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 يوميات 

طاهر عبد الحميد الفتياني 

واإ�ساءات على الحياة والمجتمع 

العربي في القد�س خالل الحرب 

العالمية الثانية

الحلقة الثانية

*
�سميح حّمودة

تناولت الحلقة الأولى من هذه الدرا�سة والتي ن�سرت في 

العدد الثاني ع�سر من حوليات القد�س )�ستاء 2011( اأو�ساع 

مدينة القد�س خالل الحرب العالمية الثانية ا�ستناداً ليوميات 

فت باليوميات 
َّ
المقد�سي طاهر عبد الحميد الفتياني، وقد عر

و�ساحبها، وعر�ست لالأحوال العاّمة التي �سادت المدينة 

خالل الحرب، ولنق�سام ال�سارع الفل�سطيني تجاه تاأييد اإحدى 

القوتين المتحاربتين، كما تناولت عالقة فئة من النخبة 

الفل�سطينية بحكومة النتداب البريطاني خالل هذه الفترة.  

ت�ستكمل هذه الحلقة البحث وتتناول مواقف طاهر الفتياني 

، ر�سيد 
1
من وروؤيته لثالثة من �سخ�سيات حزب ال�ستقالل

الثورة  خالل  تنظيمي  وجود  االستقالل  لحزب  يعد  لم  عملياً   1
العربية الكبرى في مرحلتها الثانية، أي ابتداًء من تشرين الثاني/

العليا،  العربية  اللجنة  بحل  اإلنجليز  قام  حين   1937 أكتوبر 
وقاموا  فيها،  عضواً  الهادي  عبد  عوني  الحزب  عميد  كان  التي 
مع  إبراهيم،  الحاج  رشيد  الحزب  قيادة  عضو  باعتقال  كذلك 
أحمد  مثل  األخرى  الفلسطينية  السياسية  القيادات  من  عدد 
ونفيهم لجزيرة سيشل  الخالدي،  باشا وحسين فخري  حلمي 
عوني  )زعيمه(  الحزب  سكرتير  ومنعوا  الهندي،  المحيط  في 
زعيتر  وأكرم  دروزة  عزة  مثل  فيه  القيادة  ورجال  الهادي  عبد 
ومعين الماضي من العودة للبالد حيث كانوا خارجها حين قامت 
فقد  وعليه  هذه.   القمعية  بإجراءاتها  اإلنجليزية  الحكومة 
رسمية.   وقرارات  اجتماعات  له  يعد  ولم  الحزب  قيادة  تشتتت 
رغم ذلك فقد بقي عوني عبد الهادي يصدر بعض البيانات باسم 
رئيس  الحزب في مناسبات معينة.  وبمساعي من علي ماهر، 
عن  عفواً   1939 الثاني  تشرين  في  اإلنجليز  أصدر  مصر،  وزراء 
المبعدين من فلسطين، فعاد معظهم خالل الحرب العالمية 
الثانية ولم يبق في سورية أو مصر أو العراق إال العدد القليل، ال 

العلوم  دائرة  في  محاضر  الحديث،  فلسطين  تاريخ  في  باحث   *
السياسية بجامعة بيرزيت.

الحاج اإبراهيم )1889-1953( وعوني عبد الهادي )1882-

1970( وعجاج نويه�س )1896-1982(، كما تتناول 

عالقته مع اأحد المقربين من الحزب، اأحمد حلمي عبد الباقي 

  .)1963-1882( 
2
با�سا

يناق�س العر�س الآتي مواقف الفتياني هذه في 

اإطار تحليلي للعالقات المت�سابكة بين �سخ�سيات النخبة 

الفل�سطينية في فترة الحرب العالمية الثانية، فيبحث في 

موقف المع�سكرين الفل�سطينيين، مع�سكر الح�سينيين اأن�سار 

الحاج اأمين الح�سيني، ومع�سكر المعار�سة، اأتباع راغب 

الن�سا�سيبي وحزب الدفاع، و�سخ�سيات حزب ال�ستقالل 

هذه، من القوى المتحاربة، المحور والحلفاء، والموقف من 

التحالف مع اإحداها.  وي�سيء العر�س جوانب من الدعم 

الإعالمي وال�سعبي الذي قّدمه ال�ستقاللي عّجاج نويه�س 

يزيدون عن العشرين، وهم رئيس وأعضاء اللجنة العربية العليا.  
وقد رجع رشيد الحاج إبراهيم قبل نهاية 1940، ورجع عوني في 

تموز عام 1941.

سيشار ألحمد حلمي بالباشا في مواضع عديدة الحقاً.  هناك   2
من يعتبر أحمد حلمي استقاللياً، مثل المؤرخ األمريكي جوزيف 

هيروفتز في كتابه:
Hurewitz, Jacob Coleman, The Struggle for Palestine, 
New York: Schocken Books, 1976, p. 117. 

وتقول  األعضاء،  كأحد  اسمه  تورد  ال  الحزب  مصادر  أّن  إالّ   
من  كانا  شومان  الحميد  وعبد  حلمي  أحمد  أن  الحوت  بيان 
عبد  اسم  يرد  ولم  الحزب،  التي ساندت  الوطنية  الشخصيات 
الباقي في قائمة األعضاء.  راجع كتابها القيادات والمؤسسات 
الدراسات  مؤسسة   ،1948-1917 فلسطين  في  السياسية 
يوميات  في  ويرد  و879.    271 ص.   ،1981 بيروت،  الفلسطينية، 
الفتياني أن أحمد حلمي عّبر عن شعوره بصعوبة االنسجام مع 

عوني عبد الهادي، الرجل األول في الحزب.  
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للمجهود الحربي البريطاني، كما ي�سيف تفا�سيل وا�سعة حول 

م�ساعي ال�ستقالليين هوؤلء لت�سكيل قيادة جديدة للحركة 

الوطنية، بدياًل عن قيادة اللجنة العربية العليا، التي كان 

يرئ�سها المفتي، والذي كان لجئًا في اأوروبا، متنقاًل بين 

  وقد اعتبر 
4
، وبعيداً عن ال�ساحة الفل�سطينية.

3
اإيطاليا واألمانيا

الح�سينيون هذه الم�ساعي موؤامرة من الحكومة النتدابية، 

مما عّمق بالتالي الخالف والتنافر بين هوؤلء ال�ستقالليين 

وبين الح�سينيين.  يك�سف موقف ال�ستقالليين الثالثة هوؤلء 

النق�سام الفكري الذي ح�سل داخل جماعة حزب ال�ستقالل، 

وصل المفتي لروما في 24  تش��رين األول 1941، بعد فش��ل ثورة   3
ه لبرلين حيث اتخذها مقراً  الكيالني في الع��راق.  ومن روما توجَّ

له حتى نهاية الحرب.

حاول ح��زب الدفاع بزعامة راغب النشاش��يبي تش��كيل لجنة   4
عربية عليا بديلة ع��ن اللجنة التي أعلنت الحكومة اإلنجليزية 
حّله��ا ف��ي األول م��ن أكتوب��ر 1937، وق��د ق��ام راغ��ب وعدد من 
العناصر المؤيدة له بإجراء مباحثات مع الس��لطات البريطانية 
من أجل هذا اله��دف ولكنه لم ينجح بذلك.  راجع: خلة، كامل، 
فلس��طين واالنتداب البريطاني 1922-1939، المنشأة العامة 

للتوزيع والنشر واإلعالن، طرابلس، ليبيا، 1982.

فعلى عك�س موقفهم الموؤيد لبريطانيا وحلفائها �سد المحور، 

وقفت �سخ�سيات اأخرى من موؤ�س�سي الحزب واأركانه، مثل 

عزة دروزة واأكرم زعيتر ومعين الما�سي، ومعهم ال�ستقاللي 

 اأ�سا�سي في تاأ�سي�س 
ٌ
ال�سوري نبيه العظمة، والذي كان له دور

، وتابعت هذه ال�سخ�سيات، 
5
الحزب بفل�سطين، �سد بريطانيا

وبروح التاأييد والموؤازرة، م�ساعي المفتي للح�سول على 

معاهدة مع دولتي المحور ت�سمن ا�ستقالل البالد العربية، 

واإلغاء الوطن القومي اليهودي، مقابل م�ساعدة المحور في 

حربه �سد بريطانيا، وبقي هوؤلء منفيون خارج فل�سطين، 

ولم ت�سمح بريطانيا بعودتهم، رغم عفوها عن الع�سرات من 

ين.
ّ
المنفيين والفار

خلفية عاّمة
لقد امتازت فترة الحرب العالمية الثانية با�ستمرار النق�سام 

في �سفوف النخبة الفل�سطينية، وهو انق�سام بداأ �سطحيًا 

في ال�سنوات الأولى لالنتداب البريطاني، ولكنه اأخذ و�سعًا 

عميقًا وحاداً خالل المرحلة الثانية من الثورة العربية 

الكبرى، )ت�سرين ثاني 1937 اإلى كانون اأول 1939(، حيث 

�ساعت اغتيالت المعار�سين للمفتي من ِقَبل اأن�ساره، واأي�سًا 

حين وافق حزب الدفاع على الكتاب الأبي�س الذي اأ�سدرته 

الحكومة البريطانية في 17 اأّيار 1939، بعد ف�سل موؤتمر 

المائدة الم�ستديرة، الذي عقد خالل �سهري �سباط واآذار 1939، 

بالتوفيق بين ال�سهاينة والعرب، ان�سجامًا مع موقف الأمير 

عبد اهلل بن الح�سين، وقابل ذلك رف�س المفتي واأن�ساره 

الكتاب، حيث اعتبروه قا�سراً عن تحقيق الأماني القومية 

لل�سعب الفل�سطيني.  

�سهدت الحرب العالمية الثانية وقوف مع�سكر المعار�سين 

مع بريطانيا وحلفائها، وتقديم دعمهم لجهودها الحربية 

من خالل الإعالم، ومن خالل ت�سجيع العرب على التطوع في 

�سفوف الجي�س البريطاني والم�ساركة في القتال معه، قابل 

ذلك رف�س المفتي للتطوع مع الجي�س البريطاني، ووقوف 

اأن�ساره في الكتلة الح�سينية �سد الحلفاء في هذه الحرب، 

وم�ساندتهم لدولتي المحور، األمانيا واإيطاليا، ولجهودهما 

 اأن ال�سيا�سيين 
6
الحربية.  يوؤكد الموؤرخ الأمريكي هيروفتز

بص��ورة عاّمة حافظ��ت العديد من الش��خصيات الوطنية على   5
موقفها المناه��ض لبريطانيا، والتحذير من مخاطر سياس��ته 
تجاه الرعب.  فعلى سبيل المثال كتب الصحافي الفلسطيني 
المعروف محمد علي الطاهر في رس��الة بعثها لنبيه العظمة 
بتاريخ 3 آذار 1946 عن خطته الجديدة  لتطوير جريدته الش��ورى 
الت��ي كان يصدره��ا ف��ي القاه��رة: »ولن أوف��ر أحداً ه��ذه المّرة 
وسأهلك أبدان المسلمين الذين ساعدوا اإلنجليز وأحالفهم في 
هذه الحرب ونصروهم عن أنفس��هم.«  راجع قاس��مية، خيرية، 
الرعي��ل العربي األول، حياة وأوراق نبي��ه وعادل العظمة، رياض 

الريس للكتب والنشر، لندن، 1991، ص. 461.

6 Hurewitz, op. cit., p. 113-114.

ر�سيد الحاج اإبراهيم.
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الفل�سطينيين انق�سموا بين اأغلبية تقف �سد بريطانيا واأقلية 

تدعمها، ويقول اأن اأع�ساء حزب الدفاع �ساعفوا جهودهم 

كي تعتبرهم الحكومة البريطانية في فل�سطين الناطق الوحيد 

با�سم الفل�سطينيين، الأمر الذي لم يح�سل كون الحكومة كانت 

تاأمل بك�سب تاأييد الح�سينيين لها، لذا فهي، ح�سب راأيه، لم 

ت�سع مطلقًا من كل قلبها لنزع الثقة بالحاج اأمين، اأو لدعم 

واحٍد من خ�سومه المحليين.  في المقابل، كان الحاج اأمين 

والح�سينيون قد حققوا ن�سراً �سيا�سيًا على الحكومة النتدابية 

من خالل تفعيل حملة، بم�ساعدة حيوية من اإيطاليا واألمانيا، 

�سد بريطانيا، وقد اأطلق الحاج اأمين في مواجهة اأن�سار 

بريطانيا حملة �سد التطوع في �سفوف الحلفاء، نجحت، 

، في جعل اأعداد المتطوعين العرب قليلة 
7
كما يقول هيروفتز

 وقد كان المفتي واعيًا تاأثير الدعاية البريطانية 
8
للغاية،

في الراأي العام الفل�سطيني، وقد حّذر زعماء دولتي المحور 

ا�ستخدام الإنجليز للمراوغة والم�سايرة مع العرب من اأجل 

.  حاول المفتي 
9
�سمان دعمهم لمجهودها الحربي �سدهم

خالل عامي 1940 و1941، وخ�سو�سًا بعد ف�سل حركة 

الكيالني )اأّيار 1941( �سد الإنجليز في العراق، اإ�سعال الثورة 

، وفي داخل 
10

ق ثانيًة في فل�سطين، ولكن م�ساعيه لم توفَّ

فل�سطين وقف الح�سينيون موقفًا راف�سًا لدعم الدعاية للحلفاء 

في �سفوف الفل�سطينيين، ولم ي�سمح زعماء العائلة واأن�سار 

المفتي لأحد من اأتباعهم بالن�سمام لموؤ�س�سات الدعاية 

 مثل الإذاعة الفل�سطينية )هنا 
11

البريطانية خالل الحرب

7 Hurewitz, Jacob Coleman, The Struggle for Palestine, 
New York: Schocken Books, 1976, p. 117.

يق��ول بهج��ت أبو غربي��ة أن عددهم بل��غ ثماني��ة آالف متطوع   8
وأنّه��م تعرض��وا النتقاد ش��ديد م��ن المواطنين الع��رب.  راجع 
كتاب��ه مذكرات المناض��ل بهجت أبو غربي��ة 1916-1949 في 
��م النضال العربي الفلس��طيني، مؤسس��ة الدراس��ات  خضَّ
الفلس��طينية، بي��روت، 1993، ص. 135.  وحس��ب هيروفتز فقد 
تط��ّوع حوال��ي تس��عة آالف عربي فلس��طيني مقاب��ل 18 ألف 

يهودي حّتى كانون األول 1942.  راجع كتابه، ص. 119.

راج��ع ما كتبه المفتي في تقريره عن لقائه مع الكونت ش��يانو   9
وزي��ر خارجية أيطاليا في 2 تش��رين الثاني 1941، وفيه جاء قوله 
لش��يانو: »لقد كانت الدعاية االنكليزية تعم��ل دائماً على إثارة 
مخ��اوف العرب وتقول لهم: إننا لم نفع��ل كل ما تريدون، ولكن 
المحور لن ينفعكم بشيء، بل سيقضي عليكم.«  راجع زعيتر، 
أكرم، من أجل أمتي، من مذك��رات أكرم زعيتر 1939-1946م، ج 
19941، ص. 251- 2

.252

لتمتع  يعود  الثورة  إشعال  في  المفتي  أن فشل  يقول هيروفتز   10
توفر  فمع   ،1942 عام  منذ  مسبوق  غير  اقتصادي  برخاء  البالد 
أّن  وحّتى  بالسياسة،  االهتمام  فقدوا  فقد  العرب  بأيدي  المال 
العديد من أنصار المفتي أصبحوا منغمسين بالسعي لتحقيق 
األرباح االقتصادية أكثر من السياسة.  راجع كتابه السابق، ص. 

.120

جاء في يوميات الفتياني الخميس 18 شباط سنة 1943م – 14   11
لتعيين  الحثيثة  المساعي  إلى  يشير  ما  1362ه�  سنة  صفر 
اسحق  بي  »مر  البريطانية:  الدعاية  مؤسسات  في  حسيني 

، ومجلة هنا القد�س ومجلة 
13

، واإذاعة ال�سرق الأدنى
12

القد�س(

14
المنتدى.

�سهدت فترة الحرب تغيراً في موقف عدد من موؤ�س�سي 

وقادة حزب ال�ستقالل من حكومة النتداب البريطاني، وهم 

عجاج نويه�س، وكان قد بقي في فل�سطين خالل الثورة، ولم 

يتعر�س لإجراءات العقاب البريطانية بعد اأن اقترب خالل 

هذه الفترة من حزب الدفاع وزعيمه راغب الن�سا�سيبي، ور�سيد 

الحاج اإبراهيم وعوني عبد الهادي، اللذان �سمح لهم الإنجليز 

 وح�سب ما 
15

بالعودة لفل�سطين بعد انتهاء الثورة الفل�سطينية،

 عن هذه المرحلة فاإن 
16

دّونه الثالثة في مذكراتهم وذكرياتهم

الو�سع اقت�سى الوقوف مع بريطانيا وحلفائها �سد األمانيا 

، وكان هذا الموقف مطابقًا لموقف رجال 
17

وحليفتها اإيطاليا

الباشا  زكية  أن  لي  وقال  الظهر.  قبل  ]الحسيني[  الشاكر 
فاتحته في مسألة إسناد رئاسة تحرير »المنتدى« إليه وعنفته 
ضاقت  إذا  عليك  سيحملن  النساء  أن  له  وقالت  وِحّدة.  بمرارة 

صدور الرجال.«

تأسست اإلذاعة سنة 1936.  12

رة  تأسست هذه اإلذاعة خالل الحرب، سنة 1943، وكانت مسخَّ  13
راديو  مثل  المحور  دول  دعاية  على  والرد  الحلفاء  لدول  للدعاية 
برامج  يبثان  كانا  واللذان  األلماني  برلين  وراديو  اإليطالي  باري 
باللغة العربية.  وقد عرض اإلنجليز على الدكتور اسحق موسى 
لكّنه  يتم،  لم  مديراً  تعيينه  ولكّن  المحطة،  إدارة  الحسيني 
الدكتور اسحق  أن  والمعروف  فيها،  األدبي  القسم  أشرف على 
لم يشتغل بالسياسة، وعمل بعد حصوله على درجة الدكتوراة 

موظفاً لدى الحكومة في حقل التعليم.

