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فل�سطني� :سايك�س ــ بيكو يف �سياق
املخيلة وال�سيا�سة الربيطانية
بلغت المناف�سة اال�ستعمارية بين دول �أوروبا العظمى ذروتها في الن�صف الثاني
من القرن التا�سع ع�شر ،وتعاظمت بعد بروز قوى جديدة ممثلة في �ألمانيا �أ�سا�س ًا،
و�إيطاليا ،بعد ت�شكيل الدولة القومية في كل منهما ( ،)1871ودخول الواليات
المتحدة حلبة المناف�سة الحق ًا ،وخ�صو�ص ًا في �شرق �آ�سيا .وفي الوقت ذاته ،كانت
الدولة العثمانية تعي�ش �أ�سو�أ �أزماتها ال�سيا�سية واالقت�صادية؛ فاتفاقية ال�سالم التي
تلت حرب القرم� ،أعطت فرن�سا حقوق التدخل في �ش�ؤون ال�سلطنة الداخلية ،الأمر الذي
ف�سح في المجال �أمامها لإر�سال قوات تابعة لها �إلى جبل لبنان بعد مجازر �سنة
 ،1860كما �أعطت دو ًال �أُخرى حقوق ًا للتدخل �أقل .وقد تعاظم الأثر الرو�سي في الداخل
العثماني ،وخ�صو�ص ًا في فل�سطين والبلقان.
مقدمات للحرب العظمى يف الديار
العثمانية
مرت الدولة العثمانية بعدة تغيرات في �إثر
التعديالت الإدارية التي �أدخلتها �سيا�سات
الإ�صالح المعروفة بـ ''التنظيمات'' ،وكان
وبد َء عمل �أول برلمان
ذروتها �إعالن الد�ستورْ ،
(مجل�س المبعوثان) في تاريخ الدولة ،و�إن
كان عمره ق�صير الأجل .فقد علق ال�سلطان عبد
الحميد الثاني عمل المجل�س ،واتجه �إلى الحكم

الفردي لل�سلطنة بعد مرور عام على بدء عمل
المجل�س .وفي عهد عبد الحميد خ�سرت الدولة
مناطق �شا�سعة من �أرا�ضيها على يد اال�ستعمار
الأوروبي وحركات التحرر الوطني (م�صر؛
�صربيا؛ اليونان؛ بلغاريا؛ البو�سنة).
وبعد الثورة الد�ستورية في �سنة ،1908
وخلع ال�سلطان عبد الحميد عن ال�سلطة في
�سنة � ،1909شهدت �أرا�ضي الدولة انفتاح ًا
* �أكاديمي وم�ؤرخ فل�سطيني.
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ن�سبي ًا في حرية التنظيم ال�سيا�سي وحرية
ال�صحافة ،وخ�صو�ص ًا في والية بيروت
ومت�صرفية القد�س ،فدارت حوارات �سيا�سية
باللغة العربية ب�ش�أن م�ستقبل الدولة وم�ستقبل
العرب فيها.
لكن انقالب البا�شوات الثالثة (�أنور وطلعت
وجمال) في �سنة  ،1913وما رافقه من
ت�صاعد في الخطاب القومي التركي الطوراني
ف�شرع في الت�ضييق على
غير االتجاهُ ،
ّ
الحريات ال�صحافية في جميع �أرجاء ال�سلطنة،
بما فيها �صحافة بيروت.
حربي
وجاء انقالب البا�شوات الثالثة بعد َ
البلقان واليونان ،وا�ستعمار �إيطاليا لليبيا
(طرابل�س وبرقة) ،وهي �أحداث وقعت كلها
خالل الفترة  1911ــ  ،1913وذلك قبيل بداية
الحرب العظمى في �سنة  ،1914والتي لم يطل
حياد ال�سلطنة فيها� ،إذ دخلت الحرب بعد �شهر
فقط من بدايتها �إلى الجانب الألماني ــ
النم�ساوي .وبذلك� ،أُعلن �إلغاء االمتيازات
الأجنبية التي �شكلت �سابق ًا عبئ ًا على الدولة،
عبر ال�سماح لكل من رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا
بالتدخل في �ش�ؤون ال�سلطنة الداخلية،
وخ�صو�ص ًا في مناطق بالد ال�شام.
و�ش ّكل دخول الحرب وما رافقها من �إلغاء
االمتيازات الأوروبية المبرر الذي احتاجت
�إليه كل من فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا للتن�صل
من التزاماتها ال�سابقة بالحفاظ على الدولة
العثمانية ،حتى لو كانت دولة �ضعيفة .وفي
الوقت عينه� ،ش ّكل دخول الدولة الحرب عبئ ًا
غير م�سبوق على ال�شعوب العثمانية ،بما فيها
العرب� ،إذ جرى تجنيد ال�شبان ق�سري ًا فيما
ُعرف بال�سفربرلك ،وتم تدمير البنية
االقت�صادية على �ضعفها ،وتحويل المحا�صيل
الزراعية لت�صب في اقت�صاد الحرب ،عالوة

على منع الحريات العامة ،وبداية قمع
عثماني ُت ّوج ب�إعدامات القوميين العرب في
�ساحات المدن الكبرى.

فل�سطني يف املخيلة الربيطانية
خالل القرن التا�سع ع�رش
كانت فل�سطين ــ �أ�سوة بغيرها من بالد
ال�شام ــ قد خ�ضعت لحكم ال�سلطنة العثمانية
منذ العقد الثاني من القرن ال�ساد�س ع�شر.
