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ملخص:
1933م،  الدرا�سة مظاهرات عرب فل�سطني عام  تتناول هذه 
على  واالحتجاج  الرف�ض،  عن  كتعبري  قامت  التي  املظاهرات  تلك 
كل ال�سيا�سات واالإجراءات اال�ستعمارية حلكومة االنتداب الربيطاين 
1933م  عام  مظاهرات  تتناول  وهي  والدرا�سة،  وال�سهيونية. 
العربية الفل�سطينية، فاإنها تتناولها اعتماداً وب�سكل رئي�سي على ما 
ومعرفة  بيان  بهدف  وذلك  امل�رصية،  البالغ  جريدة  حينها  ن�رصته 
مدى متابعتها، واهتمامها بتلك املظاهرات، واإن كان كم وم�سمون 
تاريخية،  مادة  اعتباره  وباالإمكان  جدير،  اأعدادها  يف  ن�رصته  ما 
وم�سدراً لفرتة مهمة من فرتات تاريخ فل�سطني اإبان حكم االنتداب 

الربيطاين. 
االنتداب  حكومة  فل�سطني،  مظاهرات  املفتاحية:  الكلمات 

الربيطاين، ال�سهيونية، جريدة البالغ امل�رصية. 

The demonstrations in Of Palestine In 1933 In The 
Egyptian Newspaper Al Balagh

Abstract:

This study Focuses on the demonstrations of 
Arab Palestine in 1933 that were held as a protest 
and rejection of the policy and procedures of the 
British Mandate and Zionism. The Palestinian Arab 
demonstrations in 1933 depend basically on what 
was published in the Egyptian Al Balagh Newspaper 
to show the extent of following up and its interest 
in such demonstration, However the content which 
was published in its periodical is worthy and we can 
consider it as a historical material and source of 
an important period of Palestine history during the 
British Mandate. 

مقدمة:
 -  1922( فل�سطني  على  الربيطاين  االنتداب  فرتة  حظيت 
اُتخذ خاللها  وما  ا�ستعمارية،  �سيا�سات  تخللها من  وما  1948م(، 
عدة،  م�سادر  يف  والتاأريخ،  بالتدوين،  راف�سة،  عربية  مواقف  من 
حينها  كان  وبع�سهم  بل  نف�سه،  احلدث  اأ�سحابها  وعاي�ض  عا�رص 
جاء  ما  مثاًل:  ذلك  ومن  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  رجاالت  من 
عن اأكرم زعيرت من يوميات، وعن حممد عزة دروزة واميل الغوري 
من مذكرات، وعي�سى ال�سفري من كتابة وتوثيق لالأحداث والوقائع 
بل،  التاريخية،  امل�سادر  تلك  على  فقط  االأمر  يقت�رص  ومل  اآنذاك. 
وانطالقًا مما هو منوط بها من عمل مهني، وواجب قومي ووطني، 
ون�رص  متابعة،  يف  وا�سحًا  دوراً  الفل�سطينية  العربية  اجلرائد  لعبت 
ما يخ�ض اأو�ساع فل�سطني املختلفة اإبان فرتة االنتداب الربيطاين، 
مما جعلها م�سدراً مهمًا من م�سادر املعرفة التاريخية لتلك الفرتة 
التي كان من بني جرائدها، مثاًل: جريدة فل�سطني، وجريدة اجلامعة 

االإ�سالمية، وجريدة اجلامعة العربية. 

واإىل جانب تلك اجلرائد الفل�سطينية، �ساهمت اجلرائد العربية 
ومن بينها، ورمبا اأبرزها امل�رصية بدور مهم فيما يخ�ض ر�سدها، 
ومن  الربيطاين.  االنتداب  فرتة  اإبان  فل�سطني  اأحداث  عن  وكتابتها 
بني اجلرائد التي برز لها دور حينئٍذ، مثاًل: جريدة االأهرام، واملقطم، 
وغري  تاريخية  درا�سات  تناولته  مما  ذلك  وتبني  والفتح.  والبالغ، 
كانت  واأحيانًا  م�سادرها،  اأحد  امل�رصية  اجلرائد  كانت  تاريخية 
ومثال  الدرا�سات،  تلك  يف  واأ�سا�سيًا  رئي�سًا  م�سدراً  اجلرائد  تلك 
اأعدتها  وفل�سطني،  م�رص  بـــ:  مو�سومة  درا�سة  اأبرزها،  ورمبا  ذلك، 
الباحثة امل�رصية/ عواطف عبد الرحمن، ون�رصها املجل�ض الوطني 
�سباط/فرباير  �سهر  يف  الكويت  بدولة  واالآداب  والفنون  للثقافة 
1990م. وهي درا�سة كان م�سدرها االأ�سا�سي جرائد م�رص: جريدة 
االإخوان  اليومية، وجملة  وال�سيا�سة  البالغ،  ال�رصق، وجريدة  كوكب 

امل�سلمني، وجريدة االحتاد، واملقطم، واالأهرام، وغري ذلك. 
وقد تناولت درا�سة عواطف عبد الرحمن ال�سيا�سة اال�ستعمارية 
عام  من  الفرتة  خالل  فل�سطني  جتاه  وال�سهيونية  الربيطانية 
1917م- 1948م، وموقف القوى ال�سيا�سية، والراأي العام امل�رصي 
وطني  جهد  من  بذلوه  وما  فل�سطني،  عرب  ودور  ال�سيا�سة،  تلك  من 
البالغ  جريدة  غياب  عدم  من  الرغم  وعلى  واإحباطها.  ملواجهتها 
عن درا�سة الباحثة/ عواطف عبد الرحمن عند تناولها للمظاهرات، 
والهبات، والثورات التي �سهدتها فل�سطني يف تلك الفرتة، فاإن البالغ 
نف�سها تراجع ذكرها كم�سدر حني جاءت ذات الدرا�سة على مظاهرات 

عام 1933م، وبرزت يف ذلك جريدتي: كوكب ال�رصق، واالأهرام. 

هدف الدراسة وإشكاليتها: 
1933م  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين  �سهر  مظاهرات  اأهمية  تربز 
لتطبيقها،  فل�سطني  عرب  �سعى  و�سيا�سة،  ملرحلة،  بداية  باعتبارها 
وهي �سيا�سة ُعرفت حينئٍذ ب�سيا�سة الالتعاون مع موؤ�س�سات حكومة 
االنتداب الربيطاين. كما وتاأتي اأهمية تلك املظاهرات كونها جاءت 
العفوية  من  كبرياً  التي حملت قدراً  1929م،  الرباق عام  بعد ثورة 
الدينية كدافع لقيامها. وهنا، ولالأهمية التي حظيت بها مظاهرات 
عام 1933م، فاإن الدرا�سة �سعت للإجابة على ت�سا�ؤلني رئي�سني، 

هما: 
التي  ◄ فل�سطني  مظاهرات  اأحداث  ا�ستحوذت  مدى  اأي  اإىل 

وقعت خالل �سهر ت�رصين االأول/ اأكتوبر عام 1933م على اهتمام 
جريدة البالغ امل�رصية؟ 

البالغ  ◄ جريدة  ون�رصته  جمعته،  ما  اعتبار  ميكن  هل 
امل�رصية حينئٍذ يف اأعدادها مبثابة مادة م�سدرية تاريخية ملرحلة 

من مراحل تاريخ فل�سطني اإبان فرتة االنتداب الربيطاين؟ 

منهجية الدراسة: 
اعتمدت  ت�ساوؤليها،  عن  لالإجابة  منها  حماولة  ويف  �سعيًا، 
تتبع،  خالل  من  وذلك  الو�سفي،  التاريخي  املنهج  على  الدرا�سة 
وحتليل، ما تناولته اأعداد جريدة البالغ امل�رصية من اأحداث ومواقف 
اعتمدت  وكذلك،  1933م.  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين  مظاهرات  تخ�ض 
ما  ملقارنة  منها  حماولة  يف  املقارن  التاريخ  منهج  على  الدرا�سة 
ذكرته ودونته البالغ -وهي جريدة م�رصية ُتطبع يف القاهرة-مع 
م�سادر تاريخية اأخرى، بهدف ا�ستك�ساف مدى حر�سها، واهتمامها، 
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ومتابعتها الأحداث تلك املظاهرات العربية الفل�سطينية. 

مصادر الدراسة: 
البالغ  جريدة  اأعداد  على  رئي�ض  ب�سكل  الدرا�سة  اعتمدت 
ت�رصين   11 من  الفرتة  خالل  �سدرت  التي  اليومية  امل�رصية 
1933م،  نوفمرب  ثان/  ت�رصين   7 وحتى  1933م  اأكتوبر  االأول/ 
التاريخية  واملراجع  امل�سادر  الدرا�سة على عدد من  واعتمدت  كما 
االأ�سا�سية التي تخ�ض تاريخ فل�سطني اإبان فرتة االنتداب الربيطاين. 

نبذة عن نشأة جريدة البالغ:

جريدة البالغ هي واحدة من اجلرائد التي كانت ت�سدر مب�رص 
خالل الن�سف االأول من القرن الع�رصين، واإىل جانبها جرائد اأخرى 
تاأ�س�ست  التي  االأهرام  جريدة  مثل:  وال�سدور،  التاأ�سي�ض  يف  �سبقتها 
عام 1875م، وجريدة املقطم التي تاأ�س�ست عام 1888م. والبالغ 
اأ�س�سها وراأ�ض حتريرها عبد  اأدبية، جتارية،  جريدة يومية �سيا�سية، 
 28 املوافق  االأحد  يوم  االأول)2(  عددها  و�سدر  حمزة)1(،  القادر 
اأعلى �سفحتها  اأعدادها يف  1923م، وحملت  كانون الثاين/ يناير 
االأوىل:  الوفد امل�رصي �سعد زغلول)3(،  االأوىل مقولتني لزعيم حزب 
 « الثانية:  واملقولة  احلكومة«،  فوق  واالأمة  القوة،  فوق  احلق   «
يعجبني ال�سدق يف القول واالإخال�ض يف العمل، واأن تدوم املحبة 
بني النا�ض مقام القانون«)4(. وذكرت الباحثة/ عواطف عبد الرحمن 
اأنها كانت ل�سان  اأي  باأن اجلريدة ويف مراحلها االأوىل بدت وفدية. 
1932م)5(.  عام  عنه  حتولت  اأنها  اإال  امل�رصي،  الوفد  حزب  حال 
اأ�ساب عالقة عبد  اآنذاك بتوتر ما  ارتبط  اأمر حتولها عنه  اأن  ويبدو 
الوفد بعد  الذي توىل رئا�سة حزب  النحا�ض  القادر حمزة مب�سطفى 
1927م. ومع حتولها و�ساحبها عن حزب  �سعد زغلول عام  وفاة 
مقولة  تت�سدر  تعد  مل  الرحمن،  عبد  عواطف  ذكرته  ملا  وفقًا  الوفد 
 »... العمل  واالإخال�ض يف  القول  ال�سدق يف  »يعجبني  زغلول:  �سعد 
1933م،  عام  اجلريدة  اأ�سدرتها  التي  االأعداد  من  االأوىل  ال�سفحة 
لكنها اأبقت يف نف�ض الوقت على مقولته الثانية: » احلق فوق القوة 
البالغ  جريدة  باأن  القول:  ميكن  وهنا  احلكومة«)6(.  فوق  واالأمة 
امل�رصية، ومع حتولها عن حزب الوفد كحزب �سيا�سي، فهي يف ذات 
وذلك  مماته،  بعد  حتى  زغلول  �سعد  موؤ�س�سه  عن  تتحول  مل  الوقت، 

باعتباره زعيمًا وقائداً وطنيًا م�رصيًا. 

 اجتماعات وقرارات اللجنة التنفيذية العربية الفلسطينية:

مل يحمل عام 1933م اأي تطورات اإيجابية فيما يخ�ض عرب 
الربيطاين  االنتداب  �سيا�سات  بفعل  العامة  واأو�ساعهم  فل�سطني، 
لكن  وجماالتها،  اأوجهها  تعددت  �سيا�سات  وهي  وال�سهيونية، 
اأبرزها، بل واأخطرها تركز يف م�ساألتني، االأوىل: الهجرة ال�سهيونية 
غري املتوقفة، والثانية: �سيا�سة نزع ملكية االأرا�سي العربية خدمًة 
للم�رصوع اال�ستيطاين ال�سهيوين)7(، لذلك، ويف مواجهة تلك ال�سيا�سة 
العربي  لل�سعب  الوطني  الن�سال  �سجل  عن  يغب  مل   « اال�ستعمارية، 
لكل  رف�سه  عن  الو�سائل  ومبختلف  املبا�رص،  تعبريه  الفل�سطيني 
املوؤمترات  معظم  و�سجلت  وال�سهيونية...  الربيطانية  ال�سيا�سات 
العربية  الوطنية  والهيئات  االأحزاب  عن  �سدرت  التي  والقرارات 
اال�سطرابات  يف  اال�ستنكار  هذا  ومتثل  ا�ستنكارها...  الفل�سطينية 
املتتابعة التي �سهدتها فل�سطني، ويف الثورات العربية التي اجتاحت 

البالد طوال احلكم االنتدابي«)8(. 
كان  التي  الفل�سطينية  العربية  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  عقد 
اجتماعًا  احل�سيني)9(  با�سا  كاظم  مو�سى  حينه  يف  رئا�ستها  يتوىل 
1933م،  �سباط/فرباير   24 املوافق  اجلمعة  يوم  القد�ض  مبدينة 
املت�ساعدة،  ال�سهيونية  اليهودية  الهجرة  م�ساألتي:  تدار�ض  بغر�ض 
وح�رص  العربية،  فل�سطني  اأر�سي  على  ال�سهيوين  اال�ستيالء  وتزايد 
�سواء  البارزين  فل�سطني  عرب  رجاالت  من  كبري  عدد  االجتماع 
اأو املعار�سني لهم  )تيار  ممن ُعرفوا باملجل�سني: )تيار احل�سيني(، 
الربيطاين  االنتداب  حكومة  ت�ستجب  مل  وعندما  الن�سا�سيبي()10(. 
ذلك  ح�رصوا  من  ملطالب  واكهوب  اآرثر  ال�سري  ال�سامي  ومندوبها 
عمليات  ووقف  ال�سهيونية،  اليهودية  الهجرة  بوقف  االجتماع 
للجنة  اآخر  اجتماع  ُعقد  لليهود،  العربية  االأرا�سي  وبيع  انتقال 
اآذار/  26 املوافق  االأحد  يوم  يف  يافا  مبدينة  العربية  التنفيذية 
مار�ض 1933م، تقرر فيه من بني ما تقرر اإتباع �سيا�سة الالتعاون 

مع حكومة االنتداب الربيطاين وموؤ�س�ساتها يف فل�سطني)11(. 
مو�سى  برئا�سة  العربية  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  توالت 
�سهر  اأوائل  القد�ض  مبدينة  ُعقد  اجتماع  ذلك  ومن  احل�سيني،  كاظم 
اأيلول/ �سبتمرب 1933م، تقرر فيه الدعوة اإىل مظاهرات عامة دون 
اأخذ اإذن حكومة االنتداب الربيطاين. واىل جانب ذلك، عقدت اجلمعية 
الثالثاء  يوم  يف  يافا  مبدينة  لها  اجتماعًا  امل�سيحية  االإ�سالمية 
املوافق 3 ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م، وقد اأبرزت جريدة البالغ 
امل�رصية تفا�سيل ما جرى فيه، وما مت مناق�سته من مو�سوعات، 
وظهر يف التقرير الذي اأعده مدير مكتبها، اأو مرا�سلها اخل�سو�سي يف 
يافا، باأنه مل يكن حا�رصاً فقط الإعداد تقرير يخ�ض اجتماع وطني 
تناوله  ما  مناق�سة  يف  مرا�سلها-م�ساركًا  –اأي  كان  بل  فل�سطيني، 

االجتماع من مو�سوعات. ومما جاء يف ن�ض التقرير)12(: 
»يافا يف 7 اأكتوبر- مُلكاتب البالغ اخل�سو�سي... قراأ منظمو 
ال�سامي  املندوب  اإىل  اإر�سالها  اقرتحوا  برقية  �سورة  االجتماع 
االقرتاح  هذا  على  فاعرت�ض  الهجرة،  على  احتجاجًا  الربيطاين 
كثريون، الأن االحتجاج لدى ال�سلطة لي�ض ذا فائدة، والأنه ال ت�ستفيد 
�سديدان،  و�سخب  �سجة  قامت  وهنا  الربيد.  دائرة  اإال  الربقية  من 
فتقدم كاتب هذه ال�سطور ]ال ذكر ال�سمه يف بداية، ونهاية تقريره[ 
باقرتاح اأن ُت�ستبدل الربقية باحتجاج كتابي حتمله اللجنة املنتخبة 
دار  ت�سري من  اللواء يف مظاهرة �سامته  اإىل حاكم  احلا�رصين  من 
اجلمعية اإىل ال�رصاي، وت�ساأله اأن يرفعه اإىل املندوب ال�سامي لريفعه 
باأن �سرب  اللجنة  ُتنذر  االأمم، ويف هذا االحتجاج  اإىل ع�سبة  بدوره 
وعدم  اليهودية،  الهجرة  وقف  املندوب  اإىل  وتطلب  فرغ،  قد  البالد 
احلكومة  فاإن  واإال  االأملان،  اليهود  اإىل  الفل�سطينية  اجلن�سية  منح 
تلبية مطالب  عدم  من جراء  البالد  يحدث يف  عما  م�سئولة  وحدها 
اأ�سحابها. وقد ُقبل هذا االقرتاح بالت�سفيق ال�سديد، واجتمعت اللجنة 
املنتخبة على الفور بعد انف�سا�ض االجتماع، وراحت تنظر يف و�سع 

