
045 مقاالت

مقدمات للحرب العظمى يف الديار 

العثمانية

مرت �لدولة �لعثمانية بعدة تغير�ت في �إثر 

�لتعديالت �لإد�رية �لتي �أدخلتها �سيا�سات 

�لإ�سالح �لمعروفة بـ ''�لتنظيمات''، وكان

 عمل �أول برلمان 
َ
ذروتها �إعالن �لد�ستور، وبْدء

)مجل�س �لمبعوثان( في تاريخ �لدولة، و�إن 

كان عمره ق�سير �لأجل. فقد علق �ل�سلطان عبد 

�لحميد �لثاني عمل �لمجل�س، و�تجه �إلى �لحكم 

�لفردي لل�سلطنة بعد مرور عام على بدء عمل 

�لمجل�س. وفي عهد عبد �لحميد خ�سرت �لدولة 

مناطق �سا�سعة من �أر��سيها على يد �ل�ستعمار 

�لأوروبي وحركات �لتحرر �لوطني )م�سر؛ 

�سربيا؛ �ليونان؛ بلغاريا؛ �لبو�سنة(.

وبعد �لثورة �لد�ستورية في �سنة 1908، 

وخلع �ل�سلطان عبد �لحميد عن �ل�سلطة في 

�سنة 1909، �سهدت �أر��سي �لدولة �نفتاحًا 

ع�صام ن�صار*

 فل�صطني: �صايك�س ــ بيكو يف �صياق

املخيلة وال�صيا�صة الربيطانية

�لثاني  �لن�سف  في  ذروتها  �لعظمى  �أوروبا  دول  بين  �ل�ستعمارية  �لمناف�سة  بلغت 

�أ�سا�سًا،  �ألمانيا  بروز قوى جديدة ممثلة في  بعد  �لتا�سع ع�سر، وتعاظمت  �لقرن  من 

�لوليات  ودخول   ،)1871( منهما  كل  في  �لقومية  �لدولة  ت�سكيل  بعد  و�إيطاليا، 

كانت  ذ�ته،  �لوقت  وفي  �آ�سيا.  �سرق  في  �لمناف�سة لحقًا، وخ�سو�سًا  �لمتحدة حلبة 

�لدولة �لعثمانية تعي�س �أ�سو�أ �أزماتها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية؛ فاتفاقية �ل�سالم �لتي 

تلت حرب �لقرم، �أعطت فرن�سا حقوق �لتدخل في �سوؤون �ل�سلطنة �لد�خلية، �لأمر �لذي 

�سنة  بعد مجازر  لبنان  �إلى جبل  لها  تابعة  قو�ت  لإر�سال  �أمامها  �لمجال  في  ف�سح 

1860، كما �أعطت دوًل �أُخرى حقوقًا للتدخل �أقل. وقد تعاظم �لأثر �لرو�سي في �لد�خل 

�لعثماني، وخ�سو�سًا في فل�سطين و�لبلقان.

* �أكاديمي وموؤرخ فل�سطيني.
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على منع �لحريات �لعامة، وبد�ية قمع 

ج باإعد�مات �لقوميين �لعرب في 
ّ
عثماني ُتو

�ساحات �لمدن �لكبرى.

فل�صطني يف املخيلة الربيطانية 

خالل القرن التا�صع ع�رش

كانت فل�سطين ــ �أ�سوة بغيرها من بالد 

�ل�سام ــ قد خ�سعت لحكم �ل�سلطنة �لعثمانية 

منذ �لعقد �لثاني من �لقرن �ل�ساد�س ع�سر. 

ولئن كان �لحكم �لعثماني م�ستقر�ً �إلى حد 

بعيد خالل �لقرون �لثالثة �لأولى، فاإن �لقرن 

�لتا�سع ع�سر �سهد �أحد�ثًا ج�سامًا تركت �أثر�ً 

عميقًا في عالقة هذ� �لبلد بدول �أوروبا 

�لعظمى. وعلى �لرغم من �أن �لحملة �لفرن�سية 

على م�سر، ومحاولة �حتالل فل�سطين في 

بد�ية �لقرن، قد ف�سلتا، فاإن �أثرهما في م�سر 

كان له تبعات على فل�سطين، ربما �أهمها 

�حتالل قو�ت �إبر�هيم با�سا فل�سطين وعموم 

بالد �ل�سام في �سنة 1831.

فقد فتحت حملة �إبر�هيم با�سا �لبالد في 

وجه �لقوى �لأوروبية، و�لتي كانت على هيئة 

بعثات تب�سيرية، �أو قن�سليات �أوروبية في 

�لقد�س وبيروت، ول �سيما �لقن�سلية 

�لبريطانية في �سنة 1838، وما �ساحبها من 

ن�ساط لجمعية لندن لن�سر �لم�سيحية بين 

�ليهود. وكان �لن�ساط �لبريطاني متاأثر�ً بنوع 

مبكر من �ل�سهيونية �لم�سيحية �لتي نادت 

بفكرة تجميع �ليهود في فل�سطين وتن�سيرهم 

�إعد�د�ً لعودة �لم�سيح.

ومع �أن فل�سطين عادت �إلى �ل�سيطرة 

�لعثمانية في �سنة 1840، �إّل �إن �لعثمانيين 

لم يتمكنو� من �إيقاف �سيا�سات فتح 

�لقن�سليات في �لقد�س. وقد �سهدت �لأعو�م 

�لأولى بعد �لعودة �لعثمانية �فتتاح قن�سلية 

ن�سبيًا في حرية �لتنظيم �ل�سيا�سي وحرية 

�ل�سحافة، وخ�سو�سًا في ولية بيروت 

ومت�سرفية �لقد�س، فد�رت حو�ر�ت �سيا�سية 

باللغة �لعربية ب�ساأن م�ستقبل �لدولة وم�ستقبل 

�لعرب فيها.