تأسست مجلة هنا القدس سنة 1940 واستمرت ثالث سنوات   14
حيث استبدلتها الحكومة بمجلة المنتدى.

عاد رشيد لفلسطين قبل نهاية عام 1940، بينما عاد عوني في   15
شهر تّموز 1941. 

مذكرات  عّجاج،  نويهض،  نشرها:  تاريخ  حسب  كالتالي  هي   16
بيان  إعداد  العربية،  القافلة  مع  نويهض: ستون عاماً  عجاج 
1993؛  بيروت،  والتوزيع،  للنشر  االستقالل  دار  الحوت،  نويهض 
الخالدي،  وليد  إعداد  الدفاع عن حيفا،  رشيد،  إبراهيم،  الحاج 
عوني،  الهادي،  عبد  الفلسطينية؛  الدراسات  مؤسسة  بيروت، 
خيرية  الدكتورة  وتحقيق  تقديم  الهادي،  عبد  عوني  مذكرات 

قاسمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002.

كتب عوني رسالة بتاريخ 29 كانون الثاني 1943 إلى نوري   17
السعيد، رئيس وزراء العراق، يعّلق فيها على إعالن العراق الحرب 

على المحور، يقول فيها أن »األكثرية الساحقة من المثقفين 
في البالد رأو في زج العراق في الحرب فوائد لمصلحة العراق 

ومصلحة األقطار العربية.«  ويضيف في الرسالة أن هؤالء 
المثقفين »كانوا يميلون لالعتقاد بأن الحكومة البريطانية ال 

ترغب في أن تقيم وزناً في الحرب الحاضرة للعرب، وأنها تفضل 
أن تراهم قابعين في بيوتهم ينتظرون المصير الذي يهيئه لهم 

غيرهم، من أن تراهم عاملين في صفوف الحلفاء في سبيل 
الحرية والوحدة التي ينشدونهما.  ومما أكد عقيدتهم هذه 
ما رأوه من فروق محسوسة بين موقف الحكومة البريطانية 
معهم بالحرب الماضية وموقفها معهم في هذه الحرب.«  

ويقول نويهض في مذكراته أّن »النضال السياسي ال مجال له 
بعد وقوع الحرب العالمية ]الثانية[ وإعالن العرب موقفهم من 
أّنهم مع الحلفاء، وفي فلسطين كان هذا أيضاً موقف األحزاب 
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حزب الدفاع الذين حاججوا باأن الحرب لي�ست حربًا ع�سكرية 

، فالمع�سكر الأول 
18

فقط، بل هي تتعلق بالقيم العالمية

)الحلفاء( مّثل الديمقراطية والحرية في حين مّثل المع�سكر 

، وكان من الطبيعي 
19

الثاني )المحور( العدوان وال�ستعباد

ح�سب نويه�س والحاج اإبراهيم اأن يوقف حزب ال�ستقالل 

ن�ساطه ال�سيا�سي بانتظار ما �ست�سفر عنه الحرب، وعلى اأمل 

اأن يعيد البريطانيون النظر في �سيا�ستهم في فل�سطين، بما 

ي�سمن حقوق الفل�سطينيين ويمنع �سياع وطنهم.  وح�سب 

هيروفتز فقد اأخذ هوؤلء ال�ستقالليون يلعبون دوراً في المجال 

 كما اأخذوا �سيا�سيًا الدور الذي ف�سل 
20

القت�سادي والبنكي،

حزب الدفاع العربي في تحقيقه، وهو ح�سد الفل�سطينيين 

خلف بريطانيا وجهودها الحربية.  وتاأتي هذه المواقف على 

نقي�س مواقف الحاج اأمين الح�سيني، والذي ف�سل البريطانيون 

في اإقناعه بالموافقة على الكتاب الأبي�س )1939( كاأ�سا�س 

لحل الق�سية الفل�سطينية، وفي جلبه لمع�سكرهم �سد الألمان 

والطليان.  لقد بداأت عالقات الغزل بين المفتي والألمان 

منذ �سعود هتلر للحكم ووقوفه �سد اليهود في األمانيا، ومع 

السياسية كلها، ال حزب االستقالل فقط.«  راجع: نويهض، 
عّجاج، مذكرات عجاج نويهض: ستون عاماً مع القافلة 
العربية، إعداد بيان نويهض الحوت، دار االستقالل للنشر 

والتوزيع، بيروت، 1993، ص. 255.  على أن هذا القول ال يعبِّر 
بدقة عن واقع مواقف األحزاب، فالحزب العربي كان مع المحور 

وساند وموقف الحاج أمين المتحالف مع ألمانيا وإيطاليا، كما 
أّن رجاالت حزب االستقالل لم يكونوا موّحدين في موقفهم، 

فعزة دروزة ومعين الماضي كانوا بالتأكيد مع المحور، إذ كانوا 
الجئين خالل الحرب هرباً من مطاردة اإلنجليز، 

راجع الملحق في هذا العدد لالطالع على مبررات الداعمين   18
لبريطانيا وحلفائها في الحرب.

يقول هيروفتز أن هذه المفاهيم طرحت على الجمهور   19
الفلسطيني من خالل افتتاحيات صحف فلسطين والدفاع 

والصراط المستقيم، والتي أصبحت تتلقى منذ العام 
1940 أمواالً من الحكومة االنتدابية من أجل ترويج الدعاية 
البريطانية، وحث العرب على االنضمام للجيش البريطاني.  

راجع كتابه السابق، ص. 119.  يورد كتاب يعقوب العودات، 
)من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، دار اإلسراء، القدس 

الشريف، الطبعة الثالثة، 1992. ص. 331( أّن موقف إبراهيم 
الشنطي ناشر جريدة الدفاع خالل الحرب كان الحياد، وأّنه 
تعرض للضغط والتهديد إلجباره على تأييد اإلنجليز لكنه 

لم يرضخ، واشترط  لتعاونه مع الحكومة  وتأييد الحلفاء أن 
يصدر تصريٌح رسمي باستقالل فلسطين فور انتهاء الحرب، 
ولكن المسئولين البريطانيين قابلوا هذا المطلب بالرفض.  

ويحتاج هذا التناقض لفحص افتتاحيات الجريدة خالل الحرب.

أعاد أحمد حلمي بناء البنك الزراعي وحّوله لبنك األّمة العربية،   20
وق��د كان عوني عبد الهادي ورش��يد الح��اج إبراهيم عضوان في 
مجل��س إدارته الجديد، كما كان األخير مدي��راً لفرعه في حيفا.  
وحس��ب عزة دروزة في مذكراته )الجزء الرابع، ص. 74( فإّن أحمد 
حلمي أعرب عن رغبته بالرجوع لفلسطين من منفاه في بيروت 
بس��بب تضرر مصالحه االقتصادي��ة، وأن الحكومة وافقت على 
رجوعه بشرط أن يتعهد بعدم التدخل في السياسة.  وقد ألغت 

الحكومة هذا الحظر الحقاً.

ت�ساعد الثورة الفل�سطينية الكبرى وجد المفتي نف�سه في 

المع�سكر المعادي لالإنجليز والم�ساند للثورة الم�سّلحة �سدهم 

دون مواربة، ثّم �ساهم بفاعلية وقوة في حركة ر�سيد عالي 

الكيالني �سد الإنجليز في العراق �سنة 1941، وكان الألمان 

قد وعدوا بدعم الثورة، ولكن دعمهم لم يرق للم�ستوى الالزم 

لتحقيق الن�سر على الإنجليز، اإّل اأّن المفتي �سرع بالت�سال 

بالزعيم الألماني هتلر منذ وجوده بالعراق، فكان من الطبيعي 

اأن يميل خالل الحرب للمحور المناه�س لالإنجليز. 

االستقالليون في مذكرات الفتياني
يدّون الفتياني في يومياته تفا�سيل عديدة حول ال�ستقالليين 

الثالثة و�سديقهم اأحمد حلمي با�سا، ويتتبع اأخبارهم ويعّلق 

على ن�ساطاتهم ومواقفهم ال�سيا�سية.  وفي حين يبدي تفهمًا 

لمواقف الأخير، ويتعاون معه في م�سائل كثيرة، اإّل اأّنه يكتب 

بلغة ناقدة للثالثة الآخرين، في�سف ر�سيد الحاج اإبراهيم 

، ويقول اأّن عوني عبد 
21

ه »الوطني المحترف ذو الوجهين« باأنَّ

الهادي غير جدير بالثّقة، ويتبع ذكر عّجاج نويه�س بعبارة 

»الماأ�سوف على وطنيته«.  ويالحظ باأّن ت�سجيالت الفتياني 

تبيِّن اأّن عّجاج نويه�س لم يكن نا�سطًا في العمل ال�سيا�سي 

مع زمالئه ال�ستقالليين كر�سيد الحاج اإبراهيم وعوني عبد 

الهادي خالل فترة الحرب هذه، ويتفق هذا ما اأورده عزة 

دروزة في مذكراته عن انحياز نويه�س لراغب الن�سا�سيبي 

والت�ساقه الوثيق به وميله لجماعة المعار�سة منذ العام 

. ويعتقد دروزة 
23

، وهو اأمر يوؤكده نويه�س نف�سه
22

  1937

اأن عجاج قد انزلق مع الدفاعيين انزلقًا خطيراً حين �سّجع 

في �سهر ت�سرين الثاني 1937 فكرة ت�سكيل لجنة عربية عليا 

ج��اء ذلك ف��ي يومية االثني��ن 31 كانون الثاني س��نة 1944 م )5   21
صفر س��نة 1363 ه�(: »تناول نوري باش��ا الس��عيد اليوم طعام 
الغداء اليوم في حيفا على مائدة رش��يد الحاج إبراهيم الوطني 
المحت��رف ذو الوجهي��ن.«  ويقص��د بذل��ك بأّن��ه كان يعمل مع 

الحركة الوطنية ويتعاون مع اإلنجليز في نفس الوقت.

راج��ع مثالً المجل��د الثالث من مذكراته حيث يق��ول في يومية   22
األح��د 10 تش��رين األول 1937 أن حكوم��ة االنت��داب البريطانية 
كان��ت تعتقل فقط أنص��ار الحاج أمين والمجل��س ولم تعتقل 
أح��داً من الدفاعيي��ن »حتى أّن عج��اج نويهض ل��م يعتقل مع 
أّنه كان م��ن أوائل المعتقلين في اإلضراب، ألن��ه بدا اآلن منحازاً 
م��ع راغب وجماعت��ه.«  )مذك��رات محمد ع��زة دروزة، دار الغرب 
اإلسالمي، بيروت، 1993 ص. 48(.  وفي يومية الخميس 11 تشرين 
الثان��ي يتحدث عن كالم كثير ومتواص��ل يصله عن عجاج »بأّنه 
صار وثيق الصلة والتعاون مع راغب النشاش��يبي وحزب الدفاع،« 
ثم يعلِّ��ق على برقية أرس��لها عجاج لجريدة األه��رام القاهرية 
بصفته مراس��لها ينفي فيها وقوع أحداث ض��د مرافق ومخافر 
بوليس حكومة شرق األردن بقوله: »وإّنه ليحزنني أن يصل عجاج 

إلى هذا الحد من الحقد واالنحراف.« )ص. 95(

راجع مذكراته، مصدر سابق، ص. 213-207.  23
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، والتي كانت 
24

تحّل محل اللجنة التي حلتها حكومة النتداب

برئا�سة الحاج اأمين.  اأما عن موقف الكتلة الح�سينية من هوؤلء 

الرجال، فقد عّد الح�سينيون ومنهم طاهر، كل المعار�سين 

للحاج اأمين بمثابة منافقين وخارجين عن ال�سّف الوطني، 

وتعاملوا مع ن�ساطاتهم وم�ساريعهم ال�سيا�سية من هذا 

المنطلق. 

تمّثلت م�ساعي ال�ستقالليين، ومعهم اأحمد حلمي 

با�سا، في تاأ�سي�س هيئة �سيا�سية جديدة تمّثل الفل�سطينيين 

م العمل الوطني، واقترحوا على الح�سينيين ا�ستبدال  وتنظِّ

زعمائهم الغائبين باآخرين من المقيمين في فل�سطين، بيد 

اأن الح�سينيين رف�سوا التعاون في ت�سكيل مثل هذه الهيئة 

فف�سلت جهود ال�ستقالليين.  حاول ال�ستقالليون بعد ذلك، 

وبمبادرة من اأحمد حلمي با�سا، تاأ�سي�س حزب جديد، ولكن 

م�ساعيهم لم تتبلور عن �سيء، وحاولوا اأخيراً عقد موؤتمر وطني 

عام بالقد�س من خالل الغرف التجارية الفل�سطينية، ولكن 

الح�سينيين قاطعوا الموؤتمر واأف�سلوه.

 رشيد الحاج إبراهيم والسعي 
لتأسيس قيادة فلسطينية جديدة

كتب الفتياني في يومية الجمعة 5 اآذار �سنة 1943 م )29 

 
25

�سفر �سنة 1362 هـ( عن لقائه في مكتبة م�سطفى الطاهر

دروزة، مص��در س��ابق، يومي��ة االثنين 22 تش��رين الثان��ي 1937،   24
المجلد الثالث، ص. 110.

ول��د مصطف��ى رش��يد الطاه��ر بياف��ا س��نة 1908، وتعّلم في   25
مدارس��ها، وكان من أبناء جيله ممن درسوا معه يوسف هيكل، 
وقد تخرج االثنان من الكلية العربية بالقدس.  شارك مصطفى 
في الحركة الوطنية، ورافق الدكتور داوود الحسيني في عمليات 
تنظيم وتس��ليح الثورة الفلس��طينية التي نشبت في نيسان 
1936، وقد اعتقل في صرفند، ثم أفرج عنه مع سائر المعتقلين، 
وحي��ن اس��تؤنفت الثورة بعد ص��دور تقرير لجن��ة بيل الموصي 
بالتقس��يم، انضم مصطفى للث��ورة واضطر للخروج لس��وريا 
حين اش��تدت مط��اردة االنجليز للث��وار، وكات يتنقل س��راً بين 
سوريا وفلسطين لينقل األسلحة والتعليمات ويرشد الثوار في 
معاقلهم، وقد ذكره محمد عزة دروزة في مذكراته على أنه واحد 
من الشبان المثقفين الذين عينتهم اللجنة المركزية للجهاد، 
ومقرها دمشق، للعمل مستشارين لقادة الثورة مثل أبو إبراهيم 
الكبي��ر، وعبد الرحيم الحاج محمد، وع��ارف عبد الرازق.  اعتقل 
من قبل الفرنس��يين في س��وريا س��نة 1939 بعد أن بدأ سريان 
التحالف بين فرنسة وبريطانيا في وجه ألمانيا النازية، ثم أطلق 
سراحه فذهب إلى العراق مع من ذهب من الفلسطينيين، وبعد 
صدور العفو البريطاني عن عدد من الفلسطينيين المشاركين 
بالث��ورة في أعقاب نش��وب الح��رب العالمية الثانية ع��اد ليافا 
وفت��ح بها مكتبة.  س��اهم في تنظيم الجبه��ة الوطنية بيافا، 
ث��م أثن��اء حرب 1948 اش��ترك في تألي��ف اللجن��ة القومية في 
المدين��ة، وبقي في يافا يش��ارك في المقاومة إلى أن س��قطت 
بي��د العصابات الصهيونية، فهاجر إل��ى عّمان، وعمل في مجال 
الصحاف��ة، وأصدر صحيفة أس��بوعية، ثم اضط��ر للهروب إلى 

بيافا بر�سيد الحاج اإبراهيم، وهو لقاء يتم لأول مرة في 

فل�سطين بين الرجلين بعد عودتهما من المنفى، ويبدو من 

اأقوال الفتياني اأّن عالقة ما ربطتهما حين كان الفتياني في 

حيفا، واأّنه لم ي�ساهده منذ ذلك الوقت.  يهتم الفتياني بتدوين 

ما �سمعه وعرفه عن ن�ساط ر�سيد ال�سيا�سي، فيورد تفا�سيل 

حول م�سروع كان الأخير يعمل من اأجل اإنجازه، وهو تاأليف 

 
ّ
هيئة قيادية جديدة في فل�سطين، فيقول باأن ر�سيداً قد اأ�سر

»لالأ�ستاذ م�سطفى الطاهر باأن )الزعماء( و)اأولي الأمر( راأوا 

تاأليف هيئٍة �سيا�سيٍة عربيٍة عليا من الوفد الفل�سطيني الأخير 

، واأع�ساوؤه هم: راغب 
26

الذي كان �سافر اإلى لندن للمفاو�سة

الن�سا�سيبي، يعقوب الغ�سين، عوني عبد الهادي، مو�سى 

العلمي، فوؤاد �سابا، الدكتور ح�سين الخالدي، وعبد اللطيف 

�سالح، على اأن ينتخب اأ�سخا�س بدًل من األفرد روك المتوّفى، 

واأمين التميمي وجمال الح�سيني المعتقلين الآن في رودي�سيا.  

