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ملخص:
وال  م�صاحلها،  على  بناًء  �صـيا�صتها  حتدد  العظمى  الـدول  اإن 
جمال للفرديـة اأو العواطف فيها. وعندما اهتمت بريطانيا باحلركة 
ال�صهيونية، فاإّنها كانت مقتنعة باأّن هذا االهتمام ي�صب يف م�صلحة 
اأوروبا  يف  الداخلي  ال�صعيد  على  �صواًء  الربيطانية،  االمرباطورية 
م�صاحلها  لتحقيق  ا�صتخدامها  ب�صبب  اأو  معينة،  لتوازنات  نتيجة 
العظمى جمموعة من االإجراءات  ال�رشق، حيث اتخذت بريطانيا  يف 
دبلوما�صيتها  م�صتخدمًة  واالقت�صادية،  وال�صيا�صية،  القانونية، 
ر�صالة �رشية �صدرت  تكوَّن من  والذي  بلفور،  لوعد  للتمهيد  العالية 
ويعتقد  وايزمن،  حامي  اإىل  بلفور  اآرثر  بريطانيا  خارجية  وزير  من 
اأّن الدبلوما�صية الربيطانية جنحت يف اإقناع كل من فرن�صا واأمريكا 
لدعم الوعد قبل �صدوره، االأمر الذي كان له انعكا�صات اإيجابية لي�س 
جمريات  على  التاأثري  اإىل  بل  الوجود،  حيز  اإىل  اإخراجه  على  فقط 
احلرب  يف  بريطانيا  اأمريكا  دعمت  عندما  االأوىل  العاملية  احلرب 
الظفر ودخلت قواتها  اأن متكنت بريطانيا من  االأوىل، وما  العاملية 
فل�صطني، حتى اأعلنت عن نواياها احلقيقية جتاه وعد بلفور، وعملت 
الدولة  الإقامة  البالد  تهيئة  على  الع�صكري  احلكم  فرتة  اأثناء  يف 
دجمت  عندما  التوجه  هذا  وازداد  امل�صئوم،  للوعد  تطبيقًا  اليهودية 
بريطانيا بني وعد بلفور و�صك االنتداب، لتحول هذا الن�س اإىل وثيقة 

دولية.
يف  اقت�صاديًا  ال�صهيونية  احلركة  متكني  بخ�صو�س  اأما 
للحركة  الرئي�صة  الطبيعية  املوارد  فقد عملت على حتويل  فل�صطني، 
مثل:  الفل�صطيني،  ال�صعب  ح�صاب  على  منها  لال�صتفادة  ال�صهيونية، 
م�رشوع روتنربج، وجتفيف بحرية احلولة، وكذلك االأمر بالن�صبة اإىل 

م�رشوع البحر امليت.
الكلمات املفتاحية: بريطانيا، وعد بلفور، امل�رشوع ال�صهيوين، 

احلركة ال�صهيونية، فل�صطني. 

The Role of Britain in Shaping the Zionist Project 
in Palestine since 1917-1922

Abstract:

The Great Powers determine their policy based 
on interests and there is no room for individualism or 
emotions.

 When Britain was concerned with the Zionist 
movement, it was convinced that this interest is in the 
interest of the British Empire, both at the domestic 
level in Europe as a result of certain balances, or 
making use of it to achieve its interests in the east, 
Great Britain has taken a series of legal, political and 
economic measures, using high diplomacy to prepare 
for the Balfour Declaration, which was in form of 
a confidential letter issued by the British Foreign 
Secretary Arthur Balfour to Chaim Weizmann. It 
is believed that the British diplomacy succeeded in 
convincing both France and the United States to 

support this Declaration before it was released. This 
has had a positive impact not only on bringing it into 
existence but also on influencing the course of the 
first World War when the Americans supported the 
British in World war I. When Britain was able to win 
the war and its troops entered Palestine ,it declared 
its true intentions towards the Balfour Declaration, 
and worked during the period of military rule to 
prepare the country to establish the Jewish State as a 
fulfillment of the ill-fated Declaration. This trend has 
been supported when Britain integrated between the 
Balfour Declaration, and the Mandate document and 
led to the transformation of this text to an international 
document.

As for the economic empowerment of the Zionist 
movement in Palestine ,the it has worked to exploit the 
main natural resources of the Zionist movement and 
make use of them on account of the Palestinian people, 
such as Rotenberg project , drying of Lake Hula and 
the same applies to the Dead Sea project

املقدمـة
ال  ال�صهيوين  امل�رشوع  بلورة  يف  بريطانيا«  »دور  بـ  ُيق�صد 
الدينية،  النخب  دور  ي�صمل  واإّنا  فقط،  الر�صمي  الدور  على  يقت�رش 
امل�رشوع  بلورة  مفهوم  اأّما  وال�صيا�صية،  والع�صكرية،  والثقافية، 
لليهود  كيان  اإقامة  اإىل  الداعية  الفكرة  ن�صاأة  يعني  فاإّنه  ال�صهيوين 
يف فل�صطني، ثم نو هذه الفكرة اإىل اأن اأ�صدرت بريطانيا وعد بلفور، 
لهم  باإقامة وطن  لليهود  امل�صاعدة  بتقدمي  التزمت من خالله  الذي 

يف فل�صطني.
بريطانيا،  داخل  ال�صهيوين  امل�رشوع  نو  عن  احلديث  لكن 
االأ�صا�صية،  وم�صادره  امل�صيحي  الديني  الفكر  يف  جذوره  وتعقب 
االقت�صادية  بامل�صالح  وارتباطه  واجلديد،  القدمي  العهدين  خا�صة 
داخل  وال�صيا�صي  الفكري  التطور  من  وا�صتفادته  واال�صتعمارية، 
بريطانيا، فلم يحظ بكثري اهتمام، خا�صة ما يتعلق بت�صابك وتداخل 
االأدوار التي قامت بها النخب الدينية والثقافية، وبعد ذلك الع�صكرية 

وال�صيا�صية الإجناز هذا امل�رشوع.
االأو�صاط  االأوىل يف  للمرة  كاأمة ظهرت  لليهود  النظرة  كانت 
الدبلوما�صية الربيطانية على يد القن�صل الربيطاين يف القد�س »وليم 
منح  على  عمل  حينما  ع�رش،  التا�صع  القرن  اأربعينيات  يف  يونغ«، 
اليهود  اأو  العثمانية  الدولة  رعايا  من  كانوا  �صواًء  لليهود،  حمايته 
اليهودي  ال�صعب  مفهوم  اإّن  حيث  فل�صطني،  اإىل  اجلدد  املهاجرين 
الربوت�صتانت  امل�صيحيني  اأو�صاط  يف  تبلور  ال�صهيوين  وامل�رشوع 
يبداأ  اأن  قبل  اأوليفانت  ولوران�س  �صافت�صربي  يد  على  كامل،  ب�صكل 
اإىل  اأ�صف  اليهودية،  الدولة  باإقامة  اليهود  ال�صهيونيون  املفكرون 
ذلك اأّن �صدور وعد بلفور مل يكن فقط نتيجة اأو ثمرة جلهود املنظمة 
ال�صهيونية العاملية، واإنا جاء كجزء من اال�صرتاتيجية الربيطانية 
العهد  من  امل�صتمدة  الربوت�صانتية  الدينية  الروؤى  بني  زاوجت  التي 

القدمي، وبني م�صالح اال�صتعمارية يف ال�رشق االإ�صالمي.
وتتمثل اأهمية البحث يف نو امل�رشوع ال�صهيوين يف ال�صياق 
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االأو�صاط  دور  واإبراز  قرون،  ثالثة  خالل  الربيطاين  للتاريخ  العام 
ال�صيا�صية الربيطانية يف بلورة امل�رشوع ال�صهيوين.

يف  ال�صهيونية  درا�صة  على  تقت�رش  الدرا�سة  حدود  اأمَّا 
بريطانيا، الأنَّ هذه الدولة هي التي منحت اليهود الوعد باإقامة وطن 
قومي لهم على اأر�س فل�صطني، ومت اختيار �صنة 1917 حتديداً الأّن 
هذا العام �صهد �صدور وعد بلفور ال�صهري، وبهذا اكتمل تبلور امل�رشوع 
ال�صهيوين، ومن ثم بداأت عملية التخطيط لتنفيذه على اأر�س الواقع.

وتتمثل اأهمية البحث يف اأّنه: يدر�س نو امل�رشوع ال�صهيوين 
يف اإطار االآليات العامة للتاريخ الربيطاين خالل ثالثة قرون.

اأما اأهداف البحث فهي: تهدف اإىل تو�صيح دور الفكر ال�صهيوين 
اليهودي وحركته املنظمة الن�صطة يف االت�صال مع بريطانيا لبلورة 
ال�صيا�صية  االأو�صاط  دور  اإبراز  اإىل  يهدف  كما  ال�صهيوين،  امل�رشوع 

الربيطانية يف بلورة امل�رشوع ال�صهيوين.

حدود الدراسـة:
ال�صهيونية  درا�صة  على  يقت�رش  البحث  فاإن  للمكان  بالن�صبة 
الوعد  اليهود  منحت  التي  هي  الدولة  هذه  اأّن  وذلك  بريطانيا،  يف 
للتحديد  بالن�صبة  اأما  فل�صطني،  اأر�س  على  لهم  قومي  وطن  باإقامة 
العام �صهد �صدور  1917م وذلك الأن هذا  الزماين فتم اختيار �صنة 
وعد بلفور ال�صهري، وبهذا اكتمل تبلور امل�رشوع ال�صهيوين، ومن ثم 

بداأت عملية التخطيط لتنفيذه على اأر�س الواقع.

منهج البحث:
تعتمد الدرا�سة منهج البحث التاريخي، والذي يعني ا�ستخدام 

املنهج الو�سفي التحليلي.