�سيغة الكتاب، وفيما يجب عمله بعد ذلك«. 
وتنفيذاً ملا اقرتحه مرا�سل جريدة البالغ خالل ذلك االجتماع 
امل�سيحية  االإ�سالمية  اجلمعية  بدار  اآخر  اجتماع  ُعقد  الذكر،  �سالف 
 7 ال�سبت املوافق  الواحدة من بعد ظهر يوم  ال�ساعة  بيافا يف متام 
ت�رصين اأول/اأكتوبر 1933م، تاله مبا�رصًة انطالق مظاهرة �سامتة 
م�سيًا على االأقدام، متجهًة �سوب ال�رصاي احلكومي مبدينة يافا، حيث 
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مت ت�سليم حاكم اللواء اجلنوبي امل�سرت كرو�سبي مذكرة احتجاج على 
اأن مت ت�سليم  �سيا�سة حكومة االنتداب الربيطاين يف فل�سطني، وبعد 
اأفندي  يو�سف  احلاج  اإليه  حتدث  الربيطاين)13(،  للحاكم  املذكرة 
عا�سور-اأكرب االأع�ساء �سنًا- قائاًل: » اإنهم اإمنا ياأتون اإليه حاملني 
االإ�سالمية  اجلمعية  اجتماع  اتخذ يف  الذي  للقرار  تنفيذاً  االحتجاج 
اأن  يريدون  واأنهم  يافا،  يف  الوطنية  للعنا�رص  املمثلة  امل�سيحية 
ُيعلموه �سفهيًا مبا اأ�ساب البالد من اأ�رصار ب�سبب الهجرة اليهودية«. 
واأي�سًا، من بني من حتدثوا للحاكم الربيطاين كرو�سبي، كان 
الذي  الفل�سطينيني،  العرب  ال�سباب  جلنة  رئي�ض  الغ�سني  يعقوب 
قال)14(: » اإن الهجرة مرتبطة مب�ساألة االأرا�سي، وقد عودتنا احلكومة 
يف ال�سابق اأن ُتقدر العدد الذي ميكن للبالد واأرا�سيها ا�ستيعابه من 
املهاجرين... اإننا نرى املهاجرة اأ�سبحت بدون قيد وال �رصط، وكل 
بهم  �ساقت  حتى  املهاجرين  من  اآالف  البواخر  اإلينا  حتمل  يوم 
وزاد  العرب،  اأ�سحابها  اأيدي  تت�رصب من  االأرا�سي  البالد، و�سارت 

عدد القرويني الذين �رصدوا من اأرا�سيهم واأ�سبحوا بال عمل...«. 
االجتماع مع  دار يف  املتعلق مبا  ال�سابق  ال�سياق  نف�ض  ويف 
نائب  روك  الأدمون  جريئًا  حديثًا  البالغ  اأوردت  كرو�سبي،  امل�سرت 

رئي�ض جلنة ال�سباب العرب الفل�سطينيني، هذا ن�سه )15(: 
وماذا  اللجنة[:  اأع�ساء  كرو�سبي  امل�سرت  ]اأي  احلاكم  »�ساأل 
اإذا مل تكفه االحتجاجات؟ فقال ع�سو جريء:  ال�سعب يفعل  تظنون 
اإن اأول ما ميكن اأن ي�سطر ال�سعب اإىل عمله هو اأن يذهب اإىل املوانئ 
ويهاجم املهاجرين عند نزولهم من البواخر، ويرمي بهم يف البحر. 
ف�ساأل احلاكم: هل اأفهم من هذا اأنكم اأنتم الذين �ستقودون ال�سعب اإىل 
اأعمال العنف هذه؟ فاأجابه الوجيه اأدمون بك روك نائب رئي�ض جلنة 

ال�سباب يف جراأة و�رصاحة: يجوز ذلك«. 
يف  اأخرى  مرة  لالجتماع  العربية  التنفيذية  اللجنة  عادت 
االأول/اأكتوبر  ت�رصين   8 املوافق  االأحد  يوم  القد�ض  مبدينة  مقرها 
1933م، يف وقت كانت فيه بع�ض ال�سحف املحلية الفل�سطينية قد 
اتهمت عدد من رجالها مبالينة حكومة االنتداب الربيطاين)16(. ويف 
واأهميته،  ل�رصورته،  اإدراكهم  منطلق  ومن  االجتماع،  انعقاد  اأثناء 
احت�سد عدد غفري من اأبناء مدينة القد�ض حول مقر اللجنة التنفيذية 
العربية، معلنني تاأييدهم، وم�سجعني، وداعمني التخاذ قرارات جدية 
ملواجهة ما تتعر�ض له فل�سطني من اأخطار. وقد اعترب اإميل الغوري 
التي عقدتها  اأهم االجتماعات  الوطني كان من  باأن هذا االجتماع 

اللجنة التنفيذية العربية)17(. 
ومتابعتها  ر�سدها،  عند  امل�رصية  البالغ  جريدة  تكتِف  مل 
اإىل  تقريرها  يف  اأ�سارت  بل  فقط،  قراراته  بن�رص  االجتماع  لذلك 
واالقرتاحات  ح�رصوه،  من  واأ�سماء  بداأه،  وتوقيت  انعقاده،  مكان 
واقع  من  التف�سيالت  تلك  وجاءت  مقرتحها.  هو  ومن  قدمت،  التي 
ح�سور مرا�سلها اخل�سو�سي يف فل�سطني االجتماع نف�سه. ومما جاء 
يف تقرير جريدة البالغ واخلا�ض باجتماع اللجنة التنفيذية العربية 

�سالف الذكر ما ياأتي)18(: 
وال�سكون  اليوم  هذا  �سباح  طلع  اأكتوبر-...   8 يف  »يافا)19( 
قبل  العا�سفة  �سكون  هو  خميف،  �سكون  لكنه  البالد،  على  يخيم 
هبوبها. وقد بكر بع�ض اأع�ساء اللجنة التنفيذية العربية بالذهاب اإىل 
القد�ض، وكان بع�سهم قد ذهب اإليها اأم�ض م�ساًء. وات�سلت اأنا ] ال ذكر 

ال�سم املرا�سل معد التقرير املر�سل ملكاتب جريدة البالغ بالقاهرة[ 
ح�سور  يل  تبيح  كانت  اإذا  اأ�ساألها  تليفونيا  اللجنة  ب�سكرتارية 
االجتماع مُمثال للبالغ، فرحبت بي وبالبالغ... وكان االجتماع يف 
القاعة ال�سغرى لفندق االأوقاف... وبداأ اأعيان اللجنة يفدون على هذه 
القاعة ي�ستقبلهم االأ�ستاذ �سفوت احل�سيني �سديق ]جريدة[ البالغ... 
اإال ومعظم االأع�ساء  وحتى ما كادت تبلغ ال�ساعة التا�سعة �سباحًا 
حا�رصين، وهم: عطوفة مو�سى كاظم با�سا احل�سيني رئي�ض اللجنة، 
ويعقوب اأفندي فراج نائب الرئي�ض، واالأ�ستاذ جمال احل�سيني، ومغنم 
ويو�سف  البيطار،  عمر  ال�سادة:  والوجهاء  ال�سكرتريان.  مغنم  اأفندي 
ح�سن  اهلل،  عبد  و�سعيد  الدين،  عز  جمال  والدكتور  الدجاين،  �سيا 
التوين، عمر ال�سالح، يو�سف �سحادة، ها�سم اجليو�سي، طالب عرفه، 
زكي  الرحمن،  عبد  �سليم  روك،  الفرد  الفاهوم،  عبد  دروي�ض،  �سعيد 
البندك...  عي�سى  التاجي،  �سكري  املظفر،  القادر  عبد  ال�سيخ  ن�سيبه، 
كاظم  ]مو�سى  اجلليل  الرئي�ض  عطوفة  افتتح  املعني  املوعد  ويف 
احل�سيني[ اجلل�سة با�سم اهلل والوطن مبينًا الغاية من االجتماع، ملفتًا 
نظر املجتمعني اإىل الواجب امللقى على عواتقهم، واإىل ترقب ال�سعب 
لهم، وطلب اإليهم اأن يبحثوا املو�سوع على نور]�سوء[ احلقائق التي 
ظهرت لل�سم�ض، واأن يقفوا موقفًا ي�رصف �سمعة البالد. ثم تال االأ�ستاذ 
جمال احل�سيني بعده اقرتاح اللجنة التنفيذية ملوؤمتر ال�سباب العرب 
اأول/اأكتوبر1933م[  ت�رصين  �سهر  اأوائل  انعقد  الذي  ]الفل�سطينيني 
املت�سمن اإ�سدار بيان ي�رصح فيه اأ�رصار الهجرة اليهودية، واالإبراق 

اإىل ملوك امل�سلمني واإنذار احلكومة ]االنتدابية الربيطانية[...«. 
اللجنة  اأع�ساء  توافق  التي  واملظاهرة  االإ�رصاب،  �ساأن  ويف 
ذات  يف  البالغ  جريدة  اأ�سارت  بها،  القيام  على  العربية  التنفيذية 
اأنه،  اإىل  1933م  12 ت�رصين االأول/اأكتوبر  ال�سفحة من نف�ض عدد 
العدول  تقرير  اإىل  االأمر  انتهى  املو�سوع  يف  طويل  بحث  وبعد   «
نهائيًا عن خطة االحتجاجات ال�سابقة، وال�سري يف خطة جديدة تبداأ 
باإعالن االإ�رصاب العام، وباإقامة املظاهرات يف جميع اأنحاء البالد، 
على اأن يكون اأع�ساء اللجنة التنفيذية يف مقدمتها، دون اأن يوقف 
تقدم املتظاهرين اأي نوع من اأنواع القوة اال�ستعمارية، واأن يقبلوا 
وفيما  وقوتها«.  القوة من عنفها  اإليهم  توجهه  ما  ب�سدر رحب كل 
باأن  راأى بع�ض املجتمعني  بدء املظاهرات،  يخ�ض مكان، وتوقيت 
تكون ليوم واحد ويف جميع مدن فل�سطني، واآخرون راأوا باأن ُتقام 
كل يوم يف مدينة. وا�ستقر الراأي يف النهاية على اأن تقام املظاهرة 
االأوىل مبدينة القد�ض، ثم ُتقرر اللجنة التنفيذية العربية يف اجتماع 
النطالق  املحدد  اليوم  وحول  القد�ض.  مظاهرة  يلي  ما  لها  اآخر 
املظاهرة، ا�ستقر الراأي يف االجتماع على يوم اجلمعة الن كثري من 
اأهايل القرى وال�سواحي القريبة من مدينة القد�ض ياأتون لل�سالة يف 
امل�سجد االأق�سى املبارك، ما ي�سمن م�ساركة وا�سعة. و�سدد اجتماع 
اللجنة التنفيذية العربية على وجوب م�ساركة كافة اأع�سائها، على 

اأن ُيف�سل من ع�سويتها من مل ي�سارك يف املظاهرة. 
اللجنة  اجتماع  لقرارات  امل�رصية  البالغ  جريدة  عر�ض  جاء 
التنفيذية العربية الذي ُعقد يوم االأحد املوافق 8 ت�رصين اأول /اأكتوبر 
من عام 1933م، كما هو احلال ملا اأوردته م�سادر تاريخية تناولت 
ذلك  ومن  الربيطاين،  االنتداب  فرتة  اإبان  واأحوالها  فل�سطني  اأحداث 
وغريهما.  الدجاين،  �سدقي  ح�سن  وكذلك  ال�سفري،  عي�سى  ذكره  ما 
فل�سطني  يف  العربية  االأمة  �سخط  اإعالن  القرارات:  اأبرز  بني  ومن 
الربيطانية  احلكومة  عبث  على  الربيطاين  باال�ستعمار  بليت  التي 
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وا�ستهتارها  الوطنية،  لعواطفهم  وحتديها  البالد،  اأ�سحاب  بحقوق 
بفتحها  واالجتماعية،  االقت�سادية،  وم�ساحلهم  الوطني،  بكيانهم 
اأبواب البالد للهجرة ال�سهيونية، وت�سهيلها انتقال اأرا�سي العرب اإىل 
اأيدي اليهود، وا�ستبدادها باحلكم املبا�رص، ودعوة االأمة الكرمية يف 
يوم  وقراها  فل�سطني  مدن  جميع  يف  وبحراً  براً  لالإ�رصاب  فل�سطني 
اأن تقام يف  اأول/اأكتوبر1933م، على  13 ت�رصين  اجلمعة املوافق 
وكافة  رئي�ض  يتقدمها  القد�ض  مبدينة  كربى  مظاهرة  نف�سه  اليوم 

اأع�ساء اللجنة التنفيذية العربية )20(. 
للقرار  ب�سدة  راف�سًا  الربيطاين  االنتداب  حكومة  موقف  جاء 
يوم  يف  مبظاهرة  بالقيام  العربية  التنفيذية  اللجنة  اتخذته  الذي 
قدراً  االأول/اأكتوبر، وحملت حتذيراتها  13 ت�رصين  املوافق  اجلمعة 
الربيطانية  ال�سلطة  ون�رصت  بالقوة،  مبنعها  الت�سميم  من  كبرياً 
اإنذاراتها لل�سكان العرب، واأل�سقتها على جدران ال�سوارع. ومما جاء 
حال  منه  بالقرب  اأو  جتمع  يف  يكون  اأن  اجلميع  على  يحذر  فيها: 
وقوع �سغب، واإاّل فاإّن من يفعل ذلك يعر�ض نف�سه للخطر ال�سديد ولو 

كان متفرجًا غري مقاوم)21(. 
حينه  يف  فل�سطني  تعي�سه  كانت  ما  مع  وت�سامنًا  وان�سجاما 
والعزم  ال�سعبية،  واحلما�سة  بالغ�سب  وم�سحونة  ملبدة،  اأجواء  من 
وال�سهيونية،  االنتداب  �سيا�سة  �سد  واالحتجاج  التظاهر،  نحو 
ما  فيه  اأيد  �سعيد)22(،  اأمني  ال�سوري  لل�سحفي  مقااًل  البالغ  ن�رصت 
وم�ساندتهم.  مبوؤازرتهم  العرب  مطالبًا  فل�سطني،  عرب  ممثلي  قرره 
فل�سطني... الإنقاذ  )دعوة  عنوان:  حملت  التي  مقالته  يف  جاء  ومما 
�سديدة،  �سجة  فل�سطني  يف   « واأعواٌن()23(:  اأن�ساٌر  اخلرِي  على  اأما 
االحتجاج  اإىل  وتف�سياًل  جملًة  ترمي  النطاق،  وا�سعة  وحركة 
الفل�سطينية  البالد  اأبواب  لفتحها  الربيطانية  القد�ض  حكومة  على 
االأ�سهر  يف  عددهم  زاد  الذين  اليهود  وجه  يف  �رصط  وال  قيد  بدون 
القطر  هذا  �سكان  من  العرب  وتهدد  النظر،  ت�ستوقف  زيادة  االأخرية 
اأن فل�سطني تعد  العاجل والبالء املاحق. وال يخفى  العربي بالفناء 
العظمى  اإبان احلرب  التي عاهد االجنليز  العربية  االأقطار  يف جملة 
الدولة  �سلك  يف  �سمها  على  ح�سني  ال�رصيف  1918م[   -  1914[
العربية التي وعدوه باإن�سائها يف بالد العرب... وال يت�سع املقام هنا 
�سديدة فيما ]عندما[ تبينوا  اأمل  العرب من خيبة  �ساور  لو�سف ما 
ا�سرتعى اهتمام  اأنهم كانوا خمدوعني... وقد  هذه احلقائق، وعرفوا 
العرب وامل�سلمني يف كل مكان ]ما تتعر�ض له فل�سطني من موؤامرة 
ا�ستعمارية[ فاأخذ عقالوؤهم ومفكروهم يدر�سون اخلطط التي ي�سريون 
ت�سري  اأن  يخ�سون  فهم  الفل�سطينيني،  اإخوانهم  م�ساعدة  يف  عليها 
وتقاعدهم،  تقاع�سهم،  على  وامل�سلمون  العرب  اإذا ظل  ثانية  اأندل�سًا 
عن القيام بالواجبات الدينية والوطنية. ]وجاء يف خامتة ما كتبه 
من  ومفكر  رجالنا،  من  رجل  كل  يعرف  اأن  فيحق   ... �سعيد[  اأمني 
مفكرينا، وكاتب من كتابنا، و�سحايف من �سحافيينا، اأن النه�سة 
العربية التي نتغنى بها، ونتبا�رص ] ن�ستب�رص [ بحلول زمانها، وقرب 
يومها، مق�سٌي عليها بالف�سل اإذا مل ننت�سل فل�سطني وتظل عربية كما 

هي االآن، وكما كانت منذ ثالثة ع�رصة قرنا ونيف...«. 
املوعد  فل�سطني، وقبل  الربيطاين يف  االنتداب  اأخذت حكومة 
فا�ستدعت من م�رص  املظاهرة،  ليوم  ت�ستعد وجتهز  لبدئها،  املحدد 
القيام به.  الطريان يف فل�سطني، الإبالغه مبا ينبغي عليه  قائد قوة 
و�سلطاتها  الربيطاين  االنتداب  حكومة  به  توعدت  مما  الرغم  وعلى 

عرب  نفذ  حال  رادعة  اإجراءات  اتخاذ  من  والع�سكرية،  االأمنية، 
التحدي  مظاهرة  جرت  العربية،  التنفيذية  اللجنة  قرار  فل�سطني 
مبدينة القد�ض يف موعدها املحدد �سلفًا، اأي يف يوم اجلمعة املوافق 
13 ت�رصين االأول/اأكتوبر، وانطلقت من امل�سجد االأق�سى املبارك بعد 

�سالة اجلمعة مبا�رصًة، ومب�ساركة زعماء فل�سطني ال�سيا�سيني)24(. 
للمظاهرة  االأوىل  االأحداث  ون�رص  نقل،  على  منها  وحر�سًا 
)اأخبار  �سفحة   - البالغ  جريدة  يف  جاء  املمكنة،  بال�رصعة 

وحوادث(- ما يلي)25(: 
اأبلغنا مرا�سلنا يف  للطبع...  »اأخبار فل�سطني. واجلريدة ماثلة 
االأق�سى،  امل�سجد  يف  عظيم  خلق  احت�سد  ياأتي:  ما  تليفونيًا  القد�ض 
قوات  ال�سباح  منذ  واحتلت  للقد�ض،  املجاورة  البالد  وفود  ومنهم 
البولي�ض الطرق املو�سلة للم�سجد االأق�سى، ومل ُي�سمْح الأحد باملرور 
قبل تفتي�سه، واأخذ ما يكون معه من ال�سالح ] الراجح اأنه �سالح غري 
ناري، من ع�سي مثاًل [. وال يزال النا�ض جمتمعني ي�سمعون اخلطب، 
والكل معتزمون ]عازمون على[ تنفيذ قرار املظاهرات، وقد اأ�رصبت 