لكن �نقالب �لبا�سو�ت �لثالثة )�أنور وطلعت 

وجمال( في �سنة 1913، وما ر�فقه من 

ت�ساعد في �لخطاب �لقومي �لتركي �لطور�ني 

ر �لتجاه، ف�ُسرع في �لت�سييق على 
ّ
غي

�لحريات �ل�سحافية في جميع �أرجاء �ل�سلطنة، 

بما فيها �سحافة بيروت.

ي 
َ
وجاء �نقالب �لبا�سو�ت �لثالثة بعد حرب

�لبلقان و�ليونان، و��ستعمار �إيطاليا لليبيا 

)طر�بل�س وبرقة(، وهي �أحد�ث وقعت كلها 

خالل �لفترة 1911 ــ 1913، وذلك قبيل بد�ية 

�لحرب �لعظمى في �سنة 1914، و�لتي لم يطل 

حياد �ل�سلطنة فيها، �إذ دخلت �لحرب بعد �سهر 

فقط من بد�يتها �إلى �لجانب �لألماني ــ 

�لنم�ساوي. وبذلك، �أُعلن �إلغاء �لمتياز�ت 

�لأجنبية �لتي �سكلت �سابقًا عبئًا على �لدولة، 

عبر �ل�سماح لكل من رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا 

بالتدخل في �سوؤون �ل�سلطنة �لد�خلية، 

وخ�سو�سًا في مناطق بالد �ل�سام.

و�سّكل دخول �لحرب وما ر�فقها من �إلغاء 

�لمتياز�ت �لأوروبية �لمبرر �لذي �حتاجت 

�إليه كل من فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا للتن�سل 

من �لتز�ماتها �ل�سابقة بالحفاظ على �لدولة 

�لعثمانية، حتى لو كانت دولة �سعيفة. وفي 

�لوقت عينه، �سّكل دخول �لدولة �لحرب عبئًا 

غير م�سبوق على �ل�سعوب �لعثمانية، بما فيها 

�لعرب، �إذ جرى تجنيد �ل�سبان ق�سريًا فيما 

رف بال�سفربرلك، وتم تدمير �لبنية 
ُ
ع

�لقت�سادية على �سعفها، وتحويل �لمحا�سيل 

�لزر�عية لت�سب في �قت�ساد �لحرب، عالوة 
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وتز�يد �لهتمام �لعلمي و�لأثري بفل�سطين، 

و�رتبط ذلك بالمحاولت �لجديدة لتف�سير 

�لكتاب �لمقد�س بناء على فهم جغر�فيا 

�لأر�س �لمقد�سة، وهو �تجاه جديد في در��سة 

�لالهوت في �لعالم �لبروت�ستانتي كان �آخذ�ً 

في �لنت�سار. و�ساعدت هذه �لعو�مل وغيرها 

في بروز ''�سرعة'' جديدة تتمثل في تز�يد عدد 

ر �لرحالت �إلى �لأر��سي �لمقد�سة، 
َ
كّتاب �سي

فقد �أُح�سي ما ل يقل عن 300 كتاب �سادر 

في لندن في �لن�سف �لثاني من �لقرن، جّلها 

مخ�س�س لرحالت موؤلفيها �إلى فل�سطين. 

وتمتاز عناوين �لكتب باأنها ��ستلهمت دومًا 

مخيلة كّتابها �لدينية؛ ومن هذه �لعناوين 

على �سبيل �لمثال ل �لح�سر: ''على خطى 

�لم�سيح في �لأر�س �لمقد�سة''، و''�لكتاب 

و�لأر�س''، و''�سفر�ت في يهود�''، وغيرها.2

لكن �لأهم من عناوين �لكتب هو محتو�ها، 

وهنا نجد �أن درجة عالية من �لتد�خل �لن�سي 

)intertextuality( موجودة فيها؛ فالعديد من 

�لكّتاب ��ستندو� في �سفر�تهم و�لأماكن �لتي 

ن �سبقهم من �لكّتاب، و�أعادو� 
َ
ز�روها �إلى م

ا قر�أوه 
ّ
�إنتاج ن�سو�س تكاد تكون ن�سخًا عم

في �لكتب �ل�سابقة. ولي�س هناك مجال في هذه 

�لدر��سة لإجر�ء مقارنات ن�سية، فقد �سبق �أن 

ُكتب عن هذ� �لمو�سوع في در��سات �أُخرى.3 

لكن ما يهمني لفت �لنظر �إليه في هذ� �ل�سياق، 

هو �أن هذ� �لهتمام �لأوروبي �ل�سعبي 

بفل�سطين، �لذي كان في ت�ساعد م�ستمر ــ و�إن 

كان ذ� �أهمية كبرى لفل�سطين ــ و�لذي دخل 

�لمخيلة �لبريطانية خا�سة، و�لأوروبية عامة، 

ا كانت عليه �لحال 
ّ
يختلف �إلى حد بعيد عم

في �لقرون �ل�سابقة. فالمخيلة �لجديدة كانت 

ت�سع فل�سطين ــ على نحو مكثف ــ �سمن 

�لتر�ث �لتاريخي �لأوروبي، وتمظهرها كاأنها 

 فرن�سية و�أُخرى �أميركية في �لمدينة،

 وكان لالإ�سالحات �لعثمانية �لمعروفة

بـ ''�لتنظيمات'' دور في ذلك.

 �لهتمام �لأوروبي، 
ّ
كانت فل�سطين في لب

وجزء�ً من �ل�سر�ع بين �لدول �لعظمى �آنذ�ك. 

