ملحق وثائقي

موقف فريق من الفل�سطينيين
من بريطانيا خالل الحرب
العالمية الثانية
حمودة
�إعداد وتعليق� :سميح ّ

يتناول هذا الملحق الوثائقي موقف فئة من النخبة
الفل�سطينية من طرفي ال�صراع الدولي خالل الحرب العالمية
الثانية ،وهي فئة نا�صرت الحلفاء ووقفت �ضد المحور،وي�أتي
هذا الملحق من�سجم ًا مع درا�ستين ت�ضمنهما العدد ،الأولى
درا�سة �أندريه �ستان�سون حول ت�أ�سي�س الإذاعة الفل�سطينية
من قبل الحكومة البريطانية �سنة  1936ودورها الإعالمي
وال�سيا�سي ،والثانية درا�سة �سميح حمودة حول التحول
في موقف ثالثة من زعماء حزب اال�ستقالل من الحكومة
البريطانية خالل الحرب ،ا�ستناداً ليوميات طاهر الفتياني.
وي�ضم الملحق ن�صو�ص ًا �أربع،ثالثة تقارير ومقالٌ واحد،
كانت قد ن�شرت جميعها في مجلة هنا القد�س التي �أ�صدر
مكتب المطبوعات البريطاني في فل�سطين خالل الحرب
العالمية الثانية منها �سبعين عدداً (من كانون الثاني 1940
�إلى كانون الأول  ،)1942وتعك�س هذه الن�صو�صجانب ًا
من االنق�سام الذي �شهدته النخبة الفل�سطينية خالل الحرب
الثانية ،بين موقف الت�أييد والم�ساندة لبريطانيا وحلفائها،
الذي وقفته هذه الفئة ،والموقف النقي�ض الذي اتخذه الحاج
�أمين الح�سيني وجماعته ،والمتمثل بت�أييد �ألمانيا و�إيطاليا
والتحالف معهما .ومن الم�ؤكد � َّأن هذا الملحق �سي�ضيء جوانب
عديدة متعلقة بو�ضع الحركة الوطنية الفل�سطينية ،ونخبتها
القيادية خالل الحرب .كما تبين هذه الن�صو�ص م�ضامين
الخطاب الذي تب ّناه الفريق الم�ؤازر لبريطانيا ،والمبررات التي
أهمها:
�صاغها لهذه الم�ؤازرة ،ولع ّل � َّ
•الوقوف مع الحلفاء هو في ذاته وقوف �ضد العدوان
ومقاوم ٌة له،وانت�صار الحلفاء هو انت�صار لفكرة الحرية
على الطغيان ،والنظام على الفو�ضى ،والمدنية على
البربرية .كما � َّأن االنت�صارعلى كلٍ من النازية والفا�شية
هو لم�صلحة هذا العالم،فالأخيرتان خرجتا على العالم
بكالم مبهرج ،ثم جاءت �أعمالهما فك�شفت للنا�س عن
حقيقة جرائمها و�سوء الم�صير الذي كانتا تبيتانه للعالم.

•الموقف العربي الم�ؤازر ع�سكري ًا للحلفاء ين�سجم ويتوافق
مع الما�ضي العربي المجيد ،حيث قاتل العرب للمبادئ
ال�سامية .كما ي�أتي مماث ًال لوقوفهم �إلى جانب بريطانيا
خالل الحرب العالمية الأولى تحت قيادة ال�شريف ح�سين
و�أبنائه.
ناجم عن قوة �أخالقهم ،و�سمو
•االدعاء ب�أنانت�صار الإنكليز
ٌ
المبادئ التي يحاربون في �سبيلها ،وهم � ّأم ٌة لن ُتقهر.
•االعتقاد ب� ّأن انت�صار عرب فل�سطين وتحقيق مطالبهم
في اال�ستقالل منوط بمقدار الم�ساعدة التي يقدمونها
لبريطانيا في الحرب.
•االعتقاد ب� ّأن انت�صار بريطانيا انت�صار للعرب ،وت�أييد
لق�ضيتهم ،و� ّأن فيه تثبيت لدعائم العدل والحرية في
العالم.
•يوجد بين الإنكليز والعرب طباع م�شتركة ،وم�صالح
متبادلة ،تق�ضي عليهم بالتعاون ،والحر�ص على ح�سن
ال�صالت بينهم.
•مطالب عرب فل�سطين من االنكليز ،والتييرجون الح�صول
عليها ،ال ت�ؤثر على ح�سن ال�صالت بين الفريقين ،وال تقلل
من قيمة �صداقتهما .و� ّإن خالف العرب مع بريطانيا في
فل�سطين «خالف عائلي» ،يح ّل بالتفاهم بين الطرفين.
•نالت م�صر والعراق و�شرقي الأردن ا�ستقاللها بف�ضل
تعاونها مع الإنكليز ،في حين لمتنل � ٌأي من طرابل�س� ،أو
ليبيا� ،أو تون�س� ،أو الجزائر� ،أو مراكِ �ش� ،أو �سوريا �شيئ ًا من
ا�ستقاللها.
�ص ال َّأول عبارة عن تقرير حول حفلة تكريم،
ال َّن ُّ
و�صفتبالكبرى�،أقيمت بالقد�س بتاريخ  16ت�شرين الأول
 1940للأديبين الم�صريين �إبراهيم عبد القادر المازني
وعبا�س محمود الع ّقاد ،واللذين ا�ست�ضافهما عجاج نويه�ض،
مدير ق�سم البرامج العربية في الإذاعة الفل�سطينية ،لإلقاء
�أحاديث عبر الأثير م�ؤيدة لبريطانيا ومناوئة لألمانيا
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النازية .ويالحظ هنا � َّأن ق�سم ًا من الذين ح�ضروا الحفلكانوا
من�أع�ضاء و�أن�صار حزب الدفاع العربي الفل�سطيني ،وعلى
�ص الثاني فهوتقريراً
ر�أ�سهم راغب وفخري الن�شا�شيبي� .أما ال َّن ُّ
كتبه ال�صحفي الم�صري يو�سفح ّنا حول لقاءاته مع عدد
من الزعماء الفل�سطينيين وال�شرق �أردنيين ا�ستطلع خالله
�آراءهم حول و�ضع بريطانيا خالل الحرب ور�أيهم في احتالل
بريطانيا لأجزاء من ليبيا وطردها للطليان منها .وقد ن�شر
التقرير بالمجلة بتاريخ  24كانون الثاني  ،1941وكان ح ّنا
يعمل �أـي�ض ًا محرراً ل�صحيفة فل�سطين ،وقد �ساندت ال�صحيفة
بريطانيا خالل الحرب ،وتلّقت مبالغ �شهرية من مكتب
المطبوعات الحكومي لقاء ن�شر تقارير وافتتاحيات تناه�ض
دول المحور وتدعم الدعاية البريطانية والمجهود الحربي
البريطاني.
�ص الثالثمقالة كتبتها ال�سيدة متيل مغ ّنم،
يت�ضمن ال َّن ُّ
زوجة المحامي مغ ّنم مغ ّنم� ،سكرتير حزب الدفاع ،حول موقف
المر�أة العربية من الحرب ،ون�شر بالمجلة بتاريخ � 9شباط
.1941وتتناول ال�سيدة مغ ّنم في المقال �شعور المر�أة الراف�ض
فطري ًا للحرب و�سفك الدماء ،ولكنها في ظل وقوع فل�سطين
�ضحية للغارات الألمانية ترى �أن على المر�أة العربية واجبات
عديدة للحفاظ على �أ�سرتها و�شعبها ،ومنها القيام بواجب
التمري�ض ،وم ِّد يد المعونة للمنكوبين والعمل على تخفيف
وط�أة الم�صاب من المعوزين ،و�إدارة اقت�صاد البيت بحكمة،
كما � ّأن عليها واجب الترفيه عن الفل�سطينيين الذين �شا�ؤوا �أن
�ص الرابع والأخير فهو عبارة
ينتظموا في �سلك الجندية� .أما ال َّن ُّ
عنتقرير حول عر�ض �أقامته حكومة فل�سطين البريطانية في
مدينة نابل�س للمتطوعين العرب في الجي�ش البريطاني بتاريخ
� 6أيار  ،1941وح�ضره عدد من الزعماء الفل�سطينيين الذين
كان الكثير منهم من �أع�ضاء و�أن�صار حزب الدفاع العربي
الفل�سطيني ،وممن عرفوا بالمعار�ضين لزعامة الحاج �أمين
الح�سيني ،وكان على ر�أ�سهم �سليمان طوقان ،رئي�س بلدية
خطب م�ؤيدة لبريطانيا
نابل�س وقد �ألقيت في العر�ض الع�سكري
ٌ
العظمى.

األول
ال َّن ُّ
ص ّ
حفلة تكريم كبرى للأ�ستاذين �إبراهيم عبد القادر المازني
وعبا�س محمود العقاد
قدم فل�سطين كل من الأ�ستاذين الكبيرين �إبراهيم عبد
القادر المازني وعبا�س محمود العقاد ،المعروفين في جميع
الأقطار العربية بم�ؤلفاتهما القيمة النفي�سة ،و�أبحاثهما
الر�صينة وتفكيرهما العميق .وقد �ألقى كل منهما حديثين من
م�صلحة الإذاعة الفل�سطينية ،وكان لأحاديثهما وقع عظيم
جداً في نفو�س الذين ا�ستمعوا �إليها �أو قر�أوها،لأنها مبني ٌة على
تفكير �سليم ،وحجة دامغة ور�أى �صائب.

