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ال�شرق.
تزامنت هذه الظروف مع �صعود احلركة ال�صهيونية
وه ��ي ح��رك��ة نه�ضة ق��وم�ي��ة ا��س�ت�ج��اب��ت ل�برن��ام��ج ن�ش�أ
خا�صة يف �شرق �أوروب ��ا ،امل�شروع ال�صهيوين هو خلق
وط ��ن ل�ل�ي�ه��ود ي�ق�ت���ص��رع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال �ي �ه��ودي ،ق��ادة
احلركة كانوا على يقني منذ بدايتها �أنها حتى ت�صل
�إىل �أهدافها �ستحتاج �إىل ظهري قوي يوفر لها احلماية،
فاقرتبوا من كل القوى اال�ستعمارية الأ�سا�سية (بري
طانيا�،أملانيا،فرن�سا،رو�سيا،واخلليفة العثماين).حتى
ق��ررت احلكومة الربيطانية يف �أواخ ��ر ( )1917دعم
امل�شروع ال�صهيوين يف �إن�شاء وط��ن قومي لليهود يف
فل�سطني بدافع امل�صلحة الذاتية ،والتي التحمت مع
احلركة ال�صهيونية،هذه املهمة بالن�سبة لربيطانيا
ه��ي �إق� ��رار ال��س�ت�ق��رار االم�ب�راط ��وري ��ة دون �أن تظهر
كم�ستعمر �أو حمتل تو�سعي ،وبد�أت تخفي اال�ستعمار
حت��ت ��س�ت��ارة �إع ��ادة الت�شكيل وال�ب�ن��اء� .إن�ه��م �أم�ل��وا �أن
يوفر اال�ستيطان ال�صهيوين بديال منا�سبا وم�ؤثرا
لتنفيذ االحتالل حتت مظهر �إعادة ت�شكيل القومية.
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ح �ت��ى ال �ي ��وم ح��رك��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة هام�شية
خارجة عن املجتمع اليهودي �أ�صبحت م�ساعدا هاما
لال�سرتاتيجية الربيطانية االمبرييالية يف ال�شرق
الأو��س��ط ،وقد اتبع امل�ستوطنون ا�سرتاتيجية خا�صة
تتحالف مع الوالء االقت�صادي لراعيهم وحليفهم.
�إن وع��د ب�ل�ف��ور مل ي�ك��ن جم��رد ات�ف��اق ب�ين �شخ�ص �أو
جمموعة �أ�شخا�ص �أو منظمة �إمنا كان متابعة للقوى
اال�ستعمارية لأهدافها .كل من بريطانيا ومناف�ستيها
اال�ستعماريتني �أملانيا وفرن�سا ك��ان لديهم �أط�م��اع يف
نف�س املنطقة لنف�س الأ�سباب ال�سابقة ،يف حني كانت
بريطانيا يف ��ص��راع ع�سكري م��ع �أملانيا وحلفائها� ،إذ
حت��رك��وا لبناء نظام تعوي�ضي للحلفاء يت�أ�س�س على
رك�ي��زت�ين رئي�ستني ،الأوىل ا��س�ت�خ��دام ط�م��وح احلكام
العرب يف اال�ستقالل عن الدولة العثمانية من خالل
التفاو�ض م��ع «ال�سلطان ح�سني» معتمدين يف ذلك
ع�ل��ى ع�لاق�ت��ه ب��امل���س�ئ��ول�ين الإجن �ل �ي ��ز ،وه ��ي ال�ع�لاق��ة
التي ات�ضحت م��ن خ�لال ر�ضوخه ل�ه��ؤالء امل�سئولني
الذين ا�ست�أثروا بال�سلطة الفعلية من دونه،الركيزة
الثانية :توثيق ال�شراكة مع فرن�سا من خالل اتفاقية
�سايك�س -بيكو ،وكانت االمرباطورية العثمانية تعاين
من التو�سع اال�ستعماري يف منطقة نفوذها،ويف توقع
لهزمية بريطانيا كان هناك عدة خيارات لإن�شاء وطن
قومي لليهود مت�ضمنة ا�ستعمارا لبع�ض املناطق حول
منطقة الب�صرة يف دول��ة العراق ،ولكن هذا االق�تراح
ق��وب��ل ب��ال��رف ����ض ،وم ��ن �أج� ��ل ذل ��ك مت دع ��م امل �� �ش��روع
ال�صهيوين لت�أ�سي�س وطن قومي لليهود يف فل�سطني.