ولئن كان الحكم العثماني م�ستقراً �إلى حد
بعيد خالل القرون الثالثة الأولى ،ف�إن القرن
التا�سع ع�شر �شهد �أحداث ًا ج�سام ًا تركت �أثراً
عميق ًا في عالقة هذا البلد بدول �أوروبا
العظمى .وعلى الرغم من �أن الحملة الفرن�سية
على م�صر ،ومحاولة احتالل فل�سطين في
بداية القرن ،قد ف�شلتا ،ف�إن �أثرهما في م�صر
كان له تبعات على فل�سطين ،ربما �أهمها
احتالل قوات �إبراهيم با�شا فل�سطين وعموم
بالد ال�شام في �سنة .1831
فقد فتحت حملة �إبراهيم با�شا البالد في
وجه القوى الأوروبية ،والتي كانت على هيئة
بعثات تب�شيرية� ،أو قن�صليات �أوروبية في
القد�س وبيروت ،وال �سيما القن�صلية
البريطانية في �سنة  ،1838وما �صاحبها من
ن�شاط لجمعية لندن لن�شر الم�سيحية بين
اليهود .وكان الن�شاط البريطاني مت�أثراً بنوع
مبكر من ال�صهيونية الم�سيحية التي نادت
بفكرة تجميع اليهود في فل�سطين وتن�صيرهم
�إعداداً لعودة الم�سيح.
ومع �أن فل�سطين عادت �إلى ال�سيطرة
العثمانية في �سنة � ،1840إ ّال �إن العثمانيين
لم يتمكنوا من �إيقاف �سيا�سات فتح
القن�صليات في القد�س .وقد �شهدت الأعوام
الأولى بعد العودة العثمانية افتتاح قن�صلية
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فرن�سية و�أُخرى �أميركية في المدينة،
وكان للإ�صالحات العثمانية المعروفة
بـ ''التنظيمات'' دور في ذلك.
لب االهتمام الأوروبي،
كانت فل�سطين في ّ
وجزءاً من ال�صراع بين الدول العظمى �آنذاك.
ففي خم�سينيات القرن التا�سع ع�شر ،ن�شب
الخالف الرو�سي ــ الفرن�سي ب�ش�أن ال�سيطرة
على الأماكن الم�سيحية المقد�سة ،والذي وجد
ح ّله في اتفاقيات ال�ستات�س كو ()status-quo
المو ّقعة في �إثر حرب القرم في �سنة ،1856
والتي جرى بموجبها تقا�سم الكنائ�س الكبرى ــ
وخ�صو�ص ًا كني�سة القيامة ــ بين الأورثوذك�س
والكاثوليك برعاية رو�سيا وفرن�سا ،ف�أخذت كل
منهما على عاتقها حماية �إحدى الطوائف،
و ُتركت بريطانيا خارج اللعبة ،الأمر الذي
تدعي تمثيل الم�صالح اليهودية
دفعها �إلى �أن ّ
في القد�س وغيرها� ،أ�سوة بتمثيل رو�سيا
للأورثوذك�س ،وفرن�سا للكاثوليك1.
ون�شطت الحمالت الأثرية البريطانية في
فل�سطين في الن�صف الثاني من القرن التا�سع
ع�شر ،كما ن�شطت حركة التب�شير البروت�ستانتية،
لي�س �ضمن ال�سياق اليهودي فح�سب ،بل �ضمن
�صفوف الم�سيحيين العرب �أي�ض ًا .وفي الم�سار
ذاته ،ن�شطت البعثات الرو�سية التي �أ�س�ست عدداً
من المدار�س في فل�سطين.
و�شهدت فل�سطين القرن التا�سع ع�شر
اهتمام ًا متزايداً من ال�سياح الأجانب ،وال
�سيما البريطانيين ،وربما يكون للتطور
ال�صناعي المتعلق بال�سفر البحري ،ولبروز
ال�سياحة كمفهوم ،دور مهم في هذا .لكن ال
يمكن �إغفال زيادة االهتمام الإنجيلي
والتوراتي بالأر�ض المقد�سة ،وخ�صو�ص ًا في
�إثر انت�شار الحركات الألفية التي كانت ُت ِع ّد
لنهاية العالم القريبة ،ولعودة الم�سيح الثانية.
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وتزايد االهتمام العلمي والأثري بفل�سطين،
وارتبط ذلك بالمحاوالت الجديدة لتف�سير
الكتاب المقد�س بناء على فهم جغرافيا
الأر�ض المقد�سة ،وهو اتجاه جديد في درا�سة
الالهوت في العالم البروت�ستانتي كان �آخذاً
في االنت�شار .و�ساعدت هذه العوامل وغيرها
في بروز ''�صرعة'' جديدة تتمثل في تزايد عدد
�سير الرحالت �إلى الأرا�ضي المقد�سة،
ك ّتاب َ
فقد �أُح�صي ما ال يقل عن  300كتاب �صادر
في لندن في الن�صف الثاني من القرن ،ج ّلها
مخ�ص�ص لرحالت م�ؤلفيها �إلى فل�سطين.
وتمتاز عناوين الكتب ب�أنها ا�ستلهمت دوم ًا
مخيلة ك ّتابها الدينية؛ ومن هذه العناوين
على �سبيل المثال ال الح�صر'' :على خطى
الم�سيح في الأر�ض المقد�سة'' ،و''الكتاب
والأر�ض'' ،و''�سفرات في يهودا'' ،وغيرها2.