وكان الأدبيان الكبيران مو�ضع حفاوة �أهل العلم
والثقافة والوجاهة في هذه البالد طيلة �إقامتها .وقد ر�أى
مكتب المطبوعات وم�صلحة الإذاعة الفل�سطينية �أن يمهدا
علية القوم بهما ،ف�أقاما لهما حفلة تكريم
ال�سبيل لتعريف َّ
في فندق الملك داود بالقد�س م�ساء  16ت�شرين الأول الجاري
ح�ضرها نخبة مختارة من كبار الموظفين و�أعيان البالد،
نذكرمنهم ح�ضرات�أ�صحاب ال�سعادة والف�ضيلة:
الم�ستر مكفر�سون ال�سكرتير العام لحكومة فل�سطين ونائبيه
الم�ستر لو والم�ستر كركبرايد ،وروحي بك عبد الهادي،
وم�صطفى بك الخالدي رئي�س البلدية ،وراغب بك الن�شا�شيبي،
و�سليمان بك طوقان رئي�س بلدية نابل�س ،ور�شدي بك ال�شوا
رئي�س بلدية غزة ،وقن�صل �إيران ،والقائم ب�أعمال القن�صلية
الم�صرية ،والم�ستر بادكوك كاتب المدينة ،وفرن�سي�س بك
خياط ،وعلي بك ح�سنا ،وعلي بك يون�س الح�سيني من الق�ضاة،
وال�شيخ كمال �أفندي ا�سماعيل ع�ضو المجل�س الإ�سالمي
الأعلى ،ويعقوب �أفندي فراج نائب رئي�س بلدية القد�س،
والحاج عبد الرحيم �أفندي النابل�سي ،والأ�ستاذ عبد اهلل مخل�ص
مدير الأوقاف العام ،وال�شيخ عارف �أفندي يون�س الح�سيني،
والكولونيل تيغ ،والم�ستر كنجزلي هيث ،و�شوقي بك �سعد،
ومنير بك �أبو فا�ضل ،والم�ستر ما�سون مدير الزراعة ،و�أكرم
بك الركابي ،وعزمي بك الن�شا�شيبي مدير مكتب المطبوعات
في يافا ،والم�ستر هوجين نائب مدير المعارف ،وفخري بك
الن�شا�شيبي ،وحنا �أفندي عطا اهلل ،والأ�ستاذ �أبكاريو�س بك،
ور�شدي �أفندي المهتدي ،ودواد �أفندي الفتياني ،وعلي �أفندي
الم�ستقيم ،ودواد �أفندي عمر الدجاني ،و�إ�سماعيل �أفندي
الن�شا�شيبي ،ومحمد يون�س �أفندي الح�سيني .ومن ال�صحفيين
الأ�ساتذة ال�شيخ عبد اهلل القلقيلي ،و�إبراهيم ال�شنطي ،ويو�سف
حنا ،والأ�ستاذ زكي الأ�سطة ،والأ�ستاذ �صليبا الجوزي،
والأ�ستاذ عادل جبر ،و�صبحي بك الخ�ضرا ،والأ�ستاذ منى
حنو�ش ،واال�ستاذ جبرائيل كتول ،واال�ستاذ �أحمد خليفة،
ونجاتي بك الن�شا�شيبي ،وحكمت �أفندي الم�صري ،والدكتور
يعقوب نزهة ،والدكتور ا�سحق مو�سى الح�سيني ،وغيرهم
وغيرهم من وجوه البالد و�أعيانها .وقد �أخذت في الحفلة عدة
�صور لق�سم من الحا�ضرين نن�شر بع�ضها في هذا العدد.
وتكلم الأ�ستاذ عجاج نويه�ض با�سم مكتب المطبوعات
فرحب بال�ضيفين الكريمين ،و�أفا�ض في
وم�صلحة االذاعةَّ ،
التنويه بف�ضلهما على الحركة الأدبية في الأقطار العربية،
وتب�سط في �شرح ما ات�صفا به من حجة قوية ،ور�أي ثاقب،
َّ
وعقيدة جبارة ،و�أ�سلوب متين.فر َّد عليه الأ�ستاذان المازني
والع ّقاد �شاكرين ،و�أ�شارا �إلى الحرب الحا�ضرة التي ت�شغل
عامة ،وقاال � َّأن م�صلحة
�أفكار الأقطار العربية ّ
خا�صة ،والعالم ّ
العرب تتفق وم�صلحة بريطانيا ،و� ّأن انت�صار بريطانيا انت�صار
للعرب ،وت�أييد لق�ضيتهم وتثبيت لدعائم العدل والحرية في
هذه الدنيا.
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ص الثاني
ال َّن ُّ
العرب وبريطانيا
قابل الأ�ستاذ يو�سف ح ّنا محرر جريدة فل�سطين نفراً كريم ًا
من رجاالت العرب في فل�سطين و�شرق الأردن ،وا�ستطلعهم
ر�أيهم في الحالة العامة الحا�ضرة ،على �ضوء االنت�صارات
البريطانية في ال�صحراء الغربية وما كان لهذه االنت�صارات
من �صدى م�ستحب في نفو�س العرب ،فتف�ضل كل منهم بر�أيه
في هذا ال�صدد .وقد ر�أت مجلة «هنا القد�س» �أن تن�شر هذا على
الر�أي العام الكريم مع مزيد ال�شكر.
م�صطفى بك الخالدي
بين الإنكليز والعرب طباع م�شتركة ،وم�صالح متبادلة ،تق�ضي
عليهم بالتعاون ،والحر�ص على ح�سن ال�صالت بينهم ،وقد
كان لهذا التعاون بين الفريقين في الحرب الما�ضية نتائج
كثيرة �أثبتت فوائده و�ضرورة دوامه بينهما.فبف�ضل ما ذكرنا
عاد على البريطان ح�سن ال�سمعة في العالمين الإ�سالمي
والعربي ،و�ضمنوا ال�سالم لهم في ال�شرق الأدنى ،كما ا�ستطاع
العرب �أن ينالوا معونة بريطانيا في الح�صول على ا�ستقاللهم
في كثير من بالدهم .و�إذا كان ما يزال لعرب فل�سطين مطالب
يرجون الح�صول عليها من الإنكليز فهي ال ت�ؤثر على ح�سن
ال�صالت بين الفريقين ،وال تقلل من قيمة �صداقتهما وما عاد
على كل فريق منهما من فوائد بف�ضل تعاونهما.
وي�سر العرب �أن ينت�صر الإنكليز في ليبيا فينقذوا بذلك
ُّ
القطر الم�صري ال�شقيق من م�صير �سيء كان يتهدده ،ويزيحوا
عن عرب ليبيا وطرابل�س حكما قا�سي ًا ظالم ًا �أنزل بهم �ضروبا
من الهوان وال�ضياع ،كاد �أن يق�ضي عليهم ،وهذا عمل يق ِّدره
الم�سلمون والعرب �أح�سن تقدير لبريطانيا ،ويرجون �أن يكون
فاتحة عهد جديد لتوثيق روابط ال�صداقة على �أ�سا�س دائم
من ح�سن التفاهم والتعاون ،مما يعود على الفريقين ب�أج ِّل
الفوائد.
ال�سيد ر�شيد الحاج �إبراهيم
هو في كل مكان �شغل المكان .معتكف في عزلته ال يقتحم
ولكن النا�س هم الذين يتهافتون عليه ،ويقتحمون
على النا�سَّ ،
�أبوابه ،يدخلون عليه حيارى بم�شاكلهم الم�ستع�صية على الحل،
وين�صرفون مغبوطين ،را�ضين ،محلولة مع�ضالتهم بف�ضل
ذلك الذي �آثر االحتجاب �إال عن طالب حاجة ،ونذر ال�صمت �إال
عن نداء م�ستغيث .وما �أنا بطالب حاجة ،وال م�ستغيث ،ولكني
مقتحم ،متطفل في ال�سيا�سة ،و�أين من يطمع ب�أن يخرج من
�أبي الهول بكلمة في وقت قد �صام فيه عن ال�سيا�سة ،ونذر �أن
يترك ال�سيا�سة �إلى وقت ال�سيا�سة.
لم يكن ب َّد �إذن من �أن �أحتال ،و�أن �أح�سن كيف �أت�سلل �إلى
مداخل نف�س �أبي الهول ،و�إلى ذات �صدره ،دون �أن �أثير �شبهته

