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 ما هو وعد بلفور

 
قبل أن تضع الحرب العالمية األولـى أوزارهـا ويتقاسـم المنتصـرون فيهـا تركـة اإلمبراطوريـة            

تشـرين الثـاني مـن عـام     /  نـوفمبر ٢العثمانية، سارع وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور فـي     
ــى المصــرفي البريطــاني وأحــد زعمــاء     ١٩١٧ اليهــود والعضــو فــي حــزب    إلــى كتابــة رســالة إل

المحافظين البريطاني ليونيل والتر روتشيلد، وأدت إلى قيام دولـة إسـرائيل ومـا تبـع ذلـك           
 .من حروب وأزمات في الشرق األوسط

 
وكانت الرسالة التي تعرف حاليا بوعد بلفور أوضح تعبير عن تعاطف بريطانيا مـع مسـاعي    

ين حيـــث طلـــب فيهـــا بلفـــور مـــن  الحركـــة الصـــهيونية إلقامـــة وطـــن لليهـــود فـــي فلســـط 
روتشيلد إبالغ زعماء الحركة الصـهيونية فـي المملكـة المتحـدة وايرلنـدا بموقـف الحكومـة                

 .البريطانية من مساعي الحركة
 

ورغم أن الرسالة ال تتحدث صراحة عـن تأييـد الحكومـة البريطانيـة إلقامـة دولـة لليهـود فـي                 
 ســنة ، وتحديــدا فــي ٣١ولــة إســرائيل بعــد فلســطين، لكنهــا أدت دوراً أساســياً فــي اقامــة د

، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه بريطانيا نهاية انتـدابها علـى   ١٩٤٨الرابع عشر من مايو    
 .فلسطين

 
كما ساهمت الرسالة في تشـجيع يهـود القـارة األوروبيـة علـى الهجـرة إلـى فلسـطين خـالل             

 كانت القارة تشهد صـعودا للتيـارات   الفترة ما بين الحرب العالمية األولى والثانية، في وقت      
وخــالل الفتــرة بــين االحــتالل البريطــاني لفلســطين و انتهــاء    . القوميــة المعاديــة للســامية  

انتدابها له، ارتفع عدد المهاجرين إلى فلسطين بشكل كبير جدا، بحيـث كانـت نسـبتهم     
 في المئة فـي  ٣٥ في المئة، فارتفعت إلى نحو ٥ حوالي ١٩١٨من إجمالي السكان في العام      

 .١٩٤٨العام 
 

وجـــاءت رســـالة بلفـــور تتويجـــا لســـنوات عديـــدة مـــن االتصـــاالت والمفاوضـــات بـــين الساســـة   
فقــد كــان موضــوع مصــير األراضــي  . البريطــانيين وزعمــاء الحركــة الصــهيونية فــي بريطانيــا 

الفلسطينية قيد البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها الحرب العالمية األولـى      
وجـرى أول لقـاء بـين حـاييم وايزمـان، زعـيم الحركـة الصـهيونية الحقـا، وبلفـور عـام               . مباشرة

 . وتناولت موضوع إقامة وطن لليهود في فلسطين ١٩٠٤
 

 مـايو انسـحبت بريطانيـا    ١٥ وصباح يـوم  ١٤ أعلنت دولة إسرائيل، وفي ليلة ١٩٤٨ مايو   ١٤في  
 ١٩٤٨ســطين معلنـة بــدء حـرب عــام   مـن فلســطين، لتـدخل الجيــوش العربيـة الحقــا إلـى فل    

، نظـرا لمـا ترتـب عليهـا مـن خسـارة الجيـوش        "النكبـة "التي صارت تعـرف فلسـطينيا باسـم         
 .العربية، ولجوء أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الدول المجاورة
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ومصـر  ) الجوالن(واكتملت سيطرة إسرائيل على كل التراب الفلسطيني وأجزاء من سوريا       

 ٦، حيث اندلعت حرب يونيو ولم تدم سـوى   ١٩٦٧في العام   ) ه جزيرة سيناء  قطاع غزة وشب  (
 .أيام

