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ملخص البحث
كانت المؤتمرات العربية التي عقدت في عدد من البلدان العربية دور كبير في
تأييد القضية الفلسطينية وتأكيد أن فلسطين دولة عربية مستقلة وأنها جزء ال تتجزأ من الوطن
العربي ورفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها و اإلصرار على طلب إلغاء
 تضمن للشعب العربي الفلسطيني، وإبدالهما بعقد معاهدة مع بريطانيا، ووعد بلفور،االنتداب
 وأن تكون حكومته دستورية لألقليات فيها ما لألكثرية من الحقوق وفقا،استقالله وسيادته
 وقد شاركت جمعية الدفاع عن فلسطين في عدد من المؤتمرات,للمبادئ الدستورية العامة
 وكانت من تلك, العربية التي أيدت وساندت ودعمت القضية الفلسطينية في مختلف جوانبها
,1937 المؤتمرات التي شاركت بها جمعية الدفاع مؤتمر بلودان في سوريا الذي عقد عام
1938 وكذلك المؤتمر النسائي الشرقي األول في القاهرة,1937 ومؤتمر الزبداني في سوريا
 أما سبب اختياري للموضوع هو تسليط الضوء على دور العراق في دعم وإسناد قضية.
فلسطين في كافة مراحلها من خالل مشاركة جمعية الدفاع عن فلسطين في تلك المؤتمرات
لخدمة القضية الفلسطينية والتأكيد على استقالل وحرية شعبها وأرضها من االستعمار
. الصهيوني

Abstract
The Arab conferences held in a number of Arab countries played a
major role in supporting the cause Palestinian And affirmation that
Palestine is an independent Arab state and that it is an integral part
of the Arab world, and reject and resist the division of Palestine And
the establishment of a Jewish state in it and insist on the request to
cancel the mandate, and the Balfour Declaration, And replacing
them with a treaty with Britain, guaranteeing the independence and
sovereignty of the Palestinian Arab people, And that his government
be constitutional for minorities with the majority of rights in
accordance with general constitutional principles ,The Defense of
Palestine Association participated in a number of Arab conferences
that supported, supported and supported the Palestinian cause in its
various aspects, One of those conferences attended by the Defense
Association was the Bludan Conference in Syria, which was held in
1937, And the Zabadani Conference in Syria 1937, as well as the first
Eastern Women's Conference in Cairo 1938.
As for the optional reason for the topic, it is to shed light on the
role of Iraq in supporting and supporting the Palestine issue in all its
stages through the participation of the Defense of Palestine
Association in these conferences to serve the Palestinian cause and
affirming the independence and freedom of its people and land from
Zionist colonialism.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد (صلى هللا عليه وسلم) واله
الطيبين الطاهرين .
وبعد ...
كاان من مظااهر اهتماام الادول العربياة باالقضاااااياة الفلساااااطينياة بعاد انادالع الثورة
الفلساااااطينياة الكبر  ,1939-1936بعاد أن أذيع تقرير لجناة التحقي الملكياة البريطاانياة
في فلساطين ،وما تضامنه من تقرير تقسايم فلساطين إلى ثالث أقساام ،وتأساي دولة يهودية
في الشااااواطع العربية ووضااااع مرفأ حيفا واألماكن المقدسااااة تحت االنتداب البريطاني
وإنشااااء حكومة عربية في الجبال القاحلة ،مما أد إلى عقد عدد من المؤتمرات لمعالجة
القضية الفلسطينية خالل السنتين . 1938 -1937
إذ عقدت كثير من المؤتمرات العربية لدعم القضية الفلسطينية والمحاولة للوصول
إلى حل للمشكلة الفلسطينية وناقشت هذه المؤتمرات قضية فلسطين من عدة زوايا مختلفة
,وكان لهذه المؤتمرات اثر كبير في تأكيد معنى الوحدة والقومية العربية  ,وشارك العراق
على العموم في كثير من المؤتمرات التي دعمت وساندت فلسطين في قضيتها  ,أما أهم
المؤتمرات العربية التي شاركت بها جمعية الدفاع عن فلسطين هو مؤتمر بلودان في
سوريا عام  1937ومؤتمر الزبداني في سوريا سنه  ,1937وكذلك شاركت الجمعية في
المؤتمر النسائي الشرقي األول في القاهرة عام  , 1938وكانت هذه المؤتمرات من أهم
المؤتمرات التي عقدت في تلك الفترة والتي كان لها صد كبير في الوطن العربي والعالم
أجمع وقت انعقادها  ,فقد أرسلت جمعية الدفاع عن فلسطين في تلك المؤتمرات الوفود
لتمثيلها وتمثيل العراق بصورة عامة لدعم وتأييد ح فلسطين للحصول على استقالله
وأنها جزء ال يتجزأ من الوطن العربي وأن قضية فلسطين قضية كل العرب .
أن هدف الدراسة هو معرفة ما هو الدور الذي قدمته جمعية الدفاع عن فلسطين في تلك
المؤتمرات وما هي أهم مقررات المؤتمرات الثالثة بشأن القضية الفلسطينية .
وفي مضامار مصاادر البحث ،ينبغي اإلشاارة إلى أبرز ما اعتمدت عليه الباحثة من
الكتب ،سااايما تلك التي لها صااالة بموضاااوع البحث ،إذ برز من هذه الكتب التي أغنت
البحث كثيرا ،منها كتاب عادل حسان غنيم (الحركة الوطنية الفلساطينية من ثورة 1936
حتى الحرب العالمية الثانية) ،وكتاب عبا عطية جبار( ،العراق والقضااية الفلسااطينية
 ،)1941 -1932اكرم زعيتر ،يومياات أكرم زعيتر (الحركاة الوطنياة الفلساااااطينياة
 ،)1939 -1935وكتاب فاضااال حساااين ( تاريخ فلساااطين الساااياساااي تحت اإلدارة
البريطااانيااة ) ,ومن الموساااااوعااات التي أفااادت البحااث موساااااوعااة عبااد الوهاااب
الكيالي(موساوعة الساياساية) ,و موساوعة محمد اشاتية( ،موساوعة المصاطلحات والمفاهيم
الفلسطينية).
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اهتمات البااحثاة باالمعلوماات واألخباار الواردة في الصاااااحف والمجالت العراقياة،
فشاااكلت رافدا أسااااسااايا ومهما ،فسااالطت من خاللها الضاااوء على الوقائع واألحداث
واالجتمااعاات والمؤتمرات التي شااااااركات الجمعياة فيهاا منهاا جريادتي ( البالد ) و (
االستقالل ) .
وكان للرساااائل واالطاريل الجامعية أهمية كبيرة التي لها عالقة وثيقة بموضاااوع
البحث ،أهمها رساالة الماجساتير لساعيد شاخير ساوادي الهاشامي( ،ناجي الساويدي ودوره
في السياسة العراقية . )1942 -1921
وقد قسمما الب إ ىلث ث إ نقاط رسيسممية تضمممنت و  :مؤتمر بلودان في سمموريا
 , 1937ما ثانيا  : :مؤتمر الزبداني في سمموريا  , 1937و ثالثا  :المؤتمر النسمماسي
الشرقي األول في القاهرة. 1938
الجمعية ودورها في المؤتمرات العربية لنصرة القضية الفلسطينية
كان للجمعية دورا بالغا بمشاااااركتها في المؤتمرات العربية التي عقدت من أجل
الحصااول على تأييد السااتقالل فلسااطين وإلغاء االنتداب البريطاني ،وكان لجمعية الدفاع
عن فلساااطين والعراق عموما دورا في دعم القضاااية الفلساااطينية من الناحية الساااياساااية
والعسكرية والمادية .
الجمعية والمؤتمرات العربية
و

 :مؤتمر بلودان في سوريا .1937

أدت الثورة الفلسااطينية  ،)1(1939-1936والتطورات السااياسااية التي شااهدتها
السااحة الفلساطينية خالل تلك الفترة ،واساتمرار الحكومة البريطانية في ساياساتها التقليدية
الرامية إلى تحقي إنشاااء وطن قومي يهودي في فلسااطين إلى تصاااعد االهتمام الشااعبي
بالقضاية الفلساطينية على صاعيد الوطن العربي ،فاشاتدت الدعوات إلى ضارورة االهتمام
الجدي بقضاااية فلساااطين وتدار أخطار الساااياساااة البريطانية على فلساااطين واألمة
العربية( ،)2كما أن حصاول العراق على اساتقالله القومي قد اثر على الرأي العام العربي
في فلسااطين وإلى درجة أقل اسااتقالل شاارق االردن ثم اسااتقالل مصاار وأخيرا اسااتقالل
سااوريا ولبنان,مما زاد في أهمية االتصااال المباشاار بين عرب فلسااطين وعرب سااوريا
والعراق والمملكة العربية الساااعودية ورغبة حكامها في مسااااعدة الفلساااطينيين بقدر ما
(. )1
يستطيعون
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منذ أن أذيع تقرير لجنة التحقي الملكية البريطانية في فلساااطين ،وما تضااامنه من
تقرير تقساايم فلسااطين إلى ثالث أقسااام( ،)2وتأسااي دولة يهودية في الشااواطع العربية
ووضاع مرفأ حيفا واألماكن المقدساة تحت االنتداب البريطاني وإنشااء حكومة عربية في
الجبال القاحلة ،مما أد إلى عقد عدد من المؤتمرات لمعالجة القضااية الفلسااطينية خالل
السنتين .)3(1938 -1937
أثر قيام الشااعب الفلسااطيني ب عالن إضاارابه في  20نيسااان  ،1936ضااد قرار
التقسايم والهجرة الصاهيونية ،تعاطف مجل

