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  *اخلالدي وليد

  واللجنة حوراين ألبرت عن
  **1946 لسنة أميركية األنكلو

 التحقيق جلنة أمام حوراين ألبرت شهادة عن خلفية الشخصية بالذكريات املمزوجة التاريخية الرواية هذه تقدم
 أمام االستماع جلسات سبقت التي تقريباً  العشرة األعوام على وتركز ،)؟؟ ص أدناه، الشهادة انظر( أميركية األنكلو
 املكتب وإنشاء اللجنة تأليف إىل أدت التي األسباب عرضه خالل من الضوء، الكاتب ويسلط. 1946 سنة يف اللجنة
 وتشمل( الفلسطينية: والدولية واإلقليمية احمللية األبعاد بين املعقد التفاعل على ،)يمثله حوراين كان الذي( العربي
 نوري خاصة بصورة تشمل( واإلقليمية ،)األوىل بالدرجة احلسيني وجمال العلمي وموسى احلسيني أمين احلاج
 بريطانيا حمل حتل املتحدة الواليات بموجبها بدأت التي العملية وخصوصاً ( والدولية ،)العراق يف السعيد، باشا

 أنطونيوس، جورج تضم مساندة شخصيات وثمة). الثانية العاملية احلرب بعد ما فلسطين يف لألحداث كناظم
  .التل ووصفي الشقيري، وأحمد الهدى، أبو وتوفيق اخلالدي، فخري وحسين باشا، حلمي وأحمد

   

 31 يف) إنكلترا( مانشستر جنوب ديدزبري، يف حوراين ألبرت مليالد التسعين الذكرى) 2005( السنة هذه تصادف
  .1993 يناير/الثاين كانون 17 يف أكسفورد يف وفاته على فعالً عاماً عشر اثنا مضى وقد. 1915 مارس/آذار

 بعشرة يكبرين كان أنه أي – عمري من عشرة التاسعة يف كنت عندما 1944 سنة القدس يف مرة أول ألبرت التقيت
 والدوائر العرب حديث نبوغه كان إذ اللقاء، هذا طلب ألنه بالزهو شعرت. طلبه على بناء اللقاء تم وقد. أعوام

 الوقت ذلك يف. القاهرة كان مقره أن من الرغم على القدس، على التردد دائم وكان املدينة؛ يف العربية – اإلنكليزية
 عُيّن خلفيته، إىل ونظراً. بريطانياً مواطناً باعتباره العسكرية، اخلدمة إىل ألبرت فاستدعي دائرة، احلرب رحى كانت

 احلكومة يف عضواً كان والذي بالقاهرة، املقيم البريطاين الدولة لوزير العربية للشؤون مساعداً مستشاراً
 الذي كاليتون، إلتيد األسطوري العميد ألبرت عن املباشر املسؤول وكان. مباشرة تشرشل أمام ومسؤوالً البريطانية

 وكان. كافة) ولياليه( األسبوع أيام يف مكتبه خارج تشاهَد كانت العرب والسياسيين القادة من طوابير إن يقال
  .إيبن) أبا الحقاً( أودري اإلفريقي اجلنوب اليهودية للشؤون ألبرت نظير

 سيسل التقيت. أمامه اسمي ذكرا أنهما وأرجح. ألتقيه أن قبل وسيسل، جورج ألبرت، إخوة من اثنين أعرف كنت
 وأصبحنا عادياً، حواراً بدأنا. فيشي قوات من لبنان استرداد بُعيد بيروت، يف إدريس بباب مكتبة يف مصادفة
 بالقدس، العربية الكلية يف الكالسيكية اآلداب يف حماضراً تعيينه بعد جورج وعرفت. الوقت ذلك منذ صديقين

 كان أقيم، أزال ال كنت حيث املدير، منزل فإن نفسها، بالكلية ألتحق مل أنني من الرغم وعلى. لها مديراً والدي وكان
 إتقاين ويرجع. اثنين أو ليوم عنه الالتينية حصة تدريس تولّيت جورج، مرض عندما املناسبات، إحدى ويف. خلفها

 يسوع كلية يف زميالً فارل وكان. فارل. ج. و أنشأه الذي الصارم التعليم نظام إىل) طويلة مدة منذ تبدد( الالتينية
 أدائي على أشرف وقد. فلسطين يف) احلكومي التعليم أي( للمعارف ومديراً الكالسيكية، الدراسات يف بكمبردج

 جامعة من اآلداب يف بكالوريوس شهادة لنيل والروماين اإلغريقي والتاريخ الالتينية يف اجلامعية االمتحانات
  .احلرب أثناء يف وارداً املتحدة اململكة إىل السفر يكن مل إذ لندن،
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 احلاج وكان القديمة، البلدة على مشرفة احلجر من رائعة فيال عن عبارة وهو املفتي؛ كرم يف ألبرت مع لقائي تم
 جراح، للشيخ اجلنوبي املنحدر على كبيرة حديقة يف شُيّدت وقد. إلقامته مقراً بناها القدس، مفتي احلسيني، أمين

 يقم مل الطارئة، واألمنية السياسية األوضاع إىل ونظراً. األوىل العاملية احلرب ومقبرة سكوبس جبل إىل الطريق يف
 سنة يف تويف جورج وكان. أنطونيوس جورج إليه املقرب ملستشاره) الحقاً وباعه( وأجّره قط، املنزل بهذا املفتي
) لبنان يف املولود القاهرية،" املقطم" جريدة صاحب باشا، نمر فارس ابنة( كاتي أرملته املنزل وشغلت ،1942

 كرم يف اجملالس تعقد وسخية، البديهة حاضرة حيوية، مضيفة وهي كاتي، وكانت). توتو( ثريا الوحيدة وابنتهما
 الكبار البريطانيين املدنيين واملوظفين والعسكريين املثقفة والنخبة الفلسطينيين القادة إليها وتدعو املفتي

  .والتعارف لالختالط وزوجاتهم

 حماطة جلوس غرفة إىل نوبي حاجب قادين املفتي، كرم يف كضيف مقيماً وكان بألبرت، لالجتماع أتيت عندما
 الذي األمر قليالً، الوجه حممر وكان ألبرت، يدخل أن قبل دقائق بضع مضت. رفيع فكتوري بذوق ومفروشة بالكتب
 صوته يفّ ترك وقد. موضوعات عدة عرضنا أننا سوى فيه، بحثنا ما أذكر أعد مل. كهنوتية مسحة عليه أضفى

 من أكثر االجتماع استمر. دائماً أثراً املوزونة، الذكية وتعليقاته الواثقة، وطريقته ولهجته، ولطفه، املنخفض،
  .التواصل إدامة على واتفقنا ساعة،

 يف ،"بمقرها" القدس يف بانتظام يلتقون كانوا األصدقاء من صغيرة" مسكونية" حلقة إىل ألبرت انضم ما وسرعان
 وجوليان هيلدسهايمر، ووُلفغانغ وأنا، سالم، رشا الوقت ذلك يف خطيبتي تضم احللقة وكانت. داود امللك فندق

 شرينغهام وجون جبرا، إبراهيم وجبرا بولس، وعفيف سالفة، وأختي باليريت، وآن ،)أكسفورد اللورد( أسكويث
 وكان الهدى؛ أبو ولويل وُلفغانغ، صديقة كسّاب) سلوى( وسايل ،)حوراين جورج زوجة أختها كانت( إيفيت وزوجته
 فريدي اآلخرين اجملموعة أعضاء بين وكان. أكسفورد يف الدراسة أيام منذ أصدقاء وألبرت ولويل وآن جوليان

 كل من نوفمبر/الثاين تشرين 2 يف بانتظام يوزع أن اعتاد البريطانية اإلدارة يف كبير مسؤول وهو بلِنْكِنْسوب،
 حتت فريدي تويف وقد. إلصداره السنوية الذكرى يف بلفور إلعالن مفصَّالً دحضاً البريطانيين زمالئه على سنة

 يف بيغن مناحم بقيادة اإلرغون منظمة نسفته عندما داود امللك فندق يف البريطانية اإلدارة جناح أنقاض
. ت قصيدة يقرأ وهو ألبرت إىل نستمع األرض على كلنا جلسنا حيث لويل شقة يف أمسية وأذكر. 1946 يوليو/تموز

 اخملطوطات من عدداً ألبرت أعطاين الفترة تلك ويف. الشموع ضوء يف (Wasteland) "القفر األرض" إليوت. س
 بصيغتها الحقاً ظهرت وقد العربية، املسيحية الطوائف وعن ولبنان سورية يف القومية السياسة عن كتبها التي

 (1946) (Syria and Lebanon: A Political Essay) "سياسية مقالة: ولبنان سورية: "بعنوان املطبوعة

  .(1947) (Minorities in the Arab World) "العربي العامل يف األقليات"و

* * *  

 أنشئ الذي العربي للمكتب ممثالً بصفته ألبرت، ألقاها التي للشهادة مقدمة الذكريات هذه تشكل أن أنوي كنت
 بياناً اليوم حتى شهادته تزال وال. 1946 مارس/آذار يف القدس يف أميركية األنكلو التحقيق جلنة أمام حديثاً،

 ألبرت قناعات عن نفسه الوقت يف تكشف كما فلسطين، يف يهودية دولة إلنشاء العربية املعارضة عن احلجة قوي
 لهذه التمهيد حماولة ففي: جانباً األصلية النيات طُرحت ما سرعان لكن. فلسطين بقضية يتعلق فيما العميقة
. املعقولة احلدود" املقدمة" حجم تخطى أميركية، األنكلو اللجنة وتأليف العربي املكتب إنشاء قصة برواية الشهادة

 فيه، جرت الذي اإلطار عن شيء تقديم أجل من ألبرت، لشهادة مواز بشكل حدة، على التأمالت هذه نشر تقرر لذا
  .الفترة تلك يف السائدة التعقيدات على الضوء بعض تسليط أمل وعلى
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  تأليف عشية
  أميركية األنكلو اللجنة

 اللجنة تأليف من أشهر أربعة قبل أوزارها احلرب وضعت العاملي، الصعيد فعلى. األهمية بالغة أوقاتاً  تلك كانت
 ترومان وتوىل املتحدة، األمم وأنشئت تشرشل، حكومة حمل العمالية أتلي كليمنت حكومة وحلت أميركية، األنكلو

 ولبنان، لسورية الفرنسي احلكم انتهى اإلقليمي، الصعيد وعلى. روزفلت. د فرانكلين وفاة بعد األميركية الرئاسة
 من الهارب -  فاملفتي قائد؛ دون من الفلسطينيون كان احمللي، الصعيد وعلى. العربية الدول جامعة وأنشئت