وي�ساع باأن رفيق التميمي �سيحل محلَّ اأخيه، واأن نافذ 

الح�سيني �سيحل محل جمال.«  

يتابع الفتياني اأخبار م�ساعي ر�سيد، فكتب في يومية 

الثالثاء 9 اآذار �سنة 1943 م )3 ربيع الأول �سنة 1362 هـ( اأن 

م�سطفى الطاهر جاء عنده قبل الظهر، وذهب واإياه اإلى مكتبة 

فل�سطين العلمية... وفي الطريق التقيا بعلي حيدر الح�سيني 

الذي اأخذ يحدثهما »باهتمام عن م�سروع )تاأليف الهيئة 

العربية العليا(، فقال اأن ر�سيد الحاج اإبراهيم اجتمع في اأريحا 

بعدد من رجالت عائلة الح�سيني وعر�س عليهم فكرة بعث 

الهيئة من جديد فوافقوه مجاملة على فكرته، وقالوا له نحن 

ل نعار�س في الفكرة ولكننا لن ن�سترك.  وكان اقترح عليهم 

تعيين �سخ�س من عائلة الح�سيني بدًل من الأ�ستاذ جمال 

فقالوا له: لي�ست الم�ساألة م�ساألة عائلية ول م�ساألة وراثة، 

ونحن احترامًا لذكرى الغائبين ل نريد تعيين اأحد بدًل منهم. 

ومن اأراد العمل فهذا المجال وا�سع اأمامه.«  وي�ستنتج الفتياني 

من هذا »اأن عائلة الح�سيني لن توافق على الم�سروع الذي هو 

في نظرها حكومي من �أوله �إلى �آخره. ]التوكيد م�ساف[«   

ويتابع الفتياني اأخبار اجتماع ر�سيد بالح�سينيين في اأريحا، 

 
27

فيكتب في اليوم التالي )الأربعاء 10 اآذار( اأن عبد اهلل نمر

السعودية بعد أن نشر مقاالً هاجم به الملكة زين الشرف، والدة 
الملك حس��ين، وشقيقها الشريف ناصر، ومكث في السعودية 
س��نتين، ثم رحل منه��ا إلى دمش��ق، وبعد حرب حزي��ران 1967 
بفترة استطاعت اخيه كحال، أرملة المحامي مصطفى ارشيد، 
الحص��ول على تصريح جمع ش��مل له، فرجع إل��ى نابلس وبقي 

فيها إلى أن توفي ودفن فيها سنة 1981.

في مؤتمر المائدة المستديرة )مؤتمر سان جيمس( والذي افتتح   26
في لندن في الس��ابع من شهر شباط 1939، وانتهت مناقشاته 

في الخامس عشر من آذار.

من أنصار الحاج أمين، وقد عمل في المجلس اإلس��المي األعلى   27
ف��ي القدس، وكانت مهمت��ه جمع ريع عقارات األوقاف.  ش��ارك 
في الثورة الفلسطينية )1936(، وقد وصفته التقارير البريطاينة 
بأنه »جامع نشيط ألموال تستخدم في أغراض ضد الحكومة.«  
راجع عطية، على س��عود، »الزعامة السياسية للمفتي: الحاج 
أمين الحس��يني بين عهدين: ثورة 1936 وم��ا قبلها«، في كتاب 
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زاره وحّدثه عن الجتماع، »ومما قاله لي اأن اإميل الغوري 

كان اأبو الق�سية واأمها هناك... واأن ثابت دروي�س اأي�سًا قد 

ا�سترك في المحادثات.«  ويبدو اأن هذا لم يعجبه فيعلق �ساخراً 

باأّنه »لم يبق اإل كالب الحي ليحلفوا بالطالق«.

ت�ستمر متابعة الفتياني للق�سية، فيكتب في يومية 

الجمعة 19 اآذار 1943 م )13 ربيع الأول 1362 هـ( مبينًا 

ارتباطها بالإنجليز، اإذ يلتقي في ذات اليوم بتوفيق �سالح 

الح�سيني، �سقيق جمال والقائم باأعمال رئي�س الحزب العربي، 

وقد اأخبر توفيق طاهراً اأن الم�ستر جايلز، رئي�س دائرة 

ال�ستخبارات البريطانية في فل�سطين، »ا�ستدعاه اإليه واأطلعه 

على �سورة فوتوغرافية لمن�سور كان وزع في القد�س وفيه 

دعوة اإلى مقاطعة الفكرة التي دعا اإليها ر�سيد الحاج اإبراهيم 

وماتت في مهدها. وقال له اأن هذا المن�سور و�سع باإيعاز 

منكم، فاأنكر توفيق اأفندي كل �سيء، وقال نحن ل علم لنا 

بهذه الحركة من اأولها اإلى اآخرها.«  فرواية الفتياني هذه 

توؤكد اعتقاده واعتقاد الح�سينيين باأن الإنجليز خلف م�ساعي 

ر�سيد لتاأ�سي�س قيادة جديدة في فل�سطين.  وفي يومية الجمعة 

9 ني�سان �سنة 1943 م )4 ربيع الثاني �سنة 1362 هـ( يورد 

الفتياني تفا�سيل اأو�سع حول ف�سل م�سروع ر�سيد الحاج 

اإبراهيم، واأّنه كان يتم بالتن�سيق مع الحكومة، فيكتب عن 

المؤتم��ر الدولي الثالث لبالد الش��ام )المجلد الثالث(، الجامعة 
األردنية، عّمان وجامع اليرموك، إربد، 1983، ص.463.

 في الزاوية النق�سبندية 
28

لقاء جمعه وال�سيخ �سبري عابدين

باأحمد حلمي با�سا، ويقول اأن الأخير »تحدث وال�سيخ �سبري 

مليًا عن جهود ر�سيد الحاج اإبراهيم في ‘تجديد’ الحركة 

 وبع�س 
29

الوطنية في البالد وم�ساعيه المختلفة مع الحكومة

‘الزعماء’ لتاأليف الحزب دون اأن ي�سادفه التوفيق.«  ويعود 
في يومية الجمعة 25 حزيران 1943 م )22 جمادي الثانية 

1362 هـ( للحديث عن م�ساعي ر�سيد، ويكتب عن لقائه برفيق 

بك التميمي، �سقيق اأمين التميمي، ويقول اأّنه ق�سى عنده اأكثر 

من �ساعة يتحدثان في ال�سوؤون الحا�سرة.  »وقال لي اأن اأحمد 

حلمي با�سا ور�سيد الحاج اإبراهيم زاراه واأنه دار البحث حول 

اإيجاد ت�سكيالت وطنية في فل�سطين لإنعا�س الحركة الوطنية.«  

ووا�سح من اأقوال الفتياني هذه اأّن اأحمد حلمي با�سا كان 

داعمًا لم�ساعي ر�سيد.

توؤكد م�سادر تاريخية اأخرى التغير في موقف ر�سيد 

الحاج اإبراهيم من بريطانيا، وتعاونه معها خالل الحرب، 

بعد عودته من منفاه في جزر �سي�سل، فقد �سارك في الترويج 

 محرر جريدة فل�سطين 
30

لها خالل الحرب.  كتب يو�سف حنا

في كانون الثاني 1941 في مجلة هنا القد�س، وهي مجلة 

دعائية اأ�سدرتها اإدارة محطة الإذاعة الفل�سطينية ومكتب 

الإعالم العام التابع لحكومة النتداب خالل الحرب، مقالة 

، �سمنها مقابالته مع عدٍد 
31

تحت عنوان العرب وبريطانيا

ممن اأ�سماهم »رجالت العرب في فل�سطين و�سرق الأردن«، 

وقد ا�ستطلع اآراءهم في الحالة العامة اآنذاك، »على �سوء 

النت�سارات البريطانية في ال�سحراء الغربية«، مدعيًا اأّنه كان 

لهذه النت�سارات �سدًى م�ستحبًا في نفو�س العرب«.  كتب 

يو�سف حنا وا�سفًا لقاءه بر�سيد الحاج اإبراهيم وملخ�سًا 

راأي الأخير بالنت�سار البريطاني في ليبيا واأّنه »حا�سم، 

ه جاء فوق ما كان يتوقعه النا�س،« واأو�سح حّنا اأّن ر�سيد  واأنَّ

على خبرة فعلية بموقع بردية الليبي، وهو »يعتبر اأن نجاح 

النكليز فيها دلَّ على مهارة حربية لم تترك �سكًا في تفوق 

الإنكليز في الفنون الع�سكرية، ف�سال على ما لهم من تفوق 

في القوى والموارد.« وي�ستطرد باأّن ر�سيداً »يرى اأن �سقوط 

طبرق م�سمون، لأنها دون بردية مناعة، وبعد �سقوطها 

ينفتح الطريق لأخذ بني غازي، وي�سبح لالإنكليز الخيار في 

التقدم لال�ستيالء على باقي البالد في الحال، اأو ترك ذلك اإلى 

وقت اآخر يعيونه هم.  ويختم حّنا اأقوال ر�سيد بذكر راأيه باأّن 

أصله من الخليل، تخرج من األزهر الش��ريف بشهادة العالمية،   28
وعمل ف��ي دوائ��ر المجلس اإلس��المي األعلى، وكان م��ن أنصار 
الح��اج أمين.  ط��رده اإلنجليز من وظيفته ضم��ن الحملة التي 
ش��ّنوها على أنصار الح��اج أمين والثورة.  ش��ارك في التحريض 
على القتال خالل حرب 1948، ثم انتقل بعد النكبة للقاهرة وبها 

توفي ودفن.

التوكيد مضاف.  29

قيط��ي مص��ري ق��دم م��ع اإلنجلي��ز وعمل مح��رراً ف��ي جريدة   30
فلسطين مع عيسى العيسى.

مجلة هنا القدس، المجلد الثاني، العدد الثاني، 24 كانون الثاني   31
سنة 1941. 26 ذي الحجة سنة 1359.

عوني عبد الهادي
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»انت�سار النكليز في ليبيا هو اإنقاذ لعرب تلك البالد وفاتحة 

عهد جديد لهم من الحرية المن�سودة وال�ستقالل الذي ي�سبو 

اإليه كل عربي وا�ستعادة لمجد العروبة وح�سارتها. وهو يرجو 

اأن ينال العرب جميعًا من النكليز وخا�سة عرب فل�سطين 

جميع مطالبهم الوطنية، واأن ي�ستقروا واإياهم على اأ�سا�س اأخير 

 
32

للتفاهم، ودوام ال�سداقة.«

يعك�س م�سدران اآخران جوانب اأخرى من �سخ�سية ر�سيد 

الحاج اإبراهيم، فمقابل ال�سورة التي يظهرها العر�س ال�سابق 

حول توجهات الأخير ال�سيا�سية،  يعك�س م�سدر اآخر �سورة 

مختلفة للرجل، ففي مذكرات المحامي الحيفاوي حّنا نقارة 

نعثر على �سورة اإيجابية عن الن�ساط ال�سيا�سي والفكري 

لر�سيد.  ير�سم نقارة لر�سيد �سورة ال�سخ�سية الوطنية غير 

، ويدّون بع�سًا من ن�ساطاته في حقل 
33

الطائفية والحكيمة

العمل الوطني القت�سادي وال�سيا�سي.  يقول نقارة اأن ر�سيد 

ان�سم ع�سواً موؤازراً للنادي الأرثوذك�سي في حيفا حين اأرادت 

قيادة النادي الخروج من الإطار الطائفي والنفتاح على 

  كما اأنه األقى محا�سرات في النادي 
34

اأتباع الديانات الأخرى.

�سمن �سل�سلة المحا�سرات التي كان ينظمها لالأدباء والمثقفين 

  وعمل ر�سيد رئي�سًا ل�سندوق الأمة العربية 
35

وال�سيا�سيين.

وقد عقد اجتماع في �سنة 1946 لتاأ�سي�س فرع لل�سندوق في 

  وي�سير نقارة لدور ر�سيد الحاج اإبراهيم في تاأ�سي�س 
36

حيفا.

الجبهة القومية في حيفا اأواخر �سنة 1945، حيث عقد اجتماع 

تاأ�سي�سي في مكتب المحامي ال�ستقاللي �سبحي الخ�سراء 

ح�سره ر�سيد واإميل توما و�سالح الدين العبا�سي وال�سيخ نمر 

الخطيب رئي�س جمعية العت�سام وال�سيخ محمد مراد رئي�س 

جمعية الإخوان الم�سلمين.

اأّما الم�سدر الثاني فهو يوميات خليل ال�سكاكيني، حيث 

يذكر في يومية الخمي�س 7 اآذار 1946 اأّن اأحمد حلمي با�سا 

ور�سيد الحاج اإبراهيم زاراه في الم�ساء لي�سلِّما على عي�سى 

التش��ديد مض��اف.  ويجدر التنويه هنا أّن آراء رش��يد هذه جاءت   32
منس��جمة م��ع آراء آخري��ن م��ن المتوافقي��ن م��ع السياس��ة 
ن يوس��ف حّنا آراء ع��ددٍ منهم، فأورد أقوال  اإلنجليزية، وقد ضمَّ
مصطف��ى بك الخالدي، رئي��س بلدية الق��دس المعيِّن من قبل 
الس��لطة البريطانية بدل قريبه حس��ين فخ��ري الخالدي، الذي 
اعتقل وأبعد إلى سيش��ل لتأييده للث��ورة العربية ضد اإلنجليز، 
ولم يس��مح له بالعودة س��وى في تش��رين الثاتي 1942، وأقوال 
س��ليمان طوقان، رئي��س بلدية نابل��س، والذي اس��تهدف الثوار 
حياته لتحريضه الفالحين ف��ي قرى نابلس ضد الثورة، ولتعاونه 
م��ع الس��لطة لوقفها في مرحلته��ا الثاني��ة، وآراء فريح مدين، 
ورش��دي الشوا رئيس بلدية غزة.  والنص الكامل لمقالة يوسف 

حّنا في ملحق هذا العدد.

ص. 140.  يقول نقارة عن رش��يد بعد أن نقل وآخرون إليه اقتراح   33
بوق��ف أعم��ال العن��ف في حيف��ا خ��الل الح��رب والتفاهم مع 
اليهود على تجنيب حيفا ويالت العنف: »وكان رش��يد رجالً عاقالً 

حكيماً.«

ص. 96.  34

ص. 99.  35

ص. 113.  36

العي�سى الذي كان في �سيافته، ويقول ال�سكاكيني »فهمنا من 

ر�سيد الحاج اإبراهيم اأن ولده �سهر ال�سالح عليه وهو �سكران، 

فما كان من الأب اإّل اأن اأطلق الر�سا�س عليه، فجرح جرحًا 

بليغًا. فنقل الآن اإلى الم�ست�سفى في حالة �سيئة، واأما الأب 

 
37

فيروح ويجيء كاأن لم يقع �سيء.  اإن ذا لعجيب.«

أحمد حلمي باشا38
دّون الفتياني اأخبار اأحمد حلمي ون�ساطاته ال�سيا�سية في 

ة باأخبار محاولة البا�سا تاأليف  يومياته، واهتم ب�سورة خا�سّ

حزب �سيا�سي جديد في فل�سطين، فكتب في يومية الثالثاء  

30 اآذار 1943 م )24 ربيع الأول 1362 هـ( ما قيل له من 

»اأن اأحمد حلمي با�سا بداأ تفكيراً جديًا في تاأليف حزب في 

البالد. وقد كان في يافا منذ اأيام حيث عقد اجتماع في دار 

بنك الأمة العربية ح�سره بع�س اأعوانه، ومنهم ر�ساد ال�سوا، 

ودعي م�سطفى الطاهر لح�سوره فلم يكن في يافا.«  ويكتب 

في يومية الثنين 5 ني�سان 1943 م )30 ربيع الأول 1362 

هـ( اأن ا�سحق ال�ساكر ]الح�سيني[، جاء عنده واأنكر »الإ�ساعة 

القائلة باأن اأحمد حلمي با�سا يريد تاأ�سي�س حزب، فقد قابله 

وقال له البا�سا اأن كل ما يقوله النا�س ل �سحة له ول اأ�ستطيع 

اأنا تكذيبه.«  واأ�ساف ا�سحق ال�ساكر لمعلومات الفتياني »اأّن 

حزبًا جديداً من ال�سباب �سيوؤلف في فل�سطين قوامه اإبراهيم 

ال�سنطي، وفريد ال�سعد، الذي ا�ستقال من من�سب القائمقام 

منذ �سهرين، وخلو�سي الخيري، الذي �سيقدم ا�ستقالته قريبًا 

ليتفرغ لال�ستغال في الحقل ال�سيا�سي!«  وح�سب ال�ساكر فاإّن 

»هذا الحزب هو �سنيعة الحكومة.«  

ويكتب الفتياني في يومية الجمعة 4 حزيران  1943م 

)2 جمادي الثانية  1362هـ( حول ت�سريح اأدلى به الملك عبد 

العزيز اآل �سعود يوؤيد فيه الحق الفل�سطيني، فيذكر اأنَّ من بين 

الذين اأبرقوا اإلى القن�سلية ال�سعودية ل�سكر الملك اأحمد حلمي 

با�سا و�سبحي الخ�سراء وعوني عبد الهادي وعمر ال�سالح 

البرغوثي وال�سيخ �سعود العوري وال�سيخ مو�سى البديري 

وال�سيخ �سبري عابدين وال�سيخ محمد علي الجعبري ور�سدي 

ال�سوا.