األمة العراقي مع هذا اإلضاراب وشاكل وفد

برلماني( )4في  30نيسااان  1936برئاسااة ناجي السااويدي ،وقابل الساافير البريطاني في
العراق (ارشاايبا لد كالرك كير) ،Arshiba Id CIark Careوعبر ناجي السااويدي عن
مخاوفه من فشال التوصال إلى حل مبكر لمشاكلة فلساطين ،وأشاار بشاكل خاص إلى تحديد
الهجرة اليهودية وأوضاال حرص العراق على ضاامان المص االل السااياسااية واالجتماعية
واالقتصاادية لألقطار العربية المجاورة ،وحذر من أن أي ساوء يم مصاالل العرب في
األقطار العربية سااايثير شاااعورا بالساااخط على بريطانيا في العراق( ،)3وأجاب السااافير
البريطاني أن ساياساة حكومته تهدف إلى إيجاد المجل التشاريعي في فلساطين ،وأشاار أن
حكومته ساتضاع حدا للمصااعب القائمة في المساتقبل القريب ،وبعد انتهاء المحادثات سالم
السايد ناجي الساويدي رئي الوفد مذكرة إلى السافير البريطاني أكد فيها أن ما يحدث في
فلسااطين من ميسااي جعلتهم يخشااون على مسااتقبل فلسااطين ،ثم طالب الوفد بضاارورة
اإلسراع في معالجة الموقف السياسي(.)4
طلبت اللجنة العربية في فلساطين إذنا من السالطات بعقد مؤتمر عربي عام يقول
كلماة جهرة ومجتمعاة ،لكنهاا رفضااااات بحجاة خوف التهي  ،فااتفقات مع لجناة الادفااع عن
فلساااطين في ساااوريا على عقد مؤتمر في بلودان( –)5ساااوريا ،وأرسااالت الدعوات إلى
مختلف الهيئات والشاااخصااايات العربية ،وقد توافدت الوفود من مصااار والعراق ولبنان
وسااوريا وشاارق األردن وفلسااطين حتى بلا عدد الوافدين أربعمئة وخمسااين( ،)6تمثلت
سااوريا ب 115شااخصااا وفلسااطين ب 97ولبنان ب 59والضاافة الغربية ب 29والعراق
ب 9ومصر ب 2وطرابل

ب.)7(1

ولعل حضور هذا العدد الكبير للمؤتمر ومن بالد عربية عديدة كان دليال على أن
قضاية فلساطين بدأت تساتقطب اهتمام العالم العربي في تلك المرحلة ،فلم تكن المواصاالت
بين البالد العربية ميسارة كما هي اليوم سايما وأن أولئك الذين ساافروا من مصار والعراق
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والحجاز ،كما أن المندوبين الذين سااافروا من فلسااطين وشاارقي األردن تعرضااوا بشااكل
خاص أنواعا من التضيي من السلطات البريطانية سواء أثناء سفرهم أو عودتهم(.)8
عقادت الجمعياات والنوادي الوطنياة والقومياة في العراق في  4أيلول ،1937
اجتماعا النتخاب من يمثلها في مؤتمر بلودان ،وأسااافر االجتماع عن انتخاب كمال الدين
الطاائي لتمثيال جمعياة الهاداياة اإلساااااالمياة ،ومحماد بهجات األثري لتمثيال جمعياة الشااااباان
المساالمين ،ومحمد مهدي كبة وعبد الرحمن الخضااير لتمثيل نادي المثنى ،وسااعيد ثابت
لتمثيال جمعياة الادفااع عن فلساااااطين ،وإبراهيم الواعظ وجميال عباد الوهااب لتمثيال نقااباة
المحامين(.)9
أماا عن توقيات عقاده فيرجع إلى الحرص على عقاده قبال موعاد اجتمااع مجل
العصابة في جنيف ،حتى يمكن اتخاذ موقف عربي موحد تجاه قضاية فلساطين ،ولساماع
كلمة العرب والمسلمين للدول المتمثلة في العصبة(.)10
افتتل المؤتمر في  8أيلول  ،1937واختير لرئاسااته ناجي السااويدي أحد رؤساااء
العراق سااابقا و(معتمد جمعية الدفاع عن فلسااطين) ،فجاء االختيار متناساابا مع الموقف
القومي الذي وقفه العراق حكومة وشااعبا من قضااية فلسااطين ،كما اختير لنيابة الرئاسااة
محمد علي علوية وزير المعارف واألوقاف المصاارية سااابقا ،واألمير شااكيب أرسااالن
والمطران اغناطيو حريكة (مطران حماة (سااوريا) للروم االرثوذك ) ،وألمانة الساار
العام محمد عزة دروزة  ،ورياض الصالل(رئي وزراء لبنان) مراقبا وصابري العسالي
(نائب دمشاا ) مساااعدا ألمين الساار ،وفؤاد مفر (أمين ساار لجنة الدفاع عن فلسااطين
بدمش ) مساعدا ثانيا ألمين السر(.)4
ثم تال فؤاد خليل مفر أسااااماء األعضاااااء بحسااااب أقطارهم ،ثم وقفوا دقيقتين
تكريماا لاذكر شااااهاداء األماة العربياة ،ثم عهاد نبياه العظماة إلى فؤاد مفر بتالوة خطبته
االفتتاحية ،فكانت كلمة تحية وترحيب وشااكر وبيان للغاية من عقد هذا المؤتمر ليب إ
في قضمية فلسمطين العربية وليضمأل األسماليت ويتخت التدابير الفعالة التي من شم نها ن
تسماعد العرت في تل الجز العزيز من الوطن العربي للوصول ىلث الففر في صراعها
العنيف المتواصمل مأل القو ا سمتعمارية من بريطانيا والصمهيونيةه وهتل القو التي
تهدد األمة العربية بالقوة وبشمتث وسماسل الضموط وااكرال بالج عن بقعة مقدسمة من
وطنهماه ...و ننما نطمالمت ب ق ب دنما بمال ريمة والو مدة بنما علث الوعود والعهود التي
قطعها لنا ف ن وف ن بل ن ن ننكر ص م ق إ ىنسممان ب ن يتصممرف بوطننا كام و
مجز و ن يعمدنما بمو و يعمد بمو يما من الشمممممعوته علث ن فلسمممممطين للعرت وليسمممممت
للفلسممممطينيين و دها و نو لي من ق هؤ ن ينفردوا ريد ن طيل عليكا بتقرير
الجز من الوطن التإ يسممكنونوه بل يمكن ن نسمممم لها ن يقرروا مرا يكون فيو
مسممممما ب يماتنما وبو دتنماه كمما نها يسمممممتطيعون ن ينفردوا ب ممل عت المقماومة
لألخطار التي تكتفها من جرا سياسة بريطانيا العقيمة التي اتبعتها في فلسطين (.)11