. 1946 أبريل/نيسان يف مصر يف املفاجئ ظهوره حتى احملور دول من يرجع مل - 1937 سنة منذ البريطانيين
 إلمكان األميركية، اليهودية املؤسسة مع بالتنسيق بدأب، يُعدّ  منازع، بال الييشوف قائد غوريون، – بن دافيد وكان
  .والعرب البريطانيين ضد احلرب وقوع

 الشرق إىل ينظر سابق، صهيوين وهو بيفن، إرنست يد،اجلد البريطاين اخلارجية وزير بدأ التحديد، وجه وعلى
 إقليمية استراتيجيا وضع مهمته وكانت. الرسمية السياسة عن مسؤوالً  أصبح عندما جديد بمنظار األوسط

 واألعمال الهجمات وتصاعد املتزايدين، واألميركي السوفياتي النفوذين مواجهة يف احلرب بعد ملا عملية بريطانية
 الدول جامعة بإنشاء ارتفعت التي العربية الطموحات مواجهة حماولة نفسه الوقت ويف الصهيونية، اإلرهابية

 نوايا إعالن وهو ،1939 لسنة األبيض بالكتاب عمله يجب ما إىل التوصل عليه كان فلسطين، ويف. العربية
 العاملية احلرب اندالع من أشهر أربعة قبل فلسطين يف سياستها عن تشمبرلين نيفيل حكومة أصدرته بريطاين
 بداية منذ فلسطين يف احلاسمة القضية اليهودية الهجرة كانت لقد. دفنه على مصمماً غوريون – بن وكان الثانية،

 التي هجرة وثيقة 75.000 الـ تكن مل سائداً، يزال ال الذي لالعتقاد وخالفاً. عشر التاسع القرن أواخر يف الصهيونية
 واستحالة احلدود، إغالق( احلرب ظروف بسبب)  1(احلرب نهاية عند بأكملها استخدمت قد األبيض الكتاب أجازها

 تكون أن على األبيض الكتاب نص فقد: الهجرة مبدأ يف تكمن كانت املشكلة لكن). إلخ أمنه، انعدام أو بحراً السفر
 بها" الراضي غير" العرب" قبول" على متوقفة مهاجر، 75.000 الـ دخول بعد اإلضافية، اليهودية الهجرة

(acquiescence)، طبعاً منتظراً يكن مل ذلك أن الواضح ومن.  

 ائتالفان هناك كان عامة، وبصورة. ومستحكمة شديدة البينية العربية واخلالفات التوترات كانت األثناء، هذه يف
 يدعمهما جهة، من األردن وشرق العراق يف الهاشميتان اململكتان: العربية الدول جامعة يف اآلخر أحدهما يواجه
 هناك أُخرى، جهة ومن. الكبرى سورية يف حمكماً تنظيماً املنظمين غير العرب القوميين وبعض املَلَكية دعاة

 وكان. حديثاً استقلتا اللتان ولبنان سورية ودولتا اجلمهوريون يدعمهما واملصرية، السعودية امللكيتان األسرتان
  .االئتالفين هذين بين ينعالق الفلسطينيون

 حزب أعضاء سيما وال( الفلسطينيون العرب القوميون شجع فقد. أيضاً أُخرى بينية عربية تعقيدات ثمة كان
 املوالية الهاشميين ميول من حذرين كانوا لكنهم العراقية، صالتهم عبر العربية اجلامعة إنشاء) االستقالل

 وبين) 1946 مايو/أيار يف ملكاً أُعلن( األردن شرق يف الله عبد األمير بين التوتر وكان)  2.(للبريطانيين
 اإلسالمي الشرعي للمجلس رئيساً كان أمين احلاج أن إىل نسبة – اجمللسيون( أمين للحاج املؤيدين الفلسطينيين

 بتقسيم 1937 سنة يف) بيل جلنة( امللكية اللجنة أوصت أن منذ يتصاعد ،)القدس مفتي كونه جانب إىل األعلى،
 ميل ازداد نفسه، الوقت ويف. األردن شرق إىل األخيرة تُضم أن على وفلسطينية، يهودية دولتين، إىل فلسطين

 العراقيين الهاشميين بين والضغينة احلقد وحل. فأكثر أكثر الله عبد إىل أمين للحاج املعارضين الفلسطينيين
 الدور بسبب أمين احلاج وبين) السعيد باشا نوري القوي العراقي والرجل اإلله، عبد العرش على الوصي وخصوصاً(
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. 1941 أبريل/نيسان يف موقتاً امللكية أطاح الذي الكيالين عايل رشيد انقالب يف أمين احلاج به قام الذي الرئيسي
 احلاج هرب إىل بدوره أدى الذي البريطاين، العسكري التدخل بعد إالّ  عليه كان ما إىل العراق يف الوضع يعد ومل

  .احلرب أثناء يف وإيطاليا أملانيا إىل ثم ومن إيران، إىل أمين

  العلمي موسى
  العربي املكتب وخطة

 حتت القدس بلدية رؤساء أحد العلمي، لفيضي الوحيد واالبن قديمة، مقدسية صوفية أسرة سليل هو العلمي موسى
 تشرين يف العثماين اجليش يف موسى جُنّد. األخير العثماين البرملان يف الثالثة القدس نواب وأحد العثماين احلكم
 أول وكان)  3.(واإلنكليزية الفرنسية يتقن كان ألنه القدس يف الرقيب مكتب إىل ونُقل كجندي، 1914 أكتوبر/األول

 يف قُبل وقد .(Inner Temple) احلقوق معهد يف ويُقبل (Trinity Hall) كمبردج بجامعة يلتحق فلسطيني
 Junior Crown)  (5(احلكومة حملامي مساعداً فلسطين إىل عودته عند وعُيّن)  4.(1924 سنة يف احملاماة ةهيئ

Counsel) ًالعام للنائب ووكيال (Acting Solicitor General) ًالسامي املندوب انتباه لفت وقد)  6.(الحقا 
 هذا هالهم الذين اليهود، الزعماء شن)  7.(العربية للشؤون اخلاص سكرتيره فعينه واكهوب، أرثر السير البريطاين
 خالل القانونية الدائرة إىل موسى إعادة على واكهوب أُجبر بحيث وواشنطن لندن يف ضده شعواء حملة التعيين،

 واحلاج غوريون – بن بين العقيمة املفاوضات يف الوسيط دور الثالثينيات أواسط يف موسى أدى ذلك، مع)  8.(عام
 هو)  10(أنطونيوس، جورج بمشاركة أيضاً، موسى وكان)  9.(األخير قطعها التي املفاوضات وهي احلسيني؛ أمين
. 1936 سنة يف السامي املندوب إىل وقُدمت كافة، الكبار العرب املوظفون وقعها التي الشهيرة املذكرة صاغ الذي
 حتى ذلك بعد طويل وقت يمض ومل)  11.(فلسطين يف البريطانية السياسة ظلم بحزم، لكن بتهذيب، بينت وقد

 العرب، الثوار حماكمة يف تساحمه على) موسى أي( العام النائب مكتب اليهود، من بتحريض بيل، جلنة انتقدت
 مغادرة منه وطُلب منصبه، من بفظاظة موسى صُرف 1937 سنة ويف. املنصب ذلك يف بريطاين بتعيين وأوصت

  )12.(البلد

 سنة لندن يف املستديرة الطاولة مؤتمر إىل الفلسطيني الوفد إىل باالنضمام ملوسى بريطانيا سمحت ذلك مع
 املستعمرات، وزير مع احملادثات يف مهم بدور فعالً وقام. األبيض الكتاب عنه صدر الذي املؤتمر وهو ؛1939
 احلسيني أمين للحاج السماح بشدة البريطانيون رفض فقد)  13.(الفلسطيني الوفد تركيبة بشأن مكدونالد، مالكوم

 موسى، وصهر عمه ابن احلسيني، جلمال سمحوا لكنهم املؤتمر، بحضور) االنتداب فترة طوال منفياً بقي الذي(
 الفقري والعمود فلسطين يف السياسية األحزاب أكبر العربي، احلزب رئيس أيضاً جمال وكان. الوفد برئاسة

 وفاته قبيل أخبرين وقد لبنان، يف شمالن، مصيف يف جاري كان جمال أن تُّفقا أعوام، عدة مضي بعد( للمجلسيين
 يف الرئيسيين االستراتيجيين اخلبيرين كانا أنطونيوس، وجورج عبقرياً، يعتبره الذي موسى، أن 1982 سنة يف

 امللك( واألمير السعيد نوري املستديرة الطاولة مؤتمر حضرت التي األُخرى العربية الدول وفود وضمت). املؤتمر
 القرن من الثالثينيات يف فلسطين على التردد دائم السعيد نوري وكان. السعودية العربية اململكة من فيصل) الحقاً

 ومن. العام اإلضراب إلنهاء 1936 سنة يف والبريطانيين أمين احلاج بين التوسط يف رئيسياً دوراً وأدى املاضي،
  .لندن مؤتمر يف توثقت االثنين بين العالقة وأن الشأن، هذا يف موسى مع قرب عن عمل أنه تقريباً املؤكد

 الثانية املرحلة تفجرت عندما ،1937 سنة يف بيل جلنة تقرير صدور حتى إلحاللها نوري توسط التي الهدنة دامت
 أنشئت التي العليا، العربية اللجنة حظر إىل الوضع تفاقم وأدى. فلسطين بتقسيم توصيتها على احتجاجاً الثورة من
 أمين احلاج وكان. نفيهم أو أعضائها اعتقال عن فضالً نفسها، السنة يف أمين، احلاج بزعامة بعامين ذلك قبل
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 عن أيضاً الطرف غضوا بل البريطانيين، إلغاظة فحسب، وجوده مع الفرنسيون يتسامح مل حيث لبنان، إىل هرب
 أمين احلاج من الفرنسيون طلب الثانية، العاملية احلرب اندالع عند لكن. فلسطين يف املتواصلة الثورة على إشرافه
. نفسه الوقت يف املغادرة لبنان، يف الجئين كانا اللذين احلسيني، وجمال العلمي موسى من طُلب كما. البلد مغادرة

. به املعجبين العسكريين والقادة املدنيين من بطانة حوله حتلقت ما سرعان حيث العراق، إىل أمين احلاج جلأ
  .هناك إليه وجمال موسى وانضم

 مبعوثاً  األوىل، تشرشل حكومة يف املستعمرات وزير منصب شغل مستعرب وهو لويد، اللورد أرسل يوليو،/تموز يف
 على باملوافقة أمين احلاج إلقناع لورنس،. إ. ت مع سابقاً خدم مستعرب وهو نيوكومب،. ف. س العقيد بغداد، إىل

