
قضايا

صقر أبو فخر

ــاحــــث الــفــلــســطــيــنــي  ــبــ يـــــواظـــــب الــ
نبشياته  عــلــى  مـــحـــارب  مــحــمــود 
فــــــــي الـــــــوثـــــــائـــــــق اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
املـــســـتـــورة، بــاحــًثــا عـــن مــعــلــومــات تــاريــخــيــة 
جـــديـــدة، تــضــيــف إلـــى مـــا لــديــنــا مـــن مــعــارف 
فــي فلسطني،  وأســــرار مكشوفة عــمــا حــصــل 
في  النكبة  1936 حتى  ثـــورة  منذ  وال سيما 
ســنــة 1948. وفــــي هــــذا املــــيــــدان، نــشــر أخــيــًرا 
كـــتـــاًبـــا مـــثـــيـــًرا عـــنـــوانـــه »الــــعــــاقــــات الــســريــة 
ــادات ســـوريـــة«  ــيــ بـــني الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة وقــ
 .)2021 والــنــشــر،  للترجمة  )بــيــروت: جــســور 
ويــبــحــث هـــذا الــكــتــاب، اســتــنــاًدا إلـــى تــقــاريــر 
من  الــكــاتــب  جمعها  صهيونية،  ومـــراســـات 
الهاغاناه  كأرشيف  اإلسرائيلية،  األراشــيــف 
واألرشـــــــيـــــــف الـــصـــهـــيـــونـــي املـــــــركـــــــزي، كــيــف 
السياسية  الــدائــرة  فــي  العربي  القسم  تمّكن 
إنشاء جسور  من  اليهودية  للوكالة  التابعة 
لــلــتــفــاوض مــع »حــــزب الــكــتــلــة الــوطــنــيــة« في 
ــادت االجـــتـــمـــاعـــات مــع  ــمــ ســــوريــــة، وكـــيـــف تــ
قادة ذلك الحزب، أمثال جميل مردم ولطفي 
الــحــفــار، وكــيــف نجحت اســتــخــبــارات القسم 
الــعــربــي فـــي تــجــنــيــد عـــدد مـــن الــعــمــاء ذوي 
»الــســمــعــة الــوطــنــيــة«، أمــثــال نــســيــب الــبــكــري 
الــبــكــري ويــوســف العيسمي،  فــــوزي  وأخــيــه 
الله عبود ويوسف لنيادو  عــاوة على عبد 
وغيرهما. الجديد في الكتاب، إلى حد ما، هو 
الصريح، عّمن تعاون مع  اإلفــصــاح، باالسم 
لقاء  األمــوال  اليهودية، وتلقى منها  الوكالة 
خدمات خسيسة. ويكشف الكتاب، فوق ذلك، 
مقدار الوضاعة الصهيونية عندما لم تتوّرع 
اســتــخــبــاراتــهــا عـــن مــحــاولــة اغــتــيــال شــكــري 
القوتلي فــي الــوقــت الـــذي كــانــت املــفــاوضــات 
جارية مع الكتلة الوطنية، وهو أحد رجالها 
الكبار، وجّندت لهذه املحاولة شخًصا يدعى 