تتوثق العالقة بين الفتياني والبا�سا وتزداد حميمية، 

 وحفلة �ساي لأ�سدقائه 
ٍّ
ويقرر الفتياني تنظيم لقاٍء ترويحي

في دير الكريمزان في بيت جال يوم الجمعة 18 حزيران 

1943 م )15 جمادى الثانية 1362 هـ( على �سرف مهدي بك 

الس��كاكيني، خلي��ل، يوكيات خلي��ل الس��كاكيني، الخروج   37
م��ن القطمون 1942-1952، مركز خليل الس��كاكيني الثقافي، 

ومؤسسة الدراسات المقدسية، رام اهلل، 2010، ص. 187-186.

عاد أحمد حلمي باشا لفلسطين في شباط 1940 بعد أن سمح   38
له اإلنجليز بذلك بش��رط أن ال يعمل بالسياسة، وقد رجع ضمن 
نف��س الترتيب الذي عاد بموجبه كل من ألفرد روك وفؤاد س��ابا.  

راجع هيروفتز )Hurewitz, op. cit.( ص. 115.
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اأن ر�ساد ال�سوا الذي يريد اأن يوؤ�س�س حزبًا وي�ستغل ا�سم عطوفته 

لبث الدعاية لنف�سه وللترويج لحزبه.«  ويتحدث الفتياني في 

نف�س اللقاء مع البا�سا، وبوحي من حديث عّمه ال�سابق، حول 

�سندوق الأمة مقترحًا اإعادة اإحيائه، ولكن البا�سا يقول له 

ب�سراحة »اأن الوقت لم ياأن بعد و�سيجد الفر�سة المنا�سبة 

لتجديد �سبابه.«  ويبدو اأن البا�سا لم يعّلق على م�ساألة ر�ساد 

ال�سوا وتاأليفه لحزب جديد، وانتقل بالحديث ليبّث للفتياني 

األمه من �سهره عبد الحميد �سومان، »وكيف اأنه دائمًا يطعن 

فيه ويحمل عليه حمالت قا�سية حتى اأنه وهو في دم�سق حمل 

ب�سدة على البا�سا، فا�ستنكر بع�س الح�سور، وكانوا مدعوين 

لتناول الطعام معه فاأبوا اأن يجتمعوا به.«  وي�سيف الفتياني 

باأّن البا�سا حدثه بمرارة عن اإبراهيم ال�سنطي و�سوكت حماد 

»وذلك لمنا�سبة مقال افتتاحي ن�سره اإبراهيم في »الدفاع« 

مجد فيه بطولة �سومان وجعله من اأبطال التاريخ.«

تظهر يوميات الفتياني ا�ستمرار عالقة التعاون والحترام 

المتبادل بينه وبين البا�سا، ففي يوم ال�سبت 10 تموز 1943 م 

)7 رجب 1362 هـ( يزور الفتياني البا�سا في مكتبه، ويعطيه 

بيانًا كان طلب منه اإعداده »ب�ساأن تجديد ن�ساط �سندوق 

الأمة«، ويقول اأّنه اأعجب به.  ويتناول الفتياني في اللقاء 

ر 
ّ
اإمكان جعل المدر�سة الإبراهيمية، والتي كان الفتياني قد قر

التدري�س بها، تحت اإ�سراف الجمعية الخيرية ال�سالحية التي 

يراأ�سها البا�سا، اأو اأي جمعية خيرية اأخرى يرى تاأليفها تحت 

اإ�سرافه، »وذلك ليت�سنى للمدر�سة اأن تنال الم�ساعدة الحكومية 

التي تقدمها اإدارة المعارف للمدار�س التي تعمل تحت اإ�سراف 

جمعيات خيرية.«  يبدي البا�سا ا�ستعداده لتقديم كل ما تريده 

المدر�سة من خدمات ويبلغ للفتياني »اأّن الجمعية ال�سالحية 

اأو اأية جمعية اأخرى هي تحت ت�سرف الخدمة العامة.«  

وتواعد الرجالن على اللقاء وبح�سور مدير المدر�سة، نهاد 

اأبو غربية، في يوم الثنين للبحث في المو�سوع.  ويتابع 

الفتياني التدوين حول مو�سوع المدر�سة فيكتب في يومية 

الثالثاء 13 تموز �سنة 1943 م )10 رجب �سنة 1362 هـ( 

اأنه التقى والأ�ستاذ نهاد اأبو غربية بالبا�سا،  »وكان عنده 

ثابت الخالدي ونجل �سقيقته )نجل الدكتور ح�سين الخالدي( 

وتحدثت مع البا�سا ب�ساأن المدر�سة الإبراهيمية فوافق على اأن 

تكون تحت اإ�سراف الجمعية الخيرية ال�سالحية، وهي موؤلفة 

من البا�سا وجميل وهبة ومحمد عبده حلمي ومحمد يون�س 

الح�سيني، و�سيقدم الأ�ستاذ نهاد كتابًا اإلى البا�سا باعتباره 

رئي�سًا للجمعية يطلب فيها اأن تكون ]المدر�سة[ تحت ت�سرف 

الجمعية.«

تزداد قوة العالقة بين الرجلين، فيكتب الفتياني في 

يومية الخمي�س 9 اأيلول 1943 م )9 رم�سان 1362 هـ( عن 

زيارته للبا�سا، والذي قال له »بعد حديث طويل عري�س، اأنه 

 هو حزب ال�سعب«، 
43

يريد تاأليف حزب جديد من الدهماء

ب من الدائرة الح�سينّية، يطلب منه 
ّ
وحيث اأن الفتياني مقر

البا�سا اأن يج�س نب�س المجل�سيين معلاًل طلبه باأّنه »بغير 

أي حزب من العاّمة من الشعب، وليس حزباً نخبوياً.  43

تعاونهم ل يح�سل على النجاح المق�سود.«  ويجيء ذكر اإميل 

الغوري، ونافذ الح�سيني، فيعد الفتياني باأنه �سيج�س نب�سهما، 

و�سيتحدث معهما في المو�سوع ويوافي البا�سا بالنتيجة.  

ي�ستطرد الحديث بين الرجلين فيتطرق البا�سا لزيارة عمر 

ال�سالح البرغوثي له، اإذ جاءه يطلب منه تاأليف حزب، محتجًا 

باأنه »ل ي�سح ال�سكوت الآن«، وي�ستفي�س البا�سا في �سرح 

ما�سيه ومواقفه ال�سيا�سة، »وكيف اأن الحكومة والمعار�سين، 

حاولوا حمله على العمل في الميدان ال�سيا�سي، فاأبى«.

يتابع الفتياني المو�سوع فيلتقي �سباح الجمعة 10 

اأيلول 1943 م )10 رم�سان 1362 هـ( اإميل الغوري في اأحد 

مقاهي القد�س، ويحدثه بالتف�سيل عما دار بينه وبين البا�سا،  

»واتفقنا على زيارته للبحث معه بالتف�سيل حول فكرته التي 

يريدها، وهي تاأليف حزب ال�سعب العربي.«  ويذهب الرجالن 

فعاًل يوم ال�سبت 11 اأيلول �سنة 1943 م )11 رم�سان �سنة 

1362 هـ( عند البا�سا، والذي يعيد لإميل ما كان قاله 

للفتياني يوم الخمي�س.  »وقد لحظنا اإخال�سًا في كالمه ورغبًة 

في العمل، وهو يرى اأن ي�سترك جميع عنا�سر الأمة في الحزب 

، وقال اأّن بع�س الخوارج  ّْ
خوفا من المقاومة الخارجية والد�س

الذين �سيدعون )بال ِنف�س( اإلى الحزب �سيخرجون حينما يرون 

اأنف�سهم بال ن�سير.«  ويعلِّق الفتياني على فكرة الحزب فيقول 

»اأما اأنا فاأخ�سى اأن ي�سير هذا الحزب كطنجرة ال�سوربة اأو 

كبرج بابل... واأن تت�سادم العنا�سر المختلفة فيه فال نخرج 

بنتيجة.«  ول يتوقف الفتياني عند حد التعليق، بل يمر ظهراً 

بتوفيق �سالح الح�سيني، القائو باأعمال رئي�س الحزب العربي، 

وي�سرح له ما جرى باللقاء بينهم الثالثة، وينقل اإلى يومياته 

راأي توفيق باأّنه »ل يرى باأ�سًا من مداراة بع�س العنا�سر، 

ولكنه ]توفيق[ يت�ساءل: ’هل ن�سمن البا�سا من اأّنه لن يوؤثر 

عليه اأ�سخا�س كانوا وما زالوا يالزمونه كالظل اأمثال عي�سى 

البندك وعوني عبد الهادي؟‘» ويتفق الرجالن على الإجتماع 

لبحث المو�سوع »غداً م�ساًء حوالي ال�ساعة الثامنة في منزل 

توفيق �سالح الح�سيني. واأن يكون الح�سور كل من ال�سادة: 

توفيق �سالح، رجائي ]الح�سيني[، م�سطفى ونافذ وعلي 

]محي الدين[ الح�سيني، اإميل الغوري، جميل ال�سهابي، عبد 
الرحيم الطوبجي، ال�سيخ �سبري عابدين والعبد الفقير هلل.«

ي�ستمر الفتياني في �سرد الأحداث المتعلقة بق�سية الحزب 

وم�ساألة تاأ�سي�س هيئة تمثيلية، فيروي اأّنه في يوم الأحد 12 

اأيلول �سنة 1943 م )12 رم�سان �سنة 1362 هـ( ا�ستدعاه 

اأحمد حلمي با�سا واأبلغه اأنه ذهب اأم�س ال�سبت مع الدكتور 

�سامح بك الفاخوري وقابل �سعيد بك الح�سيني، »فقال له 

هذا اأنه يرى اأن اأف�سل هيئة تمثل البالد هي تجديد ن�ساط 

الوفد الفل�سطيني، على اأن يعين اأع�ساء بدًل من الغائبين اأو 

الذين ماتوا.  فاإميل الغوري يعين بدًل من فوؤاد �سابا، ورفيق 

التميمي بدًل من اأمين بك، ونافذ بدًل من جمال.. وهكذا..«  

وقد عّلق البا�سا راف�سًا ما طرحه �سعيد الح�سيني ومعلاّل ذلك 

باأّن »هذه الفكرة ل يمكن تطبيقها لأنه ل ي�ستطيع التجان�س 

مع اأمثال عبد اللطيف �سالح وراغب ]الن�سا�سيبي[ وعوني 
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م�سلح مدير الأمن العام في الحجاز، والذي كان يزور القد�س، 

وفي يوم الثالثاء 8  حزيران �سنة 1943 م يمر الفتياني على 

اأحمد حلمي با�سا لدعوته، وقد وعده البا�سا بتلبية الدعوة اإذا 

لم ي�سافر اإلى عمان. ويجد الفتياني عنده عي�سى البندك فيعلق 

39
بالت�ساوؤل: »ماذا ي�سنع هذا الخا�سر؟«

يتابع الفتياني تدوين اأخبار المدينة، ون�ساطات 

�سيا�سييها، ومنهم البا�سا، فيكتب في يومية الأربعاء 9 

حزيران �سنة 1943 م اأّنه و�سل �سباحًا للقد�س زعيم حزب 

الوفد الم�سري م�سطفى النحا�س با�سا، ويالحظ اأّن ا�ستقباله 

في محطة القد�س كان فاتراً، »والم�ستقبلون يعدون على 

اأ�سابع الأيدي، بينهم اأحمد حلمي با�سا و]عبد الحميد[ �سومان 

ومحمد يون�س ]الح�سيني[ وفريد ال�سعد وال�سيخ ]يعقوب[ 

البخاري وال�سيخ �سبري عابدين وم�سطفى وخليل بدر 

الأن�ساري وموظفو القن�سلية،« ويتبع ذلك بذكر اأّن النّحا�س 

حّل في فندق الملك داوود، واأّنه �سيق�سي ثالثة »اأيام في 

فل�سطين و�سيزور يافا غداً، وبعد غد الم�سجد الأق�سى.«

وفي يوم الخمي�س 10 حزيران 1943 م يزور الفتياني 

 بالقن�سيلة ال�سعودية، وعلم 
ّ
اأحمد حلمي بعد اأن كان قد مر

من قن�سلها ال�سيخ عبد العزيز الكحيمي ما اأغ�سبه، اإذ اأّن 

الأخير دعا ال�سيف ال�سعودي مهدي بك م�سلح اإلى ماأدبة غداء 

ظهر ذات اليوم في دار القن�سيلة، كما دعا اإليها م�سطفى بك 

الخالدي وراغب الن�سا�سيبي وقنا�سل العراق واإيران وتركيا 

واأحمد حلمي با�سا وروحي عبد الهادي ]وعوني[ عبد الهادي 

وال�سيخ عبد الحميد ال�سائح قا�سي القد�س، وعمر ال�سالح 

البرغوثي ونجيب اأبو ال�سعر وعي�سى البندك، م�ستثنيًا الفتياني 

.  وقد اعتذر القن�سل باأنه لم يدع 
40

وال�سيخ يعقوب البخاري

الرجلين ل�سيق المكان في القن�سلية، ويقبل الفتياني هذا 

العذر، ولكنه يحتج باإّنه اأولى من عدة مدعوين، فقد »كان في 

مقدوره اأن ي�ستغني عن ]نجيب[ اأبي ال�سعر اأو ]عي�سى[ البندك 

اأو عمر ال�سالح؟« ويختم تعليقه على الم�ساألة بالقول »اإنني 

في كل يوم اأ�سعر بغرابة اأطوار هذا الرجل ورعونته و�سغر 

عقله.«  وحين يقابل البا�سا ي�سكو له »من �سوء ت�سرفات 

ال�سيخ الكحيمي وغرابة اأطواره،« ويبدو اأن البا�سا لم يكن هو 

س��تناقش الحلقة الثالثة موقف الفتيان��ي من عدد من أعضاء   39
النخبة الفلسطينية، ضمن مواضيع أخرى.

شيخ الزاوية )التكية( النقشبندية البخارية بالقدس، وصل جد   40
عائلته للمدينة من بخارى بأوزباكستان في القرن السادس عشر 
بعد أدائه للحج في الديار الحجازية، فاستقر بها وأسس الزاوية 
النقش��بندية ألتب��اع هذه الطريق��ة الصوفية، والتي أسس��ها 
جد العائلة الش��يخ عب��د اهلل البخاري في القرن الثالث عش��ر 
المي��الدي.  تطل الزاوية على المس��جد األقصى وتقع على بعد 
أمتار من باب الغوانمة.  عمل الش��يخ يعق��وب مديراً للمتحف 
اإلسالمي ولمكتبة المسجد األقصى اللتان أسسهما المجلس 
ف��ي عهد الحاج أمين الحس��يني.  أنجب ثماني��ة أبناء، أكبرهم 
رش��يد.  توفي الش��يخ يعقوب في الع��ام 1956 ودفن في الزاوية 
البخارية.  راجع الكعبي، بس��ام، أصوات مقدس��ية، منشورات 
القدس عاصمة الثقافة الفلس��طينية، رام اهلل، 2009، ص. 48-
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الآخر �سعيداً بت�سرفات القن�سل اإذ اأنه يوافقه عليها جميعًا.  

وي�ستطرد الفتياني بالقول اأّنه ذكر »للبا�سا اأن القن�سل �سيراأ�س 

حفلة لنقابة الممثلين في جمعية ال�سبان الم�سيحية!« ويعّلق 

م�ستغربًا »فما دخل القن�سل الم�سلم في التمثيل وفي دخول 

41
اأكبر دار للتب�سير في ال�سرقين الأدنى والأو�سط؟«

يتطرق الفتياني في يومية الجمعة 18 حزيران اإلى اللقاء 

 بع�س 
42

الذي جرى في دير كريمزان، حيث ق�سى المدعوون

الوقت، ويكتب اأنِّ البا�سا اأخذ بع�س اأغ�سان من �سجرة الف�ستق 

لتركيبها في بيارته. وحين اجتمعوا في بيت الفون�س من�سور، 

�ساحب المكان، »�سربنا القهوة، ونعمنا باأطايب الطبيعة، 

وحدثنا البا�سا عن ذكرياته في �سي�سل، وحاول القا�سي ]عبد 

الحميد ال�سائح[ اأن ينتقد الحالة في الحجاز فامتع�س مهدي 

بك وحمل عليه.«  ويذكر في ذات اليومية اأن مدير �سوؤون 

ال�سرق الأو�سط في وزارة الم�ستعمرات بلندن جاء اإلى القد�س 

في الأيام القليلة الما�سية وقابل البا�سا وراغب الن�سا�سيبي 

و�سبلي الجمل ونافذ الح�سيني، وي�سيف باأّن البا�سا كان 

»�سريحًا معه كل ال�سراحة.«  اأي اأّنه عّبر عن الموقف 

الوطني دون مواربة اأو رياء.  وي�سيف الفتياني اأّن ثالثًا من 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية اعتذرت عن مقابلة الم�سئول البريطاني، 

»وهم مو�سى العلمي لغيابه عن القد�س وعوني عبد الهادي 

ويعقوب فراج لمر�سهما.«   وفي ذات اليومية يكتب الفتياني 

ه داوود، نقاًل عن ل�سان محمد يون�س  عن ما اأبلغه اإّياه عمُّ

الح�سيني، والذي كان يعمل مع اأحمد حلمي با�سا، اأن الأخير 

يحبه كثيراً، واأّنه يريد اأن ي�سند له وظيفة )�سكرتير �سندوق 

ه باأنَّ العمل مع البا�سا اأ�سمن  الأمة(.  ويعّقب بنقل راأي عمِّ

من العمل بالتدري�س في المدر�سة الإبراهيمية، والذي كان 

معرو�سًا عليه، ولكنه ي�ستدرك بالقول اأّن البا�سا لم يفاتحه في 

هذا المو�سوع.