عموم فل�سطني، واحتياطات البولي�ض �سديدة جداً«. 
تقدم مظاهرة القد�ض مو�سى كاظم احل�سيني، ومعه اأع�ساء   
ال�رصيف  القد�سي  احلرم  انطلقوا من  الذين  العربية  التنفيذية  اللجنة 
�سبقها  التي  �سالتهم  اأدوا  اأن  بعد  وذلك  القيامة)26(،  كني�سة  �سوب 
على  خطبته  يف  اأتى  الذي  اخلطيب  اأفندي  �سعيد  لل�سيخ  ا�ستماعهم 
واجبات النا�ض جتاه وطنهم، وواجب حمبته، واالنتماء اإليه، باعتبار 
اأن حبه من االإميان. واختتم ال�سيخ اخلطيب خطبته بقوله: » كان اهلل 
َزُنوا َواأَنُتُم  معكم و�سدد خطاكم«، ثم تال قوله تعاىل: »َواَل َتِهُنوا َواَل حَتْ
ااْلأَْعَلْوَن اإِن ُكنُتم مُّوؤِْمِننَي )27(«. وبعد اأن انتهى ال�سيخ �سعيد اخلطيب 
عددها  ُقدر  التي  اجلماهري  اأخذت  اجلمعة،  �سالة  ومن  خطبته،  من 
باأكرث من ع�رصين األف تخرج اإىل �ساحة احلرم، و�سارت ما ُيقارب من 
خم�سمائة �سيدة خلف مظاهرة الرجال التي كانت االأنا�سيد الوطنية 
املنطلقة منها ت�سق عنان ال�سماء، ويف مطلعها اأن�سودة: »نحن جند 

اهلل �سبان البالد«)28(. 
ي�سف اإميل الغوري – يف مذكراته- وهو اأحد الذين �ساركوا 
جرى  ما  حول  بنف�سه  عاي�سها  الأحداث  م�ساهد  القد�ض،  مبظاهرة 
احل�سيني  جمال  وكان   « حولها)29(:  دونه  ومما  املظاهرة،  تلك  يف 
مي�سك بذراع مو�سى كاظم احل�سيني اليمنى، واإميل الغوري  )�ساحب 
ال�سبان  من  عدد  وحولهم  الي�رصى،  بذراعه  مي�سك  املذكرات(   هذه 
ال�سناديد، واأع�ساء اللجنة التنفيذية امل�سرتكني يف املظاهرة. فلما 
راأ�ض  على  هو  زال  وما  احل�سيني[  كاظم  مو�سى  اأي   [ البا�سا  و�سل 
ويرنايت  امليجور  منه  تقدم  اجلديد،  الباب  �ساحة  اأمام  املظاهرة 
املظاهرة.  ف�ض  اإليه  وطلب  القد�ض...  لواء  �رصطة  مدير  الربيطاين 
من  وعدد  ويرنايت،  عليه  فانق�ض  ويرنايت...  طلب  البا�سا  فرف�ض 
اأيدي  بني  من  بالقوة  وانتزعوه  ]االجنليز[،  االنكليز  ال�سباط  كبار 
ال�سباب، وحملوه اإىل مدر�سة الفرن�سي�سكان  )فراديكو(  خارج الباب 
اجلديد، ثم هاجم اجلند الربيطاين املتظاهرين بالهراوت الغليظة... 
فوقع ا�سطدام عنيف بني االنكليز ]االجنليز[ واملتظاهرين... وجرح 
العربية  التنفيذية  اللجنة  يف  اأع�ساء  منهم   [ املتظاهرين  من   31
والفريد  دروزة،  وعزة  الهادي،  عبد  وعوين  احل�سيني،  جمال  هم:[ 
بجراح  اأُ�سيبوا  الذين[   [ الغوري،  واإميل  ال�سوراين،  ومو�سى  روك، 

وب�رصبات �سديدة من هراوات اجلنود«. 
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مظاهرة  عن  يغب  مل  الذي  اخلا�ض  مرا�سلها  لتقرير  وفقًا 
القد�ض، جاءت جريدة البالغ امل�رصية بكثري من التف�سيل على �رصد 
ما حدث فيها من �سدامات بني عرب فل�سطني، والبولي�ض الربيطاين، 
اإميل الغوري، لكن ما عر�سه الغوري  كان منها ما ورد �سابقًا عن 
فيه �سيء من االقت�ساب عند مقارنته مع ما اأوردته البالغ التي جاء 

عنها ن�سًا)30(: 
»وتقدم مدير بولي�ض القد�ض امليجر ويرنايت، ومن خلفه عدد 
مينعون  اأنهم  وقالوا  يتفرق،  اأن  اجلمهور  اإىل  وطلبوا  �سباطه،  من 
على  ال�سعب  اأ�رص  ولكن  العمود،  باب  من  املرور  من  اجلماهري 
حدثت  وهنا  بالهجوم،  رجاله  البولي�ض  مدير  فاأمر  ال�سري،  موا�سلة 
االأهايل حملة منكرة... وحدث يف  البولي�ض على  فيها  م�سادة حمل 
اأثناء ذلك ] اأي املظاهرة [ حادث مروع تق�سعر منه االأبدان، ذلك اأن 
اإىل  ال�سبان، وقاده  اأحد  اأم�سك  التحري،  اأنه من رجال  ُيظن  �سخ�سا 
عدد من رجال البولي�ض، فاأخذ هوؤالء ي�رصبونه على راأ�سه بهراواتهم، 
وو�سلت احلالة يف تلك الربهة اإىل حد خطري، وا�سطر عطوفة رئي�ض 
اللجنة ] التنفيذية العربية[ وبع�ض اأع�سائها اإىل الوقوف يف باحة 
النتظار  العمود  باب  طريق  جانب  على  التي  الفرن�سي�سكان  مدر�سة 
اآخر  تقرير  يف  جاء  ال�سابق،  ال�سياق  نف�ض  ويف  زمالئهم...«.  باقي 

للبالغ ما ياأتي)31(: 
احل�سيني  جمال  االأ�ستاذ  من  القد�ض  لواء  حاكم  »تقدم 
�رصب  اإىل  معه  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  ودعا  منزله،  اإىل  ودعاه 
التنفيذية  اللجنة  رجال  فرف�ض  املو�سوع،  يف  واملباحثة  ال�ساي، 
وكانت  هذا.  من  ل�سيء  م�ستعدين  غري  اأنَّهم  وقالوا  ذلك،  العربية 
احل�سيني[،  كاظم  مو�سى  ]اأي  الرئي�ض  اإىل  موجهة  ال�رصبات  معظم 
ال�رصبات  عنه  تلقوا  بعطوفته  يحيطون  كانوا  الذين  ال�سباب  ولكن 
اإىل  و�سقط  الزحام،  �سدة  من  الرئي�ض  على  اأغمي  وقد  ب�سدورهم، 
القريبة  الفرن�سي�سكان  نقله ملدر�سة  اإىل  االأر�ض، و�سارع املحيطون 
اأدمون روك نائب رئي�ض جلنة  الوجيه  انتبه  من ذلك املكان، وهنا 
ب�سوء،  اأ�سيب  قد  اأن يكون  اإىل عدم وجود عطوفته، فخ�سي  ال�سباب 
فراح ي�ساأل عنه ب�سوت عاٍل، ف�سارع حاكم اللواء اإىل تطمينه ب�سوت 

�سمعته ] اأي مرا�سل البالغ[«. 
الربيطاين،  البولي�ض  اعتداءات  جراء  اأ�سيبوا  ممن  �ساأن  ويف 
ذكرت البالغ اأ�سماء لزعماء �سيا�سيني جتاوز عددهم ما اأورده وذكره 
جاءت  التي  واالأ�سماء  التاريخية)32(.  امل�سادر  من  وغريه  الغوري، 
الهادي، وجمال  فراج، وعوين عبد  يعقوب  البالغ على ذكرها هي: 
احل�سيني، وعمر البيطار، ونا�رص الدين اأفندي نا�رص الدين، و�سفوت 
وفريد فخر  الغ�سني،  كاًل من: حممد علي  واأ�سيب  احل�سيني.  يون�ض 
وجمال  دروي�ض،  طاهر  واإبراهيم  �سالمة،  �سليم  والدكتور  الدين. 
طاهر احل�سيني، وعادل الن�سا�سيبي. واأُ�سيبت ال�سيدات: عقيلة مغنم، 
وقد  احل�سيني،  يون�ض  �سفوت  وعقيلة  ال�سعود،  اأبي  الدكتور  وعقيلة 
اأُ�سنب عندما حاولت مظاهرة ال�سيدات اقتحام دار احلكومة بالقد�ض. 
على اإثر قيام مظاهرة يوم اجلمعة املوافق 13 ت�رصين االأول/
بال�سحفيني،  كامبل  امل�سرت  القد�ض  حاكم  اجتمع  1933م  اأكتوبر 
تهييج،  اعتربه  ملا  �سحفهم  يف  التعر�ض  بعدم  واأنذرهم  وحذرهم 
باأن  طالبهم  لذلك  فل�سطني،  يف  الوطنية  للحما�سة  واإثارة  وتاأليب، 
يكتفوا بن�رص البالغ الر�سمي لل�سلطة الربيطانية عن اأحداث مظاهرة 
ال�سحافة  حيال  الر�سمي  الربيطاين  املوقف  هذا  وجاء  القد�ض)33(. 

البالغ  جريدة  مرا�سل  ومنهم  فل�سطني،  يف  وال�سحفيني  العربية، 
وتقوم  الذي كانت متار�سه،  التحري�ض  ذلك  من�سجمًا مع  امل�رصية، 
به من قبل جريدة هارت�ض اليهودية، حيث ن�رصت البالغ يف عدد 16 
ومرا�سل  اليهودية  )ال�سحف  عنوان:  وحتت  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين 
ال�سادر  عددها  �سدر  يف  هاآرت�ض  ن�رصت   « يلي)34(:  ما  البالغ(  
يف  »التحري�ض  بعنوان  1933م  االول/اأكتوبر  ت�رصين   8 بتاريخ 
اجلرائد واالجتماعات« ما يلي: ال�سيد يو�سف فرن�سي�ض اأحد حمرري 
ال�سجيج يف  يثري  يزال  ال  امل�رصية  البالغ  وُمكاتب  البالغ،  جريدة 
ال�سحف العربية حول م�ساألة الهجرة بالرغم من اأن ال�سلطات املحلية 
اأنذرته واأمرته بالكف عن ن�رص مثل هذه االأخبار املثرية. وقد كتب يف 
جريدة البالغ بعددها ال�سادر يف 5 اأكتوبر اجلاري كلمة طويلة عن 
رغمًا  وقال:  نحوه  اليهودية  اجلرائد  موقف  لقرائه  وب�سط  الهجرة... 
عن اخلطر ال�سديد الذي يتمثل بالهجرة حتى ليدفع العرب اإىل �سفك 
دمائهم ملنعها، فاإن اجلرائد اليهودية ال تزال تهاجم اجلرائد العربية 

والهيئات العربية ملوقفها اأمام ]من[ هذا اخلطر«. 

استمرار البالغ يف نشر أخبار فلسطني: 

اأخبار فل�سطني  البالغ امل�رصية تن�رص  عادًة ما كانت جريدة 
يف ال�سفحة الثانية املخ�س�سة للر�سائل والتقارير اخلارجية، وحني 
يتعلق االأمر باأو�ساع متوترة، واأحداث متالحقة، وتطورات مفاجئة، 
فاإنها تقوم بن�رص تقاريرها يف �سفحة الر�سائل اخلارجية تلك، ويف 
 13 من  الفرتة  وخالل  باأنه  الباحث  والحظ  ال�سفحات.  من  غريها 
 27 املوافق  اجلمعة  يوم  وحتى  1933م،  اأكتوبر  ت�رصين/االأول 
اللجنة  حددته  الذي  التاريخ  اأي   - 1933م  االأول/اأكتوبر  ت�رصين 
البالغ  تتوقف جريدة  يافا- مل  للقيام مبظاهرة  العربية  التنفيذية 
امل�رصية عن ن�رص ما يتعلق باأخبار فل�سطني من ن�ساطات واأحداث 
واأما  خم�سة)35(.  عددها  بلغ  والتي  اأعدادها،  بع�ض  عدا  �سيا�سية، 
عا�سته  �سيا�سي  ن�ساط  من  االأخرى،  اأعدادها  يف  البالغ  ذكرته  ما 

فل�سطني قبيل موعد انطالق مظاهرة يافا، فكان)36(: 
ت�رصين  ●  17 بتاريخ  ال�سادر   ،3264 ع  يف  حديث  اأ�الً: 

اخلارجية  للر�سائل  املخ�س�سة  الثانية  وبال�سفحة  االول/اأكتوبر 
�ساركوا  قد  كانوا  �سبان  مع  بيافا  اخل�سو�سي  وُمكاتبها  ملرا�سلها 

مبظاهرة القد�ض. وجاء اخلرب على النحو االآتي: 
وقد  اخل�سو�سي...  البالغ  مُلكاتب  اأكتوبر-   14 يف  »يافا 
املظاهرة،  يف  ا�سرتكوا  الذين  ال�سباب  بع�ض  اإىل  اليوم  اجتمعت 
عندما  املتظاهرين  اأن  منها  عنها،  طريفة  اأحاديث  فحدثوين 
ا�سطدموا بالبولي�ض، وا�ستعمل البولي�ض ع�سيه، وكعاب بنادقه يف 
تفريقهم دون اأن يتورع عن معاملة ال�سيدات اأنف�سهن بهذه املعاملة، 
النعال.  اأنف�سهم غري  الرجال وال�سيدات ما يدافعون به عن  ومل يجد 
فخلعوها وانهالوا بها على اجلند والبولي�ض، وقد جمع البولي�ض من 

هذه النعال بعد املظاهرة ما مالأ كي�سني«. 
ت�رصين  ●  19 بتاريخ  ال�سادر  ع3266،  يف  خرب  ثانياً: 

االأول/اأكتوبر، مفاده ا�ستعداد املكتب الدائم للموؤمتر االإ�سالمي العام 
يف القد�ض الإقامة �سالة الغائب يف العراق على امللك في�سل، وذلك 

عقب �سالة اجلمعة االأوىل من �سهر رجب للعام الهجري 1352هـ.
يف  ● ال�سيدات  عقدته  فل�سطيني،  ن�سائي  اجتماع  ثالثاً: 

القد�ض يوم الثالثاء املوافق17 ت�رصين االأول /اأكتوبر1933م ببيت 
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املصرية  البالغ  جريدة  في  د. عدنان أحمد حسن أبو شبيكة مظاهرات فلسطني عام 1933 م 

احل�سيني.  با�سا  كاظم  مو�سى  العربية  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  حرم 
وقد ن�رصت البالغ خرب ذلك االجتماع يف عددها رقم3267، ال�سادر 

بتاريخ 20 ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1933م. 
3270، وكان  ● رابعاً: مقال ن�رصته البالغ يف عددها رقم 

عنوان املقال: )فل�سطني تقرر موا�سلة الن�سال(، وقد ا�ستخدم كاتبه 
ا�سمًا م�ستعاراً  )�سوري متم�رص( . 

خام�سًا: واأوردت جريدة البالغ يف ع 3271، ال�سادر بتاريخ 
اآرثر  ال�رص  ح�سور  عن  مف�ساًل  تقريراً  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   23
 21 املوافق  ال�سبت  يوم  ظهر  الربيطاين  ال�سامي  املندوب  واكهوب 
وبح�سور  نابل�ض،  مبدينة  خيل  �سباق  حفلة  االأول/اأكتوبر  ت�رصين 
الذي دعا واكهوب  الرازق طوقان  رئي�ض بلدية نابل�ض �سليمان عبد 
لل�ساي،  تناولهم  وبعد  الدعوة،  على  فوافق  بيته،  ال�ساي يف  لتناول 
حماد،  توفيق  احلاج  وجهائها  واأحد  نابل�ض،  بلدية  رئي�ض  وقف 
عبد  �سليمان  قاله  ومما  الربيطاين.  ال�سامي  املندوب  خماطبني 
وبا�سم  بل  احلا�رصين،  "با�سم  نابل�ض:  بلدية  رئي�ض  طوقان  الرازق 
لفخامتكم  نعر�ض  فل�سطني  �سكان  وبا�سم  وق�ساها،  نابل�ض  �سكان 
القلق العظيم امل�ستحوذ على عموم عرب فل�سطني من تدفق الهجرة 
اأبواب  فتح  على  احلكومة  ا�ستمرار  باأن  ي�سعرون  وهم  ال�سهيونية، 
وبهذا  القومي،  العرب  كيان  حمق  منه  الق�سد  للمهاجرين  البالد 
ت�سع  اأن  اأرجو  واإين  واأجدادهم،  اآبائهم  بالد  عن  للجالء  ت�سطرهم 
لكيان  حفظًا  املهاجرة  مبنع  تاأمر  واأن  االأمر،  لهذا  حداً  احلكومة 

العرب". 

