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  مق�مة: 

الل��ـــــــة األولـــــــى فــــــي تأســـــــ�� الـــــــ��� القـــــــ�مي  �١٩١٧عــــــ� ت�ـــــــ��ح بلفـــــــ�ر نــــــ�ف���

ــآرث�  ــا ارتـــــ�� ال��ـــــ��ح �ـــ ــ� ، و ل�ـــ ــة  ال�ولـــــة الع���ـــــة ���ـــــا �عـــ لل�هـــــ�د فـــــي فل�ـــــ��� و إقامـــ

جــــــــ��� بلفــــــــ�ر ، اتفــــــــ� العقــــــــل ال��عــــــــي الع��ــــــــي علــــــــى رفــــــــ� ال��ــــــــ��ح ، و أضــــــــ�� 

ل��ا��ــــــة لــــــه ، و �هــــــ� ال�ــــــ�رة ال�ه��ــــــة ل�ــــــ�� بلفــــــ�ر لــــــ�� العــــــ�ب قات�ــــــه و مفع�ــــــة �ا

، اثـــــ� دع�تـــــه مـــــ�  ١٩٢٥ذلـــــ� ��ـــــالء ع�ـــــ� ز�ارتـــــه لفل�ـــــ��� وســـــ�ر�ا فـــــي مـــــارس وأب��ـــــل 

ــة فــــــي القــــــ�س , و�انــــــ� ال�ــــــ�ة األولــــــى  ــه��ن�ة الف��ــــــاح ال�امعــــــة الع���ــــ ق�ــــــل ال���ــــــة ال�ــــ

  واألخ��ة ال�ي زار ف�ها فل����.

انــــــ� و ل�ــــــا ل�ــــــى بلفــــــ�ر الــــــ�ع�ة قــــــ�ر ال��ــــــ�ل فــــــي م�ــــــ� وســــــ�ر�ا ول��ــــــان إلــــــى ج

مه��ـــــه فـــــي فل�ـــــ���، ومـــــ� و�ـــــأت قـــــ�ماه م�ـــــ� واجـــــه الع�یـــــ� مـــــ� ال��ـــــاه�ات مـــــ� ق�ـــــل 

ــ�ن  ــ� ��ــــ� ســــ�� مــ ــ�انه� ال��ــــ���� ، وعلــــى الع�ــــ� فــــي فل�ــــ��� لــ ال�ــــ�ام إلــــى جانــــ� إخــ

شـــــاغ�ة مـــــ� ســـــ�انها العـــــ�ب، ول�ـــــ� مـــــا أن ع�ـــــ� الق�ـــــار الـــــ�� اســـــ�قله مـــــ� فل�ـــــ��� إلـــــى 

ــ� ــ�ة مــ ــ�ی�ة وم�قــ ــفة شــ ــه �عاصــ ــ�ر�ة ُوجــ ــ�ود ال�ــ ــ�ال  ال�ــ ــ� �ــ ــ� ت��ــ ــائ��� ولــ ــاه��� ال�ــ ال���ــ

ــ�ه ال�راســـة علـــى  ــ� هـ ــ� ت��ـ ــ� ثـ ــالده ، ومـ ــى بـ ــا إلـ ــه م�هـ ــي دم�ـــ� وح�ـــى ته���ـ ــه فـ ــ�ة إقام�ـ مـ

  م�قف ال�أ� العام في فل���� وس�ر�ا م� وج�د بلف�ر به�ا.

  وعل�ه ت��ح ه�ه ال�راسة في اإلجا�ة على ع�ة ت�اؤالت م�ها: 

 على ال�أ� العام الفل����ي؟ما واقع وج�د بلف�ر في فل����  - 

 ل�اذا ع�ف الفل������ن ع� اس���ال بلف�ر ؟ - 

 ل�اذا �ان� معارضة ال��ر��ن ل��ارة بلف�ر ق��ة؟ - 

هـــــل لع�ـــــ� ال�ـــــل�ات الف�ن�ـــــ�ة فـــــي ســـــ�ر�ا دورا فـــــي إثـــــارة ال��ـــــاه��  - 

 ال��ر�ة ض� بلف�ر؟

وت�ق�ـــــ� هـــــ�ه ال�راســـــة الـــــى عـــــ�ة م�ـــــاور؛ یـــــ�ور أولهـــــا حـــــ�ل صـــــ�� ت�ـــــ��ح بلفـــــ�ر 

ــاني علــــى ز�ــــارة بلفــــ�ر لفل�ــــ��� وم�قــــف الــــ�أ�  فــــي فل�ــــ��� وســــ�ر�ا ، و�عــــ�ج ال��ــــ�ر ال�ــ

��ـــــ��ه ال��ـــــل� وال��ـــــ��ي مـــــ� ال��ـــــارة، ثـــــ� نـــــ�لف �ـــــال���ر ال�الـــــ� إلـــــى  يالعـــــام الفل�ـــــ���
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ز�ـــارة بلفــــ�ر إلــــى ســــ�ر�ا وال�عارضـــة الق��ــــة ال�ــــي واجه�هــــا م�ـــ� علــــ� ال�ــــ�ر��ن ب�لــــ� ال��ــــارة 

  الى ان خ�ج م�ها.  وف��ة  إقامة بلف�ر ب�م��

ــة  ــة ال����ان�ـــــــ ــة علـــــــــى �عـــــــــ� وثـــــــــائ� وزارة ال�ارج�ـــــــ ــ�ه ال�راســـــــ ــ�ت هـــــــ ــ� اع��ـــــــ وقـــــــ

Foreign Office  وال�ــــي تــــ� اخ��ــــارها لF.O إلــــى جانــــ� �عــــ� الــــ�ور�ات الع���ــــة ،

واألج���ــــة ال�ــــي عاصــــ�ت ز�ــــارة بلفــــ�ر لــــ�الد ال�ــــام، ف�ــــال علــــى �عــــ� ال��ــــادر الع���ــــة 

  ج�ان� ع�ی�ة م� ه�ه ال�راسة.واألج���ة ال�ي ف��ت 

  

 ص�� ت���ح بلف�ر فى فل���� وس�ر�ا: 

       

ــ���  ــ��  آرثــــــ� جــــ ــال األول بــــ ــ�د االت�ــــ ــ�ر �عــــ   Arthur Jamesبلفــــ

Balfour)األول ، ع�ــــــــــ�ما �ـــــــــــان ��ـــــــــــغل ١٩٠٥وال���ــــــــــة ال�ـــــــــــه��ن�ة إلــــــــــى عـــــــــــام    )١

ــ�زراء  ــ�� الــــ ــان م ، ح�ــــــ� ١٩٠٥-١٩٠٢م��ــــــ� رئــــ ــای�� وای�مــــ ــاء  -ال�قــــــي ��ــــ ــ� زع�ــــ أحــــ

ــه��ن�ة  ــة ال�ـــ ــة   -ال���ـــ ــ�ب ال��ـــــاف��� ���ی�ـــ ــ�ر حـــ ــي  اج��اعـــــه ���هـــ ــى فـــ ــ�ة األولـــ لل�ـــ

ــان �ع�ـــــل أســـــ�اذا فـــــي ال����ـــــاء فـــــي )٢(م١٩٠٥مان��ـــــ�� فـــــي د��ـــــ��� مـــــ�  ،  و�ـــــان وای�مـــ

ــا ــة ذاتهـــ ــ�� �ال��ی�ـــ ــة مان��ـــ ــة جامعـــ ــة ال�ه�د�ـــ ــا ذات األغل��ـــ ــاق� عـــــ�ض ب���ان�ـــ ــ� نـــ ، ح���ـــ

لــــى ال���ـــــة ال�ــــه��ن�ة ب��ـــــ��� و��ــــا لهـــــ� فــــي أوغ�ـــــ�ا ( الــــ�� ق�مـــــه ج�ز�ــــ� ت�ـــــ���ل� ع

Joseph Chamberlain الن�ــــــــــــــــ�اون  و  Lansdowne -  ــة ع�ــــــــــــــــ�� ح��مــــــــــــــ

ــ�دور ه�تــــــ�ل  -بلفــــــ�ر ــام Theodor Herzlإلــــــى ت�ــــ ــع إ) ،   ١٩٠٣عــــ ثــــــ� ذلــــــ� اق��ــــ

�ا��ــــــــة عــــــــ� وای�مــــــــان �ــــــــأن رجــــــــاالت ال�ولــــــــة فــــــــي ب���ان�ــــــــا لــــــــ� ��ــــــــ� لــــــــ�یه� معل�مــــــــات 

ــل  ــل األف�ــ ــي ال�ــ ــأن فل�ــــ��� هــ ــاد �ــ ــى االع�قــ ــ��ع بلفــــ�ر علــ ــ� ت�ــ ــه ��ــ ــه��ن�ة ، وأنــ ال�ــ

  . )٣(، وذل� ل�وافع دی��ة خال�ةلل�ه�د 

ــام  ــ�ة أخــــ�� فــــي عــ ــا مــ ــ� ال���ــ ــه  ١٩٠٦ثــ ــ�ر ��ــ ــع بلفــ ــاء الــــ�� أق��ــ ــ� اللقــ ــ��، وهــ فــــي مان��ــ

ــ�دة إلـــــى فل�ـــــ���  ــ�د فـــــي العـــ ــة ال�هـــ ــار ال�ـــــه��ن�ة وأح��ـــ ــا مـــــ�ة أخـــــ�� )٤(�األف�ـــ ــ� ال���ـــ , ثـــ

)، ع�ــــــ�ما �ــــــان بلفــــــ�ر ���ــــــل ١٩١٨-١٩١٤إ�ــــــان ال�ــــــ�ب العال��ــــــة األولــــــى(  ١٩١٥فــــــي 

ــة ال ــةحق��ــــ ــ����   ����ــــ ــة اســــ ــي ح��مــــ ــ�عا )٥(  squithA فــــ ــ� اســــ ــ�ن ن، وق��ــــ ــة ل�ــــ � ح��مــــ

ــي  ــه فــ ــ� ع���ــ ــ�اعة ال��ف�ــــ�ات وقــ ــال صــ ــان فــــي م�ــ ــ���ــــ�ة وای�مــ ــ�ح  ةاألم��ال�ــ ــ� أصــ ــ� ثــ ومــ
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ــاة  فــــي غ�ــــ�ن ذلــــ�، ح�لــــ� ال��لــــة الع�ــــ���ة الع��ان�ــــة )٦(بلفــــ�ر رئ��ــــه ال��اشــــ� علــــى ق�ــ

بلفــــــ�ر إلــــــى أن�ــــــار ال�اســــــة ال����ــــــان��� وعلــــــى رأســــــه�  ١٩١٥عــــــام  ال�ــــــ��� فــــــي م�لــــــع

ــا  ــة ��ـــ ــة فـــــي ال���قـــ ــالح ال����ان�ـــ ــة ال��ـــ ــ�فاع األول ل��ا�ـــ ــ� الـــ ــا خـــ ــ�ا أنهـــ فل�ـــــ��� وأدر�ـــ

ال�ــــــ��� ، وح�ا�ــــــة ال��ــــــ�ات ال����ــــــة إلــــــى اله�ــــــ�  ق�ــــــاة فــــــي ذلــــــ� م�ــــــ�، وال�ــــــ���ة عــــــل

ــ�ف� فــــي بــــالد فــــارس، وا�ق�ــــ�ا  ــا  أت ذلــــ� لــــ� �ــــ أنوحقــــ�ل الــ إال �إقامــــة دولــــة حل�فــــة ل����ان�ــ

  .)٧(في فل���� 

 و�ــــــــ�مــــــــ� أن ��ــــــــام  ةت��ــــــــ� ال�ــــــــهای�ة مـــــــ� إق�ــــــــاع ال���مــــــــة ال����ان�ـــــــ �ئـــــــ� ع�

ة فـــــي ال���قـــــة ����ان�ــــالالســـــ��ات���ة ل�ـــــأم�� ایهــــ�د� فـــــي فل�ــــ��� ســـــ���ن خ�ـــــ� ضــــ�انة 

  .)٨(وال���� إلى اله�� 

، شـــــــغل بلفـــــــ�ر م��ـــــــ� وز�ـــــــ�  ١٩١٦فـــــــي نـــــــ�ف���  أســـــــ����  وزارة و�عـــــــ� ســـــــق��

وألســــــ�اب ت�علــــــ� �عالقــــــة ب���ان�ــــــا وأع�ــــــاء وزارة  ،)٩(ال�ارج�ــــــة فــــــي ح��مــــــة ل��ــــــ� جــــــ�رج

ل��ــــ� جــــ�رج �ـــــال�ه�د والســــ�ق�ابه� فــــي ال�ـــــ�ب العال��ــــة األولــــى ل�ـــــف دول ال�فــــاق صـــــ�ر 

 رأســـــه�  ت�ـــــ��ح بلفـــــ�ر �عـــــ� جهـــــ�د ح���ـــــة بـــــ�لها بلفـــــ�ر مـــــع یهـــــ�د ال�ال�ـــــات ال���ـــــ�ة وعلـــــى

م، و�ـــــ�ا �١٩١٧ـــــ��ل�� األم���ـــــان وذلـــــ� فـــــي أب��ـــــل وال� Brandies لـــــ��� ب�انـــــ��� 

��ـــــ�ورة إصـــــ�ار   Curzonإق�اعـــــه لـــــ�ع� أع�ـــــاء ح��م�ـــــه وعلـــــى راســـــه� ��ـــــ�زون 

  .)١٠(  ال����ح ل�الح ب���ان�ا 

ــای�� وای�مـــــان ال وروق��ـــــل صـــــ�  ــل�� وال�ـــــ� واللـــــ�رد  ��ـــــ��ح  قـــــ�م حـــ  Lordروت�ـــ

Walter Rothschild  ال��ــــ� إلــــى ال��ــــألة الن �ــــأم امــــ���ة ل�لفــــ�ر جــــاء ف�هــــا أنه�ــــ

ــالح  ــي ضــــــــ�ء م�ــــــ ــة فــــــ ــةال�ه�د�ــــــ ــا  اإلم��ا��ر�ــــــ ــ�افع ع�هــــــ ــي یــــــ ــاد� ال�ــــــ ــة وال��ــــــ ال����ان�ــــــ

تـــــــــ� م�اق�ـــــــــة صـــــــــ�غة ال��ـــــــــ��ح بـــــــــ�� ال���مـــــــــة ال����ان�ـــــــــة وال���ـــــــــة ، وعل�ـــــــــه ال�لفـــــــــاء

وع�ضـــــ� تلـــــ� ال��اق�ـــــات  ١٩١٧ی�ل�ـــــ� ونـــــ�ف��� ف�ـــــ�ة مـــــا بـــــ�� شـــــه�� الال�ـــــه��ن�ة فـــــي 

علــــــى اإلدارة األم����ــــــة ���ــــــادة الــــــ�ئ�� األم���ــــــي و�ل�ــــــ� و�ــــــ�ا ال����ــــــات ال�ه�د�ــــــة فــــــي 

ومــــــ� ثــــــ� ان�ــــــ�� ال��ــــــ��ح الــــــ�� صــــــ�ر �اســــــ� ت�ــــــ��ح  ، )١١(ال�ال�ــــــات ال���ــــــ�ة وف�ن�ــــــا

 �ــــــ���� فل�ــــــ��� فــــــي و�ــــــ� قــــــ�مي ��ــــــام ىعلــــــ ١٩١٧بلفــــــ�ر فــــــي ال�ــــــاني مــــــ� نــــــ�ف��� 

 ال��ن�ـــــة �ـــــال�ق�ق  ��ـــــ� قـــــ�  شـــــيء أ� فعـــــل یـــــ�� لـــــ� أنـــــه أســـــاس علـــــى"  ال�هـــــ�د� � لل�ـــــع

ــ�ان  وال�ی��ــــة ــ�ه� مــــ� ســ  ی���ــــع الــــ�� ال��اســــي وال�ضــــع ال�قــــ�ق  أو فل�ــــ���،للعــــ�ب وغ�ــ
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 ل���ــــــــع وال���ــــــــاو�ة ال��ف�ــــــــلة ال�قــــــــ�ق  ضــــــــ�ان، مــــــــع "آخــــــــ� بلــــــــ�  أ� فــــــــي ال�هــــــــ�د  �ــــــــه

   )١٢(ال�ع�ب 

��ــــا  صــــادرا مــــ� ال���مــــة ولــــ�� قــــ�ارا ف�د�ــــاعلــــ� بلفــــ�ر علــــى ال��ــــ��ح �أنــــه جــــاء 

الــــ�� �ــــان علــــى  )١٣(وال��قــــف األخالقــــي ال��ــــ����لــــ�الده ال�ات�ــــة أنــــه �ع�ــــ� عــــ� ال��ــــل�ة 

  .)١٤(للعال� ال�����هي ال���عة ه�ه ال��اسة ال�عل�ة ، وأن ح��مة بالده ت���ه

ــ�و  ــ��ل�ة صــــ�ور ال��ــــ��ح ح�ــــى ی�ــ ــ� ح�ــــل ح��م�ــــه م�ــ ــ�و أن بلفــــ�ر قــ ــا ی�ــ علــــى مــ

ــان ع ــه �ــــ ــ� أنــــ ــ�غ� مــــ ــى الــــ ــ�ر"، علــــ ــ�� " بلفــــ ــا ��ــــ ــ�� خاصــــ ــا ولــــ ــا ج�ا��ــــ ــال ح��م�ــــ �ــــ

  األك�� ت���ا وح�صا على ص�ور ال����ح.

ــالل عـــــــامي  ــة  ١٩٢٢و  ١٩٢١وخـــــ ــ�ة األم����ـــــ ــان بلفـــــــ�ر فـــــــي ال�ال�ـــــــات ال���ـــــ �ـــــ

أث�ــــــــاء وجــــــــ�ده فــــــــي ال�ــــــــفارة  ،لل�ع�ــــــــة ال����ان�ــــــــة فــــــــي مــــــــ�ت�� واشــــــــ��� ال��ــــــــ�� رئ��ــــــــا 

ق�ـــــ�ل ال����ان�ــــة، ان�هـــــ� الف�صــــة للقـــــاء ال�فــــ�د ال�ـــــه��ن�ة ال�ـــــي �انــــ� ت�ـــــغ� مــــ� أجـــــل 

  ب���ان�ا االن��اب على فل���� .

ا فــــــي م�لــــــ� اللــــــ�ردات ال����ــــــاني بلفــــــ�ر ، ألقــــــى ١٩٢٢وفــــــي ی�ن�ــــــ� عــــــام   خ�ا�ــــــً

م �� ــ�َّ ــ�اب علــــــى فل�ــــــ���، وتقــــ ــا علــــــى ق�ــــــ�ل فــــــ�ض االن�ــــ ــه ب���ان�ــــ ــ�دة قــــــ�ار حــــــ� ��ــــ �ــــ

  .)١٥(االن��اب لع��ة األم�

ــه��ن�ة  ــة ال�ــــ ــاء ال���ــــ ــة و��ــــــ�ة ب�ع�ــــ ــ�ر �ــــــان علــــــى عالقــــ ــ�ل: إن بلفــــ صــــــف�ة القــــ

ــة األولــــى ح�ــــ� �ــــان ��ــــغل اهــــ� حقائــــ�  ــي �هــــ�ت ��ــــ�ل جلــــى إ�ــــان ال�ــــ�ب العال��ــ وال�ــ

ال���مـــــــات ال����ان�ـــــــة ال����ـــــــة وال�ارج�ـــــــة، ون�ـــــــ�ا ل�اجـــــــة ح��مـــــــة ل�ـــــــ�ن إلـــــــى ال���ـــــــة 

ان ال�ــــــ�ب مــــــ� ناح�ــــــة وتعــــــا�ف بلفــــــ�ر معهــــــا مــــــ� ناح�ــــــة أخــــــ�� أصــــــ�ح ال�ــــــه��ن�ة إ�ــــــ

األخ�ــــــ� أك�ــــــ� دی�ام���ــــــة فــــــي ات�ــــــاله ب�ع�ــــــاء ال���ــــــة ال�ــــــه��ن�ة وت�ل�لــــــه لل�ـــــــع��ات 

  ال�ي واجه� وضع فل���� ت�� اله���ة ال����ان�ة . 