ميشال جرجورة )ص -170 173(. 
الـــكـــتـــاب  الـــفـــصـــل األول مــــن هـــــذا  كـــنـــا قــــرأنــــا 
التجسس  وبــدايــات  الصهيونية  »املــخــابــرات 
عــلــى الـــعـــرب« فــي مجلة »املــســتــقــبــل الــعــربــي« 
 .)2008 الثاني  تشرين  نوفمبر/   ،357 )العدد 
الصهيونية  »املــقــاالت  الثالث  الفصل  وقــرأنــا 
املدسوسة في الصحف السورية واللبنانية« 
 ،78 )العدد  الفلسطينية  الــدراســات  في مجلة 
ربــيــع 2009(. أمـــا الــفــصــان الــثــانــي والـــرابـــع 
فيرّكزان على مفاوضات الوكالة اليهودية مع 
الكتلة الوطنية في سورية، ومع عبد الرحمن 
الشهبندر، فيما يشّدد الفصل الخامس األخير 
على العاقات التي أّسستها الوكالة اليهودية 
مع عدد من قادة الدروز في سورية، وخطتها 
ثم  الــعــرب،  إلــى جبل  فلسطني  دروز  لترحيل 
فشل تلك الــخــطــة. وقــد بلغ عــدد الــوثــائــق 54 
وثيقة، وأرفق الكاتب مع كل وثيقٍة أو رسالٍة 
أو تقرير الترجمة العربية. وأبرز تلك الوثائق 
تــقــاريــر إلــيــاهــو ســاســون عــن اجــتــمــاعــاتــه مع 
مردم  وجميل  الحفار  ولطفي  البكري  نسيب 
ــام«  ــ ــ ونــــصــــوح بـــابـــيـــل، صـــاحـــب جــــريــــدة »األيـ
الدمشقية، ورسائل آبا حوشي عن زيارته إلى 
يوسف العيسمي في جبل العرب، واجتماعه 
ــًقـــا ســلــطــان  إلــــى مــحــمــد األشـــمـــر، ولــقــائــه الحـ
األطرش. وجميع هذه الوثائق تعود إلى سنة 
1938، ما عدا تقريرعن زيارة آبا حوشي إلى 
يوسف العيسمي الذي يعود إلى سنة 1937.  
يثير الكتاب أسئلة كثيرة وشائكة عن مقدار 
ــذي نــجــحــت الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة  ــ ــراق الـ ــتــ االخــ
فــي إحــداثــه فــي قلب بعض الــقــوى السياسية 
الـــعـــربـــيـــة، ومــــــدى الــــضــــرر الــــــذي ألـــحـــقـــه ذلـــك 
االخــتــراق. وال ريــب أن هــذا الكتاب سيحّرض 
امليدان  الكتابة في هذا  العرب على  الباحثني 
من منظار مواٍز أو حتى مطابق. وهذا امليدان 
ــــرب؛ فــقــد  ــعـ ــ ــًدا عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــني الـ ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
أصــدر بــدر الحاج كتابه »الــجــذور التاريخية 
 ،1982 فــي  لبنان«  فــي  الصهيوني  للمشروع 
ثم ُترجم إلى العربية كتاب كيرستني شولتزه 
»دبــلــومــاســيــة إســرائــيــل الــســّريــة فـــي لــبــنــان« 
في 1998، وظهر كتاب ليئورا أيزنبرغ »عدو 
ــم الــكــتــاب الــشــامــل  عـــــدوي« فـــي 1997، وُتـــرجـ
واملفصل الذي وضعه رؤوفني إيرليخ بعنوان 
»املتاهة اللبنانية« في سنة 2017. وقبل هذه 
أبشتاين  إلياهو  مــذكــرات  قــرأنــا  كلها،  الكتب 
 ،)1974( والــعــرب«  »جــلــوس صهيون  بعنوان 
بعنوان  املوسومة  إلياهو ساسون  ومذكرات 
الــســام« )1978(، واطلعنا  إلــى  الــطــريــق  »فــي 
أخيرا على اتصاالت الوكالة اليهودية ببعض 
الفلسطيني قيس  املــــؤرخ  لـــدى  ــــدروز  الـ قــــادة 
فـــّرو، فــي كتابه املهم »دروز فــي زمــن الغفلة« 
)2019(، عــاوة على شــذراٍت من هذه القضية 
لـــدى ســعــيــد نــفــاع فــي كــتــابــه »الـــعـــرب الــــدروز 

والحركة الوطنية الفلسطينية« )2008(.