مظاهرة يافا:

تداعى اأع�ساء اللجنة التنفيذية العربية لالجتماع م�ساء يوم 
مو�سى  مبنزل  1933م،  االأول/اأكتوبر  ت�رصين   13 املوافق  اجلمعة 
كاظم احل�سيني الذي اأخذ ي�سرتد قواه وعافيته بعد ما تعر�ض له من 
مبظاهرة  القيام  االجتماع  يف  وتقرر  القد�ض،  مظاهرة  اأثناء  اإغماء 
ثانية تنطلق هذه املرة من مدينة يافا، وذلك يوم اجلمعة املوافق 
27 ت�رصين ثان/ اأكتوبر 1933م، على اأن ت�ستمر املظاهرات تباعًا 
اأن  اإىل  اأ�سبوع،  االأخرى يف يوم اجلمعة من كل  الفل�سطينية  باملدن 
اإجراءات  ُتقرر احلكومة الربيطانية العدول عن �سيا�ستها باتخاذها 
وبيع  نزع  ومنع  ال�سهيونية،  اليهودية  الهجرة  وقف  جتاه  فعلية 

االأرا�سي العربية مل�سلحة امل�رصوع ال�سهيوين اال�ستيطاين)37(. 
واجلمعية  الفل�سطينيني،  العرب  ال�سباب  موؤمتر  جلنة  كانت 
االإ�سالمية امل�سيحية بيافا قد اأمتت مهمتها التي اأوكلتها لها اللجنة 
التنفيذية العربية بعمل الرتتيبات الالزمة النطالق املظاهرة. وعلى 
القوة،  با�ستخدام  الربيطانية  والتحذيرات  التهديدات،  من  الرغم 
يوم  لنف�ض  الباكر  ال�سباح  منذ  والتوافد  بالو�سول  امل�ساركون  بداأ 
املظاهرة، ويف املوعد املحدد، وامُلقر �سلفًا من قبل اللجنة التنفيذية 
التي  يافا)38(  مبظاهرة  القيام  قرار  فل�سطني  عرب  نفذ  العربية، 
 “ مبثابة   Albert M.Hyamson الربيطاين  املوؤرخ  وعدها  اعتربها 
القوانني واالإجراءات  “عربي ت�سهده فل�سطني يف مواجهة  اأول مترد 

الربيطانية)39(. 
وعلى اجلانب االآخر، وبح�سب و�سف جريدة البالغ امل�رصية، 
» كانت القوات الربيطانية ُم�سَتنَفرة، واملدينة �سباح موعد املظاهرة 
اتخذتها  التي  الع�سكرية  لال�ستعدادات  وذلك  حرب،  ميدان  اأ�سبحت 

الكربى...  الوطنية  املظاهرة  ]لقمع[  ملقاومة  االجنليزية  ال�سلطات 
وقد رابطت القوات منذ الفجر عند جميع املنافذ املوؤدية اإىل امل�سجد 
الكبري الذي ]تقرر اأن[ تبداأ منه املظاهرة الرئي�سية، وُن�سبت االأ�سالك 
ال�سائكة عند املنافذ، واحت�سدت بالقرب من دار احلكومة قوات كبرية 
لال�ستعانة بها عند احلاجة...وعلى الرغم من كل هذه امُلعدات، فاإن 
وراأيت  دورهم...  من  باخلروج  بكروا  وامل�سيحيني  امل�سلمني  العرب 
]اأي مرا�سل جريدة البالغ [ يف ال�ساعة العا�رصة والن�سف من �سباح 
وال�سبان  الرجال  ي�سجعن  الوطنيات  ال�سيدات  من  اليوم �رصبًا كبرياً 

على رفع �سوت الوطن عاليًا...«)40(. 
اأن �سلى  اأحداث املظاهرة بقوله: » بعد  الغوري بداية  ي�سف 
امل�سلون �سالة اجلمعة، خرجت اجلموع من اجلامع الكبري )جامع 
با�سا  كاظم  مو�سى  راأ�سهم  وعلى  بينهم،  وكان  بيافا،  بك(  ح�سن 
مدينة  ووجهاء  العربية،  التنفيذية  اللجنة  من  واأع�ساء  احل�سيني، 
املتظاهرون)41(  وتوجه  وغريها،  يافا  من  خمتلفة  و�رصائح  يافا، 
طلب  وحينها  االنتداب،  حكومة  دار  اأمام  تقع  التي  ال�ساحة  جتاه 
املظاهرة،  ف�ض  العربية  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  من  الربيطانيون 
فكان رده: بالرف�ض، فاأخذ اجلنود واأفراد ال�رصطة يوجهون �رصباتهم 
للمتظاهرين بالهراوات، وعندما متكن املتظاهرون من التوجه نحو 
فاأ�سيب  عليهم،  ينهمر  الر�سا�ض  اأخذ  بيافا،  االنتداب  حكومة  دار 

العديد منهم، ما بني �سهيد وجريح«)42(. 
قمعي  �سلوك  من  الغوري  و�سفه  عما  ببعيد  لي�ض  نحو  وعلى 
للبولي�ض الربيطاين، يقول دروزة وهو واحد ممن �ساركوا يف مظاهرة 
قتلى وجرحى  يقع  النار، و�سار  اإطالق  البولي�ض يف  واأ�ستد   « يافا: 
على االأر�ض م�رصجني بدمائهم، وكانت �ساعة رهيبة حقًا... وذهبنا 
اأنا ] اأي دروزة [ وكثري من زمالئي الذين كنت معهم يف املوكب اإىل 

مكتب موؤمتر ال�سباب«)43(. 
مل تغب م�ساهد القمع الربيطاين االأوىل للمتظاهرين العرب يف 
يافا عن الذكر يف نف�ض عدد جريدة البالغ ال�سادر م�ساء يوم اجلمعة 
املرا�سل  و�سف  وجاء  1933م،  اأول/اأكتوبر  ت�رصين   27 املوافق 
فيه  �سمعي  ميالأ  الذي  الوقت  يف   " قال:  حيث  تليفونيًا،  لالأحداث 
�سوت ر�سا�ض اجلند وهم يطلقونه على اجلماهري املتظاهرة التي 
الع�سي واالأحجار واالأيدي  ا�ستبكت معها يف معركة �سالحها فيها 
العزالء. ول�ست اأعرُف ]حينها[ كم عدد اجلرحى اأو القتلى، الأين اأكاد 
]منه[  اأحدثكم  الذي  فالتليفون  املعركة.  ]و�سط[  معمعان  يف  اأكون 
فيه واقع يف الناحية التي اأ�ستد فيها الكرب على املتظاهرين")44(. 

كان التقرير التليفوين الذي ن�رصته البالغ يف عددها ال�سادر 
م�ساء اجلمعة 27 ت�رصين االأول/ اأكتوبر حول اأحداث يافا مقت�سبًا 
الرابعة  ال�سفحة  ففي  تلته.  التي  االأعداد  يف  جاء  ما  مع  مقارنة 
االأول/اأكتوبر1933م  ت�رصين   28 املوافق  ال�سبت  م�ساء  عدد  من 
حتدثت البالغ عن اإ�سابة مو�سى كاظم با�سا احل�سيني التي و�سفتها 
باأنها لي�ست بخطرة، واأنها عبارة عن ر�سو�ض ب�سيطة جراء ع�سي 
رجال البولي�ض. ون�رصت البالغ كذلك، رف�ض كاًل من: مو�سى كاظم 
املندوب  طلب  القد�ض  بلدية  رئي�ض  الن�سا�سيبي  وراغب  احل�سيني، 
اإ�سدارهما  االول/اأكتوبر  ت�رصين   28 الربيطاين يف �سباح  ال�سامي 

بيان يدعوان فيه عرب فل�سطني للهدوء وال�سكينة. 
ال�سبت  يوم  م�ساء  عدد  ذات  من  اخلام�سة  ال�سفحة  وحملت 
املوافق 28 ت�رصين االأول/اأكتوبر، تقريراً مطواًل، ومف�ساًل، عنوانه:  
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)املظاهرات يف فل�سطني... حوادث اال�سطدام بني اجلنود واالأهايل 
– بيانات وتف�سيالت ملرا�سل البالغ اخلا�ض(. ومما تناوله التقرير: 
احلديث عن اال�ستعدادات التي قامت بها حكومة االنتداب الربيطاين 
ملواجهة املظاهرة قبيل انطالقها، وقرار دائرة البولي�ض بتفتي�ض كل 
البولي�ض  اأفراد  من  اأعداد  ومتركز  يافا،  مدينة  دخولها  قبل  �سيارة 
االإجنليزي اأعلى مبنى حمكمة ال�سلح بيافا، ومتركز قوة اأخرى اأمام 
بنك باركليز حلرا�سته. وجاء يف التقرير ن�ض حتذير م. ج. ماكونيل 
اخلروج،  بعدم  العرب  لل�سكان  بيافا  اجلنوبي  اللواء  بولي�ض  مدير 
وامل�ساركة يف املظاهرة. وجاء تقرير البالغ كذلك على ذكر الوفود 
الذي حلت بيافا من مدن فل�سطني االأخرى، ومن �سوريا، والهتافات 
التي رددها املتظاهرون �سد �سيا�سة االنتداب وال�سهيونية، واإ�سابة 
رئي�ض اللجنة التنفيذية العربية مو�سى كاظم با�سا احل�سيني، واإ�سابة 
عزة  الهادي،  عبد  عوين  منهم:  ال�سخ�سيات،  من  اآخر  عدد  واعتقال 
دروزة، وجمال احل�سيني، وتوفيق الغ�سني. وحماولة اأفراد البولي�ض 
االإجنليزي غري الناجحة العتقال مو�سى كاظم با�سا احل�سيني. ومما 

جاء يف تقرير البالغ)45(: 
»... ومل يتمكن من الو�سول اإىل اجلامع الكبري ]بيافا[ اإال العدد 
الذي و�سعه من النا�ض، اأما جموع ال�سعب فظلت تنتظر خارجه، ويف 
احلما�سة يف  فاأذكوا  اخلطباء  ال�سالة، ووقف  اأُديت  الطرقات، حتى 
والت�سامن  لالإ�سالم  وهتفوا  ثالثًا،  هلل  فكربوا  احلا�رصين،  نفو�ض 
اإىل  اجلموع  انطلقت  ثم  فل�سطني،  يف  واأهله  امل�سيحيني  بني  القائم 
اأمتار  ب�سعة  ت�سري  كادت  ما  ولكنها  منتظمة.  �سفوف  يف  ال�سارع 
حتى التقت باأربعة �سفوف من الع�ساكر امل�سلحة حتت قيادة ال�سابط 
االجنليزي البكبا�سي فرادي، وقد وقف هوؤالء اجلند على قرب من دار 
احلكومة، حيث كان حاكم اللواء يطل من اإحدى نافذاته ]نوافذها[ 
لالإ�رصاف على احلالة. وملا رغب املتظاهرون اخرتاق �سفوف اجلند 
منعوهم بالقوة، وبداأ اال�سطدام، ودارت املوقعة بني الفريقني، اأواًل 

بالع�سي واالأحجار، ثم باملقذوفات النارية من جانب اجلنود...« 
الربيطاين  االعتداء  حادثة  عدة  تاريخية  م�سادر  تناولت 
املبا�رص على رئي�ض اللجنة التنفيذية العربية مو�سى كاظم احل�سيني، 
التب�سري  اأوردته موؤرخة بريطانية عملت لفرتة مبيدان  ومن ذلك ما 
امل�سيحي يف فل�سطني، وُتدعى فرن�سي�ض اإملي نيوتن التي قالت)46(: 
الغد  قيامهم مبظاهرة يف  القد�ض من  اأ�سفقت على عرب  قد  »وكنت 
]13 ت�رصين االول/اأكتوبر[ اعتزموها، واحلكومة متنع املظاهرات، 
مو�سى  العربية  التنفيذية  اللجنة  الرئي�ض]رئي�ض  بيت  اإىل  فق�سدت 
كان  ما  ووقع  ال�سلمية،  املظاهرة  وقامت  احل�سيني[،  با�سا  كاظم 
ويف  املكبوتة.  والوطنية  امل�سنون،  للقانون  �سحايا  من  باحل�سبان 
يافا، بعد حني، اأُقيمت مظاهرة اأخرى، َحَلَلها الوطن املظلوم، وَحَرمها 
الزعيم احل�سيني مو�سى كاظم.  راأ�سها هذا  الظامل، وكان على  �رصع 
بال�سالح  وُفرقت  النظام.  وقوات  املتظاهرين  بني  اال�سطدام  ووقع 
اإال �سدور من حوله. تعر�ست لذلك  الناري. وما َوَقى ال�سيخ اجلليل 

ال�سالح، تفدي الزعيم باالأرواح«. 
حول  نيوتن  اإملي  فرن�سي�ض  الربيطانية  �سالفًا  اأوردته  ما  اإن 
م�سهد، وحادثة االعتداء على مو�سى كاظم احل�سيني يدلل دون اأدنى 
بحق  قمعيًا  م�سلكًا  كعادتها  �سلكت  الربيطانية  ال�سلطة  باأن  �سك 
اأورته نيوتن يبني، ما كان يحظى به  متظاهري يافا، كما واأن ما 
مو�سى كاظم احل�سيني من قيمة، وتقدير، ومكانة كبرية لديها، وهي 

قيمة، ومكانه تزداد وال تقل عنها لدى جريدة البالغ امل�رصية، التي 
جاء عنها)47(: 

من  ال�سبعني  جاوز  �سيخ  احل�سيني  با�سا  كاظم  »]مو�سى[ 
عمره، طويل القامة، مهيب الطلعة، براق العينني، حُتدثه فتلمح فيه 
على الفور نبل النف�ض، و�سماحة اخُللق، فال تعجب حينئٍذ اأن جتتمع 
اإخواننا  اأن يكون زعيما للعرب من  فيه كل ف�سائل العرب، وال من 
وجرياننا اأهل فل�سطني... واأم�ض اجلمعة 27 اأكتوبر دعا داعي الوطن 
كاظم با�سا مرة اأخرى، ولعله مل يكن قد �ُسفي من جروحه التي اأ�سيب 
اأكتوبر. وما من �سك يف انه كان على علم باأن االأُهبة  بها يوم 13 
] اال�ستعدادات [ التي اتخذها رجال اجلي�ض والبولي�ض يف هذه املرة 
اأقوى من االأُهبة التي كانوا اتخذوها يف املرة االأوىل... خرج يتقدم 
املظاهرة يف يافا كما تقدمها يف القد�ض، ثم ملا َحَمَل عليها رجال 
اجلي�ض والبولي�ض، كان اأول من تلقوا احَلمَلة، وملا وقعت اإ�ساباتهم 
يف املتظاهرين، كان اأول من تلقوا هذه االإ�سابات حتى ُحمل مثخنًا 
باجلراحات كما ُحمل غريه من عامة ال�سعب الذين وقعوا مقتولني، 
اأو جمروحني. فاإىل هذا ال�سيخ امل�سحي بنف�سه يف �سبيل اأمته حتية 
الوطنية  العاطفة  وُيَكرمون  بالدهم،  يحبون  الذين  كل  من  �سادقة 

اأينما تواجدوا...« 
احل�سيني  الَعامَل  ]�ساهد[  �سهد  لو   « اأي�سًا)48(:  البالغ  وقالت 
با�سا وهو يف �سن اخلام�سة والثمانني ي�سري يف املظاهرة جنبا اإىل 
جنب مع �سباب فل�سطني، بل لو �سهدوه ]�ساهدوه[ وهو يتقي عدوان 
اأعمال  من  �سهده  مما  عيناه  ودامعة  به،  ينزل  مبا  مغتبطًا  اجلنود 
اجلنود يف الرجال والن�ساء واالأطفال، فال عجب، فوطنية هذا ال�سيخ 

العظيم التي هي عنوان وطنية فل�سطني العربية الكرمية« 

امتداد املظاهرات إىل مدن أخرى: 

امتدت  بل  وحدها،  يافا  مدينة  حَد  املظاهرات  تقت�رص  مل 
لت�سمل مدن، مثل: حيفا، ونابل�ض، وغزة)49(، وقد حظيت تلك املدن 
جريدة  اهتمام  من  قليل  غري  بقدر  املظاهرات  اإليها  امتدت  التي 
اأغلقت  التي  تناولها حلالة مدينة حيفا  البالغ امل�رصية. ومن ذلك 
�سوارعها،  جتوب  املظاهرات  فيها  وانطلقت  ومقاهيها،  حوانيتها، 
االنتداب  حكومة  بولي�ض  من  اأفراد  فيه  حاول  الذي  الوقت  يف 
الربيطاين تفريقها، مطلقني العيارات النارية، ما اأدى اإىل اإ�سابات 
االأردن.  �رصق  �سكان  الأحد  مميتة  اإ�سابة  منها  كان  عدة،  خطرية 
جتمهر  اأي  دون  وللحيلولة  �ساماًل.  اإ�رصابًا  نابل�ض  واأ�رصبت  كما 
فيها، اتخذت ال�سلطة الربيطانية بحقها اإجراءات �سديدة، من ت�سيري 
فاإن  البالغ  وبح�سب  الع�سكري،  للطريان  مكثف  وحتليق  للدوريات، 
عدد الطائرات التي حلقت يف �سماء مدينة نابل�ض، وعلى دنو قريب، 

بلغ ثمان طائرات)50(. 
غزة  زعماء  اأ�سماهم  من  دور  خلة  حممود  كامل  انتقد 
تخطط  كانت  مظاهرة  اإف�سال  يف  �سببًا  اعتربهم  الذين  التقليديني، 
اأما  يافا)51(.  متظاهري  مع  ت�سامنًا  فيها،  بريطاين  مطار  ل�رصب 
جريدة البالغ، فقد اأتت وب�سيء من التف�سيل على ذكر موقف ودور 
تلك الزعامات املحلية يف غزة - الذين وعلى االأرجح من يق�سدهم 
الدور  ذلك  ذكرت  البالغ  لكن  يافا،  مبدينة  حدث  ما  جتاه  خلة- 
ال�سلطة  واحتجاجيًا جتاه  يافا،  اأهل  مع  ت�سامنيًا  باعتباره موقفًا 
الربيطانية، حيث ن�رصت خرباً عن و�سول وفدين: اأعيان، و�سباب، من 
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غزة اإىل مدينة يافا بغر�ض موا�ساة اأهايل ال�سهداء واجلرحى، وت�سليم 
اأهل  به  واإ�سعاف املجروحني ما تربع  ال�سهداء  ت�سييع جنازة  جلنة 
غزة من مال. وذكرت باأن وفد اأعيان مدينة غزة �سم كاًل من: فهمي 
واملحامي  ونائبه ح�سن خيال،  غزة حينها،  بلدية  رئي�ض  احل�سيني 
ويو�سف  العلمي،  واإبراهيم  �سعبان،  اأبو  راغب  واحلاج  ال�سوا،  ر�سدي 
العلمي. وعن  ال�سوراين، وحافظ الرتزي، ويو�سف  ال�سايغ، ومو�سى 
]اأي  املدينة  »اأ�رصبت  البالغ)52(:  قالت  االحتجاجي،  اأهل غزة  دور 
فاأقاموا  الكني�سة،  يف  امل�سيحيون  واأجتمع  عامًا.  اإ�رصابًا  غزة[ 
اإىل  ال�سهداء، ثم ق�سدوا بجموعهم  اأرواح  �سالة خا�سة ترحمًا على 
الإقامة �سالة  احت�سد  قد  ال�سعب  الكبري حيث كان جمع من  اجلامع 
خطبة  و�سمعوا  الرتحم،  يف  جميعًا  فا�سرتكوا  ال�سهداء،  على  الغائب 
اأفندي ال�سوا عن احلالة احلا�رصة واأثرها يف  االأ�ستاذ ال�سيخ ح�سني 
النفو�ض. وبعد املذاكرة فيما يجب عليهم عمله، قرروا االحتجاج على 
احلوادث باأن يق�سدوا اإىل دار احلكومة يف مظاهرة �سامتة ليبلغوا 