خلـــــ� صـــــ�ور ت�ـــــ��ح بلفـــــ�ر ف�عـــــا لـــــ�� العـــــ�ب الســـــ��ا مـــــ� لهـــــ� ات�ـــــال م�اشـــــ� 

ال��ـــــاه�ات ال��ـــــ�دة �ال��ـــــ��ح ، وأرســـــل زع�ـــــاء ال���ـــــة  � انـــــ�لع�� �ال�لفـــــاء، ففـــــي فل�ـــــ�

ــاج إلــــــى  ــي أمــــــ�� ال��ــــــ��ي مــــــ���ات االح��ــــ ــى رأســــــه� ال�ف�ــــ ــي فل�ــــــ��� وعلــــ ــة فــــ ال����ــــ

 قــــــــــام عــــــــــ�د مــــــــــ� زع�ــــــــــاء ال���ــــــــــة ال����ــــــــــة ��قابلــــــــــة ل����لــــــــــ� و ال���مــــــــــة ال����ان�ــــــــــة، 

وقــــ�م�ا إل�ــــه اح��ــــاجه� علــــى وعــــ� بلفــــ�ر، وعلــــى س�اســــة   Leopold Ameryامــــ�� 
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ــ�� إزالــــة هــــ�ه  ــ� حــــاول إمــ ــ�ب، وقــ ــ�ة ���ــــالح العــ ــ��� ال��ــ ــة فــــي فل�ــ ــة ال����ان�ــ ال���مــ

أن غا�ـــــــة ال���مـــــــة ال����ان�ـــــــة أن ت�عـــــــل فأكـــــــ� ال��ـــــــاوف ب�ف�ـــــــ��ه ال��یـــــــ� لهـــــــ�ا ال�عـــــــ� 

ــع� ال� ــاء ال�ــ ــع إع�ــ ــة، مــ ــي ال�ل�ــ ــل مع�ــ ــ�مي للعــــ�ب ��ــ ــ��� القــ ــة فل�ــــ��� الــ ــ�د� ف�صــ هــ

  . )١٦(ل��س� له و��ا ق�م�ًا، 

االن�ـــــ�اب ال����ـــــاني علـــــى فل�ـــــ���، علـــــى  ١٩٢٠ ول�ـــــا أقـــــ� مـــــ�ت�� ســـــان ر��ـــــ�  

ــ�� العــــ�ب  ــ�ًا بــ ــ�اعًا ج�یــ ــ�ء صــ ــ�انا ل�ــ ــان إیــ ــ�� �ــ ــ�ر، والــ ــ� بلفــ ــ� وعــ ــا ب��ف�ــ أن تل�ــــ�م ب���ان�ــ

ــه��ن�ة واالســــ�ع�ار ال����ــــاني مــــ� جهــــة ــلأخــــ��  مــــ� جهــــة، وال�ــ ــا أن وصــ ات قــــ�ار  � ، ومــ

ح��اجــــــات ضــــــ� هــــــ�ه مــــــ�ت�� ســــــان ر��ــــــ� إلــــــى فل�ــــــ��� اج�احــــــ� الــــــ�الد م�جــــــة مــــــ� اال

  .)١٧(ال��اسة

ــالل الف�ــــــ�ة مــــــا بــــــ��   ــ� ال�ــــــ�ت�� الع��ــــــي ١٩٢٠د��ــــــ���  ١٩-١٣وخــــ  األول انعقــــ

ــة  ــ�� ال��اســــ ــي: شــــ ــة، هــــ ــة ال����ــــ ــة م�ــــــاد� لل���ــــ ــ� ال�ــــــ�ت�� ثالثــــ ــ���، وأعلــــ ــي فل�ــــ فــــ

ــ�د�، وال����ــــة علــــى أســــاس ت�ــــ��ح  ــ�مي یهــ ــ� قــ ال�ــــه��ن�ة ال�ــــي ت��ــــ�� علــــى إقامــــة و�ــ

بلفــــ�ر، ورفـــــ� م�ـــــ�أ اله�ــــ�ة ال�ـــــه��ن�ة إلـــــى فل�ـــــ���، وال��ال�ــــة �إقامـــــة ح��مـــــة ت���ل�ـــــة 

  .)١٨(و���ة م��قلة

ــى   ــى  وعلـــ ــ�ت علـــ ــا أصـــ ــ��ح، إال أن ب���ان�ـــ ــ���ي لل��ـــ ــ�ف� الفل�ـــ ــ� الـــ ــ�غ� مـــ الـــ

ــام  ــي عـــ ــا، وأصـــــ�رت فـــ ــاب األ١٩٢٢م�قفهـــ ــ�د م ال��ـــ ــة ســـ ــى ال�ـــــ�ام ال���مـــ ــ� علـــ ــ�� أكـــ ، والـــ

ــلة مــــــ�  ــ��� سل�ــــ ــ� فل�ــــ ــ�ل� اج�احــــ ــة لــــ ــ�ة، ون���ــــ ــ��ع اله�ــــ ــ��ح، وت�ــــ ــة �ال��ــــ ال����ان�ــــ

ة، وشـــــــــ�اء األراضــــــــــي ال��ـــــــــاه�ات ال��ـــــــــ�دة �ال��اســــــــــة ال����ان�ـــــــــة، وفــــــــــ�ح �ـــــــــاب اله�ــــــــــ� 

، أخ�ــــــ� علــــــى مــــــا ورد فــــــي ال��ــــــاب األســــــ�د  �والم��ــــــاص نق�ــــــة الفل�ــــــ�����، ، )١٩(لل�هــــــ�د 

ــ� إمـــ��  ــي أن اإلعـــالن "لـــ�   Leopold Ameryل����لـ ــ�ع��ات ال�فـــ� الع��ـ وز�ـــ� ال��ـ

�ف�ـــــ� فـــــي ت���ـــــل فل�ـــــ��� ��ـــــل إلـــــى و�ـــــ� قـــــ�مي لل�هـــــ�د، ول�ـــــ� ��ـــــ� تأســـــ�� الـــــ��� 

، وقــــ� ق�ــــ� مــــ� ذلــــ� ان ال�هـــ�د ســــ�ف ����ــــ�ن ��انــــ� العــــ�ب معــــا فــــي )٢٠(فـــي فل�ــــ��� 

 ومــــع ذلــــ� اســــ���فل�ــــ��� و�ال�ــــالي لــــ� ��ــــ�أث�وا �فل�ــــ��� ولــــ� تقــــام دولــــة خاصــــة بهــــ�.، 

ــ���  ــ�ر لفل�ـــ ــ�وم بلفـــ ــى قـــ ــ��م إلـــ ــ��ح ال��ـــ ــا وال��ـــ ــى ب���ان�ـــ ــ� العـــــ�ب علـــ ــارس ح�ـــ ــي مـــ فـــ

  .١٩٢٥و�ب��ل 
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٤٥٣ 

عقــــــ� صــــــ�ور ت�ــــــ��ح بلفــــــ�ر اج�احــــــ� ال��ــــــا�� ال�ــــــ�ر�ة ف أمــــــا فــــــي ســــــ�ر�ا    

 إل�ــــــه. ح�ــــــ� ن�ــــــ� )٢١(ن ل��ــــــة لــــــ�ع� فل�ــــــ���� سل�ــــــلة مــــــ� ال��ــــــاه�ات، وشــــــ�ل ال�ــــــ�ر�

ــ�ر��ن  ــة  ال�ـــ ــل ت��ئـــ ــى انـــــه ���ـــ ــامعلـــ ــالد ال�ـــ ــ�ان بـــ ــ��� وفقـــ ــى فل�ـــ ــ���ة ب���ان�ـــــا علـــ  وســـ

ــ�غ�ها الع���ــــــــة ــ��ح )٢٢(صــــــ ــار ال��ــــــ ــا أثــــــ ــ�� ال��اســــــــ��� ، ��ــــــ ــة مــــــــ� االح��ــــــــاج لــــــ م�جــــــ

أن ف�هــــــا  اأكــــــ�و ، ��ع�ــــــ�ا ب����ــــــة اح��ــــــاج إلــــــى بلفــــــ�ر ) ٢٣(� فــــــي م�ــــــ��وال��قفــــــ�� ال�ــــــ�ر�

  .)٢٤(س�ًا أو اج��ا��اً ف�لها س�ا�فل���� ج�ء ح��� م� ال�ام، وال �ق�ل�ن 

م �ــــــأن مــــــ� ١٩١٧نــــــ�ف���  ١٦ردت ال���مــــــة ال����ان�ــــــة علــــــى تلــــــ� ال����ــــــة فــــــي 

ــ�د واألرمــــ� ل����ــــ� الــــ�الد مــــ� ن�ــــ� ال�ــــ�ك، وأن  م�ــــل�ة ال�ــــ�ر��� الع�ــــل ب�فــــاه� مــــع ال�هــ

معارضـــــ�ه� لل�هـــــ�د س��ـــــ� �الق�ـــــ�ة الع���ـــــة، وأنهـــــ� ســـــ�ف ��ققـــــ�ن هـــــ�فه� فـــــي فل�ـــــ��� 

ــ�ا، وأضــــــــاف �الی�ــــــــ�ن  ال م�الــــــــة، رضــــــــي العــــــــ�ب  ــاب�ات  Claytonأو ��هــــــ رئــــــــ�� ال��ــــــ

  .)٢٥(ال����ان�ة أنه ل� تقام في فل���� دولة یه�د�ة

 فـي ال�ـ�ر�  االت�ـاد  ج���ـة أع�ـاء مـ� ال�ـ�ر��� ال��اسـ��� إق�ـاعون�ـح فـي 

 وای�مـان أن لهـ� م��ـً�ا ال�ـه��ن�ة، الل��ـة أع�ـاء مـ� ع��ـ��� إلـى �ـال�ل�س القـاه�ة

�ف�ــ�ة ال�عــاون بــ��  إق�ــاعه�، وحــاول ب���ان�ــة إقامــة فل�ــ��� أجــل مــ� جهــ�ه ی�ــ�ل

 تلــ� م�ــل ت�ــ�ار اللقــاء ذلــ� إثــ� علــى ال����عــ�ن  قــّ�ر وقــ� �، وال�ــه��ن��العــ�ب 

  .)٢٦(االج��اعات 

 فـي اإلن�ل�ـ� ت�ـ�ك الع���ـة، ال��اسـ�ة ال���ـة ات�ـاه فـي ال�هـ�د  تلـ� مـعوت�ام�ـا 

  .)٢٧(ال��ف�� ب�� وجهات ال��� تق���  أجل م� ال�ه��ن��� ات�اه

و�ـــــ��� الـــــ�ع� أن ال�ع�ـــــاء ال�ـــــ�ر��� فـــــي م�ـــــ� شـــــع�وا �االرت�ـــــاح �عـــــ� تأك�ـــــ�ات 

ــة  ــي إقامــ ــ�ن فــ ــه��ن��� ال ی�غ�ــ ــ� أن ال�ــ ــان مــ ــ� إل�ــــه وای�مــ ــا ذهــ ــ�ق�ا مــ ــا صــ ــ�ن، ��ــ كالی�ــ

  .)٢٨ (ح��مة یه�د�ة

ــ� ��ــــــا جـــــاء علـــــى  ــ� اق��ـــــع ال�ـــــ�ر��ن فـــــي م�ـــ ــانوقـــ ال��ـــــ�ول�� ال����ــــــان���،  ل�ـــ

، ل�رجـــــة �هاخاصـــــة وأنهـــــ� �ـــــان�ا ����ـــــ�ن فـــــي ��ـــــف ب���ان�ـــــا، و��ـــــع�ن ثقـــــ�ه� فـــــي عـــــ�ال

ــ��  ــل��ان �ــــ� ن�ــ ــ� ســ ــ�ه� وهــ ــا،  �الــــ� أن أحــ ــة فــــي ب���ان�ــ ــع�ر العــــ�ب �ال�قــ ��ــــ�ورة شــ

  ) .٢٩(ت���� على أن م�الح الع�ب ل� ته�لوأن س�اس�ها 
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٤٥٤ 

ــ ــا دولـــــة ل� يأمـــــا فـــــي ال��ـــــا�� ال�ـــ ــ�ة ت�ـــــ�ل� م�هـــ ــ�، ف��ـــــ�ًا ل���صـــ ــا �عـــ ــان ���ـــ �ـــ

ــع ال�ـــــــائفي ف� ــاال�ضـــــ ــة – هـــــ ــ��ح -ال��ـــــــل��� وال��ارنـــــ ــال ت�ـــــ ــ� م�قفه�ـــــــا ح�ـــــ ــ� انق�ـــــ ، فقـــــ

ــ��ح،  ــ�ا ال��ـــ ــ� عارضـــ ــل��� فقـــ ــ� ال��ـــ ــ�ه� مـــ ــأن غ�ـــ ــأنه� شـــ ــل��� شـــ ــ�ة لل��ـــ ــ�ر، ��ال��ـــ بلفـــ

ــا��  ــ�ة م�ــــ ــاه�ات فــــــي عــــ ــ�لع� ال��ــــ ــ�م�� العــــــ�ب، وانــــ ــه القــــ ــع ت�جــــ ــ�� فــــــي ذلــــــ� مــــ م�فقــــ

وجهـــــ�ا عـــــ�ائ� االح��ـــــاج إلـــــى األم�ـــــ� ���ـــــل بـــــ� ال�ـــــ��� ح�ـــــ��، ت�ــــ�� ال��ـــــ��ح، و 

ــ� ت��ــــــ��  ــ� مـــــ� االج��اعـــــات �انـــ ــ�وا الع�یـــ ــ��ح، وعقـــ ــة ذات ال�ـــــلة �ال��ـــ ــ�ول الغ���ـــ والـــ

  .)٣٠(على ال��ال�ة �ال�فا� على وح�ة بالد ال�ام

�ال��ــــــ��ح، واع��ــــــ�وه ب�ا�ــــــة ج�ــــــ�ة إلقامــــــة تــــــ�زان ته� أمــــــا ال��ارنــــــة فقــــــ� رحــــــ� قــــــاد 

غل��ــــــة ال��ــــــل�ة، وقــــــابل�ا ال�هــــــ�د ال�ــــــه��ن�ة ال�ام�ــــــة إلــــــى ز�ــــــادة ال�ــــــ�ان إقل��ــــــي ضــــــ� األ

ال�هـــــ�د مقابـــــل العـــــ�ب �ال��ح�ـــــ�، و�ثـــــ� ذلـــــ� بـــــ�أت االت�ـــــاالت بـــــ�� ال��ارنـــــة وال�ـــــهای�ة، 

أحــــــ� و�ــــــالء شــــــ�اء  Yehoshua Hankinقــــــام ی�شــــــ�ا هــــــان���  ١٩٢٠ففــــــي عــــــام 

ه��ـــــة مـــــ� م�ارنـــــة ل��ـــــان،  األراضـــــي لـــــ�� ال���ـــــة ال�ـــــه��ن�ة ب����ـــــع اتفا��ـــــة صـــــ�اقة مـــــع

ــ�و  ــة العــ ــ�ة فــــي م�اجهــ ــاد�ة وال��اســ ــ�ارد االق��ــ ــ�� ال�ــ ــ� ذلــــ� ت��ــ ــة مــ ــ�ف ال��ارنــ ــان هــ و�ــ

  .)٣١(اإلسالمي ال����ك

ن معارضـــــة بـــــالد ال�ـــــام �انـــــ� فـــــي مع��هـــــا معارضـــــة ل��ـــــ��ح إوخالصـــــة القـــــ�ل 

، وح�ــــــــي قــــــــ�وم بلفــــــــ�ر إلــــــــى ال���قــــــــة فــــــــي مــــــــارس ١٩١٧بلفــــــــ�ر، واســــــــ���ت م�ــــــــ� عــــــــام 

ــه��ن�ة، أثـــــ� ذلـــــ� علـــــى م، ١٩٢٥ ون���ـــــة الرت�ـــــا� بلفـــــ�ر �ال��ـــــ��ح وتأی�ـــــ�ه لل���ـــــة ال�ـــ

  ، ��ا س�أتي.فل���� وس�ر�اردود الفعل على ز�ارته ل

  بلف�ر في فل����:

ــه��ني �إقامــــة و�ــــ�  ــ�وع ال�ــ ــ�ی� ت��ــــ�ا ال��ــ ــة الــ ــ�ز ال�اســ ــان بلفــــ�ر �عــــ� أبــ ل�ــــا �ــ

ــه��ن�ة ضــــــ�ورة  ــة ال�ــــ ــ�د فــــــي فل�ــــــ���، رأت ال���ــــ ــاح لل�هــــ ــه الف��ــــ ــه وذلــــــ� ب�ع�تــــ ت����ــــ

ــة ــ�ه ال�امعـــــة،  ، )٣٢(ال�امعـــــة الع���ـــ ــاء هـــ ــ�ا إلن�ـــ ــة تأی�ـــ ــ� مـــــ� أك�ـــــ� ال�اســـ ــان �عـــ ح�ـــــ� �ـــ

ــه ــای�  ف�ــــــ��� انــــ ــة م ١٩١٨فــــــي مــــ ــ�ًا لل�ارج�ــــ ــان �ع�ــــــل وز�ــــ ــ�ما �ــــ وافــــــ� علــــــى مق�ــــــ�ح ع�ــــ

  .)٣٣(وای�مان ���اء أرض في فل����، و�قامة جامعة ع���ة عل�ها
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٤٥٥ 

ــ ة واســــــــــــ�ق�ت اآلراء حــــــــــــ�ل اف��احهــــــــــــا فــــــــــــي أول ل�ــــــــــــا أن�ــــــــــــأت ال�امعــــــــــــة الع���ــــــــــ

ووافـــــــ� ب�صـــــــفه م���ـــــــارا ل�امعـــــــة �ام���ـــــــ�ج لـــــــى بلفـــــــ�ر إالـــــــ�ع�ة وجهـــــــ� م ١٩٢٥إب��ـــــــل

ــة - Clayton  عل�هـــــا دون علـــــ� �الی�ـــــ�ن  ــ� ســــــ��رس  –رئـــــ�� ال��ـــــاب�ات ال����ان�ـــ ورونالـــ

Ronald Storrs –  ــا ل��ــــارة رجــــل ال أحــــاك� القــــ�س و�ــــان ذلــــ� مــــ� غ�ــــ� ال�ق�ــــ�ل م��ــ

  .)٣٤( ه�اع���ة ال ت��� رؤ��ه دون عل� اغل��هق��ل ب��  �أ�ة���ى 

ــاق�علــــى أ�ــــة حــــال     ــ� � �ــــل�ة ال��ف���ــــةال ال�هــــ�د ال���لــــ�ن فــــي نــ فل�ــــ��� فــــي ال�ا�ــــع مــ

ــ�١٩٢٥ف��ایـــــــ�  ــا، فـــــــي ال�قـــــــ� ذاتـــــــه رأ� الـــــ ــ�ر إل�هـــــ ــألة وصـــــــ�ل بلفـــــ ــا أن ، م�ـــــ ع� م�هـــــ

ا  ــً ــه"، خ��صـــ ــ�ر لـــ ــ� ال م�ـــ ــارة غ�ـــ ــى إثـــ ــ��د� إلـــ ــاني ســـ ــي ب���ـــ ــار ���اســـ ال��ح�ـــــ� ال�ـــ

