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كلمة وداع احلاج يف 

حممد أمين احلسيني 

كتب أنيس صايغ، مفتتحًا العدد 36 

من جملة "شؤون فلسطينية" )آب / 

أغسطس 1974، ص 4(، ما يلي: 

"ملدة ربع قرن على األقل توحدت 

سيرة الرجل مع سيرة فلسطين، 

حتى أضحى املرء ال يستطيع أن 

يتتبع تاريخ البلد والقضية، وال أن 

يفهم هذا التاريخ وال أن يستوعبه، 

إاّل من خالل تاريخ زعيم تلك البلد 

وبطل تلك القضية." ثم أضاف: 

"ال شك أن كتابات كثيرة ستصدر 

حول هذا الرجل الكبير... وال شك أن 

اآلراء يف زعامته وأعماله ستتعدد 

وستتباعد، تمامًا كما تعددت 

املواقف منه يف حياته وتباعدت. 

لكن القليلين يستطيعون اخلروج عن 

اإلجماع على عظمة الرجل وأهميته 

بل وريادته للنضال الفلسطيني." 

ويف االجتاه نفسه، الحظت املؤرخة 

بيان نويهض احلوت، التي أجنزت 

واحداً من أهم املؤلفات عن 

"القيادات واملؤسسات السياسية يف 

فلسطين 1917 ـ 1948" )بيروت: 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

1981(، أنه على الرغم من عشرات 

املؤلفات واملقاالت التي صدرت عن 

احلاج أمين "فما زالت الكتابة عنه 

جتد قطاعًا عريضًا من القراء العرب 

واألجانب"، معتبرة أنه "بصرف 

النظر عن أي تقييم تاريخي لسيرته، 

إليجابياته وسلبياته، فاحلقيقة 

أنه قد تمكن من أن يجعل من سيرة 

حياته جزءاً ال يمكن التغاضي عنه 

من تاريخ فلسطين."

ولهذا السبب بالذات سيكون 

من الصعب تعداد كل الكتابات التي 

تطرقت إىل سيرة حياة هذا الرجل 

الذي شغل منصب مفتي فلسطين 

األكبر ورئيس اجمللس اإلسالمي 

األعلى فيها، ثم تزّعم قيادة احلركة 

الوطنية رئيسًا للجنة العربية العليا 

فالهيئة العربية العليا. ومع ذلك، 

فقد يكون يف وسعنا، وبطريقة 

تخطيطية إىل حد ما، أن نوّزع ما 

ُكتب عن احلاج حممد أمين احلسيني 

على:

أواًل: األحاديث التي ُأجريت 

معه، وحتدث فيها عن حياته 

ونشاطه السياسي. وضمن هذه 

الفئة يمكننا أن ندرج كتابين هما: 

كتاب زهير مارديني "ألف يوم 

مع احلاج أمين"، الذي صدر أول 

مرة يف سنة 1977 أو يف سنة 

1978 )بيروت: دار العرفان، ]من 

دون تاريخ[، ثم صدر مرة ُأخرى 

يف سنة 1986 بعنوان جديد هو: 

"فلسطين واحلاج أمين احلسيني" 

)بيروت: دار أقرأ(. أّما الكتاب الثاين 

فهو "حقائق عن قضية فلسطين: 

تصريحات وأحاديث للسيد حممد 

أمين احلسيني" )القاهرة: مكتب 

الهيئة العربية العليا لفلسطين، 

1954(. كما يمكننا أن ندرج ضمن 

هذه الفئة نصوص بعض املقابالت 

التي ُأجريت مع املفتي وُنشرت يف 

الصحف واجملالت، إذ نشرت جملة 

"شؤون فلسطينية"، على سبيل 

املثال، بعد فترة قصيرة على رحيله 

يف سنة 1974، مقابلتين معه: 

األوىل أجراها عماد شقور، والثانية 

أجرتها املؤرخة الفلسطينية خيرية 

قاسمية )العدد 36، آب / أغسطس 

1974، ص 12 ـ 18(.