ح في يومية  يعود الفتياني لمو�سوع الحزب الجديد فيو�سِّ

الجمعة 25 حزيران 1943 م بناًء على معلومات ا�ستقاها 

من م�سطفى الطاهر اأّن قوام الحزب الجديد الذي �سيوؤَلَّف في 

فل�سطين »اأحمد ال�سقيري وفريد ال�سعد ور�ساد ال�سوا! و�ستكون 

له فروع في مختلف اأنحاء فل�سطين.«  وعلى ما يبدو فاإّن 

اأحد هذه ال�سخ�سيات لم يكن محبوبة من قبل طاهر، فيحاول 

تحري�س البا�سا حين التقى به يوم الأربعاء 30 حزيران �سنة 

1943 م )26 جمادي الثانية �سنة 1362 هـ( على ر�ساد 

ال�سوا، فكتب: »مررت بعطوفة البا�سا اأحمد حلمي وحدثته كيف 

كان هذا الرأي ش��ائعاً بين أوس��اط إس��المية في فلسطين في   41
فت��رة االنت��داب البريطاني، وقد جاء تأس��يس جمعيات الش��ّبان 
المس��لمين رداً عل��ى تأس��يس جمعيات الش��ّبان المس��يحية 
انس��جاماً مع هذا االعتقاد، على أّن الحقيقة الموضوعية تنفي 

عالقة هذه الجمعيات بالحركة التبشيرية.

حض��ر اللقاء باإلضاف��ة لمهدي بك المصلح مدي��ر األمن العام   42
في الحجاز، والكحيمي قنصل السعودية، الباشا أحمد حلمي، 
الش��يخ عبد الحميد السائح، قاضي القدس الشرعي، والشيخ 
يعق��وب البخاري والحاج علم الدين الهندي وداوود الفتياني، عم 

طاهر، وموسى البخاري. 



] 42 [   يوميات طاهر عبد الحميد الفتياني

]عبد الهادي[«،  وقد اأخذ الفتياني على عاتقه اإبالغ راأي 
البا�سا اإلى جماعة الح�سينيين.  ويعود الفتياني للتعليق على 

فكرة البا�سا بتاأ�سي�س حزب جديد، فيقول »اأما فكرة البا�سا 

فاأعيد القول باأنها فكرة لن يقبل بها المخل�سون منا.  اإذ كيف 

ن�ستغل مع عي�سى البندك اأو عوني. واأ�سا�س العمل المنتج هو 

التجان�س فاأين التجان�س؟«  وفي نف�س اليوم يق�سي الفتياني 

بع�س الوقت مع اإميل الغوري، ويتفق واإياه اأن يقابال في اليوم 

التالي جميل اأفندي ال�سهابي وال�سيخ �سبري عابدين، وهما 

من الكتلة الح�سينية، ليبحثا معهما في المو�سوع.

يتوجه الرجالن في اليوم التالي )الثنين 13 اأيلول 

1943 م – 13 رم�سان 1362 هـ( لمنزل ال�سيخ �سبري 

عابدين، وح�سب رواية طاهر: »تحادثنا في مو�سوع البا�سا، 

والحزب الذي يريد تاأليفه، وهو ]ال�سيخ �سبري[ يرى اأن قبول 

البالد بتاأليف حزب جديد معناه قبولها باإلغاء اللجنة العربية 

العليا، ورف�س العمل في حزب اإل على اأ�سا�س التجان�س.«  

ويتابع الفتياني واإميل جولتهما فيذهبا اإلى بيت �سبحي 

ال�سهابي، والذي »كان راأيه مماثاًل لراأي ال�سيخ �سبري اإنما 

كان اأعمق تفكيراً واألين عوداً، واأكثر لباقة.«   وي�ستكمل 

الفتياني �سرد تفا�سيل تطور الق�سية، فقد كان واإميل الغوري 

متفقين في ذات اليوم على اللقاء في مقهى ’المختار‘ ليذهبا 

�سوية اإلى دار توفيق �سالح الح�سيني »حيث نعقد اجتماعًا 

بح�سور نافذ وعلي وم�سطفى محي الدين ورجائي.. ولكن 

جاءني في الم�ساء الحاج فائق الأن�ساري، موفدا من قبل 

ال�سيد توفيق يقول اأنه ل لزوم للح�سور هذه الليلة..«  وي�ستنتج 

الفتياني من ذلك »اأن القوم ل يريدون التفاهم، واأن توفيق 

�سالح حينما اندفع في الكالم وتحم�س كان ل يمثل اإل نف�سه 

فقط.«  و�سدفة يجتمع عند الع�سر عبد الرحيم الطوبجي بعبد 

ال�سالم، �سقيق طاهر، ويقول له: »�سلِّم على الفتياني وقل له اأن 

يخيِّط بغير هذه الم�سلَّة«، ويعّلق الفتياني على هذه الر�سالة 

باأّنه فهم منها مغزى حديث كان قد دار بين عبد الرحيم 

وتوفيق �سالح وعلي الح�سيني.  اأي اأّن الح�سينيين ل يريدون 

بحث المو�سوع ويعتبرونه منتهيًا، ول يريدون للفتياني اأن 

يقوم بم�ساعي متعلقة به.  ولعّل ما يرويه ي�سيء لنا طريقة 

الح�سينيين في اتخاذ القرارات، وابتعادهم عن اأ�سلوب الحوار 

الديمقراطي والمفتوح.  ويعزز هذا ال�ستنتاج ما ذكره الفتياني 

في يومية الثالثاء 14 اأيلول 1943 م )14 رم�سان �سنة 

1362 هـ( حيث يذكر لقاءه باإميل الغوري وقد اأبلغه الفتياني 

باأّنه �سيقابل توفيق ال�سالح الح�سيني في ذات اليوم، واأخذ 

الثنان يعلالن »�سبب العدول عن الجتماع الذي تقرر عقده 

ليلة اأم�س في دار اأبي �سالح.. وبالفعل ذهبت عند اأبي �سالح 

في الحرم فقال لي-وعبد الرحيم الطوبجي ي�سمع ما يقول- 

اإن قومه ل يرون من الفائدة في الظروف الحا�سرة الن�سغال 

بال�سيا�سة اأول لأنهم ل يتجان�سون باأية حال مع المارقين 

اأمثال عي�سى البندك وعوني عبد الهادي وعمر ال�سالح، وثانيا 

لأن الحكومة ل ت�سمح باأن ي�ستغل اأحد خالفًا لرغبتها.«

ت�ستمر العالقة بين الفتياني والبا�سا رغم ف�سل م�ساعي 

ك�سب الح�سينيين ل�سالح فكرة تاأليف حزب جديد، ويتعاون 

الفتياني مع البا�سا، بناًء على طلب الأخير، في كتابة ر�سالة 

احتجاجية على ت�سريح للرئي�س الأمريكي روزفلت اأر�سله 

والم�ستر كوردل هل والم�ستر مورجانتو اإلى الموؤتمر ال�سهيوني 

ال�ساد�س والع�سرين الذي عقد في الوليات المتحدة، واقترح 

البا�سا اإر�سال الحتجاج اإلى قن�سل اأمريكا العام في القد�س، 

وكان ذلك يوم الأربعاء 15 اأيلول 1943 م )15 رم�سان 

1362 هـ(، ويقول الفتياني اأن �سحته كانت على غير ما 

يرام، فوعده باإعطائه ن�س الحتجاج في الغد، وهو اليوم 

الذي يتناول فيه الفتياني طعام الإفطار الرم�ساني في بيت 

البا�سا بح�سور القن�سل ال�سعودي،ال�سيخ عبد العزيز الكحيمي، 

وال�سيخ يعقوب البخاري، �سيخ الزاوية البخارية، والدكتور 

ح�سين الخالدي، رئي�س بلدية القد�س المعزول، والدكتور 

محمد الداودي ومحمد يون�س الح�سيني والدكتور من�سور 

قدارة.  يقوم البا�سا باإر�سال الكتاب، وياأتيه الرد من القن�سل 

الأمريكي، وفيه »ينكر اأن هذه الت�سريحات �سيا�سية ويقول 

اأن البا�سا اأ�ساء فهم م�سمون الر�سائل ال�سخ�سية«، وقد طلب 

البا�سا من الفتياني »اأن يعلق على كتاب القن�سل بكتاب 

اآخر نبعث به اإليه، فوعدته اإلى يوم ال�سبت.«  ويقوم الفتياني 

في يوم ال�سبت 25 اأيلول 1943 م )25 رم�سان 1362 

هـ( باإعطاء اأحمد حلمي با�سا الر�سالة التي طلبها، ويقول 

الفتياني اأّنه اأكد »في الر�سالة تحيز الم�ستر روزفلت لليهود، 

وذكرت اأن’الوطن القومي اليهودي‘ هو ال�سبب في كل ما لحق 

بالبالد من نكبات... فكيف يقول القن�سل اأن ر�سالة روزفلت 

ل دخل لها بال�سيا�سة، بينما هي تتدخل في �سميم ال�سيا�سة.«  

وي�ستطرد الفتياني في �سرد اأخبار اأحمد حلمي با�سا، فيقول 

اأّنه »ذاهٌب اليوم اإلى الرملة مع الدكتور عبد الوهاب عزام 

لتناول طعام الإفطار على مائدة يعقوب بك الغ�سين، وذكر لي 

البا�سا اأن اإميل الغوري زاره في الأ�سبوع الما�سي وقال باأنه 

�سيتباحث مع جماعته الح�سينية ب�ساأن تاأليف حزب �سيا�سي 

للعمل الم�سترك، بعد رم�سان،« ثّم يعّلق �ساخراً: »اأي حينما 

يطلع البطيخ.«

تدل متابعة الفتياني لمو�سوع الت�سكيل الجديد للقيادة 

الفل�سطينية اأّن م�ساعي ر�سيد واأحمد حلمي لم تتوفق، فيتابع 

م�ساعيهما لعقد موؤتمر وطني بالقد�س، فيكتب في يومية 

الجمعة 13 ت�سرين الأول 1943 م )14 ذي القعدة 1362 

هـ( اأّن البا�سا ا�ستدعاه اإلى البنك العربي، وحين قابله 

 البا�سا طوياًل 
َّ
وجد عنده ر�سيد الحاج اإبراهيم، »تحدث اإلي

عن الموؤتمر واأغرا�سه وكيف اأنه عمد اإليه بعد اأن اأعر�س 

الح�سينيون عن معا�سدته، وقال اأنه يريد اأن ي�سير في طريقه 

مهما كانت العقبات، ثم اأطلعني على كتاب بعث اإليه اإميل 

الغوري بالنيابة عن المجل�سيين، وفيه يقول اأنهم يقبلون 

اأن ي�ستغلوا مع البا�سا على �سرط األ تكون هناك اأية عالقات 

مع دولة اأجنبية )يعنون بذلك النكليز(! واأن يكون كل مرجع 

في الأبحاث مكتب ال�سكرتارية.«  ويعّلق الفتياني بالقول: 

»واإذا علمت اأن اإميل الغوري هو ال�سكرتير اأدركت كل �سيء.«  
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ووا�سح من هذا ال�ستراط باأّن الح�سينيين اأرادوا الهيمنة على 

الكيان المقترح، وقد فهم الدكتور ح�سين الخالدي هذا الأمر، 

اإذ ي�سيف الفتياني باأّن هذا ال�سرط جعله »يرغي ويزبد ول 

يقبل ال�ستغال اأو ال�ستراك في العمل الوطني الجديد.«  يورد 

الفتياني تفا�سيل اأخرى تتعلق بالمقترحات والنقا�سات حول 

ت�سكيلة الج�سم الجديد فيقول اأّنه »بحث في من يخلف الأموات 

والغائبين، فانتخب الح�سينيون محمد الراغب بدًل من جمال 

]الح�سيني[، ويو�سف �سهيون بدًل من الفرد روك، واإميل 
الغوري بدًل من ]جورج[ اأنطونيو�س، ورفيق التميمي بدًل 

من اأخيه اأمين بك، ور�سيد الحاج اإبراهيم بدًل من عزة دروزة.  

ويبقى من�سب الرئا�سة �ساغراً.«  ويعّلق الفتياني على هذه 

الأ�سماء بالقول اأنَّ انتخاب محمد رفيق الراغب الح�سيني »هو 

ال�سيء الم�سحك المبكي في الق�سية.  فهل اأ�سيب الح�سينيون 

بعقم حتى ر�سحوا هذا ال�سخ�س؟ وهل ي�ستنكف علي اأو نافذ 

اأو اإبراهيم �سعيد عن العمل في اللجنة الجديدة؟«  وي�سيف 

الفتياني اأنَّ راغبًا الن�سا�سيبي فوتح في مو�سوع ال�ستراك في 

ر على اأن يكون لحزبه اأربعٌة من  اللجنة الجديدة، فكان اأن اأ�سَّ

الممثلين، وي�ستنتج الفتياني باأّن معنى هذا ال�ستراط »اأنه ل 

يريد اأن ي�ستغل.«

يلتقي الفتياني يوم الجمعة 22 ت�سرين الأول 1943 م 

)23 �سوال 1362 هـ( بالبا�سا، فيبلغه الأخير اأنه قابل منذ 

اأ�سبوع علي بك الح�سيني في بيته، ويعرب عن راأيه باأّنه ل 

فائدة ترجى من العمل الوطني مع علي بك ومع جماعته 

الح�سينية، ويبلغ البا�سا طاهراً باأّنه عازم على تاأليف حزب 

من الدهماء من ال�سعب، في�ساأله طاهر: »وكيف يمكن العمل 

بال تجان�س؟«  وي�ستطرد الفتياني في �سرد تفا�سيل الحوار، 

فيذكر اأّنه جاء اأثناء اللقاء عوني بك عبد الهادي، ويدور بين 

الثالثة حديث طويل عن �سرورة العمل، و�سرورة عدم التهاون 

في العمل الوطني.  وينتهي اللقاء باأن يذهب البا�سا وعوني 

 ،
44

بك اإلى فندق الملك داوود لمقابلة الأ�ستاذ محمود اأبو الفتح

ويعتذر الفتياني »لأن هذا المتلون امتدح اليهود في العام 

الما�سي.. واأقيمت له حفلة في نادي ال�سحفيين اليهود وكانت 

حوله جماعة من الحور العين... ف�سال لعابه واأظهر األمه لأنه 

ل يجيد التكلم باللغة العبرية ووعد الحا�سرين باأن يكلمهم 

بلغتهم في العام المقبل.«

يتبين من يوميات الفتياني اأّن البا�سا كان راغبًا في 

، واأّنه 
45

ا�ستمرار العالقة والتالقي بينهما وا�ستمرار العمل معه

كان م�ستعداً لتقديم الم�ساعدة للفتياني حتى لو كان ذلك 

محمود ابو الفتح صحفى مصرى ش��هير أصدر جريدة المصري،   44
وكان أول نقيب للصحفيين فى مصر فى الفترة من كانون األول/

ديسمبر 1938 م حتى كانون األول/ديسمبر من العام 1943 م.

مثالً يكتب الفتياني في يومية الجمعة 15 تشرين األول 1943 م   45
)16شوال 1362 ه( التقى بي عطوفة أحمد حلمي باشا وسألني 
أي��ن أنا؟ وقال أنه س��أل عني أكثر من م��رة بالتلفون وطلب مني 

حينما أجد فراغاً في وقتي، أن أزوره.«

  كما يتبين اأن الفتياني 
46

باإ�سدار وثيقة مجانبة للحقيقة.

47
كان يتابع اأخبار البا�سا حتى الجتماعية والعائلية منها.

