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ام: 
ّ
ال�سيخ عز الدين الق�س

م�سلح وقائد ثورة

*
ب�سير مو�سى نافع

في ال�سباح الباكر من يوم الأربعاء 1935/11/20 اندلعت 

مواجهة بين قوة �سرطة بريطانية ومجموعة �سغيرة من 

الفل�سطينيين الم�سلحين على تالل قرية يعبد في منطقة جنين. 

وعلى اإثر ال�ستباك الذي ا�ستمر لمدة ثالث �ساعات، قتل قائد 

ام واأربعة من رجاله، 
ّ
المجموعة الم�سلحة، ال�سيخ عز الدين الق�س

. اأما الإنجليز فقد قتل منهم �سرطي وجرح 
1
واأ�سر اأربعة اآخرون

اآخر. وقد اأ�سدرت ال�سلطات البريطانية بيانًا مخت�سراً نعتت 

. ويبدو اأنها كانت 
2
فيه المجموعة المقاتلة بقّطاع الطرق

غير قادرة على تمييز اأهمية الحدث اأو توّقع تداعياته. كانت 

ام في الحقيقة ذات دوافع كبيرة، وم�سممة 
ّ
مجموعة الق�س

على القيام بثورة �سعبية عارمة �سد الإنجليز وال�سهاينة، 

وقد تولدت من جذور عربية واإ�سالمية؛ ومن حالة الإحباط 

جريدة الجامعة اإلسالمية 21 تشرين ثاني 1935، جريدة جريدة   1
 28 الفتح،  مجلة   ،1935 ثاني  تشرين   22 العربية،  الجامعة 

تشرين ثاني 1935.

ثاني  تشرين   21،)Palestine Post( بوست  بالستاين  جريدة   2
1935. لقد كان الصهاينة، وبشكل أكيد، أكثر عمقاً في تقدير 
الحادثة من نظرائهم البريطانيين. كتب موشي بيلينسون وهو 
قائد صهيوني: »هؤالء األشخاص ليسوا قّطاع طرق، ألن أسماء 
تحمل  السياسي،  وموقعهم  االجتماعي،  ووضعهم  بعضهم، 
المدارس،  ومدراء  المساجد،  خطباء  النخراط  واضحة  شهادة 
ومسؤولي جمعيات الشبان المسلمين في قطع الطرق. إنهم 
ليسوا عصابة لصوص لكنهم جسم لإلرهاب السياسي أولئك 
شاي  في  مقتبس  فلسطين«.  في  السلطات  واجهوا  الذين 
 ،1939-1929 فلسطين  في  واإلرهاب  العربية  الثورة  الشمان: 

حالة الشيخ عز الذين القّسام وحركته، )باإلنجليزية(، وفي
Kedouri, Elie, and Haim, Sylvia G. (Editors), Zionism and 
Arabism in Palestine and Israel, Frank Cass, London, 
(1982), p. 68.

ال�سيا�سي الذي اأ�ساب المجتمع الفل�سطيني عقب ا�سطرابات 

البراق عام 1929؛ واأي�سًا من الفو�سى وعدم النجاح اّلذين 

ميزا الحركة الوطنية الفل�سطينية خالل ال�سنوات ال�سابقة.

تتناول هذه الدرا�سة جذور وبنية وظروف ونتائج 

ام في �سياق 
ّ
الحركة الق�سامية، وتحاول فهم �سخ�سية الق�س

حركة الإ�سالح العربي والإ�سالمي، ودورها في التنوير 

القومي لطالبها واأبنائها تجاه القوى الغربية في فترة ما 

بين الحربين العالميتين، كما ت�سعها في ال�سياق الوطني 

الفل�سطيني، واآمل اأن ت�ساعد هذه المقاربة على فهم الظروف 

التي هياأت الأر�سية لنطالق الثورة الفل�سطينية ما بين عامي 

1936 و1939، كما اآمل اأن ت�ساعد اأي�سًا في فهمنا لعروبة 

الق�سية الفل�سطينية واإ�سالميتها. 

العاِلم 
ولد محمد عز الدين في جبلة في منطقة الالذقية جنوبي 

1883. كان والده )عبد القادر م�سطفى الق�سام( 
3
�سوريا، عام 

يبدو أن هذا هو التقدير الصحيح لتاريخ ميالده، وحسب حسين   3
القسام(،  الدين  عز  الشيخ  حياة  من  )جوانب  حمادة،  عمر 
المدنية  وقائع فلسطينية، 1:2 )1986(، ص. 51، فإن السجالت 
الرسمية في جبلة تشير إلى السنة 1301 هجرية التي توافق 
فلسطين  ونكبة  النكبة  أحداث  الخطيب،  نمر  ميالدية،   1883
)بيروت: دار مكتبة الحياة،1967(، ص. 154، وخير الدين الزركلي، 
السادس،  الجزء  للماليين،1989(،  العلم  دار  )بيروت:  األعالم، 
نظرا  معقولة  تظل  والتي   1882 السنة  إلى  أشار   ،267 ص. 
س.  اهلل.  عبد  والميالدي.  الهجري  التقويمين  تطابق  لعدم 
االسالمية  الفصلية  القسام«،  الدين  عز  وفكر  »حياة   شليفر، 
)1979(، ص.62، علي حسين خلف،   23:2  ،)Islamic Periodica(
االستقالل،  جامع  مدرسة  القسام:  الدين  عز  الشيخ  »تجربة 
حمودة،  وسميح   ،17  ،)1982(  126 العدد  فلسطينية،  شؤون 

في  باحثاً  ويعمل  التاريخ،  في  الدكتوراة  يحمل  وباحث  كاتب   *
مركز الجزيرة لألبحاث.
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مر�سداً للطريقة القادرية ال�سوفية في جبلة ومدر�سًا في 

مدر�ستها الإ�سالمية، وفي مرحلة معينة كان له موقع ب�سيط 

ام 
ّ
. تلقى عز الدين الق�س

4
في المحكمة ال�سرعية العثمانية

تعليمه المبكر في كّتاب جبلة، في زاوية الإمام الغزالي، كما 

ح�سر حلقة ال�سيخ �سالم طبارة، العالم البيروتي المعروف 

. وفي م�ستهل القرن 
5
الذي ا�ستقر في جبلة لبع�س الوقت

ام اإلى الأزهر في القاهرة ليدر�س للدرجة 
ّ
الع�سرين اأر�سل الق�س

ام في هذه المرحلة المهمة في حياته، 
ّ
. رافق الق�س

6
الجامعية

عدداً من طلبة العلم ال�سرعي ال�سباب، والذين كان من �سمنهم 

اأخوه فخر الدين، وعز الدين التنوخي، وهو ابن عائلة دم�سقية 

نبيلة، اأ�سبح على عالقة خا�سة واأليفة مع الق�سام. ويعتقد 

ام در�س مع الم�سلح العربي الكبير محمد 
ّ
ب�سكل كبير اأن الق�س

. ي�سكك عبد اهلل �سليفر في �سيرته 
7
عبده، واأنه التقى ر�سيد ر�سا

ام بهذه العالقة مع محمد عبده وتاأثيره 
ّ
الق�سيرة حول الق�س

. ومن المهم تو�سيح هذه النقطة لتحديد الإطار 
8
الالحق عليه

المرجعي للق�سام في الوقت الذي كانت فيه طبقة »العلماء« 

ام 
ّ
تمر بتحولت جذرية عندما بداأت حياة عز الدين الق�س

بالتبلور، لقد ات�سح اأنه مقدر له دور عام اأكثر من دوٍر ثقافٍي 

اأو تعليمي. لقد كان راعيًا مثاليًا في خدمة المجتمع وفي 

طليعة حركته: �سيا�سيًة كانت اأم غير ذلك. كان ينطلق ويعمل 

من فهم معين لالإ�سالم فيما كان يعتقد اأنه واجبه، وقد ظهر 

اأنَّ هذا الفهم يختلف عن التقاليد المعروفة للنظام المّلي 

ام في الحقيقة ناقداً لعدد من مظاهر 
ّ
العثماني. لقد كان الق�س

التقاليد، كغيره من م�سلحي ع�سره، ويظهر انتماوؤه الرئي�سي 

لالإ�سالميين العرب المعا�سرين في عدد من مراحل حياته، 

وعالقته بعز الدين التنوخي هي الموؤ�سر الأول المهم. 

كان التنوخي )1889-1966( مرتبطًا بحلقات ال�سلفية 

في دم�سق في نهايات القرن التا�سع ع�سر وبدايات القرن 

الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام، 
1882-1935، القدس: جمعية الدراسات العربية، 1985، ص. 21، 
هؤالء أيضاً أشاروا إلى عام 1882. ورغم ذلك التاريخ، ففي بيان 
تاريخ  في  القّسام  الدين  عز  المجاهد  الشيخ  الحوت،  نويهض 
تاريخ  تبنت   ،25 ص.   ،1987 االستقالل،  دار  بيروت،  فلسطين، 

1871، بال دليل فعلي. 

أمين سعيد في جريدة الجامعة اإلسالمية، 25 و26، تشرين ثاني   4
1935، شليف، مصدر سابق، ص. 62، خلف، مصدر سابق، ص. 

.18

شليفر، مصدر سابق، ص. 62.  5

الجامعة اإلسالمية، 25 و26 تشرين ثاني 1935، جريدة الجامعة   6
العربية، 20 كانون أول 135، خلف، مصدر سابق، ص. 19.

الجامعة االسالمية،25 و26، تشرين ثاني 1935، ابراهيم السيد   7
ابن  مطبعة  دمشق:  العربية،  اآلثار  مجمع  المصري،  عيسى 
زيدون، 1936، ص. 151-2، زكي محمود مجاهد، األعالم الشرقية 
في لمعات الرابعة عشرة الهجرية، القاهرة: مكتبة المجاهد، 
1950، الجزء 2، ص. 1939، الزركلي، مصدر سابق، الجزء السادس، 

ص. 267.

شليفر، مصدر سابق، ص. 64.  8

ح باآرائه الإ�سالحية 
ّ
. وبعد عودته من الأزهر �سر

9
الع�سرين

والعروبية. وعندما اأر�سل التنوخي اإلى فرن�سا لدرا�سة العلوم 

 .
10

ام على العالقة مع اأ�سرته
ّ
الزراعية عام 1910، حافظ الق�س

عرف التنوخي خالل �سنوات الحرب العالمية الأولى بن�ساطه 

ال�سيا�سي في اإطار الحركة العربية، بعك�س الق�سام. وقد 

تخلى التنوخي عن انتمائه للجي�س العثماني والتحق بجي�س 

في�سل العربي لفترة ب�سيطة، ولكّنه كالعديد من الإ�سالحيين 

الآخرين فقد انتهى به الأمر اإلى القاهرة حيث بقي هناك 

حتى نهاية الحرب. بعد تاأ�سي�س الحكومة العربية في دم�سق 

التحق التنوخي بالمجل�س التعليمي وكان من بين موؤ�س�سي 

الأكاديمية العربية في دم�سق.

في بلدة جبلة ال�سغيرة، وبعيداً عن �سخب الحياة في 

ام خطًا اإ�سالميًا اإحيائيًا. واأ�سبح معلمًا في 
ّ
دم�سق، تابع الق�س

مدر�سة البلدة الإ�سالمية، التي كانت ت�سرف عليها الطريقة 

ام المواجهة مع النظام ال�سوفي 
ّ
القادرية. وقد تجنب الق�س

للتعليم، لإدراكه ل�سيطرة ال�سوفية ونفوذها في جبلة، لكنه 

اأ�ساف درا�سة القراآن وتف�سير القراآن والفقه اإلى المنهج 

ام حملة اأخالقية ت�سجع على اللتزام 
ّ
التعليمي. اأطلق الق�س

بالأخالقيات وال�سلوكيات الدينية، من وجهة نظر الإ�سالم 

 ،
11

التقليدي، وعلى محاربة مظاهر القمار و�سرب الخمر

م�ستغاًل موقفه كاإمام لم�سجد البلدة )م�سجد اإبراهيم بن اأدهم(. 

كان العاِلم الإ�سالمي ال�ساب يعلي من �ساأن الدين الر�سمي 

مقابل الدين ال�سعبي، في كل من المدر�سة والم�سجد. 

ام 
ّ
كان اجتياح طرابل�س الليبية حدثًا مهمًا في عمل الق�س

المبكر وفي ال�سحنات الأيديولوجية التي اأ�سهمت في ت�سكيل 

عالمه، ولم تكن ردة فعله مح�سورة بما هو متوقع من رجل 

دين محلي، كالدعاء الداعم المكرر، اإنما امتدت لتكون ردة 

فعل عالم مازالت نظرته لعالم الإ�سالم ودوره تت�سع ب�سكل 

 .
12

كبير، فنادى بالجهاد وجمع التبرعات لدعم جهود الحرب

وفي منت�سف �سيف 1912، وبينما ا�ستمرت المقاومة 

العربية والعثمانية للغزو الإيطالي بقيادة عزيز علي الم�سري 

ام مجموعة من المتطوعين و�سافر اإلى 
ّ
واأنور با�سا، نّظم الق�س

ال�سكندرونة حيث اعتقد اأّن ال�سلطات العثمانية �ستزودهم 

بو�سيلة نقل اإلى ال�سكندرية قرب الحدود الليبية. لكن في ذلك 

الوقت جاءت حكومة جديدة في الآ�ستانة وكانت المفاو�سات 

الإيطالية العثمانية للت�سوية جارية، وبعد النتظار لمدة �سهر 

ام 
ّ
تقريبًا في ال�سكندرونة اأعادت ال�سلطات العثمانية الق�س

ومجموعته اإلى جبلة، وفي �سهر ت�سرين اأول وقعت معاهدة 

محمد عبد اللطيف صالح فرفور، أعالم دمشق في القرن الرابع   9
الزركلي،   ،208 ص.   ،1987 المالح،  دار  دمشق:  الهجري،  عشر 

مصدر سابق، الجزء 4، ص. 229.

شليفر، مصدر سابق، 64 .  10

الجامعة االسالمية، 25 و26 تشرين ثاني 1935، المصري، مصدر   11
سابق، ص. 152.

زهير مارديني، ألف يوم مع الحاج أمين، بيروت: دار الفرقان، 1977،   12
ص. 282.
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�سالم بين الحكومتين العثمانية والإيطالية.

�سكل الحتالل الإيطالي لليبيا �سدمة لل�سعوب العربية 

وعزز عدم ثقة العرب بحكام الآ�ستانة ما بعد ال�سلطان عبد 

الحميد. ورغم ذلك ورغم اطالعه ال�سخ�سي على الخلل في 

الحكومة، ورغم المعار�سة المتنامية في اأو�ساط الدوائر 

ام اأخذ جانب 
ّ
الإ�سالحية العربية لالآ�ستانة، فقد ظهر اأن الق�س

الدولة والخليفة في الحرب العالمية الأولى، في موقف م�سابه 

. مع 
13

لموقف عربي اإ�سالمي اآخر هو الأمير �سكيب اأر�سالن

نهاية الحرب كانت معظم المنطقة ال�ساحلية اللبنانية - 

ال�سورية قد اأ�سبحت تحت الحتالل الفرن�سي، بالإ�سافة اإلى 

.
14

معظم �سمال �سوريا بما فيها الالذقية واإقليم العلويين

بينما كانت فرن�سا تتفاو�س مع حليفتها بريطانيا حول 

م�سير الأجزاء العربية من الدولة العثمانية، فاإنها رف�ست 

العتراف بمطالب العرب بالوحدة. لذلك فاإن حكومة في�سل 

في دم�سق لم تب�سط �سيطرتها حتى انهيارها عام 1920 اإل 

على الأجزاء الداخلية من �سوريا. وكردة فعل على الحتالل 

الفرن�سي فاإن العلماء والأعيان والوطنيين العرب اأ�س�سوا قواعد 

للمقاومة في الجبال والغابات والأحرا�س، �سمد بع�سها اإلى 

ما بعد �سقوط حكومة في�سل. لقد كانت هذه المجموعات تعمل 

 .
15

ب�سكل منف�سل وغير من�سق، واإن كان ولوؤها الأ�سمى لدم�سق

ام، التي اتخذت من قرية زنقوفة قاعدة 
ّ
تكونت مجموعة الق�س

. وخالل عام 
16

لها، ب�سكل رئي�سي من اأتباعه وعدد من اأقاربه

ام اأتباعه 
ّ
طويل من ال�سراع �سد الفرن�سيين، اأخ�سع الق�س

لتدريب ع�سكري وديني في نف�س الوقت، وزرع في نفو�سهم 

 عميقًا للجهاد. 
ً
معنى

ام م�ستمرة في المقاومة ال�سورية 
ّ
لم تكن مجموعة الق�س

في عامي 1920 و1921 هذا على الرغم من اأن مجموعة 

عمر البيطار )وهو من الأعيان ال�سوريين من نف�س المنطقة( 

ا�ستمرت في القتال حتى ربيع عام 1921، وذلك بعد انق�ساء 

. وعلى اأي حال فقد 
17

فترة من الوقت على مغادرة الق�سام

المؤرخ  من  شليفر  يقتبس   ،65 ص.  سابق،  مصدر  شليفر،   13
الجيش  في  خدم  القّسام  أن  قوله  الشاويش  زهير  اإلسالمي 
لحامية  إماماً  عين  عالماً،  لكونه  لكن  الحرب،  خالل  العثماني 

دمشق.