ثانيًا: الكتب التي ُنشرت 

عنه، وبينها الكتاب الذي أصدره 

الباحث إبراهيم أبو شقرا بعنوان 

"احلاج أمين احلسيني منذ والدته 

حتى ثورة 1936" )الالذقية: 

دار املنارة للدراسات والترجمة 

والنشر، 1988(، ثم أتبعه يف 

السنة التالية بكتاب جديد: "مفتي 

فلسطين احلاج أمين احلسيني 

وثورة 1936 ـ 1939" )دمشق: دار 

النمير، 1999(. كما يمكننا اإلشارة 

مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني

عبد الكريم العمر )إعداد وتصنيف(

دمشق: دار األهايل، 1999. 544 صفحة.
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إىل كتاب تيسير جبارة: "قضية 

فلسطين من خالل سيرة احلاج 

أمين احلسيني" )نابلس: منشورات 

الدار الوطنية للترجمة والطباعة 

والنشر، 1998(. أّما من الكتب 

التي صدرت عن املفتي باللغات 

األجنبية، فيمكننا ذكر كتاب فيليب 

 Philip Mattar, The مطر

Mufti of Jerusalem, Al-
 Hajj Amin al-Husayni and

 the Palestinian National
 Movement (New York:

 Columbia University
.Press, 1988)

ثالثًا: الكتب التي حتدثت 

عن أعالم فلسطين وتضمنت 

فصاًل عن حياته ونضاله، وبينها 

كتاب عجاج نويهض: "رجال من 

فلسطين، ما بين بداية القرن حتى 

عام 1948" )بيروت: منشورات 

فلسطين الثورة، 1981(.

رابعًا: الكتب التي تطرقت إىل 

سيرة حياته وإىل مساهمته الوطنية 

يف سياق معاجلتها لتطورات 

القضية الفلسطينية، وال سيما يف 

عهد االنتداب البريطاين، ومنها: 

كتاب املؤرخة بيان نويهض احلوت 

املذكور أعاله، وكتاب عبد الوهاب 

الكيايل "تاريخ فلسطين احلديث" 

)بيروت: املؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 1970(، وكتاب كامل 

حممود خلة "فلسطين واالنتداب 

البريطاين 1922 ـ 1939" )بيروت: 

مركز األبحاث ـ منظمة التحرير 

الفلسطينية، 1974(. ومن املؤلفات 

األجنبية التي تدخل ضمن هذه 

الفئة، يمكننا اإلشارة إىل بحث 

املؤرخ اإلسرائيلي يهوشواع بوراث 

 Y. الذي صدر يف كتابين: األول

 Porath, The Emergence
 of the Arab-Palestinian
 Movement, 1918-1929
 (London: Frank Cass,

 Y. Porath, 1974) والثاين
 The Palestinian National

 Movement: From Riots to
Rebellion, vol. 2, 1929-

 1939 (London: Frank
Cass, 1977).

 كتابات متفاوتة وخالفات 

يف التقويم

والواقع أن هذه الكتابات 

الكثيرة عن املفتي تفاوتت فيما 

بينها من حيث القيمة العاملية، بل 

إن بعضها أثار شكوكًا يف درجة 

صدقيته، وهو ما حدث، على سبيل 

 املثال، مع كتاب 

زهير مارديني املذكور، والذي 

تضمن أحاديث ُنسبت إىل املفتي، 

لكنه افتقد ـ كما رأت بيان نويهض 

احلوت عن حق ـ الصدقية العلمية، 

وذلك لعدة أسباب عرضتها 

لدى قيامها بمراجعته )"شؤون 

فلسطينية"، العدد 78، أيار / مايو 

1978، ص 132ـ 137(، إذ أشارت 

بدايًة إىل اخلالف الذي أثاره نشر 

الكتاب بين من يقول إن الكتاب 

تسجيل لألحاديث التي أوردها 

املفتي للكاتب ـ وهذه هي رواية 

الكاتب ـ وبين من يقول إن الكتاب 

يف معظمه منقول عن مقاالت وكتب 

صدرت عن حياة املفتي وأعماله 

ـ وهذه هي رواية بعض املقربين 

من املفتي وأقربائه؛ وأكدت، يف 

تعاطف واضح مع أصحاب الرأي 

الثاين، أن موضوعات الكتاب هي 

املوضوعات نفسها التي سبق أن 

ُنشرت عن املفتي مراراً وتكراراً، 

وأّما املوضوعات التي مل ُينشر 

الكثير وال القليل عنها فإن الكاتب 

مل يعرج عليها. ثم أخذت على 

املؤلف تخلفه عن ذكر املصادر 

التي استقى منها مادته، وأجملت 

عدداً من األخطاء التاريخية الكثيرة 

التي وقع فيها.

