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موقف اململكة العربية السعودية
من إضراب عام  1936في فلسطني
�أ .حممود �سعيد �أ�شقر
د .معت�صم النا�صر
الـمـلخ�ص:
هذا البحث حماولة لدرا�سة جانب حمدد من جوانب العالقات ال�سعودية – الفل�سطينية؛ يتمثل يف موقف
اململكة العربية ال�سعودية من الإ�ضراب العام /ال�شامل الذي امتد نحو �ستة �أ�شهر يف فل�سطني (� 15إبريل/ني�سان
–� 13أكتوبر /ت�شرين الأول  )1936ال�ستك�شاف �أ�صالة موقف اململكة يف �ضوء ما اكتنفه من ظروف حملية و�إقليمية
ودولية اعتماد ًا على ما �أمكن االطالع عليه من الوثائق الربيطانية وامل�صادر العربية وال�صهيونية يف بع�ض الكتب
والدرا�سات احلديثة .ويرد التقدمي �إلى املو�ضوع بنظرة تقييمية عامة للم�صادر ،وبظروف اململكة ع�شية الإ�ضراب
وب�أ�س�س توجيه عالقاتها من الق�ضايا العربية والإ�سالمية .كما يرد التعريف ببدايات الثورة الفل�سطينية الكربى
عام 1936م التي كانت نتيجة لتحيز ال�سيا�سة الربيطانية ورعايتها للم�شروع ال�صهيوين حتى �أ�صبح �أمر ًا واقع ًا
مفرو�ض ًا يف قلب الوطن العربي ،ملا ي�سببه من �إثارة لال�ضطرابات وزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة ككل.
وتخل�ص الدرا�سة �إلى بيان �أ�صالة املوقف ال�سعودي من الإ�ضراب ،و�إلى مواكبته له وللق�ضية منذ البدايات
الأولى ر�سمي ًا و�شعبي ًا يف املجاالت املادية واملعنوية وال�سيا�سية؛ يف �ضوء ما يت�سم به املنهج ال�سيا�سي ال�سعودي من
اعتدال وواقعية وو�سطية وح�سن ا�ستقراء للمعطيات املحلية والعربية والدولية ،وما ي�سعى �إليه من �إر�ساء �أ�س�س
ال�سالم العادل.

م�صطلحات �أ�سا�سية :اململكة العربية ال�سعودية ،فل�سطني� ،إ�ضراب عام ،املنهج ال�سيا�سي ال�سعودي.
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The kingdom of Saudi Arabia attitude of the
Comprehensive Strike in Palestine 1936
Mahmoud Sa’id Ashqer
Dr. Muotasem Al Naser

Abstrat:
This paper is an attempt to study a specific aspect of the Saudi – Palestinian relations, with
regard to the kingdom of Saudi Arabia’s attitude towards the general and comprehensive
strike in Palestine that lasted six months, (from April 15 – October 13 /1936).
This study is an attempt to find out the kingdom’s original attitude towards the strike
taking into a count the local, regional and national circumstances that surrounded. The
study used all available British documents and the Arabic and Zionist sources of some
new books and studies. In the introduction these sources and the bases of the kingdom’s
relations with the Arab and Muslim causes are examined in a general way of evaluation.
The strike was also introduced with the British attitude that strongly supported the
Zionist movement transforming it into areality in the heart of the Arab world because it
undermined the stability of the whole region.
The study concludes with the kingdom’s favourable attitude towards the strike and its
financial, political and spiritual support of both the strike and the Palestinian cause from
the very beginning, because of the Saudi’s realistic and moderate political view that is a
ware of the Arabic and regional facts as well it’s effort to achieve just peace

Key Words: kingdom of Saudi Arabia, Palestine, Comprehensive strike, Saudi›s political view.
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�أخرى( .)1وت�صبح تلك ال�صعوبات م�صيبة كربى مع
ا�ستمرار ما تعر�ض له بيت ال�شرق من ا�ستيالء مي�س
الوجود/ال�سيادة العربية الفل�سطينية بكافة �أبعادها
التي ت�شمل البعد الثقايف والعلمي ملا يحتويه �أر�شيف
جمعية الدرا�سات العربية ومكتبتها من ثروة علمية
من الوثائق والكتب .ومن هنا كان االعتماد على
ما �أمكن االطالع عليه من درا�سات وكتب �ضروري ًا
ملوا�صلة �إجناز هذه الدرا�سة ،ال �سيما و�أنها كثري ًا
ما وفقت يف االعتماد على م�صادر �أولية ،ويف تقدمي
�صورة �أ�شمل وتت�سم باملو�ضوعية .ولكن هذه الدرا�سة
�ستقت�صر على درا�سة موقف اململكة من الإ�ضراب
العام وال�شامل الذي ميثل املرحلة الأولى من مراحل
الثورة الكربى العام � .1936أي خالل الفرتة (15
�إبريل/ني�سان – � 13أكتوبر/ت�شرين �أول 1936م)
اعتماد ًا على ما تقدمه تلك الدرا�سات والكتب باملقام
الأول.
اململكة العربية ال�سعودية ع�شية الإ�ضراب:
يفيد ا�ستقراء بع�ض ما كتب حول تاريخ الق�سم الأكرب
من �شبه جزيرة العرب خالل ن�صف قرن منذ مطلع
القرن املن�صرم �أن الف�ضل يف ت�أ�سي�س اململكة العربية
ال�سعودية يف هذه املرحلة يرجع �إلى امللك عبد العزيز
بن عبد الرحمن �آل �سعود ( )1876-1953الذي تابع
جهوده مبوا�صلة حركة الإ�صالح ال�سلفية التي نادى
بها الإمام حممد بن عبد الوهاب ()1703-1792
و�آزرها �آل �سعود منذ ما عرف تاريخي ًا باتفاق
الدرعية عام ( )2()1744حتى متكن من ا�ستعادة
احلكم وتوطيد �أركانه بعد انت�صارات متوالية يف
�سل�سلة من احلمالت احلربية ال�ستعادة بالد كانت
حتت حكم �أ�سالفه �سواء يف الدولة ال�سعودية الأولى
�أو الثانية ،وما يرافق ذلك من عقد للم�ؤمترات

املقدمة:
تتطلع هذه الدرا�سة �إلى معاجلة مو�ضوعها يف
�ضوء ما اكتنفها من ظروف حملية و�إقليمية ودولية
ال�ستك�شاف ت�أثري هذه الظروف ،وبالتايل ا�ستي�ضاح
موقف اململكة العربية ال�سعودية ومعامله الأ�سا�سية.
ومن هنا ي�صبح من ال�ضروري التعريف بن�ش�أة اململكة
وب�أ�س�س توجيه عالقاتها ومواقفها من الق�ضايا
العربية والإ�سالمية ،عالوة على �ضرورة التعريف
بخطوات الإ�ضراب العام /الثورة العربية الكربى
يف فل�سطني عام  1936ومراحلها ميداني ًا (املقاومة
واجلهاد) و�سيا�سي ًا .ويف �ضوء ذلك ،ترد الإ�شارات
�إلى موقف بريطانيا العظمى و�سيا�ستها جتاه
الإ�ضراب العام وموقف اململكة منه ،لأهمية ذلك
يف ا�ستقراء موقف اململكة ذاته :فهل اهتمت اململكة
مبا �شهدته فل�سطني؟ وما هي �أ�شكال ذلك االهتمام؟
وما هي النتائج التي �أف�ضت �إليه؟ وكيف ُنظر �إليها؟
وبالتايل حماولة تف�سري الأ�سباب التي �أدت �إلى تلك
النتائج.
ويجدر القول ابتداء �أن هذه الدرا�سة كانت تتطلع
�إلى معاجلة مو�ضوعها اعتماد ًا على م�صادرها
الأ�سا�سية؛ ال �سيما ال�سعودية والفل�سطينية والعربية
الأخرى والربيطانية وال�صهيونية رغم ما توحي
به من غزارة وت�شتت يف املادة وت�ضارب يف الآراء
ووجهات النظر ،وما تقدمه بع�ضها من معلومات
مغلوطة وم�شوهة تعرب عن جانب واحد كما هو حال
امل�صادر ال�صهيونية .وما ت�شعر به من انحياز وعدم
مو�ضوعية وجترد كما هو حال امل�صادر الربيطانية،
وما يكتنف امل�صادر الفل�سطينية وال�سعودية �أحيان ًا
من عاطفة وانفعال ،وما يالحظ عليها من قلة
وندرة قد ت�صل �إلى حد الغياب غري املربر �أحيان ًا
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دور ًا بارز ًا يف العالقات الإقليمية والدولية( .)7وقد
الحظ بع�ض الباحثني �أهمية و�أثر تلك املنجزات يف
�إمكانية تفاين اململكة يف دعم الق�ضية الفل�سطينية
من جهة؛ ويف �سعي الفل�سطينيني وتوقعهم لذلك
الدعم من جهة �أخرى(.)8
 - 1الثورة العربية الكربى يف فل�سطني عام 1936م:
متثل الثورة العربية الكربى والإ�ضراب ال�شامل يف
فل�سطني عام 1936م �إحدى حلقات املقاومة واجلهاد
يف التاريخ الفل�سطيني احلديث .وقد جنمت عن
�أ�سباب لي�ست وليدة حلظة اندالعها ،بل �إنها تكمن
يف دواعي حركة املقاومة الفل�سطينية التاريخية قبل
االحتالل الربيطاين الذي �صار انتدابا تهدد �سيا�سته
تهويد فل�سطني وجود العرب وهويتهم .ومع �أن �سيا�سة
التهويد هذه كانت تدريجية� ،إال �أنها ال تزال متوا�صلة
حتى �أيامنا هذه .ويف ظل تلك ال�سيا�سة ،ا�شتد تيار
هجرة اليهود بني الأعوام 1932-1935م التي
�سبقت اندالع الثورة ،واقرتن به ا�ستمرار �سيا�سة
العمل العربي وحتويل ملكية الأرا�ضي يف فل�سطني
من العرب �إلى اليهود ،وهو ما عرف ب�سيا�سة احتالل
العمل والأر�ض وما يرتبط بها من تدفق غري طبيعي
يف ر�ؤو�س الأموال .وقد �أحلقت هذه ال�سيا�سة ال�ضرر
الفادح بو�سائل عي�ش ال�شعب العربي الفل�سطيني يف
الريف واملدن على حد �سواء؛ حيث زادت حدة البطالة
بني العمال العرب ،وبدت حركة الإنتاج اليهودي هي
امل�سيطرة على الأ�سواق الفل�سطينية ،بعد �أن فقد
الإنتاج العربي القدرة على املناف�سة ب�سبب ظروف
العمل والإنتاج غري املتكافئة( .)9وهكذا �أ�صبحت
الظروف مهي�أة النفجار ثورة م�سلحة يف البالد،
�سيما �أنها تزامنت مع ا�ست�شهاد عز الدين الق�سام
يف  20نوفمرب /ت�شرين �أول 1935م ،مما �ساهم يف