دور بريطانيا الداعم للوجود الصهيوني يف فلسطني

بريطانيا دولة عظمى حتدد �صيا�صاتها بناًء على م�صاحلها، وال 
جمال يف ذلك للعواطف اأو الفردية لتحديد هذه ال�صيا�صات، وعندما 
متاأنية  درا�صة  هناك  يكون  اأن  بّد  ال  فل�صطني  اإىل  بريطانيا  اجتهت 
�صيا�صتها اخلارجية  ال�صبب يف اجتاه  مل�صاحلها يف املنطقة كانت 
واالأمنية لهذه املنطقة، و�صنحاول يف هذه الدرا�صة الوقوف على هذه 
امل�صالح واالأ�صباب التي جعلت بريطانيا يف فرتة زمنية ع�صيبة على 
االإمرباطورية اأن تتنكر لوعودها، وتعادي اأ�صدقاءها، وترمي بثقلها 
جتاه منطقة ال�رشق االأو�صط عمومًا، وفل�صطني خ�صو�صًا، يف حماولة 
الوطن  الإقامة  م�صاعدتها  اأو  ال�صهيونية،  احلركة  الإر�صاء  منها 
القومي اليهودي يف فل�صطني، وقد �صجع االإجنليز يهود العامل للهجرة 
اإىل فل�صطني، فقال وزير اخلارجية الربيطاين اللورد كالريندون عام 
1854م فل�صطني اأر�س بال �صعب اإىل �صعب بال اأر�س، اأي اإىل اليهود. 
وهل كانت احلركة ال�صهيونية من القوة، بحيث تتجه بريطانيا 
العظمى الإر�صائها، وما اإذا كان العرب من ال�صعف لتتنكر بريطانيا 

اإىل وعودها لهم؟
يف نظرة �رسيعة اإىل التاريخ جند اأّن بريطانيا بداأت اأنظارها 
الثامن ع�رس  القرن  اأواخر  الأو�سط منذ  ال�رسق  اإىل منطقة  بالجتاه 

وذلك لعدة اأ�سباب)1(:
حتكم منطقة ال�رشق االأو�صط بطرق املوا�صالت اإىل ال�رشق . 1

االأدنى من الهند.
عيون . 2 فتحت  التي  م�رش  على  بونابرت  نابليون  حملة 

دولة  اأي  اأو  فرن�صا  �صيطرة  من  خوفًا  املنطقة،  على  بريطانيا 
ا�صتعمارية اأخرى على طرق املوا�صالت، االأمر الذي ي�رش مب�صالح 
ال�صيطرة  االإمرباطورية، مما �صاهم يف ت�رشيع بريطانيا للعمل على 

على هذه املنطقة.
التا�صع ع�رش بال�رشاع . 3 القرن  الديني، حيث متيز  ال�رشاع 

بني فرن�صا ورو�صيا على حماية االأقليات يف االأماكن املقد�صة، فقامت 
االأرثوذك�س،  بحماية  ورو�صيا  الكاثوليكية،  االأقلية  بحماية  فرن�صا 
ولعدم وجود طائفة بروت�صتانتية اأخذت بريطانيا تتجه نحو اإيجاد 
فيها،  تاأمني م�صاحلها  املنطقة، وتعمل على  جماعة حلمايتها يف 

حيث وجدت يف اليهود �صالتها.
اإقامة . 4 ن�صاط حممد علي با�صا يف املنطقة، وحماولته  اإن ّ

اال�صتعمارية، وجعلها تبحث  الدول  اأثار حفيظة  دولة عربية كربى 
املنطقة  على  ولتبقي  املنطقة،  يف  م�صاحلها  حلماية  حلفاء  عن 

�صعيفة وجمزاأة.
�صعت بريطانيا لت�صكيل حتالف دويل ي�صم كاًل من بريطانيا 

ورو�صيا والنم�صا بهدف العمل �صد حممد علي با�صا يف ال�صام.
ويعترب هذا موؤ�رشاً على بداية ال�رشاع بني الدول اال�صتعمارية 
على املنطقة، كما اأّن هذا ال�رشاع بني الدول اال�صتعمارية فتح الباب 

على م�رشاعيه للظفر باملنطقة اأواًل.
وقد ي�ساأل �سوؤال ملاذا التوجه باجتاه اليهود؟ ◄

فرن�صا  من  كل  يف  ظهرت  ع�رش  التا�صع  القرن  بداية  منذ 
وبريطانيا يف اآن واحد تقريبًا فكرتان رئي�صتان وهما: )2(

يف . 1 اال�صتعماري  التو�صع  اأدوات  كاإحدى  اليهود  ا�صتغالل 
الوطن العربي.

لغايات . 2 فل�صطني  يف  اليهود  لتوطني  الدعوة  ظهور 
اقت�صادية، و�صيا�صية، وا�صتعمارية.

ونرى اأي�صًا اأّن اأملانيا فكرت يف اأواخر القرن التا�صع ع�رش يف 
ا�صتثمار هذه االأفكار واال�صتفادة منها.

اأفكار  اإىل  اأّن هذا التناف�س اال�صتعماري بداأ يرتجم  لذلك نرى 
كثف  حينما  ا�صلي  اللورد  م�صاعي  خالل  من  االأر�س،  على  واأعمال 
الربيطاين  اخلارجية  وزير   _ باملر�صتون  لدى  وم�صاعيه  جهوده 
 ،)3( فل�صطني  اإىل  اليهود  اإعادة  لتحقيق  ر�صميًا  العمل  _ حلمله على 
العظمى ومناف�صتها لال�صتفادة من  القوى  انق�صام  ويظهر مما تقدم 
اجلهد اليهودي، االأمر الذي يف�رش باأنه ا�صتقطاب �صبق احلرب الباردة 

بقرن من الزمن. 
ما هي اأ�سـباب اهتمام بريطانيا بال�سهيونية: ◄

بريطانيا  اهتمام  اإىل  اأدَّت  العوامل  من  جمموعة  هناك 
بال�سهيونية نورد منها اأهمها وهي:

يعترب العامل الروحي اأو الديني عن�رشاً مهمًا وفعااًل، ون�صتدل 
عليه مما ذكره حاييم وايزمان يف كتابه »التجربة واخلطاأ«، الذي 
�صدر عام 1949م، واأهم ما جاء يف هذا املجال قوله: » مل يخطر 
على بال بع�صهم اأنَّ رجاالت من اأمثال بلفور وت�رش�صل ولويد جورج 
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ويعتقدون  بالتوراة،  وموؤمنني  قلوبهم،  اأعماق  يف  متدينني  كانوا 
جعلوا  فاإّنهم  لذلك  وحقيقية،  واقعية  فل�صطني  اإىل  اليهود  عودة  اأّن 
اإلينا نحن ال�صهيونيني ممثلني لفكرة يحرتمونها احرتامًا  ينظرون 

عظيمًا)4(.
اأي  )امل�صلحي(  اال�صتعماري  العامل  جند  اأخرى  جهة  ومن 
ثابت،  العامل  هذا  فاإّن  ال�صهيونية،  دعم  يف  بريطانيا  م�صلحة 
املحرك  اإن  العثمانية)5(، حيث  الدولة  االأدوار يف حتطيم  اأعظم  وله 
الرئي�س ل�صيا�صات الدول العظمى هي م�صاحلها التجارية، واالأمنية، 
م�صاحلها  تخدم  هذا  بتوجهها  بريطانيا  فاإّن  لذلك  وال�صيا�صية، 

بالدرجة االأوىل.
وجند اأّن حافز بريطانيا الأ�سا�سي لهذا العمل مزدوٌج يتجلى 

يف )6(:
اال�صتيالء على الواليات ال�رشقية التابعة للدولة العثمانية  ♦

لهذه  �صهيتها ملا  فتح  العربية  املنطقة  اال�صتعمارية يف  الأغرا�صها 
الواليات من اأهمية ا�صرتاتيجية واقت�صادية على م�صري االمرباطورية 

الربيطانية.
دولة  ♦ اإىل  االأيام  مع  لتحويلها  فل�صطني  على  ال�صيطرة 

عربية، ت�صاعدها يف حتقيق م�صاحلها يف املنطقة وبذلك تعزز فكرة 
الدولة الوظيفية.

ال�رشق  اإىل  موا�صالتها  طرق  �صمنت  بريطانيا  تكون  وبذلك 
العربية  القومية  فكرة  اأحبطت  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االأدنى 
واأف�صلت قيام دولة عربية موحدة ت�صتطيع اأن تهدد م�صالح بريطانيا، 
العربي  الوطن  م�رشق  بني  ما  ف�صلت  قد  تكون  فل�صطني  وبانتزاع 
الواحد، مما  الوطن  اأجزاء  ال�صيا�صي بني  االنف�صال  ومغربه وعززت 

ميكنها من حتقيق اأهدافها اال�صتعمارية.

بريطانيا ومتكني احلركـة الصهيونيـة يف فلسـطني:

ن�صاأتها  منذ  حتاول  ال�صهيونية  احلركة  اأن  الوا�صح  من 
نفوذها  دائرة  وتو�صيع  فل�صطني  يف  االأرا�صي  على  اال�صتيالء 
ال�صيا�صي والع�صكري واالقت�صادي، خا�صة يف ظل تكوين القوميات 
يف اأوروبا، ويف هذا ال�صاأن عملت بريطانيا على مد يد العون للحركة 
ومن  فل�صطني  اأر�س  على  وجودها  وتقوية  نفوذها  ملد  ال�صهيونية 
العاملية  احلرب  اأثناء  بريطانيا  بها  قامت  التي  الوا�صحة  االأعمال 

االأوىل وبعدها ما ياأتي:
ا�صم . 1 عليها  اأطلق  خا�صة  يهودية  فرقة  بريطانيا  �صكلت 

على  الزحف  بداأ  الذي  الربيطاين  باجلي�س  واأحلقتها  البغالة  فرقة 
ت�صليح  ويعترب   ،)7( اللبني  اجلرنال  بقيادة  1916م  عام  فل�صطني 
من  جزءاً  جي�صها  اإىل  و�صمهم  اليهود  ال�صبان  من  العديد  بريطانيا 

تقوية االأذرع االأمنية للحركة ال�صهيونية.
موافقة بريطانيا على ان�صمام جلنة ا�صت�صارية �صهيونية . 2

حيث   ،)8( الربيطاين  للجي�س  العامة  القيادة  اإىل  وايزمان  برئا�صة 
يعترب هذا اعرتافًا بالقيادة ال�صهيونية وال�رشاكة معها.

بداأت بريطانيا باإجراء مفاو�صات مع زعماء ال�صهيونية . 3
للو�صول اإىل اتفاق ب�صاأن منح فل�صطني اإىل اليهود عقب انتهاء احلرب 

العاملية االأوىل )9(، ويكون ذلك تطبيقًا لل�رشاكة معها.
عملت بريطانيا عام 1921م وما بعدها على منح احلركة . 4

ال�صهيونية امتيازات اقت�صادية متثلت بامل�صاريع التالية:
م�رشوع روتنربغ للكهرباء. �
م�رشوع احلولة)10(. �
م�رشوع البحر امليت. �

حيث اأدت هذه امل�صاريع اإىل �صيطرة احلركة ال�صهيونية على 
اليهود  ت�رشف  حتت  وو�صعتها  فل�صطني  يف  الطبيعية  املوارد  اأهم 

واحلركة ال�صهيونية.
ورافق ذلك عملية ت�صليل وقمع وتقييد حريات العرب، ممثلني 
قمعها  وخا�صة  اأو�صالها،  وتقطيع  القومية،  الوطنية  باحلركة 
14 عربيًا،  1920م، وقتلها  ني�صان  النبي مو�صى يف  الحتجاجات 

وجرح ما يزيد على هذا العدد. )11(.

نشـاط احلركة الصهيونيـة للحصول على وعد بلفور.

