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(((

زعامات الحركة العربية ووعد بلفور ()1920-1917
The Leaderships of the Arab Movement and the Balfour Declaration
)(1917-1920
مقدمة
غي مسار تاريخ منطقة الرشق األدىن وأعاد تشكيل خريطتها،
نص قصري ،من  117كلمة ،مؤرخ يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ّ ،1917
ّ

وفاض عىل جغرافيتها .ذاك هو ترصيح بلفور الذي بعث به وزير الخارجية الربيطاين ،آرثر جيمس بلفور ،إىل اللورد روتشيلد ،أحد زعماء
الحركة الصهيونية ،يف مطلع القرن العرشين.

املؤرخ بيار نورا  ،Pierre Noraولكن هذا
مر قرن عىل ذلك الحدث الهائل  ،Evènement monstreوفق العبارة التي اجرتحها ّ
ّ

يتحول بعد إىل جزء من املايض ،عىل األقل بالنسبة إىل العرب ،فقد ّ
مؤر ًقا الضمائر ،إنه
ممضا،
الحدث لم
فائرا ًّ
ً
ّ
ظل ً
متلجلجا يف الصدورّ ،
من طراز ذلك املايض الذي يأىب أن يميضَ “.”Un passé qui ne passe pas

لقد كتب كثري عن وعد بلفور ،بل إن هذا الحدث ،كما يقالُ ،قتل بح ًثا .ولكن ذكرى مئوية هذا الحدث ،كما سائر املئويات(((،

املرتاصة ،التاريخي منها والسيايس
تم ّثل  -مثلما هو معلوم  -مناسبة للباحثني واملؤرخني يك يعودوا إليه ليستأنفوا الحفر يف أبعاده
ّ
واألخالقي واملعريف والرمزي  ...إلخ .فالتاريخ إنما هو يف الحصيلة كتابة مستمرة؛ ألنه ببساطة علم تأوييل يف رأي الفيلسوف دالتي

املؤرخ يهتم بأفعال البرش ويجتهد  -ما وسعه ذلك  -يف استقصاء ضمائر األموات ،ما يعني أنه يتعامل مع املعنى،
Dilthey؛ ذلك أن ّ
ثم فإن التاريخ ،بوصفه كتابة ،ال ينتهي.
يفس بل ّ
يؤول .ومن ّ
واملعنى ال ّ

ضمن هذه اإلحداثيات العامة تندرج ورقتنا التي سنبحث فيها ردود أفعال زعامات الحركة العربية عىل إعالن وعد بلفور خالل

الحقبة الواقعة بني نهاية  1917ومطلع  ،1920ومسوغات تلك الردود ومعانيها.

وقد يفيد التذكري هنا بأنه ال تاريخ من دون رسدية ،وال رسدية من دون شخصيات .واملقصود بالشخصيات يف مقامنا هذا

معينة،
الفاعلون الكبار  ،Les grands acteursوما تنسب إليهم املصادر واملرويات من أدوار يف التأثري يف األحداث وتوجيهها وجهات ّ
إن ً
كثريا.
قليل أو ً

1

أستاذ التاريخ املعارص والراهن بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة صفاقس ،تونس.

Professor of Contemporary and Present History at the Faculty of Arts and Humanities, Sfax University, Tunisia.

"حمى االحتفاليات التذكارية" .وإحياء الذكرى يف تعريفه العام عمل جماعي  ،Un acte collectifعمومي  ،Publicموضوعه حدث
 2يعيش العالم منذ نحو أربعني ً
عاما ّ
أو فعل باهر ٍ
شخصية ّ
هويات
ويعترب إحياء الذكرى ،بوصفه
ماض أو
ًّ
دورا بار ًزا يف حقبة من حقب تاريخهاُ .
تجليا للذاكرة ،إحدى دعامات ّ
فذة عزت إليها املجموعة الوطنية ً
ّ
املجموعات والشعوب.
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املتعمد((( ،يف أفق
بقوة إىل الفرد يف الكتابة التاريخية األكاديمية ،منذ أكرث من أربعني سنة ،بعد فرتة من التغييب
تمت العودة ّ
ّ
لقد ّ

أبحاث ترى أن املمارسات االجتماعية والسياسية والثقافية يمكن قراءتها من خالل اإلسرتاتيجيات الفردية للفاعلني .وقد ُصقل هذا
مر األعوام بعد ذلك.
التميش عىل ّ

ّ
تدبر تعاطي الزعامات العربية مع خرب إعالن وعد بلفور ما يعني عىل إدراك أهمية إضاءات األقدار الفردية Les destins
ولعل يف ّ

 individuelsيف توضيح بعض األشياء ،حتى إن بدت تلك اإلضاءات بسيطة أحيا ًنا.

أول :الزعامات العربية يف سياق الحقبة ()1919-1914
ً
 .1ما املقصود بالزعامات العربية؟
ً
شدد عليه الذين عكفوا عىل تعقّب مراحل تلك الحركة
يجدر التذكري،
مرت بعدة أطوار ،وفق ما ّ
بداية ،بأن الحركة العربية الحديثة ّ

وتقص تقلباتها وتداعياتها(((.
ّ

يسميه املؤرخون بلورة
وكان الطور األول من هذه الحركة (نهاية القرن التاسع عرش  -بداية الحرب العاملية األوىل) قد شهد ما ّ

االنبعاث القومي العريب((( ،وقيام الجمعيات والهيئات واألحزاب التي م ّثلت البداية الفعلية لـ "املرشوع العريب"(((.

تم االنتقال من الحديث عن العرب إىل الحديث عن األمة العربية ،ال سيما بعد إنفاذ سياسة "الترتيك" يف الواليات
هكذا ّ

العربية املرشقية كما هو معروف(((؛ إذ تطورت من املطالبة باملساواة مع األتراك ،يف مرحلة أوىل ،إىل الدعوة إىل اإلصالح ،وإقامة نظام

ً
ذاتيا يف إطار
المركزي (مقررات املؤتمر العريب األول يف باريس عام  )1913يف مرحلة ثانية ،أي أن تكون تلك الواليات مستقلة
استقالل ً

اإلمرباطورية العثمانية ،قبل أن تتطور إىل االستقالل التام واالنفصال عن اإلمرباطورية يف مرحلة الحقة باعتبار أن "يقظة [العرب]

كانت تو ًقا إىل تقرير املصري واالستقالل السيايس"(((.

ّ
شكلت جمعيات عربية وهيئات ثورية نحو "الفتاة" و"حزب الالمركزية" ،وجمعية "العهد" لحمة هذه الحركة وسداها .وقد أسست

(((
تعرض قسم منها للتصفية من جانب جمال باشا عامي  1915و.1916
زعامات عربية معروفة عدة جمعيات وهيئات وأدارتها  ،ولكن ّ

كبريا؛ ذلك أن اهتمام املؤرخني ،وال سيما يف الفرتة  ،1974-1930قد انصب عىل
قدرا ً
 3عاد الفرد ليحتل صدارة االهتمامات بعد فرتة طويلة لقي فيها من الغمط واإلهمال ً
"األقدار الجماعية  Les destins collectifsأو الفاعلني بوصفهم مجموعات مثل الربجوازية أو الفالحني أو الربوليتاريا" ،انظر عىل سبيل املثال:

Antoine Prost, “Les acteurs dans l'histoire,” in: Jean-Claude Ruano-Borbalan (dir.), L'histoire aujourd'hui (Paris: Editions Sciences Humaines,
1999), pp. 413–426.

 4عىل سبيل الذكر ،ال الحرص ،انظر :محمد عزة دروزة ،نشأة الحركة العربية الحديثة :انبعاثها ومظاهرها وسريها يف زمن الدولة العثمانية إىل أوائل الحرب العاملية
األوىل ،تاريخ ومذكرات وذكريات وتعليقات (بريوت /صيدا :املكتبة العرصية ،)1971 ،ص .516 ،150-56

 5من تجليات هذا االنبعاث الحركة األدبية والفكرية التي عرفتها البالد العربية املرشقية آنذاك .بخصوص ذلك ،انظر :ساطع الحرصي ،محارضات يف نشوء القومية
العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1955 ،

 6جورج أنطونيوس ،يقظة العرب :تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نارص الدين األسد وإحسان عباس ،ط ( 8بريوت :دار العلم للماليني ،)1987 ،ص ،126-97
174-149؛ محمد النارص النفزاوي ،التيارات الفكرية والسياسية يف السلطنة العثمانية (( ،)1918-1839تونس :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية /دار محمد عيل للنرش،
 ،)2001ص .566
7

8

زين نور الدين زين ،نشوء القومية العربية :مع دراسة تاريخية يف العالقات العربية الرتكية ،ط ( 3بريوت :دار النهار ،)1979 ،ص .107–91
املرجع نفسه ،ص .139

علنية مثل جمعيتي اإلخاء العريب العثماين ( )1908واملنتدى األديب
 9عرفت اإلمرباطورية
العثمانية خالل الحقبة  1914-1908عدة جمعيات عربية؛ منها جمعيات ّ
ّ
رسية نحو الجمعية القحطانية ( ،)1909والعربية الفتاة ( ،)1909والعهد (.)1913
( ،)1909وجمعيات ّ
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مهما إذ نهض بزعامتها الرشيف حسني
يهمنا يف هذا السياق ،فإنها عرفت ّ ً
أما قيادة الحركة العربية خالل الطور الثاين الذي ّ
تغيا ًّ

وأبناؤه األربعة ،ال سيما فيصل وعبد الله ،يف حني أصبح دور القوميني العرب الشاميني والعراقيني شبه ثانوي.