الوثائق وكتابة التاريخ 
ــبــــوءة مـــهـــمـــة جــلــيــلــة  ــائــــق املــــخــ كـــشـــف الــــوثــ
الوثائق  بمنطوق  االكــتــفــاء  لكن  بالتأكيد، 

مسألٌة  وحدها  النصوص  على  واالقتصار 
مهما  املــــؤّرخ،  يستطيع  وال  علمًيا.  ناقصة 
ــا، أن يــكــشــف املـــاضـــي كــمــا وقــع  ــادقـ كــــان صـ
بالفعل من خــال املــصــادر وحــدهــا، وكــل ما 
الــحــال، كشف  فــي هــذه  أن يفعله،  يستطيع 
املصادر ومحتوياتها. ومعيار  في  جــاء  ما 
الحكم في هذه املسألة هو الصدقية، أي عدم 
الــتــاعــب بــمــضــمــون املـــصـــادر ونــصــوصــهــا. 
والـــوثـــائـــق الــصــهــيــونــيــة، مــثــل غــيــرهــا من 
الــوثــائــق، ال ُتــقــرأ بــاعــتــبــارهــا نــًصــا جــازًمــا 
وقاطًعا ونهائًيا؛ فتحليل الوثيقة أهم، في 
الــوثــيــقــة نفسها، إال إذا  أحــيــاٍن كــثــيــرة، مــن 
كانت الوثيقة اتفاقية سرية خطيرة، وعند 
ذلك تكون نصوص الوثيقة هي املهمة. أما 
تمحيص  إلــى  فتحتاج  والتقارير  الرسائل 
دقيق الكتشاف ما جرى بالفعل، خصوًصا 
أن الزمن ُيلقي بأستاره الظليلة فوق كلمات 
النصوص. لنأخذ، على سبيل املثال، تقارير 
عماء  وتقارير  اليهودية  الوكالة  مندوبي 
االســتــخــبــارات، أمــثــال آبــا حوشي وشلومو 
ألفيا ودوف هوز ويوسف فاين وحسن أبو 
الــلــه عبود  العيسمي وعــبــد  ركـــن ويــوســف 
الــبــكــري وغيرهم؛  الــبــكــري ونسيب  وفـــوزي 
فتلك الــتــقــاريــر تــتــضــّمــن، بــالــتــأكــيــد، مــا هو 
صــحــيــح، لــكــن لــيــس كـــل مـــا فــيــهــا صــحــيــح، 
فــهــي، مثل تــقــاريــر الــســفــراء إلــى رؤســائــهــم، 
تــتــضــّمــن اســـتـــعـــراًضـــا لــنــشــاطــهــم، وتــحــفــل 
بــعــبــارات مــثــل: »الــتــقــيــت الــســفــيــر الــفــانــي، 
وتــحــّدثــت إلـــى املــســؤول الــَعــّانــي، وقـــال لي 
املوافقة  إلــى  ميًا  لديه  كيَت وكيت، وملسُت 
على وجهة نظرنا، ووعدني بمتابعة األمر 
متابعة  على  واتفقنا  خــارجــيــتــه،  وزيـــر  مــع 
وكانت  الثنائية،  العاقات  في شأن  البحث 
مــبــاحــثــاتــنــا مــثــمــرة وإيـــجـــابـــيـــة«.  أكــثــر من 
%50 مــن رســائــل الــســفــراء ُتصبح بــا قيمة 
مــع مــرور الــزمــن، وترتفع النسبة إلــى 80% 

على غرار: »ُنمي إلّي، وقال لي أحد املصادر، 
.. إلــــخ«. وجميع  وعــلــمــُت مــن مــصــدر مطلع 
ــاريــــات  ــبــ هـــــذه الــــرســــائــــل والـــتـــقـــاريـــر واإلخــ
واملــعــلــومــات فيها كثير مــن املــبــالــغــة، وهــي 
ترّكز على إبراز الجهد الشخصي في تنفيذ 
وُتعلي  التقارير،  كاتب  إلى  املوكلة  املهمات 
مــن شـــأن تــأويــلــه مــعــلــومــاٍت حــصــل عليها، 
الــجــاريــة.  لــلــوقــائــع  الشخصية  وتــفــســيــراتــه 
والتوصل إلى حقيقة ما جرى في املاضي، 
ُأزيــلــت الستائر  التي  الوثائق  إلــى  اســتــنــاًدا 
عنها، يحتاج إلى تجريدها من التبّجحات 
واملـــزاعـــم  واالّدعــــــاءات بـــأن فــاًنــا تمكن من 
في  ونجح  السياسية،  الجهة  هــذه  اخــتــراق 
اكــتــســاب ثــقــة ذلـــك الــزعــيــم الــســيــاســي، وأنــه 
لدى  املستقّرة  القناعات  يغّير  أن  اســتــطــاع 
ُتقرأ  أن  املعنى، يجب  وبــهــذا  املــســؤول.  ذاك 
التقارير والرسائل في ضوء مآالت األمور، 
وبعد معايرتها على النتائج التي تمخضت 
عنها، وتنقيتها من العبارات االستدراجية، 
مثل »قّدمُت إليه هدية فُسّر بها جًدا وقبلها 