غير أن األمر ال يقتصر على 

تفاوت الكتابات عن املفتي من 

حيث القيمة العلمية، وال على 

التشكيك يف صدقية بعضها، بل 

يتعداه إىل بروز خالفات كثيرة بين 

الباحثين بشأن تقويم السياسات 

التي انتهجها احلاج حممد أمين 

احلسيني طوال حياته النضالية. 

وكما يذكر فيليب مطر، فإن اسمه قد 

ألهب غالبًا العواطف اجلياشة وجعل 

من الصعب على كّتاب سيرته، على 

اختالف انتماءاتهم ومواقفهم، 

التقيد باملوضوعية العلمية الالزمة، 

مشيراً، يف هذا السياق، إىل مالحظة 

مهمة، يف ظني، وهي أنه ال يمكن 

التعامل مع مسيرته النضالية إاّل 

على قاعدة التمييز بين مرحلتين 

خمتلفتين فيها: املرحلة الفلسطينية 

التي امتدت ما بين سنة 1917 

وسنة 1936، وفيها برز بوصفه 

سياسيًا حذراً وبراغماتيًا وقائداً 

تقليديًا تعاون مع املسؤولين 

البريطانيين وعارض الصهيونية؛ 

ومرحلة املنفى بعد سنة 1936، 

التي تميزت باحلزم وافتقاد املرونة 

والتحالف السياسي مع النازية 

األملانية )ص 115ـ 126(. غير 

أن الباحث إبراهيم أبو شقرا يرى، 
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خالفًا لهذا املوقف، أن احلاج أمين 

مل يكن، قبل ثورة 1936، مهادنًا 

لبريطانيا إاّل بصورة ظاهرية، لكن 

هذه املهادنة سرعان ما كانت 

تتحول إىل "مواجهة، جتّلت بطرق 

عديدة علنية وضمنية ومستترة يف 

بعض األحيان، ليس ألن احلاج 

أمين ممن يخاف أو تغريه املناصب 

بل ألنه، وبحكم منصبه، كان 

يمتلك قوة الفعل والتأثير والتخفي 

عن عيون السلطات اإلنكليزية يف 

الدعوة إىل تأطير الصفوف وجمع 

الكلمة وتأليب الشعب على السياسة 

البريطانية الهادفة إىل بناء وطن 

قومي" لليهود يف فلسطين )"مفتي 

 فلسطين وثورة 1936ـ1939"، 

ص 161(. وإذ يقدر يهوشواع 

بوراث أن احلاج أمين اتبع سياسة 

ذات وجهين وأنه كان فعاًل زعيم 

اجلناح الراديكايل يف احلركة 

الوطنية واستعمل موارد اجمللس 

اإلسالمي األعلى يف سبيل تقوية 

هذه احلركة، فإن باحثين آخرين، 

ومنهم موسى خليل البديري، يرون 

أن املفتي بقي حتى سنة 1936 

يعارض أي صدام مسلح مع 

االستعمار البريطاين ورفض توسيع 

نطاق سياسة عدم التعاون مع 

حكومة االنتداب، وظل يف وظيفته 

احلكومية إىل أن عزلته سلطات 

االنتداب يف سنة 1937 )"شؤون 

فلسطينية"، العدد 79، حزيران / 

يونيو 1978، ص 186 ـ 193(.