و�إبرام التفاقيات ومعاهدات �صداقة وعدم اعتداء
مع الزعامات املحلية واملجاورة طوال ثلث قرن
تقريب ًا( .)3وقد �أف�ضت تلك اجلهود �إلى النجاح يف
توحيد جند والأح�ساء واحلجاز وع�سري واملخالف
ال�سليماين و�شمال اجلزيرة العربية ،ثم بويع عليها
يف ( 8يناير/كانون ثاين  )1926قبل عقد معاهدة
جدة يف (� 20أيار/مايو  )1927مع بريطانيا؛ حيث
اعرتفت با�ستقالله ر�سمي ًا ،ونظمت العالقة بني
الدولتني على �أ�سا�س من ال�صداقة وح�سن التفاهم.
وا�ستكملت م�سرية دمج البالد وتوحيدها حتى
حملت ا�سم اململكة العربية ال�سعودية ر�سمي ًا منذ
(�22سبتمرب�/أيلول .)4()1932
وكان النجاح الع�سكري وال�سيا�سي الذي �أحرزه
امللك عبد العزيز �آل �سعود �إيذان ًا ببدء نه�ضة
وا�سعة و�شاملة لكافة جماالت احلياة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية .وقد �أ�صبح
النهو�ض بالتنمية يف تلك املجاالت ممكن ًا بعيد
املوافقة على �أول امتياز ل�شركة (�سوكال) الأمريكية
للتنقيب عن البرتول يف ( 9مايو�/أيار  .)1933وقد
مت العثور عليه بكميات جتارية يف ( 4مار�س�/آذار
 )1938رغم ما اعرت�ض �سبيلها من �صعوبات و�أزمات
حملية وخارجية( .)5وقد وفق اهلل تعالى امللك عبد
العزيز( )6يف انتهاج �سيا�سة داخلية وخارجية واقعية،
تت�صف بالو�سطية واالتزان واالعتدال ،ومت ِّكن من
احلذر واحلياد ومن توطيد الأمن والنظام الداخليني،
عالوة على تر�سيخ ال�سيادة وا�ستقرار القبائل وتعزيز
احلدود .وكان النجاح يف التوفيق بني الأ�صالة
واحلداثة ب�أ�صالة عربية منفتحة ووعي �إ�سالمي مرن،
و�إرادة جريئة متمر�سة ،كل ذلك �ساعد على توطيد
�أركان اململكة ،وعلى فتح �آفاق رحبة �أمامها كي تلعب
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حلماية اليهود .و�سرعان ما �سرت �أنباء حوادث
يافا يف �أنحاء فل�سطني كافة ،فزاد هياج م�شاعر
الفل�سطينيني ،وعمت �أجواء �سخطهم( .)14فاندلعت
�أعظم ا�ضطرابات �شوهدت يف فل�سطني يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين( ،)15كرد �شعبي م�ستقل
وعفوي(.)16
 - 2الإ�ضراب ال�شامل يف فل�سطني عام 1936م:
مع انت�شار الثورة يف مدن فل�سطني وقراها ،انطلقت
�أول دعوة �إلى الإ�ضراب ال�شامل من مدينة نابل�س؛
حيث اجتمع قادة حزب اال�ستقالل مع وجهاء املدينة
يف � 20إبريل /ني�سان 1936م وقرروا �إعالن الإ�ضراب
العام فيها ،واعتبار �أنف�سهم نواة حلركة تتولى فيها
نابل�س قيادة العمل الوطني على �أ�سا�س وطني ولي�س
حزبي .ور�أى املجتمعون �أن تكر�س املقاومة الوطنية
�ضد االحتالل الربيطاين �أو ًال� ،سيما �أنهم اعتربوه
�أ�سا�س البالء الذي حل بالبالد ،كما اعتربوه م�س�ؤو ًال
عن كل ما �أمل بفل�سطني و�شعبها حينذاك .لذا وجدوا
�أن ال تن�صب اجلهود على مقاومة ال�صهيونية وحدها.
واتفق املجتمعون يف نابل�س على اال�ستمرار بحركتهم
دون توقف ما مل يتحقق هدفهم الأول املتمثل بوقف
الهجرة اليهودية �إلى فل�سطني(.)17
و�شملت قرارات اجتماع نابل�س ال�ش�أن التنظيمي؛
�إذ اتفق املجتمعون ،يف �سابقة وا�ضحة ،على ت�شكيل
جلنة قومية ذات �صالحية مطلقة يف تنظيم
الإ�ضراب واحلركة الوطنية برمتها يف مدينة نابل�س.
ووجه املجتمعون دعوتهم �إلى �سائر �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني يف مناطقهم املختلفة للإ�ضراب ال�شامل
دون توقف حتى يتحقق هدفهم مبنع الهجرة اليهودية
�إلى فل�سطني .و�سرعان ما وجدت هذه الدعوة �صدى
وا�سعا لها يف نابل�س ابتداء( ،)18ومل تلبث مدينتا يافا

�إيقاظ روح املقاومة يف نفو�س �أبناء ال�شعب العربي
الفل�سطيني ،ويف تعزيز فكرة اجلهاد لديهم(.)10
ويف �أجواء االندفاع نحو الثورة ،ميكن للمرء �أن
ي�سجل الغياب �شبه املطلق لأي �أفق �سيا�سي يرجى
�أن ي�شكل خمرجا من الو�ضع املت�أزم الذي كان
قائما يف فل�سطني ع�شية اندالع الثورة� ،إ�ضافة �إلى
القناعة ال�شعبية بعدم جدوى احللول ال�سيا�سية
وجلان التحقيق والوعود الربيطانية( .)11وملا �سحبت
بريطانيا م�شروع املجل�س الت�شريعي يف �إبريل /ني�سان
1936م مت�شيا مع الرف�ض ال�صهيوين له ،كانت قد
�أجه�ضت بادرة االعتدال العربي� ،إذ �أن اجلانب
الفل�سطيني كان قد �أظهر مي ًال لقبوله .وكانت تلك
منا�سبة �أخرى لإظهار بريطانيا انحيازها املطلق
للجانب ال�صهيوين ،بل �إغالق ًا غري مربر وال مدرو�س
�أمام نفوذ املعتدلني من العرب ،الذين �أُحرجوا
�أمام املوقف ال�شعبي امل�ستعر بنذر الثورة ،وكان
عليهم اخليار� :إما �ضعف نفوذهم يف جمتمعاتهم،
�أو جنوحهم نحو املوقف ال�شعبي يف وقت انف�سح فيه
املجال الزدياد ت�أثري التيارات الوطنية املت�شددة التي
راحت حتث على رفع راية املقاومة �ضد االحتالل
الربيطاين(.)12
وهكذا �صار ب�إمكان �أي حادث �أن ي�شعل فتيل
الثورة .وهنا ميكن الباحث �أن ير�صد حوادث عدة
وقعت قبل � 15إبريل /ني�سان 1936م ،يوم قاد
فرحان ال�سعدي ،وهو من جماعة الق�سام التي مل
يندثر ن�شاطها با�ست�شهاد م�ؤ�س�سها ،غارة على
�سيارة يهودية على طريق نابل�س-طولكرم ،ما �أدى
�إلى قتل �أحد ركابها وجرح اثنني منهم( ،)13ون�شوب
ا�ضطرابات يف يافا قتل فيها عربيان وجرح �آخر
على يد �شرطة االحتالل الربيطاين التي تدخلت
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وبعد اكتمال هيكل اللجنة العربية العليا ،حددت
مطالبها الوطنية يف منع الهجرة اليهودية �إلى
فل�سطني ،ومنع انتقال �أرا�ضي العرب �إلى اليهود،
و�إن�شاء حكومة وطنية م�س�ؤولة �أمام جمل�س نيابي .كما
قررت موا�صلة الإ�ضراب حتى تبدل حكومة االنتداب
الربيطاين �سيا�ستها املتبعة يف فل�سطني بدء ًا مبنع
الهجرة( .)22ثم �أخذت اللجنة العربية العليا تعمل
على تو�سيع الإ�ضراب ،و�إ�شراك جهات �أخرى فيه.
وعمدت �إلى �إر�سال الربقيات والتقارير �إلى ملوك
العرب و�أمرائهم وزعماء الهيئات الإ�سالمية والعربية
(التي ت�صف احلال يف فل�سطني وتطلب العون)(.)23
وميكن للباحث مالحظة بداية الثورة على
�شكل مظاهرات و�صدامات مع القوات الربيطانية
واليهودية ،مل تلبث �أن ات�سعت ووقع بع�ض ال�ضحايا.
ثم دخلت مرحلة الإ�ضراب ال�شامل التي امتدت
مائة وخم�سة و�سبعني يوم ًا ،تعطلت خاللها مرافق
احلياة ون�شاطاتها .ونتيجة لعدم التجاوب الربيطاين
ابتدا ًء �إزاء املطالبة الوطنية الفل�سطينية ،ظهرت
�أعمال املقاومة امل�سلحة ب�صورة �أكرث �شمو ًال و�شدة،
و�أعلن الع�صيان املدين الذي متيز باالمتناع عن دفع
ال�ضرائب(.)24
كما ميكن للباحث مالحظة عدم جدوى الإعالن
الربيطاين عن نيته �إر�سال جلنة ملكية للتحقيق.
فتجاوزت انعكا�سات الثورة حدودها �إلى الدول
العربية املجاورة ،فلفتت �أنظار ال�شعوب واحلكام
الذين مل يتوانوا عن امل�شاركة فيها بح�سب �إمكاناتهم
وظروفهم .وكان توافد املتطوعني العرب� ،إ�ضافة
�إلى الو�ساطة العربية من �أ�شكال تلك امل�شاركة(.)25
فقد دخل حوايل خم�سمائة متطوع �إلى فل�سطني عرب
احلدود ال�سورية مع فل�سطني بقيادة فوزي القاوقجي؛