 | 290العدد عشرون

أ.م.د قتيبة عبد العظيم كاظم & الباحثة .داليا جمال جمعة
كاانا ت الكلماة األولى حساااااب البرناام المعاد هي كلماة العراق ،وقاال نااجي
السااويدي بما ن الوقت ضمميق والقضممية هامة تتطلت الب إ الدقيق بما يكنو الضمممير
فم ني الك ا فم ر من واجبي ن تقمدا بمالشمممممكر الخمالو ل ضمممممرتكا وىلث اللجنمة
الم ترمة التي قامت بواجبها وكانت الوسممميلة الفعالة جتماعنا هتا التإ نتمنث لو من
صممميا فؤادنا كل النجال لت قيق يايتنا الشممريفة  ...و نني تشممرف ن قف ول خطيت
بالنسمبة لألقطار العربية بعد ن سممعتا البيانات الشماملة التي لقاها سكرتير لجنة الدفاع
عن فلسمطين في سموريا باسما الرسي ه ف نا قبل كل شمي بالنيابة عن نفسمي وبالنيابة
عن العراقيين ضمما صمموتي ىلث صمموت المؤتمر ورسي اللجنة الم ترمة ب ن اسممتنزل
الر مات من الر من علث روال الشمهدا ه و سمجل ىعجابي وتقديرإ للرول الطيبة في
الشممممعت الفلسممممطيني التإ امت ن ب قصممممث نواع ا مت انه وبموقفي هتا علن فر ي
وسمرورإ مما شماهدل من رول النهضمة وشمعور األخوة والتضمامن الموجود بين فراد
األمة العربية ...ه (.)12
وأعطيت الكلمة لمحمد علي علوية ليقولها باسام مصار ،فاقترت تحية مفتي القد
الحا أمين الحسايني ،وأن يساجل المؤتمر انتخابه رئي شارف ولو أنه كان غائبا فقوبل
اقتراحاه باالموافقاة  ،ثم قاال و نما قول كعربي من مصمممممر ن األممة العربيمة ىتا وجمت
عليها الدفاع عن فلسمطين ف ولث قطارها بالدفاع هي مصمر التي يجت ن تكون كومة
وشمعبا صمفا وا دا في ماية فلسمطينه ...وعلث التين ينفرون ىلث األماا ن يفكروا في
ن مة طامعة جديدة سمممتدخل في جوارهاه وهتل األمة سممميكون عددها مليونا وا دا
من اليهود بل سمبعة عشمر مليونا بعددها و سمل تها و موالها وسمط هتل األمة العربية
الناشمممسة التي تعمل علث تكوين نفسمممها لتكون داة للسممملا العااه وسمممتكون هتل الدولة
الصمهيونية اس بين العرت وبين ت دية رسمالتها اانسمانيةه و يفن ضمان ن اليهود
سميقتصمرون علث البقعة التي ىعطاؤها ىياهاه ك بل ن اسمتعمارها ينتقل سمامم
بقيودل التهبية ىلث شممرا األردن وسمموريا ولبنان والعراا ومصممر يكبلها بسم سممل من
التهته وىنا نعلن للمأل ن العرت يؤمنون نو خير للجيل ال اضممر ن يفقد ياتو لت يث
األجيال المقبلة ياة طيبة في فل الشرف والكرامة "(.)13
تحدث الدكتور عبد الحميد ساعيد الرئي العام لجمعيات الشابان المسالمين ورئي
لجنة الدفاع عن فلساطين في مصار وقال صمب ت كرامة الشمعوت ااسم مية والعربية
وشممرفها ومسممتقبلهاه صممبم كل ولس مرتبطا ارتباطا وثيقا بقضممية فلسممطين وتحدث
عن أهداف السااياسااة االنكليزية من أقامة دولة للصااهاينة ،وسااياسااتها في إهمال تقارير
لجانها إلى أن كانت الثورة األخيرة وما أتصااال بها من تضاااحيات أهل فلساااطين( ،)14ثم
دعي المطران اغناطيو حريكة مطران حماة (سااوريا) إلى القول فقال تفضممل معالي
الوزير علي علوية باشمممما وقال " :ن مصممممر هي ر الدول بالدفاع عن فلسممممطينه
فليسممممم لي ن اسمممتعير هتا المعنث منو و قول :ن رجال ا كليرو ينما كانوا وألية
ممة انتموا ها ق النما بمالمدفماع عن فلسمممممطين ن كمانوا قيقمة يؤمنون ن فيهما قبر
المسمممميمه و درإ كيف قاا خطباؤها يدعون القوا ىلث الجهاد في القرون الوسممممطث