عوني عبد الهادي
لم يكن عوني عبد الهادي خالل حياته ال�سيا�سية على ان�سجام 

مع الحاج اأمين الح�سيني، فلم يكن يعتقد بقدرة الحاج على 

قيادة الحركة الوطنية، كما لم يكن را�سيًا عن طرقه في 

 وعلى 
48

التعامل مع الآخرين، وفي اإدارة العمل الوطني،

كتب الفتياني في يومية الثالثاء 19 تشرين األول 1943م   46
)20 شوال( »اتصلت اليوم أيضاً بأحمد حلمي باشا ألحدثه 
في قضية أخي الذي يريد السفر إلى القاهرة، ولكني لم 
أجده.«  وكتب في يومية األربعاء 20 تشرين األول 1943 م 
باشا،  أحمد حلمي  عند عطوفة  أخي  »ذهب  )21 شوال( 
وقدم له ورقة أعطيتها إياه، فكتب له الباشا ورقة فيها أن 
لعبد السالم مصنع يقدر بألف جنيه، وأن دخله السنوي 
بأربعمائة جنيه، وأرسل عبد السالم هذه الشهادة  يقدر 
وفقه  التأشيرة  لطلب  تمهيداً  المصرية  القنصلية  إلى 

اهلل.«

كتب الفتياني في يومية الخميس 21 تشرين األول 1943   47
م )22 شوال 1362 ه(: »نبأ اليوم الذي يستحق التسجيل.. 
هو أن اسحق الشاكر قد ترك زوجته نائمة، كريمة أحمد 
حلمي باشا.. فقد تركته ودفعت له 500 جنيه وكان طلب 
له نصف  دفعت  بعد مفاوضات  ولكن  ألف جنيه..  منها 
المبلغ، وحرر لها ورقة بالخالص من قيود الزوجية..  وقصة 
وقد  بفضيحة  وانتهت  بفضيحة  بدأت  طويلة  اسحق 
وكانت  وبسمعتها  بأهلها  اسحق  أجل  من  نائلة  ضحت 
تعبده من دون اهلل.  وأخيراً لم تطق رؤيته. وقد وعدته بأنها 
لن تتزوج من بعده، مع أن اإلشاعات تقول بأنها تطمع في 
الزواج من عبد المجيد شومان البنكير.«  كما كتب في 
يومية الجمعة 22 تشرين األول 1943 م )23 شوال 1362 ه( 
عن ما سمعه من قريبته أم كمال عن تعلق أحمد حلمي 

باشا بزوجته.«

دّون عوني في أوراقه الخاّصة حديثاً دار بينه وبين المجاهد الليبي   48
بش��ير الس��عداوي في أوتيل مك��ة المكرمة بتاري��خ 28 كانون 
الثاني 1941، وفيه يقول »وقد دهشت لمعرفته أمين الحسيني 
معرف��ًة دقيقة، فق��ال إن ما يؤاخذه عليه ع��دم صراحته ونقص 
ثقافته، وأن مخاطبه )يزهق( من الملل لكثرة ما يغادر الجلس��ة 
ويعود إليها، ولكثرة األش��خاص الذين يناديهم إلعطائهم بعض 
األوام��ر بصورة س��رّية، وكل ذل��ك حتى ال يس��د مخاطبه عليه 
الطرق، فهو يحتال بالقيام والقعود وقطع الحديث مراراً ليعطي 
نفسه وقتاً للتفكير، وهذا ألنه غير صريح...  وهو ال يطيق العمل 
مع أي ش��خص له رأي مستقل، خشية المزاحمة، فهو لذلك ال 
يصاحب إالّ ضعفاء العقول أمثال الش��يخ أبو الس��عود واسحق 
درويش وأمي��ن التميمي... الخ.  وأكد )الس��عداوي( لي أنه صارح 
المفتي بهذا الش��أن، في بغداد هذه الم��رة، ومما قاله له أنه ال 
يستطيع أن يقوم بمسئوليات عظيمة باالتفاق مع أمثال اسحق 
درويش والش��يخ حس��ن أبو الس��عود فقط.  وهنا قال )أي بشير 
الس��عداوي( لي بأنه يعرف تماماً أس��باب الخالف بينه )المفتي( 
وبين��ي )عون��ي( وأنه يذكر كيف أنه أرس��ل إليه م��ن يطلب منه 
عدم انتخابي في اللجنة التنفيذية للمؤتمر اإلس��المي، وكيف 
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ما يرويه عزة دروزة فاإّن قيادة عوني عبد الهادي لحزب 

ال�ستقالل والتنافر بينه وبين الحاج اأمين منع الن�سجام بين 

الأخير وبين الحزب، واإلى وقوفه �سده ومحاربته له دون 

هوادة.  في المقابل فاإّن المفتي واأن�ساره، كما تدل تعليقات 

ه 
ّ
كتبها محمد ا�سحق دروي�س، ابن اأخت الحاج اأمين وكاتم �سر

 لم يكونوا يثقوا بعوني 
49

ويده اليمنى، في مذكراته المخطوطة

عبد الهادي، ويروي دروي�س ما يفيد باأّن عوني كان على 

ا�ستعداد للتفريط بالق�سية، ففي اإحدى هذه التعليقات يكتب 

دروي�س حول لقاء جمع البريطاني هوار رامبولد، اأحد اأع�ساء 

لجنة بيل التي اقترحت تق�سيم فل�سطين �سنة 1937، وكان 

�سديقًا لالأمير محمد علي ولي عهد م�سر، وحاييم وايزمن مع 

عوني عبد الهادي، اأثناء مرور وايزمن في م�سر �سنة 1938، 

وفي الحديث بين عوني ووايزمن، »قبل عوني اأن يبلغ عدد 

اليهود في فل�سطين 40% ووافق وايزمن«، وقد اأعلن رامبولد 

التفاق في لندن بوا�سطة اأع�ساء مجل�س اللوردات وطلب حل 

ق�سية الهجرة وفل�سطين على هذا الأ�سا�س.  ويقول دروي�س 

استش��اط غضباً لهذا، وكيف عمل م��ع أصدقائه على انتخابي 
بالرغم منه، وذلك ألنه كان يعرف )أي السعداوي( كل شيء عني 
)أي عون��ي( وإن تكن معرفته بي حينئ��ذ قليلة.  وقد اتفقنا على 
أن أحس��ن وس��يلة لدفع خطر مثل هؤالء األشخاص هي يأليف 
جمعي��ة من جميع البالد العربية لجمي��ع البالد العربية.«  راجع 
عبد الهادي، عوني، مذكرات عوني عبد الهادي، تقديم وتعليق د. 
خيرية قاسمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002، ص. 

.259

محفوظ��ة لدى ابنته الوحيدة الس��يدة زكّي��ة وزوجها د. عدنان   49
عبد الرازق، ولهما الش��كر الجزيل لس��ماحهما للكاتب بقراءة 

المخطوطة وتصويرها.

اأّنه لما بحث مع عوني في هذا المو�سوع »قال اأنا لم اأوافق 

ولكنني �سكت«.  وقد اتهم اأن�سار المفتي عوني باإ�سفاء غطاء 

قانوني على �سفقة بيع وادي الحوارث، وقد ن�سرت جريدة 

الح�سينيين الجامعة العربية بتاريخ 10 ني�سان 1935 هذا 

  ويكتب دروي�س في مذكراته ما يوؤكد 
50

التهام ال�سريح.

  كما اأّنه ينعى على احتجاجه واعترا�سه على 
51

هذا التهام.

اغتيال اثنان من عائلة ار�سيد في اأيار 1938، واغتيال ح�سن 

�سدقي الدجاني من قبل الثوار، على اعتبار اأّن هذا يعّمق 

النق�سام بين الفل�سطينيين وي�سغلهم بقتل بع�سهم البع�س، 

52 
بينما يعتبر دروي�س اأن قتل المعار�سين للثورة اأمر م�سروع.

راج��ع كبها، مصطفى، ثورة 1936، مكتبة القبس، الناصرة، ص.   50
.22

يق��ول دروي��ش في تعلي��ق يحم��ل تاري��خ 1939/12/19 م، 10 ذي   51
القعدة 1358 ه، أّن »المس��تر غراقان بوش المستش��ار القانوني 
لوزي��ر المس��تعمرات دع��ى المس��تر بري��دي محام��ي حكومة 
فلس��طين أمام لجنة شو، وجمال الحس��يني وحسن الخالدي 
وموس��ى العلمي وعوني عبدالهادي، وكان من جملة الحاضرين 
كثير من كبار رجال اإلنجليز...  وفي حديث له مع موسى وعوني: 
»اطلع��ت في وزارة على تقرير يذكر فيه إجالء 48 عائة عربية من 
أرضه��ا، وأنها هامت على وجهها ال تجد م��ا تعتاش به، وورد في 
التقرير أن المسبب لهذا، ش��خصية عربية كبيرة من متطرفي 
العرب السياسيين، أما هذه الشخصية فهي: عوني عبدالهادي 
زميلي وصديقي المحترم، وهن��ا حاول عوني نفي التهمة: فقال 
بريدي.. نح��ن محامون وزمالء يفهم كل مّنا االخر ثم التفت إلى 

موسى وقال:
Don’t tell this in Jerusalem because they kill him.

ال تقل هذا في القدس لئال يقتلوه..«  

تعتبر مخطوطة مذكرات اس��حق درويش من أهم المصادر غير   52

عبا�س العقاد في و�سط ال�سورة والمازني عن ي�ساره اأثناء الحتفال بهما في القد�س.
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يظهر عوني في يوميات الفتياني، كما يتبين من العر�س 

ال�سابق، خالل حديثه عن م�ساعي اأحمد حلمي با�سا لت�سكيل 

ج�سم �سيا�سي جديد، ول يظهر في هذه اليوميات اأن الحتكاك 

بين الرجلين كان كثيراً اأو متعمداً، فالفتياني يتطرق لعوني 

خالل متابعته لالأحداث ال�سيا�سية في القد�س، ولن�ساطات 

رجالها ال�سيا�سية، فيظهر ذكره مثاًل في يومية الثالثاء 

، في معر�س حديث الفتياني عن وجود 
53

1943/11/24 م

الأمير عبد اهلل بن الح�سين في القد�س، واأنَّ عدداً من الوجوه 

كانوا »مدعوين عنده في فندق الملك داوود حيث تناولوا 

طعام الع�ساء،« ويذكر من  بينهم عوني عبد الهادي، ويتبع 

.  ويتابع الفتياني اأخبار عوني 
54

ب ا�سمه بعالمة التعجُّ

فيكتب في يومية ال�سبت 1944/1/19 م عن م�ساركته في 

وليمة الغداء التي اأقامها �ساكر بك الداودي في القد�س على 

�سرف نوري با�سا ال�سعيد رئي�س الوزارة العراقية، وقد ا�ستقى 

خبر الوليمة من علي محي الدين الح�سيني والذي كان من 

بين المدعوين، وقد �سادفه الفتياني في القد�س قادمًا من 

اأريحا.  وي�سرد الفتياني اأ�سماء اأ�سخا�س اآخرين ممن ح�سروا 

الوليمة فيذكر راغب الن�سا�سيبي وحلمي با�سا ومو�سى العلمي 

وح�سين الخالدي ويعقوب الغ�سين ورفيق التميمي وعمر 

البرغوثي، ويعّلق على الأمر فيقول: »فهمت اأنه دعي اأع�ساء 

الوفد الفل�سطيني اإلى لندن اأو من ناب منابهم... ولكن ما معنى 

اأن يدعى عمر ال�سالح؟ وما محله من الإعراب!؟  هذا الأول 

وثانيًا كيف �سمح علي محي الدين، وهو الوطني المتطرف، 

لنف�سه اأن يجتمع بنوري ال�سعيد ومن حوله راغب الن�سا�سيبي 

المنش��ورة حول الثورة الفلس��طينية 1936-1939، ورأي درويش 
باالغتي��االت التي وجهت ضد معارض��ي الحاج أمين هو أول نّص 
مكتوب من قب��ل الرجل األول في الحلقة التي أحاطت بالمفتي 
فيه تأييد لهذه االغتي��االت ودفاع عنها ضد معارضيها.  والنص 
كالتال��ي: »بغداد بتاري��خ 27 ذو القع��دة 1359 ه، 27 كانون األول 

1940 م:
الغري��ب في وضعية عوني عبد الهادي أثناء وجوده في مصر بعد   
س��نة  938 أّنه كان يتظاهر ف��ي الوطنية المتطرفة أمام عموم 
الفلس��طينيين...  وعندما قتل بعض آل رش��يد، وحسن صدقي 
الدجاني انقلب ثائراً ضد الثورة.  أما آل رش��يد في جنين فألنهم 
حلفاء آل عبد الهادي... فال يجوز االعتداء عليهم ولو أنهم عملوا 
ضد المصلحة العامة...  وتواطئوا مع السلطة ضد المجاهدين 
.. واستلموا سالحاً بواسطة سليمان طوقان لمقاومة الجهاد...
وأما حس��ن صدقي الدجاني... فال يوجد سبب في تعليل غضبه   
ألن��ه خصمه... ويبغض��ه  لمواقف عدي��دة...  وال تعليل لهذا إال 
إظهار ما يخفيه ضد الثورة وضد القائمين على رأسها.«  ويتبين 
م��ن أوراق المحامي مصطفى ارش��يد، ش��قيق أحم��د ومحمد 
الل��ذان تّم اغتيالهم��ا، أن خصوم العائلة هم م��ن بث الدعايات 
الكاذبة ضدها، وحّفز عبد الرحيم الحاج محمد لألمر باالغتيال، 
وين��زل مصطف��ى لعنة اهلل على هؤالء الكاذبين.  وقد تس��ببت 
هذه الحادثة بانقسام قضاء جنين بين فريق مناوئ للثورة وفريق 

آخر مؤيد لها، وكانت سبباً في انتشار فصائل السالم.

يوافق 25 ذي القعدة 1362ه�.  53

يذك��ر من بي��ن الحض��ور أيض��اً أحمد حلمي باش��ا والمس��تر   54
كركبرايد وراغب النشاشيبي.

وعوني وعمر ال�سالح! حقًا لو فعل غيره هذا العمل لعد 

خائنًا متطرفًا.«  ويدل هذا التعليق على ت�ساوي عوني عبد 

الهادي براغب الن�سا�سيبي، الخ�سم التاريخي للحاج اأمين 

والح�سينيين، عند طاهر الفتياني، كما يدّل هذا على اعتباره 

جميع المذكورين خارجين عن  ال�سف الوطني.

مؤتمر الغرف التجارية
�سعى ال�ستقالليون لعقد موؤتمر للغرق التجارية الفل�سطينية، 

وكانوا ياأملون اأن ينتج عنه حراك �سيا�سي يوؤدي اإلى اإعادة 

تنظيم الحركة الوطنية داخل فل�سطين، واإعادة ت�سكيل القيادة 

ال�سيا�سية، وقد عمل على تنظيم هذا الموؤتمر عوني عبد 

الهادي، ور�سيد الحاج اإبراهيم وكان رئي�سًا للغرفة التجارية 

في حيفا، واأحمد حلمي با�سا.  كتب الفتياني في يومية 

الخمي�س 12 ت�سرين الثاني �سنة 1943 م )13 ذي القعدة 

1362 ه( وا�سفًا الموؤتمر:

اليوم ع�سراً انعقد موؤتمر الغرف التجارية العربية 

الخام�س ع�سر بح�سور مندوبين من جميع اأنحاء 

فل�سطين، ودار البحث حول موا�سيع اقت�سادية ووطنية، 

اأما القت�سادية منها اإلغاء النقط، وت�سهيل المواد الخام 

للم�ستهلكين العرب، واإلغاء �سريبة الحرب والخ.. واأما 

الموا�سيع الوطنية فالدعوة اإلى موؤتمر عربي تعنى لجنته 

التنفيذية بتنفيذ مقررات الموؤتمرات العربية ال�سابقة، 

واأن يكون اأع�ساوؤها من اللجنة العربية العليا والوفد 

الفل�سطيني اإلى لندن وغيرهم ممن تنتخبهم الأمة، واألقيت 

فيه خطب عن الأرا�سي والهجرة و�سندوق الأمة.  اأما 

المجل�سيون فوا�سح اأنهم ل يوؤيدون هذا الموؤتمر ول 

ينظرون اإليه نظرة وطنية.

هذا وقد ح�سر الموؤتمر المذكور عدا اأع�ساء الغرفة 

التجارية، عوني عبد الهادي، ومغنم مغنم، وعي�سى 

البندك، وتكلم عوني عن الكتاب الأبي�س والهجرة.«

ثّم يعّلق على مو�سوع الهجرة فيقول: »وعلى ذكر الهجرة 

ن�سرت البرقيات اأن وزير الم�ستعمرات قد �سمح لأكثر من 

ثالثين األف يهودي بالهجرة اإلى فل�سطين، وذلك على قدر 

ما تتحمل البالد وقد احتج الموؤتمر لدى الحكومة على هذا 

ال�سماح.«

ويعود الفتياني يوم ال�سبت 14 ت�سرين الثاني 1943 م 

)15 ذي القعدة 1362 ه( ال�سيخ �سبري عابدين من المر�س 

»فقد م�سى عليه ب�سعة اأيام وهو ي�سكو الزكام،« ويتحادثان 

في مو�سوع موؤتمر الغرف التجارية، واللجنة العربية 

الفل�سطينية المزمع تاأليفها على اأنقا�س اللجنة العربية العليا.  

وي�ستهجنان تر�سيح محمد رفيق الراغب الح�سيني لمن�سب 

ع�سو اللجنة بدًل من جمال الح�سيني.  وكان من راأي ال�سيخ 

عابدين اأن اأح�سن ما في المقررات: تنفيذ مقررات الموؤتمرات 
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ال�سابقة والتقيد بها.

ول يفوت الفتياني اأن يدّون في يومية الثنين 23 ت�سرين 

الثاني 1943 م )24 ذي القعدة( اأّن من الم�سحكات التي 

�سمعها في ذلك اليوم هي »اأن اللجنة التح�سيرية التي األفت 

الدعوة اإلى موؤتمر وطني والتي قوامها رجال الغرفة التجارية 

العربية واأ�سحاب ال�سحف العربية قد وجهوا الدعوة اإلى جمال 

الح�سيني واأمين التميمي! ... بوا�سطة اإميل الغوري في مكتب 

... وهم يق�سدون بذلك رفع العتب.  فحيث اأن الحزب 
55

فرج اهلل

العربي الفل�سطيني لم ينتخب من يحل محل جمال واأمين 

التميمي... لذلك وجهوا الدعوة... على اعتبار اأن ينتخب الحزب 

من يمثل هذين ال�سخ�سين في الموؤتمر المزعوم.«

عجاج نويهض واإلذاعة الفلسطينية
كانت الإذاعة الفل�سطينية واإذاعة ال�سرق الأدنى، والتي اأُن�سئت 

خالل الحرب لبث الدعاية لالإنكليز، م�سرحًا للتناق�سات الداخلية 

بين اأع�ساء النخبة الفل�سطينية، فحزب المفتي اعتبر العمل في 

الدعاية للمجهود الحربي البريطاني خروجًا عن اأ�سول الوطنية، 

فيما اعتبره اآخرون �سرورة من ال�سرورات وفر�سة لخدمة 

  وي�سكل تولي عجاج نويه�س، اأحد موؤ�س�سي 
56

الق�سية وال�سعب.