 يتزعم أمين احلاج كان إذ – املنطقة يف واإلنكليز العرب بين التوترات خفض بغية 1939 لسنة األبيض الكتاب
 بجمال االتصال فيها فُوّض التي املهمة على السعيد نوري موافقة بكسب تقضي نيوكومب تعليمات وكانت. رفضه

 ضمان على السعيد، نوري مع باالشتراك وجمال، موسى عمل وقد. بالذات أمين باحلاج ال العلمي، وموسى احلسيني
. أكبر صفقة من كجزء) مضض على( األبيض الكتاب بقبول أمين احلاج اقتنع العلمي، ملوسى ووفقاً. املهمة جناح
 تصرف يف العراقية املسلحة القوات بوضع للحكومة، رئيساً بصفته للبريطانيين، السعيد نوري تعهد ذلك وشمل

 بريطانيا من واضح رد يأت مل. أمين احلاج مع موقتة تسوية إىل التوصل تم إذا احملور ضد باحلر يف بريطانيا
 ويحتمل)  14.(األرجح على تشرشل معارضة إىل ذلك ويرجع الظروف، تلك يف أمين احلاج – نيوكومب" اتفاق" على

  )15.(صالحياته حدود جتاوز نيوكومب يكون أن أيضاً

 الكيالين عايل رشيد مع األقل، على بغداد مفاوضات على السلبي لندن رد بسبب أمين، احلاج اشترك ما وسرعان
 للنجاة الهرب إىل اإلله عبد العرش على الوصي اضطر أبريل،/نيسان بداية ويف. معه العسكريين واملتواطئين

 ألقى حيث إيران إىل وجمال أمين احلاج هرب التايل، الشهر يف العراق ثانية البريطانيون دخل وعندما)  16.(بنفسه
 حتى فلسطين إىل بالعودة له يُسمح ومل اجلنوبية؛ روديسيا إىل ونُفي األخير على القبض البريطانيون

 إىل موسى عاد األثناء، هذه يف. احملور دول إىل الطريق يف تركيا إىل مسيره املفتي وتابع. 1946 فبراير/شباط
  .احلرب نهاية حتى فيها بقي حيث املطاف، نهاية يف القدس يف الرحال وحط لبنان،

 كانون ويف. فلسطين يف سياساتها بشأن لبريطانيا املتنامي العربي العداء الكيالين عايل رشيد انقالب سحق فاقم
 حماولة ويف)  17.(احملور على احلرب ثانية، احلكومة رئاسة إىل عاد الذي السعيد، نوري أعلن 1943 يناير/الثاين
 يف البرملان أمام املستعربين، من وهو إيدن، أنطوين البريطاين اخلارجية وزير أعلن القومية، العربية املشاعر لكسب
)  18".(عامة موافقة" بـ يحظى كان إذا العربية الدول بين للوحدة مسعى أي تعارض لن بريطانيا أن التايل الشهر
 من جتاوباً لقيت التي البينية العربية احملادثات فأطلق اإلشارة، تلقف من أول السعيد نوري بقيادة العراق وكان

 التمهيدي للمؤتمر العمل بدأ 1944 أكتوبر/األول تشرين ويف. الوفدي مصر حكومة رئيس باشا، النحاس مصطفى
. واليمن السعودية العربية واململكة ومصر ولبنان وسورية األردن وشرق العراق من وفود بحضور اإلسكندرية، يف

 يف الفلسطيني التمثيل قضية برزت فقد العربي، للعامل الشاغل الشغل كانت الفلسطينية املشكلة أن إىل ونظراً 
  .الواجهة إىل املؤتمر

 أي إىل منتمياً يكن مل أنه إىل فنظراً. السياسي املسرح على الظهور إىل العلمي موسى عاد بالتحديد، املرحلة هذه يف
 الفلسطينية األحزاب ممثلو اختاره احلسيني، جمال من نفسه الوقت يف قربه وإىل الستة، الفلسطينية األحزاب من

 موسى سمى الذي الفلسطيني الزعيم وكان. التمهيدي اإلسكندرية مؤتمر إىل فلسطيني كموفد باإلجماع األُخرى
 العربية اللجنة وعضو اإلصالح بحز عام وأمين مؤسس اخلالدي، فخري حسين الدكتور عمي املنصب لهذا العلمي
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 على واليهود العرب فيها يشارك حرة انتخابات آخر( القدس لبلدية رئيساً 1935 سنة يف انُتخب وكان. العليا
 من املعين البلدية رئيس النشاشيبي، بك راغب إلقصاء معاً  احلسيني وآل اخلالدي آل حتالف أن بعد) السواء

 آخرين، مع ونُفي فخري حسين اعتُقل ،1937 سنة يف العليا العربية اللجنة البريطانيون حل وعندما. البريطانيين
 حلضور املنفى من عنه أفرج وقد. الهندي احمليط يف سيشل جزر إىل العليا، العربية اللجنة أعضاء من معظمهم

 له وسُمح أنطونيوس، وجورج احلسيني وجمال العلمي موسى مع قرب عن عمل حيث ،1939 سنة لندن مؤتمر
  .1943 سنة يف فلسطين إىل بالعودة

 املوفد السعيد، نوري إىل بالنسبة يصدّق ال ساراً أمراً للفلسطينيين ممثالً العلمي موسى اختيار على اإلجماع كان
 سرد على انطوت عصماء خطبة وألقى)  19.(املؤتمر يف نفسه على العلمي موسى تفوّق فقد. املؤتمر إىل العراقي
 ما لفلسطين خيارات أربعة من واحد يف تفكر بريطانيا أن أوضح. واحد آن يف للعالج ووصف وتشخيصه، للواقع

 بين عددي تكافؤ إنشاء يهودية؛ عددية أغلبية إنشاء كانتونات؛ إىل التقسيم دولتين؛ إىل التقسيم: احلرب بعد
 اعتقاد عن ناجم تنصل وهو ،1939 لسنة األبيض الكتاب من تنصالً تشكل كلها اخليارات وهذه. اجملتمعين

 موسى وتابع." استعدائهم من خطر ال وأن فلسطين، بشأن مواقفهم يف جديين وغير جبناء العرب" أن بريطانيا
 تطبيق على اإلصرار على العربية الدول وحض ،1940 سنة يف نيوكومب العقيد مع العراق يف املفاوضات بوصف
 عرضه أثناء يف أشار وقد. لبريطانيا" ملزم 1940 سنة بغداد اتفاق" أن على مشدداً ،1939 لسنة األبيض الكتاب

 تفويض، دون من اإلسهاب يستطيع ال أنه باستحياء أضاف لكنه ،)السعيد نوري أي" (ثالث طرف" دور إىل بغموض
 أكثر ذلك وكان)  20.(لبريطانيا تعهده عن بالكشف األخضر الضوء مسرحية بحركة السعيد نوري أعطاه وعندئذ
  .العلمي وموسى السعيد نوري بين التنسيق مدى وأبرز إثارة، املؤتمر أحداث

 أي( الصهيونية األراضي حيازة سياسة عليه تقوم الذي احلصري والقانون األرض مسألة خطورة موسى أوضح
 ابتدائي مال برأس الفور، على" العربي اإلنشائي املشروع" بإقامة وأوصى)). 21(اليهودي القومي الصندوق قوانين

 أو كهبات األموال، تذهب أن على. أعوام خمسة مدى على األعضاء الدول به تساهم استرليني جنيه ماليين 5 يبلغ
 انتقال دون واحلؤول أراضيهم تطوير يف ملساعدتهم الفلسطينيين والقرويين املزارعين إىل متدنية، بفائدة قروض
 الدعاية جملابهة الكبرى الغربية العواصم يف الفور على إعالمية مكاتب بفتح أوصى كما. اليهود إىل ملكيتها

 من توصياته كل فأقروا. اجملتمعين العرب القادة لدى عميقاً تأثيراً العلمي موسى ترك وقد. الصهيونيين والتضليل
 2 بتخصيص التالية، السنة يف العربية الدول جامعة جملس اجتمع عندما مصادقتهم، تأكيد وأعادوا املبدأ، حيث

 أجل من األموال لتقديم املصادقة، هذه غطاء حتت سعى، السعيد نوري لكن)  22.(للمكاتب استرليني جنيه مليون
 الدول مع التنسيق دون من العلمي موسى طرحهما اللتين العربية واملكاتب اإلنشائي املشروع فكرتي تنفيذ

 للعامين اإلنشائي املشروع أجل من العلمي موسى إىل استرليني جنيه 250.000 لتحويل فرتب. األُخرى األعضاء
 عن الوحيد املسؤول العلمي موسى السعيد نوري وجعل)  23.(العربية للمكاتب عنه يكشف مل ومبلغ األولين،
  )24.(الشخصية بصفته اإلنفاق

 الفلسطينيون هم وقلة املعايير، بكل متميزاً  كان العلمي موسى أن يف شك ال. تماماً نقياً السعيد نوري دافع يكن مل
 بالعائالت صلة على كان ،)حلب يف اجلابري آل من( زوجته خالل فمن. وخبرته وعلمه نَسَبه إىل يرقون الذين

 دعاة من يكن مل). أيضاً اجلابري آل من الصلح رياض زوجة كانت( ولبنان سورية يف النخبوية السياسية
 سن ويف. منهم لقيها التي الرديئة املعاملة من الرغم على البريطانيين مع بالتعاون يؤمن وكان اجلمهورية،

. األقل على الزمن من عقد منذ معه وعمل السعيد نوري عرفه وقد. البدين نشاطه أوج يف كان واألربعين، الثامنة
 أمين للحاج موازناً ثقالً اعتباره) والبريطانيين؟( العرش على والوصي السعيد نوري إىل بالنسبة املغري من وكان
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 املشروع خلطتي احلصري الشخصي التمويل خالل من تقويته، لكن. الكيالين عايل رشيد انقالب منذ عدوهم –
 القدس يف عربية مكاتب فتح على يقوم موسى تصور كان. جداً مكشوفاً  أمراً كانت العربية، واملكاتب اإلنشائي

 املشكلة جانب إىل تتعامل، أن املكاتب هذه على كان األمور، طبيعة وبحكم. وموسكو وباريس وواشنطن ولندن
 وعندما. العواصم هذه وبين العربية الدول سائر بين العالقات يف تؤثر التي القضايا من جمموعة مع الفلسطينية،

 املدرب القانوين بعقله العلمي، موسى موافقة داًج مستغربة يل تبدو الترتيب، هذا الوراء، إىل بنظرة املرء، يستعيد
 يف ال الترتيب، هذا ملثل جداً املتوقعة املعارضة إىل بالنظر األحادية، السعيد نوري رعاية على السياسية، وحنكته
 مثالية ولعل. أيضاً اآلخرين الفلسطينيين القادة أوساط يف بل فحسب، اجلامعة يف األعضاء األُخرى الدول أوساط
 العمل، يف اجلميع على بتفوقه وقناعته بنفسه اعتداده إىل وإضافة. ذلك إىل دفعه أسباب من هي الساذجة موسى

