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صدى ترصيح بلفور يف فلسطني وخارجها
من صدوره يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  1917إىل افتتاح مؤمتر فرساي
يف  19كانون الثاين /يناير 1919

The Impact of the Balfour Declaration inside and outside Palestine
over one year
from its publication November 2, 2017 to the opening of the Conference of Versailles
January 19, 1919
ً
مجموعة من األحداث السياسية وامليدانية عىل
شهدت السنة التي تلت صدور "ترصيح بلفور" ،يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ،1917

الساحات الفلسطينية والصهيونية والربيطانية والعربية والدولية ،أبرزها الصوت الفلسطيني والعريب املناهض للمرشوع االستعماري –
االستيطاين؛ أي الربيطاين  -الصهيوين.

ترصف اإلنكليز ،والصهيونيني ،والفلسطينيني ،والعرب ،وردود أفعالهم.
تفحص هذه الورقة ّ

أول :قلق األطراف
ً
عملت الدوائر الدبلوماسية الربيطانية فور صدور ترصيح بلفور عىل َّأل تؤذي مشاعر العرب ،ونُرش خرب صدور الترصيح يف جريدة

املقطم ،يف  10ترشين الثاين /نوفمرب  ،1917أي بعد أسبوع من صدوره.

جراء القلق العريب الذي بدأ التعبري عنه فور نرش الترصيح،
لقد استولت مشاعر قلق عىل عدد من سياسيي اإلنكليز وعسكرييهم من ّ

خربا عن االتفاق اإلنكليزي  -الفرنيس (اتفاق سايكس – بيكو) إىل فيصل بن الحسني يف  4كانون
إضافة إىل إرسال األتراك واألملان ً
ِ
أن بريطانيا حاولت جاهدة إخفاء الترصيح(((؛ لهذا استولت عىل هؤالء مخاوف من األملان واألتراك باستغالل
لما ّ
األول /ديسمرب  ،1917ع ً
هذا الترصيح واالستفادة منه ومن االتفاقية ،لتعميق الدعاية املناوئة لربيطانيا ومحاولة استعادة العرب إىل أحضان الدولة العثمانية.
كيف عملت بريطانيا عىل إنقاذ املوقف مع العرب؟

معا
تمثل أول عمل بقيام مارك سايكس بعرض خطة مفادها أن هناك مكا ًنا لكال القوميتني العربية واليهودية يف املنطقة لتعمال ً

وتسعيا إلحياء الرشق ،إضافة إىل أهمية التعاون مع األرمن .فاألرمن كانت لهم مطالب ،أبرزها إقامة دولة أرمنية لهم يف أعقاب املذابح
تعرضوا لها خالل الحرب ،والوعود التي تلقوها من بعض زعماء الغرب .ولتحقيق غرض التعاون بني هذه األطراف الثالثة التي
التي ّ

1

محارض يف قسم الدراسات التاريخية بالكلية األكاديمية يف الجليل ،فلسطني املحتلة.
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جورج أنطونيوس ،يقظة العرب (بريوت :دار العلم للماليني ،)1978 ،ص .375
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كونتها بريطانيا ،بادر سايكس إىل تشكيل لجنة مشرتكة برئاسته وعضوية لحاييم وايزمن عن املنظمة الصهيونية ،وجيمس مالكولم عن

الهيئة األرمنية ،وعدد من العرب سنذكر أسماء بعضهم الحقًا يف سياق مرتبط بهم(((.

وعمل سايكس بالتنسيق مع جيلربت كاليتون((( عىل وضع قرار بفرض األمر الواقع .ومما جاء فيه" :إن الحلف الصهيوين

ويعطي ً
أمل
حقيقيا للمستقبل العريب [و] املصالح األرمنية والصهيونية تتطلب أن تكون
األرمني ،يعرض التعاون مع العرب والسوريني ُ
ً

أمر حتمي [ ]...والتحالف
سوريا والعراق يف وضع مستقر ومزدهر يف ظل حكم إيجايب [ ]...وعىل العرب أن ُيالحظوا ّ
أن الصهيونية ٌ

معها ضمان لالستقالل العريب النهايئ ،ومعاداتها تقود إىل الركود السوري العريب"(((.

هم بريطانيا ،يف السنة األخرية من الحرب العاملية األوىل ،هو السعي الحتواء العرب ،أو االلتفاف عليهم ،مستفيدة من وجود
كان ُّ

فيصل بن الحسني وإخوانه إىل جانبها .وكانت خطة كاليتون ورونالد ستورز تستهدف إقامة مملكة عربية كونفدرالية تستبعد منها فرنسا(((.
همه هو
انصبت محاوالت سايكس يف ميدان إظهار قدرات العرب واليهود ً
معا عرب الزمن ،ورضورة التعاون بني الشعبني .وكان كل ّ
ّ

وأن هؤالء اليهود ال يريدون السيطرة عىل فلسطني،
إزالة مخاوف العرب وقلقهم؛ وذلك بأن ُيظهر اليهود عىل أنهم مستعدون للتعاونّ ،

ويرى سايكس أهمية قيام مبادرة صهيونية للتوفيق بني األديان الثالثة ،وإال فسيكون نزاع شديد يف املنطقة .بمعنى آخر ،يميل سايكس إىل
استغالل املكون الديني لخدمة أجندته يف استمالة العرب إىل جانب سياسة بريطانيا الهادفة إىل عدم التنازل عن ترصيح بلفور بأي ثمن كان.
أيضا ناحوم سوكولوف رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية يف تأكيد
لم يكن حاييم وايزمان وحده يف امليدان الصهيوين؛ إذ نشط ً

عموما .وأبرز وايزمان أهمية مساهمة اليهود يف بناء
أهمية التعاون بني اليهود الصهيونيني والعرب واألرمن لفائدة كل األطراف واملنطقة
ً
مستقبل املنطقة بعبقريتهم الرتاكمية عرب السنوات.

قائما بني العرب واليهود واألرمن ،ولم يكن ثمة
أما كاليتون فلم يكن يف مستوى حماس سايكس نفسه؛ ذلك أنه رأى جفاء ً
كبريا ً

ير يف ذلك أي فرصة ملصالح بريطانيا((( .ونظر إىل الحارض ،وليس إىل املايض .وهذه
أي تحالف سابق بني هذه املكونات الثالثة ،ولم َ

نظرة صارمة ومتشددة وواقعية(((.

وبلغت املخاوف أروقة السياسة الفرنسية؛ حيث عرب فرانسوا جورج  -بيكو عن امتعاض العرب ،بل غضبهم من صدور ترصيح

فإن بيكو يؤيد الترصيح وال يرتاجع عن موقفه،
بلفور .ويف املقابل ،أخذت تنترش حالة من رفض مقرتحات خطة سايكس .ومع كل هذا ّ
لكنه يطالب حلفاءه اإلنكليز بالرتيث ً
قليل قبل اتخاذ أي خطوة يك ال "نخرس العرب".

األفكار التي تناقلها سايكس وبيكو تسعى للوصول إىل نقطة التفاف عىل العرب إلبقائهم ضمن دائرة الحلفاء ،بالرغم من قوة

الدعاية األملانية  -الرتكية يف ذلك الوقت .لكن ويليم ييل ،مندوب الخارجية األمريكية يف القدس والرشق ،يرى أن العرب سيقاومون بقوة

قويا وعنيفًا سيحصل يف ميادين السياسة والثقافة واالقتصاد(((.
محاوالت تم ّلك اليهود لفلسطني ،وأن ً
نزاعا ً

F.O. 371⁄ 3398⁄27647.
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بالتوازي مع محاوالت بريطانيا تهدئة العرب وتجنيب نفسها أزمة معهم وسط سري معارك جبهة فلسطني وسوريا ،ازداد الضغط

تقدما يف
خصوصا بعد أن حقق الجيش اإلنكليزي
الصهيوين بالسماح لبعثة منهم بالتوجه إىل فلسطني والبدء باالستثمار يف الزراعة،
ً
ً
فلسطني.