ففي خم�سينيات �لقرن �لتا�سع ع�سر، ن�سب 

�لخالف �لرو�سي ــ �لفرن�سي ب�ساأن �ل�سيطرة 

على �لأماكن �لم�سيحية �لمقد�سة، و�لذي وجد 

 )status-quo( حّله في �تفاقيات �ل�ستات�س كو

�لموّقعة في �إثر حرب �لقرم في �سنة 1856، 

و�لتي جرى بموجبها تقا�سم �لكنائ�س �لكبرى ــ 

وخ�سو�سًا كني�سة �لقيامة ــ بين �لأورثوذك�س 

و�لكاثوليك برعاية رو�سيا وفرن�سا، فاأخذت كل 

منهما على عاتقها حماية �إحدى �لطو�ئف، 

وُتركت بريطانيا خارج �للعبة، �لأمر �لذي 

دفعها �إلى �أن تّدعي تمثيل �لم�سالح �ليهودية 

في �لقد�س وغيرها، �أ�سوة بتمثيل رو�سيا 

لالأورثوذك�س، وفرن�سا للكاثوليك.1

ون�سطت �لحمالت �لأثرية �لبريطانية في 

فل�سطين في �لن�سف �لثاني من �لقرن �لتا�سع 

ع�سر، كما ن�سطت حركة �لتب�سير �لبروت�ستانتية، 

لي�س �سمن �ل�سياق �ليهودي فح�سب، بل �سمن 

�سفوف �لم�سيحيين �لعرب �أي�سًا. وفي �لم�سار 

ذ�ته، ن�سطت �لبعثات �لرو�سية �لتي �أ�س�ست عدد�ً 

من �لمد�ر�س في فل�سطين.

و�سهدت فل�سطين �لقرن �لتا�سع ع�سر 

�هتمامًا متز�يد�ً من �ل�سياح �لأجانب، ول 

�سيما �لبريطانيين، وربما يكون للتطور 

�ل�سناعي �لمتعلق بال�سفر �لبحري، ولبروز 

�ل�سياحة كمفهوم، دور مهم في هذ�. لكن ل 

يمكن �إغفال زيادة �لهتمام �لإنجيلي 

و�لتور�تي بالأر�س �لمقد�سة، وخ�سو�سًا في 

�إثر �نت�سار �لحركات �لألفية �لتي كانت ُتِعّد 

لنهاية �لعالم �لقريبة، ولعودة �لم�سيح �لثانية.
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لالإمبر�طوريتين �لمتناف�ستين، وكان عليها �أن 

تختلق ''رعايا'' تتولى حمايتهم في فل�سطين 

�لعثمانية، كي تقوم بدور فيها �آنذ�ك، وهذ� ما 

قدمته ''جمعية لندن لن�سر �لم�سيحية في 

�سفوف �ليهود'' لبريطانيا. فقد كانت هذه 

�لجمعية فاعلة في �سيا�سة بريطانيا تجاه 

فل�سطين، وكان لها �أعمق �لأثر في �إن�ساء 

�لقن�سلية �لبريطانية في �لقد�س في �سنة 

1838، وتعيين �أول قن�سل فيها وهو ع�سو 

في �لجمعية. هذ� كله �سبق تاأ�سي�س �لحركة 

�ل�سهيونية �لتي طالبت بفل�سطين وطنًا قوميًا 

لليهود، و�لدليل على ذلك �لرو�ية �لتي كتبها 

بنجامين دزر�ئيلي �لذي �سي�سبح رئي�س 

حكومة بريطانيا لحقًا، و�لتي تطالب 

�ل�سخ�سية �لرئي�سية فيها بوطن قومي لليهود 

في �أر�س �لميعاد.6

لكن �لمخيلة �ل�سعبية و�لخطاب �لثقافي، 

بما فيهما من �ختر�ع لذ�كرة جماعية، لي�سا 

كافيين لجعل �لدول تتبّنى �سيا�سات جديدة 

بال�سرورة، غير �أن �لو�سع يختلف �إذ� ما 

جدت للدولة م�سالح ��ستعمارية تت�سابك مع 
ُ
و

�لمخيلة �لجمعية، لأنه عندها �سيكون �أ�سهل 

للدولة �أن تتبّنى خطابًا �سيا�سيًا، وتجّند �لدعم 

�ل�سعبي له. وكانت �لم�سالح �ل�ستعمارية في 

حالتنا هذه هي حجر �لأ�سا�س للم�سروع 

�لبريطاني لفل�سطين، �إّل �إن �لمخيلة 

�لتور�تية ــ �لإنجيلية ��ستمرت في �أد�ء دور 

مهم في �سياق �ل�سيا�سة �لبريطانية، كما 

�سنرى في �لجزء �لتالي من هذه �لمقالة.

�صيا�صة بريطانيا جتاه فل�صطني 

العثمانية يف اإبان احلرب

ل يمكن ف�سل �سيا�سة بريطانيا 

�لفل�سطينية عن جل �سيا�ساتها تجاه �لدولة 

مرتبطة باأوروبا �أ�سد �لرتباط.

وقد مثلت �لحالة �لبريطانية خير مثال 

لختر�ع مخيلة تاريخية خا�سة بفل�سطين، 

�أدت ــ كما �ت�سح جليًا في �لمدة �لتي تلت 

�لحرب �لعظمى ــ دور�ً �أ�سا�سيًا في تحديد 

مفهوم ماهية فل�سطين جغر�فيًا، وم�ستقبلها 

�ل�سيا�سي. فالم�سح �لجغر�في �ل�سامل �لذي 

قامت به بعثة بريطانية في �ستينيات �لقرن 

�لتا�سع ع�سر، بقيادة �لكابتن ت�سارلز وورين، 

وبرعاية ودعم �سندوق �كت�ساف فل�سطين 

)Palestine Exploration Fund(، �أعلن ب�سر�حة 

�أن �لهدف �لنهائي هو ��ستعمار بريطانيا 

لفل�سطين. فقد كتب وورين في �سنة 1875 �أن 

�لم�سح جرى '' بغطاء من �لنية �لمبيتة 

لإح�سار �ليهودي ]�إلى فل�سطين[، فهو �لذي 

�سيحتل هذ� �لبلد ويحكمه.''4 ومن �لجدير 

بالذكر �أن حدود فل�سطين في �لم�سح �لذي 

�أجر�ه وورين تطابقت مع ما ورد في �لكتاب 

�لمقد�س في عهَديه �لقديم و�لجديد، ولم 

تقت�سر على حدود مت�سرفية �لقد�س �ل�سريف 

ق مع 
َ
�لعثمانية �آنذ�ك، وهذه �لحدود �ستطاب

حدود فل�سطين، وفق وثيقة �إعالن �لنتد�ب 

�لبريطاني لحقًا. وفي �ل�سنة نف�سها �لتي كتب 

فيها وورين ما �سبق، وفي �جتماع لل�سندوق 

�لمذكور، �أعلن �أ�سقف يورك ويليام طوم�سون: 