وحيفا �أن اقتدت كل منهما فيما �أجنز يف نابل�س ،فتم
ت�شكيل جلان م�شابهة تبنت الدعوة ذاتها( .)19ويبدو
�أن فكرة �إعالن �إ�ضراب طويل الأمد يف فل�سطني،
ت�أثرت ب�إ�ضراب مماثل نفذته احلركة الوطنية يف
�سوريا ملدة خم�سني يوم ًا �ضد االحتالل الفرن�سي
منذ  20كانون الثاين 1936م ،ما حمل فرن�سا على
التفاو�ض معها؛ وهو ما قدره بع�ض قادة العمل
الوطني الفل�سطيني ،ب�أن �إ�ضراب ًا مثل الذي حدث يف
�سوريا ،لو حدث يف فل�سطني رمبا �سيحمل الإجنليز
على التفاو�ض مع احلركة الوطنية الفل�سطينية
وي�ستجيب ملطالبها(.)20
ويظهر �أن �سريان �أنباء الإ�ضراب ال�شامل وتف�شيه
يف �أرجاء فل�سطني املختلفة ،دفع قيادات الأحزاب
الفل�سطينية �إلى التحرك للقيام بعمل م�شرتك بينها.
ففي � 22إبريل /ني�سان  ،1936اجتمع قادة الأحزاب
جميعهم ،و�أ�صدروا بيان ًا با�سم احتاد الأحزاب ،حثوا
فيه الأمة على ا�ستمرار الإ�ضراب ،وعلى ال�صرب
وال�سكينة .ومع �أن بيانهم خال من �أي مطلب� ،إال �أنه
متخ�ض عن ت�شكيل اللجنة العربية العليا ب�صفتها
تقود العمل الوطني الفل�سطيني .وقد �ضمت هذه
اللجنة حني ت�شكيلها ممثلني عن املجل�سني (�أع�ضاء
املجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى) واملعار�ضة
وحزب اال�ستقالل وغريهم من الأحزاب ،عدا
احلزب ال�شيوعي لأن جل �أع�ضائه كانوا من اليهود.
و�أوكل �أع�ضاء هذه اللجنة رئا�ستهم �إلى احلاج حممد
�أمني احل�سيني� .أما الأع�ضاء ،فهم� :أحمد حلمي
عبد الباقي ،والدكتور ح�سني اخلالدي ،ويعقوب
فراج ،و�ألفرد روك ،وعوين عبد الهادي ،وعبد
اللطيف �صالح ،واحلاج يعقوب الغ�صني ،وجمال
احل�سيني(.)21
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تت�ضمن اقرتاح ال�سعودية على رئي�س وزراء العراق
اتخاذ البلدين موقف ًا موحد ًا لإنهاء احلالة يف فل�سطني
وا�ستف�سار ًا عن الر�أي الربيطاين يف ذلك( .)33كما
يالحظ �أنها جاءت بعد مرور ثالثة �أ�شهر على �إعالن
الإ�ضراب يف فل�سطني .فهل كان املوقف ال�سعودي
من الإ�ضراب بتن�سيق بريطاين وخلدمة �أهداف
و�سيا�سات بريطانية على ح�ساب امل�صالح والأهداف
الفل�سطينية وال�سعودية؟
الواقع �أن الإجابة على ال�س�ؤال املتقدم تتطلب
ا�ستعرا�ض العالقات الفل�سطينية ال�سعودية التاريخية
وموقف اململكة من الق�ضية الفل�سطينية ،عالوة
على ا�ستقراء �أ�س�س تلك العالقات واملواقف يف
�ضوء التطورات والظروف التي ت�شهدها ال�ساحتني
ال�سعودية والفل�سطينية حملي ًا و�إقليم ًا ودولي ًا.
وي�ستطيع الباحث �أن يالحظ �أن موقف اململكة
العربية ال�سعودية واكب الق�ضية الفل�سطينية وتطورها
منذ البدايات الأولى ر�سمي ًا و�شعبي ًا يف املجاالت
ال�سيا�سية واملادية واملعنوية .ففي املجال ال�سيا�سي،
ي�شار ابتداء �إلى تفويت املغفور له امللك عبد العزيز
�آل �سعود الفر�صة على بريطانيا يف اعرتاف امللك
مبركز خا�ص لها يف فل�سطني عندما رف�ض ذلك يف
�أثناء املفاو�ضات ال�سعودية – الربيطانية ال�ستبدال
معاهدة القطيف (1334هـ1915/م) مبعاهدة
جديدة( )34خ�شية االعرتاف باالنتداب الربيطاين
على فل�سطني املت�ضمن وعد بلفور امل�ش�ؤوم .ويف ذلك
داللة مبكرة على منا�صرة اململكة وت�أييدها حلقوق
ال�شعب والأمة التاريخية وال�سيا�سية والدينية يف
فل�سطني ،مما ولد خ�شي ًة وقلق ًا �صهيوني ًا من امللك
عبد العزيز حتديد ًا .ومن جهة �أخرى ي�شار �إلى
م�شاركة اململكة التاريخية يف �أخطر و�أهم امل�ؤمترات

رغم �أن املعاهدة الإجنلو-عراقية «متنع العراق من
القيام ب�أي عمل معاد مل�صالح بريطانيا»( .)26كما بد�أ
الأمري عبداهلل بن احل�سني م�ساعيه مبحاولة �إقناع
اللجنة العربية لتطالب بريطانيا ب�أن تعمل على وقف
الهجرة اليهودية �إلى فل�سطني ،و�أن تتجنب اللجنة
اخلطوات التي تخل بالنظام(.)27
وكانت حكومة فل�سطني قد اتخذت كافة
الإجراءات القانونية والإدارية والع�سكرية وال�سيا�سية
ملجابهة الثورة و�إخمادها منذ الأيام الأولى .وي�شار
هنا �إلى تطبيق �أنظمة الطوارئ التي خولت �سلطاتها
ب�صالحيات وا�سعة من ا�ستخدام الغاز املُ ْد ِمع
والر�صا�ص ،وفر�ض منع التجول واالعتقال وال�سجن
والنفي والإعدام وهدم املنازل والأحياء والعقوبات
()29
اجلماعية وتعطيل ال�صحف( )28والق�صف اجلوي
والتفتي�ش املنتهك حلقوق الفرد و�إلقاء املن�شورات
واحللوى امل�سمومة(.)30
وقد ترافق ال�صراع امل�سلح احلاد و�شبه ال�شامل
الذي �صاحبه ن�شاط �سيا�سي كثيف ومت�شعب �شاركت
فيه عدة �أطراف و�أف�ضى �إلى وقف الإ�ضراب يف (13
�أكتوبر/ت�شرين الأول 1936م)( .)31فما هو الدور
ال�سعودي �إزاء ذلك؟
� - 3أ�صالة املوقف ال�سعودي من الإ�ضراب :
تعد �أ�صالة املوقف ال�سعودي من ثورة عام 1936
عموم ًا ،ومن الإ�ضراب ال�شامل الذي ميثل �أولى
مراحل هذه الثورة خ�صو�ص ًا ،من �أهم ما يجب
حتديده؛ ال �سيما و�أن هناك من يرى �أن هذا املوقف
جاء تلبية لرغبة بريطانية يف �إنهاء الإ�ضراب و�إخماد
الثورة( .)32وعند التدقيق يف مثل هذه الآراء يالحظ
�أنها ت�ستند �إلى ر�سالة من �سفري بريطانيا يف بغداد
�إلى وزير خارجيته يف ( 16يوليو/متوز )1936
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– ال�شعب الفل�سطيني – �أبنا�ؤنا وع�شريتنا ،وعلينا
واجب نحو ق�ضيتهم �سن�ؤديه» .والواقع �أن يف ذلك
ن�صي ًبا ما ،جعل اململكة حتظى مبكانة خا�صة عند
ال�شعب الفل�سطيني ،كما يفهم من ق�صيدة ال�شاعر
عبد الرحيم حممود التي �ألقاها بني يدي �سمو الأمري
حيث يقول:
يا ذا الأمري �أمام عينيك �شاعر
�ضمت على ال�شكوى املريرة �أ�ضلعه
امل�سجد الأق�صى �أجئت تـزوره؟
�أم جئت من قبل ال�ضي ــاع تودع ــه؟
وغد ًا وما �أدناه ال يبقى �ســوى
دم ـ ــع لـ ـنــا يهمــي وخـ ــد نقــرع ــه
و�إ�ضافة �إلى ذلك �سر الأمري بقول فخري
البارودي ل�سموه عند وداعه « :يا �أمري لي�س له�ؤالء
القرود اليهود� ،إال عبد العزيز �آل �سعود «()40؛ ال
�سيما و�أن امللك كان مهتم ًا بالق�ضية الفل�سطينية �أميا
اهتمام حتى �أنه كان يتتبع �أحداثها �أو ًال ب�أول(.)41
يف الوقت الذي �شهدت فيه العالقات ال�سعودية
– الفل�سطينية تنامي ًا ملحوظ ًا منذ ح�سم النزاع
()42
ال�سعودي – الها�شمي يف احلجاز عام 1924م.
و�أخذت هذه العالقات تتعزز �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع التقدم
الزمني ،ال �سيما �أن مفتي فل�سطني لعب دور ًا بارز ًا يف
()43
وفد امل�صاحلة بني ال�سعودية واليمن عام .1934
وتردد بع�ض امل�صادر مرتكزات املوقف ال�سعودي
من الق�ضية الفل�سطينية بخا�صة ،ومن ق�ضايا العامل
الإ�سالمي بعامة التي تتمثل يف االنتماءات والروابط
الدينية والقومية واجلغرافية( )44عالوة على الدوافع
ال�سيا�سية التي تواكب احلدث املراد درا�سته موقف
اململكة منه دون املبالغة يف مثل هذه الدوافع .ومن
الوا�ضح �أن �شرعية حكم �آل �سعود ال ت�ستمد من

ال�سيا�سية يف الثلث الأول من القرن الع�شرين حيث
�شاركت يف امل�ؤمتر الإ�سالمي العام (القد�س 27
رجب 1350هـ  7-7/دي�سمرب/كانون الأول 1931م)
ممثلة بال�شيخ كامل الق�صاب مندوب ًا عن امللك عبد
العزيز بن �سعود( ،)35مما �ساهم يف تو�سيع دائرة
االهتمام بالق�ضية ودعمها �إ�سالمي ًا( .)36وعالوة على
ذلك ترد منا�شدة امللك عبد العزيز ملك بريطانيا
ومطالبته مبعاقبة املعتدين على امل�صلني يف امل�سجد
الأق�صى املبارك ب�إلقاء قنابل يدوية واحليلولة دون
تكرار ذلك – �ضمن ما ينذر بخ�شية عربية �أ�صيلة
ت�ؤخذ باحل�سبان .ومما ميكن االلتفات �إليه يف املجال
املايل ،حمالت جمع التربعات تلك التي انطلقت
لدعم املجاهدين و�ضحاياهم يف ثورة الرباق(،)37
على الرغم من الأزمة االقت�صادية العاملية �آنذاك،
ومن �أن النه�ضة التنموية التي �شهدتها اململكة كانت
يف بدايتها الأولى.
�أما يف املجال املعنوي ف�إن برقية امللك عبد
العزيز �إلى اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر ال�سوري
الفل�سطيني بالقاهرة و�إلى املجل�س الإ�سالمي الأعلى
يف فل�سطني( ،)38تعترب من �أهم ما يربز م�شاعر امللك
و�شعبه فيما �أ�صاب «�سكان امل�سجد الأق�صى ومن
حوله» ،ومن �أهم ما يظهر مكانة فل�سطني الدينية
�أي�ض ًا لديهما .وهذا يربر من جانب �آخر ،احلفاوة
والرتحيب العظيمني اللذين �أُ ْ�ستق ِب َل بهما �سمو الأمري
�سعود بن عبد العزيز يف �أثناء زيارته �إلى فل�سطني
( 15جمادى الأولى 1354هـ� 15/أغ�سط�س�/آب
 )39()1935التي تك�شف عن عمق الروابط القومية
و�أوا�صر القربى بني ال�شعبني ،عالوة على امل�س�ؤولية
التي توليها اململكة للق�ضية الفل�سطينية كما يفيد رد
�سموه على كلمة �أكرم زعيرت يف نابل�س قائ ًال� « :إنهم
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حترير فل�سطني ،و�أن الق�ضية يف فكرهم –�آل �سعود-
لي�ست كقمي�ص عثمان – ر�ضي اهلل عنه – بل �إن
ا�سرتدادها من الأهداف اال�سترتاتيجية التي عاهد
عليها املغفور له امللك عبد العزيز(.)45
وجتدر الإ�شارة �إلى �إ�صدار اللجنة العربية العليا
بيان ًا تنا�شد فيه ملوك العرب و�أمراءهم وزعماء
امل�سلمني بامل�ؤازرة( )46قبل م�ضي ع�شرة �أيام على
بداية الإ�ضراب يف فل�سطني .وتتحدث �إحدى وثائق
حكومة الهند الربيطانية عن ر�سالتني وجههما مفتي
فل�سطني �إلى �أعلى م�ستويات ال�سلطة وامل�س�ؤولية يف
ال�سعودية ،يطلب فيهما م�ساندة ال�شعب الفل�سطيني
يف ثورته �ضد اال�ستعمار الربيطاين والعدوان
اليهودي .ومما جاء يف ر�سالته الأولى املوجهة �إلى
امللك عبد العزيز يف (�إبريل/ني�سان � « )1939أن
القد�س ال�شريف قبلة امل�سلمني الأولى فيجب الدفاع
عنها» .كما يطلب يف ر�سالته الثانية املوجهة �إلى
ال�شيخ يو�سف يا�سني يف (� 28إبريل/ني�سان )1936
( - )47من احلكومة ال�سعودية الدفاع عن الأرا�ضي
املقد�سة .وتك�شف هذه الوثيقة عن �إرادة امللك
ال�شخ�صية مب�ساعدة الفل�سطينيني وا�ضعة تف�سري ًا
لهذه الإرادة واملتمثل يف �سببني� :سيا�سي وديني
بح�سب ر�أي القن�صل الربيطاين يف جده ال�سري
(�أندرو ريان  .)Sir Andrew Ryanويوحي خطاب
مفتي فل�سطني يف الر�سالتني امل�شار �إليهما مبا تو�سمه
املفتي من توجه ديني يف �شخ�ص امللك.
وتفيد �إحدى برقيات القن�صل الربيطاين بجده
امل�ؤرخة يف ( 23مايو�/أيار 1936م) �أن املفتي
طلب ثانية من امللك « م�ساعدة احلركة الوطنية
الفل�سطينية»( ،)48يف �إ�شارة وا�ضحة �إلى تعويل املفتي
واهتمامه مبا ي�صدر عن اململكة ،ال �سيما و�أن تكرار