زين، نور الدين زين، الصراع من أجل استقالل العرب: الدبلوماسية   14
 ،1960 بيروت: خياط،  فيصل،  الغربية وصعود وسقوط مملكة 
ص. 34 -40؛ يوسف الحكيم، سوريا في العهد الفيصلي، بيروت، 

دار النهار، 1982، ص.41.

الفصائل األربعة الرئيسية كانت حتى ذلك الوقت بقيادة إبراهيم   15
أنطاكيا،  في  بركات  صبحي  حماة-حلب،  منطقة  في  هنانو 
في  والقّسام  البيطار  وعمر  العلويين،  جبل  في  العلي  صالح 
المنطقة السهلية في منطقة الالذقية. لمزيد من التفاصيل 
راجع زين، مصدر سابق، الحكيم، مصدر سابق؛ وأدهم الجندي، 
دمشق:  الفرنسي،  االنتداب  عهد  في  السورية  الثورة  تاريخ 

مطبعة االتحاد،1960.

الجندي، مصدر سابق، ص. 5- 24. شليفر، مصدر سابق، ص. 66.  16

 .53 ص.  سابق،  مصدر  حمادة،  66؛  ص.  سابق،  مصدر  شليفر،   17
لمزيد من التفاصيل عن األدوار التي لعبها القائدان الرئيسيان 

اأظهرت تجربة مقاومة الفرن�سيين مياًل قويًا لدى هذا العالم 

الأزهري وتلميذ مدر�سة الإ�سالح الإ�سالمي لتبني الجهاد 

بمعناه الم�سلح عند ال�سرورة، كما علمه ذلك بع�س القواعد 

المهمة اأي�سًا. ورغم اأن المقاومة ال�سورية كانت بطولية ب�سكل 

ل يمكن اإنكاره، اإل اأنها ت�سرذمت نتيجة المناف�سة الداخلية 

داخل طبقة الأعيان. كما اأن الخالفات الطائفية والإقليمية 

المتنامية كانت مدمرة بنف�س الم�ستوى، والأمر ذاته ينطبق 

على خالفات الأعيان والفالحين. كما اأن اإدارة الخالفات 

ال�سيا�سية كانت در�سًا يجب تذكره.

ام بفعل و�سعه 
ّ
قبل �سقوط الحكومة العربية، اأجبر الق�س

الع�سكري ال�سيئ على التوجه اإلى دم�سق لطلب دعم في�سل، وقد 

ام 
ّ
قّدمه عز الدين التنوخي لفي�سل، وفي اللقاء اأكد الملك للق�س

على دعمه، ولكن �سرعان ما طغت اأنباء هزيمة مي�سلون وتقدم 

 .
18

الفرن�سيين نحو دم�سق على كل من الملك والعاِلم المقاتل

ام مغادرة �سوريا المحتلة اإلى 
ّ
حينها قرر ال�سيخ عز الدين الق�س

فل�سطين، ب�سبب �سدور حكم بالإعدام بحقه من قبل محكمة 

فرن�سية ع�سكرية. كانت الخطوة الأولى هي التوجه �سراً اإلى 

بيروت، حيث كان التنوخي جاهزاً للمخاطرة مرة اأخرى، 

ام اإلى حيفا عام 1920 
ّ
. و�سل الق�س

19
وتزويده بوثائق �سفر

برفقة معاونه القديم و�سديقه المخل�س ال�سيخ اأحمد الحنفي 

.
20

وعدد قليل من الأقارب والأتباع

�ساعد قرب فل�سطين والتوجه الليبرالي البريطاني 

في بداية النتداب على جعلها ملجاأً رئي�سيًا للقادة العرب 

ام ترتيب حياة 
ّ
ال�سوريين. لذلك لم يكن من ال�سعب على الق�س

جديدة بعد و�سول اأولده وزوجته وبعد اأن ا�ستاأجر بيتًا في 

ام هو التزامه 
ّ
الحي القديم من حيفا. المميز في حالة الق�س

التام تقريبًا بفل�سطين، فعلى العك�س من العديد من الوطنيين 

ال�سوريين في المنفى، لم ي�سجل عنه اأية محاولت لتجديد 

انخراطه في ال�سيا�سة ال�سورية. لقد اأ�سبحت فل�سطين الآن 

وطنه واأ�سبح نظره مركزاً على �سعبها وم�ستقبلها.

كانت معظم الموؤ�س�سات الإ�سالمية والأوقاف في حيفا 

تدار في بداية عقد الع�سرينيات من قبل الجمعية الإ�سالمية 

التي تاأ�س�ست عام 1919. قّدم �سديق محلي، يدعى الحاج 

مصدر  الجندي،  راجع  العلي  وصالح  هنانو  إبراهيم  للمقاومة 
سابق، ص. 31 وما يليها.

الجامعة اإلسالمية، 25 و26 تشرين ثاني 1933، حماده، مصدر   18
سابق، ص. 53، شليفر، مصدر سابق، ص. 6.

خلف، مصدر سابق، ص.32.  19

لفلسطين  القّسام  دخول  إلى  بريطاني  رسمي  مصدر  أشار   20
سنة 1921، »تقرير عن اإلرهاب، 1936- 1937، ص. 7، أوراق تشارلز 
تيغارت، المحفوظة في كلية سانت أنطوني بجامعة أكسفورد، 
في  اإلسالمية  الجمعية  أعيان  من  مرسلة  أخرى  وثيقة  لندن. 
حيفا للمندوب السامي البريطاني تظهر توقيع القّسام من بين 
للقدس،  الحسيني كمفٍت  أمين  الحاج  النتخاب  تأييداً  آخرين، 
)راجع نسخة عنها في حمودة،  تاريخ 5 نيسان 1921م  وتحمل 
إلى  وصل  القّسام  أن  إلى  يشير  وهذا   .)133 ص.  سابق،  مصدر 

حيفا في وقت ما قبل نيسان 1921.
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ام مدر�سًا 
ّ
ام للجمعية، وُعيِّن الق�س

ّ
اأمين نور الدين، ال�سيخ الق�س

، وفي عام 1924 
21

في مدر�سة البرج الثانوية التابعة للجمعية

ُعيِّن ال�سيخ كامل الق�ساب، وهو منفي �سوري اأي�سًا، مديراً 

ام المدر�سة لعدم تمكنه من التما�سي 
ّ
للمدر�سة. غادر الق�س

مع الإجراءات الإدارية المت�سددة لزميله العاِلم، واختير بعد 

ذلك مبا�سرة تقريبًا من قبل الجمعية الإ�سالمية لي�سبح 

. ل �سك 
22

اإمامًا لم�سجد ال�ستقالل حديث الإن�ساء في حيفا

اأنه منذ و�سوله اإلى حيفا بداأ يوؤثر على المدينة، ل�سيما على 

النا�س العاديين من �سكان حيِّه. ولكن الم�سجد اأعطاه الفر�سة 

. لقد وجد 
23

للو�سول لجمهور عري�س ب�سكل اأكثر قربًا وانتظامًا

�س.
ِّ
و�سيلة التاأثير من خالل وجوده كعاِلم وخطيب ومحر

ام منها اإلى 
ّ
تحولت مدر�سة البرج التي انتقل الق�س

م�سجد ال�ستقالل، اإلى قاعدة للقاء ال�سلفيين وتجمعهم، خا�سة 

. كان هناك تف�سير 
24

اب فيها بعد تعيين ال�سيخ كامل الق�سّ

ام بال�ستقالة من عمله في 
ّ
يمكن قبوله بال منازع لقرار الق�س

التعليم، وذلك ب�سبب انخراطه في الجماهير وكثرة م�ساغله 

الجتماعية التي جعلت من ال�سعب عليه اللتزام بجدول 

مدر�سي محدَّد. رغم ذلك فقد جعلت الحياة الجتماعية الن�سطة 

اب عر�سة  المتعددة الأبعاد التي عا�سها ال�سيخ كامل الق�سّ

لمهاترات مدر�سية ولنظريات الموؤامرة، اإلى الدرجة التي تم 

ام مع 
ّ
. تماهى ال�سيخ الق�س

25
اتهامه فيها بالرتباط بالإنجليز

مجموعة عربية اإ�سالمية مكونة من ال�سيخ كامل الق�ساب، 

هاني اأبو م�سلح )�سوريان(، ر�سيد الحاج اإبراهيم، وهو قائد 

فل�سطيني مميز في حيفا واأحد موؤ�س�سي حزب ال�ستقالل 

اب كاأحد  عام 1932. اأخيراً ذكر م�سدر ق�سامي ال�سيخ الق�سّ

. واأكد م�سدر اآخر اأن 
26

ام ال�سرية
ّ
رين لمنظمة الق�س القادة المبكِّ

اب طلبًا  ام توجهوا للق�سّ
ّ
من تبقى طليقًا من مجموعة الق�س

.
27

للن�سح

اب )1954-1873(  ولد محمد كامل )با�سا( اأحمد الق�سّ

مجاهد، مصدر سابق، ص. 139.  21

االستقالل  مسجد  تاريخ  وعن   .87 ص.  سابق،  مصدر  خلف،   22
راجع حمودة، مصدر سابق، ص. 44 الشمان، مصدر سابق، ص. 
إماماً  عين  القّسام  أن  إلى  خاطئ  بشكل  الشمان  يشير   ،60

للمسجد عام 1922.

معاصر)باإلنجليزية(،  تاريخ  فلسطين  الكيالي،  الوهاب  عبد   23
لندن، كرووم هلم، 1978، ص. 180.

والقّصاب  القّسام  يكن  لم  ص.67.  سابق،  مصدر  شليفر،   24
وحدهما يعمالن في المدرسة، لكن أيضاً كان سوري آخر منفي 
وعروبي إسالمي وهو هاني أبو مصلح، راجع عجاج نويهض، رجال 
من فلسطين، بيروت: منشورات فلسطين المحتلة، 1981، ص. 

.110

 .58-9 ص.   ، سابق  مصدر  حمادة،  المثال،  سبيل  على  راجع   25
شليفر، مصدر سابق، ص. 68، وقد قلل شليفر من دور القّصاب 

ومكانته كمعلم.

نويهض، مصدر سابق، ص. 110، شليفر، مصدر سابق،ص. 88.  26

مقابلة شخصية مع القسامي سليمان عبد القادر أبو حمام،   27
آذار 1990، أجريت في دمشق.

وتربى في دم�سق حيث عرف في �سبابه بكونه رجاًل قويًا 

، وبعد اأن خبر تحوًل روحيًا مفاجئًا، ترك حياة 
28

)فتوة(

ال�سارع ودخل م�سجد العقيبة، حيث ق�سى عدة �سنوات يتابع 

درا�سات عربية واإ�سالمية. و�سافر اإلى القاهرة عام 1898 

ليكمل درا�سته العليا في العلوم الإ�سالمية في الأزهر، حيث 

اب  كان محمد عبده مدر�سه للقراآن والتف�سير. لحقًا اأ�س�س الق�سّ

المدر�سة الكمالية في دم�سق والتي تطوع للتدري�س فيها عدد 

من العروبيين الإ�سالميين بما فيهم عبد الوهاب الإنجليزي، 

عارف ال�سهاب، عبد الرحمن ال�سهبندر، اأ�سعد الحكيم، وخير 

الدين الزركلي. ن�ساأت المدر�سة كمركز مهم لن�سر الأفكار 

الإ�سالحية العروبية قبل وبعد اندلع الحرب العالمية الأولى. 

اب كعدد اآخر من مدر�سي المدر�سة ع�سواً في  واأ�سبح الق�سّ

الحركة العربية. 

اب من قبل عروبيي دم�سق اإلى القاهرة في  ابتعث الق�سّ

بداية الحرب العالمية الأولى لمناق�سة رد العرب على الأو�ساع 

الجديدة مع قادة حزب الالمركزية في القاهرة، حيث اأ�س�س 

عالقة قوية وطويلة الأمد مع ال�سيخ ر�سيد ر�سا، و�سعر مثله 

لحقًا بنفور من �سريف مكة، ال�سريف ح�سين.

اب  هكذا، ومثل العديد من الإ�سالحين العرب، انتقل الق�سّ

تدريجيًا اإلى �سف عبد العزيز اآل �سعود. في دم�سق الفي�سلية 

في ع�سرينيات القرن الع�سرين، وعندما تاأرجح الملك بين 

مقاومة الفرن�سيين اأو ا�ستيعاب مطالبهم، تحول ال�سيخ كامل 

اب اإلى ثوري وقائد للجان ال�سعبية الوطنية في دم�سق،  الق�سّ

. من المرجح اأنه 
29

والتي �سكلت تحديًا جديًا لحكومة في�سل

ام على 
ّ
خالل هذه الأوقات الم�سطربة والعاطفية، تعرف الق�س

اب، بعد �سقوط دم�سق والحكم  زميله العالم الثائر. انتقل الق�سّ

عليه بالإعدام من قبل الفرن�سيين، اإلى نجد حيث عين مديراً 

للتعليم. لكنه �سرعان ما اأ�سيب بمر�س مزمن ا�سطره اإلى 

طر هو 
ّ
النتقال من طق�س ال�سحراء القا�سي اإلى حيفا، حيث �س

ام عالقة تعاون قوية.
ّ
والق�س

ومثل العديد من العروبيين ال�سوريين الذين ا�ستقروا في 

اب بع�س ال�سالت مع �سباط اإنجليز،  القاهرة، فقد اأقام الق�سّ

خا�سًة اأولئك الذين يعملون في المكتب العربي مثل هوجارث 

واأرلوند وكاليتون. ولقد كانت عالقته الأ�سهر مع الإنجليز 

من خالل مجموعة مذكرة ال�سبعة عام 1918 التي قدم فيها 

اب و�ستة اآخرون من الوطنيين العرب، مطالب العرب  الق�سّ

بدولة م�ستقلة اإلى م�سئولي المكتب العربي وطالبوا بتو�سيح 

. بعد 15 عامًا تمت اإ�سافة نبذة عن 
30

ال�سيا�سة البريطانية

محمد مطيع الحافظ ونزار أباظا، تاريخ علماء دمشق في القرن   28
الرابع عشر الهجري، دمشق، دار الفكر، 1986، مج 2، ص. 657 - 

.667

التمدن  جمعية  دمشق،  بقلمه،  حياته  الخطيب،  الدين  محب   29
االسالمي 1979، ص. 4-73؛ 

Khoury, Philip S., Urban Notables and Arab Nationalism, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 89-90.

نشرت  البريطانية  على  والرد  العربية  المتعلقة  الوثائق   30
 cmd5964 عنوان  تحت  البريطانية  الحكومة  قبل  ًمن  رسميا 



] 10 [   الشيخ عز الدين القّسام: مصلح وقائد ثورة

اب في تقرير بريطاني �سري تحت عنوان »من هو من  الق�سّ

، ولقد كتب هذا التقرير با�ستخدام 
31

العرب في فل�سطين«

م�سطلحات من الوا�سح اأنها �سلبية وغير محببة، وكان هذا 

اب بعمق مع اإ�سالميين عرب  في الفترة التي انخرط فيها الق�سّ

اآخرين في الحث على عقد موؤتمر قومي عربي. 