في الغاية التي �أق�صد �إليها ،وما زلت �أدور معه بالحديث،
و�أتحذر مرة و�أتقدم �أخرى ،حتى خرجت منه بما �أريد ،وفوق
ما �أريد.
كان من ر�أيه � َّأن انت�صار الإنكليز في ليبيا حا�سم ،و�أنه
جاء فوق ما كان يتوقعه النا�س ،وهو على خبرة فعلية بموقع
بردية ،ويعتبر � َّأن نجاح الإنكليز فيها دل على مهارة حربية
لم تترك �شك ًا في تفوق الإنكليز في الفنون الع�سكرية ،ف�ضال
على ما لهم من تفوق في القوى والموارد .ويرى � َّأن �سقوط
طبرق م�ضمون ،لأنها دون بردية مناعة ،وبعد �سقوطها ينفتح
الطريق لأخذ بني غازي ،وي�صبح للإنكليز الخيار في التقدم
لال�ستيالء على باقي البالد في الحال� ،أو ترك ذلك �إلى وقت
�آخر يعيونه هم.
وانت�صار الإنكليز في ليبيا هو �إنقاذ لعرب تلك البالد،
وفاتحة عهد جديد لهم من الحرية المن�شودة ،واال�ستقالل الذي
ي�صبو �إليه كل عربي ،وا�ستعادة لمجد العروبة وح�ضارتها.
وهو يرجو �أن ينال العرب جميع ًا من الإنكليز وخا�صة عرب
فل�سطين جميع مطالبهم الوطنية ،و�أن ي�ستقروا و�إياهم على
�أ�سا�س �أخير للتفاهم ،ودوام ال�صداقة.
�سليمان بك طوقان
�أحب �أن انقل �أراءه بال مقدمة ،قال :لم يكن انت�صار الإنكليز
جديداً علي� ،أو كان حادث ًا غير منتظر عندي ،فلقد كنت م�ؤمنا
به من قبل ،وجهرت به في الأحاديث والخطب العامة متوقع ًا
ح�صوله ،ولي�س ذلك ب�سبب ما �أعرفه من قوة موارد البريطان،
ولكن ب�سبب ما اعتقده من قوة �أخالقهم ،و�سمو المبادئ التي
يحاربون في �سبيلها .جاهرت بهذا في �أول الحرب ،و�أذعته في
�أحلك الأوقات الع�صيبة التي اجتازها البريطان في ال�صيف
الما�ضي .ومن يعرف الإنكليز معرفتي �إياهم ويختبر نف�سيتهم
تمام الخبرة ،يدرك �أنهم � ّأمة لن تقهر ،و�أين القوة الأر�ضية التي
الخلُق المتين؟
تقهر ُ
ول�ست �أزعم � َّأن الإنكليز فوق الب�شر ،فهم نا�س كباقي
النا�س ،لهم ما ينتقدون عليه ،ولكن من الذي ينكر على
الخلُق ،و�صالبة النف�سية ،و�سمو الت�ضحيات التي
الإنكليز متانة ُ
�صدرت عنهم في ثباتهم بعد �أن انهارت من حولهم حليفاتهم،
الواحدة بعد الأخرى ،وبقوا هم وحدهم ليدافعوا عن حريتهم.
� َّأن المرء الذي تجرد من قوة الإدراك ،ومن حا�سة التقدير
حتى ليعجز عن الإعجاب بمثل هذه ال�صفات التي تب ّدى بها
االنجليز في محنتهم الكبرى.
و�أنا اعلم �أنه يوجد بيننا وبين الإنكليز خالف يحتاج
بعد �إلى حل �أخير ،ولكني �أعلم كذلك �أنه خالف عائلي نح ُّل ُه
بالتعاون ،ويعجبني هنا ما �أ�شار �إليه فخامة جميل بك
المدفعي في خطابه الأخير في البرلمان العراقي الذي ذكر
الخلُق الإنكليزي هو الذي دفعهم �إلى تقدير نه�ضة
فيه � َّأن نبل ُ
العراق للمطالبة با�ستقالله ،فر�ضخوا للحق.و�أين من الأمم
الأوروبية الأخرى التي تحكم في ال�شرق من ر�ضخت لهذا الحق
ر�ضوخ الإنكليز له ،لقد نالت م�صر والعراق و�شرقي الأردن
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ا�ستقاللها بف�ضل تعاونها مع الإنكليز ،فهل نالت طرابل�س� ،أو
ليبيا� ،أو تون�س� ،أو الجزائر� ،أو مراكِ �ش� ،أو �سوريا �شيئ ًا من هذا؟
وغاية ما �أرجوه هو زيادة تعاون العرب مع الإنكليز
في هذه الحرب ،والخروج منها ونحن �شركاء مع الإنكليز في
الجهاد �ضد بربرية النازية والفا�شية ،وفي االنت�صار عليها.
الحاج طاهر بك قرمان
�سخاء نف�س ،ووداعة طبع ،وحدة ذهن �سمت به �إلى مكانته
المرموقة في البالد .اقت�صادي عقله المدبر يدير م�شاريع
اقت�صادية كبرى ،وي�ساهم في المقاوالت فيتفوق في ذلك
على الأجانب ،ويثبت كفاية العربي في الجلي من الأعمال
العمرانية ،دائم الحركة ،موفور الن�شاط ،ينتقل من مكتب �إلى
�آخر من مكاتب م�شروعاته الكثيرة ،وي�شرف على كل كبيرة
و�صغيرة من مجاري �أعماله ،ويثبت �شخ�صيته فيها ،ويطبعها
بفكره الوقاد ،ثم ينقلب �إلى خدمة البلد في هيئة البلدية ،فتراه
هنا � ّأمة في فرد ال تفوته م�صلحة �أحد ،وال حاجات �أ�صغر
حارة في حيفا.
كبير القلب ،عذب الل�سان� ،صريح القول ،فهو يعلن لك في
ب�ساطة � َّأن انت�صار الإنكليز هو انت�صار لق�ضية العرب ،وق�ضاء
على ثورة النازية والفا�شية التي خرجت على العالم بكالم
مبهرج ،ثم جاءت �أعمالها فك�شفت للنا�س عن حقيقة جرائمها
و�سوء الم�صير الذي كانت تبيته للعالم.
وفي ر�أيه � َّأن انك�سار الطليان في ليبيا عمل يقدره العرب
والم�سلمون لبريطانيا �أج َّل تقدير ،لأنه �أنقذ م�صر من م�صير
�أ�سود كان يترب�ص بها ،و�أنقذ عرب ليبيا من الطغيان الذي
فر�ض عليهم عند الأمم.
والنت�صار بريطانيا في ليبيا دالئل �أخرى ،فهو ثورة
تجديد في تفكيرهم ال�سيا�سي ،لأن الحرب الحا�ضرة �ستنتهي
ب�إدخال مالب�سات جديدة على نظم الإعالم�،ستحتاج �إلى
تجديد في طرائق التفكير ال�سيا�سي ،ومعالجة ال�ش�ؤون
العامة .وقد يكون االهتمام بالتدريب االقت�صادي ،والمرانة
على الحياة العملية �أهم ما يجب �أن يتطلع �إليه العرب في
م�ستقبلهم� ،إن هم �أرادوا �أن يحتفظوا بكيانهم ،وي�ضمنوا
�سيادتهم.
عبد الر�ؤوف بك البيطار
انت�صار الإنكليز على المحور لي�س انت�صار دولة على دولة
�أخرى� ،أو �أكثر من دولة ،و�إنما هو انت�صار فكرة على فكرة .هو
انت�صار لفكرة الحرية على الطغيان ،والنظام على الفو�ضى،
والمدنية على البربرية.بد�أت هذه الحرب على �أنها ا�صطراع
بين دول محاربة من مثلها ،ولكن دول المحور لم تلبث �أن
خرجت على كل عرف ،وعلى كل قانون �أخالقي ،فاعتدت على
�أمم م�سالمة ،غير محاربة ،وقاتلت المدنيين من ن�ساء و�أطفال
قتالها الجند في الميادين ،وهدمت بيوت اهلل ،ودور الرحمة
والتعليم ،تهديمها للقالع والح�صون ،و�سلبت حريات الأمم
ا�ستالبها لموادها الغذائية ،و�أموالها الخا�صة ،مما ال ي�صدر