هذا املطلب ي�أتي بعد تبني الثورة �أعمال اجلهاد
ومقاومة �إجراءات �سلطات االنتداب الربيطاين.
ويظهر �أن املغفور له امللك عبد العزيز كان
�سريع اال�ستجابة يف تلبية نداء امل�ؤازرة الفل�سطيني
حتى و�صف ب�أنه كان �أول امللبني لهذا املطلب(.)49
ويبني �أمره ال�سامي يف ( 5يونيو /حزيران 1936م)
لوزير خارجيته الأمري في�صل ووزير ماليته عبد
اهلل ال�سليمان� ،أن الدعم املادي �أول ما يربز من
املوقف ال�سعودي املنا�صر ل�شقيقه الفل�سطيني يف
حمنته .ومتثل الدعم املادي ب�أرزاق وم�ؤن �أر�سلت
�إلى املت�ضررين يف فل�سطني ،وال�سماح بفتح باب
التربعات ال�شعبية جلمع ما يجود به ال�شعب ال�سعودي
من م�ساعدات نقدية وعينية( .)50ووا�ضح �أن امل�شاركة
ال�سعودية كانت ر�سمية و�شعبية.
ويبدو �أن امل�شاركة ال�سعودية الر�سمية وال�شعبية
توا�صلت �إلى فرتات الحقة .كما يفهم من ر�سالة وزير
خارجية بريطانيا �إلى قن�صل بالده يف جده يف (7
يوليو/متوز  )1936الذي ذكر �أن ال�شعب ال�سعودي
�شديد احلما�س لن�صرة الفل�سطينيني .كما يفيد رد
القن�صل يف الع�شرين من ال�شهر نف�سه �أن جريدة
�صوت احلجاز كثري ًا ما تكتب يف احلث على جمع
التربعات للمنكوبني يف فل�سطني حتى �أنها ذكرت
�أن �سمو الأمري في�صل وكل من ال�شيوخ عبد اهلل
ال�سليمان ويو�سف يا�سني وحممد ال�صبان – يقومون
بجمعها ب�أنف�سهم( .)51وقد ذكر احلاج منر النابل�سي
�ضمن �سياق حديثه عن م�شاركة العامل الإ�سالمي يف
اجلهاد الفل�سطيني جمع التربعات يف ال�سعودية(.)52
وتوا�صل املوقف ال�سعودي املنا�صر للفل�سطينيني
يف ثورتهم مع ت�صاعد قمع ال�سلطات الربيطانية
للثورة .وقد جتاوز هذا املوقف املنا�صرة املادية ليتخذ
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عطفه لالهتمام بتهوين م�صابها � ...أن مينحها
جانب ًا يوا�سيها ،وي�ستعمل نفوذه العايل يف ن�صيحة
ذوي ال�ش�أن يف لندن و�سواها ب�ضرورة �إن�صاف عرب
فل�سطني وتغيري ال�سيا�سة املتبعة الآن للق�ضاء عليهم
و�إجابة مطالبهم … ،وفل�سطني �إذ تنا�ضل اليوم
عن حقها لي�ست معتدية وال �آثمة فقد طال انتظارها
العدل والإن�صاف حتى يئ�ست ونفذ �صربها ،وحتى
ر�أت الق�ضاء يتعجل خطواته نحوها  …/...ويعلم
العرب ب�أن ال�سيا�سة املتبعة هي التي ا�ستهدفتهم
فطلبوا تغيريها تغيري ًا �أ�سا�سي ًا تظهر بوادره بوقف
الهجرة اليهودية وقف ًا بات ًا ومنع بيوع الأرا�ضي من
اليهود وت�أليف حكومة وطنية نيابية .و�أ�ضربت البالد
�إ�ضراب ًا عام ًا �شام ًال ،فعمدت ال�سلطة ت�ستعمل �أ�شد
�أنواع الق�سوة والبط�ش وحتى �أ�صبحوا بني ناري
ال�سلطة واليهود .و�صمموا–العرب -ت�صميم ًا قاطع ًا
على �أن ال يثنيهم عن عزميتهم ذلك الإرهاق مهما
امتد وطال .و�إنني با�سم م�سلمي فل�سطني وعربها
جئت �أرجوكم لتتف�ضلوا من ناحيتكم لتتو�سلوا �إلى
جاللة والدكم املعظم يف بذل ما ميكن من امل�ساعدة
فاحلالة حرجة ومقام فل�سطني مقام الالئذ الالجئ
بعد اهلل بجاللة امللك �أيده اهلل وحفظ �سموكم»(.)56
ويظهر �أن �صرخة اال�ستغاثة الفل�سطينية تلك
را�ض
ترافقت مع موقف �شعبي �سعودي وعربي غري ٍ
عما يتعر�ض له �إخوانهم يف فل�سطني ،وم�ؤيد للمطالب
الفل�سطينية؛ فقد جاء يف ر�سالة من وزير اخلارجية
الربيطاين �إلى قن�صل بالده يف جده يف ( 7يوليو/
متوز 1936م) �أن ال�شعب ال�سعودي �أر�سل �إلى مليكه
برقيات ور�سائل متعددة تطالب بتدخله ب�ش�أن حتقيق
املطالب الفل�سطينية .كما تفيد �أنه �أر�سل ال�شيخ حافظ
وهبه �إلى لندن حيث �أفاد هناك �أن ال�ضغط ال�شعبي

ال�شكل ال�سيا�سي (الو�ساطة) ففي (يونيو/حزيران
1936م) �أبرق امللك عبد العزيز مكلف ًا وزيره
املفو�ض يف لندن ،باالت�صال باخلارجية الربيطانية
ونقل انزعاج جاللته وت�أثره مما يحدث يف فل�سطني؛
مطالب ًا بريطانيا بتدارك املوقف والعمل على �إحالل
احلق والعدل لأهله الفل�سطينيني .و�أن ت�ضمن هذا
احلق لهم يف بلدهم (فل�سطني) .ولعل يف هذا املوقف
ما ي�شري �إلى �صدوره عن تقديرات امللك ال�شخ�صية ملا
ميثله من مكانة غري متوا�ضعة يف املنظور الربيطاين.
ويف نهاية ال�شهر نف�سه� ،أبرق امللك ثانية ب�ش�أن الإفراج
عن املعتقلني ال�سيا�سيني واملحكومني الفل�سطينيني.
كما �أمر مبطالبة م�س�ؤويل ال�سيا�سة الإجنليز بعامة،
ومن يعمل منهم يف وزارة اخلارجية بخا�صة بوقف
هجرة اليهود �إلى فل�سطني؛( )53فيما ي�شري �إلى �إدراك
ووعي مبكرين ملا يهدد حقوق الإن�سان الفل�سطيني،
وحقوقهم االقت�صادية حتديد ًا وال�سعي يف �سبيل
املحافظة عليها(.)54
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى ر�سالة مفتي فل�سطني
�إلى ويل العهد ال�سعودي يف ( 12يونيو/حزيران
 )1936ال �سيما �أنها اعتربت من �أهم الر�سائل التي
تركت انطباع ًا م�ؤثر ًا يف نف�س امللك عبد العزيز(.)55
واحلقيقة �أن ما تعك�سه هذه الوثيقة التاريخية
(الر�سالة) بجزالة �ألفاظها وقوة �صياغتها من
خطورة ما تتعر�ض له فل�سطني �آنذاك ،وما تنا�شد
امل�ساعدة فيه – ي�ؤكد على �أ�صالة املوقف ال�سعودي
ذي الثقل ال�سيا�سي .كما �أنها توحي ب�أهمية التن�سيق
ال�سعودي -الفل�سطيني .ومما جاء فيها� « :أن فل�سطني
العربية امل�سلمة ،وقد �أرهقها ما �صب على ر�أ�سها
من بالء و�أنهكها ما تالقيه من ت�سلط وبط�ش تفزع
بعد اهلل تعالى �إلى �صاحب اجلاللة امللك .ت�ستجلب
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يف ( 15يوليو/متوز 1936م) عن مبادرة جاللته
ال�شخ�صية �إلى ت�أليف هذا املوقف املوحد وتن�سيقه،
عالوة على حر�صه على توجيه هذا املوقف «ل�صالح
العرب عامة و�أهل فل�سطني خا�صة»( .)65ومن هنا مل
يكن غريب ًا �أن يدعم م�ساعي دول عربية �أخرى كالعراق
مث ًال( .)66وميكن القول مبنا�سبة ذكر و�ساطات عربية
�أخرى �أن الو�ساطة ال�سعودية مل تنطلق من م�صالح
و�أهداف اقت�صادية يف فل�سطني ،ومل تطلب وقف
املقاومة واجلهاد و�إلقاء ال�سالح دون مقابل ،ومل
ت�أخذ طابع الإحلاح وال�ضغط على الفل�سطينيني .كما
�أنها مل ت�س َع �إلى �شق ال�صف الوطني الفل�سطيني ومل
ت� ِأت يف ظل ات�صاالت مع الزعامة ال�صهيونية.
وقد �سجلت �إحدى الباحثات �أن امللك عبد العزيز
مل يكن له م�أرب يف فل�سطني ،رغم ر�أيها ب�أن اململكة
مل حتاول ممار�سة ال�ضغط الفعلي على احلكومة
الربيطانية ،وهو ما ميكن قبوله يف املرحلة الأولى
من الثورة حتديد ًا .ويف الوقت نف�سه يفرت�ض �أال يغيب
الدور الربيطاين عن الذهن يف احلر�ص على �إخراج
الزعامة العربية ،وال�سعودية �إحداها ،عن دائرة
الت�أثري على الفل�سطينيني كي تنفرد بهم وتعزلهم
عن املنا�صرة والدعم العربي( ،)67تنفيذ ًا للتن�سيق
الربيطاين مع ال�صهيونية التي كانت حتر�ص على
توجيه الو�ساطة العربية بعامة( )68وال�سعودية بخا�صة
�إلى منع �أي تدخل عربي قد ي�ؤدي �إلى �إرادة عربية يف
�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية(.)69
واحلقيقة �أن جهود امللك عبد العزيز جنحت
يف �إيجاد مرتكز مل�ساعيه ال�سيا�سية والدبلوما�سية
لدى العرب والفل�سطينيني والإجنليز .وقد اعترب
�أحد الباحثني هذا النجاح مبثابة تراجع يف املوقف
الربيطاين الراف�ض �أ�ص ًال للدور ال�سعودي ب�سبب

