها فيه، أمام صراع القوى العاملية العظمى املتهافتة على اقتسام 
البلدان العربية. فغداة ثورة تشرين األول )أكتوبر( االشتراكية في روسيا، نشرت احلكومة 
السوفياتية، في تشرين الثاني )نوفمبر( 1917، املعاهدات السرية اخلاصة باقتسام البلدان 
العربية، ومن ضمنها اتفاقية سايكس – بيكو. وعقب نشرها أعلن بلفور، وزير خارجية 
بريطانيا، آنذاك، أن هذه االتفاقية من "تلفيق البالشفة")19(، كما بعث، في الثامن من 
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السابق للعرب  بريطانيا  فيها تعهد  ببرقية جّدد  إلى احلسني   1918 الثاني )نوفمبر(  تشرين 
احلصول على استقاللهم)20(. وإزاء ما حدث في مؤمتر الصلح في باريس في كانون الثاني 
1919، ومطالبة فيصل بضرورة اعتراف املؤمتر باستقالل البالد العربية احملررة،  )يناير( 
واعتبارها وحدة جغرافية ال تتجزأ، وأمام مراوغة بريطانيا ومعارضة فرنسا، ألّح الرئيس 
األميركي، ولسون، على ضرورة إيفاد جلنة دولية من احللف، الستجالء آراء سكان البالد 
العربية احملررة)21(، ووصلت اللجنة "كنغ كراين" في أواسط 1919، فزارت فلسطني 
واتصلت بجميع ممثلي الشعب وطبقاته، ثم قدمت تقريرها إلى مؤمتر الصلح. وقد جاء 
فيه أن الرأى في سوريا كلها متفق على املطالبة باالستقالل ورفض احلماية املتلبسة ثوب 
االنتداب. وفيما يتعلق بفلسطني، أظهرت اللجنة في تقريرها "أن الصهيونية اعتداء شنيع 
ولسن")22(.  والرئيس  احللفاء  أعلنها  التي  املبادئ  عن  وش��ذوذ  الشعب،  حقوق  على 
وأمام مراوغة بريطانيا ومطامع فرنسا، "ومعرفة العرب بأن القوى املتحالفة ال تريد فقط 
احلكم  من  خ��اص  نظام  حتت  فلسطني  تضع  أن  أيضًا  بل  سوريا،  عن  فلسطني  تفصل  أن 
وقد  ع��ام،  س��وري  مؤمتر  النعقاد  دعي  بلفور")23(،  تصريح  سياسة  تنفيذ  على  يساعد 
عقد هذا املؤمتر في السادس من آذار )مارس( 1920 برئاسة هاشم األتاسي، وقرر، في 
جلسته الثانية،  إعالن استقالل سوريا بحدودها الطبيعية، واملناداة بفيصل ملكًا دستوريًا 
عزة  املؤمتر،  سكرتير  قبل  من   1920 )م��ارس(  آذار  من  الثامن  في  القرار  وأذي��ع  عليها. 
إال  احملتشدة،  اجلماهير  من  األل��وف  أم��ام  دمشق،  في  البلدية  شرفة  على  وم��ن  دروزة، 
 24 – أن عهد االستقالل لم يدم سوى أربعة أشهر ونصف الشهر فقد )8 آذار / مارس 
النهياره  وكان  دمشق.  في  الفيصلي  العهد  سقط  وبعدها   ،)24()1920  / يوليو  متوز/ 
أثر بالغ على احلركة العربية، فقد انفرط عقد رجاالت احلركة. وتشتتوا، وحرموا املجال 
بالطابع  مطبوعة  والقضايا،  باألهداف  الواحدة  العربية،  القضية  وجعلت  للعمل،  احلر 
وأصبحت  املرحلة،  تلك  في  املشترك  القومي  العمل  صفحة  انطوت  وبذلك  اإلقليمي. 

القوى القومية العربية أمام مهمات مرحلية من النضال ضمن أقطارها املستعمرة. 

بدايات النشاط الصهيوني في فلسطني 
بلورة  جاهدة  حت��اول  الصهيونية  احلركة  كانت  القومي،  العربي  النهوض  بدايات  مع 
فالظاهرتان  فلسطني.  ف��ي  ل��ه��ا،  مستقل  ي��ه��ودي  ك��ي��ان  وت��أس��ي��س  ال��س��ي��اس��ي  وض��ع��ه��ا 
املتعارضتان، "يقظة األمة العربية، وجهد اليهود اخلفي إلعادة تكوين إسرائيل القدمية 
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بغلبة  إال  ينتهي  ال  احلركتني  بني  وصراعًا  تناقضًا  بدورهما(  )خلقتا  واس��ع،  نطاق  على 
صهيون"  "محبي  جمعيات  تالقت  فقد  وبالتحديد،  األخرى")25(.  على  أحداهما 
حول بنسكر )1821-1891( بعد إصداره كتاب "التحرير الذاتي"، وإعالنه فلسطني 
وطنًا قوميًا لليهود. وترجع تلك اجلمعيات، في نشأتها، إلى األفكار الصهيونية األولى 
للحاخام كاليشر وهيس، وإلى ما القاه اليهود من اضطهاد، وبشكل خاص في روسيا 
في السنة 1881 و1882، وقد انتشرت تلك اجلمعيات في بعض بلدان أوروبا، وخاصة 
في شرقها، وكان هدفها دعم حركة االستيطان اليهودي في فلسطني عبر الهجرة، وتوفير 
الصهيونية  ظهرت  وهكذا  اليهودي.  التراث  وإحياء  اليهود،  للمهاجرين  املالية  املعونة 
 .)26( 1884 السياسية وعقدت جمعيات "محبي صهيون" أول مؤمتر يهودي، سنة 
أنشأتها  إذ  صهيون(  في  )األول���ون  ليزيون"  "ري��ش��ون  هي  املستعمرات  أول��ى  وكانت 
مجموعة من اليهود القادمني من روسيا ورومانيا سنة 1882، وكان عدد سكانها ال يزيد 
عدم  املستعمرة  موقع  اختيار  في  روعي  وقد  البيلو)27(.  جماعة  من  شابًا  عشرين  عن 
حكومتهم،  رفضت  الذين  األت��راك  املوظفني  شكوك  وجتنب  العرب،  السكان  استثارة 
منذ البدء، تسهيل املهمات اليهودية في فلسطني، بل إنها، وخوفًا من املطامع اليهودية، 
أس��وة  مباشرة،  العالي  للباب  تابعة  وجعلتها   ،1887 سنة  ال��ق��دس  متصرفية  أن��ش��أت 
بالوالية، وتأكيدًا على املوقف نفسه، وإزاء ما أبداه هرتسل، من محاوالت لدى الباب 
للدولة  تابعة  يهودية  حكومة  وإنشاء  فلسطني،  إلى  اليهودية  الهجرة  باب  لفتح  العالي 
النقيض مما كان يرمي  1900، قانونًا يقضي، على  العالي سنة  الباب  العثمانية، أصدر 
إليه هرتسل، مبنع اليهود املهاجرين من اإلقامة في فلسطني أكثر من ثالثة أشهر)28(، 
غير أن العازوري يتحدث عما كان يعيق عمل الدولة العثمانية في هذا املجال قائاًل "ثمة 
تغرتان كانتا تضعفان السلطات القنصلية العثمانية بفلسطني أمام تدفق الهجرة اليهودية، 
الصهيونية  فيه احلركة  إنها ليست مركزية")29(. في وقت كانت  ثم  فعددها غير كاف 
السياسي. وبعد أن وضع هرتسل كتابه "الدولة الصهيونية"  التبلور  منظمة وآخذة في 
1897، وأسفرت  1895، اجتمع املؤمتر الصهيوني في مدينة بال السويسرية سنة  سنة 
جلساته التي، عقدت بحضور مائة وخمسني مندوبًا من اليهود من مختلف أنحاء العالم 
واستمرت ثالثة أيام)30(، عن وضع برنامج عرف باسم "برنامج بال"، وقد تضمن 

هذا البرنامج النقاط التالية: 
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"إيجاد استعمار يهودي لفلسطني منظم وعلى نطاق واسع.	 
"احلصول على حق شرعي معترف به دوليًا الستعمار فلسطني.	 
"إنشاء منظمة دائمة لتوحيد جميع اليهود من أجل قضية الصهيونية")31(. 	 

كانت  وفيما  مع�ها.  مباحثات  إلج��راء  بريطانيا  ناحية  الصهيونية  اجلهود  اجتهت  وقد 
تأخذ  – الصهيونية  البريطانية  املفاوضات  كانت  جترى،  – البريطانية  العربي�ة  امل�باحثات 
مجراها املتصاعد، وقد أسفرت عن تصريح بلفور، الذي جاء على شكل رسالة بعث 
صدر  وقد  روتشيلد.  اليهودي  اللورد  إلى  آن��ذاك،  بريطانيا  خارجية  وزير  بصفته  بها، 
التصريح بالرغم من أن عدد سكان فلسطني عند صدوره كان حوالي 670 ألف نسمة، 
منهم حوالي 60 ألف يهودي فقط، وسنة 1920 كان عدد اليهود في فلسطني يقدر ب�65 
ألفًا، بينما ذكر تقرير اإلدارة العسكرية، قبل ذلك بأن عددهم يقارب 55 ألفا)32(. وقد 
أشار تصريح بلفور إلى الفلسطينيني بالطوائف غير اليهودية، وعارض من حيث املبدأ، 
حق تقرير املصير لهم، بعد أن حتررت بالدهم عقب الثورة العربية، وليس بفضل دخول 
اجليش البريطاني الذي أخضعها لسلطته. ولعل األسباب التي دفعت احلكومة البريطانية 

إلى إصدار تصريح بلفور، تكمن في: 
مطامع بريطانيا االستعمارية، واعتقاد بعض ساستها بأن إقامة مجموعة يهودية في 	 

فلسطني، تدين بوجودها لبريطانيا، سوف تكون قاعدة أمنية مخلصة تساعد على 
حماية قناة السويس، وتأمني الطريق للهند والشرق األقصى.

احلكومة 	  شجع  مما   ،1917 سنة  القيصري  النظام  وسقوط  روسيا  في  الثورة  قيام 
البريطانية على التملص من االتفاق املعقود بينها وبني حكومتي روسيا وفرنسا بشأن 
تدويل فلسطني، وجعلها تعمل على حتويلها إلى محمية بريطانية، مبساعدة النفوذ 
الصهيوني العاملي. إضافة للنشاط الكبير الذي أبداه الصهيونيون في أوروبا، إلى 

جملة العالقات التي كانت قائمة بني الصهيونيني ورجال احلكومة البريطانية. 
واحلربية،  السياسية  االعتبارات  إلى  مشيرًا  التصريح،  توقيت  ج��ورج،  لويد  ويفسر 
العالم  في  قوة  الدعائية من أجل جتنيد كل رأي وكل  بأنه "جزء من االستراتيجية  فيراه 

تساعد على إضعاف العدو وحتسني ممكنات احللفاء")33(.
الصهيونية.  للسياسة  األول��ى  املرحلة  من  األول  النصف  بلفور  تصريح  أجنز  وبذلك 
فقد جنحت الصهيونية في ترسيخ مطالب هرتسل التي تدعو إلى طلب التأييد من األمم 
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األخرى حلق اليهود الشرعي في بناء وطن قومي في فلسطني)34(. وقد ظل هذا التصريح 
مكتومًا عن العرب، عمومًا، حتى سنة 1918)35( أي حتى بداية االحتالل البريطاني 
لفلسطني في أيلول )سبتمبر( 1918، وقيام إدارة عسكرية دعيت باسم "اإلدارة اجلنوبية 

لبالد العدو احملتلة". 

االنتداب البريطاني على فلسطني
التاسع  مساء  القدس  مدينة  على  وأش��رف  فلسطني،  جنوبي  البريطاني  اجليش  احتل 
من كانون األول )ديسمبر( سنة 1917، فاستقبله رئيس بلديتها ومعه مفاتيح )سبتمبر( 
البالد)36(.  عن  التركية  احلكومة  وأجليت  التركي  اجليش  على  القضاء  مت   ،1918
مت  حيث   ،1920 )يونيو(  حزيران  نهاية  حتى  عسكرية،  فلسطني  في  اإلدارة  وظلت 
إبدالها، بدءًا من األول من متوز )يوليو( من العام نفسه، بإدارة مدينة على رأسها مندوب 
سام للملك جورج اخلامس، هو هربرت صموئيل، وهو يهودي إنكليزي، وواحد من 
أقطاب احلركة الصهيونية آنذاك، وكان قد كلف، قبل تعيينه مندوبًا ساميًا، مبهمة مساعدة 
املدير العام، اجلنرال بولز، في تنظيم األمور املالية واإلدارية.  فقد أمنعت بريطانيا حنثا 
بالوعود، فوضعت مشروعًا لالنتداب على فلسطني، مت عرضه على اللجنة الصهيونية 
1922)37(، ثم عرض على عصبة األمم،  18 حزيران )يونيو(  التي وافقت عليه في 
1922، وهو مشابه، إلى حد كبير للمشروع الذي كانت  وأقر بتاريخ 24 متوز )يوليو( 
إرجاع  1919)38(. وميكن  في سنة  الصلح  مؤمتر  قد عرضته على  الصهيونية  اجلمعية 
فكرة االنتداب إلى اتفاقية سايكس – بيكو التي أبرمت بني فرنسا وبريطانيا سنة 1916، 
والتي نصت مادتها األولى على أنه يحق إلنكلترا أن تنفرد بتقدمي املستشارين واملوظفني 
فيما  تشمل  التي  املنطقة "ب"  في  العربية، وذلك  احلكومة  بناء على طلب  األجانب، 
مناسبًا،  ت��راه  ما  إلنكلترا  يباح  أن  على  منه  الثانية  امل��ادة  ونصت  كما  فلسطني،  تشمله 
بالواسطة)39(. وقد جاء في ديباجة الصك  أو  من شكل احلكم في فلسطني، مباشرة 
االنتدابي، صراحة، أن دول احللفاء الرئيسية توافق على أن تكون الدولة املنتدبة مسؤولة 
عن تنفيذ تصريح بلفور الذي صادقت عليه الدول املذكورة، وعلى أن ينشأ في فلسطني 
وطن قومي للشعب اليهودي. وقد أخذت الدول املذكورة باالعتبار الصلة التاريخية التي 
القومي في  إنشاء وطنه  إعادة  إلى  الّداعية  بفلسطني، والبواعث  اليهودي  الشعب  تصل 
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الثانية من صك االنتداب ما يلي: "تكون الدولة  املادة  البالد)40(. وقد جاء في  تلك 
املنتدبة مسؤولة عن وضع البالد في أحوال سياسية، وإدارية، واقتصادية تضمن إنشاء 
الوطن القومي اليهودي". كما جاء في ديباجة هذا الصك، عن ترقية مؤسسات احلكم 
املدنية،  احلقوق  صيانة  عن  أيضًا  مسؤولة  املنتدبة(  الدولة  )أي  وتكون   ..." الذاتي: 

والدينية جلميع سكان فلسطني بقطع النظر عن اجلنس، والدين".
وقد نصت املادة السادسة على إدارة فلسطني، "مع ضمان عدم إحلاق الضرر بحقوق 
مالئمة،  أح��وال  في  اليهود  هجرة  تسهل  وأن  األخ��رى،  األهالي  فئات  جميع  ووض��ع 
اليهود  حشد  الرابعة،  امل��ادة  في  إليها  املشار  اليهودية  الوكالة  مع  بالتعاون  تشجع،  وأن 
للمقاصد  املطلوبة  غير  امل���وات  واألراض���ي  احلكومة،  أراض���ي  فيها  مب��ا  األراض���ي،  ف��ي 

العامة")41(.
وامل��الح��ظ أن لفظة "ع���رب" ل��م ت��رد ف��ي ص��ك االن��ت��داب وإمن��ا اكتفي ب��اإلش��ارة إليهم 
واملدنية  الدينية  بذكر  واكتفي  احلقوق،  كافة  جتاهل  مت  كما  اليهودية".  غير  ب�"الطوائف 
أن نظام االنتداب يشتمل، بصورة عامة، على قواعد أساسية، تستند  بالرغم من  منها، 
إلى املادة الثانية والعشرين من شرعية عصبة األمم التي تتضمن عددًا من املبادئ التي يرغب 
التي لم تعد تخضع لسيادة بعض الدول والتي ال  البالد واملستعمرات،  في تطبيقها على 
تزال عاجزة عن تسيير أمورها بنفسها في ظروف العالم احلديث، ومساعدتها للوصول إلى 
الرفاه والنمو واعتبار رسالة االنتداب رسالة مقدسة)42(. إال أن صك االنتداب البريطاني 
على فلسطني، قام بدمج النظام القضائي في بلد الدولة املنتدبة والبلد اخلاضع لالنتداب، 
مما يعني أن للسلطة املنتدبة حق تطبيق تشريعات تخالف مبادئ االنتداب األساسية وقواعده 
بينه وبني  التوفيق  والرابعة والسادسة، مما جعل  الثانية  االنتداب مبواده  التي خالفها صك 
شرعة عصبة األمم ظاهريًا وشكليًا. ولعل أكثر املواد خرقًا لشرعية عصبة األمم ذلك الذي 
ورد في املادة الثانية من الصك، فقد تّضمنت هذه املادة إدخال تصريح بلفور ضمن صك 

االنتداب بالرغم من بطالنه من الوجهة القانونية، واألسباب عدة أهمها: 
لقد أعطا التصريح وعدا بأرض ال صلة قانونية لبريطانيا بها، وأعطا هذه األرض ملن 
 ،1922 لبريطانيا سنة  االنتداب  لتسلمها. فعصبة األمم أسندت  أية صفة حق  له  ليس 
الثاني  تشرين   7 في  غزة  بالتدريج:  الفلسطينية  لألراضي  العسكري  االحتالل  مت  بينما 

)نوفمبر( والقدس في كانون األول )ديسمبر( من العام نفسه. 
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لقد احتلت بريطانيا األراضي الفلسطينية، إال أن قانون احلرب ال يعطيها حق التصرف 
باألراضي احملتلة. 

ال ميثل التصريح، من الوجهة الدبلوماسية، اتفاقًا بني دولتني، بل إنه خطاب مت إرساله 
إلى شخص روتشليد، الذي ليس له أية صفة للتعاقد تعاقدًا رسميًا، وليس له شخصية 

قانونية بنظر القانون الدولي. 
لقد أحلق تصريح بلفور فادح الضرر باحلقوق املكتسبة لسكان فلسطني األصليني. 

يتناقض التصريح مع أحكام املادة 20 من شرعية عصبة األمم، التي تنص على أن "يقر 
االلتزامات  تلغي جميع  الشرعية  بأن هذه  يعنيه،  فيما  أعضاء عصبة األمم، كل  جميع 
أو االلتفاقات الدولية املتعارضة مع أحكامها وهم يتعهدون رسميًا بأنهم لن يعقدوا في 
املستقبل أي اتفاقات مماثلة، وإذا تقيد أحد أعضاء العصبة قبل دخوله فيها بالتزامات ال 
تنسجم مع أحكام الشرعة فعليه أن يتخذ التدابير الفورية للتخلص من تلك االلتزامات".

وبذلك، لم تتوافق مواد صك االنتداب البريطاني على فلسطني، وبخاصة ما تعلق منها 
بإنشاء وطن قومي لليهود فيها، مع املبادئ األساسية لشرعة عصبة األمم، والتي ترتب على 
الصهيونية،  ملصلحة  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  القوى  مبيزان  اإلخالل  تنفيذها 
وعلى حساب الشعب الفلسطيني)43(. وقد عبر وايزمن، في حينه، عن رأى الصهيونية 

في صك االنتداب بقوله "إنه أنهى الفصل األول من نضال الصهيونية الطويل")44(.

الركائز السياسية للنضال الفلسطيني قبل سنة 1932
لم يبرز الكيان السياسي الفلسطيني، كوحدة قائمة بذاتها، إال بعد التقسيم السياسي 
تبعًا  الكبرى،  للدول  نفوذ  إلى مناطق  العربي، وتقسيمه  املشرق  الذي طرأ على منطقة 
التفاقية سايكس – بيكو، التي انتهت إلى تثبيت حدود الوطن العربي في معاهدات ما 
بعد احلرب العاملية األولى)45(. غير أن احلركة السياسية الفلسطينية، عبر نضالها ضمن 
إطار احلركة العربية، وحتسسها بعض القضايا التي كانت قائمة في حينه، كانت قد سبقت 
أرسلها بعض زعماء  التي  البرقية  تنوعت. ولعل  أساليب كفاحها  إن  بل  التاريخ،  هذا 
القدس، في الرابع والعشرين من حزيران )يونيو( سنة 1891 إلى الصدر األعظم، أول 
األراضي  فلسطني وشراء  اليهود من دخول  مينع  فرمان  بإصدار  احتجاج رسمي طالب 
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فيها)46(، وعن تأثير موقف عرب فلسطني يقول د. الكيالي: "وكان من نتيجة موقف 
عرب فلسطني أن احلركة الصهيونية لم تستطع أن تتملك من األراضي الفلسطينية حتى 
سنة 1918 إال 650 ألف دومن أي 2/5 باملئة من األراضي في فلسطني، خالل 70 عامًا 
من احملاوالت، ولم يرتفع عددهم إال إلى 50000 شخص سنة 1897 و 85000 سنة 

 .)47(1914
بيع  وض��د  الهجرة  ض��د  شنت  التي  احلملة  ه��ذه  ف��ي  العربية  الصحافة  أسهمت  وق��د 
األراضي، منذ بدئها. وخالل هذه الفترة، هاجمت الصحف العربية، في أيار )مايو( 
سنة 1910، آل سرسق، لبيعهم أراضي قرية عفولة لليهود، كما أرسل سكان الناصرة 
وحيفا وبرقيتني للحكومة املركزية، احتجوا فيهما على السماح ببيع األراضي لليهود. 
خالل  توقف،  دون  املعارضة  ل��واء  فحملت   ،)48( "الكرمل")*(  جريدة  ب��رزت  وقد 
الفترة التي سبقت احلرب العاملية األولى، وأقلقت بال الدوائر الصهيونية، ألنها كانت 
نظر  ببعد  أخطارها  إل��ى  ونبهت  الصهيونية،  أس��رار  كشفت  التي  األص���وات  أول��ى  من 
لبيع  املعادية  الشعارات  رف��ع  اجلريدة  اعتادت  وق��د  نادرين)49(.  لألحداث  واستباق 
األراضي، مثل: "ال تشتروا من اليهود شيئًا إال األرض". أما جريدة سوريا اجلنوبية)**(  
السورية،  الوحدة  لواء  ترفع  لفلسطني،  البريطاني  االحتالل  بعد  جريدة،  أول  فكانت 

واالستقالل التام، ورفض الهجرة الصهيونية)50(.
1919، وكان معظم أفراده من  وقد تأسس احلزب الشيوعي في فلسطني أواخر سنة 
املهاجرين اليهود الوافدين حديثًا إلى فلسطني، حتى إنه عرف باسم "موبي" اختصارًا 
السمه العبري "مفالجات بوعاليم سوسيا ليستيم" أي حزب العمال االشتراكي وتولى 
قيادته كل من تشالدي ومايروسون ولوموسونيف وجميعهم يهود)51(. وقد عانى هذا 
احلزب، منذ بدايته، صراعات طويلة بني الكتل في داخله، وكان ذلك عائدًا لطبيعة بنيته، 
التي سمحت بوجود الشيوعيني إلى جانب االشتراكيني ذوي امليول الصهيونية)52(. وقد 
بقي احلزب الشيوعي في فلسطني حتى سنة 1929، عدمي التأثير في األوساط السياسية 

العربية، كما انحسر نشاطه، أيضًا، في األوساط اليهودية. 

*-  تأسست سنة 1908، يحررها جنيب نصار وكانت تبحث في الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصادية تصدر مرة كل اسبوع واعتبارًا من 
العدد 75 )1910/8/6( مرتني في األسبوع ومقرها حيفا. 

**-  أسست في 8 أيلول )سبتمبر( 1919، يحررها عارف العارف، ومحمد حسن البديري، سياسية أدبية مقرها القدس. 
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 ،1920 سنة  قبل  فلسطني  في  الصهيونية  للسياسة  املعادي  االجتاه  تبلور  من  وبالرغم 
إال أن االعتماد على بريطانيا وعلى سياستها في فلسطني، كان قد استهوى العديد من 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين  من  الثاني  في  تقدم  بعضهم)*(  إن  حتى  االجتماعية،  الشرائح 
منه  طالبًا  نوت،  امليجور  حيفا،  مدينة  في  البريطاني  العسكري  احلاكم  إلى   1918 سنة 
السماح بإعالن تأسيس احلزب العربي املوالي لبريطانيا، وقد كان هؤالء من جتار املدن 
اإلنكليزية)53(.  التبشيرية  امل��دارس  في  علومهم  تلقوا  الذين  املثقفني  ومن  ومالكيها، 
وقد أعلن احلاكم العسكري، وبحضور ممثل املخابرات البريطانية، عن ارتياحه ورضاه، 
إمتامًا  معهم  التماس  دوام  وفي  اجلليل  املشروع  بهذا  القائمني  مساعدة  في  رغبته  وعن 
عدم  خاللها  ح��اول  أشهر  ثالثة  من  أكثر  الوجود  في  احل��زب  يستمر  ولم  للغاية)54(. 
والصناعة ونشر  التجارة  السياسية، وحصر مهمته في خدمة مصالح  بالشؤون  التدخل 
الثاني )يناير( سنة  الهيئة اإلدارية للحزب، في اخلامس من كانون  العلم. وقد أرسلت 
1919 إلى فرع احلزب في الناصرة، تنبهه من اخلوض في األمور السياسية، وحتّضه على 
االهتمام بالتجارة وتأسيس الشركات. ومع تطور األحداث السياسية، وتواطؤ بريطانيا 
املكشوف مع احلركة الصهيونية، وجد احلزب نفسه مضطرًا لتحديد موقف سياسي إزاء ما 
يدور في فلسطني، فعقد اجتماعًا موسعًا ألعضائه في العشرين من كانون الثاني )يناير(، 
وقرر أن تقدم الهيئة اإلدارية للحزب مذكرة للحاكم العسكري في مدينة حيفا، حتتج بها 
على الهجرة اليهودية إلى فلسطني، وتسليم األراضي احلكومية لليهود، وعلى عمليات 
طرد الفالحني العرب من األراضي التي يدخلها اليهود. كما وافق املجتمعون على عدم 
املمانعة في االنضمام إلى اجلمعيات اإلسالمية – املسيحية)55(، التي كان قد مت تأسيسها 
في كل قرية ومدينة، والتي كان لها دور الريادة في عملية االحتجاج على فرض االنتداب 
التي تضمنها صكه. وقد ورد في احتجاجها املعلن:  ودمج تصريح بلفور ضمن املواد 
"نحن أعضاء اجلمعيات اإلسالمية – املسيحية املمثلة لعموم عرب فلسطني، نحتج على 
فيه من  ملا  باتًا  الصادر عن مؤمتركم بخصوص مستقبل فلسطني، ونرفضه رفضًا  القرار 
استقالل  في  املنحصرة  مطالبنا  عن  نتخلى  لن  أننا  ونعلن  املقدسة،  بحقوقنا  اإلجحاف 
باتًا")56(.  رفضًا  الصهيونية  الهجرة  ونرفض  رفح،  إلى  طوروس  من  املتحدة  سوريا 

*-  وهم: أمني عبد الهادي، جنيب نصار، عبد الله مخلص، ورشيد نصار. 
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وقد جاء تأسيس تلك اجلمعيات بعد أن دعا اجلنرال بولز رؤساء الطوائف وأعيان البالد 
فيه:  داره، وقرأ عليهم تصريحًا جاء  إلى   1920 )فبراير( سنة  العشرين من شباط  يوم 
"قرر مجلس احللفاء انتداب دولة فلسطني ودمج تصريح بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود 

في معاهدة الصلح مع تركيا".
بها،  احملدقة  الصهيونية  األخطار  مدى  تتحسس  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  وب��دأت 
وأخذت من ثّم، توَجه كل طاقاتها ملقاومة تلك املخاطر، فعقد املؤمتر الفلسطيني الثاني 
فيه  ش��ارك  حيث   ،1920)*( سنة  )فبراير(  شباط  من  والعشرين  السابع  في  دمشق  في 
وقد  فيها.  السياسية  األح��زاب  وممثلو  دمشق،  في  الوطني  للدفاع  العليا  اللجنة  مندوبو 

اتخذ املؤمترون قرارات عدة من أهمها:
والساحلية، 	  الشمالية  سوريا  من  طبيعيًا  ج��زءًا  وفلسطني  اجلنوبية  سوريا  اعتبار 

ورفض السياسات الصهيونية الرامية جلعل فلسطني وطنًا قوميًا لليهود.
مبطالب 	  احلكومة  تلك  تعترف  لم  ما  فلسطني،  في  حكومة  بأية  االع��ت��راف  ع��دم 

الفلسطينيني املقدمة للجنة "كنغ كراين"، مع األخذ بعني االعتبار مطالب احلركة 
فلسطني،  وأصبحت  الطبيعية)57(.  باحلدود  االستقالل  في  السورية  الوطنية 

بعدئذ، تعيش حالة القلق والترقب إلى أن وقعت االضطرابات األولى. 

املوقف الفلسطيني من إعالن االنتداب البريطاني
في الرابع من نيسان )إبريل( سنة 1920، قام أهالي القدس باستقبال أهالي اخلليل، 
وقد  عظيمًا،  املرة  هذه  االستقبال  وكان  للعادة  وفقًا  موسى  النبي  مقام  لزيارة  القادمني 
شاركت فيه جموع كبيرة، واكتسى طابعًا وطنيًا، وخطب في اجلموع عارف العارف، 
وخليل بيدس وموسى كاظم احلسيني، وقد صادف أن مّر نفر من اليهود أمام املتظاهرين، 
فوقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل تسعة أفراد وجرح 250 شخصًا من اليهود، وعن 
السلطة  فأعلنت  العرب)58(،  من  شخصًا  وعشرين  وآحد  وجرح  قتلى  أربعة  سقوط 
على  حكمت  عسكرية  محكمة  وشكلت  التالي،  اليوم  في  العرفية  األحكام  االنتدابية 

*-  وكان قد عقد في القدس في السابع والعشرين من كانون الثاني )يناير( 1919، املؤمتر األول للجمعيات اإلسالمية – املسيحية والذي عرف، 
ـ "املؤمتر العربي الفلسطيني األول" وقد ضم املؤمتر 27 مندوبًا عن كافة اجلمعيات اإلسالمية – املسيحية في فلسطني.  ب
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اليهودي  وعلى  سنوات،  عشر  ملدة  بالسجن  احلسيني،  وأم��ني  العارف  ع��ارف  من  كل 
وإبعاده  الشاقة،  األشغال  مع  عامًا  عشر  خمسة  ملدة  بالسجن  جابوتنسكي،  الصهيوني 
خارج فلسطني بعد انتهاء املدة. وقد عزا تقرير اللجنة العسكرية اخلاصة بالتحقيق أسباب 
االضطرابات، إلى يأس العرب من حتقيق الوعود التي قطعت لهم أثناء احلرب باالعتراف 
تقرير  في  حقوقهم  على  عدوانًا  يتضمن  بلفور  تصريح  بأن  والعتقادهم  باستقاللهم، 
الهجرة  إلى تضخيم  اليهودي  القومي  الوطن  إنشاء  مصيرهم، وخلشيتهم من أي يؤدي 
اليهود)59(. إال  اقتصاديًا وسياسيًا، من قبل  اليهودية تضخيمًا يسفر عن استبعادهم، 
أن ذلك لم يثن بريطانيا عن االستمرار في تهويد فلسطني، فقد عمدت حكومة هربرت 
امتياز  منح  إلى   ،1921 أيلول )سبتمبر( سنة   21 في  فلسطني،  االنتدابية في  صموئيل 
توليد الطاقة الكهربائية وإنارة جميع أنحاء فلسطني، ما عدا مدينة القدس التي كان امتياز 
كهربتها ممنوحًا ليوناني من الدولة العثمانية، لليهودي رومتبرغ وملدة سبعني عامًا، وذلك 
من مياه نهر األردن وروافده وحوضه ونهر اليرموك وتوابعه، وخّولته أيضًا، استعمال 
مياه نهر العوجا. وفي تلك املرحلة أيضًا، شغل بنتويش، وهو أحد غالة الصهيونية، 
في عهده،  لغة رسمية  العبرية  اللغة  فاعتبرت  السامي،  للمندوب  العام  النائب  منصب 
بالعربية،  فلسطني  مقابل  بالعبرية  إسرائيل  أرض  عبارة  والطوابع  النقود  على  وكتبت 

وانتعشت الشركات الصهيونية لشراء األراضي الفلسطينية وتوطني اليهود فيها. 
الثالث  الفلسطيني  العربي  املؤمتر  انعقد  املستجدات،  ملواجهة  وطنية  محاولة  وفي 
في 14 كانون األول )ديسمبر(، وقرر رفض تصريح بلفور، ومنع الهجرة اليهودية، 
القرارات  تنفيذ  مهمتها  تنفيذية  جلنة  انتخاب  مت  وقد  وطنية.  حكومة  بانشاء  واملطالبة 
ومالحقتها واإلشراف على احلركة الوطنية في فلسطني، واختير موسى كاظم احلسيني 
رئيسًا للمؤمتر)60(. ولم ميض عام واحد حتى انعقد املؤمتر العربي الفلسطيني الرابع 
إلى أوروبا  انتخاب وفد يسافر  بغية   ،1921 25 حزيران )يونيو( سنة  القدس في  في 
السياسة  تنفيذ  أبعاد  وش��رح  اإلنكليزي،  العام  ال��رأي  أم��ام  الفلسطينية  القضية  لشرح 
فلسطني وسكانها، وقد  بلفور، وأض��رار ذلك على  املرتكزة على تصريح  الصهيونية 
تشكل الوفد من موسى كاظم احلسيني رئيسًا وتوفيق حماد نائبًا للرئيس، وأمني التميمي 
ومعني املاضي وإبراهيم الشماس وشبل اجلمل، أعضاء. وسافر الوفد وحاول، خالل 
مهمته، جاهدًا، وبغضون عام كامل، أن يكسب الرأي العام اإلنكليزي، وفي النهاية 
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بتعديل  احلكومة  طالب  ال��ل��وردات  مجلس  إن  حتى  منه،  واس��ع  قطاع  بتأييد  حظي 
سياستها في فلسطني، إال أن وزير املستعمرات، تشرشل، أوضح بصراحة أن إنشاء 
من  األول  وفي  لليهود.  املعطى  العهد  تنفيذ  دون  سيحول  عربية  بأكثرية  وطني  حكم 
استمرت  يافا،  في  اجلماهيري  املد  من  عارمة  موجة  ب��دأت   ،1921 سنة  )مايو(  أي��ار 
زهاء أسبوعني، وامتدت إلى مدن ومناطق عديدة. وقد هاجم املتظاهرون املستعمرات 
يهوديًا   50 مقتل  عن  ذلك  وأسفر  دي��ران،  تكفا،  بتاح  اخلضيرة،  رحابوت،  التالية: 
 50 مقتل  عن  االشتباكات  أسفرت  فقد  العربي،  اجلانب  في  أما  منهم.   150 وجرح 
اللجنة  قدمت  وقد  احل��وادث،  في  للتحقيق  خاصة  جلنة  وتشكلت   .)61(75 وجرح 
تقريرها الذي عزا احلوادث إلى أسباب عدة من أبرزها: حتول اجلمعية الصهيونية إلى 
حكومة داخل احلكومة، ولسياسة احلكومة البريطانية الرامية إلى تأسيس وطن قومي 
لليهود)62(. كما اتهم التقرير "البولشفيك، باشعال االضطرابات، وبأن مظاهرتهم 

كانت سفك دماء العرب واليهود")63(.
وفي الثامن من أيار )مايو( سنة 1921، توفي مفتي القدس الشيخ كامل احلسيني. 
وكان لوفاته كبير األثر في تفجير اخلالفات بني القيادات الفلسطينية في القدس، إذ بدأ 
البحث عن البديل. وكان احلاج أمني احلسيني من أقوى املرشحني لهذا املنصب، ال سيما 
وأنه قد عاد إلى فلسطني، وألغي احلكم الصادر بحقه من السلطات البريطانية. وكان قد 
قضى فترة غيابه في مصر، دارسا الشريعة اإلسالمية في األزهر وفي دار الدعوة واجلهاد، 
التي أسسها رشيد رضا. وجرت عملية االستفتاء، وكان منافس احلاج أمني احلسيني 
على منصب اإلفتاء الشيخ حسام الدين جار الله، مرشح "النشاشبية". وملا كان راغب 
النشاشيبي قد صار، وقتئذ، رئيسًا لبلدية القدس بعد إقالة موسى كاظم احلسيني ملوقفه 
الوطني، فقد حاول جاهدًا إجناح مرشحه، وبالفعل، فقد نال الشيخ حسام الدين من 
األصوات ما يزيد عن احلاج أمني احلسيني، إال أن املندوب السامي، اختار احلاج أمني 
احلسيني دون غيره ولسبب واضح، هو رغبة بريطانيا في اإلبقاء على التنافس التقليدي 
بني آل احلسيني من جهة، وآل النشاشيبي من جهة أخرى، مما يسهم في تفسيخ الصف 
الوطني وإضعافه)64(. وفي هذه األجواء من القلق الشعبي والتنافس القيادي، صدر 
الكتاب األبيض لسنة 1922 في 23 حزيران )يونيو(، وقد تضمن وجهة نظر احلكومة 
البريطانية بشأن تصريح بلفور، وورد فيه: "أن احلكومة البريطانية تؤكد ثانية تصريح 
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بلفور الذي ال يقبل التغيير. وسيؤسس في فلسطني وطن قومي لليهود، ولكن ذلك 
ال يعني أن تكون فلسطني برمتها وطنًا قوميًا لهم")65(. كما تضمن الكتاب اقتراحًا 
لتأسيس مجلس تشريعي يتألف من عشرة موظفني يعينون تعيينًا إضافة لألعضاء املنوي 
انتخابهم وفقًا للدستور الفلسطيني. وقد اجتمع املؤمتر العربي الفلسطيني اخلامس في 
22 آب )أغسطس( سنة 1922، وبعد أن استمع لتقارير الوفد العائد من لندن، وبعد 
القرارات  البريطانية على ضوء الكتاب األبيض، اتخذ مجموعة من  دراسته للسياسة 
تامة،  مقاطعة  اليهود  ومقاطعة  التشريعي،  باملجلس  االش��ت��راك  رف��ض  أب��رزه��ا:  من 
أمام  العربي اخلامس، نقسم  املؤمتر  وأعلن ميثاقًا وطنيًا جاء فيه: "نحن ممثلي أعضاء 
الله واألمة والتاريخ، بأن نواصل املساعي املشروعة لتحقيق االستقالل واالحتاد العربي 
ورفض الوطن اليهودي والهجرة الصهيونية")66(. وقد القت قرارات املؤمتر استجابة 
واسعة، فأفشلت محاولة تعيني مجلس تشريعي. وفي أواخر أيار )مايو( سنة 1923، 
تيقن املندوب السامي صموئيل من فشل مساعيه لتأسيس املجلس التشريعي، فأصدر 
في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بالغًا رسميًا بتأسيس مجلس استشاري جديد، 
كان يضم، في عضويته، ثمانية أعضاء من املسلمني وعضوين من املسيحيني لهما صفة 
املشروع  هذا  فأحبط  استقالوا  أن  العرب  األعضاء  من  سبعة  لبث  ما  لكن  استشارية، 
حزيران   16 في  يافا  في  السادس  الفلسطيني  العربي  املؤمتر  وعقد  تامًا.  إحباطًا  أيضًا 
)يونيو( سنة 1923، وقرر رفض مشروع املعاهدة اإلنكليزية – العربية، املقدم للملك 
حسني، والذي نشرت حكومة فلسطني خالصته، وذلك ألنه يخالف العهود املقطوعة 
للعرب، واحلقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، واملطالبة بإلغاء السياسة الصهيونية، 
وإنشاء حكومة وطنية نيابية مستقلة، واعتبار القضية العربية األرثذوكسية في فلسطني 
جزءًا من القضية الوطنية. ومبواجهة فشل مشروع املجلس االستشاري، وإزاء مقررات 
املؤمتر العربي الفلسطيني السادس، بدأت السلطة االنتدابية محاوالتها اجلديدة بهدف 
شق الصف الوطني الفلسطيني من جديد، وقد جتسدت تلك احملاوالت في تأسيس 
بعض األحزاب، بغية إضعاف اللجنة التنفيذية، وتشتيت اجلهود الوطنية. ففي تشرين 
الثاني )نوفمبر( سنة 1923، مت تأسيس احلزب الوطني الذي عقد مؤمتره التمهيدي في 
القدس، ومت فيه انتخاب سليمان التاجي الفاروقي، رئيسًا للحزب الذي جاء تشكيله 
مساهمة في شق احلركة الوطنية املعارضة لسياسة االنتداب)67(. ويؤكد دروزة "أن 
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في  طرح،  احلزب  أن  واحلقيقة  احلزب")68(.  تشكيل  في  هامًا  دورًا  لعب  كاليتون 
جميع بياناته، مواقف سياسية رافضة لتصريح بلفور، كما كان يدعو للتمسك باألرض 
وجتنب أساليب السمسرة، إال أن بعض رجاالته كانت تدور حول وطنيتهم الشبهات. 
وقد نشرت جريدة مرآة الشرق)*( في تشرين الثاني )نوفمبر( سنة 1923، خالصة مبادئ 
بلفور ومقاومته، وسن  احلزب، وهي: "السعي للوحدة، وعدم االعتراف بتصريح 
دستور مطابق لنزعات األمة وأحوالها، ورفض الدستور الذي وضعته احلكومة وتأييد 
مجلس نيابي يشكل حكومة وطنية، وقبول ما ميكن احلصول عليه من احلكومة")69(. 
إال أن هذا احلزب لم يعمر طوياًل، وذلك يعود البتعاده عن الصف الوطني، غير أنه 
املعارضة  بفكرة  االستمرار  على  قدرته  عدم  من  بالرغم  الوطنية  احلركة  على  أثرًا  ترك 
عرف  وقد  ال��زّراع،  حزب  تأسس  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  أوائل  وفي  للوحدة)70(. 
باتصاالته مع احلركة الصهيونية وباستغالله التمايز القائم بني الريف واملدينة، وذلك عبر 
تفسيرات ووعود ال أساس لها خدمة للصهيونية واالنتداب. وكان احلزب هذا عبارة 
عن مجموعات انتشرت في اخلليل ونابلس وجنني، تتالقى جميعها على الرأي القائل 
بضرورة التعاون مع حكومة االنتداب)71(. وقد أسهمت هذه النشاطات االنشقاقية 
في إضعاف اللجنة التنفيذية. ثم تأسس في نابلس في أواخر نيسان )إبريل( سنة 1925 
حزب األهالي وكان من أبرز شخصياته عبد اللطيف صلح وعادل زعيتر، وكان هدفه 
تشرين   15 في  يافا،  في  تأسس  وكذلك  الوطنية.  احلركة  في  خلاًل  ارت��آه  ما  إص��الح 
الثاني )نوفمبر( سنة 1927 احلزب احلر الفلسطيني، لكنه سرعان ما تالشى. وبالرغم 
السياسة  مقاومة  في  قدرتها  على  احملافظة  من  التنفيذية  اللجنة  متكنت  فقد  ذلك،  من 
البريطانية والصهيونية. وقد اتضح ذلك يوم زيارة بلفور لفلسطني، وقد قدم للمشاركة 
في افتتاح اجلامعة العبرية بالقدس، حيث عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعًا لها ونشرت 
بيانًا حث على اإلضراب يوم قدوم بلفور لألراضي الفلسطينية في 27 آذار )مارس( سنة 
1925 "اإلضراب في كل فلسطني")72(. وقد جنحت املقاطعة، وفي الوقت نفسه، 
استمرت سلطة االنتداب في تهويد فلسطني وفي اإلمعان بتهيئة الظروف املالئمة إلقامة 
الكيان الصهيوني، وذلك بفتحها باب الهجرة أمام اليهود القادمني إلى فلسطني. فقد 

*-  تأسست في 17 أيلول )سبتمبر( 1919، يحررها بولس شحادة، سياسة تصدر مرتني باألسبوع مركزها القدس. 
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وصل عدد اليهود الداخلني لفلسطني عام 1928 إلى 102000 مهاجر)73(. كما أن 
هذه السلطة، عملت على تأمني احلماية االقتصادية للصناعات الصهيونية، فقد وافقت 
البحر  امتيازًا الستخراج أمالح  نوفومسكي وطولوخ  اليهوديني  1927 على منح  سنة 
امليت ومعادنه، وقد أبرم االتفاق ومت التوقيع عليه في كانون الثاني )يناير( سنة 1930 
وملدة 75 عامًا. وقد عرفت الشركة باسم شركة البوتاس الفلسطينية)74( كما شهدت 
تلك الفترة تهويد العمل، وتفضيل املوظفني اليهود واإلنكليز على الفلسطينيني وبشكل 
بلغ عدد   1931 لعام  الرسمي  العرب. فوفقًا لالحصاء  السكان  يتناسب مع حجم  ال 
السكان العرب 859 ألف نسمة وعدد املستوطنني اليهود دون ال�175 ألف نسمة، أما 

الوظائف فكانت تتوزع على النحو التالي)75(: 

املجموعوظائف صغرىوظائف علياالديانة 

8710241111 مسلمون 

29912201519مسيحيون

98699767يهود

45429433397املجموع

وكذلك، انخفض املستوى اإلنتاجي، فقد كان في فلسطني ما بني 1920 و1925 130 
شركة انخفضت إلى 100 شركة ما بني 1926 و 1931 نتيجة األزمة االقتصادية)76(. 
وبالفعل،  عليها.  واالحتجاج  املستجدة  األوض��اع  ت��دارس  التنفيذية  اللجنة  وحاولت 
برئاسة  القدس  في   1928 سنة  )يونيو(  حزيران   20 في  السابع  الفلسطيني  املؤمتر  عقد 
واألح��زاب.  املناطق  جميع  ميثلون  مندوبًا   250 زهاء  وبحضور  احلسيني  كاظم  موسى 
املوظفني  ك��ث��رة  على  واالح��ت��ج��اج  وطنية،  بحكومة  املطالبة  امل��ؤمت��ر  ق��رر  ختامه،  وف��ي 
العمال  اليهود على  العمال  الفلسطينية، واالحتجاج على تفضيل  اإلجنليز في احلكومة 
العرب في األشغال احلكومية، واملطالبة بالتوقف عن سن القوانني ريثما تؤلف احلكومة 