عن �أمم تقدر للمدينة نظمها ،وتكاليفها على النا�س.
وانت�صار الإنكليز على الطالينة في ليبيا �أثار �أعمق �شعور
بالغبطة في نفو�س العرب والم�سلمين ،لأنه �أنقذ م�صر من
م�صير �أ�سود كان يتهددها ،و�أنقذ �إخواننا عرب طرابل�س من
ظالم مرهق ،فر�ض عليهم بقوة ال�سالح منذ نحو ثالثين
حكم ٍ
ٍ
عام ًا ف�ش َّتت �شملهم ،و�أفنى �أكثريتهم ،و�سلبهم كل معنى الحياة
عند الأمم.والنت�صار بريطانيا في ليبيا دالئل �أخرى يجب �أن
ال تفوت المالحظة ،ذلك � َّأن المحور كان ال يفت�أ يذيع الدعايات
عن تفوقه في الفنون الع�سكرية الحا�سمة على عدو يزيدهم في
العدد والمعدات ومناعة المواقع،فكان االنت�صار دلي ًال قاطع ًا
على كذب تلك الدعاوي،وبطالنها ،كما �أثبت �سيادة بريطانيا
المطلقة في البحر وتفوقها في الجو.وي�سرني �أن �أقول ب�أن
هذه االنت�صارات قد �أزالت من �أذهان الجماهير كل �شك كان
ال يزال عالق ًا فيها ،وطم�أنهم على م�صير الحرب ،وبالتالي
على م�صيرهم هم ،والعرب يقفون مع حليفتهم الكبرى وقوف
الأ�صدقاء ،ويرجون تحقيق جميع �آمالهم الوطنية بالتعاون
معها ،ودوام ح�سن ال�صالت بينهم وبينها.
ر�شدي بك ال�شوا
هو �أكبر �أنجال المرحوم الحاج �سعيد ال�شوا الذي يعد بحق من
�أقدر الذين �أنجبتهم فل�سطين في الدهاء ال�سيا�سي .بد�أ ر�شدي
بك حياته ال�سيا�سية وهو بعد طالب في ا�ستانبول حين التحق
بجمعية «الفتاة العربية» التي �أ�س�سها ال�شبان العرب يومئذ.
وكان ر�شدي بك في الحرب الما�ضية �ساعد �أبيه الأيمن في
جلي المهام
كل ما كان ي�ضطلع به المرحوم الحاج �سعيد من ِّ
وال�ش�ؤون ،ثم التحق ر�شدي بك بجاللة الملك في�صل ،و�أ�صبح
�أثيرا عنده بف�ضل مكانة �أبيه ،و�إخال�صه هو لجاللة الفقيد
العظيم.
قابلت ر�شدي بك في منزله في غزة ،ودارت بنا الأحاديث
كل مدار ،وانتهينا �إلى حديث الحرب ،وهو الآن �شغل الجميع.
فالحظت في ال�صديق الكريم نقمة �شديدة على البربرية ،التي
ت�صطنع في قتال المدنيين ،وفي التعدي على الأمم الآمنة،
وا�ستالب حرياتها ،وكان من ر�أيه � َّأن الحرب الحا�ضرة
�ستحدث انقالب ًا خطيراً في تفكير ال�شعوب ،و�سيخرج العالم
منها بنظم جديدة تزيد في تقوية الديمقراطية ،و�ستق�ضي
ق�ضاء اخيراً على �سلطان الديكتاتوريات.وتكلم ال�صديق عن
ً
انك�سارات الطالينة بلهجة الر�ضا واالغتباط ،وقال :لقد �أراد
اهلل �أن ي�ستهل �إذالل تلك الدولة الطاغية على �أيدي �أمة �صغيرة
با�سلة كاليونان مبالغة في �إذاللها وفي الحط من مهابتها،
والعرب والم�سلمون في جميع �أنحاء الأر�ض ي�سرهم �أن ي�سمعوا
بتوالي انت�صارات الديمقراطية في ليبيا ،و�إزاحة حكم الفا�شية
المجرمة عن ذلك القطر العربي ،وتحرير �إخواننا هناك من
الظلم الذي طالت مدته ،وا�شتدت وط�أته.
ال�سيد يعقوب فراج
�س�ألته عن انت�صار بريطانيا في ال�صحراء الغربية ،ف�أجمع
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فكره وقال� :إذا جاز لنا ال َّزعم ب�أن هذه الحرب كانت امتحان ًا
لأخالق الأمم ا�ستطعنا �أن نق ِّدر � َّأن االنجليز فازوا بها ب�أ�سمى
درجات التفوق .فهم دخلوا الحرب في �سبيل غيرهم ،ودفاعا
ولما انهارت بع�ض الدول
عن حقوق �أمم بعيدة عنهمّ ،
المتحالفة �أمام ال�ضغط النازي جبن البع�ض الآخر،فانهار
تخاذ ًال وتفكك ًا �أكثر منه �ضعف ًا �أمام القوة المعادية� .أما
الإنكليز فكانوا يزدادون قوة نف�س ،و�صالبة عزم ،و�إرادة ن�صر،
بازدياد الأخطار ،ومثل هذه ال�صفات تتحلى بها الأمم التي ال
يتطرق �إليها �ضعف ،وال تعرف الهزيمة.
ولقد تهاون النازيون ،والفا�شيون بكل القوانين الأخالقية
المتعارف عليها بين النا�س ،فتع ّدوا على الآمنين ،وقتلوا
الن�ساء والأطفال ،واعت�صم الإنكليز وبالغوا في االعت�صام
حتى لت�صرح حكومة لندن با�ستعدادها لت�سهيل هجرة
الن�ساء والأطفال الإيطاليين في �شرق �إفريقيا و�إرجاعهم �إلى
�إيطاليا �إنقاذا لهم من الأخطار التي تتهددهم هناك.وهذه
ال�صفات الأخالقية ال�سامية التي تبدى بها الإنكليز في الحرب
الحا�ضرة هي التي جمعت حولهم القلوب ،وجعلت دولة كبرى
ك�أمريكا �أن توقف على م�ساعدتهم كل ما تملك من م�صادر،
وغنى وقوة �إنتاج �صناعي.
وانت�صار الإنكليز ي�سر العرب لأنهم حلفاء لهم ،ول َّأن
العرب يق ِّدرون الأخالق ال�سامية التي حر�ص عليها البريطان
عما لهذا االنت�صار من �ضمان لم�صالح
في قتالهم ،ف�ضال ّ
الأمم العربية ،فهو قد �أنقذ م�صر من خطر اال�ستعباد للحكم
الفا�شي ،و�أنقذ عرب ليبيا من الطغيان الذي فر�ض عليهم
�سنين عديدة.
ال�سيد ح�سني خليفة
�س�ألته ما �س�ألت غيره من ال�سادة الكرام فان�شرح �صدره
واطم�أن ثم قال:
المبادئ الأخالقية المثالية التي ا�شتهرت عن العرب في
بداوتهم الأولى ،وقبل �أن تتطرق �إليهم مفا�سد االختالط
الجلَد على المكاره ،والإقدام وال�شهامة في
بالأعجام ،هي َ
ب�شر،
أطفال
ل
وا
كالن�ساء
ال�ضعفاء
نيل
عن
واالعت�صام
القتال،
ّ
م�س بيوت العبادة ،والآمنين ب�أذى ،وكل هذه
والتحذر من ِّ
ال�صفات تبدت في البريطان في هذه الحرب بما لم تتبد في
�أية � ّأمة محاربة �أخرى ،وال ي�سع العربي الذي يقدر �أخالقه
القومية المثالية �إال الإعجاب بال�صفات العالية التي تحلى بها
البريطان في هذه الحرب.
و�أنت تعلم � َّأن قواد الإ�سالم الأولين حين خرجوا من
الجزيرة بحفنات من الم�ؤمنين ال�صادقين ليزلزلوا الأر�ض
تحت �أقدام الطغاة ،ويعيدوا �إلى الأر�ض �أمنها و�سالمتها،
كانت �أولى و�صايا �أولئك القواد العظام �إلى جندهم المحافظة
على ال�ضعفاء كالن�ساء والأطفال والعجزة ،واحترام الم�ساجد
والأديرة ،ومن عجب �أن يوجد في �أوروبا الآن ،وبعد مرور 14
قرن ًا على الدعوة الإ�سالمية وعلى بدء حروبها ،دول ال تتعظ
بما اتعظ به العرب منذ تلك الأجيال الطويلة.