العربي خارج فل�سطني �آخذ يف التنامي كما هي
احلال يف ال�سعودية ،حيث �إنهم �سيقومون ب�إ�ضرابات
م�ستمرة مل�ساندة �إخوانهم يف فل�سطني ون�صرتهم
�إذا مل تتحقق مطالبهم )57(.وهناك ما ي�شري �إلى
تلك املظاهرات( )58ويعتربها من �أبعاد الت�ضامن
العربي و�أ�شكاله مع الق�ضية الفل�سطينية( .)59ويبدو
�أن اجلهود ال�سعودية هذه مل تلقَ ا�ستجابة بريطانية،
فكان م�صريها الف�شل كما يفيد لقاء ال�شيخ يو�سف
يا�سني مع القن�صل الربيطاين بجده(.)60
وعلى الباحث �أن يالحظ املنهج ال�سعودي يف
امل�ساعي ال�سيا�سية والو�ساطة لي�ستك�شف معامله
وخ�صائ�صه .وكي يت�ضح ذلك جتدر الإ�شارة ابتدا ًء
�إلى �أن الن�شاط ال�سعودي ال�سيا�سي (الو�ساطة) �أتى
يف ظل ا�ستمرار الت�صعيد يف املواقف ميداني ًا مع
ا�ستمرار الإ�ضراب وات�ساع ال�صدامات( )61من جهة،
وبعد ف�شل و�ساطتي �شرق الأردن (الأمري عبد اهلل
بن احل�سني) والعراق (نوري ال�سعيد) وما اكتنف
م�ساعيهما من تداعيات( )62من جهة �أخرى .فقد �أثار
دورهما خ�شية من �سعي �شرق الأردن لتحقيق �أطماع
�سيا�سية يف فل�سطني عرب حزب الدفاع ،و�سعي العراق
لت�أمني �أنابيب �شركة برتول العراق عرب فل�سطني؛
وبالتايل رهن البلدين لتكتيك بريطاين هدفه تطويق
الثورة ب�سياج عربي(.)63
ومن املعامل الأ�سا�سية يف امل�ساعي ال�سعودية،
ي�شار �إلى ا�شرتاط امللك عبد العزيز وحر�صه على
�أن تكون و�ساطته غري معزولة عن الدول العربية
الأخرى ،مثل �شرق الأردن واليمن والعراق وم�صر ،بل
مب�شاركتها( ،)64مما ي�شري �إلى �أهمية توحيد املواقف
العربية وتوجيهها يف خدمة الق�ضية .ويك�شف كتاب
امللك عبد العزيز �إلى الأمري عبد اهلل بن احل�سني

348

موقف المملكة العربية السعودية من إضراب عام 1936

أ .محمود سعيد أشقر /د .معتصم الناصر

الفل�سطينيني التي ت�شمل �أي�ض ًا العقوبات اجلماعية
ما مل تتوقف «اال�ضطرابات»� .إال �أن امل�سعى ال�سعودي
مل يتوقف عند ذلك كما يفهم من ر�ؤية الأمري
في�صل التي قدمها للخارجية الربيطانية يف (11
�أغ�سط�س�/آب  )1936ملح ًا على وجوب تلبية املطالب
الفل�سطينية( .)76ويف الوقت نف�سه �أبرق امللك عبد
العزيز يف (� 12أغ�سط�س�/آب � )1936إلى اللجنة
العربية العليا خمرب ًا با�شرتاط احلكومة الربيطانية،
وا�ستعدادها « للنظر يف ق�ضية فل�سطني بعني العطف
على العرب»( .)77وترك املجال للقيادة الفل�سطينية
كي تقرر ما تريد.
ويبدو �أن اللجنة العربية العليا كانت تتطلع �إلى
�أولوية ت�شكيل موقف عربي م�ساند للحقوق واملطالب
الفل�سطينية .وهو ما حققته بف�ضل التفهم والتعاون
العربي بعامة ،وال�سعودي بخا�صة حتى قيل �أن
الق�ضية الفل�سطينية �أ�صبحت ق�ضية عربية عامة(.)78
لذا بادرت اللجنة العربية العليا باملوافقة على
الو�ساطة العربية ،ومنها ال�سعودية ،يف بيانها ال�صادر
يف (� 13أغ�سط�س�/آب  )1936واعدة «الأمة» بعر�ض
الأمر عليها « لت�أخذ ر�أيها وموافقتها ،وم�شرتطة
عليها اال�ستمرار على �إ�ضرابها ال�شامل بنف�س
الثبات والتعيني»( ،)79لتدعم امل�ساعي ال�سيا�سية
ب�صمود ميداين لعلها ت�شكل �ضغط ًا على ال�سيا�سة
الربيطانية «حتى ت�صل املفاو�ضات �إلى نتيجتها يف
حتقيق احلقوق والأماين»( .)80ويالحظ انح�سار الدور
ال�سعودي املبا�شر حتى مطلع الثلث الثاين من ال�شهر
التايل (�سبتمرب�/أيلول) .ولعل يف ذلك ما ي�شري
�إلى �إف�ساح املجال للدورين العراقي وال�شرق �أردين
ومراقبة الو�ضع برمته.
وي�شعر نداء اللجنة العربية ال�صادر يف (11

حرج موقف بريطانيا يف الوطن العربي على �أثر
احتالل �إيطاليا للحب�شة وا�ستمرار حملتها الإعالمية
يف الوقت الذي واجهت فيه هذه ال�سلطات ت�صعيد ًا
يف �أعمال املقاومة واجلهاد الفل�سطيني( ،)70و�إ�صرار ًا
من مفتي فل�سطني على اعتبار الإ�ضراب و�سيلة
اال�ستقالل( .)71وقد حاولت ال�سيا�سة ال�سعودية
الإفادة من مثل هذه الظروف (احلرج الربيطاين،
ال�ضغط ال�شعبي ،املقاومة الفل�سطينية) كما تفيد
برقية امللك عبد العزيز �إلى املفو�ضية ال�سعودية يف
لندن يف ( 8يوليو/متوز  )1936حول ر�ؤية جاللته يف
التمهيد بو�ساطته مع الفل�سطينيني ب�ضرورة �إطالق
�سراح املعتقلني واملحكوم عليهم ووقف هجرة اليهود
�إلى فل�سطني( .)72وقد ان�سجمت م�ساعي امللك تلك
مع ر�ؤى وزارة اخلارجية الربيطانية التي تك�شف
�إحدى وثائقها امل�ؤرخة يف ( 7يوليو/متوز )1936
عن قبولها بعر�ض الو�ساطة العربية بوقف الهجرة
مقابل وقف « اال�ضطرابات «( .)73وهناك ما ي�شري
�إلى ت�شديد امللك عبد العزيز على هذه املطالب كي
يتمكن و�أ�شقا�ؤه العرب من �إقناع الفل�سطينيني بح�سن
نوايا بريطانيا( .)74وقد اعتربت احلركة ال�صهيونية
جناح امللك يف ذلك؛ ال �سيما و�أنه ترافق مع ن�شاط
عربي مناه�ض لل�صهيونية يف �أو�ساط الر�أي العام
الإجنليزي – كما يفهم من ر�سالة بن غوريون يف
( 18يونيو/حزيران  )1936ومن ر�سالة ثانية له
م�ؤرخة يف ( 23يوليو/متوز  )1936جاء فيها �أي�ض ًا
()75
�إف�شال الربملان الإجنليزي والإعالم ال�صهيوين
لتلك امل�ساعي .وهو ما ا�ضطلعت به وزارة امل�ستعمرات
الربيطانية بجدارة .فقد �أُخرب ال�سفري ال�سعودي
يف لندن يف ( 30يوليو/متوز � )1936أن احلكومة
الربيطانية غري م�ستعدة لإعالن �شيء حول مطالب
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(الو�ضع الفل�سطيني) من �أهله .فقد �ألح –رحمه
اهلل -على القيادة الفل�سطينية للإجابة على «ما �إذا
كان الإ�ضراب العام �سيحقق نتائج مر�ضية لل�شعب
الفل�سطيني �أم ال .ف�إذا كان �سيحقق تلك النتائج فهو
معهم و�سيقدم لهم كل عون وم�ساعدة .و�إن كانوا
غري مت�أكدين ،فال بد من حل الإ�ضراب واللجوء �إلى
احللول ال�سلمية حتى ال تنعك�س النتائج غري املر�ضية
عليهم وعلى الأمة العربية(.)86
وتوحي ر�سالة جاللته املتقدمة مبركزية الدور
ال�سعودي و�أهميته يف مثل هذه الظروف الدقيقة
لإعادة تقييم م�سرية الإ�ضراب والق�ضية بعامة و�إعادة
توجيهها على طريق �أف�ضل ،و�إعادة حتقيق التوازن
من جديد يف املعادلة ال�سيا�سية برمتها .ويت�أكد ذلك
من حر�ص امللك على موا�صلة االت�صال مع �شقيقه
الفل�سطيني عرب ال�شيخ كامل الق�صاب الذي ت�شري
التقارير �إلى �إقامته �شبه الدائمة يف القد�س .وي�شار
هنا �إلى زيارة وفد من اللجنة العربية العليا �إلى
اململكة يف �أواخر (�سبتمرب�/أيلول) للقاء امللك عبد
العزيز( .)87كما ي�شار �إلى ر�ؤية عوين عبد الهادي يف
امللك �أنه �سيا�سي داهية ،و�أن نظرته للأمور بعيدة،
لذا ال يقدم على خطوة قبل �أن ي�ضمن جناحها وي�أمن
عواقبها .وكثري ًا ما ردد �أمام الوفد الفل�سطيني
«فل�سطني ب�ؤب�ؤ عيني� .أنا م�سلم قبل كل �شيء ،وال
ميكن �أن �أفرط يف فل�سطني»( .)88وعلى �أية حال تقود
واقعية امللك وو�ضوحه �إلى الت�سا�ؤل عن �أ�سباب وقف
الإ�ضراب مع العلم �أن ر�سالته ال�سامية توحي بالإجابة
املتمثلة بعدم جدوى الإ�ضراب فل�سطيني ًا وعربي ًا.
والواقع �أن موقف بريطانيا ال�سيا�سي مل يتغري عن
عدم تلبية �أي مطلب من املطالب الفل�سطينية وعن
�إر�سال جلنة ملكية للتحقيق حتى مطلع (�أكتوبر/