كانت ال�سهيونية خالل احلرب العاملية الأوىل منق�سمة على 
نف�سها اإىل ق�سمني:

م�صالح  ربطوا  لذلك  احلرب  يف  اأملانيا  ن�رش  يتوقع  ق�صم 
واأملانيا،  تركيا  مع  مفاو�صات  يف  ودخلوا  باأملانيا  ال�صهيونية 
واحللفاء  بريطانيا  ن�رش  توقعوا  لندن  يف  ال�صهاينة  ميثل  وق�صم 
الرو�صي  وايزمان  االجتاه  هذا  وتزعم  وربطوا م�صاحلهم بربيطانيا 
رف�س  الذي  مان�ص�صرت،   Owens الكيمياء يف جامعة  اأ�صتاذ  االأ�صل، 
االت�صال مع اللجنة التنفيذية للحركة ال�صهيونية يف برلني ومكتب 
)12(، لذلك انتقل مركز احلركة ال�صهيونية خالل احلرب  كوبنهاجن 

اإىل لندن.
فل�صطني  يف  اليهودية  امل�صكلة  حل  الرتكية  احلكومة  حاولت 

من تبعية العدو وذلك باإعطائهم اجلن�صية الرتكية عام 1914م.
على  باحل�صول  اليهود  الإقناع  الدعاية  حملة  يف  و�صاهم 
يف  احلقوق  يدر�صان  كانا  يهوديان  طالبان  العثمانية  اجلن�صية 
ت�صفي  بن  اإ�صحق  وهما  ت�صيون.  بوعلي  حزب  من  ا�صطنبول  جامعة 
 ).David Ben Gurion )13(ودافيد بن غوريون )*( )Yitzhak Ben Zvi(
، الذي اأ�صبح اأول رئي�س وزراء لدولة ا�رشائيل 1948م، بينما حاولت 
بريطانيا ودول احللفاء نقل اليهود من فل�صطني اإىل م�رش. ويف عام 
1915م اأ�صدر جمال با�صا القائد الرتكي اأمراً باإبعاد بن ت�صفي مع 

عدد من الزعماء ال�صهاينة بينهم بن غوريون عن البالد.
اأعرف  ت�صفي«  بن  لـ  قائاًل  ذلك  �صبب  عن  با�صا  جمال  �رشح 
باآرائكم  �صتتم�صكون  وطاملا  تركيا  عن  فل�صطني  �صلخ  تريدون  اأنكم 

احلالية ال ميكنكم البقاء يف البالد. )14(
العاملية  احلرب  اأثناء  تغريت  الرتكية  احلكومة  �صيا�صة  ولكن 
با�صا  جمال  معاملة  على  ذلك  وانعك�س  ال�صهيونية  جتاه  االأوىل 

للحركة ال�صهيونية فيما بعد.
وقد كتب ديزنكوف)**( )اأول رئي�س لبلدية تل اأبيب( يف مذكراته 
)*(إسحق بن تسفي 1884-1963م، ثاني رئيس إلسرائيل وقد قال عن ثورة 
القنصل  تخطيط  ومن  سامية  ال  أنها  المستوطنين  ضد  1908م  عام  العرب 

الروسي
روسي وعضو  يهودي  وهو  أبيب  تل  لبلدية  رئيس  أول  ديزنكوف:  )**(مئير 

في منظمة محبي صهيون جاء من أوديسا وسكن قيساريا على شاطئ البحر 
األبيض المتوسط.
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دور بريطانيا في بلورة املشروع الصهيوني في فلسطني 
عمرومنذ عام "1917 – 1922 م" عاطف   د. نعمان 

عن مواالة جمال با�صا لل�صهيونية باأنه زار امل�صتوطنات اليهودية يف 
عدة منا�صبات ومنحها 20 األف دومن من االأرا�صي االأمريية الرملية 
وديزنكوف  ال�صفاردمي(  ال�صهيونية  زعماء  )اأحد  عتنئيل  اأخرب  واأنه 
اأنهم �صي�صكلون بعد احلرب جلنة الإعادة بناء فل�صطني يف ظل العلم 
الرتكي )15(، اإال اأنه مل يت�صنى التحقق من هذه املقولة من امل�صادر 
الرتكية املبا�رشة، غري ما جاء يف مذكرات مئري ديزنكوف اأول رئي�س 

لبلدية تل اأبيب.
 Herbert( �صموئيل  وهربرت   )Wizman( وايزمان  يعترب 
Samuel( من اأ�صهر ال�صهاينة الذين لعبوا دوراً فعااًل يف لندن حتى 

مت اإ�صدار وعد بلفور، وقد ربط هوؤالء م�صالح ال�صهيونية بامل�صالح 
الربيطانية.

احتالل  منذ  الربيطانية  امل�صالح  بني  التزاوج  بداأ  حيث 
فيها احلركة  ن�صاأت  التي  الفرتة  تلك  1882م  بريطانيا مل�رش عام 
اأن  من  خوفًا  جلانبها  ا�صتمالتها  بريطانيا  وحاولت  ال�صهيونية، 
تكون اإىل جانب فرن�صا بعد حماوالت نابليون بونابرت ا�صتمالتها. 
وبحث جمموعة من اليهود عام 1903م فكرة اإن�صاء الوطن القومي 
اليهودي، متهيداً للو�صول اإىل فل�صطني)16(، وقد بذل �صفري بريطانيا 
ال�صلطات  لدى  هريت�صل  دعم  يف  ملحوظًا  ن�صاطًا  اإ�صطنبول  يف 

العثمانية.
الربيطانية  اخلارجية  لوزارة  مذكرة  يف  �صموئيل  �رشح  وقد 
As- 19 /1/ 1914م حيث كان ع�صواً يف وزارة �صكويت  تتاريخ
واأن   ... يتاأثر  قد  فل�صطني  ال�صيطرة على  م�صتقبل  اأن مو�صوع   quitu

فل�صطني  تخ�صي�س  ال�صعب  من  يجعل  قد  الكربى  الدول  اختالف 
لواحدة منها، ولعل الفر�صة قد �صنحت لتنفيذ اأماين ال�صعب اليهودي 
القدمية، واإعادة اإن�صاء دولة يهودية ... واأعتقد اأن النفوذ االإجنليزي 
يجب عليه اأن يقوم بدور هام يف تاأ�صي�س مثل هذه الدولة، الأن و�صع 
فل�صطني اجلغرايف وقربها من م�رش يجعالن �صداقتها مع بريطانيا 

له اأهمية خا�صة )17(.
فل�صطني(  على  �صاميًا  مندوبًا  اأ�صبح  )الذي  �صموئيل  كان 
ن�صيطًا يف اإقناع احلكومة الربيطانية ب�رشورة اإ�صدار وعد بريطاين 
مذكرة  ففي  فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  تاأ�صي�س  على  ين�س 
م�صتقبل  ب�صاأن  تتعلق  1915م   /2/  5 بتاريخ  لربيطانيا  رفعها 
كان  م�صريها  ومعرفة  االأوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  فل�صطني 
اليهود  عدد  قلة  رغم  فل�صطني،  يف  يهودية  دولة  ت�صكيل  اإىل  يهدف 

فيها. ون�صت مذكراته على ما يلي:
اإىل  احلرب  اأدت  لو  فيما  فل�صطني  م�صتقبل  عليه  �صيكون  ماذا 
تقطيع االإمرباطورية الرتكية يف اآ�صيا ونهايتها؟؟ واأجاب نف�صه عن 
�صوؤاله قائاًل: اأما ال�صم الفرن�صي لها اأو اأن تبقى بيد تركيا اأو تدويل 
بريطانية  حممية  تكون  واأن  فيها،  يهودية  دولة  اإن�صاء  اأو  فل�صطني 
للمنظمات  بالت�صهيالت  تقوم  بريطانية  حممية  تكون  اأن  ونتوقع 

اليهودية يف �رشاء االأرا�صي واإقامة امل�صتعمرات)18(. 
كان وايزمن زعيم احلركة ال�صهيونية ن�صيطًا كذلك، فقط �رشح 
اليهودية �صتكون حامية للم�صالح  اإن فل�صطني  اأكرث من مرة قائاًل: 
بعثها  ر�صالة  يف  ال�صوي�س،  بقناة  يتعلق  فيما  وخا�صة  الربيطانية 
وايزمن بتاريخ 12 /11 /1914م اإىل �صكوت رئي�س حترير جريدة 
اإذا  “اإنه  فيها  قال   Gardian Manchester جارديان  املان�صي�صرت 

وقعت فل�صطني داخل نطاق النفوذ الربيطاين واإذا �صجعت بريطانيا 
خالل  لها  ف�صيكون  بريطانية،  كمحمية  هناك  اليهودي  اال�صتيطان 
البلد ويعيدون  اأكرث يطورون  �صنة مليون يهودي ورمبا   30  - 20

احل�صارة ثانية وي�صكلون حرا�صًا فعالني لقناة ال�صوي�س”)19(. 
حاول وايزمن اإقناع االإجنليز ب�رشورة حماية قناة ال�صوي�س، 
وذلك عن طريق اإر�صال مليون يهودي اإىل القناة الإقامة م�صتوطنات 
يهودي  ماليني  ثالثة  باإر�صال  �صموئيل  يحلم  كان  »بينما  حولها 
حلماية قناة ال�صوي�س لالإجنليز«)20(، وقد عار�س االأفكار ال�صهيونية 
خلفه  الذي  جورج  لويد  بينما  الربيطاين،  الوزراء  رئي�س  ا�صكويت، 
بلفور  وعني  ال�صهيونية،  االأفكار  واأيد  احت�صن  الوزراء  رئا�صة  على 
ال�صهاينة.  من  واأكرث  �صهيوين  اأنه  عنه  ومعروف  للخارجية  وزيراً 
ال�صهاينة يف لندن فقد القوا معار�صة �صد مطامعهم  ورغم ن�صاط 
»اجلمعية  املعار�صة  هذه  قاد  وقد  ال�صهيونية،  الدولة  اإن�صاء  يف 

االإجنليزية اليهودية« وجمل�س نواب اليهود االجنليز)21(. 
غايتهم  وكانت  االإجنليز  لليهود  متثياًل  الهيئتني  اأكرث  وهما 
اإقناع احلكومة الربيطانية وعدم االنقياد لرغبات ال�صهيونية، اإال اأن 
لويد جورج رئي�س الوزراء مل يكرتث بهذه املعار�صة، بل بعث مندوبًا 
عنه هو مارك �صايك�س وكلفه باملفاو�صات مع احلركة ال�صهيونية، 
ودرا�صة طلباتها ب�صاأن فل�صطني، فاجتمع مع اأقطاب ال�صهيونية مثل 
وبداأوا يف مطالبة  ووايزمن، وروت�صيلد وغريهم،  هربرت �صموئيل، 
احلكومة الربيطانية باإ�صدار وعد حكومي ر�صمي باإعطائهم فل�صطني 
بعد الن�رش يف احلرب العاملية، وهكذا متت اخلطة لو�صع وعد بلفور، 
ووقعت عليه احلكومة الربيطانية، ويربر االإجنليز �صبب اإ�صدار وعد 
بلفور كي ي�صتقطبوا اليهود يف اأملانيا مل�صاعدة االإجنليز يف احلرب 
اأي�صًا،  فرن�صا  موافقة  على  ال�صهاينة  خطط  كما  االأوىل  العاملية 
اأنه  اأجرى ال�صهاينة مفاو�صات مع جورج بيكو الذي وعدهم  لذلك 
�صيدر�س م�رشوعهم،  ولكن الراأي العام الفرن�صي وحتى االإجنليزي مل 