وع��د بلفور بيان متناق�ض مع ذات��ه لأن��ه ال�ت��زام جتاه
ال�صهيونية ب��وج��ود وط ��ن ل�ه��م ع�ل��ى ح���س��اب ال�سكان
الأ� �ص �ل �ي�ي�ن .ق ��دم ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا �إج� � � ��راءات ��س�ي��ا��س�ي��ة
واق �ت �� �ص ��ادي ��ة خل �ل ��ق وط� ��ن ق ��وم ��ي ل �ل �ي �ه��ود وم�ن�ح��ت
ع�ق��ودا اقت�صادية لل�صهاينة ك��وك�لاء .ه��ذه ال�شراكة
غ�يرت من �شكل ال�سيا�سة الفل�سطينية ،و�ساهمت يف

�إع ��ادة ت�شكيل املجتمع الفل�سطيني .ه��ذه ال�ت�غ�يرات
ال�سيا�سية واالقت�صادية املفرو�ضة من �أعلى مل تكن
متجان�سة مع املجتمع الفل�سطيني� ،إذ �أدت لتغريه يف
القرن الع�شرين،فقد حتالف امل�ستوطنون اليهود مع
امل�ستعمر الربيطاين مما �أثر يف الرتكيب الدميوغرايف
لل�سكان .يف البداية كان احتجاج الفل�سطنينني من�صبا
على ه�ج��رة اليهود وا�ستيطانهم،ثم �أ�صبح وا�ضحا
ل�ه��م �أن ال�سلطة الإجن�ل�ي��زي��ة تنكر حقهم يف تقرير
م���ص�يره��م،وب��د�أ ال�ك�ف��اح امل�سلح منذ نهاية ��1920ض��د
االح�ت�لال الإجن�ل�ي��زي ،وتعاظم ط�م��وح الفل�سطينني
جنبا �إىل ج�ن��ب م��ع من��و رغ�ب��ة ال�صهاينة يف ت�شكيل
وطن قومي لهم والتي ت�شجعت واحتمت باالحتالل
الإجنليزي.
ج ��اء ت���ص��ري��ح ب�ل�ف��ور ا��س�ت�ج��اب��ة لل�ضغط ال�صهيوين
وا�� �س� �ت� �ج ��اب ��ة لأح � � � ��داث �أخ� � � ��رى خ ��ارج� �ي ��ة �أث� � � ��رت يف
االمرباطورية الربيطانية ،كان �سباقا من التناف�س
امل���س�ت�م��ر ب�ين االم�ب�يري��ال�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة وحليفتها
لبناء امل�ستوطنات التى واجهها �شعب فل�سطني كما
واجه حتديات يف حماوالته لتحديد م�صريه ،ومل يكن
ت�سهيل التو�سع يف بناء امل�ستوطنات اليهودية �إال نتيجة
�ضعف الدولة العثمانية .ذهبت كثري من الآراء �إىل �أن
امل�ستوطنات كانت بديال عن امل�ستوطنات التي فقدت يف
ال�شرق الأدنى .امل�ستوطنون اليهود �شكلوا جمموعات
تعترب اليهود �شعبا عائدا،وقدم الربيطانيون �أنف�سهم
كم�ساهمني يف حتقيق ال �ع��ودة التاريخية لفل�سطني
�أك�ث�ر م��ن كونها مت ��ددا ا�ستعماريا .ورب�ط��ت احلركة
ال�صهيونية نف�سها بالهوية اليهودية ،وا�ستح�ضرت
ال��رواي��ات التوراتية لإ�ضفاء ال�شرعية على �إنكار حق
ال�شعب الفل�سطيني ،وا��س�ت�ح�لال ممتلكات �أ�صحاب
الأر�ض،وتنفيذا للأيديوجليات العلمانية التي ادعت
«�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض» ت�أ�س�ست يف الفل�سفة
الليربالية الكال�سيكية عند جون لوك .
�شن الفل�سطينيون يف الذكرى املئوية لإع�لان بلفور

حملة تدعو بريطانيا العتذار ر�سمي ،حيث خاطب
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية «�أبو مازن» الأمم املتحدة
لتدعو بريطانيا �إىل اعتذار ر�سمي وتعوي�ض عن الوعد
ال��ذي �أعطته بريطانيا دون موافقة من �أي �شخ�ص،
وق��د ه��دد مبقا�ضاة لندن ع��ن الأ� �ض��رار الناجمة عن
الإعالن و�إن�شاء �إ�سرائيل،والهدف مل يكن االعتذار يف
ذاته ،و»�إمنا الهدف هو الك�شف عن عدم �شرعية دولة
�إ�سرائيل يف ال��وق��ت ال��ذي يدخل �ضمن ع��دة خطوات
عملية لإنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني .
ل �ق��د ف���ش�ل��ت امل �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ت��اري �خ �ي��ا �ضد
االمرباطورية الربيطانية وال�صهاينة �سواء العنيفة
وغ�ير العنيفة؛ ل��ذل��ك �أ��ص�ب��ح م��ن ال �� �ض��رورة ت��دوي��ل
الق�ضية،وكانت املفارقة هي �أن التزام بلفور القانوين
الكامل الذي �صدقت عليه ع�صبة الأمم يف عام ،1920مت
�إدانته بنف�س القوة و�صدرت تو�صية من الأمم املتحدة
يف فل�سطني لعام  1947ب�أن تق�سيم فل�سطني غري �شرعي
وغري عادل بالن�سبة للفل�سطينني،قد ميثل االعتذار
ا�ستعادة جزئية لل�شرف الوطني الفل�سطيني وي�شكل
خطوة للأمام نحو الق�ضاء على �إ�سرائيل،وعلى الرغم
م��ن مطالبة الن�شطاء الفل�سطينيني بتعوي�ض عن
بلفور ف�إنه من ال�صعب �أن نرى القيمة املبا�شرة لهذا
االعتذار يف امل�ساعدة على �إقامة دولة فل�سطينية .
ت�أتي االحتجاجات يف الذكرى ال�سنوية لإعالن بلفور
يف ظل نظام عربي يف �أدن��ى م�ستوياته�/سوريا وليبيا
وال�ي�م��ن يف ح��ال��ة ان �ع��دام ال�ف��اع�ل�ي��ة،وال�ع��راق ينح�صر
بني زاويتني إ�ي��ران من ناحية وكيان داع�ش الآخ��ذ يف
التقل�ص وكرد�ستان امل�ستقلة ،يف ال �شيء �إال اال�سم،
وال�سلطة الفل�سطينية دولة زائفة ال توجد �إال بف�ضل
امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدة الأمنية الإ�سرائيلية.
االح�ت�ج��اج على �إع�ل�ان بلفور وحملة طلب االع�ت��ذار
هي عن�صر �آخر يف احلروب الفل�سطينية �ضد احلقائق
التاريخية املغلوطة التي يجب �إنكارها �أو مهاجمتها
�أو �إعادة كتابتها ،بدال من مناق�شتها� ،أو االعرتاف بها،
�أو تقا�سمها.
ي �ع ��د وع � ��د «ب� �ل� �ف ��ور» ام� � �ت � ��دادا ل �� �س �ي��ا� �س��ة ب��ري �ط��ان �ي��ا
اال�ستعمارية ،،مل يرتبط ه��ذا ال��وع��د ب ��أي بعد ديني
�أو �أخ�ل�اق ��ي ب��ل ه��و حم��اول��ة م��ن ب��ري�ط��ان�ي��ا �إىل مد
نفوذها �إىل فل�سطني ب�سبب موقعها املتميز ،فاهتمام
بريطانيا بفل�سطني كان ي�سبق �أي عالقة بينها وبني
احلركة ال�صهيونية.
----------------------
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وعد بلفور :االنتداب والمقاومة في فلسطين
لبرنارد ريجان
فينان نبيل *
أرسل وزير الخارجية البريطاني»آرثربلفور»خطابا في ( 2نوفمبر )1917إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا
«البارون روتشيلد» ،كان نصه كالتالي»يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته بالتصريح التالي الذي ُيعبر عن التعاطف
مع طموحات الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة ووافقت عليها ،إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى
تأسيس»وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية،على أال يجري أي شيء
قد يؤدي إلى االنتقاص من الحقوق المدنية ،والدينية للجماعات األخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها
اليهود في البلدان األخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي ،سأكون ممتنًا لك إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علمًا بهذا
البيان» ،وصل هذا الخطاب إلى الفيدرالية الصهيونية ،بعد التنسيق مع الحكومة البريطانية ليسمح بدعم تأسيس وطن
قومي لليهود في األراضي الفلسطينية وعرف باسم «وعد بلفور» ،أدت هذه الرسالة إلى قيام دولة إسرائيل وما تبع ذلك من
حروب وأزمات في الشرق األوسط.