اب في  ام والق�سّ
ّ
لقد كان التقارب والتعاون بين الق�س

ام قد غادر مدر�سة 
ّ
حيفا وا�سحًا عام 1925 )بعد اأن كان الق�س

البرج(، حيث انخرطا ب�سكل وا�سح في نزاع اإ�سالحي- 

محافظ حول بع�س الممار�سات ال�سعبية لمظاهر الإ�سالم 

ام 
ّ
الأ�سلية. لقد اأثيرت الق�سية من خالل فتوى اأ�سدرها الق�س

رداً على �سوؤال حول رفع ال�سوت بالتهليل والتكبير اأثناء 

ام 
ّ
ت�سييع جنائز الم�سلمين اإلى المقابر، وعك�ست فتوى الق�س

وجهة نظر تقليدية لالإ�سالحيين م�ستمدة من الدين الر�سمي 

تنكر هذا الفعل وت�سفه باأنه غير اإ�سالمي وتدعو اإلى اإيقافه، 

ومن المرجح اأن تكون الفتوى قد حر�ست الدوائر التقليدية 

على ردود فعل قوية، فقد هاجمت جريدة اليرموك الحيفاوية 

ام، وطالب معار�سون اآخرون للفتوى 
ّ
بقلم محررها ال�سيخ الق�س

ام من موقعه 
ّ
ال�سيخ محمد مراد، مفتي حيفا، باإقالة الق�س

. بدا ب�سكل وا�سح اأن جريدة اليرموك 
32

في م�سجد ال�ستقالل

ام حقه في الرد على هجومها، مدعية اأنه كان 
ّ
تنكر على الق�س

يبحث عن تح�سين مكانته من خالل زرع بذور الخالف في 

ام رده اإلى ال�سحيفة الأخرى 
ّ
المجتمع. بعد ذلك اأر�سل الق�س

، حيث تحدث فيه بقوة �سد الطقو�س 
33

في حيفا، الكرمل

التقليدية القائمة على تجاهل ال�سريعة، واأ�سار اإلى »الدوائر 

النتهازية التي اأ�سبح دوام تجاهل ال�سريعة م�سدر رزق 

لها«. ما من �سك اأن الم�ساألة بحد ذاتها ل ت�ستحق الجدل الذي 

اأثارته، حتى بالن�سبة لأجندة الإ�سالحيين. رغم ذلك، فاإن 

التوتر بين الطرفين )الإ�سالحيين والمحافظين( اأ�سبح يتزايد 

ب�سكل وا�سح في حيفا، ب�سكل يعك�س التناق�س الم�ستمر بين 

دعوة ال�سالحيين لإ�سالم عملي اإحيائي وعقالني، وبين 

معار�سيهم من المحافظين الجامدين ومن ال�سوفيين.

ام رده، فقد 
ّ
وبدل اأن ينح�سر هذا الجدل بعد اأن ن�سر الق�س

ع 
ّ
ا�ستمر وانت�سر اإلى مدن عربية اأخرى، وكان الأمر الذي �سر

الإ�سهاب في المو�سوع ا�ستفتاًء م�سابهًا قدم اإلى ال�سيخ كامل 

اب واإلى ال�سيخ عبد اهلل الجزار قا�سي عكا ال�سرعي.  الق�سّ

ام بينما اتفق الجزار 
ّ
اب متوافقًا مع رد الق�س كان رد الق�سّ

مع التجاه التقليدي. وقد قام ال�سائل الذي تلقى الفتويين 

المتناق�ستين باإر�سالهما بالبريد اإلى ال�سيخ علي �سرور 

حول   1918 عام  جاللته  حكومة  عن  صدرت  التي  )التصريحات 
 الحالة المستقبلية ألجزاء معينة من اإلمبراطورية العثمانية 

.)1939 ،hma ،لندن(

بريطانيا العظمى، مكتب السجالت العامة، أوراق المكتب   31
االستعماري، H.C إلى H.F، راواني، 5 كانون أول 1931،

CO 733/248/22

جريدة اليرموك، 14 أيار 1925.  32

جريدة الكرمل، 6 حزيران 1925.  33

الزنكلوني وال�سيخ محمود خطاب، موؤ�س�سي الجمعية العلمية 

الإ�سالحية )الجمعية ال�سرعية(، وكالهما اأزهريان متميزان.

اب  لم يوافق ال�سيخ الخطاب على وجهة نظر الق�سّ

ام فح�سب، بل ن�سر فتواهما في جريدة ال�سورى التابعة 
ّ
والق�س

. لذلك دخل اإلى النزاع عالم اآخر هو 
34

لمحمد علي الطاهر

ال�سيخ محمد �سبحي الخزيران، م�سئول محكمة عكا ال�سرعية 

وم�ساعد ال�سيخ الجزار. ن�سر الخزيران، وهو خريج الأزهر اأي�سًا، 

ام 
ّ
مقالة بعنوان »ف�سل الخطاب في الرد على الزنكلوني والق�س

والق�ساب«، حيث اتهم معار�سيه بالنحراف والت�سويه. اأ�سر 

اب على اأن يكونا �ساحبي الكلمة الأخيرة،  ام والق�سّ
ّ
الق�س

فعمال �سوية على تجهيز رد نهائي حا�سم يو�سح الق�سية 

ويظهر م�سالح بع�س المحافظين في دوام التدين ال�سعبي. لقد 

غطى كتابهما الذي ن�سر في دم�سق مدًى وا�سعًا من الم�سادر 

. وزيادة على هذا فقد 
35

والآراء لعلماء قدامى ومعا�سرين

ا�سطف الإ�سالحيون ال�سالميون-العرب من علماء ومثقفين 

.
36

في القاهرة ودم�سق وبغداد، لدعم زميليهما في حيفا

ميادين النشاط
�ساهمت هذه الق�سية بما اأثارته من �سجة، عن ق�سد اأو عن 

ام �سمن مجتمع نخبة 
ّ
غير ق�سد في تاأ�سي�س وجود الق�س

حيفا، ك�سخ�س قوي وعنيد. كما اأن موقعه كاإمام م�سجد اأتاح 

ل�سعبيته مجاًل للتزايد وفتح له مجالت جديدة. لقد اخترق 

بدقة و�سبر دوائر العمال والفالحين ال�سابقين الذين كانوا 

ينتقلون ب�سكل متزايد اإلى حيفا التي كانت تتحول اإلى ميناء 

رئي�سي على ال�ساحل ال�سرقي للمتو�سط بعد و�سول الإنجليز. 

ام في الو�سول اإلى هذا العدد الكبير 
ّ
لقد كانت طريقة الق�س

من المهملين ب�سيطة وذكية. فاإلى جانب النخراط والتوا�سل 

الجتماعي في منا�سبات الميالد والموت والزواج، فقد اأ�س�س 

، وجاهد لجمع التبرعات للعاطلين 
37

مدر�سة م�سائية لالأميين

عن العمل في �سبيل م�ساعدتهم على حياة عملية جديدة، كما 

اختلط بالجانحين والمنبوذين اجتماعيًا ودينيًا في �سبيل 

حمودة، مصدر سابق، ص. 64.  34

محمد عز الدين القّسام ومحمد كامل القصاب، النقد والبيان   35
في دفع أوهام خيزران، دمشق: مطبعة الترقي، 1344 ه�/ 1925 م.

بهجت  محمد  األثري،  بهجت  محمد  آخرين  ضمن  يشملون   36
البيطار، محمد جميل الشافي، ومحب الدين الخطيب، مجلة 
محسن  يدعي   .1926 األول  كانون  ه�/21   1344 رجب   7 الزهراء 
وأثره في حركات  في فلسطين  اإلسالمي  التيار  محمد صالح، 
كان  القّسام  أن   ،237 ص.   ،1988 الفالح،  دار  الكويت،  الجهاد، 
يمكن  ال  ادعاء  وهو  الحسيني،  أمين  الحاج  من  أيضاً  مدعوماً 

تأييده.

عمر أبو النصر وآخرون، جهاد فلسطين العربية، يافا، د. ن.، 1936،   37
ص. 270.
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38

اإعادة تاأهيلهم

مع منت�سف ع�سرينيات القرن الع�سرين كانت جمعية 

العمال العرب قد اأ�سبحت ج�سمًا مهمًا نتيجة للتو�سيع المنتظم 

للميناء وتحويل حيفا اإلى مدينة �سناعية ب�سكل مواٍز. 

بداأ العمال العرب يعون قوتهم المتزايدة، وبدوؤوا ينظمون 

اأنف�سهم ب�سكل يجعلهم متمايزين عن جمعية العمال اليهود، 

اله�ستدروت. واتخذ العمال العرب الخطوة الأولى عام 1923، 

عندما قامت مجموعة من عمال ال�سكك الحديدية بقيادة 

عبد الحميد حيمور، بتاأ�سي�س نادي عمال ال�سكك الحديدية 

. هذه المبادرات المبكرة من قبل العمال العرب قوبلت 
39

العرب

بمعار�سة قوية من اله�ستدروت اليهودي، ومن قبل ال�سلطات 

البريطانية، التي لم تقدم للفل�سطينيين العرب اأية حقوق 

د�ستورية ت�سمح لهم باإقامة منظمات تمثيل �سيا�سي. وعلى 

خطى الأحزاب ال�سيا�سية ح�سل عمال حيفا على ت�سريح 

في اآذار 1925 )بعد عام ون�سف من النتظار( لتاأ�سي�س 

جمعية العمال العربية الفل�سطينية في حيفا، بناء على قانون 

ام ووجه ودعم هذه المجموعة 
ّ
الجمعيات العثماني. �سجع الق�س

الرائدة من عمال حيفا، التي غيرت جهودها م�سهد الحركة 

العمالية الفل�سطينية كليًة ولالأبد، وفي �سياغته للبيان الأول 

ام العمال الفل�سطينيين اإلى 
ّ
لجبهة العمال العربية، دعا الق�س

. لم تكن م�ساهمة 
40

الن�سمام للجمعية والعمل بان�سجام

ام في تاأ�سي�س الحركة العمالية الفل�سطينية تج�سيداً 
ّ
الق�س

لتجاوب الإ�سالحيين مع تحديات الوقت الراهن فح�سب، لكنها 

زودته اأي�سًا بو�سيلة هامة للتجنيد.

ام الذي اأ�سبح 
ّ
في اأيار 1928 �سارك عز الدين الق�س

حينئذ �سخ�سية م�سهورة في حيفا، في تاأ�سي�س جمعية 

. وبداأت فروع الجمعية تنت�سر 
41

ال�سبان الم�سلمين في المدينة

في المدن الفل�سطينية المختلفة في نف�س ال�سنة بعد زيارات 

لرئي�س الجمعية العربي عبد الحميد �سعيد، وبعد عقد موؤتمر 

1928. كان 
42

الجمعيات الإ�سالمية في يافا في 18 ني�سان 

معظم اأع�ساء الجمعية من الطبقة العاملة والو�سطى، بينما 

كان قادتها في المعظم من ال�سخ�سيات الفل�سطينية الوطنية، 

، وهو قائد فل�سطيني من حيفا، 
43

وكان لر�سيد الحاج اإبراهيم

مجلة الرابطة العربية، 20 نيسان 1938، شهادة حسن الباير في   38
فلسطين ، 23 تشرين ثاني 1935.

مص��در مه��م للتاري��خ المبك��ر للحرك��ة العمالي��ة العربي��ة   39
الخفش، حس��ني صال��ح، مذكرات حول تاري��خ الحركة العربية 
التحري��ر  األبحاث-منظم��ة  مرك��ز  بي��روت،  الفلس��طينية، 
الفلس��طينية، 1973، ص. 1-12. راج��ع أيض��اً الس��كرتير العام 
لحكومة فلس��طين، دراس��ة عن فلس��طين، القدس، مطبعة 

الحكومة، 1946، الجزء 2 - 955.

الحركة  طهبوب،  حمدي  فايق   ،13 ص.  سابق،  مصدر  الخفش،   40
دار  الكويت:  فلسطين1948-1920،  في  والنقابية  العمالية 

كاظمة، 1982، ص. 138.

خلف، مصدر سابق، ص. 94.   41

جريدة جريدة الجامعة العربية، 24 و26 نيسان 1928.  42

 ،)1953  -1889( طاميش  إبراهيم  الحاج  رشيد  الكامل  أسمه   43

دوراً كبيراً في تاأ�سي�س فرع الجمعية في المدينة وانتخاب 

ام كرئي�س اأول لها. في �سباط 1931 جرت انتخابات 
ّ
الق�س

جديدة جلبت ر�سيد الحاج اإبراهيم اإلى موقع الرئا�سة، بينما 

ام على موقعه في اللجنة الإدارية. وبعد ثالث 
ّ
حافظ الق�س

 
44

�سنوات تنازل ر�سيد طوعًا عن الرئا�سة ل�سالح �سديقه

ام المت�سارعة 
ّ
وهي خطوة بدا اأن دافعها كان تح�سيرات الق�س

للثورة. وكما �ستظهر الأحداث فاإن فروع الجمعية في �سمال 

ام باأر�سية خ�سبة للتجنيد، فمنذ عام 
ّ
فل�سطين قد زودت الق�س

ام قد بداأ بتو�سيع ن�ساطاته لميدان ثالث وهو 
ّ
1933 كان الق�س

القرى ال�سمالية للريف الفل�سطيني. وكما اأن اأحداث الحائط 

الغربي )البراق( عام 1929 اأ�سارت اإلى نقطة تحول كبيرة في 

ام على 
ّ
�سيا�سية النتداب، فقد عززت ب�سكل مت�ساٍو اإ�سرار الق�س

موقف ال�سراع الم�سلح.

ام في المجل�س الإ�سالمي الأعلى 
ّ
لقد �سهلت وظيفة الق�س

،فزار عدداً كبيراً من قرى ال�سمال 
45

تنقالته في القرى الجبلية

الفل�سطيني ما بين عامي 1929-1935 وتحدث اإلى النا�س 

في الم�ساجد والتقى بهم في اأماكناأخرى ومنا�سبات مختلفة.

لقد كان �سالحه القوي كما كان دائمًا الخطاب الإ�سالمي 

المبا�سر الذي وظفه بفاعلية لتو�سيح الحقوق والأعداء 

ام 
ّ
. ا�ستح�سر الق�س

46
والواجب واأ�سباب تراجع و�سياع فل�سطين

وتلقى  حيفا  في  ولد  عائلته.  اسم  بدون  يعرف  أصبح  أنه  رغم 
الحجاز،  حديد  سكة  إدارة  في  عمل  تقليدياً.  عثمانياً  تعليماً 
وبعد الحرب انخرط في السياسة في دمشق في فترة الحكم 
القصيرة لحكومة فيصل العربية، أسس لعالقة شخصية مع 
الهادي، صبحي  العروبين الفلسطينيين عزت دروزة، عوني عبد 
الخضرا، رغم أنه لم يعرف عنه االنضمام الى أي من المنظمات 
السرية العربية خالل الحرب العالمية األولى. عمل رشيد كرجل 
الحياة  في  منخرطاً  وكان  العشرينيات،  في  حيفا  في  أعمال 
السياسية الفلسطينية. في بداية الثالثينيات عين مديراً لفرع 
المؤسس  مع  طويلة  عالقة  مبتدئاً  حيفا،  في  العربي  البنك 
في  وشريكه  شومان،  الحميد  عبد  العربي  للبنك  األسطوري 
تأسيس البنك ووالد زوجته االستقاللي أحمد حلمي باشا. على 
قوية  عالقة  على  رشيد  حافظ  اآلخرين،  االستقالليين  عكس 
بالمفتي الحاج أمين الحسيني الذي عمل بشكل واضح على 
استبدال رشيد الحاج إبراهيم برئيس حزب االستقالل عوني عبد 
معروفة  حقيقة  بالقّسام  القوية  رشيد  عالقة  كانت  الهادي. 
بشكل واسع في حيفا ألن اإلثنين اشتركا بتوجهات متشابهة 
إبراهيم  الحاج  رشيد  حياة  حول  والصهاينة.  البريطانيين  نحو 
وعالقته بالقّسام أنظر: المندوب السامي إلى داوني، 5 كانون اول 
 ،118-108 نويهض، مصدر سابق، ص.  ؛   22/248/733  CO،1933

حمودة، مصدر سابق، ص. 120.

شباط  و28   1928 أيلول   16 العربية،  الجامعة  جريدة  جريدة   44
.1930

حمودة، مصدر سابق، ص. 1- 50، الملحق رقم 6.  45

 -1936 اإلرهاب   ،2/3 ملف   ،1 صندوق  تيغارت،  تشارلز  أوراق   46
سليمان  القسامي  مع  شخصية  مقابلة  7؛  صفحة   ،1937
خطاب  تحليل  في  دمشق.   ،1990 آذار   7 حمام،  أبو  القادر  عبد 
أن »شعوبية  إلى  القسام، أشار نيلس جونسون بشكل صائب 
القّسام اإلسالمية خدمت كصوت فعال لمحرومي فلسطين«، 
الوطنية  المعنى في  راجع نيلس جونسون، اإلسالم وسياسات 
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. تبنى الم�ساركون 
49

الفل�سطيني في يافا، برئا�سة عي�سى البندك

المئتان في الجتماع ميثاقًا وطنيًا لل�سعب الفل�سطيني يدعو 

اإلى الوحدة العربية ويظهر رف�س اأ�سكال الإمبريالية كافة. 