يحبذا اإيجاد وطن قومي لل�صهاينة يف فل�صطني.
مكتوبة  مذكرة  ال�صهاينة  قدم  1917م  عام  حزيران  ويف 
اأن  وبعد  فل�صطني،  حول  امل�صتقبلية  م�صاريعهم  تت�صمن  بلفور  اإىل 
على  الن�رش  اإحراز  بعد  هذه  ال�صهاينة  طلبات  تنفيذ  ا�صرتط  اأقرها 
دول املحور، ويف 3 /9/ 1917م عقدت وزارة احلربية الربيطانية 
اجتماعًا نوق�س فيه امل�رشوع ال�صهيوين واتفق على ما كان قد �رشح 
على  يوافقون  اجلميع  اأن  مل�س  باأنه  الربيطاين،  اخلارجية  وزير  به 
اإ�صدار  وال�صيا�صية  الدبلوما�صية  الناحية  من  فيه  املرغوب  من  اأنه 
وعد يعطف على اآمال املواطنني اليهود، فقال االإجنليز »اإن الغالبية 
العظمى من اليهود يف رو�صيا واأمريكا بل يف �صائر العامل يعطفون 
�صنكون  فاإننا  الوعد  هذا  مثل  اإ�صدار  ا�صتطعنا  ولو  ال�صهاينة،  على 
رو�صيا  من  كل  يف  للغاية  مفيدة  دعاية  ا�صتخدامه  على  قادرين 
واأمريكا)22(، وحتقيق اأهداف بريطانيا التي من �صاأنها اأن ت�صاعدها 
عملت  تكون  وبذلك  الع�صكرية،  اأهدافها  وحتقيق  املعركة  ح�صم  يف 

على حتقيق م�صاحلها اأواًل.
الفرن�صي عن  النفوذ  واإبعاد  ال�صهاينة  تاأييد  ك�صب  من خالل 
لليهود  ومراعاة  اأمريكا،  يف  اليهودي  النفوذ  وا�صتغالل  فل�صطني 
غري ال�صهاينة ولالأو�صاع داخل فل�صطني، جاء الوعد الإقامة الوطن 
باليهود  بريطانيا  اعرتاف  على  يدل  مما  فل�صطني،  يف  القومي 
الربيطانية  احلكومة  واأن  �صيا�صي،  كيان  اإقامة  يف  احلق  له  ك�صعب 
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موؤ�رٌش  هذا  ويف  الهدف،  هذا  لتحقيق  الكافية  اجلهود  ببذل  ملتزمة 
ذلك  رد  وميكن  ر�صميًا،  ال�صهيوين  امل�رشوع  بريطانيا  لتبني  كاٍف 
يف  جلهوده  لويزمان  اجلميل  ورد  اليهود  على  بريطانيا  عطف  اإىل 
اأما  م�صاعدة املجهود احلربي الربيطاين باكت�صاف مادة اال�صيتون، 
فيما يتعلق بال�صغط ال�صهيوين فاإنني ال اأرجح ذلك لالأو�صاع التي 

مرت فيها قيادة احلركة ال�صهيونية يف حينه وانق�صامها.

ممهدات وعـد بلفور.

�صبق  وقد  االأوىل،  العاملية  احلرب  ذروة  يف  بلفور  وعد  جاء 
هذا القرار جمموعة من الن�صاطات التي هياأت الظروف لوعد بلفور، 
وال ميكن تف�صري اأو تربير هذا الوعد مبعزل عن ظروف احلرب الدائرة 
بني احللفاء ودول املحور، حيث كانت احلرب، متيل اإىل �صالح دول 
على  ي�صاعده  من  ال�صتقطاب  طرف  كل  حماوالت  و�صمن  املحور 
التي مل  واأمريكا  اليهود  العيون جتاه  الظفر يف هذه احلرب اجتهت 

ت�صرتك يف احلرب بعد.
وزراء  رئي�س  قاله  مبا  ن�صت�صهد  م�صى  ما  على  وللداللة 
بريطانيا لويد جورج اأثناء احلرب باأن الظروف التي دعت اإىل اإ�صدار 
وعد بلفور بقوله: »كانت تلك االأيام من اأ�صد اأيام احلرب ظالمًا... كان 
التال�صي  و�صك  على  االإيطايل  اجلي�س  وكان  ثائراً  الفرن�صي  اجلي�س 
اكت�صاب  قرار  فكان  اال�صتعداد،  بداأت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت 
عواطف الطائفة اليهودية اأمراً حيويًا لنا«)24(، واإذا ما اأ�سفنا لذلك 
اإطار  يف  املنطقة  يف  لها  قوي  حليف  اإيجاد  بريطانيا  حماولت 
التناف�س ال�ستعماري مع فرن�سا ورو�سيا منذ غزو بريطانيا مل�رس 

عام 1882م، فاإننا ن�ستدل اإىل املوؤ�رسات التالية:
اأو جزء من خطة  ♦ اإن وعد بلفور عبارة عن خطة ع�صكرية 

ع�صكرية بهدف احل�صول على دعم اليهود واإر�صائهم، بهدف التاأثري 
على موقف اأمريكا ودخولها احلرب اإىل جانب احللفاء.

ومن جانب اآخر اإذا ما نظرنا اإىل االأو�صاع الداخلية تظهر  ♦
لنا احلنكة الربيطانية للتخل�س من التزاماتها يف مرا�صالت احل�صني 
االتفاقات  جميـع  من  وا�صتثنائها  فل�صطني  وتبديل  مكماهون، 

ال�صـابقة)25(، وخا�صة التزاماتها االإقليمية والدولية.
على  لال�صتيالء  اليهود  موقف  يدعم  ما  احلنكة  هذه  ويف 
فل�صطني لتكون يف فلك بريطانيا، وحار�صًا على قناة ال�صوي�س ومانعًا 
للوحدة العربية بني م�رشق ومغرب العامل العربي وحار�صًا اأمينًا على 
م�صالح بريطانيا يف املنطقة، ويقول دروزة يف هذا املو�صوع: »اإن 
هذا الكيان �صيظل خا�صعًا لنفوذهم )اأي االإجنليز( ودائراً يف فلكهم، 
ويف حاجة دائمة اإىل حمايتهم ورعايتهم، ويكون يف الوقت نف�صه 
م�صغلة العرب، ينهك قواهم ويورثهم الهم الدائم واإ�صفينًا يف بالدهم، 

يعرقل كل حماولة للوحدة واالحتاد فيما بينهم« )26(.
احلركة  اإىل  كلي  ب�صكل  انحازت  قد  بريطانيا  بذلك  وتكون 
�صيا�صة  مع  ين�صجم  ذلك  االأمر  بتمكينها،  فعليًا  وبداأت  ال�صهيونية، 
والذين  املايل،  الدعم  على  احل�صول  اإىل  الداعية  العامة  احللفاء 
�صيح�صلون عليه من اليهود، وتاأييد دويل من خالل ت�صجيع اأمريكا 

على الدخول يف احلرب.
يف  اأعدائهم  اأ�صدقاء  بتقليل  احللفاء  حماوالت  يف  وي�صب 

اأوروبا الو�صطى يف اإ�صارة اإىل يهود اأملانيا )27(.

ويعترب ن�صاط وايزمن مركزيًا يف هذا االإطار عندما اجتمع مع 
وزير خارجية بريطانيا اأرثر جيم�س بلفور بتاريخ 22/اآذار 1917، 
للمطالب  وتاأييدها  بريطانيا �رشاحة دعمها  لت�صدر  اإقناعه  بهدف 
يف  الوزراء  رئي�س  جورج  لويد  مع  اجتماعه  وكذلك  ال�صهيونية، 

ني�صان 1917م للغر�س نف�صه.
احلركة  مطالب  اجتاه  بامليل  بريطانيا  بداأت  وعندما 
ال�صهيونية، ن�صقت ذلك مع اأمريكا، فنجد اأن بلفور وزير خارجيتها 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  1917م  ني�صان  نهاية  يف  �صافر 
مرة  معه  واجتمع  براندي�س،  االأمريكي  الرئي�س  م�صت�صار  ملقابلة 
اأخرى يف اأيار 1917م بهدف جتنيد الواليات املتحدة لدعم م�رشوع 

بريطانيا القا�صي بدعم ح�صول احلركة ال�صهيونية على فل�صطني.
وعلى اإثر هذه االت�صاالت تعهد براندي�س اأنه يف حال ا�صتجابة 
يف  لليهود  القومي  الوطن  باإقامة  ال�صهيونية  للمطالب  بريطانيا 
فل�صطني، فاإننا نقدم م�صاعدات اقت�صادية �صخمة اإىل بريطانيا يف 

حربها �صد اأملانيا واالأتراك )29(.
)1917م(  متوز  يف  وايزمن  قدم  اجلهود  هذه  مع  وتزامنًا 
وطنًا  بفل�صطني  بريطانيا  باعرتاف  يق�صي  بلفور  اإىل  قرار  م�رشوع 
قوميًا لل�صعب اليهودي، وحقه يف �صيانة القومية اليهودية يف بلده، 
والهجرة اإليها واإقامة حكم قومي لليهود، واإقامة �رشكة ا�صتيطانية 
اأيلول   3 ويف   ،)30( وتطويرها  فل�صطني  تاأ�صي�س  الإعادة  يهودية، 
اإ�صدار  على  مبدئيًا  املوافقة  الربيطانية  احلكومة  قررت  1917م 
اإقامة  على  ين�س  اأن  �رشيطة  ال�صهاينة،  طلب  يوؤيد  منها  ت�رشيح 
وطن قومي لليهود يف فل�صطني، بداًل من اعتبار فل�صطني وطنًا قوميًا 
لليهود، واأن ين�س على عدم امل�صا�س بحقوق الطوائف غري اليهودية 
يف فل�صطني )31(، وا�صتمر ن�صاط وايزمن ورويت�صلد، فقد بعثا يف)*( 
ت�رشين اأول 1917م مذكرة جديدة للحكومة الربيطانية، واأخرى اإىل 
براندي�س يف الواليات املتحدة، حثاهما على العمل الإ�صدار بيان من 
الرئي�س االأمريكي يوؤيد اإقامة وطن قومي لليهود يف فل�صطني. و�صدر 
هذا البيان عن الرئي�س االأمريكي يف ت�صـرين اأول عام 1917م يوؤيد 
احلركة  زعماء  اأن  جند  وبهذا   ،)32( فل�صـطني  يف  يهودي  كومنولت 
تاأييد ملطالبهم من ثالثة دول عظمى  ال�صهيونية، قد ح�صلوا على 
هي بريطانيا، والواليات املتحدة، وفرن�صا، قبل �صدور وعد بلفور، 
�صيا�صتها  لتنفيذ  بريطانيا  اأمام  مهدت  قد  الطريق  تكون  وبذلك 
واإ�صدار وعد بلفور خا�صة واأن ما اأطلق عليه اليهود الرباءة الدولية 
التقاء  فنتيجة  ملطالبهم،  العظمى  الدول  بتاأييد  فعاًل  ح�صل  قد 
حيث  اال�صتعمارية،  الدول  هذه  م�صالح  مع  ال�صهيونية  م�صالح 
عقدت احلكومة الربيطانية جل�صة خا�صة يف 31/ت�رشين االأول عام 
احلركة  زعماء  طلبات  من  النهائي  موقفها  فيها  قررت  1917م، 
ال�صهيونية وبذلك فاإن موافقة احلكومة الربيطانية تكون قد مهدت 
ر�صالة  �صكل  على  ت�رشيٍح  الإ�صدار  خارجيتها  وزير  اأمام  الطريق 
اأو  بلفور  بت�رشيح  بعد  فيما  هذا  عرف  روت�صيلد  اللورد  اإىل  وجهها 