لكن الأهم من عناوين الكتب هو محتواها،
وهنا نجد �أن درجة عالية من التداخل الن�صي
( )intertextualityموجودة فيها؛ فالعديد من
الك ّتاب ا�ستندوا في �سفراتهم والأماكن التي
زاروها �إلى َمن �سبقهم من الك ّتاب ،و�أعادوا
عما قر�أوه
�إنتاج ن�صو�ص تكاد تكون ن�سخ ًا ّ
في الكتب ال�سابقة .ولي�س هناك مجال في هذه
الدرا�سة لإجراء مقارنات ن�صية ،فقد �سبق �أن
ُكتب عن هذا المو�ضوع في درا�سات �أُخرى3.
لكن ما يهمني لفت النظر �إليه في هذا ال�سياق،
هو �أن هذا االهتمام الأوروبي ال�شعبي
بفل�سطين ،الذي كان في ت�صاعد م�ستمر ــ و�إن
كان ذا �أهمية كبرى لفل�سطين ــ والذي دخل
المخيلة البريطانية خا�صة ،والأوروبية عامة،
عما كانت عليه الحال
يختلف �إلى حد بعيد ّ
في القرون ال�سابقة .فالمخيلة الجديدة كانت
ت�ضع فل�سطين ــ على نحو مكثف ــ �ضمن
التراث التاريخي الأوروبي ،وتمظهرها ك�أنها
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مرتبطة ب�أوروبا �أ�شد االرتباط.
وقد مثلت الحالة البريطانية خير مثال
الختراع مخيلة تاريخية خا�صة بفل�سطين،
�أدت ــ كما ات�ضح جلي ًا في المدة التي تلت
الحرب العظمى ــ دوراً �أ�سا�سي ًا في تحديد
مفهوم ماهية فل�سطين جغرافي ًا ،وم�ستقبلها
ال�سيا�سي .فالم�سح الجغرافي ال�شامل الذي
قامت به بعثة بريطانية في �ستينيات القرن
التا�سع ع�شر ،بقيادة الكابتن ت�شارلز وورين،
وبرعاية ودعم �صندوق اكت�شاف فل�سطين
(� ،)Palestine Exploration Fundأعلن ب�صراحة
�أن الهدف النهائي هو ا�ستعمار بريطانيا
لفل�سطين .فقد كتب وورين في �سنة � 1875أن
الم�سح جرى '' بغطاء من النية المبيتة
لإح�ضار اليهودي [�إلى فل�سطين] ،فهو الذي
�سيحتل هذا البلد ويحكمه 4''.ومن الجدير
بالذكر �أن حدود فل�سطين في الم�سح الذي
�أجراه وورين تطابقت مع ما ورد في الكتاب
عهديه القديم والجديد ،ولم
المقد�س في َ
تقت�صر على حدود مت�صرفية القد�س ال�شريف
�ستطابق مع
العثمانية �آنذاك ،وهذه الحدود
َ
حدود فل�سطين ،وفق وثيقة �إعالن االنتداب
البريطاني الحق ًا .وفي ال�سنة نف�سها التي كتب
فيها وورين ما �سبق ،وفي اجتماع لل�صندوق
المذكور� ،أعلن �أ�سقف يورك ويليام طوم�سون:
''�إن هدفنا [�أي هدف �صندوق اكت�شاف
فل�سطين] من االلتفات �إلى فل�سطين ،هو �أنها
بلدنا'' ،م�ضيف ًا �أنه ا�ستخدم هذا الم�صطلح
م�سبق ًا ،ويرف�ض �أن ي�ستخدم غيره 5.فقد كانت
كل من فرن�سا ورو�سيا تعلن ب�صراحة �أهمية
فل�سطين بالن�سبة �إليها ،ولم تكن بريطانيا ــ
كبلد بروت�ستانتي ــ في و�ضع ي�سمح لها
ب�إعالن ذلك بالثقة الكاثوليكية
والأورثوذك�سية ذاتهما المتاحتين

للإمبراطوريتين المتناف�ستين ،وكان عليها �أن
تختلق ''رعايا'' تتولى حمايتهم في فل�سطين
العثمانية ،كي تقوم بدور فيها �آنذاك ،وهذا ما
قدمته ''جمعية لندن لن�شر الم�سيحية في
�صفوف اليهود'' لبريطانيا .فقد كانت هذه
الجمعية فاعلة في �سيا�سة بريطانيا تجاه
فل�سطين ،وكان لها �أعمق الأثر في �إن�شاء
القن�صلية البريطانية في القد�س في �سنة
 ،1838وتعيين �أول قن�صل فيها وهو ع�ضو
في الجمعية .هذا كله �سبق ت�أ�سي�س الحركة
ال�صهيونية التي طالبت بفل�سطين وطن ًا قومي ًا
لليهود ،والدليل على ذلك الرواية التي كتبها
بنجامين دزرائيلي الذي �سي�صبح رئي�س
حكومة بريطانيا الحق ًا ،والتي تطالب
ال�شخ�صية الرئي�سية فيها بوطن قومي لليهود
في �أر�ض الميعاد6.