�سبتمرب�/أيلول  )1936والذي �أعلنت فيه املوافقة
بالإجماع «وبكل ارتياح على و�ساطة جاللتكم –
امللك عبد العزيز  … / … -وترحب بها وترجو
م�ؤازرتكم»( )81ب�أن الو�ساطة ال�سعودية �أ�صبحت
�ضرورية يف هذه املرحلة ،مثل �ضرورة �إنهاء الإ�ضراب
نف�سه ،فيما ي�شري �إلى حتول جذري على العملية
ال�سيا�سية؛ �إذ �أ�صبحت الو�ساطة و�إنهاء الإ�ضراب
مطلب ًا فل�سطيني ًا �أكرث منه مبادرة عربية بت�شجيع
بريطاين( .)82وكي يفهم ذلك البد من تناول حقيقة
الو�ضع الذي و�صله الفل�سطينيون.
وتعد زيارة الأمري في�صل �إلى القد�س ور�سالة
والده امللك عبد العزيز خري ما يدفع ويقود الباحث
�إلى التعرف �إلى حقيقة الو�ضع يف فل�سطني ،ذلك
�أن ر�سالة الأمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى مفتي
فل�سطني يف (� 26أغ�سط�س�/آب  )1936تك�شف عن
حتقيق �أولوية القيادة الفل�سطينية يف تعريب الق�ضية
الفل�سطينية حتى اعترب الأمري « عزم �أحد الوزراء
ال�سعوديني على القدوم �إلى القد�س – دخول –
الق�ضية الفل�سطينية يف دور العطف الظاهر نحوها
من املمالك العربية»( .)83وقد متت زيارة الأمري
في�صل حيث �أعرب فيها عن فرحتيه « :زيارة امل�سجد
الأق�صى املبارك وال�صالة يف بيت املقد�س ،ولقاء
الثوار لأب�شرهم ب�أن جهودهم لن تذهب �سدى «.
وقد اجتمع مع القيادة الفل�سطينية وحثها على �إنهاء
الإ�ضراب( )84واطلع على حالة فل�سطني املزرية(.)85
وت�أتي ر�سالة امللك عبد العزيز امل�ؤرخة يف (28
�سبتمرب�/أيلول  )1936باعتبارها وثيقة هامة
تك�شف عن �صراحة امللك وو�ضوح ر�ؤيته يف تناول
احلدث اجللل ،كما تك�شف عن منهج نحن ب�أم�س
احلاجة �إليه والذي يتمثل يف وعي و�إدراك احلدث

350

موقف المملكة العربية السعودية من إضراب عام 1936

أ .محمود سعيد أشقر /د .معتصم الناصر

عبد اهلل بن احل�سني امل�شار �إليها �آنف ًا �أ�شار �سموه
�إلى وجوب «اتقاء ال�ضربة – الع�سكرية الربيطانية
– وعدم ف�سح املجال ال�ستعمال القوى املر�صدة –
ف�إن – بني يدي من يريد ال�سعي باخلري مت�سع لتاليف
اخلطر»(.)102
واحلقيقة �أنه كان للإجراءات الربيطانية والدور
العربي العراقي وال�شرق �أردين بخا�صة� ،آثار ًا �سيا�سية
واقت�صادية �أكرث عمق ًا( .)103فقد خل�ص بع�ض دار�سي
احلركة الوطنية الفل�سطينية يف فرتة الدرا�سة �إلى
�أن القيادة الفل�سطينية ال�سيا�سية (اللجنة العربية
العليا) مل تتفق على ر�أي واحد وموحد جتاه وقف
الإ�ضراب ،الأمر الذي �أدى �إلى ظهور بوادر ت�صدع
وخطر ان�شقاق فيها ب�سبب التناف�س ال�شخ�صي
والعائلي واالنتماء الإقليمي واحلزبي رغم قوة الروح
الوطنية لديها و�إمكانية تالحمها وت�ضامن �صفوفها
خالل الأزمات( .)104يف الوقت الذي يرى فيه البع�ض
تعاظم ذلك اخلطر �إلى درجة طرح القيادات
البديلة( )105الداخلية(�( )106أحزاب فل�سطينية)
وخارجية (عربية)(.)107
�أما اقت�صادي ًا ف�إن جمهور امل�ؤرخني يتفقون
على �أن التدهور اخلطري يف احلالة االقت�صادية يف
فل�سطني كان �سبب ًا رئي�س ًا من �أ�سباب الدعوة �إلى �إنهاء
الإ�ضراب( .)108ويفهم ذلك �إذا �أُخذ بعني االعتبار ما
تدن يف م�ستوى املعي�شة ،فبدل �أن يعالج
�سببه من ٍ
م�شكلة البطالة ويخفف من الأعباء التي �أثقلت كاهل
الفالح الفل�سطيني زاد و�ضع عامة ال�سكان �سوء ًا .و�إذا
كانت ر�سالة عبد القادر احل�سيني ال�سابقة ت�شري �إلى
ر�سائل «�أهايل» وحتديد ًا �صغار املزارعني التي تنا�شد
بوقف الإ�ضراب ب�سبب ال�ضرر الذي حل بهم( ،)109ف�إن
()110
كثري ًا من �صغار املالك والك�سبه �شاركوا يف ذلك

ت�شرين �أول 1936م) .كما يفهم من مواقف وزارة
امل�ستعمرات الربيطانية( )89ومن ات�صاالت بني
()90
امللك عبد العزيز والأمري عبد اهلل بن احل�سني
ومالحظات اللجنة امللكية( )91با�ستثناء �إعراب
احلكومة الربيطانية عن «ح�سن نيتها وما �أذاعته
من عزمها عن �إجراء العدل» ح�سبما ورد يف ر�سالة
الأمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى املعتمد الربيطاين
()92
امل�سرت كوك�س يف (� 1أكتوبر/ت�شرين �أول )1936
واملكاملة الهاتفية بني رئي�س احلكومة العراقية وعوين
عبد الهادي(.)93
وعالوة على ذلك� ،أخذ موقف بريطانيا
الع�سكري يت�سارع نحو ت�صعيد �إجراءاتها الع�سكرية
بهدف �إرغام القيادة الفل�سطينية على اال�ستجابة
لوقف الإ�ضراب ،وك�سر �إرادة ال�شعب برمته .فقد
با�شرت الدوائر الربيطانية الع�سكرية مبا�شرة
جدية بدرا�سة فكرة طرد الزعامة الفل�سطينية من
فل�سطني( )94والعمل على «ق�ص جناح» املفتي(� .)95أي:
عزله( .)96كما راحت تعزيزاتها الع�سكرية تتدفق على
فل�سطني بقيادة اجلرنال ديل الذي ُمنح �صالحية
�إعالن الأحكام العرفية( .)97وتعني �صالحية �إعالن
الأحكام العرفية ،يف املفهوم الربيطاين ،تعطيل
القانون وتفوي�ض اجلي�ش ب�إدارة الأمور وفق ما يراه
منا�سب ًا( .)98وفع ًال متكنت بريطانيا من ت�ضييق
اخلناق على الثوار()99؛ وحتديد ًا على القرويني
منهم؛ يف وقت �شح فيه ال�سالح وعز على الثوار
واملجاهدين وارتفعت �أ�سعاره ،كما تفيد ر�سالة عبد
القادر احل�سيني يف (� 22أغ�سط�س�/آب 1936م)
�إلى �إميل الغوري( ،)100مدير املكتب العربي يف لندن
وقتذاك التي تفيد �أي�ض ًا ،نيل الإجراءات الربيطانية
من روح الأهايل املعنوية( .)101ووفق ًا �إلى برقية الأمري
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ميكن ت�سجيل التقدم الذي حققته املقاومة املدنية
واجلهاد ،ال �سيما يف الكفاح امل�سلح وتوازنه تالزم ًا
�أو تناوب ًا مع الن�ضالني املدين وال�سيا�سي .عالوة
على ما حققتها الوحدة الوطنية من تعميق وتناغم.
وعملي ًا حد الإ�ضراب من �شرا�سة الغزو ال�صهيوين؛
ف�إ�ضافة �إلى ما �أحدثه من هجرة عك�سية بني
املهاجرين اليهود ،انخف�ض عدد املهاجرين من
مهاجر يف عام � 1936إلى ()29700
()61900
ٍ
مهاجر يف العام  .1939كما انخف�ضت الأرا�ضي التي
ٍ
اغت�صبوها من ( )72.905دومن ًا يف عام � 1935إلى
( )18.146دومن ًا يف عام  .1936ويف جانب �آخر
هبطت الر�ساميل اليهودية امل�ستثمرة يف ال�صناعات
اليهودية من ( )1.800.000جنيه يف عام � 1935إلى
( )1.200.000جنيه يف عام  .)120(1936ومما يذكر
�أن النظرة ال�شعبية تختلف عن ذلك فنجدها ترف�ض
االقتناع بتلك املنجزات وتقلل من �ش�أنها(.)121
ومما يجدر ذكره �أن امل�سعى ال�سعودي جنح يف
امتالك زمام املبادرة ونه�ض باملهمة التي فو�ضه
بها �أ�شقا�ؤه العرب مبوجب برقية الأمري عبد اهلل بن
احل�سني �إليه( .)122كما جنح يف �إعادة االعتبار للجنة
العربية العليا ،وحتديد ًا �إلى �سماحة مفتي فل�سطني،
عالوة على جناحه يف الو�صول �إلى �صيغة النداء
الذي يفرت�ض �أن حتظى مبوافقة �أطراف املعادلة
ال�سيا�سية .وفع ًال ،و�صل ال�شيخ كامل الق�صاب �إلى
القد�س يف (� 8أكتوبر/ت�شرين الأول  )1936حام ًال
نداء امللك عبد العزيز( .)123وكان ن�ص ندائه:
« عن عنيزه جند 1936 – 10 – 8م
ح�ضرة رئي�س اللجنة العربية العليا
�إلى �أبنائنا عرب فل�سطني – القد�س
لقد ت�أملنا كثري ًا للحالة ال�سائدة يف فل�سطني،

