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  احلاج أمين احلسيني:
  ١٩٣٦منذ والدته حتى ثورة 

  إبراهيم أبو شقرا
  الالذقية: دار املنارة للدراسات والترجمة والنشر،

  صفحة. ٣٣٦، ١٩٩٨
  

سكنت مدينة هذا الكتاب جولة ممتعة يف تاريخ العائلة احلسينية منذ أن   
امليالدية، وتسلم بعض أعالمها نقابة األشراف ومشيخة احلرم  ١٣٨٠القدس يف سنة 

القدسي حتى وصول احلاج أمين احلسيني، الذي ولد يف السنة نفسها التي عُقد فيها 
املؤتمر الصهيوين األول، إىل منصب اإلفتاء ورئاسة اجمللس اإلسالمي الشرعي 

  .١٩٣٦رة األعلى، واستطراداً حتى ثو
يمزج املؤلف يف كتابه هذا فن السيرة بالسرد التاريخي. وهو، يف اعتماده على   

فيض غزير من املصادر التاريخية، يقلل إىل حد كبير جداً االعتماد على منهج التحليل 
النقدي فينحسر لديه، إالّ يف حدود ضيقة، التقابل يف الرويات اخملتلفة ونقض الشائع 

املغاير يف حتليل الوقائع وتعليل األحداث بينما تعزز طريقته يف منها واالستنتاج 
رواية األحداث بحسب تسلسلها الزمني (كرونولوجي) البناء التقليدي للوقائع 

  وجمريات الواقع.
يقسم املؤلف كتابه إىل أربعة أقسام منسجمة مع التحقيب التقليدي للتاريخ   

ل عن تاريخ العائلة احلسينية، ويتناول الفلسطيني املعاصر، فيتحدث يف القسم األو
يف القسم الثاين مالبسات انتخاب احلاج أمين احلسيني مفتياً للقدس ورئيساً للمجلس 

، ثم يركز يف ١٩٢٩اإلسالمي الشرعي األعلى ونشاطه السياسي حتى ثورة البراق سنة 
ا املباشرة. أمّ القسم الثالث على ثورة البراق وعلى دور احلاج أمين فيها وعلى نتائجها

وبداية اإلضراب  ١٩٢٩يف القسم الرابع فيتصدى بالبحث للفترة املمتدة ما بين سنة 
وما حفلت به هذه الفترة من أحداث جسام، مثل عقد املؤتمر   ١٩٣٦الكبير يف سنة 

، ومشاركة احلاج أمين يف الوفد الفلسطيني إىل لندن ١٩٣١اإلسالمي يف القدس سنة 
ألراضي لليهود وعالقته باجملاهد الشهيد عز الدين القسام. وهذا ومقاومته بيوع ا

الكتاب، بإيجاز، شوط إضايف يف سلسلة الكتب التاريخية التي تضيف، بال شك، حجراً 
                                                            

  .راجَع هذا الكتاب والكتاب التايل صقر أبو فخر  
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جديداً إىل مدماك الكتابة التاريخية عن فلسطين؛ فهو يعيد صوع املصادر الكالسيكية 
 ة ما يمكن إضافته بالتأكيد.املعروفة وتوثيق بعض مراحلها، ويف كل مرة ثم



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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