وكتبت جريدة املستقبل من جنيف ،بعد احتالل الجرنال إدموند هرني اللنبي مدينة القدس يف  9كانون األول /ديسمرب :1917

منهبا للصهيونية"(.((1
"إن فلسطني قطعة من جسم سورية تأىب كل األديان تركها ً

أما الجرنال اللنبي فاعرتض عىل حضور أي بعثة صهيونية ما دام الوضع الحريب غري ٍ
منته( .((1يف حني بعثت اللجنة التنفيذية

أن بعثة من مندويب اللجنة ستتجه إىل فلسطني ،عندما يسمح الظرف بذلك ،لتوفري مساعدة
الصهيونية برسالة إىل كاليتون تبلغه ّ

للمستعمرات اليهودية وسكان املنطقة(.((1

لقد كانت فكرة وايزمان تتلخص يف إيفاد بعثة استشارية ملساعدة السلطات الربيطانية يف تعاملها مع املجتمع اليهودي ولتعزيز

يتم َف ْتح حوار مع العرب( .((1لكن كاليتون لم يستجب لهذا االقرتاح؛ ألن الوضع العسكري يف رأيه
ترصيح بلفور ،ويف الوقت نفسه ّ
يفرض ذلك .ومن جهة أخرى ،أشار كاليتون إىل أن وصول البعثة الصهيونية قد يفتح الباب لغريها.

يبدو أن الخارجية واملخابرات الربيطانية كانتا قلقتني من ضغوط وايزمان ،فاقرتح َتا عدم اإلفصاح عل ًنا عن الرفض ،بل االلتفاف

بأن الحكومة الربيطانية استجابت لطلب إيفاد بعثة
رصح بلفور ّ
عليه برضورة إجراء تعديالت عىل أهداف البعثة .وبالرغم من ذلكّ ،
وبأن الحكومة معنية بالبعثة ونجاحها.
صهيونية إىل فلسطني(ّ ،((1

أحد زعماء الجالية اليهودية يف مرص ،وهو رجل األعمال جاك موصريي ،بهدف التخفيف من روع العرب وفزعهم(.((1
وج ّند اإلنكليز َ

داعيا العرب إىل التعبري عن رأيهم
فانربت املجلة الصهيونية التي أسسها يف القاهرة لإلشادة بالعالقات بني العرب والحركة الصهيونيةً ،
بهدف الحوار.

ووفقت بريطانيا يف تأسيس لجنة اإلعانة السورية ،املكونة من عدد من الشخصيات السورية ،ومنها حقي العظم ورفيق العظم

وفارس نمر وسليمان ناصيف .وأبرق األخري إىل سايكس ،يف  17كانون الثاين /يناير  ،1918بأن كل ما يطلبه اليهود ما هو إال استيطان

قرب بني اليهود والعرب واألرمن يف
حر يف بلدنا ،ومشاركة السكان يف الحقوق والواجباتّ .
وعب سايكس عن رضاه بهذا التوجه الذي ُي ّ
نموذجا للرشق العريب.
مرص بصفته
ً

عما ورد يف الترصيح ،وتهيئة األجواء لقدوم
كللت املحاوالت الربيطانية يف تهدئة خواطر العرب بالنجاح مؤق ًتا ،مع عدم الرتاجع ّ

عدة ،وأ ّنها إذا
صور املنظمة الصهيونية قو ًة ذات تأثري( ((1يف مجاالت ّ
البعثة الصهيونية .وبعد هذا النجاح الذي حقّقه سايكس فإنه قد ّ

ً
مستقبل سي ًئا .ولهذا رأى سايكس ثالثة إشكاالت:
فإن ذلك سيشكل
لم تتعاون مع العرب ّ
10

جريدة املستقبل.1917/12/30 ،
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خريية قاسمية ،النشاط الصهيوين يف الرشق العريب وصداه (بريوت :مركز األبحاث يف منظمة التحرير الفلسطينية ،)1973 ،ص .340
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"تقرير وليم ييل رقم  ،5من ترشين الثاين /نوفمرب  ،"1917يف :منيس ،ص .341
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كامل محمود خلة ،فلسطني واالنتداب الربيطاين ( 1939-1922بريوت :مركز األبحاث الفلسطيني ،)1974 ،ص .63
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Leonard Stein, The Balfour Declaration (London: Vallentine-Mitchell, 1961), pp. 628-629.
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ӵӵاألماكن املقدسة للمسلمني واملسيحيني.
ӵӵمشكلة الصهيونية.

ӵӵمشكلة السكان املحليني.

أن أي اتفاق و ّدي يجب أن ُيحقق ُح ً
لول لهذه القضايا من هذه األبوابُ :حرمة األماكن املقدسة ،وتوفري فرصة لالستيطان
وادعى ّ

اليهودي ،ومنع أي محاوالت لنزع ملكية أرايض السكان املحليني(.((1

تمهيدا ملا بعد الحرب .وكان يجب التحاور مع الرشيف حسني وأوالده للتأثري فيهم
وأرصت بريطانيا عىل ربط خيوط األطراف ك ّلها
ً
ّ

قدما يف تنفيذ الترصيح.
بغية الوصول إىل تفاهمات للسري ً

ولتحقيق هذا املسار ،أرسل سايكس أحد رجال املكتب العريب ،وهو دافيد جورج هوغارت( ،((1للتفاوض مع الرشيف حسني ،وفقًا

وأن األماكن املقدسة للديانات الثالث مصونة ،وأن توضع أنظمة خاصة إلدارتها ،وأ ّنه يجب
للتوجيهات التالية :أال يخضع شعب آلخرّ ،

جدا،
وأن صداقة اليهود للقضية العربية (وهي استقالل العرب) مهمة ًّ
ّأل توضع عقبات أمام تحقيق مرشوع عودة اليهود إىل فلسطنيّ ،

إن "االستيطان
أن الصهيونية مهتمة بالتعاون مع العربّ .
أن هوغارت قال للرشيف حسني ّ
ويدعي جورج أنطونيوس ّ
وأكرث من ذلك ّ
مسموحا به ّإل بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من الناحيتني االقتصادية والسياسية"(.((1
اليهودي يف فلسطني لن يكون
ً

تضمن الترصيح هذه العبارة،
وهذا التوضيح الشفوي يعني ابتعا ًدا عن مضمون ترصيح بلفور .وبحسب تحليالت هوغارت فإ ّنه إذا
ّ
إضافة إىل محتواه ،فلن يكون لدى الرشيف معارضة لالستيطان اليهودي يف فلسطني( .((2وقامت بريطانيا بتفعيل أدوات الضغط

شددت عىل رضورة قبوله بها ملصلحة العرب.
والتأثري يف الرشيف حسني ملنع معارضته للصهيونية ،بل ّ

أن اليهود يملكون ثروة مالية وسياسية
وحاولت اللجنة العربية والسورية (وهي إنتاج بريطاين) خلق جو من واقع ال رجعة فيه ،وهو ّ

يف أوروبا وأمريكا تضمن لهم النجاح ،وأ ّنه ليس يف وسع العرب التصدي للمرشوع الصهيوين ،وأن أي تصوير لألجواء لصالح املرشوع
الصهيوين هو نوع من الرتهيب الكالمي والتلويح بخسارة العرب الحتمية أمام هذا املرشوع( .((2لهذا فمصالح األطراف الثالثة واحدة أو

همها توسيع استعمارها ليشمل فلسطني ضمانة لقناة السويس ،والصهيونية تسعى لتحقيق هدفها بإنشاء وطن قومي
متقاربة؛ فربيطانيا ّ
لليهود ،والرشيف حسني يروم إنشاء دولة عربية إسالمية عىل أنقاض الدولة العثمانية يكون هو رأسها(.((2

فعليا ،ج ّندت بريطانيا عمالءها للرتويج لسياساتها ،وأرسلت مندوبني عنها إىل فلسطني اللتقاء قادة املجتمع
والستكمال الصورة ً

خاضعا لها.
للتوصل إىل تفاهمات .وكان يف ّنية بريطانيا تأسيس مكتب عريب يف فلسطني كالقاهرة ،عىل أن يكون
ً

بنى السياسيون اإلنكليز سيناريوهات مستقبلية حول فلسطني ،كان أصعبها املصاعب والعقبات التي تواجههم مع سكان فلسطني،

فإن كل محاولة التفاف حول املوقف العريب لسكان فلسطني والقيادة العربية
خصوصا إذا انجذبوا إىل مرشوع سورية املستقلة( .((2لهذاّ ،
ً
F.O. 371⁄3054⁄235780.
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مباركا .ومن املقرتحات التي اعتقد هؤالء أ ّنها ستجذب العرب هو منحهم فرصة إقامة رشطة محلية ً
سيكون ً
بدل من األوروبية ،وأن
ٍ
ٍ
يوظف سكان محليون ً
َ
تعديل يف ترصيح بلفور والتزامات بريطانيا.
التفاف عىل الصهيونية ،أو
بدل من األوروبيني ،من دون
تقاربا بني العرب واليهود من دون تحقيق تعاون
وأبلغ كاليتون ،يف  4كانون الثاين /يناير  ،1918سايكس من القدس أن هناك
ً

