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مؤتمر  011عام على تصريح بلفور و 01عاماً على قرار التقسيم:
قراءة متعمقة للماضي من أجل فهم أفضل للحاضر
شكل املؤتمر الذي عقدته مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بمناسبة مرور  011عام على تصريح بلفور
و 01عاما ًعلى صدور قرار التقسيم ،فرصة فريدة من أجل قراءة تاريخية عميقة
متأنية وجدية لهذين احلدثين التاريخيين اللذين كانا يف أساس نكبة الشعب
الفلسطيني ،وخسارته ألرضه ،وحرمانه من حقوقه.
خالل يومين على التوايل تعاقب على الكالم جمموعة من كبار الباحثين املتخصصين
يف التاريخ الفلسطيني وتاريخ املنطقة لإلضاءة على عدد من األسئلة يف طليعتها:
عمق التداخل بين املشروعين الصهيوين واالستعماري الكولونيايل؟ والدور الذي لعبته
احلركة الوطنية الفلسطينية عبر التاريخ بهدف التصدي النعكاسات تصريح بلفور
وقرار التقسيم.
تميز اليوم األول للمؤتمر باملداخلة التي قدمها رشيد اخلالدي شارحاً دالالت اعتراف
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل مشدداً على العوامل الداخلية التي كانت يف صلب
هذا القرار ال سيما إرضاء اجلمهور املسيحي اإلجنيلي الذي يشكل قاعدته االنتخابية
واستمالة اجلمهور اليهودي األميركي .ورأى اخلالدي يف اإلعالن دليالً ساطعاً على
استحالة أن تقوم الواليات املتحدة بدور الوسيط النزيه يف النزاع اإلسرائيلي-
الفلسطيني ،فهي مل ولن تكون يف يوم من األيام وسيطاً بل طرفاَ وقف على الدوام إىل
جانب إسرائيل .تال ذلك ورقة قدمتها بيان نويهض احلوت حتدثت فيها عن الدور
التأسيسي الذي لعبه وليد اخلالدي يف التأريخ للنكبة الفلسطينية وللمشروع
الصهيوين.
يف جلسات اليوم األول للمؤتمر ،عاجلت نورا عريقات كيف يمكن وضع القانون الدويل
يف خدمة أهداف استعمارية ومشاريع احتاللية .وشددت على أهمية االستخدام الذكي
والناجع للقانون الدويل يف خدمة نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه .أما
أنيس القاسم فألقى الضوء على االزدواجية يف تفسير قرارات الشرعية الدولية ،وفشل
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هذه الشرعية يف وضع حد للمخالفات اإلسرائيلية للقوانين الدولية ،والعجز العربي يف
التصدي لذلك.
وقدمت سحر هنيدي يف ورقتها قراءة لتصريح بلفور باالستناد إىل األرشيف
البريطاين ،بينما قام يوجين بورغان بدارسة قرار تقسيم فلسطين يف ضوء الصراع
الدويل على النفوذ يف املنطقة .وشرح شفيق املصري الدور الذي لعبه قرار التقسيم يف
منح الشرعية الدولية لقيام دولة إسرائيل .ودافع كميل منصور عن أهمية الديناميات
الفلسطينية من أجل احلصول على اعتراف دويل ،وضرورة احلضور الفلسطيني يف
الساحة الدولية.
يف اليوم الثاين للمؤتمر قدم آالن غريش عرضاَ ألعمال املثقفين والكتاب
والصحافيين الفرنسيين الذين زاروا املنطقة بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل،
وكتاباتهم عما كان يجري يف فلسطين متسائالً عن سبب تعاميهم عن االستعمار
البريطاين ،ومعترفاً بأن هذه الكتابات التاريخية ما تزال تؤثر اليوم أيضاً على
السردية السائدة اليوم يف فرنسا .أما دومينك فيدال فقد أوضح مدى اعتماد وجود
إسرائيل بصيغتها احلالية على وعد بلفور .وحتدث جيلبير أشقر عن ازدواجية املشروع
الصهيوين ،وحتول الشعب اليهودي من أمة مُضطَهدة (بفتح الهاء) إىل أمة مضطِهدة
(بكسر الهاء).
يف اجللسة األخيرة للمؤتمر حتدث رشيد اخلالدي عن وعد بلفور من منظور ضحاياه،
وحتدث ماهر الشريف عن نشوء احلركة الوطنية الفلسطينية يف مطلع العشرينيات من
رحم احلركة القومية العربية يف بالد الشام ،داحضاَ الفكرة الصهيونية القائلة إن
احلركة الفلسطينية كانت جمرد رد فعل على احلركة الصهيونية ومشروعها؛ بينما
تناول خالد احلروب دور القيادات الوطنية الفلسطينية يف التصدي لقرار التقسيم،
وعرض حسن كريّم مواقف النظام العربي الرسمي من قرار تقسيم فلسطين.
أعقب ذلك طاولة مستديرة أدارها الياس اخلوري موضوعها :النكبة الفلسطينية
سيرورة مستمرة" .وقد امتازت جلسات املؤتمر بالنقاشات املثمرة التي برزت خاللها
مشاركة واضحة جليل الشاب.
يأتي مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف فترة حساسة للغاية من التطورات
التاريخية املتسارعة ،حيث يجري تشويه احلقائق التاريخية ووضعها يف خدمة
أهداف سياسية شعبوية حتريضية ،ونرى غلبة " "fake Newsاحلقائق الكاذبة يف
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التأثير على الرأي العام .لقد كان هدف عمل مؤرخي مؤسسة الدراسات تصويب
البوصلة من خالل إظهار احلقيقة التاريخية من مصادرها املتنوعة ،واملساهمة يف
قراءة ناضجة وواعية وحمكمة ألحداث املاضي من أجل فهم ما يجري اليوم من
خمططات للقضاء على القضية الفلسطينية وعلى نضال الشعب الفلسطيني.
من خالل هذا املؤتمر حترص املؤسسة ،كما قال رئيس جملس أمنائها طارق متري
على القيام بدورها كمؤسسة بحث غايتها املساهمة يف خلق وعي ومعرفة أفضل
للتاريخ الفلسطيني يف جمتمعاتنا العربية .وهي تضع هذه املعرفة يف خدمة متخذي
القرارت واحلركات والتنظيمات السياسية من أجل بلورة رؤية جديدة للمشروع الوطني
الفلسطيني ،ومن أجل حماية النضال الفلسطيني ،هذا النضال الذي كما قال عنه ماهر
الشريف كان وسيبقى نضاالً وطنياً وليس دينياً ضد املشروع االستعماري الصهيوين .

3