ويبرز اخلالف بين الباحثين، 

بوجه خاص، لدى تقويم 

سياسات احلاج أمين يف "املرحلة 

الفلسطينية" من نضاله التي سبقت 

اندالع ثورة 1936، وهو خالف 

يبدأ منذ تقويم اخلطوة األوىل 

التي خطاها على طريق االنشغال 

بالشؤون العامة يف فلسطين، 

أي منذ تاريخ تعيينه يف منصب 

اإلفتاء؛ فتتطرق بيان نويهض 

احلوت إىل أساليب التحايل التي جلأ 

إليها املندوب السامي البريطاين 

كي يضمن جناح احلاج أمين يف 

االنتخابات ملنصب املفتي، وترى، 

لدى إشارتها إىل العوامل التي 

دفعت املندوب السامي إىل ترجيح 

كفته، أن املعتمد البريطاين قد 

أراد بذلك استبقاء التنافس بين 

أسرتي احلسينية والنشاشيبية، 

كما أراد أن يقيد احلاج أمين بقيود 

هذا املنصب الرسمي )"القيادات 

واملؤسسات السياسية يف فلسطين"، 

ص 203ـ205(؛ هذا يف حين أن 

مصادر ُأخرى تعتبر أن احلاج 

أمين جنح يف الوصول إىل منصب 

مفتي القدس على الرغم من إرادة 

السلطات البريطانية، وأن جناحه 

ذلك يعود إىل قوة الضغط الشعبي 

يف األساس. كما يبرز اخلالف لدى 

تقويم املوقف الذي اتخذه احلاج 

أمين من انتفاضة البراق، إذ يرى 

بعض الباحثين أن املفتي قام 

بالدور األبرز يف هذه االنتفاضة، 

األمر الذي ساهم يف ترسيخ زعامته 

الوطنية والعربية واإلسالمية، بينما 

يشكك عبد الوهاب الكيايل يف 

هذا الدور، ويذّكر بأن احلاج أمين 

وّقع مع وجهاء مسلمين آخرين 

بيانًا تنصلوا فيه من األعمال التي 

أقدم عليها املتظاهرون تاركين 

البدو والفالحين غير املنظمين 

وغير املسلحين عرضة لهجمات 

القوات البريطانية، وذلك قبل أن 

ينضم إىل الوفد الفلسطيني الذي 

سافر إىل لندن يف آذار / مارس 

1930 للتفاوض مع املسؤولين 

البريطانيين )"تاريخ فلسطين 

احلديث"، ص 241، 255(. كذلك 

سال حبر كثير بشأن عالقة املفتي 

بحركة الشيخ عز الدين القّسام، 

إذ يذكر أنصار احلاج أمين أن 

القّسام كان يعمل "بتعاون تام" مع 

املفتي، وأنه كان على صلة وثيقة 

به من خالل الشيخ كامل القصاب، 

بينما ينفي بعض الباحثين وجود 

أي عالقة بين الرجلين، مؤكداً 

أن احلاج أمين رفض، يف سنة 

1935، التجاوب مع دعوة القّسام 

إىل إعالن الثورة املسلحة، وذلك 

بحجة "أن الوقت مل يحن بعد ملثل 

هذا العمل وأن اجلهود السياسية 

التي ُتبذل تكفي حلصول عرب 

فلسطين على حقوقهم" )أنظر: عادل 

حسن غنيم، "ثورة الشيخ عز الدين 

القّسام"، "شؤون فلسطينية"، العدد 

6، كانون الثاين/ يناير 1972، ص 

181 ـ 192(.

ماذا تضيف املذكرات؟

تغطي هذه املذكرات فترة 

زمنية قصيرة، ال تتجاوز األحد 

عشر عامًا من مرحلة املنفى، تبدأ 

يف 13 تشرين األول / أكتوبر 

1937، يوم هروب احلاج أمين من 

قبضة البريطانيين متوجهًا إىل 

لبنان، وتنتهي يف 10 أيار / مايو 

1948، يوم سقوط مدينة صفد 

يف أيدي القوات الصهيونية. ومع 

ذلك، فهي قد تكون األكثر صدقية 

بين كل الكتابات التي ُنسبت إىل 

مفتي فلسطين، وذلك ألنها ُدّونت 
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وُحّضرت للنشر من قبله شخصيًا، 

كما يذكر يف مقدمة الكَتاب معّدها 

ومصّنفها عبد الكريم العمر، أمين 

سر املكتب التنفيذي للهيئة العربية 

العليا لفلسطين، الذي يضيف أن 

احلاج أمين قد باشر نشر مذكراته 

هذه يف نشرة "فلسطين"، التي كانت 

تصدرها الهيئة املذكورة، وذلك 

على حلقات شهرية ُنشرت احللقة 

األوىل منها يف العدد 74 تاريخ 1 

أيار / مايو 1967، وُنشرت حلقتها 

األخيرة يف العدد املزدوج 171 ـ 

 172 تاريخ حزيران / يونيو ـ 

تموز / يوليو 1975، بحيث بلغ 

عددها الكلي 75 حلقة.