وانت�صار الإنكليز كان له �أح�سن وقع في قلوب العرب هو
قد دفع عن م�صر خطراً كان يتهددها ،و�أنقذ عرب طرابل�س
من حكم لم ير�ضوه ،و�أرجو �أن ي�ؤول ذلك �إلى زيادة روابط
ال�صداقة بين العرب وبين الإنكليز ،و�إلى ح ِّل جميع م�شاكلهم
بروح التفاهم ،وتبادل الثقة.وح�سبك من تبادل الم�صالح بين
العرب والبريطان � َّأن انت�صارات �إنكلترا الأخيرة كان لها �أثر
مبا�شر على �أ�سواقنا وعلى حالتنا االقت�صادية ،وحين تبلغ
ال�صالت بين �أمتين هذا الحد من تبادل الم�صالح يتحتم على
الفريقين �أن ي�سعيا دائم ًا �إلى التقارب ،والتفاهم ،وتوثيق
روابط ال�صداقة بينهما.
ماجد با�شا العدوان
هو ماجد با�شا ابن �سلطان با�شا العدوان� ،شيخ م�شائخ
البلقاء عموم ًا وقبيلة العدوان خ�صو�صا ومنازلهم بالغور،
غور نمرين� ،إلى حد البحر الميت في ال�شتاء .ولهم في الغور
مزارع ،ولهم «بال�شراة بح�سبان» مزارع ومنازل يقطنونها
بال�صيف وهم لهم �شهرة قديمة في هذه البالد ،وقد كان
ال�شيخ دياب الجد الأكبر لماجد با�شا� ،صديق ًا مقرب ًا لإبراهيم
با�شا الم�صري ،يوم جاء �إلى هذه البالد.وه�ؤالء م�شائخ
محبو النظام ،يتقيدون بالقوانين ،ويراعون قواعد الحكومة
ّ
يحبون الفو�ضى ،وي�ساعدون على حفظ الأمن.
ود�ساتيرها ،وال ّ
وماجد با�سا مقدام ،وهو من م�شاهير الفر�سان وع�ضو في
المجل�س الت�شريعي [الأردني] ،وقد �أنعم عليه �سمو الأمير [عبد
اهلل] المعظَّ م بمنا�سبة حفالت الزفاف الأخير بالو�سام الذهبي
الرفيع .حدثنا ماجد با�شا قال:
حالفنا الإنكليز في الحرب الما�ضية لتحقيق �أهدافنا
الوطنية ،وقد نلنا بف�ضل تعاوننا معهم بع�ض ما ك ّنا نطمع
بع�ض �آخر ،وقد حالفناهم في هذه الحرب مرة
فيه ،وبقي ٌ
�أخرى لتحقيق ما يزال ينق�صنا من مظاهر ا�ستقاللنا،
ووحدتنا ،وكل انت�صار يناله الإنكليز يدفع بنا خطوة �إلى
الأمام ،ويقرب يوم تحقيق ما نريد تحقيقه من �أمانينا
الوطنية.
و�سرورنا النت�صار الإنكليز على الطغيان له �أ�سباب
ن�سر لقهرهم �أمة عرفت
�أخرى ت�ضاف �إلى ما ذكرنا .فنحن ُّ
بتاريخها الأ�سود مع العرب والم�سلمين ،فهي �أذلَّت العرب في
ليبيا( ،طرابل�س ،وبرقة) و�أذلَّت الم�سلمين في الحب�شة و�ألبانيا،
وقهر الطليان ،و�إخراجهم من تلك البالد معناه تحرير العرب
والم�سلمين من نير دولة طاغية ،ثقلت وط�أتها على �إخوان
نرتبط معهم ب�صالت كثيرة ،ويهمنا �ش�أنهم ،كما يهمهم
هب العرب الآن
�ش�أننا.والعربي مفطور على حب الحرية ،ف�إذا َّ
لي�شتركوا مع باقي الأمم التي تدافع عن مبادئ الحرية �ضد
�سام،
الظلم ،ف�إنما هم يخو�ضون المعركة في �سبيل ٍ
هدف ٍ
يق ِّد�سونه ،ويدافعون عنه حتى النهاية.
مما ير�ضى العربي ال�سكوت عليه� ،إذا كان
ولي�س الظلم ّ
في ا�ستطاعته �أن يدفعه عنه وعن غيره ب�أية و�سيلة كانت.
ف�إذا نحن اعتبرنا � َّأن بريطانيا وحلفاءها يبذلون اليوم
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�أغلى الت�ضحيات ل�صيانة قواعد الحرية لأنف�سهم ،ول�شعوب
العالم �أجمع ،و�إذا نحن اعتبرنا هذه الحرب الم�ضطرمة الآن
هي احتراب بين الطغيان وبين حماة الحرية� ،أمكننا �أن
ندرك لماذا يقف العرب كلهم في جانب بريطانيا �صديقتهم،
وحليفتهم .والغاية التي تحارب بريطانيا من �أجلها هي
التي ت�ضمن للعرب تحقيق �آمالهم القومية ،وهم �إنما يقفون
في جانب حليفتهم الكبرى لأنهم على ثقة � َّأن في انت�صارها
انت�صارا لق�ضيتهم ،ولمبادئهم الحرة في الحياة.
حمد با�شا ابن جازي
هو �شيخ م�شائخ قبائل الحويطات ،وهي من �أوفر القبائل
العربية عدداً بعد قبائل �شمر ،وتمتاز الحويطات عن بقية
القبائل البدوية ب�أنها منبثة في الحجاز ،و�شرق الأردن،
وفل�سطين ،وم�صر .ومن يعي�ش منها في البالد الم�صرية
يقيمون على حدود ليبيا.والفوارق ،والفوا�صل الإدارية،
تفرق بين مختلف الأقطار والأم�صار التي
وال�سيا�سية التي ِّ
تفرق بين
أن
�
ت�ستطع
لم
المتعددة
الحويطات
تقطنها قبائل
ِّ
�أفخاذ هذه القبائل� ،أو �أن ت�سلبهم �أرحامهم ،وو�شائجهم ،وما
برحت كافة �شيوخها ،و�أفرادها ،المقيمون منهم في م�صر� ،أو
الحجاز� ،أو فل�سطين يعترفون بزعامة حمد بن جازي العليا
عليهم ،وعلى قبائلهم ،ويرجعون �إليه في كافة �ش�ؤونهم التي
يق�ضي العرف البدوي والعادة ب�أن معالجتها ،والق�ضاء فيها،
هما من اخت�صا�ص �شيخ الم�شائخ ،حمد با�شا ابن جازي.
وهذا التوا�صل والتراحم بين مختلف قبائل الحويطات،
و�إجماعها على االعتراف بزعامة كبير م�شائخها ،برغم ترامي
الأقطار ،وتراخي الديار بين بع�ضها البع�ض ،ي�صح �أن يعتبر
على �أنه مثال عملي م�صغر للوحدة العربية ،وخلودها ،وهي
النواة التي لم ت�ستطع الأحداث تجزئتها ،ولم يقو �شط المزار
على تفرقتها.
�س�ألنا الزعيم الكبير ليحدثنا عن �شعوره بانت�صار الإنكليز
وعما يرجو وي�ؤمل كزعيم عربي كبير من
عن الطالينةّ ،
الحكومة البريطانية بعد ربحها الحرب ،ف�أجابنا بما يلي:
كانت قبائلي التي يتزعمها �أبناء عمومتي المعروفين في
م�صر ب�آل �أبي جازية با�شا منت�شرة في كافة مديريات القطر
الم�صري ،ومن جملتها المديريات المتاخمة لليبيا .ولما كانت
حياة البداوة التي تق�ضي بالح ِّل والترحال كثيراً ما كانت
يخيموا
ت�ضطر الكثيرين من ع�شائر الحويطات الم�صرية �إلى �أن ِّ
في ليبيا قبل الحرب الما�ضية ،ف�إن ا�ستيالء الطالينة على
تلك البالد ،وتخلّي الدولة العثمانية عنها ،جعلنا �أكثر القبائل
العربية �شعوراً بوط�أة اال�ستعمار الإيطالي في البالد العربية
منذ نجم قرنه.
وبالنظر لأ َّن�أبناء عمومتنا في القطر الم�صري كانوا �شهود
عيان لما كان يوقعه الطالينة ،ولما �أوقعوه فيما بعد ب�أبناء
قومنا وديننا في طرابل�س وبرقة ،ف� َّإن تفا�صيل هذه الفظائع
والفجائع كانت وظلت ت�صلنا �أخبارها با�ستمرار� ،سواء �أكان
ذلك عن طريق تنقل كل ع�شيرة م ّنا في محيطها� ،أم عن