البرملانية)77(.
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هّبة 1929
في سنة 1929 ارتفعت نسبة املهاجرين اليهود "بحيث بلغت ضعف النسبة )التي كانتها( 
في عامي 1927 و1928)78(. وقد متكنت الصهيونية من شراء األراضي أو االستحواذ 
دومن  املليون  حوالي  ميتلكون   ،1928 عام  اليهود،  وأصبح  بريطانية،  بتسهيالت  عليها 
بعدما كانوا ميلكون، سنة 1918، 420 ألف دومن فقط، مما أدى إلى هزة عنيفة ضاعف من 
قوتها ما أقدم عليه الصندوق القومي اليهودي )كيرن كاميت(، في نيسان )إبريل( 1929، 
من شراء ما يزيد عن 30000 دومن، وذلك من أسرة آل تيان البيروتية، واألرض املشتراة 
تقع بني قيسارية ونهر الفالق على الساحل. وقد سببت هذه الصفقة تشريد 2546 عائلة من 
عرب احلوارث)79(. مما ألهب املشاعر الوطنية، وأجج الشعور العربي املعادي للحركة 
الصهيونية، ووضع األمور على حافة االنفجار الذي ما لبث أن وقع في اخلامس عشر من 
آب )أغسطس( سنة 1929. وكان السبب املباشر لهذا االنفجار املظاهرة اليهودية الضخمة 
التي اخترقت شوارع القدس القدمية، ورفعت العلم اليهودي على احلائط القدمي. وقد قام 
بعض اليهود، خاللها، بنصب مائدة للصالة والعبادة وأنشدوا نشيد "الهاتكفا"، وهتفوا: 
املتظاهرين  على  العرب  من  جمهور  انقض  نفسه،  اليوم  مساء  وفي  حائطنا".  "احلائط 
اليهود وأخرجهم من القدس، وأنزل العلم اليهودي وحطم مائدة العبادة. وتكهرب اجلو 
اليهود سرًا بعض األسلحة والهراوات، وتسربت  في القدس، "ووزعت احلكومة على 
التالي،  اليوم  وفي  القدس")80(.  إلى  بأسلحتها  اليهودية  املنظمات  أف��راد  من  عناصر 
يعقوب،  يدعى  لفتا  قرية  فلسطيني من  بستان فالح  اليهود  الشبان  أن دخل بعض  حدث 
وداسوا على مزروعاته، مما أدى إلى اشتباك بينه وبينهم. وأمام كثرتهم استخدم يعقوب 
خنجرًا فقتل أحدهم وفر الباقون. وقد كانت هذه احلادثة بداية األحداث الدموية)81(، 
135 قتياًل و340 جريحًا  التي بلغ عدد ضحاياها، حسب تقديرات السلطات الرسمية، 
اليهود و116 قتياًل و240 جريحًا من العرب. وكانت معظم إصابات العرب بأيدي  من 
استخدمتها  التي  القوة  عدد  بلغ  وقد  البريطاني.  والبوليس  البريطانية  العسكرية  القوات 
استخدمت  أنها  كما  ومالطة.  مصر  من  جلبتهم  جندي  آالف  خمسة  االنتداب  سلطات 
وحيفا.  يافا  ميناءي  في  أسطولها  من  قطع  ست  مرابطة  عن  فضاًل  طائرة،  وعشرين  مئة 
مواجهة  في  والطائرات  والدبابات  املدفعية  االنتدابية  السلطات  استخدمت  فقد  وهكذا، 
منهم  باملئة   90 نحو  كان  شخص  ألف  عن  يزيد  ما  املعتقلني  عدد  وبلغ  الثائرة،  اجلماهير 
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عربًا، مما دعا اجلماهير العربية ملهاجمة مباني احلكومة مطالبة باإلفراج عن حمدي احلسيني 
ومحمود األفغاني)82(. إزاء تطور األمور هذا، قطع املندوب السامي تشانسلور إجازته 
وعاد سريعًا إلى فلسطني. ليذيع، في األول من أيلول )سبتمبر( منشورًا وزع بالطائرات 
األشرار،  اقترفتها جماعات من  التي  الفظيعة  األعمال  ما علمته من  فيه: "راعني  وجاء 
سفاكي الدماء عدميي الرأفة، وأعمال القتل الوحشية التي ارتكبت بحق أفراد من الشعب 
اليهودي خلوا من وسائل الدفاع بقطع النظر عن عمرهم")83(. وأعلنت األحكام العرفية 
وأصدرت احملاكم البريطانية في فلسطني، أحكامًا على عشرين عربيًا باإلعدام، خففت 
فيما بعد، إلى السجن املؤبد، ما عدا ثالثة منها نّفذ حكم اإلعدام بأصحابها في سجن عكا 
في 17 حزيران )يونيو( 1930، وهم "محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي". أما 
املتهمون اليهود، فقد حكم على واحد منهم باإلعدام، وهو الشرطي حانكيز قاتل العائلة 
العربية في يافا، الذي خفض حكمه إلى عشر سنوات قضى بعضها في السجن ثم أطلق 
سراحه)84(. وقد كان حلادثة إعدام العرب الثالثة أثر كبير في نفوس اجلماهير، ال سيما 
وأن وصيتهم انتشرت، إذ نشرتها جريدتا اجلامعة العربية واليرموك الصادرتان في 2 متوز 
)يوليو( سنة 1930 في صدر صفحتها األولى وقد جاء فيها: "إننا قدمنا عن طيبة خاطر 
أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسًا لبناء استقالل أمتنا وحريتها، وأن تبقى األمة مثابرة على 
بأراضيها")85(.  األع��داء، وأن حتتفظ  احتادها وجهادها في سبيل خالص فلسطني من 
ومما قالته أيضًا: "ولنا في آخر ساعات حياتنا رجاء أمراء وملوك العرب واملسلمني في سائر 
أنحاء املعمورة أن ال يثقوا باألجانب وسياستهم")86(. وبذلك، فقد أكدت أحداث هّبة 
1929 حقائق واضحة، في مقدمتها: أن احلركة الصهيونية تعتمد على القوة العسكرية، 
ضد  الصراع  قيادة  على  الفلسطينيني  الوجهاء  قدرة  عدم  وعلى  البريطانية  السياسة  وعلى 
الصهيونية واالستعمار)87(. وإثر هّبة البراق، تألفت جلنة للتحقيق بأسباب االضطرابات 
مؤلفة من ولتر شو رئيسًا، وهنري بترتون وهوبكر موريس وه�. سنل أعضاء)88(. وقد 
فيه  ع��زت  تقريرًا  وقدمت   ،1929 ث��ورة  شو  جلنة  باسم  عرفت  التي  اللجنة  ه��ذه  درس��ت 
أسباب الثورة إلى عدة عوامل أولها، برأي اللجنة، "شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو 
السياسية والوطنية وخوفهم على مستقبلهم  أمانيهم  نشأ عن خيبة  الشعور  اليهود، وهذا 
عن  تصريحًا  البريطانية  احلكومة  تصدر  ب��أن  اللجنة  أوص��ت  وق��د   .)89( االق��ت��ص��ادي" 
سياستها يفّسر ما ورد في املادة اخلاصة بشأن الطوائف غير اليهودية في صك االنتداب، 
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وإيضاحًا آخر بشأن هجرة اليهود، إضافة إلى إجراء حتقيق بشأن الزراعة والسكن واألرض 
مع تأكيد احلكومة البريطانية على تصريحها الصادر سنة 1922، وحتديد معنى املادة الرابعة 
من صك االنتداب. وقد كان لتقرير شو صدى إيجابي إلى حد ما)90(، فقررت اللجنة 
التنفيذية، على ضوء تقرير شو، تشكيل وفد للسفر إلى لندن وشرح القضية الفلسطينية 
والدعاية لها، فتشكل الوفد برئاسة موسى كاظم احلسيني وعضوية أمني احلسيني وعوني 
الهادي  عبد  عوني  وكان  احلسيني،  وجمال  روك  والفرد  النشاشيبي  وراغب  الهادي  عبد 
له  الوفد صالحيات واسعة، بحيث يكون  التنفيذية  اللجنة  للوفد. وقد خّولت  سكرتيرًا 
ملء احلرية في التصرف، واستعمال ما يراه مناسبًا من الوسائل كي ينال العرب في فلسطني 
حقوقهم السياسية، والقومية واالقتصادية على أن يرجع أمر البت نهائيًا في احللول التي 
يصل إليها إلى األمة)91(. وإثر وصول الوفد إلى لندن في 20 آذار )مارس( سنة 1930 
منهما  وتقدم  باسفيلد،  املستعمرات  ووزير  مكدونالد،  البريطاني  ال��وزراء  برئيس  اتصل 
انتقال  ملنع  تشريع  وس��ن  الهجرة،  وق��ف  وه��ي:  فلسطني  ع��رب  مطالب  تضمنت  مبذكرة 
نيابي  مجلس  أم��ام  مسؤولة  وطنية  حكومة  وتأليف  اليهود،  إل��ى  ال��ع��رب  م��ن  األراض���ي 
يشترك في تشكيله أهل البالد وفق نسبتهم العددية. ورد مكدونالد على ذلك بتصريح، 
في مجلس العموم البريطاني، قال فيه: "إن احلكومة البريطانية ستستمر في إدارة شؤون 
الدولي، وكل  الرأي  أن ترجع عن هذا  فلسطني مبقتضى صك االنتداب، وأنه ال ميكنها 
ما عليها أن تلتزم به هو العدل واملساواة في تنفيذ االلتزام املزدوج نحو فريقي السكان". 
وقد كان لهذه املقابلة البريطانية أكبر األثر على الوفد، وذلك ألنها كانت تعني رفض قبول 
مطالبه وإنهاء املباحثات التي كان يزمع إدارتها مع السلطة البريطانية قبل أن تبدأ، وقد أذاع 
الوفد بيانًا موجهًا إلى الشعب االنكليزي نبه فيه إلى خطورة هضم احلقوق العربية إكرامًا 
للسياسة الصهيونية. وردت احلكومة البريطانية ببيان قالت فيه "إن التغييرات الشاملة التي 
يطلبها الوفد ال ميكن قبولها كلها وإن احلكومة ستدرس، بواسطة اخلبراء مسائل األرض 

والهجرة")92(.
تقرير سمبسون والكتابان األبيض واألسود

1930، وفي ختام  )مايو( سنة  أيار   20 يوم  فلسطني  إلى  وصل جون هوب سمبسون 
السنة  من  )أغسطس(  آب   22 بتاريخ  املستعمرات  وزارة  إلى  رفعه  تقريرًا  وضع  زيارته، 
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تتصاعد،  إلى فلسطني أخذت  اليهودية  الهجرة  أن  التقرير  ما جاء في هذا  نفسها، وأبرز 
فإضافة إلى املهاجرين الرسميني يدخل عدد كبير من اليهود فلسطني عن طريق السياحة، 
ثم ال يلبث هؤالء أن يبقوا في البالد، كما أن عددًا آخر يأتي عن طريق التهريب أو التحايل 
على القانون، مما أّدى إلى تفشي البطالة بني العرب، وإلى انخفاض مستوى معيشتهم. 
أما  أرض.  بال  منهم  باملئة   29.4 هناك  ريفية  عائلة   86980 بني  ما  أن  التقرير  وأوض��ح 
بشأن الزراعة فقد اعترف التقرير بأن الفالح اليهودي ليس أكثر نشاطًا وتقدمًا من الفالح 
الذي  عامر  بني  م��رج  عن  املثال،  سبيل  على  حت��دث،  ذل��ك  على  وللتدليل  الفلسطيني، 
بعدما  استثماره  أساليب  وت��أخ��رت  إنتاجه  تضاءل  "فقد  دومن  أل��ف   400 مساحته  تبلغ 
هو  بل  خاماًل،  وال  كسواًل  ليس  الفلسطيني  الفالح  بأن  وبني  لليهود،  ملكيته  أصبحت 
املال  رأس  وتيسر  يتبعها  التي  من  أفضل  أساليب  على  تدرب  أنه  ولو  فطن،  قدير  م��زارع 
الستطاع أن يحسن أرضه بسرعة")93(. وذكر"بأن مساحة فلسطني الصاحلة للزراعة، 
باستثناء منطقة بئر السبع، تبلغ 6.544.000 دومن بينما حتتاج العائلة الواحدة 130 دومن 
نالت  ملا  الفالحني  عائالت  على  جميعًا  األراض��ي  قسمت  لو  وفيما  الزراعية،  لكفايتها 
التقرير بشيء  العرب، في فلسطني، هذا  90 دومنًا")94(. وقد استقبل  الواحدة  العائلة 
البريطانية،  السلطات  اعتمدته  وقد  موضوعية.  حقائق  من  فيه  ملا  والقبول،  الرضا  من 
إضافة لتقرير شو، ووضعت على أساسهما الكتاب األبيض لعام 1930، حيث أشار هذا 
الكتاب إلى بيان احلكومة البريطانية الصادر سنة 1922، واعتبره ركيزة للسياسة البريطانية 
أن  الكتاب  ذكر  اليهودية،  غير  الطوائف  حقوق  لضمان  بالنسبة  أما  فلسطني.  في  املقبلة 
االلتزامني املفروضني في صك االنتداب، بشأن فريقي السكان، هما على درجة متساوية 
الطارئة،  املشكالت  إلى  الكتاب األبيض  ثم تطرق  بينهما واجب شاق".  وأن "التوفيق 
احلكومة  "إن  بقوله:  األبيض  الكتاب  إليها  نبه  التي  العام  األم��ن  مشكلة  مقدمتها  وف��ي 
ستحتفظ،  وهي  االضطرابات،  على  يحرض  من  كل  الشديدة  بالعقوبة  تنذر  البريطانية 
من  فرق  وبأربع  الطائرات  من  وبسربني  املشاة  من  بفرقتني  األردن،  وشرقي  فلسطني  في 
السيارات املسلحة مع زيادة قوات البوليس البريطاني والفلسطيني، ووضع مشروع للدفاع 
األبيض  الكتاب  شرح  فقد  الدستورية،  األوض��اع  بشأن  أما  اليهودية".  املستعمرات  عن 
املسألة كما يلي: "إن الشكل الدستوري الذي يتطلبه العرب بتنافى مع التزامات حكومة 
درجة  فلسطني  منح  في  للسير  حان  قد  الوقت  أن  ترى  جاللته  حكومة  ولكن  االنتداب، 
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الذاتي ملصلحة جميع السكان دون تأخير على أن تتالءم مع صك االنتداب،  من احلكم 
وأن احلكومة تنوي أن تؤلف مجلسًا تشريعيًا على األصول الواردة في بيان تشرتشل عام 
بلغت حدًا خطيرًا في صفوف  إلى "أنها  الكتاب  أشار  فقد  البطالة،  بشأن  أما   ."1922
على  احل��ص��ول  م��ن  ال��ع��رب  السكان  ح��رم��ان  تسبب  اليهود  مهاجرة  كانت  ف��إذا  ال��ع��رب، 
األشغال الضرورية ملعيشتهم، أو إذا كانت حالة البطالة بني اليهود تؤثر في مركز العمال 
الضرورة  إذا استدعيت  أو وقفها  املهاجرة  املنتدبة خفض  الدولة  العموم، حتتم على  على 
ذلك ريثما يتسنى للعاطلني إيجاد عمل")95(. وفيما يتعلق باألراضي، اعترف الكتاب 
األبيض "بأنه ال يوجد في فلسطني، في الوقت احلاضر، نظرًا إلى األساليب الزراعية، أية 
أراض ميسورة الستقرار املزارعني اجلدد". وإثر صدور الكتاب، قامت اللجنة التنفيذية 
 ،1930 سنة  )نوفمبر(  األول  تشرين  ف��ي  منه  موقفًا  وح���ددت  ب��دراس��ت��ه،  فلسطني  ف��ي 
وذلك  العربية،  املخاوف  يزيل  ال  األبيض  الكتاب  في  ورد  ما  "أن  فيه:  أك��دت  بيان  في 
إزاء  اإلنكليزية  احلكومة  ضعف  وعن  اخلادعة،  الدعايات  في  اليهود  مقدرة  من  نعرفه  ملا 
الدعايات". كما أكد أن "الكتاب األبيض ليس فيه من جديد )فيما يتعلق( بحقوق العرب 
ال  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم  عن  فيه  ال��واردة  واملبادئ  النصوص  وأن  السياسية، 
لكن  واملبادئ  بالنصوص  ليس  فاملهم  االقتصادية،  ومصاحلهم  القومية  حقوقهم  تضمن 
بتنفيذها")96(. أما اجلانب الصهيوني، فقد استشاط غضبًا، فاستقال وايزمن من رئاسة 
الوكالة اليهودية واملنظمة الصهيونية مع كبار زعماء الصهيونية)97( الذين خاضوا أعنف 
معركة ضد الكتاب األبيض. وقد وجدت هذه املعركة أصداء لها داخل اإلدارة البريطانية. 
وكان أبرز املتعاطفني مع الصهيونيني تشمبرلن وتشرتشل واميري وبالدوين وسمطس. وقد 
ورد لإلدارة البريطانية وعصبة األمم، من ثمان وأربعني دولة، سيل من البرقيات، التي 
دعت  واملركزة،  الشديدة  احلملة  هذه  تتالفى  وكي  األبيض،  الكتاب  في  جاء  ما  تستنكر 
احلكومة البريطانية وايزمن ونفرًا من زعماء احلركة الصهيونية للتفاوض مع اللجنة الوزارية 
خصيصًا  لها،  سكرتيرًا  مكدونالد  وكان  هندرسون،  اخلارجية  وزير  برئاسة  شكلت  التي 
ملعاجلة هذا الشأن. وقد أنهت اللجنة مباحثاتها برسالة بعث بها مكدونالد إلى وايزمن في 
13 شباط )فبراير( سنة 1931 جاءت نسخًا ألكثر ما ورد في الكتاب األبيض من اعتبارات 
انطلقت من تقريرّي شو وسمبسون، مما دعا العرب لتسمية هذه الرسالة بالكتاب األسود، 
حيث وصف مكدونالد االعتبارات املتصلة بحدود البالد على االستيعاب بأنها "اعتبارات 
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اقتصادية وليست سياسية")98(. وهكذا صدقت مخاوف اللجنة التنفيذية. فقد كان فعاًل 
أن "املهم في األمر هو التنفيذ". وهكذا، أيضًا، ذهبت حتقيقات اللجان وتوصياتها أدراج 
الرياح، ولم جتد اللجنة التنفيذية من وسيلة تقاوم بها الكتاب التفسيري للكتاب األبيض 
الباقية من احلرمة  البقية  بيان لها، "بأنه قضى على  إال االحتجاج مجددًا، فوصفته، في 
الرفيعة التي كان يحملها العربي في نفسه للحكومة البريطانية، فلقد رأى العربي أن هذه 
باملتناقضات من األمور، وال تستحي أن تقول عن األسود أبيض وعن  احلكومة ال تبالي 
األبيض أسود")99(. إال أن هذا البيان، مع شدة لهجته لم يدع ألكثر من االحتجاج ضد 
السياسة البريطانية التي غدت معاملها واضحة، فقد بدأ املوقف البريطاني، في هذه الفترة، 
كمساعد رئيسي للحركة الصهيونية في فلسطني. ولم تستطع اللجنة التنفيذية إشهار العداء 
لالحتفال  االتصاالت مجراها  أخذت  أن  بعد  بوضوح  األمر  هذا  وقد ظهر  للبريطانيني، 
بذكرى الشهداء الثالثة: محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي، فقد اعتقدت السلطة 
االنتدابية أن احتفااًل شعبيًا كهذا، وبتلك املناسبة، من املمكن أن يخلق تطورات ال يعرف 
مداها، فأوعزت لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الصالت الوثيقة مع االنتداب إللغاء 
1931، وأصدرت  25 متوز )يوليو( سنة  التنفيذية يوم  اللجنة  املهرجان، واجتمعت  هذا 
بيانًا طلبت فيه من الشعب أن يلغي االحتفاالت ويكتفي باالبتهاالت الدينية)100(، مما 
التنفيذية)101(،  اللجنة  تتبعه  الذي  السياسي  النهج  الشعبية على  النقمة  تفاقم  أسهم في 
في  اإلس��الم��ي  املؤمتر  انعقاد  ج��اء  وهكذا  إط��اره��ا،  خ��ارج  للتحرك  القومية  القوى  ودف��ع 
القدس سنة 1931 كأحد املظاهر املعبرة عن البحث التباع أسلوب آخر غير اللجنة التنفيذية 
التي وصلت إلى درجة من الضعف حرمتها القدرة على مواجهة التطورات العاصفة بالبالد 
لسببني  قيادتها من جهة أخرى، وذلك عائد  أو  الشعبية  إقناع اجلماهير  من جهة، وعلى 

أساسيني هما: 
وجود معارضة بداخلها بشكل يعيق أخذ قرارات ترقى ملستوى املسؤولية الوطنية، 	 

فبداًل من أن تصارع اللجنة التنفيذية ما يواجهها من حتديات على املستوى الوطني 
كانت تتصارع داخليًا. 

وعدم 	  جهة،  من  لفلسطني  اليهودية  الهجرة  صعيد  على  خطيرة  تطورات  ب��روز 
وجود مبررات ملهادنة االنتداب بعد تراجعه عن الكتاب األبيض لعام 1930 من 

جهة أخرى.
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املؤمتر اإلسالمي، العام 1931
أما   .1931 السابع من كانون األول )ديسمبر( سنة  العام في  املؤمتر اإلسالمي  انعقد 
اليهودية  املطامع  وب��روز  البراق،  قضية  منذ  أساسًا،  تختمر،  ب��دأت  فقد  عقده،  فكرة 
التنفيذ، وتألفت جلنة حتضيرية  الفكرة حيز  ثم دخلت  املقدسة اإلسالمية.  في األماكن 
للمؤمتر برئاسة احلاج أمني احلسيني وعضوية كل من عبد العزيز الثعالبي وأمني التميمي 
وعزة دروزة وأحمد حلمي عبد الباقي ومحمود الداوودي وحسن أبو السعود وعجاج 
نويهض)102(. وقبل انعقاد املؤمتر بأيام، برزت محاوالت إلفشاله، إذ اعتقد البعض 
الظن مصريًا، مما اضطر احلاج أمني  بأنه سيتناول اخلالفة اإلسالمية. وكان مصدر هذا 
احلسيني للسفر بنفسه إلى مصر لينفي نفيًا قاطعًا هذه املسألة، وليكفل حضور مندوبي 
القطر املصري إلى املؤمتر. ووجدت قوى أخرى في املؤمتر اإلسالمي خطرًا على مواقعها 
ونفوذها في فلسطني، وقد تزعم فخري النشاشيبي حركة املعارضة الداخلية فخصصت 
املؤمتر، النتقاد احلاج أمني احلسيني  أيام  الشرق)*()103( صفحاتها، طيلة  جريدة مرآة 
وأعمال املجلس اإلسالمي. وعقد املعترضون مؤمترًا في فندق امللك داود أسموه مؤمتر 
األمة اإلسالمية)104(. وقد عقد املؤمتر اإلسالمي سبع عشرة جلسة في مدة عشرة أيام، 
وحضره مئة وخمسون مندوبًا مبا فيهم مندوبو فلسطني)105(. ومتكن من اتخاذ جملة 
مقررات تخطت اللجنة التنفيذية مبراحل واسعة، كان من أبرزها قرار الدفاع عن فلسطني 
ألهميتها بالنسبة للعالم اإلسالمي، وشجب السياسة البريطانية الصهيونية فيها، وإعالن 
أراضي فلسطني، وإنشاء جامعة إسالمية  البراق، وتشكيل جلنة إسالمية إلنقاذ  قدسية 
احلديد  سكة  شركة  وتسليم  إسالمية،  معارف  دائ��رة  تأليف  على  والعمل  القدس،  في 
سوريا  في  والفرنسية  ليبيا،  في  اإليطالية  السياسة  وإدان��ة  إسالمية،  هيئة  إلى  احلجازية 
وضع  وقد  العرب،  وجزيرة  والسودان  مصر  في  واإلنكليزية  العربي،  واملغرب  ولبنان 
أنحاء  ، ولها فروع في جميع  دائمة جتتمع دوري��اً إثر تشكيل هيئة منظمة  املؤمتر دستورًا 

العالم اإلسالمي)106(. ولعل أهم ما أجنزه املؤمتر، خالل انعقاده، مسألتان هما: 
األولى: جمع عدد من كبار رجاالت املسلمني وممثلني عن األقطار اإلسالمية في صف 

*-  وهي صحيفة كانت تبحث في الشؤون السياسية واالجتماعية والثقافية، وكان مقرها القدس ويشرف على حتريرها بولس شحادة. 
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واحد والتعرف على قضاياهم املشتركة. 
والثانية: إيالء القضية الفلسطينية املزيد من االهتمام)107(. 

فشل الدعوة للمؤمتر العربي القومي سنة 1933
أثناء انعقاد املؤمتر اإلسالمي العام، التقى العديد من رجاالت "جمعية العربية الفتاة"، 
والعهد الفيصلي كمدعوّدين للمؤمتر اإلسالمي. وقد مت لقاؤهم هذا بعد افتراق دام ما 
العربية،  السياسية في األقطار  فيه األح��وال  يزيد عن عشر سنوات، وفي وقت تغيرت 
األمر  والتفرق،  التشتت  من  كبيرة  درجة  إلى  العربية  القومية  باحلركة  األم��ور  ووصلت 
العربية ووضع احللول  لتدارس األوضاع  اللقاء مجددًا  إعادة  للعمل على  الذي دعاهم 
املناسبة لها. وحتقيقًا لهذا الهدف، عقد اجتماع ضم نحو خمسني شخصًا لهذا املوضوع، 
وذلك في أواسط كانون األول )ديسمبر( سنة 1931 في منزل عوني عبد الهادي، وبعد 
مداوالت وضع املجتمعون: "امليثاق القومي العربي" الذي تضمن ثالث مواد أساسية 

هي: 
أن البالد العربية وحدة تامة ال تتجزأ، وكل ما يطرأ عليها من أنواع التجزئة ال تقره 	 

األمة وال تعترف به. 
من الضروري أن تتوجه اجلهود في كل قطر من األقطار العربية إلى جهة واحدة هي 	 

حتقيق استقاللها التام كاملة موحدة، ومقاومة كل فكرة ترمي إلى االقتصار على 
العمل للسياسات احمللية واإلقليمية. 

ملا كان االستعمار بجميع أشكاله وصيغه يتنافى كل التنافي مع كرامة األمة العربية 	 
وغايتها العظمى، فإن األمة ترفضه وتقاومه بكل قواها)108(.

معظم  عربية  تنفيذية  جلنة  تشكيل  عن  املؤمتر  أسفر  املذكور،  امليثاق  وضع  إلى  إضافة 
أعضائها من فلسطني، حّددت مهمتها األساسية باإلعداد ملؤمتر قومي عام يضم مندوبني 
عن جميع األقطار العربية)109(. إال أن احملاوالت لعقد مؤمتر كهذا سرعان ما اصطدمت 
السعودية  أن  إذ  الهاشمي،  السعودي  اخلالف  مقدمتها  في  كان  التي  العربية  باخلالفات 
التخوف  هذا  إزال��ة  متت  وقد  املؤمتر.  لهذا  العراق  في  الهاشميني  استغالل  من  تخوفت 
بعد سفر الشيخ كامل القصاب للسعودية وتأكيده للسعوديني أن فكرة املؤمتر ليست فكرة 
فيصل، وأن القائمني سيبتعدون به عن كل تأثير واستغالل. وبعد عودة كاملة القصاب، 



44

عقدت اللجنة اجتماعًا لها في مدينة حيفا، شهده شكري القوتلي ورياض الصلح ومعني 
اللجنة على األسس  اتفقت  االجتماع،  في هذا  التميمي.  العظمة ورفيق  ونبيه  املاضي 
إذ  وزمانه  مكانه  على  واتفق  املدعوّين  اسماء  حتديد  فتم  املؤمتر،  لعقد  الالزمة  العملية 
1933. غير أن اللجنة سرعان ما تلقت كتابًا من ياسني  تقرر عقده في بغداد ربيع سنة 
الهاشمي، في العراق يعلن فيه انسحابه من املؤمتر. وقد توّضحت حقيقة هذا الكتاب 
بعد وفاة فيصل وذهاب وفد من أعضاء اللجنة، كان عزة دروزة من بينهم، لالشتراك في 
التشييع إذ تباحث الوفد مع ياسني الهاشمي ورفاقه فعلم، أن املندوب السامي اإلنكليزي 
كان قد ألقى كلمة عن املؤمتر أشار فيها إلى احتمال خلق مشاكل للعراق من جرائه ونّبه 
إلى أنه يحسن بالعراق، في حياته االستقاللية – وكان العراق قد دخل عصبة األمم حديثًا 
ينسحب  وياسني  يتراخى  فيصل  جعل  مما  بها،  ينوء  وأعباء  مشاكل  حلل  يتصدى  – أال 

ويصطنع النسحابه أسبابًا أخرى)110(.
قومي  رافقه من حترك  وما  بانعقاده،  التفكير  أن  إال  انعقاده،  قبل  املؤمتر  فشل  وهكذا 
في  االستقالليني  نشاط  بروز  في  الكبير  ال��دول  له  كان  له  حتضيرية  جلنة  وتأسيس  عربي 
هذه  جتلت  وق��د  قومي،  طابع  ذات  فلسطينية  سياسية  حركة  إلنشاء  وحتولهم  فلسطني 

احلركة في تأسيس حزب االستقالل العربي في فلسطني. 
بعض االستنتاجات

الصعيد  على  احلاسمة  السياسية  النتائج  من  الكثير  أوروب��ا  في  الصناعية  للثورة  ك��ان 
الدولي، فقد متيزت الدول األوروبية عن غيرها من الدول العاملية بحداثة التسليح والقدرة 
على التحرك السريع في وقت كانت فيه دول عظمى، كالسلطنة العثمانية، ترتكز على 
عن  الناجتة  املتسارعة  العاملية  التطورات  مسايرة  من  ميكنها  ال  واجتماعي  اقتصادي  نظام 
تلك الثورة الصناعية. وبسبب هذا العجز عن مسايرة تطورات العصر احلديث، أخذت 
هذه السلطنة بالترنح واالنهيار، وبدأت الشعوب اخلاضعة لها تبحث عن حل ملشكالتها 
القومية، وقد كان للطلبة العرب الذين يدرسون في الدول األوروبية، وبشكل خاص 
في فرنسا، دور بارز في هذا املجال، وقد ساعدهم، في ذلك، اطالعهم على جتارب 
الشعوب األخرى في التحرر والدميقراطية ورغبتهم امللحة في اخلروج من سيطرة النفوذ 

العثماني على بالدهم.
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وإثر ظهور الدستور العثماني في سنة 1908، وبعد تأسيس "جمعية العربية الفتاة"، 
لهم  يكفل  اإلخ��اء  من  نوع  مبمارسة  الفتاة"  تركيا  "جمعية  يطالبون  العرب  الطلبة  جاء 
استقاللهم الوطني، لكنهم لم يجدوا، لدى قادة تلك اجلمعية سوى نزعة االستعالء، 
وكانت الدول األوروبية، في هذه الفترة، حتاول جاهدة القضاء على النفوذ العثماني في 
فتحالفت  العثمانيني،  على  للقضاء  سبياًل  العربية  الثورة  في  فوجدت  العربية،  األقطار 
قادت  وبالفعل  األتراك.  بالثورة على  القيام  ببعض مستلزمات  الهاشميني وأمدتهم  مع 
األسرة الهاشمية الثورة، وشاركت فيها جماهير املشرق العربي ظنًا منها أن ذلك سيحقق 
االستقالل الوطني. إال أن التحالف األجنلو – فرنسي كان يخطط لبسط سيطرته ونفوذه 

على أقطار املشرق العربي جميعها. 
وغداة انتصار الثورة العربية، فرض االنتداب البريطاني على فلسطني. وكانت بريطانيا 
ترى، آنذاك، أن حتالفها مع احلركة الصهيونية سيدر عليها الكثير من املكتسبات السياسية 
ملا لهذه احلركة من نفوذ في األوساط اإلعالمية والسياسية األوروبية، فتم تعيني هربرت 
على  بريطاني  س��ام  مندوب  ك��أول  الصهيونية،  للحركة  بانتمائه  امل��ع��روف  صموئيل، 
فلسطني. وهذا ما ساعد احلركة الصهيونية على تأسيس أولى لبنات كيانها االستيطاني 
في فلسطني، ال سيما وأنها كانت حركة منظمة، بدقة، ومحددة األهداف السياسية منذ 

زمن بعيد. 
الفلسطينية،  السياسية  احلركة  حتركت  الصهيوني،   – األجنلو  املخطط  هذا  وملواجهة 
– املسيحية دلياًل على وحدة الصف  في وقت مبكر، فتّم تأسيس اجلمعيات اإلسالمية 
الشعبي الفلسطيني، ونشطت الصحافة الوطنية منبهة إلى مخطط الهجرة الصهيونية إلى 

فلسطني، وإلى سياسة االنتداب البريطاني فيها. 
أما على الصعيد الشعبي، فقد كانت أولى ردود الفعل العربية ضد هذه السياسة انتفاضة 
1920 التي أعطت احلركة الوطنية الفلسطينية، حافزًا، مكنها من توسيع صفوفها  سنة 
املخطط  مخاطر  االنتفاضة  ه��ذه  أح��داث  أظهرت  وق��د  للصهيونية.  مقاومتها  وتشديد 
الصهيوني، وجلوء الصهيونيني إلى استخدام السالح ضد احلركة الوطنية الفلسطينية وقد 
متثل ذلك باعتداء الصهيوني جابوتنسكي سنة 1920 على العائلة العربية وقتله أفرادها. 
التنفيذية  باللجنة  املتمثلة  الفلسطينية  القيادة  بني  التناقض  كان  بالذات  الوقت  هذا  في 
وبني السلطة االنتدابية يزداد حدة، حيث مت، عزل موسى كاظم احلسيني، رئيس اللجنة 



46

التنفيذية، من رئاسة بلدية القدس بسبب خطبته احلماسية في املتظاهرين. 
وقد جلأت القيادة الفلسطينية، آنذاك، إلى عقد املؤمترات الوطنية، غير أن عمل هذه 
هذا  وانحصر  والصهيونية.  االن��ت��داب  ملقاومة  مخطط  رس��م  عن  عاجزًا  بقي  امل��ؤمت��رات 
العمل السياسي في إصدار القرارات ورفع االحتجاجات وإذاعة البيانات. وكانت تلك 
املؤمترات ال تعقد اجتماعاتها دوريًا بل تبعًا لألحداث واملستجدات السياسية في فلسطني. 
ولم تكن هذه املؤمترات ذات صيغة تنظيمية تسمح بالتمثيل السليم للقوى داخل فلسطني، 
ولم يحكم اجتماعاتها قانون داخلي، أو نظام محدد، لذا فإن طابع العفوية طغى عليها 
ولم تنفذ إال بعض قراراتها. وكانت تلك املؤمترات عاجزة عن إدراك التململ الشعبي 
الذي انفجر سنة 1929، ومتّكن من إثارة اهتمام املسلمني والعرب مبا يدور في فلسطني. 
وقد أمّد ذلك االنفجار اللجنة التنفيذية الفلسطينية باحليوية والنشاط، وصّلب مواقفها 
في  الشعبية  احلركات  لقمع  األمنية  قدرتها  تعزيز  إلى  جلأت  التي  االنتدابية  السلطة  ضد 
فلسطني. لكن الصيغ السياسية القدمية لم تعد صاحلة الستيعاب املد اجلماهيري فبدأت 
قيادة نضال  إلى  لتأسيس أحزاب سياسية جديدة في فلسطني تطمح  اجلّدية  احمل��اوالت 

اجلماهير العربية فيها ضد االستيطان الصهيوني واالنتداب البريطاني. 
لذا جاءت والدة حزب االستقالل العربي في فلسطني، خالل هذه املرحلة بالذات، 
مؤشرًا على وجود حاجة موضوعية لتنظيم اجلماهير الفلسطينية وتأطير نضاالتها العفوية 
وتوجيه  البريطاني،  االنتداب  رفض  أهدافها  رأس  في  جتعل  جديدة  استراتيجية  ضمن 
األحزاب  تأسيس  وكان  ظله،  في  الناشط  الصهيوني  االستيطان  وضد  ضده،  النضال 
السياسية الفلسطينية، آنذاك، إيذانًا بعجز األشكال التقليدية للنضال عن استيعاب املد 
اجلماهيري الناهض، وإيذانًا بعجز بعض القيادات الفلسطينية عن السير قدمًا نحو حتقيق 
بالتالي،  وسكوتها،  االنتداب  إلدارة  اآلخر  بعضها  تبعية  وانفضاح  القومية،  األهداف 

عن دوره في دعم االستيطان الصهيوني. 
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الفصل الثاني

تأسيس حزب االستقالل العربي  في فلسطني
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الظروف العامة التي مهدت لتأسيس احلزب 
من العوامل املهمة التي ساعدت على تأسيس احلزب، محاولة توحيد صفوف العاملني 
الذي  العائلي  التنافس  نتيجة  أصابها  الذي  التشتت  إثر  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة  في 
كانت تغذيه السياسة البريطانية باستمرار، ال سيما وأن اللجنة التنفيذية الفلسطينية كانت 
فهذه  الوطنية،  اجلماهير  تأطير  عن  عاجزة  غ��دت  حتى  والضعف  بالوهن  أصيبت  قد 
اللجنة لم يبق منها، بعد وفاة رئيسها موسى كاظم احلسيني، في السادس والعشرين من 

آذار )مارس( سنة 1934، سوى الذكرى.
وبزوال اللجنة، فتح املجال واسعًا لتأسيس األحزاب التي جاءت مبعظمها وثيقة الصلة 
التي شكلت أحزابًا تضم شرائح اجتماعية حشدت أساسًا  التنفيذية  اللجنة  بشخصيات 
البرامج  في  جذريًا  تختلف  أن  دون  وتتنافس  تتصارع  وراح��ت  عائلية،  قيادات  حتت 
السياسية املطروحة. وهنا، نلمس اختالفًا أساسيًا مييّز األحزاب في بالدنا عن مثيالتها 
املتحضرة  البلدان  ألح��زاب  الناظمة  هي  الفكرة  جند  حني  "ففي  املتحضرة،  البلدان  في 
العربية  والبالد  فلسطني  في  الناظمة  هي  الشخصية  االعتبارات  األغلب  األعم  في  جند 
ارتكاساتها  متاثلها وتقاربها؟ وما هو سر  األح��زاب هنا مع  كثرة  فما هو سر  األخ��رى، 

املتنوعة األشكال"؟.
ليست اإلجابة صعبة، "فأكثراألحزاب والكتل السياسية التي نشأت في البالد جاءت 
إال  البعض اآلخر  يتميز بعضها عن  املبادئ واملناهج واألساليب، ولم تكن  متقاربة في 
الهيئة  عن  كانشقاقات  األح��زاب  نشأت  ما  وكثيرًا  تأسيسها،  على  القائمني  بأشخاص 
في  األساسي  السبب  هي  االنشقاقات  هذه  ولعل  التنفيذية")111(،  اللجنة  األول��ى: 
في وقت  التالشي  إلى  ثم  الثالثينات، ومن  بداية  في  انحالل  إلى  التنفيذية  اللجنة  دفع 
كان فيه املشروع الصهيوني في فلسطني قد وصل مبساعدة االنتداب البريطاني حدًا بالغ 
دور  وانكشاف  الصهيونية،  الهجرة  تصاعد  في  اخلطورة  هذه  جتسدت  وقد  اخلطورة. 
االنتداب كعامل مساعد لتهيئة الظروف املالئمة لوالدة الكيان الصهيوني. ومما زاد الطني 
بّلة أن كل هذا كان يحدث في ظل تفكك أصاب الوضعني العربي والفلسطيني، وذلك 
نتيجة لغياب الهيئة السياسية القادرة على أخذ زمام األمور املبادرة لتوحيد صفوف احلركة 

الوطنية الفلسطينية، والسير بها نحو اخلالص.
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الثاني  كانون  في  النازيون،  استلم  أن  بعد  تفاقمت  الصهيونية  "الهجرة  أن  فاملعروف 
استغالل  من  الصهيونية  املنظمات  متكنت  إذ  أملانيا،  في  السلطة   ،1933 سنة  )يناير( 
حالة  مصورة  أوروب��ا  في  اإلعالمية  أبواقها  وفتحت  االستغالل")112(.  أبشع  النازية 
اليهود وكأنهم يواجهون حرب إبادة شاملة، مما شكل ضغطًا على عصبة األمم ودفعها 
لتعيني مندوب خاص لدراسة حالة اليهود األملان، وجعلها تفتح أبواب فلسطني أمامهم، 
فدخلها، في عهد املندوب السامي البريطاني، آرثر واكهوب، بعلم السلطة وإذن منها 
"في سنة 1932 عشرون ألفًا، وفي سنة 1933 ثالثون ألفًا، وفي سنة 1934، أربعون 
ألفًا، وفي سنة 1935 ستون ألفًا، وذلك عدا الذين دخلوا فلسطني خلسة دون تصريح 
السامي  املندوب  تعبير  حد  على  املهاجرين  عدد  أحيانًا  عددهم  يفوق  والذين  رسمي، 

نفسه")113(.
العرب ومساعدة  إرض��اء  آن واح��د هما:  مي��ارس سياستني في  املندوب  وقد كان هذا 
اجلوهر،  دون  بالقشور  االهتمام  نحو  يتجه  كان  فقد  العرب،  إرض��اء  أما  الصهيونية. 
وكان يبرز إما بإظهار العطف على الفالحني بتخفيض األعشار مرة بعد مرة، ثم بإلغائها 
واستبدالها بضريبة األرض املوحدة، أو بإشراك بعض العرب في جلان استشارية. ومن 
جنح  الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  نصرًا  فيها  البعض  وج��د  التي  السياسة  ه��ذه  خ��الل 
االنتداب في إقامة عالقات قوية مع بعض الزعماء الفلسطينيني الذين اقدموا على تقبل 

الدعوات واحلفالت التي أكثر املندوب السامي منها. 
جوهرية.  أم��ورًا  شملت  فقد  الصهيونية  للحركة  البريطانية  املساعدة  سياسة  أم��ا 
انتقل  ومبساعدته،  واكهوب،  زمن  ففي  واألراض���ي،  الهجرة  مقدمتها:  في  وك��ان 
امتياز احلولة من العرب إلى اليهود، وبلغت الدومنات املبيعة لليهود "في سنة 1931 
70000، وفي سنة 1932 100000 وارتفعت إلى 150000 في سنة 1933، وكان 
أعظم األراضي التي انتقلت للصهيونية هي مرج ابن عامر، إذ تبلغ مساحته 400 ألف 
دومن تتضمن 22 قرية، ويبلغ عدد سكانها 1746 عائلة تعد 8730 نسمة")114(. 
الشديد  احل��وارث  وادي  انتقل  إذ  عامر،  اب��ن  م��رج  مأساة  تكررت  تالية،  فترة  وف��ي 
اخلصوبة والبالغة مساحته 33 ألف دومن إلى اليهود بعد أن باعه أصحابه، آل التيان، 
مببلغ ضئيل ال يتجاوز 41000 جنيه. وما لبثت احلكومة أن أجلت بقوة السالح سنة 
هذا  وفي  مواشيهم.  مع  نسمة   1500 عددهم  والبالغ  عنه.  العرب  سكانه   1933
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اإلطار تدخل مأساة إجالء عرب الزبيدات عن أراضيهم. 
ولم تكن عمليات اإلجالء لتمّر سهلة، إذ أن السكان كانوا يقامون متشبثني بأرضهم، 
وكانوا يصطدمون بالسلطات، وتسقط منهم ضحايا، ومن هؤالء الذين استشهدوا دفاعًا 
عن األرض أحد عرب الزبيدات سعيد محمد علي األحمد الذي أودى به الرصاص وهو 

يدافع عن أرضه.
وصلت  فيها،  العمل  وتهويد  اليهود  أيدي  إلى  الفلسطينية  األراض��ي  النتقال  ونتيجة 
حالة الفالح الفلسطيني إلى درجة سيئة للغاية، وغدت علة الفالح الفلسطيني تكمن في 
ديونه، "فال تكاد جتد قرية ناجية من الغرق في الديون. واملزارعون مثقلون بالضرائب 
في  النقد  وفقد  الغالل.  من  أراضيهم  تنتجه  ما  بيع  معها  يستطيعون  ال  لدرجة  الفادحة 
بعض األماكن حتى أصبح األهالي يشترون حاجاتهم عن طريق االستبدال، وليس في 
وسعهم دفع األعشار دون أن يلجأوا إلى االستدانة، األمر الذي أدى إلى زيادة ديونهم 

الباهظة للمرابني")115(.
جنيه  أل��ف  م��ن  أك��ث��ر  ميتلكون  ال��ذي��ن  اليهود  املهاجرين  ع��دد  بلغ   1939 سنة  "وف���ي 
استرليني، في الفترة الواقعة بني سنتي 1931 و 1939، 24247 بعد أن كان ال يتجاوز 
األغنياء،  الصهاينة  حاول  استرليني")116(،  جنيه   500 على  يحوزون  ممن   1250

التوسع في مشاريعهم فعمدوا إلى شراء األراضي في شرقي األردن. 
وقد رافقت حمالت تهويد العمل، واالستحواذ على األراضي العربية، ومحاوالت 
للتسلح  اليهودية، محاوالت صهيونية  الهجرة  التوسع في شرقي األردن، ورفع وتائر 
وتكوين فرق عسكرية حلماية هذه اإلجنازات من األخطار احملدقة بها، وقد استثار هذا 
التسّلح الهيئات الوطنية في فلسطني فعقدت مؤمترًا لها في نابلس، في العاشر من آب 
1931، حضره مندوبون عن معظم املدن الفلسطينية. وبعد أن ناقش  )أغسطس( سنة 
اقتراح يطلب من  أهمها "املوافقة على  قرارات كان من  اتخذوا جملة  املسألة  املؤمترون 
كل مدينة أن تقدم طلبًا للسلطة احمللية فيها بإقامة مظاهرات استنكار، واحتجاجًا على 
تسليح املستعمرات اليهودية، وذلك في يوم 15 آب )أغسطس( سنة 1931، وإذا أصرت 
املذكور أن  املؤمتر  التي سينتخبها  التنفيذية  اللجنة  إلى  اليهود يعهد  احلكومة على تسليح 

تتصرف في األمر مبا تراه نافعًا في دفع اخلطر عن األمة")117(.
يعبر عن  نابلس،  الفلسطينية، في مؤمتر  الهيئات  اتخذته  الذي  قرار اإلض��راب  وكان 
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تعقد  أن  إال  الشعبي،  الضغط  أم��ام  تر،  لم  التي  التنفيذية  اللجنة  على  الوطني  اخل��روج 
في  نفذ  ال��ذي  اإلض��راب  سوية،  قررتا  حيث  نابلس،  مؤمتر  جلنة  مع  مشتركًا  اجتماعًا 
الشعبية،  املقررات  تلهث وراء  التنفيذية  اللجنة  )أغسطس(، وبذلك أصبحت  23 آب 
بداًل من أن تقودها، ولعل ذلك ما دعا الصحف العربية، التي كانت تصدر آنذاك، إلى 
تشديد حمالتها عليها وعلى مسيرتها، وهو أيضًا ما جعل الصحف حتثها على التخلي 
عن السياسة الفاشلة التي انتهجتها)118(. إضافة إلى نشاطهم هذا تداعى أهل الصحافة 
لعقد مؤمتر في التاسع عشر من أيلول )سبتمبر( سنة 1931 في يافا، لدراسة احلالة التي 
السلطات  أمعنت  أن  بعد  وذلك  عالجها،  وطرائق  وإعالميًا،  سياسيًا  البالد  إليها  آلت 
البريطانية في تضييق اخلناق على احلريات الدميقراطية وإغالق الصحف، وكم األفواه. 
البريطانية  احلكومة  عليها  تسير  التي  واإلره��اق  الظلم  خلطه  استنكاره  املؤمتر  قرر  "وقد 
البريطاني،  االحتالل  منذ  والصهيونية  االستعمار  مبادئ  من  تستمد  والتي  بفلسطني، 
ويرى املؤمتر أن هذه السياسة التي تظهر آثارها واضحة في كل عمل من أعمال السلطة 
وتصرفاتها في البالد والقوانني التي تسنها وكيفية تطبيقها إمنا هي سياسة ظاملة ترمي إلى 

القضاء على العرب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا")119(.
ومما ال شك فيه أن السياسة املهادنة التي اتبعتها اللجنة التنفيذية، إزاء االنتداب البريطاني، 
الفلسطينيني قبل  أسهمت في خلق األجواء الفكرية والسياسية، لدى املثقفني الوطنيني 
غيرهم، الداعية إلعادة تقييم املسيرة الوطنية. فاملتنورون من الفلسطينيني، والعديد منهم 
الدميقراطية  الفرنسية وغيرها من جتارب  الدميقراطية  التجربة  درسوا في أوروبا وعاشوا 
الغربية، ورفضوا جر السياسة إلى الصراع العائلي، وذلك "إلدراكهم بأن حترير فلسطني 

ال يتم بالتناحر مع اليهود بل مبجابهة احملتل: األمبريالية البريطانية")120(.
كان  التي  السياسية  التنظيمات  بتأسيس  بدأوا  املتنورون هؤالء طوياًل حتى  يلبث  ولم 
يافا، في  الذي عقد، في  العربي،  الشباب  التنفيذية، مؤمتر  اللجنة  أولها، خارج إطار 
الرابع من كانون األول )ديسمبر( سنة 1932 برئاسة راسم اخلالدي)121(. وقد بحث 
هذا املؤمتر مسائل التعليم القومي والصناعات الوطنية، وتبنى امليثاق القومي، وانتخب 
جلنة تنفيذية له مؤلفة من ثمانية وثالثني عضوًا، ثم انتخبت هذه اللجنة، بدورها، مكتبًا 
نائبًا  البندك  وعيسى  رئيسًا  اخلالدي  راس��م  من  املكتب  هذا  تألف  وقد  أعمالها.  يتولى 
للرئيس وحمدي النابلسي أمينًا للمال ويوسف عبده وسعيد الشوا في أمانة السر وفؤاد 
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سابا محاسبًا للمكتب. لكن حركة الشباب هذه لم تتبلور وتأخذ أبعادها إال بعد انعقاد 
مؤمترها الثاني في حيفا في العاشر من أيار )مايو( سنة 1935.

النسائي  للمؤمتر  التنفيذية  اللجنة  إذ تقدمت  الوطني،  الكفاح  املرأة في  انخرطت  وقد 
ببرقية احتجاج تضمنت شكاوى الفلسطينيني، والفالحني منهم بخاصة، وأشارت إلى 
بلفور وصك االنتداب، وإقامة  بإلغاء تصريح  لليهود، وطالبت  السلطة االنتدابية  حتيز 
حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس متثيلي منتخب، وذلك متهيدًا للوصول إلى االستقالل 
التام ضمن احتاد فدرالي عربي. إضافة لهذه التحركات الشعبية عقدت، في تلك الفترة 
مؤمترات خاصة بشأن الضرائب، وقدمت، في 23 أيار )مايو( سنة 1932، بيانًا صادرًا 
"أنه  فيه  أكدت  االنتداب  حلكومة  الضرائبية  السياسة  حول  الضرائب  مؤمتر  مكتب  عن 
لم يعد في اإلمكان الصبر على هذه احلالة السيئة التي وصل إليها املكلف الفلسطيني، 
فقد أشرف على الهالك وأصبح محاطًا بأنواع التكاليف، وإضعاف الضرائب، ومهددًا 
األعشار  م��ن  امل��زارع��ني  "بإعفاء  وطالبت  والفقر")122(.  ب��اإلف��الس  ناحية  ك��ل  م��ن 
و"الويركو"، وإلغاء قانون ضريبة األمالك في املدن، واستيفاء الضرائب حسب القانون 
القدمي بينما يشكل في البالد مجلس نيابي")123(. وسط هذه املوجة الشعبية القائمة 
ضد السياسة البريطانية، واخلارجه عن إطار اللجنة التنفيذية، كان االستقالليون القدماء 
سياسة  ض��د  واض��ح��ة،  أس��س  وعلى  علني،  وبشكل  السياسي،  بالتحريض  يقومون 
مباشرة،  االنتداب  ملناهضة  فلسطني  في  سياسي  فكري  حتويل  إحداث  بغية  االنتداب، 
وفضح دوره في تهيئة األجواء املناسبة لنجاح املشروع الصهيوني في فلسطني، وعبر هذا 
الفلسطينية"  الوطنية  القضية  في  "اقتراح  بعنوان:  مقااًل  احلسيني  حمدي  كتب  السياق 

تضمن عدة بنود أبرزها ما يلي: 
عقد مؤمتر شعبي عام يسمى مؤمتر االستقالل األول لوضع ميثاق قومي للعرب في 	 

فلسطني وشرقي األردن ووسائل تنفيذه.
االن��ت��داب، 	  رف��ض  إل��ى  األردن  وشرقي  فلسطني  في  العربية  القضية  دف��ة  توجيه 

ومقاومته بالطرق املشروعة. 
طلب االستقالل التام لفلسطني وشرقي األردن ضمن الوحدة العربية على أساس 	 

احللف، وتشكيل حكومة جمهورية")124(. 
وكتب صبحي اخلضرا مقااًل بعنوان: "بريطانيا أصل العداء وأساس كل بالء" قال فيه: 
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"بريطانيا وحدها املسؤولة عن جميع ما أصابنا من النكبات، وما الصهيونية إال واحد 
إنها  نفسها،  اإلنكليزية  احلكومة  ه��ذه  هي  النوائب  وداهية  املصائب  شر  إن  بل  منها، 
اعتداء صارخ على أقدس حقوقنا، إنها ليست انتدابًا وال حماية، بل هي حكم إنكليزي 

استعماري مباشر فوق العرب واملسلمني في هذه البالد العربية املقدسة")125(. 
وطالب اجلميع باتخاذ موقف واضح من الصهاينة احملميني من بريطانيا قائاًل: "اضربوا 
الصهيونية بأرجلكم أيها الفلسطينيون، قفوا وجهًا لوجه اجتاه بريطانيا العظمى فإنها أولى 
أثيمًا تشجعه بريطانيا وحتميه  باجلهاد، وأحق بالنضال، فالصهيونية ليست إال مشروعًا 
بحرابها، وترعاه بعنايتها، ترمي من وراء ذلك إلى اضطهاد العرب وإخضاعهم للسيطرة 

اإلنكليزية املباشرة". 
اخلطب  م��ن  ع���ددًا  النشاشيبي  إس��ع��اف  فألقى  ه��ذه،  التحريض  حملة  نطاق  وات��س��ع 
احلماّسية، وقام عزة دروزة بإيضاح أبعادها فكتب العديد من املقاالت في جريدة اجلامعة 
العربية و"كان لها تأثير في نفوس املخلصني وصدى خارج فلسطني، حتى إن صحف 
دمشق تناقلتها وعلقت عليها ألن حركة الشام كانت متر، إذ ذاك، مبثل احملنة التي كانت 

متر بها حركة فلسطني")126(.
وقد كتب دروزة مقااًل بعنوان: "أين نحن من مبادئنا االستقاللية" قال فيه: "اليوم 
والوحدة  االستقالل  كلمتا  أصبحت  والنطاق،  األف��ق  ضيقة  الوطنية  حركتنا  أصبحت 
ذلك  وعلل  قلوبنا".  وبني  بينهما،  صلة  ال  أجنبيتان  فكأنهما  بهما  تلفظنا  إذا  كلمتني 
جميع  تيارها  ج��رف  التي  واالنتخابية  احمللية  السياسات  مقدمتها"  في  تأتي  بأسباب 
الناس، وكان من أثرها الترفيع في التشكيالت الوطنية، وعدم التجانس العقلي والوطني 
الوطنية،  الصفوف  في  واألخ��الق  اإلميان  كثير من ضعفاء  اندساس  وفي  واألخالقي، 
وتشكيالتها بل ومتركزهم فيها، وفي انخداع العامة بهم، وحيرتها في أمرها معهم بسبب 

هذا االرتباك واالختالط")127(.
العربية وعجزها عن عقد  القومية  السيئة، وتفكك احلركة  الرغم من األوضاع  وعلى 
مؤمتر عام لها لم ينثن االستقالليون الفلسطينيون عن الدعوة للوحدة العربية، إذ وجدوا 
أن  "اعتقد  يقول:  الهادي  عبد  عوني  كتب  فقد  الداخلية،  أزماتهم  من  اخل��الص  فيها 
املوقف خطير، وأنه آن األوان ألن يفكر كل عربي في املوقف احلاضر، وأن يعمل من 

أجل الوحدة العربية التي ال تقوم للعرب قائمة بدونها")128(.
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كما أن أكرم زعيتر أسهم بكتابة العديد من املقاالت الواضحة في جريدتي احلياة ومرآة 
الشرق، ومنها مقال نشرته جريدة احلياة، قال فيه: 

ألن  مفردًا  واح��دًا  كان  ولو  استقالله  سبيل  في  الكون  يقارع  ال��ذي  هو  "االستقاللي 
يعتنقها، وبتضحياتهم في  ينتحلها وإمنا تخدم بإخالص من  املبادئ ال تخدم بكثرة من 
وموعظة  ألقاه  درس  ألف  من  أكثر  سبيل  في  مبوته  مبدأه  سقراط  خدم  وقدميًا  سبيلها، 
أرسلها. واستقاللي واحد يعاف املذلة وال يلني في دعوته، هو استقاللي قادر على شق 
الطريق نحو االستقالل. نريد أن تبدو "استقالليتنا" جلية واضحة في كل مظهر، في 
حتى  صحفنا،  في  ألبستنا،  في  أخالقنا،  في  حفالتنا،  في  أعمالنا،  في  احتجاجاتنا، 
في عالقاتنا الشخصية احملضة )...( فإلى العمل املنظم أيها االستقالليون املخلصون 
فالغلبة في النهاية لكم")129(. وقد لعبت هذه املقاالت دورًا متهيديًا مباشرًا في جمع 
االستقالليني الفلسطينيني القدماء، فكانت إرهاصًا النبثاق حزب االستقالل العربي في 

فلسطني. 