ــى  ــ�ب إلـــ ــي العـــ ــ� أراضـــ ــعة مـــ ــاحات شاســـ ــه نقـــــل م�ـــ ــ� ��ـــ ــ� تـــ ــي وقـــ ــ�  فـــ ــان  ی��افـــ ــه �ـــ أنـــ

  . )٣٥(ال�ه�د 

،  فــــــي فل�ــــــ��� ال�ــــــل�ة ال��ف���ــــــة العــــــ�ب ال���لــــــ�ن فــــــي فــــــي ال�قــــــ� ع��ــــــه احــــــ�ج

ــى  ــ�ع�ة إلــ ــ� خــــالل الــ ــة مــ ــة الع���ــ ــ�� لل�امعــ ــاح ال�شــ ــارتها، علــــى االف��ــ ــ�� اس��ــ ــ� تــ ال�ــــي لــ

ــاء  ــ�ل إلــــــى ج��ــــــع األمــــــاك� ال�ق�ســــــة أث�ــــ ــام  و�غــــــالق ال�ــــــ�ارس، وم�ــــــع ال�صــــ إضــــــ�اب عــــ

ــ�دا  ــ� عـــ ــ�له، وأن ت��ـــ ــ�م وصـــ ــ�اد یـــ ــ� �ال�ـــ ــ�ار م�لـــ ــ� ال�ـــــ�ف إصـــ ــاح، و�ال�ـــــ� مـــ االف��ـــ

فــــي ال�قــــ� ذاتــــه رســــل� هــــ�ا االح��ــــاج إلــــى بلفــــ�ر ، وأ)٣٦(�اإلن�ل���ــــة حــــ�ل ت�ــــ��ح بلفــــ�ر

ــ���ة ب��أ ــات اإلســـــالم�ة وال��ـــ ــل� ال����ـــ ــرســـ ــى �ـــ ــ�دة إلـــ ــارة ال���ـــ ــى ال��ـــ ــاج علـــ ات االح��ـــ

ــ�ة  ــالل الع�ــ ــ� خــ ــ� ت��ــــ� مــ ــ� لــ ــ� ول�ــ ــ�ة األمــ ــ���� أ إذ ع�ــ ــا اشــ ــل أن ق�ان��هــ ــ�م م�ــ ال تقــ

   .)٣٧(ه�ه االح��اجات إال م� خالل ال�ولة ال�����ة " ب���ان�ا" 

ــات  اح�ـــــ�ت  ــىتلـــــ� االح��اجـــ ــ���،  علـــ ــ�اع فل�ـــ ــ�� فـــــي ضـــ أن ت�ـــــ��ح بلفـــــ�ر ت�ـــ

ــ���،  ــي فل�ـــــ ــ���ة فـــــ ــات اإلســـــــالم�ة وال��ـــــ ــة لل����ـــــ ــ�وع ال��ل�ـــــ ــ�اح الفـــــ ــى اق�ـــــ ــاًء علـــــ و��ـــــ

ال�ــــــالي :ال�ــــــ�ان الــــــ�ی� هــــــ� ضــــــ�ا�ا ال��اســــــة ��ــــــان أصــــــ�رت ال�ــــــل�ة ال��ف���ــــــة الع���ــــــة ال

ــ���رة ســــ�ف ����عــــ�ن عــــ� اســــ���ال بلفــــ�ر، وفــــي یــــ�م ــ�عق� اج��اعــــات فــــي  ال�ــ وصــــ�له ســ

ــا أو  دور ال��ــــــادة لالح��ــــــاج وال�ــــــالة، و ســــــ����ع م��لــــــ� اله��ــــــات الع���ــــــة، ال�ع�ــــــ�ف بهــــ

ــ� ال�ع�ـــــــــ�ف بهـــــــــا، واله��ـــــــــات ال����ـــــــــة واأل��ــــــــان عـــــــــ� لقائـــــــــه عالن�ـــــــــة أو خاصـــــــــة،  غ�ــــــ

وال�ــــــــل�ات ال��ــــــــ�ولة عــــــــ� األمــــــــاك� ال�ق�ســــــــة وال��س�ــــــــات ال����ــــــــة ســــــــ���ع اإلذن لــــــــه 
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٤٥٦ 

ــ�ل إل�هـــــا، و  ــ�ر ال�ـــــ�ف س�ال�صـــ ــة ��ـــ ــ�ة �اللغـــ ــ�داء وتعل�قـــــات م���ـــ ــ�ود ســـ ــة ��ـــ الع���ـــ

ــة علـــــى  ــ��حاإلن�ل���ـــ ــة إلـــــى  ت�ـــ ــ�ول الع���ـــ ــي الـــ ــل�ات ال��اســـــ�ة فـــ بلفـــــ�ر. وس���ـــــ� ال�ـــ

االح��اجــــــات وال�ــــــل�ات ال�ــــــ���رة، وســــــ��� إخ�ــــــار ال���مــــــة الفل�ــــــ����ة �أنهــــــا ســـــــ���ن 

ــة ــة، العامـــ ــاه�ات ال�ه�د�ـــ ــة عـــــ� ال��ـــ أو ال�اصـــــة، ال��ـــــ�ح  م�ـــــ�ولة عـــــ� الع�اقـــــ� ال�ات�ـــ

  ) ٣٨(" بها أو غ�� ال���ح بها

ــ�� ــع �عـــــــ� ال�عارضـــــ ــة، مـــــ ــ�� ال���م�ـــــ ــ�ر�� ال�عل�ـــــ ــة تـــــ ــا قـــــــ�ر �ـــــــالب �ل�ـــــ  ك�ـــــ

ــادة ����ــــــ�ك القــــــ�س،  و�ــــــ�ا، ل�لفــــــ�ر ــا ال����عــــــة األرث�ذ��ــــــ�ة، ���ــــ ســــــ��ف� مقابلــــــة �أنهــــ

  .)٣٩(الل�رد بلف�ر، وس��اول م�عه م� ال�ص�ل لألماك� ال�ق�سة ال�����ة

 يال�ـــــ ع�ـــــ� ر�ـــــ�ع فل�ـــــ��� مـــــ� م��لـــــف ال��ائـــــف يون�ـــــ�ا ل���ـــــة االح��ـــــاج ال�ـــــ

��ق��ـــــــــاها رأت ال�ـــــــــل�ات ال����ان�ـــــــــة فـــــــــي فل�ـــــــــ��� ضـــــــــ�ورة تـــــــــأم�� بلفـــــــــ�ر  فقامـــــــــ�  

ثــــ� إتـــ� إل�هـــا مـــ� فل�ـــ��� أ�اســـ��عاء ال��عـــ�ث�� مـــ� ال�ـــ�� ال����ـــاني مـــ� م�ــــ� الـــ�ی� 

ــ�� ــ�اك مق�ــــل ال�ــ عــــام  ســــ�دار ال�ــــ�� ال��ــــ�� فــــي ال�ــــ�دان Lee Stack  لــــي ســ

  .)٤٠(ال�ه��ن�ة ، و�ان ذل� ب�اء على �ل� م� ال���ة ال��ف���ةم١٩٢٤

فـــــي ال�ا�ـــــع ع�ـــــ� مـــــ� مـــــارس غـــــادر بلفـــــ�ر إن�ل�ـــــ�ا، م�ـــــافً�ا �الق�ـــــار إلـــــى نـــــاب�لي 

ــ���ر�ة ــل أوًال لإلســــ ــا وصــــ ــا وم�هــــ ــي إ��ال�ــــ ــي وال��ــــــ�ول��  -فــــ ــال���ال الل��ــــ ــى �ــــ ــ� ال�قــــ ح�ــــ

ــان��� ــل , )٤١(ال����ـــ ــ� ق��ـــ ــي م�ـــ ــ�ه فـــ ــاء ت�اجـــ ــ� وأث�ـــ ــي رف�ـــ ــاه�ات ال�ـــ ــ� ال��ـــ ــ� مـــ �الع�یـــ

الـــــ�ی� تـــــ� اع�قـــــاله� مـــــ�  )٤٢(الـــــ������ الفل�ـــــ������ ال����ـــــ�� فـــــي م�ـــــ�ز�ارتـــــه مـــــ� ق�ـــــل 

   .)٤٣(ق�ل إس�اع�ل ص�قي وز�� ال�اخل�ة ال���� 

ــ���  ــ�ه� مـــــــ� العـــــــ�ب ال����ـــــــ�� ���ـــــــ� قـــــــ� �ن الفل�ـــــــ����أو�ـــــ � وال�ـــــــ�ر��� وغ�ـــــ

ــام ح��مــــة  � قــــام�ا �الع�یــــ� مــــ� ال��ــــاه�ات ���ــــار�ة �عــــ� ف�ــــات ال�ــــع� ال��ــــ�  ضــــ� ��ــ

أح�ــــــ� ل�فــــــي ال�ــــــ�� م�ــــــ�ال لل���مــــــة ال��ــــــ��ة فــــــي اح�فــــــاالت  إ�فــــــاد اح�ــــــ� ز�ــــــ�ر ن���ــــــة 

  )٤٥(١٩٢٥س�ة  )٤٤( اف��اح ال�امعة الع���ة

ــة  ــى ال���مـــــــ ــة الع���ـــــــــة علـــــــ ــاالت ال�امعـــــــ ــ�ر اح�فـــــــ ــ�  الـــــــــ�ع�ة ل��ـــــــ ــ� تق��ـــــــ لـــــــ

ال��ــــــ��ة ف��ــــــ� بـــــــل وجهــــــ� دعـــــــ�ة م�اثلــــــة إلــــــى ال�ـــــــ�خ م��ــــــ� ���ـــــــ� مف�ــــــي الـــــــ��ار 

ــ��ة واللــــــ�ی�  ــ�اذ �ال�امعــــــة ال��ـــ ــ� ز�ــــــي �اشـــــا األســـ ــ����ر اح�ـــ ــ��ة ســـــا�قا و�ــــــ�ل� الـــ ال��ـــ

ــا، و  ــ�دا عل�هـــ ـــ� یـــ ــا ولـــ ــاعأه�الهـــ ــه � إلق�ـــ ــ� إل�ـــ ــ��ار ذهـــ ــي الـــ ــ� مف�ـــ ــ�د م�ـــ ــ� یهـــ عـــــ� مـــ
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٤٥٧ 

ــ�ا  ــف� وأل�ــ ــقة ال�ــ ــ�ر ���ــــ� ال�ــــ� وم�ــ ــاح ، فاع�ــ ــ�ا االف��ــ ــ� هــ ــ� أن ���ــ ـــ� العلــ ـــ�ه بـاســ ورجــ

ـــ�  ــا أوضـــــح لـهـــ ــا ضـــــاق بهـــــ� ذرعـــ ــه ت�ـــــه�الت ���ـــــ�ة فـــــي ال�ـــــف� ، فل�ـــ عل�ـــــه وع�ضـــــ�ا عل�ـــ

�انــــه ال ��ــــ���ع أن ���ــــ� اح�فــــاال ��ــــيء إلــــى أهــــل فل�ــــ��� الــــ�ی� هــــ� فــــي حالــــة حــــ�اد 

  .)٤٦(���� ه�ه ال�امعة 

وصـــــل بلفـــــ�ر إلـــــى فل�ـــــ��� عـــــ� ���ـــــ� ال�ـــــ�� ال��ی��ـــــة ال����ان�ـــــة ع�ـــــ� شـــــ�ال 

ــ� مــــارس  وصــــل إلــــى تــــل أب�ــــ�  ــادس والع�ــــ��� مــ ــ��اء , وفــــي ال�ــ اخ��ــــ� جــــ�رج ، و  )٤٧(ســ

ل��افقــــــة    -م�ــــــاع� مــــــ�ی� ال�علــــــ�� فــــــي فل�ــــــ���–  ��George Antoniusن�ــــــ�سأن

، والــــ�� وصــــف �أنــــه دأب علــــى تقــــ��� ال��ــــح ل�لفــــ�ر أث�ــــاء وجــــ�د بلفــــ�ر فــــي هــــ�ه ال�حلــــة 

ــ�ر�ا  ــي فل�ـــــ��� وســـ ــ� فـــ ــ��ي ) ٤٨(األخ�ـــ ــي م�ـــ ــ�س ��ـــــ�ا�� ع��ـــ ــاول أن��ن�ـــ ــ�ما حـــ ، وع�ـــ

ــ�ی�  ــام شــ ــ��ع �اه��ــ ــه��ن�ة ، اســ ــ� ال�ــ ــ�داد ضــ ــة فــــي فل�ــــ���  تــ ــه أن ال�عارضــ أن ��ــــ�ح لــ

ــاب ثــــــ�  ــع حــــــ�وثها مــــــ� جــــــ�اء هــــــ: " أجــــ ــا �انــــــ� الع�اقــــــ� ال���قــــ ــان أنــــــه مه�ــــ ــارة فــــ �ه ال��ــــ

ــة"  ــ��� إ –"ال����ــــ ــي فل�ــــ ــ� لل�هــــــ�د فــــ ــ�ل غ�ــــــ�  -قامــــــة و�ــــ ــام ��ــــ ــ�ة لاله��ــــ ــ� "م��ــــ �انــــ

 . )٤٩("عاد�

ــى  ــارس ح�ـــ ــ��� مـــــ� مـــ ــادس والع�ـــ ــ�� ال�ـــ ــ�ة بـــ ــي الف�ـــ ــي فل�ـــــ��� فـــ ــ�ده فـــ ــاء وجـــ أث�ـــ

ال�ــــــا�ع مــــــ� ال�ــــــه� ال�ــــــالي شــــــارك فــــــي اف��ــــــاح عــــــ�د مــــــ� ال��ــــــار�ع، فــــــي م��لــــــف ر�ــــــ�ع 

ل�امعــــة الع���ــــة فــــي و�ــــان علــــى رأســــها اف��ــــاح ا )٥٠(والقــــ�س)فل�ــــ��� (ح�فــــا وع�ــــا و����ــــا 

  .)٥١(١٩٢٥األول م� أب��ل 

ــ�� ــ�ر لفل�ـــ ــ�ة بلفـــ ــ� أن دعـــ ــ� ذلـــ ــ�  �و���ـــ ــة  لـــ ــة الع���ـــ ــاح ال�امعـــ ــ�ف اف��ـــ ــ� بهـــ ت�ـــ

فقـــــ� و�ن�ـــــا جـــــاءت دع�تـــــه فـــــي إ�ـــــار اف��احـــــه لعـــــ�د  مـــــ� ال��ـــــ�وعات و�انـــــه ���ـــــل احـــــ� 

ــاك أو  ــ�د ه�ــــ ــ��� ال�هــــ ــ��ل�� ال�ســــ ــاألح�� ال��ــــ ــ����ة أو �ــــ ــة الفل�ــــ ــي ال���مــــ ــ��ل�� فــــ ال��ــــ

  ز��� صه��ني ����.

ــل ال�� ــى تــــل ج�ــ ــي أ���ــــ� علــ ــة ال�ــ ــ� ال�امعــ ــاح ل�لــ ــان إعــــالن االف��ــ ــل كــ ــ�ن، ال��ــ �ــ

، ح�ــــ� القــــى )٥٢( مــــ� ق�ــــل ال�هــــ�د  علــــى القــــ�س �هــــ� ��ــــه بلفــــ�ر ��ــــ�ل م��ــــ� لإلع�ــــاب 

و�ـــــ� قـــــ�مي  إن�ـــــاءخ��ــــة أث�ـــــى ف�هـــــا علـــــى ال�هـــــ�د وال����ـــــة ال�ــــه��ن�ة وجه�ده�ـــــا فـــــي 

   ) .٥٣(لل�ه�د 
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٤٥٨ 

ــة  ــاح ال�امعـــــة الع���ـــ ــ�ا الـــــ�ع�ة ل��ـــــ�ر اف��ـــ ــ�د قـــــ� وجهـــ و�ـــــ��� أن ال��ـــــ��ل�� ال�هـــ

إلـــــى عـــــ�د مـــــ� عـــــ�ب فل�ـــــ���، ل�ـــــ� ��ـــــعة أشـــــ�اص ل�ـــــ�ا الـــــ�ع�ة، علـــــى رأســـــه� رئـــــ�� 

ــار هللا)  ــ���اف ال�ـــــ���ة (علـــــى جـــ ــة االســـ ــ��ي) وع�ـــــ� م���ـــ ــ�س (راغـــــ� ال��اشـــ ــة القـــ بل��ـــ

ــة  ــل اشــــ��اكه� فــــي اف��ــــاح ال�امعــ ــ� ق��ــ ــال�ف� مــــ� وقــ ــل العــــ�ب �ــ ��ــــاع� الســــ��فافه� �ق�ــ

  . ) ٥٤(�الفل������

ــاح  ــة اف��ـــــ ــار هللا فـــــــي ع�ل�ـــــ ــ��ى وعلـــــــى جـــــ ــ� ال��اشـــــ ــار�ة �ـــــــال مـــــ ــ� �انـــــــ� م�ـــــ لقـــــ

ــا م�ـــــــــال�ه�ا  �ال�ـــــــــل�ات  ــة الع���ـــــــــة إلــــــــى انه�ـــــــــا ی����ـــــــــان إلــــــــى عـــــــــائل��� وثق�ــــــ  ال�امعــــــ

ــ� مهادنــــة لل�ــــل�ات ال����ان�ــــة م�ــــ� قــــ�وم  ال����ان�ــــة وال�ــــه��ن�ة فــــي فل�ــــ��� ف�ان�ــــا اك�ــ

ال����ــــــان��ن ال�هــــــا، �اإلضــــــافة إلــــــى انه�ــــــا ��ــــــغالن م�اصــــــ� ر��عــــــة فــــــي فل�ــــــ��� ، فــــــي 

ــل�ات  ــا �ال�ـــ ــه الـــــ�ع�ة إلـــــى �عـــــ� العـــــائالت األخـــــ�� ال�ـــــي ســـــاءت عالقاتهـــ حـــــ�� لـــــ� ت�جـــ

ــ ــ��ي وال�ـــــ ــة ال��ـــــ ــة م�ـــــــل عائلـــــ ــل�ات ال����ان�ـــــ ــة لل�ـــــ ــ� أقـــــــل مهادنـــــ ــا �انـــــ ي ت��ـــــــ�ت �أنهـــــ

  . )٥٥(ال����ان�ة

فـــــي حـــــ�� اســـــ�ق�ل م�ا��ـــــ� تـــــل أب�ـــــ� وال��ـــــ�ع��ون ال�هـــــ�د بلفـــــ�ر ���اســـــة أبه�تـــــه 

  .)٥٦(��اد عام�اس�ق�له الع�ب الفل������ن 

وخــــــالل هــــــ�ه ال��ــــــارة لــــــ� ی�اجــــــه بلفــــــ�ر �ــــــأ� م�ــــــاه�ة فــــــي فل�ــــــ���؛ ح�ــــــ� قامــــــ� 

ــة �ا ــ� العــــــ�ب اإلدارة ال����ان�ــــ ــائ�ة مــــ ــ� ال�ــــ ــال الع�اصــــ ــ��ع���  ع�قــــ ــ� ال�ــــ ــ�ة ع�ــــــ� مــــ وســــ

ع�ـــــ�ة وصـــــ�ل بلفـــــ�ر إلـــــى القـــــ�س؛ ومـــــ� ثـــــ� فلـــــ� ����ـــــع� بلفـــــ�ر ال�ـــــ�� وذلـــــ�  ،ال�هـــــ�د 

  .)٥٧(ال�ع�ي ض� ز�ارته

ــام فــــ�ر  اإلضــــ�اب عــــالن إ قــــ�ار األحــــ�اب الع���ــــة فــــي فل�ــــ���  كــــان ذلــــ� ن���ــــة العــ

ــالت ال��ار�ـــــة ــالق ال��ـــ ــاف فـــــي ال��ـــــاج� و�غـــ ــ�وم بلفـــــ�ر واالع��ـــ ــع دخـــــ�ل اللـــــ�رد  ،قـــ وم�ـــ

ــع ال��ــــــام�� العــــــ�ب فــــــي القــــــ�س  إلــــــى ــة �ــــــ�ل� قــــــ�ر ج��ــــ ــع ال�عابــــــ� ال����ــــ ال�ــــــ�م وج��ــــ

قاضـــــــي  ىلـــــــإوابلغـــــــ�ا ذلـــــــ�  ��ـــــــ�ر لل�ل�ـــــــات،وســـــــائ� مـــــــ�ن فل�ـــــــ��� االم��ـــــــاع عـــــــ� ال

� الفل�ــــــــ����ة، وتــــــــ� م�ــــــــع ج��ــــــــع ال�ل�ــــــــة إلــــــــى ج��ــــــــع فــــــــ�وع ال��ــــــــاك إلبالغــــــــهالق�ــــــــاة 

ــ�ارات األجـــــــــــ�ة أ ، ��ـــــــــــا )٥٨(الفل�ـــــــــــ������ مـــــــــــ� دخـــــــــــ�ل ال�ـــــــــــ�ارس علـــــــــــ� أصـــــــــــ�اب ال�ـــــــــ

  ٥٩(اإلض�اب 
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٤٥٩ 

العــــام، وحالـــــة ال�ــــ�� الع��ــــي ال�ـــــي شــــه�تها فل�ـــــ���  اإلضــــ�اب علــــى الــــ�غ� مـــــ� 

االق��ــــــاد�ة، إال أن القــــــ�س شــــــه�ت �عــــــ� ال��ــــــاه�ات  األن�ــــــ�ة�ــــــان ال��ــــــارة، وتع��ــــــل إ

  .)٦٠(ال�اف�ة ل�ج�د بلف�ر في فل����  ال��ف�قة

علــــى مــــا ی�ــــ�و أن حــــ�وث م�ــــاه�ات فــــي القــــ�س ضــــ� بلفــــ�ر قــــ� ت�ــــ� ت�ــــ� أعــــ�� 

ــ��رس  ــ� ســ ــ�س -رونالــ ــاك� القــ ــ�  -حــ ــ� ثــ ــ� ومــ ــ�ا األمــ ــ�ه بهــ ــ� ت��ــ ــة لــ ــل�ة ال��ف���ــ إذ أن ال�ــ

لـــ�ع� ال��ــــاه�ات فـــي القــــ�س و���ـــ� ذلــــ� عـــ�م وجــــ�د  وجـــه اع��اضـــه علــــى ذلـــ� �ال�ــــ�اح

  أ� م� أن�اع ال��اه�ات في ���ة أرجاء فل����.  

