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جذور الهبَّة 

ســبقت انــدالع هّبــة البــراق فــي النصــف 
 1929 »أغســطس«  آب  مــن  الثانــي 
ــاش  ــا، إذ ع ــدت له ــورات مهَّ ــداث وتط أح
الفلســطينيون خــالل الســنوات األولــى 
ــية  ــاً سياس ــي أوضاع ــالل البريطان لالحت
فــي  صعبــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
املشــروع  فيــه  تلقــى  الــذي  الوقــت 
فــي  متثَّلــت  قويــة،  دَْفَعــة  الصهيونــي 

وتبنيِّ  البراق،  بهبَّة  الورقة  هذه  تهتم 
وتتتبَّع  اندالعها،  وأسباب  جذورها، 
احلركة  موقف  وتكشف  أحداثها، 
الوطنية منها، وترصد ردة فعل بريطانيا 
وتعرض  عليها،  الصهيونية  واحلركة 
نتائجها وتداعياتها على الفلسطينيني 

الفلسطينية. والقضية 

تصاعــد معــدالت الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطني1، وارتفــاع عــدد املســتوطنات 
ــع  ــة م ــة امليداني ــت املواجه ــام 1928 2. كان ــر ع ــى أواخ ــتوطنة حت ــى 100 مس إل
املشــروع الصهيونــي جــزءاً مــن املشــهد العــام منــذ ســنوات االحتــالل البريطانــي 
ــذ الفلســطينيون عــدداً مــن العمليات املســلحة ضد املســتوطنات  األولــى، فقــد نفَّ
الصهيونيــة عــام 19203، واندلعــت ثــورة العشــرين فــي القــدس فــي نيســان مــن 
نفــس العــام 4، ثــم اندلعــت ثــورة يافــا عــام 19215، واســتمر التوتــر امليدانــي، وإن كان 

ــراق.  ــة الب ــدالع هبَّ ــى ان ــدودة، حت ــة مح ــات جغرافي ــي نطاق ف

ــد  ــم لتهوي ــن مخططه ــزءاً م ــراق6 ج ــط الب ــى حائ ــة عل ــتيالء الصهاين كان اس
فلســطني وصهينتهــا7. بــدأ اليهــود بالصــالة عنــد احلائــط أواخــر العهــد العثماني، 
ــه  ــاذٍ ل ــارٍ مح ــراء عق ــوا ش ــر، وحاول ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــرائه من ــوا لش وتطلع
8، واحتجــوا منــذ عــام 1921 علــى أحقيــة املســلمني فــي ملكيــة املــكان وتغييــر 
ــة  ــارة املغارب ــي ح ــفة ف ــوات ناس ــِع عب ــار ووْض ــالق ن ــال إط ــذوا أعم ــه9، ونفَّ معامل
ــط  ــى احلائ ــوا إل ــكان، وجلب ــرك امل ــى ت ــم عل ــرب10، وحمله ــاب الع ــام 1927 إلره ع
ــر  ــة لتغيي طــاوالت ومقاعــد ومصابيــح وُحصــراً ونســخاً مــن التــوراة، فــي محاول
األمــر الواقــع عنــد البــراق11، فــي 23 أيلــول »ســبتمبر« عــام 1928، فــأزال البوليــس 
التعديــات بالقــوة12، وعلــى إثــر ذلــك، قــام اليهــود بتظاهــرة احتجاجــا13ً، وزاد التوتــر 
ــع  ــمي م ــي الرس ــج الصهيون ــن البرنام ــزءاً م ــراق ج ــة الب ــت قضي ــد أن أصبح بع
إعــالن املؤمتــر الصهيونــي الســادس عشــر فــي زيوريــخ فــي سويســرا عــام 1929 أن 

مــن حــق اليهــود الصــالة عنــد احلائــط14. 

ــز ســلوك الصهاينــة العدوانــي الفلســطينيني للدفــاع عــن احلائــط، فســعت  حفَّ
ــي 1  ــام ف ــالمي ع ــر إس ــد مؤمت ــت عق ــر15، وتولَّ ــراق للتظاه ــن الب ــاع ع ــة الدف جلن
ــدول  ــن ال ــطني وم ــن فلس ــدوب م ــور 700 من ــر« 1928 بحض ــرين األول »أكتوب تش

ة البراق الثانية والتسعين  في ذكرى هبَّ
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َّر إنشــاء جمعيــة حراســة  العربيــة، كمــا مت التواصــل مــع مســلمي الهنــد16، وتقــر
ــعود  ــو الس ــن أب ــيخ حس ــة الش ــة برئاس ــالمية املقدس ــن اإلس ــى واألماك األقص
التــي وضــع علــى عاتقهــا تنفيــذ قــرارات املؤمتــر وإنشــاء فــروع لهــا فــي العالــم 
ــق للبريطانيــني تتعلــق مبلكيــة  اإلســالمي17، وقــدَّم اجمللــس اإلســالمي األعلــى وثائ
املســلمني للحائــط والفعاليــات املســموح لليهــود بهــا أثنــاء الزيــارة، وأجــرى أعمال 
ــة فــي املــكان، وفتــح ممــرّاً مالصقــاً للحائــط18، فــي خطــوة  ترميــم ملســجد وزاوي
الفتــة أراد منهــا إثبــات أحقيــة املســلمني فــي املــكان، وكان املغاربــة اجملــاورون للبــراق 

قــد تصــدَّوا فــي أكثــر مــن مناســبة الســتفزازات اليهــود أمــام احلائــط19.