 ووجهات خصائص لهم فلسطينيين زمالء ومع سيادتها، على غيورة دول مع يتعامل كان أنه باله عن سهى إنما
 التالعب وسعه يف أن نوري ظن: "وقال فابتسم شمالن، يف ذلك عن احلسيني جمال سألت أنني وأذكر. خمتلفة نظر

  .هذا يومنا إىل" التوضيح" هذا أستغرب زلت وما." بنوري يتالعب كان الذي هو موسى لكن بموسى،

  :األحداث مسرح املتحدة الواليات دخول
  أميركية األنكلو اللجنة

 كان عندما احلرب، نهاية يف البريطانية احلكومة مع اخلدمة من ألبرت سُرّح فقد. حوراين ألبرت دور جاء هنا
 جعله الذي القدس، بمكتب األبحاث يرئس أن منه العلمي موسى وأراد. العربية للمكاتب خطته لتطبيق يستعد موسى

 من ألبرت تخرج فقد. حوراين ألبرت يف العلمي موسى يفكر أن مفاجئاً يكن مل. العربية للمكاتب الرئيسي املقر
 ذلك بعد وعمل ،(PPE) واالقتصاد والفلسفة السياسة يف األوىل الشرف مرتبة حائزاً 1936 سنة أكسفورد
 التحضيري اإلسكندرية مؤتمر العلمي موسى حضور أن املؤكد شبه ومن. بيروت يف األميركية اجلامعة يف حماضراً
 يف كثب عن شارك كاليتون، العميد ألبرت، رئيس ألن الشخصيتين هاتين بين جمع الحقاً العربية اجلامعة وجملس

 كان لو إذ ،1939 سنة لندن مؤتمر أثناء يف ذلك قبل التقيا وربما. إيدن لسياسة تنفيذاً العربية الدول جامعة إطالق
 يتوجه أن املؤكد من لكان املؤتمر، انعقاد خالل بيروت يف األميركية اجلامعة من قادماً  إنكلترا إىل عاد ألبرت
 سؤالهما عدم على شديد بندم أشعر وإنني. موسى التقى ولكان إعجاب، أيما به معجباً كان الذي أنطونيوس، للقاء

 يف غرو وال العمل، ألبرت قبل حال، أي على. املرات عشرات الفرصة يل أتيحت حينما مرة، أول التقائهما مكان عن
 إن إذ عربي، بيت يف نشأ ألبرت وكان العموم، على العرب لدى يتردد الفلسطينية القضية صدى كان فقد. ذلك

 إليه تعرّفت قماش تاجر وهو( فضلو والده يكن مل. فلسطين مع احلدود على لبنانية بلدة وهي مرجعيون، من والديه
 أبو) وليّة( لويل ألبرت التقى وقد. العامة العربية الوطنية بالروح يتحلى كان لكنه ناشطاً، عربياً قومياً ) الحقاً
 ،)العثماين احلميد عبد السلطان من املقرب الرفاعي الصيادي الهدى أبي الشيخ وحفيدة األصل، السورية( الهدى
 ألبرت، واتصل. حقاً بها وشُغف أكسفورد يف النظير، منقطعة حماسة الفلسطينية للقضية املتحمسين من وهي

 كل من املتفانين السوريين والقوميين العرب القوميين من كامل بجيل بيروت، يف األميركية اجلامعة يف كمحاضر
 أستاذًا كان الذي زريق، قسطنطين العلمانية العربية للقومية األيديولوجي املفكر عن ناهيك اخلصيب، الهالل أنحاء

  .هناك للتاريخ مشاركاً

 يف وقفامل كان الوقت، ذلك ويف. 1945 نوفمبر/الثاين تشرين – أكتوبر/األول تشرين يف العربي املكتب افتُتح
 خالل من الضغط: جبهتين على املرتكز بريطانيا، ضد الكبير الصهيوين الهجوم ثقل حتت بسرعة يتدهور فلسطين

 تمزيق الفوري الهدف وكان. امليدان يف معه املتناغم واإلرهاب ترومان، هاري اجلديد، شاغله عبر األبيض البيت
 لالندفاع تمهيداً القانونية، وغير القانونية الضخمة، اليهودية الهجرة خالل من 1939 لسنة األبيض الكتاب
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 من مبكر، وقت يف غوريون – بن أشار فقد. حد أقصى إىل الهولوكوست باستغالل يهودية، دولة إلقامة النهائي
 األميركي احلصان استبدال يجب الغاية هذه لتحقيق أنه إىل نيويورك، يف 1942 سنة عقد الذي بلتمور مؤتمر خالل

  )25.(ذلك يف جداً راغباً ترومان وبدا. البريطاين باحلصان

 من أسبوعين خالل يوليو،/تموز 24 ففي. فلسطين اجتاه يف األوىل طلقته يطلق أن قبل كثيراً  وقتاً ترومان يُضع مل
 االنتخابات خسروا كانوا احملافظين لكن. تشرشل إىل املوضوع هذا يف رسالة أرسل الرئاسة، مقاليد تسلمه

 26 يف احلكومة رئاسة يف تشرشل العمايل أتلي كليمنت وخلف ،1945 يوليو/تموز 6 يف أجريت التي البرملانية
 يف الثانية اجلملة أشارت وقد)  26.(منصبه تسلمه يوم مكتبه على انتظاره يف ترومان رسالة فوجد يوليو،/تموز

." اليهودية الهجرة على 1939 مايو/أيار يف الصادر األبيض الكتاب يفرضها التي الشديدة القيود" إىل الرسالة
 يفرضها التي القيود لرفع اخلطوات اتخاذ من بسرعة تتمكن أن" البريطانية احلكومة من يأمل أنه ترومان وقال

 القضية تسوية بشأن أفكاره" على إطالعه على تشرشل وحث." فلسطين إىل اليهودية الهجرة على األبيض الكتاب
 اتضح وهكذا." بعيد غير تاريخ يف" لكن الحق، وقت يف" ملموسة بعبارات" فيها البحث يمكنهما بحيث ،"الفلسطينية

  .باالنتهاء آذنت فلسطين يف السياسة على البريطانية السيطرة أيام أن

 ترومان، ملذكرة" قريب وقت يف متأنية دراسة سيجري" أنه فقال. يوليو/تموز 31 يف خمتصرة بصورة أتلي رد
 هذا لدراسة الوقت له يتسنى حتى السياسة عن بيان أي" تقديم وسعه يف ليس أن يدرك ترومان بأن واثق وأنه

  ".املوضوع

 أغسطس/آب 2 حتى واستمر يوليو/تموز 17 يف افتُتح الذي بوتسدام مؤتمر يف الزعيمان التقى األثناء هذه يف
 غير واالستسالم احلرب، جرائم وحماكمات واحتاللها، أملانيا، أسلحة نزع يف احلليفة القوى بحثت هنا. 1945

 دون من ،"جداً قوية قنبلة" املتحدة الواليات امتالك ستالين بإبالغ ترومان قام بوتسدام، ويف. لليابان املشروط
 األميركي الشعب" أن أتلي إلبالغ الوقت وجد الضخمة، الشواغل هذه وسط أيضاً، لكنه. تفصيالتها عن اإلفصاح

  ".فلسطين إىل الهجرة باب إغالق عدم بوجوب يؤمن] كذا[ لهبأكم

. الشهر من سابق وقت يف وناغازاكي هيروشيما بخسف أمر كان أن بعد الكرّة، ترومان أعاد أغسطس،/آب 31 يف
 وكان بنسلفانيا، جامعة يف احلقوق كلية عميد هاريسون،. ج إيرل أعده تقرير إىل انتباهه يلفت أتلي إىل فكتب
 النازحين أوساط يف الالجئين اليهود أحوال يف للتحقيق) األميركيين اليهود قادة من بضغط( سابق وقت يف أرسله

 ترومان أشار أن وبعد. فلسطين إىل هجرة وثيقة 100.000 اليهود الالجئين بمنح هاريسون وأوصى. أوروبا يف
 من ممكن عدد ألكبر السريع النقل يف يبدو، ما على يكمن، الرئيسي احلل" أن على شدد هاريسون، توصية إقراره إىل

  ".ذلك يف رغبوا إذا فلسطين، إىل وطنهم، إىل العودة على القادرين غير] كذا[ اليهود

 جانب إىل أيضاً العرب إىل ينظروا أن" فلسطين يف عليهم أن إىل فيه وأشار. سبتمبر/أيلول 16 يف أتلي رد جاء
.... العرب مع بالتشاور تقضي تشرشل، والسيد] روزفلت. د فرانكلين[ سلفه قطعها جدية تعهدات وجود وإىل اليهود،

 على" يصرون وإنما لهم، املتوفرة الهجرة وثائق يستخدمون ال اليهود أن إىل وأشار." نهائي قرار إىل نتوصل أن قبل
 يف ذلك تأثير عن النظر بصرف الفور على هجرة وثيقة 100.000 ومنح األبيض، الكتاب من الكامل التنصل
" اقتراح" بأن تابع إنه إالّ هاريسون، السيد آراء مع تعاطفاً  أبدى احلكومة رئيس أن ومع." األوسط الشرق يف الوضع
 بعيدة سياسة" صوغ بغية" عاجل فحص" لـ الالجئين مسألة يخضع أن ينوي وأنه ،"األثر بعيدة عواقب يثير" األخير
  ".املتحدة األمم على حتال املدى
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 البريطاين االقتصاد وضع إىل الرجوع دون من الوقت ذلك يف أميركية األنكلو العالقات دينامية إدراك يمكن ال
 الدول إىل البريطاين الدين ارتفع ،1945 يونيو/وحزيران 1939 أغسطس/آب فبين. احلرب أعقاب يف املزري
 Lend) والتأجير اإلعارة قانون وبفضل)  27.(جنيه مليون 3355 إىل استرليني جنيه مليون 476 من األُخرى

Lease Act) ،مليارات 7 بقيمة عسكرياً  قرضاً  لبريطانيا وفر والذي ،1941 مارس/آذار يف الصادر األميركي 
 أغسطس/آب 21 يف لكن)  29."(املتحدة للواليات احلربي الدين من مزيد عبء بريطانيا كاهل يثقل مل)  "28(دوالر،
 بصورة األميركي الرئيس أعلن فلسطين، إىل اليهودية بالهجرة يتعلق فيما ترومان به قام مسعى آخر عشية ،1945

