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قضايا
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«العالقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية» ،كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب ،يكشــف أســرارًا
ّ
تمكن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع
وتفاصيل كثيرة :كيف
«حــزب الكتلة الوطنية» في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العمالء ذوي «الســمعة
موسعة في هذا الكتاب ،هنا الجزء األول منها.
الوطنية»؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة
ّ

قراءة في كتاب محمود محارب

الوكالة اليهودية
وعمالؤها في سورية
صقر أبو فخر

يـ ــواظـ ــب الـ ـب ــاح ــث ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
م ـح ـمــود م ـح ــارب ع ـلــى نبشياته
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
امل ـس ـت ــورة ،بــاحـ ًـثــا ع ــن م ـع ـلــومــات تــاريـخـيــة
ج ــدي ــدة ،تـضـيــف إل ــى م ــا لــديـنــا م ــن مـعــارف
وأسـ ــرار مكشوفة عـمــا حـصــل فــي فلسطني،
وال سيما منذ ث ــورة  1936حتى النكبة في
سـنــة  .1948وف ــي ه ــذا املـ ـي ــدان ،نـشــر أخ ـيـ ًـرا
ك ـت ـ ً
ـاب ــا م ـث ـي ـ ًـرا ع ـن ــوان ــه «الـ ـع ــاق ــات ال ـســريــة
ب ــن ال ــوك ــال ــة ال ـي ـهــوديــة وقـ ـي ــادات س ــوري ــة»
(ب ـيــروت :جـســور للترجمة والـنـشــر.)2021 ،
ـادا إل ــى تـقــاريــر
ويـبـحــث ه ــذا ال ـك ـتــاب ،اس ـت ـنـ ً
ومــراســات صهيونية ،جمعها الـكــاتــب من
األراشـيــف اإلسرائيلية ،كأرشيف الهاغاناه
واألرشـ ـ ـي ـ ــف الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي امل ـ ــرك ـ ــزي ،ك ـيــف
تمكن القسم العربي فــي الــدائــرة السياسية
ّ
التابعة للوكالة اليهودية من إنشاء جسور
لـلـتـفــاوض مــع «ح ــزب الـكـتـلــة الــوطـنـيــة» في
سـ ــوريـ ــة ،وكـ ـي ــف تـ ـم ــادت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
قادة ذلك الحزب ،أمثال جميل مردم ولطفي
الـحـفــار ،وكـيــف نجحت اسـتـخـبــارات القسم
ال ـعــربــي ف ــي تـجـنـيــد ع ــدد م ــن ال ـع ـمــاء ذوي
«الـسـمـعــة الــوط ـن ـيــة» ،أم ـثــال نـسـيــب الـبـكــري
وأخ ـيــه ف ــوزي ال ـب ـكــري ويــوســف العيسمي،
عــاوة على عبد الله عبود ويوسف لنيادو
وغيرهما .الجديد في الكتاب ،إلى حد ما ،هو
عمن تعاون مع
اإلفـصــاح ،باالسم الصريحّ ،
الوكالة اليهودية ،وتلقى منها األمــوال لقاء
خدمات خسيسة .ويكشف الكتاب ،فوق ذلك،
ّ
تتورع
مقدار الوضاعة الصهيونية عندما لم
اسـتـخـبــاراتـهــا عــن م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال شـكــري
القوتلي فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت املـفــاوضــات
جارية مع الكتلة الوطنية ،وهو أحد رجالها
شخصا يدعى
وجندت لهذه املحاولة
الكبارّ ،
ً
ميشال جرجورة (ص .)173 170-