في نهاية اللقاء تم انتخاب لجنة تنفيذية للموؤتمر، وتم اتخاذ 

، واإطالق 
50

قرار لتاأ�سي�س فروع في مختلف اأنحاء فل�سطين

. تم تعزيز موؤتمر 
51

موؤتمر ال�سباب العربي كمنظمة �سيا�سية

ال�سباب العربي كموؤتمر راديكالي في اجتماع عقد في نابل�س 

في 18 اأيلول 1931، بالتزامن مع تبني خطاب مواجهة من 

. مما اأجبر اللجنة التنفيذية العربية 
52

قبل حزب ال�ستقالل

الفل�سطينية على تبني اأجندة جديدة. عقدت اللجنة التنفيذية 

الفل�سطينية اجتماعًا غير عادي في القد�س في 24 �سباط 

1933 لمناق�سة ق�سايا الهجرة اليهودية وبيع اأرا�سي العرب 

لليهود، واأخذاً بعين العتبار الحقائق ال�سيا�سية الجديدة فقد 

تمت دعوة ثالثة اأ�سخا�س من غير اأع�ساء اللجنة التنفيذية، 

المفتي الحاج اأمين الح�سيني، اإ�سماعيل الح�سيني، والم�سرفي 

.  انتهى الجتماع بقرار 
53

الوطني ال�ساعد اأحمد حلمي با�سا

يت�سمن الطلب من المندوب ال�سامي اإ�سدار ت�سريع يمنع بيع 

اأرا�سي العرب لليهود ويغلق الأبواب اأمام الهجرة اليهودية. 

بعد �ساعتين من المحادثات مابين وفد اللجنة التنفيذية 

والمندوب ال�سامي، رف�س الأخير المطالب الفل�سطينية، ونتيجة 

لذلك دعا القادة الفل�سطينيون اإلى اجتماع وطني عام يعقد 

في القد�س في 26 اآذار لمناق�سة تبني �سيا�سة غير تعاونية مع 

الحكومة، وقد ح�سر الجتماع ما بين خم�سمائة اإلى �ستمائة 

. ولكن 
54

م�سارك من مختلف المواقع والخلفيات والتوجهات

وبدل اإ�سدار برنامج مف�سل وفاعل حول عدم التعاون مع 

حكومة النتداب، تحول الجتماع اإلى مناورات �سيا�سية بين 

المفتي )المع�سكر الح�سيني( ومعار�سيه )الكتلة الن�سا�سيبية(، 

التي طالبت با�ستقالة المفتي من رئا�سة المجل�س الإ�سالمي 

الأعلى. وكان ال�ستقالليون الحزب الوحيد الذي قدم عر�سًا 

 .
55

متما�سكًا ن�سبيًا حول عدم التعاون مع حكومة النتداب

جريدة الجامعة العربية، 6 و8 كانون ثاني 1932.  49

فقد  ذلك  رغم  للمؤتمر.  األول  الرئيس  هو  الخالدي  راسم  كان   50
من  عام  من  أقل  بعد  استبداله  الى  الداخلية  الظروف  قادت 
مالكة  عائلة  ابن  وهو  الغصين،  بيعقوب  المؤتمر  تأسيس 
سابق،  مصدر  نويهض،  راجع  الرملة،  منطقة  في  لألراضي 
والمؤسسات  القيادات  الحوت،  نويهض  بيان   ،176-175 ص. 
مؤسسة  بيروت:   ،1948  –  1917 فلسطين  في  السياسية 

الدراسات الفلسطينية، 1986, ص. 260.

. 204/733 CO،1931 ملخص المخابرات اليومي، 21 أيلول ،CID  51

حول توجه حزب االستقالل األكثر ثورية نحو القضية الوطنية   52
راجع على سبيل المثال، مجلة العرب، تشرين أول 17 و28 كانون 
األول 1932)مجلة العرب كانت الناطقة بلسان حزب االستقالل(.

ملخص  CID؛   ،1933 شباط   26 العربية،  الجامعة  جريدة   53
234/733 CO ،193 المخابرات اليومي 25 شباط

واكهوب-  مراسالت  في  االجتماع  عن  ما  نوعاً  دقيق  تقرير   54
.234/733 CO ،1933 كونغيلي ليستر، مغلف 3، 1 نيسان

مجلة العرب، 1 نيسان 1933.  55

تجربة �سورية في المقاومة �سد الفرن�سيين قبل عقد من الزمن، 

في محاولة لإيجاد روابط مع داعمي الثورة الذين تم تجنيدهم 

ما بين القرويين. واإذا ما تم اعتماد خيار الثورة الم�سلحة، 

فاإن القرى ال�سمالية هي التي �ستكون قادرة على توفير 

الماأوى �سد قوات الإمبراطورية البريطانية. لم تمر الأحداث 

في الجانب الآخر من العالم العربي مرور الكرام، فقد اأ�س�س 

القائد الم�سلم عبد الكريم الخطابي ثورة ذات �سدًى وا�سح 

�سد الإ�سبان، انطلقت من الريف المغربي ما بين عامي 1924 

1927. ربما كانت قدرة الخطابي على تحرير اأجزاء من 
47

و

الريف والنجاة من الهجمات الإ�سبانية لعدة �سنوات نموذجًا 

حيًا يمكن اقتفاوؤه في فل�سطين.

الم�سهد ال�سيا�سي

ما بين بداية عام 1931 ونهاية عام 1935، �سهد الم�سهد 

ال�سيا�سي الفل�سطيني اإحياًء �سيا�سيًا وا�سحًا، نتيجة الإحباط 

المتزايد من ال�سيا�سات البريطانية من جهة، ونتيجة التناف�س 

الوا�سح بين التبارات ال�سيا�سية المختلفة، من جهة اأخرى. 

كان ف�سل بريطانيا في التجاوب مع مطالب العرب من وتزايد 

الهجرة اليهودية اإلى فل�سطين يدفع فل�سطين نحو جولة جديدة 

من ال�سعف. في نهاية الع�سرينيات ت�ساوى عدد المهاجرين 

اليهود من فل�سطين اأو زاد عن عدد المهاجرين اإليها ب�سبب 

الظروف القت�سادية غير المالئمة والم�ساعب المالية التي 

واجهت الوكالة اليهودية. لكن لحقًا اأعاد ارتخاء القب�سة 

البريطانية و�سعود الأحزاب النازية والفا�سية في اأوروبا تدفق 

اليهود. زاد عدد اليهود في فل�سطين باأكثر من الن�سف ما بين 

عامي 1931 و1935 )ارتفع من 175138 اإلى 355157( 

بينما كانت الأرا�سي الزراعية تنتقل ب�سرية من الفل�سطينيين 

. وكلما كان الم�سروع ال�سهيوني يبدو اأكثر تهديداً 
48

اإلى اليهود

كان الفل�سطينيون يتحولون اإلى توجه اأكثر راديكالية.

في كانون ثاني 1932، وبعد اأ�سابيع قليلة فقط 

من انتهاء موؤتمر القد�س الإ�سالمي، عقد اجتماع لل�سباب 

 38،  32  ،1928 باول،  كيفان  لندن:  )باإلنجليزية(،  الفلسطينية، 
.44-

تيد سويدنبرج، »دور الفالحين الفلسطينيين في الثورة الكبرى   47
1936-1939«، في ادموند بيرك الثالث وايرا م. البيدوس )محرران(، 
اإلسالم، السياسات والحركات االجتماعية، )باإلنجليزية(، لندن: 

ب تاورس، 1988، ص. 189.

نورمان بنتويش وهيلين بنيتويش، ذكريات االنتداب 1918- 1948،   48
 ،154-153 ص.   ،1965 هوغارث،  طبعة  لندن:  )باإلنجليزية(، 
وينستوك، أثر االستعمار الصهيوني على المجتمع الصهيوني 
الدراسات  )مجلة   Journal of Palestine Studies  ،1948 قبل 
التي  المطالب  أيضاً  راجع   ،55 )1973(، ص.   2:2 الفلسطينية(، 
من  الفلسطينيين  عن  نيابة  أقرت  التي  المسألة  بهذه  تعنى 
لجنة  إلى  وأرسلت  الجابري  وإحسان  أرسالن  شكيب  قبل 
االنتداب الدائمة في عصبة األمم في رسالة المندوب السامي 
s.of.s.forcolmi، 25 كانون اول ، CO 13/270/733. ومجموعة من 
المسلمين الهنود إلى الحكومة البريطانية فيT.L ، هودجكين 

.5/251/73 CO ،1934 ،إلى باكينون،20 آب
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ومن الغريب اأن توجههم الثوري لقي الدعم من قبل المعار�سة 

التي اأرادت تقوي�س مكانة المفتي وت�سويه �سورته، بينما 

دافع المفتي عن موقعه في المجل�س الإ�سالمي الأعلى كممثل 

منتخب للفل�سطينيين وم�سالحهم اأكثر من كونه موظفًا. لم 

تكن �سيا�سة عدم التعاون وا�سحة بقرار يق�سي بمقاطعة 

ال�ستقبالت والحتفالت الحكومية. لقد كان الجتماع فا�ساًل 

واأ�سهم لحقًا بتقوي�س ما تبقى من �سمعة اللجنة التنفيذية.

قاد الإحباط المتزايد، وعدم قدرة اللجنة التنفيذية 

الوطنية على المحافظة على موقعها الرائد، الفل�سطينيين 

اإلى الخروج في م�سيرات اإلى ال�سوارع حيث قامت �سل�سلة 

من المظاهرات العارمة،انطلقت الأولى منها في القد�س في 

13ت�سرين الأول1933. وبعد تفريقهم بالقوة تجمع قادة 

المظاهرة في بيت مو�سى كاظم الح�سيني وقرروا الدعوة اإلى 

احتجاج اآخر م�سابه بعد اأ�سبوعين يعقد في يافا. واهتمت 

اإدارة موؤتمر ال�سباب والجمعية الإ�سالمية-الم�سيحية في يافا 

. في يوم الجمعة 27 ت�سرين الأول 
56

بالتح�سيرات ال�سرورية

خرج اأكثر من �سبعة اآلف متظاهر اإلى �سوارع يافا، وكان من 

بينهم وفد ن�سائي قوي من القد�س ووفود من �سوريا و�سرق 

الأردن. تقدم الح�سد مجموعة من القادة الفل�سطينيين كان 

. وخالل المواجهات 
57

بينهم القائد مو�سى كاظم الح�سيني

المتتالية بين ال�سرطة والمتظاهرين قتل )12( متظاهرا وجرح 

)78( اآخرين، بما فيهم الح�سيني الم�سن. واأحاط بالبالد جو 

م�سحون بالغ�سب لأنه كان يفتر�س من البولي�س احتالل مدن 

نابل�س، حيفا، �سفد، طولكرم، النا�سرة، عكا، القد�س لمنع 

. الأمر الأهم الذي ميز اأحداث 
58

تكرار الم�ساهد الدامية في يافا

ت�سرين اأول 1933 هو توجهها، فعلى العك�س من اأحداث عام 

1929 التي ا�ستهدفت عنا�سر يهودية فاإّن هذا الحتجاج كان 

�سد الإنجليز ب�سكل مق�سود. والمظهر الآخر المهم التجاوب 

الذي اأحدثه التحرك الفل�سطيني في الأقطار العربية المجاورة، 

خا�سة �سوريا والعراق وم�سر، بالتزامن مع انتقال الق�سية 

.
59

الفل�سطينية بالتدريج اإلى مركز اجتماعات الوطنيين العرب

توفي مو�سى كاظم الح�سيني بهدوء في بيته بالقد�س 

بعد خم�سة اأ�سهر من اإ�سابته بجروح في الراأ�س في مظاهرة 

يافا، وذلك في 27 اآذار 1934، وقد تّم و�سط الحزن ال�سامل 

جريدة الجامعة العربية،17 تشرين أول 1933.  56

واكهوب إلى كونليغي ليستر، 2 تشرين ثاني 1933،  57
.CO 733/239

المصدر السابق نفسه، كيث روتش الى السكرتير العام، 11/7،   58
CO ،11/6 ،11/4 239/733. كانت الحصيلة النهائية الضطرابات 
رجل  مقتل  الرسمية  التحقيق  لجنة  تقرير  أول حسب  تشرين 
الشرطة و26 مواطناً عربياً، وجرح 56 رجل شرطة و187 مواطناً 

عربياً.
.CH ctos.ofs. for Colonies CO733/239, 4 January 1934

و10/28  و17   3 جريدةاألهرام  راجع  العربية  الفعل  ردة  حول   59
 10 و31/   ،28  ،22  ،11 الشرق  كوكب  جريدة  و1933/11/1، 
إلى  القنصل مكارث  راجع: من  ولرؤية من دمشق  و1933/11/2. 

.23/733 CO ،1933/11/1 ،السير جون سيمون

اإح�سار جثمانه اإلى الحرم القد�سي ال�سريف حيث دفن في 

اإحدى الغرف المجاورة لباب المجل�س الأعلى، اإلى جانب قبري 

ال�سريف ح�سين بن علي، �سريف مكة، والزعيم الهندي محمد 

. لقد اأ�سار موت الح�سيني اإلى موت اللجنة التنفيذية 
60

علي

العربية الفل�سطينية وبدء مرحلة جديدة للحركة الوطنية 

الفل�سطينية.

لم ينِه ظهور اأمين الح�سيني وارتفاع مكانته الوطنية، 

بعد اأحداث القد�س عام 1929 والموؤتمر الإ�سالمي عام 1931، 

م�سكلة القيادة في فل�سطين اأو م�ساألة الإنق�سام بين رموزها. 

وبينما وا�سل الن�سا�سيبيون تقديم �سورة ع�سرية وموالية 

لالإنجليز، فاإن المفتي وموؤيديه كانوا منخرطين في جهد 

منظم للو�سول اإلى مركز متاح للقوة في البالد والتحكم به. 

ع المفتي تاأثيره، م�ستخدمًا الم�سادر ال�سخمة للمجل�س 
ّ
و�س

الإ�سالمي الأعلى، من الدوائر الدينية اإلى الدوائر غير الدينية، 

مجتذبًا اإلى جانبه عدداً وا�سعًا من الموؤيدين، بما فيهم 

بع�س الم�سيحيين. اأتيحت للح�سينيين عام 1934فر�سة 

ذهبية لتعزيز قوتهم،فقد وافق المندوب ال�سامي اأخيراً على 

اإ�سالح اأو�ساع البلديات في فل�سطين، بعد تعر�سه ل�سغوط 

عديدة. ورغم اأن القانون الذي �سدر حديثًا اأعطى المندوب 

ال�سامي �سلطات جديدة لالإ�سراف على اأموال البلديات، واأعطاه 

، فاإنه اأي�سًا اأعطى الفر�سة 
61

الحق باإقالة روؤ�ساء البلديات

لنتخابات بلدية جديدة. وكانت اآخر انتخابات بلدية عقدت 

عام 1927، حيث ح�سلت المعار�سة على رئا�سة بلديات 

عدد من المدن الهامة، بما فيها القد�س، التي رئ�س راغب 

الن�سا�سيبي بلديتها منذ عام 1920 دون انقطاع.

لذلك �ست�سير النتخابات البلدية الجديدة اإلى مرحلة 

جديدة من ال�سراع، �ست�سبح فيه القد�س بالتاأكيد النقطة 

المركزية. وتحفيزاً لالنتخابات تم ت�سكيل تحالف مابين 

اآل الح�سيني واآل الخالدي، وهي العائلة الثانية من حيث 

التاأثير في القد�س، وكذلك اإح�سان الجابري، العروبي ال�سوري، 

 .
62

وهو م�ساعد �سكيب اأر�سالن ورفيقه المقرب في جنيف

وبالتالي تم تر�سيح الدكتور ح�سين الخالدي، وهو طبيب مهم، 

كمر�سح عن الجانب الوطني، �سد رئي�س البلدية الحالي راغب 

الن�سا�سيبي. اأتاح تحالف اآل الح�سيني واآل الخالدي والمزاج 

العام في البالد الفر�سة لهزيمة الن�سا�سيبي وا�ستبدال ح�سين 

.كان هذا بالطبع �سربة جذرية للمعار�سة، 
63

الخالدي به

64
ودلياًل اآخر على تزايد الت�سدد في ال�سيا�سة الفل�سطينية.

جريدة فلسطين، 1934/3/29.  60

الفلسطينية،  الحركة  في  الداخلي  الصراع  أوهان،  ب.  يوفاد   61
)باإلنجليزية(، تل أبيب: مركز شلواح للدراسات الشرق أوسطية 

واألفريقية، 1981, 127-126. 

حسين الخالدي، مذكرات )غير منشورة(، ص 186-187، )مقتبس   62
في الحوت، مصدر سابق، ص. 300(.