 إرنست سيرة وكاتب البريطاين املؤرخ بولوك، ألالن ووفقاً. والتأجير اإلعارة قانون ملفعول الفوري اإلنهاء مفاجئة
 وصفه حين يف ،"إنذار سابق دون من (V2) (2 يف( صاروخ مثل البريطانية احلكومة على ذلك سقط" بيفن،

 اقتصاد كان فقد)  30."(مبالغة أي دون من اقتصادية دنكرك" بأنه كينز اللورد الشهير البريطاين االقتصادي
 وإيجاد شعبها إطعام ملواصلة إليه حتتاج ما شراء بمجرد تأمل أن وسعها يف" يكن مل أنه درجة إىل سيئاً  بريطانيا

 على استرليني جنيه مليون 1500 يبلغ بقرض ثانية مساعدة املتحدة الواليات لها قدمت إذا إالّ له عمل
 من ،1944 أكتوبر/األول تشرين إىل يرجع مبكر وقت يف حذر، قد واشنطن يف البريطاين السفير وكان)  31."(األقل

 ومن)  32."(بالدوالر واالقتراض والتأجير اإلعارة أمر تسوية نتيجة يف تؤثر أن يمكن.... الصهيونية احلملة" أن
 والتأجير، اإلعارة قانون مفعول بإنهاء األميركي القرار اتخاذ من أشهر بضعة قبل أنه إىل اإلشارة لالهتمام املثير

 على األميركيين النواب وجملس الشيوخ جملس على طُرح ،1945 فبراير/شباط 2و يناير/الثاين كانون 27 يف
 بحرية اليهود دخول أمام فلسطين أبواب فتح بغية املالئمة التدابير اتخاذ إىل" املتحدة الواليات يدعو قرار التوايل

 يف ديمقراطي يهودي كاحتاد فلسطين إنشاء اليهود يعيد بحيث لالستيطان التامة الفرصة لهم تتاح وأن البلد، إىل
 الصادرة للقرارات حريف تكرار صيغته أن إىل اإلشارة املهم من لكن القرار، على املصادقة تتم مل." املطاف نهاية

  .غوريون – بن وضعها كما 1942 سنة يف األميركي اليهودي بلتمور مؤتمر عن

 فلسطين مشكلة أن على فيها يشدد ترومان إىل موجزة مذكرة أتلي أرسل ،1945 أكتوبر/األول تشرين 25 يف
 قريباً " حمدداً اقتراحاً إليه سيرسل أنه الرئيس بلّغ ذلك ومع." بالضرورة واحداً  أمراً ليستا أوروبا يهود ومساعدة"

 اخلارجية وزير أعلن ،1945 نوفمبر/الثاين تشرين 13 ففي. االقتراح عن النقاب كُشف أسابيع، ثالثة وبعد". جداً
 دوري بشكل رئاستها تناوب يتم" أميركية أنكلو حتقيق جلنة تأليف العموم جملس يف بيفن، إرنست البريطاين،

 حولت وبذلك)  33."(البحث ضوء يف فلسطين ملشكلة أُخرى بمراجعة وللقيام أوروبا، يهود مسألة يف للبحث
  .األكبر الشريك فيه املتحدة الواليات تُمثِّل ثنائي، حكم إىل انتدابها بريطانيا

  الفلسطينية السياسة
  أميركية األنكلو واللجنة

 العربية املكاتب بشأن العلمي وموسى السعيد نوري بين إليه التوصل تم الذي تيبالتر أثار متوقع، هو كما
 الفلسطينية السياسة إطار يف إليها النظر من بد ال التبعات ولفهم. متزايدة عربية مقاومة اإلنشائي واملشروع

. الفلسطيني اجملتمع يف له سابق ال عميق تصدع حدوث اتضح ،1939 – 1936 الكبرى الثورة نهاية ففي. الداخلية
 أمين للحاج املؤيدين اجمللسيين: معسكرين إىل الثورة قبل قائماً كان الذي االنقسام إىل ذلك جذور وترجع

 بعد الثانية مرحلتها يف سيما وال إليه، الثورة أضافت وقد. النشاشيبي راغب بقيادة له واملعارضين احلسيني،
 موجات أثار الذي األمر املعارضة، قادة من قليل غير عدد قُتل فقد. دموياً بعداً بالتقسيم، بيل جلنة توصيات صدور

 من الغالب، يف القتلة، وكان. والعشائرية العائلية الوالءات على قائم اجملتمع ألن البلد، أنحاء كل يف الصدمة من
 احلاج املعارضون حمّل وقد. لبنان يف منفاه من احلسيني أمين احلاج بقيادة البريطانيين ضد املناضلين الثوار
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 واخملبرين املتعاونين تصفية عن تغاضى أمين احلاج أن فيه شك ال ومما. املباشرة املسؤولية شخصياً أمين
 مدى أمّا. العام الرأي من األعظم السواد برضى يحظى كان ما وهو لليهود، األراضي بيع يف املشاركين والسماسرة

  .اليوم حتى غامضاً فيبقى – معارضون ألنهم – السياسيين اخلصوم تصفية يف مشاركته

 بقي مثلما االنتداب، نهاية حتى فلسطيني قائد كأبرز بمكانته أمين احلاج احتفظ فقد البلد، انقسام من الرغم وعلى
 البريطانيين استمرار إن يقال واحلق. وتنظيماً شعبية السياسية األحزاب أكثر جمال، عمه ابن بقيادة العربي، احلزب

 بما( اجمللسيين موقف كان وقد. وجاذبيتهما مكانتهما تعزيز إىل إالّ يؤدّ  مل احلسيني وجمال أمين احلاج نفي يف
 أثناء يف اآلخرون بها قام التي السياسي التنظيم إعادة حماوالت كل فشلت بحيث جداً قوياً) العربي احلزب ذلك يف

 ومؤتمر الوطنية والكتلة والدفاع واإلصالح االستقالل – األُخرى األحزاب قادة كان عندما إنه بل. احلرب أعوام
 مواجهة يف الغلبة وسعهم يف يكن مل يجتمعون –) الدفاع سوى منها املعارضة إىل ينتمي يكن ومل)  (34(الشباب

 وجمال أمين احلاج" (البلد زعيمي" غياب يف سياسي تنظيم أي أن على اإلصرار كل األخيرون وأصر. اجمللسيين
 األُخرى، األحزاب قادة وكان. الغائبين الزعيمين ضد البريطانية األجندة يقوي خيانة عمل هو إنما) احلسيني

 ممثالً  باإلجماع العلمي موسى اختيار أن جند الوراء، إىل الرجوع وعند. الرفض كل ذلك يرفضون احلال، بطبيعة
 العسل شهر أن بيد. الفلسطينيين الزعماء بين معهود غير سياسي توافق عن ينم اإلسكندرية مؤتمر يف للفلسطينيين

  .طويالً  يدم مل وزمالئه العلمي موسى بين

 ويف اإلسكندرية، مؤتمر مباحثات أساس على العربية الدول جامعة ميثاق توقيع جرى ،1945 مارس/آذار 22 يف
 لكن. معاً الفلسطينيون ليجتمع الوقت فحان. أميركية األنكلو اللجنة تأليف بريطانيا أعلنت نوفمبر/الثاين تشرين

 عن نيابة بمبادرة السورية، احلكومة رئيس بك، مردم جميل تدخل ذلك حتقيق تطلّب املتأخر، الوقت هذا يف حتى
 بإنشاء والترهيب، بالترغيب الفلسطينيين، القادة وأقنع القدس، إىل بك مردم جميل سافر. العربية الدول جامعة

. 1937 سنة يف البريطانيون حلها التي اللجنة حمل للحلول جديدة عليا عربية هيئة شكل على موحدة" جبهة"
: اخلمسة األحزاب من لكل وواحد العربي، للحزب خمسة: عضواً عشر اثني من هيئة بتأليف تقضي صيغته وكانت
 ومؤتمر ،)صالح اللطيف عبد( الوطنية والكتلة ،)اخلالدي فخري حسين( واإلصالح ،)النشاشيبي راغب( الدفاع
 يعين ومل. باشا حلمي وأحمد العلمي موسى: ومستقلَّيْن ؛)الهادي عبد عوين( واالستقالل ،)الغصين يعقوب( الشباب
 من الثاين الصف من عضواً  كان تعيينه اقترح الذي بالوكالة الرئيس لكن الغائبين، للزعيمين احتراماً للهيئة رئيس
 التمثيل إىل بالنسبة أمّا. السياسي اجملال يف مقاماً منه األعلى زمالئه على باألسبقية حظي الذي احلسيني، عائلة

 احلزب من وواحد والغصين العلمي من يتألف فكان العربية، اجلامعة جمللس التايل االجتماع يف الفلسطيني
 بتقديم إالّ  اجلديدة العليا العربية الهيئة على اجمللسيين موافقة انتزاع من بك مردم جميل يتمكن ومل)  35.(العربي

  .واشمئزازهم اآلخرين إحباط: بثمن جاءت لكنها إليهم، التنازالت هذه مثل

 تشرين أواخر يف عُقد الذي اجلامعة، جملس يف أسهب فإنه التمثيلية العلمي موسى مكانة تقلص من الرغم على
 إىل دعوته أن بيد. اإلنشائي واملشروع العربية، املكاتب: الرئيسيين مشروعيه شرح يف ،1945 نوفمبر/الثاين

 الفضل له كان الذي وهو العليا، العربية الهيئة يف املستقل زميله باشا، حلمي أحمد من تقربه مل اإلنشائي املشروع
 عن انفصل كان االباش أن بلة الطين زاد ومما)  36.(جناح كبير يلق مل 1932 سنة منذ مماثل مشروع إطالق يف

 انحازت وهكذا. األمة بنك هو منافساً، بنكاً وأنشأ العربي، البنك يف السابق وشريكه صهره شومان، احلميد عبد
: متنافستين سياسيتين جمموعتين إىل األمة، وبنك العربي البنك الرئيسيتان، الفلسطينيتان املاليتان املؤسستان

 والكتلة واالستقالل، اإلصالح،( األُخرى األحزاب قادة والثانية ،)العربي احلزب ذلك يف بما( اجمللسيون األوىل
 إىل ذلك وأدى). النشاشيبي برئاسة الدفاع حزب ذلك يف بما( املعارضين إىل باإلضافة ،)الشباب ومؤتمر الوطنية،
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 مع متماهياً العلمي موسى اعتُبر السياسي، املشهد هذا ويف. الفلسطيني املعسكر داخل االستقطاب تعميق
 الوقت ويف. املعارضين مع متماهياً باشا، حلمي أحمد اآلخر، املستقل اعتُبر حين يف العربي، واحلزب اجمللسيين