بوعد بلفور)33(.
االأمر الذي يعترب �صابقة ا�صتعمارية مل يكن لها مثيل من قبل، 
الدويل،  ال�صعيد  على  الربيطانية  الن�صاطات  من  ذلك  على  وي�صتدل 
والتطبيقية،  النظرية،  الناحية  من  ال�صهيوين  الوجود  عزز  الذي 
وباملقابل فاإنها تكون قد تن�صلت من كافة الوعود، التي اأعطتها اإىل 
العرب بدءاً من مرا�صالت احل�صني مكماهون، ومروراً مب�صاعده قوات 
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الثورة العربية للمجهود احلربي للحلفاء، وبذلك تكون ح�صمت اأمرها 
االتفاقيات  جميع  احلائط  بعر�س  وال�رشب  ال�صهيونية،  دعم  يف 

املحلية مع العرب والدولية مع احللفاء.
موازين  ميل  يف  حا�صمًا  عامًا  1917م  عام  يكون  وبذلك 
القوى العاملية جتاه دعم ومتكني احلركة ال�صهيونية واالتفاق على 
الطريق  مهدت  لذلك  بها،  حل  عما  وتعوي�صها  اأوروبا  من  اإخراجها 
اأمام وعد بلفور الظامل وتكون بذلك بريطانيا قد بداأت مرحلة جديدة 
بالوطن  ال�صهيونية  مطالب  وتبني  بلفور،  وعد  اإ�صدار  خالل  من 
القومي يف فل�صطني، من خالل وعد بلفور كما �صيتم تو�صيحه الحقًا.

نص وعـد بلفور.

Lord Rothchild عزيزي اللورد روت�سيلد
)ي�رسين جداً اأن اأبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة امللك باأن 
اإن�ساء وطن قومي لل�سعب  اإىل  الر�سى  حكومة جاللته تنظر بعني 
اليهودي يف فل�سطني، وتبذل اجلهود يف �سبيل ذلك على اأن ل يجري 
�سيء ي�رس باحلقوق الدينية واملدنية لغري اليهود يف فل�سطني، اأو 
ت�رس مبا لليهود من احلقوق واملقام ال�سيا�سي يف غريها من البلدان 

الأخرى( )34(.
كلمة   67 على  احتوى  االجنليزي  بالن�س  بلفور  وعد  اإن 
فلم  كلماته،  وحمدودية  الوعد  هذا  ق�رش  ورغم  العنوان،  با�صتثناء 
وال�صطب  واجلهد  العناية  من  نالت  اتفاقية  اأو  ن�صًا  التاريخ  ي�صهد 

والتغيري ما ناله هذا الن�س املحدود الكلمات )35(.
فقد ا�صتغرقت تعديالت هذا الن�س ما يزيد على العامني، عمل 
خاللها عدة فرقاء ن�صو�صًا متعددة وعربت هذه الن�صو�س املحيط 
منه،  م�صودات  �صت  تنقيح  ومت  اأمريكا،  يهود  مع  للت�صاور  االأطل�صي 
ويف نهاية املطاف حتى �صدر الوعد يف �صيغته النهائية )36(، ويدل 
هذا على مدى دقة هذا الن�س، وارتباطه مب�صالح العديد من الدول، 
قال  الذي  لدعمه، وهو  تعديله  اأو  عليه  باملوافقة  اإما  �صاهمت  التي 
عنه الكاتب اليهودي جري�صي باأنه »الوطن القومي لليهود جديد من 
نوعه وال يوجد مثيل له يف احلقوق الدولية....«، وقد اأن�صئ يف بالد 
اأكرثية �صكانها من �صعب اآخر )37(، مما يف�رش �صبب حاجته اإىل الدعم 

الكامل من القوى اال�صتعمارية العظمى. 
يعترب وعد بلفور باطالً قانونياً وتاريخياً لعدة اأ�سباب منها:

اإىل . 1 فل�صطني  وهي  متلكها  ال  اأر�صًا  بريطانيا  منحت 
اإىل  اأدى  العمل  وهذا  االأر�س  هذه  عن  ُغرباء  هم  الذين  ال�صهاينة 

اغت�صاب وطن وت�رشيد �صعب فل�صطني )38(.
فكيف ت�صدر بريطانيا وعداً مينح اأر�صًا مل تكن فيها اأ�صاًل، وال 
متلكها ومل تكن من م�صتعمراتها لل�صهيونية، التي مل تكن موجودة 

يف فل�صطني اأ�صاًل.
بينما . 2 /1917م   11  /2 يف  بلفور  وعد  االإجنليز  اأ�صدر 

دخل االإجنليز فل�صطني يف 9 /12 /1917م اأي اأن الوعد �صدر قبل 
�صهر واأ�صبوع من دخول القوات الربيطانية لفل�صطني، واإذا ما اأخذنا 
الوعد،  �صبقت  التي  والن�صاطات  الوعد  لهذا  املمهدات  االعتبار  بعني 
لوجدنا اأن هناك نوايا مبيته م�صبقًا قبل ح�صم احلرب اأ�صاًل با�صتعمار 
فل�صطني من قبل ال�صهيونية، مبباركة وتاأييد من بريطانيا، وتاأييد 
اخلطوة  يعترب  فاإنه  الن�س  كان  واأٍي  االأخرى،  اال�صتعمارية  الدول 

االأوىل من قبل بريطانيا الإقامة الوطن القومي اليهودي يف فل�صطني 
ومتكني احلركة ال�صهيونية.

وال . 3 امل�صلمني  ال  »العرب«  كلمة  بلفور  وعد  يذكر  مل 
اأن  علمًا  فل�صطني«،  يف  اليهود  »غري  عبارة  ذكر  واإنا  امل�صيحيني 
ي�صكل  بينما  فل�صطني،  ال�صعب يف  % من   93 ي�صكلون  العرب كانوا 
وهذا   ،%  93 اإىل  ولي�س   7% اإىل  الوعد  و�صدر  فقط   %  7 اليهود 
الأن  هوؤالء  اإىل  االلتفات  تريد  ال  بريطانيا  اأن  على  قويًا  موؤ�رشاً 

م�صاحلهم مع االأقلية ولي�س االأغلبية.
�صدر هذا الوعد ب�صكل كتاب �رشي اأر�صله اللورد بلفور اإىل . 4

اللورد روت�صيلد، وظل هذا الوعد مكتومًا عن العرب عمومًا وال�صعب 
احلرب  نهاية  بعد  اأي  1918م  عام  حتى  خ�صو�صًا  الفل�صطيني 
اأغنياء  اأحد  كان  واإنا  دولية،  �صفة  ذا  روت�صيلد  يكن  ومل  العاملية، 
اليهود )39(، وقد يكون �صبب اختيار روت�صيلد هو احل�صول على دعم 
احلربي،  جمهودها  يف  مل�صاعدتها  ال�صهيونية  من  لربيطانيا  مايل 

لذلك يعترب هذا الوعد جزء من اخلطة الع�صكرية الربيطانية.
احل�صني . 5 مرا�صالت  يف  اعرتفت  قد  بريطانيا  كانت 

العربية  الدولة  من  جزٌء  فل�صطني  باأن  1915م  عام  مكماهون 
�صنتني  واأعطت بريطانيا بعد  العاملية،  امل�صتقلة، بعد نهاية احلرب 
لل�صهاينة، وبذلك نق�صت وعودها ومواثيقها مع  فل�صطني  من ذلك 
للحلفاء ومن املفرت�س  �صاهموا يف املجهود احلربي  الذين  العرب، 
اأن يكونوا �صمن املنت�رشين، ومبا اأن بريطانيا تنكرت ملا وعدت به 
يف ال�صابق فاإنها رجحت م�صاحلها على مواثيقها. لذلك تعطي وعود 

وتنفذها وتن�صحب من مواثيق اأبرمتها.
فل�صطني للعرب قبل اأن ي�صكنها اليهود، فقد �صكنها العرب . 6

الكنعانيون قبل امليالد باآالف ال�صنني، وتدل االآثار العربية الكنعانية 
على ذلك، وال يوجد اأي اأثر يهودي فيها، رغم التفتي�س والبحث الدقيق 
للعثور على اأي اأثر عربي، لكن بال فائدة، وقد تنباأ املوؤرخ الفل�صطيني 
حممد عزة دروزة عن م�صتقبل فل�صطني والوطن العربي يف حاله قيام 
قومي  وطن  تاأ�صي�س  حماولة  »اإن  فقال:  فل�صطني  يف  يهودي  كيان 
لليهود يف فل�صطني يف قلب الوطن العربي �صيبقى �صاغل العرب يعرقل 
كل حماولة للوحدة اأو االحتاد، و�صيبقى بحاجة اإىل حماية بريطانيا 
اأو اأي دولة اأجنبية، و�صيبقى و�صيلة دعاية وتخويف للعرب، ويبقى 
االأجنبية وحتت رعايتها)40(، ورغم  الدولة  اليهود ي�صريون يف فلك 
اأننا جند رموز احلركة ال�صهيونية وخا�صة وايزمن قد قبل  اإال  ذلك 
�صوف جنعله  بقوله »ح�صنًا  ذلك  الوعد على م�ص�س، وعرب عن  ذلك 
العربية  الدولة  واإقامة  الزمن  مرور  ومع  نحن«)41(،  نريد  ما  يعني 
وحتققت نبوءة وايزمن وجعلوا الوعد كما يريد ال�صهاينة، ويف مثل 
اأقوى من  االأر�س  الع�صكرية على  فاإن فر�س احلقائق  هذه احلاالت 