ألن العرب يخشون سيطرة اليهود عىل القدس .فما األداة األخرى لجذب العرب؟
فعيل بني الطرفني؛ ّ

مما كان
لقد تم استخدام جريدة الكوكب املرصية املوالية لربيطانيا .فما هي الطريقة التي يمكن بوساطتها تصوير وضع أفضل ّ

سائدا خالل الفرتة العثمانية؟
ً

إن االستنتاجات إىل هنا تستهدف :طمأنة الفلسطينيني وإزالة مخاوفهم من فكرة إقامة دولة يهودية كما رشح عن الترصيح،

وذلك بضمان حقوقهم الدينية واملدنية .وروجت هذه الجريدة أن الزعماء العرب ،ومن بينهم فلسطينيون ،عىل استعداد للتفاهم مع
اليهود من دون التنازل عن قوميتهم(.((2

مقابل هذه الجهود الربيطانية للتخفيف من ِح ّدة القلق الفلسطيني والعريب ،وكذلك تجاوب بعض الجهات اليهودية الصهيونية

جماعيا من فلسطني من منطلق أنها ال تتسع لكل
مع هذه الجهود ،كانت هناك جهات صهيونية متطرفة قد دعت إىل ترحيل العرب
ً

اليهود؛ هذا ما كتبه يرسائيل زنغويل؛ أي إنه ينتقد ما ورد يف الترصيح بصفة غري مبارشة .وبذا كشف زنغويل ما تخفيه الحركة الصهيونية

(((2
أن خطوات كهذه
فعب عن رفضه لهذا التوجه ،ويف اعتقاده ّ
من سيناريوهات ترحيل مستقبلية للشعب الفلسطيني ّ .أما سايكس ّ

وربما إىل مواجهات دامية(.((2
قويا للسياسة اإلنكليزية،
س ُت َس ّبب عداء ً
وحتما ستؤدي إىل انقسام بني العرب واليهود يف فلسطنيّ ،
ً

ثان ًيا :النشاط الصهيوين ورد الفعل العريب
أيضاَ ،
امللك جورج الخامس
التقت البعثة الصهيونية  Zionist Commissionسايكس ،يف  8آذار /مارس  ،1918والتقى وايزمانً ،

والجرنال جان سمطس ،وتم اإلجماع عىل رضورة اتخاذ وايزمان وأعضاء البعثة موقفًا و ّد ًيا من العرب ألنهم ينظرون إىل الصهيونية
ِبع ٍ
داء شديد(.((2
وصلت البعثة الصهيونية إىل اإلسكندرية ،يف  20آذار /مارس  ،1918واستقبلتها بحفاوة السلطة الربيطانية والجالية اليهودية،

وحددت الحكومة الربيطانية أهداف البعثة بـ "تنفيذ أية
ثم بلغت القاهرة .ورحبت جريدة املقطم( ((2بمقدم البعثة برئاسة وايزمان(ّ .((2
خطوات مطلوبة لجعل الترصيح ملصلحة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني نافذ املفعول مع عدم اإلخالل بسلطة الجرنال

24

جريدة الكوكب.1918/3/5 ،

25

رسالة يرسائيل زنغويل إىل حاييم وايزمن ،األرشيف الصهيوين (القدس).1918-AK10⁄19 ،

27

خلة ،ص .91

26

28

قاسمية ،ص .346

جريدة املقطم.1918/3/22 ،

 29تشكلت البعثة من جوزيف كوين وهو عضو يف مجلس إدارة الرشكة اليهودية االستعمارية وأحد املقربني من تيودور هرتسل ،وليون سيمون وهو موظف يف الحكومة
الربيطانية ومتخصص يف التعليم العربي ،وإرسائيل سيف وهو وكيل رئاسة االتحاد الصهيوين يف إنكلرتا ،وسيلفان ليفي وهو أستاذ جامعي يف األلسنية ،ودافيد إيدر وهو
ً
ممثل للحكومة الربيطانية واملتعاطف مع الصهيونية ،ومساعده الكابنت جيمس ابن البارون إدموند دي
مندوب جمعية األرايض اليهودية .ورافق البعثة املاجور أورمسبي غور
روتشيلد؛ أي مختصون يف مجاالت مهنية تساهم يف إنشاء الوطن القومي اليهودي ،انظر" :تقرير ييل رقم  20من آذار /مارس  ،"1918يف :منيس ،ص 266؛ خلة ،ص .91

238

روـطسأ ةودـن

القسم الثاين من أوراق "مئة عام عىل وعد بلفور"

اللنبي"( ،((3إضافة إىل أن تكون أداة وصل بني الطائفة اليهودية والسلطات الربيطانية يف فلسطني ،وأن تعمل عىل تأسيس اتصاالت
سياسية ُمهمة مع العرب ،وأن ُتجري دراسات لتطوير االستيطان(.((3

واهتمت السلطات الربيطانية بتحضري األجواء لوصول البعثة ،وترويج أهدافها يف الجرائد املوالية لها مثل الكوكب ،وجريدة

فلسطني التابعة للجيش الربيطاين.

لقد عرف الفلسطينيون والعرب بالترصيح فور صدوره ،فما كان رد فعلهم؟

قابل العرب والفلسطينيون وصول البعثة بمعارضة كبرية ،لكن السلطات الربيطانية اهتمت بتليني موقفهم ،وهذا ما سنبينه.

إن
لتحقيق أجواء من القبول بالحد األدىن ،برز دور الضباط العسكريني اإلنكليز الذين قاموا بتهدئة مخاوف الفلسطينيني(((3؛ إذ ّ

املستوى العسكري الربيطاين تفاجأ بهذه البعثة ،وأرسع العسكريون إىل وضع خطة للتعامل مع هذا التطور املفاجئ بالنسبة إليهم(.((3

رشحا عن
وتزود وايزمان بتفاصيل كثرية عن الجو العام السائد يف فلسطني ،وبادر إىل لقاء الزعماء الفلسطينيني ُلي ّ
قدم لهم ً
أن هدف
الصهيونية ومراميها .وال ُب ّد ِمن اإلشارة هنا إىل أ ّنه توىل توجيه البعثة بنفسه ،ولم يستند إىل ردود فعل .وأكد وايزمان لهؤالء ّ
متسعا من
وأن هناك
حركته هو تأسيس وطن لليهود ،وأنهم مستعدون للمشاركة يف الحقوق ورفع مستوى املستوطنات اليهوديةّ ،
ً

واضحا يف طرح
وندد بالطغيان الرتيك؛ بمعنى آخر ،كان
وأن يف قدرة اليهود فتح املدارس للمسلمني واملسيحيني ً
أيضاّ ،
األرض للجميعّ ،
ً

قدمه للعرب يف املقابل؛ من خالل االستفادة من سياسات األتراك القمعية ،عىل حد تعبريه.
سي ّ
أهدافه ،وما ُ

وأن األمل كبري يف اختفاء تدريجي
وذهبت التقارير الربيطانية امليدانية واالستخبارية إىل أنه حصل اعتدال يف مواقف العربّ ،

تقبلهم وتعاملهم مع الصهيونيني(.((3
للقلقّ ،
وأن الفلسطينيني أكرث مرونة من السوريني يف ُّ

وتشكلت هيئة عربية من سبعة مقيمني يف القاهرة ،أرسلوا بيا ًنا طالبوا فيه بريطانيا بأن توضح سياستها املزمع تنفيذها يف البالد
(((3
ِ
أن كامل خلـة ُيق ّلـل من أهميته؛ باعتباره
لما ّ
العربية  .وجاء رد وزارة الخارجية الربيطانية ،وقد يعتربه أنطونيوس يف غاية األهمية ،ع ً
ُأعطي
قيم
شفويا( .((3ومع كل هذا ّ
ً
فإن "الترصيح للسبعة" (هكذا ُس ّمي) يؤكد سعي بريطانيا للوصول إىل استقالل البالد العربية ،وأ ّنها لن ُت ّ

وأما العرب ،فاعتربوا هذين التأكيدين ُمشتقني من حق تقرير املصري للرئيس األمرييك وودرو ويلسون(.((3
أي نظام حكم ال يقبل به السكانّ .