جريدة الجامعة العربية،16، 18و 1935/1/20.  63

الوطنية  الحركة  داخل  السياسي  الصراع  ماناويل حساسيان،   64
الفلسطينية، القدس: دار البيادر، 1987، ص. 163.
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اتخذ المفتي خطوة جريئة اأخرى مت�سلحًا بهذا النت�سار، 

 لتعزيز موقعه والأجندة الوطنية، فقد قام بالدعوة 
ً
وفي م�سعى

اإلى اجتماع اإ�سالمي فل�سطيني في القد�س. عقد الجتماع 

في 1935/1/25 وح�سره عدد كبير من المفتين والق�ساة 

. دعمًا 
65

والمدر�سين ال�سرعيين والعلماء من مراتب مختلفة

لعدد من القرارات التي تم تبنيها من قبل الموؤتمر الإ�سالمي 

العام عام 1931، وانتهى هذا الجتماع باإ�سدار فتوى، تم 

م بيع الأرا�سي 
ِّ
التوقيع عليها من قبل جميع الم�ساركين، تحر

لليهود، وت�سف باعة الأرا�سي وال�سما�سرة لليهود بالخارجين 

. ولإظهار جدية الفتوى، فقد قرر الم�ساركون في 
66

عن الإ�سالم

الجتماع تاأ�سي�س جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

بحيث يكون مقرها في القد�س، ويراأ�سها الحاج اأمين الح�سيني 

وتكون مهمتها الأ�سا�سية تحديد ال�سما�سرة وباعة الأرا�سي 

ون�سر اأ�سمائهم وهوياتهم. لحقًا بادر المفتي اإلى اإ�سدار فتوى 

م�سابهة من العالمين الم�سلمين الكبيرين ر�سيد ر�سا ومحمد 

ح�سين اآلكا�سف الغطاء)والعالم الهندي محمد �سليمان القادري 

الج�ستي ومن الكاهن الم�سيحي الأرثوذوك�سي العربي المعروف 

.
67

اإليا�س قنواتي

في ال�سياق ال�سيا�سي الفل�سطيني في الثالثينيات كان 

الت�سدد والنق�سام الداخلي وجهين لحقيقة واحدة. فوفاة 

مو�سى كاظم الح�سيني، والظروف ال�سيئة التي اأعقبت 

النتخابات البلدية، وال�سعود الذي بدا غير قابل للتوقف 

للحاج اأمين الح�سيني، كل ذلك دفع المعار�سين الن�سا�سيبيين 

لإن�ساء منظمتهم ال�سيا�سية الخا�سة، فقد اأعلن عن اإن�ساء 

حزب الدفاع الوطني برئا�سة راغب الن�سا�سيبي في تجمع 

1934، وكان من 
68

كبير لأن�ساره في يافا في 2 كانون اأول

بين اأع�سائه البارزين ال�سيخ اأ�سعد ال�سقيري، المحامي ح�سن 

�سدقي الدجاني )من القد�س(، عبد الرحمن التاجي الفاروقي 

)من اأع�ساء المجل�س الإ�سالمي الأعلى(، عا�سم ال�سعيد )رئي�س 

بلدية يافا( عي�سى العي�سى )رئي�س تحرير جريدة فل�سطين(.

بعد عدة �سهور، وتحديداً في 17 اآذار 1935، اأعلن 

تجمع مكون من 1500 �سخ�س من القد�س ميالد الحزب 

، وتم انتخاب جمال الح�سيني، ابن عم 
69

العربي الفل�سطيني

المفتي، رئي�سًا للحزب الجديد. ورغم اأن المفتي تجنب ح�سور 

الجتماعات الر�سمية للحزب، فقد كان معروفًا على نطاق 

وا�سع اأنه الزعيم الروحي للحزب. نجح الحزب العربي في 

ليفي  الى كوهن  واكهوب  العربية،1935/1/27،  الجامعة  جريدة   65
. 278/733 CO،1935/3/4،ليستر

القدس:  للصهياينة،  األراضي  بيع  بشأن  الخطيرة  الفتوى   66
ملف  في  متوفرة  نسخة  )هناك   .1935 اإلسالمية،  األيتام  دار 
المجلس اإلسالمي األعلى، جمعية الدراسات العربية، القدس(. 

جريدة الجامعة العربية، 1 و1935/2/12.  67

جريدة فلسطين 11/6 و1934/12/4.  68

كننغهام،  أالن  أوراق   ،1935/3/29 26و  العربية،  الجامعة  جريدة   69
مركز سانت أنطوني للشرق األوسط، جامعة أكسفورد، صندوق 

4، ملف DS ،3 1264، من 9.

ن�سر فروعه في كافة اأنحاء البالد اعتماداً على �سعبية المفتي 

و�سبكة منا�سريه المت�سعة، حيث اأ�سبح بعد فترة ق�سيرة 

، كما نجح حزب 
70

من الوقت »حزب الأغلبية في فل�سطين«

الح�سينيين هذا، كما اأ�سبح معروفًا بين الجماهير، باجتذاب 

�سخ�سيتين م�سيحيتين هامتين اإلى قيادته، هما األفرد روك، 

وهو تاجر من يافا، واإميل الغوري، وهو محاٍم و�سحفي من 

. و�سيظل الأخير حتى وفاة المفتي عام 1974 واحداً 
71

القد�س

من اأخ�س رجاله. اأطلق الحزب العربي الفل�سطيني منظمة 

الفتّوة وهي منظمة �سبابية تهدف اإلى اجتذاب ال�سباب العربي، 

وربما كانت متاأثرة بالنموذج الفا�س�ستي الأوروبي ال�سائد 

في الثالثينيات. وعلى كل فقد ف�سلت »الفتوة« في النطالق 

1945. ركز الحزب 
72

كمنظمة، وتم اإحياوؤها فقط بعد عام 

العربي الفل�سطيني في برنامجه على هدف ربط فل�سطين 

بغيرها من الأقطار العربية في اإطار �سيا�سي عربي ودعا اإلى 

.
73

ا�ستقالل فل�سطين

خالل ال�سهرين التاليين تم اإن�ساء حزبين اآخرين اأ�سغر 

حجمًا، اأولهما حزب الإ�سالح العربي الفل�سطيني الذي اأعلن 

عنه في 23 حزيران 1935 تحت قيادة ح�سين الخالدي، 

. وكان المق�سود 
74

الرئي�س المنتخب حديثًا لبلدية القد�س

من هذا الحزب خلق قاعدة قوة اأو�سع لآل الخالدي، وكان 

بالإمكان تحقيق هذا الهدف ب�سكل جزئٍي فقط. اأما الحزب 

الرابع الذي تم اإن�ساوؤه في اأقل من �سنة فهو »حزب الكتلة 

. وقد تاأ�س�س هذا الحزب 
75

الوطنية« بزعامة عبد اللطيف �سالح

في نابل�س في 5 ت�سرين الأول 1935. وعك�س حزب الكتلة 

الوطنية اإ�سرار رموز المدينة على ال�ستقالل عن تاأثير القد�س، 

ولكن رغم اأن الحزب نجح في جذب عدد قليل من رموز 

المناطق الأخرى في فل�سطين، اإّل اأّنه ف�سل في التحول اإلى 

منظمة على ال�سعيد الوطني اأو اإلى ت�سكيل تحٍد حقيقي للحزب 

العربي الفل�سطيني التابع لآل الح�سيني.

من جهة اأخرى، ورغم اأن حزب ال�ستقالل لم يكن له 

ن�ساط عام بعد اأيلول 1933، ورغم اأن الحزب لم ي�ستعد 

ن�ساطه بعد ذلك، فاإنه لم يعتبر ميتًا من قبل قادته، ولم ينتقل 

أوراق كننغهام، 152.   70

العربية،  الجامعة  جريدة  راجع  بقادتها  قائمة  على  لالطالع   71
دار  بيروت:  الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً،  إميل  1935/5/9؛ 

النهار، 1972، الجزء األول، 198-197. 

أوراق كننغهام، صندوق 4، ملف DS ،3 1264 ص 11.  72

الح��زب العرب��ي الفلس��طيني: القان��ون األساس��ي، القان��ون   73
الداخل��ي، القدس، 1935، )أرش��يف جمعية الدراس��ات العربية، 

القدس، ملف 147(. 

جريدة فلسطين، 28 حزيران 1935. حيث أن تأسيس هذا الحزب   74
حزب  فإن  والحسينيين،  الخالديين  بين  التحالف  بعد  جاء 
اإلصالح العربي الفلسطيني حافظ على صالت جيدة مع الحزب 
الحركة  حول  دروزة،  عزت  محمد  راجع  الفلسطيني،  العربي 
العربية الحديثة، صيدا، المكتبة العصرية، 1949-1951، جزء 1، 

.118

فلسطين، 6،10 تشرين أول 1935.   75
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اأي منهم اإلى الأحزاب الأخرى حديثة الإن�ساء. بالتدريج، 

ا�ستطاع العديد من ال�ستقالليين اإ�سالح روابطهم مع المفتي، 

لكنهم ا�ستمروا اأي�سا ككتلة للحفاظ على هويتهم الرمزية 

كا�ستقالليين.

لذلك، ومع نهاية عام 1935، كان الم�سهد ال�سيا�سي 

الفل�سطيني منق�سمًا ما بين خم�س منظمات �سيا�سية اإلى جانب 

تنفيذية موؤتمر ال�سباب. ورغم اأن الحزب العربي الفل�سطيني 

كان حتى هذا الوقت الحزب الأكثر �سعبية فاإن قوته ل يمكن 

اأن تخفي الطبقية المجزاأة للنخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية. 

وقد تولدت فكرة ال�سراع الم�سلح كرد على الت�سرد والتجزئة. 

انطلقت مجموعة فل�سطينية وطنية بقيادة هذا العالم كنتيجة 

للوقوع ما بين فكي قلة تجاوب القوى ال�سيا�سية الم�سيطرة، 

.
76

وازدواجية بريطانيا تجاه مظالمهم

الخيار القسامي
ام في التاريخ 

ّ
ب�سبب المكانة الأ�سطورية التي احتلها الق�س

الفل�سطيني الحديث فاإنه ودوافعه الحقيقية للثورة طالما 

 ب�سكل مكثف 
77

كانت مو�سعًا للخالف. لقد ناق�س حمودة

ام مع الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية 
ّ
ق�سية �سالت الق�س

ام 
ّ
الأخرى. ورغم اأن حمودة ا�ستنتج ب�سكل �سحيح اأن الق�س

عمل با�ستقاللية عن الأقطاب ال�سيا�سية لع�سره فاإن هذه 

الق�سية ح�سا�سة اإلى الدرجة التي تجعلها بحاجة اإلى مزيد من 

التدقيق.

ام ال�سيا�سية مبا�سرة 
ّ
�سعد هذا الجدل حول روابط الق�س

بعد وفاته،فقد كان زمياًل مقربًا من ال�ستقاللي البارز 

ام بقراره ترك 
ّ
 اإليه الق�س

ّ
ر�سيد الحاج ابراهيم الذي اأ�سر

حيفا ومغادرتها اإلى الجبال ال�سمالية في بداية ت�سرين اأول 

.جعلت هذه ال�سلة 
78

1935 للتح�سير لإطالق الثورة الم�سلحة

ال�ستقالليين حمدي الح�سيني وها�سم ال�سبع يربطان في 

 .
79

تاأبينهما للق�سام بينه وبين فرع حزب ال�ستقالل في حيفا

اأما عجاج نويه�س، وهو ا�ستقاللي اآخر، و�ساهد اأقل حزبية 

ام عن حزب ال�ستقالل. كان المفتاح 
ّ
فقد �سهد با�ستقالل الق�س

لهذا الت�سابك بالطبع ر�سيد الحاج اإبراهيم، الذي كان نويه�س 

.
80

مقربًا منه ب�سكل خا�س ومطلعًا على اأوراقه الخا�سة

محمد عزت دروزة، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها   76
)صيدون: المكتبة العصرية، 1959( الجزء األول، 106. 

حمودة، الوعي والثورة، 27-119؛ القيادات والمؤسسات ، 326-7.  77

نويهض، مصدر سابق، ص. 114.  78

جريدة الجامعة اإلسالمية، 1935/11/22، تم التعبير عن وجهة   79
تاريخ  دروزة،  عزت  االستقاللي  المؤرخ  قبل  من  متشابهة  نظر 
الحركة العربية، جزء 1، المكتبة العصرية، صيدا، 1951-1949، 

ص. 120. 

)رسالة من مجاهد قديم: ذكريات عن  الشيخ خليل،  sإبراهيم   80
 ،260 ص.   ،)1972(  7 العدد  فلسطينية،  شؤون  مجلة  القسام. 

اعتمدت �سهادة نويه�س على ر�سيد الحاج اإبراهيم ومعلوماته 

الأولية، لذلك يمكن اعتبارها قطعية في هذا ال�سياق. الدائرة 

الوطنية الأخرى والأكثر اأهمية في ذلك الوقت كانت دائرة 

المفتي الحاج اأمين الح�سيني.

ام قد عرف اأمين الح�سيني قبل 
ّ
ويبدو اأن عز الدين الق�س

و�سوله اإلى فل�سطين ربما من الأيام الأخيرة لحكومة في�سل 

ام على الطلب 
ّ
في دم�سق. وربما كان هذا ال�سبب لتوقيع الق�س

الذي قّدم من حيفا دعمًا لنتخاب الحاج اأمين كمفٍت للقد�س 

1921 . ويبدو اأن العالقة بين الرجلين لم تتطور اأبعد 
81

عام 

اأو اأعمق من ذلك لحقًا. وقد كان لهما لقاءات محدودة خالل 

ام كان 
ّ
، خا�سة اأن الق�س

82
عدد من المنا�سبات الحتفالية

ام 
ّ
موظفًا لدى المجل�س الإ�سالمي الأعلى. ولم يظهر ا�سم الق�س

على ال�سطح في دوائر م�ساندي المفتي اإل بعد مقتله. ولم 

يح�سر المفتي اأو غيره من قيادات الأحزاب الفل�سطينية جنازة 

 .
84

ام اأو حركته
ّ
. ولم يّدِع المفتي بنف�سه �سله بالق�س

83
الق�سام

وعلى العك�س، فقد عمل كل من اإميل الغوري، وهو زميل مقرب 

للمفتي، ودائرة المخابرات ال�سهيونية، ولأ�سباب مختلفة، 

ام 
ّ
على بناء م�ستويات متباينة من التعاون بين الطرفين )الق�س

والح�سيني(. كتبت التقارير ال�سهيونية حول هذا المو�سوع 

، لأن ال�سهاينة اعتقدوا اأن 
85

بعد معركة يعبد ومقتل الق�سام

نويهض، مصدر سابق ، ص. 108-109 و118. 

 ،1939-1929 الفلسطينية،  العربية  الحركة  بوراث،  يهوشع   81
)باإلنجليزية(، لندن: فرانك كاس، 1977، ص. 133. 

خلف، )تجربة الشيخ(، 98.   82

أكرم زعيتر في الجامعة اإلسالمية، 1935/11/22.   83

محمد أمين الحس��يني، حقائق عن قضية فلس��طين )القاهرة،   84
مكت��ب الهيئة العربية العلي��ا، 1954( الش��مان ، )الثورة العربية 
واإلره��اب، 76، كتب الش��مان إنه )خالل العش��رينيات فإن كالً من 
القّس��ام والمفتي كانا عل��ى صلة جيدة، وربم��ا بني تفاهمهما 
على تماثل الرؤى واالحترام المتبادل. استنتج الشمان أن العالقات 
الكبيرة بين االثنين خالل العش��رينيات قادت إلى تعيين القّس��ام 
كإمام مس��جد ف��ي حيفا ومأذون ش��رعي. ال يمك��ن أخذ وجهة 
نظر الش��مان في هذا المنحى، فتعيين القّسام كإمام لمسجد 
االس��تقالل قررته الجمعية اإلسالمية في صيف عام 1925 ، قبل 
أن يصبح المس��جد تابعاً للمجلس اإلس��المي األعلى. كما يبدو 
أيضاً أن القّس��ام حصل على منصب مأذون ش��رعي بعد تقدمه 
الختب��ار ع��ادي دون تدخل المفت��ي أو أي طرف آخ��ر )ملف، تجربة 

الشيخ(، 98، حمودة، الوعي والثورة، 50-44،49، 126(. 