تم انتقال القيادة إىل الهاشميني بطلب من زعامات الشام ،وبرغبة منها حتى قبل أن يقدم جمال باشا عىل تصفية عدد من رموز
لقد ّ

ناشطي الطور األول من القوميني العرب( .((1ولكن تلك الحاجة أضحت أوثق بعد اإلعدامات التي لحقت قيادات الحركة العربية يف
الدور الذي أدته القوى الخارجية ،وعىل رأسها بريطانيا العظمى ،يك يستأثر
سورية ولبنان خالل عامي  1915و .1916أضف إىل كل هذا
َ

الرشيف حسني وأبناؤه بقيادة الحركة.

ً
وخالصة األمر أن قيادة الحركة العربية عرفت ،خالل هذه الفرتةً ،
ملحوظا بعد اندالع الحرب العاملية األوىل وانخراط
تبدل

اإلمرباطورية العثمانية فيها ( 31ترشين األول /أكتوبر  ،)1914وإعالن العرب الثورة عىل األتراك ( 5حزيران /يونيو  ،)1916وانحياز

سماه املؤرخ
تكريسا
التغي
صف بريطانيا يف حربها عىل دولة الخالفة .وجاء هذا
الرشيف حسني وأبنائه إىل ّ
ً
ّ
وتتويجا للتقارب بني ما ّ
ً

املستعرب فالديمري لوتسيك (" )1962-1906إقطاعيي العرب بالحجاز" ،و"برجوازية سوريا والعراق"(.((1

 .2يف الرتكيبة الجديدة للزعامات والتحول النوعي يف القيادة العربية
ساءت العالقة بني قادة الحركة العربية واألتراك بعد االنقالب الدستوري ( )1909وانتهاج األتراك االتحاديني سياسة الترتيك

(ّ ،)1909
وتنكر الباب العايل لوعوده للزعماء العرب بعد مؤتمر باريس (عام  ،)1913وزادت حادثة الحكم باإلعدام عىل عزيز عيل املرصي،

من تعزيز شعور انعدام الثقة بني العرب واألتراك .وقد وجد شعور النقمة وغياب الثقة باألتراك ترجمته يف ظهور جمعيات ثورية عربية؛
نحو حزب العهد ،وجمعية العلم األخرض التي تأسست عام  ،((1(1914والجمعية الثورية العربية التي ظهرت يف مطلع  1914بالقاهرة

ودعت إىل استعمال العنف وتجاوز مطلب الالمركزية إىل االنفصال واالستقالل(.((1

وعىل إثر تبلور هذه النزعة الثورية ضد األتراك ،دخل عدد من القادة العرب يف اتصاالت ومشاورات مع ممثيل القنصليات الفرنسية

والربيطانية ،وكذا استعالمات هذين البلدين .وهنا ينبغي لنا التذكري بأن فرنسا وإنجلرتا كانتا تعمالن جاهدتني عىل تعزيز وجودهما يف

منطقة املرشق العريب وصون مصالحهما ،يف انتظار انهيار اإلمرباطورية العثمانية وما سيسفر عنه تقسيم واليات املنطقة وأقاليمها .ومن

ثم ساعدت هاتان القوتان اإلمربياليتان النزعات االنفصالية يف الواليات العربية الراجعة بالنظر إىل الباب العايل( .((1ويف الوقت نفسه،
ّ

أجرى القوميون العرب من ناحية ،واإلنكليز من ناحية أخرىّ ،
تصدى للقيام
كل بأساليبه الخاصة ،اتصاالت بالرشيف حسني( ((1الذي ّ
بدور الزعيم العريب املناهض لألتراك واملنادي بطردهم من البالد العربية.

 10عىل سبيل املثال ،انظر يف هذا الصدد :دروزة ،ص 235؛ سليمان موىس ،الحركة العربية ،املرحلة األوىل للنهضة العربية الحديثة ( ،)1924‑1908ط ( 3بريوت:
دار النهار ،)1986 ،ص .127
11

12

13

فالديمري لوتسيك ،تاريخ األقطار العربية الحديث ،ط ( 7بريوت :دار الفارايب ،)1980 ،ص .455
دروزة ،ص .480-478

املرجع نفسه ،ص .473-462

ومولتا عد ًدا غري قليل من الصحف العربية .وقبل اندالع الحرب العاملية األوىل تك ّثفت
 14ربطت القنصليتان الفرنسيتان يف دمشق وبريوت صالت ببعض القوميني العربّ ،
طالبا من فرنسا تقديم الدعم املايل والسيايس
اآلستانة
يف
الفرنيس
السفري
بومبار
هذه االتصاالت ،من ذلك دخول شفيق املؤيد باسم حزب الالمركزية يف مفاوضات مع
ً
"النتفاضه عربية مرتقبة" (كذا) .ويف هذه األثناء أبرم حزب الالمركزية اتفاقية مع فرنسا تقيض بتسليم العرب  20ألف بندقية ،وتكليف عدد من املدربني العسكريني بتأطري
املقاتلني العرب .كما قامت اتصاالت مماثلة مع املقيمني اإلنكليز باملنطقة.
منفيا فيها .كان الرشيف حسني أول من نادى (برفقة
 15هو الحسني بن عيل الهاشمي مؤسس اململكة الحجازية الهاشميةُ .ولد يف إستانبول عام  1854حينما كان والده ً
أوالده األربعة :عبد الله ،وفيصل ،وزيد ،وعيل) باستقالل العرب عن حكم الدولة العثمانية كما سنعرض إىل ذلك الحقًا.
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عي رشيفًا عىل مكة يف  1ترشين الثاين /نوفمرب  ،1908أي بعد مجيء
ولعله من املفيد يف هذا السياق تأكيد أن الرشيف حسني قد ّ

االتحاديني إىل الحكم يف اآلستانة( .((1ولم يكد يميض وقت طويل حتى أدرك االتحاديون فداحة خطئهم بهذا التعيني؛ وذلك عندما أخذ

ً
مستقل عىل املنطقة ويبسط نفوذه عىل مناطق أخرى
حاكما
الحسني يؤكد سلطانه الشخيص عىل قبائل الحجاز ،ورغبته الجامحة يف أن يصبح
ً
يف شبه الجزيرة العربية .ولقد أثارت النيات التوسعية للرجل حفيظة األتراك ،ما تسبب يف النهاية يف تدهور العالقة بينه وبني مركز الخالفة.

والحق أن رشيف مكة كان عىل ّبينة من تفاقم الغضب العريب عىل االتحاديني واحتداد الشعور القومي العريب لدى النخب العربية

وتحديدا بعد حادثة إيقاف عزيز عيل املرصي ومحاكمته(.((1
املدنية والعسكرية يف مطلع عام ،1914
ً

وكان القوميون العرب من جماعة "الفتاة" و"العهد" آنذاك ينظرون إىل الرشيف حسني عىل أنه أقوى الزعماء العرب( .((1وكانت

الجمعيات العربية ،املسلمة واملسيحية ،تتط ّلع إىل زعيم كبري يتوىل قيادتها و"ينشئ الدولة العربية الكربى"( ((1املنشودة ،ما يعني يف
التحليل األخري أن القوميني العرب يف ذلك الوقت كانوا يفتقرون إىل قيادة قوية جامعة(.((2

لقد أقام الرشيف حسني اتصاالت مع اإلصالحيني والقوميني العرب يف الشام يف مطلع عام  ،1914عىل الرغم مما كان معرو ًفا عنه

(((2
(((2
(((2
مهم يف هذا املضمار .وعىل
من عدم اطمئنانه إىل األحزاب والجمعيات وق ّلة ثقته بها  .وقد كان البنيه فيصل وعبد الله دور ّ

عضوا يف "الفتاة" و"العهد" وسبق له أن أقسم عىل مبادئهما وأهدافهما ،إضافة إىل أن شقيقه عبد الله دخل
سبيل املثال ،كان فيصل
ً
عضوا يف جمعية "الجامعة العربية" يف ربيع .1914
ً

ومن جهتها ،قامت بعض الزعامات العربية ،وال سيما عدد من أعضاء حزب الالمركزية ،بزيارة الرشيف حسني يف معقله بالحجاز،

شمر) بني عدد من القوميني
إضافة إىل نفر من حكام الجزيرة العربية اآلخرين .وخالل ربيع  ،1914جرى لقاء يف حائل (عاصمة إمارة ّ

العرب وحكام شبه الجزيرة العربية ،وقد تدارسوا  -من بني ما تدارسوه  -إمكان بعث "جبهة عربية موحدة" تتكفل باإلعداد للثورة
املسلحة عىل األتراك(.((2

خصوصا،
عموما ،والواليات العربية
وجد الحسني بن عيل رشيف مكة نفسه يف تلك الفرتة الدقيقة من تاريخ اإلمرباطورية العثمانية
ً
ً

مزو ًدا بالسلطة الروحية وبتأييد القبائلً ،
هيأ له أن يطالب
يف مركز إسرتاتيجيّ ،
فضل عن طيف واسع من القوميني العرب؛ األمر الذي َّ
بطرد األتراك ،ورفع شعار دولة عربية مستقلة.

16

قىض الرشيف حسني مدة طويلة يف إستانبول يف ما يشبه اإلقامة الجربية برفقة أبنائه األربعة ،زمن حكم السلطان عبد املجيد الثاين.