قدم اقرتاحات للعضو الربيطاين يف البعثة
وكان سليمان ناصيف أحد أعضاء اللجنة السورية ،وهو ُمق َّرب من اإلنكليز ،قد ّ
الصهيونية(((3؛ من بينها اإلبقاء عىل األماكن املقدسة كما يف املايض بأيدي مالكيها مع حقوق وامتيازات ،وعدالة الحكومة ،واملساواة
30

31

سحر الهنيدي ،التأسيس الربيطاين للوطن القومي اليهودي :فرتة هربرت صموئيل ( 1925-1920بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2003 ،ص .45
عبلة املهتدي ،القدس والحكم العسكري ( 1920-1917بريوت :املؤسسة العربية للدراسات ،)2003 ،ص .155

 32إىل حني وصول البعثة ،لم يستكمل الجيش الربيطاين احتالل فلسطني؛ لهذا فإن أي تحرك سيؤثر يف مواقف السكان ،انظر :تقرير كورنواليس مدير املكتب العريب
يف القاهرة بتاريخ .F.O. 882⁄27 :1918/4/20
33

أيضا:
الهنيدي ،ص 45؛ وانظر ً

35

أنطونيوس ،ص .378

Bernard Wasserstein, The British in Palestine, the Mandatory Government and the Arab Jewish Conflict, 1917-1929 (Oxford: Blackwell
publishers, 1991), p. 25.
Stein, p. 624.
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بني مكونات املجتمع ،وتطبيق متسا ٍو للقوانني ،وإخضاع املستوطنني لقوانني فلسطني ،وتشكيل لجنة مشرتكة من عنارص البالد الثالثة
للنظر يف شكاوى التعدي وتسويتها بالتعاون مع الحكومة ،والعربية لغة البالد ،وإنشاء بنك زراعي تحت إرشاف الحكومة.

أن هذا
ساهمت هذه املذكرة يف تصوير حالة مريحة يف أوساط الفلسطينيني ،وبداية قبول حضور البعثة الصهيونية .ويف اعتقادنا ّ

التصوير للحالة التي سادت بني الفلسطينيني ما هي إال مشاعر أكرث منها مواقف.
ميدانيا؟
لكن يف الواقع ماذا كان يجري
ً

بي هوغارت يف تقاريره صورة مغايرة ،صورة قلق كبري قبل وصول البعثة الصهيونية .وأفادت التقارير الربيطانية وجود معارضة
ّ
ِ
للبعثة الصهيونية .يف حني يميل قسم من السكان إىل سيادة تركية ،وثالث إىل سيادة هاشمية .وأشارت هذه الحالة إىل شكوك
الفلسطينيني يف سياسات بريطانيا.

شارحا القلق من البعثة قبل وصولها .وستورز محسوب
وث َّب َت هذا التوجه تقرير أرسله ستورز إىل بلفور ،يف  22نيسان /أبريل ،1918
ً

عب عن تأييده للترصيح( .((3وأشار التقرير إىل رد الفعل الفلسطيني من خالل تأسيس الجمعيات اإلسالمية
عىل الصهيونيني ،إذ ّ

واملسيحية( ((4للتصدي للمرشوع الصهيوين.

وأما هوغارت ،فإ ّنه وضع رسالة أوىص فيها برضورة نرش مقاالت ُتخفّف من الغضب قبل وصول البعثة الصهيونية ،مع اإلشارة إىل

جرد املالكني الفلسطينيني من أراضيهم ،ولن يكون إرشاف لليهود عىل
ّ
أن البعثة ستستثمر األرايض املهملة لصالح اليهود ،وأ ّنها لن ُت ّ

فلسطني؛ بمعنى آخر ،يتعلق األمر برسائل تهدئة وطمأنة(.((4

تقريرا إىل وزارة الخارجية ،بتاريخ  19نيسان /أبريل  ،1918أي
وقدم أورمسبي غور ضابط االرتباط الربيطاين املرافق للبعثة
ّ
ً
(((4
بعد أسبوعني من وصول البعثة إىل فلسطني ،رشح فيه عدم وضوح الترصيح بالنسبة إىل العرب ،وبعض اليهود  .فاألهداف غري

أن
واضحة بالنسبة إىل العرب ،أما بالنسبة إىل بعض اليهود فإن السياسة الصهيونية غري واضحة عىل خلفية الترصيح .وأوضح غور ّ

هناك مخاوف عديدة لدى الطرفني :مخاوف العرب من تسلط اليهود عىل فلسطني وتجريدهم من ممتلكاتهم ،ومخاوف اليهود من
محاوالت تس ّلط العرب.

واقرتح غور بناء عالقات م ِ
نصفة بني الطرفني .ف َت ّم تنظيم لقاء ،يف  27نيسان /أبريل  ،1918بني وايزمان وموىس كاظم الحسيني
ُ

(رئيس بلدية القدس) ،وإسماعيل الحسيني (مدير املعارف) ،وكامل الحسيني( .((4نادى وايزمان يف كلمته برضورة التعاون بني العرب

صور غور الحالة عىل أنها
واليهود ،وبعدم التفكري يف تجريد العرب من أمالكهم؛ فهناك مكان لليهودي والعريب يف فلسطني .بمعنى آخرّ ،
ٍ
بمساع معينة أو خطوات من بريطانيا واملنظمة الصهيونية  -تذليل العقبات وتخفيف حدة القلق.
سلبية ،لكن يمكن -

F.O. 371⁄3398.

40

39

يسود االعتقاد أن الجمعيات اإلسالمية  -املسيحية قد انطلقت أوالها يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1918انظر:

Wasserstein, p. 29; Yehoshua Porath: The Emergence of the Palestinian – Arab National Movement, 1918-1929 (London: Cass, 1974), p. 32.

يف حني يرجح مؤرخون فلسطينيون تأسيسها يف وقت سابق ،مثل شهر نيسان /أبريل ،انظر :أحمد الحروب" ،دور الجمعيات اإلسالمية  -املسيحية يف الحركة الوطنية
الفلسطينية يف الفرتة ما بني  ،"1931-1918رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطني ،2001 ،ص .9
F.O. 882⁄14.
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شعورا بانحياز بريطاين إىل اليهود ،وأنه
فلسطينيا من غايات وايزمان ،وأن هناك
عربيا -
ّأما ستورز فأرسل
ً
ً
تقريرا عكس فيه قلقًا ًّ
ًّ

شاع خرب متعلق بوجود أحد أفراد عائلة روتشيلد يف البعثة يعني وجود خطة للسيطرة عىل ثروات فلسطني(.((4

مما طرحه الترصيح .هو يعرتف بأ ّنه قد توقّع معارضة عربية محدودة ،لكن
رد وايزمان عىل غور بأن القلق ال يتناسب مع التوقعات ّ

لوما إىل
ليس بهذه الصورة ،وهذا ما يؤكد رد فعل العرب الرافض للبعثة وألهدافها ،وللترصيح من أساسهّ .
ووجه وايزمان بهذا األسلوب ً
السلطات الربيطانية بعدم تحضريها األجواء لوصول البعثة(.((4

وأن عىل الحكومة
أن عدد اليهود قليل يف فلسطني إزاء تطلعات الترصيحّ ،
عب عنها يف تقريره عىل ّ
تدل استنتاجات وايزمان التي ّ

وشدد عىل أن تكون هذه الخطوة رسمية ،وليس عرب قنوات
الربيطانية تعريف عرب فلسطني بما ورد يف الترصيح وبخطتها املستقبليةّ ،

شخصية.