تأسيس احلزب
إثر انعقاد املؤمتر العربي في القدس سنة 1931، وتعذر عقد مؤمتر قومي عام للهيئات 
الفيصلي  العهد  خ��الل  عملت،  أن  لها  سبق  والتي  العربية،  األق��ط��ار  في  االستقاللية 
 ،)1920-1919( العربي  االستقالل  ح��زب  وف��ي  الفتاة  العربية  جمعية  في  بدمشق، 
أخذ التفكير القومي في فلسطني يتجه لتأسيس حزب االستقالل القدمي، وكان من أبرز 
هؤالء نشاطًا نبيه العظمة املبعد عن دمشق، ومما يجدر ذكره، أن العظمة كان خارج إطار 
الهيئة املركزية للحزب بعد إعادة تأسيسه، لكنه كان، وبشهادة أحد املؤسسني، املشجع 
القدس  في  يلي: "يقيم  ما  عنه  زعيتر  أكرم  يوميات  في  فقد جاء  تأسيسه،  األكبر على 
مبعدًا عن دمشق، نبيه العظمة، أحد كبار االستقالليني وهو املشجع األكبر لتأسيس هذا 
احلزب")130(. ولم يقتصر دور العظمة على التشجيع، بل كان يتابع باهتمام تطورات 
إليه صبحي اخلضرا،  تأسيس احلزب، ويتضح ذلك من خالل رسالة كان قد بعث بها 
أحد املؤسسني، في 12 شباط )فبراير( سنة 1932 جاء فيها: "وقد اتفقنا مع األخ رشيد 
الثالثة، وغدا سيمضيها معني  أمضيناها نحن  إبراهيم، وعزة دروزة على صيغة  احلاج 
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املاضي، وسنرسلها إليك بعد أن ميضيها عوني عبد الهادي وعجاج نويهض، واتفقنا أن 
ال ترّدد بعد ذلك ومنضي قدمًا")131(.

ت��راود  كانت  هامة  مبسألة  فلسطني،  في  احل��زب  بتأليف  االهتمام  ه��ذا  تعليل  وميكن 
تأسيس  أن  يعتقدون  كانوا  فهؤالء  العظمة،  نبيه  ومنهم  القدماء،  االستقالليني  بعض 
العمل  تكوين  إع��ادة  في  األول��ى  اللبنة  تضع  أن  شأنها  من  فلسطني  في  استقاللية  هيئة 
الذي  هو  السبب  هذا  ولعل  العربية،  االستقاللية  الهيئات  وتوحيد  املشترك،  القومي 
دفع االستقالليني في األقطار العربية األخرى للمشاركة في نشاطات احلزب وصحافته 
بعد تكوينه، وهذا ما يفسر أيضًا دعوة حزب االستقالل للعمل العربي املشترك كطريق 

أساسي خلروج األقطار العربية من مأزقها الذي كانت تعاني منه آنذاك.
وقد جرت مداوالت، بشأن تأسيس احلزب، بني أركانه، وبني احلاج أمني احلسيني، 
أنهم  الرغم من أن معظم أعضاء هيئة املؤسسني كانوا من أصدقاء احلاج أمني إال  فعلى 
وجدوا لزامًا عليهم حتديد العالقة التي ستقوم بني احلزب من جهة، واحلاج أمني من جهة 
أخرى. وقد جرت مداوالت عدة لهذا الغرض انتهت بأن حدد املؤسسون العالقة على 

الشكل التالي: 

صلة  على  احلزب  ويكون  األعلى،  للمجلس  رئيسًا  احلسيني  أمني  احلاج  بقاء   -  1
معه، على أن يقوم بتنفيذ السياسة التي يقرها احلزب. 

رئاسة  يعتزل  أن  بعد  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  احلسيني  أم��ني  احل��اج  يترأس   -  2
املجلس، وبهذه احلالة يكون احلزب حوله. 

العالقة  من  السابقني  الشكلني  على  احلسيني  أمني  احلاج  موافقة  عدم  حالة  في   -  3
فسيعمل كل طرف مستقاًل عن اآلخر")132(.

ولم يكن احلاج أمني احلسيني، آنذاك، على عالقة سيئة باإلنكليز بسبب طبيعة مركزه 
يتأسس احلزب،  له أن  في رئاسة املجلس األعلى، ووظيفته مفتيًا لفلسطني، و"لم يرق 
نظرًا للعالقة الوثيقة التي كانت تربطه مبعظم مؤسسيه، فتشكيل احلزب يعني ابتعاد هؤالء 
عنه، وهذا ميكن أن تعطى له تفسيرات عّدة في مقدمتها عدم الرضا عن سياسته")133(. 
في وقت كان فيه أحوج ما يكون حلشد كل الطاقات الوطنية إلى جانبه ملجابهة املعارضة 
النشاشيبية. لذا، لم يستطع احلاج أمني املوافقة على شروط احلزب، وبذلك تأسس احلزب 
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مستقاًل عنه، وأعلن عن والدته، في القدس، يوم 2 آب )أغسطس( سنة 1932 )*(.
وأعلنت الهيئة التأسيسية والدة احلزب، في بيان حددت فيه اخلطوط العريضة لرؤيتها 
البيان)134( "ما طرأ  استعرض  فقد  فلسطني.  تعيشها  التي  األوضاع  السياسية ملجمل 
على احلركة الوطنية االستقاللية في هذه البالد من ضعف وفتور، فبعد أن كانت قضية 
وتكافح  الشريفة  مبزاياها  وحتتفظ  الكبرى،  العربية  القضية  خ��واص  حتمل  استقاللية 
واأله��واء  الشخصية،  بالنزعات  تتأثر  محلية  قضية  أصبحت  لوجه،  وجهًا  االستعمار 
بأنه موقف  الوطنية  كبير. ووصف موقف احلركة  إلى حد  االنتخابية  العائلية، والقوى 
عجز ومسكنة". وأشار إلى الظروف التي استوجبت تأسيس احلزب فرأى أن "فقدان 
رضا  نيل  على  والتهافت  االستعمارية،  األساليب  واستساغة  االستقاللية"،  القضية 
االنتداب بالتقرب والزلفى مما أوجب تأسيس كيان استقاللي يكافح االستعمار وأساليبه 
دون مواربة وبوضوح، ثم ذكر األسس التي سيبني عليها وسيكون األساس الذي يبنى 
واالخ��الص  الصحيحة،  املبادئ  في  التجانس  االستقاللي:  احلزبي  الكيان  ه��ذا  عليه 
السياسات  االبتعاد عن اجلري في طريق  النزيه، واالبتعاد كل  العمل  الشريف، وحب 
احمللية والشخصية والعائلية، وجعل املصلحة العامة فوق كل مصلحة، وعدم االهتمام 

*-  لدى مراجعة النسخة األساسية: حزب االستقالل العربي، بيانه، وقانونه، 1932، القدس مطبعة العرب، من أوراق عزة دروزة تبني أنها 
مؤرخة في 2 آب )أغسطس( سنة 1932، إال أن احلزب لم يكتسب الشرعية القانونية إال يوم 13 آب )أغسطس( سنة 1932، حيث تلقى 
عوني عبد الهادي بصفته أمني السر العام حلزب االستقالل العربي إشعارًا بتوقيع نصوحي بيضون عن حاكم مقاطعة القدس. وفيما يلي 

نص الشعار: 
"حضرة الفاضل عوني بن عبد الهادي، أمني السر العام حلزب االستقالل العربي بالقدس احملترم:

قانون  من  السادسة  املادة  مبوجب  "وذلك  العربي  االستقالل  "حزب  جمعية  بتأليف  املختصة  األوراق  بوصول  أعلمكم  أن  الشرف  لي  سيدي، 
اجلمعيات العثماني: 

اسم اجلمعية: حزب االستقالل العربي  .1
عنوان اجلمعية: القدس فلسطني  .2
رئاسة اجلمعية: القدس فلسطني  .3

بالد  فلسطني   )3( التجزئة.  تقبل  ال  تامة  وحده  العربية  البالد   )2( تاماً.  استقالاًل  العربية  البالد  استقالل   )1( اجلمعية:  قصد   .4
عربية وهي جزء طبيعي من سورية. 

املديرون املسؤولون: عوني عبد الهادي أمني السر العام، عجاج نويهض مساعد أمني السر العام، عزة دروزة، أمني املال، معني املاضي، رشيد 
احلاج ابراهيم، صبحي اخلضرا، أكرم زعيتر، فهمي العبوشي، د. سليم سالمة، أعضاء.

ومبوجب املادة السادسة من قانون اجلمعيات يطلب منهم أن ينشروا هذا الوصل في أحد اجلرائد. 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام"

13 آب )أغسطس( 1932 
نقاًل عن زعيتر، الدفتر الرابع، ص135.
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لفكرة أكثرية أو أقلية، وما يتبعها من سياسات انتخابية ال يراد بها إرضاء الله، والوطن، 
امل��واالة ألي كان إال مبا يكون له من موقف أو عمل يتفق أو يتعارض مع مبادئ  وعدم 

احلزب وغاياته وخططه". 
استقاللي  سياسي  حزب  يد  على  وطنية  بحركة  القيام  إلى  ختامه،  في  البيان،  ودع��ا 
يكافح االستعمار وما جره من نكبات "كفاحًا شريفًا بال مداورة وال مواربة". ودعا، 
املؤازرة والتأييد لهذه احلركة".  الوطنيني إلى "مد يد  أيضًا، جميع األحرار املخلصني 
املجلسيون  أما  األيوبي)135(.  وحربي  احلسيني،  حمدي  من  كل  للحزب  انضم  وقد 
بيان  في  وج��دوا  فاألّولون  وجتهم،  بدهشة  احلزب  تأسيس  قابلوا  فقد  واملعارضون)*(، 
الشخصية  واحلزبية  والعائلية،  التقصير  من  أح��دًا  يستثن  لم  أن��ه  إذ  لهم،  طعنًا  احل��زب 
سبب  ما  وه��ذا  السواء،  على  للجميع  القومي  النضال  روح  وفتور  اخلاصة،  واملصالح 
التشاد وعدم االنسجام بني أركان احلزب واملفتي")136(. أما املعارضون، فقد وجدوا 
بسلطات  يربطهم  ك��ان  ما  بسبب  وذل��ك  لهم،  محرجًا  أم��رًا  واجت��اه��ه  احل��زب  ظهور  في 
االنتداب واليهود من صالت وثيقة ومصالح متبادلة، ولعل ما كتبه صبحي اخلضرا في 
العدد األول من مجلة العرب بعنوان: "ملاذا أّلفنا حزب االستقالل العربي")137( يعتبر 
أمور  إلى جملة  التأسيس  أسباب  أرج��ع  فقد  املجال وأوج��زه،  ما كتب في هذا  أوض��ح 
السياسي على أساس مراعاتها،  القصيرة، محورة نشاطه  حاول احلزب، خالل حياته 

وميكن حتديد هذه األمور بستة هي: 
عن  انفصلت  "أن  بعد  ال��ت��وازن  ع��دم  درج��ة  إل��ى  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  وص��ول 
القضية الكبرى وغادرت ميناءها األمني"، فالهيئات تقوم على أساس الوجاهة والقوة 
من  الوطنية  احل��رك��ة  وح��رم��ان  وأف����رادًا،  مجموعات  التجانس  يفقدها  مم��ا  االنتخابية، 

االستمرار في الكفاح والعمل على وتيرة واحدة. 
تنازع الهيئات الوطنية وركودها، فهذه الهيئات لم تكن تتحرك إال عند دعوة املندوب 
السامي لها، "فيشعر الناس أن لنا هيئة تدعى للمقابالت كما تدعى الهيئات الصهيونية، 

ويؤخذ رأي هذه كما يؤخد رأي تلك". 

*-  املجلسيون هم جماعة املجلس اإلسالمي الذي يرأسه أمني احلسيني، وقد أطلق هذا االصطالح على جميع من يؤيدون احلاج أمني، أما 
املعارضون فهم من يعارض هذه الكتلة، وقد أطلق هذا االصطالح على جميع مؤيدي راغب النشاشيبي. 
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توجيه الكفاح الوطني ضد الصهيونية، وبشكل "فورات متقطعة"، بداًل من توجيهه 
الصدد يقول اخلضرا: "ولو نظرنا  البريطاني بوصفه احتالاًل. وفي هذا  ضد االنتداب 
أنها ال تخرج عن كونها  البسيطة، لوجدنا  القانونية  الوجهة  الفلسطينية من  القضية  إلى 
قضية اعتداء وغصب حلرية األمة العربية وحقوقها، فالغاصب بنينِّ واملغصوب بنّي، وما 
الصهيونية إال عرض من أعراض هذا الغصب ومظهر من مظاهره، فلو كانت في البالد 
بريطانيا  ضد  إال  الدعوة  صحت  ملا  السياسية  الدعاوى  من  النوع  هذا  في  تنظر  محكمة 

العظمى، ال ضد الصهيونية".
وصول بعض الزعماء والوجهاء إلى درجة من التعاون مع اإلنكليز أصابت اجلماهير 
باليأس من النجاح" كما يئس الذين كفروا من أصحاب القبور. فأي معنى لالستقباالت 
التي يشترك فيها وجهاء البالد وزعماؤها وأعيانها بالعشرات، بل وباملئات، فهل يتفضل 
واحد من هؤالء فيشرح لنا ما الفرق بني وايزمن، وبني ممثل الدولة االستعمارية الكبرى 

يا ترى؟ ويقول لنا أيهما الغاصب احلقيقي حلقوق البالد"؟. 
الفلسطينية اخلاطئ هذا، "تقدمت جماعة على  الوطنية  وبغية تصحيح مسار احلركة 
مبادئ استقاللية محضة مقلعة عن األسلوب القدمي، وقال هذا احلزب قوله من أنه ليس 
بسبيل أكثرية أو أقلية، وهذا احلزب إمنا ميثل أشخاصه وأشخاص الذين يشاطرونه هذه 
املبادئ الطبيعية التي هي لكل ناهض، بل هي مبادئ القضية العربية الكبرى التي أنفقنا 

عمرنا وسننفق البقية الباقية منه في سبيل نصرتها".
وخالفًا حلالة الزعماء والوجهاء: "فإن اجلماهير ما زالت سليمة البنيان وإن معظمهم 
ينصرون هذه املبادئ نصرتنا بل أشد، فإذا عملنا للقضية االستقاللية كحزب ميثل عددًا 
على  ونعتمد  املشترك،  بالواجب  ونقوم  باسمهم  نعمل  أننا  نعتقد  فإننا  ال��رج��ال،  من 
مؤازرتهم وتعضيدهم ونحن ال ندعي احتكار شيء من األشياء، فإن في ميدان الوطنية 

متسعًا للجميع".
آب   2 في  الصادرتان  الصهيونيتان  هايوم"  و"دوار  "هآرتس"  جريدتا  حملت  وقد 
)أغسطس( سنة 1932 على حزب االستقالل حملة شعواء، ورأتا أن مقرراته اخلطيرة 
القومي  ال��وط��ن  ب��إق��ام��ة  البريطانية  السلطة  وبتعهد  االن��ت��داب،  ص��ك  بنصوص  م��اس��ة 
اليهودي، واتهمتا القائمني على هذا احلزب بأنهم على صلة بزعماء الثورات العربية في 

سوريا والعراق، وأنهم يعملون يدًا واحدة لتنفيذ برنامج معني للوحدة العربية)138(.
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مبادئ احلزب ونظامه الداخلي
وضع احلزب، إلى جانب بيانه، قانونًا، من أربع عشرة مادة، يتضمن مبادئه وخططه، 

وينظم عالقاته الداخلية. وقد حددت املادة الثالثة مبادئ احلزب بثالثة هي: 
استقالل البالد العربية استقالاًل تامًا.	 
البالد العربية وحدة تامة ال تقبل التجزئة.	 
فلسطني بالد عربية، وهي جزء طبيعي من سوريا.	 

أما خطط احلزب فقد حّددها قانونه كما يلي: 
أ- العمل على حتقيق املبادئ الواردة في املادة السابعة، مبا يستطيعه بنفسه وباالشتراك 

مع الهيئات االستقاللية في األقطار العربية. 
ب- االحتفاظ بأراضي البالد ومنابع الثروة للعرب.

ج- إلغاء االنتداب ووعد بلفور.
د- إقامة حكم برملاني عربي في فلسطني.

ه� - إنهاض البالد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا)139(.
وتبعًا للنظام الداخلي كان على أعضاء هيئة احلزب وهيئات فروعه أداء اليمني التالي: 
مع  متضامنًا  لقراراته،  خاضعًا  وخططه  احل��زب  ملبادئ  مخلصًا  أك��ون  أن  بالله  "أقسم 
إخواني فيه على تنفيذها وإعالء شأن احلزب، متعاونًا واياهم على ما فيه احلق واخلير، 
والكرامة، وأن ال استغل احلزب وال أوافق على استغالله ملآرب، أو منصب أو نفوذ، 

شخصي أو عائلي")140(.
أما من الوجهة التنظيمية، فقد كان الرأي املفضل لدى هيئة احلزب املركزية أال يكون 
احلزب قائمًا على العمليات االنتخابية، "ألن التجارب أثبتت أن هذه العمليات كثيرًا ما 
تكون اللغم الذي ينسف الهيئات التي تقوم عليها، ووسيلة للفساد والتشاد، حتى لو كان 

أعضاء هذه الهيئة من ميول متقاربة")141(.
ملا  وفقًا  اختياريًا  تكوينًا  الفروع،  وهيئات  املركزية،  احلزب  هيئة  تكونت  فقد  وبذلك 

نصت عليه املادة السابعة من قانون احلزب التي تنّص على ما يلي: 
على  أشخاص  ثالثة  من  مؤلفة  فرعية  هيئات  ت��راه  ما  حسب  احل��زب،  هيئة  "تشكل 
األقل، وهيئة احلزب، هي التي تختار أعضاء هذه الهيئات، وتضم إليها من تراه مناسبًا 

من حني إلى آخر".
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اإلخالص  يراعي  لألعضاء  اختيار  على  وإمن��ا  املسجلني،  كثرة  على  احل��زب  يقم  ولم 
التام، لدى العضو، للوطن وملبادئ احلزب، وعليه كان يتم استثناء من بهم لوثة وطنية، 
إال  االنتساب  في  االزدواجية  احلزب  قانون  من  العاشرة  امل��ادة  منعت  وقد  أخالقية،  أو 
والفخريني  املؤازرين  لالعضاء  املجال  نفسها  امل��ادة  أفسحت  كما  احل��زب،  هيئات  ب��إذن 
املذكورة  امل��ادة  احل��زب(. وقد عّرفت  ب�: )صداقة  إطار عالقة عرفت  خلدمة احلزب في 
هؤالء وحددت العالقة معهم كما يلي: "وهم الذين يناصرون مبادئ احلزب وخططه، 
مليمات،  عشرة  ع��ن  يقل  ال  شهريًا،  اكتتابًا  احل��زب  لصندوق  ويدفعون  وم��ق��ررات��ه، 
هيئات  برأي  وإما  الهيئة،  برأي  إما  احل��زب،  هيئة  سجالت  في  هؤالء  أسماء  وتسجيل 
بأكثرية ثلثي هيئة  الفروع، وكل من تثبت خيانته للحزب أو ملبادئه وخططه، يطرد منه 
احلزب على أن يعطى حق الدفاع قبل ذلك". أما عن األمور املالية فقد نصت املادة الثانية 
عشرة من قانون احلزب على أن "مالية احلزب تتكون من االكتتابات الشهرية التي يدفعها 
على  وتصادق  ميزانيتها،  تقر  التي  هي  احل��زب  وهيئة  التبرعات،  ومن  احل��زب  أعضاء 
إذ مت االستغناء عنها بسكرتير  رئاسة احلزب،  إلى  القانون  يشر  فروعها". ولم  ميزانية 
عام للحزب. "وبذلك فقد جاءت نصوص منهج احلزب منسقة مع مبادئ االستقالل، 
والعربية الفتاة، وامليثاق القومي الذي وضعه املؤمتر العربي في القدس 1931")142(.

قاعدته  توسيع  ي��ح��اول  ل��م  فإنه  للحزب،  ال��واس��ع  الشعبي  التأييد  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
أبرزهم األعضاء  الستني، وكان  أو  يتعدون اخلمسني  بقي أعضاؤه ال  التنظيمية، ولهذا 
وعزة  املاضي،  ومعني  إبراهيم،  احلاج  ورشيد  الهادي،  عبد  عوني  وهم:  املؤسسون، 
دروزة، وصبحي اخلضرا، ود. سليم سالمة، وفهمي العبوشي، وأكرم زعيتر، وعجاج 
نويهض، وانضم إلى املؤسسني، فيما بعد، كل من حمدي احلسيني، وحربي األيوبي.

أما في الفروع فقد كان أبرز أعضائه:
أبو  وراش��د  السخن،  ومم��دوح  الفرعية،  اللجنة  رئيس  ملحس،  صدقي  د.  نابلس: 

غزالة، ومحمد علي دروزة، وعادل كنعان.
يافا: منر عودة، وجورج منصور، وإبراهيم الشنطي.

حيفا: توفيق منسي، ورمزي عامر، والشيخ عز الدين القسام.
غزة: خضر جعفراوي، ورأفت بورنو، وحلمي املباشر، وسامي احلسيني.

قلقيلية: هاشم السبع.
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في  املثقفني  من  تقريبًا  فجميعهم  والسياسية،  الفكرية  الناحية  من  متجانسًا  فريقًا  وكانوا 
فلسطني، وغالبًا، ما كانت القوى السياسية في فلسطني تدعو احلزب بالسبعة البررة. وقد 
أثرت هذه السياسة التنظيمية على احلزب، وأبقته في نطاق ضيق، وذلك على الرغم من 
وضوح دعوته، وأسباب انبثاقه في تلك احلقبة الزمنية من تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية.

رد الفعل العربي على تأسيس احلزب 
استقبلت الهيئات والشخصيات االستقاللية العربية تأسيس حزب االستقالل العربي 
في فلسطني باالرتياح، والتأييد: وذلك ألنهم وجدوا، كما تقول مجلة العرب، في هذه 
احلركة االستقاللية اجلديدة "استئنافًا للعمل القومي على املبادئ االستقاللية األولى التي 
يعرف تاريخها وتاريخ ضحايا األمة في سبيلها، كل عربي له إملام بتاريخ بالده السياسي، 

منذ إعالن الدستور العثماني سنة 1908")143(.
فقد أرسل ياسني الهاشمي، من بغداد، برقية ألمني سر حزب االستقالل في فلسطني 
أس��اس  على  العربية  القضية  بناء  إع���ادة  سبيل  ف��ي  "خ��ط��وة  احل��زب  تأسيس  فيها  اعتبر 
االستقالل")144(. ومن بغداد، أيضًا، أرسل جعفر أبي التمن، وهو من الشخصيات 
الوطنية  اجلرمية  "من  فيها:  جاء  للحزب  العام  السر  أمني  إلى  رسالة  املرموقة،  الوطنية 
أن ال يكون ألصحاب املبادئ االستقاللية كيان مستقل ينضوون حتت لوائه، الستئناف 
اجلهاد الوطني وفقًا للمبادئ الصحيحة، غير املشوبة بشوائب النزعات القاصرة والغايات 
الشخصية، ومن الرأي الصائب أن تقوم، في مثل هذه اآلونة، حركة وطنية خالصة على 
بكل  الغشوم  االستعمار  يكافح  العربي  االستقالل  كحزب  استقاللي  سياسي  حزب  يد 
الوسائل املشروعة")145(. كما وصلت للحزب برقية مؤرخة، في 13 آب )أغسطس( 
سنة 1932 من اللجنة التنفيذية للمؤمتر السوري الفلسطيني مبصر "حتيي املبادئ السامية 
للحزب". ومن دمشق أرسل شكري القوتلي برسالة مطولة ألمني سر احلزب اعتبر فيها 
الذي  العربي األول  إعادة نشاط احلزب في فلسطني، "إحياء لنشاط حزب االستقالل 
الذين  الغابر )...( وأن أرواح األبرياء  العرب وإحياء مجدهم  بنيانه إلعالء كلمة  قام 
أعلنوا عندما جادوا بأرواحهم الطاهرة، متسكهم مببادئ هذا احلزب واستعدادهم ليقدموا 
حياتهم رخيصة في سبيل تشييد بناء مجد العرب على جماجمهم لتهلل فرحًا من هذه 
الصرخة القوية، واخلطوة املباركة التي خطومتوها في سبيل غاية العرب العليا")146(. 
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كذلك أرسل مولود مخلص، من بغداد، رسالة للحزب، قال فيها: "رحم الله شهداء 
الله أحياءه  هذا احلزب، كرشيد طليع، وأحمد مريود، وفؤاد سليم وإخوانهم، وحيا 
أبرق  بيروت  ومن  وإعادته")147(.  احلزب  شعث  بلم  لكم  ونبارك  نهنؤكم  ومواليه. 
قريبًا،  ستتبعها،  خطومتوها  التي  املباركة  اخلطوة  "هذه  يقول:  للحزب  الصلح  رياض 
خطوات مثلها في البالد العربية، لتجديد العمل على قاعدة املبادئ االستقاللية التي كلما 
كثرت ضحايا األمة في سبيلها، ازدادت األمة اعتصامًا بها، غير منفكة عن هذا، حتى 

تدرك غايتها التي تصبو إليها")148(.
من بغداد، أرسل الدكتور عبد العزيز الكنفاني، وأحمد عزة األعظمي وسعيد ثابت 
ومظهر املالح، وهم من الشخصيات االستقاللية العربية، رسالة مشتركة ألمني سر احلزب 
جاء فيها: "قرأنا أخبار تأليف حزبكم، واطلعنا على بيانه وقانونه، فأثلج صدرنا هذا 
اخلبر السار، الذي نعلق عليه آمااًل كبيرة في خدمة القضية العربية، وانتشالها مما وقعت 
االستقالليني أصحاب  إخواننا  في  الثقة  كبير  من  لنا  ملا  ونرقبه،  نتمناه  كنا  ما  فيه، وهو 
امل��اض��ي ال��ش��ري��ف، واجل��ب��ني ال��وض��اء، بعد أن ج��اه��دوا ح��ق اجل��ه��اد وض��ح��وا براحتهم 
وكل عزيز لديهم، حتى خسروا كثيرًا من رجالهم في ميادين الشرف كأمثال العظمة، 
القضية وأبطالها  ومريود، وطليع، وفؤاد سليم، والنكدي، وغيرهم من عيون رجال 
أرسل  في دمشق  االستقاللية  الوطنية  احلركة  العاملني في حقل  األفذاذ")149(. ومن 
أديب خير بكتاب تأييد للحزب أكد فيه "أن تأسيس احلزب سيحدو حتمًا بإخوانكم، في 
األقطار العربية األخرى، لتجديد األوضاع والتشكيالت والسير معكم في برنامج واحد 

يتفق ومصلحة العرب املقدسة" )150(.

قيادة احلزب
برزت قيادة حزب االستقالل العربي في فلسطني، سياسيًا، قبل ظهور احلزب، فقد 
منذ  فيصل،  األمير  مع  عملوا  ثّم  ومن  الفتاة،  العربية  جمعية  في  أعضائها  معظم  عمل 

حتركه السياسي األول الذي مت خارج البالد، في مؤمتر الصلح بباريس سنة 1919.
عوني عبد الهادي )1970-1882( )151(:

نشأ عوني عبد الهادي في كنف عائلته امليسورة، حيث ساعدته ظروفها على حتصيل 
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العلم واملعرفة في مدارس حديثة، فقد أنهى املرحلة الثانوية من دراسته في األستانة، ثم 
تابع املرحلة اجلامعية، سنة 1908 في باريس، حيث درس احلقوق، وفي باريس، كانت 
له نشاطات عدة، إذ كان أحد املؤسسني األوائل جلمعية العربية الفتاة، التي أسست في 
1913، كما  1911، وساهم في تأسيس املؤمتر العربي األول بباريس عام  باريس سنة 
كان أحد املساهمني في الكتابة جلريدة املستقبل التي كانت تصدر في باريس والتي كان 
يرأسها فالندن. وقد ترجم كتاب "مقدرات تركيا التاريخية" من التركية إلى الفرنسية، 

والقى هذه الكتاب رواجًا واسعًا آنذاك.
أما عالقاته مع األمير فيصل فقد بدأت عندما رأس املكتب اخلاص باألعمال الالزمة 
ملؤمتر السلم، ثم توطدت هذه العالقة فصار يرافق األمير في معظم مهامه الدبلوماسية. 
وفي سنة 1920، عاد عوني عبد الهادي مع فيصل إلى دمشق وتقلد منصب أمني األمور 
الهادي  أقام عوني عبد   ،1920 )يوليو( سنة  24 متوز  اخلارجية، وبعد معركة ميسلون 
األثناء،  تلك  وفي  العربية.  القضية  تطورات  متابعًا  بالقاهرة،  الكونتيننتال،  فندق  في 
اندلعت ثورة األمير عبد الله ضد فرنسا، مما حدا بعوني للسفر إلى معان، حيث التقى 
مكتبًا  ليفتح  هذا  منصبه  ترك  ما  وسرعان  الديوان.  رئيس  منصب  أواله  الذي  الله  عبد 
للمحاماة في القدس سنة 1921، وفي سنة 1925، عرض عليه ستورس حاكم القدس 
عضوية اللجنة الدستورية وحاول إغراءه عائليًا بحكم انتسابه إلى آل عبد الهادي، إال أنه 

رفض هذا الغرض.
1929، في اللجنة التنفيذية كعضو فيها وسكرتير  وقد شارك عوني عبد الهادي سنة 
لها، كما أدلى بشهادته أمام جلنة "شو" للتحقيق، وأسهم في صياغة رد اللجنة التنفيذية 
ونقيب  التحقيق  جل��ان  أم��ام  العرب  محامي  وك��ان   ،1930 ع��ام  األبيض  الكتاب  على 
للمؤمتر  املتحمسني  الفيصلي، وكان من أشد  العهد  احملامني ووكيل وزير اخلارجية في 
 ،1931 العربي القومي الذي عقده في منزله، في أواسط كانون األول )ديسمبر( سنة 
اللجنة  أعضاء  بيانه  وقع  والذي  وفلسطينية  عربية  شخصية  خمسني  زهاء  شهده  والذي 
التنفيذية وهم: عوني عبد الهادي، وخير الدين الزركلي، وصبحي اخلضرا، وعجاج 
نويهض، وأسعد داغر، وعزة دروزة، ثم شغل منصب سكرتير حزب االستقالل العربي 
انسحابه من جلنة "تشريع  تأسيس احلزب،  بعد  به،  قام  أول عمل  في فلسطني، وكان 
أن  آم��اًل  فيه،  فيصل  امللك  نظام  وإل��ى  العراق  إلى  النظر  مشدود  عوني  وظل  العمل". 
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يلعب امللك فيصل دورًا هامًا لنصرة القضية الفلسطينية. وقد استعان برفيق نضاله ساطع 
7 حزيران )يونيو( سنة  احلصري كي يقوم بدور الوسيط مع العراق، إال أنه تلقى، في 
1933، رسالة من احلصرى يعرب له فيها عن تشاؤمه، ويقول فيها: "إن الصيت الذي 
الوضع  أن  في  شك  ال  ب��درج��ات،  حقيقته  من  أكبر  لهو  العربي  العالم  في  العراق  ناله 
السياسي العام مساعد للنهوض مساعدة كبيرة غير أن قلة الرجال حتول على الدوام دون 
االستفادة من هذا الوضع العام، وأكرر، اآلن، ما قلته: لو كان وضع العراق السياسي 
في سوريا أو اتفاقية سوريا في العراق لرأينا دولة عربية قوية غير أن .... مع األسف 

الشديد".
وقد متيّز عوني بقدرته الدبلوماسية العالية، وبروحه الوطنية املتأّججة، فعندما نفدت، 
من أمام اللجنة التنفيذية، الفرص السياسية للتوصل التفاق، مع االنتداب البريطاني، 
في  شخصيًا  عوني  ش��ارك  للحكم،  فلسطينية  مؤسسة  وقيام  اليهودية  الهجرة  لوقف 
1933، حيث اعتقل في مدينة يافا  املظاهرات التي عمت مدن فلسطني في أواخر سنة 

وسجن في القدس.
عزة دروزة )152(:

في  وعمل،  احل��ال.  متوسطة  العدد  كثيرة  أس��رة  من  نابلس،  في   ،1888 سنة  ول��د 
1906، في دائرة البريد والبرق العثمانية، ثم تنقل في وظائف عدة،  أوائل شبابه سنة 
فعمل وكياًل ملديرية بيسان، فمأمورًا متجواًل، ثم أصبح سكرتيرًا لديوان املديرية العامة 
للوظيفة حتول عزة  تركه  فيها. وإثر  العثماني  نهاية احلكم  بقي حتى  بيروت، حيث  في 
دروزة إلى املجال التربوي فعمل مديرًا ملدرسة النجاح الوطنية في نابلس ابتداء من سنة 
ابتداء من سنة  نابلس اإلسالمية  مأمورًا ألوقاف  1927، حيث عمل  1922 حتى سنة 
1928 حتى سنة 1932، وكان، بحكم وظيفته في البريد، يقرأ اجلرائد كاملؤيد واألهرام 

واملقطم، ومجالت كالهالل واملنار واملقتطف.
والواقع أن هذا التنقل في مجال العمل لم يشغله عن االهتمام بشؤون وطنه السياسي، 
فقد انتسب، أول األمر، إلى نادي جمعية االحتاد والترقي في نابلس، ثم تركها بعدما 
ظهر االستعالء العنصري التركي في صفوفها، وأسس مع بعض الشخصيات في نابلس 
فرعًا حلزب االئتالف واحلرية الذي تأسس في األستانة، معلنًا معارضته لالحتاد والترقي، 
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وشغل منصب سكرتير هذا الفرع، وفي سنة 1911، أّسس اجلمعية العلمية العربية التي 
التركية  اللغة  بعدما أصبحت  العربية  اللغة  التعليم ونشر  تطوير  نشاطها على  يتركز  كان 
هي لغة التدريس في املدارس. وفي سنة 1912، شارك في حركة املطالبة باإلصالح في 
بيروت، وفي حركة املؤمتر العربي الذي عقد سنة 1913 في باريس. وانضم إلى جمعية 

العربية الفتاة سنة 1916 وكانت، آنذاك، حركة سورية. 
األراض��ي،  ش��راء  مسألة  وب��روز  فلسطني،  في  الصهيوني  النشاط  ب��وادر  ظهور  وم��ع 
وذيوع تصريح بلفور، قام مع شخصيات بارزة في نابلس بتأسيس اجلمعية اإلسالمية – 
املسيحية، وكان سكرتيرًا لها، وقد مثلها في أول مؤمتر فلسطيني، وقد عقد هذا املؤمتر 
املؤمتر،  لهذا  انتخابه سكرتيرًا  لنشاطه اجلم، مت  1919، ونظرًا  أوائل سنة  بالقدس في 
أمام   ،1919 سنة  بارز،  دور  له  كان  كما  وقراراته،  وبيانه  الوطني  ميثاقه  بصياغة  فقام 
املنبثق عن  امليثاق  جلنة االستفتاء األمريكية اخلاصة بفلسطني، حيث نشط ورفاقه جلعل 
املؤمتر األول قاعدة للمطالبة الوطنية للفلسطينيني. ومما ذكر هنا، أن املساعي هذه التي 
بذلها ورفاقه تكللت بالنجاح، ولم يشذ عنها إال نفر قليل. وفي املؤمتر السوري العام، 
انتخب دروزة سكرتيرًا له، وظل يشغل هذا املهمة حتى نهاية العهد الفيصلي بدمشق. 
اللجنة  أم��ام  ومثله  املؤمتر  ق��رار  صياغة  في  اشترك  أن��ه  الفترة،  ه��ذه  في  نشاطاته،  وم��ن 
مشروع  لوضع  جلنة  انتخب  تأسيسي  مجلس  إلى  املؤمتر  حتويل  مت  أن  وبعد  األميركية. 
الدستور السوري بغية إقامة احلكم املستقل. فكان دروزة سكرتيرًا لهذه اللجنة، ومقررًا 
جلمعية  املركزية  الهيئة  في  عضوًا  كان  املذكور  املؤمتر  في  موقعه  إلى  وإضافة  للدستور. 
فيصل  وبني  جهة،  من  الهيئة  بني  وصل  كحلقة  وعمل  لها،  وسكرتيرًا  الفتاة)*(  العربية 
ثانية. وعندما قررت اجلمعية تأسيس  ورجاالت األحزاب والهيئات األخرى من جهة 
واجهة سياسية تعمل حتت اسم حزب االستقالل العربي، كان دروزة عضوًا مؤسسًا في 
هذا احلزب. وبعد سنة 1919، وما نتج عن مباحثات فيصل في باريس، وبعد إعالن 
االتفاق،  الفتاة رفض هذا  للعربية  املركزية  الهيئة  – فيصل"، قررت  اتفاق "كليمنصو 
الهيئة  لنشاط  ونتيجة  دروزة.  ع��زة  صاغها  مذكرة  في  فيصل  إل��ى  خطيًا  رأيها  وقدمت 
سوريا  استقالل  أهمها:  عدة  أم��ورًا  املتضمن  املذكرة  حملتوى  فيصل  استجاب  املركزية 

*-  كانت الهيئة املركزية مؤلفة من شكري القوتلي وياسني الهاشمي وأحمد مريود، وعزة دروزة وأحمد قدري ورفيق التميمي وسعيد حيدر. 
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بحدودها الطبيعية ووحدتها مع البلدان العربية، ورفض تصريح بلفور والهجرة اليهودية 
البلدية في دمشق في  القرار من على شرفة  الوصاية. وقد تال دروزة هذا  وكل أشكال 
الثامن من آذار )مارس( سنة 1920. وبعد سقوط العهد الفيصلي، عاد دروزة ليتولى 
باسم  ما عرف  إلى  نابلس، حيث حتولت  في  – املسيحية  اإلسالمية  اجلمعية  سكرتيرية 

اجلمعية الوطنية، وظل سكرتيرًا لها حتى سنة 1932.
إنتاجه في ميداني  أبرز  املتنوع. ومن  العلمي واألدبي  إنتاجه  بغزارة  امتاز دروزة  وقد 

العلم واألدب املؤلفات التالية اسماؤها:
مختصر تاريخ العرب واإلسالم، ثالثة أجزاء، املطبعة السلفية مبصر، 1926.	 
دروس التاريخ العربي، املطبعة الوطنية. حيفا، 1932.	 
دروس في التاريخ القدمي، مطبعة دار األيتام اإلسالمية، القدس، 1932.	 
تركيا احلديثة، مطبعة الكشاف، بيروت، 1946.	 
عصر النبي وبيئته قبل البعث، دار اليقظة، دمشق، 1946. 	 
سيرة الرسول، القاهرة، 1948. 	 
حول احلركة العربية احلديثة، ستة أجزاء، املكتبة العصرية، صيدا 1950. 	 
الوحدة العربية، املكتب التجاري، بيروت، 1957.	 
تاريخ اجلنس العربي، ثمانية أجزاء، املكتبة العصرية، صيدا 1959.	 
العرب والعروبة، جزآن، دار اليقظة العربية، دمشق 1959. 	 
القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، جزآن، املكتبة العصرية، صيدا 1960.	 
التفسير احلديث )للقرآن( 12 جزءًا، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1962.	 
عروبة مصر قبل اإلسالم وبعده، املكتبة العصرية، صيدا، 1963.	 
الدستور القرآني والسنة النبوية، جزآن، القاهرة، 1966.	 
املرأة في القرآن والسنة، املكتبة العصرية، صيدا، 1967.	 
االسالم واالشتراكية، املكتبة العصرية، صيدا، 1968.	 
اجلذور القدمية لسلوك وأخالق بني إسرائيل، مكتبة أطلس، دمشق، 1969.	 
تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، املكتبة العصرية، صيدا، 1969.	 
مشاكل العالم العربي، دار اليقظة العربية، دمشق.	 
في سبيل قضية فلسطني والوحدة العربية، املكتبة العصرية، صيدا، 1972.	 
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1300 صفحة،  ويضاف إلى هذا، األحاديث اإلذاعية، ومذكراته التي تقع في نحو 
العاملية  للحرب  السابق  القدمي  منها  مخطوطات،  عشر  ونحو  منشور  غير  ومعظمها 

الثانية، ومنها العائد إلى ما بعد هذه احلرب. 
صبحي اخلضرا )1954-1895()153(:

إلى  انتقل  ثم  االبتدائية واإلعدادية،  املرحلتني  دراسة  أنهى  مدينة صفد، حيث  في  ولد 
بيروت، حيث أنهى دراسة املرحلة الثانوية في املدرسة السلطانية. وبعدها، التحق بالكلية 
العسكرية في األستانة، وشارك إثر تخرجه منها كضابط، في احلرب العاملية األولى جنوب 
فلسطني. وعندما اندلعت الثورة العربية الكبرى التحق بها، وكانت له مواقف شجاعة في 
والعرب،  األت��راك  بني  النقب،  ورأس  معان  بني  رحاها  دارت  التي  اللسن"  "ابي  معركة 
وفي هذه املعركة أصيب اخلضرا، في أم احلراثني شمال معان، إصابة خطرة كادت تودي 
بحياته، وفيما بعد، كان من طليعة املقاتلني الذين دخلوا دمشق فاحتني سنة 1918، حيث 

عهدت إليه مديرية األمن العام، مبرافقة األمير فيصل، وقد شارك في معركة ميسلون. 
عاد اخلضرا إلى فلسطني سنة 1921، ومت تعيينه ضابطًا في األمن العام، حيث استخدم 
املتاخمة، وبقي  السورية من األقطار  للثورة  سلطته وشارته ورتبته في إيصال األسلحة 
يقوم بهذا العمل إلى أن اكتشف أمره فرحل إلى بغداد، ومكث فيها زهاء ستة عشر شهرًا  
في خدمة فيصل. ثم شارك في الثورة السورية سنة 1925، وحكم عليه باإلعدام. وقد 
كبار احملرضني على االضطرابات سنة  فلسطني، من  في  االنتدابية،  السلطات  اعتبرته 
مديرًا  أصبح  ثم  صفد.  عن  نيابة  التنفيذية،  اللجنة  في  عضوًا  آنذاك،  وكان،   ،1929
اخلضرا  درس  العسكرية،  ثقافته  إل��ى  باإلضافة   .1929 سنة  التنفيذية  اللجنة  ملكتب 

احلقوق في كلية احلقوق بالقدس وتخرج منها. 
أكرم زعيتر)154(:

انتسب  ثم  فيها،  وتخرج  النجاح  كلية  في  درس  حيث   ،1909 سنة  نابلس  في  ولد 
للجامعة األميريكية في بيروت، ولم يكمل دراسته فيها، إذ إنه التحق بكلية احلقوق في 

القدس وتخرج منها، وعمل مدرسًا في ثانويات فلسطني. 
وإثر ثورة 1929، استقال أكرم من التعليم، وتفرغ للعمل الوطني فترأس حترير جريدة 
"مرآة الشرق". وبعد ثالثة أشهر من ترؤسه لها، ّقبض عليه، وأودع السجن، وحكم 
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عليه باإلبعاد إلى نابلس ملدة سنة، ويوم إعدام الشهداء الثالثة: محمد جمجوم وعطا 
الزير وفؤاد حجازي سنة 1930، شارك في املظاهرات. وبانتهاء مدة اإلبعاد عاد أكرم 
سنة  أح��داث  حتريك  في  ساهمت  التي  املقدسية  احلياة  جريدة  حترير  ليتولى  القدس  إلى 
ثانية  1931، وسرعان ما قبض عليه وأغلقت جريدة احلياة، وحكم عليه باإلبعاد مرة 
الوطنية، ومدرسًا في كلية  نابلس مشاركًا في احلركة  إلى  ثانية  أكرم  نابلس. وعاد  إلى 
اإلسالمية  واجلامعة  العربية  واجلامعة  الدفاع  جلرائد  يكتب  هناك،  من  وكان،  النجاح، 
نائبًا  وانتخب  القومي  العمل  عصبة  تأسيس  في  اشترك  بعد  وفيما  املستقيم،  والصراط 

لرئيس مؤمترها التأسيسي في قرنايل سنة 1933. 
وبيروت  وعمان  والقدس  دمشق  منابر  فعرفته  موهوب،  كخطيب  زعيتر  أكرم  عرف 
الالتينية.  أميركا  جمهوريات  في  وجمعيات  العربية  اجلالية  وأندية  والقاهرة،  وبغداد 
وقد وصف جورج صيدح قلم أكرم زعيتر فقال: "إن قلم أكرم زعيتر ملن أقوى األقالم 
العربية، وأسلوبه سخي في املعنى، مقل في املبنى، يفصل الكالم على قياس الفكرة، 

ويلبس املعنى أضيق األثواب، حتى ال تستطيع أطرافه أن متتد إلى بحبوحة اللفظ". 
ومن أبرز مؤلفاته بعد نشاطه في حزب االستقالل:

العربية، 	  املطالعة  امل��ق��دادي،  دروي��ش  مع  باالشتراك   1935 سنة  طبع  تاريخنا، 
جزءان، طبع سنة 1939 باالشتراك مع محمد ناصر، وعبد الرزاق محيي الدين 
وعز الدين آل ياسني، التاريخ للصفوف االبتدائية، طبع سنة 1940 باالشتراك مع 
علي الشرقي وصدقي حمدي، التاريخ احلديث، طبع سنة 1940 باالشتراك مع 
1951، رسالة في االحتاد، طبع سنة  مجيد خدوري، مهمة في قارة، طبع سنة 
1945 باالشتراك مع ساطع احلصري وكامل مروه، القضية الفلسطينية، طبع سنة 
1958، كما نقله أكبر الهاشمي  1955 ونقله موسى خوري إلى االنكليزية سنة 
اللغة اإلردي��ة، وثائق احلركة  إلى  1965، وترجمه د. شمس  الفارسية سنة  إلى 
أمانة، طبع سنة  احلكم   ،1979 1939( طبع سنة  الفلسطينية )-1918  الوطنية 

 .1980 – 1939(، طبع سنة  1979، يوميات أكرم زعيتر )1935 

الدكتور سليم سالمة )1895 – 1963()155(:
ولد في رام الله، حيث أنهى دراسة املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، وتخرج 
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في  التدريس  مهنة  مارس  والتعليم،  التربية  في  تخصص  حيث  اإلنكليزية،  الكلية  في 
القدس، وغداة احلرب العاملية الثانية، التحق سالمة باجلامعة األميركية ببيروت وتخرج 

فيها طبيبًا لألسنان. 
املركزية حلزب  الهيئة  الوحيد في  املسيحي  الوطني، وكان  عمل د. سالمة في احلقل 

االستقالل العربي في فلسطني. وقد عرف مبؤلفاته األدبية.
ومن أبرز مؤلفاته قبل نشاطه في حزب االستقالل العربي وبعده: 

املائدة املاسونية، مرآة النفس، الرعاد، عصر الصحون الطائرة، احلالق الفنان، 	 
العظيم،  السالم  وجوهر،  كارولني  احلرية،  في  بحث  ميخائيل،  القديس  قصة 
أبراهام  امل��راه��ق،  نفسه،  على  اجلاني  هلكا،  صديقتي  ج���زءان،  جبار:  مصرع 

لنكولن.
معني املاضي )156(: 

ولد في قرية أجزم بفلسطني، ودرس املرحلة االبتدائية فيها، ثم انتقل إلى حيفا، حيث 
أمت حتصيله العلمي في مدارسها، وبعد عام 1908، التحق بالكلية امللكية في األستانة 

وانتسب للمنتدى األدبي، وأسهم في حترير مجلته. 
األت��راك. وفي سنة  بالعرب من جور  الالحق  القومي  الظلم  الفترة حتسس  تلك  وفي 
1912، تخرج من املدرسة امللكية، فعمل موظفًا في بلدة كتسمونة في األناضول. ثم 

عاد إلى فلسطني حيث عمل رئيسًا لبلدية عكا، فقائمقام لقضاء بانياس. 
انتسب جلمعية  ذا ماض سياسي، فقد  قيادة احلزب،  وكان كاآلخرين من زمالئه في 
العربية الفتاة، ومثل حيفا في املؤمتر السوري. في سنة 1921، اختاره املؤمتر الفلسطيني 
العربية في فلسطني.  القومية  بلورة احلركة  لندن وأسهم في  إلى  الرابع عضوًا في وفده 
في  توفي  فلسطني.  في  العربي  االستقالل  حل��زب  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  أح��د  وك��ان 

السادس عشر من تشرين األول )اكتوبر( سنة 1957.
عجاج نويهض )157(: 

إلى  انتقل  ثم  فيها.  االبتدائية  وتلقى علومه  – لبنان،  املنت  في رأس   1897 ولد سنة 
املدرسة اإلنكليزية في برمانا، وأمت علومه الثانوية سنة 1914 في مدرسة سوق الغرب. 
أثناء العهد الفيصلي في دمشق، برز عجاج نويهض كأحد رجاالت السياسة والقلم. 