مكتب للسياحة والسفر كان الغوري يعمل فيه.  55

من هؤالء عّجاج نويهض، الذي نتناول مواقفه هنا، راجع مذكراته   56
المنش��ورة بإعداد ابنت��ه بيان نويهض الحوت، س��تون عاماً مع 
القافلة العربية، دار االستقالل للدراسات والنشر، بيروت، 1993.

حزب ال�ستقالل، اإدارة الق�سم العربي فيها م�ساألة ت�ستوجب 

التاأمل، كون الحزب رفع خالل ن�ساطه ال�سيا�سي �سعار مقاطعة 

الحكومة النجليزية وعدم التعاون معها في اأية مجال، كما 

ع العمل مع الحكومة، ون�ستح�سر في  اأّن الحزب لم يكن ي�سجِّ

ا من 
ّ
هذا ال�سياق موقف اأكرم زعيتر خالل وجوده في تركيا فار

بط�س الإنجليز، اإذ رف�س عر�سًا األمانيًا لإدارة الإذاعة العربية 

في اأثينا، معلاًل ذلك باأّنه ل يقبل التكليف اإّل من جهة عربية، 

وح�سب عباراته: »فذلك اأدعى للكرامة واأبقى من اأن يجعلني 

في و�سع الموظف عند الألمان«، فهل يمكن اعتبار موقف 

عجاج خروجًا عن مبادئ الحزب، وهل كانت دوافعه للعمل مع 

الحكومة في الإذاعة ذات بعد وطني؟

تولي عجاج لمنصب مراقب القسم 
العربي في اإلذاعة

عمل عجاج مديراً للق�سم العربي في محطة الإذاعة منذ عام 

1940 وحّتى عام 1944، وهو يروي في مذكراته ق�سة عمله 

هذه بطريقة توحي باأّنه دوافعه للعمل كانت وطنية �سرفة، 

واأّنه عمل على خدمة الق�سايا العربية، دون اأن يتورط بدعم 

الإنجليز خالل الحرب.  على اأّن البحث الدقيق في الم�سادر 

التاريخية يبيِّن ق�سة مختلفة، ويبّين اأّن نويه�س خدم الدعاية 

البريطانية خالل الحرب بكل اإخال�س.

يقول نويه�س اأن المن�سب عر�س عليه بعد ن�سوب الحرب 

العالمية الثانية بقليل، اأي في اأكتوبر 1939 تقريبًا، ويّدعي 

اجتماع المندوب ال�سامي بوجهاء فل�سطينيين لدعم المجهود الحربي البريطاني. ويظهر عّجاج نويه�س الثاني من اليمين في ال�سف 

اليمين.
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اأّنه ت�ساور مع ع�سرة من اإخوانه الذين كانوا في القد�س وعلى 

 في تلك الفترة 
57

راأ�سهم اأحمد حلمي با�سا وعوني عبد الهادي

  وتتلخ�س 
58

قبل اأن يوافق على العمل وي�سع �سروطه لذلك.

ة م�ستقلة، وفي بناية 
ّ
هذه ال�سروط في اأن يكون للق�سم اإدارة حر

م�ستقلة لوحده؛ اأن يتمتع بحرية تاّمة فيما يتعلق بالموظفين 

تعيينًا وتبدياًل؛ اأن يكون للق�سم ميزانية �سخيَّة؛ واأخيراً اأن ل 

يكون اأية رقابة على ما يذاع.  ويقول اأن الحكومة في البداية 

رف�ست �سروطه، ولكنها في النهاية ر�سخت وقبلت وعينته.  

وفي البداية كان نويه�س م�سئوًل عن البرامج الإخبارية 

وال�سيا�سية والفكرية، وال�ساعر اإبراهيم طوقان م�سئوًل عن 

البرامج الأدبية والفنّية، ثّم اأ�سبح نويه�س م�سئوًل عن جميع 

الق�سم بعد ا�ستقالة اإبراهيم.

تقّدم يوميات الفتياني وم�سادر تاريخية اأخرى رواية 

مختلفة عن رواية عجاج حول عمله في الإذاعة، فاإلى جانب 

ة مختلفة حول  وجود تناق�سات فيها، تروي هذه الم�سادر ق�سّ

خالفه مع اإبراهيم طوقان، وا�سطرار الأخير لال�ستقالة، كما 

اأّنها تبيِّن اأّنه اأدار الإذاعة والمطبوعات بما يخدم الم�سالح 

البريطانية خالل الحرب.  

تناقضات رواية نويهض
من حيث التناق�سات، وبالإ�سافة لما ذكر �سابقًا عن تناق�س 

رواية ا�ست�سارة الع�سرة مع حقيقة غياب ال�ستقاليين عن 

البالد، فاإّن نويه�س يناق�س الحقيقة حين يتحدث عن حرية 

تاّمه له في العمل دون رقابة حكومية، فهو يوؤكد اأّن الحكومة 

اأولت اهتمامًا كبيراً لالإذاعة، وخ�سو�سًا مع تقّدم هتلر في 

الحرب، مما دفعها لتغيير المدير البريطاني وا�ستبداله باآخر، 

وهي اأن�ساأت الإذاعة اأ�ساًل خالل ثورة 1936 لتحقيق اأهداٍف 

، ثّم اأولتها عناية كبيرة خالل الحرب الثانية 
59

�سيا�سية

للرد على دعاية المحور القادمة لفل�سطين من اإذاعتي باري 

الإيطالية، وبرلين الألمانية.  فال يمكن والحالة هذه لها اأن 

توافق نويه�س على �سرطه بعدم مراقبة ما يذاع.  ي�ساف 

المصدر السابق، ص. 256-255.  57

تخال��ف ه��ذه الرواي��ة حقيقة أّنه ل��م يكن في الق��دس أيٌّ من   58
رج��االت حزب االس��تقالل في ذل��ك الوقت، فعوني عب��د الهادي 
كان حينها في القاهرة ولم يس��مح له بالرجوع لفلس��طين إال 
ف��ي تّم��وز 1941 )راجع: قاس��مية، خيرية، مذك��رات عوني عبد 
الهادي، مركز دراس��ات الوحدة العربي��ة، بيروت، 2002، ص. 255-
260؛ والسكاكيني، خليل، يوميات خليل السكاكيني، الكتاب 
السابع، ص. 413(، أّما أحمد حلمي فقد رجع في شباط 1940، أي 
بعد أشهر من نش��وب الحرب، في حين أّن رشيد الحاج إبراهيم 
رجع في نهاية عام 1940، ووقت نش��وب الحرب كان كٌل من عزة 
دروزة ومعين الماضي وأكرم زعيتر خارج فلسطين، وكان صبحي 

الخضراء معتقالً في سجن عكا. 

راجع دراس��ة أندرية ستانتون حول نش��وء اإلذاعة الفلسطينية   59
في هذا العدد من الحوليات. 

لهذا اأن واحدًة من مهام نويه�س نف�سه كانت مراقبة ال�سحف 

العربية ال�سادرة في فل�سطين، فهو اتخذ لقب »مراقب البرامج 

، وهذا يعني اأّنه كان م�سئوًل عن منع ن�سر ما 
60

العربية والن�سر«

 م�سالح الإنجليز.  يوؤكد هذا الأمر ما ذكره نويه�س في 
ّ
ي�سر

معر�س حديثه عن خالفه مع الم�سئول عن الق�سم الإنجليزي 

من الإذاعة، الم�ستر مكنير، واجتماع ال�سكرتير العام للمندوب 

ال�سامي بهما لف�َسّ الخالف.  ففي هذا الجتماع ذكر عجاج 

لل�سكرتير اأنه عربي يدعو لالأّمة العربية، وينادي بحريتها، 

ويطالب با�ستقاللها، »واأنا اأخدم في الق�سم العربي على هذا 

 ولهذا 
61

النحو مما يت�ساوق مع الم�سلحة البريطانية الحربية،«

فهو ي�ستغرب لماذا ي�سع مكنير العراقيل في طريقه.  وقد 

خاطب ال�سكرتير العام الم�ستر مكنير موؤكداً على اأهمية الإذاعة 

للحكومة البريطانية: »اإّن دار الإذاعة الفل�سطينية تتعلق بها 

م�سالح بريطانية من ع�سكرية و�سيا�سية وغيرها، والإذاعة 

62
يجب اأن ت�سير �سيراً ح�سنًا.«

قصة الخالف بين نويهض وطوقان
فيما يتعلق با�ستقالة اإبراهيم طوقان وعالقة نويه�س بها، 

�س الأخير جانبًا من ذكرياته عن العمل في الإذاعة  فقد خ�سّ

 وروى اأّن الذي بادر 
63

لم�ساألة خالفه مع اإبراهيم طوقان،

بالعداء والم�ساك�سة هو اإبراهيم، لأّنه »لم يرتح اإلى مجيئي 

لالإذاعة، و�سار يعرب، رحمه اهلل، عن ا�ستيائه هذا بطرٍق 

مختلفة.«  ويقول نويه�س اأن اإبراهيم كان ي�سعى لدفعه 

لال�ستقالة من الإذاعة من خالل م�سايقته.  ولكن كان اإبراهيم 

هو الذي قّدم ا�ستقالته في النهاية، وقد اختلفت وت�ساربت 

الأقوال، على ما يقول نويه�س، حول �سببها.

تختلف رواية الم�سادر التاريخية عن رواية نويه�س.  

 عن معرفته بحدوث 
64

فيروي طالب م�ستاق في مذكراته

خالف بين عّجاج نويه�س وال�ساعر اإبراهيم طوقان، ويقول 

اأّن �سديقه جالل زريق، وكان موظفًا في الق�سم العربي من 

ال�سكرتيرية العاّمة في حكومة فل�سطين، راجعه يومًا وهو 

في القد�س واأبلغه باأّن اإبراهيم ُف�سل من عمله في دار الإذاعة 

»لخالف ن�سب بينه وبين عجاج نويه�س، مدير الق�سم العربي 

بدار الإذاعة،« وطلب زريق من م�ستاق تاأمين عمل لإبراهيم 

في العراق، الأمر الذي لّباه م�ستاق، اإذ ُعيِّن اإبراهيم اأ�ستاذاً 

لّلغة العربية في اإحدى المدار�س الثانوية، ولم يمكث اإبراهيم 

طوياًل في بغداد اإذ مر�س وعاد لنابل�س ليموت وهو في ريعان 

راجع مذكراته، ص. 258.  60

نويهض، المذكرات، ص. 266.  والتوكيد مضاف.  61

المصدر نفسه، ص. 267.  62

ص. 259 من مذكراته.  63

دار   ،1958-1900 األول  الج��زء  أيّام��ي،  أوراق  طال��ب،  مش��تاق،   64
الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1968.
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ال�سباب.  

م�سدر اآخر تناول المو�سوع كان ال�سيرة الذاتية لفدوى 

طوقان، �سقيقة اإبراهيم، فهي تتحدث عن خروج اأخيها من 

عمله بالإذاعة، وكانت تعي�س مع اأ�سرته في القد�س، فتقول اأّنه 

حدث في اأكتوبر 1940، واأّنه كان نتيجة لحتجاجات اليهود 

�سده بعد اأن اتهموه بترويج الال�سامّية من خالل اأحاديثه 

الإذاعية، وتنقل ترجمًة لأقواٍل ن�سرتها ال�سحف العبرية 

ال�سهيونية تحتج على ما اأذاعه عن ال�سمواأل، ال�ساعر اليهودي 

الذي اختلف موؤرخو الأدب العربي حول وجوده اأ�ساًل وحول 

عالقته المزعومة بامرئ القي�س، ثّم تقول باأن »الحكومة 

الإنكليزية  ناق�سته الح�ساب، فرّد عليها رداً علميًا ومنطقيًا«.  

اأّما تفا�سيل ال�سبب الذي اأّدى لإقالة اإبراهيم من العمل، فهي 

تذكر ا�ستداد الرقابة على الإذاعة خالل الحرب، حيث »قام 

بع�س الم�سرفين عليها من مناف�سيه العرب بالتحري�س عليه 

 لئيمًا فاتهم 
ً
ا 

ّ
لدى ال�سلطات البريطانية، وقام الد�س، وكان د�س

بت�سريب الدعاية في برامجه �سد الحلفاء.  واأقيل من م�سلحة 

  ل تذكر فدوى 
65

الإذاعة الفل�سطينية لياأخذ مناف�سه مكانه.«

 �سّد اأخيها، ول ا�سم ال�سخ�س العربي الذي 
ّ

تفا�سيل عن الد�س

اختلف اأخوها معه، ولكن يمكن ال�ستنتاج اأنها تتحدث عن 

عّجاج نف�سه كونها تقول اأّنه اأخذ مكانه في العمل، وهو ما 

كان مع عجاج الذي توّلى مهام اإبراهيم بعد اإقالته.

طوق��ان، ف��دوى، رحلة جبلي��ة رحلة صعب��ة، س��يرة ذاتية، دار   65
الشروق، عّمان، 1988.

توؤيد رواية اأوردها ا�سحق دروي�س في مذكراته المخطوطة 

 الذي جرى �سد 
ّ

رواية فدوى طوقان، وتو�سح طبيعة الد�س

اإبراهيم طوقان.  يقول دروي�س في مالحظة دوّنها في بغداد 

بتاريخ 27 رم�سان 1359 هــ، 1940/10/29 م:

في كتاب العتبار لأ�سامة بن منقذ ق�سة �سخ�س 

وجد عقد لوؤلوؤ بينما كان يطوف في الكعبة، واأعاده 

ل�ساحبه، وكان بينهما عالقة ودية، ووفاًء بالعهد.  

اتخذ اإبراهيم طوقان هذه الق�سة مو�سوعًا يلقيه على 

الأطفال، ودعى ال�سخ�س الذي اأعاد عقد اللوؤلوؤ اأمينًا، 

و�ساحب العقد الذي وفى لمن وجده وفاًء.. وقدَّمها 

ليلقيها...

رف�س عجاج نويه�س اإلقاءها، واأوهم ال�سلطة 

اأن المق�سود من هذه الق�سة ال�سادة بف�سائل 

ال�سيد محمد اأمين الح�سيني.«

وقوف عجاج نويهض مع اإلنجليز 
خالل الحرب العالمية الثانية

تدل الوثائق التاريخية دللة قاطعة على اأن نويه�س اأدار 

الإذاعة والمطبوعات بما يخدم الم�سالح البريطانية خالل 

من الي�سار ال�ساعر �سفيق جبري، ال�سيخ م�سطفى الغالييني، �سامر بك كيالي، وخلفهم يقف عجاج نويه�س.
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، وفيما يلي بع�س الدلئل:  
66

الحرب

ح�سب المحامي حّنا نقارة، كان عجاج نويه�س 

وعبا�س العقاد يذيعون خالل الحرب خطابات ل�سالح 

بريطانيا، »مما اأثار ا�ستهزاءنا بهذه الإذاعات الكاذبة.  

اإذ كانت بريطانيا في نظرنا راأ�س الحية، ول يهمنا من 

ي��رد ف��ي مذكرات نويه��ض التي أماله��ا على ابنته ح��ول عمله   66
باإلذاعة ما يوحي بوج��ود تحريض ضد اإلنجليز في اإلذاعة خالل 
هذه الفترة، فيأتي ذكر المس��ابقة الشعرية التي نظمتها هيئة 
اإلذاعة البريطانية س��نة 1942، وطلبت من القس��م العربي في 
اإلذاع��ة الفلس��طينية تحكيمها، وقد س��افر نويه��ض للبنان 
وكّلف ثالثة من كبار الش��عراء العرب القيام بمهمة التحكيم، 
وهم ف��ؤاد باش��ا الخطيب، وبش��ارة الخوري، وخلي��ل مردم بك.  
ويق��ول عج��اج أّن الفائز في هذه المس��ابقة كان الش��اعر على 
ش��لق.  وكتبت بي��ان الحوت تعقيباً على ه��ذه الرواية أن والدها 
طلب منها االتصال بعلي ش��لق لس��ؤاله عن القصيدة الفائزة، 
األم��ر الذي قام��ت به.  تق��ول بي��ان أن القصيدة كان��ت بعنوان 
»طفل��ة من القدس« وتورد أبياتاً منها، واصفًة إياها بأنها »تصب 
حممه��ا ضد بريطاني��ا، العدو األول، وذلك بينم��ا كان العرب في 
خضم الحرب العالمية يعلن��ون الوالء للحلفاء بحجة االنتصار 
لمب��ادئ ’الديمقراطية‘.«  وتعتبر بيان أن ه��ذا دليل على الحرية 
التي كان يتمتع بها القس��م العرب��ي في إذاعة القدس، وهو أمر 
كان والدها عجاج يش��ير إليه في مواطن عدة.  راجع ص. 196من 

المذكرات.
يخالف مصدر تاريخي أساسي حول هذه القضية ما أورده عجاج   
ودعمته ابنته بي��ان، والمصدر هو مجلة هنا القدس التي كانت 
يصدرها القس��م العربي في اإلذاعة، فيرد في عدد 7، من السنة 
الثالثة، بتاريخ 15 نيس��ان 1942، )29 ربيع األول 1361 ه�(، ص 2، 
وهو العدد الوحيد الذي يرد فيه قصائد اشتركت في المسابقة، 
ويذكر العدد أّن لجنة التحكيم تكونت من ش��اعر الجزيرة: فؤاد 
باش��ا الخطيب، بش��ارة الخوري: االخطل الصغير، شاعر الشام 
األس��تاذ خليل مردم بك س��كرتير المجمع العلم��ي العربي في 
دمش��ق. وش��ارك ف��ي التحكيم من فلس��طين كل م��ن خليل 
بيدس، واس��حق موس��ى الحس��يني. وقد تحددت الموضوعات 
��لم، الديمقراطية، الحرب  في التالي: الوحدة العربية، نَِعُم السِّ
الجوية، أّما مواضيع الس��نة الس��ابقة فكان��ت الحرب الجوية، 
شكسبير، األندلس.  ويشير العدد إلى أّن المسابقة من محطة 
االذاع��ة البريطاني��ة والجوائ��ز مقدم��ة منه��ا.  ثم ي��ورد العدد 
س��ماء الفائزين، وهم: عبد الهادي كامل من فلس��طين، وأمين 
رزق من لبنان، ومحمد س��امي القاضي من لبن��ان. ومن عدن فاز 
محم��د عبد غانم بالجائ��زة األولى.   وقد نُِش��رت في ذات العدد 
��لم ألمين رزق، وحس��نات السلم لمحمد  ثالث قصائد، نَِعُم السِّ
القاضي، والوحدة العربي��ة لمحمد عبده غانم، وتخلو القصائد 
من أي نوع من العداء لبريطانيا، بل إننا نجد في القصيدة الثالثة 
مدح��ا لتشرش��ل، رئيس ال��وزراء البريطان��ي، ولرئي��س الواليات 

المتحدة األمريكية، روزفلت، حيث يرد في نهايتها:
أعظم الدرس ما تفيد الحروب علمتنا الحروب درسا عظيما 

اليوم بالدماء خضيب ليس للهو واألباطيل أن العالم 
عادل شامل مكين صليب بل ليبنى على الحطام نظام 

ض ويقضي بالحق فيام يريب يضمن العدل والمساواة في األر 
روزفلت وهو نعم الخطيب هكذا قال تشرتشل وبذا يخطب 
مل أن الخالص منها قريب فمن الحق للعروبة أن تأ 

وبه��ذا يتضح أن على ش��لق لم يكن ال مش��اركاً وال فائزاً، وأن خطاب 
العداء لبريطانيا لم يكن وارداً على اإلطالق.