الش��مان، مصدر سابق، ص. 76، ويشير الكاتب لمصدر مخابرات   85
صهيونية، )تقرير أ. ه. كوهين 1932/5/11، األرش��يف الصهيوني 
المرك��زي، القدس، 25S/3557، وسيش��ار لألرش��يف الصهيوني 
صاعداً ِب أ. ص.(، يذكر أن المفتي »ش��جع القّسام وأمدَّ حركته 
بالدع��م المال��ي«. الحقيق��ة أن تقري��ر كوهي��ن المذك��ور في 
ع��ام 1932 لم يذكر بش��كل خ��اص القّس��ام أو مجموعته. أما 
التقارير المخابراتية الصهيونية األخرى التي اقتبس��ها الشمان 
م��ن األرش��يف الصهيون��ي )زفي ش��ابيرا إلى س. فنكلس��تين، 
25S/1049 ،1936/10/28، وأ. كوهي��ن، أح��داث تش��رين الثان��ي، 
4224/1936S25/11/20( فق��د كتب��ت بعد معرك��ة يعبد بوقت 

طويل. 
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ربط المفتي باأعمال عنف �سد البريطانيين �سيقو�س عالقاته 

بالحكومة، ولم يكن غريبًا على الوكالة ال�سهيونية اإر�سال 

تقارير مخابراتية مختارة لإدارة النتداب. ففي �سهر كانون 

ثاني 1935 اأ�سارت التقارير ال�سهيونية اإلى ر�سالة اأر�سلت من 

ام ع�سواً 
ّ
القد�س اإلى جمعية حيفا الإ�سالمية، التي كان الق�س

. لكن الر�سالة تتعلق بالتح�سيرات لع�سيان مدني، ل 
86

فيها

حملة م�سلحة منظمة. وقد كان الع�سيان المدني ق�سية عامة 

تناق�س من قبل معظم دوائر الحركة الوطنية الفل�سطينية.

ن�سرت ق�سة الغوري المبالغ فيها حول التن�سيق ما بين 

ام والمفتي لأول مرة عام 1961 عندما كان الغوري 
ّ
الق�س

. كان 
87

م�سئوًل عن ن�سرة الهيئة العربية العليا في بيروت

اأن�سار المفتي وقتها في حالة دفاع �سد ما راأوه حملة نقدية 

لتدمير �سورة المفتي وم�سح تاريخه، فقد ن�سر �سبحي يا�سين، 

امية، درا�سة 
ّ
وهو نا�سري فل�سطيني، ادعى اأي�سًا خلفية ق�س

حول الثورة الفل�سطينية 1936-1939، كان فيها معاديًا 

.�سعى كتاب يا�سين لت�سوير المفتي 
88

للمفتي ب�سكل خا�س

. في الحقيقة فاإن الراجح 
89

ام
ّ
كمعار�س مبكر لحركة الق�س

ام والحاج اأمين الح�سيني لم يلتقيا اإل ب�سعة مرات 
ّ
اأن الق�س

ما بين عامي 1921 و1935، واأن المفتي لم يعار�س حركة 

ام،واأّنه في نف�س الوقت لم يقم باأية خطوة مهمة تجاه 
ّ
الق�س

الكفاح الم�سلح حتى اندلع ثورة 1936- 1939. وعلى 

ام لم يكن ع�سواً في 
ّ
العك�س من ادعاءات الغوري، فاإن الق�س

. لم يكن تعريف 
90

حزب المفتي )الحزب العربي الفل�سطيني(

كل من الرجلين لمن هو العدو وما هي الطريقة الأمثل لل�سراع 

.)25S/3553.تقارير من حيفا، 1935/1/17، أ. ص  86

مجل��ة فلس��طين هي نش��رة لمكت��ب الهيئة العربي��ة العليا   87
في بي��روت والتي تختلف عن تلك الصحيف��ة التي كانت تصدر 
ف��ي يافا وتحمل نفس االس��م في فترة ما قبل ع��ام 1948، عدد 
3، 1961/3/15، ع��دد 4، 1969/1/1، وع��دد 95، 1969/2/1؛ الغ��وري، 

مصدر سابق، جزء 1، 253-248. 

صبحي ياس��ين، الثورة العربي��ة الكبرى في فلس��طين، 1936-  88
1939، القاه��رة: دار الهن��ا للطباع��ة، 1959، أنك��ر س��ليمان أبو 
حمام خالل مقابلة ش��خصية أجريتها معه في دمش��ق بتاريخ 
1990/3/7 بش��دة أي عالق��ة بي��ن صبح��ي ياس��ين والحرك��ة 

القسامية.

ياس��ين، مصدر س��ابق، ص. 23؛ عبد الس��تار قاس��م، الش��يخ   89
المجاهد عز الدين القّسام، بيروت: دار األمة، 1984، ص. 85.

الحوت، مصدر سابق، 884-886. لم يكن هناك سبب سياسي أو   90
غير ذلك لئال يذكر المفتي عالقته بالقّس��ام عندما نشر كتابه 
حقائق عن قضية فلسطين إال إذا لم تكن هذه العالقة موجودة 
حقيق��ًة. وح��ول ه��ذه القضية راجع أيضاً ش��هادة القس��امي 
إبراهي��م الش��يخ خليل، في ش��ؤون فلس��طينية »رس��الة من 
مجاهد قديم«، مصدر سابق، 267-269. الحظت آن ليش معلقاً 
على عالقة القّسام بالنخبة السياسية الفلسطينية، أن اندالع 
ثورة القّس��ام أدى ربما من غير قصد إلى تقويض حملة األحزاب 
السياس��ية للضغط على اإلنجليز لتشكيل مجلس تشريعي. 
راجع آن موس��يلي ليش، سياس��ات عربية في فلسطين، 1917-

1939، )باإلنجليزي��ة(، إّث��اكا، نيوي��ورك: مطبع��ة جامعة كورنل، 
1979، ص. 34. 

بال�سرورة متوافقا عام 1935. و�سحيح اأي�سًا اأن حركة 

ام كانت بعيدة عن كونها محاولة طموحة لدعاء قيادة 
ّ
الق�س

الفل�سطينيين وتبرير ذلك بالخطاب الديني، لكنها كانت 

محاولة لتغيير البرنامج القائم لل�سيا�سة الفل�سطينية في وقت 

كان فيه الم�سهد الفل�سطيني والعربي يتغير جذريًا ب�سكل 

ام ليتم �سرح 
ّ
متزايد. يجب اأن ن�سرح بنية وتاريخ منظمة الق�س

ام قي �سياق �سراع القوى اأو 
ّ
الفرق بين و�سع حركة الق�س

روؤيتها بمعيار الجهاد الإ�سالمي. 

ام بالمواجهة الم�سلحة كو�سيلة للن�سال 
ّ
عك�س اإيمان الق�س

�سد احتالل اأجنبي وغير م�سلم لأرا�ٍس اإ�سالمية فهمًا م�سبقًا 

للجهاد الإ�سالمي. تطورت تف�سيرات الجهاد في الفترة 

الإ�سالمية المعا�سرة في العقود الأخيرة من القرن الثامن ع�سر 

عندما بداأت ال�سلطة ال�سيا�سية لالإ�سالم تتراجع في الأرا�سي 

التي يقطنها الم�سلمون. ويمكن للمرء، دون الدخول في 

، اأن يجد اأنه في بداية القرن الع�سرين 
91

نقا�سات نظرية مف�سلة

كانت هناك خالفات بين الم�سلمين فيما اإذا كان اإعالن الجهاد 

من امتيازات الخليفة، وفيما اإذا كان على الم�سلمين الهجرة 

من اأرا�سي الحرب التي ل يحكمها الإ�سالم، اإلى اأر�س الإ�سالم، 

وفيما اإذا كان من الممكن اإعالن الجهاد �سد قوة �سيا�سية 

غير م�سلمة، اإذا ما كان المجتمع الم�سلم اآمنًا على كل اأعماله 

اليومية ويعي�س بالحد الأدنى المعقول. لقد حل انبثاق عالم 

اإ�سالمي بدون خليفة بعد الحرب العالمية الأولى ومحكوم 

في الغالب من قبل قوى اأجنبية، معظم الق�سايا المعلقة التي 

اأطاحت بفكرة الجهاد في القرن الما�سي، لقد راأى العديد من 

قادة الم�سلمين، من علماء وغيرهم على حٍد �سواء اأن الدعوة 

اإلى الجهاد �سد المحتل الأجنبي لي�س اأمراً �سرعيًا فح�سب بل 

واجبًا اأي�سًا. لقد كان المحرك الرئي�سي لإعالن الجهاد هو 

تقدير الو�سع الراهن وتقدير توابع خطوة مماثلة على معي�سة 

الم�سلمين وما يلحق بهم من خ�سائر. رغم اأن الإ�سالحيين 

العرب الإ�سالميين الأوائل مالوا للتاأكيد على الإ�سالح 

 ،
92

والإنجاز الداخلي اأكثر من مواجهة الم�ستعمرين الأجانب

فقد �سكلت هزيمة العرب والم�سلمين في الحرب العالمية الأولى 

اإحباطًا لخطاب الإ�سالح.

منذ عام 1920 ف�ساعداً لم يدعم الم�سلح الكبير ال�سيد 

محمد ر�سيد ر�سا الدفاع عن حرية الم�سلمين بالقوة فح�سب، 

لكنه اأ�سبح اأي�سًا داعمًا ن�سطًا للثورة ال�سورية عام 1925، 

والقتال الفل�سطيني �سد الإنجليز وال�سهيونية، والقتال 

لنظرة ش��املة حول ممارس��ة المس��لمين للجه��اد منذ بداية   91
القرن التاس��ع عش��ر، راجع رودولف بيترز، اإلس��الم واالستعمار: 
مذهب الجهاد ف��ي التاريخ المعاص��ر، )باإلنجليزية(، ذي هانمو: 

موتون للنشر، 1975. 

الح��ظ اللورد كرومر أنه إذا ما أجبر إصالحي على االختيار ما بين   92
التع��اون مع مس��تعمر أجنبي )عادل وعقالن��ي( ومواطن محلي 
مع��ادٍ للتحدي��ث، فإنه س��يختار األول. اعتبر كروم��ر في العقد 
األخير من حكمه لمصر أن الش��يخ محم��د عبده ومؤيديه هم 
»الحلف��اء الطبيعيون لإلصالح األوروبي«، راجع لورد كرومر، مصر 
الحديثة، )باإلنجليزية(، لندن: ماكميالن، 1908، جزء 2، 180-179. 
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ام 
ّ
المغربي �سد الإ�سبان والفرن�سيين. ولذلك فقد كان الق�س

نتاج بيئة كانت قد �سكلت منطقها الخا�س.

ام اإلى حيفا عام 1921، �سرعان ما 
ّ
عندما و�سل الق�س

تكونت لديه م�ساعر بالنفور من حياة الرخاء والحداثة التي 

. ومع اأنه كان من المعتقد 
93

عا�ستها هذه المدينة الع�سرية

اأنه م�سئول عن قيادة م�سار الجهاد، فاإن عدم األفته مع البيئة 

والنا�س كانت م�سكلة حقيقية. فعلى العك�س من �سوريا، فقد 

كانت فل�سطين ب�سكل اأكبر بلداً متماثاًل مع طبقة من القادة 

يمكن تحديدها لكنه بداأ بالدعوة اإلى الجهاد في منت�سف 

الع�سرينيات بعدما زاد تاأثيره في حيفا والمنطقة ال�سمالية 

وبعد ما زادت معرفته بالبالد وق�ساياها. ورغم اأنه لم يكن 

قد بدء بعد بالتح�سيرات الفعلية لل�سراع الم�سلح، فاإن خلفيته 

حول الو�سع العربي الإ�سالمي كانت تقوده على هذا الدرب. 

ام نحو فل�سطين هي 
ّ
لقد كانت نقطة التحول في التزام الق�س

. لم تكن المواجهات بين العرب واليهود 
94

اأحداث حائط البراق

عام 1929 موؤ�سراً على ت�ساعد العنف بين العرب واليهود 

فح�سب، واإنما كانت اأي�سًا موؤ�سراً على تاأثير الإجراءات القا�سية 

التي اتخذها الإنجليز �سد الفل�سطينيين بما فيها اإعدام ثالثة 

ام العميق بالجهاد 
ّ
. لقد تحول اإيمان الق�س

95
ن�سطاء فل�سطينيين

اإلى تح�سيرات فعلية لل�سراع الم�سلح تحت تاأثير الغ�سب 

ال�سعبي العام والحزن في تلك الأوقات التي كانت م�سحونة 

ه الرئي�س بعد ذلك تحمي�س الموؤيدين  . لذلك لم يعد همَّ
96

ب�سدة

والأتباع الذين انجذبوا اإليه في الم�سجد، لكّنه كان يبحث 

بن�ساط عن عنا�سر مقاتلة وينظمهم ويدربهم، لقد كان عمال 

المدينة الذين ترددوا بانتظام على م�سجد ال�ستقالل، واأع�ساء 

جمعية ال�سبان الم�سلمين، وفالحو ال�سمال، الذين كانوا ميدان 

ن�ساطه الرئي�س، هم الأر�سية المنا�سبة التي بحث فيها عن 

مجاهدي الم�ستقبل. وفي ما يلي نبذة مخت�سرة عن خلفيات 

عدد من القادة الق�ساميين:-

• خليل محمد عي�سى )المعروف باأبي اإبراهيم الكبير(: فالح 	

من منطقة رام اهلل انتقل لحقًا اإلى حيفا حيث اأ�سبح 

ام الأوائل، 
ّ
�ساحب دكان �سغير، هو اأحد اأتباع الق�س

.
97

وخليفته المبا�سر في قيادة المجموعة

حمودة، مصدر سابق، ص. 50؛ خلف، مصدر سابق، ص. 90.  93

حول دعوة القّس��ام للجهاد في مسجد االستقالل، راجع مجلة   94
الرابطة العربية، 1936/9/16؛ قاسم، مصدر سابق، ص. 32. 

ح��ول ردة فعل القّس��ام على إعدام عطا الزي��ر، محمد جمجوم،   95
فؤاد حجازي في 1930/6/17، راجع حمودة، مصدر سابق، ص. 46.

نويه��ض، مصدر س��ابق، ص. 110، يمكن اعتبار صيف عام 1929   96
كبداية لتنظي��م المجموع��ة. كامل محمود خّلة، فلس��طين 
واالنتداب البريطان��ي، 1929-1933، بيروت: مركز األبحاث، 1974، 
ص. 376، يقتبس من القس��امي أب��و إبراهيم الكبير، الذي يحدد 
أيل��ول 1928 بأنه التاريخ ال��ذي تزامن مع بداي��ة الصراع العربي 
الصهيون��ي على حائط البراق في القدس. وحس��ب أبو إبراهيم، 
فإن القّس��ام وقع تحت ضغط أتباعه الذي��ن أرادوا رد فعل عربي 

على األخطار المتنامية للمشروع الصهيوني. 

أوراق تيغارت، صندوق 1، ملف BS 1262( 2 /3( ص 2.   97

• فرحان ال�سعدي: رجل قوي قاطع طرق وجندي عثماني 	

�سابق من قبائل ال�سعدية. التحق ال�سعدي بقوة �سرطة 

فل�سطين عام 1925، لكنه ا�ستقال منها تحت تاأثير 

ام طور مياًل 
ّ
ام عام1930، ومن خالل �سلته مع الق�س

ّ
الق�س

دينيًا قويًا. وقد �ساعد على تجنيد عدد من اأفراد قبيلته، 

اأبرزهم الق�سامي الآخر نمر ال�سعدي، وقد لعب دوراً بارزاً 

في الكفاح الم�سلح في فل�سطين في الفترة ما بين عامي 

1927 و1936. في ت�سرين ثاني 1937 تم اأ�سره و�سنقه 

.
98

�سريعًا، وكان �سائمًاوفي الثمانين من العمر

• ح�سن الباير: فالح وقاطع طرق من منطقة جنين تحول 	

ام اإلى م�سلم ملتزم، اعتقل بعد معركة 
ّ
تحت تاأثير الق�س

.
99

يعبد وحكم بال�سجن لمدة 14 عامًا

• م�سطفى علي الأحمد: قروي من �سفورية، وع�سو جمعية 	

ال�سباب الم�سلمين فيها، جند بعد عام 1929. اعتقل بعد 

عملية مبكرة للمجموعة �سد م�ستوطنة نهالل ال�سهيونية 

.1933
100

في كانون اأول 

• عطية اأحمد عو�س: قروي من منطقة حيفا كان موظفًا 	

ام 
ّ
في ال�سكة الحديدية الفل�سطينية، ظهر بعد موت الق�س

كقائد قوي وموؤثر لمجموعة م�سلحة كبيرة في التالل 

ال�سمالية. قتل في اأحداث اآذار عام 1938.