71

وفي سنة 1919، أصدر باالشتراك مع عبد الله النجار مجلة القلم. وبعد سقوط العهد 
الفيصلي بدمشق، قصد نويهض بيت املقدس، وهناك، اختاره أمني احلسيني سكرتيرًا 
للمجلس اإلسالمي األعلى، ثم مساعدًا ملفتش احملاكم الشرعية في فلسطني وظل يعمل 
للعمل  وتفرغ  استقال  حيث   ،1932 سنة  حتى   1923 سنة  من  اإلسالمي  املجلس  في 
السياسي واحلزبي كعضو هيئة مركزية في حزب االستقالل العربي في فلسطني. وإلى 
احلقوق  إجازة  نال  فقد  البارزين.  احلقوقيني  أحد  عجاج  كان  السياسي،  نشاطه  جانب 
من كلية احلقوق في بيت املقدس سنة 1924، كما كان أحد العاملني في حقلي الصحافة 

والترجمة. 
ومن أبرز مؤلفاته، خالل فترة نشاطه في حزب االستقالل العربي وبعده: 

العراق أو الدولة اجلديدة للسير يتكل داوود سون، ترجمة عجاج نويهض، طبع 	 
عام 1932، النظام السياسي، نظرياته وأشكاله، ج/ كول، )ترجمة(، طبع عام 
1935، وأعيد  التنوخي، طبع في القدس  الله  1933، األمير جمال الدين عبد 
وعروبة  املنصور  جعفر  أب��و   ،1943 اإلذاع���ة  حديث   ،1963 بيروت  في  طبعه 
ج��زءان،  صهيون،  حكماء  ب��روت��وك��والت   ،1962 ع��ام  طبع  ب��ي��روت،  لبنان، 

بيروت 1967، وأعيد طبعه عام 1980. 
حمدي احلسيني)*(:

ولد في غزة سنة 1899 من أسرة شغلت مراكز دينية مرموقة في فلسطني وغيرها من 
بلدان الدولة العثمانية. ومن هذه املراكز املنصب الذي شغله والده، إذ كان قاضيًا شرعيًا 

في مشيخة اإلسالم في األستانة.
دخل حمدي املدرسة الرشيدية في غزة، ثم انتقل منها إلى مدرسة تبشيرية بروتستانتية 
الكلية  في  م��درس��ًا  عمل  امل��درس��ة  ه��ذه  من  تخرجه  وبعد  اخل���وري،  حبيب  يديرها  ك��ان 
بيئته  ذل��ك  ف��ي  س��اع��ده  وق��د  األدب،  ب��دراس��ة  اهتمامه  ب��دأ  حيث  بالقدس،  اإلسالمية 
الثورة  التعليمية، والتحق بصفوف  املنزلية املتعلمة. غير أنه سرعان ما عزف عن احلياة 
إلى  عاد حمدي  العربي،  املشرق  في  التركي  النفوذ  انحسار  وبعد   .1917 العربية سنة 

*-  مت استيفاء املعلومات عن حمدي احلسيني من مقابلة مكتوبة حول سيرة حياته وهي من أوراق د. بيان نويهض. 
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مقاالته  مذياًل   ،1918 سنة  الكرمل  جريدة  في  كمحرر  الصحافية  حياته  وبدأ  فلسطني 
بتوقيع مستعار هو: عمرو بن عبيد. ثم صار ينشر مقاالته في جرائد اجلامعة اإلسالمية، 
والدفاع، واجلامعة العربية ومجلة لسان العرب. وقد تنوعت موضوعات هذه املقاالت 
الصحافي،  نشاطه  إلى  وإضافة  وتاريخية.  اجتماعية  وأخرى  سياسية،  أمورًا  فعاجلت 
في  املسلمني  الشبان  منابر جمعية  األدبية من على  العديد من احملاضرات  ألقى حمدي 

غزة، والنادي الرياضي ونادي الشباب في يافا. ثم عبر إذاعة القدس. 
واالمل��ان��ي��ة  واالي��ط��ال��ي��ة  واليونانية  االسبانية  منها:  ع��دة  ل��غ��ات  يجيد  احلسيني  وك���ان 
الصحافية،  حياته  في  شغلها  التي  املناصب  أبرز  ولعل  والعبرية.  والفارسية  والتركية، 
الصراط  احل��ق)*(، وتوليه حترير جريدة  1927، رئاسة حترير صحيفة صوت  توليه سنة 
املستقيم. وقد برز اسم حمدي احلسيني، آنذاك، كسياسي فلسطيني. وفي أوائل سنة 
1929، اتصل احلزب الشيوعي الفلسطيني بحمدي ودعاه للتعاون ضد االنتداب دون 
أن يكون عضوًا فيه، ثم رشحه احلزب املذكور ليكون عضوًا في اللجنة التحضيرية ملؤمتر 
ألقى  املؤمتر  ه��ذا  وف��ي   ،1929 سنة  بأملانيا  كولونيا  في  انعقد  ال��ذي  االستعمار  مقاومة 
أن  هناك،  ل��ه،  تسنى  وق��د  احلاضرين،  جميع  لغات  إل��ى  ترجم  سياسيًا  خطابًا  حمدي 
إليه لزيارة موسكو، حيث قابل  يتعرف على شخصيات سوفياتية هامة وّجهت الدعوة 
جوزيف ستالني وكوسن رئيس الكومنترن، آنذاك، وعاد بعدها إلى فلسطني، وزاول 
الهيئة  عضو  صار  أن  إلى  كثيرة  أخ��رى  وجرائد  احلق  صوت  جريدة  في  الصحفي  عمله 

املركزية حلزب االستقالل العربي في فلسطني. 
حربي األيوبي )158(: 

االبتدائية  دراس��ت��ه  مراحل  أنهى  حيث   ،1892 سنة  القدس  في  األي��وب��ي  حربي  ول��د 
ضابطًا.  فيها  وتخرج  باألستانة  العسكرية  بالكلية  التحق  ثم  والثانوية،  واإلع��دادي��ة 
واملعروف عنه، في هذه الفترة، عنايته باللغة التركية. وفي سنة 1917، التحق بالثورة 
العربية الكبرى، وبعد سقوط العهد الفيصلي بدمشق عاد حربي إلى فلسطني وقطن في 
الصحافي، ونشر  العمل  البلدية. وقد شارك في  يافا، حيث شغل وظيفة كاتب  مدينة 

ًا في يافا، تأسست في 6 تشرين األول )أكتوبر( عام 1927.  *-  جريدة سياسية كانت تصدر يومي
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العديد من املقاالت في جريدة الصراط املستقيم. وكان يذيل مقاالته بتوقيع أبو بسام. 
وعندما تأسس حزب االستقالل العربي في فلسطني كان عضوًا في هيئته املركزية. 

رشيد احلاج إبراهيم)159(:
ولد في حيفا، وحّصل علومه الثانوية في مدارسها، واتصل باحلركة العربية في وقت 
مبكر، وشارك في تأسيس اجلمعيات اإلسالمية – املسيحية، وحضر املؤمترات الوطنية 
ذاتي، وكان على  بجهد  العالية  ثقافته  احلاج  الفلسطينية عن مدينة حيفا. حّصل رشيد 
الثالثينات، في الصحف  املقاالت، في  العديد من  التركية، وكتب  باللغة  معرفة جيدة 
الفلسطينية، وعمل مديرًا للمصرف العربي في حيفا. وكان عضو املؤمتر السوري العام. 
ثم تفرغ للعمل السياسي، وكان شديد الصلة بالشيخ عز الدين القسام، وشغل منصب 

عضو الهيئة املركزية حلزب االستقالل العربي في فلسطني منذ تأسيسه.
بعض االستنتاجات:

سنة  الصادر  األبيض  الكتاب  مضمون  عن  البريطاني  االن��ت��داب  سلطات  تراجع  إث��ر 
1930، بفعل ضغوط احلركة الصهيونية على مكدونالد، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، لم 
يعد بإمكان القوى السياسية الفلسطينية الدعوة، مجددًا، للسعي لدى سلطات االنتداب 
االنتداب  أن  القوى  لهذه  تأكد  فقد  الفلسطينية،  الوطنية  احلقوق  بعض  لنيل  البريطاني 

البريطاني لن يتخلى عن مشروع احلركة الصهيونية الهادف لبناء الكيان الصهيوني. 
وفيما بعد، أثبتت الوقائع املتتالية صحة هذا االقتناع. فقد استولت احلركة الصهيونية، 
الفلسطينية، ومتكنت  البريطاني على مساحات واسعة من األراضي  االنتداب  مبساعدة 
أيضًا من التسلل للقطاع الصناعي الفلسطيني، وبدأت باستثمار مياه البحر امليت وبتنفيذ 
مشاريع الكهرباء. وتدفقت سيول الهجرة اليهودية إلى فلسطني بشكل لم يسبق له مثيل، 

ال سيما بعد قيام احلكم النازي في أملانيا.
العمل؟  ما  الضخمة هذه وضمن أجوائها، طرح سؤال أساسي هو:  إزاء األح��داث 
كانت املرحلة مصيرية وكان السؤال يتطلب إجابة على مستوى التهديد املاثل أمام األعني. 
ولم تكن القوى السياسية العاملة، آنذاك، قادرة على مواجهة التحدي الكبير. فالكتلتان 
البريطاني  االنتداب  يزيد  كانتا تخوضان صراعًا  املجلسيون واملعارضون،  السياسيتان: 
اشتعال ناره، ولم تكن أي منهما ترفع راية العداء لهذا االنتداب الذي كان يسعى جاهدًا 
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لتنفيذ مشروع احلركة الصهيونية. أما اللجنة التنفيذية فقد وصلت إلى درجة من الضعف 
لم تؤهلها لقيادة اجلماهير الشعبية. 

هذا  ن��ال  وق��د  فلسطني.  في  العربي  االستقالل  ح��زب  تأسيس  مت  ال��ظ��روف  تلك  في 
احلزب التأييد الواسع، وذلك نتيجة لدعوته الواضحة إلى معاداة الصهيونية واالنتداب 
في آن معًا، وإلى محاربة العائلية والعشائرية في العمل السياسي. ونتيجة لوضعه شعار 
االستقالل الوطني التام غاية لهذا العمل السياسي، فقد استطاع احلزب اإلمساك باحللقة 
املركزية في النضال الوطني الفلسطيني فجاءت دعوته واضحة ومفهومة لدى اجلماهير 
الشعبية. إال أن قانون احلزب جاء ليكرس مفهوم النخبة السياسية، إذ إنه لم يحبذ كثرة 
التي تتالقى أهدافها  الفلسطينية  السياسية  النخبة  تنظيم  املنتسبني، بل مت االقتصار على 
االنتخابات  احل��زب  قانون  يحبذ  لم  وكذلك،  ومبادئه،  احل��زب  أه��داف  مع  ومبادؤها 
قياداته  معظم  كانت  وبالفعل،  واختيارهم.  القيادات  تعيني  إل��ى  فلجأ  الدميقراطية، 
وكوادره من رجاالت االستقالل العربي، ممن جمعهم النضال في الثورة العربية الكبرى 

سنة 1916، وفي العهد الفيصلي بدمشق.
أما قيادة احلزب فقد امتازت بسمتني:

لقد كانت قيادة مثقفة تسنت ألعضائها فرص التحصيل العلمي ومتابعته في أوروبا أو 
أفرادها من وضع اجتماعي ميسور. غير أن  به أسر بعض  تتمتع  ملا  تركيا، أو بيروت، 
أعضاء القيادة حاولوا، خالل نشاطهم في احلزب، متثيل مبادئهم السياسية ال عائالتهم. 
وكانت، أيضًا، على درجة عالية من الوضوح السياسي، وقد تبدى ذلك في خالل 
البيان التأسيسي. لكن، وعلى الرغم من هذا الوضوح فإنها لم تطرح برنامجًا متكاماًل، 
مما جعلها تلجأ في معاجلتها للقضايا السياسية، للحماس واالنفعال وأساليب املهرجانات 
واخلطابات. ولم متلك القدرة على االستمرار السياسي، فسرعان ما انهار احلزب وأوقف 
نشاطه احلزبي، وانصرفت قيادته إلى املشاركة في احلركات الوطنية بغير الصفة احلزبية.

وحتديد  متميزة  بدقة  سياسيًا،  الفلسطيني،  الواقع  حتليل  احلزب  قيادة  استطاعت  لقد 
بعض املهام املرحلية بوضوح نسبي، لكنها لم تستطع بناء اإلدارة السياسية القادرة على 

تغيير هذا الواقع.
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الفصل الثالث
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أبرز نشاطات حزب االستقالل العربي في فلسطني
احلزبي  مفهومه  من  وانطالقًا  فلسطني،  في  العربي  االستقالل  ح��زب  بقانون  عماًل 
القائم على تنظيم النخبة املثقفة القادرة على حتريك اجلماهير، وخلق األجواء السياسية 
واجلماهيرية املعادية لالنتداب والصهيونية في آن معًا، جلأ احلزب، في نشاطه السياسي، 

إلى جملة من األسباب أهمها:
إصدار بيانات سياسية.	 
إقامة مهرجانات جماهيرية.	 
إجراء اتصاالت باحلركات القومية في األقطار العربية وقادتها. 	 

أواًل: البيانات السياسية
على  فاشتملت  احل��زب،  أصدرها  التي  السياسية  البيانات  موضوعات  تنوعت  لقد 
الدعوة ملواجهة االنتداب ومقاومة الصهيونية، وعلى االهتمام بالقضايا القومية العربية، 

وفضح التيارات االنفصالية في الوطن العربي.
مواجهة االنتداب:

سياسيًا،  ومقاومته  االنتداب  سياسة  فضح  على  السياسي  نشاطه  معظم  احلزب  ركز 
لم  نشاطه.  فترة  أوجه عمله وحركته، خالل  أبرز  نشاطه في هذا االجتاه  اعتبار  وميكن 
يرفض احلزب ممارسات االنتداب فحسب، بل رفض االنتداب البريطاني على فلسطني 
من حيث املبدأ معتبرًا إياه احتالاًل عسكريًا مباشرًا لألراضي الفلسطينية، ومدخاًل إلقامة 
الدولة اليهودية عليها بعد طرد الشعب الفلسطيني منها. فهو إذًا رأس الداء وأساس كل 

بالء.
وإن كان احلزب لم يرفع شعار الكفاح املسلح بوجه السلطات االنتدابية، فقد كان ذلك 
"حتسبًا منه للظروف التي كانت غير مالئمة بعد")160(. إال أن حمالته السياسية، التي 
كان يقوم بها، خالل مهرجاناته، وعبر بياناته السياسية الواسعة االنتشار، خلقت حتواًل 
املسلح  التصدي  بروز  الذي ساعد على  األمر  آن��ذاك،  الفلسطيني،  السياسي  الفكر  في 
احلزب  مقاومة  اتخذت  وق��د  القسام.  الدين  عز  بقيادة   1935 سنة  االنتدابية  للسلطة 

لالنتداب البريطاني في فلسطني، سياسيًا، من خالل بياناته، ثالثة أشكال هي: 
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رفض االنتداب البريطاني على فلسطني من حيث املبدأ.	 
دعوة اجلماهير ملقاومة االنتداب البريطاني ورفض التعاون معه.	 
الرد على إدعاءات املندوب السامي. 	 

أ- رفض مبدأ االنتداب: "لقد سلخت هذه البالد أربعة عشر عامًا، وهي حتت سلطة 
يومًا  إلى حضيض، وتبتعد،  بعد عام من حضيض  تتدهور عامًا  االستعمار اإلنكليزي 
بعد يوم، عن الغاية املقدسة التي رمى إليها العرب حينما اشتركوا في مقاومة االستعمار 
ومنهم أهل هذا القطر. وأنه على الرغم من الصرخات الداوية التي بعثتها األمة وال تزال 
النازل  الفادح  الظلم  املسلطة عليها واحتجاجًا على  الغاشمة  للسياسة  استنكارًا  تبعثها، 
بها، بحرمانها من حقها الصريح في احلرية واالستقالل، وباستهدافها لألخطار القومية 
واالجتماعية واالقتصادية املنبثقة عن سياسة االستعمار والغزوة الصهيونية إلرهاق البالد 
في سياستهم دون  يستمرون  اإلنكليز  الفظيعة، ظل  ونتائجها  السياسة  حتت عبء هذه 

رادع من شرف أو عهد أو ضمير")161(.
فلسطني  البريطاني على  االنتداب  تتحدث عن  التي  الواضحة  التعابير احملددة  بهذه 
ناشد  نفعًا،  معه  واالحتجاجات  االستنكارات  إرس��ال  يجدي  ال  استعمارًا  باعتباره 
احلزب اجلماهير الوطنية في فلسطني، في بيان أصدره مبناسبة تصريح بلفور في الثاني 
مخاطر  احل��زب  استعرض  ه��ذا،  بيانه  وفي   .1932 سنة  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  من 
االستعمار على الثقافة واالقتصاد الوطنيني فقال: "فاملوازنة املالية يصرف ثلثها تقريبًا 
على احلراب التي حتمي املشروع الصهيوني، والضرائب ترهق الفالحني، إضافة ألزمة 
التعليم وسن قانون املعارف الذي أرادت به السلطة االنتدابية كبت احلريات الدميقراطية 
تشرين   2 يوم  "إن  أيضًا:  البيان  وق��ال  للسلطة".  ال��والء  روح  البالد  أبناء  وتشريب 
الثاني )نوفمبر( عار أبدّي، فيجب على كل عربي أن يجاهد ليمحوه من سجل التاريخ 

والسنني، ولتحيا سوريا".
سنة  )ديسمبر(  األول  كانون   19 في  احتلت  وق��د  القدس،  احتالل  ذك��رى  ومبناسبة 
1917، وهي املناسبة التي اعتاد االنكليز أن يحتفلوا بها. تأييدًا لفكرة الفتح واالستعمار 
التي ستروها وأخفوها طوال احلرب الكبرى، وأعلنوا ما يناقضها للعالم أجمع)162(، 
أقام احلزب مهرجانًا أصدر، في ختامه، بيانًا دعا فيه "كل عربي إلى مواصلة الكفاح ضد 
االستعمار الفظيع، وتلك الصهيونية املجرمة، وعلى التوسل بكل وسيلة إلى اخلالص 
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منها حتى ينخذل الباطل وحتق الكلمة على الظاملني". وخاطب احلزب، في بيانه هذا، 
اإلنكليز قائاًل:

"أيها اإلنكليز ليس مما يشرفكم أن حتتفلوا بذكرى الفتح واالستعمار، هذه عهودكم 
ومواثيقكم وبياناتكم فاقرأوها")163(. ووزع احلزب مع البيان أربع وثائق مصورة)*(، 

ربطت املاضي باحلاضر وفضحت السياسة البريطانية القائمة على نكث العهود. 
التعاون معه: وق��د دع��ا احل��زب، في  االنــتــداب ورفــض  إلــى مقاطعة  الدعوة  ب- 
فعلى  واقتصاديًا.  وسياسيًا  اجتماعيًا  االنتدابية  السلطة  مقاطعة  إل��ى  أيضًا،  بياناته، 
الصعيد االجتماعي، جلأت السلطة االنتدابية إلى اإلكثار من احلفالت ودعوة الوجهاء 
الفلسطينيني إليها بغية استدراحهم سياسيًا، كي يتسنى للمندوب السامي أن يأخذ مظهر 
نداء  عبر  العربي،  االستقالل  حزب  كشف  وقد  الفلسطيني.  للشعب  احملبب  املسؤول 
وجهه في 28 كانون األول )ديسمبر( سنة 1932، املضمون السياسي لهذه الدعوات، 
ضعيفة  الوطنية  املقاومة  روح  أن  يعتقد  املستعمر  جتعل  لها  الوجهاء  استجابة  أن  ورأى 
التي  والصهيونية  االستعمارية  األساليب  ممارسة  على  االستمرار  في  وتطمعه  لديهم، 
اشتدت أخطارها وهددت كيان العرب القومي واالقتصادي واالجتماعي. ونبه العرب، 
في فلسطني، وأهاب بهم أال يعرضوا كرامة أمتهم وعزة قوميتهم للمهانة، بارتكابهم إثم 

التهافت على هذه املآرب واحلفالت. 
أقيمت  التي  الكبرى  احلفلة  في  ليخطب  فلسطني  إلى  اللنبي  اجلنرال  ق��دوم  ومبناسبة 
في يوم افتتاح نادي جمعية الشبان املسيحية في القدس، أصدر احلزب بيانًا إلى األمة، 
اجلمعية،  تأسيس هذه  الغاية من  فيه  1933، فضح  )إبريل( سنة  نيسان  التاسع من  في 
لغايات ظاهرة  احلرب  بعد  أقيم  الذي  النادي  وقال: "هذا  فتحه  املزمع  النادي  ومرامي 
ومعروفة في البالد، و)الذي( بلغت تكاليفه العالية مئات األلوف من اجلنيهات )....( 
)هو( أكبر مؤسسة تبشيرية مشتقة بلحمتها وسداها وخطتها وغايتها من لب االستعمار 
وروحه")164(. ونبه البيان ملخاطر السياسة االنتدابية، وخلطورة التعاون معها في أي 

إلى  اإلنكليزي  املعتمد  أرسله  الذي  الكتاب  التركي في فلسطني،  اجليش  اإلنكليزية على  الطائرات  ألقته  الذي  املنشور  *-  وهي صور عن: 
يا وروسيا باقتسام البالد العربية، واملنشور الذي وزعه  احلسني ملناسبة نشر الوثائق الرسمية عن املعاهدة التي كانت معقودة بني فرنسا وبريطان
اللنبي قائد جيوش احللفاء بتاريخ 28 متوز )يوليو( سنة 1918، والتصريح البريطاني الفرنسي املنشور في فلسطني والبالد العربية األخرى 

في 8 تشرين الثاني )نوفمبر( سنة 1918. 
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مجال، ودعا إلى الكفاح "حتى تصل األمة إلى ما وضعته نصب عينها من غاية شريفة 
ومقصد نبيل، وهو استقالل العرب الذي حتيا به حضارتهم السابقة")165(.

ومبناسبة تدشني مرفأ حيفا، وجه احلزب نداء دعا فيه إلى مقاطعة االحتفال الذي أقيم 
بهذه املناسبة، وقال مخاطبًا املواطن: "هذا املرفأ الذي أنشأته هذه السلطات هو أعظم قيد 
من قيود االستعمار الذي تغل به يدك، وتعرقل به سيرك في سبيل استقاللك وحريتك، 
وهو الطود الشامخ والرمز البارز لالستعمار في جميع أغراضه من عسكرية واقتصادية، 
وليس لك منه إال الغل الثقيل في عنقك، وتلك العقبات الكؤود في طريقك، وإذا كانت 
له فائدة جتارية لبالدك فإنها لن تأتي إال في آخر تلك االعتبارات وأتفهها". ودعا البيان 

الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة االحتالل قائاًل: 
العمل  عن  الرضاء  فيه  الذي  املظهر  بذلك  اشتراكك  وعدم  احلفلة،  هذه  "مبقاطعتك 
املدعوين  ألعضائه  بالنسبة  العربي  االستقالل  ح��زب  ق��رره  ال��ذي  األم��ر  ب��ه،  واالبتهاج 
والذي يوجه نداءه هذا يخاطب ضمير كل عربي أبي، ليحذو حذوه فيحافظ على كرامة 

أمته وعزتها")166(.
السادس  في  يافا،  في  عقد  ال��ذي  الوطني  للمؤمتر  قدمتها  التي  احل��زب  مذكرة  وف��ي 
والعشرين من آذار )مارس( سنة 1933، تبرز رؤيته خلطوات املقاطعة والالتعاون، فقد 

جاء فيها: 
ال تعاون سياسي ويتناول: 	 
مقاطعة اللجنان احلكومية.	 
مقاطعة املجالس السياسية.	 
ال 	  إذ  امل��دن،  وضريبة  والويركو  العشر  مثل  املباشرة  الضرائب  دفع  عن  االمتناع 

ضرائب بدون متثيل.
ال تعاون اجتماعي ويتناول:	 
مقاطعة احلفالت.	 
عدم االشتراك في اجلمعيات واألندية اإلنكليزية واليهودية.	 
ال تعاون اقتصادي ويتناول:	 
مقاطعة البضائع واملصنوعات اإلنكليزية واليهودية.	 
االقتصار على ما هو ضروري من البضائع التي تدفع رسومًا وجمارك")167(.	 
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ج-تفنيد مزاعم املندوب السامي البريطاني: وفي الوقت نفسه، تعهد احلزب بالرد 
على إدعاءات املندوب السامي البريطاني في فلسطني، مفّندًا املسائل احلقوقية التي كان 
يتذرع بها لتكريس االنتداب البريطاني ومعارضًا السياسة التي كان ينتهجها. فردًا على 
أصدر   ،1933 جنيف  في  االنتدابات  جلنة  أمام  فلسطني،  في  السامي  املندوب  مزاعم 
حقيقة  مبينًا  عليها  رد  ثم  واإلدع���اءات،  املزاعم  هذه  فيه  استعرض  مطواًل  بيانًا  احل��زب 

الوضع في فلسطني.
إلى ثالث  السامي  املندوب  بيان  التي وردت في  النقاط  بيانه،  وقد قسم احلزب، في 

نقاط هي: 
حفظ األمن العام.	 
للتقدم 	  ومساعدتهم  ال��س��ك��ان  طبقات  مختلف  ب��ني  النية  حسن  ش��ع��ور  تشجيع 

االقتصادي.
تقوية الثقة املتبادلة بني الشعب وبني احلكومة".	 

ففيما يتعلق باملسألة األولى، أي حفظ األمن، ذكر احلزب أن "ثلث ميزانية فلسطني 
يبلغ نحو ثمامناية ألف جنيه فلسطيني تنفق على تأمني األمن العام في بالد سكانها نحو 
مليون نسمة، ومساحتها نحو تسعة آالف ميل مربع...وهذه البالد غير مهددة بعدوان 
االنتداب  الداخلي سوى شعور  األمن  ينفق على ضبط  ما  لكل  بها  خارجي وال حاجة 
االنتداب  ينتهجها  التي  االستعمارية  السياسة  على  األصليني  السكان  ثورة  من  باخلوف 
نفسه، والتي حتتوي على كل عوامل االستفزاز والدفاع عن النفس والكيان، وهي سياسة 
يشعرون  وال  روحها،  يفهمون  ال  أناس  قبل  من  مباشرًا  استعماريًا  حكمًا  البالد  حكم 
العرب  أنقاض  فيها على  بنيان قومي غريب  إقامة  أواًل، ومحاولة  بحاجاتها وعواطفها 

ثانيًا")168(.
أما املسألة الثانية، فهي مرتبطة باألولى، فقد رأى احلزب أن كثرة االنفاق على األمن 
السياسة  فهذه  فلسطني.  في  تنفذ  التي  البريطاني  االنتداب  سياسة  طبيعة  إلى  تعود  إمنا 
الكيان  وخلق  لفلسطني  االستعمارية  السياسة  وتنفيذ  الوطني  احلكم  إلغاء  على  تقوم 
الصهيوني، ودعم مشروعه بالقوة على حساب العرب، مما يعطل املشاريع االقتصادية، 
ويجعل اإلنكليز. كل شيء وحكومة فلسطني اسمًا بال مسمى: "فرجال االنتداب هم 
األلوية،  حكام  ومنهم  االستشاري،  واملجلس  التنفيذي،  املجلس  منهم  يتألف  الذين 
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ومساعدوهم، وهنا تبدو الغرابة التامة في وضع فلسطني الشاذ، إذ ال توجد في فلسطني 
دولة إنكليزية منتدبة، وحكومة محلية منتدب عليها، فاإلنكليز هم املنتدبون، واإلنكليز 

هم املنتدب عليهم، وليست حكومة فلسطني إال اسم بال مسمى".
وأشار احلزب إلى مسألة الثقة بني احلكومة واألهالي فرأى أنها معدومة من األساس، 

وذلك ألن احلكومة مفتقدة أصاًل، خالفًا لألقطار العربية األخرى. 
أما مسألة سوء احلالة العامة في فلسطني، فقد بني احلزب، في رده، أن تضّخم اإلدارة 
في فلسطني قد أرهق امليزانية فارتفعت الضرائب "فبينما كانت الضريبة 9 باملئة رفعت إلى 
15 باملئة. وميزان الصادرات والواردات ينذر بالكارثة االقتصادية املميتة، خالفًا ملا أشار 
إليه بيان املندوب السامي في فلسطني أمام جلنة االنتدابات". وفي الوقت الذي ال تزال 
تنقص  الصادرات  بقيت  بني ستة ماليني جنيه وسبعة،  تتراوح، سنويًا،  فيه  ال��واردات 
عن مليوني جنيه. وعلى الرغم من قول املندوب السامي أن متوسط دخل العائلة العربية 
يبلغ عشرين جنيهًا سنويًا للعائلة التي تتألف من خمسة أشخاص، مما يضطر الشخص 
عالجه  في  يكتفي،  فإنه  فلسطينية،  جنيهات  بأربعة  العام،  طوال  يعيش،  ألن  الواحد 
للمسألة، بالتحدث عن إقراض الفالحني نحو 33000 جنيه، وهذا ما ال يصح أن نقول 

عنه "قرضًا بل أجرة نقل بذار". 
االن��ت��داب  سياسة  ع��ن  تسبب  ال��ذي  الفالحني  وض��ع  ع��ن  حديثه  ف��ي  احل��زب  وميضي 
فيقول: احلقيقة أن السلطات البريطانية القائمة في البالد منذ خمسة عشر عامًا قد أهملت 
الفالح إهمااًل جعله في هذه احلالة السيئة جدًا التي هو عليها. فهو مثقل بالديون، يفقد 
أرضه رويدًا رويدًا، وذلك نتيجة النخفاض مدخوله وارتفاع نسبة الضرائب، وبشكل 
تقوم  التي  البريطاني  االنتداب  إلى سياسة سلطات  املتردية  الفالح  تعود حالة  أساسي، 

على تشجيع الهجرة اليهودية ونزع األرض من فالحيها العرب.
وقد تفاقم الوضع فوصل إلى حالة يصفها البيان بقوله: "إن ستة وثمانني ألف عائلة 
عربية هي اآلن بدون أرض حتى أصبح العرب ينظرون إلى هذه املشكلة نظرة متشائمة 
بالنسبة ملستقبلهم، وهم يرون أن سكوت السلطات البريطانية عن معاجلة هذه املشكلة 
كيان  على  باحملافظة  البريطانية  احلكومة  وتعهد  يتفق  ال  اآلن،  حتى  حاسمة،  معاجلة 

العرب ووضعيتهم في البالد")169(.
االن��ت��داب��ات من أن عدد  إل��ى جلنة  السامي  امل��ن��دوب  بيان  ما ج��اء في  احل��زب  فند  وق��د 
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في  فلسطني،  إلى  بالدخول  البريطانية  احلكومة  لهم  سمحت  الذين  اليهود  املهاجرين 
احلالة  على  "بناء  وذل��ك  أم���رأة،  رجل،1500  آالف   3 إل��ى  وص��ل  األخ��ي��رة،  األشهر 
االقتصادية املتردية في البالد "، فالحظ أن املندوب السامي شكا، في البيان نفسه، من 
األزمة املالية ومن فقر األهالي وبؤسهم، ورأى أن سماح املندوب السامي، واحلالة هذه 
بهجرة مثل هذا العدد العظيم إلى فلسطني، في مدى ستة أشهر، ال ميكن أن يفسر إال 
بأن الدوائر التي تقدر ظروف العمل واحلاجة إلى عمال يهود ال جتري في أعمالها على ما 
حتتمله حاجة البالد االقتصادية، وإمنا جترى على رغبة الدوائر اليهودية التي ترغب دائمًا 
وبإحلاح عنيف في فتح باب البالد على مصراعيه ملهاجرة ضخمة تغرق البالد بقطع النظر 

عما تؤدي إليه من أضرار، ومزاحمات اقتصادية وويالت اجتماعية.
التربية والتعليم فقد بنّي احلزب، في رّده، "أن أكثر من مئة ألف صبي  أما عن حالة 
وبنت محرومون من نعمة التعليم بسبب عدم وجود مدارس، وبأن 700 قرية ال يوجد 
بها مدارس إطالقًا... كما أنه ال يوجد في البالد مدرسة ثانوية واحدة كاملة الصفوف، 

علمًا بأن السلطات البريطانية حتّرم أي تعليم قومي وأي روح وطنية". 
ميزانية  في  نصيبهم  يعطوا  ب��أن  بإحلاح  يطلبوا  "أن  العربية  اجلماهير  احل��زب  وطالب 
تهذيب  وسياسة  مدارسهم  ب���إدارة  أنفسهم  هم  يقوموا  وأن  العددية  بنسبتهم  امل��ع��ارف 

ناشئتهم")170(.
وقد أولى احلزب، في رّده، موضوعي بيع األراضي والهجرة اليهودية اهتمامًا خاصًا، 
املرحلة  تلك  في  ووض��وح��ًا  حسمًا  الكلمات  أكثر  من  امل��ج��ال،  ه��ذا  في  كلمته،  وكانت 
الهجرة  سيول  كانت  حيث  خطرًا")171(.  األدوار  "أشد  احلزب  اعتبرها  التي  احلاسمة 
اعتبار  وبعد  أملانيا،  في  الهتلري  النظام  بروز  بعد   ،1933 سنة  أوجها  بلغت  قد  اليهودية 
أيضًا،  واعتباره،  لهما"،  اقتضاء  األراض��ي "ال  وبيع  الهجرة  أن وقف  السامي  املندوب 
"بأن بيوع األراضي من حقوق األف��راد". وقد أكد احلزب، أن جواب املندوب السامي 
البالد في حاالت سياسية واقتصادية  أن سياسة وضع  السلطة على  تعطيه  دليل  هو"آخر 
واجتماعية تساعد على إنشاء الوطن القومي اليهودي سياسة ال رجوع فيها". ولهذا، فقد 
دعا احلزب الشعب الفلسطيني إلى "أن يتخذ من االجتماع العام الذي تقرر عقده في مدينة 
إلى بعث حركة  التنفيذية، سبياًل  اللجنة  1933، من قبل  آذار )م��ارس( سنة   26 يافا في 
وطنية قوية األساس محكمة اخلطه واضحة الغاية". وقد ذهب كامل خلة إلى تسمية هذا 
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املؤمتر مبؤمتر التوريط، ملا حمله من إحراج للقوى السياسية املتعاونة مع االنتداب)172(.
في  املؤمتر  انعقد  االن��ت��داب،  سلطات  مع  الالتعاون  أج��واء  األج��واء،  تلك  وضمن 
موعده ومكانه احملددين. وقد أسهم حزب االستقالل العربي بنصيب وافر في إرساء 
دعائم السياسة التي ينبغي اتباعها، وفي توضيح معاملها، وقد توصل املؤمتر إلى تقرير 
للقوى  املمثلة  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء مكتب  من  تأليف جلنة  وإلى  الالتعاون،  مبدأ 
السياسية في فلسطني، مبعدل عضو واحد لكل حزب سياسي في البالد، ألجل اتخاذ 
الطرق املوصلة إلى تنفيذ فكرة الالتعاون بصورة أوسع. وقد حضر املؤمتر عدد غفير من 
جميع الطبقات واألحزاب. وكان رجال حزب االستقالل العربي يجلسون في املقاعد 
اخللفية يراقبون ما يدور فيه، وهم يعتبرون أن دعوتهم قد بلغت غايتها، فقد اجتهت 
 ،1933 سنة  فمنذ  بالعداء)173(.  بريطانيا  مصارحة  إلى  عمليًا،  الوطنية،  احلركة 
بدأت مرحلة جديدة في التفكير السياسي الفلسطيني، إذ أصبحت بريطانيا هي العدو 

الرئيسي)174(.

تنبيه العرب إلى مخاطر الصهيونية: 
لم تقتصر مقاومة احلزب السياسية للنشاط الصهيوني، على داخل فلسطني، بل تعدت 
نشاطها  دائ��رة  توسيع  الصهيونية  بدأت  فعندما  خارجها،  النشاط  هذا  مقاومة  إلى  ذلك 
التحذير من املطامع الصهيونية. وقد  بيانًا سياسيًا أخذ طابع  في سوريا، أصدر احلزب 
شرح البيان مرامي الصهيونية فرأى أن خطتها الكتساح فلسطني وإنشاء مملكة يهودية فيها 
على أنقاض الشعب الفلسطيني ليست سوى خطه أولية، ذلك أن فلسطني لن تتسع إال 
جلزء قليل من اليهود، ولن حتقق آمال احلركة الصهيونية التي ترمي إلى جمع يهود العالم 
في رقعة واحدة وضمن كيان سياسي واحد. فبعد أن أطمأنت الصهيونية ملا حققته من 

جناحات في فلسطني، يقول البيان، أقدمت على خطوتني هما:
واملغرب  املشرق  في  العربية  البالد  مختلف  في  املستقرين  اليهود  "إي��ق��اظ  األول���ى: 
وحملهم على التعاون معها في احلركة الصهيونية، ماديًا وأدبيًا، مهما كان في ذلك من 

جحود جلميل العرب الذين آووهم قرونًا طويلة هانئي البال في بالدهم")175(.
الثانية: "االمتداد حتت ستار االلتجاء، وبواسطة األعمال االقتصادية والعمرانية إلى 
األنحاء السورية األخرى، ساحلها وداخلها، وها هم اآلن يسعون بكل نشاط إلدخال 
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50 ألفًا من املهاجرين إلى الساحل السوري، وماية ألف إلى الشرق السوري والسهول 
احلورانية، وشراء عشرات األلوف من دومنات األراضي هناك، دون أن يحسبوا حسابًا 

لعواقب هذه املساعي اجلريئة")176(. 
وقد نّبه احلزب، في بيانه، إلى الرابطة الصهيونية التي تربط اليهود في مختلف األقطار 
الشرقية والغربية، وقال: "أنتم أمام حركة خطيرة فيها كل اخلطر على قوميتكم وكيانكم 
فإنكم  وشدة  صالبة  بكل  تيارها  وتصّدوا  االنتباه،  كل  لها  تنتبهوا  لم  إن  ومصاحلكم، 

تكونون قد سلمتم أنفسكم لهذا اخلطر، وقوميتكم لالنهدام")177(.
الثاني )يناير(  28 كانون  الغزو الصهيوني لفلسطني، وجه احلزب في  وحول مخاطر 
سنة 1933، بيانًا إلى العرب في أقطارهم جميعها، ناشد فيه بعد أن شرح البيان مشكلتي 
"األرض والهجرة"، كل العرب وهيئاتهم وصحفهم" إلى التضامن والتآزر مع إخوانهم 
وجه  في  الوقوف  وإل��ى  عليهم،  تأتي  أن  ك��ادت  التي  النكبة  هذه  رد  في  فلسطني  عرب 
السياسية اإلنكليزية موقف املدافع عن حياته وبقائه، بغية وضع حد لهذه احلالة املروعة 

التي كادت أن تفتك بقطر عربي، وتذهب به فريسة املطامع االستعمارية الصهيونية".
وقد شهدت املرحلة التي وجه احلزب فيها بيانه هذا نشاطًا صهيونيًا محمومًا، سواء 
جلهة شراء األراضي، أم من حيث تدفق املهاجرين. أما شراء األراضي، فقد تفاقم 
مشكلة  أما  مهددة.  العرب  بحوزة  كانت  التي  األراض��ي  فيها  باتت  درج��ة  إلى  أم��ره 
الهجرة الصهيونية إلى فلسطني، فقد تزايدت حتى وصلت إلى درجة إغراق فلسطني 
بسيل من املهاجرين اليهود الذين كانوا يدخلون بجوازات سفر مزورة، وبطرق غير 
رسمية، إذ إن احلركة الصهيونية كانت تسعى جاهدة لبناء الدولة اليهودية في فلسطني 
على أنقاض الكيان العربي املتداعي إلى السقوط واالنهدام. وقد أّدى كل هذا إلى 
جعل أكثر من 86 ألف عائلة عربية دون أرض، أو مصدر كسب. وقد حّمل البيان 
حقوق  لتجاهلها  فلسطني  في  اإلنكليزية  للسلطات  املأساوية  احلالة  ه��ذه  مسؤولية 
العرب في فلسطني، وملخاطر الهجرة اليهودية إلى فلسطني. وطالب بضرورة تسليم 
العالج  هو  ذلك  ألن  بأنفسهم،  ليحكموها  بالدهم  في  احلكم  مقاليد  الفلسطينيني 
املنتظر،  الفناء  حيث  السحيقة،  الهوة  في  تتردى  فلسطني  تظل  بغيره  ال��ذي  الوحيد 
البيان  ويتهم  عويل.  أو  ندب  ذاك  عند  يغني  أن  دون  ثانية،  األندلس  فاجعة  فُتمثل 
بالتقصير "األقطار العربية املجاورة التي لم تقم بعمل شيء بعد، تشعر منه السياسة 
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البريطانية بتضافر العرب على دفع الكارثة ودرء هذا اخلطر الذي إذا استفحلت غزوته 
فسيشمل غير فلسطني ال محالة")178(. 

االهتمام بالقضايا القومية العربية:
انسجامًا مع فكر احلزب القومي، ونظرًا لعالقته التاريخية بفيصل، ملك سوريا ومن 
أثناء  فيه،  احلكم  نظام  بأن  العتقاده  بالعراق،  خاصًا  اهتمامًا  احلزب  أولى  العراق،  ثم 
العربي  العالم  في  احلكم  أنظمة  بقية  عن  متقدمة  حالة  يشكل  الفيصلي،  العهد  حقبة 
عمومًا. فعندما مت دخول العراق عصبة األمم كعضو فيها، في الثالث من تشرين األول 
دخول  فيه  اعتبر  لفيصل  كتابًا  العربي  االستقالل  حزب  أرس��ل   ،1932 سنة  )أكتوبر( 
الكامل  االستقالل  طريق  على  جديدة  وخطوة  طويل،  جلهاد  "تتويجًا  للعصبة  العراق 
لألقطار العربية، بذلت فيه األمة العراقية الباسلة من التضحيات واخلسائر ما كفل لها نيل 
االستقالل الذي يصبو إليه العراق واألمة العربية الكبرى في جميع أقطارها، وقد تلقى 
احلزب رسالة جوابية من رشيد عالي، سكرتير فيصل، يشكره فيها "ملا أبداه من عواطف 
نبيلة وإحساسات شريفة")179(. وقد نشرت مجلة العرب البرقية املرسلة إلى فيصل، 
أشاد  فلسطني  إلى عرب  نداء  فقد، أصدر احلزب  اجلوابية. وكذلك،  الرسالة  وكذلك 
فيه باجليش العراقي الذي متكن من تصفية حركة مترد اآلشوريني االنفصالية. وكان قد 
وقع العديد من الشهداء واجلرحى من جراء ذلك، وهذا ما جعل احلزب يقول في ندائه: 
وشهداء،  جرحى  السورية  الثورة  في  وك��ان  وش��ه��داء،  جرحى  البالد  ه��ذه  في  "فكان 
فرق  وال  الشهداء،  عائالت  من  كثيرًا  وأعان  اجلراحات،  هذه  من  كثيرًا  العراق  فضمد 
بني دم عربي يسيل في العراق وآخر في سوريا اجلنوبية أو الشمالية، فكل نقطة من هذا 
الدم املهراق في أي قطر عربي هي من الدم املقدس في سبيل الشهادة، للذود عن حوض 
النداء  دعا  ثم  الرفيع")180(.  وشرفها  األم��ة  كرامة  من  وإع��الء  الكبير  العربي  الوطن 
جميع العرب إلى مد يد العون إلعانة اجلرحى وعائالت الشهداء في العراق من منطلق 
قومي. وقد حدد احلزب مراكز التبرع في نفس مكاتب احلزب في القدس ومراكز جلانه 

في املدن األخرى وبإرسال التبرع عن طريق البنك العربي وفروعه.
وضمن املنظور القومي، تابع احلزب تطور القضية العربية في سوريا الشمالية "باعتبارها 
جزءًا من القضية العربية العامة، وباعتبار أن فلسطني جزء طبيعي منها )من سوريا( يهمه 

من أمرها )سوريا الشمالية( ما يهمه من أمر سوريا اجلنوبية )فلسطني(")181(.
وفي تلك الفترة كانت جتري أحداث مهمة في سوريا، نتيجة للمفاوضات التي كانت 
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جتري بني الوزارة السورية واملندوب السامي الفرنسي بغية عقد معاهدة فرنسية – سورية 
شبيهة باملعاهدة العراقية، والتي تعثرت، فيما بعد، إذ لم يكن ممكنًا التفاهم مع املندوب 
نيسان  في  ال���وزارة  من  أرس��الن  ومظهر  بك  م��ردم  جميل  ال��وزي��ران  فاستقال  السامي، 
التي  املعاهدة  توقيع  إثر  العظم، وذلك  1933. وفيما بعد، استقال حقي  )إبريل( سنة 
الفرنسي على سوريا،  االنتداب  انتهاء  بعد  أنه،  فرنسا وسوريا على  اتفاق  نصت على 
أيضًا  املعاهدة  هذه  نصت  وقد  الطرفني.  بني  اخلارجية  السياسة  في  التشاور  ينقطع  لن 
على حق فرنسا في الدفاع عن سوريا حتى بالقوة، مع احتفاظ فرنسا بفرق عسكرية في 
سوريا، ومساهمتها في تنظيم اجليش والشرطة السورية، ومد سوريا باخلبراء وتسهيل 
انضمامها إلى عصبة األمم. ومدة املعاهدة خمسة وعشرين عامًا تشفع بفترة انتقالية من 

أربع سنوات لنقل الصالحيات والسلطة إلى احلكومة السورية")182(. 
وقد أثار مشروع املعاهدة حزب االستقالل العربي في فلسطني فأصدر، بشأنها، بيانًا 
تساهل  فيه "أي  عّد   ،1933 )يناير( سنة  الثاني  كانون  السادس عشر من  في  سياسيًا، 
املقّدسة، ويكون حجة دامغة  الغاية  يتنافى مع تلك  القومية  الوحدة والسيادة  في أسس 
على البالد، وغال ثقياًل في عنقها، يعرقل سيرها إلى الهدف األعلى الذي تبتغيه، فإن 
احلزب يهيب بكل وطني كرمي صاحب شأن في القضية العامة من أبناء سوريا الشمالية 
إلى شدة االنتباه واحلذر، واجلري على خطة احلزب في هذا الدور الدقيق الذي جتتازه 
بحياة  يتعلق  الذي  اخلطير  املوضوع  تساهل في هذا  أي  يقر  يتساهل، وأال  البالد، وأال 

البالد ومستقبلها")183(.
فضح التيارات االنفصالية في الوطن العربي: 

أسهم احلزب في تسليط األضواء على التيارات االنفصالية ذات الطابع املعادي للقومية 
العربية، فقد استنكر "الظهير البربري")*()184(، وذلك في ذكرى مرور ثالث سنوات 
على إعالنه، ملا يحمله من تشجيع االنفصال وإذكاء روح االقتتال في املغرب العربي. 
وقد سن االنتداب هذا املرسوم متجاهاًل ردود الفعل العربية عليه طوال ثالث سنوات، 

*-  مرسوم أصدرته السلطة االنتدابية الفرنسية في املغرب في 16 أيار )مايو( سنة 1930، ويتضمن إخراج البربر من حظيرة الشرائع اإلسالمية 
بهدف إحداث انشقاق بينهم وبني العرب املسلمني. وقد كتبت "العرب" مقااًل بعنوان "األمير شكيب أرسالن يتكلم عن الظهير البربري "في 

عددها رقم 38 الصادر بتاريخ 27 أيار )مايو( سنة 1933، ص4-3.
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للظهير  الثالثة  الذكرى  مبناسبة  اص��دره  بيان  عبر  بإلغائه،  املطالبة  على  احل��زب  حمل  مما 
والطرق  الفظيعة  "لألساليب  الشديد  استنكاره  بيانه  في  احل��زب  أعلن  وق��د  البربري. 
العدوانية التي جتري عليها سلطات االستعمار في تلك البالد العربية اإلسالمية إلخراج 
البربر املسلمني من حظيرة أحكام الشريعة ... ويؤيد احلزب احلركة املباركة التي تقوم 
الظهير". وعندما حترك اآلشوريون في  النبيلة وأحرارها األباة إللغاء  املغربية  بها األمة 
العراق بنوازع انفصالية ومعادية للحكم الفيصلي، أرسل حزب االستقالل العربي إلى 
القومي  فيه موقفه  بيانًا أكد  العراقية  العراقي، وإلى األحزاب والصحف  الوزراء  رئيس 
املعادي لكل انفصال ومما جاء في البيان: "... وحتية إلى العراق، في عمله املجيد هذا، 
حكومة وجيشًا وشعبًا، ويحيي ما أظهرته األمة العراقية من االستعداد لدرء أي خطر عن 
أي ناحية من نواحي البالد. ويستنكر كل محاولة مهما كان مصدرها ومدبرها إللباس 

هذه املشكلة لونا غير لونها")185(. 

ثانيًا: مهرجانات احلزب 
إقامة  من  القصيرة،  نشاطه  فترة  خالل  فلسطني،  في  العربي  االستقالل  حزب  متكن 
ونابلس،  ويافا،  حيفا،  األساسية:  الفلسطينية  املدن  شملت  سياسية  مهرجانات  سبعة 
إلقامة  م��ب��ررات  والتاريخية  الوطنية  املناسبات  احل��زب  اختار  وق��د  وال��ق��دس.  وعكا، 
ال  أنه  من  وبالرغم  نشاطاته.  في  وشمواًل  ب��روزًا  األكثر  امليدان  شكلت  التي  مهرجاناته 
ميكن اعتبار املهرجان مؤمترًا سياسيًا، إال أن احلزب، من خالل اإلعداد اجليد له، جعله 
قريبًا من مفهوم املؤمتر السياسي الشعبي، إذ إنه متكن في نهاية بعض املؤمترات التي كان 

يعقدها من إعالن قرارات سياسية هامة كان يجمع عليها احلاضرون.
يوم حطني: 

27 آب )اغسطس( سنة  يوم حطني أول مهرجانات احلزب، وقد عقد في حيفا  كان 
1932)186(، وذلك إحياء لذكرى صالح الدين األيوبي وموقعة حطني. وقد حضر 
هذا املهرجان جمهور غفير من جميع أنحاء فلسطني التي لم تشهد له مثياًل من قبل، وقد 
افتتحه الشيخ محمد كامل القصاب، رئيس جلنة االحتفال، بكلمة شرح فيها العبرة من 
إقامة االحتفال في ذكرى حترير القدس بعد أن اغتصبها الصليبيون فترة طويلة من الزمن. 
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ثم تاله خير الدين الزركلي، فقرأ مختارات من اخلطب والرسائل والقصائد والبرقيات 
ثم  الهادي  عبد  عوني  فكان  اخلطباء،  أول  أما  لالحتفال.  العربية  األقطار  من  املرسلة 
سالمة  وسليم  احلسيني  وحمدي  دروزة  وعزة  النشاشيبي  إسعاف  من  كل  بعده  تعاقب 
ومحمد ندمي األفغاني وأحمد الشقيري وأكرم زعيتر ورشدي كساب وصبحي اخلضرا. 