18

أمني سعيد ،الثورة العربية الكربى :تاريخ مفصل جامع للقضية العربية يف ربع قرن ،مج ( 1القاهرة :مكتبة مدبويل[ ،د.ت ،)].ص .124

17

19

أنطونيوس ،ص .199–195
املرجع نفسه ،ص .125

 20عندما سأل األمري فيصل الزعيم ياسني الهاشمي (أركان حزب الفيلق الثاين عرش) :ماذا تطلبون من الحجاز؟ أجاب" :ال نطلب شي ًئا ،وال نحتاج إىل يشء فعندنا كل
يشء .وما عليك إال أن تقودنا وتسري يف الطليعة" ،انظر :سعيد ،مج  ،1ص .132

 21محب الدين الخطيب ،املذكرات (سرية جيل) ،مخطوط بمكتبة آل الخطيب بالقاهرة ،عن سهيلة الريماوي" ،صفحات من تاريخ الجمعيات يف بالد الشام -1908
 ،"1918يف :مجموعة مؤلفني ،الحركة العربية القومية يف مائة عام  ،1982–1875ناجي علوش (مرشف ومحرر)( ،بريوت :دار الرشوق ،)1997 ،ص .119
 22فيصل بن حسني ( :)1933–1883هو االبن الثالث للرشيف حسني .ولد بالطائف وأقام مع والده باآلستانة بداية من عام  ،1896حيث تلقى تعليمه بالعربية والرتكية .عاد
جدة بمجلس املبعوثان العثماين عام  .1913عاد إىل إستانبول حيث اكتسب خربة سياسية ومعرفة بدواليبها ورجالها.
نائبا عن مدينة ّ
مع والده إىل الحجاز عام  .1909انتخب ً

نائبا عن مكة يف مجلس املبعوثان عام
 23عبد الله بن الحسني ( :)1951-1882هو االبن الثاين للرشيف حسني ،ولد بمكة ،ودرس باآلستانة خالل إقامة والده فيهاّ .
عي ً
أمريا عىل إمارة رشق األردن عام .1921
 .1909شارك يف الثورة العربية الكربى ،وأصبح ً
24

لوتسيك ،ص .435
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إن العنرص الوحيد الذي كان يفتقده رشيف مكة َ
الطموح آنذاك هو الدعم املس ّلح من جانب دولة عظمى ،وهو ما حاول السعي

اللتماسه عند اإلنكليز يف مرص.

أوفد الرشيف حسني ،يف شباط /فرباير  ،1914ابنه عبد الله إىل القاهرة لالتصال باللورد كيتشرن املعتمد الربيطاين يف مرص .وقد

ملّح عبد الله يف ثنايا حديثه إىل كيتشرن إىل تحفّز قبائل الحجاز إىل الثورة عىل الدولة العثمانية ،وتساءل يف تحفّظ عن موقف الحكومة

الربيطانية يف حال إعالن العرب الحرب عىل تركيا .واعتذر املعتمد الربيطاين إىل نجل الحسني بلباقة الدبلوماسيني اإلنكليز عن مساعدة
نهائيا مع الهاشميني؛
بحجة الصداقة التقليدية التي تربط بريطانيا بالدولة العثمانية .بيد أن كيتشرن لم يقفل باب االتصاالت
والده ّ
ً

إذ عهد إىل رونالد ستورس املستشار الرشقي بدار املعتمد الربيطاين بمتابعة التشاور مع األمري عبد الله؛ ما يؤرش إىل أن اإلنكليز كانوا

حريصني عىل متابعة التباحث والتحاور مع رشيف مكة.

" .3بروتوكول دمشق" ورهان الزعامات العربية عىل مساعدة بريطانيا يف االنقالب عىل األتراك أو السري إىل "الثورة العربية"
إثر اندالع الحرب العاملية األوىل وانضمام األتراك إىل دول املركز ( Central Powers )1914أعلن السلطان العثماين خليفة املسلمني الجهاد

ضد دول الحلفاء .وقد أصبح موقف العرب من الدعوة إىل الجهاد موضع اهتمام مبارش ،وذا أهمية بالنسبة إىل الدول الحليفة ،وعىل رأسها
ّ
سيعرض مصالحهم يف مرص (قناة السويس) ويف الخليج العريب للخطر(.((2
بريطانيا؛ إذ كان اإلنكليز يعتقدون أن استجابة العرب لنداء الجهاد
ّ

عموما ،وقفوا إىل جانب الدولة العثمانية يف حربها مع دول التحالف بدافع العاطفة الدينية .أما الفاعلون
والحق أن العرب،
ً

السياسيون ،فقد انقسموا إىل أقلية من القوميني كانت ترى رضورة التعامل مع الحلفاء ،ألن زوال اإلمرباطورية – بالنسبة إليهم – بات

يف حكم األمر املحتوم .أما القسم األكرب من النخبة (استوى يف ذلك شيوخ الدين واملوظفون املدنيون والعسكريون والوجاهات القبلية

واألرستقراطية) ،فقد آثر مؤازرة دولة الخالفة تحت شعار "الجامعة اإلسالمية".

يف هذه األثناء ،تلكأ الرشيف حسني يف تأييد الدعوة إىل الجهاد ضد بريطانيا ،عىل الرغم من إلحاح أنور باشا رئيس الوزارة ،وجمال

باشا وايل سورية عليه يف ذلك الوقت(.((2

عجل اندالع الحرب بعودة االتصاالت بني الحسني واإلنكليز يف نسخة جديدة ،بعد أن خرج هؤالء عن موقف الرت ّدد
ولقد ّ

الذي وسم إجابتهم عن طلب الرشيف حسني خالل مرحلة املشاورات األوىل (شباط /فرباير  -نيسان /أبريل  .)1914فخالل أيلول/

سبتمرب  -ترشين الثاين /نوفمرب  ،1914اتصل عبد الله بن الرشيف حسني برسالتني من املستشار لدى املعتمد الربيطاين بمرص ،جاء فيهما
التزام إنكليزي بتقديم املساعدات الالزمة للعرب من أجل الثورة عىل األتراك ونيل استقاللهم.

وعىل إثر فشل هجوم جمال باشا عىل قناة السويس يف شباط /فرباير  ،1915أعلن مكماهون  Mac Mahonاملندوب السامي
الربيطاين يف مرص (بإيعاز من كيتشرن الذي ّ
تول وزارة الحرب الربيطانية) أن "بريطانيا ستساعد العرب عند انتهاء الحرب عىل نيل
استقاللهم واالعرتاف بالخالفة العربية ً
بدل من الخالفة العثمانية"(.((2

خفية عىل ساحل البحر األحمر
 25يضاف إىل ذلك حالة الهيجان التي
ّ
ستعم كامل املنطقة العربية ،ال سيما منطقة الحجاز؛ بسبب خشية أن يعمد األتراك إىل إنشاء قواعد ّ
ّ
تمكنهم من زرع األلغام وإرسال الرسل منها إىل مرص والسودان وباقي البالد العربية يف شمال أفريقيا.

 26كانت ذريعة الرشيف حسني لالتحاديني أنه ال يستطيع أن يعلن دعمه لنداء الجهاد؛ خشية من محارصة بريطانيا ملوانئ الحجاز ،وربما قصفها بالقنابل .لكن رسعان ما فطن
(ظاهريا)
األتراك إىل مناوراته بحلول شباط /فرباير 1915؛ فقرر الباب العايل التخلص منه .لكن الحسني علم باملخطط بواسطة جواسيسه فأرسل ابنه فيصل إىل اآلستانة لالحتجاج
ً
عىل مرشوع عزله ،لك ّنه كان – يف حقيقة األمر – مكلفًا باالتصال بالزعماء العرب يف الشام والعراق؛ للتأكد من مدى استعدادهم لالنضمام إليه يف حال إعالنه الثورة عىل الباب العايل.
انضموا إىل "الفتاة" و"العهد" وأقسم كل من قابل فيصل "يمني الوالء
واجتمع فيصل ،خالل زيارته الثانية إىل دمشق ،بعدد من الزعماء السوريني والبدو والدروز الذين
ّ
لحركة االستقالل العريب واملبايعة بالزعامة للرشيف حسني" ،انظر :سعيد ،مج  ،1ص .133
Full text of “Sykes-Picot,” Internet archive, accessed on 23/12/2018, at: https://goo.gl/y6vU7b
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روـطسأ ةودـن

القسم الثاين من أوراق "مئة عام عىل وعد بلفور"

املربر الكايف أمام العالم
وعىل الرغم من كل هذه الوعود ،فإن الرشيف حسني بدا مرت ّد ًدا يف الثورة ّ
ضد دولة الخالفة؛ ألنه ال يجد ّ
ِ
الخطرة .حدث هذا قبل أن تتطور األحداث الحقًا وتسوء العالقة بني العرب واالتحاديني وفق
اإلسالمي لإلقدام عىل مثل تلك الخطوة

ما رشحناه آنفًا.

ويف أيار /مايو  ،1915أجرى األمري فيصل يف دمشق مشاورات مع القوميني السوريني قبل إعدامهم من طرف جمال باشا ،ونصحهم

تضمن رشوط العرب لعقد
نص ميثاق حرروه،
بالوقوف إىل جانب اإلنكليز ضد األتراك .وقد أطلعه أعضاء من "الفتاة" و"العهد" عىل ّ
ّ

يقدمه إىل والده يك يجعله
أساسا ملفاوضاته مع بريطانيا(.((2
اتفاق مع بريطانيا ،والدخول إىل جانبها يف الحرب ،وطلبوا إليه أن ّ
ً

يسمى يف املصادر "بروتوكول دمشق" أهميته من كونه أول قرار تتخذه قيادات سياسية قومية
ّ
ويستمد هذا امليثاق الذي ّ

القوة
عربية بإنشاء دولة عربية مستقلة متحدة تستعني عىل توطيد كيانها وسلطتها بإبرام معاهدة دفاعية مع بريطانيا .ومنح هذه ّ

أمر يتيح لها ضمان مصالحها الحيوية وتأمني طرق مواصالتها مع
الدولية العظمى األولوية بني الدول يف املشاريع االقتصادية ،وهو ٌ
الرشق(.((2

والحق أن التفاصيل التي نقلها فيصل لوالده رشيف مكة بخصوص وجود يقظة قومية يف سوريا ،والتفات تلك اليقظة القومية إىل

شخصه يك يتزعمها ،أو يسري بها نحو إنشاء دولة عربية متحدة ومستقلة ،كان لها أثر قوي لدى الرجل؛ ما دفع به إىل أن يعيد االتصال
بممثيل الحكومة الربيطانية يف مرص.