�صهادات ميالد ال�صعوب واأحقيتها باال�صتمرار.
اجلرنال  بقيادة  فل�صطني  اإىل  الربيطانية  القوات  دخلت  لقد 
1917م، وفر�صت عليها  اللنبي، ودخلت مدينة القد�س يف دي�صمرب 
يف  اأن�صئت  التي  املحتلة)42(،  املناطق  باإدارة  متثل  ع�صكريًا،  حكمًا 
اأرثرموين ودي �صي اأي  1918 برئا�صة كل من اجلرنال  ني�صان عام 
لندن  من  قادمًا  القد�س  اإىل  ح�رش  االأثناء  هذه  ويف  كاليتون)43(، 
كل  وع�صوية  وايزمن  حاييم  برئا�صة  ال�صهيونية  اللجنة  ميثل  وفد 
ليفي  و�صلطان  �صيف،  واإ�رشائيل  �صيمون  وليون  كويف  جوزيف  من 
كان  حيث  �صيا�صي،  ارتباط  �صابط  غور  اأورمب�صي  ال�صيد  ورافقهم 
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يعمل موظفًا يف وزارة احلربية الربيطانية، وي�صاعده ال�صابط جم�س 
روت�صيلد، حيث اأقام لهم حاكم القد�س الع�صكري �صتورز ماأدبة ع�صاء 
ح�رشها مفتي القد�س كامل اأفندي احل�صيني، الذي ان�صحب نظراً ملا 
اأول من احتج  القد�س فاحتج وان�صحب، وكان  تاآمر على  �صمعه من 
اأ�صبح  الع�صاء ورغم كونه  على �صيا�صة بريطانيا)44(، مقاطعًا حفل 
اأنه يوؤخذ عليه ح�صوره  اإال  على االإجراء وعلى ال�صيا�صة الربيطانية 
هذا احلفل رغم كل ما قامت به بريطانيا من تنكرها للحقوق العربية 

والفل�صطينية.
اإن �صلوك بريطانيا مع اللجنة ال�صهيونية يف فل�صطني ا�صتفز 
العرب، وجعلهم يدركون ب�صكل جيد ما هي نوايا بريطانيا احلقيقية 

جتاه فل�صطني واأهلها.
وكان  ون�صف،  عامني  ملدة  الع�صكرية  البالد  اإدارة  ا�صتمرت 
هناك تباين بني االإدارة الع�صكرية و�صيا�صة لندن الرامية اإىل �صهينة 
فل�صطني، من خالل جمموعة من القرارات واالأنظمة والقوانني التي 
فر�صتها االإدارة الع�صكرية)45(، التي مل تلب رغبات وطموحات القادة 
والتي  ال�صهيونية،  لل�صغوطات  اخلا�صعني  لندن  يف  ال�صيا�صيني 
العربية  احلقوق  على  احلفاظ  حتاول  الع�صكرية  االإدارة  اأن  اعتربت 
ومتاطل يف منح اليهود امتيازات ملا قد ي�صفر عن عقد موؤمتر ال�صالم 
ب�صكل  لل�صغوط  ال�صيا�صية  القيادة  ا�صتجابة  يف�رش  وهذا  نتائج،  من 
اأكرب، وحماولتها لت�رشيع وترية تهيئة البالد ب�صكل اأكرب من القيادة 
وترية  بينما  للحقيقة  انحياز  هذا  اعتبار  ميكن  ال  حيث  الع�صكرية، 

عمل الع�صكر كانت اأقل مما يرغب به ال�صيا�صيون.
اإىل  واحلراك  الدبلوما�صي  الن�صاط  عام  1918م  عام  ويعترب 
في�صل  االأمري  اأن  فنجد  العربية،  احلقوق  لتثبيت  حماولة  يف  لندن، 
الفرد  ال�صيد  ال�صهاينة، ومنهم  القادة  لندن وزارها وفيها كبار  زار 
موند، وال�صيد هربرت �صموئيل، واللورد بركهند، وتظاهروا بالعطف 
وما  بنفوذهم،  لتاأييدها  ا�صتعدادهم  واأيدوا  العربية  الق�صايا  على 
كان هذا العطف اإال حماولة للتغرير باالأمري في�صل عندما طلبوا منه 
التوقيع على بيان العطف باللغة االإجنليزية وفيما بعد �رشبوه على 
اأنه معاهدة عربية يهودية تت�صمن العطف على فكرة الوطن القومي 
احلركة  تبنتها  التي  العداء  حالة  ذلك  اإىل  وي�صاف  اليهودي)46(، 
ال�صهيونية جتاه االإدارة الع�صكرية يف فل�صطني، االأمر الذي اأدى اإىل 
حملة انتقادات حادة �صدها من احلركة ال�صهيونية واأ�صدقائها يف 
الع�صكري الربيطاين  اإىل كل ما قدمه احلكم  لندن)47(. متنكرًة بذلك 
لهم من دعم على ح�صاب �صكان فل�صطني، وهذا يدل على مدى الغ�س 

والتحالف التي قامت بها ال�صهيونية لتحقيق اأهدافها.
واأقـول هذا من باب تبيان اآليات العمل ال�صهيونية للح�صول 
على مزيداً من االمتيازات، ولي�س تباكيًا على احلكم الع�صـكري، الذي 
تكل بال�صعب الفل�صطيني وكان االإدارة يف �صن القوانني التي مكثت 

احلركة ال�صهيونية من اال�صتيالء على فل�صطني.
وعند انتهاء احلرب ح�رشت جلنة من بريطانيا لالطالع على 
اأو�صاع اليهود وتقرير االأ�رشار التي تعر�صوا لها اأثناء احلرب، حيث 
وجدت اللجنة اأن اليهود اأقل من ت�رشر اأثناء احلرب، وال �صحة ملا 
1918م  اأيلول   19 العثمانيني جتاههم)48(، ففي  اأ�صيع عن فظاعة 
ق�صي على اجلي�س الرتكي، وحلت احلكومة الرتكية، و�صكل اجلرنال 
العدو  لبالد  اجلنوبية  االإدارة  با�صم  دعيت  ع�صكرية  اإدارة  اللنبي 
املحتلة، مما ين�صجم مع التق�صيمات الع�صكرية االأخرى، التي ك�صفت 

عن نوايا بريطانيا جتاه فل�صطني، عندما قررت تق�صيم النفوذ الإدارة 
البالد العربية مع فرن�صا.

اأنه  اإال  الع�صكري  اإىل احلكم  وبالرغم من االنتقادات املوجهة 
بداأ العمل ب�صكل وا�صع على تي�صري الهجرة اليهودية، بهدف تاأ�صي�س 
واقت�صادية  زراعية  م�صاريع  باإن�صاء  وبداأ  اليهودي،  القومي  الوطن 
تقوم بها احلركة ال�صهيونية خالل هذه الفرتة حل�صاب امل�صتوطنني 
اجلدد)49(، وبذلك يكون احلكم الع�صكري الربيطاين قد بداأ فعاًل بتبني 
�صكانها  وطرد  االأر�س  على  اال�صتيالء  خالل  من  ال�صهيوين  املثلث 
الفل�صطينيني، واإح�صار مهاجرين يهود جدد الإ�صكانهم يف فل�صطني، 
الوترية  ت�رشيع  اإىل  يهدف  كان  ال�صهيونية  احلركة  احتجاج  اأن  اإال 
لتحقيق االأهداف ب�صكل اأ�رشع، واكت�صاب مزيداً من التعاطف الدويل 
وا�صتفزاز امل�صاعر اليهودية يف العامل للح�صول على املزيد من الدعم 

للم�رشوع ال�صهيوين يف فل�صطني.

بريطانيا تسـلم املوارد االقتصاديـة الفلسطينية لليهود.

عملت بريطانيا من خالل احلكم الع�صكري على فل�صطني على 
الهجرة،  تنظم  قوانني  �صنت  حيث  بلفور  وعد  لتطبيق  البالد  تهيئة 
احلركة  وقمعت  ال�صهيونية،  احلركة  اإىل  االأرا�صي  انتقال  وت�صهل 
الوطنية الفل�صطينية ومكنت احلركة ال�صهيونية اقت�صاديًا من خالل 
ت�صليم موارد البالد الرئي�صية للحركة ال�صهيونية بنظام االمتيازات، 
ورغم هذه الن�صاطات التي قام بها احلكم الع�صكري، اإال اأن امل�صتوى 
ال�صيا�صي يف لندن اأراد اأن تكون الوترية اأ�رشع، حيث �رشع يف حتويل 
انتداب، وعني هربرت �صموئيل مندوبًا �صاميًا  اإىل  الع�صكري  احلكم 
قرارات  اتخذت  التي  ال�صيا�صات  ا�صتمرت  ذلك  ورغم  فل�صطني،  على 

�صلمت مبوجبها موارد البالد للحركة ال�صهيونية وكان اأهمها:-
اأولً: م�سـروع روتنربج للكهرباء عام 1291م.

التاج  وكالء  بني  اتفاق  عقد  خالل  من  امل�رشوع  هذا  وكان 
الربيطاين بالوكالة عن �صري هربرت �صموئيل وبني بنخا�س روتنربج 

ون�س على ما يلي)50(:
تاأ�صي�س �رشكة يف فل�صطني براأ�س مال قدره مليون جنيه. ♦
توليد  ♦ يف  املياه  من  باال�صتفادة  ال�رشكة  هذه  تقوم 

الكهرباء.
مدة هذا االتفاق 70 عامًا. ♦
املياه التي يحق لل�رشكة اال�صتفادة منها هي: ♦
نهر االأردن وحو�صه وروافده. �
الواقعة  � نهر الريموك وجميع فروعه، وروافده يف االأردن 

حتت �صيطرة االنتداب الربيطاين والفرن�صي.
على  ♦ كهرباء  حمطة  يبني  اأن  على  له  املوافقة  متت 

يريد  التي  للمياه  خزانًا  طربيا  بحرية  ي�صتعمل  واأن  املجامع  ج�رش 
اال�صتفادة منها.