ك ـن ــا قـ ــرأنـ ــا ال ـف ـص ــل األول مـ ــن ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
«املـخــابــرات الصهيونية وبــدايــات التجسس
عـلــى ال ـعــرب» فــي مجلة «املـسـتـقـبــل الـعــربــي»
(العدد  ،357نوفمبر /تشرين الثاني .)2008
وقــرأنــا الفصل الثالث «املـقــاالت الصهيونية
املدسوسة في الصحف السورية واللبنانية»
في مجلة الــدراســات الفلسطينية (العدد ،78
رب ـيــع  .)2009أم ــا ال ـف ـصــان ال ـثــانــي وال ــراب ــع
فيركزان على مفاوضات الوكالة اليهودية مع
ّ
الكتلة الوطنية في سورية ،ومع عبد الرحمن
يشدد الفصل الخامس األخير
الشهبندر ،فيما ّ
أسستها الوكالة اليهودية
على العالقات التي ّ
مع عدد من قادة الدروز في سورية ،وخطتها
لترحيل دروز فلسطني إلــى جبل ال ـعــرب ،ثم
فشل تلك الـخـطــة .وقــد بلغ عــدد الــوثــائــق 54
رسالة
وثيقة أو
وثيقة ،وأرفق الكاتب مع كل
ٍ
ٍ
أو تقرير الترجمة العربية .وأبرز تلك الوثائق
تـقــاريــر إلـيــاهــو ســاســون عــن اجـتـمــاعــاتــه مع
نسيب البكري ولطفي الحفار وجميل مردم
ونـ ـص ــوح ب ــاب ـي ــل ،ص ــاح ــب ج ــري ــدة «األي ـ ــام»
الدمشقية ،ورسائل آبا حوشي عن زيارته إلى
يوسف العيسمي في جبل العرب ،واجتماعه
إل ــى مـحـمــد األشـ ـم ــر ،ول ـقــائــه الح ـ ًـق ــا سـلـطــان
األطرش .وجميع هذه الوثائق تعود إلى سنة
 ،1938ما عدا تقريرعن زيارة آبا حوشي إلى
يوسف العيسمي الذي يعود إلى سنة .1937
يثير الكتاب أسئلة كثيرة وشائكة عن مقدار
االخـ ـت ــراق الـ ــذي نـجـحــت ال ــوك ــال ــة ال ـي ـهــوديــة
فــي إحــداثــه فــي قلب بعض الـقــوى السياسية
ال ـع ــرب ـي ــة ،ومـ ـ ــدى الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي أل ـح ـق ــه ذل ــك
ّ
سيحرض
االخـتــراق .وال ريــب أن هــذا الكتاب
الباحثني العرب على الكتابة في هذا امليدان
مواز أو حتى مطابق .وهذا امليدان
من منظار ٍ
ل ـي ــس جـ ــديـ ـ ًـدا ع ـل ــى ال ـب ــاح ـث ــن ال ـ ـعـ ــرب؛ فـقــد
أصــدر بــدر الحاج كتابه «الـجــذور التاريخية
للمشروع الصهيوني فــي لبنان» فــي ،1982
ثم ُترجم إلى العربية كتاب كيرستني شولتزه
«دب ـلــومــاس ـيــة إســرائ ـيــل ال ـسـ ّـريــة ف ــي لـبـنــان»
في  ،1998وظهر كتاب ليئورا أيزنبرغ «عدو
وت ــرج ــم ال ـك ـتــاب الـشــامــل
عـ ــدوي» ف ــي ُ ،1997
واملفصل الذي وضعه رؤوفني إيرليخ بعنوان
«املتاهة اللبنانية» في سنة  .2017وقبل هذه
الكتب كلها ،قــرأنــا مــذكــرات إلياهو أبشتاين
بعنوان «جـلــوس صهيون والـعــرب» (،)1974
ومذكرات إلياهو ساسون املوسومة بعنوان
«فــي الـطــريــق إلــى ال ـســام» ( ،)1978واطلعنا
أخيرا على اتصاالت الوكالة اليهودية ببعض
ق ــادة الـ ــدروز ل ــدى امل ــؤرخ الفلسطيني قيس
ف ـ ّـرو ،فــي كتابه املهم «دروز فــي زمــن الغفلة»
ـذرات من هذه القضية
( ،)2019عــاوة على شـ ٍ
ل ــدى سـعـيــد نـفــاع فــي كـتــابــه «ال ـع ــرب ال ــدروز
والحركة الوطنية الفلسطينية» (.)2008