ثان ًيا :فلسطني ونهاية عهد :من هزمية األتراك إىل فضح االتفاقيات الرسية
 .1هزمية العثامنيني واألملان يف فلسطني
تحولت فلسطني( ،((3منذ بداية الحرب العظمى عام  1914حتى نهايتها عام  ،1918إىل ساحة من ساحات هذه الحرب .ففي

بداية الحرب ،جعل األتراك من فلسطني قاعدة لجيشهم الزاحف عىل قناة السويس يف مرص ،فكانوا يغريون منها عىل مواقع اإلنكليز يف
قائدا للجيش الرابع يف سوريا( ((3وأنيطت به مهمة توطيد األمن
عي عند اندالع الحرب ً
الصحراء وعىل ضفتي القناة .وكان جمال باشا قد ّ

(((3
تغي بعد إعالن الرشيف حسني
يف سورية والهجوم عىل قناة السويس ،إضافة إىل إشغال الجيش اإلنكليزي يف مرص  .ولكن الوضع ّ

الثورة عىل األتراك يف  5حزيران /يونيو  ،1916وبعد اشرتاك العرب يف الحرب إىل جانب الحلفاء.

28

بخصوص تفاصيل هذا الربوتوكول ،انظر :موىس ،ص 131؛ أنطونيوس ،ص .244-243

يتقدم به القوميون العرب يف املفاوضات)
29
دون الجرنال غلوب ،يف كتابه :بريطانيا والعرب (لندن[ :د.ن ،)1959 ،].ص  ،60ما ييل" :إن بنود امليثاق (وهي أول عرض ّ
ّ
أعطت بريطانيا العظمى كل يشء كان يمكن أن ترغب فيه" ،عن موىس ،ص .131

وتحديدا إىل الجزء الجنويب الغريب .وخالل العهد العثماين،
جزءا من سورية الطبيعية يف الطرف الغريب من قارة آسيا عىل ساحل البحر األبيض املتوسط،
ً
 30كانت فلسطني ً
إداريا بني والية بريوت وسنجق القدس؛ إذ كان القسم الشمايل من فلسطني يتبع والية بريوت .أما سنجق القدس ،فكان يشمل القسم الجنويب من
مقسمة
ً
كانت فلسطني ّ
فلسطني.

مقره مدينة دمشق .وكانت دائرة نفوذه العسكرية واإلدارية تشمل البالد املمتدة من جنويب طرطوس إىل اليمن؛ أي إنها كانت تضم واليات أضنة وحلب والشام
 31كان ّ
وبريوت وجبل لبنان وفلسطني والحجاز.

مرارا عبور القناة (يف مطلع شباط/
 32غادر جمال باشا مركز القيادة يف دمشق ليرشف يف القدس وبرئ السبع عىل تنظيم الهجمات عىل قناة السويس وحاول الجيش العثماين ً
فرباير  ،)1915وخالل هجوم مشرتك تريك  -أملاين ( 3آب /أغسطس  ،)1916لكن ّ
كل هذه املحاوالت باءت بالفشل.
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ً
لقد ّ
شمال ،تحت إمرة فيصل يف اتجاه العقبة ،لتحتل
تمكنت القوات العربية من طرد القوات العثمانية من الحجاز( ،((3ثم زحفت
ٍ
بعدئذ ،رشع الجيش العريب يف نرش قواته عىل طول الطريق بني العقبة ومعان(.((3
املهم يف  6تموز /يوليو .1917
هذا املوقع
ّ

قرر اإلنكليز يف مرص أن يجعلوا عمليات الجيش العريب فيها ويف جهة معان تحت قيادة إدموند هرني
وعىل إثر سقوط العقبةّ ،

تتحول القوات العربية يف العقبة إىل الجناح األيمن للجيش الربيطاين يف زحفه نحو الشام.
اللنبي( ((3وأن
ّ

تقدم من مرص إىل فلسطني مخرت ًقا شبه جزيرة سيناء ،بقيادة الجرنال اللنبي فدحر الجيش العثماين يف
وكان الجيش الربيطاين قد ّ

رفح ،يف  10كانون الثاين /يناير  ،1917ثم واصل زحفه نحو غ ّزة التي احتلها يف  7ترشين الثاين /نوفمرب .1917

ويف غزة ،جرى اجتماع بني الجرنال اللنبي واألمري فيصل قائد الجيش العريب ،وتم االتفاق بني الطرفني عىل رضورة قيام القوات

ً
العربية بعمليات يف فلسطني ورشقي األردن وسوريا .وبعدئذ ،زحف جيش الحلفاء بقيادة اللنبي
شمال فاحتل يافا يف  16ترشين الثاين/
اضطر العثمانيون إىل االنسحاب من القدس التي دخلها
أيضا .ويف  8كانون األول /ديسمرب ،1917
نوفمرب  ،1917واحتل بيت لحم ً
ّ

الجرنال اللنبي يف  11كانون األول /ديسمرب  .1917وإثر ذلك ،أنشأ اللنبي يف فلسطني إدارة عسكرية بريطانية عىل رأسها ضابط عسكري

مقره القدس ،يحمل لقب "الحاكم العام للمنطقة الجنوبية من أرايض العدو املحتلة"(.((3
كبري ّ

 .2الغدر بالعرب :من سايكس  -بيكو إىل وعد بلفور
حني كان العرب ،ممثلني يف الرشيف حسني وأبنائه ،يعاضدون الحلفاء يف حربهم ضد اإلمرباطورية العثمانية وحليفتها أملانيا،

ً
أمل يف تحقيق حلم دولة عربية مستقلة ،كانت تجري ،يف مكاتب وزارات خارجية بريطانيا وفرنسا وروسيا ومعابرها ،مفاوضات تهدف
توجت هذه املشاورات واملحادثات الرسية بتوقيع اتفاقية
إىل اقتسام تركة "الرجل املريض" يف آسيا الصغرى والرشق األدىن العريب ،وقد ّ

(((3
حصة روسيا شي ًئا من البالد
سايكس  -بيكو التي أرفقت بخريطة ّ
تبي تقسيم املرشق العريب بني بريطانيا وفرنسا  ،يف حني لم تشمل ّ

العربية(.((3

قرر اإلنكليز استغالل الحركة الصهيونية التي أخذت
ومن أجل تفادي جملة االلتزامات التي سبق لهم أن قطعوها عىل أنفسهمّ ،

تنشط عىل نحو مك ّثف ّ
ومركز يف نهاية القرن التاسع عرش( .((3وقبل الحرب العاملية األوىل ،التفت قادة الفرع الصهيوين الربيطاين بقيادة
حاييم وايزمان إىل الحكومة الربيطانية يف سعي منهم إلقامة تعاون معها.

ً
شكوكا لدى القيادة العامة الربيطانية يف القاهرة حول قدرة الرشيف حسني عىل أن
 33القى جيش "الثورة" يف البداية بعض الصعوبات ،خاصة عام  ،1916األمر الذي أثار
تغيت يف مطلع  1917عىل إثر نجاح فيصل ،يف بداية كانون الثاين /يناير  ،1917يف احتالل مركز الوجه (مركز مهم عىل ساحل البحر األحمر يقع
يهزم األتراك .بيد أن األوضاع ّ
جدة) ،وهو ما ّثبت أقدام الثورة يف الحجاز.
نحو  400كلم شمال ّ
 34بخصوص تفاصيل معارك الجيش الرابع ،انظر :صبحي العمري ،املعارك األوىل :الطريق إىل دمشق ،أوراق الثورة العربية (( )1لندن /ليماسول :رياض الريس
للكتب والنرش ،)1991 ،ص .259-105
 35سعيد ،مج  ،1ص .58

36

أنطونيوس ،ص 331-330؛ موىس ،ص .307

 37بخصوص اتفاقية سايكس – بيكو ،وعىل سبيل الذكر ،ال الحرص ،انظرFull text of “Sykes-Picot,” Internet archive :؛ أنطونيوس ،ص 358–348؛ موىس،
ص 364–338؛ "اقتسام العالم :بمناسبة مرور مئة سنة عىل اتفاقية سايكس  -بيكو" ،أسطور ،العدد ( 6تموز /يوليو  ،)2017ص .320–203

 38شملت حصة فرنسا (باللون األزرق) غريب سورية ولبنان وكيليكيا والجنوب الرشقي من األناضول .وتمثل نصيب بريطانيا (باللون األحمر) بمنطقة ما بني النهرين (بما
وميناءا حيفا وعكا يف فلسطني).
يف ذلك البرصة وبغداد
َ
39

لوتسيك ،ص .468–466
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ويف مطلع عام  ،1917أي يف خضم استعدادهم الحتالل فلسطنيّ ،
فقرروا استغالل خدماتهم
"تذكر" اإلنكليز مطامع الصهيونيني؛ ّ

وتوظيفها من أجل اقتطاع فلسطني من الدولة العربية .وخالل شباط /فرباير من العام نفسه ،قام مارك سايكس ،بتكليف من الحكومة

وتكررت هذه املفاوضات ،خالل صيف  ،1917لتسفر يف النهاية عن تطابق
الربيطانية ،بإجراء اتصاالت مع نفر من القادة الصهيونيني.
ّ

يف وجهات النظر ،فإذا الحصيلة نرش الحكومة الربيطانية ،يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،1917بيا ًنا عن سياستها يف فلسطني ،وقد كان

كناية عن ترصيح سيشتهر الحقًا باسم "وعد بلفور" ،تعهدت بريطانيا بموجبه بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني .وقد جاء هذا
نص رسالة مقتضبة بعث بها آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا إىل اللورد روتشيلد رجل األعمال الصهيوين املعروف(.((4
االلتزام يف ّ