هذا االحتجاج. وقد فعلوا ذلك«. 
اأخرى، وذلك بعد مظاهرة  القد�ض للتظاهر مرة  عادت مدينة 
اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   29 املوافق  االأحد  يوم  اأي  بيومني،  يافا 
االأق�سى  امل�سجد  من  حتركت  مظاهرة  فيها  قامت  اإذ  1933م، 
املبارك)53(. ويف هذا ال�ساأن قالت البالغ)54(: »يافا يف 29 اأكتوبر- 
يف  اليوم  ظهر  بعد  فاجعة  وقعت  لقد  اخلا�ض-...  البالغ  ملرا�سل 
تاأدية  امل�سلمون من  انتهى  فعندما  القد�ض، وكانت فاجعة مروعة، 
�سالة  بعد  كانت  باأنها  اأ�سار  غربية  اأبو  ]بهجت  الظهر-  فري�سة 
وهم  ال�سل�سلة  باب  من  وخرجوا  االأق�سى،  امل�سجد  يف  الع�رص[- 
و�سباطهم  اجلنود  هاجمهم  جماعات،  ي�سريون  مطمئنون  اآمنون 
االأهايل  بني  امل�سادمات  وا�ستمرت  عليهم...  الر�سا�ض  واأطلقوا 
واجلنود اإىل امل�ساء... وقد اُحتفل يف ال�ساعة الرابعة والن�سف بت�سييع 
لى على  جنازة اأحد ال�سهداء وا�سمه عيد كا�سور احتفااًل مهيبًا... و�سُ
جثمانه يف احلرم ال�رصيف، وُنعي من على املاآذن، ودفن يف مقربة 
باب االأ�سباط، وقد وقفت اأخت هذا ال�سهيد حني دفنه حتيي اجلماهري 
بعبارات وطنية... واُحتفل بجنازة �سهيد اآخر هو ال�سيخ �سالح عزم، 

ودفن يف قريته العيزرية باحتفال كبري« 

شهداء وجرحى مظاهرة يافا: 

ال�سهداء، واجلرحى الذين �سقطوا على  اأعداد  تفاوتت تقديرات 
اإثر مظاهرات يافا، اإذ اأورد الغوري قائاًل: » وانتهت املظاهرة ال�ساعة 
20 جريح«.  53 �سهيداً من العرب، ونحو  الرابعة وكانت ح�سيلتها 
اإذ قال: » وكانت نتيجة  اأورد عدداً خمتلفًا،  ال�سفري فقد  اأما عي�سى 
هذا االعتداء الذي كان ي�رصف عليه ال�سابط الربيطاين فرادي �سقوط 
الدجاين:  عن  وجاء  اجلرحى«)55(.  وع�رصات  �سهيداً  الثالثني  حوايل 
»و�سقط من العرب وقتها 30 �سهيداً واأكرث من 200 جريح«)56(. اأما 
ا�ست�سهدوا،  ممن  بع�ض  اأ�سماء  ن�رصت  فقد  امل�رصية،  البالغ  جريدة 
ت�سدر  كانت  التي  فل�سطني  جريدة  اأي�سًا  اأوردتها  اأ�سماء  وهي 
ال�سهداء[   [ القتلى  عدد  اإن   ...« البالغ)58(:  عن  وجاء  يافا)57(.  يف 
واجلرحى يف يافا يزيد على ثالثني، واجلرحى على مائتني، ومعظم 
والر�سا�ض  و�سدورهم،  بطونهم  يف  بالر�سا�ض  م�سابون  االأهلني 
من  الغوطي،  �سليمان  �سليم  ُعرف[:  ال�سهداء  دمدم...]ومن  نوع  من 
]اأ�سيب[  جمال،  �سناعته  �سنة،   28 عمره  بيافا،  دروي�ض  �سكنة 
30 �سنة،  اأحمد منروطي، من اجلبالية، عمره  بر�سا�سة يف معدته. 

عبد  ح�سني  �سالح  بر�سا�سة.  رقبته  يف  اأ�سيب  عربجي،  �سناعته 
اأ�سيب  �سنة، �سناعته عامل،   28 �سكنة دروي�ض، عمره  العاطي من 
بر�سا�سة يف �سدره. �سليم اأبو جوهر، من زقاق البطمة بيافا، عمره 
26 �سنة، �سناعته عربجي، اأ�سيب بر�سا�سة يف �سدره. حممد �سليم، 
اأ�سيب  عامل،  �سناعته  �سنة،   30 عمره  )اخلليل(،  نوبال  قرية  من 
 35 عمره  بيافا،  املن�سية  من  زيد،  اأبو  �سعيد  �سدره.  يف  بر�سا�سة 
البالغ  جريدة  تذكر  ]مل  بر�سا�سة  اأ�سيب  عربجي،  �سناعته  �سنة، 
مكانها[. ح�سن نايف اأبو حبه، من عرب بني �سيله، عمره 24 �سنة، 
اأحمد �سحويل،  اأ�سيب بر�سا�سة يف �سدره. مو�سى  �سناعته عامل، 
من جورة املجدل، عمره 20 �سنة، �سناعته �سياد، اأ�سيب بر�سا�سة 
طفل  وهو  بيافا،  البطمة  زقاق  من  جودة،  ال�سيد  �سعيد  معدته.  يف 
ب�سيوين،  علي  ح�سن  معدته.  يف  بر�سا�سة  اأ�سيب  �سنوات،   6 عمره 
اأبو  اأ�سيب بر�سا�سة يف �سدره. مو�سى  28 �سنة،  من يازور، عمره 

نامو�ض، من يازور]غري معلوم عمره وعمله[«. 

مقاالت تضامنية وشعر وصور فوتوغرافية تنشرها البالغ: 

اأحداث  يخ�ض  فيما  امل�رصية  البالغ  جريدة  دور  يكن  مل 
تلقي  على  مقت�رصاً  1933م  /اأكتوبر  اأول  ت�رصين  مظاهرات 
وا�ستقبال، �من ثم ن�رش تقارير مرا�سلها يف فل�سطني، بل �احتوت 
�سفحاتها على مقاالت توؤازر عرب فل�سطني، �توؤكد على م�رش�عية 

�عدالة مطالبهم ال�سيا�سية. �من ذلك: 
االأحد . 1 ال�سادر م�ساء يوم  االأوىل للعدد  ال�سفحة  مقال يف 

واالأندل�ض...  )فل�سطني  وعنوانه:  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   29 املوافق 
نهايته  املذيل  املقال  يف  جاء  ومما  اليهود(.  واإحالل  العرب  اإجالء 
االأمم  حق  »من  م()59(:  )�ض.  االأوىل  باحلروف  كتبه  من  با�سم 
تت�ساءل  اأن  االأطلنطي  املحيط  اإىل  فار�ض  حدود  اأق�سى  من  العربية 
املق�سود من  فل�سطني: هل  االآن يف  تقع  التي  الدامية  اإزاء احلوادث 
االنتداب الربيطاين اإجالء العرب عن فل�سطني واإحالل اليهود مكانهم 
كما اأجلي العرب عن االأندل�ض؟... من حق هوؤالء ] عرب فل�سطني[ اأن 
ي�ستميتوا يف الدفاع عن وطنهم، وقد راأوا يف ال�سنوات االأربع ع�رصة 
اإذا  وهو  االقت�سادي...  اليهود  اأمام زحف  اأنهم يرتاجعون  املا�سية 
ا�ستمر فلن تكون له نتيجة غري جالء العرب عن فل�سطني... ومن حقنا 
و�سائل،  من  لدينا  ما  بكل  النتيجة  هذه  نخ�سى  اأن  م�رص  يف  نحن 
ولي�ض ذلك الن عرب فل�سطني هم مثلنا ي�سرتكون معنا يف جامعتي 
الدين واللغة فقط، بل الن هذا ال�سغط االقت�سادي اليهودي قد يوؤذينا 
يف امل�ستقبل، ويعود علينا باأوخم العواقب ال�سيا�سية واالقت�سادية«. 

يف . 2 املازين)60(  اإبراهيم  امل�رصي  والكاتب  لل�ساعر  مقال 
ال�سفحة االأوىل للعدد ال�سادر م�ساء يوم االثنني املوافق 30 ت�رصين 
جديدة  ظواهر  فل�سطني...  )روح  عنوانه:  1933م،  اأكتوبر  االأول 
فل�سطني  تركت   « مقاله)61(:  يف  جاء  ومما  احلا�رصة(.  حركتها  يف 
كل  ففي  اأحكامها-  لل�رصورات  ولكن  بقيت،  لو  وودي  تغلي- 
مكان توُثب وحتفز عن نقمة كامنة تريد اأن تنفجر، وال عجب، فاإن 
فل�سطني- �سعبا عربيا هو االأكرثية- يراد اإجالوؤه عن بالده وطرده 
من دياره، وكل �سيء هناك يحمي املهاجم وال �سيء يحمي املدافع 
امُلعتدى عليه يف عقر داره، وحكومة االنتداب تقوم على وعد بلفور 
ال�سيا�سات واالأ�ساليب  باإن�ساء وطن قومي لليهود، فهي تتوخى من 
اإىل حتقيقه... ويف فل�سطني االآن ظواهر  ما يوائم هذا الوعد ويوؤدي 
عدة يرتاح اإليها املفكرون والزعماء من اأبناء البالد، منها اأن النافر 
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احلزبي اأو على االأ�سح التناف�ض بني البيوتات الكبري يف فل�سطني قد 
ذهب)62( وحمي اأثره...«

31 ت�رصين . 3 الثالثاء  ال�سادر م�ساء يوم  البالغ  حمل عدد 
االأول/اأكتوبر مقالني، االأول ت�سدر ال�سفحة االأوىل وعنوانه:  )دعوة 
، واملقال كتبه  االإن�سانية الإ�سعاف املنكوبني يف حوادث فل�سطني( 
الذي  املازين،  القادر  عبد  اإبراهيم  امل�رصي  وال�ساعر  الكاتب  اأي�سًا 
اأجل  من  والعمل  امل�ساعدة  يد  تقدمي  اإىل  امل�رصية  االأمة  فيه  دعا 
لقيت  وما   ...« دعوته)63(:  يف  جاء  ومما  فل�سطني،  منكوبي  اإ�سعاف 
ال�رصقية  اجلارات  هذه  من  اإال  خال�سًا  وتاأييداً  �سادقًا  عطفًا  م�رص 
لنا  ليقع  م�رص  يف  احلادث  واإن  فل�سطني،  طليعتها  ويف  القريبة، 
لل�سوء ي�سيبنا فوق ما نحزن،  اإال لها، واإنها لتحزن  فكاأنه ما وقع 
الثاين  املقال  اأما  نفرح...«.  ما  فوق  اخلري  من  له  ُنوفق  ملا  وتفرح 
الذي ُن�رص يف ال�سفحة الثانية لنف�ض عدد الثالثاء املوافق 31ت�رصين 
االأول/اأكتوبر فكان للكاتب ن�سيم �سبيعه)64(، وعنوانه: )القانون يف 
اأي�سًا  فل�سطني وكيف ُيحافظ عليه(، ومما جاء يف املقال: »واليوم 
التي اتخذتها  العديدة  التدابري  اأن كل تدبري من  يقوم الربهان على 
الر�ساء بوعد بلفور قد  بريطانيا العظمى حلمل عرب فل�سطني على 

ف�سل وانتهى ب�سفك الدماء...«. 
عادت جريدة البالغ مرة اأخرى يف عدد م�ساء يوم االأربعاء . 4

�سفحتها  �سدر  ويف  1933م  /نوفمرب  ثاين  ت�رصين   1 املوافق 
ما ميكن  بتقدمي  االإ�رصاع  على  اأهل م�رص  من  قرائها  االأوىل حت�ض 
املظاهرات  يف  واأ�سيبوا  ت�رصروا  ملن  وعون  م�ساعدة  من  تقدميه 
واالأحداث التي �سهدتها فل�سطني خالل �سهر ت�رصين االأول/ اأكتوبر، 
ففي مقال اأخر لل�ساعر والكاتب اإبراهيم عبد القادر املازين، عنوانه:  
)الهيئات واالأفراد وواجبهم حيال املنكوبني يف فل�سطني( ، جاء)65(: 
توقعنا  حني  اخليال،  مع  ذاهبني  وال  الظن،  يف  م�رصفني  نكن  مل   «
االكتتاب  اإليه من  ]امل�رصية[ على ما دعونا  االأمة  اإقبال  يكون  اأن 
الإ�سعاف املنكوبني يف حوادث فل�سطني على ]قدر[ االآمال... وال �سك 
اأ�سيبوا وي�سابون يف فل�سطني  الذين  واإغاثة  اإ�سعاف املنكوبني  اأن 

يف اأبنائهم، وعائليهم من اأف�سل اأعمال اخلري واأحبها اإىل اهلل«. 
عاد الكاتب ال�سوري ن�سيم �سبيعه ليكتب مقااًل جديداً له . 5

مبنا�سبة  وذلك  نوفمرب،  ثان/  ت�رصين   2 بتاريخ  ال�سادر  العدد  يف 
الربيطاين،  بلفور  ت�رصيح  ل�سدور  ع�رصة  ال�ساد�سة  ال�سنوية  الذكرى 
�سوؤمًا(.  البا�سو�ض  حرب  من  اأ�سد  بلفور  )وعد  عنوان:   مقاله  وحمل 
البا�سو�ض  اأ�سد من حرب  ومما جاء يف مقال �سبيعه)66(: »هو وعد 
الوافدة  االأمرا�ض  من  واأمعن  تعقيداً،  ال�سب  ذنب  من  واأكرث  �سوؤمًا، 
املنظر،  قبيح  وعد  هو  الظلم.  من  املن�سفني  اأعني  يف  واأ�سود  فتكًا، 
جمل�ض  على  عر�سه  يوم  بلفور  اللورد  عليه  �َسبغ  الرائحة،  كريه 
الرحمة  بعطور  و�سمخه  االنتداب،  جلباب  الربيطاين  اللوردات 
امل�سيحية، وقال عنه اأنه جتربة ال يق�سد منها اإال جمع �ستات اليهود 
وبذلك  العربية،  فل�سطني  العامل، وح�رصهم يف  اأنحاء  من  البائ�سني 

يجتمع الدين والدنيا يف �سعيد واحد«. 
اأمل  البالغ امل�رصية من ق�سائد �سعرية ت�سكو  مل تخُل جريدة 
بريطانية،  �سيا�سة  من  له  تتعر�ض  ما  جراء  واأوجاعها  فل�سطني، 
و�سهيونية، ا�ستعمارية ظاملة، ومن ذلك ما جاء يف ال�سفحة الثالثة 
 29 املوافق  االأحد  يوم  ال�سادر  للعدد  واالأدبية(  الفنية  )ال�سفحة 
اأبو  اأكتوبر 1933م، من ق�سيدة لل�ساعر الفل�سطيني  ت�رصين االأول/ 

، وعنوانها: )ويلي من  اليعقوبي امللقب )بح�سان فل�سطني(  االإقبال 
نكبة  بعنوان  حمرم  اأحمد  امل�رصي  لل�ساعر  اأخرى  وق�سيدة  الدهر(. 
فل�سطني، ن�رصت يف ال�سفحة الثالثة من العدد ال�سادر يوم االثنني 

املوافق 13 ت�رصين ثان/ نوفمرب 1933م. 
وكذلك، مل تخُل ال�سفحة االأوىل لبع�ض اأعداد للبالغ من �سور 
ال�سادر  العدد  ففي  يافا،  مظاهرات  باأحداث  خا�سة  فوتوغرافية 
�سورتني:  ُن�رصت  1933م  االأول/اأكتوبر  ت�رصين   30 االثنني  م�ساء 
االأوىل ل�سيدات القد�ض امل�ساركات يف مظاهرة يافا وهن مطالت من 
الثانية كانت �سورة للم�سلني  �رُصفة يخطنب باجلماهري. وال�سورة 
ويف  بيافا  الكبري  امل�سجد  باب  من  يخرجون  وهم  املتظاهرين 
الثالثاء  م�ساء  ال�سادر  العدد  اأما  احل�سيني.  كاظم  مو�سى  و�سطهم 
31 ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م فقد احتوى على �سورة ُكتب يف 
االأخرية(،  اال�سطرابات  حوادث  يف  يافا  مناظر  من  )منظر  اأعالها: 
ويف اأ�سفلها ُكتب: )�سورة االأ�سالك ال�سائكة التي اأقامها البولي�ض يف 
يافا يوم املظاهرة الإقفال الطريق، وُيرى اثنان من البولي�ض ال�رصي 
 3 بتاريخ  ال�سادر  عددها  يف  البالغ  جريدة  ون�رصت  كما  عندها(. 
اأ�سفلها: )جمهور  1933م �سورة مكتوٌب يف  نوفمرب  ثان/  ت�رصين 
من املتظاهرين يف يافا ير�سق البولي�ض الراكب والراجل باحلجارة 