الوثائق وكتابة التاريخ
ك ـش ــف ال ــوث ــائ ــق املـ ـخـ ـب ــوءة م ـه ـم ــة جـلـيـلــة
بالتأكيد ،لكن االكـتـفــاء بمنطوق الوثائق

(غالف الكتاب)

مسألة
واالقتصار على النصوص وحدها
ٌ
ً
علميا .وال يستطيع امل ـ ّ
ـؤرخ ،مهما
ناقصة
ك ــان ص ــادق ــا ،أن يـكـشــف امل ــاض ــي ك ـمــا وقــع
بالفعل من خــال املـصــادر وحــدهــا ،وكــل ما
يستطيع أن يفعله ،فــي هــذه ال ـحــال ،كشف
ما جــاء في املصادر ومحتوياتها .ومعيار
الحكم في هذه املسألة هو الصدقية ،أي عدم
الـتــاعــب بـمـضـمــون امل ـص ــادر ونـصــوصـهــا.
وال ــوث ــائ ــق ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،م ـثــل غ ـيــرهــا من
ـازمــا
ـصــا جـ ً
الــوثــائــق ،ال ُت ـق ًــرأ بــاعـتـبــارهــا نـ ً
ونهائيا؛ فتحليل الوثيقة أهم ،في
وقاطعا
ً
ـان كـثـيــرة ،مــن الــوثـيـقــة نفسها ،إال إذا
أح ـيـ ٍ
كانت الوثيقة اتفاقية سرية خطيرة ،وعند
ذلك تكون نصوص الوثيقة هي املهمة .أما
الرسائل والتقارير فتحتاج إلــى تمحيص
خصوصا
دقيق الكتشاف ما جرى بالفعل،
ً
أن الزمن ُيلقي بأستاره الظليلة فوق كلمات
النصوص .لنأخذ ،على سبيل املثال ،تقارير
مندوبي الوكالة اليهودية وتقارير عمالء
االسـتـخـبــارات ،أمـثــال آبــا حوشي وشلومو
ألفيا ودوف هوز ويوسف فاين وحسن أبو
رك ــن ويــوســف العيسمي وع ـبــد ال ـلــه عبود
وف ــوزي الـبـكــري ونسيب الـبـكــري وغيرهم؛
فتلك الـتـقــاريــر تـتـضـ ّـمــن ،بــالـتــأكـيــد ،مــا هو
ص ـح ـيــح ،ل ـكــن ل ـيــس ك ــل م ــا فـيـهــا صـحـيــح،
فـهــي ،مثل تـقــاريــر الـسـفــراء إلــى رؤســائـهــم،
ـراض ــا ل ـن ـشــاط ـهــم ،وتـحـفــل
ت ـت ـضـ ّـمــن اس ـت ـع ـ ً
ب ـع ـبــارات م ـثــل« :الـتـقـيــت الـسـفـيــر الـفــانــي،
وتـحـ ّـدثــت إل ــى امل ـســؤول الـ َـعـ ّـانــي ،وق ــال لي
ميال إلــى املوافقة
وملست لديه
كيت وكيت،
َ
ً
ُ
على وجهة نظرنا ،ووعدني بمتابعة األمر
مــع وزي ــر خــارجـيـتــه ،واتفقنا على متابعة
البحث في شأن العالقات الثنائية ،وكانت
مـبــاحـثــاتـنــا مـثـمــرة وإي ـج ــاب ـي ــة» .أك ـثــر من
 50%مــن رســائــل الـسـفــراء ُتصبح بــا قيمة
مــع مــرور الــزمــن ،وترتفع النسبة إلــى 80%

يثير الكتاب أسئلة
كثيرة وشائكة عن
مقدار االختراق
الذي نجحت الوكالة
اليهودية في إحداثه
في قلب بعض القوى
السياسية العربية
لم تتورّع االستخبارات
اإلسرائيلية عن محاولة
اغتيال شكري القوتلي
في الوقت الذي كانت
المفاوضات جارية مع
الكتلة الوطنية

بعد مــرور زمن طويل ،ومعظم محتوياتها
ّ
مجرد كــام يزهو بنشاط السفير وجهده،
مناسبة إال ويحضرها َلت َسقط
وأنه ال يترك
ً
ُّ
األخبار واملعلومات .وعلى غرارها تقارير
مندوبي االستخبارات اململوءة بمعلومات

مغازلة حكومة ليون بلوم
الوعي السياسي في سورية ثالثينيات القرن العشرين ،والخبرة المحدودة
للزعماء الوطنيين السوريين ،جعال كثيرين يتوهمون أن التواصل
مع الوكالة اليهودية ربما يساعد في إقناع اليهود بالضغط على
حكومة ليون بلوم الفرنسية كي تبرم معاهدة الجالء التي وقعها
هاشم األتاسي ،والذي نال فور توقيعه رئاسة الجمهورية السورية،
خصوصا أن بلوم يهودي الديانة .وكان الوطنيون يتعرضون ،أواسط
معا ،عالوة
ثالثينيات القرن المنصرم ،لضغوط هائلة بريطانية وفرنسية ً
على ضغط األحوال السياسية المتفاقمة.