ثم ألقى خير الدين الزركلي قصيدة املهرجان وكانت نشيد حطني. 
وقد استمر املهرجان الذي اختتمه رشيد احلاج إبراهيم زهاء خمس ساعات تخللتها، 
إضافة إلى اخلطب واألحاديث، أناشيد وطنية)187(. وقد أسهم املهرجان هذا في خلق 
بذلك  فربط  الصليبني،  القدس من  األذه��ان قصة حترير  إلى  أعاد  إذ  الوطنية،  األج��واء 
احلزب  أعطى  مما  مجددًا،  املقدسة  املدينة  حترير  ض��رورة  على  وأك��د  باحلاضر،  املاضي 
يوم  إحياء  من  متّكنه  أهمها  أم��ور  عدة  حتقيق  في  املهرجان  جنح  وقد  ه��ذا،  شعبيًا.  دفعًا 
صالح الدين وإعطائه إياه مضمونًا حديثًا، وبذلك متّكن احلزب من إحياء هذه الذكرى، 
في  واملسيحيني  املسلمني  بني  شرخ  حدوث  باحتمال  القائلة  التخوفات  بعض  متجاوزًا 
فلسطني. إذ إن املهرجان الذي كان إحياء ملناسبة إسالمية اتخذ طابعًا قوميًا، فقد أرسل 
في  وق��ال  سالمة  سليم  فيه  وحت��دث  املهرجان  إل��ى  التأييد  برقيات  املسيحيون  الوطنيون 
كلمته: "إن احلروب الصليبية ما كانت إال عدوانًا من الغرب على الشرق املسلم باسم 
الدين")188(. وقد كان خلطب رهط كبير من رجاالت العرب وأعيانهم من مختلف 

األقطار أثر كبير في بعث روح القومية. 
تلقاها  التي  الرسائل  من  الكبير  بالعدد  املهرجانات  من  س��واه  عن  املهرجان  متيز  وقد 
العربية األخ��رى. فقد أرسل محمد رشيد رضا صاحب  البلدان  من قادة ومفكرين في 
)املنار(، كلمة قال فيها: "أيها العرب الكرام احملتفلون بذكرى السلطان صالح الدين 
العربية  حطني  موقعة  وبذكرى  الشهير،  املؤرخ  خلكان  ابن  روي  كما  العدناني  األيوبي 
الفلسطينية، يجب أن تبثوا في األمة العربية كلها أن اخلطر عليها من االستعمار األوروبي 
في هذا الزمان بل في هذا العام، أكبر وأخطر مما كان قبل معركة حطني الفاصلة")189(. 
وكذلك أرسل محب الدين اخلطيب، صاحب جريدة الفتح، كلمة ذكر فيها أنه مّر على 
األمة العربية زهاء قرن من الزمن قبل مجيء صالح الدين، وهي في شبه يأس من دفع هذا 
البالء، "ألنها كانت مصابة مبرض الضعف في القيادة، فلما أرسل صالح الدين نظره في 
أحوالهم بادر إلى مواطن الضعف فعاجلها، وإلى أسباب التشتت والفرقة فقضى عليها، 
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ووحد صفوف األمة من شواطئ الفرات إلى ضفاف النيل، وأيقظ فيها العزمية")190(. 
ووردت إلى املهرجان خطب ورسائل من عبد احملسن الكاظمي، وعبد الرحمن عزام، 
وأسعد داغر، ونسيم صيبعة، وعبد الله مخلص، وتقي الدين النبهاني، ومحمد رفيق 
اللبابيدي. وحضره عدد من الشخصيات العربية منهم شكري القوتلي، ونبيه العظمة، 
ورياض الصلح. وإضافة للمهرجان املركزي الذي أقيم في حيفا، أقيمت املهرجانات 
كرامة  واعتزت  نفوس،  وقويت  آمال،  "فانتعشت  وبلدة  مدينة  كل  في  املناسبة،  بهذه 
بداية  كان  املهرجان  هذا  أن  القول  وميكن  عيد")191(.  يوم  اليوم  كان  حتى  العربي، 
مع  العربي  االستقالل  حزب  هيئة  تلتقي  مرة  ف��ألول  للحزب،  الواسع  الفعلي  النشاط 
إجناز  تتحدث عن ض��رورة  التي  اآلراء  وتتفاعل معها من خالل طرح  الشعبية  اجلماهير 

االستقالل واخلروج الفلسطيني عن إرادة االنتداب البريطاني في فلسطني.
مهرجان يافا:

عقد ه��ذا امل��ه��رج��ان ف��ي ق��اع��ة ال��ن��ادي ال��ري��اض��ي اإلس��الم��ي ف��ي ي��اف��ا "ف��ي 23 أيلول 
ضاقت  حتى  واملفكرين،  اجلمهور  من  كبير  عدد  شهده  حيث   ،1932 سنة  )سبتمبر( 
ثم  االستقالل،  حزب  باسم  املهرجان  األيوبي  حربي  افتتح  وقد  القاعة")192(.  بهم 
وقف عزة دروزة وتكلم باسم احلزب وقال: "إن في البالد خطرين: أحدهما خارجي 
استعماري، والثاني داخلي هو اجلرائم احمللية واالستمرار عليها، وعدم املباالة بكرامة 
وأض��اف:  الوطنية.  مدعي  من  السماسرة  على  وحمل  اجلاسوسية".  وانتشار  البالد 
"أن ضعف الرأي العام ال يجعل اإلنسان أن يقول للسمسار خائنًا، لوال االستعمار ما 
العمل على تكوين رأي عام قومي  البالد، فلذلك يجب  رأينا الصهيونية مترح في هذه 
ألنه يوقف املستعمر عنده حده، ولو كان لعرب فلسطني رأي عام قوي، ملا استطاع أي 

سمسار أو جاسوس أو أي شخص آخر أن يفاخر بخدمته للسلطة". 
العربية  الشعوب  تشد  التي  ال��رواب��ط  أهمية  على  وأك��د  ال��ه��ادي  عبد  عوني  حت��دث  ثم 
أيدي  إلى  التي تسربت  السهول اخلصبة في فلسطني  البعض اآلخر، وعدد  إلى  بعضها 
الصهيونيني، وتكلم عن الهجرة اليهودية وكيفية مساعدة احلكومة لها، واستشهد ببعض 
نصوص الكتاب األبيض وتصريح مكدونالد فقرأ بعضًا منها، ثم تطرق إلى جلنة "شو" 
فذكر ما ثبت أمامها من البيانات، ثم حتدث عن متّكن اليهود من انتزاع تصريح بريطاني 
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ملصلحتهم وختم كالمه قائاًل: "يجب أن نقاوم هذا االستبداد وهذا التعدي الصارخ بكل 
ما لدينا من قوة ونفوذ وجبروت، نستمده من إخالصنا وتضحياتنا لهذا الوطن")193(.

ثم حتدث أكرم زعيتر مستهاًل خطابه بقوله: "إننا ال نريد أن تستمرئ هذه األمة الظلم 
النازل بها، وأال يقر الشعب االستبداد الالحق به؛ ألن اخلطر األكبر هو أن تروض األمة 
غذاء  أصبح  مينع  ولم  توالى  إذا  الظلم  فإن  اإلهانات،  وحتمل  املظالم  قبول  على  نفسها 
قاتاًل تضوي به األجسام وتفنى". ثم حتدث عن قانون املطبوعات الذي يعطي املندوب 
السامي صالحية مطلقة بتعطيل أي صحيفة حسب رأي فخامته، ورأى أنه نتيجة مؤامرة 
دبرها الصهيونيون باالتفاق مع اإلنكليز، واستشهد على ذلك بتقرير جلنة شو نفسها. ثم 

فند القانون مادة مادة، وأوضح للمجتمعني ما فيه من جور وإرهاق وحتامل. 
ث��م حت��دث حربي األي��وب��ي ع��ن ق��ان��ون امل��ع��ارف ف��ق��ال: "أن��ا أعتقد أن��ه ال يجوز لنا أن 
أنا أريد أن  الباليا بقوانني، ألنها ليست إال أوامر الظلم وأوامر االستبعاد،  نسمي هذه 
السجون  تعودنا  فقد  السجن  نخاف  ال  أن  ويجب  أح��رارًا  خلقنا  فنحن  بحرية،  أتكلم 
وأحببناها"، ثم حتدث عن تسكع الفلسطينيني في األزقة دون مدرسة تعلمهم وتثقفهم، 
وأشار إلى اضطهاد املعلمني، فقال: "في قانون املعارف مادة صريحة فيها كل الظلم، 
مدير  متنح  مادة  وهي  بعدنا،  من  وألحفادنا  وملدارسنا  لنا  االحتقار  وكل  اإلهانة،  وكل 
وعدم  الفساد  على  التالمذة  يحرض  أنه  عليه  لوحظ  إذا  أستاذ  أي  طرد  سلطة  املعارف 
الوالء، أما الفساد فهذا ال ميكن أن يكون، إذن فالكلمة الثانية تفسر األولى وهي بيت 
القصيد في هذا القانون، ألنهم يريدون من التلميذ أن يكون عبدًا ذلياًل، ونحن يجب أن 
فوقف  لياًل،  احلادية عشرة  الساعة  في  بهذا مطلقًا")194(. واختتم االجتماع  نقبل  ال 

عوني عبد الهادي شاكرًا احلضور، واعدًا بتكرار مثل هذه االجتماعات. 
مهرجان نابلس: 

عقد احلزب ثالث اجتماعاته في مدينة نابلس في اليوم الثاني من تشرين الثاني )نوفمبر( 
سنة 1932، وذلك في ذكرى تصريح بلفور، وكان ذلك اليوم يومًا فريدًا في تاريخ املدينة 
أنحاء فلسطني،  املهرجان مبشاركة عربية وبحضور وفود من معظم  أقيم  الوطني. وقد 
أبو غنيمة،  العظمة وصبحي  فمن األردن شارك وفد مؤلف من راشد اخلزاعي وعادل 
ومن بيروت شارك علي ناصر الدين، بينما حالت الظروف دون حضور وفد من دمشق، 
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سراج،  وسامي  النشاشيبي  وإسعاف  العظمة  نبيه  رأس��ه  على  وفد  حضر  القدس  ومن 
وصفد  وعكا  وحيفا  واخلليل  وقلقيلية  والرملة  وغ��زة  يافا  من  وف��ود  حضرت  وكذلك 
جمهور  بحضور  املهرجان  دروزة  عزة  افتتح  وقد  والبيرة،  حلم  وبيت  وجنني  والناصرة 
العربي محاطًا بصورتي  العلم  قاعتها  في صدر  التي نصب  السينما  دار  به  غفير غّصت 
احلسني وفيصل. وقد حتدث دروزة. "أن االستعمار هو الذي جلب وعد بلفور، فلنبدأ 

مبجاهدة االستعمار قبل كل شيء")195(.
العربية  القضية  تاريخ  عن  فيه  تكلم  طوياًل  خطابًا  فألقى  اخلضرا  صبحي  تاله  ثم 
وحض، في آخره، على مقاومة االستعمار قبل مقاومة الصهيونية ألنه رأس الداء 
املظالم  ذكر  إلى  فيه  تطرق  أكرم زعيتر خطابًا حماسيًا  ألقى  ثم  بالء،  وأس��اس كل 
التي ترتكب في البالد، وإلى بيع األراضي وسيل الهجرة اليهودية، ثم نعى على 
العبوشي،  فهمي  تبعه  ثم  جاسوسيتهم.  اجلواسيس  وعلى  خيانتهم،  السماسرة 
اليهودية وبيع األراضي،  فتكلم في املوضوع نفسه وأفاض في بسط خطر الهجرة 
السياسة  م��ن ظلم وضنك بسبب  ال��ف��الح وامل���زارع  م��ا أص��اب  إل��ى  األن��ظ��ار  ولفت 
بالزعماء  منددًا  حماسيًا  خطابًا  الشقيري  أحمد  ألقى  ثم  الصهيونية.  االستعمارية 
إسعاف  وتاله  اخلطر.  مراحل  أشد  البالد  جتتاز  بينما  واجباتهم  عن  يتلهون  الذين 
النشاشيبي الذي قال: "هل غادر الشعراء من متردم"، مشيرًا إلى ضرورة العمل 
قاله خطباؤكم  قاله: "إنكم لو عملتم مبعشار ما  بالقول فحسب، ومما  ال االكتفاء 
فقال: "إن  احلسيني  تكلم حمدي  ثم  منه")196(.  وأكثر  استقاللكم  لنلتم  اليوم 
فقط،  نقاومه  ال��ذي  ب��األم��ر  ليس  ملناسبته  ال��ي��وم  االجتماع  يقام  ال��ذي  بلفور  وع��د 
العربية  األمة  تقارعه  الذي  االستعمار  وهو  أصله،  االستعمار  مقاومة  يجب  وإمنا 
بأسرها". ثم ألقى عيسى البندك خطبة مستفيضة تكلم فيها عن التضحية الصحيحة 
الوطني في مقاومة  ووجوبها وعن اجلهاد وضرورته، ثم حتدث عن أهمية اإلميان 
األخطار واملصائب، وقال: "إن العرب ليسوا مهاجمني وإمنا يدافعون عن كرامتهم 

وحريتهم"، وحض، في اخلتام، على استئناف اجلهاد في سبيل احلرية. 
ثم تكلم صبحي أبو غنيمة باسم شرق األرن، في املوضوع ذاته، ملقيًا األضواء على 
"أبو  كلمة  إلقاء  أثناء  جميلة  مفارقة  وقعت  وقد  األردن،  شرق  في  الصهيونية  مطامع 
غنيمة"، ذلك أن اخلطيب أشار إلى أنه قد يقال عنه، بعد رجوعه إلى عمان، إنه خطر، 



93

وإنه كذا وكذا، وإنه شيوعي، فقاطعه حمدي احلسيني اجلالس إلى جانب املنبر قائاًل: 
أهال بالرفيق، واملغزى ظاهر)197( وهنا إشارة ملا عرف عن حمدي احلسيني من ميول 
شيوعية. ثم تكلم علي ناصر الدين، باسم الوطنيني املخلصني في سوريا الشمالية، كما 
قال، فأشار إلى حاجة البالد العربية إلى زعماء مخلصني، حتى حتقق الفوز في أمانيها 
العام  الرأي  إلى قوة  فيها  تبعه عجاج نويهض فألقى خطبة مستفيضة أشار  الوطنية. ثم 
وأثره في نهضة األمم، وحض على تكوين رأي صحيح في األمة العربية، وعلى تنظيم 
العمل لنيل االستقالل)198(. وفي اخلتام، اقترح أكرم زعيتر أن يجري التصويت على 
ه: "إن  نصُّ التالي  القرار  االجتماعية على  باملوافقة  ت  وُص��وّ اقتراحه،  فقبل  املؤمتر  قرار 
آالف املجتمعني اليوم، مبناسبة ذكرى الوعد املشؤوم، يعلنون سخطهم على االنتداب 
مكافحته  على  العهد  ويجددون  الرزايا،  وسبب  الباليا،  أساس  ويعتبرونه  اإلنكليزي 
ومقارعته حتى تظفر األمة باستقاللها وحريتها، وإنهم يعتبرون الدول اإلنكليزية مسؤولة 
حياة  ال  أن  ويقررون  ديارهم.  عن  العرب  بإجالء  القاضية  االستعمارية  سياستها  عن 
للبالد، وال بقاء لألمة، إال إذا أقفل باب الهجرة، ومنع بيع األراضي، وهم يجددون 
سخطهم على السماسرة وباعة األراضي، ويرون أنه قد آن األوان لهذه األمة أن تسلك 
سبيل تأديبهم ومقارعتهم، ويعتبرون املمالئني لإلنكليز كاملمالئني للصهيونية")199(. 
كان  كما  والعربية.  الفلسطينية  األوس���اط  ف��ي  واس��ع  ص��دى  االجتماع  لهذا  ك��ان  وق��د 
حضور الوفود من مختلف أنحاء البالد، إضافة للمشاركة العربية، دلياًل على ما حلزب 

االستقالل من املكانة في النفوس)200(.
اجتماع القدس في الذكرى 14 الحتاللها سنة 1918: 

عقد هذا االجتماع بعد ظهر يوم اجلمعة في التاسع من كانون األول )ديسمبر( سنة 
وشبابها،  القدس  وجوه  حضره  وقد  بالقدس)201(.  سيتادل  فندق  في   ،1932
النائب عادي العظمة  الله، ووفد أردني مؤلف من  ووفود من بيسان ونابلس، ورام 
بينهم أحد  الهند  أديب، وكذلك حضره خمسة من رجال  وقاسم ملحس، ومحمد 
اعضاء املجلس التشريعي. وكان من املقرر أن يبدأ االحتفال في الساعة الثالثة، لكن 
افتتاحه  دون  ح��ال  االجتماع  حلضور  ضباطه  من  اثنني  إدخ��ال  على  البوليس  إص��رار 
البريطانيني  الضابطني  لهذين  السماح  ع��دم  على  احل��زب  أص��ر  إذ  املعني،  الوقت  في 



94

بحضور االجتماع)202(. وقد افتتح االجتماع عوني عبد الهادي فتحدث عن قانون 
الشيخ  ألقى  ثم  والقانون.  للعدل  مخالف  أنه  وكيف  األخير،  وتعديله  اجلرائم  منع 
عبد احلميد السائح خطابًا وطنيًا أشار فيه إلى غدر احللفاء وإلى وفاء العرب وحمل 
على السماسرة واخلونة، وطلب من الهيئات السياسية أن تطهر صفوفها من ضعاف 
النفوس املتزلفني للسلطة. ثم تكلم عزة دروزة عن تصريح املندوب السامي البريطاني 
الذي أدلى به بشأن نفقات األمن العام، أمام جلنة االنتدابات، وعدد أخطاء السياسة 
ثم تكلم  ملقاومة االستعمار.  أن يوحدوا صفوفهم  العرب  االستعمارية، وطلب من 
يوم  من  العرب  يستخلصها  التي  وال��ذك��ري��ات  العبر  عن  فتحدث  القلقيلي  الله  عبد 
ذكرى فتح القدس. وتاله أكرم زعيتر، فحيا الضيوف الهنود وخاطبهم قائاًل: "نحن 
شركاؤكم في احملنة، فلقد جربتم اإلنكليز أكثر منا، وإن فلسطني لتبعث إلى الهند، 
املستعمرين  التوفيق في جهادها". وتكلم عن غدر  لها  اليوم، حتيتها متمنية  في هذا 
ونكثهم، وعجب من السلطة البريطانية التي ال حتترم عهود العرب وحتترم عهود اليهود 
وتسعى لتنفيذها، وطلب من العرب أن يتهيأوا حملو العار الالحق بهم. ثم تكلم أحد 
وفلسطني.  الهند  بني  تربط  التي  الوثيقة  الروابط  عن  فتحدث  الهندي  الوفد  أعضاء 
وبعده ألقى سليم سالمة خطابا حث فيه العرب على النهوض وإحقاق احلق. ثم ألقى 
إن  وق��ال:  القدس  فتح  منذ  العربية  البالد  حالة  فيه  استعرض  خطابا  نويهض  عجاج 
احلق للقوة، وقد ذّكر نويهض بثورة قبرص وكيف أن احلكومة اإلنكليزية اهتمت بها 
ألنها ثورة شعبية. ثم تال أكرم زعيتر أبياتًا حماسية للشاعر عبد الكرمي الكرمي )أبو 

سلمى(. وفي النهاية اتخذ املجتمعون قرارًا إجماعيًا هذا نصه: 
القدس،  العربي في  أقامه حزب االستقالل  الذي  الوطني  "احلاضرون في االجتماع 
اليوم، مبناسبة ذكرى احتالل القدس، يعلنون سخطهم الشديد على نقض اإلنكليز للعهود 
التي قطعوها للعرب باحلرية واالستقالل، ويعتبرون احلكم االستعماري القائم في البالد 
بلفور، ومتسكهم  القوة، ويؤكدون رفضهم لالنتداب، ووعد  باطاًل ال يستند إال على 
بحقهم الطبيعي في احلرية واالستقالل، ويستنكرون بكل شدة األساليب الغاشمة التي 
تطبقها السلطات اإلنكليزية في فلسطني سواء في حرمانها من حكم نفسها بنفسها، أم 
في مساعدة املشروع الصهيوني مبا يرمي إليه من هدم كيان العرب وإنشاء الوطن القومي 
اليهودي على أنقاضهم، ومن سن القوانني الصارمة إلخفات أصوات الدفاع عن حقوق 
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العرب، ويعاهدون الله والوطن على اجلهاد املستمر في حفظ الكرامة العربية والدفاع عن 
هذه البالد املقدسة ويعتبرون ذلك واجبًا مقدسًا وأمانة وضعها الله في أعناقهم، ويلفتون 
نظر العالم العربي واإلسالمي إلى املؤامرة الفظيعة التي اتفق املستعمرون والصهيونيون 
العربية  األمة  شهداء  أرواح  إلى  بتحياتهم  ويبعثون  العربية،  البالد  هذه  أهل  ضد  عليها 
الذين قضوا في سبيل حرية العرب واستقاللهم على أعواد املشانق وفي ساحات القتال، 
وإلى األبطال الذين يعانون في غياهب السجن ما يعانون، ويدعون األمة إلى السير نحو 

الغاية العليا صفًا واحدًا دون تردد وال تهيب وال مداورة")203(.
وللمناسبة نفسها، أقام احلزب اجتماعًا وطنيًا في حيفا في 14 كانون األول )ديسمبر( 
سنة 1932، وقد افتتحه رشيد احلاج إبراهيم بكلمة مختصرة، ثم تاله عوني عبد الهادي 
اإلنكليزية،  الوطنية وسياسة احلكومة  بالقضية  تتعلق  نقاط  فتناول، في خطابه، جملة 
ومما قاله: "إن األمر حقًا بني العنصرين الوطنيني، ليس نوعًا من الشراكة ألن هذا العقد 
ثم  أجزائه عن بعض"،  بعض  ينفصم  التركيب ال  متواثق  احتاد  وإمنا هو  للفسخ،  قابل 
تاله في الكالم بدر الدين اخلطيب ففهمي العبوشي. وقد وصلت إلى هيئة احلزب برقية 
ورؤوف  النحوي  ال��رؤوف  عبد  الوطنيني  من  وبرقية  نابلس،  من  بوشناق  مصطفى  من 
حجازي وسعيد عزيز في صفد. وقد اتخذ هذا االجتماع الوطني قرارًا باإلجماع، جاء 
مطابقًا، من حيث خطوطه السياسية، مع القرار الذي اتخذه اجتماع القدس الذي سبق 

التحدث عنه. 
هـ- مهرجان نابلس ملناسبة قدوم اللنبي: 

أقيم هذا املهرجان)*( في مدينة " نابلس في التاسع عشر من نيسان )إبريل( سنة 1933 

*-  يذكر أكرم زعيتر، في دفتره الرابع ص 60، أنه في الدقيقة األخيرة من الساعة الرابعة وصل إلى مكان االجتماع ضابطان من إدارة األمن العام 
يرافقهما نفر من البوليس واقتحموا االجتماع وجلسوا بني اجلمهور، وهم بألبستهم العسكرية، ولم تشأ كشافة خالد بن الوليد، وقائدها 
ممدوح السخن، وهي املشرفة على ترتيب االجتماع أن تصطدم بهم. وعندما حان موعد افتتاح احلفلة، رغب عجاج نويهض في فّضها اعتراضًا 
السياسي. وتفاقمت اخلالفات بني  باملهرجان والتكلم مبا ينسجم مع خط احلزب  البدء  بينما كان رأي أكرم زعيتر  البوليس،  على حضور 

أعضاء هيئة احلزب املركزية، حول هذه النقطة، إلى أن حسمها أكرم زعيتر بكلمة مرجتلة قال فيها:
"أيها السادة الكرام أهال بكم، الشكر اجلزيل ألنكم لبيتم دعوتنا إلى هذا االجتماع الذي نعقده استنكارًا ملجيء اللورد اللنبي وزير املستعمرات. 
وعلّي اآلن أن أشرح لكم سبب تأخير االجتماع، إن حضور هذين الضابطني ومعهما نفر من البوليس، أرسلتهما السلطة ليسمعا أقوالنا 
فاستنكرنا ذلك، ولكننا انتهينا إلى أن في بقائهما فائدة هي أن ينقلوا للسلطة كل ما نقول، وأن يترجموا هذا السخط الذي نكنه لها. يا رجال 
األمن كونوا صادقني فيما تنقلون، قولوا للسلطة إننا قوم أخذنا على أنفسنا أن جنهز بحق، قولوا لها إن هذا الشعب ناقم عليها، غاضب 

عليها، ساخط عليها، يكرهها، ويستنكر أفاعيلها، إنه يطلب احلرية، إنه ينشد االستقالل". 
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في الساعة الرابعة في قاعة سينما كانت قد اكتظت، على رحبها، بخالئق ال يحصى 
وبيسان  وجنني  وطولكرم  وغ��زة  وال��ق��دس  حيفا  من  ال��وف��ود  طليعتهم  وف��ي  ع��دده��م، 
املهرجان  في  ألقيت  التي  الكلمات  أولى  وكانت  لنابلس")204(.  املجاورة  والقرى 
وخيانتهم  عهودهم  اإلنكليز  نكث  البالد  استنكار  فيها  أعلن  التي  دروزة  ع��زة  كلمة 
احمل��اوالت  إل��ى  تطرق  ث��م  احل���رب،  نشوب  منذ  مستمرة  تنفك  ال  التي  وأخاديعهم 
انتهاء دروزة، تال أكرم زعيتر  التي جتري لالستيالء على أراضي شرق األردن. وإثر 
البرقيات التي وردت إلى االجتماع من مدن فلسطني، وكان منها برقيات من جمعية 
الشبان املسلمني في الطيرة – حيفا، والكتلة االستقاللية في غزة، ورمزي عامر باسم 
شباب حيفا االستقالليني، وتوفيق محمد عن شباب جنني، وعبد العفو أمني وأديب 
الدين  وب��در  اخلضرا  صبحي  وم��ن  أي��ض��ًا،  جنني  من  منصور  فهمي  ومحمد  اخل��ال��دي 
العاصي ورشدي اخلياط وأديب جرار ويوسف حبيشي وأحمد الشقيري وخليل فضة 

وعبد اللطيف فضة من عكا. 
ولم تكد تنتهي تالوة البرقيات حتى وقف عوني عبد الهادي شارحًا أهمية مبدأ مقاطعة 
باإلنكليز وكنت على خالف  االتصال  بلزوم  أعتقد  "إنني كنت  قاله:  ومما  السلطات، 
يسمعون  اإلنكليز  أن  أعتقد  كنت  النقطة،  ه��ذه  ح��ول  احل��زب  في  إخ��وان��ي  مع  مستمر 
هذه  عن  أع��دل  أن  إلى  فيه  اضطررت  يوم  جاء  ولكن  بها،  ويعملون  ويقنعون  احلجة، 
أذكر  إنني  يفيد، وال يجدي.  اإلنكليز ال  البحث مع هؤالء  أن  اعتقد  الفكرة، وبدأت 
مقابلتنا األخيرة للمندوب السامي، وما كنت أعتقد أن هذا املندوب يصارحنا بصراحة 
فظيعة حني قال لنا إنه لن مينع الهجرة اليهودية إلى البالد، وإنه ال ميكن وضع أية مادة 
ملنع بيع األراضي في فلسطني")205(. وحتدث عن مطامع الصهيونية في أراضي شرق 
األردن، وتطرق إلى املفاوضات التي جتري لشراء األراضي من مثقال الفايز، أحد مشايخ 

شرق األردن ملصلحة الصهيونية. 
جلنة  في  العربي  االستقالل  حزب  مندوب  الشنطي،  إبراهيم  من  كل  بعده  حتدث  ثم 

مدينة يافا، وأكرم زعيتر الذي تال قرار املجتمعني بشأن زيارة اللنبي، وقد جاء فيه:
 1933/4/19 في  املنعقد  الكبير  االستقالل  حزب  اجتماع  في  املجتمعون  "العرب 
معها  ت��زداد  آون��ة  في  فلسطني  إلى  املستعمرات،  وزي��ر  اللنبي،  اللورد  ق��دوم  يستنكرون 
بعهودها  احلانثة  اإلنكليزية  احلكومة  أي��دي  على  بهم  نزلت  التي  والفظائع  العرب  آالم 
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األردن  شرق  في  القومي  الوطن  متكني  في  اليوم  السياسة  هذه  إمعان  ي��رون  وهم  لهم، 
بعد فلسطني وفتح باب االستعمار الصهيوني في الضفة الشرقية من األردن حتى جعل 
املجازفات  املجتمعني يستنكرون  أن  الشريفني، كما  يقترب من احلرمني  هذا االستعمار 
اخلائنة التي يقوم بها نفر مأجور من شرق األردن، وهم يدعون األمة إلى الوقوف صفًا 
البريطانيني والصهيونيني، ويناشدون إخوانهم من شرق  واحدًا في وجه االستعماريني 
األردن أن يثبتوا في صد هذه املطامع. ويستنكر املجتمعون إقدام نفر ضئيل من العرب 
األمة  أن  كما  اللنبي،  اللورد  رأسه  الذي  االجتماع  فحضروا  بكرامتهم  االستهتار  على 
تعتز وتفاخر باملوقف الذي وقفته، أمس، فلم يشذ من العرب إال نفر ال يتجاوز األربعة 
به، وهو ميثل  املستعمرات والترحيب  الشخصية، وهم يستنكرون دعوة وزير  بصفتهم 

سلطة غاشمة قد أعلنتها األمة العداء")206(. 
و-  احتفال احلزب بذكرى القافلة األولى من الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا 

في 6 أيار )مايو( سنة 1933:
أيار  من  ال��س��ادس  شهداء  لذكرى  إحياء  يافا  مدينة  في  شعبيًا  احتفااًل  احل��زب  أق��ام 
)مايو(، وذلك في السادس من هذا الشهر سنة 1933، وقد عهد إلى اللجنة الفرعية 
باإلعداد لهذا االحتفال الذي أقيم في الهواء الطلق، وحضرته وفود من أنحاء فلسطني 
جميعها، كما حضره وفد من شرق األردن يرأسه حسني الطراونة رئيس اللجنة التنفيذية 
للمؤمتر األردني. وكان احلزب حريصًا على قدوم وفد من شرق األردن، وذلك بغية 
تنسيق اجلهود التي كانت تبذل ملنع تسريب الصهيونية إلى شرق األردن، وبسبب ما 
الفايز  قيل عن مفاوضات كانت جتري، ومساومات كانت تتم البتياع أراضي مثقال 
من قبل اليهود. هذا، وكانت ال تزال االتصاالت جارية بني حزب االستقالل العربي 
الوطنيني في شرق األردن ملكافحة هذا اخلطر. وقد خطب في املهرجان عوني  وبني 
كما  الفلسطينية.  بالقضية  وعالقتها  العربية  القضية  مراحل  عن  فتحدث  الهادي  عبد 
خطب حربي األيوبي وإبراهيم الشنطي وعجاج نويهض الذي أكد على عروبة القضية 
منلك  وال  وطائرات،  مدافع  منلك  ال  "إننا  فقال:  زعيتر  أكرم  تكلم  ثم  الفلسطينية. 
االجتماعات  هذه  نعقد  إننا  تنطق،  وألسنة  تخفق  قلوبًا  منلك  إمنا  دبابات،  أو  قنابل 
أن  املقاومة استحال عليها  إذا فقدت روح  املقاومة في األمة، ألن األمة  لنخلق روح 
وشمالها،  بجنوبها  سوريا  إلى  ميتون  بذكراهم  نحتفل  الذين  الشهداء  إن  تتخلص، 
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مسلميها ومسيحييها، فقد وحدتهم املشانق، وإنهم يطالبون اليوم باحلرص على هذه 
الوحدة")207(.

ز-  االحتفال بذكرى الشهداء الثالثة: 
أقام حزب االستقالل العربي يومًا لذكرى الشهداء الثالثة محمد جمجوم وعطا الزير 
1930، وقد  )يونيو( سنة  السابع عشر من حزيران  أعدموا في  الذين  وفؤاد حجازي، 
تولى صبحي اخلضرا اإلعداد لهذا املهرجان الذي عقد في رواق مسجد اجلزار على مقربة 

من السجن الذي شنقوا فيه)208(. 
كان االحتفال شعبيًا حضرته وفود من نابلس وحيفا والناصرة وجنني، وخطب فيه عزة 
دروزة، وصبحي اخلضرا، وأحمد الشقيري، وعبد املطلب فقيه، ومطلق عبد اخلالق، 
وفهمي العبوشي، ثم أكرم زعيتر، ومما قاله هذا األخير: "شهداء 17 حزيران )يونيو( 
رموز لشهداء األمس والغد. وأقول الغد، أيضًا، ألن القوافل ستتالى حتى تظفر البالد 
بأمانيها، فتعلوا رايتها، وحتقق استقاللها. لقد اتخذت األمة يوم قتلهم عيدًا لها، حتتفل 
مظاهرة  في  املركزية  احل��زب  هيئة  س��ارت  املهرجان  انتهاء  وبعد  بالتضحية")209(.  به 

شعبية إلى مقبرة الشهداء.

منبر احلزب
شكل دخول الطباعة إلى فلسطني، منذ منتصف القرن التاسع عشر، عاماًل حاسمًا في 
إصدار الصحف. "وكانت مطبعة دير الروم في القدس، أول مطبعة دخلت فلسطني، 
وذلك سنة 1852")210(. وقد ظهرت أول صحيفة سنة 1876 حني أصدرت السلطات 
تصدر  األول���ى  وك��ان��ت  وال��غ��زال،  الشريف  ال��ق��دس  صحيفتي  ال��ق��دس،  ف��ي  التركية، 
باللغتني العربية والتركية، أما الثانية فكانت تصدر بالعربية فقط، وكانت تنشر الفرمانات 
واألوامر الرسمية. وفي سنة 1909، صدرت صحيفة "باكورة جبل صهيون" الشهرية 
عن مدرسة صهيون. "وعند نشوب احلرب العاملية األولى 1914 كان في فلسطني 31 
صحيفة")211(. وبعد هّبة البراق تنبهت األطراف جميعًا لدور الصحافة وأهميتها في 
تشكيل الرأي العام، مما دفع بالصحافة خطوات ملحوظة نحو األمام، لكن دورها بقي 
محدودًا نظرًا لفقدان احلرية في العهدين العثماني والبريطاني. واملعروف أن هذا األخير 
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"جعل القوانني العثمانية نافذة املفعول في عهده")*(.
التابع  املجرمني  مع  التحقيق  بقسم   ،1927 سنة  حتى  منوطًا  الصحف  تنظيم  أمر  ظل  وقد 
في  مؤقت  مكتب  أنشئ   ،1928 سنة  وف��ي  ينشر.  ما  يتابع  ك��ان  ال��ذي  الفلسطيني  للبوليس 
السكرتارية العامة حلكومة االنتداب البريطاني في فلسطني ترأسه موظفان من السكرتارية نفسها 
ملتابعة الشؤون الصحفية، "ولم تستحدث وظيفة مدير املطبوعات إال في عام 1931")212(.

القوانني  بتعديل وتوحيد  3، وهو يقضي  املطبوعات رقم  قانون  1933، صدر  وسنة 
واقتناء  الكتب  تسجيل  وتنظيم  ونشرها،  املطبوعات  من  وغيرها  اجلرائد  بطبع  املتعلقة 
املطابع، وقد أصدره املندوب السامي لفلسطني، "وقد تضمن 41 مادة تستهدف تكبيل 
سير الصحافة")213( حيث تضمنت املادة التاسعة عشرة منه ما يلي: "يجوز للمندوب 
تلك  في  م��واد  أية  لنشر  كليهما،  أو  جريدة،  محرر  أو  صاحب  بإنذار  يأمر  أن  السامي 
اجلريدة من شأنها، في رأيه، أن جتعل الطمأنينة العامة في خطر، وبإخطاره إذا استمر 
على نشر مثل هذه املواد فإنه ينظر في املجلس التنفيذي في أمر تعطيل اجلريدة مبقتضى 

أحكام هذا القانون")214(.
مبظاهر  واألسبوعية  اليومية  الفلسطينية  الصحف  ظهرت  فقد  ذل��ك،  م��ن  وبالرغم 
الفلسطينيون  التعبير واالنتشار بني اجلماهير. وقد شكل الصحافيون  قادرة على  وطنية 
صحيفة  وكانت  واالنتداب،  للصهيونية  مناهضة  متقدمة  وطنية  شريحة  معظمهم،  في 
االن��ت��داب  مناهضة  إرس���اء  ف��ي  أسهمت  فقد  ال��ص��ح��ف،  تلك  م��ن  واح���دة  "ال��ع��رب" 
والصهيونية في آن معًا، واعتبرها بعض الدارسني "لسان حال حزب االستقالل العربي 
أحد  هو  نويهض،  عجاج  "ال��ع��رب"،  صاحب  أن  أبرزها  العتبارات  فلسطني".  في 
املركزية  احل��زب  هيئة  من  كانت  أقالمها  معظم  وأن  العربي  االستقالل  ح��زب  مؤسسي 
املنبر حلزب  دور  لعبت  مستقلة  العرب صحيفة  الواقع، "كانت  وفي  أنصارها.  من  أو 

االستقالل العربي لكنها لم تكن لسان حاله")215(.
وقد حددت هذه الصحيفة، عبر افتتاحية عددها األول، أهدافها وما تسعى إليه فكتبت 
تقول: "تسعى لنكون بريدًا أسبوعيًا يتردد على هذه األقطار بجوانب األخبار، ورسائل 

*-  وكان أهمها: نظام املطبوعات العثماني املؤرخ في 1909/7/29، قانون املطبوعات العثماني املؤرخ في 1912/3/22. وقد اشتملت 
على قيود النشر ومواد العقوبات واألحكام اجلزائية املتعلقة في القدح والذم ومواد أخرى متفرقة خاصة بالصحافة والنشر. 
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احلركة االستقاللية،  أمينًا من رسل  العربية، ورسواًل  القضية  دعاة  داعية من  األفكار، 
يتخذ منها رجاالت العرب األخيار من ساسة وقادة ومفكرين وكتاب، وشباب أحرار، 
منبرًا عامًا يرمون عنه إلى غرض واحد، فيجول في مجال صفحاتها استقاللي الرافدين 
سائر  في  إخوانه  اجلزيرة  عربي  أجنحتها  على  من  ويناجي  والنيل،  بردى  استقاللي  مع 
نسخة")217(،   1500 العدد  من  تطبع  وكانت  كافة")216(،  للعرب  فهي  املعمورة 
لعرض  األول���ى  صفحتها  ال��ع��رب  خصصت  وق��د  العربية.  ال��ب��ل��دان  معظم  على  ي��وزع 
ونشاطاته،  احل��زب،  لبيانات  دائمًا  األول��وي��ة  وكانت  أسبوعيًا.  السياسية  املستجدات 
وكذلك ملعاجلة املشكالت القومية العربية. إضافة إلى أنها كانت تهاجم انحراف األنظمة 
مع  مساجلة  "للعرب"  كان  وقد  العام،  العربي  القومي  اخلط  عن  وشخصياتها  العربية 

اخلديوي عباس حلمي بهذا الشأن.
"العرب" واخلديوي عباس: 

نشرت "العرب" في عددها اخلامس عشر، مقااًل مطواًل حمل عنوان "اللعب الفاشل 
على مسرح السياسة العليا، اخلديوي عباس حلمي البارحة واليوم"، فضحت فيه موقف 
اخلديوي عباس من القضية العربية، وكشفت حقائق تدخله في املسألة الفلسطينية. وقد 
كانت "العرب" السباقة في هذا املجال، فقد تعرضت لتاريخ اخلديوي عباس السياسي 
احلرب  نشوب  عند  العربية  للقضية  املعادي  مبوقفه  ابتداء  البدء،  منذ  تعرضه  فراحت 
السودان،  من  مبوقفه  م��رورًا  العرب،  ضد  إليطاليا  ومناصرته   ،1912 سنة  الطرابلسية 
ودعوته املصريني إلى ترك السودان إلنكلترا، وانتهاء مبعاداته للجامعة اإلسالمية. وقالت 
كبير،  بأنه طماع  أدوار حياته  باشا في كل  مقالها: "امتاز عباس حلمي  "العرب" في 
الغاية عنده تبرر الواسطة، ولو كان املهدور في سبيل غايته بالدًا بأسرها، أو أمة عن بكرة 
إلى فلسطني  أو مصلحة إسالمية مقدسة")218(. وقبيل وصول عباس حلمي  أبيها، 
في كانون الثاني )يناير( 1933، تعرضت "العرب" ملغامراته في الشرق العربي)219(. 

وعزت مجيئه إلى فلسطني، استنادًا ملعلومات وصفتها بأنها موثوقة، لسببني هما:
سبب مالي يقوم على فتح مصرف – فلسطيني – حجازي برأس مال قدره مليون 	 

جنيه، يدفع اخلديوي نصفها، وتشترك حكومة احلجاز مبئتي ألف جنيه، وتشترك 
كل من فرنسا، وإيطاليا وانكلترا مبئة ألف جنيه، وتكون مدينة القدس مركزًا لهذا 
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البنك الذي سيفتح فروعًا له في فلسطني، وشرق األردن، واحلجاز. 
األقطار 	  أحد  عرش  إلى  الوصول  حلمي،  عباس  مبحاولة  ويتمثل  سياسي  سبب 

العربية، وقد يكون ذلك العرش عرشًا سياسيًا في فلسطني أو سوريا، أو عرشًا 
دينيًا باسم اخلالفة في احلجاز. 

جتريح  أن��ه  س��وى  منه  يفهم  ول��م  "ال��ع��رب"،  كتبته  م��ا  حلمي على  عباس  اطلع  وق��د 
االفتتاحي،  مقالها  "العرب"  تخصص  أن  استدعى  مما  لكرامته،  وامتهان  لشخصه، 
وال  فيها  لبس  ال  "كلمات  ع��ن��وان:  حتت  فكتبت  الغرض  لهذا  العشرين،  عددها  في 
إبهام" تقول: "إن "العرب" لم تخلق ملس كرامات الناس، وليس من غاياتها التعرض 
لألشخاص من حيث أفكارهم وأفعالهم اخلاصة، وإمنا خلقت من أجل الدفاع عن حرية 
البالد العربية، واستقاللها ووحدتها")220(. وحثت "العرب" اخلديوي أن يكف عن 
تصرفاته املنافية للمصلحة الوطنية وعن التصريح "املشحون بالزلفى إلى اإلنكليز تارة، 
وإلى اليهود طورًا"، وعندها فقط سيتغير موقف "العرب" منه. إال أن اخلديوي استمر 
في غيه، وأوصل األمور بينه وبني "العرب" لدرجة األزمة القانونية والقضائية، فأقام 
دعوى ضدها أمام احملاكم اإلنكليزية "وقد حتدد يوما 14 و15 آذار )مارس( سنة 1933 
البريطاني")221(.  القاضي  أم��ام  "ال��ع��رب"  على  اخلديوي  دع��وى  في  للنظر  موعدًا 
عبر  نفسه  العام  من  )إب��ري��ل(  نيسان  و4   3 يومي  فيها  النظر  ومت  ال��دع��وى،  تأجلت  ثم 
أنحاء  مختلف  من  الوطنيني  من  غفير  بجمهور  احملكمة  قاعة  حفلت  وق��د  جلستني، 
فلسطني)222(، إضافة ملراسلي الصحف العربية والعبرية. وقد قرر القاضي البريطاني، 
وفقًا لألصول القانونية، مثول املشتكي أمام احملكمة لإلدالء بشهادته، ونظرًا لعدم مثول 
عباس حلمي في احملكمة، أجلت الدعوى، وكان احملاميان عوني عبد الهادي، وعمر 
فايز حداد، وكيل  بذل  الدفاع عن صاحب "العرب"، وقد  يتوليان  البرغوثي  الصالح 
املشتكي، جهودًا مضنية إلدانة "العرب"، إال أن محاوالته انتهت إلى الفشل، وقد ترك 
بعد  القضية من جديد  ينسه، وح��اول بعث  لم  أث��رًا عميقًا في نفس عباس حلمي  ذلك 
في  الدعوى  باستئناف  فقام  البريطاني،  القضاء  أمام  دع��واه  رد  على  أشهر  عشرة  مضي 
احملكمة املركزية بصفتها محكمة االستئناف التي قررت فسخ احلكم وطلبت في قرارها 
من حاكم الصلح األعلى "كراسل" أن يعيد احملاكمة من جديد، واتخاذ اإلجراء الذي 
يراه مناسبًا، وهكذا فقد أجريت جلسة للمحاكمة وحضر محاميا الدفاع عن "العرب" 
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عوني عبد الهادي، وعمر الصالح البرغوثي، ووكيل املشتكي فايز حداد، وشهود من 
مختلف أنحاء فلسطني، ومراسلو الصحف، وبعد أن قرأ القاضي "كراسل" قرار فسخ 
الهادي  عبد  عوني  وقف  عليه،  ملحوظاته  وبنّي  املركزية،  احملكمة  عن  الصادر  احلكم 
وراح يجول باللغة االنكليزية جوالت شيقة حكيمة، بدقة وحزم وقال يجب رد الدعوى 
من  القاضي  نظرة  على  وافقت  قرارها،  من  يستفاد  كما  املوقرة،  املركزية  احملكمة  ألن 
حيث عدم انطباق الدعوى على املادة 214 من قانون اجلرائد)223(. وحسما للمسألة، 
هو،  ينظر  ثم  نظرته،  بضمنها  الئحة  منهما  كل  يقدم  أن  الفريقني  على  القاضي  اقترح 
لطيفة  بنكته  "واختتمت  ساعتني،  زهاء  اجللسة  استمرت  وقد  النظر،  وجهتي  ويدرس 
يدعونا  أن  املشتكي  األمير  سمو  على  شفتيه:  على  واالبتسامة  ق��ال،  فقد  القاضي  من 
انتهت  وهكذا  فاخرة...")224(.  وليمة  إلى  الطويل  الوقت  شغلنا  أن  بعد  جميعًا، 

محاولة عباس، إلى تعزيز قوة "العرب"، وكانت سببًا في قوتها وشيوعها. 
"العرب" صحيفة قومية: 

الوطنية  لواء  حملت  املظهر،  وطنية  العمق،  قومية  صحيفة  "العرب"  كانت  وبذلك 
ضمن اإلطار القومي العربي، وحرصت على وحدة الشخصية العربية الواحدة، مدينة 
التجزئة التي وصل إليها العرب، حيث أصبح "العراقي غير السوري الداخلي، وهذا 
حجازي  قطر  بني  تعقد  املعاهدات  وص��ارت  الفلسطيني،  غير  وه��ذان  الساحلي،  غير 
جندي، وقطر أردني، على يد األجانب، وظاهر هذه املعاهدات اخلير والصداقة، وحسن 
اجلوار، وباطنها التكبيل بالقيود، والعذاب")225(. وهذا ما حاولت "العرب" إزالته، 
فإضافة ألقالم الهيئة املركزية حلزب االستقالل العربي، فقد شارك في حترير مجلة العرب 
الصحيفة،  صاحب  نويهض،  كعجاج  القومي  بوالئها  املعروفة  العربية  األق��الم  بعض 
ومحرر زاويتي برملان بورتاتيف، وحديث "أبو الفتح" املقدسي، وعوني عبد الهادي، 
وسليم سالمة، وعزة دروزة، محرر زاوية سائح في الصفح، وحمدي احلسيني، وأكرم 
العربي  الوطن  املجلة شيوعًا عربيًا واسعًا وانفتاحًا كبيرًا على مشاكل  زعيتر، مما أعطى 
ثابت،  احلكيم، وسعيد  األعظمي، وجنيب  األق��الم: عزت  أبرز هذه  كان  ككل، وقد 
ومحمد  دي��اب،  وتوفيق  ع��زام،  الرحمن  وعبد  القصاب،  وكامل  أرس��الن،  وشكيب 
الرشيد، وأحمد  الشريفي، ومصطفى  احلسيني، ومحمد  غنيمة، ومحمد  أبو  صبحي 
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سواح، وهاشم األتاسي، وفؤاد اخلطيب، ومحي الدين القليبي، وأمني ناصر الدين، 
وعبد املسيح وزير، ومسعود عالم الندوي، وفارس املصري، ومحب الدين اخلطيب، 
بكر صدقي، وسعيد  واللواء  اخلالدي،  داغر، وخليل  وأسعد  الزيات،  وأحمد حسن 

ثابت، وعبد احملسن الكاظمي. 
األساليب الصحافية في مجلة "العرب": 

كانت األساليب الصحافية ل�"العرب" متنوعة، متحركة، وذات صفة نقدية ساخرة، 
ولعل أكثرها استحداثًا وطرافة هو: "برملان بورتاتيف" الذي يعتبر أسلوبًا صحافيًا يشبه، 
في بعض نقاطه، أسلوب عبد الرحمن الكواكبي في كتابه أم القرى، وقد مت افتتاح هذا 
البرملان الوهمي في اخلامس عشر من تشرين األول )أكتوبر( 1932، وشارك، في حفل 
البرملان  مهمة  القدس  نائب  أوض��ح  وق��د  فلسطني،  أنحاء  جميع  عن  ن��واب  االفتتاح، 
صدقي  كبرملان  ليس  ه��ذا  برملاننا  إن  ال��س��ادة  "أي��ه��ا  ف��ق��ال:  االفتتاح  حفل  ف��ي  وطبيعته 
والتعاون  النخالة  من  املعجون  دمشق  في  النيابي  كاملجلس  وال  مصر،  في  املزيف  باشا 
إن  والتقاعد،  املعاش  على  احملال  اللبنانية  اجلمهورية  في  النيابي  كاملجلس  وال  النزيه، 
برملاننا هو من الشعب، وللشعب مباشرة، نوابه ال عن طريق املنتخب الثانوي وال عن 
الصناديق والشمع األحمر، واألسود وجداول  اللجان االنتخابية وال عن طريق  طريق 
أسماء املنتخبني. إن برملاننا هذا شعبي محض من األمة ولألمة، هو من صلب الشعب، 
وقلب البالد، وضمير الوطن. هو البرملان بال وسيط وال سمسار وال كمسيوجني على 
اإلطالق". أما عن مفهوم بورتاتيف فقال: "إننا نحن نواب األمة، نعقد هذا البرملان في 
أي مكان كان، في تشرين أو نيسان، ال ننتظر حلول الدورة البرملانية، وال صدور املرسوم 
امللكي، أو اجلمهوري، أو أمر املندوب، أو املفوضية، ألن ليس على األمة مسيطر غير 
إرادتها")226(. وقد عقد هذا البرملان بعد افتتاحه، سبع عشرة جلسة منتظمة. نشرت 
في الصحيفة على التوالي فنشرت اجللسة األولى في العدد 9 ص 3، أما اجللسة الثانية 
فنشرت في العدد 10 ص2، والثالثة في العدد 12 ص3، والرابعة في العدد 13 ص2، 
 16 15 ص8، والسابعة في العدد  14 ص4، والسادسة في العدد  واخلامسة في العدد 
ص10، والثامنة في العدد 17 ص10، والتاسعة في العدد 18 ص2، والعاشرة في العدد 
19 الغالف الداخلي، واحلادية عشرة في العدد 20، الغالف الداخلي، والثانية عشرة 
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في العدد 21 الغالف الداخلي، والثالثة عشرة في العدد 22 الغالف الداخلي، والرابعة 
عشرة في العدد 23 الغالف الداخلي، واخلامسة عشرة في العدد 24، الغالف الداخلي، 
والسادسة عشرة في العدد 25 ص1، والسابعة عشرة في العدد 26 ص1. ثم أخذ يعقد 
جلسات متفرقة ملعاجلة املوضوعات السياسية امللحة آنذاك، وقد كانت أبرز املوضوعات 
التي ناقشها، في جلساته املنتظمة، املوضوعات التالية: هل احملامون العرب خوارج؟ 
ناقش فيه موضوع احملامني العرب، وميل بعضهم للتعامل مع االنتداب. ضرورة وقف 
الهجرة اليهودية إلى فلسطني. موضوع األمة، واملطالبة بإلغاء مهمة اجلواسيس. طلب 
إلغاء "األعشار". املطالبة باحلريات الدميقراطية. اخلديوي عباس حلمي، وتواطؤه مع 

االنتداب والصهيونية. األوضاع السياسية في األقطار العربية. الالتعاون. 
ملناقشة موضوعات سياسية ذات صلة مباشرة  أما اجللسات األخرى، فقد خصصت 

باألوضاع التي كانت قائمة في البالد آنذاك. وكان من أبرزها: 

دراسة األوضاع الصحافية في فلسطني عن طريق استحضار أرواح الصحف في 	 
فلسطني)227(، حيث مت استحضار روح جريدة الكرمل)228(، وروح جريدة 

اجلامعة اإلسالمية)229(.
املشايخ مع 	  فيه، وتواطؤ بعض  الصهيونية  معاجلة مسألة شرق األردن واألطماع 

الصهيونية.
معاجلة مسألة وادي احلوارث)230( ووحدة سوريا الشمالية، واجلنوبية )231(.	 