نتبي أن بريطانيا كانت تتفاوض مع ثالثة أطراف يف اآلن نفسه :العرب ممثلني بالرشيف حسني وأبنائه ،وحليفتيها فرنسا
هكذا ّ

وأخريا الحركة الصهيونية .والسؤال هنا :كيف كان اإلنكليز يأملون التوفيق بني هذه املتناقضات واالتجاهات املتضاربة؟
وروسيا،
ً

واضحا :تأمني مصالحهم يف املنطقة ،حتى إن نكثوا
ما هو مؤكد أن هدف اإلنكليز ،وهذا ما برهنت عليه األحداث الحقًا ،كان
ً

العهود بعد ذلك(.((4

ً
طويل .ففي
كان من الطبيعي ّأل تبقى اتفاقية يف مثل خطورة سايكس – بيكو ،ووعد يف مثل جسامة وعد بلفور طي الكتمان

ترشين الثاين /نوفمرب  ،1917نرش البالشفة الذين استولوا عىل الحكم يف روسيا بنود االتفاقية يف محاولة منهم إرباك حلفاء النظام
القيرصي من "الدول اإلمربيالية" .ومن الطريف أن الرشيف حسني ،مثله مثل سائر العرب اآلخرين ،قد علم بترصيح بلفور قبل أن
رسا معلقًا عند نرش ذلك الترصيح.
يعلم باتفاقية سايكس – بيكو التي كانت ّ

تترسب االتجاهات املعادية لإلنكليز
لقد صدم سايكس  -بيكو ووعد بلفور زعامات الحركة العربية َ
وأثارا سخط عامة الناس ،بحيث بدأت َّ

إىل صفوف الجيش العريب؛ من خالل تململ الضباط والجنود ،ورشوع عدد من قادة الثورة يف التفاوض مع تركيا مهددين بعقد صلح منفرد معها.
نتحرك يف إطارها هما :بماذا اتسمت ر ّدات الفعل األولية
إن السؤالني اللذين يتوقف عليهما جالء جوانب من اإلشكالية التي
ّ

ألولئك القادة والزعامات حيال ترصيح بلفور فور ذيوع خربه ،ومعاين هاتيك الردود؟ وهل كان لدى بعضهم وعي ،ولو جنيني ،بما قد
بخاصة؟
بعامة ،وعىل فلسطني
ّ
ينطوي عليه مثل ذلك الوعد من أخطار عىل العرب ّ

ثالثًا :الرشيف حسني ووعد بلفور ()1920-1917
سعت الحكومة الربيطانية بعد شيوع خرب وعد بلفور ملحاولة طمأنة العرب من ناحية ،ولتقريب وجهات النظر بني العرب واليهود

الصهيونيني من ناحية أخرى.

كان هاجس اإلنكليز الحفاظ عىل مركزهم الحريب يف املنطقة .ومن أجل تجسيد هذا الهدف ،كان ال بد ،بالنسبة إليهم ،من إيجاد

نوع من التفاهم بني العرب واليهود الصهيونيني( ،((4عىل أن الخطوة األوىل يف هذا التميش كانت تهدئة الخواطر العربية ،والتأثري يف
وبناء عليه ،فإننا ال نريد إيراد الئحة لهذه
 40إن األبحاث والدراسات والكتب حول وعد بلفور عديدة وقد جاءت بلغات عديدة ،وهي متفاوتة من حيث القيمة والفائدةً .
الحيز.
األعمال ،حتى لو كانت منتخبة ،بسبب ضيق ّ

 41حدث هذا عىل سبيل املثال مع روسيا حول فلسطني التي كان من املفروض (بحسب اتفاقية سايكس – بيكو) أن تكون منطقة دولية ،ومع فرنسا حول املوصل التي
كانت من نصيب فرنسا وفق سايكس – بيكو ،انظر عىل سبيل املثال :فتحي ليسري" ،رهان النفط يف مسار سايكس – بيكو  ،"1920–1916أسطور ،العدد ( 6تموز /يوليو
 ،)2017ص .252-238
42

عبد الوهاب الكيايل ،تاريخ فلسطني الحديث ،ط ( 7بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)1979 ،ص .107
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

امللك حسني يك يعدل عن موقفه من املشكلة الصهيونية .ومما جاء يف إحدى املراسالت الرسية الربيطانية يف هذا الشأن" :ال بد أن
يفهم امللك أن صداقة اليهودية العاملية للقضية العربية تعني كسب تأييد جميع الدول التي يتمتع فيها اليهود بنفوذ سيايس"(.((4

 .1رسالة هوغارت( ((4إىل "ملك العرب"
كانت دهشة الرشيف حسني كبرية عندما تناهى إليه نبأ ترصيح بلفور( ،((4هذا عىل األقل ما تتفق بشأنه أغلبية املصادر التاريخية.
عما إذا كان ما بلغه من أمر الترصيح
مرة ،يف تعامله "الشفّاف" مع اإلنكليز ،توجه إليهم بالسؤال
ً
مستفهما ّ
وكعادة الحسني كل ّ

صحيحا ،وطلب كذلك تعريفًا ملعنى الوعد ومداه(.((4
ً

"سيد الحجاز" .ويف 4
وكان ر ّد السلطات الربيطانية يف القاهرة إيفاد ديفيد هوغارت الخبري اإلنكليزي بالشؤون العربية إىل مكة ملقابلة ّ

صممة عىل أن تتيح للشعب العريب
كانون الثاين /يناير  ،1918س ّلم هوغارت الرشيف حسني مذكرة أعلنت فيها بريطانيا "أن دول الحلفاء ُم ّ
يتيس حقيقة ّإل باتحاد العرب أنفسهم ،وأن بريطانيا العظمى وحلفاءها سيتبعون
فرصة كاملة الستعادة كيانه كأمة يف العالم .وهذا ال ّ

سياسة ترمي إىل تحقيق هذه الوحدة"( .((4وقال هوغارت يف مذكراته تعليقًا عىل هذه النقطة األخرية" :من الج ّ
يعد الوحدة العربية
يل أن امللك ّ
لنيتنا الحسنة ال أكرث"(.((4
مرادفة مللكه وأنها بغري هذا ال تكون ذات معنى ،وهو ينظر إىل ترصيحاتنا ودعواتنا إليها عىل اعتبار أنها مظهر ّ

ويف اجتماع  9كانون الثاين /يناير  ،1918قرأ هوغارت عىل مسمع الحسني القسم املتع ّلق بإقامة اليهود يف فلسطني وقال" :إن امللك

يرحب باليهود يف كل البالد العربية"( .((4وكتب هوغارت يف مذكراته ،يف ما يتع ّلق باإلرشاف الدويل عىل األماكن املقدسة يف فلسطني،
أن امللك "لم يدع يل ً
يعد هذه املسألة يعاد النظر فيها بعد عقد الصلح عىل الرغم من تأكيدي له بأنها تدبري نهايئ .وقد شبهنا
شكا يف أنه ّ
يهمان بأن يسكنا بي ًتا
واحدا ولك ّنهما غري متفقني عىل اقتسام الغرف وتوزيع األدوار"(.((5
ً
معه باثنني ّ

أما بخصوص فلسطني ،فقد جاء يف الرسالة التي قرأها هوغارت" :أننا مصممون عىل أن ال يخضع شعب لشعب آخر" ،وقال ما

يتع ّلق بموضوع إقامة اليهود يف فلسطني" :إن امللك ال يقبل قيام دولة يهودية مستقلة يف فلسطني ،ولم تصدر يل تعليمات بأن أذكر له

أن ما تفكر فيه وتنويه بريطانيا العظمى ولعله ال يعرف ّإل القليل عىل الحالة االقتصادية الواقعة أو املمكنة يف فلسطني .وأما موافقته
الرسيعة عىل إقامة اليهود يف فلسطني فال تعني شي ًئا وال قيمة لها ،ولك ّني أظ ّنه يقدر مزية التعاون العريب مع اليهود"(.((5

43

املرجع نفسه ،ص .107
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أنطونيوس ،ص .375
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موىس ،ص .372
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موىس ،ص 373
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 44ديفيد هوغارت ( :)1927-1862عالم آثار إنكليزي اشتغل بالرشق األوسط قبل أن يجري تسميته يف مرص بمصلحة االستعالمات التابعة للجيش اإلنكليزي عند اندالع
ٍ
بعدئذ رئاسة املكتب العريب بالقاهرة.
الحرب العاملية األوىل .وقد توىل

 46أشار سليمان موىس إىل أن هوغارت عقد عرشة اجتماعات مع الرشيف حسني خالل الفرتة  14-8كانون الثاين /يناير  ،1918انظر :موىس .أما جورج أنطونيوس ،فإنه
مرتني خالل األسبوع األول من كانون الثاين /يناير  ،1918انظر :أنطونيوس ،ص  .375وربما
يؤكد أن عدد هذه االجتماعات لم يتجاوز اثنني؛ ذلك أن هوغارت قابل امللك ّ
كان أنطونيوس يقصد االجتماعات املخصصة لوعد بلفور؛ ألن املباحثات األوىل بني هوغارت والحسني كانت مخصصة إلعادة الوئام بني هذا األخري وامللك ابن سعود يف نجد،
انظر :املرجع نفسه ،ص 371
 48ديفيد هوغارت" ،مذكرات عن لقائه بالرشيف حسني ( 15كانون الثاين /يناير  ،")1918يف :وثائق فلسطني :مائتان وثمانون وثيقة مختارة( 1987–1839 ،تونس:
منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة الثقافة ،)1987 ،ص .69–68
50

هوغارت ،ص .69-68
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املنمقة التي "نمنم" بها هوغارت خطابه إىل الرشيف حسني ،وقدرته عىل تمويه الوقائع ،وإخفاء
ما يهمنا هنا أن التعابري السلسة ّ

النيات الحقيقية للسياسة الربيطانية ،قد فعلت فعلها فلم يغادر العرب ساحة املعركة ،عىل الرغم من الشعور الذي أصبح يساورهم بعدم

االطمئنان إىل سياسة بريطانيا وعدم الثقة بها.