على غرار« :نمي ّ
إلي ،وقال لي أحد املصادر،
ُ
وعـلـمـ ُـت مــن مـصــدر مطلع  ..إل ــخ» .وجميع
ه ـ ــذه ال ــرس ــائ ــل والـ ـتـ ـق ــاري ــر واإلخـ ـب ــاري ــات
واملـعـلــومــات فيها كثير مــن املـبــالـغــة ،وهــي
تركز على إبراز الجهد الشخصي في تنفيذ
ّ
وتعلي
املهمات املوكلة إلى كاتب التقاريرُ ،
ـات حـصــل عليها،
مــن ش ــأن تــأويـلــه مـعـلــومـ ٍ
وتـفـسـيــراتــه الشخصية لـلــوقــائــع الـجــاريــة.
والتوصل إلى حقيقة ما جرى في املاضي،
ـادا إلــى الوثائق التي ُأزيـلــت الستائر
اسـتـنـ ً
ّ
التبجحات
عنها ،يحتاج إلى تجريدها من
ـانــا تمكن من
وامل ــزاع ــم
ّ
واالدعـ ـ ــاءات ب ــأن فـ ً
اخـتــراق هــذه الجهة السياسية ،ونجح في
اكـتـســاب ثـقــة ذل ــك الــزعـيــم الـسـيــاســي ،وأنــه
اسـتـطــاع أن ّ
ّ
املستقرة لدى
يغير القناعات
ذاك امل ـســؤول .وبـهــذا املعنى ،يجب أن ُتقرأ
التقارير والرسائل في ضوء مآالت األمور،
وبعد معايرتها على النتائج التي تمخضت
عنها ،وتنقيتها من العبارات االستدراجية،
مثل «قدمت إليه هدية ّ
جدا وقبلها
ُ
فسر بها ً
ً ّ ُ
شاكرا».
ت ـت ـض ـ ّـم ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ،مـ ـث ــل أي
تقويمات
رســائــل وتـقــاريــر إخـبــاريــة أخ ــرى،
ٍ
ـانــا
ـ
ي
ـ
ح
أ
ـر
ـ
ث
شـخـصـيـ ًـة وت ـقــديــرات مــوقــف تـتــأ
ً
بميول الشخص املعني .وبهذا املعنى ،هي
ال تتضمن الحقائق كاملة .وملعرفة ما جرى
حقا ال بــد مــن أن نقارنها برسائل وتقارير
ً
ووثــائــق الـجـهــة املـقــابـلــة النقيضة .وبـمــا أن
ـرات أو رس ــائ ــل أو
هـ ــؤالء قـلـمــا ت ــرك ــوا م ــذك ـ ٍ
تقارير تنير غموض بعض الجوانب ،وتزيح
ال ـل ـثــام ع ــن أسـ ــرار تـلــك الـحـقـبــة ،ف ــإن معيار
االسـتـنـتــاج فــي هــذا املـجــال هــو مــا جــرى في
ً
علميا،
املـيــدان السياسي .ومــن غير املمكن،
تصديق كل ما جاء في هذه الوثائق ،والركون
خضوعا ملبدأ
إلى جميع تفصيالتها ،وذلك
ً
الشك واالحتراس .ولكن ،في اإلمكان تصديق
بعض ما ورد فيها ،واالنـطــاق من ذلــك إلى
جدا
جالء حقائق األمــور؛ وهذه مهمة شاقة ً
وشــائ ـقــة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .وب ـه ــذا املـنـظــار،
سـ ــأقـ ــرأ كـ ـت ــاب م ـح ـم ــود م ـ ـحـ ــارب ووث ــائ ـق ــه
املسطورة.