يعتمد  الساخر وبأسلوب شيق  تتم من خالل احلوار  وكانت معاجلة هذه املوضوعات 
اللهجة العامية في أكثر األحيان، مما أعطى هذه الزاوية بعدًا شعبيًا وانتشارًا بني اجلماهير 
التي وجدت فيها النكتة السياسية الالذعة والنقد العميق الذي كان يتم عن طريق احلوار 
الفكرية  األوض��اع  تهيئة  في  املساهمة  متت  خالله،  من  وال��ذي،  املمتع  واخليال  الساخر 
والسياسية والنفسية للثورة على االنتداب والصهيونية، والتنبيه للثغرات القائمة في تلك 
العرب  بعض  وتواطؤ  والصهيونية،  االنتدابية  احمل��اوالت  عن  النقاب  وكشف  األي��ام، 

معها. 
ولعل أظرف ما تخيله أحد أعضاء "برملان بورتاتيف" هو "وقوف أحرار اإلنكليز في 
لندن امام حاكم الصلح العربي األعلى سنة 1999"، فقد حلم أحد النواب أن العالم قد 
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تغير فالشرق حاكم والغرب محكوم من قبل االنتداب العربي املسيطر على أسواق العالم 
التجارية، واجليش العربي يحتل بالد اإلنكليز كلها، وعندما يقاطع النائب احلالم من قبل 
نائب آخر، يعترض النواب قائلني: "يجب أن ال يقاطع النائب احللمان أبدًا")232(. 

كناية عن مشروعية احللم االستقاللي العربي. 
أبو  كان حديث  فقد  العرب،  مارسته مجلة  الذي  الثاني  الصحافي  األسلوب  أما 
يساق  نويهض(  عجاج  يحرره  ك��ان  )ال��ذي  احلديث  "ه��ذا  وك��ان  املقدسي،  الفتح 
كل أسبوع من أبي الفتح املقدسي الكاتب امللثم" الذي كان يتناول فيه موضوعات 
شتى تختلف باختالف املستجدات السياسية في البالد، فقد يكون احلديث إضمامة 
من ال��ورد ت��ارة، ومن األش��واك ط��ورًا، ألن احل��وادث هي التي متلي، وهي متنوعة 
جلأ  ما  وغالبًا  معناها")233(.  أو  واقعها  من  مأخوذ  ملحوظة  كل  فلون  مختلفة، 
قائم  هو  ملا  مشابهة  وعربية  فلسطينية  ووقائع  ملعان  ترمز  ووقائع  حقائق  عرض  إلى 
آنذاك، مما يسهل اكتشاف املعنى الرمزي الذي يرمي إليه الكاتب، وأحيانًا كان يلجأ 
قال  فقد  تاريخية"،  التنفيذية، حملة  ومثاله: "جلنتنا  الواضح  املبسط  التصريح  إلى 
أبو الفتح معرفًا بها: "إن شئت فهي اللجنة التنفيذية العربية للمؤمتر الفلسطيني أو 
عمياء  خرساء،  ولدت  اإلطالق،  على  املؤمترات  مرقعة  السابع  الفلسطيني  العربي 
بيد شالء، وأحسن ما أذكر من الوصف لها قول إحدى صحفنا الوطنية أنها: قطيع 
من املاشية البشرية)234(، وأحيانًا أخرى كان يلجأ للرمز، فعلى سبيل املثال نذكر 
ما ساقه أبو الفتح قائاًل: "ملا كان العرب في الصدر األول أقل قوة، وبأسًا، وفتحًا، 
وسلطانًا وملكًا وجيوشًا كان العربي يخاطب أمير املؤمنني على مأل من الناس يا أبا 
بكر، ويا عمر، فلما فقد العرب استقاللهم، ضعفت نفوسهم، وقلت اآلنفة، وصار 
واخلبر  اجلذاب،  العنوان  يختار  الفتح  أبو  وكان  األلقاب")235(.  يقتادون  الناس 
الناقد لزاويته، فقد أورد عنوانًا مثيرًا حلديثه في العدد اخلامس، 1933/9/24، من 
مجلة العرب، وهو "طيار أردني ال جو له" عن خبر مفاده "علمت أن أحد شبان 
شرقي األردن عاد من أوروبا حاماًل شهادة عالية من الطيران من إسبانيا وفرنسا، وقد 
عرض هذا الشاب خدمته على سمو األمير عبد الله، فوعده سموه مبكاتبة العراق 
يشوه محاسن  التعليق  األردن...  تابعة حلكومة شرق  للطيران  مراكز  لعدم وجود 

هذا اخلبر". 
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وقد استخدمت الصحيفة أسلوبًا ثالثًا نعني به ما أدرج حتت عنوان "نظرات سائح 
في الصحف". وهي زاوية كان يحررها محمد عزة دروزة وكانت تتصدى بالنقد، 
وتعلق  أخطاءها  فتصحح  والفلسطينية،  العربية  الصحف  بعض  ت���ورده  كانت  مل��ا 
الرياضي  معاوية  ن��ادي  أن  مفاده  خبرًا  الدمشقية  الصحف  نشرت  فعندما  عليها، 
هما:  صهيونيتني  فرقتني  خ��الل��ه��ا،  ل��ي��الع��ب،  فلسطني  إل��ى  برحلة  ال��ق��ي��ام  ي��ن��وي 
"الهابوعيل" و"احلمشوناي" أوردت "العرب" هذا اخلبر، وعلقت عليه بقولها: 
"أنتم يا شباب العرب؟ الذين أخرجتم بلفور من دمشق بوزارها فحميت أنوفكم، 
حتميه  والسلطة  فأخرجتموه،  العاصمة  من  إخراجه  إال  وأبيتم  صدوركم،  وضاقت 
الرابع عشر  املباراة في  فريق معاوية عن  كتابة ذلك، عدل  باحلراب")236(. وبعد 
من أيلول )سبتمبر( سنة 1932، وقام بإخبار "العرب" بذلك بريديًا، كما تناولت 
في  العربي  االستقالل  الفلسطينية عن حزب  الصحف  تكتبه  كانت  ما  الزاوية،  هذه 
فلسطني، إال أنها لم تنزلق ملستوى املهاترات اإلعالمية، وقد ظهر ذلك عندما أوردت 
الصحف الفلسطينية" ما كتبته الصحف الصهيونية واألجنبية حول حزب االستقالل، 
ويظهر أن بعض الصحف يريد أن يجعل بني ظهور احلزب، وبني سياسة امللك فيصل 
وحركة االحتاد السوري العراقي، واملؤمتر العربي رابطة قوية"، فاكتفت "العرب" 
بالتوضيح، كرد على ما ورد في بعض الصحف، وبينت، في توضيحها، األسباب 
احلقيقية لظهور احلزب وقالت: "فاحلقيقة التي يجب أن تعرف هي أن تكون احلزب، 
بأن  العلم  مع  نفسها،  فلسطني  في  ماسة  حاجة  وليد  هو  إمنا  فلسطني،  في  وظهوره 
العلم  العربية، ومع  العربي قضية عامة مشتركة في جميع األقطار  قضية االستقالل 
أيضًا بأن الذين عملوا على تكوين احلزب كانوا ينوون أن يخطوا خطوتهم هذه منذ 
العربي، ودعوة االحتاد  املؤمتر اإلسالمي، واملؤمتر  أربع سنوات على األقل أي قبل 

السوري العراقي")237(. 
زاوي��ة "بالد  كانت  العربي  املتسقة مع سياسة حزب االستقالل  األخ��رى  الزوايا  ومن 
األقطار  مختلف  في  "ال��ع��رب"  ل�  مراسلني  مجموعة  كتابتها  على  دأب  التي  العرب" 
العربية دون استثناء. وقد عاجلت هذه الزاوية القضايا العربية من منظور قومي، وكشف 
النقاب عن احلقائق في األقطار العربية، ميدانًا مفتوحًا لآلراء االستقاللية، ومتكنت من 

حتقيق البعد العربي الذي رمت إليه املجلة. 
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وكأمثلة للرسائل الواردة من األقطار العربية نذكر ما يلي: 
البحرين،  في  السياسي  الوضع  ص10-5:  اخلامس،  العدد  العرب  مجلة  في  ورد 
والنهضة العربية، واليمن، واحلالة املعنوية في سوريا، ماذا فهم من أحاديث جاللة امللك 
8 ص9، رسالة مراكش، إسبانيا في مراكش غير جمعية  فيصل في عمان؟ وفي العدد 
)طرابلس  برقة  طرابلس  رسالة  ص5،   ،13 العدد  وفي  مدريد.  في  اإلسالمي  البيت 
الغرب(، إن ما يكتب ال يؤثر في سياستنا. وفي العدد 15، ص3، رسالة تونس، الوفد 
وفي  ص4،  ن.  الفارسي  اخلليج  مشيخات  من  والشرجة.  العامة،  احلالة  التونسي. 
16، ص9، رسالة جدة احلجاز، الدسائس املفضوحة في فتنة األدريسي. وفي  العدد 
5، ص3 رسالة العراق،  29، ص5، رسالة بيروت، رسالة مصر، وفي العدد  العدد 

احلماية بعد االنتداب.
وإمنا  وتأييده،  العربي  النضال  لدعم  الصحافية  األساليب  بهذه  الصحيفة  تكتف  ولم 
كانت تساهم، من حني آلخر، بنشاط يعود مبردود ماّدي على هذا النضال، ومن ذلك 
فتح باب االكتتاب الوطني، وقد فتح هذا الباب إلعانة مجاهدي سوريا في الصحراء، 
وقد عمدت "العرب" إلى نشر قوائم باسماء املتبرعني، وبقيمة تبرعاتهم)*(، وحضت 
على التبرع، وشرحت ظروف أبناء الصحراء في وادي السرحان في سوريا، وعرضت 
ما وصلوا إليه من حالة اقتصادية منهارة، بعد كفاحهم الطويل ضد االنتداب الفرنسي، 
وفي سياق حض "العرب" على ضرورة التبرع ألبناء الصحراء قالت: "إذا كنت أيها 
العربي بارًا بعروبتك، مخلص العقيدة في وطنيتك، فاذكر أن في وادي السرحان رجااًل 
كانوا البارحة يسكتون املدافع امللعلعة األصوات، أما اليوم فإذا اصطف املجاهدون صفًا 
واحدًا في وادي السرحان، وأمامهم طفل يصرخ من اجلوع، لعجزوا كلهم عن إسكاته 
ألن اجلوع أشد عليهم من عدوهم ذاك باألمس")238(، وقد قامت هذه احلملة بتأجيج 
العربية، وأسهمت في حل أزمة مجاهدي الصحراء السورية، مما حدا  القومية  املشاعر 
العليا إلعانة أطفال الصحراء،  اللجنة  بهم إلرسال رسالة "للعرب" عن طريق معتمد 
قاسم أبو خير، تضمنت الشكر والتحية اخلالصة "للعرب"، ولكل من أسهم في هذه 

*-  نشرت قوائم التبرع ألطفال الصحراء في "العرب" االعداد: 26 ص10، 27 ص7، 28 ص17، 30 ص12، 31 ص3، 32 ص19، 35 
ص11 – 14، 36 ص14، 37 ص17، 39 ص13، 41 ص10، 44 ص13، 46 ص3.
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احلملة الوطنية اإلنسانية)239(.
قد كان في الصحيفة عدد من الزوايا النقدية املتحركة، وهي مجموعة زوايا غير ثابتة 
في "العرب"، وقد امتازت مبادتها القصيرة املشوقة وبتنوعها واختالف موضوعاتها التي 

كان أبرزها: 
صور، وقائع، بال رتوش، على املكشوف، وقد خصصت لتعرية دور بعض الناس من 
املخبرين، واجلواسيس الذين يعملون ملصلحة االنتداب البريطاني، عن طريق تسربهم 
الشخصيات  لهذه  العامة  السمات  ال��زاوي��ة  ه��ذه  وصفت  وق��د  الوطنية،  األح���زاب  في 

وأساليبها في التزلف، والتقرب من املسؤولني الوطنيني بشكل دقيق)240(. 
وخصصت  ال��ن��اس"  "ن��اق��د  كاتبها  ب��اس��م  ت��وق��ع  وك��ان��ت  يعجبني،  وال  يعجبني، 
اختالف  وش��دة  الناس  وب��ني  املجتمع  في  هزلي،  بشكل  العجيبة،  املفارقات  إلظهار 

مواقفهم)241(.
صور بشرية، وهي عبارة عن مجموعة أحاديث من احلياة "تريك الناس عراة مجردين، 

يبدون لك بحقائقهم التي ستروها حتت ثياب الكذب والرياء")242(. 
السياسية  احلياة  في  الثغرات  بعض  على  سريعة  إض��اءات  عن  عبارة  وهي  ومضات، 
الفلسطينية والعربية، تكشف العيوب، ولعل ومضة "بصفته الشخصية" كانت من أبرز 
الومضات التي عرضتها "العرب" وهي تصور حالة الفصام بني الفكر والعمل عند بعض 
السخرية، قول عضو في هيئة  الومضة: "ما يستدعي  تقول هذه  القادة، واملسؤولني، 
وطنية، أو رئيس للجنة قومية، حني يأثم في حق بالده، أو يجترح جريحته، أنه إمنا فعل 
ذلك باسمه الشخصي، ال بصفته عضوًا في تلك الهيئة أو رئيسًا لهذه اللجنة ... إنه لم 
يدر أنه مسؤول عن كل حركة من حركاته، وأنه ليس لإلنسان إال صفة واحدة هي صفته 

الوطنية")243(.
باملخرز الرفيع، وقد تعرضت هذه الزاوية لبعض الظواهر الشاذه في املجتمع وانتقدتها 
والسياسة  اإلس��الم��ي��ة،  "ال��ع��ادات  مثل:  ج��ذاب��ة  متناقضة  عناوين  حت��ت  الذع،  بشكل 

البريطانية"، وكانت هذه الزاوية توقع باسم "سروجي". 
دكتاتور، وهي زاوية نقدية أيضًا عمل على حتريرها "درويش"، فتعرض من خاللها، 

إلى املمارسات الشاذة في املجتمع، وطالب مبعاقبتها من قبل الشعب)244(.
ومن األساليب الصحافية التي مارستها "العرب" اللجوء ألسلوب املسابقة السياسية 
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فكان  الفائز  أما  معينة.  أسئلة محّددة حول مسألة سياسية  تطرح  كانت  امللتزمة، حيث 
املندوب  أق��ام  أن  بعد  أن��ه  يذكر  مما  ع��ام،  مل��دة  املجلة  املجاني في  االش��ت��راك  يعطي جائزة 
مأدبة عشاء   ،1932 )ديسمبر(  األول  كانون  نهاية  في  فلسطني،  في  البريطاني  السامي 
طرحت  البريطاني،  االن��ت��داب  دار  ف��ي  اإلنكليزي  املستشرق  روس  لديشون  تكرميًا 

"العرب" على قرائها مسابقة تتضمن ثالثة أسئلة: 
ما هي اسماء الذين تلقوا دعوة املندوب السامي؟

ما هي اسماء الذين لبوا هذه الدعوة؟
ما هي اسماء الذين اعتذروا عن تلبيتها؟ 

كانون   12 مساء  قبل  ال��ق��راء،  م��ن  املتسابقني  أج��وب��ة  وص��ول  "ال��ع��رب"  واش��ت��رط��ت 
وإال  الصريح،  التوقيع  متضمنة  األج��وب��ة،  ورق��ة  تكون  وأن   ،1933 )يناير(  الثاني 

ستهمل")245(.
قصة  تنشر  فكانت  السياسية)*(  القصة  أسلوب  املجلة  استخدمت  هذا  كل  إلى  إضافة 
قصيرة ملتزمة كل أسبوع وذلك ملعاجلة مسألة من املسائل الوطنية التي كانت ملحة آنذاك، 
وميكن القول إن هذه الزاوية األدبية عاجلت معظم القضايا الوطنية بشكل أدبي مناسب، 
القضية،  ولعل قصة "السمسار". خير قصة عاجلت هذه  األراض��ي.  وبخاصة مسألة 
فقد اختار لها الكاتب شخصية رئيسية هي حمدان الزرعيني الذي بدأ حياته إنسانًا وطنيًا 
طيبًا، تعلم القراءة والكتابة، ودأب على شراء الصحف واملجالت وقراءتها، حتى أصبح 
مستشارًا ألهله وعشيرته في الشؤون السياسية واالقتصادية، ولكنه لم يلبث طوياًل حتى 
داخله الغرور وبدأ في إهمال زراعته وأرضه، وأخد يسابق إلى دخول املؤمترات، ودخل 

37، ص14-13،  العدد:  )السمسار(  "العرب"،  انظر  البرغوثي.  الصالح  يكتبها عمر  كان  "العرب"،  في  القصيرة  القصص  *-  وجميع 
)الطريد( العدد: 39، ص11-12، )الشحاذ( العدد: 41، ص7، )حسن وحسني ج1( العدد: 42-43، ص13و44، )حسن وحسني 
ج2( العدد ص7، )ابنة الشيخ وربيبته ج1( العدد: 45 ص8، )ابنة الشيخ وربيبته ج2( العدد 46، ص7، )ابنة الشيخ وربيبته ج3( العدد: 
 ،50 العدد:  49، ص11، )األخوات األربع ج1(  العدد:  48، ص5، )القومية الضائعة(  العدد:  47، ص7، )ابنة الشيخ وربيبته ج4( 
ص11، )األخوات األربع ج2( العدد: 52، ص9، )ابنة شهيد وهو خائن( العدد: 55، ص7، )الشيخ مزعل وحامد( العدد: 56، ص9، 
)كنز العجوز( العدد: 57، ص11، )أسماء وبهاء الدين ج1( العدد: 61-62، ص15، )أسماء وبهاء ج2( العدد: 63، ص13، )الوطن 
األول ج1( العدد: 64، ص10، )الوطن األول ج2( العدد: 65، ص7، )الوطن األول ج3(، العدد: 66، ص10، )فكرة الشيخ عز الدين 
69، ص7، )إحسان  68، ص8-7، )فكرة الشيخ عز الدين ج3( العدد:  67، ص7، )فكرة الشيخ عز الدين ج2( العدد:  ج1( العدد 
اليتمية ج1( العدد: 7، ص6، )إحسان اليتمية ج2( العدد: 71، ص8، )إحسان اليتمية ج3( العدد: 72، ص9، )محمود الطرابلسي( 

العدد: 73، ص14. 
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وخالل  عليه،  الديون  وتراكمت  االقتصادية،  أحواله  فساءت  السياسية  التنافس  حلبة 
أزمته هذه، تعرف على "اخلواجه خانكيه" وهو السمسار الصهيوني الذي أقنع صديقه 
اجلديد حمدان بأن يبيع أرضه، ويفك أزمته االقتصادية، وهذا ما فعله حمدان الذي أخذه 
الطمع، فتحول إلى سمسار أراض يقوم بإقناع الفالحني بأن يبيعوا أراضيهم، وفجأة، 
بعد سماعه بانتحار ميثاء وابنتها بسبب خسارتهما أرضهما التي بيعت لليهود عن طريقه، 
ووصول حالتهما االقتصادية إلى درجة العدم، يعود ضمير حمدان، فيؤنبه، ويشعر بأنه 
السبب في انتحار ميثاء وابنتها، وفي ضياع األراضي، واملزارع، فيدخل غرفته، ويتناول 
قلمه، ويكتب: "لقد وهبت جميع ما أملك من أموال منقولة، وغير منقولة إلى جمعية 
إنقاذ األراضي، وهو أقل ما أقدمه، تكفيرًا عن سيئاتي، وأوصي كل عربي أن ال يلني 
في الله والوطن، ويعتقد أن أساس الداء هم اإلنكليز الذين خلقوا وعد بلفور")246(، 
ثم يأخذ حمدان مسدسه ويطلق منه طلقة على رأسه، وبالرغم من أن هذه القصة تشابه 
بقية قصص "العرب" من حيث عدم استيفاء الشروط الفنية للقصة القصيرة، فقد كانت 
من  فإنه  لذا  اجلنينية،  مرحلتها  في  تعيش  عام،  بشكل  الثالثينات،  في  القصيرة  القصة 
العسير أن يجد املرء قصة اعتمدت منهجًا أدبيًا واضحًا ومدرسة محددة ... فاملباشرة 
العربية. كما  القصيرة  للقصة  البكر  والهتاف والتقريرية كانت صفات مالزمة لألعمال 
أنها، في بعض وجوهها،  القصة، إال  تأخذ مجراها داخل  السياسية كانت  أن اخلطابة 
تعبر عن الواقعية األدبية كمنهج فني، في نقد الواقع وتعريته وإظهار عيوبه، ومحاسنه، 
البرغوثي حاول، من خالل قصصه  التغيير عن طريق اخليال، وبذلك فإن  ورسم اجتاه 
االستقالل  حتقيق  باجتاه  تغييره  ض��رورة  وأكد  الواقع،  تصوير  "العرب"  في  القصيرة، 

الوطني. 

انحسار احلزب وتوقف نشاطه
إنشائه، وبالرغم من شيوع  انفك يتصاعد منذ  الذي ما  الرغم من نشاط احلزب  على 
أفكاره وقوة إعالمه فإنه سرعان ما تراجع وتوقف عن النشاط في كانون األول )ديسمبر( 
متوز  من   " شهرًا  عشر  ستة  من  أكثر  يعمّر  لم  الفعلي  نشاطه  ف��إن  وهكذا   ،1933 سنة 
)يوليو( سنة 1932 إلى كانون األول )ديسمبر( سنة 1933، وبعد هذه املدة لم يبق منه 

إال االسم فقط")247(، بعد أن حلت معظم فروعه.
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وكان تالشي نشاط احلزب نتيجة ألسباب عدة، ميكن بسطها كما يلي: لقد كان قانون 
اعتماد  السياسي، وعلى  العمل  من  والعشائرية  العائلية  نبذ  يؤكدان على  وبيانه  احلزب 
إلى  بذلك  مشيرًا  والعائلية  العائلة  رابطة  ف��وق  يوضع  أن  يجب  ال��ذي  السياسي  املبدأ 
خندق  في  نفسه  وضع  قد  يكون  املوقف،  هذا  باتخاذه  وهو،  والنشاشبيني،  احلسينيني 
العداء مع هاتني الكتلتني السياسيتني الكبيرتني في فلسطني، إضافة إلى ذلك، فقد كان 
العربي في  العديد من أصدقاء احلاج أمني احلسيني وتكوينهم حزب االستقالل  خروج 
ولعل  عليه.  متقدمة  سياسية  حالة  تكوين  ومحاولة  املفتي،  بتجاوز  إي��ذان��ًا  فلسطني، 
دروزة،  عزة  يقول  وكما  للحزب  أمني  احلاج  حملاربة  الرئيسي  السبب  كان  املوقف  هذا 
التشاد.  أمني احلسيني شيء من  أرك��ان احلزب واحل��اج  مقابلة معه: "لهذا كان بني  في 
وعدم االنسجام")248(. وقد ترجمت هذه احلالة إلى حمالت دعائية مضادة للحزب 
شنها  التي  "تلك  خطرًا  احلمالت  أكثر  ولعل  ضيق.  نطاق  ضمن  نشاطه  حصر  سببت 
املجلسيون على عميد احلزب، عوني عبد الهادي، بسبب موقفه من اليهود الذين اشتروا 
وادي احلوارث في أواخر العشرينات، وكذلك حرمانه من وظيفته كمحام في مجلس 
األوس��اط  في  نفوذ  للحزب  أصبح  أن  بعد  ذل��ك  مّت  وق��د  اإلسالمي")249(.  اإلف��ت��اء 
املؤيدة للحاج أمني احلسيني، وعلى الرغم من أن مؤسسي احلزب قرروا عدم الرد على 
املهاترات السياسية احمللية "فلم ينج احلزب من أعضاء ظهرت بينهم تلك الصفات ولم 
يستطيعوا أن يكونوا في جنوة من تلك السياسيات. فكان ذلك من أسباب فتور نشاطه 

أيضًا")250(.
مالية  أزم��ة  احمللية،  السياسة  مع  التعامل  مشكلة  إلى  إضافة  احل��زب،  واج��ه  وقد 
شديدة حالت دون استمراره، فمعظم أعضائه لم يكونوا من ميسوري احلال. وإن 
كان معظم أعضاء هيئته املركزية من العائالت الفلسطينية املرموقة ومن أعيان الريف، 
مثل عوني عبد الهادي ومعني املاضي وفهمي العبوشي وأكرم زعيتر، إال أن احلزب 
لم يتمتع بتأييد هذه العائالت الكبيرة" فالهيئة املركزية مثلت نفسها فيه، ولم تكن 
متثل عائالتها")251(. وفي النهاية، لم يجد احلزب منفذًا جّديًا يخرجه من أزمته 

املالية. 
االس��ت��ق��الل "ه���و ح���زب فيصل في  أن ح���زب  ال��ق��ائ��ل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��الت  لبعض  وخ���الف���ًا 
فلسطني")252(، فإن احلزب لم يتلق أية مساعدة مالية من العراق في عهد فيصل. أما 



112

تعاطفه مع هذا األخير فيعود لسببني هما: 
ضد  النضال  مرحلة  في  األس��اس��ي��ون،  فيصل  رف��اق  هم  املركزية  احل��زب  هيئة  معظم 

العثمانيني، وفي زمن العهد الفيصلي بدمشق. 
مراهنة هيئة احلزب املركزية على قدرة فيصل، ملا كان ميثله من رمز وطني عربي، لوضع 

حد لالنقسامات العربية احمليطة بفلسطني.
ولعل صداقة بعض قياديي احلزب مع امللك شكلت حسد القوى األخرى، فعندما زار 
امللك فيصل عمان في اخلامس من متوز )يوليو( سنة 1933 قام وفد مركزي من احلزب 
بزيارة عمان للسالم عليه كالعادة، مما دفع امللك عبد الله إلى إبداء انزعاجه قائاًل: "ما لنا 

ال نراكم إال حني يجيء فيصل")253(.
السياسي كان يتالقى مع آراء امللك  القول إن خط احلزب  إضافة للعالقة هذه، ميكن 
فيصل، فعندما تقدم هذا بخطه لبريطانيا تقضي بقيام احتاد بني كل من العراق واألردن 
اخلطه  ه��ذه  وكانت  فلسطني،  في  اليهودية  األقلية  حقوق  على  احملافظة  مع  وفلسطني 

تهدف إلى حتقيق أربعة أمور هي: 
وضع حجر األساس الحتاد عربي أشمل يضم سوريا في النهاية.	 
تأمني منفذ للعراق يصلها بالبحر املتوسط عن طريق حيفا. 	 
القضاء على طموح األمير عبد الله بامتداد حكمه على فلسطني. 	 
تصفية سياسة الوطن القومي اليهودي والقضاء عليه نهائيًا)254(.	 

أيد احلزب ذلك على الرغم من اختالفه مع فيصل في كثير من النقاط السياسية وأبرزها 
انعقاد املؤمتر القومي، إال أن وفاة فيصل في الثامن من أيلول )سبتمبر( سنة 1933، أي 
بعد شهرين من رسم هذه اخلطه، ضربت آمال االستقالليني في فلسطني وأثرت على حياة 
احلزب واستمراريته ملا كان ميثله فيصل من رمز وحدوي جامح. وكما ذكرنا فقد شكلت 
والتي متثلت بحمالت احلسينيني  السياسيني احملليني  التعامل مع  أثارها  التي  املشكالت 
والنشاشيبيني على احلزب، إضافة لألزمة املالية املستعصية على احلل، األسباب البارزة 
لتالشي نشاط احلزب، إال أن هنالك جملة من األسباب األخرى تتعلق بخطط احلزب 

السياسية أسهمت، أيضًا، في وصوله إلى املأزق املصيري، ومن هذه األسباب: 
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افتقار احلزب للشعبية على الصعيد التنظيمي. 
كان أعضاء الهيئة املركزية للحزب يشكلون قيادة فكرية شابة معروفة بوالئها الوطني 
بقدراتهم  مرموقة  اجتماعية  مراكز  إلى  األعضاء  هؤالء  وصل  وقد  املعاصرة.  وثقافتها 
اخلاصة، فكان منهم مدراء مصارف كرشيد احلاج إبراهيم، وصحافيون كعجاج نويهض 
وحمدي احلسيني وإبراهيم الشنطي، وأساتذة كأكرم زعيتر وهاشم السبع، وأطباء ك� د. 

سليم سالمة. ومحامون كعوني عبد الهادي وصبحي اخلضرا ومعني املاضي.
وقد متكنت هذه القيادة من حتقيق جماهيريتها وشعبيتها إال أنها لم حترص على أن تكون 
للحزب قاعدة شعبية، مما أبقى احلزب، من الوجهة التنظيمية، في نطاق ضيق كان له أثر 
في تكريس مصاعبه املالية والتنظيمية. ولو حتققت فكرة شعبية احلزب تنظيمًا، لتمكن 

من حل أزمته املالية عن طريق االشتراكات والتبرعات.
انعدام البعد العاملي للحزب.

املشكلة  حل  أن  ت��رى  كانت  املركزية  الهيئة  أن  بجالء  يتضح  احل��زب  بيان  خ��الل  من 
القومية  طريق  ع��ن  يأتي  عمومًا،  العربي  ال��وط��ن  ومشكالت  خصوصًا،  الفلسطينية 
الدولية، وأبقى  التحالفات  املذكور موضوعة  البيان  لذا أغفل  العربية، كعالج حاسم، 
العمل السياسي في نطاق "التحالفات مع الهيئات االستقاللية العربية"، ولم ينظر إلى 
التحالفات الدولية وتناقضاتها، وموقعها في الصراع العربي – الصهيوني – البريطاني، 

مما حسر نشاطه، وساعد على سرعة تالشيه بعد بروزه القومي.
استعداد األطراف السياسية العائلية في الداخل. 

عالية،  مبدئية  ب��روح  احل��زب،  قانون  فلسطني، س��اوى  داخ��ل  التحالف  على مستوى 
بني احلسينيني والنشاشبيني، ولم يكن هذان الفريقان متساويني من الوجهة السياسية مما 
أضعف احلزب وساهم في تالشيه. وقد قامت سياسة احلزب على التعامل السلبي مع 
األطراف الداخلية جميعها، وعجزت عن كسب ود احلاج أمني احلسيني الذي كان وطنيًا 
غير مغموز في وطنيته، وله وجهة نظر سياسية أقرب إلى وجهة نظر االستقالليني منها 

إلى النشاشيبيني.
فلسطني،  داخ��ل  التحالفات  يصيغة  أض��رت  السياسة  ه��ذه  أن  ف��ي  ش��ك  م��ن  وليس 
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أمني  1933، بعث احلاج  استمرارية احلزب. ففي صيف  بنتائج سلبية على  وارتدت 
العدائي  موقفه  بسبب  احلزب  على  فيها  حمل  بغداد  في  فيصل  إلى  بشكوى  احلسيني 
مع  التفاهم  ض��رورة  على  أك��ّد  فقد  الصدد  هذا  في  واضحًا  فيصل  موقف  وك��ان  منه، 
االستقالليني  قدامى  من  وهو  داغ��ر،  أسعد  موقف  كان  وكذلك  احلسيني  أمني  احل��اج 
نصيحته  وكانت  القاهرة،  في  الفلسطيني  السوري  للمؤمتر  التنفيذية  اللجنة  وسكرتير 
رشيد  اهتم  وكذلك  بها".  يستهان  ال  "ق��وة  ألن��ه  املفتي  مع  التفاهم  بضرورة  تقضي 
رضا باخلالف الناشب بني حزب االستقالل واحلاج أمني احلسيني، وبعث برسالة إلى 
احلزب أكد فيها" أن احلاج أمني احلسيني أسس لنفسه مركزًا إسالميًا وطنيًا اشتهر به في 
العالم اإلسالمي كله، فيجب على احلزب اجلديد وعلى كل مخلص للمصلحة القومية 
أن يبذل اجلهد في تقومي أوده، ومحاوالت االنتفاع مبركزه وشهرته، وال يجوز بحال 
من األحوال أن يبارز بالعداوة، وال أن يسعى إلسقاطه وال أن يحتقر ويبتذل مبا يحمله 
احلقد والضرر، إال إذا كان هو الذي يجني على نفسه أو يسقطها مبا ال يعده أحد من 
أهل فلسطني، وال من سائر املسلمني تعديًا عليه، فيتخذ حجة على عيب العرب األكبر 

وهو الشقاق والتحاسد")255(.

طغيان خط "اللجنة التنفيذية" على أعمال احلزب.
تستطيع عمل  تعد  لم  التنفيذية  اللجنة  أن   ،1933 تقدير احلزب في خريف سنة  كان 
قبيل  ومن  امللحة  الفلسطينية  الوطنية  املطالب  البريطانية  احلكومة  رفضت  أن  بعد  شيء 
املصادفات أنه عقد، في آن واحد، اجتماع للجنة التنفيذية في القدس، واجتماع حلزب 
التنفيذية)*(  االستقالل في حيفا بعد أن قرر أعضاء حزب االستقالل العربي في اللجنة 
عن  للبحث  اجتماعه  االستقالل  حزب  خصص  وقد  اللجنة.  هذه  اجتماعات  مقاطعة 
الوسائل التي يجب اتباعها ملقاومة السلطة االنتدابية. كما أن اللجنة التنفيذية قررت، في 
اجتماعها، القيام بإضرابات عامة ومظاهرات، على أن تكون أول خطوة في هذا املجال 

في القدس في الثالث عشر من تشرين األول )أكتوبر( سنة 1933.

*-  وهم عوني عبد الهادي، وعزة دروزة، ومعني املاضي، ورشيد احلاج إبراهيم، وفهمي العبوشي. 
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وسرعان ما أيد االستقالليون قرار اللجنة التنفيذية والتزموا به)256(، فتساوى احلزب 
بذلك مع اللجنة التنفيذية، من حيث العمل السياسي وأساليب النضال ضد االنتداب، 

ولم يستطع اتخاذ خطوة متميزة عن اللجنة التنفيذية. 
وهكذا فقد كان انخراط احلزب في أسلوب اإلضرابات واملظاهرات، إعالنًا صريحًا 
بعجزه عن القيام بأكثر مما قام به خالل فترة نشاطه السابقة، في حني كان الواقع الفلسطيني 
يتطلب خطوة أكثر جذرية. وأبعد تخطيطًا، وهذا ما قام به عز الدين القسام ورفاقه عندما 
انتهجوا أسلوب املجابهة املسلحة املباشرة ضد االنتداب البريطاني واحلركة الصهيونية في 

آن واحد، فاحتني بذلك مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني. 
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اخلامتة
أسهم الفلسطينيون، في مرحلة النضال العربي القومي املشترك ضد طغيان العثمانيني 
نوايا  1918 وانكشاف  العثماني سنة  الدستور  العلني، بعد إعالن  تبلور، بشكله  الذي 
جمعية االحتاد والترقي العثماني. وقد استطاع الشبان العرب املتنورون تأسيس اجلمعيات 
حيث  الفتاة،  العربية  جمعية  وانتشارًا  قوة  اجلمعيات  هذه  أكثر  وك��ان  العربية،  السرية 
شارك فيها العرب في معظم أقطارهم. وقد كان التصال بعض أعضائها باألمير فيصل 
في دمشق أثر حاسم في حياة اجلمعية. إذ أنه بعد انتسابه لها، ومن ثم مساهمته بقيادة 
العربي في دمشق، وتأسيس حكومته، كانت  1916، وقيام احلكم  العربية عام  الثورة 
السياسية فكانت حزب االستقالل  أما واجهتها  الفقري،  الفتاة عمودها  العربية  جمعية 

العربي، الذي كان للفلسطينيني دور بارز فيه. 
ومع انهيار العهد الفيصلي في دمشق انفرط عقد االستقالليني العرب، وانتهت عمليًا 
مرحلة العمل القومي املشترك، إذ تشتتت القوى القومية العربية ولم تتمكن من توحيد 
صفوفها في بوتقة تنظيمية واحدة. وكانت املساهمة الفلسطينية في احلركة القومية العربية 
واضحة في مختلف مؤسساتها، لكنها وجدت نفسها أمام وقائع قومية جديدة، ومهام 
شأنهم  االستقالليون،  شارك  فقد  الفلسطينية،  الساحة  على  اخلصوصية  شديدة  وطنية 
في  رغبة  الكبرى،  العربية  ال��ث��ورة  وف��ي  األت���راك  مقاومة  في  ال��ع��رب،  من  غيرهم  ش��أن 
تلك  استغلوا  اإلنكليز  لكن  الواحد،  املستقل  العربي  احلكم  وقيام  الوطني  االستقالل 
أرادوا، ضربوا  ما  لهم  التركية. وعندما مت  السيطرة  لبسط سيطرتهم كبديل عن  الثورة 
باآلمال العربية عرض احلائط وفرضوا االنتداب على فلسطني، متضمنًا تصريح بلفور، 
بشكل يخالف أبسط األعراف الدولية. وقد وجدت احلركة الصهيونية، بانتهاء السيطرة 
لدخول  إعالنًا  بلفور  تصريح  في  البريطاني،  االنتداب  وإع��الن  فلسطني  على  التركية 

اليهود إلى فلسطني واستيطانهم فيها. 
وقد حمل االستيطان اليهودي لفلسطني العديد من الفوائد لالنتداب البريطاني كان من 

أبرزها:
على 	  واحل��ف��اظ  البريطاني  االن��ت��داب  أضعفت  التي  الفلسطينية  املقاومة  مواجهة 

الضعف العربي. 
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العاملية 	  احل��رب  في  احللفاء  جانب  إلى  الدولي  ونفوذها  الصهيونية  احلركة  كسب 
األولى وبعدها. 

ومع بروز احلركة الصهيونية في فلسطني واستفحال نشاطها، وجدت القيادة السياسية 
مع  وال��ت��ه��ادن  الصهيونية  ض��د  السياسي  النشاط  توجيه  ال��ض��روري  م��ن  أن��ه  الفلسطينية 
حزبًا  االحتالل  مطلع  في  أس��س،  الفلسطينيني  من  فريقًا  أن  حتى  البريطاني  االنتداب 
سياسيًا اسماه احلزب العربي املوالي لبريطانيا، إال أنه لم يتمكن من االستمرار أكثر من 
ثالثة أشهر فقط، وذلك لشدة التناقض بني املصالح الفلسطينية واملصالح البريطانية في 
في  واتخذ  الصهيونية  احلركة  ضد  موّجهًا  الفلسطيني  السياسي  النشاط  وظل  فلسطني. 
بداياته، طابعًا دينيًا، فاالنتفاضات األولى التي حدثت في القدس في الرابع من نيسان 
الصراع  بدأ  ثم  أيضًا،  دينية  شعارات  وحتت  دينية،  مبناسبة  وقعت   1920 سنة  )إبريل( 
في   1921 سنة  )م��اي��و(  أي��ار  م��ن  األول  أح���داث  ف��ج��اءت  وطنيًا،  شموليًا  طابعًا  يأخذ 
املتظاهرون  قام  حيث  الفلسطينية،  األراض��ي  على  الصهيونية  االعتداءات  بسبب  يافا، 
تلك  هدف  املقدسة  األماكن  تكن  ولم  الصهيونية،  املستعمرات  مبهاجمة  الفلسطينيون 

املظاهرات والهجمات. 
في  أكبر  بفعالية  االنتفاضات، ضرورة اإلسهام  تلك  بعد  البريطاني،  االنتداب  أدرك 
إضعاف الصف الوطني الفلسطيني، وقد وجد في الصراع العائلي القائم بني النشاشيبيني 
مفتي  االستفتاء على منصب  بعد عملية  بجالء  ذلك  وبرز  املنشودة،  واحلسينيني ضالته 
القدس. وبغية إحداث املزيد من التفسخ في الصف الوطني الفلسطيني، لعبت السلطات 
االنتدابية البريطانية في فلسطني، وبخاصة كاليتون، دورًا في تأسيس بعض األحزاب 
السياسية اخلارجة عن نطاق اللجنة التنفيذية بغية إضعافها، وذلك بعد أن بلورت اللجنة 

إرادة الشعب الفلسطيني الوطنية. 
على  سلبيًا  أث��رًا  تركت  أنها  إال  طوياًل،  تعّمر  لم  األح��زاب  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
احلركة الوطنية الفلسطينية عمومًا، حيث حتسست هذه احلركة ما كان يصيب البالد من 

حالة انهيار دون أن تتمكن من التصدي لهذا التحدي. 
وقد دفع هذا الواقع باجلماهير الشعبية إلى املبادرة العفوية، دون الرجوع إلى القيادات 
السياسية. ولعل انتفاضة 1929 من أبرز األمثلة على هذه احلالة. فقد جاءت االنتفاضة 
للمصالح  التوسع  ه��ذا  وتهديد  فلسطني  في  الصهيوني  التوسع  على  مباشر  ك��رد  ه��ذه 
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هذا  الدولية  التحقيق  جلان  أك��دت  وقد  الفالحني.  ملصالح  خاص  وبشكل  الفلسطينية 
الشعب  إنصاف  ض��رورة  على  شددت  سمبسون  تقرير  جوانب  بعض  إن  حتى  الواقع، 
البريطانية  احلكومة  عن  الصادر  األبيض  الكتاب  نفسه  الشيء  فعل  وق��د  الفلسطيني، 
سنة 1930 والذي سرعان ما تراجعت عنه السلطات البريطانية أمام الضغط الصهيوني 
عن  للتعبير  وسيلة  االحتجاج  سوى  التنفيذية  اللجنة  جتد  لم  الواقع،  هذا  إزاء  العاملي. 
سخط اجلماهير الفلسطينية، وذلك بسبب ضعفها وعجزها عن قيادة الشعب الفلسطيني 
ومواجهة املستجدات السياسية التي كانت حتدث خالل تلك املرحلة. ولعل عجز اللجنة 
محاوالت  لظهور  األساسية  الدوافع  من  كان  الغاضبة،  الفلسطينية  اجلماهير  قيادة  عن 
سياسية تطلعت إلى القيام بعمل سياسي أكثر قدرة على تأطير النضال الفلسطيني، وكان 
من أبرز تلك احملاوالت انعقاد املؤمتر اإلسالمي العام في أوائل كانون األول )ديسمبر( 
سنة 1931 بدعوة من احلاج أمني احلسيني، الذي أعطى القضية، من خالل هذا املؤمتر، 
التقى  حيث  القومي،  العربي  املؤمتر  النعقاد  مناسبة  املؤمتر  وكان  دوليًا،  إسالميًا  طابعًا 
العثماني، واستغلوا  الذين ناضلوا معًا ضد احلكم  عدد كبير من االستقالليني العرب، 

فرصة املؤمتر اإلسالمي لعقد مؤمترهم، بعد أن تفرق شملهم أكثر من عشر سنوات. 
وقد انعقد املؤمتر القومي في منزل عوني عبد الهادي، وانبثق عنه ميثاق قومي وجلنة 
األقطار  جميع  عن  مندوبني  يضم  عام  قومي  ملؤمتر  اإلع��داد  مهمة  إليها  أوكلت  تنفيذية 
العربية  للخالفات  نتيجة  وذلك  االنعقاد،  فرصة  له  تتح  لم  املؤمتر  هذا  أن  إال  العربية، 
الشديدة التي كانت قائمة بني التيارين: السعودي والهاشمي، ونتيجة لعجز امللك فيصل 
عن تبني هذا املؤمتر بسبب الضغط البريطاني عليه. وإثر فشل انعقاد املؤمتر القومي العام، 
نشط بعض العاملني في احلركة الوطنية الفلسطينية، ممن سبق لهم أن عملوا في احلركة 
العربية، وممن تالقت آراؤهم حول الفكرة االستقاللية فأخذوا يكتبون املقاالت السياسية 
حزب  لتأسيس  الفكرية  الدعوة  مبثابة  املقاالت  تلك  وجاءت  الفلسطينية.  الصحف  في 
الوجهة  من  متجانسًا  فريقًا  املركزية  هيئته  شكلت  الذي  فلسطني  في  العربي  االستقالل 

النظرية، إذ كان معظم أعضاء هذه الهيئة من رجاالت العربية الفتاة. 
انبثق حزب االستقالل العربي في فلسطني في فترة تاريخية متيزت باالفتقار إلى القيادة 
الفلسطينية القادرة على قيادة الصراع ضد العدو الصهيوني واالنتداب البريطاني في آن 
فلسطني،  في  السياسيني،  الفرقاء  وحّمل  املهمة،  بهذه  القيام  احلزب  حاول  وقد  معًا. 
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مسؤولية احلالة السياسية املتردية، كما طرح برنامجًا سياسيًا أكثر جذرية يقوم على توجيه 
التحالف مع األطراف  العداء للصهيونية واالنتداب في آن معًا، لكن احلزب عجز عن 
قاعدته  توسيع  إلى  يتطلع،  ولم  احلسينيني،  وبخاصة  األساسية  السياسية  الفلسطينية 
التنظيمية مما أبقاه أسير النخبة. كما أنه لم يتمكن من تأمني مصادر مالية دائمة، مما أوقعه 
في أزمة مالية حادة ساهمت في سرعة انحساره ووقف نشاطه. وقد سعى احلزب إلى 
رئيسي  توحيدها كطريق  والعمل على  العربية،  الهيئات االستقاللية  توطيد حتالفاته مع 
والسيطرة  االستغالل  أشكال  كافة  من  عامة  العربي  والوطن  خاصة،  فلسطني  إلنقاذ 
موقعه  حيث  الداخل،  في  إنقاذه  يستطع  لم  للحزب  القومي  البعد  لكن  االستعمارية، 

األساسي في النضال. 
وقد لعب احلزب دورًا هامًا في التاريخ الفلسطيني احلديث، على الرغم من إخفاقه في 
حتقيق ميثاقه السياسي، فقد استطاع، عبر نشاطه السياسي وبياناته ومهرجاناته املختلفة، 
ترسيخ أسس نضالية جديدة على الساحة الفلسطينية، كما ساهم في خلق األجواء العامة 
العداء للصهيونية واالنتداب في  لبلورة مفهوم سياسي جديد يقوم على توجيه  املالئمة 
آن معًا. لكنه عجز عن استخدام كافة الوسائل لتحقيق هذه الغاية، وبقي أسير الوسائل 
وخرق   ،1933 عام  واإلض��راب��ات  املظاهرات  في  املشاركة  أقصاها  كان  التي  الدفاعية 
القوانني، ومقاطعة السلطة. ولم يحاول طرح الكفاح املسلح كطريق للخالص، بالرغم 
من أن تلك املرحلة كانت تنبئ ببروز ذلك الكفاح الذي تفجر عمليًا سنة 1935. كما أنه 

لم يستطع إسقاط مفهوم العشائرية والعائلية من احلياة السياسية الفلسطينية.
ومع انهيار احلزب، برز حزب الدفاع في كانون الثاني )يناير( سنة 1934 وكان على 
عالقة وثيقة بآل النشاشيبي. وبعد أربعة أشهر على قيام حزب الدفاع، برز احلزب العربي 
فلسطني،  داخل  هامًا  دورًا  احلزب  هذا  لعب  وقد  احلسيني،  جمال  برئاسة  الفلسطيني 

استمر حتى نهاية االنتداب البريطاني عليها.
الوطنية  الفلسطينية  النخبة  تطلعات  عن  العربي  االستقالل  ح��زب  قيادة  عبرت  وق��د 
إذ  ج��ذري��ة،  أك��ث��ر  توجيهًا  الفلسطيني  العربي  الكفاح  توجيه  ف��ي  وأسهمت  املثقفة، 
أمسكت هذه القيادة باحللقة املركزية للصراع العربي الفلسطيني ضد التحالف الصهيوني 
البريطاني، إال أن هذه النخبة عجزت عن قيادة الصراع إلى نتيجته احلتمية، أي الثورة 
لم  به  أحاطت  التي  املوضوعية  وللظروف  الداخلية،  احلزب  لظروف  ونتيجة  املسلحة، 
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املجتمع  حتليل  عن  احلزب  عجز  لقد  والقومية.  الوطنية  مهامه  إجناز  من  احلزب  يتمكن 
أكثر  والدينية  العائلية  العصبية  تتحكم  كانت  حيث  آن��ذاك،  قائمًا  كان  الذي  الفلسطيني 
االلتفاف  في  مظهره  الواقع  هذا  ويجد  القومي.  والصراع  القوميات  مفهوم  حتكم  من 
القيادة قيادية دينية  اجلماهيري الواسع حول قيادة احلاج أمني احلسيني، فقد كانت هذه 

سياسية وعائلية، ذات ارتباط تاريخي وثيق بالعمل السياسي في فلسطني. 
لقد شكل حزب االستقالل العربي في فلسطني ظاهرة سياسية نخبوية معزولة جماهيريًا 
وواجه  والدينية،  العائلية  بالعصبية  التمسك  شديد  مجتمع  في  التنظيمية،  الوجهة  من 
مسيرته  ج��ذوره إلكمال  ترسيخ  فيه عن  ال��ذي عجز  نفسه  الوقت  في  مخاطر مصيرية، 
السياسية داخل املجتمع الفلسطيني، فانهار بعد مرور أقل من سنتني على تأسيسه، ولكن 
بعد أن أسهم في تصحيح املسيرة... وقد جتلى هذا في ثورة 1936 في فلسطني، وفي 

دور االستقالليني فيها. 
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املالحق 
امللحق األول

بيان تأسيس حزب االستقالل العربي وقانونه
حزب االستقالل العربي

بيانه وقانونه
1932-1351
القدس الشريف

لم يبق أحد لم يشعر مبا طرأ على احلركة الوطنية االستقاللية في هذه البالد من ضعف 
أهواء  من  عليها  تسلط  وما  وانحالل وفوضى،  فيه من اضطرابات  وما وقعت  وفتور، 
ونزعات زعزعت أساسها، وبدلت أغراضها، ومراميها، فبعد أن كانت قضية استقاللية 
حتمل خواص القضية العربية الكبرى، وحتتفظ مبزاياها الشريفة وتكافح االستعمار وجهًا 
والقوى  العائلية،  واأله���واء  الشخصية  بالنزعات  تتأثر  محلية  قضية  أصبحت  لوجه، 
األخيرة،  أدواره��ا  في  وقفت،  الوطنية  احلركة  كانت  وإذا  كبير،  حد  إلى  االنتخابية، 
موقف الكفاح فلم يكن ذلك منها، في األعم األغلب، موقفًا صريحًا ال مواربة فيه، وإمنا 
كان موقف عجز ومسكنة، محصورًا مبقاومة القضية املصطنعة التي نكبنا بها االستعمار 

ليلهينا بها من أغراضنا العليا. 
بل لقد أصبحنا وليس لنا في هذه البالد قضية استقاللية نكافح دونها، ونرد األطماع 
االستعمارية عنها، وصرنا إلى حالة نستسيغ معها وطأة االستعمار، ونستمرئ أساليبه 
ونتهافت على نيل رضاه، بالتقرب والزلفى، ونتبادل االستنصار به ليغلب فريق منا فريقًا 

سعيًا وراء قضايا األشخاص واألهواء. 
وملا كان من اجلرمية الوطنية أن تصبح قضيتنا االستقاللية التي أسس بنيانها على هامات 
املجاهدين  مناكب  على  قواعدها  ورفعت  العربية،  األقطار  جميع  في  العرب  شهداء 
ال  وأن  احمللية،  واحلزبيات  النزعات  تلك  وفريسة  الشخصية،  القضايا  رهن  األب��رار، 
العربية  القضية  ميدان  في  العربية  اجلماعات  مع  عمل  ال��ذي  االستقالليني  لفريق  يكون 
مستقل  كيان  غايتهم،  نحو  وينحو  مبادئهم،  على  يجري  ومل��ن  الكبرى،  االستقاللية 
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بها  وبشر  اعتنقت)*(  التي  للمبادئ  وفقًا  الوطني  اجلهاد  الستئناف  لوائه  حتت  ينضوون 
تبشيرًا خالصًا لوجه الله، واألمة والوطن، فإن موقعي هذا البيان اعتقدوا أنه آن األوان 
إلقامة مثل هذا الكيان، والقيام بحركة وطنية خالصة على يد حزب سياسي استقاللي، 
مواربة، ويعمل  م��داورة وال  بال  نكبات، كفاحًا شريفًا  االستعمار وما جره من  يكافح 
تعتز  التي  الوطنية  األحزاب  وإنهاضها، حاذيًا حذو  االستقاللية  األمة  نيل حقوق  على 

باملبادئ الشريفة وتستمد منها الرشد والهدى.
وسيكون األساس الذي يبنى عليه هذا الكيان احلزب االستقاللي، التجانس في املبادئ 
عن  االبتعاد  كل  واالبتعاد  النزيه،  العمل  وح��ب  الشريف،  واإلخ���الص  الصحيحة، 
اجلري عن طريق السياسات احمللية والشخصية والعائلية، وجعل املصلحة العامة فوق 
كل مصلحة، وعدم االهتمام بتة لفكرة أكثرية أو أقلية وما يتبعها من سياسات انتخابية ال 
يراد بها وجه الله والوطن، وعدم املواالة واملعاداة ألي كان إال مبا يكون له من موقف أو 

عمل يتسق أو يتعارض مع مبادئ احلزب وغاياته وخططه. 
وقد أجمع القائمون بهذا احلزب أمرهم ووضعوا قانون حزبهم الذي ينشرونه في الناس 
يشعرون  املخلصني  األح��رار  من  كبيرًا  فريقًا  البالد  في  أن  الثقة  كل  واثقني  البيان  هذا  مع 
املؤازرة  يد  إليهم  أملهم فيمدون  بهذا احلزب، ويأملون مثل  القائمون  بها  التي شعر  باحلاجة 
والتأييد في هذه احلركة التي يرجون من ورائها اخلير واخلدمة اخلالصة املنزهة عن كل شائبة، 
وشني، سائلني الله عز وجل أن يثبت أقدامهم ويهديهم السبيل األقوم خلدمة القضية الوطنية 
االستقاللية، وللخروج بها من هذه الدائرة الضيقة التي حصرت فيها وتخليصها من تلك 

األهواء والنزعات التي ذهبت بنضارتها وقللت من كرامتها، والله ولي التوفيق.
عوني عبد الهادي، رشيد احلاج إبراهيم، معني املاضي، عزة دروزة، صبحي اخلضرا، 

الدكتور سليم سالمة، فهمي العبوشي، أكرم زعيتر، عجاج نويهض. 
انضم إلى األعضاء املؤسسني فيما بعد: حمدي احلسيني وحربي األيوبي. 