ج ��اءت ر��س��ال��ة «ب�ل�ف��ور» ت�ت��وي�ج�اً ل���س�ن��وات ع��دي��دة من
االت �� �ص��االت وامل�ف��او��ض��ات ب�ين ال�سا�سة الربيطانيني
وزع �م ��اء احل��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة يف ب��ري�ط��ان�ي��ا يف زم��ن
احل ��رب ب �� �ش ��أن م���ص�ير ب�ل�اد ال �� �ش��ام ،م�ث��ل م��را��س�لات
امل �ف��و���ض ال �� �س��ام��ي ال�ب�ري �ط ��اين مل���ص��ر ال �� �س�ير»ه�نري
مكماهون» ،و»ح�سني بن علي» �شريف مكة ،واالتفاق
ال �� �س��ري الإجن �ل �ي ��زي -ال�ف��رن���س��ي ب�ي�ن ال �� �س�ير»م��ارك
�سايك�س»،و»ت�شارلزبيكو»حول ت�شكيل تبعية ال�شرق
الأو�سط املعا�صر ،واملعروف باتفاقية �سايك�س– بيكو،
ويعرب امل�ؤرخ «بيان الهوت»عن وعد بلفور بعبارة موجزة
«وعد ممن ال ميلك ملن ال ي�ستحق» ،فقد كان مو�ضوع
م�صري الأرا� �ض��ي الفل�سطينية قيد البحث يف دوائ��ر
احلكم يف بريطانيا بعد دخولها احلرب العاملية الأوىل
مبا�شرة .وجرى �أول لقاء بني «حاييم وايزمان» ،زعيم
احلركة ال�صهيونية الح ًقا ،و»بلفور» عام  1904وتناوال
مو�ضوع �إقامة وطن اليهود يف فل�سطني.
يثري»وعد بلفور»جدال بني امل�ؤرخني فهناك من يرى
فيه م�شروعا بريطانيا م�سيحيا نبيل الأهداف مل�ساعدة
اليهود للعودة �إىل وطنهم التوراتي حظي بدعم �سا�سة
متعاطفني مع احلركة ال�صهيونية ،بينما يربط فريق
�آخر من امل�ؤرخني بني الوعد وال�سيا�سة الإمربيالية
لربيطانيا ،والتي كان من بني �أهدافها احل�صول على
دعم يهود الغرب ،مل يقت�صر اخل�لاف على امل�ؤرخني
بل �إنه ولد قبل �صدور الوعد نف�سه ،فقد كان الوعد
مثار خالف داخ��ل حكومة «لويد ج��ورج» فعندما كان
رئي�سا للوزراء انق�سم امل�س�ؤولون �إىل فريقني �أحدهما
ً
م��ؤي��د ،وفريق �آخ��ر يعار�ض الأم ��ر .وم��ن بني �أع�ضاء
فريق املعار�ضني الوزير اليهودي الوحيد يف احلكومة
«�أدوين مونتغيو» الذي كان يرى �أن �إن�شاء وطن قومي
لليهود �سيقو�ض من اجلهود املبذولة لتحقيق امل�ساواة
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بني اليهود وغريهم.
لعبت بريطانيا دورا رئي�سا يف الت�أ�سي�س لإن�شاء دولة
�إ� �س��رائ �ي��ل 1948م �ن ��ذ ف�ت�رة االن �ت ��داب ال�بري �ط��اين يف
فل�سطني ،ورغ��م �أن الر�سالة مل تتحدث �صراحة عن
ت�أييد احلكومة الربيطانية لإق��ام��ة دول��ة لليهود يف
فل�سطني ،فهي ال تت�ضمن كلمة «دولة» بل تتحدث عن
«وطن» ،لكنها �أدت دوراً �أ�سا�سياً يف �إقامتها بعد 31عاما
من تاريخ الر�سالة .كما �ساهمت الر�سالة يف ت�شجيع
ي�ه��ود ال �ق��ارة الأوروب� �ي ��ة ع�ل��ى ال�ه�ج��رة �إىل فل�سطني
خالل الفرتة ما بني احلرب العاملية الأوىل والثانية،
يف وقت كانت القارة ت�شهد �صعودا للتيارات القومية
املعادية لل�سامية.