ال�ـــــي تع�ـــــ� عـــــ� رفـــــ�  األعـــــالم ال�ـــــ�داءون���ـــــة ل�الـــــة اإلضـــــ�اب العـــــام وان��ـــــار 

ــع  ــال تلــــ� األعــــالم ع�ــــ� رفــ ــه��ن�ة إلــــى إ��ــ ــأت ال���ــــة ال�ــ ــ�ر فــــي فل�ــــ��� ل�ــ وجــــ�د بلفــ

ــة  الع�یــــ�  ــ� اإلعــــالم ال��نان�ــ ــة و مــ ــاني فــــي ال�ا��ــ ــ� الــــ���ي ال��نــ ــا للع�ــ ــا ت����ــ ال�ــــي تــــ� رفعهــ

  . )٦١( ال��ی�ة

، ز���ــــة ال��ــــ�ع��ة األم����ــــة فــــي القــــ�س،  Berth Fisterوتــــ��� ب��ثــــا ���ــــ�� 

أن بلفـــــ�ر "لـــــ� یل�ـــــ� ال��ـــــاك� الع���ـــــة وأمـــــاك� الع�ـــــل ال���ـــــ�ة �ال�ـــــ�اد مـــــع رفـــــع األعـــــالم 

  .)٦٢(م�اً�ا �ال�های�ة ال�ی� ل� ی����ه یالح� ما ح�له  نه �انال��داء. أل

 ل��ـــــارة بلفـــــ�ر لألمـــــاك� ال�ق�ســـــةوعلـــــى رأســـــه� ال�ف�ـــــي و��ـــــاء علـــــى الـــــ�ف� الع��ـــــي 

یـــــ�ور  �افـــــ� أالف، وال ســـــ��ا ال��ـــــ�� األق�ـــــى، ن�ـــــ��ه ال�ـــــ��ة �ـــــأن ال�ضـــــع �ـــــالغ ال�ـــــ�ء

ــ ــه ، )٦٣(ىال��ـــــ�� األق�ـــ ــ����ن دخ�لـــ ــا رفـــــ� ال��ـــ ــًا ��ـــ ــ���ة ��قـــ ــة ال��ـــ ــاك� ال�ق�ســـ األمـــ

  . )٦٤(ل���ة ال��ان الع�ب 

ــ�ر  ــاه بلفـــــ ــ��ي ت�ـــــ ــ� ال��ـــــ ــة الغ�ـــــ ــه حالـــــ ــي م���اتـــــ ــ��رس فـــــ ــ� ســـــ ــ�ر رونالـــــ و��ـــــ

��قـــــ�ل : " دخـــــ�ل ����ـــــة الق�ـــــ� ال�قـــــ�س حـــــ� ال ��ـــــ� أن ��ـــــ�م م�ـــــه اللـــــ�رد بلفـــــ�ر لـــــ�ل� 

ــ�ارع ا ــ� ال�ــ ــ�ع�ا ع�ــ ــا��ة ، وأســ ــ�ل ال��ــ ــي قــــ�رت ق�ــ ــ�ق فــ ــ� تغــ ــي �انــ ــ�رة ال�ــ ــ�قة ال���ــ ل�ــ

ال�ــــ��، فــــال ت�ـــــ�ع إال أصــــ�ات ال�ـــــ�ال�ج ، وع�ــــ�ما رفعـــــ� یــــ�� �ال���ـــــة لألفــــ�اد القالئـــــل 

الـــــ�ی� قابل�ـــــاه� وردوا ت���ـــــي، ت���ـــــ� أن ��ـــــ� بلفـــــ�ر أنـــــه ال�ق�ـــــ�د �ال���ـــــة، وقـــــ� عل�ـــــ� 

ــ ــ�ی�ا ح�ـــ ــام شـــ ــان ال�حـــ ــة �ـــ ــاب ال����ـــ ــ�، وقـــــ�ب �ـــ ــ�ا ال��ـــ ــا علـــــى هـــ ــه فه�هـــ ــ� ذلـــــ� أنـــ ى �عـــ
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٤٦٠ 

ف��نــــا فــــي أن ن�ــــ� م��جــــا ع�ــــ� دیــــ� األ��ــــا� وع�ــــ�ما أدرك ال��ــــ� ذلــــ� ه�عــــ�ا إلــــى ه�ــــاك 

  . )٦٥(ان��ارا ل�ا، و��ل� أص��� ال��ق خال�ة فع�نا أدراج�ا سال���

ــ��� فــــــي       ــي فل�ــــ ــ����� العــــــ�ب فــــ ــل��� وال��ــــ ــ�� ال��ــــ ــ�ة ال��قــــــف بــــ ــع وحــــ ــا ج�ــــ ول�ــــ

صــــالة ال��عــــة فــــي ��ــــة ال�ــــ��ة �ــــان ��� أنــــه فــــي �ــــوُ إ�ــــار ال���ــــة ال����ــــة الفل�ــــ����ة، 

ا عـــــ� العـــــ�ب، و�ـــــان  مــــ� بـــــ�� ال���ـــــ�ث�� حـــــ�ل ز�ـــــارة بلفـــــ�ر اث�ـــــان مـــــ� ال��ـــــ����� دفاعـــــً

  . )٦٦(م� غ�� ال����ق أن ی�خل ال������ن إلى ه�ا ال���� في م�ل ه�ه ال��اس�ة

ــ�ف��� الفل�ـــــــــ������  ــ�س دعـــــــــا ال�ـــــــ ــل مغـــــــــادرة اللـــــــــ�رد بلفـــــــــ�ر ل��ی�ـــــــــة القـــــــ وق��ـــــــ

���ــــــ�ث ��ــــــه عــــــ� ز�ارتــــــه، فلــــــ� یــــــ�ه� أحــــــ� مــــــ� لواألجانــــــ� إلــــــى عقــــــ� مــــــ�ت�� صــــــ�في 

  .)٦٧(ال��ف��ن األجان� ال�ه��ن��ن  ه، بل ح�� الع�ب  ال��ف���

اللـــــ�رد  ق�ـــــى دعـــــ�ا ��ـــــه��ـــــا مـــــ� فـــــ�ق م��ـــــة األفــــي ذلـــــ� ال�ـــــ�م ألقـــــى الـــــ�ع� خُ 

ــا.  ــات أهلهـــ ــا ل���ـــ ــي دخلهـــــا خالفـــ ــ�الد ال�ـــ ــادرة الـــ ــى مغـــ ــ�ر إلـــ ــ�ا بلفـــ ــ�وب ال�ـــــامي وأبلغـــ ال��ـــ

ــ�ل� ــع�  )٦٨(بــــــ ــ�� ال�ــــــ ــاج والــــــــ�ف� لــــــ ــاه� االح��ــــــ ــ�الغ م�ــــــ ــ��فة الــــــ ــ� وصــــــــف� صــــــ وقــــــ

ــارة فقالـــــ�:  ــاء ال��ـــ ــ�ر أث�ـــ ــا بلفـــ ــ�ارع " الفل�ـــــ���ي وال�ـــــي ق��ـــــل بهـــ ــ�ر فـــــي شـــ ــاه� بلفـــ ــ� شـــ لقـــ

ح�ـــــــ� أوصـــــــ� العـــــــ�ب فـــــــي شـــــــ�ارع شـــــــاغ�ة ،  القـــــــ�س فـــــــي أول یـــــــ�م مـــــــ� شـــــــه� رم�ـــــــان

فل�ـــــــ��� ج��ـــــــع م�ـــــــازله� وحـــــــ�ان��ه� ون�افـــــــ� م�ـــــــازله� ورفعـــــــ�ا األعـــــــالم م���ـــــــة ووضـــــــع�ا 

إشــــارات ال�ـــــ�اد فـــــي ���ــــ� مـــــ� األمـــــاك� اح��اجــــا علـــــى ز�ـــــارة اللــــ�رد بلفـــــ�ر. ولـــــ�� خ�ـــــي 

ــ�  ــام علــــــى ج�ــــــل ال���ــــــ�ن وال �ف�عــــــ�ن مــــ ــ��ا فهــــــ� ال ���ــــــ�ن ذلــــــ� ال��ــــــاء ال�قــــ العــــــ�ب شــــ

معـــة نف�ــــها بــــل هــــ� ���ــــ�ن ��ــــ�ة ال�ــــازح�� إلــــى فل�ــــ��� مــــ� ال�هــــ�د �عــــ� أن ســــاع�ه� ال�ا

ن مــــا تـــ� �ـــان  غ�ــــ� الئـــ� �ال��ــــ�ة رونالــــ� ســـ��ر أ, و��ـــ�  )٦٩(" ت�ـــ��ح بلفـــ�ر علــــى ذلـــ�

�هــــ� ثقـــة وع��فـــة ال�ــــهای�ة ومـــ�� قلــــة فهـــ� ل�ـــ�ن لل�ضــــع علـــى األرض فــــي أل�لفـــ�ر وقـــ� 

ــ�ر  ــ� نفــــ ــ�ه�فل�ــــــ��� وع�ــــ ــ� و�ــــ ــ�ه� مــــ ــا إلزالــــ ــ�وع ب���ان�ــــ ــ� م�ــــ ــ������ مــــ ــ� , و  الفل�ــــ تــــ

وعلـــــ� الـــــ�ع� علـــــى مقابلـــــة الفل�ـــــ������   )٧٠(تـــــ�ف�� األمـــــ� ل�لفـــــ�ر عـــــ� ���ـــــ� ال�ام�ـــــة 

ل�لفــــ�ر أنــــه لــــ�ال ت�ــــ��ح بلفــــ�ر لق��ــــل ���ــــل مــــا ق��ــــل �ــــه غ�ــــ�ه مــــ� ال�ع�ــــاء اإلن�ل�ــــ� مــــ� 

 �Nortt Cliffل�ــــــ�  رت ولــــــ�رد نــــــ�  scuittال�فــــــاوة واإلجــــــالل م�ــــــل ال��ــــــ�� ســــــ���� 

واآلخــــــــ��� مــــــــ� أن�ــــــــار ال�امعــــــــة ال�ــــــــه��ن�ة،  Monde Alfred م�نــــــــ�  � �ــــــــوال�ـــــــ�� الف� 
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٤٦١ 

ــفال�قا�عـــــــــة ضـــــــــ� ال��ـــــــــ��ح الـــــــــ�� أصـــــــــ�ره ال ن ��ـــــــــ�� ال�احـــــــــ� أ، و  )٧١(�رد بلفـــــــــ�رلـــــــ

اســــ���ار بلفــــ�ر لــــ�ع� ال���ــــة ال�ــــه��ن�ة لــــ� ��ــــ� �ال��ــــ��ح الــــ�� مــــ�ح ال�هــــ�د و�ــــ� لهــــ� 

ــا فقــــــ�، و�ن ١٩١٧فــــــي نــــــ�ف���  ــ�  ارهاســــــ���  ��ــــــ��  �ــــ فــــــي دع�ــــــه لل���ــــــة ال�ــــــه��ن�ة مــــ

ه للعــــــ�ب الفل�ــــــ������ علــــــى ئــــــ، فــــــي ال�قــــــ� ذاتــــــه �ــــــان ��هــــــ� ع�ا١٩٢٥وح�ــــــى  ١٩٠٥

فـــــ�ف�، و �ـــــان  �ـــــهم �لـــــ� مقابل١٩٢١ســـــ��ل ال��ـــــال :ع�ـــــ�ما زار ال�فـــــ� الفل�ـــــ���ي ل�ـــــ�ن 

  .)٧٢(الل�رد بلف�ر ��اه� �ع�ائه لل�ع� الع��ي م�ا زاد م� ��اه��ه� له

ــغ  ــ��� ف�لـــ ــي فل�ـــ ــ�د فـــ ــ�اد ال�هـــ ــادة أعـــ ــع ز�ـــ ــارة ت�ام�ـــــ� مـــ ــ� إن ال��ـــ ــى ذلـــ أضـــــف إلـــ

ــ�ده�  ــام  ١٣٠عــــ ــ� أن �انــــــ� ١٩٢٤ألــــــف عــــ ــام  ٨٠م �عــــ ــ� ١٩٢١الــــــف فــــــي عــــ م مع��هــــ

ف�ضــــــ� ع�ــــــ�ة األمــــــ� ع�ــــــ�ما ، عــــــالوة علــــــى ذلــــــ� انــــــه  )٧٣(مــــــ� یهــــــ�د أورو�ــــــا ال�ــــــ���ة 

ع ع�ـــــه اللـــــ�رد بلفـــــ�ر م، دافـــــ١٩٢٢أث�ـــــاء شـــــه� ی�ل�ـــــ� االن�ـــــ�اب ال����ـــــاني علـــــى فل�ـــــ��� 

وحــــــــــ� ح��م�ـــــــــــه فــــــــــي م�لـــــــــــ� اللــــــــــ�ردات ال����ـــــــــــاني علــــــــــى ق�ـــــــــــ�ل االن�ــــــــــ�اب علـــــــــــى 

ــ���، ــافة )٧٤(فل�ــ ــ�وا إلإلــــى أ. إضــ ــ�ب قــــ� ن�ــ ــاع�ته فــــي ن العــ ــة الع���ــــة وم�ــ ن�ــــاء ال�امعــ

ــاح  ــ�ره حفـــــل االف��ـــ ــه ذلـــــ� وح�ـــ ــ�ر لتع��ـــــ� علـــــى أنـــ ــ��ح بلفـــ ــة وت�ـــ ــ�ة ال�ه�د�ـــ ــ�د الف�ـــ �جـــ

  .)٧٥(ولى مهامها ت�ر�� ون�� اللغة الع���ة أنها وضع� في أح�� 

ــ��     ــا ســ ــ�غ� م�ــ ــ�ر  علــــى الــ ــة بلفــ ــة ��ه�ــ ــادت ال�ــــ�ف ال����ان�ــ ــيأشــ ــ��� و  فــ ــا أفل�ــ نهــ

فــــــي ال�قــــــ� نف�ــــــه تــــــ� اإلشــــــادة �ال��ــــــادة الع���ــــــة إل�هارهــــــا قــــــ�ًرا مــــــ�  ،لق�ــــــ� ق�ــــــ�ال ح�ــــــ�ا

ــاه�ة أو فل�ـــــ��� ا فـــــي القـــ ــً ــ�ف� الـــــ�� لـــــ� ��ـــــ� م��قعـــ ــه )٧٦(ضـــــ�� الـــ ن أ، وذ�ـــــ� بلفـــــ�ر ذاتـــ

ــاج  ــ� ت��ـــ ــ� إلـــــى إح��مـــــة فل�ـــــ��� لـــ ــاه�ات الع���ـــــة ضـــ ــع ال��ـــ ــ�دة ل��ـــ جـــــ�اءات أم��ـــــة م�ـــ

  .)٧٧(ز�ارته، ألن الع�ب وال�ه�د على أ��ة ال�الم وال�ئام

ــ�و       ــا ی�ـــ ــارة أ وعلـــــى مـــ ــ� ز�ـــ ــاه�ات ق��ـــــة ضـــ ــ� إقامـــــة م�ـــ ن عـــــ�وف العـــــ�ب عـــ

، �ــــــــ�ل� ��ــــــــام )٧٨(ة ال����ان�ــــــــةه� مــــــــ� ال�ــــــــ� ال��ی��ــــــــة لل���مــــــــفبلفــــــــ�ر راجــــــــع إلــــــــى خــــــــ� 

ال�ــــــل�ات ال����ان�ــــــة فــــــي فل�ــــــ��� ب���ــــــ�� فل�ــــــ��� مــــــ� �ــــــل ال�عارضــــــ�� ل�لفــــــ�ر مــــــ� 

ــة ال�ـــــــ��ع�� مـــــــ�ه� �اإل ــ�ب و�هـــــــ�د وخاصـــــ ال أ� علـــــــى �ضـــــــافة إلـــــــى ر��ـــــــة الفل�ـــــــ����عـــــ

ــ�اعه� ال ــي صــ ــا فــ ــ�وا ب���ان�ــ ــي���ــ ــه��ن�ة ح�ــــ�  ���ــ ــة ال�ــ ــ�د وال���ــ ــع ال�هــ ــادم مــ ن أوالقــ
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٤٦٢ 

ی�ــــــ� أأع�ــــــال ال���ــــــة ال�ــــــه��ن�ة م�ــــــل اف��ــــــاح ال�امعــــــة الع���ــــــة ح�ــــــل� علــــــى م�ار�ــــــة وت

  )٧٩(رسل�ا وف�د ل���ر االف��اح أورو��ة ال���لفة الل�ی� ال�ول األ ع�د م�

  :بلف�ر في س�ر�ا

ــ�ه  ــ��� ال��ـــــ��� ضـــ ــة الع���ـــــة، اســـ ــ�ر إلـــــى ال���قـــ ــ�ل اللـــــ�رد بلفـــ ــار�خ وصـــ م�ـــــ� تـــ

علــــــى  مــــــ� االن�قــــــادات ال��ــــــ���ةح�لــــــه  ال�ــــــي شــــــ�� فــــــي ال�ــــــ�افة ال�ــــــ�ر�ة   هــــــ�ادةدون 

ــ���ه وعلــــى  ــة األن�لــــ� ف�ن�ــــ�ة ت�ــ ــ� ن�ــــ� قلــــ�  )٨٠( ال���قــــة فــــياإلم���ال�ــ ــى الــــ�غ� مــ علــ

ــات الف�ن�ـــــي فـــــي ب�ـــــ�وت  ــالـــــ�� �لـــــ� ال����عـــ ــع عـــــ� �ـــــل مـــــ� ال�ـــ ــاد ا�افة أن ت���ـــ ن�قـــ

  .)٨١(م�جه ل��� م� رعا�ا دولة ص��قة وحل�فة لف�ن�ا

ــل ــ� ق�ـــ ــارة بلفـــــ�ر مـــ ــاءت ال�عارضـــــة ل��ـــ ــ�� ت�ز�ـــــع  جـــ ــ� ال����لـــــي ال�ـــــ�ر� فـــ ال��لـــ

شـــــــ�ائ� ال�ـــــــ�اد وال���ــــــــ�رات ال�ـــــــي تـــــــ�ع� ال�ــــــــاس إلـــــــى إ�هـــــــار تعــــــــا�فه� مـــــــع إخــــــــ�انه� 

  الفل������� و��اه��ه� لل�ه��ن�ة.