قانون حزب االستقالل العربي
 اسم احلزب: حزب االستقالل العربي.

*-  نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، أكرم زعيتر ص 360-362. 
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: مدينة بيت املقدس. مركزه الرئيسي 
مبادئ احلزب: 

استقالل البالد العربية استقالاًل تامًا.
البالد العربية وحدة تامة ال تقبل التجزئة.

فلسطني بالد عربية وهي جزء طبيعي من سوريا.
خطط احلزب:

العمل على حتقيق املبادئ الواردة في املادة السابقة مبا يستطيعه بنفسه، وباالشتراك 	 
مع الهيئات االستقاللية في األقطار العربية.

االحتفاظ بأراضي البالد ومنابع الثروة للعرب.	 
إلغاء االنتداب ووعد بلفور.	 
إقامة حكم عربي برملاني في فلسطني.	 
إنهاض البالد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.	 

هيئة احلزب: هي املوقعون على هذا القانون، ومن تقرر الهيئة، بثالثة أرباع أعضائها 
ضمُه إليها من حني إلى آخر.

أم��ور احل��زب اإلداري���ة والكتابية  يتولون  م��ال،  أم��ني سر ع��ام ومساعد، وأم��ني  للهيئة 
واملالية.

تشكل هيئة احلزب، حسب ما تراه هي، هيئات فرعية مؤلفة من ثالثة أشخاص على 
األقل، وهيئة احلزب هي التي تختار أعضاء هذه الهيئات وتضم إليها من تراه من حني 

إلى آخر.
ليس ألعضاء هيئة احلزب وهيئات فروعه أن ينتسبوا إلى حزب سياسي آخر إال بإذن 

من هيئات احلزب.
يؤدي أعضاء هيئة احلزب وهيئات فروعه اليمني اآلتية:

مع  متضامنًا  ملقرراته  خاضعًا  وخططه،  احلزب  ملبادئ  مخلصًا  أكون  أن  بالله  "أقسم 
إخواني فيه على تنفيذها وإعالء شأن احلزب، ومتعاونًا وإياهم على ما فيه احلق واخلير 
نفوذ  أو  أو منصب،  ملآرب  استغالله  أواف��ق على  والكرامة، وأن ال أستغل احلزب وال 

شخصي أو عائلي".
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وخططه  احل��زب  مبادئ  يناصرون  الذين  وه��م  وفخريون  م���ؤازرون  أعضاء  للحزب 
ومقرراته، ويدفعون لصندوق احلزب اكتتابًا شهريًا ال يقل عن عشرة ميالت وتسجيل 
ب��رأي هيئات  الهيئة وإم��ا  ب��رأي  إم��ا  اسماء ه��ؤالء األع��ض��اء في سجالت هيئة احل��زب، 

الفروع.
كل من ثبتت خيانته للحزب أو ملبادئه وخططه يطرد منه بأكثرية ثلثي هيئة احلزب على 

أن ُيعطا حق الدفاع قبل ذلك. 
مالية احلزب تتكون من االكتتاب الشهرية التي يدفعها أعضاء احلزب ومن التبرعات.

هيئة احلزب هي التي تقرر ميزانيتها وتصادق على ميزانية فروعها.
للحزب قانون داخلي تضعه هيئة احلزب.

عدلت املادة السابعة كما يلي:
"للحزب أعضاء يختارون من قبل هيئة احلزب، وحينما يبلغ عدد األعضاء في ناحية 

ما ثالثة فما فوق فلهيئة احلزب أن تشكل فرعًا فيها تختار هيئته اإلدارية منهم".
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امللحق الثاني
بيان حزب االستقالل العربي ملناسبة اجتماع نابلس)*(

املعقود في 2 تشرين الثاني )نوفمبر( لذكرى وعد بلفور
نابلس 1932/11/2

اليوم اجتماعه الوطني الكبير في  إن حزب االستقالل العربي في فلسطني الذي يقيم 
مدينة نابلس مبناسبة ذكرى صدور وعد بلفور املشؤوم بتاريخ 2 تشرين الثاني )نوفمبر(، 
العربية  البالد  هذه  حرية  سبيل  في  واجلهاد  الكفاح  على  العهد  ليجدد  هذا  ببيانه  يتقدم 
التي جرها هذا االستعمار وراءه واتخذها  وإنقاذها من مخالب االستعمار والصهيونية 

لعبة يستعني بها على استمرار بقائه فيها يحكمها باألساليب االستعمارية الفظيعة.
اإلنكليزي  االستعمار  سلطة  حت��ت  وه��ي  ع��ام��ًا  عشر  أرب��ع��ة  ال��ب��الد  ه��ذه  سلخت  لقد 
تتردى، عامًا بعد عام، من حضيض إلى حضيض، وتبتعد، يومًا بعد يوم، عن الغاية 
املقدسة العليا التي رمى إليها العرب حينما اشتركوا، ومنهم أهل هذا القطر، في احلركة 
العربية والثورة العربية وأراقوا دماءهم وقاسوا أنواع املظالم واإلرهاق، وهي االستقالل 
والوحدة العربية التي أخذت األقطار األخرى تقترب منها، يومًا بعد يوم، محطمة في 

سبيل الوصول إليها، القيود واحدًا بعد آخر. 
استنكارًا  تبعثها  تزال  وال  األم��ة،  بعثتها  التي  الداوية  الصرخات  من  الرغم  على  وأنه 
بحرمانها من  بها  النازل  الفادح  الظلم  واحتجاجًا على  عليها  املسلطة  الغاشمة  للسياسة 
واالجتماعية  القومية  لألخطار  وباستهدافها  واالستقالل،  احلرية  في  الصريح  حقها 
البالد حتت عبء  الصهيونية إلرهاق  املنبثقة عن سياسة االستعمار والغزة  واالقتصادية 
هذه السياسة ونتائجها الفظيعة، ظل اإلنكليز يستمرون في سياستهم دون رادع من شرف 

أو عهد أو ضمير.
املناظر  أفظع  من  منظرًا  رأينا  وأخطارها  السياسة  هذه  نتائج  نستعرض  أن  أردن��ا  وإذا   
وشهدنا رواية من أشد الروايات هواًل متثل في هذه البالد ضد مصالح أصحابها العرب 

وقوميتهم وكيانهم، لم يشهد التاريخ أشد فظاعة وهواًل منها. 

*-  نقاًل عن وثائق املقاومة العربية الفلسطينية، ضد االحتالل البريطاني والصهيونية، عبد الوهاب الكيالي، ص274-277.
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البالد  طبيعة  تتحملها  ال  واسعة  لتشكيالت  جعلت  البالد  هذه  في  املالية  املوازنة  إن 
بوجه، واملبالغ التي تنفق على هذه املوازنة هي إضعاف ما ينفق على مثيالتها من البالد 
يبتلعون  اليهود  املوظفون  ثم  الغرباء  املوظفون  ثم  العربية األخرى، واملوظفون اإلنكليز 
جزءًا كبيرًا من هذه امليزانية على غير ما حاجة فنية أو علمية، وثلث هذه امليزانية تقريبًا 
التي حتمي املشروع الصهيوني الذي يعتبر بحق أفظع مشروع سجله  ينفق على احلراب 

التاريخ في أعظم حوادثه وظروفه. 
األراضي  أن  تدحض  ال  التي  باألرقام  أثبتوا  قد  اإلنكليز  اخلبراء  أن  من  الرغم  وعلى 
العربية ال تكفي، اآلن، أهل البالد العرب ملعيشتهم وحاجاتهم، وعلى الرغم من زيادة 
القريب  املستقبل  في  هائلة  خطيرة  مشكلة  إلى  تتحول  جعلت  زي��ادة  العظمية،  التناسل 
وضع  بوجوب  الصرخات  تعالي  من  الرغم  وعلى  للعرب،  األرض  كفاية  عدم  بسبب 
تشريع مينع انتقال أراضي العرب لليهود حماية للكيان العربي من االنهدام والفناء، ال 
فرصة  يغتنمون  اليهود  يزال  وال  اخلطر،  هذا  مالفاة  عن  الهية  اإلنكليزية  السلطة  تزال 
اإلمالق الذي أصيب به العرب من جراء سياسة االستعمار فيقتطعون املساحات الواسعة 

من األراضي العربية، حتى أحدق اخلطر الهائل بكيان العرب إحداقًا شديدًا.
وإنه فوق البطالة الضاربة أطنابها في البالد وانسداد الرزق أمام آالف العرب العاطلني 
ال تزال السلطة اإلنكليزية فاحتة باب الهجرة على مصراعيه لدخول شذاذ اآلفاق اليهود، 
تسرب  ما  إلى  هذا  قوتهم،  كسب  عن  العرب  ودف��ع  البطالة  أمر  استفحال  إلى  أدى  مما 
إلى هذه البالد من املبادئ االجتماعية اخلطرة، كالشيوعية واإلباحية واإلحلاد، مما يحمله 

أولئك الشذاذ وبدت آثاره وظهرت شروره. 
ولقد كان من جراء هذه السياسة االستعمارية أن أرهق األهلون بالضرائب الفادحة، 
أضعافه،  أو  األخ��رى  العربية  البالد  في  أختها  يصيب  ما  ضعف  النفس  يصيب  فأصبح 
قبله  م��ا  على  بتطبيقه  السياسة  ه��ذه  قدمته  مثل  أس��وأ  ال��وي��رك��و  ضريبة  ق��ان��ون  ك��ان  وق��د 
الغذائية  املواد  العشر وضرائب  باملئة، وقد كانت ضرائب  ويجعل الضريبة خمسة عشر 
األهالي  وجعلت  املعيشة  أسعار  رفعت  التي  الضرائب  أكبر  من  الضرورية  واحلاجات 
على حافة اإلفالس وكانت عاماًل من عوامل االضطرار للخروج عن األراضي لليهود، 
هذا باإلضافة إلى األزمات االقتصادية اخلانقة التي لم تتقدم هذه السلطات إلى معاجلتها 

وتفريجها بوسيلة من الوسائل الناجعة. 
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في  يتسكعون  أبناؤها  هم  وها  التعليم،  في  شديدة  أزمة  تقاسي  اليوم  البالد  هي  وها 
الرواتب  ب��ذوي  مكتظة  وغيرها  املعارف  إدارة  بينما  العلم،  دور  من  محرومني  األزق��ة 
الكبيرة الذين ليس للبالد من حاجة إليهم إال رغبتهم في استدرار الوظائف واملرتبات من 
االنكليز ومحسوبيتهم، وذلك من عرق جبني األهالي البائسني، وقد كان من جراء هذا 
اإلهمال أن حرم خمسة أسداس األوالد الذين هم في سن الدراسة من املدارس، األمر 

الذي يسجل به أكبر عار على السلطة اإلنكليزية القائمة في البالد. 
أبناء األمة  به أن يتشرب  املعارف تريد  لقانون  السلطة إلى وضع مشروع  وقد عمدت 
روح الوالء لسلطة صبت على بالدهم أنواع العذاب وحكمتهم باحلديد والنار وهيأت 

لهم أسباب الفناء والدمار. 
األقالم،  وحتطيم  األف��واه  كم  به  أرادت  للمطبوعات  قانون  مشروع  وضعت  وكذلك 
والتهديد باجلزاء الصارم لكل من حتدثه نفسه أن يرفع الصوت بالدفاع عن حقوق األمة 

والبالد عن طريق الصحافة. 
وقد سيطر على التشريع واإلدارة في هذه البالد أناس غرباء عنها ال يفهمون روحها 
املتناقضة مع مصلحة األمة  الغربية  القوانني  وال احتياجاتها وتقاليدها، فامعنوا في سن 

واحتياجاتها وروحها. 
كل ذلك وهناك من أبناء األمة من ال يزال يتطوع لتوطئة مناكبها لالستعمار وترويضها 
على األساليب االستعمارية وبث روح االستخذاء للسلطة واعتبارها ذات الصفة الشرعية 
في البالد، وهناك أيضًا من ال يزال يتزلف إلى السلطات االستعمارية فيشترك في جلانها 
ويتنعم بحفالتها ومآدبها ويساعد على احلفاوة مبمثليها، وهذا إلى أولئك األبناء العاقني 
السمسرة واجلاسوسية  باقترافهم جرائم  أمتهم وبالدهم  الذين هم حرب على  اآلخرين 
ومساعدة السياسة االستعمارية والغزوة الصهيونية على بلوغ الوتر والتضييق على خناق 

األمةن والقضاء األخير عليها.
إن حزب االستقالل العربي الذي يرى كل هذا بعني تقطر دمًا وقلب يتقطع أسى يبتغي 
بقوة روح هذه األمة اجلبارة  يعتقد  القنوط، ألنه  إلى  أملها وأال تستسلم  أن جتدد األمة 
وعقيدتها االستقاللية ومقتها لألساليب االستعمارية وأعوانها، وأنه استمدادًا من هذه 
الروح القوية الفياضة يعلن أن البالد لم تعد تطيق هذه السياسة االستعمارية الغاشمة التي 
فشلت فشاًل شائنًا، وأفلست إفالسًا يسجل به أكبر اإلثم والعار على القائمني بها وإن 
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من حق هذه األمة العربية أن تتمتع بحريتها واستقاللها في بالدها وإنها لن ترضى عن 
ذلك بديال.

وأنه، وهو مؤمن كل اإلميان بهذا احلق، ومعتقد كل االعتقاد في اعتصام األمة بعقيدتها 
للكفاح ضد االستعمار  العهد  تشديد  إلى  البالد  يدعو كل عربي في هذه  االستقاللية، 
وعزم  وثبات  قوة  بكل  أبنائها  من  اخلائنني  وضد  وغزوتها،  الصهيونية  وضد  وأساليبه 
وإميان، ويدعو كل عربي ليعلن معه أن هذه البالد لن تطمئن على حياتها وكيانها إال إذا 
منع بيع األراضي لليهود منعًا باتًا، وأقفل باب الهجرة اليهودية إقفااًل تامًا، واستلم أبناء 

البالد احلكم ونالت البالد استقاللها التام متحدة مع البالد العربية األخرى.
يا أهل فلسطني

العربية؟ كنتم في  البالد  أبناء  أنتم من إخوانكم  فأين  الركبان،  لقد جد اجلد وسارت 
املقدمة فما بالكم تأخرمت؟ أين قضيتكم من قضاياها؟ ارجعوا بها على األعقاب فابدأوها 
قضية استقاللية ال لني فيها وال هوادة، الوطن وطنكم وشرف األمة العربية بني أيديكم، 
الوطن  أما  قلبه ويعمل واجبه،  الكرامة، وليستشر كل عربي  فاحفظوا األمانة وصونوا 

فباق، وأما األفراد فزائلون، فلنتعاهد على اجلهاد في سبيل احلرية والوحدة العربية.
إن يوم 2 تشرين الثاني )نوفمبر( عار أبدي، فيجب على كل عربي أن يجاهد ليمحوه 

من سجل التاريخ والسنني. 
ولتحيا سوريا اجلنوبية عربية حرة مستقلة. 

هيئة احلزب
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امللحق الثالث
بيان حزب االستقالل العربي ملناسبة الذكرى)*(

اخلامسة عشرة الحتالل القدس
في 1932/12/9

أيها العرب 
اعتاد االنكليز أن يقيموا، في مثل هذا اليوم من كل سنة، احتفاالت بذكرى احتاللهم 
الكبرى  احل��رب  ط��وال  وأخفوها  ستروها  التي  واالستعمار  الفتح  لفكرة  تأييدًا  القدس 

وأعلنوا ما يناقضها للعالم أجمع.
من  مثله  وفي  اليوم،  هذا  في  يقيم،  أن  واجبه  من  رأى  العربي،  االستقالل  وح��زب 
كل سنة مقبلة، اجتماعًا وطنيًا يندد فيه بفكرة الفتح واالستعمار التي يقيم املستعمرون 
على  اليوم،  ه��ذا  مثل  في  العهد،  ويجدد  ذكرياتها،  بإحدى  حفالتهم  البالد  ه��ذه  في 
مكافحة االستعمار، بأصله وفرعه، واستنكار أساليبه الفاحشة وخططه املنافية ملصلحة 
العرب واملطالبة بحق العرب الطبيعي في احلرية واالستقالل واالحتاد مع األقطار العربية 
األخرى، ويعلن احلزب للمأل أجمع أن اإلنكليز قد نقضوا ما قطعوه للعرب من عهود 
ومواثيق وخالفوا ما نشروه في بالد العرب، من مناشير وبيانات وأنزلوا بالعرب الضربات 
املوجعات، التي تهدم كيانهم القومي وجتعلهم لقمة سائغة الستعمار اإلنكليز والذئب 

الصهيوني الذي سلطوه عليهم. 
أي  إلى  لتذكروا  والبيانات  واملناشير  العهود واملواثيق  أيديكم بعض هذه  وها هي بني 
حد وصل االستهتار عند اإلنكليز بعهودهم ومواثيقهم وإلى أي درجة بلغوا في نقضها 
وخرقها، وكيف أنهم يحكمونكم حكمًا استعماريًا مباشرًا، من حيث يحاولون وضعكم 
حتت نير اليهود، وكيف أنهم يسنون لكم القوانني الصارمة، إلخفات أصواتكم باستنكار 
أنهم  القاتلة، وكيف  الفظيع، ونكباته  بهذا االستعمار  وبالتنديد  الواقع عليكم،  الظلم 
هذا  كل  يفعلون  الصهيوني،  املشروع  بأموالكم  ليحموا  الفادحة  بالضرائب  يرهقونكم 
دماء  من  بذلتموه  مبا  اعترفوا  وق��د  وال��وح��دة،  واحلرية  باالستقالل  وعدوكم  حيث  من 

*-   نقاًل عن وئائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، أكرم زعيتر ص369.
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وتضحيات في سبيل احلرية واالستقالل مما كان سببًا في النتائج الفاصلة املنصورة التي 
وإمنا  استعمارًا  وال  فتحًا  يقصدون  ال  أنهم  أذاع��وا  وقد  الكبرى،  احل��رب  في  أحرزوها 
يرمون إلى حتريركم ومساعدتكم في استقاللكم وحكم أنفسكم بأنفسكم، وفق رغباتكم 

ومطلق اختياركم. 
إن حزب االستقالل العربي يطلب من كل عربي كرمي أن يذكر هذا وال ينساه، ويهيب 
املجرمة، وعلى  الصهيونية  الفظيع، وتلك  الكفاح ضد هذا االستعمار  إلى مواصلة  به 
التوسل بكل وسيلة إلى اخلالص منهما، حتى ينخذل الباطل أمام احلق، وحتق الكلمة 

على الظاملني. 
أيها العرب

إن امليدان واسع أمامكم واملجال رحب للعمل ألخذ حقوقكم فادخلوها بقلوب ملؤها 
اإلميان واإلباء، "وال تهنوا وال حتزنوا" "واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 

تفلحون".
أيها اإلنكليز

ومواثيقكم  عهودكم  ه��ذه  واالستعمار،  الفتح  بذكرى  حتتلفوا  أن  يشرفكم  مما  ليس 
وبياناتكم ومنشوراتكم فاقرأوها. 

إننا لن نطمع في رجوعكم إذا قرأمتوها عن أساليبكم املبيدة للعرب والهادمة لكيانهم 
القومي، وال عن املؤامرة التي بّيتموها مع الصهيونيني، فقد انكشف عن نياتكم الستار 
وعرفكم العرب حق املعرفة، فلن يطمئنوا إليكم ولن ينخدعوا بكم وأنتم الذين نكثوا 
عهودهم وخانوا وعودهم، لم يردعهم عن اجتراح ما اجترحوه ضمير يحس ووجدان 
يناوئوكم  وأن  عنكم،  يغفلوا  أال  أميانهم  جهد  فيه  العرب  يقسم  يوم  هذا  أن  إال  يتألم، 
تخرجوا  حتى  األساليب  من  والواضح  السبل  من  باملشروع  اخلصومة  يساجلوكم  وأن 
عن ديارهم وتنزحوا عن أوطانهم وتعود إليهم حريتهم ويخفق علمهم ويعلو لواؤهم، 

وحتقق وحدتهم والله بالنصر املبني كفيل. 
هيئة احلزب



133

امللحق الرابع
نداء من حزب االستقالل العربي
ملقاطعة املآدب واحلفالت الرسمية

1932/12/28
نداء 

من حزب االستقالل العربي
إلى ضمير كل عربي في فلسسطني

وجمع  واحلفالت  امل��آدب  لسياسة  سنة،  منذ  تهتم،  أخذت  قد  اإلنكليزية  السلطة  إن 
العرب واليهود على موائد واحدة، وتبتكر املناسبات واألساليب لهذه املآدب.

العرب  رج��ال  جانب  من  السياسة  ه��ذه  مسايرة  أن  يعتقد  العربي  االستقالل  وح��زب 
ستحمل املستعمر على االعتقاد بضعف روح املقاومة الوطنية فينا، وتطمعه في االستمرار 
على األساليب االستعمارية والصهيونية، التي اشتدت أخطارها وهددت كيان العرب 

القومي واالقتصادي، واالجتماعي، كما هو مشاهد كل يوم بالفعل والواقع. 
وملا كان احلزب يعتقد أنه ليس هناك عربي واحد يرضى حقيقة عن األساليب االستعمارية 
واالق��ت��ص��ادي،  القومي  ال��ع��رب  كيان  وه���ددت  أخ��ط��اره��ا  اش��ت��دت  التي  والصهيونية، 

واالجتماعي، كما هو مشاهد كل يوم بالفعل والواقع.
ومل���ا ك���ان احل���زب يعتقد أن���ه ل��ي��س ه��ن��اك ع��رب��ي واح���د ي��رض��ى حقيقة ع��ن األس��ال��ي��ب 
أمته معرضة لالنهدام والفناء، وملا كانت مسايرة  االستعمارية والصهيونية، وأن تكون 
تلك السياسة أخذت، في الوقت نفسه، تسجل باطاًل على العرب هذا الرضاء والقبول، 
فإن احلزب يوجه هذا النداء إلى ضمير كل عربي في فلسطني، ويهيب به أن يذكر دائما 
قوميته  وع��زة  أمته  كرامة  يعرض  ال  وأن  وش��ق��اء،  حرمان  من  البائس  وطنه  يقاسيه  ما 
للمأل  يثبت  املآدب واحلفالت، وأن  التهافت على هذه  إثم  بارتكابه  للمهانة واالحتقار 
والصهيونية وفي سبيل  االستعمار  العربية ضد  البالد  تكافحه هذه  الذي  الكفاح  صدق 

االستقالل واحلرية)*(. 
1932م                                         28 كانون األول )ديسمبر(  1351ه   /   1 رمضان 
حزب االستقالل العربي

*-  نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، نشرُه أكرم زعيتر ص371. 
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امللحق اخلامس
رد حزب االستقالل العربي على بيان املندوب السامي

الذي ألقاه أمام جلنة االنتداب في جنيف

واجب احلزب في نشر هذا الرد. 
فلسطني  في  السامي  املندوب  ألقاه  ال��ذي  البيان  على  العربي  االستقالل  حزب  اطلع 
أمام جلنة االنتدابات في جنيف بتاريخ 1932/11/1 عن السياسة واألعمال التفصيلية 
اجلارية في هذا القطر العربي. إن حزب االستقالل، وإن كان من مبادئه رفض االنتداب 
ووعد بلفور، واعتبار الوضع احلاضر في فلسطني غير متفق مع آمال العرب وحقوقهم 
وضارًا مبصاحلهم وكيانهم، فإنه يرى من واجبه، وقد تضمن بيان املندوب السامي أمورًا 
يراه  مبا  البيانات  تلك  فيه على  البيان ويعلق  ينشر هذا  أن  والتنفيذ،  بالرد  عديدة جديرة 
ضروريا وتصحيحًا للوقائع واحلقائق من وجهة النظر العربية، مع تأييد رفضه لالنتداب 

ووعد بلفور واعتبارهما وضعني غير مستندين إلى حق شرعي. 
إصابة املندوب في قوله أنه في حاجة إلى تفهم مسائل كثيرة

ذكر املندوب السامي اهتمامه، منذ وصوله إلى فلسطني، بالتجول في البالد ومقابلة 
ممثلي الطبقات املختلفة، ولقد أصاب في قوله إنه ال يزال في حاجة إلى تفهم كثير من 
أم��ورًا جوهرية عن حالة  أغفل  قد  أنه  يدل على  ألقاه  ال��ذي  بيانه  فلسطني، ألن  مسائل 

فلسطني ومطالب سكانها ومشاكلها. 
املهمات الثالث التي تتناولها مهمته

ذكر املندوب السامي أن مهمته تتناول ثالثة أمور مهمة: 
حفظ األمن العام.	 
للتقدم 	  ومساعدتهم  ال��س��ك��ان  طبقات  مختلف  ب��ني  النية  حسن  ش��ع��ور  تشجيع 

االقتصادي.
تقوية شعور الثقة املتبادلة بني الشعب واحلكومة. 	 
مهمة األمن العام في فلسطني	 

امليزانية على  باملهمة األولى، أن السلطات في فلسطني تنفق ثلث  ذكر، فيما يختص 
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قوة البوليس والدفاع، وأن أعمال احلكومة ونشاطها معرقلة شر عرقلة بسبب ذلك، وأنه 
يؤسفه جد األسف أن ال يستطيع توصية إنقاص قوة الدفاع والبوليس ال هذه السنة وال 

في املستقبل القريب. 
ثلث امليزانية ينفق على األمن الداخلي وهل لهذا مبرر شرعي؟ 

ألف جنيه،  ثمامنائة  نحو  يبلغ  امليزانية  ثلث  أن  يرى  املرء دهشة حينما  ويستولي على 
نفس  مليون  نحو  سكانها  بالد  في  العام  األم��ن  تأمني  على  ينفق  جميعُه  املبلغ  هذا  وأن 
ومساحتها نحو تسعة آالف ميل مربع، ويزداد املرء دهشة حينما يذكر أن فلسطني ليست 
مهددة بعدوان خارجي كما يقول املندوب السامي نفسه، ويظهر له جليًا أن هذه النفقات 
الباهظة إمنا تنفق على تأمني األمن الداخلي فيها، وإذا ذكرنا ضيق مساحة فلسطني وقلة 
سكانها وما كانوا عليه من هدوء وسكينة في عهد احلكم العثماني مبا ال يشبههم فيه أي 
قطر آخر، وما كان فيها من قوة قليلة لتأمني األمن الداخلي ثبت لنا ثبوتًا قاطعًا أن عوامل 
القلق واالضطراب التي تساور السلطات البريطانية في هذه البالد من اختالل األمن العام 
فيها راجعة بالدرجة األولى إلى طبيعة السياسة املمقوتة التي تسير عليها، والتي حتتوي 
على كل عوامل االستفزاز والدفاع عن النفس والكيان، وهي سياسة حكم البالد حكمًا 
وعواطفها  بحاجاتها  يشعرون  وال  روحها  يفهمون  ال  أناس  قبل  من  مباشرًا  استعماريًا 
أوال، ومحاولة إقامة بنيان قومي غريب فيها على أنقاض أهلها العرب ثانيًا، في حني أن 
العرب كانوا وال يزالون يرون أن لهم كل احلق في االستقالل واحلكم الوطني استنادًا إلى 

حقهم الطبيعي والدماء التي أراقوها في الثورة العربية االستقاللية. 
موقف العرب واليهود أمام بعضهما: 

آمال  لهما  شعبان  فلسطني  في  أصبح  أن  املمقوتة  السياسة  ه��ذه  نتائج  من  ك��ان  ولقد 
صاحب  العربي  الشعب  وهو  أحدهما،  متعاكسة،  وجهود  متباينة  ورغبات  متناقضة 
البالد الشرعي الذي يرى نفسه أمام مؤامرة فظيعة ترمي إلى اكتساح أراضيه وامتالء بالده 
بشذاذ اآلفاق ومتشردي اليهود ومزاحمتهم له في معاشه وكيانه وإلى حرمانه من حياته 
القومية االستقاللية، وثانيهما، الشعب اليهودي الذي تثير عواطفه اخلياالت القومية، 
ومتد حركة األموال والدعايات والتنظيمات املستندة إلى املطامع اإلنكليزية االستعمارية 
وقوتهم احلربية، وجتعله يرى لنفسه احلق في أن ميتلك فلسطني، وأن يسود فيها، وأن 
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يدحر شعبها العربي عنها. 
فالسلطات البريطانية، واحلالة هذه، تنفق هذا املبلغ العظيم على تأمني األمن في بالد 
تقف في مثل هذا املوقف الدقيق احلرج، ومعنى ذلك أنها تنفقه على تنفيذ هذه السياسة 

الشاذة املمقوتة التي ال مثيل لها في تاريخ البشر. 
أموال العرب تنفق على مشروع اليهود: 

العظيم  املبلغ  هذا  من  األكبر  القسم  فإن  ع��رب،  هي  الساحقة  السكان  أكثرية  أن  ومبا 
يخرج من جيوب العرب، ومثل ذلك مثل من يحكم على امرئ باملوت ظلمًا وغدرًا ثم 
تصادر أمواله بالقوة لينفقها على قتلة ودفنه، وفي هذا من موجبات االشمئزاز ومغايرات 
كل عاطفة إنسانية ما يجعل كل إنسان مهما كانت جنسيته ومركزه أن يستنكر هذه السياسة 

الفظيعة. 
وقد كان على اإلنكليز أن يشعروا بذلك، وهم يتبجحون باملدنية والعدل، إذ ليس من 
ريب في أن إنفاق ثلث ميزانية البالد على األمن الداخلي يعد أعجب حادث في سياسة 
واالستنكار  الدهشة  من  مبزيد  البريطانية  السلطات  على  ويسجل  وميزانياتها،  ال��دول 
ويكفي وحده ليعرف العالم ما هي املصائب الفادحة والغرائب املفجعة التي يقاسيها أهل 

هذا اجلزء من البالد العربية من السلطات البريطانية االستعمارية. 
القصد من تأمني األمن هو تأمني مشروع اليهود فقط: 

 119 أن  السامي في مكان آخر من خطابه من  املندوب  إلى هذا ما ذكره  وإذا أضفت 
حادثة قتل وقعت في فلسطني خالل سنة واحدة، ظهرت لك قيمة هذا األمن العام الذي 
تنفق عليه هذه النفقات، وظهر لك أن كل ما يهم السلطات منه هو دعم اليهود وتنفيذ 

مشروعهم بالقوة. 
اعتراف صريح بإفالس السلطات في املشاريع احليوية للبالد: 

أعمال احلكومة األخرى  يعرقل  العظيم  املبلغ  انفاق هذا  ما ذكره من األسف إلن  أما 
شر عرقلة، فهو مبثابة اعتراف صريح بإفالس السلطات القائمة في البالد، في مشاريع 
العمران والتعليم وترقية مصالح السكان األخرى، وبإفالس سياسة االنتداب التي أريد 
بها مساعدة السكان وترقية مشاريع البالد العمرانية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية، 
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وهو ما يسجل على هذه السياسة والقائمني بها العار والفشل.

املندوب السامي بني أقواله وبني عهده:
دار  في  ألقاه  ال��ذي  الرسمي  اخلطاب  في  املهمة  ه��ذه  إل��ى  السامي  امل��ن��دوب  أش��ار  ولقد 
أنه ذكر حينئذ أن هذه املهمة ستكون  إذ  الفائتة،  احلكومة يوم وصوله لفلسطني في السنة 
العرب أن يكون فخامته قد فكر أن يقوم بهذه  البالد، وقد خشي  مهمته األولى في هذه 
املهمة على املنوال الذي قام به السر هربرت صموئيل واللورد بلومر والسر تشانسلور في 
الغاية على  البالد، فراجعوه في األمر وحذروه من أن يكون اعتماده في سبيل هذه  هذه 
قوة اجلند والبوليس فقط، وقد أفهموه بصراحة أن هذه القوة مهما كانت كبيرة، ال تقدر 
وحدها على منع تكرر االضطرابات األليمة السابقة وأنه عليه، إذا كان حقًا يعتبر أن مهمته 
األولى في هذه البالد املقدسة هي تأمني األمن، أن يقوم، قبل كل شيء، بأعمال من شأنها 
أن تزيل ما يساور الناس هنا من خوف وقلق على مستقبل كل شيء، بأعمال من شأنها 
أن تزيل ما يساور الناس هنا من خوف وقلق على مستقبل هذا اجلزء من البالد من جراء 
السياسة االستعمارية اإلنكليزية والصهيونية، ويأسف حزب االستقالل أن يصرح، هنا، 
أن فخامته الذي مضى على حكمه في فلسطني اثنا عشر شهرًا ونيف لم يقم بأي عمل كان 
في مصلحة العرب، وإن سياسته في هذه البالد لم تختلف في شيء عن سياسة أسالفه 
فيها، اللهم إال أن ظاهر احلال يدل على أن السياسة الصهيونية قد نشطت في زمانه أكثر 

من كل وقت آخر، فيما يتعلق بالهجرة اليهودية وشراء األراضي القليلة الباقية للعرب. 
اإلنكليز منتدبون ومنتدب عليهم: 

رؤساء  ألن  فعاًل،  فلسطني  حكومة  يسمى  ما  يكونون  الذين  هم  اإلنكليز  املوظفون 
التنفيذي  املجلس  منهم  يتألف  الذين  وهم  منهم،  املركزية  وغير  املركزية  الدوائر  جميع 

واملجلس االستشاري ومنهم حكام األلوية ومساعدوهم.
وهنا تبدو الغرابة التامة في وضع فلسطني الشاذ، إذ ال توجد في فلسطني دولة إنكليزية 
املنتدب  هم  واإلنكليز  املنتدبون  هم  فاإلنكليز  عليها،  منتدب  محلية  وحكومة  منتدبة 

عليهم وليست حكومة فلسطني إال اسم بال مسمى. 
وهذا الوضع مخالف كل املخالفة لألوضاع التي يشيرون إليها في أبحاثهم وصكوكهم 
الفقدان،  كل  والتعليم  والترقية  والتدريب  اإلرشاد  ملعنى  فاقدًا  كونه  عن  عدا  وبياناتهم 
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والغريب أن جلنة االنتدابات التي تعرف ذلك، وال ريب، ال حترك ساكنًا جتاهه كأمنا هو 
أمر عادي، في حني أنه من الغرابة والتناقض ما يستنفر االندهاش واالستنكار. 

توجد حكومة في فلسطني من الوجهة احلقوقية:
فالسلطة التي تلقب بحكومة فلسطني هي في احلقيقة سلطة إنكليزية بحتة، ليس لها من 
الوجهة احلقوقية الصرفة، أية صبغة فلسطينية، وإن كل ما في األمر أن احلكومة البريطانية 
قد أرسلت لهذه البالد مندوبني بريطانيني يحكمونها مباشرة، وإنه ملن الغلط القول بأن 
في فلسطني حكومة، وأن احلكومة البريطانية منتدبة على هذه احلكومة، إذ إنه ال يعقل 
أن يتصور املرء وصيًا دون أن يكون هنالك شخص موصى عليه، فأين هي إذن احلكومة 
الفلسطينية التي يرغب املندوب السامي في أن يوجد الثقة بني أهالي فلسطني وبينها، إن 

هذه احلكومة لم توجد بعد. 
الثقة بني األهالي وبني  وإذا كان يعني املندوب السامي، فيما قاله في هذا الشأن، إيجاد 
بعض البريطانيني الذين أرسلتهم احلكومة البريطانية ليحكموا فلسطني بالنيابة عنها، فحزب 

االستقالل العربي يستطيع أن يصرح هنا بأن فخامته لم يوفق حتى اآلن في هذه املهمة. 
شذوذ وضعية فلسطني بالنسبة لألقطار العربية األخرى: 

ويزداد اعتقادنا في الظلم الذي يحتوي عليه هذا الوضع الشاذ الغريب حينما نقايس 
بينه وبني األقطار العربية األخرى، وبنوع خاص سوريا التي لم تكن فلسطني إال جزءًا 
طبيعيًا منها، فسوريا الداخلية هي أوسع مساحة وأكثر سكانًا من فلسطني مبرتني، ومع 
تزيد رواتبهم  الفرنسيني إال نحو ماية موظف ال  املوظفني  ذلك فليس في حكومتها من 
السنوية عن ما معدله )50000( جنيه فلسطيني. وسوريا الساحلية املسماة بلبنان الكبير 
التي هي مثل فلسطني مساحة وسكانًا ليس في دوائر حكومتها إال نحو خمسني موظفًا 

فرنسيًا ال تزيد رواتبهم السنوية عن ما معدله )3000( ج.ف.
هذا عدا عن سعة التشكيالت وضخامة املرتبات األخرى التي هي في فلسطني إضعاف 

ما هي في سوريا. 

ضحامة التشكيالت في فلسطني: 
فالسلطات اإلنكليزية في فلسطني، ترهق الشعب إرهاقًا شديدًا جدًا في حتميله عبء 
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العظيم من موظفي  العدد  ثم عبء هذا  الضخمة،  واملرتبات  الواسعة  التشكيالت  هذه 
اإلنكليز وما حتتاج إليه طبيعة وجودهم من تراجمة ومساعدين وكتبة من عرب ويهود لم 

يكونوا لوالهم. 
ويظهر لك العبء بصورة واضحة أكثر، إذا عرفت أن ميزانية نفقات سوريا الساحلية 

التي هي مثل فلسطني ال تزيد عن ما معدله مليون جنيه فلسطيني. 
ونفقات سوريا الداخلية التي هي ضعف فلسطني ال تزيد عن ما معدله مليون وثمامناية 
املليونني  دائمًا في حدود  نفقات فلسطني هي  ميزانية  أن  ألف جنيه فلسطيني، في حني 

ونصف املليون من اجلنيهات. 
تنزيالت الضرائب وعدم جديتها:

األعشار  ضريبة  على  أجريت  التي  الكبيرة  التنزيالت  إلى  السامي  املندوب  أشار  لقد 
وأنها بلغت نحو )170000( ج. ف. ويقول املندوب السامي إنه على الرغم من هذه 
التنزيالت ظل دخل احلكومة محتفظًا مبستوى السنة السابقة، وأرجع السبب إلى زيادة 
كبرى في رسوم الواردات، ومن املؤسف أن املندوب السامي لم يذكر الزيادة الفاحشة 

التي أضيفت إلى ضريبة األمالك، فبينما كانت الضريبة 9 باملئة رفعت إلى 15 باملئة.
الشذوذ القانوني في ضريبة األمالك: 

ومن أغرب الشذوذ القانوني الذي ارتكب في سياق هذه الزيادة أنها جبيت عن ستة أشهر 
سابقة لصدور القانون بها، وقد كانت هذه الزيادة غريبة جدًا، ووقعت في وقت اشتدت 
والنصف،  الثلثني،  إلى مستوى  باهظة  كانت  األم��الك  إيجارات  أن  إلى حد  األزم��ة  فيه 
وأقل من النصف في بعض األنحاء، فجاءت صدمة شديدة جدًا شعرت بها أكثر الطبقات 
التي  فالتنزيالت  واالستنكارات،  االحتجاجات  ورف��ع  امل��ؤمت��رات  عقد  على  وحملتهم 
يذكرها املندوب دلياًل على رحمة السلطات اإلنكليزية لألهالي قد عوضت من األهالي 

أنفسهم وبصورة أشد ظلمًا وأبعد عن املنطق القانوني واحلالة االقتصادية. 

سوء حالة فلسطني االقتصادية:
أما زيادة رسوم ال��واردات، فليس فيها ما يصح أن يتفاءل به املندوب السامي على ما 
البالد، وفي احلقيقة أن واردات  العامة في  تنذر بسوء احلالة االقتصادية  إنها  إذ  نعتقد، 
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البالد ال تزال تتراوح سنويًا بني ستة ماليني جنيه في حني أن صادراتها تنقص دائمًا عن 
مليوني جنيه، فهذا الفرق العظيم دليل شؤم وباعث خوف كبير، وما يقاسيه العرب، 
فالحيهم ومدنييهم، من البؤس واألزمة إمنا هو راجع في سببه األكبر إلى كثرة استهالكه 
حتت  السواء.  على  ومدنييهم  فالحيهم  العرب،  أوق��ع  ال��ذي  األم��ر  وهو  إنتاجه،  وقلة 
عبء ثقيل جدًا من الديون، وقل أن توجد قرية عربية في فلسطني، من األلف قرية، لم 
تكن مدينة ببضعة آالف من اجلنيهات، ومن القرى العربية ما هو مدين بعشرات اآلالف 
من اجلنيهات، والضيق على الطبقات العربية الوسطى في املدن مشتد اشتدادًا كبيرًا حتى 
إن منهم من ال يكسب قوت يومه إال بشق النفس، ومنهم من ال يعيش إال بالدين. وهو 

في كل حلظة حتت خطر اإلفالس.
وشظف  والديون  والشدة  البؤس  من  يعانون  ما  يعانون  الذين  العرب  يستغرق  وكم 
فلسطني  في  االقتصادية  احلالة  إن  يقول  السامي  املندوب  أن  يسمعون  حينما  العيش، 
الذين ال يعيشون في مشروعهم  اليهود  القول  بهذا  يعني  أنه  تزال مرضية، وال شك  ال 
الصهيوني على مواردهم احمللية كما هو معروف، وألجل هذا فإن التفاؤل الذي تفاءل 
به املندوب السامي لم يكن قائمًا على أساس ولم يكن مطابقًا للوقائع واحلقائق الراهنة. 

سوء حالة الفالح العربي وبؤسه
العائلة  دخل  متوسط  وأن  وبؤسه،  العرب  الفالح  حالة  بتوجع  السامي  املندوب  ذكر 
فيكون  أشخاص  خمسة  من  ع��ادة  تتألف  والعائلة  السنة،  في  جنيهًا  عشرون  العربية 
الشخص الواحد مضطرًا إلى أن يعيش في السنة بأربعة جنيهات، أو بعبارة ثانية، أحد 
ذل��ك طعامه وش��راب��ه وكسوته  م��ل، ويدخل في  أل��ف  ال��ي��وم، واجلنيه هو  م��اًل في  عشر 

وعالجه. 
هذا عدا ما عليه من أثقال الديون والضرائب املتنوعة. واحلقيقة أنه جدير بكل توجع 
وعطف. ولكن املندوب السامي لم يذكر، مع األسف، العالجات احلقيقية التي داوى، 

أو ينوي أن يداوي بها هذه احلالة التي ُتنذر بكل ويل وشر. 
معاجلة غير شافية: 

إذا  عما  نسأله  وإن��ن��ا  جنيه،  أل��ف   33 بنحو  ق��رض��ًا  للفالحني  ق��دم  أن��ه  ذك��ر  لقد  نعم، 
يصح  ما  يصبه  لم  الفالحني  بعض  أن  وكيف  التافه،  املبلغ  هذا  توزيع  طرق  درس  كان 
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أن يسمى قرضًا، بل ما يصح أن يكون أجرة نقل بذار، وأن اإلدارة في بعض األنحاء 
أعطت القرض باليمني ثم أخذته بالشمال وفاء لضرائبها املتأخرة على املستقرض، ونحن 
التافه كعالج من  املبلغ  يذكر هذا  أن  أنه يصح  ملا كان رأي  لو درس ذلك  أنه  يقني  على 
الشذوذ والتناقض، والصحف  فيها من  الفالح، ولعرف ما وقع  عالجات تفريج أزمة 
احمللية مملوءة بأخبار ذلك وحوادثه دون أن تكذب األمر الذي يدل على صحة وقوعها، 
ولقد ذكر كذلك أن السلطات وزعت بعض األطنان من البذار وبعض اآلالف من البيض 
وبعض اآلالف القليلة من الفسائل، ولكننا ال نستيطع أن نهنىء السلطات على ذكر مثل 
هذه املجهودات الضئيلة في سبيل مساعدة الفالح الذي يقول املندوب السامي إن حالُه 

وفقره قد أثرا فيه تأثيرًا سيئًا.
وهل استطاع املندوب السامي أن يذكر ما فعله في سبيل تخليصه من أعباء الدين وقد 
البريطانية  السلطات  استولت  الذي  الزراعي  البنك  إعادة  بطلب  األلسنة واألقالم  كلت 

على أمواله وجبت بقاياها من الفالح بالقوة واإلرهاق. 
أهملت  قد  عامًا  عشر  خمسة  منذ  البالد  في  القائمة  البريطانية  السلطات  أن  احلقيقة 
الفالح إهمااًل فظيعًا جعله في هذه احلالة السيئة جدًا، أما الوعود التي جرت على لسان 
املندوب السامي مبساعدته فال نستطيع أن نعدها إال من قبيل الوعود الكثيرة التي تكتب 

في التقارير، وتعلن في البيانات والتي أهمل تطبيقها كل اإلهمال. 

حالة املعارف العربية وإهمالها الشديد 
عن  كثيرًا  تنقص  االبتدائية  امل��دارس  في  املعينة  األماكن  أن  السامي  املندوب  يعترف 

املطلوب، وذكر أنه عني جلنة حتقيق لدرس احلاجة وطرق سدها. 
إن السلطات البريطانية في هذه البالد منذ خمسة عشر سنة، ولكنها إلى اآلن لم تفكر، 
مع األسف الشديد، في وضع برنامج إنشائي للتعليم، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد: 

نحو 	  في  إال  م��دارس  يوجد  أن��ه ال  في حني  قرية  أل��ف  نحو  فلسطني  في  يوجد  أن��ه 
ثالثمائة قرية منها.

ماية 	  نحو  يبلغ  وبنات  صبيانًا  ال��دراس��ة  سن  في  هم  الذين  العرب  األوالد  ع��دد  أن 
وخمسني ألفًا على أقل تقدير في حني إنه ال يوجد في املدارس منهم إال نحو ثالثني 
بسبب عدم  التعليم  نعمة  ألف صبي وبنت محرومون من  ماية  أكثر من  وأن  ألفًا، 
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وجود مدارس على شدة التنبيه والرغبة الظاهرة في البالد للتعليم. 
وأنه يتقدم سنويًا آالف األطفال، في املدن، فال يجد منهم مقاعد إال عدد قليل ال 	 

يكاد يبلغ العشر، ويرد الباقي خائبًا. 
وأنه لم توجد، إلى اآلن، مدرسة صناعية واحدة، ولم توجد مدرسة ثانوية واحدة 	 

مدرسة  وجدت  ملا  اليهودي  )خضوري(  ق��ادوري  هبة  لوال  وأنه  الصفوف،  كاملة 
طولكرم التي فتحت منذ سنتني والتي يذكرها املندوب السامي كأنها عمل من أعمال 

السلطات البريطانية التي يحق أن تفخر بها. 
وأن إدارة املعارف التي تشرف على مدارس العرب تدار من قبل موظفني إنكليز هم 	 

الذين يضعون املناهج واألنظمة. 
وأن إدارة املدارس هي إدارة شديدة الوطأة إرهابية املسلك تكاد حترم أي تعليم قومي 	 

مراقبة شديدة، وتطلب  ذلك  في  العرب  املعلمني  تراقب  وأنها  وأي روح وطني، 
منهم أن يكونوا رقباء على بعضهم. 

جمعية 	  رئيس  الوقت  ذات  في  هو  املعارف  مدير  هو  الذي  اإلدارة  هذه  رئيس  وأن 
أجنبية ذات صبغة تبشيرية.

أهملته  الذي  العظيم  اإلهمال  درجة  على  للداللة  موجزًا،  ولو  هذا،  نذكر  أن  يكفي 
التهذيبية، ويزيد في ألم العرب، من هذا  الناحية اخلطيرة من نواحي حياة العرب  هذه 
تهذيبية عظيمة. فمدارسهم حرة في  اليهود من حركة  ما عند  الشديد رؤيتهم  اإلهمال 
أوالدهم  وجميع  القومي  للتهذيب  واسع  مجال  فيها  ولهم  ونظمها،  وبرامجها  إدارتها 

صبيانًا وبنات الذين هم في سن الدراسة في املدارس. 
ففي مدارسهم، نحو ثالثني ألف تلميذ  وهو سدس مجموع عددهم، ومبعنى آخر هو 

العدد الطبيعي للذين هم في سن الدراسة. 
من  نصيبها  تستوفي  وإدارتهم  وصناعية،  وفنية  كاملة  ثانوية  عديدة  م��دارس  ولديهم 

ميزانية املعارف حسب نسبة اليهود العددية في البالد. 
سياسة احملاباة: 

ميزانية  من  حصتهم  اليهود  وإعطاء  فقط،  العرب  مدارس  على  اإلنكليز  سيطرة  ففي 
تنشئة  في  واإلدارة  احلرية  مطلقي  وجعلهم  العددية،  نسبتهم  حسب  ن��ق��دًا،  امل��ع��ارف 
ناشئتهم، ووضع التعليم والتهذيب القومي وفق آمالهم، ورغباتهم، أكبر برهان على 
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لليهود وعلى  بالنسبة  فلسطني  اإلنكليزية في  السلطات  تسير عليها  التي  سياسة احملاباة 
رغبتها في الضغط على العرب في التهذيب والثقافة القومية والوطنية. 