''�إن هدفنا ]�أي هدف �سندوق �كت�ساف 

فل�سطين[ من �للتفات �إلى فل�سطين، هو �أنها 

بلدنا''، م�سيفًا �أنه ��ستخدم هذ� �لم�سطلح 

م�سبقًا، ويرف�س �أن ي�ستخدم غيره.5 فقد كانت 

كل من فرن�سا ورو�سيا تعلن ب�سر�حة �أهمية 

فل�سطين بالن�سبة �إليها، ولم تكن بريطانيا ــ 

كبلد بروت�ستانتي ــ في و�سع ي�سمح لها 

باإعالن ذلك بالثقة �لكاثوليكية 

و�لأورثوذك�سية ذ�تهما �لمتاحتين 
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ت�سير �لأدبيات �ل�سعبية، كانت محل حذر من 

طرف �لحكومة �لتي لم ت�ساأ �أن تعكر عالقاتها 

بالعثمانيين �لذين كانو� فعليًا خا�سعين 

ل�سروط بريطانية مجحفة، ولتو�سع بريطاني 

في �أطر�ف مناطق �سيطرتهم، مثل مناطق 

�لخليج �لعربي �لتي كانت ُتعّد ��سميًا �سمن 

منطقة �لنفوذ �لعثماني، لكنها فعليًا خا�سعة 

بموجب �لمعاهد�ت للنفوذ �لبريطاني. 

وبخالف �لخليج و�ل�سود�ن، كانت فل�سطين 

و�قعة فعليًا تحت �لحكم �لعثماني �لذي كان 

يرى فيها جزء�ً �أ�سا�سيًا من �ل�سلطنة ل يمكن 

�لتخلي عنه. فتحويل �سنجق �لقد�س �إلى 

مت�سرفية تابعة مبا�سرة للباب �لعالي في 

�سنة 1874 يعك�س �لتخوف �لعثماني من 

تف�سي �لنفوذ �لأجنبي في فل�سطين، بما في 

ذلك �لنفوذ �لبريطاني.

لكن �سعود حركة �لبا�سو�ت �لطور�نيين 

�لثالثة )�أنور وطلعت وجمال( �إلى �ل�سلطة في 

�سنة 1913، و�لنطباع �لعام باأنهم، 

وخ�سو�سًا �أنور، ينظرون نظرة �إعجاب �إلى 

�ألمانيا، وتربطهم بها عالقات حميمة، �أديا 

�إلى �لبدء باإعادة �لتفكير في �ل�سيا�سة �لمتبعة 

تجاه �لعثمانيين.7 و�سّكل دخول �لدولة 

�لعثمانية �لحرب �لعظمى �إلى جانب دول 

�لمركز )�ألمانيا و�لنم�سا ــ �لمجر وبلغاريا( 

�لق�سة �لتي ق�سمت ظهر �لبعير بالن�سبة �إلى 

�ل�سيا�سة �لبريطانية تجاه �ل�سلطنة، �إذ فور 

دخول هذه �لأخيرة �لحرب �سارعت بريطانيا 

�إلى �سم قبر�س، و�إعالن م�سر دولة م�ستقلة 

عن �لعثمانيين، وتحت حمايتها. وفي هذ� 

�ل�سياق، ُفتح �لباب على م�سر�عيه نحو �إعادة 

�لعتبار �إلى فكرة �ل�سيطرة �لبريطانية على 

فل�سطين في �سياق �لحرب �أو بعدها، و�سّكل 

بروز �لحركة �ل�سهيونية �لمطالبة �آنذ�ك بوطن 

�لعثمانية في �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر حتى 

بدء �لحرب �لعظمى في �سنة 1914. وفي هذ� 

�ل�سياق، فاإن تطور�ت حدثت في حينه �أّثرت 

في تلك �ل�سيا�سة ب�سورة عامة، منها بروز 

حركات قومية في �أوروبا �ل�سرقية �لعثمانية 

حظيت بتعاطف بريطاني �إلى حد ما، مثل 

حركة �ل�ستقالل �ليوناني و�ل�ستقالل 

�ل�سربي، و�إن كانت بريطانيا في �لوقت عينه 

متخوفة من �لدور �لرو�سي في دعم هذه 

�لحركات. فقد كان �لتخوف �لبريطاني من 

�أطماع رو�سيا عاماًل مهمًا في �سيا�سة 

بريطانيا �لقائمة على �لحفاظ على �ل�سلطنة 

�لعثمانية كمعيق للتو�سع �لرو�سي، وخ�سو�سًا 

في �أوروبا �ل�سرقية، كما �أن �لعالقة �لرو�سية ــ 

�لبريطانية في تلك �لفترة كانت مت�سعبة، 

وتدخل فيها �عتبار�ت عديدة خارج نطاق 

�لعالم �لعثماني، �إذ كان �لتناف�س �لبريطاني ــ 

�لرو�سي على �أ�سده في �آ�سيا �لو�سطى وفي 

�إير�ن �أي�سًا. وبناء عليه، فاإن �نت�سار رو�سيا 

على �لدولة �لعثمانية كان من �ساأنه �أن يقوي 

عدو بريطانيا �لرو�سي، وخ�سو�سًا �إذ� تمكنت 

رو�سيا من �ل�سيطرة على �لم�سائق �لعثمانية، 

وفر�س نفوذها �لكامل على �لبحر �لأ�سود، 

و�لتو�سع في �تجاه �لبحر �لأبي�س �لمتو�سط. 