 لكن األردن، وشرق العراق يف الهاشميين من الكامل بالدعم العربية اجلامعة يف العلمي موسى موقف حظي نفسه،
 النتيجة وكانت. باشا عزام الرحمن عبد للجامعة العام واألمين الهاشميين غير جانب من الريبة بعين إليه نُظر

 موسى واضطر)  37.(العلمي موسى بمشروعي يتعلق فيما املالية التزاماتهم تلبية العربية اجلامعة أعضاء رفض
 أصبح الذي احللو، شارل إقفاله قبل باريس مكتب رئيس وكان)  (38(وباريس موسكو يف مكتبيه عن التخلي إىل

  ).بعد فيما اللبنانية للجمهورية رئيساً

 مردم جميل أعاد التي العليا العربية الهيئة يف للنزاع رئيسياً موضوعاً العربية واملكاتب اإلنشائي املشروع صار
 يجب األهمية بهذه مشاريع أن ذلك، يف حق وجه ولديهم للمجلسيين، املنافسة األحزاب قادة رأى فقد. إنشاءها بك
 أكثر وكان. شخصياً عليها ائتمنه العراق أن على العلمي موسى أصر حين يف للهيئة، اجلماعي لإلشراف تخضع أن

 فخري حسين حذر فقد. قريب عهد حتى الرئيسي حليفه اخلالدي، فخري حسين صراحة العلمي موسى منتقدي
 ومن املتحدة، الواليات يف الصهيوين النفوذ من أميركية، األنكلو اللجنة إنشاء بيفن إعالن فور نافذة، ببصيرة
 إىل ودعا)  39(املتحدة، الواليات مع شراكتها خالل من األبيض، الكتاب بموجب بريطانيا مسؤوليات تقليص

 األحزاب أمام مسؤول موسى أن وأعلن العلمي، موسى انتقد" فلسطين" جريدة يف نشرها مقاالت ويف. مقاطعتها
 املشروع تطور على األحزاب بإطالع يقوم أنه زعم موسى أن ومع. العربية اجلامعة يف اله ممثالً اختارته التي

 املشروع خطة أن وأضاف. القبيل هذا من شيئاً يفعل ال بأنه اخلالدي اتهمه فقد العربية، واملكاتب اإلنشائي
 يف العربي املكتب فروع وأن كافية، غير وإحصاءات دراسة إىل وتستند تفصيالتها يف سليمة غير اإلنشائي
. هنالك إىل وما. مالئم وطني إشراف دون من تدار أالّ  ويجب العليا السياسة قضايا مع ستتعامل الغربية العواصم

 منعزالً، متكتماً، كان ذلك، يريد عندما جاذبيته من الرغم على العلمي، موسى أن إبّالة على ضغثاً وزاد)  40(
 ملعارضة اخلالدي ذكرها الذي األسس تكن مل املقابل، ويف. االكتئاب إىل مياالً االستياء، سريع نزقاً، متكبراً،
 أو استشارته عن موسى توقف من غضب أنه الواضح فمن. منه املوقف هذا اتخاذه يف الوحيد العامل هي العلمي
 ونفوذه قوته تنامي على موسى حسد ولعله واملكاتب، اإلنشائي باملشروع يتعلق فيما به يقوم ما تفصيالت إبالغه

  .العراق عبر املفاجئ

 إىل بالعودة له وسمحوا املعتقل من احلسيني جمال عن البريطانيون أفرج ،1946 فبراير/شباط أوائل ويف
 العاصمة واشنطن يف اجتماعاتها أول وعقدت أميركية األنكلو اللجنة شُكلت فقد. عرَضياً التوقيت يكن مل. فلسطين

 يف فرعية جلان إىل وانقسمت ،)فبراير/شباط 4 – يناير/الثاين كانون 25( ولندن) يناير/الثاين كانون 18 – 4(
 مع اجتماعات لعقد فبراير/شباط 28 يف القاهرة إىل تسافر أن املزمع من وكان). فبراير/شباط 27 – 5( أوروبا

 مقاطعتها إىل اخلالدي فخري حسين دعوة لقيت وقد. مارس/آذار 6 يف القدس إىل تصل وأن العربية، اجلامعة
  .كبيراً  صدى

 ال وكان. اللجنة أمام الفلسطينية للحجة قوي عرض لتقديم املطلقة بالضرورة بقوة، يؤمن، كان العلمي موسى لكن
 املثول العليا العربية اللجنة تقرر مل عندما ،1937 سنة يف بيل جلنة أمام للفلسطينيين السيئ األداء أبداً يفارقه

 وطلب األداء، ذلك تكرار جتنب على العزم موسى عقد وقد. حينئذ جداً رديئاً  استعدادها وكان األخيرة، اللحظة حتى
 النشاشيبي: القضية هذه يف األحزاب قادة بعض دعم العلمي لقي. الفلسطينية الشهادة على العمل بدء ألبرت من

 مبدأ شأن يف بأكملها العليا العربية الهيئة من قرار إىل بحاجة كان لكنه)  41).(االستقالل( الهادي وعبد ،)الدفاع(
 هذا اتخاذ عن عاجزة وبالتايل التصدع، شديدة العليا العربية الهيئة وكانت. أميركية األنكلو اللجنة أمام املثول
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 هوجار وصهره العلمي، بموسى املعجب احلسيني، جمال البريطانيين إطالق جاء الزمن، مع السباق هذا ويف. القرار
 يف) القدس يف نوتردام جممع قرب موسى والد بناه طبقتين من مبنى يف منفصلتين طبقتين يف يعيشان كانا(

  .املالئم الوقت

 كل يف األبطال استقبال الساحلي، الطريق عبر لبنان من فلسطين دخل الذي احلسيني، جمال لقي األثناء، هذه يف
 تقديرهم عن بذلك يعبرون به للترحيب خرجوا الذين اآلالف عشرات وكان. القدس إىل وصل أن إىل وبلدة قرية

 الهتاف أن جمال افترض وقد. املنفى يف يزال ال كان الذي احلسيني، أمين احلاج: يمثله أنه اعتقدوا الذي للشخص
  .الغرور نشوة وأسكرته بتواضعه، البتة معروفاً يكن مل فهو ذلك؛ فهم ويمكن شخصياً، إليه موجهين كانا والتصفيق

 جلسة يف احلسيني، جمال بحضور العليا، العربية الهيئة اجتمعت القدس، إىل أميركية األنكلو اللجنة وصول عشية
 معارضته تأكيد مفهوم، غير لسبب اخلالدي، فخري حسين يعاود مل. عدمه أو أمامها املثول يف للبحث استثنائية

 العربية الهيئة اتخذت ذلك مع). العلمي؟ بموسى نكاية( بمعارضته جهر باشا حلمي أحمد لكن اللجنة، أمام للمثول
  )42.(اللجنة أمام الشهادة ملصلحة قراراً العليا

 إىل مستنداً متميزة بغطرسة ذلك نفذ وقد. العليا العربية الهيئة تشكيل إعادة الثانية احلسيني جمال مهمة كانت
 عليا عربية هيئة تشكيل أعلن مارس،/آذار 25 ويف. الشعبي بالتأييد مشروط غير تفويض على حصل أنه االعتقاد
 بك، مردم جميل هيئة يف عليه األمر كان كما اخلمسة العربي احلزب بأعضاء اجلديدة الهيئة احتفظت وقد. برئاسته

 السابقة الهيئة أن جمال مبرر وكان. اليد اختيار جمال اختارهم احلزب أصدقاء من" مستقلين" سبعة إىل باإلضافة
 يجوز ما لكن. ما حد إىل صحيح أمر وهو. ذلك إىل املاسة احلاجة عند العمل على قادرة وغير ومشلولة، منقسمة
 التواضع من كان أنه من الرغم على الفلسطينيين، من% 99 بتأييد يحظى العربي احلزب أن جزمه فيه التشكيك

 األُخرى األحزاب قادة شكل ما وسرعان)  43%.(95 إىل تتدنى أن يمكن النسبة بأن لإلقرار مستعداً كان بحيث
 حلمي أحمد – حلها جرى التي الهيئة من استُبعدوا الذين األعضاء كل وضمت. املضادة" العليا العربية اجلبهة"

 والغصين ،)الوطنية الكتلة( وصالح ،)اإلصالح( واخلالدي ،)االستقالل( الهادي عبد: اخلمسة األحزاب وزعماء باشا
 أمّا. نابلس يف املعارضين زعيم طوقان، بك سليمان إىل باإلضافة –) الدفاع( والنشاشيبي ،)الشباب مؤتمر(

 جمال تشكيلها يعيد أن قبل العربية الهيئة من باالستقالة حاذقاً قراراً اتخذ فإنه العلمي، موسى إىل بالنسبة
 االتفاق بموجب للمشروعين األحادية إدارته على بقوة ووافق اآلن تامة تغطية حال أي على له قدم الذي احلسيني،

  .العراق مع

 8 يف بيومين، ذلك وبعد. 1946 مارس/آذار 6 يف فلسطين إىل أميركية األنكلو اللجنة وصلت األثناء، هذه يف
 اجتماع إىل اللجنة، أمام املثول مبدأ بقبول العليا العربية الهيئة قرار إىل مستنداً العلمي، موسى دعا مارس،/آذار

 فقد. أساسي بشكل العامة للعالقات نشاطاً كان لكنه الظاهر، يف العربية الشهادات تنسيق على لالتفاق" عام"
 حوراين، وألبرت العليا، العربية الهيئة يف العربي احلزب أعضاء من ثالثة تضم حاشية مع العلمي موسى وصل

 عينه كما( القدس يف العربي للمكتب مديراً عُيّن جداً طموحاً صاعداً حمامياً الوقت ذلك يف وكان الشقيري، وأحمد
 الشخصيات من جمموعة أيضاً هناك وكان). تشكيلها أعاد التي العليا العربية الهيئة يف أيضاً احلسيني جمال
 سامح أحمد ووالدي الكاثوليكية، للطائفة فلسطين أساقفة ورئيس يافا، بلدية رئيس فيهم بمن الفلسطينية، العامة

 ولبنان وسورية ومصر تركيا قناصل الفلسطينيين العرب غير من احلاضرين أبرز من وكان)  44.(اخلالدي
  )45.(والعراق
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 ربما احلجم، متوسطة غرفة يف األميركية املسيحيين الشبان جمعية مبنى يف القدس يف اجتماعاتها اللجنة عقدت
 بكامل اللجنة أمام مثلوا الذين الصهيونيون القادة كان. جداً مقيَّداً اجلمهور حضور وكان. شخص ملئة تتسع