وباإلضافة إىل مقدمة عبد 

الكريم العمر، يشتمل هذا الكتاب 

على "عهد وميثاق" بقلم حممد 

أمين احلسيني، وعلى ثالثة 

فصول، يتوزع األول منها على 

قسمين: "موجز سيرة حياة مفتي 

فلسطين األكبر"، و"صفحات" من 

مذكراته تغطي أحداث كل الفترة 

التي بدأت بمغادرته فلسطين يف 

خريف سنة 1937 وانتهت بهروبه 

من فرنسا يف ربيع سنة 1946؛ 

بينما يعرض الفصل الثاين، الذي 

يبدأ مع وصوله إىل مصر يف 

29 أيار / مايو 1946، املواقف 

التي اتخذها من تطورات القضية 

الفلسطينية بعد إنشاء جامعة الدول 

العربية وانطالق التحركات الدولية 

والعربية التي هيأت لصدور قرار 

التقسيم؛ يف حين يورد الفصل 

الثالث املواقف التي وقفها خالل 

األشهر اخلمسة األوىل التي أعقبت 

صدور القرار الدويل، ويسّجل وقائع 

املعارك التي خاضها الفلسطينيون 

قبل أيار / مايو 1948. كما 

يشتمل الكتاب على فهرسين: واحد 

لألعالم، وآخر لـ "األماكن واملعارك 

واملذابح"، باإلضافة إىل ملحق 

بعدد من الوثائق والصور.

هل يسّلط هذا الكتاب أضواء 

جديدة على مواقف املفتي، وينيط 

اللثام عن بعض القضايا اإلشكالية 

التي كانت أثيرت يف الكتابات التي 

صدرت عنه، أو تطرقت إىل مواقفه؟ 

نعم، لكن يف حدود معينة. وبما 

أنه سيصعب علّي التوقف عند هذه 

القضايا كلها، فقد ارتأيت أن أختار 

بعضها، وأن أعرض موقف احلاج 

أمين منها، كما ورد يف مذكراته. 