مجلة مداد اآلداب | 291

جمعية الدفاع عن فلسطين ومشاركتها في المؤتمرات العربية لخدمة القضية الفلسطينية
والدفاع عن تل األماكن المقدسممة فجا ت مسات األلوف باسمما ال روت الصممليبية ب جة
الم اففة علث هتا التراإ المسمي ي وها يسملمونها لقمة سماسوة ألقل الشمعوت ا تراما
لقدسممميتها وىنني خشمممث ن يقال عنها ىنها كانوا علث يير صمممدا في دعواها وىنها
كانوا يخفون ورا تل ال م ت التي دعوها صمممليبية ما تخفي السمممياسمممة دوما ت ت
طياتها من باسل ا سمتعمار وا سمتبداده و ن العرت اشمرف من افف علث قدسمية هتل
األماكن وا ترامها ( ،)15ثم دعي رياض الصالل ليقول كلمة لبنان جاء وألن كانت مصمر
القوية يها السممادة تعلن بلسممان د وزراسها العفاا ن قياا دولة يهودية في فلسممطين
مهمدد لهماه فلبنمان يجمت ن يعلا ن همتل المدولمة التي تقوا علث مدودل ليسمممممت المدولمة
اليهوديمة الصمممممويرة بمل تلم اامبراطوريمة العفمث " ،وتحادث عن مظااهرة لبناان للثورة
واإلضراب في فلسطين بمختلف الوسائل وكم من شهيد وقع في مختلف أنحاء بيروت في
سبيل نصرة فلسطين(.)16
دعي الدكتور صاااابحي أبو غنيمة ليقول كلمة األردن فقال " ن شممممرا األردن
قمالمت كلمتهما في الثورة الفلسمممممطينيمة األولث والثمانيمةه فم تا طلمت منهما القول مرة خر
بصدد التقسيا فستقولها بدا الشهدا (.)17
دعي محماد عزة دروزة ليقول كلماة اللجناة العربياة العلياا ،فتال كلماة معادة شاااااكر
فيها لجنة الدفاع عن فلساااطين ورئيساااها والحكومة الساااورية وحيا زعماء األمة العربية
الذين حضاروا المؤتمر ،ونوه بالقضاية الشاريفة التي قابلت بها األقطار الشاقيقة مقترحات
اللجنة الملكية ،كما نوه بعطف العالمين العربي واإلساااالمي مشااايرا إلى أهمية فلساااطين
موقعا ودينا ،وأشاار إلى ما تعرضات له فلساطين منذ قرون الحروب الصاليبية وكيف
انتهات باالنصااااار ،ثم تحادث عن المؤتمر اليهودي العاالمي الاذي عقاده الصاااااهاايناة في
زيورخ( ، )18وفيه تبين أن اليهود على اختالف مذاهبهم وأهوائهم متفقون عاااااااالى تثبيت
المطامع الخطيرة في جميع فلسطين وشرق األردن(.)19
اقترت الرئي ناجي الساويدي على المؤتمر بتأجيل تالوة برقيات التأييد ورساائله
إلى الجلساااة التالية ،وتفويض مكتب المؤتمر اختيار أعضااااء اللجان ودعوتهم إلى العمل
في اليوم التالي وإرسااال برقية إلى مجل عصاابة األمم بمناساابة انعقاده باسااتنكار تقساايم
فلساااااطين ،وقاال أن اليوم التاالي يخصاااااص كلاه إلعماال اللجاان ،وفي اليوم التاالي قرر
انتخاب ثالث لجان للمؤتمر هي :اللجنة الساااياساااية واللجنة االقتصاااادية والمالية ولجنة
الادعااياة( ، )20ثم افتتحات الجلساااااة الثاانياة للمؤتمر واألخيرة للبحاث في القرارات التي
وضااعتها اللجان وخالصااة برقيات ورسااائل تأييد الدول التي شاااركت في المؤتمر ،وقد
نشاب نقا عنيف في هذه الجلساة إذ أراد فري من الشاباب العربي اساتمرار البحث في
القضاية الفلساطينية ،وعدم االساتعجال في إصادار القرارات ،مؤكدين أهمية قضاية فلساطين
وخطورتهاا ،وأنهاا تساااااتوجاب در ومنااقشاااااة كاافياة ،لكن نوه ناائاب الرئي محماد علي
علوية لهذه المساألة قائال بأن قضاية فلساطين قضاية معروفة من الجميع ،وأن هناك خطر
ال تخفى ظواهره ومواطنه على أحد وهو الخطر الصاهيوني ،وأن الوقت قصاير ال يتساع
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للبحث والمناقشااااة ،وطلب من السااااكرتير أن يتلو القرارات ،وقد تمت موافقة أعضاااااء
المؤتمر عليها( ،)21ثم تليت القرارات وكانت كاألتي :
 -1أن فلسطين جزء ال يتجزأ من األقطار العربية .
 -2رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها .
 -3اإلصااااارار على طلاب إلغااء االنتاداب ،ووعاد بلفور ،وإبادالهماا بعقاد معااهادة مع
بريطانيا ،تضمن للشعب العربي الفلسطيني استقالله وسيادته ،وأن تكون حكومته
دستورية لألقليات فيها ما لألكثرية من الحقوق وفقا للمبادئ الدستورية العامة .
 -4تأييد طلب وقف الهجرة اليهودية عاجال ،وإصادار تشاريع يمنع انتقال األراضاي
من العرب لليهود .
 -5يعلن المؤتمر أن اساااتمرار الصاااداقة بين الشاااعبين البريطاني والعربي متوقف
على تحقي المطالب السااابقة ،وأن إصاارار انكلترا على سااياسااتها في فلسااطين
يرغم العرب جميعاا على اتخااذ اتجااهاات جاديادة ،كماا أن االئتالف بين العرب
واليهود ال يتم أال على هذه األس .
 -6إبالغ هذه القرارات إلى عصبة األمم ،وغيرها من المراكز ذات الشأن(.)22
اتخذ المؤتمر ميثاقا عاهد المؤتمرون أنفساهم عليه واقروه باإلجماع ،وكان نصاه:
يعاهد المؤتمرون نفسمممممها ماا التاريم واألمة العربية والشمممممعوت ااسمممم ميةه و ن
يسمتمروا في الكفال والنضمال في سمبيل القضمية العربية في فلسمطين ىلث ن يتا ىنقاتهاه
وت قيق السمممميادة العربية فيها "( ،)23وفي ختام المؤتمر ألعماله ألقى ناجي السااااويدي
خطابا( ،)24وأرساال قرارات المؤتمر إلى مجل العصاابة في جنيف ،وطلب من المجل
حل القضاية الفلساطينية على األسا التي اقرها المؤتمر إقرارا للساالم( ،)25ووجه برقية
تهنئة إلى الملك غازي بمناسابة عيد جلوساه على العر باسام أعضااء المؤتمر ،وأرسال
برقيات الشاكر إلى الملوك والرؤسااء العرب والمسالمين لعطفهم على القضاية الفلساطينية،
وأرسااااال برقياة شاااااكر إلى الزعيم الهنادي جواهر الل نهرو على اهتمااماه باالقضااااياة
الفلساطينية( ،)26وأرسال برقية إلى قداساة البابا في روما يوجه فيها أنظاره إلى التأمر على
فلساطين المقدساة من جراء ساياساة التهويد والتقسايم المتبعة من قبل السالطات البريطانية،
ومن ثم أرسااااالات بعاد ذلاك مقررات المؤتمر إلى المكتاب العربي في لنادن وإلى رئي
وزراء بريطانيا وإلى الصااااحف البريطانية مثل صااااحيفة (التايم )( ،)27وقرر المؤتمر
إرسال برقية شكر للحكومة السورية لتمهيدها جميع السبل لعقد هذا المؤتمر(.)28
أبلغت اللجنة العربية العليا في القد بمقررات المؤتمر ،ثم أرسااال أمين الحسااايني
فور انتهاء المؤتمر برقية باسم (اللجنة العربية العليا) إلى عصبة األمم ،تضمنت المطالب
الوطنياة التي تم إقرارهاا في مؤتمر بلودان( ،)29وأنفض المؤتمر ،ومن أعظم توفيقااتاه
اختيار ناجي السويدي لرئاسته(. )30
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ثانيا  :مؤتمر الزبداني في سوريا . 1937
اتجهات أنظاار الشاااابااب العربي بعاد انتهااء المؤتمر العربي في بلودان إلى عقاد
مؤتمر عام للشااباب العرب ،فعقدوا جلسااة في قاعة حديقة الزبداني في سااوريا حضاارها
ممثلو األقطار العربية من الشاباب أطل عليه مؤتمر الشاباب القومي ( ،)31وأن السابب
الحقيقي على إقدام الشااااباب العربي على عقد المؤتمر هو لعدم إعطاء الشااااباب العربي
الفرصااة الحقيقية في مؤتمر بلودان ،وأن منظمي المؤتمر والمشاارفين كانوا يخشااون من
صدور قرارات متطرفة قد تؤثر عليهم وعلى مواقف حكوماتهم(.)32
كان من أ برز المشاااااركين به من العراق كل من يون الساااابعاوي وعبد الرحمن
الخضاااير وساااعيد الحا ثابت وصاااادق البصا اام ،فضاااال عن أعداد كبيرة من الشااابان
القوميين( ،)33وحضر عدد من ممثلي األقطار العربية(.)34
اختير إلدارة الجلساة يون السابعاوي ،وألمانة سارها أكرم زعيتر وكاظم الصالل،
وأنطل المتكلمون يتحدثون عن ضااارورة جمع كلمة الشااابان العرب القوميين ووضاااع
منها قومي مشاترك لشاباب العرب القوميين من المحيط إلى الخلي  ،وتولى أكرم زعيتر
اساتعراض بعض الجهود الساابقة في هذا المجال ،كتأساي عصابة العمل القومي ومنظمة
الجوال الق ومي والناادي العربي وناادي المثنى ،ثم جر نقاا وعرضااااات مقترحاات كماا
جر التصاااااويات على مقترت يقرر المجتمعون نمو قمد ن األوان لعقمد مؤتمر عربي
يمثمل شممم مبمات العرت القوميين في كمافمة األقطمار العربيمة للقيماا بواجبها متعماونين ن و
القضممممية العربية وت قيق هدافها وعل هذا االقترات بأن ال يكون المؤتمر المنشااااود
قاصرا على ممثلي شباب سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وشرق األردن(.)35
نوقشاات بصااورة خاصااة األسااباب التي حرمت هذا المؤتمر التمهيدي المرتجل من
ممثلي شااباب مصاار والسااودان والمغرب شاامال أفريقيا  ،واتف الحاضاارون على أن
يعقد هذا المؤتمر بعد اسااتكمال أسااباب نجاحه في إحد العواصاام األوربية ،حيث يتوافر
الجو الحر ويخلو من المؤثرات المحلية أو القطرية في البالد العربية(.)36
انتخاب المؤتمرون لجناة تحضااااايرياة حرص على أن يكون معظم أعضاااااائهاا من
المقيمين بادمشاااا  ،وقاد أضااااايف إليهم :أكرم زعيتر وفرياد زين الادين وكااظم الصااااالل
وواصاف كمال ،ثم انتخب عرفان جالد أمينا للصاندوق ،وتبرع كل من الحاضارين بمبلا
من المال ،وفي العاشارة مسااءا انفض االجتماع الذي هو من أروع نتائ المؤتمر الكبير،
وهكذا كانت قضية فلسطين قد وحدت شباب العرب القوميين في الوطن العربي(.)37
أقاام ناادي المثنى بعااد ع ودة الوفاد العراقي من مؤتمري بلودان والزباداني حفاال
اساتقبال كبير على شارف ناجي الساويدي وباقي أعضااء الوفد ،فكان ذلك مناسابة أخر
