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يتركز الجهد البحثي الذي يقدمه 
محمود  الفلسطيني،  األكــاديــمــي 
ــه »الــــعــــاقــــات  ــابـ ــتـ مـــــحـــــارب، فــــي كـ
السرية بني الوكالة اليهودية وقيادات سورية 
في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى« )جسور 
للترجمة والنشر، 2021( على كشف ما جرى 
ــمـــاعـــات  ــتـ ــاالت واالجـ ــ ــــصــ ــاءات واالتــ ــقــ ــلــ فــــي الــ
عبر  اليهودية،  الوكالة  أقامتها  التي  السّرية 
االستخباراتية  وذراعــهــا  السياسية  دائرتها 
»الــقــســم الــعــربــي«، مــع شــخــصــيــاٍت سياسيٍة 
التي  الثاثة  العقود  وإعاميٍة سورية، خال 
ســبــقــت حــــرب 1948 وإعـــــان قــيــام إســرائــيــل، 
الفلسطينية  الـــثـــورة  أثـــنـــاء  فـــي  وخــصــوصــا 

الكبرى )1936 ـ 1939(. 
ــة مــهــمــة  ــألـ ــمـــسـ ــلـــق مـــشـــكـــلـــة الـــبـــحـــث بـ ــعـ ــتـ وتـ
واختافات  ســجــاالت  وتثير  جـــدًا،  وحساسة 
فــــــي الـــــتـــــنـــــاول والــــتــــفــــســــيــــر، خــــصــــوصــــا أن 
املبتذل،  التعميم  إلــى  يعمدون  قد  مترّبصني 
لكن ذلــك ال يلغي ضــرورة طــرح أسئلة كثيرة 
الوكالة  الذي أحدثته  بشأن أسباب االختراق 
الــيــهــوديــة وحــجــمــه فـــي املــجــالــني، الــســيــاســي 
ــر مــتــروٌك  ــ واإلعــــامــــي، فـــي تــلــك الــفــتــرة، واألمـ
يقّدمه  مــا  عــلــى  للبناء  واملـــؤّرخـــني  للباحثني 
ــن الــبــحــث  ــن أجــــل الـــقـــيـــام بــمــزيــد مـ الـــكـــتـــاب مـ
الروايات والوثائق،  والتمحيص في مختلف 
بغية تــبــيــان الــوقــائــع واســتــخــاص الـــدروس 

والعبر.
شــهــدت تــلــك الــفــتــرة »اتـــصـــاالت واجــتــمــاعــات 
الوكالة  قيادة  بني  كثيرة،  سّرية  ومفاوضات 
ــادة مـــن الـــدول  الــيــهــوديــة ومــمــثــلــيــهــا، وبـــني قــ
العربية املجاورة لفلسطني، وكثير من النخب 
البلدان«. وقد  السياسية واإلعامية في هذه 
تناولت دراسات وكتب عديدة عاقات الوكالة 
اليهودية بقيادات أردنية ولبنانية ومصرية، 
اليهودية  الوكالة  تتناول عاقات  لم  أنها  إال 
الفترة  فــي  ســوريــة  ونخب سياسية  بقيادات 
ــرت اتــصــاالت  ذاتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه »جــ
واجــتــمــاعــات ســريــة كــثــيــرة جـــدًا بــني الــوكــالــة 
ــادات ونـــخـــب ســــوريــــة، وفـــي  ــ ــيـ ــ الـــيـــهـــوديـــة وقـ
مقدمتها الكتلة الوطنية السورية، واملعارضة 