ولعل �ل�سيطرة �لبريطانية على قبر�س 

�لعثمانية في �سنة 1878 هي �لدليل �لأو�سح 

على ذلك. وفي �لوقت ذ�ته، لم تكن بريطانيا، 

وهي �لدولة �لم�سيطرة على م�سر �لعثمانية ــ 

��سميًا ــ و�ل�سود�ن، لت�سمح بالتو�سع �لفرن�سي 

�لكبير في �لمتو�سط، حتى �إن كانت غير 

معار�سة لم�سالح فرن�سا في �سورية �لكبرى، 

وتحديد�ً في جبل لبنان.

في هذ� �ل�سياق، يمكن �لقول �إن �لرغبة 

�لبريطانية في �ل�سيطرة على فل�سطين، مثلما 
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ين وز�ريين 
َ
�إلى �أن �لوثيقة نوق�ست في �جتماع

عتقد 
ُ
في كانون �لثاني/يناير و�آذ�ر/مار�س، وي

�أنها �أثرت في عدد من �لأع�ساء �لذين ربما لم 

ذكر، 
ُ
يعيرو� �لمو�سوع في �ل�سابق �هتمامًا ي

غير �أنها لم تلَق تعاطفًا من �لحكومة �لتي لم 

تو�فق عليها، بينما كان �لوزير لويد جورج هو 

�لوحيد �لموؤيد و�لمتحم�س لها جد�ً مثلما �أ�سار 

�أ�سكويث في مذكر�ته.9 وقد �أ�سار �سامويل في 

مذكر�ته �إلى هذه �لوثيقة بالقول �إن �قتر�حه 

�س دولة يهودية في فل�سطين، مع 
َّ
كان �أن توؤ�س

ذ �أن 
َّ
�سمان حرية �لحجاج �لم�سيحيين، ويحب

ت�سم فرن�سا بقية �أنحاء �سورية، كي يكون 

للدولة �ليهودية جار قوي، �أف�سل من �لجار 

�لتركي، بح�سب تعبيره.10

و�إلى جانب مذكرة �سامويل، نجد في 

�لأور�ق �لبريطانية �لر�سمية وغير �لر�سمية في 

زمن �لحرب �لعالمية �لأولى، عدد�ً من �لأدلة 

�لمتعلقة بم�ساألة م�ستقبل فل�سطين وموقعها 

في �لتفاهمات �لدولية، بما فيها �تفاقية 

�سايك�س ــ بيكو، بما يعك�س رغبة بريطانية، 

تبدو و��سحة �أحيانًا، وخجولة �أحيانًا �أُخرى، 

في �ل�ستحو�ذ على فل�سطين. فقد كان مو�سوع 

فل�سطين حا�سر�ً في نقا�سات �لوزر�ء في 

�لحكومة في لندن، و�لقادة �لع�سكريين 

�لبريطانيين في �ل�سرق �لأو�سط، وخ�سو�سًا 

في م�سر، كما كان جزء�ً من �لمعاهد�ت �أو 

�للتز�مات �لثالثة �لتي �رتبطت بها بريطانيا 

خالل �لحرب �لعظمى، وهي: مر��سالت �سريف 

مكة �لح�سين بن علي مع �لمندوب �ل�سامي 

�لبريطاني في م�سر �ل�سير هنري مكماهون 

خالل �لفترة 1915 ــ 1916؛ �تفاقية �آ�سيا 

ية �لتي وّقعها مندوبا بريطانيا 
ّ
�ل�سغرى �ل�سر

وفرن�سا مارك �سايك�س وفر�ن�سو� جورج بيكو 

في �سنة 1916؛ �إعالن بلفور في �سنة 1917.

قومي لها في فل�سطين، ون�ساطها �لفاعل في 

�سفوف �لطبقة �لمتنفذة في لندن، عامَلين 

مهمين في تغير �ل�سيا�سة �لبريطانية تجاه 

فل�سطين.

دخلت بريطانيا �لحرب في عهد حكومة 

�لحزب �لليبر�لي ورئي�س �لحكومة هربرت 

هنري �أ�سكويث �لذي �سارع �إلى تعديل وز�ري، 

وقام ب�سم �أع�ساء من حزب �لتحاديين 

�لمحافظ �إلى حكومته. وكان لويد جورج ــ 

�لذي �سي�سبح لحقًا رئي�سًا للحكومة ــ وزير�ً 

في تلك �لحكومة. وهناك ما ي�سير �إلى �أن 

�لموقف �لبريطاني من فل�سطين، ونتيجة 

ظروف �لحرب و�لتحالفات فيها، لم يبَق على 

حاله كما في �ل�سابق. فعلى �لرغم من �أن 

دخول �لدولة �لعثمانية �إلى جانب قوى �لمركز 

)�أعد�ء بريطانيا في �لحرب( كان يمكن �أن 

يعفي بريطانيا من �أي �لتز�مات تجاه �لحفاظ 

على وحدة �ل�سلطنة كما كان في �ل�سابق، فاإن 

�لتحالفات �لجديدة مع فرن�سا ورو�سيا �للتين 

كان لهما طموحات تجاه فل�سطين وعموم 

بالد �ل�سام، �أعاقتها عن طرح رغبتها في 

�ل�ستحو�ذ على فل�سطين طرحًا و��سحًا 

ومبا�سر�ً، وخ�سو�سًا في عهد حكومة �أ�سكويث 

�لذي كان �أكثر حر�سًا على �إر�ساء حلفائه 

�لكبار، من �إر�ساء حركة ل تمثل �لكثير، 

كالحركة �ل�سهيونية.