 
 ١٩٩٤، وفـي العـام   ١٩٩٣ اندلعت االنتفاضة األولى التي استمرت حتى العام   ١٩٨٧وفي العام   

 .دخل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غزة إثر التوصل التفاق أوسلو
 

، ومـا تـاله مـن مفاوضـات، فـإن هـذا لـم يشـهد قيـام          وعلى الرغم من التوصل التفـاق أوسـلو   
" النكبـة "دولة فلسطينية حتى اآلن، ومازالت المعاناة الفلسطينية، التي بدأت بمـا يعـرف بــ           

 .، مستمرة حتى اآلن٦٧بعد حرب يونيو " النكسة"، ثم ما بات يعرف بـ٤٨إثر حرب العام 
 
 
 

 احتفال وطلب اعتذار

ى ،اجتمـــع رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتانيـــاهو فـــي حلـــول الـــذكرى المئويـــة األولـــ
بنظيرته البريطانية تيريزا ماي، في لندن، حول مأدبة عشاء، احتفاال بالوعد فـي الثـاني مـن         

 .نوفمبر
 

في بريطانيا ال ينتهي الجدل حول وعد بلفور فبينما يدعو فريق الحكومـة البريطانيـة إلـى          
 . آخر أن ذكرى الوعد المئوية فرصة لالحتفالاالعتذار عن إصدار الوعد يرى فريق

 
ماجـد الزيـر رئـيس مركـز العـودة الفلسـطيني يـرى أن االعتـذار هـو أقـل مـا يمكـن أن تفعلـه              

 .بريطانيا ألنها تسببت في تشريد قطاع كبير من الشعب الفلسطيني
 

ــر الخارجيـــ        ــرى وزيـ ــال يـ ــى االحتفـ ــر علـ ــذار وتصـ ــة االعتـ ــة البريطانيـ ــرفض الحكومـ ــا تـ ة وبينمـ
البريطاني السابق، جاك سترو، أنه يجب النظر إلى السياق التـاريخي الـذي صـدر فيـه الوعـد،       

ويرفض الـوزير  . فبريطانيا كانت تخوض غمار حرب وجاء الوعد استجابة لضرورة استراتيجية  
 .السابق االعتذار عن أحداث وقعت قبل مئة عام

 
 الجــدل والخــالف، فهــو عنــد الــبعض  ويبــدو أن الوعــد الــذي صــدر منــذ مئــة عــام ال يــزال يثيــر  

لكن ما ال يُختلف عليه هو أن وعد بلفور يلقي بتبعاتـه علـى   . خيانة وعند آخرين فعل نبيل   
هنـاك شـيئا مـن    "حياة الماليين مصـداقا لمقولـة الشـاعر البريطـاني ويليـام شكسـبير بـأن                

 ".التاريخ في حياة كل البشر
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 غضب ومطالبة باالعتذار
 

 العالم االفتراضي، يمكن للكثيرين أن يتـابعوا فعاليـات ومشـاركات تصـرخ      من الشوارع إلى  
ـــ وعــد        ــاريخ، تلــك المســماة ب ــر   "بلفــور"احتجاجــا علــى كلمــات دخلــت الت ــى وزي ، المنســوبة إل

 .١٩١٧خارجية بريطانيا آرثر بلفور قبل مائة عام، في الثاني من نوفمبر 
 

ــا عـــن    ــاني  ،١٣٠ووعـــد بلفـــور رســـالة ال تزيـــد عـــدد كلماتهـ  بعثهـــا بلفـــور إلـــى اللـــورد البريطـ
اليهــودي يونيـــل روتشـــيلد، يقـــول فيهــا إن حكومـــة بـــالده تؤيـــد مــنح اليهـــود وطنـــا فـــي     
فلســطين، قبيــل أن تخضــع األخيــرة لالحــتالل البريطــاني، ولــم يكــن ســكان فلســطين مــن    

 . بالمئة٥اليهود حينها يزيدون عن 
 

 عامـا أوفـت   ٣٠، وبعد نحو "ك لمن ال يستحق يمل أعطى من ال  : "وبات الوعد مترافقا مع عبارة    
بريطانيا بوعد بلفور حين ساهمت فـي إقامـة دولـة إسـرائيل وإنهـاء االنتـداب، فـي حـين أن               
الفلسطينيين يتلقون وعودا عدة بشأن إقامة دولة لهم، دون أن تلـوح فـي األفـق أي بارقـة         