أبدأ بالقضية التي أثارت جداًل 

واسعًا، وتعلقت بالعالقات التي 

نسجها املفتي مع أملانيا النازية 

وجهوده الدؤوبة من أجل جتميل 

صورتها يف العامل العربي، حيث 

يكرر احلاج أمين يف هذه املذكرات 

ما كان ذكره يف أكثر من مناسبة 

من أنه نظر إىل أملانيا باعتبارها 

"بلداً صديقًا ألنها مل تكن دولة 

مستعمرة ومل يسبق لها أن تعرضت 

بسوء ألية دولة عربية أو إسالمية، 

وألنها كانت تقاتل أعداءنا من 

مستعمرين وصهيونيين، وأن 

عدو عدوك صديقك"، مضيفًا أنه 

كان وال يزال "على يقين بأن لو 

انتصرت أملانيا واحملور ملا بقي 

للصهيونيين من أثر يف فلسطين 

والبالد العربية" )ص 164(. لكنه 

يتوسع، يف مذكراته هذه، يف 

احلديث عن مقدمات وتفصيالت 

هذه العالقات، التي بدأت يف بغداد، 

التي وصلها يف 15 تشرين األول / 

أكتوبر 1939 بعد عامين أمضاهما 

يف لبنان، وذلك عندما اتفق مع 

بعض "أحرار" العرب املقيمين 

بالعراق، وبالتعاون مع حكومة 

رشيد عايل الكيالين، على االتصال 

رسميًا باألملان. وتم تكليف أحد 

الشبان الطرابلسيين، وهو عثمان 

كمال حداد، القيام بهذه املهمة 

بمساعدة سفير أملانيا يف أنقرة 

فون بابن، إذ ُحّمل هذا املبعوث، بعد 

د جواز سفر عراقيًا، مذكرة  أن ُزوِّ

إىل أدولف هتلر مؤرخة 20 كانون 

الثاين / يناير 1941، جرى اإلعراب 

فيها عن رغبة العرب يف التعاون 

مع أملانيا من أجل "حتقيق استقالل 

البالد العربية ووحدتها" )ص 73 

ـ 74(. وبتنيجة هذه املهمة، تسلم 

املفتي، كما تسلم الزعيم العراقي 

رشيد عايل الكيالين، يف 3 نيسان 

/ أبريل 1941، مذكرة جوابية من 

وكيل وزارة اخلارجية األملانية، 

فرايهر فون وايسزيكر، يؤكد فيها 

أن أملانيا تعترف "باستقالل البالد 

العربية استقالاًل تامًا"، وهي على 

استعداد "للعمل املشترك" مع العرب 

و"مساعدتهم مساعدة عسكرية 

فعالة"، وشد أزرهم "يف احلرب 

احملتملة ضد إنكلترا" )ص 74 ـ 

75(. كما تشتمل املذكرات على 

معلومات تفصيلية عن االتصاالت 

التي تابعها املفتي مع ممثلي دول 

احملور، بعد اضطراره إىل مغادرة 

العراق، حيث يتحدث عن مضمون 

اللقاء الذي جمعه بموسوليني يف 

روما، والذي أعرب فيه هذا األخير 

عن استعداد إيطاليا للمساعدة "على 

حتقيق استقالل األقطار العربية" 

)ص 96(، وعن اللقاءات املتعددة 

التي عقدها، بعد وصوله إىل برلين 
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يف 9 تشرين الثاين / نوفمبر 

1941، مع املسؤولين األملان ويف 

مقدمهم أدولف هتلر، الذي رفض 

يف اللقاء الذي جمعهما ـ كما 

يذكر ـ التجاوب مع مطلبه الداعي 

إىل عقد معاهدة رسمية صريحة 

بين العرب وأملانيا ودول احملور 

وإصدار تصريح رسمي تعترف فيه 

أملانيا "باستقالل األمة العربية 

وسيادتها ووحدتها." كما رفض 

فكرة عقد معاهدة سرية، بداًل من 

التصريح الرسمي، مشترطًا، قبل 

اإلقدام على مثل هذه اخلطوة، أن 

تنجح القوات األملانية يف الوصول 

إىل جنوبي القوقاز )ص 103 ـ 

112(. ويقدم احلاج أمين، فيما 

يتعلق بهذه النقطة، معلومة مهمة 

وهي أن وزيري خارجية أملانيا 

وإيطاليا، عندما وافقا أخيراً، يف 

28 نيسان / أبريل 1942، على 

التعهد رسميًا، يف رسالة موجهة 

إليه، باالعتراف بسيادة العرب 

واستقاللهم واملوافقة على وحدتهم، 

فإنهما حتاشيا ذكر أي شيء "عن 

قضايا املغرب العربي والشمال 

اإلفريقي"، وذلك ـ كما يكتب ـ 

خشية "غضب الدول األوروبية 

التي أنشبت خمالب استعمارها 

يف شمال إفريقيا، ويف مقدمتها 

فرنسا وإسبانيا، كما أن إليطاليا 

نفسها مطامع خاصة يف تونس 

زيادة على احتاللها للقطر الليبي" 

)ص 115 ـ 116(. وإن كانت هذه 

املعلومة تكشف شيئًا فهي تكشف 

الوجه االستعماري لكل من أملانيا 

وإيطاليا ونياتهما التوسعية جتاه 

البالد العربية، وهو ما تقّصد احلاج 

أمين طوال حياته أن يتجنب إبرازه، 

عن قصد، أو ربما نتيجة عدم 

اطالعه الكايف على احلقائق، بما 

فيها تلك اخلاصة بالعالقات التي 

نسجتها أملانيا النازية مع احلركة 

الصهيونية، واالتفاقات التي عقدها 

الرايخ األملاين مع الوكالة اليهودية 

لفلسطين، وضمنها االتفاقات 

املتعلقة بتسهيل الهجرة اليهودية 

إىل فلسطين، علمًا بأنه يعترف، 

يف موضع آخر من مذكراته، بأن 

أملانيا وافقت يف سنة 1944 

على احملاولة التي قامت بها 

الوكالة اليهودية لتهجير يهود 

شرق أوروبا من البالد اخلاضعة 

للنفوذ األملاين إىل فلسطين، وأن 

جناحه يف إحباط هذه احملاولة هو 

الذي دفع الصهيونيين إىل اتهامه 

"بتهم فظيعة"، وحتميله "مسؤولية 

القضاء على أربعمئة ألف يهودي مل 

يستطيعوا الهجرة حينئذ"، واملطالبة 

بمحاكمته "يف نورمبرغ كمجرم 

حرب" )ص 128، 189 ـ 191(.