عبر من خاللها أعضاااااء النادي عن دعم القضااااية الفلسااااطينية والتنديد بالسااااياسااااة
البريطانية(.)38
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ثالثا  -المؤتمر النساسي الشرقي األول في القاهرة. 1938
ي عد المؤتمر النساائي من أهم المؤتمرات الذي عقدت دفاعا عن القضاية الفلساطينية،
وتميز هذا المؤتمر المنعقد في القاهرة بتاريخ  1938بطابعه النساااوي ،إذ دافعن النساااوة
في الوطن العربي ومنهن معروفات بمواقفهن الوطنية والقومية ضاد االساتعمار ونادن في
تحرير أوطانهن ،فقد شااغلت هذه النسااوة المجتمعات في مدنهن بشااكل عام وفي القاهرة
بشاااكل خاص ،إذ تكونت لجنة ساااميت بلجنة السااايدات للدفاع عن فلساااطين ،وقد أعدت
تفويضاا للسايدة هد هانم شاعراوي()39باسام الهيئات النساائية في العراق وساوريا ولبنان
وفلساطين ،وقد أرسال التفويض في  7تموز  1938إلى لبنان أوال إذ وافقت عليه ووقعته
رئيساة االتحاد النساائي العربي السايدة ابتها قدورة ،ثم إلى فلساطين إذ وقعته ساكرتيرتا
لجنة السايدات العربيات بالقد زليخة الشاهابي و شااهنده دزدار كما وقعته عن الجمعيات
النساائية في العراق السايدة نازك علي جودت ،ووقعته عن ساوريا ساكرتيرة لجنة الدفاع
عن فلسطين فيها السيدة بهيرة العظمة(.)40
أماا نص التفويض جااء كااالتي  :ن هيسمات السممم ميمدات العربيمات المجتمعمات في
بيروت من العراا وسموريا ولبنان وفلسمطين تفوع عصممت تفويضما تاما بالدفاع عن
قضممية فلسممطين ماا لجنة ا نتدابات والمؤتمر النسمماسي الدولي ولد ية هيسة يمكنها
نصممرة هتل الب د المقدسممة التي مضممث عليها عشممرون وهي تجاهد في سممبيل ت ريرها
واسمتق لها وتسمعث انقاتها من الخطر الصمهيوني التإ يهدد كيانهاه و ن هتل الهيسات
تعهد ىلث عصممت يضما المطالبة بت قيق األماني القومية التي قرتها جميأل المؤتمرات
العرب يةه كما نرجو عصممممت السمممعي ال ثيإ لد عصمممبة األما ووزارة المسمممتعمرات
وييرهما من المراجأل السممياسممية لت مين ال ل العملي العادل الو يد لهتل القضممية علث
قاعدة(: )41
 -1ا عتراف ب ق العرت في ا ستق ل التاا في ب دها .
 -2العدول عن تجربة الوطن القومي اليهودإ .
 -3ىنهما ا نتمدات البريطماني وتبمديلمو بمعماهمدة ممماثلمة للمعماهمدة البريطمانيمة –
العراقيةه والمعاهدة البريطانية – المصممريةه بموجبها تنش م في فلسممطين دولة
تات سيادة مستقلة.
()42
 -4وقف الهجرة الصهيونية وبيأل األراضي وقفا تاما . ".
وجه ت الساايدة هد هانم شااعراوي نداء إلى ساايدات مصاار والشاارق لعقد (مؤتمر
نسااائي شاارقي) لبحث ومعالجة القضااية الفلسااطينية ،وكان نص النداء كالتالي " فباسمما
ال ق والعدل واانسممانية هيت ب خواتي العربيات الشممرقيات جميعا ن يرفعن الصمموت
عاليا با تجاج ويسممممرعن بنجدة ىخواننا بنا فلسممممطينه وفق جميعا ىلث التعاون
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والتضمامن في دا الواجت ن و اانسمانية ( ،)43ورأت أن يكون موعد انعقاده في -15
 18تشرين األول .)44(1938
أرسااالت اللجنة العليا لجمعية الدفاع عن فلساااطين وفد يمثل المرأة العراقية في هذا
المؤتمر ،فكان الوفد مكون من صابيحة ياساين الهاشامي ومنيبة عبد اللطيف ثنيان ورفيعة
الخطيب وماري وزير(.)45
أعدت القاعة الكبر في دار االتحاد النساائي في مصر ،ورفعت اإلعالم المصرية
والساااورية واللبنانية والعراقية والفلساااطينية (وهو علم الثورة العربية) واعدت شااارفات
القااعاة للرجاال ،وخصاااااص مكاان للصااااحاافاة ،وجعال مكاان خااص لكال وفاد من وفود
السيدات ،على أن تجل الخطيبات على المنصة(.)46
عقاد المؤتمر اجتمااعاا تمهيادياا في  13تشااااارين األول  ،1938انتخبات فياه هاد
شعراوي رئيسة للمؤتمر ،كما انتخبت صبيحة الهاشمي ك حد وكيالت الرئيسة ،ورفيعة
الخطيب إحد ساااكرتيرات المؤتمر ،ومنيبة ثنيان إحد الساااكرتيرات المسااااعدات ،أما
ماري وزير فقد انتخبت ك حد المراقبات للمؤتمر(.)47
افتتل المؤتمر أعماله يوم  15تشارين األول  ،1938إذ وقفت السايدة هد شاعراوي
وافتتحت الجلسااة بتحية ألروات الشااهداء والوقوف دقيقتين تمجيدا لذكراهم ،ثم ألقت كلمة
باسام وفد مصار إذتحدثت عن الفظائع التي نزلت بفلساطين فكانت ساببا في تنبيه الشاعوب
العربية وتوحيد كلمتها وأشاارت أن فلساطين تثور وتجاهد ال لنيل اساتقاللها فقط بل للنجاة
من حكم اإلعدام الذي أصادره عليها بلفور وتنفذه بريطانيا بكل فظاعة ووحشاية  ،...كان
هذا االجتماع األول للمؤتمر تحدثت كل سيدة باسم الدولة التي تنتمي إليها(.)48
كان من بين المتكلمات صابيحة ياساين الهاشامي أعربت في بداية كلمتها عن فرحتها
واغتباطها بالمظهر الجديد من التعاون بين بالد العرب وأشارت إلى البؤ والشقاء الذي
حل بفلساطين الشاقيقة ،ومجدت أعمال البطولة وميثر التضاحية للشاعب العربي الفلساطيني
الاذي حاارب اإلمبراطورياة البريطاانياة كماا أشاااااارت إلى األثر الاذي سااااايتركاه عقاد هاذا
ا لمؤتمر على أبناء فلساااطين من إنه سااايجعلهم يشاااعرون إنهم غير منساااين ،وأن نسااااء
ورجال البالد العربية األخر يعملون ما يساااتطيعون في سااابيلهم ،كما وعرضااات على
المؤتمر موقف نسااء العراق من القضاية الفلساطينية الذي يتلخص بتأييد وتعزيز السايادة
العربية في فلسطين واستنكار الفظائع التي يرتكبها االستعمار والصهيونية في تلك البالد،
ودعوة االنكليز بالرجوع عن سااياسااتهم في فلسااطين والقضاااء على االندفاع وراء أحالم
الصاهيونية وطالبت بوضاع مذكرة إضاافية تتناول الميساي التي ساببتها الساياساة البريطانية
في فلساطين ورفعها إلى الحكومة البريطانية وعصابة األمم والدوائر الساياساية في العالم
وأهم الصاحف األجنبية وساائر الجمعيات النساوية واقترحت تشاكيل نواة لمؤساساة نساوية
عربية دائمة تعمل على جمع اإلعانات والتبرعات وإرساالها إلى فلساطين مؤكدة استطاعة
المرأة وكفاءتها للمساهمة في هذا األمر(.)49
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قبل أن تعلن الرئيساة انتهاء الجلساة لفتت النظر إلى المعرض الذي أقيم في الصاالة
اليمنى لمصانوعات فلساطين وتحفها التي تباع لمنفعة منكوبيها ،ثم أعلنت انتهاء الجلساة،
فهرع الحضور يهنئون هد شعراوي على التوفي العظيم الذي أصاب المؤتمر(.)50
عقدت الجلسااة الثانية للمؤتمر في  16تشاارين األول  ،1938فأعربت الساايدة هد
عن ساارورها بنجات الجلسااة األولى ،تكلمت في هذه الجلسااة باساام العراق اآلنسااة رفيعة
الخطياب ،فحملات للمؤتمرات تحياة المرأة العراقياة ،ثم تحادثات عن الثورة الفلساااااطينياة
وقالت لا نجتمأل لنبكي شممهدا فلسممطينه نما اجتمعنا لنسممجل ر إ المر ة العربية في
ل قضممية فلسممطين ولنبعثها صممرخة داوية من األعماا توقف في العرت والمسمملمين
الكرامة الوطنية...ه بل اجتمعنا لنوني نشممودة القوةه نشممودة ال رت فالعالا يفها
صمممموات المدافأل و زيز الطاسرات " ،وقد وجهت إلى مجاهدي فلسااااطين والمعتقلين
والمبعدين تحية المرأة العراقية ووالئها وإخالصها لمبادئ الثورة(.)51
ألقات الساااايادة مااري عباد المسااااايل وزير كلماة قاالات " ن العمالا العربي تنمازعمو
عماطفتمان :زن وفخره ال زن ن العرت اليوا همدف ا عتمدا علث ريتها وب دهاه
والفخر ألنها لا يخنعوا للضمميا مسممتميتين في الدفاع عن قهاه ون ن النسمما علث ما
فطرنا عليو من رقة الشمعور نؤيد رجالنا في وجوت التترع بالقوة ا قاا قنا و ماية
مدودنما ومنمازلنماه وكمل منما تعتبر فلسمممممطين وطنهما وتعتبر كمل مما تملكمو فمدا همتا الوطن
"(.)52
كانت الجلسااة األخيرة للمؤتمر قد عقدت في  18تشاارين األول  ،1938فلخصاات
الرئيسااة في إجادة الجلسااتين السااابقتين وأكدت أهمية المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ،
وأشاااااارت إلى تصاااااريل بعض الجرائد والمقاامات االنكليزية بضااااارورة وقف الهجرة
والعدول عن التقسايم ،األمر الذي دفع صاحافة أمريكا وبعض سااساتها إلى الوقوف بجانب
اليهود واالنتصار للباطل على الح في غير استحياء(.)53
أماا منيباه ع باد اللطيف المادرساااااة في دار المعلماات في بغاداد ،فقاد بينات في كلمتهاا
التي ألقتها في هذه الجلساة ،أهمية عقد المؤتمر وأثره في النهضاة القومية العربية ،ورأت
باأن ذلاك األثر لن يكون باارزا وعظيماا أال إذا اقترن القول باالفعال وتنفياذ القرارات بهماة
عالية وأشاااارت إلى ماعاناه الشاااعب العربي في فلساااطين من ظلم وجور وتوجهه نحو
األقطار العربية ليساتمد منها العون ،ونوهت بأهمية القوة الساتعادة فلساطين إلى أحضاان
(.)54
األمة العربية
اتخذ المؤتمر المذكور اثنين وعشارين قرارا بشاأن القضية الفلسطينية ،وقد اشتركت
أعضاء الوفد العراقي في صياغة مقررات المؤتمر ،يمكن إجمالها :
( تحميل دول الحلفاء مسااؤولية مشااكلة فلسااطين التي خلقتها  ,مناشاادة الملوك واألمراء
العرب والمسلمين التدخل لحل القضية بالح والعدل ,اإلبراق إلى أقطاب الدول تشمبرلن
(رئي وزراء بريطااانيااا( ،)1940 -1937وهتلر(حاااكم المااانيااا (،)1945 -1933
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وموسااااايليني(حااكم ايطاالياا ( )1943 -1922ودالديياه (رئي