ــى ل ــات علـــ ــ�ة اح��اجـــ ــة، عـــ ــة والع���ـــ ــ�ائفه� ال�ی��ـــ ــ�ر��ن ����لـــــف �ـــ ــل ال�ـــ ــ� أرســـ قـــ

ــ� ال ت�ـــــــ��ح ــ� مـــــ ــات الع�یـــــ ــ�ه االح��اجـــــ ــع علـــــــى هـــــ ــ� وقـــــ ــ�ر، وقـــــ ــارزة بلفـــــ ــ�ات ال�ـــــ ���ـــــ

ــان���،  ــ�ة األمــــــ� و�لــــــى م�ل�ــــــي الع�ــــــ�م واللــــــ�ردات ال����ــــ ــل�ها إلــــــى ع�ــــ وال�ــــــالب، وأرســــ

ــ�ة األمــــ�  ــاثال إلــــى ع�ــ ــا م�ــ ــى إرســــال اح��اجــ ــي ســــ�ر�ا علــ ــ�� فــ ــ� ال���لــ ــ� م�لــ ــا وافــ ك�ــ

  .)٨٢( في دم�� و���وت  م� خالل ال�ف�ض ال�امي الف�ن�ي

ام�ــــــ� ل��ــــــ�ل و�ن�ــــــا هــــــا فقــــــ�، االع�ــــــ�اض علــــــى ال�ــــــ�ر��� داخلح�ــــــ� لــــــ� �ق��ــــــ� 

ــاء  ال�ـــــ�ر�� ــ�ر إلـــــى ال���قـــــة، ح�ـــــ� خـــــ�ج عـــــ�د ���ـــــ� مـــــ� أب�ـــ ــا بـــــ�ف� ز�ـــــارة بلفـــ خارجهـــ

ال����ـــــات  و���ـــــ�ا الع�یـــــ� مـــــ� لل��ـــــاه� ضـــــ� ال��ـــــارة، ال�ال�ـــــة ال�ـــــ�ر�ة ال����ـــــة فـــــي م�ـــــ�

ــ�ة «األهــــ�ام»ال�ــــي انهالــــ�  ــاج�ه -علــــى ج��ــ ــ�ه  شــ ــ�دة ب�عــ ــ�ر ل��ــــ�، وم�ــ ــ�رد بلفــ ز�ــــارة اللــ

ــًا ال��ـــــ�و  م، و�انـــــ� إحـــــ�� تلـــــ� ال����ـــــات ال�ـــــي ن�ـــــ�تها «األهـــــ�ام» ب����ـــــع ع�ـــــ��� م�ا��ـــ

ــ��� القـــــ�تلي ( ــ�ه� شـــ ــ� ب�ـــ ــان مـــ ــ�، �ـــ ــ�� فـــــي م�ـــ رئـــــ��  م)١٩٦٧-م١٨٩١ســـــ�ر�ًا م���ـــ

    .)٨٣(ال��ه�ر�ة ال��ر�ة ���ا �ع� 
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وت�او�ــــــا مــــــع حالــــــة الــــــ�ف� العــــــام فــــــي ســــــ�ر�ا ل��ــــــارة بلفــــــ�ر إلــــــى ال���قــــــة رفــــــ� 

ي فــــــي ســـــــ�ر�ا االشـــــــ��اك فـــــــي اف��ــــــاح ال�امعـــــــة الع���ـــــــة، وشـــــــ�� ال���ــــــع العل�ـــــــي الع��ـــــــ

ــ��ة  ــي االف��ــــــاح، واع��ــــــ�ه أمــــــ�ً  -أح�ــــــ� ل�فــــــي ال�ــــــ��  –اشـــــ��اك م�ــــــ�وب ال�امعــــــة ال��ـــ  افـــ

  .)٨٤(م�ف�ضًا في ج��ع ال�الد الع���ة

ــه  ــات ال�اف�ــــــة ل��ارتــــ ــ� ���ــــــ� االع��اضــــ ــ� ��ــــــ� �علــــ ــ�و أن بلفــــــ�ر لــــ ــا ی�ــــ وعلــــــى مــــ

ا لـــــــ�ع� ال��ـــــــادر فـــــــإن ســـــــ��ت��ته ال�اصـــــــة اخ�ـــــــارت أال ت�ع�ـــــــه  لل���قـــــــة، وذلـــــــ� وفقـــــــً

ــات  ــات ���ــــ ــ� ب���ــــ ــى مقــــ ــة إلــــ ــ�ول الع���ــــ ــاقي الــــ ــ�ر�ا و�ــــ ــ� ســــ ــل� مــــ ــي وصــــ ــاج ال�ــــ االح��ــــ

  .)٨٥(في ل��ن ق�ل ت�جهه لل���قة الع���ة ال���مة

�ت�ــــــ� ال��ــــــارة ل�م�ــــــ� بــــــ�� م���ــــــي ال�ف�ضــــــ�� ال�ــــــام���، ه��ــــــ�ت صــــــ��ئ�ل تــــــ� ت

Herbert Samuel  ســــارایل وال��ــــ�الSarraill    ــــاهل�ن ال��ــــارة ی ��ــــان م���ــــ��

ال��لـــــــة ال�ـــــــ���ة ال�ار�ـــــــة ضـــــــ� بلفـــــــ�ر واالســـــــ���ان االســـــــ�ع�ار� ولـــــــ� ��ل�ـــــــ�ا ن�ـــــــ��ة 

  .)٨٦(ال��ا� ال��اس��� االس�ع�ار���

ــام� مــــ� إب��ــــل ان�لــــ� ق�ــــار  ــ�اح ال�ــ ــا إلــــى دم�ــــ� فــــي صــ ــ�ر مــــ� ح�فــ م ١٩٢٥بلفــ

ی�افقـــــــه عـــــــ�د ���ـــــــ� مـــــــ� ع�اصـــــــ� االســـــــ���ارات ال����ان�ـــــــة وعـــــــ�د مـــــــ� ال�ـــــــ�ف��� مـــــــ� 

  .)٨٧(م��لف ال����ات 

ال�ــــ�ود ال�ــــ�ر�ة ق��ــــل مــــ� أهــــل القــــ�� م�ــــ� أن ع�ــــ� الق�ــــار الــــ�� �ــــان �قــــل بلفــــ�ر 

الفاح�ــــــة، و�اله�ــــــاف �ع�و�ــــــة  اءبالف�ــــــات االح��ــــــاج، و�ال�ــــــارات ال�ــــــ�د  ال�ــــــي ��ــــــ� عل�هــــــا

ــ��� إلـــــــى إجـــــــ�اء  ــ�� دفـــــــع ح��مـــــــة االن�ـــــــ�اب ال����ـــــــاني فـــــــي فل�ـــــ ــ���. األمـــــــ� الـــــ فل�ـــــ

ــ�اب  ــل�ات االن�ــــ ــع ســــ ــة مــــ ــاالت عاجلــــ ــيات�ــــ ــ���ة  الف�ن�ــــــي فــــ ــة م�ــــ ــع خ�ــــ ــ�ر�ة ل�ضــــ ســــ

  .)٨٨(ز�ارته ل�م�� أث�اءل��ا�ة بلف�ر 

ر�ة عـــــ�دا مـــــ� رجـــــال ال�ـــــ��ة ال�ـــــ����، إلـــــى م��ـــــة ال���مـــــة ال�ـــــ�  وعل�ـــــه أرســـــل� 

ــ� اث�ــــــى ع�ــــــ� مــــــ� قــــــ�ات الــــــ�رك،  ــى علــــــى ال�ــــــ�ود ال�ــــــ�ر�ة الفل�ــــــ����ة، إلــــــى جانـــ ال��ـــ

ل��ا�ـــــة بلفـــــ�ر، ورغـــــ� هـــــ�ه االح��ا�ـــــات انهالـــــ� ال��ـــــارة علـــــى ع��ـــــة بلفـــــ�ر �ـــــالق�ب مـــــ� 

  .)٨٩(م��ة درعا ف����ت ن�اف�ها
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وعلــــــى مــــــا ی�ــــــ�و أنــــــه �ــــــان ه�ــــــاك اســــــ��فار لل�ــــــ�ر��� ل��اجهــــــة ز�ــــــارة بلفــــــ�ر إلــــــى 

ــ�، ح�ــــ� أعل�ــــ� ج��ــــ�ة ألــــف �ــــاء ال�ــــ�ر�ة ق��ــــل ال��ــــارة أن ال��ــــاه�� ال�ــــي س���ــــ�  دم�ــ

، )٩٠(بلفـــــــ�ر وســـــــ���ي فل�ـــــــ��� ت�ـــــــ��حفـــــــي م��ـــــــة ال��ـــــــاز ب�م�ـــــــ� ســـــــ��اد� ��ـــــــق�� 

ف�ن�ــــــ�ة فــــــي ســــــ�ر�ا حالــــــة . اس��ــــــع�ت ال�ــــــل�ات ال)٩١(وع�ــــــ�ما وصــــــل الق�ــــــار إلــــــى درعــــــا

قــــــ�رت إنــــــ�ال اللــــــ�رد فــــــي ف��ــــــ�� هــــــ�ه ال��ــــــارة، الغل�ــــــان ال�ــــــي �انــــــ� ت�ــــــ�� فــــــي دم�ــــــ� 

َ�م، ولــــــ�� فــــــي م��ــــــة ال��ی�ــــــة م��ــــــة ال��ــــــاز، حــــــ�رًا م�ــــــا قــــــ�  م��ــــــة الق�ــــــار فــــــي القــــــَ

وال�ــــاج� بلفــــ�ر وقــــ� أعــــ�وا ع��ــــة م���ــــة خاصــــة تقــــل اللــــ�رد ,)٩٢(��ـــ�ث فــــي م��ــــة ال��ــــاز

ــي دم�ـــــــ�   Lasselالســـــــل  ــاني فـــــ ــل ال����ـــــ ــة الق��ـــــ ــل ��عاونـــــ ــار ال�ـــــــ��ة وو��ـــــ وم���ـــــ

مــــــ�ی��ها ورئــــــ�� ق�ــــــ� ال��ــــــ�� ف�هــــــا ف�ــــــ�ل اللــــــ�رد ومــــــ� معــــــه ثــــــ� ر�ــــــ� ســــــ�ارة الق��ــــــل�ة 

  وت�ع�ها س�ارة ال���ة ت��ل ال����ار وال���ل إلى ف��ق �����ر�ا ح�� ن�ل بلف�ر.

�ـــــــالب  مـــــــ��ـــــــان أغلـــــــ�ه� أمـــــــا ال��ـــــــاه�� ف�لـــــــ� ت���ـــــــع فـــــــي م��ـــــــة ال��ـــــــاز، 

علـــــى الـــــ�غ� مـــــ� اع�قـــــاد �ع�ـــــه� �ـــــأن اللـــــ�رد ســـــ���ل فـــــي م��ـــــة  كل�ـــــات ال�قـــــ�ق وال�ـــــ� 

ــ�� ب��ــــــان  ــ�وم ال��ـــ ــ��ة ومف��ـــــ�ها وقـــ ــ�اد ال�ـــ ــاه�� وجـــــ�د أفـــ ــ� ال��ـــ ــ� غـــ  Bijanالقـــــ�م وقـــ

واحـــــ� مـــــ��في الق��ـــــل�ة ال����ان�ــــة فـــــي دم�ـــــ� وذلـــــ� ومعــــاون م�ـــــ�وب ال�فـــــ�ض ال�ــــامي 

   .)٩٣( م��ة ال��از یهام ال��ر��� �أن الل�رد س���ل فيإل

اســــــــ���ت ال��ــــــــاه�ات ��ــــــــع ســــــــاعات ع�ــــــــ�ما اك��ــــــــف�ا مــــــــا حــــــــ�ث مــــــــ� ته��ــــــــ� 

ــ� ــي دم�ـــ ــاك� فـــ ــعة أمـــ ــ�وا فـــــي ��ـــ ــا وان��ـــ ــى ف�ـــــ�ق �����ر�ـــ ــ�ر إلـــ ــ�ة ل�لفـــ ــل�ات الف�ن�ـــ   ال�ـــ

ــع�  ــ�� مــــــ� ج�ــــــ�ع ال�ــــ ــي ال�ــــــ�ق ت�ــــــاه�ة ��ــــ ــ� فــــ ــ� تألفــــ ــة، ح�ــــ ــا ســــــ�ق ال�����ــــ وم�هــــ

ــ�  ــ�، ثـــ ــاحات ح�ـــــى غ�ـــــ� بهـــ ــادی� وال�ـــ ــة وال��ـــ ــ�ارع واألزقـــ ــي ال�ـــ ــ�ا فـــ ــ�ی� ان��ـــ ال�ـــــ�ر� الـــ

تـــــــ�خل رجـــــــال  إلـــــــىات�هـــــــ� هـــــــ�ه ال��ـــــــ�ع وال��ـــــــاه�ات ن�ـــــــ� ســـــــاحة ال��جـــــــة، م�ـــــــا أد� 

 إلــــــىهــــــ� بــــــ�د� لل�صــــــ�ل ال�ــــــ��ة فــــــي األمــــــ�، وم�عــــــ�ا ال���ــــــاه��� مــــــ� ع�ــــــ�ر ج�ــــــ� ن

الف�ــــــ�ق ، فاشــــــ�� ��ــــــاج ال�ــــــع� وه�افــــــه، وحــــــ�ث صــــــ�ام بــــــ�� األهــــــالي وال�ــــــ��ة، وشــــــ�ع 

  . )٩٤(ال��ل�� ���� على �ل م� وقع ب�� ی��ه م� ال��ه�ر إلى دائ�ة ال���ة
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ــه "  ــاني فـــــي دم�ـــــ� علـــــى ذلـــــ� �ق�لـــ ــى علـــــ� الق��ـــــل ال����ـــ ــ� ال�ـــــهل علـــ ــان مـــ �ـــ

و�ال�ــــــالي مــــــ�عه� مــــــ� ال�صــــــ�ل إلــــــى م�قــــــع  ال�ــــــ��ة فــــــي ســــــ�ر�ا االح�فــــــا� بهــــــ�ا ال��ــــــ�

  .)٩٥(الف��ق وأضاف �أن ال���ة �ان� ت��� �ال�ل��ة ال��لقة ت�اه ما ���ث 

ــل�ات الف�ن�ـــــ�ة ت�ـــــاه م�ــــــع      ــي ات�ــــــ�� بهـــــا ال�ـــ ــا ی�ـــــ�و أن ال�ـــــل��ة ال�ـــ علـــــى مـــ

ال�ـــــ�ر��� مـــــ� ع�ـــــ�ر ج�ـــــ� بـــــ�د� �انـــــ� مق�ـــــ�دة إلحـــــ�اج بلفـــــ�ر و����ان�ـــــا و�ـــــان ذلـــــ� 

ــا ســــ�أتي"  و�ــــ�ا مــــ�ح ال�ــــ�ر��  ــاه ثــــ�رة الــــ�روز " ��ــ ردا علــــى س�اســــة ال�أی�ــــ� ال����ــــاني ت�ــ

ــ ــي بلفــ ــ� فــ ــ� علــــى رأیهــ ــة لل�ع��ــ ــ� ال���ــ ــة، ق�ــــ� مــ ــة ال����ان�ــ ــ�د �ر وال��اســ ــ�ا ال�ــ ــى هــ وفــ

ــ��فة ال�ـــــا���  ــ�ت صـــ ــذ�ـــ ــ�ال ســـ ــ� ال��ـــ ــال عـــ ــا ت�ـــــ�ن  ارا�نقـــ ــ� أن ال��ـــــاه�ة ر��ـــ ــه اع��ـــ إنـــ

  .)٩٦(م�ف�ًا ص��ًا لل�ع�ر ال�ع�ي

ــان�ــــــ�ف ال���ــــــاه�ون ن���ــــــة دعــــــاو�  ــالي  إضــــــ�اب ع�ــــــل ��ع� الــــ فــــــي ال�ــــــ�م ال�ــــ

ــ�ر ل�م�ــــــ� ــع ،ال��ــــــالت وال�ــــــازارات  إغــــــالق ، ول��ــــــارة بلفــــ ــاق علــــــى ال���ــــ ــ� االتفــــ فــــــي  وتــــ

ــ� دخ�لــــه ــ�ر مــ ــع بلفــ ــ�� ل��ــ ــ�� األمــ ــ�ده�  ال��ــ ــل عــ ــ�وره، ووصــ ــا أن یــ ــان م���ــ ــ�� �ــ والــ

  .)٩٧( ب��ه� م�ات م� �الب ال��ارس ال�ان��ةم��اه�  ١٠٠٠٠إلى 

ــا أراد بلفــــــ�ر ال�ــــــ�وج مــــــ� الف�ــــــ�ق �ق ــ� ال��ــــــ�ل فــــــي شــــــ�ارع م�ی�ــــــة دم�ــــــ� ول�ــــ �ــــ

،  )٩٨(وأســــ�اقها، رجـــــاه رجـــــال ال�ـــــ��ة تأج�ــــل ت��الـــــه إلـــــى ال�ـــــ�م ال�ــــالي، فعـــــاد إلـــــى غ�ف�ـــــه»

إنــــه لــــ�� ل��ــــه أ�  "دم�ــــ� قــــائال:  إلــــى األولحــــ�اث ز�ارتــــه فــــي ال�ــــ�م أوعلــــ� بلفــــ�ر علــــى 

  )٩٩("ف��ة ع� م�اكل م���لة ول� ��� ل�أتي إلى دم�� ل� ت� ت��ی�ه

ــاو�  ــى دعـــ ــاء علـــ ــالي ب�ـــ ــ�م ال�ـــ ــي ال�ـــ ــ��  إغـــــالقوفـــ ــ�� األمـــ ــازارات و  ال��ـــ �غـــــالق ال�ـــ

و�ضــــــ�اب �ــــــالب ال�ـــــــ�ارس ال���لفــــــة ت��ــــــع ح�ـــــــ� ���ــــــ�، مــــــ� ب�ـــــــ�ه� �ــــــالب ال��رســـــــة 

األمــــــــ��، �ق�ــــــــ� إغــــــــالق األبــــــــ�اب، ع�ــــــــ� ال��ــــــــارة ال��نان�ــــــــة األرث�ذ��ــــــــ�ة، فــــــــي ال��ــــــــ�� 

فـــــي نها�ـــــة ال��ـــــاف، ع�ـــــ�ما وجـــــ� أنـــــه لـــــ� �ـــــأت، غـــــادر ال��ـــــ� ال��ـــــ��  ،ال��ت��ـــــة ل�لفـــــ�ر

  وت�جه ن�� الف��ق لل��اه�.