الشهبندرية، وقادة جبل الدروز«.
ويبدو أن الغاية من الكتاب هي كشف املخفي 
واملــســكــوت عــنــه، أو بــاألحــرى الــتــاريــخ اآلخــر 
لعاقة الوكالة اليهودية مع النخب السورية، 
من خال البحث بطريقٍة منهجيٍة في »نشاط 
والعاقات  ســوريــة،  فــي  الصهيونية  الحركة 
املــتــشــعــبــة واملــتــنــوعــة الــتــي أقــامــتــهــا الـــدائـــرة 
الــســيــاســيــة لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة مــع الــقــيــادات 
ــة فـــي املـــرحـــلـــة املــــذكــــورة«،  والـــنـــخـــب الـــســـوريـ
بوصفه »موضوعًا قائمًا في حّد ذاتــه أيضًا، 
ال عربيًا، وال إسرائيليًا«، ووضعه »في سياقه 
الــتــاريــخــي فــي الــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، 
مع تبيان أهداف الوكالة اليهودية الحقيقية 
من تلك العاقات، التي تفّند ادعاءات الرواية 
بني  السام  تحقيق  في  املتمثلة  اإلسرائيلية 
العرب واليهود، ألنه في حقيقة األمر يناقض 
ذلك تمامًا، حيث كان هدف »الوكالة اليهودية 
ــــذه الــــعــــاقــــات، كـــمـــا يــتــبــني مــــن وثـــائـــق  مــــن هـ
مداوالت قادة الوكالة اليهودية، ومن تقاريرهم 
وقراراتهم في تلك الفترة، أواًل وقبل كل شيء«، 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ــــرب  »ضـ هـــو 
أما  الــعــربــي«.  عــن عمقها  وإضعافها وعزلها 
أهدافها من العاقات واالتصاالت مع النخب 
ــــف الـــدعـــم  ــ الــــســــوريــــة، فـــتـــمـــحـــورت حـــــول »وقـ
الــذي كــان يقدمه الشعب  املتنوع واملــهــم جــدًا 
السوري، وقواه الوطنية، للثورة الفلسطينية، 
وإحداث شرخ بني القيادات والنخب السورية، 
ــعـــارضـــة  ــيـــة، واملـ ــنـ ــا الــكــتــلــة الـــوطـ وخـــصـــوصـ
مــن ناحية،  الـــدروز  الشهبندرية، وقـــادة جبل 
ناحية  مــن  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  والــحــركــة 
القيادات  هــذه  تأييد  على  والحصول  أخـــرى، 
والــنــخــب فــي إنــشــاء وطـــن قــومــي يــهــودي في 
فـــلـــســـطـــني، وتـــكـــويـــن مـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــة بــني 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة وهـــذه الــقــيــادات والــنــخــب، 
على حساب الحقوق القومية للشعب العربي 
الحقوق وتهميشها،  الفلسطيني، ونفي هذه 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب الــعــربــي  ووســــــم الـــحـــركـ
الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــتـــطـــّرف واإلرهــــــــــــاب، وحـــل 
يهودي  اتفاق  إطــار  في  الفلسطينية  القضية 
عـــربـــي شـــامـــل بـــني الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، ومــن 
القومية  الحركة  يمثلون  أنهم  يــّدعــون  كــانــوا 

العربية«.
التجّسس  بدايات  البحثي من  التناول  ويبدأ 
الصهيوني على العرب، واستعراض النشاط 
االســــتــــخــــبــــاراتــــي الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي ســــوريــــة، 
اليهودية  الوكالة  أجرتها  التي  واملفاوضات 
مــع الكتلة الــوطــنــيــة، ثــم يــجــري االنــتــقــال إلــى 
التي دّست في الصحف  املقاالت الصهيونية 
السورية واللبنانية خال الثورة الفلسطينية 
بني  املفاوضات  من  االنتقال  وكيفية  الكبرى، 
إلـــى االخـــتـــراق الصهيوني،  الــوطــنــيــة  الــكــتــلــة 
لينتهي  الــيــهــوديــة،  لــلــوكــالــة  عــمــاء  وتجنيد 
الوكالة  العاقات بني  البحثي بتناول  الجهد 
اليهودية وبعض القادة الدروز في سورية، من 