أول صدام فعيل بني وايزمان والسلطة الحاكمة يف فلسطني ،ممثلة بستورز .رد ستورز عىل
يلحظ
املتعمق يف هذا التقرير أ ّنه ّ
ّ
أن فلسطني مسلمة بغالبيتها العظمى،
وأن البعثة لم ُتد ِرك ّ
بأن البعثة ليست ُم ِل ّمة بالسياسة العملية يف ظل الحربّ ،
ادعاءات وايزمان ّ
وأن فلسطني واقعة تحت احتالل مسيحي (بريطانيا) ،وتريد تسليمها لشعب ثالث مرفوض ُك ًّليا يف فلسطني .مع هذه الصفعة القوية،
ّ

لقاء بني البعثة ووجهاء من القدس ،ليرشح وايزمان أهداف البعثة(.((4
اقرتح ستورز ً

رشحا عن
وألقى وايزمان كلمة أمام الوفد الفلسطيني وأرسلها ستورز إىل الخارجية( .((4ولم يعترب ستورز أنها أتت بجديد ،بل ّ
قدم ً

شد ًدا عىل عبارة :ال يصح القول إ ّننا قادمون إىل فلسطني بل نحن راجعون إليها(.((4
عالقة أجداد وايزمان بفلسطني منذ قرون مضتُ ،م ّ

وإن فلسطني
إن هذا النضال يجب أن يتمحور يف مثلث مكة ودمشق وبغدادّ ،
وأشاد وايزمان بنضال العرب يف سبيل استقاللهم ،وقال ّ

وإن َمن يمكنهم القيام بهذا الربط هم اليهود ،وإنهم سيقيمون جامعة يهودية لنقل املعرفة اليهودية والعلمية
تربط بني الرشق والغربّ ،
بالزراعة ،ودعا العرب إىل التعاون مع البعثة لتحقيق هذه الغايات(.((4

ِ
خبئه
ّأما التقرير الذي أرسله غور إىل كاليتون يف أعقاب لقاء وايزمان فهو
ٌ
مطمنئ ،مع التشديد عىل حضور القلق لدى العرب م ّما ُت ّ

ً
مرارا من
الصهيونية
مستقبل( .((5واملفارقة التي ملسها ستورز ّ
أن الحضور من السوريني تأثروا بكلمة وايزمان ،يف حني اشتىك وايزمان ً

سياسة اإلنكليز التي يراها تتلكأ يف تطبيق الترصيح .وبادر وايزمان إىل إرسال رسالة إىل صديقه برانديس قايض املحكمة العليا يف أمريكا

وفية بعهودها(.((5
حول ذلك،
مشريا إىل ّ
ً
أن الحكومة الربيطانية غري ّ

أن وجود البعثة الصهيونية هو دليل ٍ
كاف عىل دعم حكومته للترصيح ،لكن ظروف
وكان مفاد تعليق كاليتون عىل رسالة وايزمان ّ

وتم يف يافا يف  8أيار /مايو ،1918
فلسطني األمنية ُّ
تحد من تحركات الحكومة الربيطانية وخطواتها .وملس وايزمان رضورة عقد لقاء آخرّ ،
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بأن الصهيونية لم ِ
تأت لتنفرد بالحكم والسيطرة عىل فلسطني ،بل لتتعاون مع السكان( .((5وجاءه
حيث كرر االدعاءات نفسها املتمثلة ّ
رد من القايض راغب أبو السعود املقديس بأن اإلسالم والنصارى سيعاملون اإلرسائيليني بالحسنى(.((5

أن مساعي بريطانيا والبعثة الصهيونية لم تكلل بالنجاح التام( .((5فما الخطوات األخرى الواجب اتخاذها لدفع
إىل هنا ،نلحظ ّ

األمر إىل "مربع" أفضل؟

شارحا فيها موقفه من العرب ومعارضتهم وعدم االنسجام بني العرب
أرسل وايزمان رسالة إىل بلفور ،يف  30أيار /مايو ،1918
ً

إن هذا جزء من
واليهود ،بعكس الصورة التي حاول ستورز تقديمها .وأوضح موقفه العدايئ للعرب ووصفهم بأ ّنهم غدارون ،وقال ّ
ووجه اللوم إىل سياسيني إنكليز بأ ّنهم صوروا الترصيح بكونه أداة لسلب أرايض العرب وتسليمها إىل اليهود.
طبعهمّ .

إ ًذا ،هذه املواقف واآلراء الفوقية والعنرصية واالستعالئية تجاه العرب تتوافق مع التوجهات الفكرية االستعمارية .وقد كثف

وايزمان هجماته ضد املوظفني العرب الذين عينتهم اإلدارة الربيطانية لتسيري األمور املحلية ،ووصفهم بأ ّنهم أصحاب عقلية ُمتخلفة،

أن نوعية اليهودي أفضل ،وأنه متفوق عىل
إن العريب محتال ،يف حني ّ
وفاسدون وغري أكفاء ،وأنهم يميلون إىل تلقي "الربطيل" ،وقال ّ

العريب ،وأن اإلدارة الربيطانية قد ّ
حطت من مكانة اليهودي لصالح العريب .وهكذا أصبح وايزمان يف جبهة معادية ملحاوالت بريطانيا

تنظيم العالقات بني العرب واليهود يف هذه املرحلة .ويمكننا تفسري هذه املحاولة بأنها خطوة نحو ابتزاز سيايس يمارسه وايزمان تجاه

أن مشكلة العالقات بالعرب اقتصادية
اإلنكليز ،مقابل عدم التشهري بهم ،أو كسب وده لئال يقعوا فريسة للسانه( .((5ويرى وايزمان ّ

طبعا ألجل حرف نظرهم عن فلسطني وإبعادهم عنها.
وليست سياسية ،ويرى رضورة توجيه العرب إىل مثلث مكة ،ودمشق ،وبغداد؛ ً
فما مقاصد وايزمان من رسالته املطولة؟

وأن احتالل القدس ليس
إن الهدف األسايس يتمحور حول دفع السياسة الربيطانية إىل تغيري موقفها الجوهري ونهجها الفعيلّ .

زعيما
بهدف االحتالل ذاته بقدر ما هو إحداث تغيري فيها؛ أي إحداث تغيري لخلق واقع يؤسس للوطن القومي اليهودي .ولكونه
ً

للصهيونية العملية فقد اقرتح:

ӵӵتأسيس الجامعة العربية وتخصيص أرض لها.

ӵӵتسليم حائط املبىك لليهود ،وهو أقدس اآلثار اليهودية بحسب مزاعمه.

ӵӵنقل األرايض الجنوبية يف فلسطني إىل أيدي صهيونية لكونها غري مأهولة ،وتعويض من يسكن فيها.

عما كان يفكر فيه العسكريون والسياسيون اإلنكليز يف هذه املرحلة.
نلمس من هذا أنه يدفع باملرشوع الصهيوين إىل نقطة متقدمة ّ

وقد كان تفكريه وتخطيطه وطرحه لهذه االقرتاحات ضمن الهدف الجوهري؛ وهو تأسيس حالة الوطن القومي اليهودي ،يك ال تكون

رجعة عنه.

تقريرا إىل بلفور ،يف  16حزيران /يونيو  ،1918قبل أن يرد بلفور عىل وايزمان ،وأهم نقاطه:
إزاء هذه االقرتاحات أرسل كاليتون
ً
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ӵӵتأجيل أي نشاط حتى ُتقام إدارة مدنية ً
بدل من اإلدارة العسكرية الحالية.
ӵӵالسعي لرتويض مواقف العرب وآرائهم من الترصيح عىل نحو تدريجي.

ٍ
أراض مهملة أو مزروعة
ولتخفيف ِح ّدة معارضة وايزمان ونقده الالذع ،وافق كاليتون عىل فكرة إقامة جامعة عربية وتحويل

(((5
أمرا يف غاية الصعوبة ،وهناك معارضة
جزئيا .وهذه خطوة سهلة وليست صعبة  .يف حني أ ّنه رأى يف اقرتاح نقل ملكية حائط املبىك ً
ً

إسالمية ليست فقط من املفتي ،بل من الرأي العام.

مستجيبا لفكرة إقامة
أرسل بلفور رده إىل وايزمان بعد اطالعه عىل رسالته وعىل تقرير كاليتون ،وذلك يف  26تموز /يوليو ،1918
ً

وموصيا ّ
بأل تتخذ أي خطوة تتعلق بحائط املبىك ،بل أن تكون مسألته تدريجيةّ .أما مسألة األرايض ،فريى رضورة تأجيلها إىل
جامعة
ً

وقت الحق لحساسيتها الكبرية.

ثالثًا :محاوالت الحركة الصهيونية التقرب من زعامة العرب
ميدانيا؟
هل فشلت البعثة الصهيونية يف تحقيق اختطاف رسيع للرأي العام العريب والفلسطيني وفرض أمر واقع
ً
إن وصول البعثة ،والحرب يف سنتها األخرية ،هو بيان إلرصار الصهيونية عىل تنفيذ الترصيح.