ومن القضايا املهمة التي 

يتطرق إليها احلاج أمين، يف 

الفصلين الثاين والثالث من 

مذكراته، قضية فرض الوصاية 

الرسمية العربية على قضية 

فلسطين، حيث يذكر أن االجتماع 

الذي عقدته اللجنة السياسية 

جلامعة الدول العربية يف بلدة 

عاليه يف لبنان، يف 7 تشرين 

األول / أكتوبر 1947، قد وافق 

على دعم الفلسطينيين وإمدادهم 

باملال والسالح، بحيث "يكونون 

األساس يف الدفاع عن بالدهم"، 

على أن ترابط اجليوش النظامية 

للدول العربية "على حدود فلسطين 

دون دخولها" )ص 345(؛ إاّل إن 

الضغط الذي مارسته بريطانيا على 

عدد من املسؤولين العرب، النتزاع 

زمام قضية فلسطين من أيدي 

أهلها، قد أدى إىل العدول عن هذه 

اخلطة املقرة يف اجتماع عاليه، 

وإىل دفع جامعة الدول العربية 

إىل اتخاذ سلسلة من اإلجراءات 

تمثلت يف قطع املساعدة املالية 

التي قررتها للفلسطينيين يف 

مؤتمر بلودان سنة 1946، ووضع 

يدها على األموال التي تبرعت بها 

الشعوب العربية، وإيقاف توزيع 

األسلحة التي تقرر توزيعها على 

اجملاهدين الفلسطينيين، ومصادرة 

األسلحة الوفيرة التي دفع ثمنها 

أهل لبنان سنة 1947 لتسليح 

القوات الفلسطينية التي كانت 

بقيادة عبد القادر احلسيني وحسن 

سالمة )ص 390(، األمر الذي 

تسبب بتغيير املوقف العسكري يف 

أوائل نيسان / أبريل 1948 لغير 

مصلحة الفلسطينيين، الذين كانوا 

جنحوا، يف األشهر اخلمسة األوىل 

التي أعقبت صدور قرار التقسيم، 

يف تكبيد القوات الصهيونية خسائر 

فادحة )ص 420(. ويستفيض 

احلاج أمين يف احلديث عن موقفه 

املعارض لدخول اجليوش العربية 

فلسطين، ويذكر، يف هذا السياق، 

أن امللك عبد العزيز آل سعود 

ورئيس احلكومة املصرية النقراشي 

باشا "مل يكونا راغبين يف دخول 

اجليوش العربية فلسطين"، حيث 

استدعى األول "رؤساء الوزارات 

العربية إىل الرياض ونصحهم بأن 

ال يدخلوا جيوشهم، فلّما أصروا 

نصحهم بأن يرسلوا متطوعين"، 

بينما كان الثاين يرى "أن مصر 
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ال تستطيع دخول احلرب واجليش 

اإلنكليزي جاثم على قناة السويس" 

)ص 392 ـ 393(. كما يتطرق 

إىل املساعي التي بذلها من إقناع 

الدول العربية اجملاورة لفلسطين 

بقفل حدودها وعدم السماح ألي 

فلسطيني باخلروج من بلده، لكن 

"الضغط األجنبي من الدول الضالعة 

مع اليهود، وال سيما بريطانيا، فتح 

احلدود واألبواب على مصاريعها، 

وفضاًل عن ذلك فإن املذابح 

الوحشية املدبرة التي قامت بها 

القوات اليهودية... روعت األهلين 

وأوقعت الذعر فيهم" )ص 395(.

ويشتمل الكتاب على قضايا 

ُأخرى مهمة يثيرها املفتي، وقد 

تتطلب من اخملتصين بالتاريخ 

الفلسطيني، بتشابكاته العربية، 

العودة إليها وتعميقها، وضمنها 

مشروع الوصاية الدولية على 

فلسطين الذي اقترحته الواليات 

املتحدة األميركية على جملس 

األمن يف 19 آذار / مارس 1948 

واملواقف العربية والفلسطينية 

جتاهه، والدور العربي الرسمي يف 

املعارك التي دارت يف فلسطين، 

وروابط "جيش اإلنقاذ" وضباطه 

بـ"جيش اجلهاد املقدس"، باإلضافة 

إىل العالقة املعقدة التي قامت 

بين املفتي و"الضباط األحرار" يف 

مصر، بمن فيهم جمال عبد الناصر، 

والتي تمحورت حول موضوع 

جتنيد الالجئين الفلسطينيين 

وإقامة قوة عسكرية منهم.

ماهر الشريف

أستاذ يف معهد الدراسات

الفرنسي يف دمشق