اندالع هبَّة البراق

ــام  ــطس« ع ــي 15 آب »أغس ــدس ف ــي الق ــة ف ــيرة الصهاين ــار مس ــن اعتب ميك
ــي  ــدث امليدان ــطينيني، احل ــديدة للفلس ــتفزازات ش ــن اس ــا م ــا واكبه 192920، وم

ــن  ــود الذي ــيرة آالف اليه ــت املس ــراق. ضمَّ ــة الب ــداث هب ــن أح ــذي دشَّ ــر ال املباش
كانــوا يلفــون رؤوســهم بأشــرطة ســوداء، ويتجهــون إلــى حائــط البــراق، مخترقــني 
ــي  ــيد القوم ــرددون النش ــي، وي ــم الصهيون ــون العل ــم يحمل ــة وه ــاء العربي األحي
الصهيونــي، ويرفعــون شــعارات ضــد العــرب، ويهتفــون »احلائــط حائطنــا«21. 
انطلقــت فــي اليــوم التالــي مظاهــرة مــن املســجد األقصــى، واجتهــت نحــو حائــط 
ــي كان  ــترحامات الت ــوا االس ــود، وأحرق ــدة لليه ــرون منض ــم املتظاه ــراق، وحطَّ الب
اليهــود يدســونها فــي ثقــوب احلائــط22، ثــم تتابعــت األحــداث23، حيــث اشــتبكت 
مجموعتــان مــن العــرب واليهــود فــي القــدس فــي 17 آب »أغســطس«، مــا أســفر 
عــن إصابــات فــي صفــوف الطرفــني24، وقــد حضــرت قــوة مــن البوليــس البريطانــي 
ــس  ــراد البولي ــن أف ــدداً م ــوا ع ــود وجرح ــا اليه ــطينياً، فهاجمه ــت فلس واعتقل
ــن  ــو حس ــة أب ــت عايش ــة، وقُتِل ــازل عربي ــوا من ــطيني، وهاجم ــم الفلس ــن فيه مب
ــودي، كان  ــازة يه ــت جن ــطس«، حتول ــي 20 آب »أغس ــاري25، وف ــي العط ــة عل زوج
ــرب،  ــد الع ــة ض ــرة صهيوني ــى مظاه ــطس« إل ــتباك 17 آب »أغس ــي اش ــب ف أصي
ــالة  ــم للص ــي طريقه ــة ف ــاء اليهودي ــر األحي ــارون عب ــطينيون امل ــرَّض الفلس وتع
ــَل اليهــود  ــي 23 مــن ذات الشــهر26، وقََت ــك ف ــة والضــرب، وذل ــي األقصــى لإلهان ف
ــاالً فلســطينياً يدعــى خليــل برهــان الداهــودي فــي حــي »ميئــا شــعارمي« فــي  َعتَّ
القــدس27 قبيــل صــالة اجلمعــة، فهاجمــت جمــوع املصلــني الغاضبــة بعيــد الصــالة 
ــدت  ــدة مــن املواجهــات امت ــت فلســطني فــي موجــة جدي احلــي اليهــودي28، ودخل

ــدات فلســطينية أخــرى. ــا وحيفــا، ومــدن وبل ــل وصفــد وياف ــى اخللي إل
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ــي 24 آب  ــل ف ــي اخللي ــودي ف ــي اليه ــة احل ــطينية غاضب ــوع فلس ــت جم هاجم
ــزاع الســالح مــن مركــز  »أغســطس«29، وتظاهــر النــاس فــي نابلــس محاولــني انت
للشــرطة فــي 24 آب »أغســطس«30، وجــرت مظاهــرات فــي حيفــا31 والرملــة واللــد 
ويافــا وغيرهــا32، وهوجــم احلــي اليهــودي فــي مدينــة صفد ليلــة 30 آب »أغســطس« 
ــلمني  ــراد املس ــض أف ــى بع ــة عل ــارات الناري ــالق العي ــود بإط ــدي اليه ــد »تع بع
ــودي  ــي اليه ــي احل ــة ف ــلمني الكائن ــالت املس ــبِ مح ــالح« 33، ونَْه ــن الس ــزل م الع
وحــرق بعضهــا34، وازداد اســتهداف املســتعمرات القريبــة مــن املــدن الفلســطينية 
خصوصــاً فــي يومــي 26 و27 آب »أغســطس«، كمــا فــي هجــوم أهــل قالونيــا علــى 

ــا35. ــتعمرة موتس مس

ــر  ــي أكث ــة ف ــاء العربي ــض األحي ــي بع ــة ف ــاالً فظيع ــة أعم ــب الصهاين وارتك
ــادة  ــة بقي ــت مجموع ــال، قام ــبيل املث ــى س ــطينية، فعل ــدة فلس ــة وبل ــن مدين م
ــام  ــون إم ــي ع ــد الغن ــت عب ــام بي ــس باقتح ــمحا حينكي ــودي س ــرطي اليه الش
مســجد حــي أبــو كبيــر احملــاذي ملدينــة »تــل أبيــب« فــي 25 آب »أغســطس«، وقامــوا 
ــن  ــوا رؤوس اب ش ــن األب، وهمَّ ــراد أســرته، وقامــوا ببقــر »بط ــن أف ــه وســتة م بقتل
أخيــه وابنــه الــذي كان فــي الثالثــة مــن العمــر آنــذاك«36، وهاجمــت جمــوع يهوديــة 
ــره،  ــوا قب ــدس، وهدم ــي الق ــة ف ــيدنا عكاش ــام س ــوا مق ــا37، واجتاح ــة لفت قري
وهاجمــوا فــي 26 آب »أغســطس« مقــام الشــيخ قيمــر، وهدمــوا قبــره وقبــور أوالده 
ونهبــوا بعــض البيــوت38، وأطلقــوا النــار علــى الفلســطينيني فــي حيفــا وأوقعــوا 
ــذ 30 آب  ــع من ــذت بالتراج ــاخنة أخ ــداث الس ــن األح ــهداء39، لك ــن الش ــدداً م ع
ــر منخفضــة طــوال شــهر أيلــول »ســبتمبر«،  »أغســطس«، مــع اســتمرارها بوتائ
ــض  ــرب بع ــرى ق ــداث أخ ــا وأح ــدس ومحيطه ــي الق ــداث ف ــض األح لت بع ــجِّ وُس

ــة40. ــتعمرات الصهيوني املس

 ارتقــى فــي هبــة البــراق 120 شــهيداً، منهــم 46 فــي منطقــة القــدس، و19 فــي 
ــا41، وكان  ــي ياف ــد، و17 ف ــي صف ــل، و19 ف ــة اخللي ــي منطق ــا، و19ف ــة حيف منطق
عــدد اجلرحــى 232، منهــم 28 فــي منطقــة يافــا، و11 فــي غــزة، و15 فــي نابلــس، 
وبلــغ قتلــى اليهــود 133 قتيــالً، منهــم 67 فــي منطقــة اخلليــل، و31 فــي منطقــة 
القــدس، و20 فــي صفــد، وبلــغ عــدد جرحاهــم 341 ، منهــم 119 فــي القــدس، و67 

فــي حيفــا42.