لكن المخيلة ال�شعبية والخطاب الثقافي،
بما فيهما من اختراع لذاكرة جماعية ،لي�سا
كافيين لجعل الدول تتب ّنى �سيا�سات جديدة
بال�ضرورة ،غير �أن الو�ضع يختلف �إذا ما
ُوجدت للدولة م�صالح ا�ستعمارية تت�شابك مع
المخيلة الجمعية ،لأنه عندها �سيكون �أ�سهل
للدولة �أن تتب ّنى خطاب ًا �سيا�سي ًا ،وتج ّند الدعم
ال�شعبي له .وكانت الم�صالح اال�ستعمارية في
حالتنا هذه هي حجر الأ�سا�س للم�شروع
البريطاني لفل�سطين� ،إ ّال �إن المخيلة
التوراتية ــ الإنجيلية ا�ستمرت في �أداء دور
مهم في �سياق ال�سيا�سة البريطانية ،كما
�سنرى في الجزء التالي من هذه المقالة.

�سيا�سة بريطانيا جتاه فل�سطني
العثمانية يف �إبان احلرب
ال يمكن ف�صل �سيا�سة بريطانيا
الفل�سطينية عن جل �سيا�ساتها تجاه الدولة
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العثمانية في �أواخر القرن التا�سع ع�شر حتى
بدء الحرب العظمى في �سنة  .1914وفي هذا
ال�سياق ،ف�إن تطورات حدثت في حينه �أ ّثرت
في تلك ال�سيا�سة ب�صورة عامة ،منها بروز
حركات قومية في �أوروبا ال�شرقية العثمانية
حظيت بتعاطف بريطاني �إلى حد ما ،مثل
حركة اال�ستقالل اليوناني واال�ستقالل
ال�صربي ،و�إن كانت بريطانيا في الوقت عينه
متخوفة من الدور الرو�سي في دعم هذه
الحركات .فقد كان التخوف البريطاني من
�أطماع رو�سيا عام ًال مهم ًا في �سيا�سة
بريطانيا القائمة على الحفاظ على ال�سلطنة
العثمانية كمعيق للتو�سع الرو�سي ،وخ�صو�ص ًا
في �أوروبا ال�شرقية ،كما �أن العالقة الرو�سية ــ
البريطانية في تلك الفترة كانت مت�شعبة،
وتدخل فيها اعتبارات عديدة خارج نطاق
العالم العثماني� ،إذ كان التناف�س البريطاني ــ
الرو�سي على �أ�شده في �آ�سيا الو�سطى وفي
�إيران �أي�ض ًا .وبناء عليه ،ف�إن انت�صار رو�سيا
على الدولة العثمانية كان من �ش�أنه �أن يقوي
عدو بريطانيا الرو�سي ،وخ�صو�ص ًا �إذا تمكنت
رو�سيا من ال�سيطرة على الم�ضائق العثمانية،
وفر�ض نفوذها الكامل على البحر الأ�سود،
والتو�سع في اتجاه البحر الأبي�ض المتو�سط.
ولعل ال�سيطرة البريطانية على قبر�ص
العثمانية في �سنة  1878هي الدليل الأو�ضح
على ذلك .وفي الوقت ذاته ،لم تكن بريطانيا،
وهي الدولة الم�سيطرة على م�صر العثمانية ــ
ا�سمي ًا ــ وال�سودان ،لت�سمح بالتو�سع الفرن�سي
الكبير في المتو�سط ،حتى �إن كانت غير
معار�ضة لم�صالح فرن�سا في �سورية الكبرى،
وتحديداً في جبل لبنان.
في هذا ال�سياق ،يمكن القول �إن الرغبة
البريطانية في ال�سيطرة على فل�سطين ،مثلما
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ت�شير الأدبيات ال�شعبية ،كانت محل حذر من
طرف الحكومة التي لم ت�ش�أ �أن تعكر عالقاتها
بالعثمانيين الذين كانوا فعلي ًا خا�ضعين
ل�شروط بريطانية مجحفة ،ولتو�سع بريطاني
في �أطراف مناطق �سيطرتهم ،مثل مناطق
عد ا�سمي ًا �ضمن
الخليج العربي التي كانت ُت ّ
منطقة النفوذ العثماني ،لكنها فعلي ًا خا�ضعة
بموجب المعاهدات للنفوذ البريطاني.
وبخالف الخليج وال�سودان ،كانت فل�سطين
واقعة فعلي ًا تحت الحكم العثماني الذي كان
يرى فيها جزءاً �أ�سا�سي ًا من ال�سلطنة ال يمكن
التخلي عنه .فتحويل �سنجق القد�س �إلى
مت�صرفية تابعة مبا�شرة للباب العالي في
�سنة  1874يعك�س التخوف العثماني من
تف�شي النفوذ الأجنبي في فل�سطين ،بما في
ذلك النفوذ البريطاني.
لكن �صعود حركة البا�شوات الطورانيين
الثالثة (�أنور وطلعت وجمال) �إلى ال�سلطة في
�سنة  ،1913واالنطباع العام ب�أنهم،
وخ�صو�ص ًا �أنور ،ينظرون نظرة �إعجاب �إلى
�ألمانيا ،وتربطهم بها عالقات حميمة� ،أديا
�إلى البدء ب�إعادة التفكير في ال�سيا�سة المتبعة
تجاه العثمانيين 7.و�ش ّكل دخول الدولة
العثمانية الحرب العظمى �إلى جانب دول
المركز (�ألمانيا والنم�سا ــ المجر وبلغاريا)
الق�شة التي ق�صمت ظهر البعير بالن�سبة �إلى
ال�سيا�سة البريطانية تجاه ال�سلطنة� ،إذ فور
دخول هذه الأخيرة الحرب �سارعت بريطانيا
�إلى �ضم قبر�ص ،و�إعالن م�صر دولة م�ستقلة
عن العثمانيين ،وتحت حمايتها .وفي هذا
ال�سياقُ ،فتح الباب على م�صراعيه نحو �إعادة
االعتبار �إلى فكرة ال�سيطرة البريطانية على
فل�سطين في �سياق الحرب �أو بعدها ،و�ش ّكل
بروز الحركة ال�صهيونية المطالبة �آنذاك بوطن
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قومي لها في فل�سطين ،ون�شاطها الفاعل في
�صفوف الطبقة المتنفذة في لندن ،عام َلين
مهمين في تغير ال�سيا�سة البريطانية تجاه
فل�سطين.