�إّل �إن فل�سطين ــ مثلما ت�سير وثائق 

�لأر�سيف �لحكومي �لبريطاني ــ �أُدرجت في 

جدول �أعمال �لحكومة في عدة منا�سبات، 

ولعل �أولها كان في كانون �لثاني/يناير 

1915، بناء على وثيقة تقدم بها هربرت 

رفت بعنو�ن ''م�ستقبل فل�سطين''، 
ُ
�سامويل وع

و�لتي دعا فيها �إلى �إن�ساء دولة يهودية في 

فل�سطين.8 وت�سير محا�سر �جتماعات �لحكومة 
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''�سايك�س ــ بيكو''، لأن فل�سطين كانت في �سلب 

�لتفاقية من دون �أدنى �سك. فقد �تفق 

�لطرفان على �أن م�ستقبل فل�سطين هو �لتدويل 

بم�ساركة �لأطر�ف �لثالثة: بريطانيا ورو�سيا 

وفرن�سا، لكنهما �تفقا على وجود بريطاني 

مبا�سر في مناطق معينة من فل�سطين. فبح�سب 

ر�سالة وجهها �سايك�س �إلى �إدو�رد غر�ي، وزير 

�لخارجية �آنذ�ك، موؤرخة في 16 �أيار/مايو 

1916، �أو�سح �سايك�س �أن بريطانيا �سُتمنح 

ي كل من حيفا وعكا، و�ست�سمن 
َ
ميناء

ي دجلة 
َ
�إمد�د�ت �لمياه �إلى فل�سطين من نهر

و�لفر�ت �للذين كان من �لمخطط �أن يقعا تحت 

�سيطرة بريطانيا، بعد �لحرب بموجب 

�لتفاقية. وكان موقف �سايك�س �آنذ�ك في 

�لأغلب ي�ستند �إلى رغبات مروؤو�سه وزير 

�لخارجية غر�ي، ورئي�س �لحكومة �أ�سكويث، 

�أكثر من كونه موقفًا �سخ�سيًا له. وبعد �سهر 

من مفاو�ساته مع بيكو، تبّنى �سايك�س وجهة 

�لنظر �ل�سهيونية فيما يتعلق بم�ستقبل 

فل�سطين كلها. فهو ــ بح�سب ما و�سفه جيفري 

لوي�س في كتابه عن و�يزمان وبلفور ــ ''لم 

يكن �سريع �لبديهة فقط، بل �إنه �سرعان ما 

كان يغير ر�أيه �أي�سًا، ومن دون �أي حرج، حتى 

حين يتعار�س ر�أيه �لجديد تعار�سًا تامًا مع 

�آر�ئه �ل�سابقة.''14 وت�سير وثيقة �سرية عن 

�جتماع للحكومة �لبريطانية من �أجل مناق�سة 

''�إعالن بلفور''، �إلى دور �سايك�س في �إ�سد�ر هذ� 

�لإعالن:

لقد بد�أ �لأمر �أوًل بمبادرة من �ل�سير مارك 

و�لذي   ،1916 �سنة  بد�ية  في  �سايك�س 

لل�سيا�سات  كد�ر�س  عاتقه،  على  �أخذ 

�لجتماع  �لأدنى،  �ل�سرق  في  �ليهودية 

و�ل�سير  غا�ستر15  �لدكتور  من  بكل 

ولئن كانت فل�سطين ــ بح�سب فهم �ل�سريف 

ح�سين في �تفاقه مع مكماهون ــ �ستقع �سمن 

�لدولة �لعربية �لموعودة، فاإن �لفهم �لبريطاني 

لالتفاقية كان �نتقائيًا، ولم يعك�س بو�سوح 

رغبة بريطانيا في �ل�سيطرة على فل�سطين. 

فكلمات رونالد �ستورز �لو�ردة في مذكر�ته 

ح باأن ''ر�سائل �لح�سين ُكتبت بخط يد 
ّ
ت�سر

وبلغة 'غام�سة' و�إن�سائية �سعبة، تمزج نقاء 

لغة �لحجاز بم�سطلحات وتعبير�ت تركية'' 

ي�سعب فهمها فهمًا دقيقًا.11 عالوة على ذلك، 

ي�سير موقف �لحكومة ــ حكومة لويد جورج 

لحقًا ــ �إلى �أنها في عرف �لحكومة لم تكن 

�تفاقية، و�إنما مجرد مر��سالت وتفاهمات غير 

ملزمة. فبح�سب وثيقة لمكتب �ل�ستخبار�ت 

�ل�سيا�سية في وز�رة �لخارجية، موؤرخة في 

�لأول من ت�سرين �لثاني/نوفمبر 1918، فاإن 

''�لتز�ماتنا تجاه �لملك ح�سين لم تدخل �سمن 

�أي عقد �أو �تفاقية موّقعة، وهي غير معترف 

بها من كال �لطرفين. ولهذ�، فاإنها تختلف عن 

تلك �لموجهة �إلى رو�سيا، وفرن�سا، و�إيطاليا، 

وبع�س �لحكام �لم�ستقلين �لعرب مثل 

�لإدري�سي و�بن �سعود.''12 وهذ� يتناق�س مع 

فهم �ل�سريف ح�سين لالتفاقية، بل مع وثيقة 

بريطانية �أُخرى من �لمكتب ذ�ته �لذي �أ�سدر 

�لتقرير �ل�سابق، وهي مالحظة �أُر�سلت في �سنة 

1919، �إلى �لوفد �لبريطاني لموؤتمر �ل�سالم 

في فر�ساي، و�لتي تقول �إنه ''فيما يتعلق 

بفل�سطين، فاإن حكومة جاللة �لملك ملتزمة ــ 

عبر ر�سالة �ل�سير هنري مكماهون �إلى �ل�سريف 

 �لموؤرخة في 24 ت�سرين �لأول/�أكتوبر

1915 ــ باإدخالها ]�أي فل�سطين[ �سمن حدود 

�ل�ستقالل �لعربي.''13

ولئن كان �لموقف �لبريطاني مر�وغًا في 

هذه �لم�ساألة، فاإنه لم يكن كذلك في �تفاقية 
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لدينا معلومات كافية عن �لعمليات �لهندية 

في �لعر�ق، و�لت�سجيع �لهندي لبن �سعود''،19 

�لأمر �لذي ي�سير �إلى تحول في �ل�سيا�سة 

�لبريطانية في �لمنطقة يتمثل في دعم �بن 

�سعود مناف�س �ل�سريف ح�سين �للدود في 

جزيرة �لعرب.