موقف احلركة الوطنية الفلسطينية43 من الهبَّة

شــملت ردة فعــل احلركــة الوطنيــة علــى انــدالع الهبَّــة تصديــر املواقــف الرســمية 
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عبــر نشــر البيانــات وإرســال الرســائل للجهــات املعنيــة، وإجــراء احلوارات مــع اجلهات 
ــق،  ــان التحقي ــع جل ــي م ــطينية، والتعاط ــر الفلس ــة اجلماهي ــمية، ومخاطب الرس
ــف  ــم املوق ــالمي لدع ــي واإلس ــني العرب ــي احمليط ــاء ف ــن حلف ــث ع ــة البح ومحاول

الفلســطيني، واتخــاذ خطــوات عمليــة للتخفيــف مــن معانــاة الفلســطينيني44.

اعترضــت بيانــات احلركــة الوطنيــة علــى موقــف املنــدوب الســامي مــن األحــداث، 
لــت احلركــة الصهيونيــة املســؤولية، مثــل بيــان الشــخصيات املقدســية فــي  وحمَّ
ــهر45،  ــن ذات الش ــي 28 م ــا ف ــة طبري ــخصيات مدين ــان ش ــطس«، وبي 24 آب »أغس
ــني،  ــات احملام ــطس«، وبيان ــول »أغس ــي 2 أيل ــة ف ــة العربي ــة التنفيذي ــان اللجن وبي
وجمعيــة حــراس املســجد األقصــى، واألطبــاء والصيادلــة46، وشــخصيات غزاويــة47، 
واجلمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي يافــا، واجلمعيــة العربيــة إلنقــاذ فلســطني48، 
ــطس«  ــول »أغس ــي 4 أيل ــامي ف ــدوب الس ــى املن ــالة إل ــي رس ــل املفت ــا أرس كم
يشــكو فيهــا مــن تصرفــات البريطانيــني فــي صفــد49، وشــن الفلســطينيون حملة 

إعالميــة علــى النائــب العــام الصهيونــي نورمــان بنتويتــش واتهمــوه بالتحيــز50.

وجتاوبــت قيــادات احلركــة الوطنيــة مــع دعــوات احلــوار والتهدئــة، فاجتمــع أعضــاء 
ــوك  ــاري ل ــتر ه ــزل مس ــي من ــود ف ــاء يه ــة بأعض ــة العربي ــة التنفيذي ــن اللجن م
الســكرتير األول فــي حكومــة بريطانيــا فــي فلســطني فــي 28 آب »أغســطس«51، 
وألقــى احلــاج أمــني احلســيني كلمــة فــي جمــوع عربيــة فــي  بــاب العامــود دعــا 
ــامي،  ــدوب الس ــد املن ــد ض ــة التصعي ــت لهج ــن بقي ــة52، لك ــى التهدئ ــا إل فيه
بســبب مــا أظهــره مــن انحيــاز للصهاينــة، حيــث احتــج الفلســطينيون فــي يافــا 
فــي 3 أيلــول »ســبتمبر« علــى موقفــه، وطالبــوا بلجنــة حتقيــق دوليــة53، وعقــدوا 
ــن  ــدوب م ــره 800 من ــر« حض ــرين األول »أكتوب ــي 27 تش ــدس ف ــي الق ــاً ف اجتماع

ــة54.  ــدول العربي ــطني وال فلس

ــة  ــتراتيجية احلرك ــن إس ــزءاً م ــة ج ــق البريطاني ــان التحقي ــع جل ــي م وكان التعاط
الوطنيــة فــي تلــك املرحلــة، فقــد اختــارت اللجنــة التنفيذيــة محاميــنْي بريطانَيــنْي 
ومحامَيــنْي فلســطينَينْي لتمثيلهــا أمــام جلنــة شــو55، والتفــت اجمللــس اإلســالمي 
األعلــى للضحايــا الفلســطينيني بفعــل العنــف البريطانــي والصهيونــي، فشــكَّل 
ــطس«56،  ــول »أغس ــي 5 أيل ــطني ف ــي فلس ــني ف ــة املنكوب ــة إلعان ــة املركزي اللجن

وكثَّــف احلــاج أمــني احلســيني مــن زيارتــه للســجناء علــى خلفيــة األحــداث57. 

بريطانيا في مواجهة الهبَّة

شــكَّل تعامــل بريطانيــا مــع الهبــة منوذجــاً لســلوكها االســتعماري فــي مواجهــة 

ة البراق الثانية والتسعين  في ذكرى هبَّ

195



ي  ر درا 

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

ــي فــي فلســطني.  ــي للوجــود البريطان رفــض الفلســطينيني للمشــروع الصهيون
أهملــت بريطانيــا التحذيــرات الفلســطينية مــن مغبَّــة انفجــار األحــداث نتيجــة 
ــزد  ــم ي ــراق، ل ــط الب ــد حائ ــر عن ــد التوت ــم تصاع ــة، ورغ ــتفزازات الصهيوني لالس
عــدد أفــراد الشــرطة فــي منطقــة حائــط البــراق عــن 12 شــرطياً فقــط منــذ أيــار 
ــة سلســلة مــن اإلجــراءات،  ــدالع الهبَّ ــور ان ــز ف ــو( عــام 1929 58. اتخــذ اإلجنلي )ماي
فاســتخدموا القــوة البوليســية اخلشــنة، وشــنَّوا حملــة إعالميــة ممنهجــة، بهــدف 
فــوا القانــون لتجــرمي  حجــب احلقائــق عنهــم، وحتميلهــم مســؤولية األحــداث، ووظَّ
مقاومتهــم، وإنــزال أشــد العقوبــات بحقهــم، مقابــل التســاهل مــع اليهــود، رغــم 

ارتكابهــم جرائــم مكتملــة األركان. 