 ".أمل بالنسبة إليهم
 

ر اآلالف مـن الفلسـطينيين فـي شـوارع الضـفة      ومع حلول الـذكرى المئويـة، الخمـيس، تظـاه      
 .الغربية

 
ــات      ٣توجــه نحــو   ــوح العديــد مــنهم بالفتــات وراي  آالف شــخص إلــى رام اهللا الخمــيس حيــث ل

 ". سنة من نزع الملكية١٠٠"سوداء تحمل شعارات مثل 
وفـــي نفـــس الســـياق، صـــرحت الســـلطة الفلســـطينية بتحريـــك دعـــاوى قانونيـــة لمحاكمـــة  

 .بحق الشعب الفلسطيني" جريمتها"اكم الدولية والمحلية على بريطانيا في المح
ــرئيس محمــود       ــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المــالكي أنــه، وبتوجيهــات مــن ال وصــرح وزي

 ".بدأنا بتحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية"عباس 
 
 

ناسبة مئوية وعد بلفور" حفل اعتذار"  للفلسطيني 
 

ــة لوعــد   " اعتــذار"البريطــاني بانكســي، مراســم   نظــم فنــان الشــارع   بمناســبة الــذكرى المائ
بلفور، الذي مهد لقيام دولة إسرائيل، في فندقه، في مدينة بيـت لحـم، فـي جنـوب الضـفة          

النــزاع "وقــال الفنــان البريطــاني، فــي بيــان نقلتــه وكالــة فــرانس بــرس، إن   . الغربيــة المحتلــة
ــن المعانـــ   ــر مـ ــب الكثيـ ــانبين  جلـ ــى الجـ ــاس علـ ــال بالـــدور    . اة للنـ ــم االحتفـ ــن المالئـ ــيس مـ لـ

 ".البريطاني فيه
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 لربيطانيا عىل وعد بلفور" عر"احتجاج 
 

مــن جانبــه قــدم رئــيس البرلمــان العربــي، مشــعل الســلمي، الخمــيس، مــذكرة احتجــاج إلــى   
ئويــة رئــيس مجلــس العمــوم البريطــاني جــون بركــاو، لتنظــيم بــالده احتفاليــة بالــذكرى الم  

 ".وعد بلفور المشؤوم"لصدور 
 

وذكـر البرلمـان العربـي فــي بيـان أن السـلمي أعـرب خــالل مـذكرة االحتجـاج عـن اســتيائه إزاء          
بـدال مـن تقـديم الحكومـة البريطانيـة اعتـذارا رسـميا للشـعب الفلسـطيني،          "هـذا االحتفـال   

مـات اللجـوء   على أبشع ظلم تاريخي وقع عليه عنـدما هجـروا وطـردوا مـن ديـارهم إلـى مخي         
 ".في الوطن والشتات

 
 

 "رقمي"غضب 

، "بالمشـؤوم "ذلك الوعـد الـذي وصـفوه بــ     " تويتر"وفي العالم االفتراضي، دان المغردون في       
 .وطالبوا بريطانيا بتقديم اعتذار عن الوعد، الذي تسبب بكارثة للشعب الفلسطيني

 كل ما حصـل بسـبب   يجب أن تعتذر بريطانيا للشعب الفلسطيني عن: "كتب أحد الشبان 
 ".ذلك

 
.. ذكــرى وعــد مــن ال يملــك لمــن ال يســتحق ..  نــوفمبر٢اليــوم : "فيمــا غــردت فتــاة فلســطينية

 ".بداية عذاب الشعب الفلسطيني
 

اليـوم ذكـرى وعـد بلفـور المشـؤوم الـذي مهـدت خاللـه           : حتـى ال ننسـى    : "ويضيف مغرد آخـر   
خالفــة صــريحة لحــق تقريــر  بريطانيــا لقيــام الكيــان الصــهيوني علــى أرض فلســطين فــي م  