ميدانيا؛ فهم عىل املستويني
معا .كما أنها واجهت معارضة من اإلنكليز
مقابل هذا التوجه ،واجهت البعثة معارضة عربية وفلسطينية ً
ً

إن مندوبني عنهم أعضاء فيها ،ولكنهم أرادوا إنجاز املهمات بالتدريج ،وعدم خلط األمور.
السيايس والعسكري ليسوا ضد البعثة؛ إذ ّ

لهذا كانت محاوالت الحكومة الربيطانية منع وقوع صدام بني البعثة والعرب تهدف إىل نجاحها .ولهذا ،فإن أسلوب تعاملها مع

هذه املسألة كان لكسب تعاطف فيصل ووالده الرشيف حسني؛ أي توجيه املسار السيايس للقاء بني الحركة الصهيونية ممثلة ببعثتها
والحركة القومية العربية ممثلة بالهاشميني ومؤيديهم يف الرشق(.((5

أيضا
كان الداعون إىل هذا اللقاء عىل املستوى العسكري ممثلني بكاليتون ولورانس وغور .وكانت محاوالت هؤالء ووايزمان ً

حيز جغرايف ليفانتيني
توجيه الرأي العام العريب والفلسطيني إىل مثلث النشاط القومي العريب يف مكة ودمشق وبغداد ،كما أرشنا؛ أي خلق ّ
(مرشقي) بعيد عن فلسطني ،يجري فيه خلق روح قومية عربية(.((5

واقتصاديا
سياسيا
لكن أين تكمن املشكلة مع الفلسطينيني؟ وكيف؟ يتم عزل الفلسطينيني عن الحركة العربية ومعالجة قضيتهم
ً
ً

حتى ال يهتم بهم الزعماء العرب؟

مستعدا لالعرتاف بحقوق اليهود بصفتهم
كان اإلنكليز غري متأكدين من موقف الرشيف حسني من فلسطني ،مع العلم أنه كان
ً
مواطنني يف بالد العرب؛ كونهم جزءا من النسيج السكاين ،والرتويج له يف صحافة املواالة (مثل جريدة ِ
القبلة وهي لسان حال الرشيف
ً
56

57

قاسمية ،ص .365

عبد الوهاب الكيايل ،تاريخ فلسطني الحديث (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات ،)1985 ،ص .35

243

F.O. 371⁄3395⁄137853.

58

ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

حسني)( .((5أما عن كيفية تنفيذ هذه الرؤية ،فقد كان االقرتاح يقوم عىل تدبري لقاء يجمع بني وايزمان وفيصل يف العقبة بحضور غور،
فإن فيصل سينقل موقفه إىل الرشيف حسني(.((6
وإذا تم االتفاق بينهما ّ

مبي ًنا أنه متعاون ومتفاهم ورجل سيايس واسع
ويبادر كاليتون إىل التمهيد للقاء برسالة إىل فيصل يمتدح فيها صفات وايزمانّ ،

أن مستقبل فلسطني يؤخذ من الحجاز .ولقاؤه مع فيصل كان مسألة مدروسة بدقة متناهية مع اإلنكليز.
اآلفاق .وأكد وايزمان ّ
ماذا اقرتح وايزمان عىل فيصل؟

كانت فكرة وايزمان الستمالة فيصل تكمن يف مساعدته ووالده عىل إقامة مملكة عربية بمساعدة مالية وتنظيمية يهودية،

وسيكون اليهود جريا ًنا مساعدين ،يوفرون له الحماية من الشمال (أي من شمال الحجاز).

جرى اللقاء بني االثنني ،يف  4حزيران /يونيو  ،1918يف معسكر قرب مدينة العقبة ،وحرضه العسكري الربيطاين جويس (الذي

وأن
قام بالرتجمة) يف حني لم يحرضه غور بسبب وعكة صحية( .((6وكتب جويس
أن الطرفني اتفقا عىل التعاون بينهماّ ،
تقريرا جاء فيه ّ
ً
وايزمان سيعمل حال قيام الوطن القومي عىل مساعدة اململكة العربية وتطويرها(.((6
عب فيصل عن عدم قدرته عىل بحث مستقبل فلسطني كدولة يهودية أو تحت إرشاف بريطانيا؛ خو ًفا من الدعاية
يف املقابلّ ،

األملانية والرتكية ضد موقف العرب .واقرتح فيصل تأجيل املسألة إىل وقت الحق .ويف هذا املوقف اعرتاف ضمني بحقوق اليهود يف
فلسطني( .((6ولجذب فيصل ،أظهر وايزمان قدرته عىل كسب ود أمريكا لصالح الحركة القومية العربية.
ما مكاسب وايزمان من لقائه هذا؟

إن اللقاء غري الرسمي بني زعيم الحركة الصهيونية وزعيم الحركة القومية العربية  -إن جاز لنا تسميته هكذا  -مكسب لوايزمان.

مادحا فيصل ومشد ًدا عىل
أما األمر الثاين فهو ترحيب فيصل باليهود؛ ما ُيمهد لتحالف بني الشعبني( ،((6حتى إن وايزمان كتب لزوجته
ً
أ ّنه  -أي فيصل  -مهتم بسورية وليس بفلسطني أو شعبها(.((6
ما موقف اإلنكليز؟

ً
بأن فيصل قد ق ِبل بدولة يهودية؛ ما سيجعل بريطانيا تدعم مرشوعه يف سورية كما ستدعمه الحركة
أظهر كاليتون
تفاؤل ّ

اقتصاديا( .((6رأى كاليتون يف لقاء زعيمي الحركتني ً
حل ملشكلة الحكومة الربيطانية يف تنفيذ وعودها بالنسبة إىل كال
الصهيونية
ً
ً
مستحيل.
أمر يف غاية الصعوبة ،لكنه ليس
الطرفنيّ ،
وأن التنسيق بني أهداف الصهيونية وأهداف الحركة القومية العربية ٌ

ّأما الخطوة التالية ،فكانت تنظيم لقاء بني وايزمان والرشيف حسنيّ .أما الطريق إىل ذلك ،فهو من خالل أهمية دور اليهود يف

دعم دولته ضد تركيا .واقرتح وايزمان عىل ريجينالد وينغيت  Reginald Wingateأن ُيخرب الرشيف حسني بأنه إذا جرى اعرتاف متبادل،

دع ِم أماين العرب يف أوروبا وأمريكا.
ّ
فإن الصهيونية ستمده باملساعدة املالية إلقامة مملكته يف الحجاز ،مع ْ
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صداما بني الصهيونيني والسوريني يف مسألة سلخ فلسطني عن سوريا ،ولكنه يؤكد توافر الدعم املايل من
أن هناك
رأى وينغيت ّ
ً

تم التخطيط له؛ إذ إنها تؤثر يف شبكة العالقات بني
جانب الصهيونية .يف حني رأى سايكس ّ
أن أهداف وايزمان قد ذهبت إىل أبعد مما ّ
بريطانيا وفرنسا .فوايزمان ينظر بمنظار صهيوين وليس بمنظار املصالح الربيطانيةّ ،أما سايكس فينظر إىل مصلحة بريطانيا(.((6

وحدد سايكس العالقة الربيطانية بالنسبة إىل الصهيونية بأن تحصل الصهيونية عىل فرصة جيدة يف فلسطني وليس ألي مطمع
ّ

آخر .وتحديده هذا يأخذ يف االعتبار حساسية العالقة بفرنسا يف سوريا .فاملصالح الفرنسية يف سورية وفقًا التفاقية سايكس  -بيكو؛ لهذا
ِ
محصورا يف فلسطني َّ
أن السياسة الربيطانية كانت تعمل عىل
أن يبقى
لما ّ
رأى سايكس ّ
أن النشاط الصهيوين يجب ْ
وأل يتخطاها .ع ً
ً
عائدا إىل
أن بيكو احتج عىل ذلك باالنسحاب من القيادة العسكرية مع الجرنال اللنبي ً
االنفراد بالسيطرة عىل فلسطني دون فرنساّ .إل ّ

بالده يف حزيران /يونيو .((6(1918

سيحسن عالقته بالصهيونية .وعندها ستقف الصهيونية إىل جانب فيصل يف تأسيس
ولكن رأى سايكس أن تطور حركة فيصل ُ

دولته ودعمها .وقد شكلت إثارة اتفاقية سايكس بيكو قلقًا لوايزمان؛ ألنها تحول دون تحركه بحرية يف املنطقة لضمان أوسع بشأن

تطبيق الترصيح.