�صمح لروتنربج بتغيري جمرى النهر. ♦
ي�صتهلك من االأر�س واالأبنية ما يراه منا�صبًا لهذا امل�رشوع  ♦

الغربي )51(.
بعد  ♦ فيما  االنتداب  فاإن  امل�رشوع  هذا  اإىل  وباالإ�صافة 

ا�صتمر على نف�س النهج، فنجد اأّنه اأحال م�رشوع امتياز البحر امليت 
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دور بريطانيا في بلورة املشروع الصهيوني في فلسطني 
عمرومنذ عام "1917 – 1922 م" عاطف   د. نعمان 

احلولة  بحرية  م�رشوع  وحول  ال�صهيونية،  احلركة  اإىل  1925م 
بعد،  فيما  1934م،  عام  ال�صهيونية  احلركة  اإىل  اأفندي  �صليم  من 
املوارد  ت�صليم  على  م�رشة  كانت  بريطانيا  اأن  عن  يدل  الذي  االأمر 
االقت�صادية للحركة ال�صهيونية، حتى تلك املوارد التي كانت حتت 

�صيطرة ال�صكان العرب.
ويعترب التمكني االقت�صادي للحركة ال�صهيونية جزًء مهمًا يف 

بلورة امل�رشوع داخليًا.
اأما بخ�سو�س قانون الهجرة فقد مت تعديل القانون بتاريخ 3 
/6/ 1921م لت�سجل فئات اأو�سع �سمح لها بالدخول اإىل فل�سطني 

وهي:
العمال الذين يح�صلون على ت�صاريح من الوكالة اليهودية . 1

وخا�صة من لهم عمل يف فل�صطني.
فئة ال�صياح التي ال تريد االإقامة الدائمة يف فل�صطني.. 2
الن�صاء واالأوالد الذين يقيم اأفراد اأ�رشهم يف فل�صطني.. 3
االأفراد املراد ا�صتخدامهم خمدومني عند اأ�صخا�س اآخرين.. 4
ذوو الوظائف الدينية.. 5

على  قويًا  موؤ�رشاً  فل�صطني  اإىل  الهجرة  اإطار  تو�صيع  ويعترب 
اإ�رشار بريطانيا لتحويل فل�صطني اإىل وطن قومي لليهود، م�صتخدمًا 
ان  بعد  الب�رشي  التمكني  بهدف  الوطن.  لهذا  رئي�صي  كرافد  الهجرة 

قامت بالتمكني القانوين والتمكني االقت�صادي.
ورغم االإجراءات الربيطانية والهجرة ال�صهيونية اإىل فل�صطني 
 1917 عامي  يف  بريطانيا  �صد  يتحركوا  مل  فل�صطني  اأهايل  اأن  اإال 
و1918م، وذلك لعدة اأ�صباب. منها اأن احلرب العاملية االأوىل خلقت 
على  وا�صحة  احلرب  اآثار  كانت  حيث  الطاعون،  ومر�س  جماعة 
الفل�صطينيني، ومن ناحية اأخرى اأنهم ما زالوا ي�صدقون الربيطانيني، 
اإبان  اأنف�صهم  على  قطعوها  التي  وعودهم  تنفيذ  منهم  وينتظرون 
بناء  يف  اليهود  وم�صاندة  دعم  يف  بريطانيا  وا�صتمرت  احلرب، 
وال�صدمة  ال�صعف  حالة  ذلك  اإىل  وي�صاف  بهم،  خا�صة  موؤ�ص�صات 
التي عا�صتها القيادات الفل�صطينية وما رافقها من خالفات داخلية 

ا�صتغلتها بريطانيا.
»«كرين  التاأ�صي�صي  ال�صندوق  اإن�صاء  مت  1920م  عام  ففي 
التربعات  ال�صهيونية من خالل جمع  امل�صاريع  هاي�صود« مل�صاعدة 
ل�رشاء االأرا�صي واإ�صكان املهاجرين فيها ويف نف�س العام 1920م 
اإىل  ويهدف  اليهود،  عمال  احتاد  وهو  اله�صتدروت  حزب  اأن�صا 
ا�صتخدم  حيث  العربي،  العامل  ح�صاب  على  اليهودي  العامل  تقوية 
لت�صاف  الفل�صطينيني،  العمال  وطرد  العمل،  على  لل�صيطرة  العنف 
متكني  اأن  اإال  فل�صطني،  داخل  القائمة  ال�صهيونية  املوؤ�ص�صات  اإىل 
لبلورة  ليعترب �رشطًا  ا�صتمر،  والنوع  الكم  املوؤ�ص�صات من حيث  هذه 

امل�رشوع ال�صهيوين.
عوامل  اأن  اإال  ظاهريًا  فل�صطني  اأهل  ثورة  عدم  من  وبالرغم 
باالنفجار،  وتنذر  تراكمي  ب�صكل  تتجمع  اأخذت  املحتل  �صد  الثورة 
الربيطاين  اجلي�س  يف  تطوعوا  الذين  ال�صهاينة  للجنود  و�صمحت 
بالدخول اإىل فل�صطني باأ�صلحتهم، واإن�صاء نواٍد وجمعيات وموؤ�ص�صات 
اإ�رشائيل،  وحماة  وترمبلور،  املكابي،  ومنها  وع�صكرية،  مدنية 
اجلمعية  مقر  نقل  على  الربيطانية  احلكومة  ووافقت  والبيتار، 

الإقامة حياة جديدة  )52(، ليكون ذلك ممهداً  القد�س  اإىل  ال�صهيونية 
لهوؤالء تكون م�صابهة لنمط احلياة االأوروبية.

ي�صاف اإىل ذلك اأن بريطانيا اأطلقت يد ال�صهيونية يف اإن�صاء 
العاملية،  اليهودية  لل�صحافة  االنت�صار  وا�صعة  حملية  �صحافة 
لتحقيق اأهدافها بدعم وم�صاندة بريطانيا وقادتها، الذين اعتربوا اأن 
لت�صاهم يف ن�رش  ال�صهيونية ق�صية بريطانية بامتياز)53(،  الق�صية 
االأفكار ال�صهيونية واأخبار الكيان ومدى بلورة االأفكار لتجعل من 

ذلك حافزاً على اال�صتمرار.
وتعترب هذه ال�صلوكيات والقرارات للحكم الع�صكري واالنتداب 
اإىل  االنحياز  على  لي�س  وا�صحًا  دلياًل  فل�صطني  يف  الربيطاين 
القومي  للوطن  البالد  لتهيئة  اجلاد  للعمل  بل  فقط،  ال�صهيونية 
اليهودي، التزامًا مبا جاء يف وعد بلفور، وحول بريطانيا اإىل طرف 
ال�صهيونية، وقد �رشح هربرت �صموئيل  ال�رشاع داعم للحركة  يف 
اأول مندوب �صامي بريطاين على فل�صطني قائاًل: �صاأجعل  الذي كان 
فل�صطني يهودية كما هي فرن�صا فرن�صية واإجنلرتا اإجنليزية، ويعترب 
على  الربيطاين  ال�صامي  املندوب  اإ�رشار  على  دليل  الت�رشيح  هذا 

بلورة فكرة الوطن القومي وامل�رشوع ال�صهيوين اخلا�س لها.
النتـداب الربيطاين على فل�سـطني.

عر�صت بريطانيا �صك االنتداب على ع�صبة االأمم بتاريخ 24/
ويكاد  نف�صه،  بالتاريخ  االأمم  ع�صبة  جمل�س  واأقره  متوز/1922م، 
يكون �صك االنتداب يف حمتواه ن�صخة طبق االأ�صل عن م�رشوع الذي 
1919م،  قدمته اجلمعية ال�صهيونية ملوؤمتر ال�صلح يف �صباط عام 
االنتداب، ولكن  الذين و�صعوا �صك  لي�صوا هم  االإجنليز  اأن  واحلقيقة 
اإىل طاولة ع�صبة االأمم  اليهود هم الذين قدموه عن طريق االإجنليز 
الإعفاء  ال�صهيوين  امل�رشوع  بريطانيا  وحملت  عليه)54(،  للم�صادقة 

ال�صبغة الدولية.
حيث يقع �صك االنتداب يف ثمانية وع�رشين مادة، وا�صتهلت 
باالإ�صارة اإىل وعد بلفور، التي وافقت عليها الدول الكربى)55(، وتكون 
الدولة املنتدبة م�صوؤوله عن تنفيذ الوعد، واأن ع�صبة االأمم اختارت 
تكون  وبذلك  فل�صطني،  على  املنتدبة  الدولة  هي  لتكون  بريطانيا 
ع�صبة االأمم قد دجمت بني وعد بلفور و�صك االنتداب، وهذا يدل على 
حتويل وعد بلفور اإىل التزام دويل تكلف بريطانيا بتنفيذه، فبعد اأن 
كان جمرد وعد ال قيمة له، نرى اأنه حتول اإىل وثيقة دولية بدجمه 
ال�صيد  له  مهد  ما  وهذا  االأمم،  وتبنيه من ع�صبة  االنتداب،  يف �صك 
بولز يف اجتماعه مع روؤ�صاء الطوائف يف بيته بتاريخ 20/ �صباط 
1920م حيث تال عليهم الن�س التايل »قرر جمل�س احللفاء انتداب 
لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء  بلفور  وعد  يدمج  واأن  لفل�صطني  دولة 
بريطانيا  على  االنتداب  هذا  وعر�س  تركيا  مع  ال�صلح  معاهدة  يف 
فقبلته......«)56(، ويعترب هذا م�صاهمة يف بلورة امل�رشوع ال�صهيوين 
على ال�صاحة الدولية ومنذ بداية االنتداب حتول الوعد اإىل اإلزام دويل.
اأن  بلفور،  ووعد  االنتداب  �صك  بني  املزج  هذا  من  وي�صتدل 
اليهود وفل�صطني،  التاريخية بني  الدولية اعرتفت بال�صلة  املوؤ�ص�صة 
اإىل عروبة  البحث، وتنكرت  اآخر من هذا  وهذا ما فندناه يف مكان 
باأن  االأثرية  واالكت�صافات  التاريخية  احلقائق  تدل  التي  فل�صطني، 
واحل�صارة  الكنعانية  احل�صارة  هي  فيها  اأثرتا  ح�صارتني  هناك 
العربية االإ�صالمية، ومل تثبت اأي من الدرا�صات االأثرية على اأي �صلة 
لليهود بفل�صطني بل كل ما ذكر هو من م�صادر عربية مثل التوراة، 
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وهي جمزوءة وغري كاملة يف هذا املجال.
اجلذب  عنا�رش  ورغم  واأقوام  هجرات  من  عليها  مر  ما  رغم 
التاريخي التي وجدت فيها على مر الع�صور، حيث جند اأنها تتمتع 
مبوقع جغرايف يربط بني القارات الثالث، االأمر الذي ال يوجد يف اأي 
بلد اآخر، ومن ناحية اأخرى فهي مكان مقد�س للديانات الثالث، مما 
ت�صبب لها الكثري من الهجرات والغزوات على مر الع�صور، وما يعتقد 

عن مرور بني اإ�رشائيل مل يكن اأكرث من احتالل ع�صكري لها.
على  منتدية  دولة  وكونها  الدمج  بهذا  بريطانيا  وبقبول 
اإىل جميع  فل�صطني م�صوؤوله عن تطبيق وعد بلفور تكون قد تنكرت 
التزاماتها ال�صابقة مع العرب، بدءاً من ال�رشيف ح�صني حتى الع�رش 
احلا�رش، لذلك فاإنها تكون قد اعتدت على احلقوق الطبيعية للعرب 