  
67

�سيق�سي على هذه الحّية الرقطاء«.

�سارك نويه�س في الجتماع الذي عقده المندوب 

ال�سامي في دار الحكومة بالقد�س لعدد من الوجهاء 

 من اأمثال روؤ�ساء بلديات 
68

الفل�سطينيين وقادة المجتمع

القد�س وغزة ورام اهلل والنا�سرة والخليل والرملة ويافا 

وعكا، وح�سره بال�سافة للمندوب ال�سامي القائد العام 

للقوات البريطانية في فل�سطين، وقد بحث الم�سئولن 

البريطانيان فيه مع الم�ساركين في م�سروع تطوع عرب 

فل�سطين في الجي�س البريطاني، وو�سائل ت�سجيع العرب 

على التطوع في �سفوف الجي�س البريطاني.  

كما ا�ستقدم نويه�س الكاتبين والأديبين الم�سريين 

عبا�س محمود العقاد وعبد القادر المازني من اأجل اإلقاء 

 
69

كلمات موؤيدة لبريطانيا ومناوئة لألمانيا واإيطاليا،

ون�سر خطاباتهما في الكتاب الذي اأعده هو بنف�سه ون�سره 

في القد�س عن الق�سم العربي في دار الإذاعة الفل�سطينية، 

اأي على نفقة الحكومة البريطانية، تحت عنوان حديث 

  وقد اعتبر عجاج في تقديمه للكتاب اأن 
70

الإذاعة.

راجع: قبطي، عطا اهلل س��عيد، مذكرات محامي فلس��طيني،   67
حّنا ديب نقارة محامي األرض والش��عب، مؤسس��ة الدراس��ات 

الفلسطينية، بيروت، 2011، ص. 97.

حض��ر االجتماع باالضافة لعجاج نويهض كل من س��الم زعرور   68
رئي��س لجنة بلدي��ة رام اهلل، أني��س الخوري عض��و لجنة بلدية 
حيفا، حس��ني خليفة رئيس بلدية عكا، رشدي بك الشوا رئيس 
بلدية غزة، تحس��ين عبد الهادي رئيس بلدية جنين، حنا مخلوف 
رئي��س بلدية بيت جاال، هاش��م الجيوس��ي رئي��س لجنة بلدية 
طولكرم، إبراهيم كعيبني كبير مترجمي الس��كرتارية العامة، 
ج��ورج طويل عضو لجن��ة بلدية حيفا، مصطف��ى بك الخالدي 
رئي��س بلدي��ة القدس، الش��يخ مصطفى الخي��ري رئيس بلدية 
الرملة، الشيخ محمد علي الجعبري رئيس لجنة بلدية الخليل، 
س��ليمان ب��ك طوقان رئيس بلدي��ة نابلس، عبد ال��رؤوف البيطار 
رئيس لجنة بلدية يافا، سليم بشارة رئيس بلدية الناصرة، متري 
ف��راج قائممق��ام رام اهلل، عبد ال��رزاق قليبو قائممق��ام الرملة، 

ورفيق بيضون قائممقام القدس. أنظر صورتهم ص. 46.

كانت أحاديثهما في ش��هر تشرين األول 1940، وقد كان المفتي   69
أمين الحس��يني ورجال الحرك��ة الوطنية المع��ادون لبريطانيا 
آن��ذاك يقيمون في العراق بضيافة الحكومة العراقية، وقد دخل 
المفتي بغداد في 15 تش��رين األول 1939.  وقد أطلقت النار على 
العّقاد والمازني وفخري النشاش��يبي بالقدس بتاريخ 26 تشرين 
األول 1940 دون أن يص��اب أّي منه��م بأذى.  وق��د عّلق األمير عادل 
أرس��الن في مذكراته على الحادث فق��ال: »كان ]عباس محمود[ 
العق��اد أش��د الناس أش��د كت��اب مصر عل��ى اإلنكلي��ز فهداه 
القدي��س جورجيوس إلى صراٍط في السياس��ة جديد، فجاء إلى 
م��ع ]إبراهيم[ المازني إلى فلس��طين ليؤثروا ف��ي عقول عربها 
فيصيروا صهيونيين.«  راجع أرس��الن، عادل، مذكرات األمير عادل 
أرس��الن، الجزء األول 1934-1945، الدار التقدمية للنشر، بيروت، 

1983، ص. 324.

حدي��ث اإلذاعة، كت��اٌب يحتوي عل��ى المختار م��ن األحاديث   70
المذاعة من دار اإلذاعة الفلسطينية لعدد من العلماء واألدباء 
في البالد العربية، القسم العربي في دار اإلذاعة الفلسطينية، 
القدس، 1361 – 1942.  نشر في الكتاب حديث واحد للعقاد )ص. 

192-198(، وحديثين اثنين للمازني )ص. 213-199(.
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اأحاديث الكتاب تمثل »حظًا طيبًا من النتاج الفكري 

لرهٍط كريٍم من علماء العرب واأدبائهم واأديباتهم، ل في 

فل�سطين وحدها، بل في الأقطار العربية المجاورة من 

  فهو الذي ا�ستقدمهما وهو الذي 
71

�سوريا وم�سر ولبنان.«

اختار اأحاديثها للكتاب وهو الذي امتدح هذه الأحاديث، 

فماذا قال العقاد والمازني؟

دارت الأفكار الأ�سا�سية التي ت�سمنتها اأحاديث 

العقاد والمازني حول حتمية انت�سار بريطانيا والحلفاء 

الذين يمثلون مع�سكر الخير، وحتمية هزيمة األمانيا 

واإيطاليا اللتان تمثالن مع�سكر ال�سر، واأن هناك توافقًا 

ثقافيًا ونف�سيًا بين العرب وبريطانيا.  ويجدر الإ�سارة 

هنا اإلى مو�سوعين اأ�سا�سيين حول هذا الموقف.  الأول اأّنه 

ياأتي مخالفًا لموقف زعامة الحركة الوطنية الفل�سطينية 

ممثلة بالحاج اأمين ومع�سكره، والذين �سكلوا في بغداد 

حزبًا �سريًا موؤيداً للمحور، اأطلقوا عليه »حزب الأمة 

العربية« وهدفه تحرير البالد العربية من نير ال�ستعمار، 

؛  والثاني اأنه اأغفل 
72

والعمل على توحيدها فيما بعد

موقف بريطانيا في �سراع الفل�سطينيين مع الحركة 

ال�سهيونية.

 المعنون ب«الحرب بعد اثني ع�سر 
73

اعتبر العقاد في حديثه

�سهراً و�ستة اأ�سابيع«، والذي بثته الإذاعة بتاريخ 13 رم�سان 

1359 هـ، الموافق للرابع ع�سر من ت�سرين الأول 1940 

ميالدية، اأّن التفكير العقلي، القائم على الحكم على الأ�سياء 

والحوادث بمقدار ما لها من النتائج والّدللت، بعيداً عن 

الفرقعة وال�سجيج، يقود اإلى اأّن انت�سار بريطانيا حتمي لأّنها 

تمثل قيمة الحرية، والن�سر هو »للحرية ل محالة«، وقال 

العقاد في حديثه اأنَّ هزيمة األمانيا اأكيدة لأنها تمثل »القوة 

الغا�سمة وال�سطوة البهيمية«، وو�سف الإيطاليين والألمان 

باأّنهم »ثمانين مليونًا مطبوعين على الت�سليم للحكومات...  

  وهّون العقاد من النت�سارات الألمانية 
74

مجردون للقتال.«

والإيطالية خالل ال�سنة الأولى من الحرب، والتي اأثارت 

حما�سة في �سفوف العرب المعادين لبريطانيا و�سيا�ستها 

ة على ع�سرة ماليين، ومرة 
ّ
في فل�سطين، فاعتبر انت�سارهم مر

اأخرى على ثالثة ماليين، ومرة ثالثة اأو رابعة اأو خام�سة على 

اأربعين مليونًا غير م�ستعدين...«لي�س بالأمر الرائع، ولي�س 

  واأجرى ح�سابًا للخ�سائر والأرباح بّين فيه 
75

بالفتح الغريب.«

اأن األمانيا اأكثر خ�سارة من بريطانيا، ففي البحر مثاًل »خ�سر 

النازيون اأكثر من ن�سف اأ�سطولهم الحربي، فاأ�سبحوا الآن 

المصدر السابق، ص. ه� من المقدمة.  71

البيلغ، تس��في، المفتي األكبر، مؤسسة األس��وار، عكا، 1991،   72
ص.102.

نص الحديث في الصفحات 198-192.  73

ص. 194.  74

ص. 195.  75

في �سف الدول الثالثة اأو الرابعة في القوة البحرية...  اأّما 

البريطانيين فربحوا خم�سين مدمرة اأمريكية، وا�ستروها باأجرة 

الجزائر التي كانت لهم في البحار الغربية، فكان ربحهم 

ربحين، لأنهم رفعوا عن كاهلهم اأعباء الدفاع عن تلك الجزائر، 

واأ�سافوا اإلى قوتهم في البحر تلك ال�سفن، التي كانت م�سغولة 

  اأّما في الفتوح الأر�سية، »فالنازيون قد 
76

بالحرا�سة هناك.«

اأ�سابوا منها الكثير، وا�ستفادوا من خيراتها ما كانوا مفتقرين 

اإليه.  ولكنها فائدٌة اإلى حين.. ثم تواجههم الم�سكالت تلو 

الم�سكالت، من تلك الأمم الجائعة الم�سلوبة، فال هم قادرون 

على اإطعامها، ول هم قادرون على قمعها واإرهابها، مع 

  وتحدث العقاد عن �سفات هتلر فو�سفه 
77

الياأ�س والجوع.«

باأنه رجل كاذب متبجح، وادّعى اأنَّ كل مخلوق من ال�سعب 

 
78

ٍة تم�سي على قدمين.« ُة حرٍب حيَّ الألماني هو »نيَّ

اأخبار عجاج والإذاعة في يوميات الفتياني

ين�سجم حديث الفتياني عن عّجاج نويه�س مع 

ال�ستنتاجات التي اأوردناها اأعاله، حيث نلم�س في هذا 

الحديث موقفًا ناقداً للرجل، وتعبيراً وا�سحًا عن عدم الر�سا 

عنه، ففي يومية الجمعة 8 كانون الثاني 1943 يكتب 

الفتياني: »�سافحني عجاج نويه�س بحرارة، وقال لي اأّنه 

كان يريد ان يزورني منذ �سهر في الم�سغل، وكنت اأظن لح�سن 

، ولكني 
79

نيتي اأّنه يريد اأن يبحث معي في م�ساألة الكلي�سهات

مع الأ�سف �سممت من كالمه اأنه يريد ت�سغيلي في محطة 

الإذاعة.«   وفي يومية الثنين 11 كانون الثاني من نف�س 

العام كتب يقول: »زارني ا�سحق اأفندي ال�ساكر الح�سيني ومكث 

عندي اأكثر من �ساعة، وعلمت منه اأن اأبا �سلمى )عبد الكريم 

الكرمي( �سيترك العمل في محطة الإذاعة الفل�سطينية لي�ستغل 

محاميًا في حيفا بال�ستراك مع اأحد المحامين، وقد اأ�سيب 

ل من الأ�ستاذ نويه�س.«   بالقريفة من كثرة ما راأى وتحمَّ

يتابع الفتياني اأخبار الإذاعة وما يدور من اأمور ب�ساأن 

 
80

موظفيها العرب، فيكتب يوم ال�سبت 24 ني�سان 1943م

اأنه تّم اختيار »محمد اأديب العامري م�ساعداً لمراقب البرامج 

العربية والن�سر في محطة الإذاعة الفل�سطينية )اأي م�ساعداً 

لعجاج نويه�س( وقد اأثنت عليه جريدة الدفاع حين ن�سرها 

هذا الخبر، ثناًء عاطراً.  كما ُعيِّن اأمين اأبو ال�سعر مراقبًا 

للن�سر العربي في محطة ال�سرق الأدنى، وهو المن�سب الذي 

كان عر�س علي منذ ب�سعة اأ�سهر ورف�سته.«  وكتب الفتياني 

في يومية الجمعة 13 اآب 1943 م )12 �سعبان 1362 هـ( 

»وحدثني اأمين يون�س العجب العجاب عن اأعمال عجاج 

نويه�س وت�سرفاته. وعجاج يتناول الآن اكثر من 120 

جنيهًا مرتبًا �سهريًا. ولم يكتف بهذا المبلغ الباهظ بل طلب 

نفس المصدر.  76

ص. 196.  77

ص. 198.  78

حي��ث أن الفتيان��ي يمل��ك وأخيه عبد الس��الم مش��غالً لعمل   79
الكليشيهات والزينكوغراف.

يوافق 19 ربيع الثاني سنة 1362 ه�.  80
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الزيادة. ولكن الحكومة وقفت له بالمر�ساد ولوحت له باأنها 

تريد ال�ستغناء عنه. فاعتذر وتراجع ور�سخ لالأمر الواقع.«  

 »علمت من 
81

كما كتب في يومية الأربعاء 1943/12/29 م

ال�سيد يا�سين الخالدي اأن الأ�ستاذ عجاج نويه�س مدير البرامج 

العربية في محطة الإذاعة قدم ا�ستقالته، اأو بعبارة اأ�سح 

اأوعز له باأن ي�ستقيل لأن الحكومة �ساقت به ذرعًا، وقد عين 

الأ�ستاذ محمد اأديب العامري خلفًا له.  وتنف�س النا�س ال�سعداء 

لزوال الكابو�س عنهم.  وكان يتقا�سى مرتبًا يبلغ اأحيانًا 

اإلى الثمانين جنيهًا.«  ويكتب في الخمي�س 1944/2/3 عن 

تعيين »عزمي الن�سا�سيبي مدير المطبوعات في يافا وتل 

ابيب مراقبًا للبرامج العربية في محطة الإذاعة الفل�سطينية 

خلفًا لعجاج اأفندي نويه�س الذي اأرغم على ال�ستقالة.«  ثّم 

يوؤكد الفتياني في يومية ال�سبت 1944/2/19 م اأن عزمي 

الن�سا�سيبي »قبل موؤخراً اأن ت�سند اإليه وظيفة مراقب البرامج 

العربية في محطة الإذاعة الفل�سطينية براتب 800 جنيه في 

العام على اأن تعد له الإذاعة بيتًا و�سيارة تاك�سي.«  ويكتب 

في يومية الثالثاء 11 ني�سان 1944 اأّن جريدة الدفاع ذكرت 

اأن عزمي الن�سا�سيبي مراقب المطبوعات في يافا وتل ابيب قد 

عين مديراً للبرامج العربية في محطة الإذاعة الفل�سطينية خلفًا 

لالأ�ستاذ الماأ�سوف على وطنيته عجاج نويه�س.

خالصة
اأ�ساءت هذه المقالة جوانب مهمة من العالقات التي �سادت 

بين اأع�ساء النخبة الفل�سطينية في مدينة القد�س، وعر�ست 

التغير في مواقف ال�ستقالليين عوني عبد الهادي ور�سيد 

الحاج اإبراهيم وعّجاج نويه�س من بريطانيا، وقبولهم 

بدعمها خالل الحرب �سد دولتي المحور، األمانيا واإيطاليا.  

كما عر�ست لجهود اأحمد حلمي با�سا ور�سيد الحاج اإبراهيم 

لت�سكيل قيادة محلية، بدل القيادة المنفية خارج البالد، 

ولكن الح�سينيين اأف�سلوا هذه الم�ساعي.  ودر�ست المقالة 

مواقف عّجاج نويه�س خالل عمله بالإذاعة، ودعمه للدعاية 

البريطانية خالل الحرب.

يوافق 2 محرم 1363ه�.  81