لترحيل دروز فلسطني  أجــل تسويق خطتها 
إلـــى جــبــل الـــعـــرب، والــتــي انــتــهــت إلـــى الــفــشــل. 
ويــعــتــمــد مــحــمــود مـــحـــارب، فــي تــنــاولــه، على 
مــــصــــادر أولــــيــــة مــــن األرشــــيــــف اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ــار فــي  ــ ــبـ ــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــــقــــاريــــر مــــســــؤولــــني كـ
جــهــاز املــخــابــرات الــتــابــع لــلــدائــرة السياسية 
اللقاءات  للوكالة اليهودية، الذين أجــروا تلك 
ــرات قـــادة  ــ ــذّك ــفـــاوضـــات واالتــــصــــاالت، ومــ واملـ
ــك الــــوقــــت، إضــافــة  الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة فـــي ذلــ
إلـــى مــحــاضــر االجــتــمــاعــات الــرســمــيــة، وغــيــر 
مندوبو  كتبها  التي  الطرفني،  بني  الرسمية، 
الوكالة اليهودية الذين حضروا االجتماعات، 
استقطبتهم  عـــمـــاء  ورســـائـــل  تــقــاريــر  ــــى  وإلـ
الوكالة اليهودية للعمل ملصلحتها، فضًا عن 
الدراسات واملذكرات التي عالجت تلك الفترة. 
ويعزو محارب بدايات التجسس الصهيوني 
على العرب إلى عاملني أساسيني، تمثا في 
املسعى الصهيوني لاستياء على األراضي 
الـــعـــربـــيـــة وامـــتـــاكـــهـــا إلقــــامــــة املــســتــوطــنــات 
العربية  املــقــاومــة  الــيــهــوديــة عليها، وضـــرب 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الـــذي 
هــدف إلــى تحويل فلسطني إلــى وطــن قومي 
لليهود وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه، 
ــبــــط ذلــــك بـــمـــدى تـــطـــور حـــركـــة الــتــحــّرر  وارتــ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي وبــــوتــــيــــرة الــنــضــال 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــيـــه، دار صـــراع 
والحركة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بني 
الصهيونية على الرأي العام العربي، وعلى 
مواقف النخب العربية السياسية واإلعامية 
ــاط املـــخـــابـــراتـــي  ــشــ ــنــ ودعــــمــــهــــا، وتـــكـــثـــف الــ

اعتقاله، ولجوئه إلى بيروت في العام 1937.
ــة  ــالـ ــوكـ ــــني الـ ــــود بـــــدايـــــات االتــــــصــــــاالت بـ ــعـ ــ وتـ
ــة إلـــــــى شــهــر  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــلــ ــتــ ــكــ الــــيــــهــــوديــــة والــ
فلسطني  زار  حـــني   ،1935 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/ 
القيادي فخري البارودي، بهدف االطاع على 
ــاع املـــشـــروع الــصــهــيــونــي فـــي فلسطني،  ــ أوضـ
والـــتـــقـــى بــمــمــثــل الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة إلــيــاهــو 
أبشتاين، وزار مشاريع ومؤسسات تعليمية 
ــة يــــهــــوديــــة صــهــيــونــيــة  ــيـ ــاعـ ــنـ وزراعــــــيــــــة وصـ
مــخــتــلــفــة، وعــــددًا كــبــيــرًا مــن »الــكــيــبــوتــســات«، 
والــجــامــعــة الــعــبــريــة فـــي الـــقـــدس، ولــــم يخف 
والتقني  العلمي  بالتطور  انبهاره  الــبــارودي 
للمشاريع واملؤسسات التي زارهــا، وعّبر في 
الوقت نفسه عن خشيته من أخطار املشروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي املــــتــــطــــّور عــلــمــيــًا عـــلـــى الـــعـــرب. 
رئيس  إلــى  االجتماع  أبشتاين  عليه  واقــتــرح 
اليهودية، موشيه  للوكالة  السياسية  الدائرة 
شــاريــت، من أجــل الحصول على إجــابــاٍت عن 
تلك األســئــلــة، لكن الــبــارودي رفــض االقــتــراَح، 
لــكــي ال تــأخــذ زيـــارتـــه ُبـــعـــدًا ســيــاســيــًا. وحــني 
ســـافـــر أبــشــتــايــن إلــــى دمـــشـــق، الــتــقــى فــخــري 
البارودي، بغرض تنظيم اجتماع رسمي مع 
يوليو/   17 فــي  ســوريــة،  فــي  الوطنية  الكتلة 
عن  الجانبني  بني  الحديث  ودار   ،1936 تموز 
الــوضــع فــي كــل مــن فلسطني وســـوريـــة، وعــن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق سام بني الوكالة 
واقترح  العربية.  القومية  والحركة  اليهودية 
البارودي على أبشتاين أن تعطي الصهيونية 
إشــــــاراٍت واضـــحـــة لــلــعــرب عـــن حــســن نياتها 
تجاههم من أجل أن تكسب ثقتهم، وأن تخدم 
مــصــالــح الـــعـــرب أيـــضـــًا، وأن »عــلــيــهــا تــعــديــل 
مسارها والتوّجه نحو الشرق، إن كانت تريد 
العرب«. وشّدد  إلى تفاهم كامل مع  التوصل 
الــبــارودي على أنــه »ال تــوجــد قــوة فــي العالم 
بإمكانها إيقاف الثورة الفلسطينية من دون 
 مفتاح وقف 