تبنــت بريطانيــا احلــل األمنــي العســكري، فمنعــت املســيرات، وأحضــرت تعزيــزات 
عســكرية ضمــت آالف اجلنــود مــن مصــر واألردن ومالطــة، وأخــذت بإطــالق األعيــرة 
الناريــة علــى املتظاهريــن، وحلقــت الطائــرات فــوق مدينــة القــدس، وشــنَّت 
ــا  حمــالت علــى القــرى الفلســطينية احمليطــة بالقــدس، أدت إلــى ســقوط ضحاي
ــر،  ــور باه ــا وص ــني وقالوني ــر ياس ــا ودي ــرى لفت ــي ق ــا ف ــا، كم ــار فيه ــداث دم وإح
ــلَّحت  ــهداء59، وس ــن الش ــدداً م ــت ع ــا وأوقع ــد وحيف ــي صف ــت مدينت وهاجم
ــض  ــطينيني »وكان البع ــل بالفلس ــرعوا بالتنكي ــن ش ــني60، الذي ــا البريطاني رعاياه
منهــم يخرجــون مســاًء والبنــادق احلربيــة فــي أيديهــم والويســكي اإلســكتلندية.. 
ــار عليــه مــن  ــاً شــيخاً كان أو شــاباً إال ويطلقــون الن ــاً وال قروي فــال يتركــون حيوان

ــم«61. ــكام رمايته ــة إلح ــاً أو جترب ــم إرهاب بنادقه

ــت نفســها مصدرهــا  ــاس، وجعل ــة املعلومــة، فحجبتهــا عــن الن وتنبَّهــت ألهمي
الوحيــد، عبــر تعطيــل الصحــف62، وإغــالق بعــض املطابــع لنشــرها بيانــات حــول 
األحــداث مثــل مطابــع دار األيتــام اإلســالمية فــي القــدس63، وإصــدار نشــرة يوميــة 
حكوميــة ســمتها »النشــرة الرســمية«64، وأصــدرت البيانــات الرســمية، كمــا فــي 
َّم فيــه الهبــة، وهاجــم  بيــان املنــدوب الســامي فــي 1 أيلــول »ســبتمبر«، الــذي جــر
َّــه  ــه بأن ــي حين ــطينيون ف ــه الفلس ــد وصف ــاف65، وق ــح األوص ــطينيني بأقب الفلس
»إعــالن اللــوم«66، وأصــدر بيانــاً ثانيــاً فــي الرابــع مــن ذات الشــهر، تطــرق فيــه إلــى 
أســلوب »محاكــم الشــغب« التــي ســتقام مــن أجــل النظــر فــي القضايــا املنبثقة 
ــون وحدهــم احلــق فــي النظــر فــي  ــة، حيــث أعطــى القضــاة البريطاني عــن الهب

هــذه القضايــا67.

ــذ  ــطينيني من ــوف الفلس ــي صف ــعة ف ــاالت واس ــة اعتق ــون حمل ــنَّ البريطاني ش
ــوال  ــع التج ــة ومن ــتمرت احلمل ــن، واس ــت كثيري ــة طال ــدالع الهب ــوم األول الن الي
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ــرين  ــهر تش ــن ش ــبوع األول م ــى األس ــة حت ــدات العربي ــدن والبل ــض امل ــي بع ف
األول68، وأجــروا تعديــالت قانونيــة تســمح باتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات القاســية، 
فأصبــح قانــون جرائــم الفســاد، ســيئ الســمعة، نافــذ املفعــول فــي 25 تشــرين 
ــا،  ــا وياف ــدس وحيف ــي الق ــم ف ــالث محاك ــوا ث ــام 192969، وأقام ــر« ع األول »أكتوب
ــم 124  ــود، واته ــن اليه ــطيني و106 م ــى 700 فلس ــد عل ــا يزي ــة م ــت محاكم ومت
ــن منهــم 55، وحكــم علــى 25 منهــم باإلعــدام، واتهــم  فلســطينياً بالقتــل، وأدي
ــال  ــكاب أعم ــطينياً بارت ــن 150 فلس ــم، وأدي ــن 17 منه ــل، وأدي ــة القت 55 مبحاول
ــن 219 بتهــم بســيطة، أمــا اليهــود،  ــق متعمــد، وأدي ســلب ونهــب وافتعــال حري
ــذ  ــم يُنفَّ ــل وحكــم عليهمــا باإلعــدام، لكــنَّ احلكــم ل ــان منهــم بالقت ــن اثن فأدي
وأفــرج عنهمــا الحقــاً، وأديــن آخــر مبحاولــة القتــل، واتهــم ســبعة يهــود بالنهــب، 
ــذ حكــم اإلعــدام بثالثــة فلســطينيني  وتســعة آخــرون بأعمــال بســيطة70، وقــد نُفِّ
هــم عطــا الزيــر ومحمــد جمجــوم وفــؤاد حجــازي فــي ســجن عــكا، وذلــك فــي 17 
حزيــران »يونيــو« عــام 1930، وفرضــت بريطانيــا غرامــات كبيــرة علــى املــدن والبلدات 
َّرت  التــي اندلعــت فيهــا املواجهــات71، وبعــد خمــس ســنوات مــن انــدالع الهبــة، قــر
بريطانيــا تخفيــف إجراءاتهــا بحــق األســرى، فأطلقــت ســراح كل مــن حكــم عليــه 
بالســجن لفتــرة تقــل عــن 15، وهــم 13 عربيــاً ويهــودي واحــد، وتقصيــر محكوميــة 
20 آخريــن، وأمــرت بتبكيــر موعــد اإلفــراج عنهــم إلــى آب 1936، ومت تقصيــر 
محكوميــة 3 ســجناء آخريــن مــن الذيــن كان مت تخفيــف حكــم اإلعــدام بحقهــم، 

بحيــث يطلــق ســراحهم خــالل خمــس ســنوات72. 