وزراء فرنساااااا -1933

 ))1940ومناشااادتهم التدخل لحل القضاااية بالعدل  ,االتصاااال بالمنظمات النساااائية في
العالم لحثها على االنتصااااار لقضااااية الح  ،تأييد مطالب العرب في فلسااااطين من إلغاء
االنتداب ووعد بلفور ووقف الهجرة وانتقال األراضاااي العربية لليهود واألجانب ورفض
التقسايم  ,وإنشااء دولة فلساطينية ذات سايادة واساتنكار الساياساة البريطانية ,االحتجا على
التدمير واالضاااطهاد والتعذيب والمطالبة ب طالق سااارات المساااجونين والمعتقلين وإعادة
المبعدين  ,دعوة كل عربي وعربية إلى مسااااعدة المجاهدين الفلساااطينيين الذين يدافعون
عن وجودهم وعن مسااااتقبل األمة العربية  ,اإلبراق لتشاااامبرلن رئي وزراء بريطانيا
وعصاابة األمم ورؤساااء الحكومات األوربية باالحتجا على سااياسااة البط في البالد
المقدسااااة ,مناشاااادة الرئي األمريكي فرانكلين روزفلت ( ،)1945 -1933باسااااتنكار
انتصاااار األمريكان لباطل الصاااهيونية باسااام الساااالم ،أال يكون نفوذ اليهود من عوامل
اساتمرار شاقاء ساكان البالد المقدساة ,اعتبار إصارار بريطانيا على ساياساتها في فلساطين
عمال عدائيا ضاد العرب واإلساالم ,تشاجيع االقتصااد العربي  ,تأليف لجان من السايدات
في البالد العربية للدفاع عن فلسااطين على أن تكون لجنة مصاار هي الرئيسااية المركزية
التي يناط بها تنفيذ المقترحات القاضاية ب نشااء مكتب دعاية رئيساي للقضاية في القاهرة ,
تخصايص أيام لفلساطين لمعونتها ,مسااعدة أبناء فلساطين على دخول الجامعات العلمية،
وإيواء وتعليم أبناء وبنات الشااهداء  ,شااكر الملك فاروق الذي انعقد في عهده أول مؤتمر
نساائي عربي ,شاكر الحكومة المصارية التي أتاحت للمرأة العربية من جميع بالد العرب
أن تقف إلى جااناب الرجال العربي في الادفااع عن فلساااااطين ,تحياة مجااهادي فلساااااطين
وأحرارها ولجنتها العليا وعلى رأساها ساماحة المفتي ,المطالبة بتجريد اليهود من الساالت
أساوة بالعرب( ,)55اإلبراق لقداساة البابا ورؤسااء األديان في أوربا وأمريكا ،وإلى سايدات
الهند اللواتي اشااتركن في الدفاع عن القضااية الفلسااطينية ،وشااكر الساايدة هد شااعراوي
واالتحاد النسااائي المصااري لجهودهما في ساابيل فلسااطين وعقد هذا المؤتمر التاريخي
الموف (.)56
لم تقف المرأة العربية مكتوفة األيدي إزاء المخططات االساااتعمارية والصاااهيونية
التي أحدقت في فلساطين بل ثارت من أجل مناهضاة تلك الساياساات ،وظهر ذلك بصاورة
واضحة من خالل عدد من النساء العربيات .
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الخاتمة
شاااااركت جمعية الدفاع عن فلسااااطين في عدة المؤتمرات العربية لنصاااارة القضااااية
الفلسااطينية منها ،مؤتمر بلودان في سااوريا عام ,1937وقد أرساال وفد يمثل الجمعية في
هذا المؤتمرات وكان الوفد برئاساة ناجي الساويدي معتمد جمعية الدفاع عن فلساطين ,وقد
اختير ناجي السااااويدي لرئاسااااة مؤتمر بلودان نظرا للموقف القومي الذي قدمه العراق
حكومة وشعبا من دعم القضية الفلسطينية في كافة مراحلها.
كاان من أهم قرارات المؤتمر :أن فلساااااطين جزء ال يتجزأ من األقطاار العربياة ,
رفض ومقاومة تقسااايم فلساااطين وإنشااااء دولة يهودية فيها  ,اإلصااارار على طلب إلغاء
االنتاداب ،ووعاد بلفور ،وإبادالهماا بعقاد معااهادة مع بريطاانياا ،تضااااامن للشااااعاب العربي
الفلساطيني اساتقالله وسايادته ،وأن تكون حكومته دساتورية لألقليات فيها ما لألكثرية من
الحقوق وفقاا للمباادئ الادساااااتورياة العااماة  ,تاأيياد طلاب وقف الهجرة اليهودياة عااجال،
وإصدار تشريع يمنع انتقال األراضي من العرب لليهود .
أما مؤتمر الزبداني فقد عقد في ساااوريا أيضاااا في نف السااانة  ,فبعد انتهاء مؤتمر
بلودان عقد مؤتمر عام للشاااباب في الزبداني  ,وأن السااابب الحقيقي على إقدام الشاااباب
العربي على عقد المؤتمر هو لعدم إعطاء الشاااباب العربي الفرصاااة الحقيقية في مؤتمر
بلودان,وأختير إلدارة الجلساااة يون السااابعاوي  ,ومن أهم األمر التي نوقشااات في هذا
المؤتمر التأكيد على مقررات مؤتمر بلودان وضرورة توحيد كلمة العرب .
أماا عن المؤتمر النساااااائي يعاد من أهم المؤتمرات الاذي عقادت دفااعاا عن القضااااياة
الفلسااااطينية ،وتميز هذا المؤتمر المنعقد في القاهرة بتاريخ  1938بطابعه النسااااوي ،إذ
دافعن النساااااوة ف ي الوطن العربي ومنهن معروفاات بمواقفهن الوطنياة والقومياة ضاااااد
االستعمار ونادن في تحرير أوطانهن ،فقد شغلت هذه النسوة المجتمعات في مدنهن بشكل
عام وفي القاهرة بشكل خاص ،إذ تكونت لجنة سميت بلجنة السيدات للدفاع عن فلسطين،
وقد أعدت تفويضاا للسايدة هد هانم شاعراوي باسام الهيئات النساائية في العراق وساوريا
ولبنان وفلسااااطين ,أرساااالت اللجنة العليا لجمعية الدفاع عن فلسااااطين وفد يمثل المرأة
العراقية في هذا المؤتمر ،فكان الوفد مكون من صاااابيحة ياسااااين الهاشاااامي ومنيبة عبد
اللطيف ثنيان ورفيعة الخطيب وماري وزير ,وانتخبت هد شااعراوي رئيسااة للمؤتمر ,
اتخذ المؤتمر المذكور اثنين وعشاارين قرارا بشااأن القضااية الفلسااطينية ،وقد اشااتركت
أعضاء الوفد العراقي في صياغة مقررات المؤتمر.
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المصادر والمراجأل :
و  :الوثاسق يير المنشورة :
ملفات الب ط الملكي :
رقم الملفة
ت
311/300
.1

السنة
1938

عنوان الملفة
المؤتمر النسائي الشرقي

ثانيا  :الوثاسق المنشورة ( المتكرات )
( )1عباد الكريم العمر ،ماذكرات الحاا محماد أمين الحسااااايني ،األهاالي للطبااعاة والنشااااار والتوزيع،
دمش 1999 ،
( )2مذكرات هد شعراوي ،رائدة المرأة العربية الحديثة ،دار المد للثقافة والنشر ،بغداد. 2005 ،
ثالثا  :الكتت العربية والمعربة :
( )1إبراهيم سااااالم الزاملي ،فلسااااطين في التقارير البريطانية من  ،1947 -1917دار ابن الرشااااد،
القاهرة2015 ،
( )2أكرم زعيتر ،وثائ الحركة الوطنية الفلساطينية  ،.مؤساساة الدراساات الفلساطينية ،ط  ،2بيروت،
.1984

( ،______ )3يومياات أكرم زعيتر (الحركاة الوطنياة الفلساااااطينياة  ،)1939 -1935مؤساااااساااااة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت. 1980 ،
( )4ذاكاار محااي الاادين عبااد هللا ،محمااد يااون

الساابعاوي ودوره فااي الحياااة السياسااية فااي العااراق،

منشورات مكتبة بشار أكرم ،الموصل ،2014 ،ص . 198

( )5رغيد الصلل ،لبنان والعروبة الهوية الوطنية وتكوين الدولة ،دار الساقي ،بياروت.2006 ،
( )6عادل حسان غنيم ،الحركة الوطنية الفلساطينية من ثورة  1936حتى الحرب العالمية الثانية ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة. 1980 ،
( )7عبا

عطية جبار ،العراق والقضاااية الفلساااطينية  ،1941 -1932مطبعة جامعة بغداد ،بغداد،

. 1983

( )8عصام الغريب ،الحا أمين الحسيني ودوره في الحركة الوطنية الفلسطينية( ,) 1974 -1897
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  ,بيروت .2014 ،
( )9عماد أحمد ألجواهري ،نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق  , 1942 -1934مطبعة
الجاحظ  ,بغداد . 1984 ,
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( )10فاضال حساين  ,تاريخ فلساطين الساياساي تحت اإلدارة البريطانية ،مطبعة الرابطة ،بغداد1956 ،
.
( )11محمد عزة دروزة ،القضااية الفلسااطينية في مختلف مراحلها ،1 ،المكتبة العصاارية ،بيروت،
.1959
رابعا  :الرساسل وا طاريم :
( )1سعيد شخير سوادي الهاشمي ،ناجي السويدي ودوره في السياسة العراقية  ،1942 -1921رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية أبن الرشد ،جامعة بغداد. 1990 ،