ّ
االستجابة لشروط مسبقة«، وأن

الثورة في فلسطني هو وقف الهجرة اليهودية 
إلى فلسطني، ومن دون وقف الهجرة ال يمكن 
الــحــديــث عــن اتـــفـــاٍق بــني الــعــرب والــيــهــود في 
اليهودية هو  الهجرة  فلسطني. فمطلب وقف 
أهــّم مطالب الــثــورة فــي فلسطني، ولــن يوقف 
الفلسطينيون ثورتهم من دون وقف الهجرة 
البارودي  اقترح  اللقاء،  اليهودية. وفي ختام 
أن تــقــوم الــوكــالــة الــيــهــوديــة بــمــســاعــدة الــوفــد 
الــســوري في بــاريــس، من أجــل إثبات ما يقال 
عن مشاعر الوّد التي يكّنها الشعب اليهودي 
لــلــشــعــب الـــعـــربـــي، »ومــــن شــــأن عــمــل كــهــذا أن 
ا للمبادرة  يعطي الكتلة الوطنية ساًحا قوّيً

باتجاه املواضيع التي جرى نقاشها«.
ــتـــايـــن  ــــني الـــــــبـــــــارودي وأبـــشـ ــاء بـ ــقــ ــلــ ــد الــ ــ ـ

ّ
ــه ــ ومـ

الوطنية  الكتلة  الرسمي األول بني  لاجتماع 
والوكالة اليهودية الذي جرى في بلودان في 
األول من أغسطس/ آب 1936، حيث قاد شكري 
القوتلي وفد الكتلة الوطنية الذي شارك فيه 
وفخري البارودي ولطفي الحفار، بينما مّثل 
وعاموس  أبشتاين  الياهو  اليهودية  الوكالة 
يعتبرون  الوطنية  الكتلة  قــادة  وكــان  لندمن. 
ــــدف الـــلـــقـــاء ال يـــخـــرج عــــن »اســتــيــضــاح  أن هـ
مــوقــف الــوكــالــة الــيــهــوديــة والــحــصــول منهم 
ــاًء على  ــنــ عــلــى مــعــلــومــات وتـــوضـــيـــحـــات، وبــ
الــوطــنــيــة إن كــانــت هناك  ذلـــك ســتــقــرر الكتلة 
جدوى لاستمرار في املفاوضات مع الوكالة 
الــيــهــوديــة«، ثــم ُعــقــد اجــتــمــاع آخــر بــني الكتلة 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة والـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة في 
دمشق في التاسع من أيلول / سبتمبر 1936.