شاكًرا«. 
ــر، مـــثـــل أي  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــّمـــن الــــرســــائــــل والـ ــتـــضـ تـ
رســائــل وتــقــاريــر إخــبــاريــة أخـــرى، تقويماٍت 
شــخــصــيــًة وتــقــديــرات مــوقــف تــتــأثــر أحــيــاًنــا 
هي  املعنى،  وبهذا  املعني.  الشخص  بميول 
ال تتضمن الحقائق كاملة. وملعرفة ما جرى 
وتقارير  برسائل  نقارنها  أن  مــن  بــد  ال  حًقا 
ووثــائــق الــجــهــة املــقــابــلــة النقيضة. وبــمــا أن 
ــل أو  ــائـ ــراٍت أو رسـ ــذكــ ــوا مــ ــركـ هـــــؤالء قــلــمــا تـ
تقارير تنير غموض بعض الجوانب، وتزيح 
الــلــثــام عـــن أســـــرار تــلــك الــحــقــبــة، فـــإن معيار 
االســتــنــتــاج فــي هــذا املــجــال هــو مــا جــرى في 
علمًيا،  املمكن،  غير  ومــن  السياسي.  املــيــدان 
تصديق كل ما جاء في هذه الوثائق، والركون 
إلى جميع تفصياتها، وذلك خضوًعا ملبدأ 
الشك واالحتراس. ولكن، في اإلمكان تصديق 
بعض ما ورد فيها، واالنــطــاق من ذلــك إلى 
جاء حقائق األمــور؛ وهذه مهمة شاقة جًدا 
وشــائــقــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وبـــهـــذا املــنــظــار، 
ــقـــه  ــائـ ــتــــاب مـــحـــمـــود مــــحــــارب ووثـ ســــأقــــرأ كــ

املسطورة.

الشهبندر والسياسات 
المتعاكسة

ــة  ــالـ ــوكـ ــــي أن لـــــقـــــاءات مــــنــــدوبــــي الـ ــلــــوح لـ يــ
ــا أنــهــا  الــيــهــوديــة مـــع الـــقـــادة الـــســـوريـــني إمــ
لــم تكن مهمة جــدًا فــي ذلــك الــوقــت، أو أنها 
كانت مدعاًة للخجل، فلم ُيِشْر هؤالء الذين 
شــمــلــتــهــم الـــلـــقـــاءات إلــيــهــا فـــي مــذكــراتــهــم؛ 
ــارة إلـــى تــلــك االتـــصـــاالت  ــ فـــا تــوجــد أي إشـ
لــدى جميل مــردم )سلمى مــردم بــك، »أوراق 
جميل مردم بك، بيروت«، شركة املطبوعات، 
)ســلــمــى  الــــحــــفــــار  لـــطـــفـــي  ــدى  ــ لــ أو   ،)1994
مذكراته،  الحفار:  »لطفي  الــكــزبــري،  الحفار 
ــريــــس لــلــكــتــب  ــه، عــــصــــره«، ريــــــاض الــ ــاتـ ــيـ حـ