 ماِغنس، ويهودا مئير، وغولدا ،)بعد فيما شاريت( شرتوك وموشيه غوريون، – بن ودافيد وايزمن، حاييم: أعضائها
 وعوين احلسيني جمال: أربعة أعضائها بكامل اللجنة أمام مثلوا الذين الفلسطينيون وكان. األكبرين واحلاخامين

 حوراين وألبرت الشقيري وأحمد التوايل، على" العليا العربية اجلبهة"و" العليا العربية الهيئة" لـ ممثلين الهادي، عبد
  .اللجنة أمام مثلوا الذين العرب آخر ألبرت وكان. العربي للمكتب ممثلين

 كل املتحدة اململكة مثّل. بريطانيين وستة أميركيين ستة عضواً، عشر اثني من مكونة أميركية األنكلو اللجنة كانت
 عن البرملان يف عضو وهو بولر، – مانِنْغْهام ريجينالد الرائد ؛)املشارك الرئيس( سِنْغِلتون. إ جون القاضي: من

 فريدريك السير العمال؛ عن البرملان يف عضو كروسمان،. س. هـ. ر بنك؛ ميدالند مستشار كريّك،. ف. و احملافظين؛
 املتحدة الواليات ومثّل. العمال عن اللوردات جملس يف عضو موريسون، اللورد العمل؛ وزارة يف وزير بنائ لِغِت،

 للدراسات برنستون معهد مدير آيدِلُوت، فرانك الدكتور ؛)املشارك الرئيس( هَتْشِسون. ك جوزف القاضي: من كل
. ج. ج فرنسيسكو؛ سان من حمام كروم،. ك بارتلي ؛"هيرالد بوسطن" صحيفة حمرر بوكستون،. و فرانك املتقدمة؛

 هيئة هؤالء يساند وكان)  46.(دبلوماسي فيليبس، ويليام األمم؛ عصبة يف لالجئين السامي املفوض مكدونالد،
 يف يقال ما وأقل)  47.(البلدين بين بالتساوي اختيارهم جرى وسكرتيراً، مساعداً باحثاً وعشرين اثنين من مكونة
 ميول لديهم – وموريسون وكروسمان وبوكستون ومكدونالد كروم – األقل على أعضائها من خمسة إن اللجنة

 األقليات لشؤون ومساعد عميق صهيوين وهو نايلز، ديفيد جانب من كروم اقتُرح وقد. أعماقها تتفاوت صهيونية
 على بوكستون اقُترح وقد. وايز ستيفن احلاخام الصهيوين للقائد" جيداً صديقاً" مكدونالد وكان. األبيض البيت يف

 احملكمة يف الرائد والصهيوين املشارك القاضي فرانكفورتر، فيلكس جانب من بيرنز جيمس اخلارجية وزير
  )48.(العليا

 أعضائها من عدد زار الفترة، تلك ويف. 1945 مارس/آذار 28 حتى فلسطين يف أميركية األنكلو اللجنة بقيت
 20 يف وُقّع الذي تقريرها لكتابة سويسرا يف لوزان إىل توجهت وقد. وعمّان والرياض وبغداد وبيروت دمشق
  .أبريل/نيسان

 بالتقسيم، وكروسمان ومكدونالد كروم تمسك البداية يف. باإلجماع صدر إذا التقرير بتبني وعد قد بيفن كان
 فلسطين تكون بأالّ  توصية آخرون وحبذ. فلسطين إىل يهودي 100.000 بإدخال الفوري القبول أجل من وضغطوا

 بمنح التوصية بقوة سنغلتون وربط. املتحدة األمم وصاية حتت البلد وضع انتظار يف عربية أو يهودية دولة
 برقية وصول بعد" بازارية" صفقات إلجراء مفاوضات إىل املأزق وتطور. الهاغاناه بحل هجرة وثيقة 100.000

 بـ يوصي" باإلجماع اللجنة عن" تقرير صدور على العمل على حتثه هتشسون إىل) نايلز صاغها( ترومان من
 بدولة اللجنة توصية عدم مقابل يف وهكذا. أوروبا يف لليهود" الكبيرين والبؤس املعاناة لتفريج إيجابي برنامج"

 وثيقة 100.000 منح على البريطانيون وافق ،)حلها بدل( الهاغاناه إىل" شديد انتقاد" وبتوجيه يهودية، أو عربية
  .املهمالت سلة يف األبيض الكتاب وأُلقي. غوريون – وبن ترومان الفائز وكان)  49.(للهجرة

  العربي املكتب يف عملي
  1946 – 1945 بالقدس،

 ذروة يف ،1945 سنة خريف أوائل ففي. الوقت ذلك يف العربي املكتب إىل انضمامي هي تقدم ما لكل حاشية ثمة
 العشرين عامي أتممت قد كنت. بيته إىل موسى دعاين اخلالدي، فخري حسين عمي مع العلمي موسى صدام
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 الوقت ذلك حتى أعمل وكنت. السالفة السنة يف لندن جامعة من البكالوريوس شهادة على حصلت أن بعد وتزوجت،
 الشهر، يف جنيهاً عشر سبعة قدره براتب القدس، ضواحي من الفوقا، البقعة يف" األمة" ثانوية يف للتاريخ مدرساً
  .احلرامي شكري املهيب املربي يديرها وكان

 على ويبعث لإلعجاب، مثيراً موسى كان. سعدية الرشيقة زوجته صافحت حيث اجلميل، بيته يف موسى استقبلني
 لقضية التوثيق وجيد مقنع عرض تقديم أهمية على شدد وقد. احلزينتين الواسعتين وعينيه الدمث بأسلوبه الثقة

. املتعلمين العرب الشبان من واالستفادة القدس، يف هنا مكتب بإنشاء يبدأ أن يريد وكان. الغرب أمام فلسطين
 على ويطلعني عني مسؤوالً األخير وسيكون والتوثيق، األبحاث عن مسؤوالً وألبرت للمكتب، مديراً سيصبح الشقيري

 وسجل مكتبة وإنشاء مكتب إيجاد فعلينا. الصفر من سنبدأ كنا ألننا املساعدة إىل بحاجة كان. مسؤولياتي
 بالزهو، وشعرت كثيراً تأثرت اخلدمة؟ يف راغب أنا فهل. الغربية اإلعالم وسائل بممثلي الصالت وإقامة حمفوظات،

 يسمع أن وأمل ذلك، تفهم وقد. األمور يف للتفكير الوقت من قليل إىل بحاجة إنني قلت. يفّ التفكير على وشكرته
  .قريب عما جوابي

 الوقت يف لكنني. بألبرت جداً ومعجباً العربي، املكتب بمهمة فعالً أؤمن كنت ألنني العرض قبول كثيراً أحبذ كنت
 عملي يعتبر ربما حمتدمة، اخلالدي فخري حسين وبين بينه املواجهة كانت الذي موسى، أن تماماً أدرك كنت نفسه
 إىل الرجوع عليّ بأن شعرت لذلك. حسين عمي من قريباً  كان والدي أن سيما وال ما، حد إىل له فوز بمثابة معه

  .األقل على شكلياً عائلتي،

 القرار إن وقال العلمي بموسى االجتماع عن روايتي إىل والدي واستمع. تماماً للفكرة مؤيدة رشا زوجتي كانت
 إىل نفيه أثناء ويف. عادي غير بشكل ودية عالقتنا كانت. مكتبه يف فخري بحسين ذلك بعد اتصلت. إيلّ يعود

 – منتظمة بصورة – تزويده على أعمل وكنت. الرسائل عبر نتواصل كنا ،)1938 – 1937( سيشل جزر يف ماهي،
 كان( سعيد بولس مكتبة من أشتريها وكنت قراءتها، يفضل التي الروايات وهي البقر، رعاة عن باإلنكليزية روايات
 وفيها فخري، حسين إيلّ أرسلها بريدية بطاقة وأذكر. والدي من مايل بدعم اخلليل باب قرب) إدوارد عم يمتلكها

 عندما. مقلياً واملوز خمبوزاً واملوز مطبوخاً  واملوز نضراً  – املوز: يتغير ال الذي اليومي الغذائي نظامه عن يفيد
 جيدة فكرة انضمامي بأن يقتنع مل. العربي املكتب إدارة يف موسى طريقة على اعتراضاته يل شرح ملقابلته، ذهبت

  .العمل أقبل إنني له وقلت بموسى اتصلت التايل اليوم ويف. حمدد بشكل ذلك على يعترض مل لكنه جداً،

 مبنية بطبقتين احلجم متوسطة فيال على العثور وتم. لإليجار مالئم مبنى إيجاد يف املساعدة الفور على مني طُلب
 على حلم، بيت إىل العام الطريق من األيسر اجلانب على ثور أبو دير حي يف تقع كانت. صغيرة حديقة وذات باحلجر

 السامي املندوب قصر إىل فرعية طريق تفضي حيث املفترق عند احلديد سكة حمطة جنوبي ياردة 300 نحو بعد
 للسفارة الحقاً اختير الذي املوقع( أللنبي أو تالفيرا وثكنة طور، أبو دير جوار يف وتمر ،Evil Counsel تلة على

 للبنات الزراعية تسفي – بن ومدرسة املكبر، جبل على العربية والكلية الغولف، وملعب ،)إسرائيل يف األميركية
 السالف العقد يف تنقلت قد وكنت). القصر غاية ويف أزرق لون ذات سراويل يرتدين فيها الطالبات وكانت( اجملاورة

 حافلة ويف الهوائية، وبالدراجة القدمين، على مشياً وإياباً ذهاباً املرات من يحصى ال داًعد الطريق تلك على
 على جانبية عربة ويف) السائق خلف( نارية دراجة وعلى خصوصية، سيارة ويف أجرة، سيارة ويف املدرسة،

  .السواء

 الطبقة بك موسى ومكتب اإلنشائي املشروع وسيشغل الفيال، من األرضية الطبقة سيشغل العربي املكتب إن لنا قيل
 ويف. أيضاً الطبقة تلك يف بالعربية، التحدث يف الشيشروين وأسلوبه الواعد بكرشه الشقيري، مكتب وكان. العليا
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 الصوت، منخفض نشيط، هادئ مهذب جمدّر، وجه ذو أشقر نحيل األصل، خليلي رجل املكان يف ظهر مبكرة، مرحلة
 من طُرد وقد الشرقية، القدس لبلدية رئيس آخر الحقاً اخلطيب، روحي ذلك كان. املكتب سكرتير منصب ليشغل

 إىل وباإلضافة)  50.(ورقي منديل على مكتوب إسرائيلي عسكري بأمر 1967 يونيو/حزيران يف بفظاظة منصبه
 النشاشيبي الدين ناصر هم كامل بدوام يعملون آخرين موظفين العربي املكتب ضم وأنا، وروحي وألبرت الشقيري