كانــت جلــان التحقيــق أحــد أســاليب بريطانيــا فــي التعامــل مــع األحــداث، وقــد 
شــكَّل املنــدوب الســامي جلنــة طبيــة ملعاينــة جثــث القتلــى اليهــود فــي اخلليــل، 
بعــد ادعــاءات يهوديــة بحــدوث متثيــل باجلثــث، وخلصــت اللجنــة بعــد فحــص ثمــاٍن 

وعشــرين جثــة إلــى أن العــرب لــم ميثلــوا باجلثــث73.

جلنة شو	 

ــى  ــل إل ــا سترس ــبتمبر« أنه ــول »س ــن أيل ــر م ــع عش ــي الراب ــا ف ــت بريطاني أعلن
فلســطني جلنــة للتحقيــق، يرأســها ولترشــو قاضــي قضــاة ملقــا ســابقاً، وثالثــة 
ــث ال  ــا، بحي ــاق تفويضه ــص نط ــع تقلي ــة، م ــزاب البريطاني ــون األح ــاء ميثل أعض
يتعــدى األســباب املباشــرة التــي أدت إلــى انــدالع الهبــة دون التطــرق إلــى أي أبعــاد 
سياســية، فــي خطــوة اســتباقية هدفهــا صــرف األنظــار عــن الدوافــع السياســية 
ــدت  ــام 1929، وعق ــبتمبر« ع ــول »س ــي 24 أيل ــطني ف ــت فلس ــداث74، فوصل لألح
أولــى جلســاتها فــي 25 تشــرين األول »أكتوبــر« فــي قاعــة احملكمــة املركزيــة فــي 
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ــير  ــان الس ــان البريطاني ــة احملامي ــام اللجن ــطينيني أم ــل الفلس ــد مثَّ ــدس، وق الق
ســتوكر واملســتر ســيللي واحملاميــان العربيــان عونــي عبــد الهــادي ومغنــم مغنــم.

ــي  ــاهداً ف ــة و20 ش ــات العلني ــي اجللس ــهود ف ــى 110 ش ــة إل ــتمعت اللجن اس
اجللســات الســرية75، وكان مــن بــني الشــهود الفلســطينيني شــخصيات سياســية 
ــه  ــي 6 آذار »مــارس« عــام 1930، وجــاء في ــة ومثقفــون76، وقدمــت تقريرهــا ف وإداري
ــود،  ــاء لليه ــداء والبغض ــرب » بالع ــعور الع ــول ش ــور ح ــداث يتمح ــرد األح أن م
ــى  ــم عل ــة وخوفه ــية والوطني ــم السياس ــة أمانيه ــن خيب ــأ م ــعور نش ــو ش وه
ــم  ــي«77، ول ــراء األراض ــة وش ــرة اليهودي ــبب الهج ــادي.. بس ــتقبلهم االقتص مس
ــل اللجنــة القيــادة السياســية العربيــة املســؤولة عــن األحــداث، ودعــت فــي  حتمِّ
تقريرهــا إلــى تشــكيل جلنــة دوليــة لتقريــر احلقــوق واملطالــب املتعلقــة بالبــراق78.

جلنة البراق الدولية 	 

ــا بطلــب مــن عصبــة األمم، للموافقــة علــى إرســال جلنــة دوليــة  تقدمــت بريطاني
ــحت  ــد رش ــة، وق ــة والصهيوني ــب العربي ــراق واملطال ــة الب ــي ملكي ــق ف للتحقي
ــار  ــي 15 أي ــم ف ــة عليه ــت العصب ــة، ووافق ــاء اللجن ــن أعض ــة م ــا أربع بريطاني
لعــت علــى  »مايــو« عــام 1930. عقــدت اللجنــة خــالل شــهر كامــل 23 جلســة، واطَّ
61 وثيقــة، وزارت األماكــن املقدســة، واحملكمــة الشــرعية اإلســالمية، وقــد وضعــت 

ــون األول »ديســمبر« عــام 1930.  ــي األول مــن كان ــة تقريرهــا ف اللجن

ــم  ــي، وله ــط الغرب ــة احلائ ــود ملكي ــم تع ــلمني وحده ــة أن »للمس ــرت اللجن أق
ــرم  ــاحة احل ــن س ــزأ م ــزءاً ال يتج ــف ج ــه يؤل ــه لكون ــي في ــق العين ــم احل وحده
الشــريف التــي هــي مــن أمــالك الوقــف، وللمســلمني أيضــاً تعــود ملكيــة الرصيف 
ــط  ــة للحائ ــة املقابل ــارة املغارب ــة بح ــة املعروف ــام احملل ــط وأم ــام احلائ ــن أم الكائ
ــر. إن أدوات  ــر واخلي ــات الب ــالمي جله ــرع اإلس ــكام الش ــب أح ــاً حس ــه موقوف لكون
العبــادة و ) أو( غيرهــا مــن األدوات التــي يحــق لليهــود وضعهــا بالقــرب مــن احلائــط 
أمــا باالســتناد إلــى أحــكام هــذا القــرار أو باالتفــاق بــني الفريقــني ال يجــوز فــي حــال 
مــن األحــوال أن تعتبــر أو أن يكــون مــن شــأنها إنشــاء أي حــق عينــي لليهــود فــي 

احلائــط أو فــي الرصيــف اجملــاور لــه«79.