هناك �أ�سباب تاريخية تخ�ص بريطانيا ذاتها دعتها
ملنح ه��ذا ال��وع��د ،فقد تغريت مظاهر الإمربيالية يف
ال�ف�ترة ( )1800-1850ففي ال�ق��رن الثامن والتا�سع
ع�شر ،ت�ضخمت ال�صناعة والتكنولوجيا يف بريطانيا،
وازداد م�ع��دل ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي فيها م��ن (-1840
 )1870بن�سبة  88يف املائة ،ثم ازداد يف الفرتة مابني
(� )1913-1870إىل 124يف املائة مقارنة بفرن�سا التي
زاد معدلها م��ن �45إىل %100يف نف�س ال�ف�ترة ،بينما
و��ص�ل��ت �أمل��ان�ي��ا يف ال �ف�ترة م��ن (�1870إىل � )1913إىل
 229يف املائة ،و�أمريكا  426يف املائة .و�أدت زيادة �سرعة
ال�ن�م��و ال��ر�أ� �س �م��ايل ،وامل�ن��اف���س��ة االح �ت �ك��اري��ة العنيفة
لل�سوق والرغبة يف التحكم يف املواد اخلام ،وال�سيطرة
على خ�ط��وط امل��وا��ص�لات �إىل ظ�ه��ور ��ش��رك��ات �ضخمة
لها اهتمامات دول�ي��ة ،ه��ذه الكيانات ال�ضخمة ب��د�أت
يف ال�سعي خللق ظ��روف مواتية لها يف دولها ،و�سعت
ح �ك��وم��ات ت �ل��ك ال� ��دول ل�ت�ح�ق�ي��ق م���ص��ال��ح ��ش��رك��ات�ه��ا،
�شجعت احلكومة الربيطانية على االحتكار ،وقبلت
وزارة اخلارجية �أن تعزز ال�شركات اخلا�صة يف مناطق

ذات ح�سا�سية �سيا�سية ،نتج عن هذا التناف�س وال�صراع
ب�ي�ن ال �ق ��وى ال �ع �ظ �م��ى ع �ل��ى الأ� � �س� ��واق �أم ��اك ��ن امل ��واد
اخل��ام ،ح��رب عاملية �سنة ( (1914بني جانبني ،الأول
احللفاء (بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا) ،والآخ��ر املحور
ي�ضم (�أملانيا والدولة العثمانية ،والنم�سا) ثم �أعلنت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االن�ضمام للحرب  ،1917وتغريت
نتائج احل��رب بعد ان�سحاب رو�سيا بعد ث��ورة (�أكتوبر
� ،(1917أ�س�ست احلرب لالقت�صاد ال�سيا�سي الع�سكري،
يف بريطانيا نف�سها احل��رب �أ�صبح لها بناء اقت�صادي
واجتماعي و�سيا�سي من�سجم مع ر�ؤية الدولة.
تزايدت �أهمية البرتول احليوية يف ال�صناعة والتقدم
التجاري و�أ�صبح عن�صرا �أ�سا�سيا يف املناف�سة ،فقامت
ب��ري�ط��ان�ي��ا ب��إن���ش��اء ��ش��رك��ة ب�ت�رول (�أجن �ل ��و ب��راي��زي��ان
 )1909وحاولت التحكم يف كل منطقة ميكن �أن يوجد
ب�ه��ا ب�ت�رول واح �ت �ك��اره ،و�أدت امل�ف��او��ض��ات ب�ين فرن�سا
وبريطانيا وحلقتها الواليات املتحدة حول ا�ستخراج
وا��س�ت�غ�لال وا��س�ت�خ��دام ال �ب�ترول يف املنطقة لتق�سيم
ال ��وك�ل�اء ل���ش��رك��ات ال �ب�ت�رول ال��رئ�ي���س��ة ،واحل �ك��وم��ات
والبنوك.
ف�ل���س�ط�ين مل ت �ك��ن م �� �ص��درا ل �ل �م��واد اخل� ��ام� ،إال �أن �ه��ا
تتميز مبوقع له اعتبار وم�غ��زى ،فهي نقطة ات�صال
جوهرية وحيوية للإمربيالية اال�ستعمارية ،جتعلها
ق ��ادرة على التحكم يف ط��رق ال�ت�ج��ارة كما تتحكم يف
و��ص��ول املناف�سني مل�صادر امل��واد اخل��ام وق��وى ال�سوق،
لذلك �سيطرت بريطانيا على فل�سطني ،وبنت قاعدة
طرفية يف «حيفا» تقطع اخلط الوا�صل بني خطوط
الإم � ��دادات م��ن امل��و��ص��ل �إىل ب�لاد م��ا وراء النهرين،
وت �ع �ت�بر ف�ل���س�ط�ين ن�ق�ط��ة ال �ت ��زود ال �� �س��ري��ع ب��ال��وق��ود
ب ��الإم ��دادات وا��س�تراح��ة ل��رح�لات ال�ط�يران املتنامية
ب�ين الهند والأج� ��زاء الأخ ��رى م��ن الإم�براط��وري��ة يف