ا فيما يتعلق بفل�سطين، فقد كانت 
ّ
�أم

�لت�سالت و�لجتماعات مكثفة في �سنة 

1917 بين لويد جورج وبلفور و�لزعيم 

�ل�سهيوني حاييم و�يزمان، وكانت نتيجتها 

�إ�سد�ر �إعالن بلفور في ت�سرين �لثاني/نوفمبر 

من �ل�سنة ذ�تها، و�لذي ت�سمن بو�سوح 

�لمباركة �لبريطانية لم�سروع �لوطن �لقومي 

�ليهودي في فل�سطين. كانت �سهيونية لويد 

جورج و�آرثر بلفور، ودهاء و�يزمان، من 

�لعو�مل �لمهمة في ��ست�سد�ر �لإعالن، لكن 

�لرغبة في دفع �لوليات �لمتحدة �إلى �لدخول 

في �لحرب في �لأ�سهر �لأولى من �سنة 1917 

كانت �سببًا �آخر؛ �إذ �عتقد �ل�سا�سة �لبريطانيون 

�أن ثقل �ليهود في �لوليات �لمتحدة ربما 

يكون عاماًل م�ساعد�ً في �ل�سغط على �لرئي�س 

ويل�سون لدخول �لحرب، وهو �لأمر نف�سه فيما 

يتعلق برو�سيا، فقد كان هناك �عتقاد لدى 

�ل�سا�سة �لبريطانيين �أن لليهود دور�ً �أ�سا�سيًا 

في �لثورة �لرو�سية، و�أن ��ست�سد�ر �إعالن بلفور 

ي�ستطيع �أن يقنعهم بال�سغط على �لدولة 

�لرو�سية للبقاء في �لحرب، وذلك في �إثر ''ثورة 

�سباط/فبر�ير 1917''، �أو للعودة �إلى �لحرب 

بعد ''ثورة ت�سرين �لأول/�أكتوبر 1917''. �إذ 

ت�سير وثيقة �سرية للحكومة )24 ني�سان/�أبريل 

1917( �إلى �أن ''�ل�سيد هاملتون �قترح �أن 

ل بعثة �سهيونية �إلى رو�سيا لأهد�ف 
َ
تر�س

دعائية )propaganda purposes(''، و�أنه ''من 

�لو��سح في هذه �لمرحلة �أن حكومة جاللة 

حاييم  �أن  حين  في  �سامويل،  هربرت 

و�يزمان لم يكن معروفًا �آنذ�ك. وح�سل 

�سايك�س على معلومات ��ستخبار�تية من 

�لجنر�ل مكدونو،16 كون �أكثر �لمعلومات 

فل�سطين  عن  �لمتوفرة  �ل�ستخبار�تية 

متحم�سين  من  جاءت  �آنذ�ك  �لتركية 

يهود موؤيدين لبريطانيا. وقد تابع �ل�سير 

�لرو�س  �لمو�سوع مع  رونالد غر�هام17 

ح�سلنا  بينما  �ل�سرقيين،  و�لأوروبيين 

�لدعم[  هو  �لمق�سود  ]ربما  تمثيل  على 

في �أو�ئل �سنة 1917 من �أميركا.18

ومع �سقوط حكومة �أ�سكويث في �أو�خر �سنة 

1916، وت�سكيل �لحكومة �لجديدة برئا�سة 

لويد جورج، �أ�سبحت �سيا�سة بريطانيا تجاه 

فل�سطين �أ�سد تعاطفًا مع �لمطالب �ل�سهيونية. 

و�أدى ك�سف رو�سيا في �سنة 1917 عن 

�تفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' �لتي عّدتها حكومة 

لينين �تفاقية ��ستعمارية، �إلى �لق�ساء على 

هذه �لتفاقية، على �لأقل في و�سعها �لأولي، 

و�إن كانت روح �لتفاقية �ست�ستمر وتثبت 

لحقًا عبر �تفاقية ''�سان ريمو'' في �سنة 

1920. وقد �أعادت �لحكومة �لجديدة �لعتبار 

�إلى �لفكرة �ل�سهيونية، و�لتي كان رئي�س 

�لحكومة ذ�ته من �أ�سد �لمتحم�سين لها، وكذلك 

وزير �لخارجية �للورد بلفور. وذكر رونالد 

�ستورز حاكم �لقد�س �لبريطاني لحقًا في 

مذكر�ته �أنه ''حتى ظهور مارك �سايك�س في 

�لقاهرة في �سنة 1916، لم يكن لدينا �إّل 

معلومات ف�سفا�سة عن مفاو�سات �سايك�س 

وبيكو ب�ساأن �لتق�سيم �لثالثي للمناطق غير 

�لتركية في �لدولة �لعثمانية، بين فرن�سا 

ورو�سيا و�إنجلتر�، و�لذي �أُلغي لحقًا و�أ�سبح 

معلومًا للمالأ بعد �سقوط رو�سيا. كما لم يكن 
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على بالد �ل�سام ولو بالتدريج، ولي�س لفرن�سا 

�أي دور في ذلك؛ كان �ن�سحاب رو�سيا من 

�تفاقية ''�سايك�س ــ بيكو''، ولو نظريًا، �سيعزز 

من مطالبة فرن�سا بح�سة �أكبر في فل�سطين، 

و''�إعالن بلفور'' هو �لأد�ة لقطع �لطريق دون 

تحقيق ذلك، ففل�سطين �ست�سبح بريطانية ولو 

تحت ذريعة بناء �لوطن �لقومي �ليهودي فيها. 