املوقف العربي 

ــات واملظاهــرات عــدداً مــن املــدن العربيــة، فأضربــت بيــروت فــي 28  عمــت اإلضراب
ــرى،  ــورية أخ ــدن س ــق وم ــي دمش ــا وف ــرات فيه ــارت املظاه ــطس«، وس آب »أغس
واصطــدم املتظاهــرون بقــوات البوليــس، وأرســلت عــدة جمعيــات مصريــة برقيــات 
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ــر  ــت مق ــان وصل ــي عم ــرات ف ــرت مظاه ــة80، وج ــلطات البريطاني ــاج للس احتج
األميــر عبــد اهلل، وحضــر وفــد مــن عشــائر األردن إلــى القــدس81، وصــدر بيــان مــن 
حســني الطراونــة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمؤمتــر األردنــي ينــدد مبوقــف املنــدوب 
الســامي82، وتظاهــر النــاس فــي بغــداد، وألغــى جتــار ســوريا والعــراق طلباتهــم مــن 
ــن  ــطني م ــي فلس ــني ف ــح املنكوب ــات لصال ــت التبرع ــة83، وُجمع ــع اليهودي املصان

أكثــر مــن مــكان فــي الوطــن العربــي، منهــا مصــر والعــراق ولبنــان84.

هبَّة البراق.. تقييم عام 

كانــت هبــة البــراق عمــالً عفويــاً، وردة فعــل طبيعيــة علــى األضــرار اجلســيمة التــي 
ــا  ــتخدم فيه ــي، اس ــالل البريطان ــوم األول لالحت ــذ الي ــطينيني من ــت بالفلس حلق
الفلســطينيون الســالح فــي مواجهــة املشــروع الصهيونــي االســتيطاني األوروبي85، 
ــارك  ــلح ش ــري مس ــطيني س ــم فلس ــود تنظي ــة وج ــتبعاد فرضي ــن اس وال ميك
َّبــوا قبــل الهبَّــة النيــل مــن محتليهــم بقــوة  فيهــا، خصوصــاً أن الفلســطينيني جر
الســالح وإن علــى نطــاق ضيــق، كمــا أشــرنا أعــاله، وال ننســى أن النصــف الثانــي 
مــن عشــرينيات القــرن املاضــي شــهد بدايــة حتــركات الشــيخ عــز الديــن القســام 
باجتــاه العمــل املســلح املنظــم86، ورمبــا شــارك بعــض اتباعــه فــي الهجمــات بأمــر 
منــه، كمــا أنَّ جماعــة الكــف األخضــر التــي بــدأت بالعمــل امليدانــي بعــد شــهر 

ــذت هجمــات مســلحة منظمــة أثنــاء الهبــة88.  مــن انــدالع الهبَّــة87، رمبــا نفَّ

لقــد كانــت هبَّــة البــراق مقّدمــة ملهمــة ملــا حلقتهــا مــن جتــارب مســلحة89، ليــس 
ــة، وإمنــا فــي إطــار دروس املمارســة العمليــة، وأكــدت،  فقــط مــن الناحيــة املعنوي
باندالعهــا، حضــور الكفــاح املســلح باعتبــاره فــي مقدمــة خيــارات الفلســطينيني 
ــالل  ــى لالحت ــنوات األول ــذ الس ــي من ــروع الصهيون ــة املش ــي مواجه ــية ف الرئيس

البريطانــي، واســتعداد الفلســطينيني العالــي لدفــع ثمــن هــذا اخليــار90.

ــاب  ــتعدادها للذه ــي، واس ــروع الصهيون ــا للمش ــاز بريطاني ــة انحي ــفت الهبَّ كش
إلــى أقصــى حــد فــي حمايتــه، مبــا فــي ذلــك اســتخدام أســاليب وحشــية كالقتــل 
واالعتقــال وتطبيــق سياســة العقــاب اجلماعــي لــردع الفلســطينيني عــن املطالبــة 
بحقهــم، وأبانــت عــن جــزء مــن اخلطــط الصهيونيــة الراميــة إلــى تهويــد األماكــن 
ــز وجودهــم االســتعماري،  املقدســة، ال ســيما املســجد األقصــى ومحيطــه لتعزي
األمــر الــذي ســيجعل هــذه اخلطــط ســبباً رئيســياً لعــدد مــن الهبــات واالنتفاضات 
ــا  ــي اتبعته ــتراتيجية الت ــة اإلس ــة هشاش ــرت الهبَّ ــل، أظه ــي املقاب ــروب، ف واحل
ــي أمــالً فــي  قيــادات احلركــة الوطنيــة واملتمثلــة بالتعــاون مــع االحتــالل البريطان
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ــي  ــا، أو ف ــداث واجتاهاته ــراءة األح ــي ق ــواًء ف ــا س ــتقالل، وضعفه ــم االس منحه
ــل  ــي العم ــدة ف ــاً جدي ــة آفاق ــت الهبَّ ــك، فتح ــع ذل ــتثمارها، وم ــا واس مواكبته
َّزت  الوطنــي لبعــض قيــادات احلركــة الوطنيــة، خصوصــاً احلــاج أمــني احلســيني، وعــز
ــتوى  ــى املس ــا عل ــطينية، أمَّ ــة الفلس ــي القضي ــالمي ف ــي واإلس ــور العرب احلض
الشــعبي، فســاهمت فــي توعيــة الشــعب مبخاطــر االحتــالل البريطانــي واملشــروع 

ــا. ــرورة مواجهتهم ــي وض الصهيون

لقــد أفــرزت الهبــة مــا باتــت تُعــرف بثقافــة االستشــهاد داخــل اجملتمــع 
الفلســطيني، فمعهــا رفــع الفلســطينيون مــن قيمــة مــن ضحــوا بدمائهــم مــن 
أجــل حريــة شــعبهم حــد التقديــس91، وأصبــح شــهداء الوطــن احلاضريــن الدائمني 
فــي الضميــر اجلمعــي للفلســطينيني، واحملتفــى بهــم باســتمرار فــي كل محفــل 
ــة  ــة الثالث ــهداء الهبَّ ــم ش ــي مقدمته ــادي، وف ــاز ري ــي وإجن ــع سياس ــي وجتم ثقاف