خامسا :الموسوعات :
()1عبد الوهاب الكيالي ،موساوعة الساياساية ،1 ،المؤساساة العربية للدراساات والنشار ،بيروت1985 ،
.
( )2محمد اشتية ،موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية ،دار الجليل للنشر ،عمان. 2011 ،
سادسا  :الص ف العراقية :
 -1االستقالل . 1937
-2البالد. 1937

الهوامش
()1

تعتبر ثورة الشي ييز لد الالق ال ا ي ي البااية الطبزعزة لثورة  ،1939 -1936فمنذ اسي ييتشي ييخ الشي ييز
ال ا ي ي

نا ن ا لت ي ي ة س لنزة سي ييز سي ييزة يم ثلة ت ةعة للشي ييز ال ا ي ي  ،ي لق

المبي ري ي ي ي ي ي يرة فتتبي المرانب العر زية اقننبزية يب الوثي ري البراطي نزية تيذ ر

ك نا

ثة سي ي ي ي ي ييطو ل ية ق يا خ إ اى العت ي ي ي ي ي ي ة س في  15نزا ي ي ي ي ي ي

ولكر  ،إذ

ل ا الني ار لل ر ب لا يق الا ي ي ييز راس قت لخو
يعنمخل يق العرب ،اذ ر يتي ي ييار ار

الاي ي ييز راس الذلق
جم س يب نئة ق

 ،1936تبعتخ

خ العرب لل اليخو في نب

ثة  15نزاي ي ي ي ،

لل

ااية اق اا

راي ن ل -

المب ري ي يرة نا

الطراي االل النت ي ي ي ي ي ييا اق ل يق نزاي ي ي ي ي ي ي

الهتوية ا تما ة قير فوارنا قوة يا ي ي ييلهة لتع

ذ

عخرس العتي يي ةة الث لثة التي

تاي ي ييببا في تل اله ثة التي التبرتخ يعنل المت ي ي ي ر ااية اق اا
اق اا

ياايية تلي اق ياا

س ي ي ييلبا العتي ي ي ي ةة ر ب

العتي يي ةة ثل عخرس لتي يي ةة ث نزة ةعا ذل  ،في ينتت ي ييا نزاي ي ي
ةعا

اا

الثورة

المب ر ي ي يرة للثورة ،إذ اذس

تتت ي لا ت تهولا إل ثورة ر ييعبزة يا ييلهة ،لننر :ل ل ا ييق منزل ،الهر ة
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الو نزيية البلاي ي ي ي ي ي ييطينزيية يق ثورة  1936ت الهرب الع ي لمزيية الث ي نزيية ،يتتبيية الا ي نجي ،ال ي رة،
 ،1980ص . 35
()2

لطزي ي يية نب ي ي ي ر ،الع ي ي ي ارق ال ضي ي ييزة البلاي ي ييطينزة  ،1941 -1932يطبعي ي يية ن يعي ي يية ة ي ي يياا ،

عب ي ي ي

ة اا  ،1983 ،ص . 446
( ) 1ف ض ي

ا يييق ت را فلا ييطيق الا ييز س ييي تها ار ارة البراط نزة ،يطبعة الراةطة ،ة اا 1956 ،

ص . 37 -36

()2

تضي ي ي ييمق ت رار اللجنة الملكزة لمهة ت راازة لق فلاي ي ي ييطيق ينذ اقلا الث ني قب الميال يب التر يد
لل اق ض ي ي ي ي ي

في فلاي ي ي ي ييطيق ينذ اء ار ارة المانزة في تموز  1920ت قز اللجنة ةعملخ ،

ري يلة ياي ر ار ارة اقيق الع
مير  ،ا تم ل إيج

الماي ر الم لزة اق ارضيي الخجرة المع رإل ار اراس المهلزة

ارل لل ض ي ييزة ،تهاثا اللجنة لق النر إل ال رة التي تجع ا تواء

ذ الع ملزة ي ار يهتم  ،فوري ي رس إل الن اد الما ييتعت ييي يق العرب اليخو الذ د يجمعخل لق
راةطة يش ييتر ة ،تاتلا ز تخل الث زة ادنتم عزة تب لق ي نيخل ال ويزة ،يم يا ييتهي يع
ن ء قويزة يش ي ي ييتر ة لخم

ذا الن اد سييتد ا اتا ي ل ،

ق ية

لخ ر  ،الودء،

لة ا اة لالن

ت الر اللجنة

فجوة

العواي الا رنزة المتمثلة في از ي تمتب الا ل العر زة ة سييت اللخ

سي ي ي ييز تخ  ،اسي ي ي ييتمرار النر إل التي ي سي ي ي ييي ينخ اليخو في ر  ،اسي ي ي ييتمرار الرل ية البراط نزة
لل ضزة اليخو ية ستداا اقيور تع ياا تا ورا ،ان لز
الذاتي ي ب العرب اليخو ادري ي ي ي ي ي ييتراا ز
رس اللجنة اسيته لة

المشيتلة ةمنأ

في اريت

إيج رت يق رت ل الهتل

تتوفر ز العاالة المطلو ة لكليخم  ،يق ذا المنطي
يق العرب

اليخو يط لبخل يلة،

ترا

ينخم

تها تل اآلار ،ي ا اقير ذل فال ا يق إيج يارج يق ذا الموزق الذ يايتبه لوي
ةعيا لو  ،نياس اللجنية يذا المارج في فكرة قزي
فلاييطيق ،رس

ي يق العرب اليخو ةهتل قاي ي ي ي ي ي ييل يعيق يق

تنبيذ تل البكرة يعطي يال لتو يا الاييال في النخ ية ،للتب يييي لننر :ل ل

اق منزل ،المتار الا ي ،ص . 153 -151

( )3نرااة البال  ،العا  26 ،955ب.1937 ،
( )4ض ي ييل الوفا البرلم ني

يق :العيق يهما رضي ي ي الش ي ييبيبي العيق ي س ي يييق الاض ي ييير  ،النواب لبا

العداد ال ت ي ي ب ر ف ري ةطي
الشز للي =
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ز رييياا ام  ،لننر :سييعيا ريياير س يوا

=

الخ رييمي ،ن ني الاييواا

ر في الاييز سيية العراقزة

 ،1942 -1921رسي ي لة ي ناي ييتير (مير ينشي ييورة) ،لزة ق الرري ييا ،ن يعة ة اا  ،1990 ،ص
. 155
المتار نبا  ،ص . 155

()3

()4المتار نبا  ،ص . 156 -155
لو ا :

()5

يق يشي ي ي ييي ل ا ز المؤتمر العر ي في  7للول ،1937

و يتي ي ي ييزي في سي ي ي ييورا قرا

لبهث تطوراس ال ض ي ي ي ييزة البلا ي ي ي ييطينزة اتا ذ يوقا ينخ  ،لننر :لبا الو ب الكز لي ،يوس ي ي ي ييولة
الاز سزة ،ج ،1المؤساة العر زة للاراس س النشر ،ير س ،1985 ،ص . 563

()6

يهما لدة ر زة ،ال ضيزة البلايطينزة في ياتلا ي ار لخ  ،ج ،1المتتبة العتيراة ،ير س،1959 ،
ص  183؛ لبا الكرال العمر ،يذ راس اله ج يهما ييق الهاي ي ي ي يييني ،اق لي للطب لة النشي ي ي ي يير
التوزاب ،يشي ، 1999 ،ص . 35
العر ة الخواة الو نزة تكواق الا لة ،ار الا قي ،يير س ،2006 ،ص.91

()7

رميا التلأ ،لبن

()9

نرااة البال ،العا  5 961للول. 1937 ،

()8ل ل اق منزل ،المتار الا ي ،ص . 356
()10

ل ل اق منزل ،المتار الا ي ،ص . 358

( )4رميا التلأ المتار الا ي ص . 92
()11

كر زليتر ،لويز س كر زليتر (الهر ة الو نزة البلاطينزة  ،)1939 -1935يؤساة الاراس س
البلاطينزة ،ير س ،1980 ،ص . 315

()12

نرااة البال  ،العا  13 ،968للول. 1937 ،

()13

كر زليتر ،المتار الا ي  ،ص . 318

()14

المتار نبا .