ــ�رك  ــال الــ ــ�أ رجــ ــ�ر�ابــ ــي ســ ــ� فــ ــ� أرســــاله� ، الــــ�ی� تــ ــ�ق، �عــ ــ�اب مــــ� الف�ــ ــع االق�ــ ل��ــ

ــ�فاع �ـــــــال��ق الع ــ� مـــــــ� االنـــــ ا ال��قـــــ ــً ــاول�ا ع��ـــــ ــالق ال�ـــــــار علـــــــى رؤوس أن حـــــ اد�ـــــــة، إ�ـــــ

ــال  ــ� األع�ــــ ــا مــــ ــارة وغ��هــــ ــاء ال��ــــ ــي إلقــــ ــل فــــ ــ�ن �الفعــــ ــان�ا ی�غ��ــــ ــ�ی� �ــــ ــاه���، الــــ ال���ــــ
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ــار فــــي، و الع�ــــف ال��ــــ�� ــ��� إ�ــــالق ال�ــ ــة  )١٠٠(الهــــ�اء لف�ــــ�ة وج�ــــ�ة اســ ــ��عات قل�لــ و�عــــ� ســ

األن�ــــاء وصــــل� ث�ــــاني ســــ�ارات م�رعــــة إلعــــادة ال��ــــام إلــــى ن�ــــا�ه. وقــــ� أح�ــــ� و�ــــاالت 

عــــــ�د ال��ــــــائ� فــــــي صــــــف�ف ال�ــــــان���، ال���ــــــاه��� وال�ــــــ�ل��، ف��ــــــ�� أن عــــــ�د ال��حــــــى 

ــاه��� خ��ــــ�ن  ــ� ال���ــ ــا مــ ــفى، ج���ــ ــى ال����ــ ــ�ا إلــ ــان مــــ� ، نقلــ ــ�وحه� �ــ ــة جــ ــ�ه� ثالثــ ب�ــ

ــ�ةخ� ــ�مات �ـــ ــ�ه� ��ـــ ــ�� ���ـــــ�ون مـــ ــان، وأصـــ ــ��ة اث�ـــ ــال ال�ـــ ــ� رجـــ ــى مـــ ــ�د ال��حـــ ، وأن عـــ

أضــــــاف� �عــــــ� و ، )١٠١( � مــــــ� ال���ــــــاه���جــــــ�اء ال�ــــــ��ات ال�ــــــي انهالــــــ� علــــــ�هو��ــــــ�ر 

ــادر إلــــى  ــاه�ات ال��ــ ــ� ال��ــ ــي تلــ ــ� ق�ــــل شــــ�� فــ ــه قــ ــ� أن انــ ــ�غ� مــ ــ���،علــــى الــ  الف�ن�ــ

  .)١٠٢(ح����� على ال�� م� ال���رات ال�ي ت�اوزت ح�ا�اته� اكان� 

�ــــف�ة ل��ا�ــــة متــــ� إرســــال ســــ�ارات ثــــ� ون���ــــة لــــ�ل� تــــ� احــــ�الل ال�لــــ�ة ع�ــــ���ا؛  

ــ�  ــي دم�ـــ ــ�د� فـــ ــي ال�هـــ ــاك �عـــــ� الال�ـــ ــان ه�ـــ ــ�ف و�ـــ ــل��� ســـــ�هاج��ن ��ـــ ــ� أن ال��ـــ  مـــ

  . )١٠٣(وأرسل� الق�ات �إج�اء اح��از� ل��اسة األح�اء ال�ه�د�ة.  ه�ا ال�ى 

ــ� ال����ـــ�رك تـــا���       ــ�اث   NEW YORK TIMESعلقـ ــ� األحـ ــى تلـ علـــى علـ

، ولــــــ� ت�ــــــ� ال�ــــــ��ة قــــــادرة علــــــى �ــــــادت أن تع�ــــــف ���ــــــاة بلفــــــ�رأنهــــــا شــــــ���ة صــــــاخ�ة 

  .)١٠٤( ه� ال�� أنق� ال��قففق� ت�خل الق�ات الع����ة وأن ال���� لها، 

وفـــــي ال�ـــــ�م ال�الـــــ� مـــــ� ز�ـــــارة بلفـــــ�ر ل�ـــــ�ر�ا ون�ـــــ�ا الشـــــ��اد ح��ـــــة ال��ـــــاه� ضـــــ� 

ــات  ــ�ة فـــــــ�ق دم�ـــــــ� علـــــــى ارتفاعـــــ ــائ�ات الف�ن�ـــــ ــاه��� حلقـــــــ� ال�ـــــ بلفـــــــ�ر ول�ف��ـــــــ� ال���ـــــ

ــف�ة والــــــ��ا�ات  ــ�ارات ال��ــــ ــ�اد مــــــ� ال�ــــ ــ� أعــــ ــل دخان�ــــــة، وجل�ــــ ــه وأســــــق�� ق�ابــــ م��ف�ــــ

ــ�ات  ــ�ر �الع�ـــ ــة بلفـــ ــ�ارع ل��ا�ـــ ــي ال�ـــ ــي ان��ـــــ�ت فـــ ــاة ال�ـــ ــ� ال��ـــ ــات مـــ ــ� ال��ـــ ــال عـــ . وف�ـــ

ــ� مـــــ�  ــ�د األك�ـــ ــ� أن العـــ ــا �ف�ـــ ــ��ف، م�ـــ ــل��� �ال�ـــ ــ���� ال��ـــ ــ��� وال��ائـــ ــان الف�ن�ـــ والف�ســـ

ــ��ف  ــال ال�ـــ ــة إع�ـــ ــان ن���ـــ ــ�م، �ـــ ــ� ال�ـــ ــي ذلـــ ــ�اح فـــ ــ���ا ��ـــ ــ�ی� أصـــ ــ�ر��� الـــ ــ�ا�ا ال�ـــ ال�ـــ

   .)١٠٥( به�، أما ج�اح ال���ة، فق� �ان� �لها ن���ة ل�شقه� �ال��ارة

إلغــــــاء اج��ــــــاع الــــــ�� �ــــــان قــــــ� حــــــ�د ســــــلفا بــــــ�� بلفــــــ�ر وال�فــــــ�ض  إلــــــىأد� ذلــــــ� 

ــ ــ�د  ارا�ال�ـــــــامي الف�ن�ـــــــي فـــــــي ســـــــ�ر�ا ال��ـــــــ�ال ســـــ ــه أن�ـــــــاء عـــــــ� وجـــــ الـــــــ�� أكـــــــ� أن ل��ـــــ

  .)١٠٦(بلف�رت�عى ل�عق� م�اه�ات أخ�� �ع� لها 
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٤٦٧ 

ــ�ی�ة ال�ــــــي قــــــام بهــــــا ال�ــــــ�ر� ــة ال�عارضــــــة ال�ــــ ــ��ع بلفــــــ�ر �ن ن���ــــــة ل���ــــ لــــــ� ��ــــ

ــأم ع���ــــ فــــي إقام�ــــه�ــــ�ال  ــان یــــ�� �ــ ــا الــــ�� �ــ ــ�وج مــــ� ف�ــــ�ق �����ر�ــ أع�ــــال  هســــ�ر�ا ال�ــ

 إلـــــىأد� ذلـــــ�  بالدهـــــ� م�ـــــاال��ـــــاه� ال�ـــــي ع�ـــــ� ف�هـــــا ال�ـــــ�ر��ن عـــــ� رفـــــ� وجـــــ�ده فـــــي 

  اح�الل ال�ل�ات الف�ن��ة ساحة ال��جة.

ــ��اء الع��ــــــــي  ز�ــــــــادة ال��ــــــــاوف الف�ن�ــــــــ�ة علــــــــى ســــــــالمة  إلــــــــىأد� ال�ــــــــ�� واالســــــ

ــ�ث�  ــ�د� إلــــــى دم�ــــــ�، وحــــ ــل��� علــــــى ال���ــــــ� ال�ــــ ــ� ن�ــــــ� حــــــ�اس م�ــــ بلفــــــ�ر, ح�ــــــ� تــــ

اضــــــــ��ا�ات خــــــــارج ف��قــــــــه ل�ــــــــ� ال�ــــــــ��ة وال�ــــــــ�ارات ال��رعــــــــة وق�ابــــــــل الــــــــ�خان ال�ــــــــ�� 

  )١٠٧(�ان� ح�اة بلف�ر في خ��ح�� ت�خل�، 

ــ ــ�ال ســـ ــ�� ال��ـــ َ� اج��ـــــاع م�ـــــ�ل بـــ ــِ ــ� ُعقـــ ــ� ذلـــ ــى اثـــ لفـــــ�ر فـــــي ح�ـــــ�ر و� �ا�وعلـــ

ــ�  ــادرة دم�ــ ــاع، مغــ ــ�ا االج��ــ ــي هــ ــ�ر فــ ــ� بلفــ ــ� مــ ــ� �لــ ــي دم�ــــ� وقــ ــاني فــ ــل ال����ــ الق��ــ

ال�����ــــــ� أن �غــــــادر بلفــــــ�ر إلــــــى ب�ــــــ�وت مــــــ�ة ورأ� ســــــارا� أنــــــه مــــــ�  .)١٠٨(علــــــى الفــــــ�ر

ــ�ة.  ــارةواحــــ ــ� ز�ــــ ــ�، ال�ــــــي  والعــــــ�وف عــــ ــا �عل�ــــ ــف� �أنهــــ ــ�عي و وصــــ ال عــــــ� ال�ع�ــــــ� ال�ــــ

  .)١٠٩(ل�ام�ة بلف�ر إذا ن�ل بها حام�ة ف�ن��ة ت�ج� ف�ها

كــــــان علـــــــى ســــــل�ات االن�ـــــــ�اب الف�ن�ــــــي فـــــــي ســــــ�ر�ا والق��ـــــــل ال����ــــــاني ه�ـــــــاك 

عـــــ� أعـــــ��  امـــــ� خاللهـــــا ته��ـــــ� بلفـــــ�ر مـــــ� ف�ـــــ�ق �����ر�ـــــا �ع�ـــــ�  �اوضـــــع خ�ـــــة ��ـــــ���ع

ــاه��� ــ�ًا لفــــــ�  ،ال���ــــ ــ�ل� م�هــــ ــ� بــــ ــ�د�، فأوجــــ ــ� بــــ ــى ج�ــــ ــ�ارته علــــ ــع ال�فــــــ�ض ســــ ف�ضــــ

ــا أد� غَ األن�ـــــار وشـــــ ــان ذاتـــــه، م�ـــ ــائ�ات فـــــي ال��ـــ ــه حلقـــــ� �ـــ َل ال�ـــــاس، وفـــــي ال�قـــــ� نف�ـــ

ــه  ــا مــــ� دون أن ی���ــ ــ�ق �����ر�ــ ــ�ر ف�ــ ــ�رد بلفــ ــادر اللــ ــا و�ثــــ� ذلــــ� غــ ــاس بهــ ــغال ال�ــ إلــــى ان�ــ

ــا  ــ�ارات ف�هــ ــة ســ ــه ت�ــــ� ح�اســ ــ� إلــــى خ�وجــ ــ��ًا، و ١٢أحــ ــ�د الــــ�رك،  ٤٥شــــ���ًا ســ ــ� ج�ــ مــ

دم�ــــــ�، �ــــــأن ت��ــــــع م�ــــــا�خ  فــــــي ال�قــــــ� الــــــ�� ن�هــــــ� ال���مــــــة ال�ــــــ�ر�ة ج��ــــــع م�ــــــاف�

ــ�ی��ه�،   ــ� بــــ�ح مــ ــ�ر قــ ــأن بلفــ ــ��ة �ــ ــاء ال�م�ــ ــع األح�ــ ــا و ال�ــــارات إلبــــالغ ج��ــ ــ�د إل�هــ لــــ� �عــ

  .)١١٠(م�ة أخ��»

ن ته��ــــــــ� بلفــــــــ�ر مــــــــ� دم�ــــــــ� " إوعلقــــــــ� صــــــــ��فة الل�ــــــــائف ال��ــــــــ�رة �ق�لهــــــــا: 

ــ ــ�ال ســــ ــا ال��ــــ ــة اب���هــــ ــة ل��فــــ ــة ح���ــــ ــق���  ارا�خ�عــــ ــاه� ال�م�ــــ ــا شــــ ــ�ال ل�ــــ ــ� أن ال��ــــ ذلــــ

ــ�رد  ــه اللـــ ــ�ل ��ـــ ــ�� نـــ ــ�ق الـــ ــ�ل الف�ـــ ــ�ل�� حـــ ــاق ال�ـــ ــ�اق ن�ـــ ــاول�ن اخ�ـــ ــائ��� ��ـــ ــائ��� مـــ هـــ
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٤٦٨ 

ــائ� ثــــ� خــــ�ج  خ�ــــي وقــــ�ع مــــا ال ت��ــــ� ع��ــــاه، فق�ــــ� الف�ــــ�ق وم�ــــ� فــــي داخلــــه ��ــــع دقــ

ووقــــــف ��ــــــ�ارته علــــــى ال��ــــــ� ال�قابــــــل للف�ــــــ�ق ف���لــــــ� إل�ــــــه أن�ــــــار ال�ــــــاس ال���ــــــاه��� 

د هــــ�ا ال��ـــــ�ل ���ـــــيء ��ــــارات �ـــــارت فـــــ�ق ال��ــــان وفـــــي تلـــــ� اآلونــــة غـــــادر اللـــــ�رد وازدا

ســــ�ارة أقل�ه�ــــا  -الســــال –الف�ــــ�ق خل�ــــة مــــ� غ�ــــ� أن ��ــــع� �ــــه أحــــ� ور�ــــ� هــــ� وال�ــــاج�ر

ــي  ــة ال�ــ ــ� ال��عــ ــ� ب�لــ ــ� دم�ــ ــ�ج مــ ــ�ا خــ ــ�ل�� وه�ــ ــ� ال�ــ ــة ورافقهــ ــارج ال��ی�ــ ــى خــ ��ــــ�عة إلــ

  ب��وت. إلىادر بلف�ر دم�� . وعل�ه غ)١١١(����ا"وف�ت على دول��� ت��ا 

ــ�ی�  ــارةوال�ــــ ــ�  أن �اإلشــــ ــى �هــــ ــام یــــــ�م�� علــــ ــل أقــــ ــ�وت بــــ ــ� فــــــي ب�ــــ ــ� �قــــ ــ�ر لــــ بلفــــ

ــا ت�ـــــــ�� �ـــــــه ح�اســـــــة م�ـــــــ�ده ن�ـــــــ�ا ألن  ال�ـــــــاخ�ة ــارا ل��عـــــــ� إقالعهـــــ ــاء ب�ـــــــ�وت ان��ـــــ ����ـــــ

ــل م�ــــه ــ� علــــى ال�ــــا�ئ ت��لــــع لل��ــ ــ��� أنــــه �ــــان مقــــ�را  )١١٢(ال��ــــاه�� الل��ان�ــــة �انــ ، و�ــ

إلـــــى إغـــــالق ال��ـــــالت ،  تـــــ�ع�ا أن یـــــ�ور بلفـــــ�ر ب�ـــــ�وت م�ـــــا جعـــــل ال����ـــــات اإلســـــالم�ة

 فــــى هــــ�ا ال�ــــ�د أشــــارت ال��ــــ����� لل��ــــار�ة ف�هــــا، ول�ــــ�ه� ع�فـــ�ا عــــ� ذلــــ�، و  يك�ـــا ُدعــــ

�عــــــ� الل��ــــــان��� ا�قــــــ�ا م�التهــــــ� ج��ــــــ�ة ال�ــــــا��� أن الع�یــــــ� مــــــ� ال��ــــــالت أغلقــــــ� ول�ــــــ� 

ــ ــ� الـــــ�ع� مف��حـــــة، ولـــ ــ� ال�ــــــ�اب ،  )١١٣( � � یه��ـــــ�ا ب�لـــ ــ� قـــــام �عـــ ــ�غ� مـــــ� ذلـــ وعلــــــى الـــ

بلفـــــ�ر مـــــ� خـــــالل  ��ـــــ��ح��ـــــاه�ة علـــــى ج�ـــــ� ب�ــــ�وت، نـــــ�دوا ب�ومع��هــــ� مـــــ� ال�ـــــالب 

  . )١١٤(م���ات ال��ت 

 نقلـــــــ� " �ق�لـــــــه: مـــــــا قابلـــــــه بلفــــــ�ر فـــــــي دم�ـــــــ� و��ـــــــ�وت  ىم��ـــــــ� �ـــــــ�د علـــــــ علــــــ�و 

ال���مـــــة اللـــــ�رد بلفـــــ�ر إلـــــى ب�ـــــ�وت، فأر�ـــــ� ال�ـــــ�، وال���وت�ـــــ�ن ����ـــــ�ن عل�ـــــه �اح��ـــــاج 

ال�م�ـــــــق��� ولـــــــ� ��ـــــــ��ع أن یـــــــ�� مـــــــ� دم�ـــــــ� غ�ـــــــ� جـــــــ�ران الف�ـــــــ�ق، ومـــــــ� ب�ـــــــ�وت إال 

  ) ١١٥(ال���� إلى ال�ف��ة فق� "

وقـــــ� علقـــــ� صـــــ��فة ال��ـــــاب ل�ـــــان حـــــال ال�ـــــ�ب ال�ـــــ��عي ال��ـــــ�� علـــــى ز�ـــــارة 

� تــــ��ار مــــ�ل� ت��ــــه ألــــ� ��فــــه مــــا فعل�ــــه ز�ارتــــه ألهــــالي فل�ــــ��� و "  :�ق�لهــــابلفــــ�ر ل�ــــ�ر�ا 

، وقــــــــ� اس�ع�ضــــــــ� ال�ــــــــ��فة وقــــــــائع ال��ــــــــاردة الع��فــــــــة ال�ــــــــي قامــــــــ� بهــــــــا انف�ــــــــه�فــــــــي 

ال��ــــاه�� ال�ــــ�ر�ة والل��ان�ــــة فــــي �ــــل مــــ� دم�ــــ� و��ــــ�وت ضــــ� اللــــ�رد بلفــــ�ر م�ــــا اضــــ��ه 

  .)١١٦("إلى الف�ار م� ال��ی���� ال����رت�� �ل�ا لل��اة
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٤٦٩ 

وقــــــ� ن�ــــــح أحــــــ� ال�ــــــاح��� فــــــي ت�ل�ــــــل بلفــــــ�ر ع�ــــــ�ما زار فل�ــــــ��� وســــــ�ر�ا فــــــ���"  

ــه  ــ�وف علــــى و لــــ� �ــــأت�� أحــــ�ا. انــ ــ�ا ال ی�فــــ� مــــع القل�ــــل ال�عــ ا، ل�ــــ� هــ ــً ــان ســــاخً�ا ت�امــ �ــ

وجــــه ال�قــــ�� عــــ� ش��ــــ��ه. واألرجــــح أنــــه وقــــع فــــي الع�ــــ��� ســــ�ة األخ�ــــ�ة مــــ� ح�اتــــه فــــي 

ــ�  ــ��اع ةحـــــ� ف�ـــ ــ���خة اســـ ــاد ال�ـــ ــع ع�ـــ ــه مـــ ــل وم�ـــــ�ق، ، وأنـــ ــ�ل هائـــ ــه، ��ـــ أن �غلـــــ� عقلـــ

  .)١١٧(" ع� أ� شيء ی�عارض مع ف��ة

ا مــــــ� االضــــــ��ا�ات ال�ــــــي أثارهــــــا �ــــــان اللــــــ�رد بلفــــــ�ر و�ــــــ�� ال�احــــــ� إن     م��ع�ــــــً

ــ�ا  ،ح�ـــــ�ره ــار��ي، و�ـــ ــه ال�ـــ ــة �إعالنـــ ــاذا ��ـــــ� أن ت�ـــــ�ن ســـــ�ر�ا مه��ـــــة للغا�ـــ ــ� ل�ـــ ــ� �فهـــ لـــ

ــ��اء ســــ ــى حافــــة صــ ــل �ــــ�روس إلــ ــفح ج�ــ ــ�رك أنــــه مــــ� ســ ــه لــــ� یــ ��اء هــــي دولــــة واحــــ�ة أنــ

ــ�غ� مــــــ� ــى الــــ ــادً�ا، علــــ ا واق��ــــ ــً ا وعا���ــــ ــً ــ�ً�ا وع���ــــ ــا ج�ــــ ــ��  أنهــــ ــ�ات ق�ــــ ــ�� مق��ــــ ��ــــ

  .   ال��اسة العال��ة

ــ� أ و  ــ�ث فــــي دم�ــ ــا حــ ــ��ا ل�ــ ــ�ع� تف�ــ ــىع�ــــى الــ ــ�� أ إلــ ــل بــ ــ������ ن ال��اصــ الفل�ــ

ــ��وال�ـــــ�ر��  ــة، �قـــــي شـــ ــ�ود ال�ول�ـــ ــى الـــــ�غ� مـــــ� ال�ـــ ــة، علـــ ــ��ًعا للغا�ـــ ــان ســـ ــ�  ا�ـــ ــي  اواحـــ فـــ

ــ�ل�،  ــة لــــ ــ�ی�. ون���ــــ ــي الــــ ــ�ل� فــــ ــاع� و�ــــ ــ�� أال��ــــ ــاون بــــ ــ�م ال�عــــ ــى عــــ ــى �الالئ�ــــــة علــــ لقــــ

  .)١١٨(ال���ول�� ال����ان��� في فل���� ون��ائه� الف�ن���� في س�ر�ا.