نــصــوح  عــنــد  بـــيـــروت 1997(، وال  والــنــشــر، 
وسياسة:  »صحافة  بابيل،  )نصوح  بابيل 
سورية في القرن العشرين«، رياض الريس 
للكتب والنشر، بيروت، 1987(. وكذلك قلما 
نعثر على شـــذراٍت عــن تلك الــلــقــاءات، حتى 
الحقبة،  بتلك  املهتمني  املـــؤّرخـــني  كــتــب  فــي 
أمــثــال الــراحــلــة خــيــريــة قــاســمــيــة. فــهــل اتفق 
الجميع على إهالة الركام على هذه الوقائع 
خــجــًا وخــوًفــا مــن حــســاب الــنــاس؟ أو أنهم 
اعتبروا تلك اللقاءات شأًنا عابًرا مثل مئات 
الــلــقــاءات الطبيعية؟ وال ريــب عندي أن  مــن 
االجتماع إلــى بعض قــادة اليهود كــان أمــًرا 
معتاًدا حتى نهاية الحرب العاملية الثانية، 
وربـــمـــا حــتــى الــنــكــبــة فـــي 1948، خــصــوًصــا 
أن بعض أولــئــك املــنــدوبــني كــان مــن اليهود 
العربية،  البلدان  املقيمني في  أو من  العرب، 
ــولــــود في  ــاســــون، املــ عــلــى غـــــرار إلـــيـــاهـــو ســ
دمــشــق فــي 1902، والــــذي درس فــي جامعة 
الــقــديــس يــوســف فــي بـــيـــروت، وكــــان يتنقل 
إلياهو  أو على منوال  بجواز سفر ســوري. 
الجامعة  الــذي درس في  )إيـــات(،  أبشتاين 
األميركية في بيروت، وعقد صاٍت متشعبٍة 
ــة بــــــــــــارزة. ومـــعـــظـــم  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــات لـ ــيـ بـــشـــخـــصـ
اللقاءات كان عابًرا ولم يؤسس أي اتفاقات 
ــلــــى عــــرض  ــوًرا عــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــيــــة، وظـــــــل مـ ــيــــاســ ســ
التصورات  األفكار، ومحصوًرا في مناقشة 
ــتـــرحـــات. أمــــا تــجــنــيــد بــعــض الــعــمــاء  ــقـ واملـ
ــارات الــتــابــعــة  ــبـ ــتـــخـ فـــجـــاء عــلــى أيـــــدي االسـ
للقسم العربي في الدائرة السياسية التابعة 
لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة، أمــثــال يــوســف لــنــيــادو، 
وهــــو يـــهـــودي دمـــشـــقـــي، وعـــبـــد الـــلـــه عــبــود 
ونــســيــب الــبــكــري وفــــوزي الــبــكــري ويــوســف 
التي  الوطنية  الشخصيات  أمــا  العيسمي. 
الــتــقــت مــنــدوبــي الــوكــالــة الــيــهــوديــة، أمــثــال 
الـــبـــارودي وفريد  القوتلي وفــخــري  شــكــري 
ــــن وشـــكـــيـــب أرســـــــــان وســـلـــطـــان  ــديـ ــ زيــــــن الـ
ــــرش وكـــمـــال جــنــبــاط، فـــا يــضــيــر ذلــك  األطـ
شائبة.  بــأي  يشوبه  وال  الوطني،  تاريخها 
ــّمـــة زعــــمــــاء آخـــريـــن  ويـــجـــب أن نـــتـــذّكـــر أن ثـ
رفضوا أن يلتقوا مندوبي الوكالة اليهودية 
رفــًضــا قــاطــًعــا، أمــثــال نبيه العظمة وعــادل 