يف ال�ساحة الكربى اأمام امل�سجد ودوائر احلكومة()67(. 
ا�ستمرت جريدة البلغ امل�رشية مع حلول �سهر ت�رشين ثان/ 
نوفمرب 1933م �بكثري من التف�سيل يف ن�رش تقاريرها ذات العلقة 
املبا�رشة باأ��ساع فل�سطني �اأحداث مظاهرات مدنها، �قراها، �من 

ذلك)68(: 
اأ�الً: تقريراً مطواًل يف عدد ال�سبت 4 ت�رصين ثان/ نوفمرب  ●

بلفور  وعد  يوم  يف  احلال  كان  كيف   – فل�سطني  حوادث  عنوانه: 
املظاهرات  ر�سمية-  ن�رصة  اجلو-  يف  طائرات  �سديدة-  )تدابري 
ا�ستعداد  امل�ساجد-  خطباء  اإنذار  والعراق-  واالأردن  فل�سطني  يف 
فاتخذت  اليوم  هذا  �سباح  طلع   « التقرير:  يف  جاء  ومما  نابل�ض(، 
ذكرى  ملنا�سبة  اأ�سدها  االحتياطات  من  فيه  ]الربيطانية[  ال�سلطة 
التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  اأن  القد�ض  يف  جرى  والذي  بلفور...  وعد 
ملوؤمتر الن�ساء العربيات خرجن يف مظاهرة على ال�سيارات ُطفن بها 
على  احتجاج  مذكرة  اإليها  وقدمن  االأجنبية،  القن�سليات  ُدور  على 
الفظائع التي ارتكبت يف فل�سطني، وعلى خنق احلريات، وا�ستعمال 
اأجنبي ن�سخة عن  االآهلني، وقد ت�سلم كل قن�سل  ال�سدة والق�سوة مع 
البيان، واعداً عر�سه على حكومته«. وذكرت البالغ يف ذات التقرير 
باأن ال�سلطة الربيطانية احتاطت لليوم التايل، اجلمعة، حيث منا�سبة 
ال  باأن  امل�ساجد  خطباء  اأنذرت   « باأنها  وذلك  بلفور،  وعد  ذكرى 
تتعدى خطبهم ال�سوؤون الدينية، واأنهم اإذا تعر�سوا للم�سائل الوطنية 
القيام  تنوي  ما  كذلك  التقرير  يف  وجاء  املحاكمة!!".  اإىل  اأحالتهم 
العراق من  – نواب برملان وال�سحف- يف  به، �سخ�سيات وجهات 
فعاليات ت�سامنية مع اأهل فل�سطني، اأبرزها اإقامة مظاهرة كربى يف 
بغداد يوم اجلمعة املوافق 3 ت�رصين ثاين نوفمرب 1933م، وتاأليف 
جلنة جلمع التربعات لنجدة امل�سابني واجلرحى. ويف �رصق االأردن 
ما  مع  ت�سامنا  عمان  �سهدتها  كربى  مظاهرة  عن  التقرير  حتدث 
�سهدته يافا وغريها من بط�ض وق�سوة يف تعامل ال�سلطة الربيطانية 

مع مظاهراتها". 
ثان/  ● ت�رصين   4 املوافق  ال�سبت  يوم  عدد  ذات  يف  ثانياً: 
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عن  الدفاع  جلماعة  بيانًا  البالغ  جريدة  ن�رصت  1933م،  نوفمرب 
مو�سى  ال�سعادة:  �ساحب  »ح�رصة  ن�سه:  كان  بالقاهرة،  االإ�سالم 
كاظم با�سا احل�سيني ببيت املقد�ض: لقد ريع ]روعت[ جماعة الدفاع 
عن االإ�سالم الأخبار الفواجع التي ُفجعت بها فل�سطني يف االأ�سابيع 
االأخرية ب�سبب موقفها يف الدفاع عن اأعز �سيء لديها، وهو الوطن، 
عليكم  االأقوياء  ُي�سلطوا  اأن  نفو�سنا  يف  حز  ولقد  املقد�سة.  واالآثار 
اإميان  قوة  من  متلكون  ومبا  حقكم،  عن  الدفاع  موقف  يف  واأنتم 
اأو  القريبة  النتيجة  تكون  اأن  تخ�سون  كما  لنخ�سى  واإننا  وثبات. 
البالد  هذه  حتويل  املقد�سة  البالد  اإىل  اليهود  هجرة  ل�سيل  البعيدة 
واهلل  االإ�سالم...  فيها  يذكر  ال  يهودية  بالد  اإىل  االإ�سالمية  العربية 
ما  ويجعل  عزاءكم  ويجمل  جراحكم  ي�سمد  اأن  امل�سئول  هو  تعاىل 
تبلغونه من االأماين بهذا الدفاع املجيد �سفاًء الآالمكم. وجتدون مع 
هذا حوالة مبائة جنية على بنك روما لت�ستعينوا بها على �سيء من 
حممد  االحرتام.  فائق  بقبول  وتف�سلوا  املنكوبني.  ويالت  تخفيف 
م�سطفى املراغي رئي�ض جماعة الدفاع عن االإ�سالم ] القاهرة[ 13 

رجب 1532هــ 2 نوفمرب 1933م«. 
االأحد  ● يوم  يف  ال�سادر  عددها  يف  البالغ  ن�رصت  ثالثاً: 

املوافق 5 ت�رصين ثان/ نوفمرب 1933م اأخباراً متفرقة عن فل�سطني، 
منها، اإطالق �رصاح املعتقلني الوطنيني يف �سجن عكا بكفالة مالية، 
وكذلك اإطالق �رصاح املعتقلني يف �سجن يافا وبينهم الدكتور خليل 
اآخر عن زيارة املندوب  العافية �ساحب جريدة املطرقة، وخرب  اأبو 
ووقعت  املظاهرات،  فيها  اأقيمت  التي  لالأماكن  الربيطاين  ال�سامي 
امل�سادمات. وخرب اآخر عن حت�سن �سحة االأ�ستاذ ال�سيخ عبد القادر 

املظفر، اأحد من اأ�سيبوا يف مظاهرة يافا. 
امل�ساند  ● اللبناين  العربي  ال�سعبي  املوقف  يغب  مل  رابعاً: 

واملوؤازر الأهل فل�سطني عن الذكر، اإذ ن�رصت جريدة البالغ يف عددها 
ال�سادر يوم االثنني املوافق 6 ت�رصين ثان/ نوفمرب 1933م تقريراً 
ملرا�سلها اخل�سو�سي يف بريوت عنوانه: لبنان حتتج على االجنليز. 
وجاء يف التقرير اأن �سخ�سيات وطنية لبنانية عديدة اأر�سلت برقية 
اإىل وزارة اخلارجية الربيطانية، حتتج فيها على �سيا�سة قمع ال�سكان 
العرب يف فل�سطني، وعلى الدور الربيطاين املوؤازر لل�سهيونية فيها. 

اعتزاز وافتخار البالغ مبتابعتها لألحداث: 

العنا�رص  من  عن�رصاً  نف�سها  امل�رصية  البالغ  جريدة  عدت 
عرب  وت�سجيع  الوطنية،  احلما�سة  اإثارة  يف  مهمًا  دوراً  لعبت  التي 
الربيطاين  االنتداب  �سيا�سة  �سد  والتظاهر  االإ�رصاب،  على  فل�سطني 
اأحداث مظاهرة  البالغ بدورها جتاه  اعتزاز  ياأِت  وال�سهيونية. ومل 
يافا فقط، بل، واعتزت فيما اعتربته دوراً لها قبيل واأثناء مظاهرة 
القد�ض التي جرت بتاريخ 13 ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1933م. ويف 
البالغ  ملرا�سل  اأكتوبر-   9 يف  »يافا  عنها)69(:  جاء  ال�سدد  هذا 
يف  العربية  التنفيذية  اللجنة  جميعها  البالد  اأيدت  اخل�سو�سي- 
واالأخذ  االحتجاجات،  �سيا�سة  عن  بالعدول  اتخذته  الذي  قرارها 
ب�سيا�سة جديدة تبداأ باالإ�رصاب، واملظاهرات، ابتداء من يوم اجلمعة 
13 ]ت�رصين اأول[ اأكتوبر. وقد كان للبالغ الف�سل يف تنبيه االأفكار 
احلركة  هذه  اإىل  الفل�سطينيني  ا�ستفزت  التي  وهي  الهجرة،  خلطر 
]التظاهرة[ املباركة. واإنه يحق لها وملكاتبها يف فل�سطني اأن يرفعا 

الراأ�ض افتخاراً«. 

اأحداث  يخ�ض  ما  ون�رص  ور�سد  متابعة  يف  دورها  عن  اأما 
مظاهرة يافا، وافتخارها بال�سعبية التي حظيت بها داخل فل�سطني، 
فقد قالت البالغ ن�سًا، ويف �سياق تقرير مطول، ومف�سل عن احلالة 
يف يافا)70(: »وقد كان موقف ال�سحف العربية اخلارجية، ونخ�ض 
بالذكر منها جريدة البالغ من احلوادث اجلارية حديث اليوم عندنا 
عند  البالغ  جريدة  من  الواحد  العدد  ِبيع  وقد  فل�سطني[،  يف  ]اأي 
وبهذا  اإىل خم�سة،  قليل  بعد  ارتفع  ثم  قرو�ض،  بثالثة  اليوم  و�سوله 
ال�سعر ا�سرتيته اأنا ] اأي املرا�سل[، و�ساروا بعد ذلك يطلبونه بع�رصة 
قرو�ض فال يجدونه، ونفذت االأعداد جميعها فجاء اإيَل كثري من ال�سبان 
لقراءة الن�سخة التي بني يدي، وقد اجتمع كثري منهم وعال الهتاف 
»وملنا�سبة  اأي�سًا:  جاء  البالغ  جلريدة  اآخر  عدد  ويف  للبالغ...«. 
التربع  اإىل  امل�رصيني  بدعوتها  البالغ  وقفته  الذي  النبيل  املوقف 
وع�رصين  بخم�سة  االكتتاب  وافتتاحها  املنكوبة،  االأ�رص  مل�ساعدة 
جنيها، اأُر�سل للمكتب ]يف يافا[ �سكر خا�ض حل�رصة االأ�ستاذ اجلليل 

عبد القادر حمزة �ساحب جريدة البالغ ومديرها«)71(. 
من  لنف�سها  امل�رصية  البالغ  جريدة  ن�سبته  ما  اإىل  ُينظر  قد 
�سهر  خالل  فل�سطني  مظاهرات  واأثناء  قبيل  لعبته  وجهد  دور، 
ت�رصين االأول/ اأكتوبر من عام 1933م باعتباره مدٌح غري حممود 
داخل  اأكرث  لالنت�سار  �سعيًا  املبالغة  ما من  قدراً  واأنه يحمل  للذات، 
فل�سطني، وهنا، وب�رصف النظر اإن كان االأمر كذلك اأو مل يكن، فاإنه، 
وُن�رصت  �سدرت  التي  لالأعداد  الباحث  وت�سفح  اإطالع،  خالل  ومن 
البالغ  باأن جريدة  القول  الدرا�سة، ميكن  اأثناء املظاهرات مو�سوع 
على  فل�سطني  عرب  وحثت  حتري�سي،  بدور  �ساهمت  امل�رصية 
الت�سدي ل�سيا�سة االنتداب الربيطاين وال�سهيونية، ويت�سح هذا من 
تقارير  اأعدادها  �سفحات  بع�ض  يف  تن�رص  اأن  على  حر�سها  خالل 
ت�سمنت كلمات، وخطابات حما�سية لعدد من ال�سخ�سيات الوطنية 

الفل�سطينية، �مثال ذلك فيما يلي)72(: 
اأ�الً: »احلالة يف فل�سطني... يافا، يف 11 اأكتوبر- ملرا�سل  ●

البالغ اخل�سو�سي. يف ال�ساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، غ�ست القاعة 
الكربى من دار اجلمعية االإ�سالمية امل�سيحية يف هذه املدينة... وقد 
افتتح ال�سيد عمر اأفندي البيطار االجتماع... ثم قال: اأما نحن اأع�ساء 
اللجنة التنفيذية العربية ف�سنكون يف ذلك اليوم اخلطري يف القد�ض 
نقود املظاهرة، ونتقدم املتظاهرين اإىل املجد، ولكم علينا عهد اأن 
ننفذ  اأن  واإما  ُن�سجن،  اأو  اأن ُن�رصب،  فاإما  ال ت�سدنا قوى احلكومة، 
قرار االأمة يف �سخ�ض جلنتها التنفيذية... ] وخاطب االجتماع اأي�سًا 
من  له  يخطر  من  هناك  يكون  قد  قائاًل:[  املظفر  القادر  عبد  ال�سيخ 
العمل،  االأمة، فال ي�رصب عن  قرار  على  يخرج  اأن  الوطنية  �سعاف 
لو�سم  �سبياًل  تدعوا  ال  واأن  هذا،  على  ت�سهروا  اأن  منكم  نريد  فنحن 
االأمة مبثل هذه الو�سمة، فنحن نذهب اإىل القد�ض لنهرق دماءنا يف 
�سبيل االأمة اإذا احتاج االأمر... ]واأ�سارت البالغ باأن[ اجلواب على هذه 
االأقوال كان باأن غلت ]ا�ستعلت[ القاعة باحلما�سة الوطنية املتدفقة 

من �سدور احلا�رصين...« 
ثانياً: �مما جاء ن�ساً يف تقرير مرا�سل جريدة البلغ من  ●

حث، �ما ميكن اعتباره حتري�ض غري مبا�رش على التظاهر ما يلي:
»وعلى اإثر �سدور هذا االأمر ]اأي القرار بالتظاهر[ اجتمعت ]اأي 
هنا  ]الوطنية[  احلركة  رجاالت  اإىل  يافا[  يف  اخل�سو�سي  مرا�سلها 
يف  الربيطاين[  التحذير  ]اأي  هذا  يوؤثر  هل  و�ساألتهم:  يافا[  يف  ]اأي 
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اإننا  القرار املتخذ؟، فهزوا روؤو�سهم كمن ال يعباأ باالأخطار، وقالوا: 
وقد قررنا ما قررنا فاإن هذا يعني اأننا م�ستعدون ملجابهة كل عنف، 
فليكن القتل، وليكن ال�سجن، وليكن كل �سيء يف �سبيل اإظهار االأمة 
قوية. اإن املظاهرة �ستجري و�ستتبعها مظاهرات ولن يوقفها اإزهاق 
بٌد فمن  اإذا مل يكن من املوِت  الوح�سية... الأنه:  ال�سلطة وت�رصفاتها 

العاِر اأن متوَت جبانا«.   

قرار اللجنة التنفيذية العربية وقف املظاهرات: 

الثالثة يف حيفا،  باملظاهرة  القيام  دون  عدة  حالت ظروف 
العرب  ال�سكان  كان  وقت  يف  احلم�سيات  ثمار  قطف  اقرتاب  منها: 
يعانون من اأو�ساع اقت�سادية �سيئة ومزرية، اإ�سافة اإىل رغبة بع�ض 
التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  من  ال�سخ�سيات  وبع�ض  الكبار،  التجار 
العربية الذين راأوا ب�رصورة العدول عن املظاهرات لفتح الباب اأمام 
حل  اإىل  معها  الو�سول  وحماولة  الربيطانية،  احلكومة  مفاو�سة 
وبعدما  وعليه،  فل�سطني)73(،  عرب  واأماين  طموحات  يلبي  �سيا�سي 
در�ست اللجنة التنفيذية العربية االأمر خالل اجتماعها الذي عقدته 
املظاهرات،  وقف  قررت  1933م،  ثان/نوفمرب  ت�رصين   3 بتاريخ 
مقدرة  فل�سطني،  لعرب  وجهته  اخل�سو�ض،  بهذا  بيان  ون�رصت 
التظاهر  عن  للكف  فيه  داعية  ُقدمت،  التي  الت�سحيات  عاليًا  فيه 

واالإ�رصاب اإىل اإ�سعار اآخر)74(

رأي وخامتة: 
تاأ�سي�ساً على كل ما �سبق عر�سه �تنا�له، ميكن ا�ستخل�ض 

االآتي: 
جريدة  ● واكبت  واالهتمام،  احلر�ض  من  كبري  بقدر  اأ�الً: 

االحتجاجية  واالأحداث  املظاهرات  اأخبار  وتتبعت  امل�رصية  البالغ 
عام  من  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين  �سهر  خالل  فل�سطني  �سهدتها  التي 
املظاهرات  تلك  اأخبار  يخ�ض  ما  تتبع  وهي  والبالغ  1933م. 
الثانية  �سفحتها  يف  بن�رصها  تكتِف  مل 
ون�رصت  بل  اخلارجية،  للر�سائل  املخ�س�سة 
ال�سفحات  ويف  االأوىل،  ال�سفحة  يف  عنها 
ورد  التي  الفنية  بال�سفحة  وحتى  االأخرى، 
فيها ق�سائد �سعرية حما�سية، موؤازرة، وموؤيدة ملطالب واأهداف عرب 

فل�سطني الوطنية. 
مهمتها  ● حْد  امل�رصية  البالغ  جريدة  جتاوزت  ثانياً: 

مبظاهرات  خا�سة  تقارير  ون�رص  واإعداد،  متابعة،  من  ال�سحفية 
املبا�رص  غري  والتحري�ض  املوؤازرة  حد  اإىل  1933م،  عام  فل�سطني 
الربيطاين  االنتداب  ل�سيا�سات  رف�سًا  والتظاهر  باالحتجاج 
التي  املقاالت  وا�سحة يف  وامل�ساندة  املوؤازرة  وبدت  وال�سهيونية، 
دعت ال�سعب امل�رصي للتربع الإغاثة وم�ساعدة من اأ�سمتهم: منكوبي 
يف  وال�سهيونية  االنتداب  �سيا�سة  �سد  التحري�ض  وبدا  فل�سطني، 
لزعامات  �سفحاتها  بني  تن�رصها  كانت  التي  احلما�سية  اخلطابات 
التعاطف،  من  كبرياً  قدراً  البالغ  تقارير  واأبانت  فل�سطينية.  وطنية 
عرب  ومطالب  حلقوق  امل�رصية  العربية  وامل�ساندة  واالهتمام، 

فل�سطني ال�سيا�سية امل�رصوعة والعادلة. 
مو�سى  ● به  قام  الذي  الدور  اإبراز  على  حر�سها  مع  ثالثاً: 

واأثنائها،  1933م،  عام  مظاهرات  بدء  قبل  احل�سيني  با�سا  كاظم 

الداخلي  االن�سغال بالتناف�ض  البالغ واىل حد كبري عن  ابتعدت  فقد 
)احل�سيني(،  املجل�سنْي  تياري:  بني  قائمًا  كان  الذي  الفل�سطيني 
ومعار�سيهم )الن�سا�سيبي(، وقد عك�ض هذا النهج للبالغ قدراً كبرياً 
من الوعي واالإدراك الأهمية و�رصورات االبتعاد عن كل ما من �ساأنه 

التاأثري �سلبًا على وحدة عرب فل�سطني ومتا�سكهم. 
رابعاً: احتوت اأعداد جريدة البالغ امل�رصية على كثري من  ●

التفا�سيل التي تخ�ض اأحداث مظاهرات �سهر ت�رصين االأول/ اأكتوبر 
لعام 1933م العربية الفل�سطينية، وعليه فاإنه ميكن اعتبار ما جاء 
عنها كمًا وم�سمونًا مبثابة مادة م�سدرية تاريخية توثيقية لفرتة 
مهمة من فرتات التاريخ الفل�سطيني اإبان احلكم االنتدابي الربيطاين. 