لأن التعطيل �شملهم و�شمل ال�سواقني و�أ�صحاب
الدكاكني واملهن واحلرف الأخرى .ووا�ضح �أنه مل
يطال ال�سلطة لأن م�ؤ�س�ساتها مل تتعطل با�ستثناء
ميناء يافا(� .)111أما املوظفون فقد �أعلنوا ت�ضامنهم
ولكنهم مل يرتكوا مقرات وظائفهم()112؛ مما دفع
املعتقلني العرب �إلى ا�شرتاط م�شاركتهم يف حالة
تقرير اللجنة العربية العليا ت�صعيد الإ�ضراب(.)113
وعالوة على ذلك �شعر �أ�صحاب امل�صالح االقت�صادية
بج�سامة اخل�سائر املادية� ،إذا ا�ستمر الإ�ضراب مع
حلول مو�سم قطاف احلم�ضيات (نوفمرب/ت�شرين
ثاين)( .)114ووطني ًا بدا �أنه �سيلحق بالعرب كارثة
اقت�صادية وبخا�صة �أن منتجي احلم�ضيات يف
فل�سطني من �أبرز من مول الثورة( .)115وتفيد �إحدى
الوثائق الربيطانية �أن انعكا�س ذلك على موقف �أكرث
من ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة العربية العليا و�أحزاب
�أخرى ،مثل :الدفاع واال�ستقالل والإ�صالح ،الذين
مالوا �إلى �ضرورة وقف الإ�ضراب( ،)116ال �سيما �أنه مل
يعد ب�إمكان اللجنة توفري القوت اليومي للمحتاجني
مع توا�ضع امل�ساعدات اخلارجية وتراجعها( ،)117يف
حني �أن احلركة ال�صهيونية متكنت من ا�ستغالل تلك
الأو�ضاع (الداخلية واخلارجية) يف القيام بخطوات
عملية يف ت�شكيل م�ؤ�س�ساتها وتطوير م�شاريعها(.)118
ومل تهدف الفقرات املتقدمة �إلى تقدمي
التف�صيالت اخلا�صة بتقييم الإ�ضراب ونتائج احلركة
الوطنية الفل�سطينية بعامة ،وتقومي ذلك يف هذه
الفرتة ،بقدر ما هدفت �إلى التعريف باخلطوط العامة
لدوافع وقف الإ�ضراب .وكي تكتمل ال�صورة ،تقت�ضي
ال�ضرورة الإ�شارة �إلى بع�ض منجزات الإ�ضراب ويف
مقدمتها ميكن ت�سجيل دور البعد العربي باعتباره
دور ًا ذا فاعلية وعمق �أكرث مما �سبق( .)119كما
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الفل�سطينيني به « من حب ال�سالم و�إظهار نواياهم
احل�سنة»( .)129وهو ما د�أبت احلكومة الربيطانية
على جتريد الفل�سطينيني منه ،كما يف خطاب وزير
امل�ستعمرات الذي تفاخر مبا حققته حكومته �أمام
جمل�س العموم يف ( 4نوفمرب/ت�شرين ثاين )1936
( .)130ولعله لي�س من قبيل ال�صدفة �أن تتفق اململكة
العربية ال�سعودية مع بريطانيا على جتديد معاهدة
جده املربمة يف (� 20أيار/مايو  )1927مدة �سبع
�سنوات �أخرى يف مثل هذه الظروف( .)131مما قد
ي�شري �إلى مكا�سب عربية حققت يف الإ�ضراب.
ومن الوا�ضح �أن االعتدال �سمة �أ�سا�سية يف املنهج
ال�سيا�سي ال�سعودي(.)132
ختام ًا ميكن القول �إن م�ساهمة املغفور له امللك
عبد العزيز باتت وا�ضحة يف جناح الإعالن عن وقف
الإ�ضراب من حيث جتنيب الثورة قيادة و�شعب ًا �ضربة
ع�سكرية قوية خطط اجلرنال (ديل) �إلى تنفيذها يف
اليوم الذي ن�شرت فيه بيان �إعالن وقف الإ�ضراب يف
ال�صحافة� .أي يف (� 11أكتوبر/ت�شرين �أول )1936
( .)133مما �أتاح فر�صة ذهبية للجنة العربية العليا
لإعادة ترتيب �صفوفها و�أوراقها ال�سيا�سية .وميداني ًا
اعترب �إنهاء الإ�ضراب هدنة م�سلحة �أتاحت فر�صة
لإعادة تنظيم الثورة وت�سليحها( .)134و�ستك�شف
درا�سة تو�صيات اللجنة امللكية (جلنة بيل) وجلنة
(وودهيد) ومداوالت م�ؤمتر املائدة امل�ستديرة/
لندن ،يف ظل التطورات امليدانية التي اكتنفتها يف
فل�سطني وال�ساحتني العربية والدولية ،املزيد عن
املوقف ال�سعودي الرائد يف دعم ثورة عام ،1936
وعن املكت�سبات الفل�سطينية والعربية.

فنحن باالتفاق مع �إخواننا ملوك العرب والأمري
عبد اهلل ندعوكم للإخالد �إلى ال�سكينة حقن ًا
للدماء معتمدين على ح�سن نوايا �صديقتنا احلكومة
الربيطانية ورغبتها املعلنة لتحقيق العدل ،وثقوا ب�أننا
�سنوا�صل امل�ساعي يف �سبيل م�ساعدتكم.
عبد العزيز �آل �سعود «(.)124
وعلى الرغم من خلو النداء من �أية التزامات جتاه
املطالب الفل�سطينية والعربية� ،إال �أن ما يبديه من
تعاطف مع ال�شعب الفل�سطيني ب�سبب ما حل به ،كان
كافي ًا للقيادة الفل�سطينية لتخو�ض مغامرة �سيا�سية
يف مرحلة جديدة اعتماد ًا على الدور العربي املنظور
وما يرجى من ح�سن نوايا بريطانيا ورغباتها .فلبت
هذه القيادة دعوة امللك عبد العزيز و�أ�شقائه العرب،
ون�شرت بياناتهم يف �صحف �صباح يوم (� 11أكتوبر/
ت�شرين �أول  ،)125()1936ويف اليوم التايل �أ�صدرت
اللجنة العربية العليا بيانها الداعي �إلى �إنهاء
الإ�ضراب « ا�ستجابة لو�ساطة احلكام العرب « بدء ًا
من �صباح يوم االثنني املبارك الواقع يف  27رجب
1355هـ � 13 /أكتوبر /ت�شرين الأول 1936م) .وفع ًال
مت ذلك( .)126وقد و�صف خليل ال�سكاكيني هذا اليوم
قائ ًال « عادت احلركة واحلياة …  … /كانت
فل�سطني ميتة فعا�شت ،وكانت �ضائعة فوجدت»(.)127
وهذا ما دفع املفتي �إلى �أن يربق �إلى امللك عبد العزيز
يف (� 20أكتوبر/ت�شرين الأول � )1936شاكر ًا ومعرب ًا
عن ثقته مبا �ستحققه م�ساعدة جاللته من مطالب
�أبناء القومية( .)128وقد �سر امللك من ذلك ملا فيه
من �إقبال على مزاولة العمل وحقن ًا للدماء وحب
للإ�صالح .و�أكد على م�ساعدة �إخوانه الفل�سطينيني.
ومما يلفت النظر يف برقية جاللته ،ما و�صف
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106 - Porath, X., The Palestinian – Arab National Movement 1918-1939, Vol. 2, 213 .

 - 107خريية قا�سمية ،مذكرات القاوقجي� ،ص.38-39 :

 - 108انظر مث ً
ال. John & Hadawi, Palestine Diary, Vol. II, the Palestine Research Center, Beirut: 1970, p. 164 :

� - 109إميل الغوري ،فل�سطني ،جـ� ،2ص.96 :

110 - John & Hadawi, Palestine Diary, p.164.

 - 111خالد الق�شطيني ،املقاومة املدنية الفل�سطينية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م،5هيئة املو�سوعة الفل�سطينية،
دم�شق :ط� ،1990 ،1ص.318 :

112 - C.O. 733/313/75228/37)8 July 1936 .

� - 113أكرم زعيرت ،وثائق احلركة الوطنية ،وثيقة رقم ( )35يف :بيان نويه�ض احلوت ،القيادات� ،ص .750 :و�أطلقت لفظة
«املعتقلون العرب» على بع�ض �أع�ضاء اللجنة العربية واللجان القومية الذين اعتقلتهم ال�سلطات الربيطانية .منهم كاتب
الر�سالة �أكرم زعيرت وعزه دروزه وعوين عبد الهادي .انظر :عوين عبد الهادي� ،أوراق خا�صة� ،إعداد خريية قا�سمية،
بريوت :مركز الأبحاث ،ط� ،1974 ،1ص.77 :
 - 114حكومة فل�سطني ،تقرير اللجنة امللكية� ،ص .101 :لقد عول منتجو احلم�ضيات يف فل�سطني كثري ًا على مو�سم هذا العام
ب�سبب احلرب الأهلية يف �إ�سبانيا مناف�س فل�سطني الأول يف احلم�ضيات .وقد ارتفعت �صادرات فل�سطني يف هذا املو�سم �إلى
ال�ضعف (� )10.790.100صندوق ًا .انظر� :سعيد حماده ،النظام االقت�صادي يف فل�سطني ،بريوت :ط� ،1939 ،1ص.176 :
115 - Hurewitz, J.C. Diplomacy in the Middle East: a Documentary Record, 70 .
116 - F.O (733/311) 12 Sep. 1936. .
- 117

�إميل الغوري ،فل�سطني ،جـ�/2ص.98 ،97 :

118 - Lesch, The Palestine Arab Nationalist Movement Under the Mandate; in:the politics of Palestine
Nationalism,13erkeley:1973,p. 36.

- 119
- 120

- 121

- 122
- 123
- 124

وللتو�سع ،انظر� :صربي جري�س ،تاريخ ال�صهيونية ،جـ� ،2ص342-385 :؛ عبد الوهاب امل�سريي ،ال�صهيونية ،املو�سوعة
الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،6هيئة املو�سوعة الفل�سطينية ،دم�شق :ط� ،1990 ،1ص.286-319 :
حممد عزه دروزه ،الق�ضية الفل�سطينية ،جـ� ،1ص34-137 :؛ خريية قا�سمية ،احلركة الوطنية� ،ص.105 ،99-100 :
عادل غنيم ،احلركة الوطنية الفل�سطينية من ثورة  1936حتى احلرب العاملية الثانية ،القاهرة :مكتبة اخلامتي ،ط� ،1980 ،1ص:
.309 ،74
خالد الق�شطيني ،املقاومة املدنية� ،ص319 :؛ علي �سعود ،احلزب� ،ص325-327 :؛ كامل خلة ،فل�سطني� ،ص645 :؛ �صالح
م�سعود بوي�صري ،جهاد �شعب فل�سطني ،طرابل�س ،ليبيا :دار بوي�صري للن�شر والأبحاث ،ط ،1د.ت� ،ص.226 :
وثيقة من جمموعة عوين عبد الهادي ،يف :كامل خلة ،فل�سطني� ،ص.839 :
كامل خلة ،فل�سطني� ،ص.651 :
جمعية الدرا�سات العربية ،ملف خمابرات مع اململكة العربية ال�سعودية .وانظر� :أكرم زعيرت ،وثائق احلركة الوطنية ،وثيقة
رقم (� )265ص460 :؛ حكومة فل�سطني ،تقرير اللجنة امللكية� ،ص133 :؛ خري الدين الزركلي� ،شبه اجلزيرة ،جـ� ،3ص1075 :؛
�أحمد عبد الغفورعطار� ،صقر اجلزيرة ،جـ � ،4ص1128-1129 :؛ حممد عزه دروزه ،الق�ضية الفل�سطينية ،جـ� ،1ص142 :؛ �أمني
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�سعيد ،تاريخ الدولة ال�سعودية� ،ص.332 :
 - 125بيان نويه�ض احلوت ،القيادات� ،ص.357-358 :
 - 126عبد الوهاب الكيايل ،وثائق املقاومة� ،ص454 :؛ جنيب �صدقة ،ق�ضية فل�سطني ،بريوت :دار الكتاب ،ط� ،1946 ،1ص.190 :
 - 127كذا �أنا يا دنيا ،يوميات خليل ال�سكاكيني� ،أعدتها للن�شر هالة ال�سكاكيني ،القد�س :املطبعة التجارية ،ط� ،1955 ،1ص.290 :
 - 128وثائق اململكة العربية ال�سعودية التاريخية ،الق�ضية الفل�سطينية (� 15شعبان 1355هـ 31 /ت�شرين ثاين 1936م) �ص55 :؛
�أكرم زعيرت ،وثائق احلركة الوطنية ،وثيقة رقم (� )265ص460 :؛ �أر�شيف جمعية الدرا�سات العربية.
� - 129أحمد عبد الغفورعطار� ،صقر اجلزيرة ،جـ � ،4ص.1229 :
130 - P.D.Vol. 317, Cols. 81-2 .