  ���� إعادة ما ح�ث في س�ر�ا ول��ان ض� ز�ارة بلف�ر إلى عامل��:

ــ� ــات ال��اســـ ــأث�� ال����ـــ ــه�، ف�ـــ ــ�ر�ا األول: ی�علـــــ� �ال�ـــــ�ر��� أنف�ـــ ة ال�ـــــ��ة فـــــي ســـ

ال�ــــي اتفقــــ� ���ــــا ب��هــــا �ال��ــــام ب�ــــ�رة ضــــ� ز�ــــارة بلفــــ�ر ل�ــــ�ر�ا تــــ�ی�ها ج���ــــة أو ج���ــــات 

  . )١١٩(تع�ل في ال�فاء

الق�م�ـــــة فـــــي ســـــ�ر�ا م�ـــــل حـــــ�ب ال�ـــــع� الـــــ�� أعلـــــ� عـــــ� تأس��ـــــه  األحـــــ�اب و�ـــــ�ا 

ــ�  ١٩٢٥فــــــي ف��ایــــــ�  ــ� ن�ــــــح فــــــي ح�ــــ ــاز وقــــ ــة ال��ــــ ــان مقــــــ�ه فــــــي م��ــــ ف الأوالــــــ�� �ــــ

ــادة ع�ــــ� الــــ�ح�� ال�ــــه���ر ــ�ر�ا  ال���ــــاه��� فــــي دم�ــــ� ���ــ ــ�ر فــــي ســ ــة وجــــ�د بلفــ ل�عارضــ
)١٢٠(.  
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ــة لالشـــــــــ�اف    ــة الع�اصـــــــــ� ال��ال�ــــــ  الف�ن�ـــــــــ��  الــــــــ�ی� لـــــــــ� ی��ــــــــ�ا إ�احـــــــــةو��اصــــــ

ــام  ــل مــــ� ح�ــــ� ســــ�ر�ا عــ ــافة  )،١٢١( �١٩٢٠ــــاألم�� ���ــ ــل الــــ�� �اإلضــ ــ�ور الفاعــ إلــــى الــ

  .)١٢٢( �الب القان�ن ال�م�قي ال��ّ����، و�ثارة ال��اس��� الق�م���قام �ه 

ــي  ــا فـــــ ــ� ال�ـــــــ�ف ال�ـــــــ�ر�ة دوًرا مه�ـــــ ــا لع�ـــــ ــ� ك�ـــــ ــ�ر��� ضـــــ ــارع ال�ـــــ تـــــــأج�ج م�ـــــ

ــ��� م ــا (ال�ــــــ�افة) �انــــــ� ت�ــــ ــاه�ة ال�ــــــي ب���ان�ــــــا؛ ح�ــــــ� أنهــــ ــا مــــــ� صــــــ�افة القــــ عل�ماتهــــ

اع�ـــــادت علـــــى معارضـــــة ب���ان�ـــــا، وصـــــل األمـــــ� إلـــــى درجـــــة أن ال�ـــــ�ف ال�ـــــ�ر�ة �انـــــ� 

ــ�  ــاه� ضــــ ــة لل��ــــ ــ�ر�ة �ال�عا�ــــ ــ�ارس ال�ــــ ــام ال�ــــ ــة، ��انــــــ� ذلــــــ� ��ــــ ــاالت �املــــ ــخ ال�قــــ ت��ــــ

  .)١٢٣(ب���ان�ا 

لــــــــ� ��ــــــــ��� ال�فــــــــاق ال����ــــــــاني الف�ن�ــــــــي الــــــــ�� شــــــــه�ته الف�ــــــــ�ة العامــــــــل ال�ــــــــاني: 

م �ــــــ��ال ،ول�ــــــ� ســــــ�عان مــــــا إن ت�قفــــــ� الع�ل�ــــــات ال����ــــــة عــــــاد ال�ــــــ�اع ١٩١٨-١٩١٤

ــ�ا ال�ـــ�اع  ــه�ت هـ ــ�� ال�قـــاع ال�ـــي شـ ــام احـ ــالد ال�ـ ــ� بـ ــل ب�اســـه مـــ� ج�یـــ� ف�انـ ــا ل��ـ ب��ه�ـ

.  

القــــ� ب���ان�ــــا �األئ�ــــة علــــى مــــا واجهــــه بلفــــ�ر علــــى ال�ــــل�ات الف�ن�ــــ�ة فــــي ســــ�ر�ا 

ــى  ــ�� الع��ـــ ــ� إن القـــ ــا مـــ ــغ��ة، ان�القـــ ــع�ب ال�ـــ ــي ال�ـــ ــ��  فـــ ــ�� أخـــ ــأرب قـــ ــ� مـــ أداة ل��ف�ـــ

ــارة بلفــــــ�ر  ــة ز�ــــ ــ��ن لل�ــــــ�ر�� ل��اجهــــ ــ�ث مــــــ� ت�ج�ــــــه الف�ن�ــــ ــا حــــ ــ�ا مــــ ــة لــــــه، وهــــ م�اه�ــــ

ــ�ر ال����ـــــاني ــ� ال���ـــ ــ� مـــ ــاه� ، وذلـــ ــ� �ال��ـــ ــ�غ ، ف ل�م�ـــ ــ� بـــ ــاني واســـــع  قـــ ــع�ر ب���ـــ شـــ

ــا،  ــاد� ل����ان�ــ ــع�ره� ال�عــ ــ� شــ ــا مــ ــاه�ات ان�القــ ــ��� شــــ�ع�ا تلــــ� ال��ــ ــأن الف�ن�ــ ــاق �ــ ال��ــ

دأبـــــ�ا علـــــى عـــــ�م  ١٩٢٠ن اح�لـــــ� ف�ن�ـــــا ســـــ�ر�ا ول��ـــــان عـــــام أ� م�ـــــ� �ن ال����ـــــان�أح�ـــــ� 

ــان�ة الف�ن�ــــ� ــ�ة مــــ� م�ــ ــان یــــ�� انــــه ال فائــ  � ه�ــــاك�م�ــــان�ته� ه�ــــاك وان الــــ�ع� مــــ�ه� �ــ

ــ� ــ�د الف�ن�ـــ ــي وجـــ ــ�� فـــ ــ� یـــ ــاك ف��ـــ ــان ه�ـــ ــ�� �ـــ ــي حـــ ــ�ة �فـــ ــل فائـــ ــان ���ـــ ــ�ر�ا ول��ـــ ــي ســـ � فـــ

� ومــــ� �علــــى ال����ــــان� يع��ــــى ل����ان�ــــا ف�ــــ� ناح�ــــة ��ففــــ�ن مــــ� و�ــــأه الغ�ــــ� الع��ــــ

ــة  ــ�� �أناح�ــ ــ�خــ ــى ن�ــــ� �ال����ــــان� �هــ ــابإ� علــ ــ�  ي��ــ ــ� علــ ــ��، وقــ ــارن�ه� �الف�ن�ــ ــ� مقــ ع�ــ

فـــــي فل�ـــــ��� قـــــائال" مه�ـــــا �ـــــان االن�قـــــاد   ال����ـــــاني ال�ـــــاميه��ـــــ�ت صـــــام�ئ�ل ال�فـــــ�ض 

 إنواحـــــــ� ی���ـــــــى  ع��ـــــــيال����ان�ـــــــة ر��ـــــــا ال ی�جـــــــ� ه�الـــــــ� م��قـــــــ�  لـــــــإلدارةفـــــــي فل�ـــــــ��� 

ــ�ة" �ـــــاإلدارةت�ـــــ���ل  ــة  )١٢٤(الف�ن�ـــ ــ�اق ذاتـــــه لعـــــ� ال����ـــــان��ن علـــــى عامـــــل ف�اعـــ وفـــــى ال�ـــ



  لفـلسطين صدى زيارة آرثر جيمس بلفور                                                                 محمد محمود الدوادني 

 م) ٢٠٢١أبر�ل ( - 2ج –العاشر العدد                                                                �ة املصر�ة                   وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

     

٤٧١ 

ــا أ افأشـــــاع� � �الف�ن�ـــــ� نـــــه فـــــي حالـــــة ان�ـــــ�اب ب���ان�ـــــا مـــــ� فل�ـــــ��� ســـــ��ل ف�ن�ـــــا م�لهـــ

ــا  ــ�اب  أد�م�ــــــ ــة االن�ــــــ ــ�م معارضــــــ ــانيعــــــ ــا  ال����ــــــ ــاء رفــــــــ� ب���ان�ــــــ ــاد، وجــــــ ــ�ل جــــــ ��ــــــ

فــــي ســـــ�ر�ا  يالقائــــ� الف�ن�ــــ Guruل��ــــاع�ة ف�ن�ــــا عــــ� الع�ــــ�ر علــــى ق�لــــة ال��ــــ�ال غــــ�رو

ــام  ــان١٩٢٢عــــ ــ� ال�ــــــالف ال����ــــ ــ يم ل���ــــ ــ� الف�ن�ــــ ــالوة عــــ ــاع الف�ني عــــ ــ�اق��ــــ ــان ��ــــ � �ــــ

ــ�ر�ا  ــي ســ ــ�روز فــ ــ�رة الــ ــ�ع� ثــ ــ�م بــ ــا تقــ ــأو ؛ م١٩٢٥ب���ان�ــ ــان  ارا�ن ســ ــة �ــ ــه ق�اعــ ــان ل��ــ �ــ

فــــي ع�ــــان عقــــ� انــــ�الع  يقائــــ� ثــــ�رة الــــ�روز قــــ� ال�قــــى �ال���ــــل ال����ــــان األ�ــــ�شســــل�ان 

ب�م�ــــ� �ــــان  يال�ــــ�رة م�اشــــ�ة ور��ــــا ل�قــــ��� الــــ�ع� لهــــا وان ول�ــــ� ســــ�ارت الق��ــــل ال����ــــان

ــا فــــي دم�ــــ� و  � ز وادان الق�ــــف ال�ــــ� م��الفــــا مــــع الــــ�رو  قــــ�م علــــى أالــــ�� قامــــ� �ــــه ف�ن�ــ

ح�ــــ� أن الـــ�روز �ــــان�ا ���لـــ�ن �ال��ـــ�ة ل����ان�ــــا �ه�ـــ�ا ق��ــــا رفـــع دعـــ�� ضــــ� هـــ�ا الع�ـــل 

ــا، ــ� ف�ن�ــ ــه ضــ ــه ضــــ��ات م�جعــ ــه ت�ج�ــ ــ���ع�ا مــــ� خاللــ ــة الــــ�روزن أو  ��ــ ــي  أول��ــ ــ� فــ ت��ــ

   .)١٢٥(��ده� م� س�ر�ا ول��ان 

ــان ــ�ع� ال����ــ ــ�د الــ ــ�ر  يو�عــ ــ�ار ال�ــ ــ�  إلــــى�� �لل�ــ ــ�ی� علــــى خلــ ــا ال�ــ حــــ�ص ب���ان�ــ

 أ�ناح�ــــــة ال��ــــــ�ب  االضــــــ��ا�ات للف�ن�ــــــ�� فــــــي ســــــ�ر�ا ���ــــــة م�ــــــع ان�قــــــال  االضــــــ��ا�ات 

ــ��� ــ��ة وال�ـــ ــ�ة ال�ســـ ــا� الف�ن�ـــ ــع ذلـــــ� �انـــــ� األوســـ ــ��� وشـــــ�ق األردن ومـــ ــ�ب فل�ـــ  ةصـــ

ــ�  ــأت��ـــ ــ�ن هـــ ــع ل�ـــ ــار�� مـــ ــة �ـــ ــ ين عالقـــ ــ��ل�� الف�ن�ـــ ــ� الن ال��ـــ ــالف وذلـــ ــة ت�ـــ �� �عالقـــ

ــ ــا هـــــ ــع ب���ان�ـــــ ــ �رأوا ن ال�عـــــــاون مـــــ ــ�ادات ال�ـــــ ــع الـــــــ�روز الن اإلمـــــ ــاح لل�عامـــــــل مـــــ  يال�ف�ـــــ

  .)١٢٦(تى ع�� ش�ق األردن أكان� ت�ل لل�روز �ان� ت

ــ� مـــــــأر�ه� ــ� أداة ل��ف�ـــــ ــ��ن ��ـــــــ���م�ن ســـــــ�ة دم�ـــــ ــل �ـــــــان الف�ن�ـــــ ــي ال�قابـــــ  )١٢٧(فـــــ

لــــــى إ����ــــــل عــــــ�اء ال�ــــــ�ر��� مــــــ� ثــــــ� رأ� الف�ن�ــــــ��ن فــــــي ز�ــــــارة بلفــــــ�ر ف�صــــــة ���ــــــه ل،و 

ــ�  ــ�ا عــ ــ�ه� �ع�ــ ــا ولفــــ� ن�ــ ــ� أ ب���ان�ــ ــة وقــ ــ�رة ال�ــــ�ر�ة القائ�ــ ــال ال�ــ ــ� الف�ن�ــــ���  إذ ع�ــ ضــ

ــه إ ــ�ا ت�ج�ـــ ــا و�ـــ ــ�ر��� ألـــــى ب���ان�ـــ ــ�م��� ال�ـــ ــار القـــ ــ�ر�ا إن�ـــ ــ�ود ســـ ــارج حـــ ــ� خـــ ــا هـــ ــى مـــ لـــ

ــاك فـــــي ال�قـــــ� الـــــ�� ازدادت ��ـــــه  ــ�ة ال�جـــــ�د الف�ن�ـــــي ه�ـــ ــارة ال�ـــــ�ر��� إ�ع�ـــــ�ا عـــــ� ق�ـــ ثـــ

ــ�ة م�ــــــ�  ــ�ات الف�ن�ــــ ــ�احة أن ال�ــــ ــة صــــ ــائ� ال����ان�ــــ ــ�ت ال�ثــــ ــ�ر، وأكــــ ــارة بلفــــ ــ� ز�ــــ له و ضــــ

ــة  ــ�ف�� ال��ا�ـــــ ــ� تـــــ ــاج�ة عـــــ ــ�ن العـــــــ�ب عـــــ ــي ع�ـــــ ــ�، وأضـــــــ�� فـــــ ــي دم�ـــــ ــ�ث فـــــ ــا حـــــ ع�ـــــ

الع�ــــــــف أضــــــــاف� أن ال�ــــــــل�ة ســــــــ��� ل�ف�ــــــــها  �اســــــــ���ام ال���ــــــــ�ة ل�ــــــــ�فها(بلف�ر)، و 
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ال���ـــــاه���. وم�ـــــ�اث ال��ـــــاه�ات لف�ن�ـــــا �ـــــان ���ا�ـــــة االســـــ��اء ال�ـــــع�ي ال�ـــــاج� ل����ـــــ� 

  .)١٢٨(ع� الق�ع وال��ائ�

لــــــــى أن الف�ن�ــــــــ��� فــــــــي ســــــــ�ر�ا لــــــــ� ���عــــــــ�ا إوقــــــــ� أل��ــــــــ� ال�ــــــــ�ف ال����ان�ــــــــة 

ــة �أ ــ�ر فــــي دم�ــــ� مقارنــ ــ�د بلفــ ــاه�ات ال�ــــي عارضــــ� وجــ ــي ال��ــ ــ�ر فــ ــاها بلفــ ــ��ع�� ق�ــ ســ

ذ�ـــــــ�ت صــــــــ��فة فـــــــى هــــــــ�ا ال�ـــــــ�اق و )١٢٩(فل�ـــــــ��� دون مع�ـــــــاه مـــــــ� م�ــــــــاه�ات خ��ـــــــ�ة.