اهلوامش:
عبد القادر حممد عبد القادر حمزة 1880 - 1941م : حمامي و�سحفي . 1

وموؤرخ م�رصي، عمل يف جمال املحاماة، ثم تفرغ للعمل ال�سحفي، توىل 
عام 1910م رئا�سة جريدة االأهايل امل�رصية اإىل اأن اأ�س�ض واأ�سدر جريدة 
للعربية.  االجنليزية  من  ال�سيا�سة  يف  كتب  عدة  ترجمة  يف  �ساهم  البالغ. 
اأنظر: خري  الوفد امل�رصي(.  �سعد زغلول وحزبه  )حزب  وكان من موؤيدي 
الدين الزركلي:االأعالم  )قامو�ض تراجم الأ�سهر الرجال والن�ساء من العرب 
وامل�ستعربني وامل�ست�رصقني(، ط15، ج4، بريوت، دار العلم للماليني، مايو 

 .45 2002م، �ض44 - 

اأعداد جريدة . 2 اأثر للعدد االأول يف امليكروفيلم املحفوظ به  مل يجد الباحث 
الدوريات   ق�سم  بالقاهرة/  القومية  والوثائق  الكتب  بدار  امل�رصية  البالغ 
)امل�سغرات الفيلمية( . ولالطالع على مناذج م�سورة لل�سفحة االأوىل من 
جريدة البالغ امل�رصية، اأنظر: )امللحق( يف ال�سفحة التي تلي �سفحة نهاية 

خامتة الدرا�سة. 

عن �سعد زغلول وقيمته الكبرية لدى عرب فل�سطني، قال اإميل الغوري وهو . 3
اأحد رجاالت احلركة الوطنية الفل�سطينية اإبان فرتة االنتداب الربيطاين: “ 
1918م مركزاً خا�سًا  الوطنية امل�رصية منذ قيامها عام  احتلت احلركة 
نفاخر  العهد  ذلك  يف  الطلبة  مع�رص  نحن  وكنا  الفل�سطينيني...  قلوب  يف 
ب�سعد زغلول ... واأذكر اأن �سور �سعد زغلول ورجال الوفد مثل: مكرم عبيد، 
واملخازن  البيوت  يف  ُترفع  كانت  البا�سل...  وحمد  النحا�ض،  وم�سطفى 
وحزن  رفعها...  بعدم  الربيطانية  ال�سلطات  اأوامر  رغم  العامة  واملقاهي 
حلت  فاجعة  كارثة  واعتربوها  زغلول[  �سعد  اأي   [ لوفاته  الفل�سطينيون 
اأيام،  ثالثة  مدة  البالد  يف  احلداد  فاأعلنوا  خا�سة،  وبهم  عامة،  بالعرب 
)اأم  �سعد   يعزون زوجة  موؤ�س�ساتهم...  قادتهم وزعماوؤهم وخمتلف  واأبرق 
امل�رصيني(  وحزب الوفد امل�رصي.” اأنظر: اإميل الغوري، اإميل: فل�سطني عرب 

�ستني عاما، بريوت، دار النهار للن�رص، 1972، �ض95 - 96. 

االإ�سكندرية، . 4 امل�رصية،  ال�سحف  تكوين  احللبي:  عطاره  اإليا�ض  ق�سطاكي 
م�رص  الرحمن:  عبد  عواطف  واأنظر:  �ض236.  1928م،  التقدم،  مطبعة 
للثقافة  الوطني  املجل�ض  الكويت،  املعرفة،  عامل  �سل�سلة  ع26،  وفل�سطني، 

والفنون واالآداب، فرباير 1980م، �ض9. 

عواطف عبد الرحمن: مرجع �سابق ذكره، �ض134. . 5

واحدة . 6 اإال مقولة  1933م  ال�سادرة عام  البالغ  اأعداد  الباحث يف  مل يجد 
للزعيم �سعد زغلول، وهي: “ احلق فوق القوة واالأمة فوق احلكومة”. 

من . 7 الفرتة  خالل  فل�سطني  دخلوا  الذين  اليهود  املهاجرين  اأعداد  ملعرفة 
1919م1933-م اأنظر: فوؤاد حمدي ب�سي�سو:االقت�ساد العربي يف فل�سطني 

عهد  يف 
ب  ا نتد ال ا
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املصرية  البالغ  جريدة  في  د. عدنان أحمد حسن أبو شبيكة مظاهرات فلسطني عام 1933 م 

الربيطاين، يف: املو�سوعة الفل�سطينية، الق�سم الثاين  )الدرا�سات اخلا�سة(، 
م1  )الدرا�سات اجلغرافية(، بريوت، هيئة املو�سوعة الفل�سطينية، 1990م، 
A Survey of Palestine – Prepared in De� / :653 . واأنظر ضض
 cember 1945 and January 1946 for the information of

the Anglo�American Committee Of Inquiry: vol. I, Wash�

 .ington, Institute for Palestine Studies, Table One, p.185

االأرا�سي  خبري  اإليه  اأ�سار  وما  العربية،  فل�سطني  اأرا�سي  يخ�ض  وفيما 
وامل�ساحة ال�سري جون هوب �سمب�سون يف تقريره ال�سادر يف ت�رصين االأول/

 Palestine – Royal Commission  /  : اأنظر  1930م  عام  اأكتوبر 
 Report  (Presented by secretary of state for the colonies

 to parliament by command of His Majesty July 1937);

London, Printed & Published by His Majesty’s Statio�

فرن�سي�ض  واأنظر:   .nery office, Cmd. 5479، 1937،p.263-268
اإملي نيوتن: مذكرات �سديقة العرب  )خم�سون عامًا يف فل�سطني(، ترجمة: 
القومية،  والوثائق  الكتب  لدار  العامة  الهيئة  القاهرة،  ب�ستاين، ط2،  وديع 

2015م، �ض147-148. 

فوؤاد حمدي ب�سي�سو: مرجع �سابق ذكره، �ض650. . 8

مو�سى كاظم �سليم احل�سيني: ُولد عام 1270هــ/1853م مبدينة القد�ض، . 9
در�ض يف االأ�ستانة االإدارة املدنية. وتوىل اأعمااًل كثرية يف العهد العثماين، 
والعراق،  االأنا�سول،  يف  مت�رصفًا  ثم  وغريها،  يافا،  يف  قائمقام  فكان 
و�سوريا. كما وكان ع�سواً مبجل�ض املبعوثان العثماين. توىل عام 1918م 
رئا�سة بلدية القد�ض، اإال اأنه �رصعان ما ا�ستقال من هذا املن�سب احتجاجًا 
اإىل  ال�سهيونية  بالهجرة  يتعلق  فيما  الربيطانية  االإدارة  �سيا�سة  على 
رئي�سًا  1920م  الفل�سطيني عام  العربي  املوؤمتر  انتخب من قبل  فل�سطني. 
الدين  خري  اأنظر:  1934م.  عام  وفاته  حتى  العربية  التنفيذية  للجنة 
الزركلي: مرجع �سابق ذكره، ج7، �ض326 . وانظر: م�سطفى مراد الدباغ: 
1991م،  الهدى،  دار  قرع/فل�سطني،  كفر  الق�سم2،  ج4،  فل�سطني،  بالدنا 
�ض267. واأنظر: جملة عني على القد�ض: �سخ�سيات مقد�سية  )مو�سى كاظم 
احل�سيني( ، ال�سنة4، ع43، بريوت، موؤ�س�سة القد�ض الدولية، )اآذار/مار�ض- 

ني�سان/ابريل 2006م(، �ض6. 

م1، . 10 1887م1984-م،  دروزة  عزة  حممد  مذكرات  دروزة:  عزة  حممد 
حممود  كامل  واأنظر:  �ض836.  1993م  االإ�سالمي،  الغرب  دار  بريوت، 
خلة: فل�سطني واالنتداب الربيطاين 1939-1922م، ط2، طرابل�ض/ ليبيا، 

املن�ساأة العامة للن�رص والتوزيع واالإعالن، 1982م، �ض525. 

ح�سن �سدقي الدجاين: تف�سيل ظالمة فل�سطني، القد�ض، املطبعة التجارية، . 11
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  غنيم:  ح�سن  عادل  واأنظر:  �ض95.  1936م، 
�ض-257 1967م،  للكتاب،  العامة  الهيئة  القاهرة،  1936-1917م، 

 .258

12 . 21 االأربعاء  ع�رصة،  احلادية  ال�سنة  ع3258،  امل�رصية:  البالغ  جريدة 
�ض2.  1933م،  االأول/اأكتوبر  ت�رصين   11 1352هـــ-  الثانية  جمادي 
و�سريد ذكرها فيما بعد ب�سيغة: البالغ، ودون ذكر لل�سنة التي مرت على 

تاأ�سي�سها، وهي ال�سنة 11. 

ن�رصت جريدة البالغ كامل الن�ض االحتجاج الكتابي املقدم حلاكم اللواء . 13
الثانية  جمادي   22 اخلمي�ض  ع3259،  البالغ:  اأنظر:  كرو�سبي.  اجلنوبي 

1933م، �ض2. اأكتوبر  12 ت�رصين االأول  1352هــ- 

1933م، . 14 االأول/اأكتوبر  ت�رصين   11 ذكره،  �سابق  عدد  ع3258،  البالغ: 

�ض2. 

البالغ: نف�ض العدد ال�سابق، وال�سفحة نف�سها. . 15

اأحمد طرابني: . 16 واأنظر:  �سابق ذكره، �ض96.  الدجاين: م�سدر  ح�سن �سدقي 
الق�سم  الفل�سطينية،  املو�سوعة  يف:  الربيطاين،  االنتداب  عهد  يف  فل�سطني 
هيئة  بريوت،  التاريخية(  )الدرا�سات  م2،   اخلا�سة(،  )الدرا�سات  الثاين 

املو�سوعة الفل�سطينية، 1990م، �ض1033. 

اإميل الغوري: م�سدر �سابق ذكره، �ض160. . 17

ت�رصين . 18  12 1352هـــ-  االأخر  جمادي   22 اخلمي�ض  ع3259،  البالغ: 
االأول/اأكتوبر 1933م، �ض2. 

اإذ . 19 لعبت يافا دوراً مهمًا وبارزاً يف جمال ال�سحافة العربية الفل�سطينية،  
1910م وحتى  الفرتة من عام  ُقدر عدد ما �سدر فيها من �سحف خالل 
عام 1948م بخم�سني �سحيفة، وجملة تقريبًا، وظهر فيها خالل الفرتة من 
عام 1948-1918 عدد غري قليل من دور الن�رص واملطابع احلديثة. اأنظر: 
الدرا�سات  النكبة مدينة تنب�ض باحلياة، جملة  حممود يزبك: يافا ما قبل 

الفل�سطينية، ع93، 2013م، �ض46.

ح�سن �سدقي الدجاين: م�سدر �سابق ذكره، �ض96. وانظر: عي�سى ال�سفري: . 20
فل�سطني العربية بني االنتداب وال�سهيونية، الكتاب1، يافا، مكتبة فل�سطني 
1937م، �ض207-206. وقد ن�رصت جريدة البالغ كامل ن�ض  احلديثة، 
بيان اللجنة التنفيذية العربية الذي وجهته لعرب فل�سطني بخ�سو�ض دعوة 
عرب فل�سطني لالإ�رصاب العام براً وبحراً، والقيام مبظاهرة كربى مبدينة 
القد�ض يف يوم اجلمعة املوافق 13 ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م . اأنظر: 
1933م،  االأول/اأكتوبر  ت�رصين   12 ذكره،  �سابق  عدد  ع3259،  البالغ: 

�ض2.

فل�سطني . 21 يف  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  القيادات  احلوت:  نويه�ض  بيان 
1986م،  الفل�سطينية،  الدرا�سات  موؤ�س�سة  1948-1917م، ط3، بريوت، 
 Palestine – Royal Commission Report واأنظر:  �ض290. 
Esco Foundation For Pales�  / وأنظر:   .1937: op., cit.,84

 tine, Inc.: Palestine Astudy Of Jewish, Arab, And British

 Policies, Vol.,II, London, Geoffrey Cumberlege. Oxford

يوم  يف  ال�سادر  عددها  يف   /.University Press, 1947, p.771

ال�سبت املوافق 24 جمادي الثانية 1352هـــ- 14 ت�رصين االأول/ اأكتوبر 
الربيطاين  التحذيري  للبيان  الكامل  الن�ض  البالغ  1933م، �ض2، ن�رصت 

الذي مينع التظاهر، ويحذر من اتخاذ عقوبات �سارمة.

عمل . 22 1890م،  عام  الالذقية  مبدينة  ُولد  �سعيد:  ح�سن  �سعيد  حممد  اأمني 
اإىل دم�سق عام  مع والده يف مطبعة �سغرية، وخلالف وقع بينهما توجه 
اأخذ  التي  م�رص  اإىل  �سافر  ثم  �سنوات،  بع�ض  فيها  اأم�سى  حيث  1916م، 
�رصقي(.  �سيا�سي  )ُمكاتب  باإم�ساء   امل�رصية  املقطم  بجريدة  فيها  يكتب 
له عدة موؤلفات منها: الثورة العربية الكربى، ملوك امل�سلمون املعا�رصون 
بغداد.  اأيام  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  تاريخ  ال�سعودية،  الدولة  تاريخ  ودولهم، 
تويف يف لبنان عام 1967م وكان حينها من حمرري جريدة : نداء الوطن 
البريوتية. اأنظر: خري الدين الزركلي: ج2، مرجع �سابق ذكره، �ض20-21. 

ت�رصين . 23  13 1352هـــ-  االأخر  جمادي   23 اجلمعة  ع3260،  البالغ: 
االأول/اأكتوبر 1933م، �ض2.

با�سا . 24 عارف  واأنظر:  �ض291.  ذكره،  �سابق  مرجع  احلوت:  نويه�ض  بيان 
�ض154.  1951م  املعارف،  دار  القاهرة،  ط2،  القد�ض،  تاريخ  العارف: 
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 29 اخلمي�ض  الثامنة،  ال�سنة  ع367،  امل�رصية:  الفتح  �سحيفة  واأنظر: 
جمادي االآخرة 1352هــ 19 ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م، �ض14. 

1933م، . 25 االأول/اأكتوبر  ت�رصين   13 ذكره،  �سابق  عدد  ع3260،  البالغ: 
�ض4. 

التاريخ . 26 فجر  منذ  ال�سيا�سي  فل�سطني  تاريخ  يف  املوجز  �سوفاين:  اإليا�ض 
حتى �سنة 1949م، ط2، بريوت، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 1998م، 
�ض291.  ذكره،  �سابق  مرجع  احلوت:  نويه�ض  بيان  واأنظر:  �ض450. 
1916- غربية  اأبو  بهجت  املنا�سل  مذكرات  غربية:  اأبو  بهجت  واأنظر: 

1993م، �ض38.  1949م، بريوت، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 

�سورة اآل عمران: اأية 139. . 27

ت�رصين . 28  15 1352هــــ-  الثانية  جمادي   25 االأحد   ،3262 البالغ:ع 
االأول/ اأكتوبر 1933م، �ض5. 

اإميل الغوري: م�سدر �سابق ذكره، �ض164. . 29

1933م، . 30 االأول/اأكتوبر  ت�رصين   15 ذكره،  �سابق  عدد  البالغ:ع3262، 
�ض5. 

االأول/ . 31 ت�رصين   17 1352هـــ-  الثانية  جمادي   27 ع3264،  البالغ: 
اأكتوبر 1933م، �ض2. 

1933م، . 32 االأول/اأكتوبر  ت�رصين   15 ذكره،  �سابق  عدد  ع3262،  البالغ: 
�ض5. ومع اهتمامها مبتابعة ون�رص اأخبار فل�سطني حينئٍذ، اأوردت �سحيفة 
الفتح امل�رصية االإ�سالمية االأ�سبوعية - اأ�س�سها عام 1926م ال�سيخ حمب 
الدين اخلطيب- اأ�سماء حمددة ملن اأ�سيبوا يف مظاهرة القد�ض 13 ت�رصين 
االأول/ اأكتوبر 19133م. وهي: جمال احل�سيني، وفريد فخر الدين، ومو�سى 
�سابق  عدد  امل�رصية:ع367،  الفتح  �سحيفة  اأنظر:  احل�سيني.  با�سا  كاظم 
ذكره، �ض15. واالأ�سماء الثالثة الواردة اأعاله ملن اأ�سيبوا اأثناء املظاهرة 
الكتاب1،  ال�سفري:  عي�سى  اأنظر:  ال�سفري.  عي�سى  اأوردها  التي  نف�سها  هي 

م�سدر �سابق ذكره، �ض210. 

�سحيفة الفتح امل�رصية:ع367، عدد �سابق ذكره، �ض14.. 33

االأول . 34 16ت�رصين  1352هـ  الثانية  26 جمادي  البالغ، ع3263، االثنني 
اأكتوبر 1933م، �ض2. 