وتمّيز موقف شكري القوتلي بأنه كان واضحًا 
ــًا تـــجـــاه رفــــض االّدعــــــــاء الــصــهــيــونــي  ــازمــ وحــ
فلسطني،  فــي  لليهود  تاريخيًا  حقًا  هناك   

ّ
أن

 الــيــهــود عــاشــوا فــي فلسطني قبل 
ّ

بــدعــوى أن
ألــَفــي عـــام، حــيــث ركـــز عــلــى الــفــصــل بــني حياة 
ــــال الــعــصــور  ــيـــهـــود مــــع الــــعــــرب بـــســـام خـ الـ
إقامة وطن  إلــى  الصهيونية  املاضية وسعي 
قومي لليهود في فلسطني. واعتبر أن املشكلة 
إقامة وطن  إلــى  الصهيونية  تكمن في سعي 
قومي يهودي في فلسطني، وفي الخطر الذي 
يشّكله إقامة وطن قومي يهودي في فلسطني، 
وطــالــب أبــشــتــايــن بــتــحــديــد الــضــمــانــات التي 
تحّدث عنها مّدعيًا أن الوطن القومي اليهودي 
وعما  الفلسطيني،  بالشعب  األذى  يلحق  لن 
إذا كانت الغاية من إقامة وطن قومي يهودي 
قومي  وطـــن  إلـــى  هــي تحويلها  فلسطني  فــي 
يهودي. ولعل مواقف القوتلي جعلته موضع 
استهداف من طرف الوكالة الصهيونية، التي 
أوعزت ألحد عمائها من أجل تنفيذ محاولة 

الغتياله.
ويبدو أن الهدف األساسي الذي كانت ترمي 
إلــيــه قـــيـــادة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة مـــن الــعــاقــة مع 
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة هـــو االســـتـــفـــادة مـــن قــوة 
الــيــهــود فــي أنــحــاء الــعــالــم مــن أجـــل مــســاعــدة 
استقالهم عن  لنيل  الوسائل  بكل  السوريني 
 أنه كان واهيًا، ألن 

ّ
فرنسا. لكن سرعان ما تبني

والكذب،  الــخــداع  يمارسون  كانوا  الصهاينة 
وكانوا يرمون إلى الحصول على موقٍف داعم 
ملشروعهم االستيطاني، وظهر ذلك جليًا في 
الــذي »استخلص من مواقف  القوتلي  موقف 
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة فــــي هـــذيـــن االجــتــمــاعــني 
الـــرســـمـــيـــني، أن لــيــس هـــنـــاك جـــــدوى مـــن تلك 
ــز جـــل جــهــده على  املـــفـــاوضـــات فــأوقــفــهــا وركــ
العربية  للثورة  الدعم  أشكال  مختلف  تقديم 

الفلسطينية الكبرى«.
كــــان مــعــظــم قـــــادة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة يـــدركـــون 
حــســاســيــة الـــلـــقـــاءات مـــع الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة، 
السوري،  الوفد  باسم  القوتلي،  طالب  ولذلك 
بــعــدم نــشــر أّي شـــيء عـــن االجــتــمــاعــني معها 
مــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســّبــقــة من 
الــطــرفــني، لــكــن بــعــض قــادتــهــا لــم يــجــد حرجًا 
في إبقاء صاٍت معينٍة مع الوكالة اليهودية، 
ألنـــه كـــان يــتــوهــم إمــكــانــيــة مــســاعــدة الــوكــالــة 
الــيــهــوديــة لـــه مـــن أجـــل وصــــول جــمــاعــتــه إلــى 
الحكم في ســوريــة، من خــال عاقات الحركة 
الــصــهــيــونــيــة بــفــرنــســا، مــثــلــمــا تـــوهـــم محمد 
ـــر يــعــتــقــد  ــان بــعــضــهــم اآلخـــ ــ األشــــمــــر، فــيــمــا كـ
بوجود مصالح مشتركة معها، مثلما اعتقد 
نــصــوح بــابــيــل، الـــذي كـــان يـــرى تــلــك املصالح 
في إلغاء املعاهدة السورية الفرنسية املبرمة 
عام 1936، ألن إلغاء املعاهدة وإفشال حكومة 
ــات املــعــارضــة  ــويـ جــمــيــل مــــردم يـــتـــصـــّدران أولـ
ــك الــــوقــــت عــبــد  ــ ــان يـــتـــزعـــمـــهـــا فــــي ذلــ ــ ــتــــي كــ الــ
الرحمن الشهبندر، على خلفية أن »عدم إلغاء 
املعاهدة قد يضع حّدًا ملشروع سورية الكبرى 
الذي ينادي به الدكتور الشهبندر. أما نجاح 
حــكــومــة جــمــيــل مــــردم فــقــد يــــؤدي إلـــى تعزيز 
ــعــــاف املــعــارضــة  قــــوة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة وإضــ
ــي املـــقـــابـــل، كــان  الــشــهــبــنــدريــة أو قــمــعــهــا«. فـ
جميل مردم وآخرون في قيادة الكتلة الوطنية 
ينطلقون في اتصاالتهم مع الوكالة اليهودية 
من »فرضية وجود ثاثة أطــراف في القضية 
الفلسطينية؛ وهم العرب واليهود وبريطانيا، 
ويــرون أن التوصل إلى السام الحقيقي يتم 
الحسبان مصالح جميع  فــي  ُأخـــذت  إذا  فقط 