ــر.  ــا الزي ــازي وعط ــؤاد حج ــوم وف ــد جمج محم

 خامتة 

ــن  ــطينيني ع ــث الفلس ــار بح ــي مس ــة ف ــة مفصلي ــراق حلظ ــة الب ــكَّلت هب ش
ــم  ــات وثباته ــن أولي ــت م ــي، وكان ــروع الصهيون ــة املش ــي مواجه ــم ف خياراته
املســلحة، التــي امتــازت عــن ســابقاتها بكونهــا األوســع انتشــاراً، واألكثــر حــدة 
َّت عــدو الفلســطينيني، فبــدا  وعنفــاً، واألعمــق تأثيــراً، واألوضــح معنــى، والتــي عــر

ــه.  ــش مع ــن التعاي ــياً، ال ميك ــتيطانياً وحش ــتعماراً اس ــه، اس ــى حقيقت عل

ــطينية،  ــة الفلس ــرة اجلمعي ــي الذاك ــا ف ــا وأبطاله ــة بأحداثه ــَخت الهبَّ ــد رََس لق
ــاس  ــا الن ــع ذكراه ــل م ــة، يتفاع ــة ومكثَّف ــة وطري ــدوام طازج ــى ال ــت عل وبقي
ــت  ــكا طلع ــجن ع ــن س ــم بـــ »م ــدح أحده ــي أن يص ــاع، ويكف ــة واندف بتلقائي
ــاعر،  ــب املش ــة، فتله ــا البارح ــاس كأنه ــام الن ــداث أم ــز األح ــى تقف ــازة..«، حت جن
ــروع  ــية املش ــول وحش ــئلة ح ــور األس ــف حض ــب، ويتكثَّ ــات القل ــارع دق وتتس

ــه.  ــالص من ــة اخل ــتيطاني وأهمي ــي االس الصهيون
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 29 jــ";k7ــ8، ا7@ــ5د 123، اw7)w7ر، ا7%ــ<8 اQــg'2ــ/: ]#,1ــ+ اf[ا ،(j#ــ%Nأ) ــ! 23- 29 آب"M )ــ`"E Kــ'

آب (أN%ــ#j) 1929، ص 1و2و5.
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32  أE;ــ5 ا7@&;ــK، �ــXرة ا7*ــ/اق، 2000، ص 33-30. وEــXل :`(�"ــL 9ــ( iــ/ى 'ــK �`ــ5 و>('ــ( وا7&ــ5 

واL/7&ــ8 وNــCة وM"%ــ(ن وZ7Xdــ/م وi<"ــ! وا7<(�ــ/ة، ا]fــ/: ]#,1ــ+ اg'2ــQر، :`(�"ــ9 اElــ5اث..، ص 

.5

A   33ــ;"� E;ــXدة، W&Lــ} و�(6GــK +*ــ8 ا7*ــ/اق 2QV ،1929,ــ"ت اc2ــaس، ا7@ــ5د 11، �"ــY 2011، ص 

 .72

34   ا5r;7ر ]`%�، ص 72. 

XV   35+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 114. 

36  ا5r;7ر ]`%�، ص 27. 

37   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 81.

X;E   38دة، W&L} و�(K6G، ص 68. 

39    اX� ،K;&@7رة ا7*/اق، ص 84. 

40   ا5r;7ر ]`%�، ص 48 و55 و58 و75 و102.

41   ]#,1+ اQg'2ر، ا7%<8 ا7/اM@8، ا7@5د 197، ا7%*� 23 آب (أj#%N) G)? �;] .1930;8 اX+C7ر 

أA;(ء ا5b^7اء وأ�Ub7X وا7;<#86 اKR7 ا5b^RAوا '"b(. و?5 أ�*K' )>R اZL !R;7(ن 

ا\b^RA(د '�6. 

XV  42+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 25. 

 �&D)`: ،8"><ت د)%A�Lت و)"@;i8 و"A)"A )ًL)%iأ �?X7ذ�7 ا K' 8">dX78 اV/W7ا �&
َّ
wL   43

 j&F;78 وا"M/@78 ا<�"`>R78 ا>F&7ا )bRL56L K' K:e< ،)b7�S !L n?اX7ا nL 8"A)"%7ت ا)L)DC7ا

 .O&Dlا KD/^7ا KL�Asا

ــ(دات اV/W7ــ8 اdX7<"ــk:) 8#"#ــً(  iX< \  44ــ5 >6"ــ! 'ــL K%ــL 87e^ــ(ر8V أو Dــ5م L^ــ(رM 8V@ــ� ?"

أو :<`"ــ�ًا) 'ــK اFb7;ــ(ت [ــ5 أ+ــ5اف �X"b]"ــ8 أو M/>#(]"ــS 8ــ�ل اb7*ــ�XrS ،8ــً( اW7ــ(ج أL"ــ! 

، رNــU أن اX;7?ــY اA/7ــ;K ا7;@&ــ!  ٍ�اW7%ــ"<K وأ:*(Dــ�، وا7;%ــi)WM 87eــ8 إ7ــCL O>ــWM 5ــ� و:6ــّ

7&6"ــ(دات اdX7<"ــ8 +ــX اD57ــXة إ7ــO اb7ــ5وء واW7ــXار.

45  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 229. 

XE   46ل :(ر>{ �5ور ا7*"(](ت ا7`&%#"<"8 وXRWLا+(، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 45-49.

XE   47ل ]� ا7*"(ن، ا]f/: اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 63

X;E   48دة، W&L} و�(K6G..، ص 73.

XE  49ل ]� اA/7(87 و:`(�"&b(، ا5r;7ر ]`%�، ص 72. 

50   أd 5;E/ا5rL ،!"Mر M)A}، ص 1021. 

51   اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 229. 

52   اr;7ــ5ر ]`%ــ�، ص 230. >ــ/ى WL;ــD 5ــCة دروزة أن دDــXة اW7ــ(ج أL"ــ! G5bR&7ــ8 7ــZ: Uــ! إ\ L<ــ(ورة 

L<ــ� أLــ(م ا7*/>#(]""ــ! وأ]ــ� 'ــK اX7ا?ــV n(ن Lــn اb7*ــ8، ا]fــ/: دروزة، V�Lــ/ات WL;ــ5..، ص 651. 