 طلق ظريفاً شاباً فكان نصري، أمّا. ياسين احلميد وعبد الطرزي، ووديع الدجاين، وبرهان ،)اختصاراً نصري(
 وكان بالنفس، الثقة بالغ الذكاء، حاد القامة، قصير برهان وكان واسع، صيت ذا عربياً  صحافياً بعد وفيما اللسان

 فكانا اآلخران أمّا بقليل، سناً يكبرين كالهما وكان بيروت، يف األميركية اجلامعة من االقتصاد يف للتو تخرج قد
 موظفاً  وياسين غزة، من ودمثاً  طويالً أورثوذكسياً ثانوية مدرسة مدير الطرزي كان. األخيرين من بأكثر يكبرانني

 يفعل كان ماذا قط أعرف ومل. الواقع يف أللبرت مساعدين وبرهان أنا كنت. ما حد إىل بنفسه مزهواً يافا، بلدية يف
 الشقيري وأحمد العلمي موسى إىل ويرسله العربية للصحافة يومياً موجزاً يعدّ كان نصري لكن والطرزي، ياسين

  .جنيهاً  40 كان راتبي أن وأذكر. نقداً الشهرية ومصاريفنا راتبنا يدفع روحي وكان. وغيرهما

: أقسام ثالثة تنقسم وكانت. أميركية األنكلو اللجنة أمام املكتب شهادة مشروع على وبرهان، أنا ألبرت، أطلعنا
 قدمها التي للحلول نقد ذلك يف بما فلسطين، ملشكلة) فولسكاب صفحة 100 نحو( مطول عام عرض األول

 موسى وكان. املنطقي ومبرره العربي للحل عرض إىل باإلضافة فيها، يفكرون أو والصهيونيون البريطانيون
 ملحقاً ثالثين نحو من الثاين القسم ويتألف)  51).(ومراجعته موسى بإشراف ألبرت أي( النص سيكتب العلمي

 وسينجز. ألبرت يحددها الفلسطينية املشكلة من معينة جوانب تفصّل) كلمة 3000 – 2000 على منها كل يشتمل(
 عيساوي، وتشارلز صايغ يوسف منهم( اخلارج من اختصاصيون البقية وينجز أنا، وبعضها برهان بعضها

 وسيكون)  52.(كافة املالحق بمراجعة وألبرت موسى وسيقوم). االقتصادية املوضوعات يف يكتبان وكالهما
 كتابة جانب وإىل. الحقاً اختياره يتم أن على املكتب باسم املتحدث سيقدمها التي الشفهية الشهادة الثالث القسم

 أجرة بسيارة املكتب إىل ناقالً  به قمت ما وهو( املكتب مكتبة أنشئ أن عليّ كان بها، القيام كُلفت التي املالحق
 الغربية األنباء وكاالت ممثلي إىل والتحدث ،)يهودية مكتبات من اشتريتها التي اإلنكليزية الكتب من شحنات عدة

  ).داود امللك فندق بار على ترددي مع تماماً ينسجم كان ما وهو(

 من ذلك مكّننا وقد. طبقتنا ردهة عبر يمر أيضاً، الشقيري مكتب يوجد حيث العلوية، الطبقة إىل الوصول كان
 البلد، يف وجوده أثناء يف يومياً مكتبه إىل يأتي العلمي موسى كان. كثب عن واخلارجين القادمين كل" رصد"

 وأذكر. الزوار من سيالً يستقبل موسى وكان. ألبرت مع ساعات ويمضي مكتبه باب يغلق كثيرة مناسبات يف وكان
 السنة يف اغتيل الذي حيفا، يف العمايل الزعيم طه، سامي هو الظهر حمني نحيل شخص زيارات خاصة بصورة
  .زُعم كما أمين احلاج أنصار يد على التالية

 طويل وجه ذو العمر، من اخلمسينيات يف رجل أحدهما. خاص بشكل فضويل بمبنانا اجلدد املقيمين من اثنان أثار
 الرجل ذلك كان. وجهه طول يف زاد الذي األمر دائمة، بصورة الطربوش ويعتمر طبية نظارات يضع املالمح، صارم
 العلمي موسى عينه األردن شرق يف سابق حكومة رئيس وهو ،)قرابة بصلة لويل إىل يمت ال( الهدى أبو باشا توفيق
. بعد فيما وانتحر ،1948 حرب خالل األردن حلكومة رئيساً ثانية باشا توفيق عُيّن وقد. اإلنشائي للمشروع مديراً
 يرتدي القامة، منتصب العمر، من العشرينيات منتصف يف الشعر قصير أسمر وسيماً شاباً اآلخر اجلديد الوافد وكان
 يسرَّح ومل البريطاين، اجليش يف تطوع الذي التل، وصفي ذلك كان. نقيب برتبة البريطاين اجليش يف ضابط بدلة
. 1970 سبتمبر/أيلول خالل أشهرها مرات، عدة األردن يف احلكومة رئاسة الحقاً وصفي تسلم وقد. بعد اخلدمة من

 طبقتنا إىل يأتي كان ما وغالباً. له السيارة باب ويفتح حقيبته يحمل كان إذ ملوسى، مرافقاً يعمل أنه يبدو وكان
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 لكن. مونشهاوزن البارون لقب أكسبه بحيث جداً غريباً املآثر تلك بعض وكان. وغيرها العسكرية بمآثره ليمتعنا
 سمكها يبلغ خمطوطة أصبحت التي ومالحقها، املكتوبة الشهادة إجناز يف منهمكين كنا فقد. ذلك عن كفّر البارون

 ممكنة اخلارج يف طباعتها تكن مل. وتوزيعها وتوضيبها طباعتها أمر إىل أحد يتنبه مل أنه حد إىل إنشات، خمسة
 التصوير آالت جميء قبل األيام، تلك يف سهالً  أمراً ذلك يكن مل املكتب؟ يف ينجزها الذي ذا فمن. أمنية ألسباب

 الترقيم يؤمّن وكيف معاً؟ وترتّب جتمّع وكيف طباعتها؟ يجب التي النسخ عدد كم. الورق وفرز باالستنساخ
 أنه بهدوء البارون أعلن أيام، بضعة سوى لنا يتبق ومل صفوفنا، يف يدب الذعر بدأ وعندما جمموعة؟ لكل الصحيح

 ورتب العلوية، الطبقة إىل الستنسل آالت ونقل القرطاسية من كبيرة كميات اشترى. فعل وقد. األمور هذه بكل سيهتم
 ملدة ملل أو كلل دون من يعمل وبقي حدة، على نسخة كل أوراق تكديس يف وأخذ الكبيرة، القاعة حول الطاوالت

 أو واحد، عام وخالل. إضافية ساعة 24 أمامنا وبقي أنيقة، جمموعة 100 يف الشهادة نسخ ورتب وليلتين، يومين
 سنة القاهرة يف الفلسطينيون اغتاله حتى معاً  وبقيا وتزوجها العلمي، موسى زوجة سعدية، مع فر قليالً، أقل

  .األسود أليلول ثأراً 1971

*  *  *  

 لندن إىل متوجهاً القدس ألبرت غادر أميركية، األنكلو اللجنة أمام الشهادة من وجيزة فترة بعد مايو،/أيار يف
 من ذلك ويرجع. األمل خائب منصبه من استقال ،1947 يونيو/حزيران يف عام، وبعد. هناك العربي املكتب ليرئس

 تفاقم وإىل لندن، على املستمر ترومان ضغط بفعل الفلسطيني للوضع املستمر التدهور جراء إحباطه تزايد إىل جهة
 إىل عودته بُعَيد احلسيني أمين احلاج توىل فقد. أُخرى جهة من الفلسطينيين وخصومه العلمي موسى بين التوتر
 العلمي موسى يضع بأن قطعي بشكل وطالب العليا، العربية الهيئة قيادة ،1946 أبريل/نيسان يف األوسط الشرق
 فتحت ذلك، موسى رفض وعندما)  53.(أموالهما يسلّم وأن الهيئة سلطة حتت اإلنشائي وعواملشر العربي املكتب
 الوحيدة املمثليات وسمّتها ونيويورك لندن يف موازية مكاتب العربية، اجلامعة مع بالتنسيق الهيئة،

 جبر، صالح بلّغ املتحدة، األمم عن التقسيم قرار صدور بعد ،1947 ديسمبر/األول كانون ويف)  54.(للفلسطينيين
 احلايل األسبوع نهاية حتى مصاريفهم ستدفع" حكومته أن العلمي موسى الوقت، ذلك يف العراقية احلكومة رئيس

 الفدرايل التحقيقات مكتب األثناء تلك يف عليه أغار الذي نيويورك، مكتب موسى أقفل أشهر، وخالل)  55."(فقط
 فلسطين حرب انتهاء أعقاب ويف)  57.(أطول مدة تالشيه استغرق فقد لندن، مكتب أمّا)  56.(صهيوين بتحريض
 يف حياته جتربة إىل استناداً ،"فلسطين عبرة" العربي، الذاتي النقد يف جداً مؤثراً عمالً  العلمي موسى كتب مباشرة،

  )58.(والعربية الفلسطينية السياستين

 يف فعله ما وهو أكسفورد، إىل العودة على حوراين ألبرت غِبْ هاملتون املستشرق البروفسور حث األثناء هذه ويف
 عندما ثانية، مسارانا تقاطع السنة، تلك من الحق وقت ويف. ماغدلين كلية يف باحث كزميل ،1948 سنة أوائل

 يف عشر الثامن القرن يف الصوفية عن أطروحتي على للعمل (University College) أكسفورد إىل توجهت
 وأنا". العربية الشعوب تاريخ" املرجعي بكتابه أكسفورد يف ألبرت حياة وتُوّجت. غِبْ بإشراف وفلسطين سورية

 العربي الوجيه اي( جعله إنه إذ ألبرت، إىل بالنسبة العربي" الوجيه" صورة جسّد بك موسى أن من يقين على
  .العربية احلضارة تاريخ سرده يف الرحى قطب) املديني

 إىل ترجع) 1963 – 1961( تأسيسها فترة يف الفلسطينية الدراسات مؤسسة جذور أن إىل أشير أخيرة، وكحاشية
 بيروت، يف األميركية اجلامعة يف الوقت ذلك يف ندرّس كنا الدجاين وبرهان بأنني ذلك. القدس يف العربي املكتب

 موسى مثال كان ،1963 سنة يف سةاملؤس ثالثتنا أسسنا وعندما. زميلنا زريق قسطنطين الدكتور أصبح حيث
  �.التبعية ناحية من أخطائه تكرار عدم على تصميمنا من الرغم على برؤيته آمنّا فقد. أمامنا ماثالً العلمي
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