عا :اتساع دائرة املعارضة العربية وتجاوزها فلسطني
راب ً
عامة والفلسطينية خاصة ،من مسألة العالقات بني الصهيونية والعرب؛ فمن العرب الفلسطينيني
تضاربت اآلراء واملواقف ،العربية ّ

من أراد توثيق هذه العالقة؛ كأولئك الذين اشرتكوا يف وضع حجر األساس للجامعة العربية ،يف  24تموز /يوليو  ،1918والصحافة املوالية

مثل الكوكب وفلسطني (وهي الجريدة التي يصدرها الجيش الربيطاين يف بالد العدو املحتلة)( ،((6اللتني روجتا لالحتالل الربيطاين
ودوره يف رفع املكانة االقتصادية واالجتماعية للعرب؛ بمعنى آخر ،دور الدعاية يف الرتويج لـ:

ӵӵاالحتالل الربيطاين بكونه ُم ً
نقذا.
ӵӵالعالقات بالصهيونية وفوائدها.

الهدى،
لكن الدعاية لم تنترص ،بل املقاومة والتصدي العريب خارج فلسطني ،ويف مقدمتها الصحافة السورية يف أمريكا؛ كـجريدة ُ

وشددت جهات صهيونية وإنكليزية موالية لها عىل رضورة مراقبة ما
والشعب ،ومرآة الغرب ،التي أظهرت معاداة للحركة الصهيونيةّ .

تنرشه الصحافة .وكانت تتدخل يف كل ما ُينرش ،بل بلغ األمر بمنع توزيع أحد أعداد جريدة الكوكب نرش فيه مقال غري مرغوب فيه(.((7

وعبت جريدة املستقبل الصادرة يف باريس عن معارضتها للمرشوع الصهيوين ،وهي مدعومة من الخارجية الفرنسية ،وقامت بالرد عىل
ّ

طروحات وايزمان ملستقبل فلسطني واملنطقة(.((7

وأظهرت الردود صحوة الفلسطينيني ملا ُي ِّبيته املرشوع الصهيوين ،وف َّندت مزاعم وايزمان بخصوص التعاون مع العرب لصالحهم

ً
أول .وتعترب هذه الصحافة مزاعم وايزمان افرتاء ،وتنادي بتنظيم مقاومة ضد محاوالت الصهيونية غري الربيئة إطال ًقا .وتلفت هذه
F.O. 371⁄3381⁄123863⁄146 F.
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وتوجه دعوات إىل أهمية – بل رضورة  -دعم الجمعيات اإلسالمية
املقاالت نظر العرب والفلسطينيني إىل عدم االغرتار باملال اليهودي،
ّ

واملسيحية يف فلسطني للصمود يف وجه مشاريع الصهيونية.

سيعرقل سري العمليات الحربية يف القسم الشمايل من فلسطني وبالد الشام،
رأت الحكومة الربيطانية ّ
أن مقال املستقبل خطر ُ

وخصوصا خالل املعارك األخرية ضد األتراك واألملان ،واعتربته ً
تحريضيا بامتياز .وج ّندت بريطانيا شخصيات سورية للرد عىل املقال
مقال
ً
ًّ

انتشارا
باعتبار املقرتحات الصهيونية مفيدة وإيجابية بالنسبة إىل العرب .وكان أبرز هذه الشخصيات حقي العظم ،لكن دعواته لم تجد
ً
ً
وعم ّمت الخارجية الربيطانية
وإقبال يف أوساط العرب ،بل تابعت الصحافة العربية هجومها عىل املرشوع الصهيوين ومن يتفق معهّ .

فإن
أسماء الجرائد املمنوع وصولها إىل مناطق احتاللها،
وخصوصا منها العربية الصادرة يف أمريكا الالتينيةّ .أما يف حدود فلسطنيّ ،
ً
األمور أخذت
تعقيدا؛ حيث ازدادت فجوة عدم الثقة بني الطرفني العريب والصهيوين.
أشد
ً
مسارا ّ
ً

واشتد النقاش الداخيل بني السياسيني اإلنكليز فيما إذا كانت الصهيونية ستلجأ إىل طريق سيايس لتحقيق أهدافها أم ستلجأ إىل

أن املسار
الضغط ،وهذا ما ّ
أكده سوكولوف ووايزمان .فالنقاش الداخيل بني هوغارت وأورمسبي غور كان يف هذا االتجاه؛ إذ اعتقد غور ّ
أن الصهيونية ستلجأ إىل الضغط عىل الفلسطينيني(.((7
السلمي هو الذي سيوجه الصهيونية ،يف حني اعتقد هوغارت ّ

محرر جريدة
وقد جاءت مواقف الفلسطينيني من الحكومة الربيطانية واملرشوع الصهيوين واضحة يف ما رشحه محمد القلقييلّ ،

الكوكب املوالية لربيطانيا ،يف تقرير أرسله إىل الجرنال اللنبي قائد القوات العسكرية يف فلسطني ،بتاريخ  29أيلول /سبتمرب .((7(1918

أن أمل السكان يف أن
أن سوء الفهم القائم والقلق بني السكان تجاه الحكومة أساسه القضية اليهودية .وأشار إىل ّ
أوضح القلقييل ّ
أيضا إىل شعور السكان بخيبة أمل من اإلنكليز فور نرش الترصيح ،ومن إتاحة
تساعدهم الحكومة الربيطانية يف وجه األتراك .وأشار ً

املجال للقيادات الصهيونية بالتحرك يف مدن فلسطينية.

مقابل املراقبة القوية الربيطانية ملا كان ينرشه العرب ،نشطت الدعاية الرتكية واألملانية يف نقل صورة عن تأثري اليهود يف اإلنكليز،

جدا؛ فهي ال تريد التنازل والرتاجع عن الترصيح ،ويف
ومعاملة السكان املحليني بإهانة وقمع .وجدت بريطانيا نفسها أمام معضلة كبرية ًّ
ولكن العرب والفلسطينيني يرفضون ذلك.
املقابل تريد التوفيق بني اليهود والعرب.
ّ

خامسا :مواجهة الترصيح من هدنة الحرب إىل انطالق مؤمتر فرساي
ً
تم عقد مؤتمر االتحاد الصهيوين
تم توقيع هدنة بني الحلفاء واألتراك ،يف  30ترشين األول /أكتوبر  .1918وبعد ثالثة أيامّ ،
ّ

الربيطاين ،يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،1918وهو يوم الذكرى األوىل للترصيح .فبادر وايزمان إىل الترصيح بما ييل" :أرض إرسائيل
تحررت يف الوقت الحارض" .وأضاف ً
جدا ستحدث وستكون معقدة أكرث ِم ّما ملسته البعثة الصهيونية ،ولكنه
إن أحداثًا مهمة ًّ
قائل ّ
ك ّلها ّ
وقدم وايزمان ورقة مقرتحات( ((7إىل سيسيل روبرت (يف
أن الظروف املحيطة ستكون إيجابية إلقامة الوطن القومي اليهوديّ .
يرى ّ
 9كانون الثاين /يناير  ،)1918وأبرز نقاطها(:((7
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ӵӵأن تبقى البعثة الصهيونية هيئة استشارية للسلطات الربيطانية يف كل ما يتعلق بأحوال اليهود.
ӵӵأن تسعى الحكومة لتشجيع مشاركة اليهود يف اإلدارة املحلية يف فلسطني.
ӵӵاالعرتاف باللغة العربية لغة للشعب اليهودي يف فلسطني.

ٍ
أراض يكون يف عضويتها أعضاء من البعثة الصهيونية لتفحص تم ّلـك األرايض ومسحها ومراجعة سجالتها وتصنيف
ӵӵتعيني لجنة
أنواعها ،وإعادة النظر يف قوانني األرايض ،وتعديل ما يلزم وإرسال خرباء ري.

ӵӵمساعدة البعثة يف إقامة عالقات مع العرب.