53  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 222-223.
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54   ا5r;7ر ]`%�، ص 223. 

55   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 57. 

56   اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت، ص 223. 

XV   57+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 382. 

XV    58+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 131.

XE   59ل :`(�"9 اX&%7ك اK[)#</*7 أ�<(ء +*8 ا7*/اق، اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 203-206.

 :/f[5اث، اEl5ا>8 اM )ً<دXb< 60 �W&A )b
َ

60   اk7(57ي، 5bD OmL..، ص i /"%": /"^< .142*(رة إO7 أّ]

i*(رة، دراA(ت 'K..، ص 86. 

61   اk7(57ي، 5bD OmL..، ص 142. 

62  اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 29. 

63   ا5r;7ر ]`%�، ص 108.

64   ا5r;7ر ]`%�، ص 36.

XE   65ل ]� ا7*"(ن، ا]f/::زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 45.

 U</F:و !"#%&' K' ري);@RA\رث اs8 :6/ر! ا;ZW;75اء؟ '&<5ع اb0 ن أمXL/FL ،ت)V/M )[66  ر

ا7;6(و5N +0<* ،8L(ان، ا7@5د 6، (Y</S 2013)، ص62. 

67   ا5r;7ر ]`%�، ص 59.

68  اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 101 و110.

� b"&D( اX[)67ن، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 60.[ KR7ت ا)MX6@7ل اXE  69

V/M  70(ت، XL/FLن أم 5b0اء؟..، ص 61.

71  اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 203-206.

XV  72+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 383. 

73  زR"Dــ/، XMاV"ــ/ اm>7ــ(ل، ص V .49(ن اRV57ــXر E%ــ"! اk7(7ــ5ي أEــ5 أmDــ(ء اF&7<ــ8 ا7@ــ/ب ا�7>ــ! ?(LــXا 

W`Mــ� اwF7ــ�، و?ــ5 ]^ــ/ ذV/>(:ــ� Dــ! D;&"ــ8 اW`7ــ� 'ــM)RV Kــ� أDــ�ه، ص 145-146. 

V/M  74(ت، XL/FLن أم 5b0اء؟..، ص 62. 

75  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 226. 

XE  76ل :`(�"9 اb^7(دات أL(م F7<8 ا6WR7"}، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 82-98. 

77   ا8DXAX;7 ا7`&%#"<"8، ص 617. 

78  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 227-229. 

79  اW7} ا�G)E K' KM/@7 اK' OZ*;7 ا567س :6/>/ اF&7<8 ا57و7"8 ا7;56م إrD O7*8 اD ULl(م 

M) ،1930"/وت، A�L%8 ا57راA(ت ا7`&%#"<"8، 1968)، ص 105-106. 

80   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 44. 

81   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 41 و60.

82   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 48.
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83   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، 43 و78و 88.

84   ا5r;7ر ]`%�، ص 91-100 

 Kــ!، 'ــ""Mوروlــ8 ا><)br7ــ! اL Uــ8 +ــ
َ

*ّb7ا Kد 'ــXــb"7ا Oــ&R67ا aــ&Nأن أ Oو]ــ5ر إ7ــ jــZ785  >^ــ"/ إ

R`7ــ8 وا[Wــ8 إ7ــO ا7*@ــ5 اdX7<ــK اWR7ــ/ري 'ــK اFb7;ــ(ت ا7`&%ــ#"<"8، و>^ــ"/ أ>mــً( إ7ــO أن WL;ــ5 

ــ� Mــ� ZEــU اDsــ5ام ?ــR? 5ــS 9;%ــL 8ــ! اb"7ــXد اlوروM""ــ! واAــRL O>wR@;ــ5ًا  ِ
ّ̀ F;iــXم ا7ــ�ي ُ]

?Rــb< 9ــXد '&%ــ#"<""!، وwL&ــ� D#ــ( اC7>ــ/ ا7ــ�ي ?Rــ9 ���ــ8 آS/>ــ! Lــ! اb"7ــXد اlوروM""ــ!، ا]fــ/: 

 Alex Winder, The “Western Wall” Riots of 1929: Religious Boundaries and Communal Violence, Journal of  

.Palestine Studies Vol. XLII, No. 1 (Autumn 2012), p17

 – Y</S ،14 7"(ت ا567س، ا7@5دXE 8&FL ،رةX� 5G)?و �&rL ا57>! ا67%(م CD }"^7ا ،n')[ /"^M  86

R0(ء 2012، ص 17.

87  اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 220.

 .K7)"Z7ب ا)+X75 ا*D �Wi/< )L 88   +�ا

89   ا5r;7ر ]`%�، ص 17. 

ــ8 وأ�b7XــU وا7;<#6ــ8 اR7ــK اRA^ــ5bوا 
َ

*ّb75اء اbــ;(ء 0ــAر أXــ+C7ــ8 ا`"W� 8ــ;G)? 90   [;ــ�

ــ8  6#>L Kــ ــ5س، و19 ' ــ8 ا67 6#>L Kــ ' 46 Uــ b>L ،5ًا"bــ ــ8 120 0
َ

*ّb7ــ(ء ا ــO أ�< ــ5 ار:6 ــ(، '6 b"'

E"`ــ(، و19 'ــL K<#6ــ8 اk7&"ــ9، و19 'ــK �`ــ5، و17 'ــK >('ــ(، ا]fــ/: �W"`ــ8 اC7+ــXر، ا7%ــ<8 

 OــE/F7ــ5د اD 9ــ!، و�ــ"+XV 9ــ"&+ aــ%E1930. و (j#ــ%Nأ) ــ8، ا7@ــ5د 197، ا7%ــ*� 23 آب@Mا7/ا

إ7ــb>L ،232 OــU 28 'ــL K<#6ــ8 >('ــ(، و11 'ــN KــCة، و15 'ــM)[ K&ــj، ا]fــ/: XV+"ــ!، +*ــ8 ا7*ــ/اق..، 

ص 25.

91   ا5r;7ر ]`%�، ص 55. 
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