الشهبندر والسياسات
المتعاكسة
يـ ـل ــوح لـ ــي أن لـ ـ ـق ـ ــاءات مـ ـن ــدوب ــي ال ــوك ــال ــة
ال ـي ـهــوديــة م ــع الـ ـق ــادة ال ـس ــوري ــن إم ــا أنـهــا
لــم تكن مهمة ج ـدًا فــي ذلــك الــوقــت ،أو أنها
مدعاة للخجل ،فلم ُي ِش ْر هؤالء الذين
كانت
ً
شـمـلـتـهــم الـ ـلـ ـق ــاءات إل ـي ـهــا ف ــي مــذكــرات ـهــم؛
ف ــا تــوجــد أي إشـ ــارة إل ــى تـلــك االت ـص ــاالت
لــدى جميل مــردم (سلمى مــردم بــك« ،أوراق
جميل مردم بك ،بيروت» ،شركة املطبوعات،
 ،)1994أو لـ ـ ــدى ل ـط ـف ــي الـ ـحـ ـف ــار (س ـل ـمــى
الحفار الـكــزبــري« ،لطفي الحفار :مذكراته،
ح ـي ــات ــه ،ع ـ ـصـ ــره» ،ريـ ـ ــاض ال ــري ــس لـلـكـتــب
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وال ـن ـشــر ،ب ـي ــروت  ،)1997وال عـنــد نـصــوح
بابيل (نصوح بابيل« ،صحافة وسياسة:
سورية في القرن العشرين» ،رياض الريس
للكتب والنشر ،بيروت .)1987 ،وكذلك قلما
ـذرات عــن تلك الـلـقــاءات ،حتى
نعثر على ش ـ ٍ
فــي كـتــب امل ـ ّ
ـؤرخ ــن املهتمني بتلك الحقبة،
أم ـثــال الــراحـلــة خـيــريــة قــاسـمـيــة .فـهــل اتفق
الجميع على إهالة الركام على هذه الوقائع
ـوفــا مــن حـســاب ال ـنــاس؟ أو أنهم
خـجـ ًـا وخـ ً
ً
عابرا مثل مئات
شأنا
اللقاءات
اعتبروا تلك
ً
مــن الـلـقــاءات الطبيعية؟ وال ريــب عندي أن
االجتماع إلــى بعض قــادة اليهود كــان أمـ ًـرا
معتادا حتى نهاية الحرب العاملية الثانية،
ً
ـوصــا
ورب ـم ــا حـتــى الـنـكـبــة ف ــي  ،1948خـصـ ً
أن بعض أولـئــك املـنــدوبــن كــان مــن اليهود
العرب ،أو من املقيمني في البلدان العربية،
ع ـلــى غ ـ ــرار إل ـي ــاه ــو س ــاس ــون ،امل ــول ــود في
دمـشــق فــي  ،1902وال ــذي درس فــي جامعة
الـقــديــس يــوســف فــي ب ـي ــروت ،وك ــان يتنقل
بجواز سفر ســوري .أو على منوال إلياهو
أبشتاين (إي ــات) ،الــذي درس في الجامعة
متشعبة
صالت
األميركية في بيروت ،وعقد
ٍ
ٍ
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة .وم ـع ـظ ــم
ً
عابرا ولم يؤسس أي اتفاقات
اللقاءات كان
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وظ ـ ـ ــل م ـ ـق ـ ـصـ ــورا عـ ـل ــى ع ــرض
ً
ومحصورا في مناقشة التصورات
األفكار،
وامل ـق ـت ــرح ــات .أمـ ــا تـجـنـيــد ب ـعــض ال ـع ـمــاء
ف ـج ــاء ع ـلــى أي ـ ــدي االس ـت ـخ ـب ــارات الـتــابـعــة
للقسم العربي في الدائرة السياسية التابعة
لـلــوكــالــة الـيـهــوديــة ،أم ـثــال يــوســف لـنـيــادو،
وهـ ــو يـ ـه ــودي دم ـش ـق ــي ،وع ـب ــد ال ـل ــه عـبــود
ونـسـيــب الـبـكــري وف ــوزي الـبـكــري ويــوســف
العيسمي .أمــا الشخصيات الوطنية التي
الـتـقــت م ـنــدوبــي الــوكــالــة ال ـي ـهــوديــة ،أمـثــال
شـكــري القوتلي وفـخــري ال ـب ــارودي وفريد
زيـ ـ ــن الـ ــديـ ــن وشـ ـكـ ـي ــب أرس ـ ـ ـ ــان وس ـل ـط ــان
األطـ ــرش وك ـم ــال ج ـن ـبــاط ،ف ــا يـضـيــر ذلــك