االأعداد التي مل تاأت فيها البالغ على ذكر اأخبار عن فل�سطني هي: ع3265، . 35
اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   18 1352هـ-  الثانية  جمادي   28 االأربعاء 
اأكتوبر  االأول/  21 ت�رصين  1352هــ  1 رجب  ال�سبت  1933م. ع3268، 
22 ت�رصين االأول/اأكتوبر  1352هـ -  2 رجب  1933م. ع3269، االأحد 
ت�رصين   25  - 1352هــ  رجب   5 املوافق  االأربعاء  ع3272،  1933م. 
االأول/اأكتوبر 1933م. ع3273، اخلمي�ض املوافق 6 رجب 1352هــ26- 

ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م. 

36 . 17 1352هـ-  الثانية  جمادي   27 املوافق  الثالثاء  ع3264،  البالغ: 
جمادي   29 اخلمي�ض  ع3266،  �ض2.  1933م،  االأول/اأكتوبر  ت�رصين 
ع3267،  �ض8.  1933م،  االأول/اأكتوبر  ت�رصين   19 1352هــ  الثانية 
اجلمعة 30 جمادي الثانية 1352هـ 20 ت�رصين االأول/اأكتوبر 1933م، 
اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   23 1352هـ  رجب   3 االثنني  ع3270،  �ض2. 
1933م، �ض2. ع3271، الثالثاء 4 رجب 1352هــ 24 ت�رصين االأول/

اأكتوبر 1933م، �ض2. 

ح�سن . 37 واأنظر:  �ض210.  ذكره،  �سابق  م�سدر  الكتاب1،  ال�سفري:  عي�سى 
مرجع  طربني:  اأحمد  واأنظر:  ذكره،�ض97.  �سابق  م�سدر  الدجاين:  �سدقي 

�سابق ذكره، �ض1034. 

بهجت اأبو غربية: م�سدر �سابق ذكره، �ض38. واأنظر:بيان نويه�ض احلوت: . 38
مرجع �سابق ذكره، �ض291. 

39 .Albert M.Hyamson: Palestine Under The Mandate 1920�

 .1948, London, Methuen & Co. Ltd., 1950, p.106

االأول/ . 40 ت�رصين   27 1352هــ  رجب   7 اجلمعة  م�ساء   ،3274 ع  البالغ: 
اأكتوبر 1933م، �ض5. وجتدر االإ�سارة، اإىل اأن تقارير البالغ يف فل�سطني، 
التقارير  وُتر�سل  اأحدثها.  وقوع  من  اأكرث  اأو  يومني  بعد  عادة  تن�رص  كانت 
للقاهرة بوا�سطة الربيد، اأو التلغراف. اإال اأنه، وتفاعاًل مع االأحداث، وحر�سًا 
اأخبارها بال�رصعة الق�سوى، ن�رصت  منها على ر�سدها، ومتابعتها، ون�رص 
جريدة البالغ تفا�سيل كثرية عن مظاهرة يافا يف عددها ال�سادر م�ساء 
نف�ض يوم حدوثها- اأي 27 ت�رصين اأول/ اأكتوبر- اعتماداً على ما زودها 
– اال�سطدام  يافا  التقرير عنوان: احلالة يف  تليفونيًا. وحمل  به مرا�سلها 

بني اجلنود واالأهايل  )تفا�سيل وافية ملرا�سل البالغ تليفونيًا(. 

ما . 41 ب�ساأن  التاريخية  واملراجع  امل�سادر  اأوردتها  التي  الت�سميات  تعددت 
اأكتوبر من عام  االأول/  �سهدته فل�سطني من مواجهات خالل �سهر ت�رصين 
1933م، اإذ عدها واأ�سماها البع�ض  )مظاهرات �سنة 1933م(.اأنظر: عي�سى 
ال�سفري: الكتاب1، م�سدر �سابق ذكره، �ض206.وانظر: حممد عزة دروزة: 
�سابق  م�سدر  غربية:  اأبو  بهجت  وانظر:  �ض28.  ذكره،  �سابق  م�سدر  م1، 
�ض163.  ذكره،  �سابق  م�سدر  الغوري:  �ض39-38.وانظر:اإميل  ذكره، 
واأنظر: بيان نويه�ض احلوت: مرجع �سابق ذكره، �ض291-290. وانظر: 
عادل ح�سن غنيم: مرجع �سابق ذكره، �ض260. اأما خلة فقد اعتربها )هبة 
اأكتوبر 1933(. انظر: كامل خلة: مرجع �سابق ذكره، �ض539. واعتربها 
الكيايل )انتفا�سة 1933(.اأنظر: عبد الوهاب الكيايل: مرجع �سابق ذكره، 
وا�سف  انظر:  1933م(.  عام  )ا�سطرابات  عبو�سي  عدها  فيما  �ض241. 
الربيطانية(،  امل�سادر  يف  جديدة  )قراءة  ال�سياع   قبل  فل�سطني  عبو�سي: 
1985م.  والن�رص،  للكتب  الري�ض  ريا�ض  لندن،  اجلرباوي،  علي  ترجمة: 
1933م،  عام  مظاهرات  هو:  منا�سبة  االأكرث  امل�سطلح  اأن  الباحث  ويرى 
وذلك ان�سجامًا مع ما هو متداول يف اأغلب امل�سادر واملراجع التاريخية، 
يتوفر  ال  ما  العفوية  من  قدر  فيهما  وانتفا�سة  هبة،  م�سطلحي:  واأن  كما 
فيما �سهدته فل�سطني عام 1933م من اأحداث جرى االإعداد لها قبيل بدئها. 
اأما م�سطلح ا�سطرابات، فهو م�سطلح جاء بناًء على ما ورد يف التقارير 

الر�سمية الربيطانية. 

اإميل الغوري: م�سدر �سابق ذكره، �ض168. . 42

حممد عزة دروزة: م1، م�سدر �سابق ذكره، �ض846. . 43

1933م، . 44 االول/اأكتوبر  ت�رصين   27 ذكره،  �سابق  عدد  ع3274،  البالغ: 
�ض5. 

االأول/اأكتوبر . 45 ت�رصين   28  - 1352هــ  رجب   8 ال�سبت  البالغ: ع3275، 
.5 1933م، �ض-4 

فرن�سي�ض اإملي نيوتن: م�سدر �سابق ذكره، �ض165. . 46

االأول/اأكتوبر . 47 ت�رصين   28 1352هـــ-  رجب   8 ال�سبت  ع3275،  البالغ: 
1933م، �ض4. 

اأول . 48 ت�رصين   31 1352هــ-  رجب   11 الثالثاء  م�ساء  ع3278،  البالغ: 
اأكتوبر 1933م، �ض5. 

نويه�ض . 49 واأنظر:بيان  �ض542.  ذكره،  �سابق  مرجع  خلة:  حممود  كامل 
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احلوت: مرجع �سابق ذكره، �ض291. 

البالغ: ع3277، االثنني 10 رجب 1352هـ 30 اأكتوبر 1933م، �ض-5. 50
 .6

كامل حممود خلة: مرجع �سابق ذكره، �ض542.. 51

اأول/اأكتوبر . 52 ت�رصن   30 1352هـــ-  رجب   10 االثنني   ،3277 البالغ: 
1933م، �ض5.

بهجت اأبو غربية: م�سدر �سابق ذكره، �ض40.. 53

االأول/اأكتوبر . 54 ت�رصين   -31 1352هــــ  رجب   11 ع3278،  البالغ: 
1933م، �ض5. 

ال�سفري: . 55 عي�سى  واأنظر:  �ض168.  ذكره،  �سابق  م�سدر  الغوري:  اإميل 
الكتاب1، م�سدر �سابق ذكره، �ض211. 

ح�سن �سدقي الدجاين: م�سدر �سابق ذكره، �ض97. . 56

29 ت�رصين . 57 جريدة فل�سطني: يافا، ع208/2473، ال�سنة ال�سابعة ع�رصة، 
االأول/ اأكتوبر 1933م، �ض1. 

البالغ: ع3277، االثنني 10 رجب 1352هـــ- 30 ت�رصين االأول/اأكتوبر . 58
1933م، �ض5. 

االأول/اأكتوبر . 59 ت�رصين   29 1352هـــ-  رجب   9 االأحد   ،3276 البالغ: 
1933م. �ض1. 

�ساعر . 60 وهو  1890م،  عام  القاهرة  يف  ُولد  املازين:  القادر  عبد  اإبراهيم   
وروائي وناقد وكاتب م�رصي من رواد النه�سة االأدبية العربية يف الع�رص 
مدر�سة  �سكري  الرحمن  وعبد  العقاد،  عبا�ض  من  كل  مع  اأ�س�ض  احلديث، 
من  روحها  ا�ستوحت  جديدة،  ونقدية  اأدبية  مفاهيم  قدمت  التي  الديوان 
االأدب. تخرج من مدر�سة املعلمني ١٩٠٩م. عمل  املدر�سة االجنليزية يف 
بالتدري�ض، وما لبث اأن تركه ليعمل بعدها بال�سحافة، حيث عمل بجريدة 
اإيل  باالإ�سافة  البالغ  وجريدة  االأ�سبوعية،  ال�سيا�سة  وجريدة  االأخبار، 
�سحف اأخرى، كما انتخب ع�سًوا يف كل من جممع اللغة العربية بالقاهرة 
على  ال�سحافة  عامل  اإىل  دخوله  �ساعده  بدم�سق،  العربي  العلمي  واملجمع 
للتعليم  هنداوي  موؤ�س�سة  اأنظر:   / النا�ض.  بني  ومقاالته  كتاباته  انت�سار 

/ http://www.hindawi.org/contributors/42571753 والثقافة

االأول/اأكتوبر . 61 ت�رصين   30 1352هــ-  رجب   10 االثنني   ،3277 البالغ: 
1933م، �ض1. 

يق�سد اإبراهيم عبد القادر املازين كاتب املقال يف جريدة البالغ من قوله . 62
: “ التناف�ض بني البيوتات الكبري يف فل�سطني”، ذلك التناف�ض التقليدي بني 
 ، الن�سا�سيبي(  )اآل  املعار�سني   ، وتيار  )اآل احل�سيني(  املجل�سيني   تياري 
عليه  اطلع  ما  جممل  ومن  للباحث،  ات�سح  ما  اإىل  هنا،  االإ�سارة  وجتدر 
ذلك  يف  اخلو�ض  عن  بنف�سها  تناأى  كانت  باأنها  البالغ  جلريدة  اأعداد  من 
كاظم  مو�سى  مع  وا�سحًا  وت�سامنًا  تعاطفًا  اأبدت  واإن  وهي  التناف�ض، 
يف  البالغ  حتدثت  املثال،  �سبيل  فعلى  غريه،  تهمل  مل  فاإنها  احل�سيني، 
1933م،  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   30 االثنني  م�ساء  ال�سادر   ،3277 عدد 
�ض5، عن جلنة �سهداء وجرحى يافا، واأبرزت اأ�سماء اأع�سائها الذين كان 
ال�سادر   ،3278 عدد  اأي�سًا يف  البالغ  واأوردت  الن�سا�سيبي.  بينهم فخري 
 “ ن�سه:  خربا  �ض5،  1933م،  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   31 الثالثاء  م�ساء 
املجتمعون من اأهايل هذه املدينة ]اأي يافا[ امل�سابة املحزونة ينتظرون 
ثقتهم  اأولوه  الذين  وهم  ال�سعيد  بك  عا�سم  بلديتهم  رئي�ض  �سعادة  من 
اأ�سواتهم  اإ�سماعهم  االأخرى  البلديات  روؤ�ساء  زمالئه  وكافة  وانتخبوه 
�سعادة  فعله  اأ�سوة مبا  املوؤملة  احلوادث  االإن�ساين[ جتاه  بدورهم  القيام   [

رئي�ض بلدية القد�ض راغب بك الن�سا�سيبي”. 

31 ت�رصين االأول/اأكتوبر . 63 1352هـــ-  11 رجب  3278، الثالثاء  البالغ: 
 . 1933م، �ض1-2 

ال�سام، . 64 طرابل�ض/  اأهل  من  و�سحفي  كاتب  �سبيعه:  مو�سى  نقوال  ن�سيم 
اأرثوذك�سي، تعلم يف اجلامعة االأمريكية ببريوت، ا�ستقر مب�رص وتوفى بها. 

انظر: خري الدين الزركلي: ج8، مرجع �سابق ذكره، �ض19-21.

ثان/. 65 ت�رصين   1 1352هـــ-  رجب   12 االأربعاء  م�ساء  ع3279،  البالغ: 
نوفمرب 1933م، �ض1. 

ثان/ . 66 ت�رصين   2 1352هـــ-  رجب   13 اخلمي�ض  م�ساء  ع3280،  البالغ: 
نوفمرب 1933م، �ض2. 

االأول/اأكتوبر . 67 ت�رصين   30 ذكره،  �سابق  3277،عدد   - البالغ:اأعداد: 
اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   31 ذكره،  �سابق  3278،عدد   - �ض1.  1933م، 
ثان/نوفمرب  ت�رصين   3 ذكره،  �سابق  3281،عدد   - 1933م،�ض1. 

1933م، �ض1. 

البالغ: ع3282، م�ساء ال�سبت 15 رجب 1352هــ 4 ت�رصين ثان/ نوفمرب . 68
ت�رصين   5 1352هــ-  رجب   16 االأحد  م�ساء  ع3283،  �ض5.  1933م، 
ثان/ نوفمرب 1933م، �ض4. ع3284، م�ساء االثنني 17 رجب 1352هـــ 

1933م، �ض2. 6 ت�رصين ثان/نوفمرب 

ت�رصين . 69  -14 1352هـــــ  الثانية  جمادي   24 ال�سبت  ع3261،  البالغ، 
االأول/ اأكتوبر 1933م، �ض2. 

البالغ: ع3278، عدد �سابق ذكره، 31 ت�رصين االأول/ اأكتوبر، �ض5. وقد . 70
اأ�سار عبد القادر يا�سني يف درا�سته املو�سومة ب:  )ال�سحافة العربية يف 
فل�سطني(  اإىل ما كان من انت�سار وا�سع لل�سحف امل�رصية يف فل�سطني اإبان 
الفل�سطينية،  اأنظر: عبد القادر يا�سني: املو�سوعة  فرتة االنتداب الربيطاين. 
الق�سم الثاين )الدرا�سات اخلا�سة(، م4، الدرا�سات احل�سارية، بريوت، هيئة 

املو�سوعة الفل�سطينية، 1990م، �ض438. 

البالغ: ع3282، عدد �سابق ذكره، 4 ت�رصين ثان/ نوفمرب 1933م، �ض5. . 71

72 . 13 1352هــــ  الثانية  جمادي   23 اجلمعة   ،3260  - عددي:  البالغ: 
 13 ذكره،  �سابق  عدد   ،3261  / �ض6.  1933م،  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين 

ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1933م، �ض2. 

اإميل الغوري: م�سدر �سابق ذكره، �ض171-172. . 73

البالغ: ع3285، الثالثاء 18 رجب 1352هــــ- 7 ت�رصين ثان/ نوفمرب . 74
1933م، �ض6. 

املصادر واملراجع: 

 أوالً- املصادر العربية: 

اإميل الغوري: فل�سطني عرب �ستني عاما، بريوت، دار النهار للن�رص، 1972م. . 1

 بهجت اأبو غربية: مذكرات املنا�سل بهجت اأبو غربية 1916 – 1949م، . 2
بريوت، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 1993م. 

ح�سن �سدقي الدجاين: تف�سيل ظالمة فل�سطني، القد�ض، املطبعة التجارية، . 3
1936م. 

عارف العارف: تاريخ القد�ض، ط2، القاهرة، دار املعارف، 1951م. . 4

عي�سى ال�سفري: فل�سطني العربية بني االنتداب وال�سهيونية، الكتاب1، يافا، . 5
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مكتبة فل�سطني احلديثة، 1937م. 

االإ�سكندرية، . 6 امل�رصية،  ال�سحف  تكوين  احللبي:  عطاره  اإليا�ض  ق�سطاكي   
مطبعة التقدم، 1928م. 

م1، . 7 1984-1887م،  دروزة  عزة  حممد  مذكرات  دروزة:  عزة  حممد 
بريوت، دار الغرب االإ�سالمي، 1993م.

م�سطفى مراد الدباغ: بالدنا فل�سطني، ج4، الق�سم2، كفر قرع/ فل�سطني، . 8
دار الهدى، 1991م. 

ثانياً- املصادر مرتمجة للعربية: 

فرن�سي�ض اإملي نيوتن: مذكرات �سديقة العرب  )خم�سون عاما يف فل�سطني(، . 1
والوثائق  الكتب  لدار  العامة  الهيئة  القاهرة،  ط2،  ب�ستاين،  وديع  ترجمة: 

القومية، 2015م. 

ثالثاً- املراجع األجنبية: 
1. A Survey of Palestine – Prepared in December 1945 and 

January 1946 for the information of the Anglo-American 
Committee Of Inquiry: vol. I, Washington, Institute for 
Palestine Studies. 

2. Esco Foundation For Palestine, Inc.: Palestine Astudy Of 
Jewish, Arab, And British Policies, Vol.,II, London, Geoffrey 
Cumberlege. Oxford University Press,1947. 

3. Palestine – Royal Commission Report  (Presented by 
secretary of state for the colonies to parliament by command 
of His Majesty July 1937); London, Printed & Published by 
His Majesty›s Stationery office, Cmd. 5479, 1937. 

رابعاً- املراجع العربية: 

اإليا�ض �سوفاين: املوجز يف تاريخ فل�سطني ال�سيا�سي منذ فجر التاريخ حتى . 1
�سنة 1949م، ط2، بريوت، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 1998م. 

املو�سوعة . 2 يف:  الربيطاين،  االنتداب  عهد  يف  فل�سطني  طرابني:  اأحمد 
الفل�سطينية، الق�سم الثاين )الدرا�سات اخلا�سة(، م2،  )الدرا�سات التاريخية( 

بريوت، هيئة املو�سوعة الفل�سطينية، 1990م. 

فل�سطني . 3 يف  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  القيادات  احلوت:  نويه�ض  بيان 
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