(((7
واضحا إلدارة مستقلة
شبها
باختصار" ،دولة داخل دولة"  .وإن "البعثة الصهيونية كانت تنمو بالتدريج لتصبح جها ًزا يحمل ً
ً

قادرة عىل السيطرة عىل اإلدارة القائمة"( .((7وجاء رد كاليتون بما يشري إىل عدم معارضته لها ،ما عدا مسألة األرايض التي اعتربها من

مهمات اإلدارة املدنية ،وليس العسكرية(.((7

ً
مزيدا من االمتيازات؛ ما قد يؤدي إىل مزيد من النزاع بني
متمثل بعدم م ْنح اليهود
ّأما رأي كاليتون ،وكذلك سايكس ،فكان
ً

همه التوفيق بني العرب واليهود ،لكنه فشل يف سياسته هذه.
اليهود والعرب .وقد كان ّ

هم اليهود هو معرفة حدود فلسطني ليقوموا بتطبيق الترصيح ،أراد العرب معرفة الهدف الصهيوين:
يف حني أدرك سايكس ّ
أن ّ

أهو إقامة دولة يهودية أم ماذا؟

تحديدا؟ قلقه ليس ملصالح العرب ،وإنما للمرشوع الصهيوين؛ فهو ال يطلب من
والسؤال :ملاذا كان سايكس قلقًا من هذه املسألة
ً

القيادة الصهيونية التنازل عن أي يشء ،واإلجابات ستكون يف مؤتمر السلم .فنصيحة سايكس لوايزمان بزيارة أخرى لفلسطني ،كانت
ألجل تحسني صورة الصهيونية ،وتخفيف القلق والتوتر يف أوساط الفلسطينيني.

مؤتمرا لها يف يافا ،يف كانون األول /ديسمرب  ،1918بإذن من السلطات العسكرية ،وقد كان موضوعه
وعقدت البعثة الصهيونية
ً

وأن يكون لليهود كامل الحق يف تقرير شؤونه"(.((7
قوميا
"وضع خطة الحكومة املؤقتة يف فلسطني" و"اعتبار فلسطني وط ًنا
يهودياْ ،
ً
ً
ً
استقالل
داخليا تتجاوب مع
وكان رد الفعل العريب تنظيم مؤتمر يف القدس يف مطلع عام  ،1919واملطالبة بحكومة دستورية مستقلة
ً

رغائب السكان(.((8

ِ
يكتف وايزمان بزيارة فلسطني ،بل طالب بريطانيا بمزيد من التنازالت لضمان الترصيح .وأشار إىل رفضه قبول كومنولث داخل
لم

تمسك بالترصيح( .((8وعرفت املخابرات الربيطانية بما يجول يف أروقة الصهيونية ،فأعلمه كاليتون
الدولة العربية السورية ،بل إنه ّ

بأهمية تج ّنب أي خطوة قد تزيد من مخاوف العرب عشية االستعداد ملؤتمر السلم .وطلب من وايزمان التح ّلـي بالصرب يف التعامل مع
األغلبية السكانية يف فلسطني.
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ّ
وشكـل الوفد
مكتبا يف باريس
مقابل سياسة املهادنة الربيطانية ،بادر وايزمان إىل تصعيد تحركاته استعدا ًدا للمؤتمر .فافتتح
ً

ً
ً
وضغوطا من الصهيونية.
وإهمال مقصو ًدا من اإلنكليز
الصهيوين للمؤتمرّ .أما العرب فم ّثلهم فيصل الذي واجه صعوبات من فرنسا،

وخصوصا يف
عب عن رأي الشعب الفلسطيني كان صوت الجاليات الفلسطينية يف أمريكا،
ً
ولكن الصوت الفلسطيني الوحيد الذي ّ
قدم عدد من أبناء الجالية عريضة إىل السفارة الربيطانية يف العاصمة( ،((8ورسالة احتجاج إىل الرئيس ويلسون حول تسليم
املكسيك؛ إذ ّ

تاريخيا يف
وخصوصا حق تقرير املصري .ومن ثم ،رفض االدعاء املتمثل بأن لليهود حقًا
فلسطني لليهود ،وأشاروا إىل نقاط ويلسون،
ً
ً

أن اليهود من مكونات مواطني فلسطني ،لكن الحكومة الربيطانية لن تأبه لهذا الصوت املعارض والالفت.
فلسطني .واعتربت العريضة ّ
ّأما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فتأسست "الجمعية الفلسطينية ملقاومة الصهيونية"( ((8يف نيويورك .والالفت إرسال الجمعية

رسالة إىل بلفور ،يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  ،1918موقعة من مندويب فلسطني( ،((8اعتربت أن القضية الفلسطينية مصريية .وف َّندت

ُ
الرسالة
تمسك الفلسطينيني بأرضهم ،ورفضهم ألي حكم غريب .واعتربت
الرسالة مزاعم الصهيونية املتعلقة بحقّها التاريخي ،وعكست ُّ

ً
َ
حركة متعصبة ومنغلقة عىل ذاتها ،وطالبت بلفور بإتاحة املجال إلسماع صوتهم يف املؤتمرّ ،إل أ ّنه رفض ،هو وخارجيته ،هذا
الصهيونية

الطلب.

جزءا من سورية ،وتأكيد حقوق اليهود بصفتهم مواطنني ،لكن املعارضة الربيطانية منعت
طالبت الجمعية باإلبقاء عىل فلسطني ً

إسماع صوت مغاير لتلك التي أرادتها من بني العرب .هنا ،يمكن مالحظة توجهني للصهيونية :األول توجه سيايس لتطبيق إقامة دولة

ثم سيطرة اليهود عىل فلسطني.
يهودية يف فلسطني ،والثاين يقوم عىل التعاون مع العرب لحذف موقعهم املعارض ،ومن ّ

وملنع بروز معارضة عربية وفلسطينية للمرشوع الصهيوين وللترصيح ،روجت الدعاية الصهيونية فكرة قبول العرب بالدولة اليهودية،

جزءا منها بقبولهم قوانينها .ويف هذه الدعاية توجه استعماري رصف بتحويل السكان األصليني إىل مواطنني لنظام
ّ
وأن العرب سيكونون ً
دولة عرقي.

تتم ّثل اإلشكالية املركزية ،خالل فرتة االستعداد للمؤتمر ،يف كيفية تحويل فلسطني إىل بلد يهودي وخلق دولة اصطناعية ُتفرض

وإن ما حاولت الصهيونية تصويره هو وجود فراغ سكاين يف فلسطني ،وأن املشهد العام هو تخ ُّلـف سائد
عىل سكان معادين لها(ّ .((8

وأن حضور اليهود الغربيني بصفتهم مستوطنني سيخلق
وأن الصهيونية لديها مرشوع إنماء وتطوير يحول البلد إىل بلد حضاريّ ،
فيهاّ ،
مغايرا(.((8
واقعا
ً
ً

أن تطبيق مرشوعها سيكون ً
وأن الحركة القومية العربية ستكون يف حالة ضعف وسيتم توجيه نظرها
سهلّ ،
اعتقدت الصهيونية ّ

أن املعارضة غري
تبي ّ
نحو الحجاز والعراق وسوريا ،وليس نحو فلسطنيّ ،
ماليا .لكن ّ
وأن معارضة الفلسطينيني سيتم امتصاصها ً
محصورة يف األفندية والوجهاء ،بل بالعكس؛ بني الشعب.

وعشية افتتاح مؤتمر السلم ،حصل تجاهل مقصود من بريطانيا للعرب ،بينما توافقت مصالحها مع الصهيونية يف فلسطني .لقد

قويا بني الصهيونية وأعظم قوة يف العالم يف ذلك الوقت ضد شعب أعزل وفقري.
كان التحالف ً
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خالصة
اسا يف فلسطني وسورية إزاء عدم وضوح السياسة الربيطانية تجاه مستقبل فلسطني
حس ً
واجهت القيادة العسكرية الربيطانية ً
وضعا َّ

والبالد العربية ،وإزاء تزايد القلق العريب والفلسطيني من إرصار البعثة الصهيونية برئاسة وايزمان عىل تنفيذ الترصيح .وساد شعور لدى
القيادة العربية بأن بريطانيا تنكث عهودها ،وأنها ماضية يف تطبيق الترصيح.

مقابل ذلك دار نقاش سيايس خالل عام بداية من نرش الترصيح حتى افتتاح مؤتمر السلم .كان التوجه الربيطاين هو تقريب

ً
متمسكا بمواقفه ،وشكوكه.
وجهات نظر الطرفني العريب واليهودي للتعاون بينهما ،لكن كل طرف كان

كانت محاوالت بريطانيا عبارة عن مناورات سياسية وميدانية لتسيري أمور فلسطني والبالد العربية املحيطة حتى تضع الحرب

أوزارها( .((8وملا انتهت الحرب ،تبدل سلوك بريطانيا ،وأصبح لصالح الصهيونية ،وتطبيق الترصيح.
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