 ".المصير
 

.. اليـوم الــذكرى المشـؤومة لوعــد كتـب بيــد ظالمـة مســتبدة    :" كمـا أبـدت أخــرى رأيهـا قائلــة   
 ".يوم سجله التاريخ لسرقة وطن واغتصاب أرض وتشريد شعب..بلفور _وعد#يوم 

 
مــع حلــول الــذكرى المئويــة لوعــد بلفــور الــذي ســمحت بــه بريطانيــا باغتصــاب فلســطين           

ــا ــي       وإنشـ ــى األراضـ ــرائيلي علـ ــتالل اإلسـ ــات االحـ ــل ممارسـ ــي ظـ ــا، وفـ ــة عليهـ ــة يهوديـ ء دولـ
الفلسطينية، وتجاهل المواثيق والقرارات الدولية، تتصاعد جهود ودعـوات الفلسـطينيين     

 ".إسرائيل"للتصدي النتهاكات 
      

مـــؤتمر فلســـطينيي "المـــؤتمر الشـــعبي لفلســـطينيي بالخـــارج، وبالتعـــاون مـــع مؤسســـة  
 سـبتمبر، حملـة   ٢٠، وطيف واسع من الـداعمين للحـق الفلسـطيني، أطلقـوا، األربعـاء       "أوروبا

، لكشــــف ممارســــات االحــــتالل، وتوعيــــة "مئويــــة مشــــروع اســــتعماري: بلفــــور: "تحــــت اســــم
 .الفلسطينيين حول وعد بلفور
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ــة  ــي   -وتهــــدف الحملــ ــا اإللكترونــ ــرته علــــى موقعهــ ــان نشــ ــوت  " إلــــى - وفــــق بيــ ــع الصــ رفــ
فـــي مئويـــة بلفـــور، بالتأكيـــد علـــى حـــق العـــودة والحريـــة، والتوعيـــة   الفلســـطيني ميـــدانياً 

تاريخيـــاً وسياســـياً وقانونيـــاً، وتفاصـــيله الخفيـــة، ومقارعـــة جميـــع   " تصـــريح بلفـــور"بمعنـــى 
 ".االحتفاالت الصهيونية بمئوية بلفور

 
كمـــا بـــين أن هنـــاك حملـــة دوليـــة لالحتفـــال بمئويـــة وعـــد بلفـــور مـــن اســـرائيل والحكومـــة   

ــرأي العــــام عبــــر وســــم    "البريطانيــــة ــا هــــو وعــــد بلفــــور للــ ــتاغ(،ودورهــــا أن تبــــين مــ ) هاشــ
)#Balfour100 (ت".، بحيث تكون حملة مضادة لهم 

 
ــديها  أكثــر مــن    "لتكــوين جــيش إلكترونــي "ســعي الحملــة    متطــوع ٣٠٠،وكمــا صــرحت أن ل

 )هاشـتاغ (وكُوّن للحملـة فريـق كبيـر مـن مختلـف دول العـالم للتغريـد عبـر وسـم               ". بالعالم
"#Balfour100 " بعدة لغات أبرزها العربية واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية. 

 
وقد القت الحملة تـأثير واسـع فقـد غـرد ليلـة األربعـاء األول مـن نـوفمبر، مـع الـذكرى المئويـة              

، وبـــــذلك دخـــــل Balfour100#لتصـــــريح بلفـــــور، اآلالف مســـــتخدمين الهاشـــــتاج الموحـــــد  
لفترة وجيزة موصال صوتها في العالم الرقمـي، كمـا    ) السابع(الهاشتاج في الترند العالمي     

 .تصدر في كل من فلسطين واألردن ولبنان وقطر
 

 غرفــة تغريــد، لشــابات وشــباب متطــوعين، جمعــوا      ٢٠وشــارك فــي الــذروة الرقميــة حــوالي     
أنفسهم لدعم التغريد الرقمي، إضافة إلى مئات المشـاركين مـن ماليزيـا إلـى تشـيلي مـن            