سياسة التخدير وجلنة املعارف: 
إن  يقول  أن  احلزب  فيأسف  للمعارف  حتقيق  جلنة  تعيني  من  املندوب  إليه  أشار  ما  أما 
انتدبوا  الذين  العرب  األعضاء  وأن  وفتور،  جمود  بكل  التعيني  هذا  قابلوا  قد  العرب 
لعضوية هذه اللجنة قد استقالوا واحدًا إثر واحد، ألن سياسة السلطات اإلنكليزية في 
وجعلتهم  العرب  نفوس  من  وطمأنينة  ثقة  كل  أفقدت  ونتائجها،  وأعمالها،  اللجان، 

يعتبرونها أسلوبًا من أساليب التخدير والعبث. 
على أن مما يؤسف له جد األسف أن تكون السلطات اإلنكليزية مسيطرة على البالد منذ 
خمس عشرة سنة ثم ال يكون عندها بحوث وافية عن حاجة البالد، وال مشاريع جاهزة 
عن كيفية سد هذه احلاجة، وال سياسة تعليمية واضحة للسير عليها، وأن تعمد، اآلن 
فقط، وبعد أن تكررت ضجة األهالي واحتياجاتهم، إلى تعيني جلنة لدرس املشروع، 

وهذا ما يؤكد عدم ثقة العرب بسياسة اللجان وأعمالها. 
املعارف  ميزانية  في  نصيبهم  يعطوا  أن  بإحلاح  يطلبوا  أن  ه��ذا  بعد  احل��ق  كل  وللعرب 

بنسبتهم العددية وأن يتولوا هم أنفسهم إدارة مدارسهم وسياسة تهذيب ناشئتهم.

املشروع اإلنشائي وأسسه الباطلة
أشار املندوب السامي إلى املشروع اإلنشائي وتقرير فرنش عنه واخلطوات التي متت في سبيل 
درسه وحتقيقه، ومن الواجب أن نذكر، هنا، تعليقًا على هذه اإلشارة. أن املشروع اإلنشائي 
هذا لن يكون العالج ملشكلة معقدة كمشكلة األراضي في فلسطني وأن اللجنة التنفيذية العربية 

قد رفضته رفضًا باتًا. ألنها لم تر فيه حاًل لهذه املشكلة بسبب قيامه على أساسني:
حتديد حاجة العرب.	 
إيجاد السبل لتيسير األراضي إلسكان اليهود.	 

ثم بسبب كون الذي أريد من حتديد حاجة العرب هو تعيني العدد الذي أصبح بدون 
أرض وال عمل بسبب انتقال األراضي لليهود وجعل الوكالة اليهودية ذات رأي في هذا 

التعيني أيضًا. 
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وهو أسلوب ال يدفع قطعيًا اخلطر الذي يهدد العرب من جراء انتقال األراضي التي في 
يدهم لليهود. 

مسألة األراضي اخلطيرة: 
أجراها  التي  والتحقيقات  ج��دًا،  محدودة  فلسطني  في  الزراعية  األراض��ي  مساحة  إن 
خبراء اإلنكليز الرسميون أثبتت أن األرض التي بقيت في يد العرب تنقص عن حاجتهم 
اليوم بدون أرض، وأن  كمجموع نقصًا كبيرًا، وأن ستة وثمانني ألف عائلة عربية هي 
الفالح من جراء  وأن  الكفاف،  معيشة  لهم  يؤمن  العرب ال  يد  في  بقي من األرض  ما 
ذلك هو في ضنك وبؤس شديدين، وهذه احلاجة هي بقطع النظر عن االزدياد التناسلي 
املستمر في العرب، ومعنى ذلك أن هذا النقص في كفاية األراضي وهذا العدد من العرب 
الذين هم بدون أرض سيزداد سنة بعد سنة. وإذا الحظنا أن الزيادة التي ظهرت، خالل 
السنوات العشر األخيرة التي مرت بني اإلحصاءين الرسميني قد بلغت نحو 20 باملئة ظهر 
لنا هذا ظهورًا واضحًا، وحق لنا أن نتساءل عما تكون وضعية العرب عليه إزاء مشكلة 

األراضي بعد عشر سنني، ثم بعد عشرين، ثم بعد ثالثني سنة. 
قريبًا  السؤال سيتضمن خطرًا شديدًا ومستقباًل  اجلواب على هذا  أن  ريب  وليس من 
العرب ال ميكن  أن حاجة  قاطعة  يثبت بصورة  هنا  البالد، ومن  في هذه  للعرب  مظلمًا 
حتديدها قط، وأن أية محاولة في ذلك إمنا هي محاولة نظرية للوهم، فيها األثر األكبر، 
وإذا اعتبرنا أن اليهود أصحاب حاجة وأنهم ميلكون اليوم نيفًا وأربعني ألف دومن زيادة 
عن حاجتهم ظهر لنا مقدار الظلم والتناقض في معنى حتديد حاجة العرب لتيسير أراض 

جديدة لليهود. 
البالد،  في  هم  الذين  العرب  حاجة  حاجتني:  أم��ام  السلطات  أن  ج��داًل  سلمنا  وإذا 
وحاجة اليهود هي التي يجب عليها أن تضمنها، وأنه إذا تعارضت احلاجتان فإن الذي 

يجب إسقاطه منهما هي حاجة الذين هم في اخلارج حتمًا.
تطبيقه على ماليني  يتوقف  ال���ذي  امل��زع��وم  اإلن��ش��ائ��ي  امل��ش��روع  أن  ه���ذا،  إل��ى  أض��ف 
من  هي  البالد  في  الساحقة  األكثرية  أن  ومبا  عظيمة،  أعباء  البالد  سيحمل  اجلنيهات، 
العرب فإن النصيب األكبر من هذه األعباء سيقط عليهم في حني أن فوائد هذا املشروع 

سيجنبها اليهود في الدرجة األولى، وسيخسر العرب من جرائها أراضيهم. 



145

هذا هو سر نظر العرب إلى هذا املشروع بنظر اإلحجام، وهذه هي بعض األسباب التي 
من أجلها نفض العرب أيديهم منه ورفضوه رفضًا باتًا. 

إن مشكلة األراضي في فلسطني هي من أشد مشاكلها تعقيدًا، والعرب عامة ينظرون إليها 
كأشأم مشاكلهم حااًل ومستقباًل، ألنها حتمل بني طياتها عوامل االندخار واالنهدام، للكيان 
العربي بصورة عملية، وهم يرون أن سكوت السلطات البريطانية عن معاجلة هذه املشكلة 
العرب  كيان  على  باحملافظة  البريطانية  احلكومة  وتعهد  يتفق  ال  اآلن  حتى  حاسمة  معاجلة 

ووضعيتهم في البالد، األمر الذي يستولي من جرائه ذعر وهلع شديدان على العرب. 
وجوب وضع تشريع ملنع بيع األراضي من العرب إلى اليهود:

انتقال  مينع  سريع  تشريع  بوضع  إال  يكون  لن  اخلطيرة  املشكلة  لهذه  احلاسم  والعالج 
األراضي من العرب إلى اليهود منعًا باتًا، وبهذه الصورة يضمن للعرب عدم انهدامهم 
كأمة ألن الضائقة املالية وإغراء املال اليهودي يؤثران بطبيعتهما في األفراد فيستمرون على 
بيع أراضيهم إلى اليهود في حني أن هذه األراضي يزرعها العرب، إما البائعون أنفسهم 

وإما العرب الذين ال أرض لهم. 
ولن يستطيع العرب أن يحموا أنفسهم كأمة ضد هذه البيوعات الفردية، أو أن يدبروا 
حلماية  ماسة  حاجة  في  فهم  للبيع،  أصحابها  يعرضها  التي  األراض��ي  ملشتري  األم��وال 
قانونية، وإذا كانت القوانني توضع للحاجة وحلماية طبقات الناس وحقوقهم وأمتهم، 
فإن وضع تشريع ملنع انتقال أراضي العرب لليهود هو أشد ما تتطلبه احلاجة إلى حماية 
أن يحمي  الذي ال يستطيع  الشعب  برمته من االكتساح والتهدمي، هذا  العربي  الشعب 
نفسه أمام قوى اليهود املالية الهائلة وفي ظروف وصل فيها صاحب األرض العربي إلى 
أدنى دركات الفقر والبؤس الباهظ من الديون والضرائب، وما لم يوضع هذا التشريع 
أراضي  اكتساح  في  ممعنني  اليهود  ويبقى  وخطرها  تعقيدها  في  األراض��ي  مشكلة  تبقى 

العرب وحتطيم بنيانهم. 
وليس في هذا إال العار والظلم يسجلهما التاريخ على السلطات اإلنكليزية في سبيل 

إرضاء املطامع اليهودية وإشباع شهواتها. 
مسألة الهجرة اليهودية اخلطيرة 

في  بدخولهم  سمح  الذين  املهاجرين  عدد  إلى  بيانه،  في  السامي،  املندوب  أشار  قد 
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العدد  إنه سمح بهذا  إم��رأة(، وقال   1500 الستة األشهر األخيرة وهو )3000 رجل و 
بناء على احلالة االقتصادية املرضية في البالد، وال يسع احلزب إال أن يقابل هذا القول 
بالدهشة الشديدة، إذ إنه يرى تناقضًا عجيبًا، فبينما يشكو املندوب السامي، في مكان 
آخر من خطابه، من األزمة املالية وفقر األهالي، وبؤسهم يقول هنا إن احلالة االقتصادية 
هذه  فإن  العالية،  اليهود  حالة  املرضية  االقتصادية  احلالة  بهذه  يعني  كان  ف��إذا  مرضية، 
احلالة ال يصح أن تكون مقياسًا قط، ثم لسنا ندري ما هي األساليب التي سارت عليها 
السلطات على حذر في السماح للمهاجرين اجلدد، وأن تتأكد، في أول األمر، من عدم 
وجود عمال عاطلني من العرب واليهود على السواء، ونظرة واحدة، إلى القرى واملدن 
والذين ال  يتضورون جوعًا  الذين  العرب  العاطل من  الكبير  العدد  ملعرفة  تكفي  العربية 
مزاحمات  من  آلخر،  من حني  يقع،  ما  إلى  ثانية  نظرة  ثم  منه،  يقتاتون  يجدون عماًل 
عمال  نقابات  مطالبة  ومن  العمل،  على  العرب  وعمال  اليهود  عمال  بني  ومشاجرات 
اليهود من السلطات اإلنكليزية تهيئة عمل لعمالها العاطلني تكفي للمعرفة أن في البالد 
عمااًل كثيرين عاطلني عن العمل عربًا ويهودًا، فسماح املندوب السامي، واحلالة هذه، 
مبثل هذا العدد العظيم، في مدى ستة أشهر، ال ميكن أن يفسر إال بأن الدوائر التي تقدر 
ظروف العمل واحلاجة إلى عمال يهود ال جتري في أعمالها على ما تتحمله حالة البالد 
االقتصادية، وإمنا جتري على رغبة الدوائر اليهودية التي ترغب دائمًا وبإحلاح عنيف في 
فتح باب البالد على مصراعيه ملهاجرة ضخمة تغرق البالد بقطع النظر عما تؤدي إليه من 
أضرار ومزاحمات اقتصادية، وويالت اجتماعية أيضًا، ومن حق العرب الذين يعتبرون 
مسألة الهجرة كمسألة األراضي من األخطار التي تهدد كيانهم القومي واالقتصادي أن 
يعتقدوا، بحق، أن السلطات اإلنكليزية القائمة في البالد هي راضخة في مسألة الهجرة 

لشهوات اليهود ورغباتهم، وأنها ال تعبأ وال تهتم حلماية كيان العرب ومصاحلهم. 
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امللحق السادس
بيان حزب االستقالل العربي

 بشأن مشروع املعاهدة السورية – الفرنسية
)*( 1933/1/16

يرقب حزب االستقالل العربي في فلسطني تطور القضية العربية في سوريا الشمالية، 
باعتبارها جزءًا من القضية العربية العامة، وباعتبار أن فلسطني جزء طبيعي منها يهمه من 

أمرها ما يهمه من أمر سوريا اجلنوبية. 
األفرنسي يحمل أسس  العميد  أن  األنباء اخلاصة  به من  اتصل  مما  ولقد عرف احلزب 
والسيادة  الوحدة  وهي  للبالد  املقدسة  الغاية  حتقق  ال  وفرنسا  سوريا  بني  تعقد  معاهدة 
ميادين  في  السوريون  أجلها  من  يجاهد  ي��زال  وال  جاهد،  التي  الغاية  وتلك  القومية، 

السياسة والكفاح، وقد ضحوا في سبيلها بكثير من الدماء الذكية واألنفس الطاهرة. 
وملا كان أي تساهل في أسس الوحدة والسيادة القومية يتنافى كل التنافي مع تلك الغاية 
املقدسة ويكون حجة دامغة على البالد، وغال ثقياًل في عنقها يعرقل سيرها إلى الهدف 

األعلى الذي تبغيه. 
سوريا  أبناء  من  العامة  القضية  في  شأن  صاحب  كرمي  وطني  بكل  يهيب  احل��زب  فإن 
الشمالية، إلى شدة االنتباه واحلذر واجلري على خّطة احلزم في هذا الدور الدقيق الذي 
جتتازه البالد، وأال يتساهل وأال يقر أي تساهل في هذا املوضوع اخلطير الذي يتعلق بحياة 

البالد ومستقبلها. 
1933/1/16

حزب االستقالل العربي بفلسطني

*-   نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، أكرم زعيتر، ص372.
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امللحق السابع
بيان حزب االستقالل العربي املوجه إلى العرب

في جميع األقطار 
في 1933/9/28 )*(

نداء إلى كل عربي كرمي، وكل هيئة عربية، وكل صحيفة عربية في أنحاء األرض. 
يبعث حزب االستقالل العربي في فلسطني، نداءه هذا وحالة العرب في فلسطني قد 
انتهت إلى ما تهلع له القلوب وتضطرب النفوس وتهتز املشاعر، إذ أخذ املستقبل املشؤوم 
يبدو كاحلًا ومظلمًا وخطر التالشي لكيان العرب يتجسم يومًا فيومًا، ويحدق بهم إحداقًا 
خاصة،  اليهودية  والهجرة  األراض��ي  بيع  ناحية  هما  كبيرتني  ناحيتني  من  منبعثًا  مفزعًا 

وناحية احلكم االستعماري املباشر عامة. 
عن  وانسالخهم  القومي  بنيانهم  وانهيار  العرب  تالشي  إلى  تؤديان  الناحيتني  وكلتا 

أرض آبائهم وأجدادهم بفعل السياسة البريطانية الصهيونية. 
ومشكلة األرض قد بلغت حدها األكبر من اخلطر، إذ نشط اليهود، في املدة األخيرة، 
العرب  بأيدي  بقيت  التي  القليلة  العربية  األرض  وهي  عظمًا،  نشاطًا  األراض��ي  البتياع 
والتي إذا تسنى لليهود ابتياعها، وأكثرها واقع في السهول الساحلية ذات القيمة الزراعية 
اجليدة، أصبح اليهود ميلكون معظم اجلهات الساحلية اخلصبة في البالد وسلسلة متصلة 
اخلطر  هذا  إلى  يضاف  املصير  بسوء  البالد  ينذر  خطر  من  هذا  في  ما  وظاهر  احللقات، 
اآلخر الذي مياشيه جنبًا إلى جنب وهو الهجرة الصهيونية وإغراق فلسطني بسيل عرم من 
املهاجرين اليهود، يدخلون بجوازات سفر وبطرق غير مشروعة، كل هذا نتيجة استقتال 
اليهود لبناء اململكة اليهودية في فلسطني على أنقاض الكيان العربي املتداعي إلى السقوط 

واالنهدام. 
ولقد أصبح أكثر من ستة وثمانني ألف عائلة عربية ال أرض لها، ومن دون مأوى وال 
كلفوا  الذين  اإلنكليز  اخلبراء  وضعها  التي  الرسمية  التقارير  بشهادة  هذا  وثبت  كسب، 
درس احلالة درسًا دقيقًا، وكانت النتيجة الواقعة حتى اليوم، أن انتقلت أجود األراضي 

*-  نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، أكرم زعيتر، ص317-318.
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يوم  تشهد كل  فلسطني  وباتت  القاحلة،  اجلبلية  املناطق  في  العرب  وان��زوى  اليهود  إلى 
وتشرد  قطعة،  بعد  قطعة  واألراض���ي  أخ���رى،  بعد  قرية  ب��ذه��اب  كيانها  ان��ه��دام  مآسي 

املزارعني وهيامهم على وجوههم إلى حيث الفناء والدمار هم وعيالهم وأوالدهم. 
يجري كل هذا جريًا مطردًا، سنة فسنة، والسلطات اإلنكليزية في فلسطني ممعنة في 
حكم البالد حكمًا استعماريًا مباشرًا ثقيل الوطأة مسلحًا بأقسى ما عرفه البشر من ضروب 
البالد به  البريطانية في وضعه وتكبيل  التقنني والتشريح واألنظمة، مما تدأب السلطات 
ومتهيدها إلنشاء الوطن القومي اليهودي، وقد بلغت احلال، خالل اخلمس عشرة سنة 
السابقة من الويل واإلرهاق، مبلغًا يعز وصفه ويصعب تصوره، فأصبح العرب وليس 
لهم من أمر بالدهم ووسائل حمايتهم شيء، ولم تلتفت السلطات البريطانية إلى شيء 
من أنني الشعب العربي وتظلمه وشكاياته طالبًا وضع حد لهذه الغزوة الصهيونية املجتاحة 
وسن قانون عاجل مينع بيع األراضي من العرب إلى اليهود منعًا باتًا، ويغلق باب الهجرة 
الصهيونية، وطالبًا أن يتسلم مقاليد حكم نفسه بنفسه حفظًا لكيانه، وهو العالج الطبيعي 
فتمثل  املنتظر،  الفناء  السحيقة حيث  الهوة  تتردى في  بغيره تظل فلسطني  الذي  الوحيد 

فاجعة األندلس ثانية دون أن يغني فيها ندب أو عويل. 
ويسار بالوطن القومي اليهودي في قلب البالد العربية، وعلى كنف اجلزء الشمالي من 
جزيرة العرب، واألقطار العربية املجاورة لم تقم بعمل بعد تشعر منه السياسة البريطانية 
استفحلت غزوته فسيشمل  إذا  الذي  الكارثة ودرء هذا اخلطر  العرب على دفع  بتضافر 
الفترة  الدالئل في شرق األردن تدل عليه في هذه  غير فلسطني ال محالة، كما أخذت 
األخيرة، فحزب االستقالل العربي في فلسطني، وهو يرى كل هذا حافزًا ويقيس على 
الواقع املصير املتوقع مستقباًل، يناشد كل عربي كرمي وكل هيئة عربية وكل صحيفة عربية 
في أنحاء األرض، ويناشد أهل البالد العربية الشقيقة إلى التضافر والتآزر مع إخوانهم 
عرب فلسطني في رد هذه النكبة التي كادت تأتي عليهم، وإلى الوقوف في وجه السياسة 
ابتغاء وضع حد لهذه احلالة املروعة  اإلنكليزية موقف املدافع عن حياته وبقائه وكيانه، 

التي كادت تفتك بقطر عربي وتذهب به فريسة املطامع االستعمارية والصهيونية. 
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امللحق الثامن
بيان حزب االستقالل العربي

 ردًا على تصريح للمندوب السامي 
بشأن قضيتي األرض والهجرة

)*( 1933/3/3
إلى األمة الكرمية. 

أن  الهجرة وبيع األراض��ي،  علمت األمة، وهي جتتاز أشد األدوار خطرًا، وتنتابها جائحة 
املندوب السامي البريطاني يرى، بصفته ممثل السلطة البريطانية في هذه البالد، أن وقف الهجرة 
مناقضًا ملصلحة  مذهبًا  األول  األمر  تعليل  في  لهما، وذهب  اقتضاء  األرض ال  وبيع  اليهودية 
العرب وممكنًا من نفوسهم االعتقاد الذي عاد ال يحتاج إلى أقل دليل أن مصيرهم واحلالة هذه 
األف��راد، وهو  البيع من حقوق  أن  الثاني،  باالمر  يتعلق  فيما  التالشي واالندثار، وقال،  إلى 
كيان  يبيد  البيع  استمرار  ك��ان  ول��و  السلطة  جانب  من  له  التعرض  عن  مبعزل  احل��ق  ه��ذا  يجعل 
العرب، وقد كان جواب املندوب السامي آخر دليل تعطيه السلطة على أن سياسة وضع البالد 
في حاالت سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد على إنشاء الوطن القومي اليهودي سياسة ال 
رجوع فيها وال محيد عنها، ولذلك لم يكن جواب فخامة املندوب إال جناية عما يفيد ثبات 
السلطة املستعمرة في ما هي سائرة عليه. وقد علمت األمة، فيما مضى، وتأكد لها، اليوم، 
إذا عادت فوحدت كلمتها ونظمت صفوفها،  إلى دفعه إال  بها ال سبيل  أن هذا اخلطر احلائق 

وأخلصت لله والوطن جهادها، وجهرت بأنها مفادية باذلة في سبيل حريها واستقاللها. 
ال  وإمي��ان  أكيد  بحزم  املوقف  لتتدبر  الكرمية  األم��ة  العربي  االستقالل  ح��زب  يدعو  فلذلك 
يتزعزع، وأن تتخذ من االجتماع العام الذي تقرر عقده في ثغر يافا في 26 آذار )مارس( اجلاري 
سبياًل إلى بعث حركة وطنية قوية األساس، محكمة اخلطه، واضحة الغاية، كفيلة بإقناع العالم 
وال  لغيرها،  طعمة  تكون  ولن  باحلياة  جديرة  اجلنوبية  سوريا  بأن  خاصة  البريطانية  والسلطة 

مستعدة لتحمل هذا الظلم عن طريق الهجرة املكتسحة واجلالء عن األرض بفعل البيوع. 
هيئة احلزب

*-   نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1918-1939، أكرم زعيتر، ص372.
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امللحق التاسع
مذكرة حزب االستقالل العربي 

بشأن سياسة الالتعاون في املؤمتر الوطني 
في يافا 1933/3/26 )*(

إن حزب االستقالل العربي الذي أخذ على نفسه اجلهاد في سبيل االستقالل والوحدة 
يحتفظ  وأن  عربية،  فلسطني  تكون  أن  مبادئه  م��ن  وال���ذي  االن��ت��داب،  وإل��غ��اء  العربية 
األراض��ي  بيوع  قضية  إليها  وصلت  التي  اخلطرة  احلالة  درس  أن  بعد  للعرب  بأراضيها 
والهجرة اليهودية، يرى أن هذه احلالة قد اشتدت إلى درجة تنذر كيان العرب باالنهيار 

والفناء السريع.
وقد استعمل العرب، إلى اآلن، كل وسيلة وبذلوا كل جهد لتصوير ذلك للسلطات 
اإلنكليزية في لندن وفلسطني، طالبني توقيف هذا اخلطر مبنع بيع األراضي لليهود وسد 
باب البالد دون الهجرة، ولكنهم لم يروا فيها أي محاولة صادقة ملعاجلة احلالة وتوقيف 
بلهجة حاسمة تتضمن اإلصرار  السلطات يصارحهم  اخلطر ثم سمعوا أخيرًا ممثل هذه 

على اخلطه احلاضرة دون ما اهتمام مبا يراه العرب فيها من شر وضرر.
من أجل هذا، فإن احلزب يعتقد أنه آن للعرب أن يعبروا عن استنكارهم لهذه اخلطه 
إن  معها،  التعاون  ع��دم  بإعالن  وذل��ك  عمليًا،  السلطات  ه��ذه  من  ثقتهم  ن��زع  ويعلنوا 
العرب قد قرروا عدم التعاون هذا منذ بدء االحتالل، برفضهم االنتداب وعدم اعترافهم 
قرارهم هذا ظل  أن  البالد مبوجبه، غير  القائمة في  السلطات  مبشروعيته وال مبشروعية 

نظريًا وكانوا عمليًا مع هذه السلطات ألن عدم التعاون معها يتناول: 
الالتعاون االجتماعي كمقاطعة احلفالت والوالئم واألندية واجلمعيات. 

الالتعاون السياسي كمقاطعة اللجان والوظائف واحملاكم والضرائب والقوانني.
الالتعاون االقتصادي كمقاطعة البضائع واملصنوعات واجلمارك والرسوم األخرى.

وليس من ريب في أن العرب كانوا مقصرين في اقتصارهم على القرار النظري دون 

*-   نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1918-1939، أكرم زعيتر، ص373.
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تطبيق عملي في خطط الالتعاون، والواجب اآلن هو التوجه نحو تطبيق هذه اخلطط، 
األشخاص  تقدم  إذا  أكثر  مضمونًا  يكون  اخلطط  ه��ذه  ف��ي  النجاح  أن  يعتقد  واحل���زب 
البارزون في البالد، وأعلنوا اعتناقهم ملبدأ الالتعاون وعزمهم على السير فيه، وهو يرى 

أن يبدأ الالتعاون اآلن في اخلطوات اآلتية: 
التعاون اجتماعي يتناول:

مقاطعة احلفالت والوالئم. 
عدم االشتراك في اجلمعيات واألندية اإلجنليزية واليهودية.

التعاون سياسي يتناول:
مقاطعة اللجان احلكومية.

مقاطعة املجالس السياسية.
االمتناع عن دفع الضرائب املباشرة مثل العشر والويركو وضريبة املدن، إذ ال ضرائب 

من دون متثيل.
التعاون اقتصادي يتناول: 

مقاطعة البضائع واملصنوعات اإلنكليزية واليهودية. 
االقتصار على ما هو ضروري من البضائع التي تدفع رسومًا وجمارك.

الهيئة املركزية 
حلزب االستقالل العربي بفلسطني 
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امللحق العاشر
بيان حزب االستقالل العربي 

مبناسبة زيارة اللورد اللنبي ملدينة القدس
والدعوة ملقاطعته
)*( 1933/4/9

القدس،  في  املسيحية  الشبان  جمعية  من  بدعوة  البالد  هذه  إلى  اللنبي  اللورد  يقدم 
أقيم  ال��ذي  ال��ن��ادي  وه��و  اجلمعية،  ه��ذه  ن��ادي  افتتاح  ي��وم  الكبرى،  احلفلة  في  ليخطب 
وأنشئ، بعد احلرب، لغايات ظاهرة معروفة في هذه البالد وبلغت تكاليفه مئات األلوف 

من اجلنيهات، وظلت هذه اجلمعية تدأب وجتد في بنائه وتشييده عدة سنوات.
وإن قدوم اللورد اللنبي اليوم إلى هذه البالد العربية ليظهر على رؤوس األشهاد على 
رأس أكبر مؤسسة تبشيرية مشتقة بلحمتها وسداها وخطتها وغايتها من لب االستعمار 
عسكرية  حملة  رأس  على  العامة،  احل��رب  سني  أواخ��ر  األول،  دخوله  بعد  وروح��ه 
يثير  واستقاللها،  الشعوب  حريات  أجل  من  احل��روب  تلك  تخوض  أنها  تدّعي  كانت 
التي يرى من خاللها صور  أملًا وأعمق االنفعاالت  الذكريات  في نفس كل عربي أشد 
وتردادها جارحًا  مؤملة  الذكريات  تكون هذه  بارزة جلية، وكيف ال  اإلغ��راء واخلديعة 
مثيرًا وقد كان اجليش العربي يحاول وجيش احللفاء، جنبًا إلى جنب، في سبيل حرية 
العرب واستقاللهم، باذاًل الدماء واألرواح إلدراك الغاية القومية املقدسة وهي وحدة 
العرب وإنشاء كيان مستقل لهم، تؤلف سورية اجلنوبية منه جزءًا عزيزًا غير منفصل عنه 
بحال، ولوال اعتقاد العرب بأن احللفاء ال يراعون ما يعاهدون عليه، ولو علم العرب 
وقتئذ بأن احللفاء، وفي طليعتهم بريطانيا، إمنا كانوا يخادعون العرب، يصادقونهم في 
الظاهر ويتآمرون عليهم وعلى اقتسام بالدهم في الباطن ملا كان يسيرًا على أي جيش من 
جيوش احللفاء أن يغزو هذه البالد مهما عظمت قوته وكثرت أسلحته، فقد قاتل العرب 
في سبيل استقاللهم، وغلوا في دفع الثمن لهذا االستقالل غلوًا كبيرًا وكانت طيارات 

*-    نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1939-1918، أكرم زعيتر ص373-374.
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واالشتراك  بالثورة  االلتحاق  إلى  العرب  دعوة  املتضمنة  املناشير  اجلو  من  متطر  احللفاء 
في حرية التحرير واإلنقاذ واستنهاض العرب في مختلف أقطارهم ليعملوا على حتقيق 
أمانيهم، ثم ال ينسى العرب وال ينسى اللورد اللنبي ذلك املنشور اخلطير الذي نشره هو 
أنهم  العرب  البالد  أهل  يعد  وفيه  املشؤوم،  االحتالل  أول  وعرضها،  البالد  طول  في 
العرب  أمانيهم ورغباتهم. أجل، لن ينسى  بأنفسهم طبق  أنفسهم  صائرون إلى حكم 
ذلك القتال الذي قاتلوه في احلرب الكبرى في جانب احللفاء، جانب جيوش بريطانيا 
التي كان يقودها اللورد اللنبي وحتت إمرة أمراء العرب املجاهدين، وملا انتصر احللفاء 
قابل العرب هذا االنتصار باالبتهاج واالرتياح باعتباره انتصارًا لهم وفوزًا أحرزوه في 
قضيتهم وحرية بالدهم ووحدتهم، ولكن العرب ما عتموا أن وجدوا أن هناك مكيدة 
باحلقائق  يصطدمون  فأخذوا  قضيتهم  حساب  على  مصطنعة  وم��ؤام��رة  ضدهم  مدبرة 
املرة، واحدة بعد أخرى حتى كشف الغطاء وبأن كل خفي مستور وظهرت النيات املبيتة 
وإذا  احلرب وخدعتها،  تسترها ظروف  كانت  التي  اخلبيثة  االستعمارية  الروح  وجتلت 
بالعرب يسمعون وزراء بريطانيا يخطبون في األندية الرسمية واحملافل االجتماعية أن 
احلرب الصليبية قد انتهت حلقتها األخيرة باستيالء اللورد اللنبي على "املدينة املقدسة" 
و"األرض املقدسة"، وإذا هم يقرأون في كتب القوم ومؤلفاتهم هذه املعاني بعبارات 
إنكليزية  يهودية  مؤامرة  أمام  فوق كل ذلك  وإذا هم  واضحة وأساليب جلية مختلفة، 
صليبية  مؤامرة  أمام  ثم  والظلم،  واخليانة  الغدر  في  مثياًل  لها  التاريخ  يشهد  لم  فظيعة 
تبشيرية فتعقد املؤمترات التبشيرية في بالدهم وتدعي في هذه املؤمترات دول االستعمار 
إلى اغتنام الفرصة في بسط سلطاتها على البالد العربية اإلسالمية بتقوية احلركة التبشرية 

وشد أزرها. 
وها هي سوريا اجلنوبية ترى اللورد اللنبي القائد العسكري السياسي باألمس سائق مئات 
األلوف إلى ميادين القتال، حيث تسفك الدماء وتزهق األرواح، يحج اليوم إلى "املدينة 
املقدسة" داعيًا من دعاة احلركة التبشيرية الظاهرة واخلفية من السلطات االستعمارية ويثير 
القائد العسكري احلربي البارحة والسلمي اليوم بقدومه هذا املقدم ألجل هذه الغاية، في 
نفس األمة العربية، مختلف الذكريات املؤذية واالنفعاالت اجلارحة املنبثقة عن إقامة هذه 

الظواهر الصليبية االستعمارية اليهودية معًا. 
في  واالنقالبات  التطورات  يتمثل هذه  فلسطني، وهو  في  العربي  االستقالل  فحزب 
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مرددًا  اللنبي  اللورد  مقدم  ملناسبة  هذا  بيانه  ينشر  خاصة،  وفلسطني  عامة  العرب  قضية 
آمالهم وغمط حلقوقهم وضياع لدماء شهدائهم وأرواح  العرب من خيبة في  ما أصاب 
وبريطانيا من غدر  احللفاء  اقترفه  ما  لكل  استنكار ومقت  ضحاياهم، وصارخًا صرخة 
نظر  العربي  االستقالل  حزب  ويلفت  العرب،  آلم��ال  وتخييب  والعهد  للوعد  ونقض 
اللورد اللنبي إلى هذه التصرفات املخزية املهلكة واملؤامرة الفظيعة التي رمى بها العرب 
وجعلهم يعتقدون أن املبادئ السامية التي كان يبشر بها احللفاء ويعبئون جيوشهم للذود 
شريفة  غير  وسائل  سوى  اآلن،  هي  وليست  وقتئذ،  تكن  لم  يأفكون،  كانوا  كما  عنها 
لتحقيق مطامح الفتح واالستعمار وتسخير األمم الضعيفة إلشباع مطامعهم وجشعهم، 
وهذا ما حمل العرب على انتزاع كل ثقة في الدول املستعمرة التي حالفوها أمدًا ووقفوا 
والسخط  املقت  لها  يضمرون  ب��ات��وا  منها  رأوا  م��ا  ك��ل  بعد  وال��ت��ي  نسيجها  حقيقة  على 

واالشمئزاز واإلزدراء.
حقوقها  ألخذ  العمل  في  الهازلة،  غير  اجل��ادة  اخلديعة،  بعد  املستفيقة  العربية  األم��ة  وإن 
من  ومشهد  مسمع  وعلى  الله  أمام  العهد  القاطعة  العدد  الوافرة  وكيانها،  استقاللها  وابتناء 
وتتمتع  بيدها  أمرها  كامل  متتلك  حتى  والكفاح  املقارعة  سبيل  تترك  لن  أنها  أجمع،  العالم 
مبطلق الكيان االستقاللي العربي احلر حتى تهزأ بعد اليوم بكل ما يتغني به املستعمر من إقامة 
عنجهيته  بصورة  وأحاطها  وعظمته،  ابهته،  من  عليها  أفرغ  مهما  اخلادعة  املظاهر  هذه  مثل 
وجبروته، وتسير هذه األمة الكرمية إلى األمام بقوة جبارة لتصل إلى ما وضعته نصب عينيها 
فتعاد  السابقة  به حضارتهم  الذي حتيى  العرب  نبيل، وهو استقالل  من غاية شريفة ومقصد 
سيرتها األولى كما عرفها العالم عهدها األول، شريفة طاهرة، تدر اخلير الذي ال يأتيه الباطل 

من بني يديه، وال من خلفه على البشر أجمعني، مؤسسة على الفضائل اإلنسانية، احلقة. 

وعاشت سوريا اجلنوبية بالدًا عربية للعرب. 

بيت املقدس 14 ذي احلجة 1351، 9 نيسان )إبريل( 1933

حزب االستقالل العربي في فلسطني 
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امللحق احلادي عشر
بيان حزب االستقالل العربي

 بشأن الظهير البربري
)*( 1933/5/16

بيان حزب االستقالل حول الظهير البربري 
1352 24 محرم   ،1933 أيار )مايو(   16

إن حزب االستقالل العربي في فلسطني يعلن مبناسبة ذكرى صدور الظهير البربري في 
آذار )مارس( منذ ثالث سنوات، استنكاره الشديد لألساليب   16 املغرب األقصى في 
الفظيعة والطروح العدوانية التي جتري عليها سلطات االستعمار في تلك البالد العربية 
احلركة  احل��زب  ويؤيد  الشريعة.  أحكام  حظيرة  من  املسلمني  البربر  إلخ��راج  اإلسالمية 
املباركة التي تقوم بها األمة العربية املغربية النبيلة وأحرارها األباة إللغاء الظهير، كما أن 
احلزب يكبر اعتصام البربر بأهداب اإلسالم وثباتهم عليه غير راضخني لسياسة الظهير، 
العربي واإلسالمي،  العاملان  املغرب، ومن ورائهم جميعًا  متضامنني مع إخوانهم أهل 
القوم  وليكونوا من  قامت عليه،  الذي  املشؤوم  الظهير  السياسة، ويعطلوا  ليبطلوا هذه 

الذين انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الهيئة املركزية حلزب االستقالل العربي 
في فلسطني 

*-   نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1918-1939، أكرم زعيتر، ص376. 
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امللحق الثاني عشر
بيان حزب االستقالل العربي 

بشأن املطامع الصهيونية في سوريا الشمالية
)*( 1933/6/22

بيان حزب االستقالل في فلسطني إلى أهالي سوريا
حول املطامع الصهيونية في بالدهم

إلى  ترمي  التي  بالصهيونية  الغاشم  االستعمار  نكبهم  الذين  فلسطني  في  اخوانكم  إن 
اكتساح بالدهم وإنشاء مملكة يهودية على انقاضهم كانوا وال يزالون يعتقدون أن خطر 
الصهيونية الهائل لن يقصر على القسم اجلنوبي من بالدنا سوريا، وأن اليهود مبجرد ما 
رأوا من بوادر جناع خطتهم في هذا القسم لن يترددوا أن ميدوا بكل قوة ونشاط أصابعهم 
إلى األنحاء الساحلية والداخلية من سوريا، وذلك ألن فلسطني لن تتسع إال جلزء قليل 
في  اليهود  جمع  إلى  ترمي  التي  القومية  اليهودية  احلركة  غليل  تشفي  ولن  اليهود،  من 
صعيد واحد، حتت لواء قومي وكيان سياسي واحد. ويظهر أن اليهود قد اطمأنوا إلى 
ما رأوه من بوادر النجاح ملشروعهم في فلسطني حتت ظل احلراب اإلنكليزية وفي كنف 
اجلرأة  من  غاية  هما  خطوتني  على  فاقدموا  الغاشمة  اإلنكليزية  االستعمارية  األساليب 

واخلطورة هما: 
واملغرب،  املشرق  في  العربية  البالد  مختلف  من  املستقرين  اليهود  إيقاظ  األول���ى: 
وحملهم على التعاون معهم في احلركة الصهيونية، ماديًا وأدبيًا، مهما كان في ذلك من 

جحود جلميل العرب الذين آووهم قرونًا طويلة هانئي البال في بالدهم. 
إلى  والعمرانية  االقتصادية  األعمال  وبوسيلة  االلتجاء  ستار  حتت  االنتداب  الثانية: 
نشاط  بكل  يسعون  اآلن  تراهم  هم  وها  وداخلها.  ساحلها  األخ��رى  السورية  األنحاء 
الشرق  إل��ى  أل��ف  ال��س��وري، وم��اي��ة  الساحل  إل��ى  املهاجرين  م��ن  أل��ف��ًا  إلدخ���ال خمسني 
والسهول احلورانية، وشراء عشرات األلوف من دومنات األراضي هناك دون أن يحسبوا 

*-  نشر هذا البيان على إثر ما علم من املساعي التي يبذلها اليهود إلنشاب مخالبهم في أنحاء متاخمة لفلسطني من سوريا أو قريبة منها جلهة 
احلولة وحوران، ودخولهم في مساومات جديدة لشراء أراضي البطيحة التي تخص أبناء عبد الرحمن اليوسف وتشجيع الفرنسيني لذلك.
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حسابًا لعواقب هذه املساعي اجلريئة والغزوة الصامتة التي يتحدون بها عواطف الشعب 
العربي السوري في مختلف أنحاء بالدهم.

في  العرب،  يدعو  أن  القومي  يرى من واجبه  فلسطني  العربي في  فحزب االستقالل 
جتاه  الشديد  احل��ذر  إلى  وغربها،  وشرقها  وداخلها  ساحلها  السورية  األنحاء  مختلف 
هذه املساعي املاكرة الوخيمة العاقبة بال ريب. وأن ينتبهوا كل االنتباه بكل حركة يقوم 
اعتادوها، وأن  التي  بأي أسلوب من األساليب  أو فلسطني  القاطنون سوريا  اليهود  بها 
يتحدوا في الوقوف سدًا منيعًا دون أي امتداد يهودي حتت أي اسم كان، وفي صد كل 
حركة يهودية مهما كان لونها، وأن ال ينخدعوا مبا يزوقه اليهود وما ينشرونه من دعاية 
مضللة وما يتظاهرون به من البراءة من أية غاية سياسية، فليس هذا صحيحًا وطبيعيًا فإن 
حركتهم واسعة وجدية، وإنهم لن يلبثوا إذا – ال سمح الله – متكنوا من إنشاب مخالبهم 
أن ميثلوا في سوريا الشمالية الدور اخلطر الهائل الذي مثلوه وال يزالون ميثلونه في سوريا 
اجلنوبية، من مطامع استعمارية ومطامع سياسية وقومية ومن استيالء على مواقع البالد 
ومشاريعها الكبرى، ومن مزاحمة األهلني في معايشهم وأعمالهم ومن صبغ كل عمل 
بصبغة يهودية صهيونية، ومن توسع الوطن القومي اليهودي أخيرًا حتى تشمل السيطرة 
أنه من الواجب لفت نظر إخواننا في  البالد السورية. كما  اليهودية أكبر بقعة ممكنة من 
سوريا الشمالية إلى ما بني اليهود في مختلف األقطار الشرقية والغربية من رابطة موحدة 
اخلطه والغاية، فحذار حذار أيها العرب! فأنتم أمام حركة خطيرة، فيها كل اخلطر على 
قوميتكم وكيانكم ومصاحلكم إن لم تنتبهوا لها كل االنتباه وتصدوا تيارها بكل صالبة 
ومصاحلكم  لالنهدام  وقوميتكم  اخلطر  لهذا  أنفسكم  أسلمتم  قد  تكونوا  فإنكم  وش��دة 

للبوار، وندمتم والت ساعة مندم، والسالم على من سمع فوعى.

حزب االستقالل العربي في فلسطني
1 ربيع األول 1325، 22 حزيران )يونيو( 1933
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امللحق الثالث عشر
نداء من حزب االستقالل العربي

 إلعانة عائالت الشهداء في العراق
)*( 1933/9/2

نداء من حزب االستقالل إلى كل عربي أبي 
في سورية اجلنوبية إلعانة عائالت الشهداء في العراق

أيها العربي... احلي األبي
فلم  العربية وأهلها  بيضاء على هذا اجلزء من بالدك  أيادي  الشقيق  العراقي  للقطر  إن 
تنزل بنا ملمة، بعد أن جثم االستعمار علينا بعد احلرب إال بادر العراق إلى تخفيفها، 
سياسته  من  أو  الغاشم  االستعمار  هذا  من  قهر،  نازلة  بنا  وحتل  ظلم،  نكبة  تصبنا  ولم 
املبيدة، إال كانت مؤاساة العراق في طالئع ما يتلقاه العرب من مدد إخوانهم في البالد 
العربية املجاورة، فكان في هذه البالد جرحى وشهداء وكان في الثورة السورية جرحى 
وشهداء، فضمد العراق كثيرًا من هذه اجلراحات، وأعان كثيرًا من عائالت الشهداء، 
وال فرق بني دم عربي يسيل في العراق، وآخر في سوريا، اجلنوبية أو الشمالية، فكل 
نقطة من هذا الدم املهراق في أي قطر عربي هي من الدم املقدس في سبيل الشهادة للذياد 

عن حوض الوطن العربي الكبير. وإعالء من كرامة األمة وشرفها الرفيع.
وعاد  أيام  بعدة  شأفتها  العراق  جيش  استأصل  التي  الباغية  التيارية  حركة  بعد  واليوم 
منها موفقًا منصورًا، أصبح في العراق بعض األطفال أيتامًا، والنساء أيامى، فضاًل عن 
اجلرحى الذين لم تزل األضمدة والعصائب على جراحاتهم في املستشفيات فتألفت في 
العراق جلان اإلعانات ملساعدة عائالت الشهداء واجلرحى وشرعت تقوم بهذا الواجب 

القومي.
فمن الواجب علينا أيضًا، أن نساهم في هذه املساعدة، ونشترك في تخفيف ما أصاب 

*-  نقاًل عن وئائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1918-1939، أكرم زعيتر، ص377.
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مؤاساة  معناه  ليس  الواجب  بهذا  وقيامنا  العراق، من ويل.  في  الشهيد  اجلريح وعائلة 
العراق  أه��ل  إلخواننا  علينا  ما  أيضًا  لنفي  بل  اخلير،  كل  خير  وه��ذا  والنسوة،  األي��ت��ام 
التي بعد أن سفكت  الزكية  العربية  الدماء  من فضل ودين، ولنشترك معهم في تقديس 

أصبحت تراثًا مكرمًا وفخرًا ومجدًا للعرب أجمعني.
فحزب االستقالل العربي يبعث بندائه هذا إلى األمة الكرمية مذكرًا إياها بهذا الواجب 
مبا  ي��ده  ميد  أن  النفس،  عزيز  النزعة،  حر  العنصر،  ك��رمي  عربي  كل  ويدعو  القومي، 
العربي بها  العراق، وعهدنا بأخينا  يستطيع من اإلعانة للجرحى وعائالت الشهداء في 
مؤيدًا، وخاصة في الواجبات القومية التي بقيامه بها يؤيد ما بني األمة العربية في مختلف 
النفوس،  في  متحكمة  العروق، ورواب��ط جامعة  من  قوتها  تستمد  أواص��ر  أقطارها من 

فالعرب أمة واحدة، بعضها شريك بعض، في السراء والضراء)*(.

حزب االستقالل العربي بفلسطني

*-  املتبرعون الكرام هم في اخليار بتسليم ما جتود به نفوسهم إلى مكتب احلزب في القدس، أو جلانه في املدن األخرى، مقابل إيصاالت تعطى 
لهم، أو بإرسال ذلك إلى البنك العربي وفروعه حتت اسم إعانة شهداء العراق. 
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امللحق الرابع عشر 
رسالة تهنئة من حزب االستقالل العربي

إلى امللك فيصل
بدخول العراق عضوًا في عصبة األمم والرد عليها

1933/9/5

حزب االستقالل العربي يهنئ

جاللة امللك فيصل واألمة العراقية الباسلة باكتساب الوضع اجلديد
أرسل حزب االستقالل العربي في القدس إلى جاللة امللك فيصل الكتاب التالي: 

حضرة صاحب اجلاللة امللك فيصل األول ملك العراق املعظم.
العراقي الشقيق مبا  العربي في فلسطني يهنئ جاللتكم والشعب  إن حزب االستقالل 
بعد جهاد  به، ودخوله عضوًا في عصبة األمم،  العراق من مقام دولي معترف  أح��رزه 
طويل بذلت فيه األمة العراقية الباسلة من التضحيات واخلسائر ما كفل ويكفل لها نيل 

االستقالل الذي يصبو إليه العراق واألمة العربية الكبرى في جميع أقطارها.
العربية  البالد  استقالل  إل��ى  ال��وص��ول  اتخذ  ال��ذي  العربي  االستقالل  ح��زب  ويرجو 
خطاها  التي  املباركة  اخلطوة  هذه  تكون  أن  له،  مقدسة  قبلة  فيه  شائبة  ال  تامًا  استقالاًل 
بحقه  املجاهدين  وزعمائه  املسؤولني  رجاله  واعتصام  جاللتكم  حكمة  بفضل  العراق 
الكامل، قوة جديدة يستعني بها في استكمال استقالله واستمتاعه بكامل حريته، وفاحتة 
خير للبالد العربية جمعاء، مبا يستطيعه العراق من مد يد املعونة والنصر لألقطار العربية 
عشرات  منذ  العربية  األم��ة  لها  تعمل  التي  املشتركة  الغاية  بلوغ  على  والتعاون  الشقيقة 
السنني، ويدعو الله عز وجل أن يجعل يوم حتقيق االستقالل العربي الشامل قريبًا فتأخذ 
هذه األمة مكانها من مستوى أمم العالم الكبرى املستقلة، وتستأنف ما بدأه أجدادها من 

العمل حلضارة العالم وهدايته، إنه سميع مجيب.

1932/9/5 1351، املوافق  الثانية  6 جمادى 
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امللحق اخلامس عشر
رد البالط امللكي العراقي

على تهنئة حزب االستقالل العربي

تلقى حزب االستقالل العربي في فلسطني اجلواب التالي على كتابه الذي قدمه جلاللة 
ملك العراق متضمنًا التهنئة بوضع العراق اجلديد. 

البالط امللكي الديوان
بغداد في 16 تشرين األول )أكتوبر( 1932

مساعد أمني السر العام حلزب االستقالل العربي:
القدس الشريف.

امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة  م��والي  السرور  مبزيد  اطلع  فقد  وبعد،  واحترامًا  حتية 
حزب  تهنئة  املتضمن   1351 الثانية  جمادى   6 في  امل��ؤرخ  كتابكم  على  املعظم  فيصل 
أن  العراق عصبة األمم، وأمرني جاللته  مبناسبة دخول  فلسطني  العربي في  االستقالل 
متمنيًا  شريفة  وإحساسات  نبيلة  عواطف  من  احلزب  أظهره  مبا  س��روره  عن  لكم  أعرب 

التوفيق للجميع، وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

التوقيع: رشيد عالي
سكرتير صاحب اجلاللة اخلاص
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امللحق السادس عشر
نداء من حزب االستقالل العربي

 مبقاطعة االحتالل بتدشني مرفأ حيفا
)*( 1933/10/25

نداء من حزب االستقالل حول مرفأ حيفا وحفلته
أيها العربي األبي:

في آخر هذا الشهر، تقيم السلطات حفلة كبرى لتدشني مرفأ حيفا الذي أنشأته مبال 
طوقت عنقك به دينا بدون رضائك وموافقتك.

إن هذا املرفأ الذي أنشأته هذه السلطات هو أعظم قيد من قيود االستعمار الذي تغل به 
يدك، وتعرقل به سيرك في سبيل استقاللك وحريتك وهو الطود الشامخ والرمز البارز 
لالستعمار في جميع أغراضه، من عسكرية وحرية واقتصادية وليس لك منه إال ذلك 
الغل الثقيل في عنقك، وتلك العقبات الكؤود في طريقك، وإذا كانت له فائدة جتارية 

فإنها لن تأتي إال في آخر تلك االعتبارات وأتفهها.
وسخرها  وك��ي��ان��ك،  وم��ص��احل��ك  أم��وال��ك  فاستغل  استغلك  ق��د  املستعمر  ك��ان  وإذا 
كل  بعيدًا  وجعلك  واحلربية،  العسكرية  وأغراضه  واالقتصادية  االستعمارية  ملصلحته 
البعد، محرومًا كل احلرمان من مراقبة أحوالك ورعاية مصاحلك وكيانك، وإذا كنت لم 
تستطع منع ذلك االستغالل واحليلولة دون حتكم املستعمر في أموالك لتلك األغراض، 
فعلى األقل إنك لتقدر أن تبرهن على غضبك من ذلك االستغالل والتحكم واحلرمان، 
وعلى إدراكك لسوء تصرف املستعمر في مصاحلك وأموالك، وعلى شخصك من هذا 
الرمز االستعماري الذي يقام في بالدك على غير رأيك ورضاك، والذي سيكون عاماًل 
من عوامل بقائك محرومًا من حريتك واستقاللك مسخرًا لالستعمار وأغراضه الباغية 

وذلك: 

*-  نقاًل عن وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، 1918-1939، أكرم زعيتر، ص379. 
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العمل  ع��ن  ال��رض��اء  فيه  ال��ذي  املظهر  بذلك  اشتراكك  وع��دم  احلفلة  ه��ذه  مبقاطعتك 
املدعوين،  ألعضائه  بالنسبة  العربي  االستقالل  حزب  قرره  الذي  األمر  به،  واالبتهاج 
والذي يوجه نداءه هذا يخاطب به ضمير كل عربي ليحذو حذوه، فيحافظ بذلك على 

كرامة أمته وعزتها. 
    

القدس في 25 تشرين أول )اكتوبر( سنة 1932
هيئة حزب االستقالل العربي بفلسطني 
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