وقد �أ�سار �إلى مثل ذلك رونالد �ستورز في 

مذكر�ته عندما قال:

كانت  �لمحتلة  �لعدو  مناطق  �إد�رة  �إن 

�لأول  و�لإعالن  موقتًا،  �إجر�ء  طبعًا 

م�سودته  كتب  �لذي  �أللنبي  للجنر�ل 

�لقد�س  خ�سوع  �أعلن   ،]....[ �سايك�س 

نعلم  نكن  لم   .]....[ �لطو�رئ  لقو�نين 

�أن  مع  �لمحتم،  فل�سطين  م�سير  هو  ما 

��ستيعاب  �إمكان  من  قّلل  بلفور  �إعالن 

�أ�سبحت  لو  حتى  لها  �لفرن�سية  �سورية 

�تفاقيات  في  ورد  وكما  دولية.  �لقد�س 

كانت  فل�سطين  فاإن  بيكو،  مع  �سايك�س 

وعكا  حيفا  با�ستثناء  دولية  �ستكون 

�لبريطانيتين، و�لجليل �لأعلى �لفرن�سي، 

غير �أن هذه �لتفاقيات هي في طريقها 

من  رو�سيا  خروج  عبر  �لإلغاء  �إلى 

�لتفاق.22

وما �إن �سيطرت �لقو�ت �لبريطانية على 

فل�سطين في �أو�خر �سنة 1917، و�لأ�سهر 

�لأولى من �سنة 1918، حتى �أ�سبح من 

�لم�سّلم به �أن �ل�سق �لمتعلق بفل�سطين في 

�تفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' �أم�سى من دون معنى 

بالن�سبة �إلى �لحكومة �لبريطانية، ول �سيما �أن 

موقف �لوليات �لمتحدة، مثلما ت�سير وثيقة 

�جتماع �لحكومة �لم�سار �إليها، كان متعاطفًا 

�لملك كانت قلقة حيال �إمكان �ن�سحاب رو�سيا 

من �لحلف.'' 20

�إّل �إن عاماًل �آخر �أّثر في ت�سريع قر�ر 

 �لمطالب �ل�سهيونية في 
َ
�لحكومة دعم

فل�سطين، وهو ــ مثلما ت�سير وثائق �جتماعات 

�لحكومة ــ كان �سببه و�سول معلومات عن �أن 

�ل�سهيونيين كانو� على �ت�سال باألمانيا 

و�لدولة �لعثمانية ب�ساأن �لمو�سوع ذ�ته. ففي 

�لوثيقة �ل�سرية �لم�سار �ليها، ورد �لن�س 

�لتالي:

]من  �لأول/�أكتوبر  ت�سرين  بد�ية  في 

وز�رة  �إلى  �أدلة  و�سلت   ]1917 �سنة 

كانو�  �لألمان  �أن  فحو�ها  �لخارجية، 

�لطموحات  ي�ستغلو�  �أن  يحاولون 

و�سلت  فقد  لم�سلحتهم.  �ل�سهيونية 

�لبريطاني في بيرن  برقية من �لقن�سل 

ت�سرين   2 في  موؤرخة  �سوي�سر�(  )في 

�جتماعًا  �أن  �إلى  ت�سير  �لأول/�أكتوبر، 

ُعقد في برلين، بين فون كولمان وجمال 

�سهيونية  قيادية  و�سخ�سية  با�سا 

لمناق�سة م�ساألة فل�سطين. وي�سير �لتقرير 

بهدف  لليهود  �أُعطيت  وعود�ً  �أن  �إلى 

تعاونهم في قرو�س حرب جديدة.21

كان تغير موقف �لحكومة تجاه �ل�سهيونية، 

و�إد�رة �لظهر لتفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' ب�ساأن 

فل�سطين، نتاج تغير�ت في �لتو�زنات 

�لع�سكرية على �لأر�س: قامت ثورة �ل�سريف 

ح�سين �لعربية في �سنة 1917، ودخلت قو�ته 

غزة مع �لقو�ت �لإنجليزية �لقادمة من م�سر، 

وبد�أت �ل�سيطرة �لعثمانية في �لنهيار في 

فل�سطين؛ كانت بريطانيا وحدها ــ مع 

حلفائها �لها�سميين ــ قد بد�أت في �ل�سيطرة 
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غير ر�غبة في �لحتالل �لمبا�سر لفل�سطين. 

ّدت ملغاة عمليًا بعد 
ُ
كما �أن �لتفاقية ذ�تها ع

�سقوط حكومة �أ�سكويث وخروج رو�سيا من 

�لحرب، وهذه �لتفاقية �لملغاة لم تحدد 

م�ستقبل �ل�سرق �لأو�سط �لعثماني �لذي 

�سيتحدد بالتف�سيل في �تفاقية ''�سان ريمو'' 

في �سنة 1920، و�لتي تم بموجبها تق�سيم 

�لأر��سي �لعربية �لتي كانت عثمانية قبل 

�لحرب �لعظمى، بين فرن�سا وبريطانيا. عالوة 

على ذلك، غد� ''�إعالن بلفور'' جزء�ً من 

�لم�سوؤولية �لبريطانية �لتي منحتها ع�سبة 

�لأمم حق �لنتد�ب في فل�سطين لتنفيذ هذ� 

ن هربرت �سامويل �لذي �سبق 
َّ
�لوعد، و�سيعي

�لجميع بتقديم �قتر�حه دولة يهودية في 

فل�سطين، مثلما ورد �سابقًا، �أول مندوب �سام 

بريطاني في فل�سطين.  

مع وثيقة بلفور: ''�إن �لرئي�س ويل�سون كان 

ا �ل�سيد 
ّ
متعاطفًا جد�ً مع م�سروع �لوعد، �أم

مونتيغيو �سكرتير �لحكومة للـهند �آنذ�ك 

فناق�س �سد �لم�سروع، بينما �عتر�س �للورد 

كر�زون على �أ�س�س عملية، م�سير�ً �إلى �أن 

�سمان حقوق �ليهود �لموجودين في فل�سطين 

�لمدنية و�لدينية، ت�سكل �سيا�سة �أف�سل من 

م�سروع هجرة على نطاق و��سع.'' وت�سيف 

�لوثيقة �أنه ''��ستناد�ً �إلى �لوعد، تمكّنا من 

تجنيد كتائب �أجنبية من يهود نيويورك، 

بمو�فقة �لحكومة �لأميركية.''23

خامتة

من �لو��سح �أن �لموقف �لبريطاني من 

فل�سطين في �تفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' كان 

موقفًا عابر�ً، ولم يعِن قط �أن بريطانيا كانت 
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