 التغريــد، وجــرى التغريــد بــأربع لغــات أساســية هــي اإلنجليزيــة والعربيــة والتركيــة  خـارج غــرف 
كما تـم اسـتخدام مـواد جهزتهـا الحملـة تشـمل فيـديوهات وصـور وتصـميمات             . واألسبانية
 .ومعلومات

 
كمـا طرحـت الحملـة علـى موقعهـا االلكترونــي عريضـة للتوقيـع ، تطالـب بتقـديم بريطانيــا          

 .سياستها تجاه القضية الفلسطينية   ، وتصحيح مساراعتذار للشعب الفلسطيني
petition/org.palabroad://https 

 
وكان من ضمن المشاركين في الحملة الرقمية ، و التنديد بوعد بلفـور بشـكل عـام حركـة           

 "BDS"مقاطعة إسرائيل 
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 "BDS"حركة مقاطعة إرسائيل 

ة مقاطعــة إســرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا هــي حركــة       حركــ
االســتيطاني -فلســطينية المنشــأ عالميــة االمتــداد تســعى لمقاومــة االحــتالل واالســتعمار     

واألبارتهايد اإلسرائيلي، من أجل تحقيـق الحريـة والعدالـة والمسـاواة فـي فلسـطين وصـوالً              
تتنــاول مطالــب . فلســطيني فــي الــوطن والشــتات إلــى حــق تقريــر المصــير لكــل الشــعب ال 

ــرائيل   ــة إسـ ــطيني   ) BDS(حركـــة مقاطعـ ــات الشـــعب الفلسـ طمـــوح وحقـــوق كافـــة مكونـ
 إلــى قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، بمــا فيهــا   ١٩٤٨التاريخيــة مــن فلســطينيي أراضــي العــام  

ى االسـتيطاني اإلسـرائيلي علـ   -القدس، إلـى المخيمـات والشـتات، والـذي شـرذمه االسـتعمار        
 .مراحل

 
فــي بدايــة عــزل النظــام اإلســرائيلي أكاديميــاً  ) BDS(لقــد نجحــت حركــة مقاطعــة إســرائيل  

وثقافيــاً وسياســياً، وإلــى درجــة مــا اقتصــادياً كــذلك، حتــى بــات هــذا النظــام يعتبــر الحركــة     
 .المحدقة بها" األخطار االستراتيجية"اليوم من أكبر 

 

  BDSاملطالب األساسية لحملة 

 جسماً من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجـان شـعبية   ١٧٠، شارك أكثر من ٢٠٠٥في عام  
ومؤسسات أهلية فلسـطينية فـي إطـالق النـداء التـاريخي لمقاطعـة إسـرائيل، ناشـد أحـرار               
ــات عليهــا        وشــعوب العــالم بمقاطعــة إســرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوب

 :لتحقيق المطالب التالية 
 

 واستعمارها لكافة األراضي الفلسطينية والعربية وتفكيك الجدارإنهاء احتاللها . 
    إنهــــاء كافــــة أشــــكال الفصــــل العنصــــري ضــــد الفلســــطينيين واعترافهــــا بــــالحق

 .٤٨األساسي بالمساواة الكاملة لفلسطينيي أراضي العام 
 وحماية ودعم حقوق الالجئين الفلسطينيين فـي العـودة إلـى ديـارهم التـي            احترام 

 واستعادة ممتلكاتهم كما نص على ذلـك قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم        هجروا منها 
 .١٩٤المتحدة 
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 :املصادر
 

  في الذروة الرقميةBalfour100#اآلالف يغردون على هاشتاج 
org.palabroad://https 

 
 لبريطانيا على وعد بلفور" بيعر"احتجاج .. في مئويته

com.skynewsarabia.www 
 

 BDSعن حركة مقاطعة إسرائيل 
ar/net.bdsmovement://https 
 

 د بلفور ومئة عام من الجدلوع
com.bbc.www://http 

 
 
 للفلسطينيين بمناسبة مئوية وعد بلفور" حفل اعتذار"
/com.skynewsarabia.www 
 

 ؟"وعد بلفور"ما هو 
com.bbc.www       

 
  توقيع عريضة وعد بلفور

petition/org.palabroad://https 
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