دخلت بريطانيا الحرب في عهد حكومة
الحزب الليبرالي ورئي�س الحكومة هربرت
هنري �أ�سكويث الذي �سارع �إلى تعديل وزاري،
وقام ب�ضم �أع�ضاء من حزب االتحاديين
المحافظ �إلى حكومته .وكان لويد جورج ــ
الذي �سي�صبح الحق ًا رئي�س ًا للحكومة ــ وزيراً
في تلك الحكومة .وهناك ما ي�شير �إلى �أن
الموقف البريطاني من فل�سطين ،ونتيجة
يبق على
ظروف الحرب والتحالفات فيها ،لم َ
حاله كما في ال�سابق .فعلى الرغم من �أن
دخول الدولة العثمانية �إلى جانب قوى المركز
(�أعداء بريطانيا في الحرب) كان يمكن �أن
يعفي بريطانيا من �أي التزامات تجاه الحفاظ
على وحدة ال�سلطنة كما كان في ال�سابق ،ف�إن
التحالفات الجديدة مع فرن�سا ورو�سيا اللتين
كان لهما طموحات تجاه فل�سطين وعموم
بالد ال�شام� ،أعاقتها عن طرح رغبتها في
اال�ستحواذ على فل�سطين طرح ًا وا�ضح ًا
ومبا�شراً ،وخ�صو�ص ًا في عهد حكومة �أ�سكويث
الذي كان �أكثر حر�ص ًا على �إر�ضاء حلفائه
الكبار ،من �إر�ضاء حركة ال تمثل الكثير،
كالحركة ال�صهيونية.
�إ ّال �إن فل�سطين ــ مثلما ت�شير وثائق
الأر�شيف الحكومي البريطاني ــ �أُدرجت في
جدول �أعمال الحكومة في عدة منا�سبات،
ولعل �أولها كان في كانون الثاني/يناير
 ،1915بناء على وثيقة تقدم بها هربرت
وعرفت بعنوان ''م�ستقبل فل�سطين''،
�صامويل ُ
والتي دعا فيها �إلى �إن�شاء دولة يهودية في
فل�سطين 8.وت�شير محا�ضر اجتماعات الحكومة

اجتماعين وزاريين
�إلى �أن الوثيقة نوق�شت في
َ
ويعتقد
في كانون الثاني/يناير و�آذار/مار�سُ ،
�أنها �أثرت في عدد من الأع�ضاء الذين ربما لم
يعيروا المو�ضوع في ال�سابق اهتمام ًا ُيذكر،
تلق تعاطف ًا من الحكومة التي لم
غير �أنها لم َ
توافق عليها ،بينما كان الوزير لويد جورج هو
الوحيد الم�ؤيد والمتحم�س لها جداً مثلما �أ�شار
�أ�سكويث في مذكراته 9.وقد �أ�شار �صامويل في
مذكراته �إلى هذه الوثيقة بالقول �إن اقتراحه
كان �أن ت� َّؤ�س�س دولة يهودية في فل�سطين ،مع
ويحبذ �أن
�ضمان حرية الحجاج الم�سيحيين،
َّ
ت�ضم فرن�سا بقية �أنحاء �سورية ،كي يكون
للدولة اليهودية جار قوي� ،أف�ضل من الجار
التركي ،بح�سب تعبيره10.
و�إلى جانب مذكرة �صامويل ،نجد في
الأوراق البريطانية الر�سمية وغير الر�سمية في
زمن الحرب العالمية الأولى ،عدداً من الأدلة
المتعلقة بم�س�ألة م�ستقبل فل�سطين وموقعها
في التفاهمات الدولية ،بما فيها اتفاقية
�سايك�س ــ بيكو ،بما يعك�س رغبة بريطانية،
تبدو وا�ضحة �أحيان ًا ،وخجولة �أحيان ًا �أُخرى،
في اال�ستحواذ على فل�سطين .فقد كان مو�ضوع
فل�سطين حا�ضراً في نقا�شات الوزراء في
الحكومة في لندن ،والقادة الع�سكريين
البريطانيين في ال�شرق الأو�سط ،وخ�صو�ص ًا
في م�صر ،كما كان جزءاً من المعاهدات �أو
االلتزامات الثالثة التي ارتبطت بها بريطانيا
خالل الحرب العظمى ،وهي :مرا�سالت �شريف
مكة الح�سين بن علي مع المندوب ال�سامي
البريطاني في م�صر ال�سير هنري مكماهون
خالل الفترة  1915ــ 1916؛ اتفاقية �آ�سيا
ال�سرية التي و ّقعها مندوبا بريطانيا
ال�صغرى ّ
وفرن�سا مارك �سايك�س وفران�سوا جورج بيكو
في �سنة 1916؛ �إعالن بلفور في �سنة .1917
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ولئن كانت فل�سطين ــ بح�سب فهم ال�شريف
ح�سين في اتفاقه مع مكماهون ــ �ستقع �ضمن
الدولة العربية الموعودة ،ف�إن الفهم البريطاني
لالتفاقية كان انتقائي ًا ،ولم يعك�س بو�ضوح
رغبة بريطانيا في ال�سيطرة على فل�سطين.