هذه األطراف«. 
واستثمرت  اليهودية،  الوكالة  استغلت  وقــد 
في ذلك كله، من أجل بناء التواصل وتمتينه 
مــن بعض مــن أنــســاق معها خــدمــة ملصالحه 
الــشــخــصــيــة والــحــزبــيــة، وأوعـــــزت املــهــمــة إلــى 
رجــالــهــا مــن الــيــهــود الــســوريــني وســواهــم، من 
أجــــل تــجــنــيــد شــخــصــيــاٍت كـــانـــت تــســعــى إلــى 
التكّسب املــادي مقابل التعاون معها وخدمة 
أهدافها، حيث يكشف محارب عن أسماء من 
تــعــاون مــع الــوكــالــة الــيــهــوديــة، وتلقى أمـــوااًل 

لقاء خدماته الوضيعة.
)كاتب سوري(

إماطة اللثام عن المخفي والمسكوت عنه
العالقات السرّية بين 

الوكالة اليهودية وقيادات سورية

الهدف األساسي الذي 
كانت ترمي إليه قيادة 

الكتلة الوطنية من 
العالقة مع الوكالة 
اليهودية االستفادة 

من قوة اليهود 
من أجل مساعدة 

السوريين ضد فرنسا

يكشــف كتاب »العالقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى« للباحث محمود 
محارب، ما جرى في اللقاءات واالتصاالت واالجتماعات السرّية التي أقامتها الوكالة اليهودية، مع شخصياٍت سياسيٍة وإعالميٍة 

سورية. هنا قراءة في الكتاب

يعزو الباحث محمود محارب بدايات التجسس الصهيوني على العرب 
على  لالستيالء  الصهيوني  المسعى  في  تمثال  أساسيين،  عاملين  إلى 
المقاومة  وضرب  عليها،  اليهودية  المستوطنات  إلقامة  األراضــي 
تحويل  إلى  هدف  الذي  الصهيوني  للمشروع  الفلسطينية  العربية 
الفلسطيني منه،  الشعب  لليهود وطرد  إلى وطن قومي  فلسطين 
وبوتيرة  الفلسطيني  الوطني  التحرر  حركة  تطور  بمدى  ذلك  وارتبط 
الوطنية  الحركة  بين  صراع  دار  وعليه،  الفلسطيني.  الوطني  النضال 
الفلسطينية والصهيونية على الرأي العام العربي وقضايا أخرى كثيرة.

بدايات التجسس الصهيوني
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الفلسطينية  الـــثـــورة  أثــنــاء  فــي  الــصــهــيــونــي 
الكبرى، التي امتدت من العام 1936 – 1939، 
لــذلــك اهــتــم املــكــتــب الــعــربــي الــتــابــع لــلــوكــالــة 
اليهودية في أثنائها بكل من سورية ولبنان، 
بعد تحولهما إلى مراكز للثوار الفلسطينيني 
ومـــركـــز إســـنـــاد هــــام لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خــروج  بعد  بالبلدين  االهــتــمــام  ذلــك  وازداد 
فلسطني،  مــن  الحسيني  أمــني  الــحــاج  املفتي 
ــر مـــحـــاولـــة الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة  ــ عـــلـــى أثـ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