 .2ثقة الحسني املفرطة بوعود اإلنكليز
املتقص فيما كان يجري يف املنطقة العربية باملرشق زمن الحرب العاملية األوىل وإثر نهايتها ّإل أن يعجب من "الثقة
ال يملك الباحث
ّ

العمياء" التي وضعها رشيف مكة يف اإلنكليز .هكذا الح الحسني َك َم ْن خاطر بكل أسهمه إىل جانب بريطانيا ،وظل عىل رأيه ذاك غري ال ٍو

(((5
عىل تحذي ٍر أو ٍ
قدمه
لوم .وقد جعل موقفه هذا منه شخصية إشكالية
حيت املؤرخني .وههنا ُ
الصلح الذي ّ
ّ
بيان بعض من ذلك .لنبدأ بعرض ّ

جمال باشا إىل الرشيف حسني يف خريف  1917بعد افتضاح أمر سايكس – بيكو ووعد بلفور .لقد أجاب الرشيف حسني ابنه فيصل الذي راجعه

يف املوضوع بقوله إنه "يضع املوضوع ك ّله بني يدي الحكومة الربيطانية التي ال بد أن تكون ّ
مطلعة عىل مسائل سياسية كثرية ال يعرفها هو" ،ثم

املفوض الربيطاين السامي يف مرص "أن يبلغ لفيصل [من األوامر] ما يرى إبالغه"(.((5
فوض الحسني إىل ريجنالد وينغايت ّ Reginald Wingate
ّ

وكان الرشيف ال يني يف "رجم" ابنه فيصل باألوامر والتعليمات التي تح ّثه "عىل أن يعمل بما يقول له ساسة بريطانيا" ،وكان ير ّدد "إن الحكومة
مهمته"( .((5وعندما بدأ التململ يرسي يف صفوف جيش فيصل إثر انتشار خرب وعد بلفور ،أبرق فيصل
الربيطانية هي التي
ّ
ستوضح له طبيعة ّ

معبا عن خشيته مما يجري يف نربة تيش بعدم االطمئنان إىل اإلنكليز ،فأجابه الحسني يف لهجة قاطعة" :الحلفاء ُّ
وأكرب من أن
أجل
ُ
إىل أبيه ّ ً

مقرراتنا معهم"( .((5وملا شاع نبأ ترصيح بلفور عىل نطاق واسعّ ،
ظل الرشيف حسني عىل قناعته بصدق الحكومة الربيطانية ،بل
يخ ُّلوا بحرف من ّ

إنه "بعث إىل أكرب أتباعه يف مرص ويف صفوف جيش الثورة ليخربهم أنه تلقى تأكيدات بأن توطني اليهود يف فلسطني لن يتعارض مع استقالل

يحض فيها عرب فلسطني عىل الرتحيب بإخوانهم اليهود"(.((5
العرب [ ]...بل أوعز بنرش مقال يف الجريدة الناطقة بلسانه(،((5
ّ

عا :فيصل ووعد بلفور ()1920-1917
راب ً
كثريا عن
يحسن القول ،منذ البداية ،إن آراء فيصل ومواقفه حول مستقبل فلسطني ،يف الحقبة موضوع البحث ،لم تكن تختلف ً

آراء والده الحسني ومواقفه ،بل إنها كانت مماثلة لتلك اآلراء التي حملتها آنذاك غالبية العرب العاملني يف الحقل السيايس(.((5

 .1اللقاء بني فيصل ووايزمان :حزيران /يونيو – كانون األول /ديسمرب 1918
تعهدوا برعاية االتصاالت بني قادة الحركة العربية والقادة اليهود الصهيونيني بعد ذيوع ترصيح بلفور.
سبقت اإلشارة إىل أن اإلنكليز ّ

مقر قيادته عام .1918
وضمن هذا املدار ،يمكن تنزيل قرار رونالد سرتوس وجلربت كاليتون إرسال وايزمان لالجتماع مع األمري فيصل يف ّ

أحكاما غري عادلة ،فبعضها يعطيه ّ
أقل مما يستحق
 52يقول صبحي العمري" :إن األحكام التي نزلت بامللك حسني وأوالده وعائلته وجيشه من قبل بعض الناس كانت
ً
من تقدير ويف بعضها ما ال يستحق من نقد" ،انظر :العمري ،ص .312
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اجتمع فيصل بوايزمان ،يف  4حزيران /يونيو  .1918وحرض هذا االجتماع الكولونيل جويس رئيس البعثة العسكرية الربيطانية

يف الجيش الشمايل .وخالل هذه املقابلة ،بسط وايزمان لفيصل أهداف الصهيونية ورغبة الصهيونيني يف التعاون مع الزعماء العرب
وحرصهم الشديد عىل التواصل معهم( .((5كما ّ
أكد له أن الصهيونيني لن يعملوا عىل إنشاء حكومة يهودية يف فلسطني ولكنهم يعملون

عىل إعمار البالد وتطويرها يف ظل الحماية الربيطانية ،من دون أي اعتداء عىل املصالح املرشوعة لآلخرين .وكان جواب فيصل  -الذي
جدا خالل هذه املقابلة( - ((6أنه يدرك أهمية التعاون ،ولكن ّ
يتعذر عليه إبداء الرأي يف املوضوع "ألنه يف القضايا السياسية ال
حذرا ًّ
بدا ً

يزيد عىل كونه وكيل أبيه وال يستطيع البحث فيها"(.((6

وعندما رشع فيصل يف رحلته األوروبية ،يف خريف  ،1918وهو يف الطريق إىل مؤتمر الصلح بباريس لتمثيل والده فيه ،اتصل

وطالبا منه أن يظهر عطفًا عىل القضية اليهودية" ،لكن فيصل
"مرح ًبا به
به أثناء إقامته ناحوم سوكولوف أحد زعماء اليهود املعروفني
ّ
ً

"رصفه بلطف"(.((6

وعند تحوله إىل لندن يف تلك الفرتة نفسها ،زاره كبار اليهود اإلنكليز ،وعىل رأسهم ألفريد موند وهربرت صموئيل واللورد بركنهد

تفهمهم للعرب وقضيتهم .كما أظهروا استعدادهم ملساندة تلكم القضية بنفوذهم(.((6
(وزير الحقانية الربيطانية) ،مبدين ّ

مقر إقامة فيصل آنذاك بحضور
ثم تجدد االتصال بني فيصل ووايزمان ،يف  11كانون األول /ديسمرب ،يف فندق كارلتون بلندن ّ
ّ

توماس إدوارد لورنس الذي نهض بدور املرتجم بني الرجلني.

مجسدة وليست خرافة تفتق عنها الخيال
تبي لألمري فيصل أن اتفاقية سايكس – بيكو كانت حقيقة
وخالل هذا االجتماعّ ،
ّ

تم بطلب من وايزمان إن هذا األخري أعلمه يف
البلشفي املناور كما زعم الحلفاء يف وقت من األوقات .وقال فيصل عن هذا اللقاء الذي ّ

مستهل االجتماع أن "اليهود ليس لهم قصد يف حكم فلسطنيّ ،
وجل مقاصدهم أن يكون لهم ملجأ يلجؤون إليه ،وليس لهم أدىن
بخس من شأنها ً
قائل إنها ال تعدو
طمع يف تأسيس حكم ما" .وطمأن وايزمان األمري فيصل بخصوص اتفاقية سايكس  -بيكو ،بل إنه ّ

جنبا إىل جنب ال تستطيع أي أمة كانت أن تهضم لنا أدىن حق.
أن تكون محض ُ
"وريقة ال أهمية لها" ،وإن العرب واليهود إذا مشينا ً

ّ
التوطن يف البالد ،وهم يطلبون
كرر وايزمان ملخاطبه قوله :إن اليهود ال قصد لهم بتشكيل حكومة ،بل إنهم يريدون ّأل يمنعوا من
كما ّ
بقوته ،وإنما هو معني للعرب وللوطن باملال
من العرب أن ّ
يمدوا إليهم يد املعونة لصديق مخلص ليس له سالح يقاتل به أو يستملك ّ

ً
أموال يمكن للعرب أن يستفيدوا منها يف توطيد حكومتهم وإعمار بالدهم
والذكاء والتأثري السيايس الخارجي ،وقال إن لدى اليهود

وإصالحها(.((6

هذا أهم ما حاول وايزمان تمريره إىل فيصل يف ذلك الوقت .وليك تكتمل الصورة علينا ّأل نقيص من دائرة اهتمامنا التأثري الكبري

هول الخطر الفرنيس ،وخاصة
والوازن ًّ
جدا الذي مارسه لورنس مستشار فيصل حتى يقنع األمري الهاشمي بفوائد التعاون مع اليهود .فقد ّ
 59سعيد ،مج  ،2ص .47
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بعد أن أسفر الفرنسيون عن نياتهم الحقيقية يف سوريا .ويف املقابل ،أشاد بقدرة اليهود عىل التأثري يف املوقف األمرييك حتى إنه أقنع الرجل

بقوة نفوذ اليهود عند الرئيس ويلسون(.((6
– بفضل لباقته وقدرته الفائقة عىل الحجاج ّ -

والحقيقة التي ال شك فيها أن الحكومة الربيطانية (عن طريق لورنس الناطق بلسانها) من ناحية ،ونفر من الزعامات الصهيونية

(((6
ً
مارس ّ
كل من جانبه
ضغوطا شتى عىل فيصل (الذي يفرتض أنه يمثل الطرف العريب) يك يعقد الطرفان
املعروفة من ناحية أخرىَ ،

سيتجسد من خالل اتفاقية ستعرف يف كتب التاريخ باسم اتفاقية "فيصل – وايزمان" وهو ما
العريب واليهودي اتفاقية مكتوبة ،وهذا ما
ّ
سيكون موضع اهتمامنا يف ما ييل.