يف بالدهم، التي ا�صتقروا فيها قرونًا طويلة.
اأن�صاأ  الرتكي،  احلكم  زوال  فاإن  ال�صيا�صية،  الناحية  من  اأما 
مل�صاعدة  احلكم  هذا  على  ثاروا  الذين  للعرب،  �صيا�صية  حقوقًا 

بريطانيا التي تنكرت اإىل جهودهم وت�صحياتهم بهدف اال�صتقالل.
حيث يعترب هذا اعتداء على كافة احلقوق العربية الفل�صطينية، 
اإال بالدفاع واملقاومة فاإن تاريخ فل�صطني  اأن العدوان ال يرد  ومبا 
م�صتمر  ن�صال  تاريخ  هو  احلا�رش  يومنا  حتى  التاريخ  ذلك  منذ 
واأعوانه)57(،  االحتالل  �صد  ومتوا�صل  طويل  دام  وكفاح  وعنيف 
اأ�صا�صيًا لل�صهيونية يف االعتداء على  وبذلك تكون بريطانيا �رشيكًا 
اأن ال ين�صوا ذلك  اأبناء فل�صطني  الفل�صطينية، وعلى  الوطنية  احلقوق 
و�صعبها،  فل�صطني  �صد  جرائمها  على  بريطانيا  مالحقة  اأجل  من 
بلورة  عن  امل�صوؤولة  وهي  منها،  املنا�صبة  التعوي�صات  وا�صتيفاء 

امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�صطني.
هذه  �صد  واملقاومة  الوطنية  الهوية  بلورة  اأن  جند  لذلك 
مبراحل  ومرت  1919م  عام  منذ  فل�صطني  يف  بداأت  االعتداءات 
واأ�صكال خمتلفة، ال يت�صع لذكرها هنا، عندما ا�صت�صعر �صكان فل�صطني 
ال�صهيونية يف بلورة  باأهداف بريطانيا احلقيقية ودورها يف دعم 

م�رشوعها.

سياسـة بريطانيا بعد االنتـداب عام 1922م.

�صقني  االنتداب من  بعد �صدور �صك  بريطانيا  �صيا�صة  متثلت 
العالقات  توثق  وبداأت  اجلديد،  الواقع  مع  بالتعامل  خا�س  االأول 
على املوؤ�ص�صات ال�صهيونية، لتحقيق الهدف الذي كلفت به يف �سك 

النتداب، ومتثل يف الأمور التالية:
تدعيم املوؤ�ص�صات ال�صهيونية واالعرتاف ب�رشعيتها.. 1
القائمة وامل�صاهمة فيه . 2 الت�صليح  النظر على و�صائل  غ�س 
اأحيانًا.
املهاجرين . 3 دخول  ت�صهل  جديدة  هجرة  قوانني  اإ�صدار 

اليهود اإىل البالد، وربط موا�صفات الهجرة باملوؤ�ص�صات ال�صهيونية.
للموؤ�ص�صات . 4 االأرا�صي  نقل  اإجراءات  ت�صهل  قوانني  �صن 

ال�صهيونية.
من  الفل�صطيني  اقتالع  يف  �صاهمت  بريطانيا  تكون  وبذلك 
مهاجرين  قدوم  وت�صجيع  عليها،  باال�صتيالء  وامل�صاعدة  اأر�صه، 
الفكرة  لتاأ�صي�س  الظروف  التي هياأت  لل�صكن فيها، وهي  يهود جدد 

باالأدوات  فل�صطني  ا�صتعمار  من  ومكنها  اال�صتعمارية  ال�صهيونية 
املختلفة.

العرب  اإىل  موجهة،  �صيا�صتها  فكانت  الثاين  ال�صق  اأما 
على  العربية  االحتجاجات  قمعت  بريطانيا  اأن  فنجد  الفل�صطينيني، 
و�صيقت  ال�رشائب،  من  مزيداً  وفر�صت  ال�صهيونية،  احلركة  ن�صاط 
اتبعتها  التي  املعايري  اأن  ادعت  كما  العرب،  ال�صكان  على  احلياة 
واأن  االقت�صادية،  البالد  تتنا�صب وقدرة  اليهودية  الهجرة  يف قبول 
املهاجرين اجلدد عند و�صولهم فاإنهم �صيعملون على تطوير البالد، 
فل�صطني  يف  دميغرايف  انقالب  حدوث  اإىل  ال�صيا�صة  هذه  اأدت  حيث 
اأنها  اأي  احلكم،  ت�صتطيع  �صكانية  اأغلبية  ليكونوا  اليهود،  ل�صالح 
اأوجدت عوامل جذب للمهاجرين اليهود وفر�صت عوامل طرد لل�صكان 

الفل�صطينيني.
عدم  هو  املهاجرين  يحدد  الذي  املعيار  باأن  كذلك  وركزت 
على  عالة  مهاجرين  وجود  عدم  اأو  فل�صطني،  يف  بطالة  وجود 
احلكومة الربيطانية، ولتو�صيح �صيا�صتها اأ�صدرت بريطانيا الكتاب 
االأبي�س لعام 1922م ورغم موافقة الوكالة اليهودية على الكتاب 
االأبي�س، اإال اأنها تراجعت عنه، وانتقدت ال�صيا�صة الربيطانية يف هذا 
اخل�صو�س، وان�صم اإىل الوكالة اليهودية زعيم احلركة الت�صحيحية 
واإن  اليهودية)58(،  واله�صتدروت  جابوتن�صكي،  زئيف  اليهودية 
ارتفاع  ي�صتك�صف  واالجتماعية  االقت�صادية  االأو�صاع  يف  املتمعن 
الذي  االأمر  اليهود،  ب�صبب  بالبالد  الفقر  وزيادة  البطالة،  ن�صبة 
مرة  ليثبت  الهجرة،  معابري  يف  بريطانيا  حددته  ما  مع  يتناق�س 
اأخرى تاآمر بريطانيا على فل�صطني واأهلها، واإن التطور اقت�رش على 
يف  خمتلفني  جمتمعني  وجود  اإىل  اأدى  مما  �صكنهم  واأماكن  اليهود 

بقعة جغرافية واحدة.
من  يغري  مل  1922م  لعام  االأبي�س  الكتاب  اأن  من  بالرغم 
الإقامة  �صيا�صتها  يف  اأمعنت  اأنها  حيث  �صيئًا،  الربيطانية  ال�صيا�صة 

وطن قومي لليهود يف فل�صطني.
بريطانيا م�صوؤولة م�صوؤولية مبا�رشة عما جرى  وبذلك تكون 
تتحمل  واأنها  ال�صابقني،  القرنني  مدار  على  الفل�صطيني  لل�صعب 
من  به  ت�صببت  ملا  وال�صيا�صية  واالأخالقية  القانونية  امل�صوؤولية 
معاناة وتهجري لهذا ال�صعب. ومطلوب منها اأن تقف اإىل جانب ال�صعب 
تعوي�صًا  تقدم  اأن  وعليها  بل  وا�صتقالله،  حقوقه  لنيل  الفل�صطيني 
ل�صعب فل�صطني عما �صببته له خالل ثالثة عقود من الزمان، واإال فاإن 
ال�صعب الفل�صطيني والتاريخ لن ي�صفح عن هذا التعدي على حقوقه، 
�صد  الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  �صكوى  تقدمي  للفل�صطينيني  ويحق 
االإجنليز على ت�رشفاتهم يف فل�صطني، وهم قد اعرتفوا يف وثائقهم 

باأنهم اأخطاأوا يف حق ال�صعب الفل�صطيني )59(. 
ال�صهيونية يف  التي رعت احلركة  وبهذا تكون بريطانيا هي 
بلورة  من  مكنتهم  حيث  واأهدافهم،  اليهود  مطالب  وتبنت  مهدها، 
ح�صاب  على  وع�صكريًا  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  اال�صتيطاين  م�رشوعهم 
الذي  االأمر  الو�صائل،  بكافة  قمعته  باملقابل  الذي  فل�صطني،  �صعب 

جعله يعاين من الفقر والبطالة واجلهل.

اخلامتــة
ال�صهيونية،  احلركة  وم�صاندة  دعم  على  بريطانيا  عملت  لقد 
وتوجه  االأوىل،  العاملية  احلرب  فـي  جلانبها  ا�صتمالتها  وحاولت 
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هذا الدعم باإ�صدار وعد بلفور تعبرياً عن رغبة بريطانيا يف اقتطاع 
املخطط  من  كجزء  فيها  لليهود  قومي  وطن  واإقامة  فل�صـطني، 
مار�صتها  ل�صغوط  ا�صتجابة  كونه  من  اأكرث  الربيطاين  اال�صتعماري 
احلركة ال�صهيونية، اأو كمقابل خلدمات قدمتها احلركة ال�صهيونية 

لربيطانيا اإبان احلـرب العاملية االأوىل.
اإن تغري نظرة املجتمع الربيطانـي لليهود من عدو اإىل حليف، 
مل تكن جمرد �صدفة اأو قرار عابر، واإنا بلغت مرحلة الن�صوج على 
اخلارجـي  اأو  الداخلي،  ال�صعيد  على  االأبعاد  متعددة  التطورات  نار 
اكتمل نو  فقد  واالقت�صادي، وهكذا  وال�صيا�صي  والفكري  الديني  اأو 
من  تخلقت  طويل  م�صوار  بعد  بريطانيا  يف  ال�صهيوين  امل�صـروع 
خالله م�صامني امل�رشوع ال�صهيوين يف ن�صيج املجتمع الربيطانـي، 
املجتمع  ي�صـهده  جديد  تطور  كل  مع  و�صمواًل  دعمًا  تزداد  واأخذت 
الربيطاين، ولوال اأن البيئة الربيطانيـة كانت مهياأة لتبني امل�صـروع 
ال�صهيوين الذي تختلط فيه املعتقدات الدينية بامل�صالح ال�صيا�صية 
عملية  تاأخرت  االأقل  على  اأو  لتغريت  واال�صتعمارية،  واالقت�صاديـة 
التي  التطورات  حلملة  طبقية  كنهايـة  جاء  الذي  بلفور  وعد  اإ�صدار 

ناق�صها هذا البحث.
وي�صتنتج من ذلك اأن بريطانيا بلورت اإطاراً فكريًا، وفرت له 
دعمًا �صيا�صيًا �صاهم يف اإيجاد حيز �صيا�صي وجغرايف ب�صبب ال�صيا�صات 
الربيطانية �صدهم، االأمر الذي مكنهم من اإقامة اقت�صادهم وكل هذا 
اال�صرتاتيجي  ال�رشيك  تعترب  التي  بريطانيا  وم�صاندة  بدعم  كان 
للحركة ال�صهيونية الإقامة م�رشوعها يف فل�صطني الذي تبلور حتت 
الرعاية والدعم الربيطاين ون�صقت بريطانيا له دوليًا لي�صبح حقيقة.
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