• يو�سف �سعيد اأبو درة: فالح من �سمال فل�سطين، اأخرجت 	

عائلته من اأر�سها عام 1925 بعد بيعها من قبل مالك 

غائب اإلى الم�ستعمرين اليهود، وتم تجنيد اأبو درة في 

حيفا عندما كان يعمل عاماًل هناك. رغم اأنه اعتقل 

و�سجن بعد معركة يعبد، اإل اأنه اأطلق �سراحه لحقًا ليظهر 

مرة اأخرى كقائد رئي�سي في الثورة ما بين عامي 1936 

و1939. اعتقل اأبو درة من قبل الجي�س الأردني خالل 

عبور نهر الأردن عام 1939 و�سلم لحقًا لالإنجليز واأعدم 

.1939
101

في تاريخ 9-30-

كان اأع�ساء المنظمة الق�سامية يجمعون ح�سب المنطقة 

الجغرافية التي اأتوا منها. ورغم ال�سرية التي اأحاطت بوجود 

المنظمة، لم تتم المحافظة على الحدود الجغرافية بدقة دائمًا، 

اإما ب�سبب تداخل الروابط العائلية اأو ب�سبب الحما�س الزائد لدى 

الأع�ساء. �سكلت الم�سادر الق�سامية وغير الق�سامية العربية 

. الأمر الذي ل 
102

�سورة مبالغًا فيها لبنية المنظمة الق�سامية

أوراق تيغارت، مصدر سابق، 15، ص 3 تصريح دياب العبد الحميد   98
الفاهوم من الناصرة؛ )اإلره��اب، 1936-1537(، ص. 11-15؛ زعيتر، 
الحركة الوطنية الفلس��طينية، 1935-1939، بيروت: مؤسسة 
الدراس��ات الفلس��طينية، 1980، ص. 1-34، نويه��ض، مص��در 

سابق، ص. 117. 

حمودة، مصدر سابق، ص. 53 وص. 113.   99

تصري��ح مصطفى عل��ي األحم��د، 29 أي��ار 1933، أوراق تيغارت،   100
صندوق 1، ملف 3. 

أوراق تيغارت، صندوق ا، ملف DS1262( ،3(، ياسين، مصدر سابق،   101
ص. 272؛ زعيتر، مصدر سابق، ص. 363 وص. 374. 

أوراق تيغارت، 152، ص 3-2 .  102
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يمكن اإثباته باأدلة قوية.

ي�سير عزت دروزة، وهو �ساهد ن�سيط ومتحم�س على 

هذه المرحلة اإلى اأنه لم تكن هناك منظمة اأو حزب ق�سامي 

1935. في درا�سة مف�سلة لهذه 
103

بالمعنى الحقيقي حتى عام 

الق�سية، مبنية على مقابالت مكثفة مع ن�سطاء ق�ساميين، عزز 

. من الموؤكد اأنه لم يكن هناك بنية 
104

قا�سم وجهة نظر دروزة

مت�سل�سلة للقيادة، رغم اأن معظم اأع�ساء التنظيم عرفوا قائدهم 

. كذلك كان 
105

اأو كان يف�سلهم عنه م�ستوًى اأو�سخ�س واحد

هناك مبالغة في عدد الق�ساميين قبل معركة يعبد. ويبدو الرقم 

الذي اأورده يا�سين وكيالي مابين مئتين اإلى ثمانمئة منا�سر 

، لأنه ما كان للمجموعة اأن تحافظ على نف�سها 
106

غير واقعي

في ظل تدقيق قوات الأمن لمدة خم�س �سنوات مع هذا العدد 

الكبير. اإن اأي تقدير يترواح ما بين خم�سين اإلى مئتي ع�سو اأو 

 .
107

منا�سر مع بع�سهم البع�س ربما يكون تقديراً اأكثر معقولية

ام اإلى 
ّ
هذا التقدير ل ينطبق على عدد الأتباع الذين رافقوا الق�س

الجبال في ت�سرين الثاني 1935 والذين يعتقد اأنهم كانوا ما 

. لقد 
108

بين ع�سرين اإلى خم�سة وع�سرين رجاًل قليلي الت�سليح

جعلت ب�ساطة تركيب المجموعة، وتلقينها المبا�سر للجهاد، 

وافتقارها اإلى ا�سم خا�س بها، كل هذا جعلها �سدًى لتجربة 

. لقد كانت المجموعة �سعبة منظمة 
109

ام في �سمال �سوريا
ّ
الق�س

ومحدودة الهدف عازمة على تبني الكفاح الم�سلح على اأمل 

اإ�سعال ثورة �سعبية. اإن النموذج المبدع لبرنامج الحركة الذي 

ام كان ال�سعي 
ّ
، والذي يت�سمن اأن هدف الق�س

110
يورده يا�سين

لتقوي�س مكانة القادة الفل�سطينيين في ذلك الوقت وح�سار 

القيادة ال�سيا�سية لالأعيان، ل يعك�س الحقيقة.

راج��ع مثالً، ياس��ين، مص��در س��ابق، ص. 22-34، كيالي، مصدر   103
س��ابق، ص. 180، حمودة، مصدر سابق، ص. 51 وص. 55، الحوت، 

مصدر سابق، ص. 324-318. 

دروزة، مصدر سابق، جزء 3، ص. 116.   104

قاسم، مصدر سابق، ص. 604.   105

بع��د اعتقاله ف��ي 1933، قدم مصطف��ى علي األحم��د اعترافاً   106
مفصالً تحت التعذيب للش��رطة، يورِّط على األقل 12 عضواً من 

المجموعة، بما فيهم القّسام نفسه. 

ياسين، مصدر سابق، ص. 33-34، كيالي، مصدر سابق، ص. 180-  107
.181

أحمد الشقيري، أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية، بيروت:   108
دار النه��ار،1969، ص. 146، وق��د دافع عن بعض القس��اميين في 

المحاكم، وقدر عددهم بنحو )50( عضواً . 

حمودة، مصدر سابق، ص. 71-72، ياسين، مصدر سابق، ص. 42.   109

صبحي ياس��ين، نظرية العمل الس��ترداد فلسطين، القاهرة: دار   110
المعارف، 1964، ص. 18-17.

يعبد وما بعدها
ام ورفاقه الأوائل تح�سيرات الثورة بعد الح�سول 

ّ
لقد بداأ الق�س

على فتوى مكتوبة من ال�سيخ بدر الدين التاج الح�سني عام 

ع لهم فيها اإعالن الجهاد �سد الإنجليز واليهود 
ّ
1930 ي�سر

ام في اجتماعاته ال�سرية باأتباعه 
ّ
. وكان الق�س

111
في فل�سطين

يكرر قراءة الفتوى لهم. لكن الأعمال الأولى للمقاومة الم�سلحة 

في فل�سطين لم تطلقها مجموعة الق�سام، لكن مجموعة اأ�سغر 

واأكثر عفوية.

ن�ساأت مجموعة الكف الأخ�سر تحت قيادة اأحمد طاف�س 

1929. لقد �سنت المجموعة 
112

في محيط �سفد في ت�سرين اأول 

عدة هجمات على الم�ستعمرات اليهودية قبل اأن يتم تعزيزها 

بعدة ثوار دروز غادروا جبال حوران ال�سورية بعد قمع الثورة 

ال�سورية، ونقلت المجموعة ن�ساطها اإلى منطقة عكا تحت 

�سغط ال�سرطة والجي�س. لكن العمليات الع�سكرية المكثفة 

�سد المجموعة زادت في الأ�سهر الأولى من عام 1930، 

بدعم فرن�سي واأردني، هذه الهجمات قادت اأخيراً اإلى تمزق 

المجموعة واعتقال قائدها.

ربما بداأ الق�ساميون حركتهم الأولى في 5 ني�سان 1930 

متاأثرين بتحرك طاف�س. كانت م�ستعمرة الياجور اليهودية 

. وبعد يومين 
113

هدف هجومهم الذي قتل فيه ثالثة م�ستعمرين

قتل الق�ساميون وجرحوا م�ستوطنًا يهوديًا في م�ستعمرة 

، وكانت ذات الم�ستعمرة هدفًا للهجوم في 12 كانون 
114

نهالل

اأول 1932 بتفجير عبوة نا�سفة محلية ال�سنع، مما اأدى اإلى 

. وب�سبب الغ�سب اليهودي العارم اأطلقت 
115

قتل م�ستوطنين

الحكومة تحقيقًا منظمًا حول هذه الحوادث، لكن ذلك لم يحرز 

نجاحًا مبا�سراً. ولكن بعد �ستة اأ�سهر وخالل تفتي�س عر�سي 

في بيت م�سطفى علي الأحمد، ع�سو جمعية ال�سبان الم�سلمين 

في �سفورية، تم العثور على عبوة نا�سفة م�سابهة للم�ستعملة 

في الهجوم. اأدلى اأحمد باعتراف مف�سل لل�سرطة، اعتقل بعده 

ام نف�سه، 
ّ
عدد من الق�ساميين وتم التحقيق معهم بما فيهم الق�س

مل��ف  تيغ��ارت صن��دوق1،  أوراق   ،8 1936-1937، ص.  اإلره��اب،   111
2/3، عل��ى كٍل فقد أت��ى تيغارت بخطأ في تهجئة )الحس��يني( 
كحسين. حول الشيخ محمد بدر الدين الحسني )1935-1850(، 
راجع عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، بيروت: دار إحياء التراث، 
1957، ص. 120، وص. 139؛ أحم��د تيمور، عالم الفكر اإلس��المي 
في العصر الحديث،القاهرة: لجنة نش��ر المؤلف��ات التيمورية، 
1967، ص. 271- 288؛ محمدالحاف��ظ ون��زار أباظ��ا، تاريخ علماء 
دمشق في القرن الرابع عش��ر الهجري،دمشق: دار الفكر، 1986، 

جزء1، ص. 494-473. 

 ...  CO  5/190/733  ،  1930/2/22 باس��فيلد،  إل��ى  تشانس��لر   112
م��ن تلغ��راف مادة كتابي��ة م��ن H.Q.R.A.E في الق��دس س إلى 

 .Air Ministry CO 733/190/5 ،15/3/1930

بورات، الحركة الوطنية العربية الفلسطينية، 134.   113

حمودة ، مصدر سابق،ص. 56.   114

جري��دة الجامعة العربي��ة، 1933/12/29، مالحظ��ة حول حملة   115
اإلرهاب ، 1937/12/17، أوراق تيغارت، صندوق 2، ملف 4. 
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وتم اإطالق �سراحهم، لعدم كفاية الأدلة، با�ستثناء اثنين، 

اأحمد الذي اأعدم �سنقًا، واأحد الفالحين الذي حكم بال�سجن 

. تمت تبرئة خليل محمد عي�سى 
116

لمدة خم�سة ع�سر عامًا

الذي اأح�سر هو الآخر اإلى المحكمة. لقد كان تحّمل عي�سى 

ام وباقي 
ّ
لإجراءات التحقيق هو المفتاح لحماية القائد الق�س

المجموعة. لكن الدمار الذي األحقته هذه الحادثة كان اأكبر 

من اأن يتم تجاهله. قررت المجموعة تعليق ن�ساطاتها لمدة 

من الوقت ب�سبب تعر�سها لمراقبة اأجهزة اأمن حكومة النتداب 

والمخابرات ال�سهيونية.

وعلى العك�س من ا�ستنتاجات ل�سمان اأن ال�سلطات 

، فاإنه ظهر اأن 
117

البريطانية لم توِل اهتمامًا بالو�سع

ام كان قد و�سع تحت المراقبة الحثيثة المبا�سرة بعد 
ّ
الق�س

ام بالح�سار 
ّ
محكمة عملية نهالل، مّما عمق اإح�سا�س الق�س

في مطلع عام 1935 ودفعه اإلى النتيجة المنطقية لم�سعاه 

. في 18 ت�سرين الأول 1935 
118

وهي الن�سحاب اإلى الجبال

وقعت محاولة �سهيونية لتهريب �سحنة �سخمة من ال�سالح 

والذخائر، وتم �سبطها �سدفًة في ميناء يافا، مما زاد التوتر 

. وفي ا�ستجابة لهذه 
119

بين العرب واليهود غير الفل�سطينيين

الكارثة قامت مجموعة وطنية في نابل�س بقيادة اأكرم زعيتر 

بالدعوة اإلى احتجاج عام في 2 ت�سرين الثاني، )الذكرى 

ال�سنوية لوعد بلفور عام 1917(، وفي اليوم المعين و�سلت 

اإلى نابل�س وفود من منظمات فل�سطينية مختلفة، �سيا�سية 

وغيرها، وكان هناك في نف�س الوقت م�سيرة احتجاجية في 

.
120

ام وجمال الح�سيني
ّ
حيفا، كان اأبرز الم�ساركين فيها الق�س

انعك�س غ�سب واحتجاج الفل�سطينيين في عمان 

والقاهرة ودم�سق وبغداد، حيث قامت مظاهرات موازية لدعم 

ام هي الدفع باتجاه 
ّ
الفل�سطينيين. واإذا كانت ا�ستراتيجية الق�س

انتفا�سة �سعبية، فقد كانت هذه اللحظة تبدو منا�سبة جداً 

لالأخذ بزمام المبادرة. لذلك بعد الثاني من ت�سرين اأول بقليل، 

 .
121

غادر مع مجموعة من اأتباعه حيفا باتجاه التالل ال�سمالية

وخالل الم�ساورات التي �سبقت مغادرة حيفا، اأبدى عدد من 

أوراق تيغ��ارت، مص��در س��ابق، خلة، مصدر س��ابق، ص. 379. لم   116
توض��ح المصادر طبيعة عالقة القيادة بين القّس��ام ومجموعة 
من أتباعه. وقد ش��نت عدة هجمات ما بين نيس��ان 1931 وحتى 

نهاية 1932. 

الشمان، مصدر سابق، ص. 65.  117

الحوت، مصدر سابق،ص. 326، نويهض، مصدر سابق، ص. 114.  118

جريدة الجامعة العربية، 1935/10/22، زعيتر، الحركات الوطنية،   119
 .)1935/10/19(

فلس��طين  جري��دة   ،1935/11/4 العربي��ة،  الجامع��ة  جري��دة   120
 .1935/11/4

خلة،مص��در س��ابق،ص.381؛ ونويهض،مصدر س��ابق، ص. 114،   121
أشارا بش��كل خاطئ إلى أن القّس��ام غادر حيفا في تشرين أول 
وعلى كل، ولما كان القّسام قد شارك في مسيرة االحتجاج في 
2 تش��رين الثاني فإن االنسحاب إلى الجبال يجب أن يكون قد تم 

بعد هذا التاريخ. ياسين، الثورة العربية، مصدر سابق،ص. 267. 

.لكن ربما 
122

ام �سكوكًا حول م�ستوى جاهزيتهم
ّ
رفاق الق�س

لم ي�سرحوا حول اآرائهم هذه ب�سكل وا�سح احترامًا لقائدهم. 

و�سدَّ العتقاد ال�سائد، فقد اأنكر الق�سامي �سليمان اأبو حمام اأن 

ام اندفع اإلى النخراط ال�سريع في العمل الم�سلح. وح�سب 
ّ
الق�س

اأبو حمام فقد كانت خطة المجموعة في البداية اأن تبداأ بعملية 

تجنيد مكثف للمجاهدين من القرى ال�سمالية والعمل على 

، ويمكن تف�سير �سياق الأحداث 
123

زيادة الجاهزية وال�ستعداد

التي قادت اإلى المعركة الم�سيرية في يعبد بطريقة اأخرى. 

ام القيام بها 
ّ
من بين اآخر الأمور التي كان على الق�س

في حيفا اإر�سال م�ساعده محمود �سليم المخزمي اإلى القد�س 

في مهمة لإخبار المفتي بنية المجموعة ومخططها وطلب 

.تجاوب المفتي باإر�سال مبلغ من المال لم يعرف 
124

دعمه

قدره بال�سبط، وكانت هذه على الأغلب المنا�سبة الأولى التي 

ام اأن يظهر فيها نواياه للمفتي. اأّما القائد 
ّ
كان على الق�س

ام فكان ر�سيد الحاج 
ّ
الفل�سطيني الآخر الذي اأُْعِلم بتحرك الق�س

. بقي عدد من الق�ساميين من حيفا في 
125

اإبراهيم من حيفا

المدينة لتوفير الدعم والعون م�ستقباًل، وكان من بينهم اأبو 

اإبراهيم الكبير، الذي لم ي�سارك في معركة يعبد، وعاد للظهور 

لحقًا كواحد من قادة ثورة 1939-1936.

ام بداية الأمر على جبل فقوعة 
ّ
ع�سكرت مجموعةالق�س

 ،
126

قرب قرية نور�س، حيث التحق به هناك فرحان ال�سعدي

وحافظت المجموعة على روتين ينتظم اأحيانًا ول ينتظم 

اأخرى من ال�سالة وال�ستماع اإلى مواعظ قائدهم عن الجهاد 

نهاراً، وزيارة القرى المجاورة لياًل. خالل اإي�سال ر�سائلهم 

اإلى القرويين يبدو اأنهم ا�ستقبلوا بحرارة وربما نجحوا اأي�سًا 

في تجنيد متطوعين جدد. في 7 ت�سرين ثاني انطلقت مجموعة 

�سغيرة من الرجال من المع�سكر الرئي�سي، التقت ب�سباط 

�سرطة في بيارات الحم�سيات في عين حارود. وعلى العك�س 

من تحذيرات قائدهم بتجنب ال�سدام المبكر، فاإن المجموعة 

اأطلقت النار على ال�ساوي�س اليهودي مو�سي روزنفيلد وقتلته، 

ام تعليمات مبا�سرة 
ّ
. اأعطى الق�س

127
وتجنبت زميليه العربيين

للمجموعة بالتحرك، في ذلك الوقت كانت ال�سرطة مع مخبرين 

متنكرين بمالب�س ب�سيطة، قد اأطلقت حملة بحث �سر�سة في 

مجلة الثورة الفلس��طينية، عدد 99، 1969/9/15،«تعليق من أبو   122
إبراهيم الكبير«، خليل، مصدر سابق،ص. 267. 