حا بوعد بلفور؟
 .2اتفاقية فيصل  -وايزمان :هل كانت اعرتافًا عرب ًيا رصي ً

ً
ممثل عن اململكة العربية
جرى توقيع هذه االتفاقية ،يف  3كانون الثاين /يناير  ،1919بني األمري فيصل بن الرشيف حسني بوصفه

ً
ممثل عن املنظمة الصهيونية العاملية والقائم بالعمل نيابة عنها.
الحجازية ،والقائم بالعمل نيابة عنها ،ووايزمان بصفته

ونصت يف أصلها اإلنكليزي( ((6عىل "القرابة الجنسية والصالت القديمة بني العرب واليهود"
جاءت االتفاقية يف توطئة وتسع موادّ .

اقتصاديا وتطوير مواردها (املادة  ،)7وعىل تقديم "أوىف
(التوطئة) ،وعىل رضورة التعاون وتنسيق الجهود يف سبيل النهوض بالدولة
ً
الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة الربيطانية" (أي وعد بلفور) املؤرخ يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ( 1917املادة  ،)3وعىل تشجيع الهجرة

اليهودية إىل فلسطني "عىل مدى واسع والحث عليها بأقىص ما يمكن من الرسعة" (املادة  )4وعىل "حرية وممارسة العقيدة الدينية"

(املادة  .((6()5ولنا يف هذا الشأن أربع مالحظات:

ӵӵلقد اعرتفت هذه الوثيقة يف مادتها الثالثة بوعد بلفور؛ ذلك أن منطوق النص قد أشار إىل رضورة إنفاذ وعد الحكومة الربيطانية لليهود

يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  1917وتفعيله ،وهو كالم واضح ال غبار عليه.

دونها بخط يده أدرجت أسفل باقي املواد التسع التي كتبت باآللة الكاتبة .وهذه اإلضافة
ӵӵأضاف فيصل إىل مواد االتفاقية مادة ّ

هي كناية عن تحفّظ ّ
خطي عىل االتفاقية؛ إذ جعل فيصل موافقته عىل االتفاقية مرشوطة بإنجاز بريطانيا لعهودها التي قطعتها يف أمر
عدها املادة العارشة من االتفاقية
استقالل العرب ،عىل حرفيتها؛ أي بحذافريها ،كما يقال .فقد جاء يف نص هذه املادة التي يمكن ّ
ما ييل" :إذا نالت العرب استقاللها كما طلبنا بتقريرنا املؤرخ يف  4كانون الثاين /يناير  ((6(1919املقدم لنظارة خارجية حكومة بريطانيا

ً
تعد
ملزوما
العظمى فإين موافق عىل ما ذكر بباطن هذا من املواد ،وإن حصل أدناه تغيري أو تبديل فال أكون
ومربوطا بأي كلمة كانت بل ّ
ً
هذه املقاولة َك َل يشء وال حكم لها وال اعتبار وال أطا َلب بأي صورة كانت"(.((7
65

رسالتا فيصل إىل الرشيف حسني وإىل شقيقه زيد يف  12كانون األول /ديسمرب ( 1918أوراق األمري زيد) ،املرجع نفسه ،ص .437
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يمكن العودة إىل النص اإلنكليزي لالتفاقية ،انظر.Full text of “Sykes-Picot,” Internet archive :

ً
ضغوطا شديدة عىل فيصل يك يربم اتفاقية مع الصهيونيني قبل أن يصدر مؤتمر الصلح
 66يف هذا الصدد ،يقول جورج أنطونيوس إن وزارة الخارجية الربيطانية قد مارست
مقرراته ،رغبة منها يف أن تواجه بريطانيا مؤتمر الصلح بـ "عمل ناجز" ،املرجع نفسه ،ص .394
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قدمه إىل وزارة الخارجية
فس سليمان موىس التضارب الواقع بني التاريخ
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املسجل عىل االتفاقية ( 3كانون الثاين /يناير  )1919والتقرير الذي ذكر فيه فيصل أنه ّ
ّ
ّ
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الربيطانية ( 4كانون الثاين /يناير  )1919بكون وايزمان ولورنس ّ
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ّ
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عد
ӵӵوقّع فيصل بالعريب تحت املادة التي أضافها بخط يده .وجاء توقيع وايزمان تحت توقيع فيصل.
وتأسيسا عىل هذا ،فإنه يجب ّ
ً
هذا الرشط – املادة ،أو هذه املادة – الرشط التي أضافها فيصل ،ما ّدة أساسية يف صلب االتفاقية التي ال يمكن الحديث عنها وقراءتها

بمعزل عنها.

يترصف فيصل عىل نحو فردي يف مسألة بمثل هذه الخطورة .فقد قال أحمد قدري ،وهو واحد
ӵӵخال ًفا ملا قد يتبادر إىل الذهن ،لم
ّ

يترصف منفر ًدا يف هذه القضية [توقيع االتفاقية] ،بل استشار عىل األقل ثالثة من كبار
من أعضاء وفد فيصل ،يف مذكراته" :فيصل لم
ّ
أعضاء وفده وهم :رستم حيدر وأحمد قدري وعوين عبد الهادي"(.((7

 .3يف خلفيات إبرام فيصل االتفاقية مع اليهود الصهيونيني
نص االتفاقية يف  3كانون الثاين /يناير  1919التي
تعرض األمري فيصل التهامات وانتقادات عديدة؛ بسبب توقيعه رفقة وايزمان ّ
ّ

حملت اسميهما(.((7

بتقصيها ،أو حتى التلميح إىل أبرزهاً ،
همنا عىل
فضل عن محاولة نمذجتها.
ُ
إنها انتقادات واتهامات ال يسمح هذا اإلطار ّ
سنقص ّ

السياق العام الذي ُ
"أ ْنتجت" فيه هذه الوثيقة ،وعىل جملة العوامل واإلكراهات التي اضطرت األمري فيصل إىل توقيعها وهو كظيم؛

ألن طرح مثل هذا السؤال من صميم إشكاليتنا.

تمرس فيصل بالسياسة الدولية العرصية ،وأساليب الدبلوماسية الغربية آنذاك ،وذهنيته العشائرية املحافظة
من الواضح أن عدم ّ

الحس الالتاريخي ،وجهله باللغة اإلنكليزية ،من العوامل التي جعلته يسقط يف "أحبولة"
التي تأصلت فيها تقاليد البداوة بطابعها
ّ
مستشاره لورنس (ومن ورائه السياسيون اإلنكليز) ،وبعض دهاة الحركة الصهيونية املعروفني ،ويقتنع يف التحليل األخري بأن الخطر

يتهدد العرب هو فرنسا ،وليس بريطانيا أو اليهود .أضف إىل جملة هذه العوامل التبعية شبه التامة للهاشميني  -يف سياق
الحقيقي الذي ّ

تلك الحقبة  -للمعونة األجنبية من مال وسالح ،عالوة عىل نوع من الفهم "الساذج" للحراك السكاين اليهودي آنذاك بأن هجرة بضعة
يتم التنصيص
آالف من اليهود إىل فلسطني ٌ
أمر بسيط ال يمكن أن يتناقض مع حرية العرب السياسية واالقتصادية ،وهي حرية لم ّ
عليها يف الوعد الشهري(.((7

وإذا أبحنا ألنفسنا شي ًئا من االطمئنان بشأن االستنتاجات املتأنية لجورج أنطونيوس حول حال فيصل وهو يتأهب لتوقيع االتفاقية
بيشء ِ
ٍ
خطر من دون
مع وايزمان ،أمكننا القول إن الرجل كان أمام مأزق حقيقي .فقد وجد نفسه مم ّز ًقا بني عدم رغبته يف إلزام والده

يجاري الخارجية الربيطانية .وليك يحسم هذا األمر ،عزم فيصل عىل انتهاج ما رآه املخرج الوحيد الذي
علمه أو استشارته ،ورغبته يف أن
َ

بقي أمامه ،يف زحمة تلك الشؤون واإلكراهات "فوافق عىل التوقيع عىل االتفاقية وجعل موافقته مرشوطة بإنجاز بريطانيا لوعودها التي
قطعتها يف أمر استقالل العرب"(.((7
71
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خامسا :القادة "القوميون العرب" بالقاهرة ووعد بلفور ()1919-1917
ً
توازيا مع املساعي الربيطانية والصهيونية الهادفة إىل تبديد مخاوف الرشيف حسني وفيصل ومن واالهما بخصوص "حقيقة"
ً

همة اإلنكليز وبعض رموز الزعامات الصهيونية إىل االتصال بقادة الحركة العربية من "القوميني العرب" وخاصة
وعد بلفور ،اتجهت ّ
مقيما بالقاهرة(.((7
من كان منهم ً

ففي مرص ،كان يقيم عدد من القادة السوريني من ذوي النفوذ والزعامة ،وخاصة أقطاب حزب الالمركزية من أمثال رفيق العظم

والشيخ رشيد رضا وإسكندر عمون .وكان هؤالء الزعماء ،الذين ظ ّلوا عىل اتصال وثيق بالتيارات السياسية يف سورية عن طريق فروع
الحزب يف املدن الكبرية ،قد اختاروا منذ بداية التضييق عىل العمل السيايس يف الواليات العربية اإلقامة يف مرص .وكان لهذا االختيار ما

ً
مهما يوفّر لهم حرية العمل والحركة.
يربره؛ إذ كانت مرص مال ًذا آم ًنا،
ّ
ومجال ًّ