طريق تزاور هذه الع�شائر ،كما جرت بذلك عاداتنا وتقاليدنا.
وغني عن القول � َّأن منكانت هذه حاله يكون �أ�شد ت�أثراً ممن
مما �أوقعه الإيطاليون في طرابل�س وبرقة
لم ي�صله �إال القليل ّ
من جنايات وجرائم .و�أنا �أقول لك ب�أن �شعوري ،و�شعور
كافة زعماء الحويطات� ،إن هنا �أو في الق�صر الم�صري� ،أو في
الحجاز ،و�شعور كافة �أفرادها ،بانت�صار الإنكليز ،وخذالن
الطليان ،كان �شعور اله�ضيم المت�شفي الذي هي�أت له العناية
االلهية �أ�سباب االنتقام فتم له ذلك على ما يرام.
ولقد كنت �أتم ّنى �أن لو ك ّنا على تخوم ليبيا ف�شددنا �أزر
الجي�ش البريطاني تحت راياتنا ،ومع وحداتنا فلم�سنا لذة
االنت�صار مع حلفائنا فعالً ،ولكن ربما وقع بعد الآن ما نرفع
به الر�ؤو�س ،وما نعتز به مع حليفتنا الكبرى.
ظاهر با�شا الدياب
هو ظاهر با�شا الدياب ،من كبار م�شائخ بني �صخر ،ورجالها
المعدودين ،وبنو �صخر هم �أوالد عمومته عربان البا�سل في
م�صر الذين كان يتزعمهم المرحوم حمد با�شا البا�سل ،ع�ضو
الوفد الم�صري الأول ،ومن �أ�شهر الزعماء الم�صريين .والبوا�سل
تمتد منازلهم �إلى حدود ليبيا ،وقد جاهدوا مع �إخوانهم
في محاربة العدوان االيطالي ،وي�سرهم ب�سرور �إخوانهم
الطرابل�سيين الخال�ص من ذلك الحكم الظالم.
حدثني ظاهر با�شا فقال:
�أ�سباب توا�صل العرب ،وارتباطهم بو�شائج و�أرحام قوية،
ين
ال ي�ضعفها تراخي الديار� ،أو اختالف الأقطار ،والعربي ح ّن ٌ
�أبداً �إلى �أخيه العربي ،مهما تباعدت بينهما الأم�صار .وي�سرني
كعربي �أن يتحرر �إخواني في ليبيا من حكم الطغيان الذي
فر�ض عليهم منذ نحو ثالثين عام ًا ف�سلبهم حريتهم ،وحرمهم
�أب�سط حقوق الحياة ،وطاردهم حتى �أفنى �أكثريتهم ،وق�ضى
على من تبقى منهم �أن يعي�ش حياة يف�ضلها الموت.
وكل انت�صار يناله الإنكليز في ليبيا هو تحرير للعرب
هناك مما يقا�سونه ويعانونه من مزاحمة المهاجرين الطليان
لهم ،ومطاردتهم �إياهم في �أ�سباب العي�ش .و�إذا رجوت اهلل
�أن يتم للإنكليز االنت�صار كله في تلك البالد ف�إنما �أنا �أرجو
اهلل بالتالي �أن يتم على �إخواني الطرابل�سيين نعمة التحرر
الأخير من الحكم اللعين الذي �أُرهقوا تحته طيلة تلك الأعوام
الما�ضية.ويزيد في �سروري الآن � َّأن الإنكليز نالوا انت�صاراتهم
العظيمة والدول العربية متعاقدة معهم بمعاهدات التحالف
وال�ضراء مما �س ّهل على
ال�سراء
ّ
وال�صداقة ،متعاونة و�إياهم في ّ
تقرب يوم
البريطان تلك االنت�صارات الباهرة التي �أرجوا �أن ِّ
ال ّن�صر الأخير �إن �شاء اهلل.
اال�ستاذ وديع الب�ستاني
هو من عيون العائلة الب�ستانية التي �أنجبت لل�شرق العربي
نخبة مختارة من �أئمة �أدبائه ومفكريه ،وما زالت تنجب ،حتى
ما يكاد ين�ضب لها معين ،من هذه العبقريات المتالحقة منذ
نحو قرن ون�صف .بد�أ حياته �أديبا يجمع بين روحانية ال�شرق،
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و�سمو التفكير الأوروبي ،ومال منذ ن�ش�أته �إلى الأدب الهندي
فترجم «المهراتة» ،وقد تكون ترجمته لرباعيات الخيام �سببها
نزعته الروحانية ال�شرقية ،ولما ترجم عن الأدب الأوروبي بد�أ
بم�ؤلفات اللورد �أفبري وهي على ما فيها من �آثار �سمو التفكير
الغربي قريبة من روحانيات ال�شرق .وعلى الرغم من التحول
الذي طر�أ على حياة الب�ستاني الأدبية ،واحترافه المحاماة،
ومعاناته ال�سيا�سة معاناة �صدق �إيمان ،و�صالة مبد�أ ،فلقد
ظلت نزعته الأدبية ت�سمو به على جميع م�شاغله بين الحين
والحين فيعتزل لالطالع� ،أو للنظم� ،أو للت�أليف.
فاج�أته في داره وهو يقر�أ في «الفيدانتا» من فل�سفات
يروح بها على نف�سه بع�ض ك�آبتها ،ويعلو فيها عن
الهندِّ ،
عالم ال ت�سمع فيه �سوى �أنباء تعدى طغاة النازية والفا�شية
على الآمنين ،ف�س�ألته ر�أيه في انت�صار البريطان في ليبيا،
فقال :لقد ملك البريطان زمام الموقف ،وبد�أت قوة مواردهم
تتفوق ،وت�ضمن لهم الغلبة ،وانت�صارهم في ليبيا يرجى منه
�إنقاذ �إخواننا هناك من الحكم الطلياني ،و�إنالتهم حقوقهم
ل�ضمهم �إلى مجموعة الوحدة العربية التي
الم�سلوبة ،والتمهيد ِّ
هي هدف العرب الذين يرون � َّأن بريطانيا تح�سن �إلى نف�سها
و�إليهم � ْإن هي �ساعدتهم على تحقيقها بالتعاون المتبادل بين
العرب وبين البريطان ،ال �سيما و� َّأن بريطانيا �ستخرج من هذه
مما
الحرب وهي �أكثر �صلة و�أوفر م�صالح مع الأمم العربية ّ
كانت عليه في �أي زمن �آخر م�ضى.
ال�شيخ فريح �أبو مدين
هو ال�شيخ فريح �أبو مدين� ،شيخ م�شائخ بئر ال�سبع عموماً،
لبى دعوة المغفور
وعربان الحناجرة خ�صو�صاً .وهو �أول من ّ
له الملك ح�سين في هذه البالد �أثناء الحرب العالمية الما�ضية،
و�أبلى مع المرحوم المار�شال اللنبي �أح�سن بالء ،و�أ ّدى لق�ضية
الحلفاء في ذلك الحين �أج َّل الخدمات .وقد اختير ع�ضواً
في المجل�س اال�ست�شاري ليمثل عربان ال�سبع ،ويحافظ على
م�صالحهم ،وله �أمام جميع لجان التحقيق التي جاءت �إلى
هذه البالد �شهادات تنطق بمكانته وب�صدق وطنتيه.
قابلته في م�ضاربه القائمة في �شيرين ،وادي غزة ،بعد �أن
اجتزت بال�سيارة وديان ًا وخنادقَ كان لها مقامها في ميادين
القتال التي امتدت من �سيناء �إلى حدود غزة في الحرب
الما�ضية ،وكان جال�س ًا �إلى رهطٍ من �شيوخ عربان ال�سبع،
ف�س�ألته في مح�ضرهم عن ر�أيه في انت�صارات الإنكليز الأخيرة
ف�أجابني ب�صراحة البداوة المعروفة بين تهليل الح�ضور
وموافقتهم:
ت�سره �أنباء انك�سار تلك الدولة الطاغية
ال
الذي
العربي
�أين
ّ
التي تف ّننت في الكيد للعرب والم�سلمين ،وفي �سلبهم حرياتهم،
و�إنزال �أب�شع �ضروب التقتيل والتخريب بهم ،وفي ديارهم.
واهلل يا �أفندي ،ا�ستمر قائالَ ،ما في �أح�سن من الإنكليز ،وال
�أرحم منهم ،وال في بيننا وبين الإنكليز �إال كل خير لوال ها
الزيونونة.
(�ضحك �شديد) وعلى �إثرها طلبت القهوة ال�سادة.

الإنكليز عندنا �أقاموا العدل ،و�أحيوا الزرع ،والخالف
بيننا وبينهم ا�شبه بخالف عائلي ،نحلّه فيما بيننا ،ولو
جاءنا الطليان –ال �سمح اهلل -لجا�ؤونا بهجرة من الجراد
الطلياني ..وطردونا من �أرا�ضينا كما فعلوا في الجبل الأخ�ضر،
و�أفنونا كما �أفنوا �إخواننا في ليبيا .ونحن نرجو اهلل �أن
ينت�صر الإنكليز ،و�أن يح�سنوا تقدير �صداقة العرب ،فيمنحوهم
مطالبهم الوطنية ،ويجعلوهم �أ�صدقاء دائمين لهم.