فكلمات رونالد �ستورز الواردة في مذكراته
ت�صرح ب�أن ''ر�سائل الح�سين ُكتبت بخط يد
ّ
وبلغة 'غام�ضة' و�إن�شائية �صعبة ،تمزج نقاء
لغة الحجاز بم�صطلحات وتعبيرات تركية''
ي�صعب فهمها فهم ًا دقيق ًا 11.عالوة على ذلك،
ي�شير موقف الحكومة ــ حكومة لويد جورج
الحق ًا ــ �إلى �أنها في عرف الحكومة لم تكن
اتفاقية ،و�إنما مجرد مرا�سالت وتفاهمات غير
ملزمة .فبح�سب وثيقة لمكتب اال�ستخبارات
ال�سيا�سية في وزارة الخارجية ،م�ؤرخة في
الأول من ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1918ف�إن
''التزاماتنا تجاه الملك ح�سين لم تدخل �ضمن
�أي عقد �أو اتفاقية مو ّقعة ،وهي غير معترف
بها من كال الطرفين .ولهذا ،ف�إنها تختلف عن
تلك الموجهة �إلى رو�سيا ،وفرن�سا ،و�إيطاليا،
وبع�ض الحكام الم�ستقلين العرب مثل
الإدري�سي وابن �سعود 12''.وهذا يتناق�ض مع
فهم ال�شريف ح�سين لالتفاقية ،بل مع وثيقة
بريطانية �أُخرى من المكتب ذاته الذي �أ�صدر
التقرير ال�سابق ،وهي مالحظة �أُر�سلت في �سنة
� ،1919إلى الوفد البريطاني لم�ؤتمر ال�سالم
في فر�ساي ،والتي تقول �إنه ''فيما يتعلق
بفل�سطين ،ف�إن حكومة جاللة الملك ملتزمة ــ
عبر ر�سالة ال�سير هنري مكماهون �إلى ال�شريف
الم�ؤرخة في  24ت�شرين الأول�/أكتوبر
 1915ــ ب�إدخالها [�أي فل�سطين] �ضمن حدود
اال�ستقالل العربي13''.
ولئن كان الموقف البريطاني مراوغ ًا في
هذه الم�س�ألة ،ف�إنه لم يكن كذلك في اتفاقية
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''�سايك�س ــ بيكو'' ،لأن فل�سطين كانت في �صلب
االتفاقية من دون �أدنى �شك .فقد اتفق
الطرفان على �أن م�ستقبل فل�سطين هو التدويل
بم�شاركة الأطراف الثالثة :بريطانيا ورو�سيا
وفرن�سا ،لكنهما اتفقا على وجود بريطاني
مبا�شر في مناطق معينة من فل�سطين .فبح�سب
ر�سالة وجهها �سايك�س �إلى �إدوارد غراي ،وزير
الخارجية �آنذاك ،م�ؤرخة في � 16أيار/مايو
� ،1916أو�ضح �سايك�س �أن بريطانيا �س ُتمنح
ميناءي كل من حيفا وعكا ،و�ست�ضمن
َ
نهري دجلة
من
فل�سطين
إلى
�
المياه
إمدادات
�
َ
والفرات اللذين كان من المخطط �أن يقعا تحت
�سيطرة بريطانيا ،بعد الحرب بموجب
االتفاقية .وكان موقف �سايك�س �آنذاك في
الأغلب ي�ستند �إلى رغبات مر�ؤو�سه وزير
الخارجية غراي ،ورئي�س الحكومة �أ�سكويث،
�أكثر من كونه موقف ًا �شخ�صي ًا له .وبعد �شهر
من مفاو�ضاته مع بيكو ،تب ّنى �سايك�س وجهة
النظر ال�صهيونية فيما يتعلق بم�ستقبل
فل�سطين كلها .فهو ــ بح�سب ما و�صفه جيفري
لوي�س في كتابه عن وايزمان وبلفور ــ ''لم
يكن �سريع البديهة فقط ،بل �إنه �سرعان ما
كان يغير ر�أيه �أي�ض ًا ،ومن دون �أي حرج ،حتى
حين يتعار�ض ر�أيه الجديد تعار�ض ًا تام ًا مع
�آرائه ال�سابقة 14''.وت�شير وثيقة �سرية عن
اجتماع للحكومة البريطانية من �أجل مناق�شة
''�إعالن بلفور''� ،إلى دور �سايك�س في �إ�صدار هذا
الإعالن:

لقد بد�أ الأمر �أو ًال بمبادرة من ال�سير مارك
�سايك�س في بداية �سنة  ،1916والذي
�أخذ على عاتقه ،كدار�س لل�سيا�سات
اليهودية في ال�شرق الأدنى ،االجتماع
بكل من الدكتور غا�ستر 15وال�سير
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هربرت �صامويل ،في حين �أن حاييم
وايزمان لم يكن معروف ًا �آنذاك .وح�صل
�سايك�س على معلومات ا�ستخباراتية من
الجنرال مكدونو 16،كون �أكثر المعلومات
اال�ستخباراتية المتوفرة عن فل�سطين
التركية �آنذاك جاءت من متحم�سين
يهود م�ؤيدين لبريطانيا .وقد تابع ال�سير
رونالد غراهام 17المو�ضوع مع الرو�س
والأوروبيين ال�شرقيين ،بينما ح�صلنا
على تمثيل [ربما المق�صود هو الدعم]
في �أوائل �سنة  ١٩١٧من �أميركا18.