سليمان أبو حمام، مقابلة شخصية، 1990/3/7، راجع أيضاً خّلة،   123
مصدر سابق،ص. 38. 

حمودة، مصدر سابق، ص. 7.   124

نويهض، مصدر سابق، ص. 202.  125

ص.  أ.   ،1936/11/20 الثان��ي«،  تش��رين  »أح��داث  ه.كوهي��ن،  أ.   126
S25/4224، شابيرا إلى فنكلس��تين، S25 ،1936/10/28/10459؛ 

ياسين، الثورة العربية، مصدر سابق، ص. 27. 

شابيرا إلى فنلكس��تين، مصدر س��ابق؛ خلة، مصدر سابق،ص.   127
382، وحسب عبد الستار قاس��م،مصدر سابق،ص. 56، فإن قتل 
روزينفيل��د ح��دث في 14 وليس في 7 تش��رين الثان��ي. وبعد هذا 

الحادث غادر فرحان السعدي والمجموعة إلى نورس. 
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.في 17 ت�سرين الثاني تم ت�سييق الخناق على 
128

المنطقة

المجموعة في منطقة كفرقود قرب مدينة جنين حيث قتل 

الق�سامي محمد اأبو القا�سم خلف في تبادل ق�سير لإطالق 

ام اإلى 
ّ
. في اليوم التالي انق�سمت مجموعة الق�س

129
النار

مجموعتين: الأولى، اأخذت التجاه ال�سمالي، بينما توجهت 

ام اإلى يعبد غربًا،وقد انتهى م�سيرها 
ّ
الثانية بقيادة الق�س

�سبيحة 20 ت�سرين الثاني 1935 بمواجهة دامية مع قوات 

ال�سرطة.

ام على القتال حتى النهاية، في 
ّ
لقد حفظ اإ�سرار الق�س

الوقت الذي كان فيه وا�سحًا اأنه ورفاقه �سيحفظون اأرواحهم 

 .
130

اإذا ما ا�ست�سلموا، مكانة بارزة له في الأ�سطورة الفل�سطينية

ام في فل�سطين والأقطار العربية 
ّ
ترددت اأ�سداء ا�ست�سهاد الق�س

ام اأمراً 
ّ
المجاورة. راأى الكثير من الفل�سطينيين ا�ست�سهاد الق�س

بعيداً عن خالفات الأعيان العقيمة وازدواجية البريطانيين. 

ظهرت الإ�سارة الأولى على ظهور بديل للق�ساميين في جنازة 

ام واثنين من رفاقة في حيفا في 21ت�سرين الثاني.
ّ
الق�س

 �سلمت ال�سلطات البريطانية جثامين ال�سهداء لعائالتهم، 

غير متوقعة لرد فعل �سعبي. كان ال�ستقاللي ال�ساب اأكرم 

زعيتر اأول من تنبه لأهمية الحدث لل�سراع الفل�سطيني داعيًا 

. في اليوم التالي 
131

في بيان من�سور اإلى وداع حا�سد لل�سهداء

عّم الإ�سراب حيفا، وتجمع الآلف من الغا�سبين المفجوعين 

في المدينة، رغم عدم ح�سور اأي من قادة الأحزاب الرئي�سية. 

غطى ر�سيد الحاج اإبراهيم جثامين ال�سهداء الثالثة، كل واحٍد 

بعلم دولة عربية م�ستقلة: العراق، ال�سعودية، اليمن. وبعد 

ال�سالة قدم ال�سيخ يون�س الخطيب القا�سي ال�سابق في مكة 

زمن حكم الأ�سراف رثاًء عاطفيًا مطوًل. ثم انطلقت الجنازة 

ببطء من الم�سجد الكبير في حيفا اإلى مكان الدفن م�ستغرقة 

عدة �ساعات. وفي يوم الجمعة 11/22 اأقيمت ال�سلوات على 

اأرواح ال�سهداء في قرى وبلدات فل�سطين كافة، وفي عدد من 

.
132

م�ساجد دم�سق

في الأ�سهر الالحقة قاد ال�ستقالليون اأكرم زعيتر 

ور�سيد الحاج اإبراهيم و�سبحي الخ�سرا، حملة متوا�سلة من 

التحري�س ال�سعبي و�سلت ذروتها في 1936/1/5 في ذكرى 

ام. �سهد هذا اليوم تجمعًا كبيراً نظمته جمعية ال�سبان 
ّ
الق�س

الم�سلمين في حيفا التي كانت وقتها تحت قيادة ر�سيد الحاج 

، بينما عقد تجمع اآخر في حيفا نظمه موؤتمر 
133

اإبراهيم

نش��رت مصادر الحكومة أخباراً تصف المجموعة بقطاع طرق   128
وعصابات، راجع مثالً جريدة فلسطين، 17 و1935/11/19. 

أ. ه. كوهين، أ. ص. S25/9224؛ زعيتر، مصدر سابق،ص. 30 – 31.  129

جريدة فلس��طين، 1935/11/26 وحقيقة اس��تمرار تبادل إطالق   130
النار لمدة 4-6 ساعات جعلت منها اختياراً مفترضاً للموت. 

مص��در  زعيت��ر،   ،1935/11/21 اإلس��المية،  الجامع��ة  جري��دة   131
سابق،ص. 33-28.

جري��دة الجامعة اإلس��المية، 22،24،26،27، تش��رين الثاني؛وفي   132
جريدة فلسطين 22، 23، 26 تشرين الثاني 1935. 

ملخص��ات المخاب��رات لكان��ون ثان��ي وكان��ون أول، 35/12/31   133

 .
134

ال�سباب العربي وح�سره ممثلون عن اأحزاب �سيا�سية عديدة

لم يعك�س هذان التجمعان النق�سام الم�ستمر لدى ال�سيا�سيين 

الفل�سطينيين فح�سب لكنهما اأظهرا اأي�سًا الخ�سية المتزايدة 

للنخب ال�سيا�سية الفل�سطينية من �سعود العنا�سر الراديكالية 

ال�سابة من الرابطة الق�سامية التي ل يمكن التحكم بها. حاول 

الحاج اأمين هو الآخر بناء ج�سور لعالقة مع الق�ساميين، 

مدركًا قوة وتاأثير حركتهم. وكان يحاولإقامة هذه ال�سلة من 

خالل بع�س م�ساعديه الأكثر اإخال�سًا وذلك على �سكل عرو�س 

.
135

متكررة بالم�ساعدة المالية

ام اللذين ظلوا طلقاء في مجموعتين، 
ّ
كان اأتباع الق�س

الأولى اللذين كانوا متورطين من خالل تحقيقات ال�سرطة 

اأو من خالل اعترافات رفاقهم المعتقلين. حافظ هوؤلء على 

الهدوء بينما وا�سلوا التح�سيرات لبداية جديدة، اأما الفئة 

الثانية ف�سملت اللذين لم ينخرطوا في ن�ساطات م�سلحة وكانوا 

كذلك نقيين من الأدلة الق�سائية �سدهم، انطلقت محاولت 

اإحياء الحركة الق�سامية كمجموعة دينية �سيا�سية متميزة من 

اأفراد المجموعة الثانية. تقدم الق�ساميون من ال�سيخ ح�سين 

حمادة والحاج عبد اهلل اأبو يون�س بطلب للح�سول على تبرع 

لإن�ساء جمعية تحت ا�سم »جمعية فتيان الجزيرة«، ولكن 

طلبهم رف�س. وكان طلبهم هذا بناء على دعم من ق�ساميي 

حيفا وكرروا المحاولة تحت ا�سم جمعية �سباب اأبناء محمد، 

 .
136

لكن الطلب رف�س مرة اأخرى

اأما ع�سكريًا، فقد كان الم�سن فرحان ال�سعدي هو اأول من 

نجح في اإعادة تنظيم المجموعة الق�سامية الم�سلحة. في 15 

ني�سان 1936 هاجمت مجموعة ال�سعدي �سيارة على طريق 

، مّما اأ�سفر عن مقتل م�سافرين يهوديين 
137

عنبتا قرب طولكرم

وجرح ثالث. كانت هذه الحادثة هي ال�سرارة التي قادت اإلى 

انفجار ثورة عامي 1936 و1937 كحرب ع�سابات في 

اميون كقوة رئي�سية في مجموعات 
ّ
الجبال، وقد ظهر الق�س

اميين وكان منهم فرحان 
ّ
قادة الثورة المحلية، وعرفوا بالق�س

 FO/20018  .36/1/22  ،CID تت��ري   ،20030/371  FO و36/1/31، 
371، زعيتر،مصدر س��ابق، ص. 34-41، )يوميات 1935/11/23 إلى 
1936/1/5(. حول رد الفعل المصري، راجع جريدة كوكب الش��رق، 

.1935/11/29

جري��دة الجامع��ة العربي��ة، 1935/1/7، ربما يس��تحق الذكر أنه   134
بعد معركة يعبد شعر قادة األحزاب الفلسطينية أنهم فرضوا 

السيطرة على الشعب )جريدة فلسطين، 1935/11/30(. 

مقابلة ش��خصية مع س��ليمان أبو حمام، دمش��ق، 3 آذار 1990.   135
ظهر أبو همام بعد معركة يعبد كرمز قيادي للقس��اميين، راجع 

أيضاً ملف )تجربة الشيخ( ص. 10. 

أوراق تيغ��ارت، صن��دوق 21، مل��ف 3، ص DS126 2. تحت ضغط   136
الش��رطة بدا أن جمعية الشبان المسلمين في حيفا تفككت، 
راجع رس��الة أحمد اإلمام إلى نبيه العظمة، 1935/11/26، أوراق 
نبيه العظمة، ملفات فلسطين 96/8، مكتبة جامعة المسيتر. 

اإلره��اب »1936-1937«أوراق تيغ��ارت، صن��دوق 1 ملف 2/3/ ص.   137
90؛رس��الة المندوب الس��امي 1936/4/19، 310/0733، ياس��ين، 

مصدر سابق،ص. 3، زعيتر، مصدر سابق،ص. 56-53. 



حوليات القدس   |   العدد الرابع عشر   |   خريف - شتاء 2012   ] 21 [

ال�سعدي، عطية اأحمد عو�س، خليل محمد عي�سى، �سعيد اأبو درة، 

محمد �سالح الحمد، عارف حمدان الأحمد، توفيق اإبراهيم، 

. لقد عا�س التراث 
138

محمود �سالم، �سليمان اأبو حمام، واآخرون

ام وا�ستمر.
ّ
الجهادي للعالم الم�سلح عز الدين الق�س

الخالصة 
لقد قام الكتاب والن�سطاء الفل�سطينيون مراراً وتكراراً باإعادة 

ام في ال�سراع الفل�سطيني �سد 
ّ
ت�سليط ال�سوء على مكانة الق�س

ال�سهيونية وبريطانيا واإعادة ر�سم �سورته. لقد ا�ستح�سرت 

الرمزية الهائلة للخيار الق�سامي بقوة اأخيراً في ت�سمية حركة 

المقاومة الإ�سالمية )حما�س( جناحها الع�سكري با�سم »كتائب 

ال�سهيد عز الدين الق�سام«. في مفا�سل مختلفة للتاريخ 

ام كانت قادرة على 
ّ
الفل�سطيني المعا�سر بدا اأن حركة الق�س

اإعطاء �سرعية معينة لحت�سان خيار الكفاح الم�سلح والذي 

بدوره ي�سير اإلى اإ�سرار الفل�سطينيين على هويتهم الوطنية، 

ام في تثوير 
ّ
في الحقيقة ل يجب اأن نبالغ في تقدير دور الق�س

الحركة الوطنية الفل�سطينيية. ففي منت�سف الثالثينيات كانت 

الهجرة اليهودية المكثفة تقود الو�سع في فل�سطين اإلى لحظة 

النفجار. بعيداً عن المثالية والت�سحية بالنف�س التي ات�سم بها 

الق�ساميون والن�سوة الجماهيرية التي اأثاروها، كانت الثورة 

الفل�سطينية في عامي 1936 و1937 بحاجة اإلى قيادة 

متر�سخة اجتماعيًا ب�سكل اأكبر واأو�سع لت�ستمر. كان الأمر 

ام هو 
ّ
الرمزي في المواجهة الفل�سطينية التي خا�سها الق�س

المعنى المت�سمن في ا�ست�سهاد عالم �سوري معروف على تالل 

فل�سطين. لقد اأ�سبح التزام العرب بفل�سطين عن�سراً رئي�سيًا في 

الق�سية الفل�سطينية في ال�سنوات الالحقة ولعقود اآتية.

ام من زاوية 
ّ
على كل فاإنه نادراً ما تمت درا�سة الق�س

حركة الإ�سالح العربي الإ�سالمي ونهو�سها لت�سود ال�ساحة 

ال�سيا�سية، وانتفا�سته في فترة ما بين الحربين العالميتين. 

ربما تبين محاولت �سليفر البحث عن انتماءات �سوفية 

للق�سام وتجاهل توجهاته الإ�سالحية، توجهات �سليفر نف�سه 

ام. لقد كان اللتزام ال�سلفي الإ�سالحي 
ّ
اأكثر من توجهات الق�س

للق�سام وا�سحًا لي�س فقط في انتمائه اإلى حلقة محمد عبده في 

الأزهر، اإنما في ممار�ساته وت�سريحاته في �سوريا وفل�سطين، 

وكذلك من خالل النتماءات ال�سلفية الوا�سحة لأولئك الذين 

ارتبط بهم اأثناء عمله.

ام للكفاح الم�سلح في �سوريا وفل�سطين، 
ّ
يظهر تبني الق�س

لمزي��د من التفاصي��ل راج��ع أوراق تيغارت، مصدر س��ابق، جنباً   138
إلى جن��ب م��ع الوثائ��ق التالي��ة DS1262,Bot1, cil 31 تصريح 
الحاج س��يد عبد اهلل م��ن زرعي��ن، 1938/1/20، صندوق 1 ملف 
3/2 تصري��ح محمد ناجي أب��و الرب، 38/1/15، صن��دوق 1/ ملف 
2/3 مكتب مس��اعد قائد المنطقة، منطقة الس��امرة، نابلس، 
)مالحظ��ة حول اح��داث اإلرهاب األخيرة في منطقة الس��امرة(، 

صندوق 2، ملف 3. 

تمامًا مثل عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي، الطبيعة 

المعقدة والمتطورة لحركة الإ�سالح العربي الإ�سالمي. لقد 

طور طالب مدر�سة الإ�سالح العربي الإ�سالمي روؤية اأكثر 

ثورية للظرف العربي بعد الم�سائب وخيبات الأمل التي 

اأعقبت الحرب العالمية الأولى، وذلك رغم اهتمامهم المبدئي 

بعالم الأفكار والبحث عن التغيير الجتماعي والتعليمي. 

لقد تحولت النظرة اإلى الغرب الذي كان يعتبر م�سدر الإلهام 

لدى محمد عبده ور�سيد ر�سا ال�ساب وجمال الدين القا�سمي 

وطاهر الجزائري في مطلع القرن، حيث اأ�سبح ينظر اإليه 

كعدو اإمبريالي يناه�س وحدة العرب وا�ستقاللهم، ويهدد 

حرمة وخ�سو�سية تاريخهم ودينهم. لقد كان هذا التطور في 

اأيديولوجية الإ�سالح العربي هو الذي غيَّر نظرة العرب للغرب 

قبل �سعود »الأ�سولية الإ�سالمية« بكثير. لقد كان ما قام 

ام مقدمة لتبني الكفاح الم�سلح من قبل الجماعات 
ّ
به الق�س

الإ�سالمية النا�سئة، وي�سمل ذلك م�ساركة الجماعات الإ�سالمية 

ال�سورية والعراقية في ثورة 36-39 في فل�سطين، وم�ساركة 

جماعة الإخوان الم�سلمين في الحرب العربية- ال�سرائيلية 

عام 1948، وفي حرب الع�سابات العربية �سد البريطانيين 

في مطلع الخم�سينيات. لقد كانت هذه الجماعات الإ�سالمية 

في مظاهر عدة متفرعة عن حركة الإ�سالح العربي الإ�سالمي.

ترجمة علي مو�سى