ص الثالث
ال َّن ُّ
موقف المرأة العربية من هذه الحرب للسيدة
متيل مغنم
لعل من �سوء طالع هذا الجيل �أن ي�شهد حربين كبيرين في
فترة من الزمن لم تتجاوز ع�شرين عاماً ،و�أن يبتلى بنار
الفجيعة على الدماء الزكية ،تهدر على م�سرح الج�شع والأنانية،
و�أن يتفطر �أ�سى على النفو�س البريئة ،تزهق �ضحية الطمع
والهمجية.فك� َّأن القرن الع�شرين ،قرن المدنية والح�ضارة ،قد
ُق ِّدر له �أن ي�شهد من المجازر ما لم ت�شهده الع�صور المظلمة،
قبل �أن ي�صل الإن�سان �إلى ما و�صل �إليه الآن من العلم
والعرفان ،وك�أنه قد �أريد بهذه الحرب �إرواء غريزة نفر من
وخ ِّيل �إليهم �أ َّنهم ،بما
النا�سُ ،ج ِر ّدوا من العواطف الإن�سانية ُ
تو�صلوا �إليه من �سلطان ،في غفلة من الزمان ،ي�ستطيعون �أن
يب�سطوا نفوذهم على العالم ،و�أن يحملوا الأمم على الإذعان
لقوتهم ،والأخذ بر�أيهم ،منتهكين في �سبيل مطامعهم ،كل ما
حرمته ال�شرائع الأر�ضية ،وقد�سته الكتب ال�سماوية.
ل�ست في معر�ض البحث في هذه الحرب وعواملها� ،أو
البواعث التي �أدت �إليها ،فتلك �أمور �سيخلدها التاريخ ،يوم
ينطق بالحكم على م�شعليها والقائمين بها ،ولك ّني �أود �أن
احاول بيان ما ينبغي علينا نحن مع�شر الن�ساء العربيات� ،أن
نقوم به �إزاء هذه الحرب ،وما يجب علينا �أن نفعله لتخفيف
وط�أتها بعد �أن امتد �سعيرها و�أ�صبحت على قاب قو�سين منا
علي ،بادئ ذي بدء� ،أن �أ�سجل حقيقة قد
�أو ادنى.و�أرى لزام ًا َّ
ال يختلف فيها اثنان ،وهي � َّأن المر�أة� ،شرقية كانت �أم غربية،
تكره الحرب وت�ستنكرها .فهي بما جبلت عليه من نكران الذات،
تمقت اال�ستبداد والأثرة .وبما فطرت عليه من الت�ضحية تنفر
من الظلم وت�شعر مع ال�ضعيف ،وترى في الحرب مهما كان
الهدف الذي ترمى �إليه ،و�سيلة لجلب الدمار وهدر الدماء ،فال
غرو �إذن �إذا هي نظرت �إليها كخ�صمها اللدود وعدوها الأكبر.
ومع هذا يخطئ من يظن � َّأن المر�أة ،وبخا�صة المر�أة
العربية ،تتقاعد عن القيام بن�صيبها ،فللعربيات �صفحات
لهن من �أياد
خالدة من البطولة والأقدام ،واع ُترف بما كان َّ
بي�ضاء في ن�صرة العرب يوم كانت المر�أة العربية ت�سير مع
الرجل ،جنب ًا �إلى جنب ،ت�شاركه المعارك ،وتقا�سمه الأخطار
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والأهوال ،وت�ؤدي ر�سالتها في الفتوحات العربية ،وفي ن�شر
ثقافة العرب في جز ٍء كبي ٍر من هذا العالم ،حين كان الغرب
يهيم في وادي الجهل والظالم .وما موقعة اليرموك ،حين
قاتلت ن�ساء قري�ش بال�سيوف حتى �سابقن الرجال ،بخافيةٍ
على �أحد.
بيد � َّأن الحرب اليوم هي غيرها بالأم�س ،ذلك �أنها لم
جي�ش وجي�ش ،ون�ضا ًال بين رجالٍ ورجال،
تعد عراك ًا بين ٍ
بل �أ�صبحت تتناول ال�سكان الآمنين قبل المقاتلين ،وتفتك
بالن�ساء والأطفال قبل �أن تنال قوة الجنود والرجال ،و�أ�ضحى
والمحرم م�ستباحاً .فها هي الحرب الجوية
فيها البعيد قريبا،
َّ
القائمة اليوم في �إنكلترا قد فتكت بالن�ساء والأطفال وممن
لي�ست لهم عالقة بالحرب بحالٍ من الأحوال ،وتجاوزت
�ضحاياها من ال�سكان الآمنين ع�شرة �أ�ضعاف الجنود
المحاربين.و�إ ّنه ليبدو � َّأن الحرب الما�ضية ،رغم ما �سببته من
بليات ،وما جرته من ويالت ،لم يكن لها الأثرالرادع للأمم
على تجنب الحروب ،بل كانت حافزاً لها على اال�ستر�سال
في حرب �أوخم عاقب ًة و�أ�شد فتكاً ،حتى � َّأن الأمم التي �أعلنت
الحياد التام ،و�أحجمت مخل�ص ًة عن �إتيان �أي عمل من �ش�أنه
�أن يظهرها بجانب هذا الفريق �أو ذلك ،لم تحل حيطتها دون
وقوعها فري�س ًة للغزو واالحتالل ،وت�أثرت اقت�صادياتها حتى
�أ�صبحت على �شفا الدمار واال�ضمحالل ،والمر�أة� ،ش�أنها في
�سائر الحروب ،هي التي تدفع الثمن غاليا.
والواقع �أننا في هذا الجزء من العالم العربي ال يمكننا
�أن نعد �أنف�سنا بعيدين عن الحرب ،غير مت�أثرين بها .فمع � َّأن
فل�سطين لي�ست ميدانا من ميادين الحرب ،ف�إن ذلك لم يمنعها
من �أن تكون هدف ًا للغارات الجوية التي �أودت بعدد كبير من
ال�ضحايا وهدمت البيوت الآهلة ،والمعابد الآمنة ،ف�ضال عن
ت�أثر اقت�صادياتنا ،وازدياد العمال العاطلين ،وتكاثر عدد
ذوي الفاقة والمعوزين بيننا ،فازداد بذلك الواجب الملقى على
عاتق المر�أة ،وثقل العبء الذي ت�ضطلع به في �سبيل ت�أدية
ر�سالتها الإن�سانية�.إنني ل�ست من القائالت ب�أن تعتلى المر�أة
متن الطائرات� ،أو �أن تتولى �إدارة المدفع وامت�شاق الح�سام،
بل �أ�شعر ،كما ت�شعر الكثيراتَّ � ،أن الواجب يق�ضي علينا،
نحن معا�شر الن�ساء� ،أن ن�ضع ن�صب �أعيننا في هذه الغمرة،
تخفيف ال�ضائقة من الناحيتين الإن�سانية واالقت�صادية على
الأقل ،و�أن نكون على ا�ستعداد لمواجهة الطوارئ ،وموا�ساة
الم�صابين ،و�إعانة المنكوبين �إذا ما دعا الواجب وا�ستوجب
الأمر ففي و�سع المر�أة �أن ت�ساهم في هذه الأعمال بن�صيب
كبير.
�إن تاريخ النه�ضة الن�سائية في فل�سطين ،وفي �سائر
البالد العربية ،مليء بالأعمال الجليلة التي قامت بها المر�أة
العربية في الع�صر الحديث في �سبيل بالدها ووطنها ،وي�شهد
بما كان لها من ف�ضل في معا�ضدة كل عمل كانت البالد في
حاجة �إليه في �أبان محنتها .ومما يدعو �إلى الغبطة �أن تكون
المر�أة العربية في فل�سطين وغير فل�سطين ،قد فطنت �إلى هذه
الناحية ،ف�أخذت ال�سيدات العربيات يت�سابقن على التدرب في

الإ�سعافات الأولية والتمري�ض ،وي�ستفدن من المحا�ضرات
القيمة التي تطوع الأطباء ب�إلقائها منذ ن�شوب الحرب ،فما
عم الم�صاب �أن يتخذن للزمن عدته ،ويعملن
�
َّ
أحراهن وقد َّ
على ت�أليف لجان تتولى تدريب الن�ساء على هذه الأعمال
الإن�سانية ،حتى �إذا ما دعت ال�ضرورة� ،أ ّدين واجبهن على خير
لهن بال�شكر،
ما تتوق �إليه �أنف�سهن ،وقمن بعمل �إن�ساني يذكر َّ
يغربن عن البالَّ � ،أن تدريب المر�أة على
ويرتاح له ال�ضمير .وال
َّ
هذه الأعمال ،يكون عون ًا لها على العناية ب�أوالدها وذوي
وقرباها ،حتى �أبان ال�سلم.
�أما �إ�سعاف المعوزين و�إعانة المنكوبين ،في وقت قلَّت
فيه الأعمال ،و�ساءت الحال ،فال �أراني بحاجة �إلى الإ�سهاب
فيه –ذلك � َّأن المر�أة العربية قد �ضربت ب�سهم وافر في هذا
أحب
الم�ضمار ،وهي ال تحتاج �إلى من ينبهها �إلى واجب هو � ُّ
الواجبات �إلى قلبها المملوء بالعاطفة والحنان .ولكن العبء
�أثقل مما يتحمله العمل الفردي ،والميدان �أو�سع مما ي�ستطيع
الفرد تداركه ،فبين ع�شية و�ضحاها� ،أ�صبحت ع�شرات من
العائالت العربية في حيفا وغيرها ،فري�س ًة لحمم الطائرات،
و�أم�ست بال عائل وال معين .فمن يا ترى الذي يهتم بهذه
العائالت ،ويعمل على �سد حاجتها في وقت �ضيقها ،وقد
قتل رجالها ويتمت �أطفالها ،و�أهينت بعد عز ،وذلَّت بعد
كرامة .ومن �أولى بنا نحن الن�ساء ،من م ِّد يد المعونة له�ؤالء
ممن �سيوقعهم حظهم العاثر في مثل
المنكوبين ولغيرهم ّ
ما وقع فيه غيرهم؟� َّإن لنا جمعيات كثيرة في طول البالد
وعر�ضها ،فحبذا لو � َّأن هذه الجمعيات ت�ضع م�شروع ًا تتبارى
فيه للعمل على تخفيف وط�أة الم�صاب من ه�ؤالء المعوزين
وتتعاون جميع ًا في �سبيل ت�أدية هذا الواجب الإن�ساني.
� ّأما الناحية االقت�صادية ،ف�أح�سب �أ ّنها من الأهمية
بمكان كبير .فاالقت�صاد هو قوام الأمة ،وركن قويم من
�أركان كيانها .وقد تزداد الحاجة �إليه والأخذ به في مثل
هذه الأوقات ،حين نق�صت الواردات وقلَّت الأ�شغال .وهو
يتوقف �إلى درجة كبرى على ما تبديه المر�أة من حكمة في
�إدارة بيتها ،و�س ِّد حاجاتها .فاالقت�صاد في الإنفاق ،وتجنب
الكماليات ،ي�ساعد على �إبقاء الثروة في البالد ،وتخفيف
�ضائقة النق�ص في الأعمال وغالء الأ�سعار.
وقبل �أن �أختم كلمتي هذه �أود �أن �أ�شير �إلي واجب ،نرى
نحن الن�ساء �أ ّنه من �أولى الواجبات المترتبة علينا� ،أال وهو
واجب الترفيه عن �أبنائنا الذين �شا�ؤوا �أن ينتظموا في �سلك
الجندية .فه�ؤالء الأبناء البررة قد خطوا خطوة جريئة في
�سبيل �إي�صالنا �إلى الهدف الذي ن�سعى �إليه ،و�سيمكنوننا
بعملهم الم�شرف هذا ،من الوقوف موقف ًا يليق بنا يوم يحين
الح�ساب ،ويقرب تحقيق الأمل المن�شود .فجدير بنا �أن نعمل
الترفيه عنهم ،و�أن ن�سعى لالعتناء بذويهم ،والمجال في ذلك
وا�سع ،ال يحتاج �إلى بيان.
وبعدَّ �،إن الأمم كالأفراد� ،إن لم تعتن بم�ستقبلها ،وتعمل
غاز .و�إ ّنه لمن
على حفظ كيانها ،ذهبت فري�س ًة لكل
طامع �أو ٍ
ٍ
واجب ال�سيدات العربيات �أن ي�ؤدين ر�سالتهن في هذه الغمرة،
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ويعملن مت�ضامنات مت�آزرات �إلى �أن ينبثق نور ال�سالم وتتغلب
المبادئ الإن�سانية على عوامل الهمجية والوح�شية .وال�سالم.