العظمة ومنير الريس وغيرهم. 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ تـــتـــمـــكـــن  أن  املــــــقــــــرف حــــقــــا 
ــــخـــــاص ذوي  ــــن تـــجـــنـــيـــد أشـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
ــة«، أمــــثــــال نـــســـيـــب الـــبـــكـــري  ــيــ ــنــ ــعـــة وطــ ــمـ »سـ
وهــؤالء  العيسمي.  ويــوســف  فـــوزي  وشقيقه 
ُأضيفوا إلى قائمة العار التي ضمت كثيرين، 
أمـــثـــال الـــيـــاس ربـــابـــي وخــيــر الـــديـــن األحــــدب 
وســـلـــوم مـــكـــرزل وإلـــيـــاس حـــرفـــوش ونــجــيــب 
صفير، عاوة على املتعاونني معها سياسًيا 
وعـــقـــيـــدًيـــا، عـــلـــى غــــــرار إمـــيـــل إّدة واملــــطــــران 
أغـــنـــاطـــيـــوس مــــبــــارك والــــبــــطــــريــــرك أنــــطــــوان 
الخوري وتوفيق  الله  واملطران عبد  عريضة 
عــواد وكميل شمعون، وهــؤالء جميعهم من 
ــا فـــي فــلــســطــني، فــمــن يـــقـــرأ كــتــابــي  لــبــنــان. أمــ
هيلل كوهني: »جيش الظل« و»عرب طيبون«، 
يــشــيــب شــعــره فـــي مـــا لـــو كـــان شــعــره مـــا زال 
أســـــوَد. وأمـــثـــال هــــؤالء ال يــمــكــن إحــصــاؤهــم، 
ونكتفي بذكر القليل القليل منهم، على شاكلة 
أسعد الفاهوم وموسى هديب وحيدر طوقان 
وعارف العسلي والصحافي إبراهيم النجار 
)مــــحــــرر جــــريــــدة »لــــســــان الـــــعـــــرب«(، وحـــافـــظ 
الــحــمــدالــلــه وعــبــد الــفــتــاح درويـــــش والــشــيــخ 
سعود العوري وحسن الشكعة وسليم الحاج 
إبـــراهـــيـــم وشــقــيــقــه ســـامـــة وكـــامـــل الــشــنــطــي 
أبو  اللطيف  وعبد  الشقيري  أسعد  والشيخ 
هنطش وحسن شكري وعبد الرحمن التاجي 
وحسن  الدجاني  محمود  والشيخ  الفاروقي 
عــريــقــات والــحــاج طــاهــر قــرمــان وزهــــدي أبــو 
الجيبني والصحافي جورج عازر والصحافي 
بولس شحادة وفخري النشاشيبي والشيخ 
حسام الدين الجارالله ورافع الفاهوم وأنور 
الشقيري وفخري عبد الهادي وفريد ارشيد 
وكـــامـــل الــحــســني وأحـــمـــد الــشــكــعــة ومــحــمــود 
ــيـــخ فــــــوزي اإلمـــــــام ودرويــــــش  ــشـ ــاضــــي والـ املــ
الداودي الدجاني ومحمود الداودي الدجاني 
وإبراهيم الدجاني وفوزي درويش الحسيني 

ومحمد نمر الهواري وسليمان طوقان. 
الوعي السياسي في سورية في ثاثينيات 
القرن العشرين، والخبرة املحدودة للزعماء 
كثيرين  جعا  آنــــذاك،  الــســوريــني  الوطنيني 
يتوهمون أن التواصل مع الوكالة اليهودية، 
ربما يساعد في  خصوًصا في سنة 1936، 
ليون  حكومة  على  بالضغط  اليهود  إقناع 
بــلــوم الــفــرنــســيــة كــي تــبــرم مــعــاهــدة الــجــاء 
الــتــي وّقــعــهــا هــاشــم األتــــاســــي، والـــــذي نــال 
السورية،  الجمهورية  رئــاســة  توقيعه  فــور 

خصوصا أن ليوم بلوم يهودي الديانة. 
)كاتب عربي(

قراءة في كتاب محمود محارب

الوكالة اليهودية 
وعمالؤها في سورية ]2/1[

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 

»العالقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية«، كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب، يكشــف أســرارًا 
وتفاصيل كثيرة: كيف تمّكن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع 
»حــزب الكتلة الوطنية« في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العمالء ذوي »الســمعة 

الوطنية«؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة موّسعة في هذا الكتاب، هنا الجزء األول منها.

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

على ضغط األحوال السياسية المتفاقمة.

مغازلة حكومة ليون بلوم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)غالف الكتاب(

بعد مــرور زمن طويل، ومعظم محتوياتها 
وجهده،  السفير  بنشاط  يزهو  كــام  مجّرد 
ط 

ُّ
وأنه ال يترك مناسبًة إال ويحضرها لَتَسق

تقارير  غرارها  وعلى  واملعلومات.  األخبار 
اململوءة بمعلومات  مندوبي االستخبارات 