()15

المتار نبا

ص . 320

( )16كر زليتر ،المتار الا ي ص .320
()17
()18

المتار نبا .
يؤتمر زاورخ:

و المؤتمر اليخو

الا ي ي ي ي

لشي ي ي يير الذ ل ا في يالنة زاورخ ةاي ي ي ييواا ي ي ي ي ار ل

 ،1929اتايذ المؤتمر اثني لشي ي ي ي ي ي يير قرار ةش ي ي ي ي ي ي ييو
س ي ي كر Harry Sakerررز

جرة اليخو إل فلاي ي ي ي ي ي ييطيق ،ف يا قي ل ي ر

اللجنة التنبيذية الت ي ييخيونزة ةون د لرمببو تض ي ييب الهتوية ية قيو
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لل الخجرة اليخو ية ،ن يوي في

تكو فلاي ي ي ييطيق ملبزة لخو ية ،يي ي ي يير ،زعزل التي ي ي ييخ لنة

ن وتنايتي  Jabotinskyن لتون

إ ا ل اليخو إل فلايطيق نايبة ثالثيق لا في الاينة في

الا ي ي ييتيق س ي ي يينة ال ية ،للمداا يق التب ي ي ي ييي لننر :إ رامزل سي ي ي ي لل الدايلي ،فلا ي ي ييطيق في الت رار
البراط نزة يق  ،1947 -1917ار ا ق الررا ،ال رة ،2015 ،ص . 58
( )19كر زليتر ،المتار الا ي  ،ص . 320
()20المتار نبا . 321 ،
()21

نرااة ادست الل ،العا  15 ،2998للول. 1937 ،

()22

نرااة البال  ،العا  15 ،970للول. 1937 ،

()23

يهما لدة ر زة ،المتار الا ي ،ج  ،1ص . 185

()24

ني ء ز ي

أن هذا مؤتمؤ مذات مثؤ ذي وذد اذمة لعذب مو قوذب ويثجذى

م ذىتذل مزذم ذى

ثعزم وذد

ا هوذىلجذى مؤولمت مؤذىات ألؤذى هم با وذي حاووت مزؤخذى ة

أبا تجى مؤ ق شذذذذؤزجى اذذذذازجى أباذذذذى مو ذذذذى
موم هىلل أخ مزك مؤخى ة

زم ا ثجى

أخط هى جؤووى هم عشذ

عجذى

مؤ ثز ذب مثت

موطيي لؤمهى مومعت ممحلت

مويذوف زيذطيا الشذى ا مب يجما ب

ت ج عا أباذجى عؤى اذا با= = وي لوف ممى لعب مو قوب أن لعب مو قوب أاذى ل
قثذى ه ي ا ن أن موؤذي وذد زم اذمة هزؤثجذى موااذب قم هذى أن ح ة ةمخذىا مو قت مف موذم

ازؤى أن عتمؤ لى ها ة يلثجت بىلثجى جزيذذذذذذذذذىمد تي هم ت لي ت
ماذاممن عا ججذم بوذم خ جمف علذد مخوومن م ذى ذب مثت جؤوثحف وذد

 ،مخدووب

ومب عى

ملذذذذذذذذذيامن مجذم ،مذات

جثؤولى عا أجزد أن موزؤم أن مو ذذذوب ت مؤيذذذثواي مويذذذل ق ذذذوب زيذذذطيا تي هت لعب

مو قوب أعى أن لؤم

للول. 1937 ،
()25

أعى أن لخوى  ،نص الاط ب ي لننر :نرااة البال  ،العا 15 ،970

كر زليتر ،ث ري الهر ة الو نزة البلاي ييطينزة  ،.يؤس ي ياي يية الا ارس ي ي س البلاي ييطينزة،

 ،2ير س،

 ،1984ص . 470

()26

نرااة ادست الل،العا  13 2996للول. 1937 ،
الخ رمي ،المتار الا ي ،ص . 158

()27

سعيا راير سوا

()28

نرااة البال  ،العا  12 967للول. 1937 ،

()29لت ي ي ي ال را  ،اله ج ييق الهاي ي يييني

ير د الهض رة لتنمزة البكر ارساليي

( )30كر زليتر ،اليويز س  ،...ص . 325
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()31
()32

نرااة البال  ،العا  17 972للول.1937 ،
ذاك ي يير يه ي ييي ال ي ييالق لب ي ييا

الا ي ييبع

 ،يهم ي ييا ل ي ييون

ر ف ي ييي الهز ي ي ة الاز س ي ييزة ف ي ييي الع ي يراق،

ينشوراس يتتبة ةش ر كر  ،الموي  ،2014 ،ص . 198
()33
()34

المتار نبا  ،ص . 198

عل التيلأ فراا زاق الالق رايد ريوقي قبولي الد ق نتيرى المعلوإل ت ي الالق

يق لبن

الت ي ييلأ نجي

التي ي ي ري

يازش يهمو ييع

ا ي ييني لطزة ر ي ييوقي الاناري ي ي

يشيي فر ،،يق فلايطيق كر زليتر اييا م ل ديهما للي ر زة

سي ييعيا الت ني الب ر قي الز

رزق يي ييخيو

نم ل ال سي ييل

يق سورا يبر العالي سزي الالق المويو

اقي

نمي الج ر

الكرال الع را

لرف

ر ي ي ي ي ي ي كر الع ص

ر ييبيالس ديهما ج ز

ميا لجوا ر  ،ني

يطبعة الج ظ ة اا

ا ما الش ي ي ي ي ي يراة ت

لبا

ز ي الج ي ز ي ادرسي ي ييوز

لبا

الهوران

ما الش ي ي ي ي ييخ ي ،يق اقر

يق ر ييب ب ار ل
المثن

واء ل ل نع ،

لبا ال ر الميااني سعيا فت ،

و الخاى الز في ينير الرا

الجال ديهما العرب اسي ي ييعا ر

ميا إ رامزل ة ر ي ي ي ي ي ل رإل ممز

اي ييق بي

ربيي سلزم

الياايل ادتي سي ي ي ي ي ي ييي لبيا الكرال الوزي ا ثي يا م اد ى لثمي

لننر :لمي

ن ود اير

نمي يت

يات ر

ال رب ليبز

ا ميا ل

ينير العطزية

ي ي ي ي ي ييبهي و منزمة فر

ي عز

تر قا رة ،للتب ي ييي

انخي س التجمب ال ويي في العراق 1942 -1934

 ، 1984ص . 105

( )35كر زليتر ،اليويز س  ،...ص . 326
( )36لمتار نبا .
()37المتار نبا .
()38لم
()39

ما لجوا ر  ،المتار الا ي  ،ص . 106

اى ر ي ييع ار  :نور الخاى نا يهما س ي ييلط
ري ييع ار

لرفا ة س ي ييل اى ر ي ييع ار

نا ي ييبة إل ز نخ للي

لاس في يتي يير (التي ييعيا ةمه فنة المنز ) ل  ،1879ا س نشي ي خ في ل 1919

لناي ر ي ر ا في ثورة يتيير  ،1919فتبلورس لالخ تتييوراس ا ييية لق الجخ المنشييو قز ي

لته يي النخض يية الناي ي رزة العر زة ،عخرس ل ثم ر ذ النخض يية الناي ي رزة يق االل لجنة الوفا
المر داة للاي ي يييااس التي توسي ي ياي ي ييا لل

ثر قز ثورة  1919في يتي ي يير ،تعتبر ذ اللجنة ل

تجمب ناي ي ي ري ر ي ييخات يت ي يير الهالثة ،تش ي ييتلا ذ اللجنة ل

توس ي ييز

دب الوفا المت ي يير

در ي ييتراا العنت ي يير النا ي ي ري في الهر ة الو نزة ،فك نا اللجنة رر س ي يية ي ي ييوزة زملول يق الن زة

الشيير زة

اى رييع ار

يق الن زة البعلزة ،د لخاى رييع ار

يواقا نشي

س لالاة تج
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ال ض ي ي الااالزة ة رضيي فة إل يواقبخ يق ال ض ي ي العر زة ض ييزة فلا ييطيق التي لل تاار نخاا
يق ن إيج

لخ  ،للتب يييي لننر :يذ راس اى رييع ار  ،راراة المرة العر زة الهالثة ،ار

الماى للث فة النشر ،ة اا  ،2005 ،ص . 60 – 14
( )40كر زليتر ،اليويز س  ،...ص . 407
( )41لمتار نبا  ،ص . 408

()42كر زليتر ،اليويز س  ،...ص.407
()43
()44
()45

نرااة ادست الل ،العا  27 ،3207ي ر. 1938 ،
.ا ، .البال الملكي ،رقل الملبة  ،311/300المؤتمر النا ري الشرقي ،1938 ،ص. 79
نرااة ادست الل ،العا  16 ،3249تشراق اق ل. 1938 ،

( )46كر زليتر ،اليويز س  ،...ص . 476
()47عب

لطزة نب ر ،المتار الا ي ،ص . 468

()48عب

لطزة نب ر ،المتار الا ي  ،ص . 469 -468

( )49كر زليتر ،اليويز س ،...ص . 480
()50

المتار نبا .

()51ا كر زليتر ،اليويز س ، ...ص . 481
()52

لمتار نبا  ،ص . 482

()53المتار نبا  ،ص . 486
()54عب

لطزة نب ر ،المتار الا ي ،ص . 471

( )55كر زليتر ،اليويز س  ،...ص . 487 – 486
()56

يهما ارتزة ،يوسولة المتطله س المب مزل البلاطينزة ،ار الجلي للنشر ،لم  ،2011 ،ص
.447
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