وعىل إثر اندالع الحرب العاملية األوىل دخل سرتوس يف اتصاالت مع أصحاب حزب الالمركزية بغية سرب آرائهم يف ما يدور ،فأبدوا

استعدادهم لتأييد كل حركة ترمي إىل "استقالل العرب مهما كان شأنها"( .((7وقد حرص املسؤولون اإلنكليز يف مرص عىل االستفادة
من الزعماء العرب املقيمني بالقاهرة ولم يقطعوا قنوات االتصال بهم ،عىل الرغم مما أصاب هؤالء من خيبة تجاه بريطانيا إثر إعالنها
بسط حمايتها عىل مرص يف  18كانون األول /ديسمرب .1914

وعندما كانت املراسالت دائرة بني الرشيف حسني ومكماهون ،كان سرتوس وكاليتون يستطلعان مواقف هؤالء الزعماء .وكانت

غاية اإلنكليز من كل تلك الجهود "جمع كلمة العرب" حول اتفاق عام ذي خطوط عريضة حتى يكون النتفاضة هؤالء عىل األتراك
فعال يف البالد العربية وخارجها.
تأثري ّ

شبت "الثورة العربية" عاضد الزعماء السوريون يف مرص الرشيف حسني يف ما قام به .ولكن رسعان ما بدأ بعض هؤالء القادة
وملا ّ

"تشدده وصالبته يف آرائه وعدم امليل إىل األخذ برأي غريه من ذوي الرأي"(.((7
ضجوا من
ّ
يغيون موقفهم من رشيف مكة بعد أن ّ
ّ

وعند افتضاح أمر وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو ،لم ُ
جهدا يف التخفيف من مخاوف الزعماء العرب يف
يأل الربيطانيون
ً

القاهرة .وكان من بني املساعي الربيطانية رسالة مؤرخة يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  1917بعث بها سايكس إىل الزعماء العرب ً
كافة،
جاء فيها أن الصهيونيني ال يقصدون االستيالء عىل فلسطني ،وأن "غاية ما يبتغيه الصهيونيون أن ينالوا حق االستعمار يف فلسطني،

وأن يعيشوا يف مستعمراتهم عيشتهم القومية الخاصة [ ،]...وأن كل ما يرغبه الصهيونيون هو إعطاء الحرية لليهود لإلقامة [يف

فلسطني] والتمتع بكامل الحقوق املدنية ،وأن يشاطروا السكان الوطنيني حقوقهم وواجباتهم"(.((7

لقد أثمرت هذه املساعي بيشء من الرسعة؛ إذ أفلح الجرنال كاليتون يف مرص يف إقناع السياسيني السوريني من أعضاء جمعية

مؤكدا لهم أن وايزمان يبذل وسعه من أجل إقامة
االتحاد السوري يف القاهرة بالجلوس إىل عنرصين من أعضاء اللجنة الصهيونية،
ً
75

من بني هؤالء القادة :فارس نمر وفوزي البكري وإبراهيم عبد الهادي ورشيد رضا ورفيق العظم وإسكندر عمون.

 76سعيد ،مج  ،1ص .130
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صبحي العمري ،أوراق الثورة العربية ( :)2ميسلون نهاية عهد (لندن /ليماسول :رياض الريس للكتب والنرش ،)1991 ،ص .66
موىس ،ص .428
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(((7
قرر املجتمعون عىل إثر ذلك اللقاء تكرار مثل تلك االجتماعات ألن "القصد الرئييس من ذلك هو العمل
"فلسطني بريطانية"  .وقد ّ

سويا لتحرير بالدنا [كذا]"(.((8
ًّ

موازا ًة مع تلك الجهود يف اتجاه النخبة السياسية العربية ،تحرك اإلنكليز يف اتجاه الصهيونيني من أجل تقريب الشقة بني الطرفني،

طالبا منه إقامة اتصاالت مبارشة مع القادة العرب املقيمني يف القاهرة ومفاتحتهم يف أمر
ويشهد بذلك إبراق الجرنال اللنبي إىل وايزمان ً

"التعاون املشرتك من أجل النهوض بفلسطني"(.((8

وتدريجيا ،حققت هذه اإلسرتاتيجية الربيطانية املتمثلة بتبديد املضامني السياسية التي انطوى عليها وعد بلفور بعض النجاح.
ً

ومن آيات ذلك ،اجتماع وايزمان خالل زيارته إىل مرص ،يف آذار /مارس  ،1918بعدد من الشخصيات السياسية السورية بفضل مساعي
ً
ضابطا
امليجور أنورابل ،وأورمسبي جور الذي انتدبته وزارة الخارجية لريافق اللجنة
سياسيا لها(.((8
ً

وجهد وايزمان خالل االجتماعات التي عقدها مع الفاعلني السياسيني السوريني يف طمأنة هؤالء بخصوص أهداف الصهيونيني

وتنظيماتهم .كما حاول إقناعهم بفكرة التعاون بني العرب والصهيونيني.

لقد نجح وايزمان وكاليتون وأورمسبي ،بفضل ما ُأوتوا من قدرة عىل اإلقناع ،يف التأثري يف عدد من الشخصيات القومية العربية.

ومن األمثلة الدالة عىل ذلك ،تج ّند فارس نمر باشا أحد مؤسيس جريدة املقطم يف مرص ،والعضو املؤسس لجمعية بريوت الرسية،
إىل الدعوة عىل أعمدة هذه الصحيفة إىل التفاهم بني العرب واليهود .وجهد ،يف الوقت نفسه ،من أجل تبديد مخاوف العرب حول

(((8
ليتصلوا بـ "أصدقائهم يف
مستقبلهم السيايس  .كما نجح كاليتون يف إقناع كل من فوزي البكري ورفيق العظم وإبراهيم عبد الهادي ّ

فلسطني وذلك بقصد التهدئة من مخاوفهم وتطمينهم"(.((8

يرتاءى مما سبق أن اإلنكليز والقادة اليهود الصهيونيني الذين كانوا يسعون إىل محاورة الهاشميني والقادة القوميني السوريني قد

توخّ وا األسلوب نفسه يف الطمأنة والتوضيح والتربير واإلقناع ،بخصوص "نبل مقاصد" وعد بلفور .كما أن ر ّد فعل القوميني اإلصالحيني
نسبيا عن موقف الرشيف حسني وأبنائه من ترصيح بلفور.
"الربجوازيني" الشاميني يختلف ً

خامتة
تقص مواقف قادة الحركة العربية من وعد بلفورّ ،إبان إعالنه ،إىل الوقوف عند "عوائق" (يف التفكري واملمارسة السياسيني)
أفىض ّ
ٍ
ٍ
انعطافية من تاريخ املرشق العريب املعارص.
لحظة
كبلت النخبة السياسية العربية خالل
ّ
وقد برهن مسلسل األحداث آنذاك عىل أنه لم يكن هناك وعي عند قادة تلك الحركة – استوى يف ذلك الهاشميون املحافظون

واإلصالحيون الشاميون الليرباليون – بخطورة املرشوع اليهودي الصهيوين ،وبمضامينه وأبعاده املتعددة.
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الكيايل ،ص .436

حافظ وهبة ،جزيرة العرب يف القرن العرشين (القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1935 ،ص .223-222

أنطونيوس ،ص .378

Full text of “Sykes-Picot,” Internet archive, p. 4.

أنطونيوس ،ص .378

وثائق وزارة الخارجية الربيطانية ،كاليتون إىل سايكس 31 ،آذار /مارس  ،1918ص  ،3391–371يف :الكيايل ،ص .436
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روـطسأ ةودـن

القسم الثاين من أوراق "مئة عام عىل وعد بلفور"

َ
سماه "أسباب االنهيار" ،إىل عدم "نضوج رجال الحركة"(((8؛
ويعزو محمد عزة دروزة
ضعف ذلك الوعي ،أو حتى انعدامه ،أو ما ّ

يتحملون تبعة كل ذلك فقد كان الرتدد والشعور بالضعف والحاجة
ألنهم كانوا دون مستوى األحداث التي واجهوها ،وإن لم يكونوا
ّ
إىل الغري وعدم الثقة بالشعب وإمكاناته من أبرز عوامل ذلك "االنهيار"(.((8

ويذهب أمني سعيد مذهب دروزة حني يؤكد أن "فقد الرجال األكفاء [من قادة الحركة] هو العامل الجوهري يف إنكار اإلنكليز

لوعودهم وتجاهلهم إياها وعدم نجاح القضية العربية"(.((8

جميعا  -يف إدراك املرامي الحقيقية لالستعمار الغريب والصهيونية العاملية لم يكن فشل
إن فشل قادة الحركة العربية  -بمشاربهم
ً

"شخصيات" ،أو "هيئات" ،أو "جهات" ،أو "أطراف" فحسب ،بقدر ما كان ترجما ًنا عن إخفاق "تجربة تاريخية" لم تتوافر لها أسباب
جراء عوامل داخلية ،وخارجية خاصة ،شديدة التعقيد ،وهذا موضوع آخر.
النجاح حينذاك من ّ

 85قال دروزة عن األمري فيصل يف هذا الخصوص" :ومن أسباب االنهيار عدم ّ
تحل فيصل آنذاك بصفات الزعيم القوي الناضج األملعي املؤمن بزعامته وقوته ،والواثق
القوة واإليمان والحزم واإلقدام [كل هذه األشياء] كان يلمسها فيه األصدقاء واألعداء
بنفسه وشعبه ،الحازم الرأي ،القادر عىل اإلمالء الحاسم والذي ينفخ يف من حوله ّ
معا" ،انظر :محمد عزة دروزة ،مذكرات  ،1884–1881مج ( 1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1993 ،ص .486
ً
86

87

املرجع نفسه.

سعيد ،مج  ،1ص .318-317
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