ــا��� فـــــي  ــارة بلفـــــ�ر،  ١٢ال�ـــ ــغ� فـــــي دم�ـــــ� ���اســـــ�ة ز�ـــ ــ�اث ال�ـــ ــى أحـــ ــل تعل�قـــــًا علـــ إب��ـــ

ــ�ل  ــهتقــ ــ�ر  �أنــ ــ�رد بلفــ ــ� اللــ ا ضــ ــً ــًا �ل�ــ ــان م�جهــ ــغ� �ــ ــ�ور� اف�ــــ�اض أن ال�ــ ــ� ال�ــ ــ�� مــ لــ

  .)١٣٠(و�ن�ا ل����ان�ا ش��ً�ا

وت��ــــــى الق��ـــــــل األم���ـــــــي فـــــــي دم�ـــــــ� أ��ــــــا ف�ـــــــ�ة أن ال�ـــــــل�ات الف�ن�ـــــــ�ة لـــــــ�  

ت�ــــ�ل �ــــل مــــا فــــي وســــعها ل��ــــع أع�ـــــال ال�ــــغ�، ل�ــــ���� ب���ان�ــــا ول��ــــة االن�ــــ�اب الـــــ�ائ� 

  )١٣١(ب�ج�د شع�ر معاٍد ل����ان�ا ب�� الع�ب أ�ً�ا

وت�ـــــاءل الـــــ�ع� فـــــي ل�ـــــ�ن، ل�ـــــاذا لـــــ� ت�قـــــف ال�ـــــ��ة، مـــــ� خـــــالل تعل�ـــــ� ال��ـــــ� 

ــى الف�ـــ�ق؟  ــة إلـ ــ�وًال مـــ� ال���ـ ــ�ق، ل�لـــة وصـــ�ل اللـــ�رد بلفـــ�ر، نـ ــ�د� أمـــام الف�ـ ــ� بـ فـــ�ق نهـ

ــان ی��غـــــي  ــع حـــــ�وث اضـــــ��ا�ات، �ـــ ــ�ة ت��قـــ ــل�ات الف�ن�ـــ والـــــى جانـــــ� ذلـــــ� إذا �انـــــ� ال�ـــ

ــ�  ــ�ر�ا �انـــــــ� غ�ـــــ ــى ســـــ ــارة إلـــــ ــ�ه ال��ـــــ ــ� أن هـــــ ــ����ة مـــــ ــة الفل�ـــــ ــ�ر ال���مـــــ ــا أن ت�ـــــ عل�هـــــ

  .)١٣٢(م�غ�ب ف�ها

ــائ� ال�قـــــــاب عـــــــ�  ــ�ا ال�ـــــــ�د ��ـــــــف� ال�ثـــــ ــى هـــــ ــة فـــــــي وفـــــ ــل�ات ال����ان�ـــــ أن ال�ـــــ

ــ ــ� حـــ ــ��� قـــ ــ� فل�ـــ ــ��ل�� الف�ن�ـــ ــ� �رت ال��ـــ ــ�ة تف�ـــ ــات م��ـــ ــ�یها معل�مـــ ــأن لـــ ــ�ر�ا �ـــ ــي ســـ �� فـــ

ن فـــــــي � �أنـــــــه ســـــــ��� م�اولـــــــة اغ��ـــــــال بلفـــــــ�ر فـــــــي ســـــــ�ر�ا. ومـــــــع ذلـــــــ� لـــــــ� �عـــــــ� ال��ـــــــ�ول

  . )١٣٣(ال�ف�ض�ة ال�ام�ة الف�ن��ة أ� أه��ة له�ه ال���ی�ات 

ــ ــ�ر�ا  ىإلـــ ــي ســـ ــ�ة فـــ ــل�ات الف�ن�ـــ ــام علـــــى أن ال�ـــ ــائ� الل�ـــ جانـــــ� ذلـــــ� أما�ـــــ� ال�ثـــ

ــان  ــ�ها، فــــي ال�قــــ� الــــ�� �ــ ــا، وال�عا�ــــة ضــ ســــ��� لل�ــــ�افة ال�ــــ�ر�ة �ال��ــــل مــــ� ب���ان�ــ

غ�ــــ� م�ــــ��ح ��ــــه ل�لــــ� ال�ــــ�ف �ال�عا�ــــة ضــــ� ف�ن�ــــا، ون���ــــة لــــ�ل� فقــــ� أبــــ�ت ب���ان�ــــا 

ر� عل�هـــــا، ولل�ـــــ� مـــــ� ه��ـــــات ال�ـــــ�ف اع��اضـــــها لف�ن�ـــــا علـــــى اله�ـــــ�م ال�ـــــ�في ال�ـــــ� 

ــ�اولها  ــ�ف ال�ـــــ�ر�ة ���ـــــع تـــ ــ�ی� ال�ـــ ــ� ت�ـــ ــل ال����ـــــاني فـــــي دم�ـــ ــ�ح الق��ـــ ال�ـــــ�ر�ة اق�ـــ
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داخــــل م�ـــــا�� االن�ـــــ�اب ال����ـــــاني فـــــي فل�ـــــ���؛ ح�ــــ� تع��ـــــ� ال�ـــــ�ف فـــــي جـــــ�ء ���ـــــ� 

ــا علــــــى االشــــــ��اكات مــــــ� األشــــــ�اص فــــــي فل�ــــــ���  يء نف�ــــــهو����ــــــ� ال�ــــــ، مــــــ� إی�اداتهــــ

یــــ�� ق�ـــــع أدنـــــى م�هــــ� مـــــ� م�ـــــاه� ال��ــــاع� ال�عاد�ـــــة للف�ن�ـــــ���  علــــى ال�ـــــ�ارس؛ ح�ـــــ� 

ــا،  مـــــ� جانـــــ� ال�ـــــالب ��ـــــ�عة و��قـــــة، وعلـــــى ع�ـــــ� ذلـــــ� ســـــ�ح �ال��ـــــاه� ضـــــ� ب���ان�ـــ

ــا ،  ــ�رد بلفــــ�ر إلــــى ه�ــ ــ�ل اللــ ــ��ل ال��ــــال ، فــــي وقــــ� ق�ــــل ســــ�دار ال�ــــ�دان أو وصــ علــــى ســ

ــ�ح الق ــ�ا، واق�ــــ ــ� إلن�ل�ــــ ــ�اء الع��ــــ ــ�ارس �إ�هــــــار العــــ ــالب ال�ــــ �ح ل�ــــ ــُ ــل ال����ــــــاني ســــ ��ــــ

ــ�ارس ب���ان�ــــــة فــــــي ســـــ�ر�ا، بهــــــ�ف تأســــــ��  ــ� خــــــالل إن�ــــــاء مـــ م�اجهـــــة هــــــ�ه ال�عا�ــــــة مـــ

  .)١٣٤( ج�ل غ�� معاد� ل����ان�ا

  

  

  

  :ال�ات�ة

�ــــان ت�ــــ��ح بلفـــــ�ر نق�ــــة ت�ـــــ�ل فــــي تــــار�خ ال���ـــــة ال�ــــه��ن�ة ح�ـــــ� �إصــــ�اره بلفـــــ�ر   

ــة،  ــة ح��قــــــة واقعــــ ــاه أضــــــ�� ال�ولــــــة ال�ه�د�ــــ ال��ــــــ��ح الــــــ�� ح�ــــــل اســــــ�ه والــــــ�� ��ق��ــــ

ــاره  ــا ألف�ـــ ــ��� ح���ـــ ــة، واســـ ــة الع���ـــ ــه لل���قـــ ــى ز�ارتـــ ــ�ا ال��ـــــ�وع ح�ـــ ــ� هـــ ــ�افع عـــ ــل یـــ و�ـــ

ة الق�م�ـــــــة ال�ه�د�ــــــة فـــــــي فل�ـــــــ��� ) ال�ــــــي ال تـــــــ�� ســــــ�� الـــــــ�فاع عـــــــ� م�ــــــ�وعه ( ال�ولـــــــ

  م��اهالت ع� ع�� حق�ق أص�اب األرض األصل���.

ــه لقــــي �عــــ�  ــة إال أنــ ــام �افــ ــ�ع ال�ــ ــي ر�ــ ــة فــ ــة ق��ــ ــه معارضــ ــان ال��ــــ��ح واجــ إذا �ــ

مـــــ� ال�أی�ـــــ� مـــــ� ق�ـــــل �عـــــ� ال�ـــــ�ر�� ال����ـــــ�� فـــــي م�ـــــ� والـــــ�ی� قـــــ� ارت��ـــــ�ا ب����ان�ـــــا 

ــ�ن  ــ� ی���ـــ ــاد�ا، إذ أنهـــ ــا اق��ـــ ــ�، وســـــ�عان مـــ ــي هـــــاج�ت إلـــــى م�ـــ ــة ال�ـــ ــ�ال�ة ال��ار�ـــ لل�أســـ

ــ�  ــا، ومــ ــ�� ل����ان�ــ ــى معارضــ ــ� القــــ�ن الع�ــــ��� إلــ ــ� ال�الــــ� مــ ــي العقــ ــه� فــ ــ�ل �ع�ــ إن ت�ــ

  ث� قابل�ا ز�ارة بلف�ر إلى ال���قة �ال�ف�.

أث��ــــ� ز�ـــــارة بلفـــــ�ر لفل�ـــــ��� وحـــــ�ة ال�ـــــع� الع��ـــــي ����لـــــف أع�اقـــــه وم�ا��ـــــه فـــــي 

ــه إذ أ ــ�ه� ل��ارتــ ــ�، فعــــ�وف العــــ�ب عــــ� معارضــ ــع� م�ــــان آخــ ــي إحــــالل شــ ــه ال���ــــ�� فــ نــ
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اســـــ���اله وم�عـــــه دخـــــ�ل األمـــــاك� ال�ق�ســـــة ��ـــــق�ها ال��ـــــل� وال��ـــــ��ي م�لـــــ� صـــــفعة ق��ـــــة 

ــه  ــ� إل�ـــ ــ� یل�فـــ ــ�ل� ، ولـــ ــأ بـــ ــ� ���ـــ ــه لـــ ــة ، ول��ـــ ــة ال����ان�ـــ ــه ال��اســـ ــي وجـــ ــه ، وفـــ ــي وجهـــ فـــ

  ل�ق�عه في غ�ام م��وع ال���ة ال�ه��ن�ة .

ال�ــــــا�ئ تقــــــ�ی�ه  و ��ــــــ�وًد،ال فهــــــ� بلفــــــ�ر�ــــــ�ر�ا ول��ــــــان عــــــ� ك�ــــــا أث��ــــــ� ز�ارتــــــه ل

ل�جــــــل م�ــــــل ال��ــــــاه�ات ال�ــــــ�ر�ة ال تقــــــ�ض فقــــــ� ال��ــــــاوالت ال�ســــــ��ة ، فللق�م�ــــــة الع���ــــــة

 ت�ــــ�� فــــي ب�تقــــة واحــــ�ة،  صـــ�اقة ع���ــــة صــــه��ن�ةإم�ان�ــــة ت�ــــ��� خ�ــــال  بلفـــ�ر عــــاش فــــي

ــ�  ول�ـــــ� ــ� الــــــ�ه� الأ��ــــــا ب ال��ــــــاه�ات قامـــ ــ� ���یـــ � لــــــ�� الغـــ ــَ  ب وال���ــــــة ال�ــــــه��ن�ة�ع�قـــ

  ا .�أن الق�م�ة الع���ة س���في ی�ًما م

أ�هـــــ�ت ز�ـــــارة بلفـــــ�ر ل�ـــــ�ر�ا ول��ـــــان ال�ـــــ�اع بـــــ�� ف�ن�ـــــا و����ان�ـــــا ح�ـــــ� وجهـــــ� 

ال���مـــــة ال����ان�ـــــة وصـــــ�اف�ها أصـــــا�ع االتهـــــام لل���مـــــة الف�ن�ـــــ�ة فـــــي أنهـــــا �انـــــ� تقـــــف 

ــف هــــ�ه ال��ــــاه�ات ال�ــــي �ــــادت أن تــــ�د� ���ــــاة س�اســــي ب���ــــان ي مهــــ�، عــــ� ���ــــ� خلــ

عـــــ�م ات�ـــــاذ تـــــ�اب�� أم��ـــــة ل��ـــــع وصـــــ�ل ال���ـــــاه��� للف�ـــــ�ق وســـــ�احها لل�ـــــ�افة ال�ـــــ�ر�ة 

  إثارة ال��ا���� ض� بلف�ر.
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  :ه�ام� ال�راسة

 

�إن�ل��ا، وه� االب� األك�� لل��اسي   ١٨٤٨في عام   Arthur James Balfourول� آرث� ج��� بلف�ر     )١(

بلف�ر م��الن�  ج���  ال��اسي   James Maitland Balfourال����اني  أخ�  واب�   ،

 , Eugene l. Rasor  : Arthur James Balfour)(    ١٩٠٣  –   ١٨٣٠(   Salisburyسال���ر�  

1848-1930 Historiography and Annotated  Bibliography , London , 1998 , p.4 .) 

س�� ش��� علي إس�اع�ل : آرث� بلف�ر وال���ة ال�ه��ن�ة ، م��� ��دس�ان لل�راسات االس��ات���ة ،  ؛ (

�ع� ح��له على ال�هادة ال�ام��ة في   .)   ١٧،    ١٦،    ١٥، ص ص    ٢٠١١ال�ل��ان�ة ، ��دس�ان ،  

 Kenneth Young, Arthur James Balfour: The Happy Lifeام����ج (الفل�فة م� جامعة �

of the Politician, PM, Statesman and Philosopher 1848–1930 (London: Bell, 

و�����ع م� خاله سال���ر� دخل بلف�ر ال�ع��ك ال��اسي ع��ما ان��� لع���ة ال��ل�ان عام   . .(1963

ما انغ�� في الق�ا�ا ال��اس�ة, ��ا ع�ل رئ�ً�ا ل��ل� ال���    ع� ح�ب ال��اف���، وس�عان  ١٨٧٤

ال��لي لف��ة ق���ة ، ووز��ًا ل�ولة اس��تل��ا ورئ�ً�ا ل�زراء إی�ل��ا، و أص�ح رئ��ًا ل��ل� الع��م وال����ل 

   ١٩٠٢و    ١٨٩٥وم�ة أخ�� ب�� عامي    ١٨٩٢و    ١٨٩١األول ع� ال��انة، ووز��ا لل�ال�ة ب�� عامي  

 ;.Dictionary of National Biography, 1922-1930, p.47 م ١٩٠٦-١٩٠٤لل�زراء  ورئ��ا  

Blanche E.C. Dugdale, Arthur James Balfour, first Earl of Balfour, New York, 

1937, Vol.1, p.31. Ruddock F. Mackay, Balfour Intellectual statesman, Oxford, 

Oxford university Press, 1985, pp. 109 - 112.    ؛Barbara W. Tuchman ,Bible 

and Sword : England and Palestine from bronze age to Balfour , London , 1957, 

p N199 .  

  .  ١٢١) س�� علي ش��� إس�اع�ل : ال��جع ال�اب� ، ص  ٢(

؛ ب�ل م��لي   ٣٤، ص    ١٩٦٦) حای�� وای�م� : م���ات وای�مان ، ت�ج�ة م��� رشاد ال�هابي ، د.ن ،    ٣(

،    ٢٠٠٣،    ٣، ت�ج�ة فاضل ج��� ، س�ر�ا ، ق�م� لل���، �  ١٩٤٨- ١٨٩١: ال�ه��ن�ة ال�����ة  

  . ١٠٠ص

   ) نف�ه  . ٤(

(5)  Roy MacLeod and Kay Andrews, ‘Scientific Advice on the War at Sea, 1915–
1917: The Board of Invention and Research’, Journal of Contemporary History, 
6(2), (1971), 3–40 

، ت�ج�ة أح�� خل�ل ال�اج  ، اله��ة ال����ة العامة لل���،     ١) ج.م.ن جف��� : فل���� إل��� ال���قة ، ج٦(

؛ م��� ���ل ع�� ال��ع� : فل���� والغ�و ال�ه��ني ، دار اله�ا لل��اعة ،  ١٦٦، ص    ١٩٧١م��،

 .  ٥٣، ص  ١٩٧٠ة القاه� 
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(7)   Herbert Side Botham : Great Britain and Palestine, London , 1937 ,p.29. 

) أرس��� ت�ایل�رز : ال���قة ع� العال� الع��ي ، ت�ج�ة خ��� ح�اد ، م���رات ال���� ال��ار� ، ل��ان   ٨(

  .  ٦٦، ص ١٩٦٠، 

(9)  Katheleen Burk, Britain, America and the Sinews of War (Boston: Allen & 

Unwin, 1985). 

.    ٤٩، ص    ١٩٩٠) علي ال�����ي : ج�ور االس�ع�ار ال�ه��ني �فل���� ، دار س�اس ، ت�ن� ،  ١٠(

ج�رج أن��ن��س : �ق�ة الع�ب ، تار�خ ح��ة الع�ب الق�م�ة ، ، ت�ج�ة ناص� ال�ی� األس� ، إح�ان ��اس  

  ، وما �ع�ها ٣٤٩، ص    ١٩٨٧،  ، ب��وت ٨، دار العل� لل�الی�� � 

؛   Katheleen Burk, Britain, America and the Sinews of War (Boston: Allen & Unwin, 

1985). 

 ,’See Jehuda Reinharz, ‘The Balfour Declaration and its Maker: A Reassessment؛

Journal of Modern History, 64 (1992), 464. 

  ١٤٥،١٥٣) ل���� م� ال�فاص�ل / س�� علي ش��� إس�اع�ل : ال��جع ال�اب� ،  ص . ص  ١١(

(12  ) The National Archives, Kew, UK , Document reference number: CAB 21/58-
0004 , secret , G-164 , War Cabinet , :The Zionist Movement: Balfour Declaration 
, Note by the secretary , October 1917 . 

  .   ١٦٥  – ١٦٤س�� علي ش��� إس�اع�ل : ال��جع ال�اب� ، ص   )١٣(

(14) The Times : 24 March 1925 , p.17. 

  .  ١٩٦س�� على ش��� إس�اع�ل : ال��جع ال�اب� ، ص  ) ١٥(

م،  ١٩٣٥-١٩٢٠م��ه سال� ع�� هللا صالح: م�قف ال��افة الع���ة في فل���� م� ال���ة ال����ة    (١٦)

 . ٢١م، ص ١٩٩٤رسالة ماج���� غ�� ال����رة، �ل�ة ال�راسات العل�ا، ال�امعة األردن�ة، 

 . ٥٩- ٥٧، ص. ص ١٩٥٥أك�م زع���: الق��ة الفل�����ة، دار ال�عارف، م��، (١٧) 

 . ٢٢ صالح: ال��جع ال�اب�، صم��ه سال� ع�� هللا (١٨)

 . ٢٣نف�ه، ص  (١٩)

(20)   The Times: 21 March 1925,p. 7. 

ح�ام ال��� ذ�ى: م�قف األقل�ات في العال� الع��ي م� ت���ح بلف�ر، ��� ض�� أع�ال ن�وة ال��ور   (٢١)

 . ١٧٨، ص٢٠١٩ال�ار���ة ل�ق��� العال� الع��ي، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، م��، 

س��ف� هام�لى  ل�نغ��غ : تار�خ س�ر�ا ول��ان ت�� االن��اب الف�ن�ي، ت�ج�ة ب�ار عقل، دار ال���قة   (٢٢)

 . ٨١، ب��وت، د.ت، صـ 

) ال�ع�اء الع�ب ال�����ن في القاه�ة ه� ف�ز� ال���� وخال� ال���� وح�� ح�ادة وآخ�ون ، ج��عه�   ٢٣(

ل��  ن�اة  ت����  أقام�ا في م�� لغ�ض  الهاش���� كان�ا س�ر��ن  أی��  الع���ة م�  الق��ة  ب ����ل� 

و�الحقها في األوسا� ال���ولة ��ع�ل ع�ه� ، و�ان�ا م� ال��ال�� لل���� م� ق�ل ول��ه� انف�ل�ا ع�ه  
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خالل ال��رة اح��اجا على أسال��ه في الع�ل واس���اده ع�ه� وتف���ه في ال�ق�ق الع���ة وت��ل ه�ا ال��ب 

أن�� ال�ا�غ: الهاش���ن  ح�ب ال�ح�ة ال��ر�ة ، ل���� م� ال�فاص�ل راجع /  ل��ب رس�ي �اس�  ١٩١٨عام

  .  ١٢٨، ص ١٩٦٦وال��رة الع���ة ال����، ب��وت، دار ال�ل�عة،  

- ١٩١٧على مفلح م�اف�ة: ص�� ت���ح بلف�ر في األوسا� ال�ه�د�ة والع���ة والع��ان�ة وال�ول�ة    (٢٤)

ال�ار���ة،١٩٢٠ لل�راسات  أس��ر  م�لة  ال��اسات،  ٥ع  م،  ودراسة  لأل��اث  الع��ي  ال����   ،٢٠١٨  ،

  . ١٦٥ص

،  ١٩٧٨م���د صالح م��ي: ح��ة ال�ق�ة الع���ة في ال��ق األس���، دار الف�� الع��ي، القاه�ة،    (٢٥)

 . ٤٠٤ص

، م�لة أس��ر لل�راسات ال�ار���ة، ١٩٢٠-١٩١٧ل���� ف��ي: زعامات ال���ة الع���ة ووع� بلف�ر    (٢٦)

  . ٢٦٦-٢٦٥، ص ص ٢٠١٩، ال���� الع��ي لأل��اث ودراسة ال��اسات، ٩ع
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