ومع �سقوط حكومة �أ�سكويث في �أواخر �سنة
 ،1916وت�شكيل الحكومة الجديدة برئا�سة
لويد جورج� ،أ�صبحت �سيا�سة بريطانيا تجاه
فل�سطين �أ�شد تعاطف ًا مع المطالب ال�صهيونية.
و�أدى ك�شف رو�سيا في �سنة  1917عن
عدتها حكومة
اتفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' التي ّ
لينين اتفاقية ا�ستعمارية� ،إلى الق�ضاء على
هذه االتفاقية ،على الأقل في و�ضعها الأولي،
و�إن كانت روح االتفاقية �ست�ستمر وتثبت
الحق ًا عبر اتفاقية ''�سان ريمو'' في �سنة
 .1920وقد �أعادت الحكومة الجديدة االعتبار
�إلى الفكرة ال�صهيونية ،والتي كان رئي�س
الحكومة ذاته من �أ�شد المتحم�سين لها ،وكذلك
وزير الخارجية اللورد بلفور .وذكر رونالد
�ستورز حاكم القد�س البريطاني الحق ًا في
مذكراته �أنه ''حتى ظهور مارك �سايك�س في
القاهرة في �سنة  ،1916لم يكن لدينا �إ ّال
معلومات ف�ضفا�ضة عن مفاو�ضات �سايك�س
وبيكو ب�ش�أن التق�سيم الثالثي للمناطق غير
التركية في الدولة العثمانية ،بين فرن�سا
ورو�سيا و�إنجلترا ،والذي �أُلغي الحق ًا و�أ�صبح
معلوم ًا للملأ بعد �سقوط رو�سيا .كما لم يكن

لدينا معلومات كافية عن العمليات الهندية

في العراق ،والت�شجيع الهندي البن �سعود''19،

الأمر الذي ي�شير �إلى تحول في ال�سيا�سة
البريطانية في المنطقة يتمثل في دعم ابن
�سعود مناف�س ال�شريف ح�سين اللدود في
جزيرة العرب.
� ّأما فيما يتعلق بفل�سطين ،فقد كانت
االت�صاالت واالجتماعات مكثفة في �سنة
 1917بين لويد جورج وبلفور والزعيم
ال�صهيوني حاييم وايزمان ،وكانت نتيجتها
�إ�صدار �إعالن بلفور في ت�شرين الثاني/نوفمبر
من ال�سنة ذاتها ،والذي ت�ضمن بو�ضوح
المباركة البريطانية لم�شروع الوطن القومي
اليهودي في فل�سطين .كانت �صهيونية لويد
جورج و�آرثر بلفور ،ودهاء وايزمان ،من
العوامل المهمة في ا�ست�صدار الإعالن ،لكن
الرغبة في دفع الواليات المتحدة �إلى الدخول
في الحرب في الأ�شهر الأولى من �سنة 1917
كانت �سبب ًا �آخر؛ �إذ اعتقد ال�سا�سة البريطانيون
�أن ثقل اليهود في الواليات المتحدة ربما
يكون عام ًال م�ساعداً في ال�ضغط على الرئي�س
ويل�سون لدخول الحرب ،وهو الأمر نف�سه فيما
يتعلق برو�سيا ،فقد كان هناك اعتقاد لدى
ال�سا�سة البريطانيين �أن لليهود دوراً �أ�سا�سي ًا
في الثورة الرو�سية ،و�أن ا�ست�صدار �إعالن بلفور
ي�ستطيع �أن يقنعهم بال�ضغط على الدولة
الرو�سية للبقاء في الحرب ،وذلك في �إثر ''ثورة
�شباط/فبراير � ،''1917أو للعودة �إلى الحرب
بعد ''ثورة ت�شرين الأول�/أكتوبر � .''1917إذ
ت�شير وثيقة �سرية للحكومة ( 24ني�سان�/أبريل
� )1917إلى �أن ''ال�سيد هاملتون اقترح �أن
تر�سل بعثة �صهيونية �إلى رو�سيا لأهداف
َ
دعائية ( ،'')propaganda purposesو�أنه ''من
الوا�ضح في هذه المرحلة �أن حكومة جاللة
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الملك كانت قلقة حيال �إمكان ان�سحاب رو�سيا
من الحلف20 ''.
�إ ّال �إن عام ًال �آخر �أ ّثر في ت�سريع قرار
دعم المطالب ال�صهيونية في
الحكومة َ
فل�سطين ،وهو ــ مثلما ت�شير وثائق اجتماعات
الحكومة ــ كان �سببه و�صول معلومات عن �أن
ال�صهيونيين كانوا على ات�صال ب�ألمانيا
والدولة العثمانية ب�ش�أن المو�ضوع ذاته .ففي
الوثيقة ال�سرية الم�شار اليها ،ورد الن�ص
التالي:

في بداية ت�شرين الأول�/أكتوبر [من
�سنة  ]1917و�صلت �أدلة �إلى وزارة
الخارجية ،فحواها �أن الألمان كانوا
يحاولون �أن ي�ستغلوا الطموحات
ال�صهيونية لم�صلحتهم .فقد و�صلت
برقية من القن�صل البريطاني في بيرن
(في �سوي�سرا) م�ؤرخة في  2ت�شرين
الأول�/أكتوبر ،ت�شير �إلى �أن اجتماع ًا
ُعقد في برلين ،بين فون كولمان وجمال
با�شا و�شخ�صية قيادية �صهيونية
لمناق�شة م�س�ألة فل�سطين .وي�شير التقرير
�إلى �أن وعوداً �أُعطيت لليهود بهدف
تعاونهم في قرو�ض حرب جديدة21.