النص الرابع
ُّ
عرض فرق المتطوعين العرب في نابلس
احتفل يوم الثالثاء في � 6أيار الجاري في نابل�س بعر�ض فرق
المتطوعين العرب عر�ض ًا كان غاية في جمال المنظر و�أبهة
ال�شكل ،فارتاحت �إلى هذا العر�ض النفو�س وان�شرحت ال�صدور.
وكيفية ذلك �أنه في ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم المذكور
تعج بالجماهير والنا�س من مختلف
�أخذت مدينة نابل�س ّ
الجهات لم�شاهدة عر�ض هذه الفرق.
وقد بد�أ العر�ض من �شارع ال�شويترة بالقرب من دائرة
البلدية ،ومن هناك �سارت الفرق في و�سط الجماهير الحا�شدة
�إلى قرب البنك العثماني حيث كان في ا�ستقبالها م�ستر نيوتن
م�ساعد حاكم لواء ال�سامرة ،وكبار �ضباط الجي�ش ،و�سعادة
رئي�س بلدية نابل�س �سليمان بك طوقان ،ورئي�س بلدية طولكرم
ها�شم �أفندي الجيو�سي ،ورئي�س بلدية جنين تح�سين �أفندي
عبد الهادي ،والقائممقامان الأ�ستاذ وديع �أفندي �شفتري
واال�ستاذ �سعيد الدجاني .وبعد �أداء التحية الع�سكرية �سار
المتطوعون تتقدمهم ثلة من البولي�س الفل�سطيني الفر�سان
�شجية،حتى
والمو�سيقى الع�سكرية التي كانت تعزف �ألحان ًا َّ
و�صلوا �إلى قرب دير الالتين ،ومنه �إلى �شارع في�صل الأول،
حتى �سرايا الحاكم ،ثم اتجهوا من هناك �إلى دائرة البولي�س
حيث كان في ا�ستقبالهم مدير بولي�س اللواء ،ثم توجهوا
ال�ساحة التي �أمام جامع المرحوم الحاج
من هناك �إلى ّ
نمر النابل�سي .وهناك وقفوا �صفوفا ع�سكرية منتظمة و�أ ّدوا
التحية ،وكان في ا�ستقبالهم م�ساعد حاكم اللواء ،وكبار
�ضباط الجي�ش ،و�سليمان بك طوقان ،وها�شم �أفندي الجيو�سي،
وتح�سين �أفندي عبد الهادي ،والقائممقام وديع �أفندي �شفتري
وزميله �سعيد �أفندي الدجاني ،وعدد كبير من وجهاء مدينة
نابل�س و�أعيانها ،يتقدمهم ف�ضيلة القا�ضي ال�شرعي ال�شيخ
محمد الدجنى ،وف�ضيلة المفتي ال�شيخ محمد �أفندي تفاحة
الح�سيني ،وم�أمور �أوقاف نابل�س الحاج �شافع �أفندي عبد
الهادي ،والحاج عبد الرحيم �أفندي النابل�سي رئي�س الغرفة
التجارية ،و�أع�ضاء المجل�س البلدي :الحاج طاهر �أفندي
الم�صري ،و�أحمد �أفندي ال�شكعة ،والحاج �سعيد �أفندي كمال،
وتوفيق �أفندي عرفات ،والوجهاء را�ضي بك النابل�سي ،وفريد
�أفندي العنبتاوي ،وعبد الرحيم �أفندي التميمي ،وعبد الفتاح
�أغا طوقان ،وال�سيد حكمت الم�صري ،وغيرهم كثير.
وهنا تقدم �سليمان بك طوقان فارتقى من�صة �أعدت
خ�صي�صا لهذا اال�ستقبال ،و�ألقى كلم ًة رائع ًة قوطعت بالت�صفيق
مراراً ،ثم تاله تح�سين �أفندي عبد الهادي رئي�س بلدية جنين
بخطاب �آخر قوبل بالت�صفيق الحاد قال فيه:

«�إن عليكم واجب ًا كبيراً فبكم يرتفع ر�أ�سنا عاليا .ونذكر
م��ا كانت عليه الجيو�ش العربي��ة في �سالف الزمن من
الرجولة الوطنية� .إنني على تمام الثقة واليقين ب�أنكم
�ست�ؤدون ذلك الواجبب�إخال�ص لأنكم ا�شبال �أولئك الغر
دوخوا العالم بفتوحاتهم».
الميامين الذين َّ
وبعد �أن تمنى لهم النجاح هتف للعرب ولبريطانيا فردد
الجمهور هتافه.ثم تقدم ها�شم �أفندي الجيو�سي ،رئي�س بلدية
طولكرم ،و�ألقى كلمة وجيزة قوبلت باالرتياح والهتاف جاء
فيها قولة« :لقد لبيتم نداء ال�ضمير وانخرطتم مختارين في
الجندية ال�شريفة وها �أنتم م�ستعدون لخو�ض غمار الوعي
ومقاومة كل معتد �أثيم».
وقالّ �« :إن ن�صيبنا من الن�صر �سيكون بقدر ما نقدم من
ت�ضحية في �سبيل م�ساعدة الحلفاء فهبوا يا طالئع الأمة
العربية وا�ستعدوا وال تهنوا وال تحزنوا و�أنتم الأعلون».
وبعد انتهاء هذه الخطب وت�أدية التحية الع�سكرية اتجهت
الفرق بين مظاهر الحما�سة البالغة والت�صفيق ال�شديد وعزف
المو�سيقى �إلى مقهى البلدية حيث تناولوا طعام الغداء بدعوة
من البلدية وبع�ض وجهاء المدينة.وقبيل مغادرة الفرق
وحيى المدينة ورئي�س
للمدينة وقف ال�سيد ربحي العنبتاوي ّ
بلديتها بالنيابة عن زمالئه المتطوعين ثم قال:
«�إننا تطوعنا في الجي�ش البريطاني وكلّنا ثقة ب�أنف�سنا
عل��ى �أننا رج��ال عمل ،و�ستظه��ر �أعمالن��ا و�شجاعتنا
وب�سالتن��ا في كل وق��ت ،ولتعلم دول المح��ور على � َّأن
العرب والعروبة ي�ضحون ب��كل غال وثمين وي�ضحون
بدمائه��م ودماء �أبنائهم في �سبيل الن�صر ،ومثلنا على
ذلك المغفور له الملك في�صل الأول رحمه اهلل».

خطاب سليمان بك طوقان
�أيها الجنود البوا�سل..
با�سم هذا البلد العربي �أحييكم تحية المواطن المفتخر
بكم المعتز بروحكم الطيبة� ،إذ �أنتم هببتم تلبية لنداء الواجب
وذوداً عن الحرية ،بوجوه تطفح بالب�شر ،وقلوب عامرة
بالإيمان�،إنني �إذ �أراكم اليوم محت�شدين �أذكر بكل �إعجاب
وفخر احت�شاد �إخوانكم الكرام قبل خم�س وع�شرين �سنة ،الذين
وقفوا مثل هذا الموقف النبيل تحت قيادة �صاحب الجاللة
الملك ح�سين المعظم و�أنجاله الكرام ،مع جيو�ش االمبراطورية
البريطانية جنبا �إلى جنب� ،أيام الحرب العظمى الما�ضية،
فامت�شقوا الح�سام وكانوا في الطليعة ،غايتهم الدفاع عن
حريتهم والذود عن كرامتهم ،وكان الفوز حليفهم .ولئن كانت
بالأم�س غايتهم �سلميةً ،ولئن كان غر�ضهم نبيالٍ ،فغايتكم
اليوم �أ�سمى وغر�ضكم �أنبل،لأ ّنكم �إن دافعتم اليوم و�ساهمتم
في الن�ضال ف�إ ّنما تدافعون عن حريتكم،وت�ساهمون مع
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جيو�شاالمبراطورية في الذود عن حرية الماليين من الب�شر،
لذلك كان الواجب الملقى على عاتقكم عظيماً.
�إ ّننا �إذ نراكم في هذا اللبا�س ال�شريف المحبب �إلى النف�س
تتجدد فينا الهمم ،وتت�شدد العزائم ،وتتقوى الآمال ب�أن يكون
جي�ش �أنتم نواته ،ومج ٌد�أمثالكم بناته وحماته،
لهذه البالد ٌ
فال ّأمة التي ال يرتدي �أبنا�ؤها هذا اللبا�س ال�شريف ال مكانة
لها بين الأمم ،وال حق لها في الحياة ،ف�سيروا على بركات اهلل
لأداء الواجب ،تكلأكم عينيه وترعاكم عنايته� .سيروا مرفوعي
الر�ؤو�س م�ستمدين العون والتوفيق من اهلل ع ّز وجل ،والبطولة
من �أمثال عمر وخالد و�صالح الدين .اعلموا � َّأن قلوبنا معكم
و�أل�سنتنا تلهج بالدعاء لكم ،راجين �أن نرى من �أعمالكم
ون�سمع من �أخباركم ما يرفع الر�أ�س عاليا.
رافقتكم العناية الإلهية �أينما حللتم والن�صر والظفر
حيثما �سرتم ،و�أهتف بحياتكم جميعا و�أقول لتحيا الأمة
العربية ولتحيا بريطانيا العظمى.
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