تاريخها الوطني ،وال يشوبه بــأي شائبة.
ـذك ــر أن ث ـ ّـم ــة زعـ ـم ــاء آخــريــن
وي ـج ــب أن ن ـت ـ ّ
رفضوا أن يلتقوا مندوبي الوكالة اليهودية
ـضــا قــاطـ ًـعــا ،أمـثــال نبيه العظمة وعــادل
رفـ ً
العظمة ومنير الريس وغيرهم.
امل ـ ـ ـقـ ـ ــرف ح ـ ـقـ ــا أن ت ـت ـم ـك ــن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة مـ ــن ت ـج ـن ـيــد أش ـ ـخـ ــاص ذوي
«س ـم ـع ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ،أم ـ ـثـ ــال ن ـس ـي ــب ال ـب ـك ــري
وشقيقه فــوزي ويــوســف العيسمي .وهــؤالء
ُأضيفوا إلى قائمة العار التي ضمت كثيرين،
أم ـث ــال ال ـي ــاس رب ــاب ــي وخ ـيــر ال ــدي ــن األح ــدب
وس ـل ــوم م ـك ــرزل وإل ـي ــاس ح ــرف ــوش ونـجـيــب
ً
سياسيا
صفير ،عالوة على املتعاونني معها
وع ـق ـي ـ ً
ـدي ــا ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار إم ـي ــل ّإدة واملـ ـط ــران
أغـ ـن ــاطـ ـي ــوس م ـ ـبـ ــارك والـ ـبـ ـط ــري ــرك أنـ ـط ــوان
عريضة واملطران عبد الله الخوري وتوفيق
عــواد وكميل شمعون ،وهــؤالء جميعهم من
ل ـب ـنــان .أم ــا ف ــي فـلـسـطــن ،ف ـمــن ي ـقــرأ كـتــابــي
هيلل كوهني« :جيش الظل» و«عرب طيبون»،
يـشـيــب ش ـعــره ف ــي م ــا ل ــو ك ــان ش ـعــره م ــا زال
ـود .وأم ـث ــال ه ــؤالء ال يـمـكــن إح ـصــاؤهــم،
أس ـ ـ َ
ونكتفي بذكر القليل القليل منهم ،على شاكلة
أسعد الفاهوم وموسى هديب وحيدر طوقان
وعارف العسلي والصحافي إبراهيم النجار
(مـ ـح ــرر ج ــري ــدة «لـ ـس ــان الـ ـ ـع ـ ــرب») ،وحــافــظ
الـحـمــدالـلــه وع ـبــد ال ـف ـتــاح دروي ـ ــش والـشـيــخ
سعود العوري وحسن الشكعة وسليم الحاج
إب ــراه ـي ــم وشـقـيـقــه ســامــة وك ــام ــل الـشـنـطــي
والشيخ أسعد الشقيري وعبد اللطيف أبو
هنطش وحسن شكري وعبد الرحمن التاجي
الفاروقي والشيخ محمود الدجاني وحسن
عــريـقــات وال ـحــاج طــاهــر قــرمــان وزه ــدي أبــو
الجيبني والصحافي جورج عازر والصحافي
بولس شحادة وفخري النشاشيبي والشيخ
حسام الدين الجارالله ورافع الفاهوم وأنور
الشقيري وفخري عبد الهادي وفريد ارشيد
وك ــام ــل الـحـســن وأح ـم ــد الـشـكـعــة ومـحـمــود
امل ــاض ــي وال ـش ـي ــخ فـ ـ ــوزي اإلم ـ ـ ــام ودرويـ ـ ــش
الداودي الدجاني ومحمود الداودي الدجاني
وإبراهيم الدجاني وفوزي درويش الحسيني
ومحمد نمر الهواري وسليمان طوقان.
الوعي السياسي في سورية في ثالثينيات
القرن العشرين ،والخبرة املحدودة للزعماء
الوطنيني الـســوريــن آن ــذاك ،جعال كثيرين
يتوهمون أن التواصل مع الوكالة اليهودية،
خصوصا في سنة  ،1936ربما يساعد في
ً
إقناع اليهود بالضغط على حكومة ليون
ب ـلــوم الـفــرنـسـيــة كــي ت ـبــرم مـعــاهــدة الـجــاء
وق ـع ـهــا هــاشــم األت ــاس ــي ،وال ـ ــذي نــال
ال ـتــي ّ
فــور توقيعه رئــاســة الجمهورية السورية،
خصوصا أن ليوم بلوم يهودي الديانة.
(كاتب عربي)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