 - 131مت جتديدها يف (� 13أكتوبر /ت�شرين �أول  .)1936كامل خلة ،فل�سطني� ،ص.153 :
 - 132جورج جبور ،البعد العربي للق�ضية الفل�سطينية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،5هيئة املو�سوعة الفل�سطينية،
دم�شق :ط� ،1ص.781-782 ،748-749 :
133 - C.O 733/314 8Oct. 1936 .
134 - Cohen, the Army, p. 26 .
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امل�صادر واملراجع
�أو ًال :م�صادر باللغة العربية:

( )1الوثائق العربية:
	�أ .وثائق غري من�شورة:
وثائق جمعية الدرا�سات العربية ،بيت ال�شرق ،القد�س ،فل�سطني.ب .الوثائق املن�شورة:
�أكرم زعيرت ،وثائق احلركة الوطنية الفل�سطينية ( 1918-1939من �أوراق �أكرم زعيرت) �إعداد بيان نويه�ض احلوت ،بريوت:م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط.1979 ،1
حكومة فل�سطني ،تقرير اللجنة امللكية لفل�سطني  ،1937القد�س :ط.1937 ،1جامعة الدول العربية ،الوثائق الرئي�سة يف ق�ضية فل�سطني–املجموعة الأولى ( )1918-1948القاهرة :ط.1957 ،1دارة امللك عبد العزيز ،وثائق اململكة العربية ال�سعودية التاريخية ،الق�ضية الفل�سطينية 1348-1373هـ1929-1953 /م،الريا�ض :ط1422 ،1هـ.
الكيايل ،عبد الوهاب ،وثائق املقاومة الفل�سطينية العربية �ضد االحتالل ال�صهيوين ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،ط.1988 ،1

(� )2أوراق خا�صة ومذكرات ويوميات:

بن غوريون ،دافيد ،ر�سائل بن غوريون ،ترجمة امللكة دينا عبد احلميد ،بريوت :دار القد�س :ط.1979 ،1
خليل ال�سكاكيني ،كذا �أنا يا دنيا – يوميات خليل ال�سكاكيني� ،أعدتها للن�شر هالة ال�سكاكيني ،القد�س :املطبعة التجارية،ط.1955 ،1
عوين عبد الهادي� ،أوراق خا�صة� ،إعداد خريية قا�سمية ،بريوت :مركز الأبحاث ،ط.1974 ،1قا�سمية ،خريية ،فل�سطني يف مذكرات القاوقجي  ،1936-1948جـ ،2بريوت:مركزالأبحاث ،م .ت .ف ،ط.1975 ،1-لقاءات مع زعماء العرب ،ترجمة الهيئة العامة بوزارة الإر�شاد القومي ،القاهرة :د.ت ،ط.1

( )3كتب و�أبحاث:

	�إح�سان النمر ،تاريخ جبل نابل�س والبلقاء ،جـ ،3نابل�س :جمعية عمال املطابع التعاونية ،ط.1973 ،1
�أكرم زعيرت ،الق�ضية الفل�سطينية ،عمان :دار اجلليل ،ط.1986 ،1�إميل توما ،تاريخ م�سرية ال�شعوب العربية احلديث2 ،ج يف 1م ،عكا :دار الأ�سوار ،ط.1،1985�أمني الريحاين ،تاريخ جند احلديث – �سرية عبد العزيز بن عبد الرحمن ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،ط.1980 ،1
�أمني �سعيد ،تاريخ الدولة ال�سعودية ،،الريا�ض :مطبوعات دارة امللك عبد العزيز ط.1-تي�سري جبارة ،العالقات الفل�سطينية ال�سعودية ،القد�س :اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية ،ط.1989 ،1
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جربان �شامية� ،آل �سعود ما�ضيهم وم�ستقبلهم ،لندن :ريا�ض الري�س وم�شاركوه املحدودة ،ط.1986 ،1اجلميل ،حممد �سيار ،تكوين العرب احلديث ،بريوت :دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،ط.1997 ،1جورج �أنطونيو�س ،يقظة العرب – تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نا�صر الدين الأ�سد و�إح�سان عبا�س ،بريوت :دارالهدى ،ط.1991 ،1
جورج جبور ،البعد العربي للق�ضية الفل�سطينية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،5دم�شق :هيئة املو�سوعةالفل�سطينية ،ط.1990 ،1
 ح�سن �صعب ،الق�ضية الفل�سطينية يف جامعة الدول العربية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،5دم�شق :هيئةاملو�سوعة الفل�سطينية ،ط.1990 ،1
احلوت ،بيان نويه�ض ،القيادات وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف فل�سطني  ،1917-1948بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،ط.1981 ،1
خالد الق�شطيني ،املقاومة املدنية الفل�سطينية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،5دم�شق :هيئة املو�سوعةالفل�سطينية ،ط.1990 ،1
خلة ،كامل ،فل�سطني واالنتداب الربيطاين  ،1922-1939ط ،2طرابل�س -ليبيا ،املن�ش�أة العامة للن�شر والتوزيع والإعالن،ط.1982 ،1
الزركلي ،خري الدين� ،شبه اجلزيرة يف عهد عبد العزيز3 ،ج ،ط ،3بريوت :دار العلم للماليني.1985 ،�سعيد حماده ،النظام االقت�صادي يف فل�سطني ،بريوت :ط.1939 ،1�صالح م�سعود بوي�صري ،جهاد �شعب فل�سطني خالل ن�صف قرن ،طرابل�س -ليبيا :دار بوي�صري للن�شر والأبحاث ط ،1د.ت.�صبحي يا�سني ،الثورة العربية الكربى يف فل�سطني ،القاهرة :ط.1955 ،1�صربي ،جري�س ،تاريخ ال�صهيونية ،ج ،1918-1939 ،2نيقو�سيا :مركز الأبحاث ،م .ت .ف ،ط.1986 ،1عائ�شة امل�سند ،اململكة العربية ال�سعودية وق�ضية فل�سطني  ،1939-1948الريا�ض :دار املريخ ،ط.1992 ،1عادل غنيم ،احلركة الوطنية الفل�سطينية من ثورة  1936حتى احلرب العاملية الثانية ،مكتبة اخلامتي ،القاهرة.1980 :عبد الرحمن عبد الغني� ،أملانيا النازية وفل�سطني  ،1933-1945بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط.1995 ،1عبد الفتاح �أبو عليه ورفيق النت�شه ،اململكة العربية ال�سعودية وق�ضية فل�سطني ،الريا�ض :الأمانة العامة لالحتفال مبرورمائة عام على ت�أ�سي�س اململكة ،ط.1999 ،1
عبد اهلل ال�شبل ،ال�شيخ حممد عبد الوهاب ،الريا�ض :مطابع جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ط.1عبد الوهاب الكيايل ،مو�سوعة ال�سيا�سة ،بريوت وكفر قرع :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ودار ال�شفق ،ط.1989 ،2عبد الوهاب امل�سريي ،ال�صهيونية ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،6دم�شق :هيئة املو�سوعة الفل�سطينية ،ط،1.1990
عطار� ،أحمد عبد الغفور� ،صقر اجلزيرة4 ،ج ،مطابع امل�ؤ�س�سة العربية ،جدة :مطابع امل�ؤ�س�سة العربية ،ط1427 ،1هـ.علي �سعود عطية ،احلزب العربي وحزب الدفاع الوطني  ،1934-1937القد�س :جمعية الدرا�سات العربية ،ط.1985 ،1علي حمافظة ،الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني قبل عام  ،1948املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،م ،3دم�شق :هيئةاملو�سوعة الفل�سطينية ،ط.1990 ،1
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عي�سى ال�سفري ،فل�سطني العربية بني االنتداب وال�صهيونية ،يافا :مطبعة مكتبة فل�سطني اجلديدة ،ط.1937 ،1غ�سان كنفاين ،ثورة  1936-1939يف فل�سطني ،خلفيات وتفا�صيل وحتاليل� ،ش�ؤون فل�سطينية ،ع.1972 ،6الغوري� ،إميل ،فل�سطني عرب �ستني عام ًا ،ج ،2عمان :دار النهار ،ط.1973 ،1ف�ؤاد ب�سي�سو ،االقت�صاد العربي يف فل�سطني يف عهد االنتداب الربيطاين ( ،)1920-1948املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سمالثاين ،م ،1دم�شق :هيئة املو�سوعة الفل�سطينية ،ط.1990 ،1
في�صل احلوراين ،جذور الرف�ض الفل�سطيني  ،1918-1948رام اهلل :مواطن ،امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية،ط.2003 ،1
قا�سمية ،خريية ،احلركة الوطنية الفل�سطينية يف ثلثي القرن احلايل ( )1900-1964املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين،م ،5دم�شق :هيئة املو�سوعة الفل�سطينية.1990 ،
الكيايل ،عبد الوهاب ،تاريخ فل�سطني احلديث ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،ط.1990 ،10حممد توفيق جانا ،ال�شهادات ال�سيا�سية �أمام اللجنة امللكية يف فل�سطني ،دم�شق :ط.1937 ،1حممد احلزماوي ،ملكية الأرا�ضي يف فل�سطني ( )1918-1948عكا :م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،ط.1998 ،1حممد عزة دروزة ،حول احلركة العربية احلديثة ،جـ� ،3صيدا :املكتبة الع�صرية ،ط.1951 ،1حممد علي ،تاريخ بريطانيا و�آل �سعود–العالقات ال�سيا�سية وت�أثريها على امل�شكلة الفل�سطينية ،دار اجلزيرة للن�شر ،ط،1.1982
حممد املانع ،توحيد اململكة العربية ال�سعودية (مرتجم عن الإجنليزية  )Unified Arabiaالدمام� :شركة مطابعاملطوع ،ط.1
م�ؤ�س�سة الدرا�سات العربية ،الثورة العربية الكربى يف فل�سطني ( 1936-1939الرواية الإ�سرائيلية الر�سمية) ترجمة �أحمدخليفة ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط.1
نظام العبا�سي ،العالقات ال�صهيونية – النازية و�أثرها على فل�سطني وقوى التحرر العربي ،الكويت� :شركة كاظمة للن�شروالرتجمة والتوزيع ،ط.1984 ،1
ناجي علو�ش ،املقاومة العربية يف فل�سطني  ،1917-1948بريوت :مركز الأبحاث ،م .ت .ف ،ط.1967 ،1جنيب �صدقة ،ق�ضية فل�سطني ،بريوت :دار الكتاب ،ط.1946 ،1نداء م�صطفى ،العربية ال�سعودية وفل�سطني� ،ش�ؤون فل�سطينية� ،آب.2001 ،هند البديري� ،أرا�ضي فل�سطني بني مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ ،دار�سة وثائقية ،القاهرة :جامعة الدول العربية،ط.1998 ،1
وزارة الإعالم ،اململكة العربية ال�سعودية ،هذه بالدنا ،ط.1989 ،1(� )4صحف:
اجلامعة الإ�سالمية (� 18آب .)1936الرابطة العربية ،ع.)19/8/1936( 13-فل�سطني (.)27/4/1936

362

 معتصم الناصر. د/ محمود سعيد أشقر.أ

1936 موقف المملكة العربية السعودية من إضراب عام

.)25/10/1924( 1055 الكرمل ع.)3/10/1936( ) و16/9/1936( ) و1/9/1936( ) و27/5/1936( املقطم:) لكل عدد من الأعداد التالية2(  امللحق رقم،الوقائع الفل�سطينية584 (10/5/1936)، 595 (21/5/1936)، 596 (22/5/1936)، 600 (1/6/1936)، 603 (12/6/1936)، 605 (14/6/1936)، 609
(30/6/1936)، 611 (9/7/1936)، 616 (1/8/1936)، 617 (2/8/1936)، 625 (27/8/1936)، 628 (14/9/1936)
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