كان تغير موقف الحكومة تجاه ال�صهيونية،
و�إدارة الظهر التفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' ب�ش�أن
فل�سطين ،نتاج تغيرات في التوازنات
الع�سكرية على الأر�ض :قامت ثورة ال�شريف
ح�سين العربية في �سنة  ،1917ودخلت قواته
غزة مع القوات الإنجليزية القادمة من م�صر،
وبد�أت ال�سيطرة العثمانية في االنهيار في
فل�سطين؛ كانت بريطانيا وحدها ــ مع
حلفائها الها�شميين ــ قد بد�أت في ال�سيطرة
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على بالد ال�شام ولو بالتدريج ،ولي�س لفرن�سا
�أي دور في ذلك؛ كان ان�سحاب رو�سيا من
اتفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' ،ولو نظري ًا� ،سيعزز
من مطالبة فرن�سا بح�صة �أكبر في فل�سطين،
و''�إعالن بلفور'' هو الأداة لقطع الطريق دون
تحقيق ذلك ،ففل�سطين �ست�صبح بريطانية ولو
تحت ذريعة بناء الوطن القومي اليهودي فيها.
وقد �أ�شار �إلى مثل ذلك رونالد �ستورز في
مذكراته عندما قال:

�إن �إدارة مناطق العدو المحتلة كانت
طبع ًا �إجراء موقت ًا ،والإعالن الأول
للجنرال �أللنبي الذي كتب م�سودته
�سايك�س [� ،]....أعلن خ�ضوع القد�س
لقوانين الطوارئ [ .]....لم نكن نعلم
ما هو م�صير فل�سطين المحتم ،مع �أن
�إعالن بلفور ق ّلل من �إمكان ا�ستيعاب
�سورية الفرن�سية لها حتى لو �أ�صبحت
القد�س دولية .وكما ورد في اتفاقيات
�سايك�س مع بيكو ،ف�إن فل�سطين كانت
�ستكون دولية با�ستثناء حيفا وعكا
البريطانيتين ،والجليل الأعلى الفرن�سي،
غير �أن هذه االتفاقيات هي في طريقها
�إلى الإلغاء عبر خروج رو�سيا من
االتفاق22.
وما �إن �سيطرت القوات البريطانية على
فل�سطين في �أواخر �سنة  ،1917والأ�شهر
الأولى من �سنة  ،1918حتى �أ�صبح من
الم�س ّلم به �أن ال�شق المتعلق بفل�سطين في
اتفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' �أم�سى من دون معنى
بالن�سبة �إلى الحكومة البريطانية ،وال �سيما �أن
موقف الواليات المتحدة ،مثلما ت�شير وثيقة
اجتماع الحكومة الم�شار �إليها ،كان متعاطف ًا
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مع وثيقة بلفور�'' :إن الرئي�س ويل�سون كان
متعاطف ًا جداً مع م�شروع الوعدّ � ،أما ال�سيد
مونتيغيو �سكرتير الحكومة للـهند �آنذاك
فناق�ش �ضد الم�شروع ،بينما اعتر�ض اللورد
كرازون على �أ�س�س عملية ،م�شيراً �إلى �أن
�ضمان حقوق اليهود الموجودين في فل�سطين
المدنية والدينية ،ت�شكل �سيا�سة �أف�ضل من
م�شروع هجرة على نطاق وا�سع ''.وت�ضيف
الوثيقة �أنه ''ا�ستناداً �إلى الوعد ،تمك ّنا من
تجنيد كتائب �أجنبية من يهود نيويورك،
بموافقة الحكومة الأميركية23''.

خامتة
من الوا�ضح �أن الموقف البريطاني من
فل�سطين في اتفاقية ''�سايك�س ــ بيكو'' كان
موقف ًا عابراً ،ولم يعنِ قط �أن بريطانيا كانت

غير راغبة في االحتالل المبا�شر لفل�سطين.
كما �أن االتفاقية ذاتها ُع ّدت ملغاة عملي ًا بعد
�سقوط حكومة �أ�سكويث وخروج رو�سيا من
الحرب ،وهذه االتفاقية الملغاة لم تحدد
م�ستقبل ال�شرق الأو�سط العثماني الذي
�سيتحدد بالتف�صيل في اتفاقية ''�سان ريمو''
في �سنة  ،1920والتي تم بموجبها تق�سيم
الأرا�ضي العربية التي كانت عثمانية قبل
الحرب العظمى ،بين فرن�سا وبريطانيا .عالوة
على ذلك ،غدا ''�إعالن بلفور'' جزءاً من
الم�س�ؤولية البريطانية التي منحتها ع�صبة
الأمم حق االنتداب في فل�سطين لتنفيذ هذا
و�سيعين هربرت �صامويل الذي �سبق
الوعد،
َّ
الجميع بتقديم اقتراحه دولة يهودية في
فل�سطين ،مثلما ورد �سابق ًا� ،أول مندوب �سام
بريطاني في فل�سطين.
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