
 إلغاء وعد بلفور تصحیح لخطأ إستراتیجي ارتكبته األمم المتحدة
  

  *علي هویدي
  

ستیالء على كامل مساحة ني في أماكن اللجوء والشتات، واالأكثر من ثمانیة مالیین الجئ فلسطی
حتالل القدس والمسجد اقریة و  ٥٣١ات الصهیونیة، وتدمیر فلسطین التاریخیة من قبل العصاب

الذي ارتكبه المجتمع  هي أبرز معالم الحصیلة النهائیة للخطأ اإلستراتیجي األقصى المبارك،
 /تشرین الثاني ٢عتراف بالوعد الذي أطلقه وزیر خارجیة بریطانیا آرثر بلفور بتاریخ الدولي باال

سنة، ال یزال هذا الخطأ مستمرًا  ٩٧بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین، وبعد  ١٩١٧نوفمبر 
لخطیرة مستمرة وآخذة بالتفاقم یومًا بعد آخر، إن لم تتدارك األمم المتحدة وتُقر بهذا وتداعیاته ا

الخطأ اإلستراتیجي الذي ارتكبته باعترافها بالوعد، تمهیدًا إللغائه بالكامل وشطبه عن ساحة 
السیاسة الدولیة، كخطوة تصحیحیة لمسار عقود من الهیمنة والتسلط على المنظومة الدولیة، 

ستقرار؛ فالخطوة ستلیها خطوات أخرى لتنقیة المؤسسة اعیش الكل اإلنساني بأمان وسالم و د لتُمهِّ 
ستغالل السیاسي للقانون ودوره المقیت في تشویه صورة الحقائق الدولیة من الشوائب بعیدًا عن اال

         .والنافذةوتزییفها، واللعب على مضامین القوانین بما یتناسب مع مصالح الدول القویة 
 واحتاللهاتم تقسیم المنطقة العربیة جغرافیًا  ١٩١٦مایو عام /تفاقیة سایكس بیكو في أیارابتوقیع 

جاء مؤتمر سان ریمو . ١٩١٧البریطاني لفلسطین عام  االحتاللمن قبل الدول العظمى، فكان 
طین بشكله الرسمي لیعتمد اإلنتداب البریطاني على فلس ١٩٢٠في إیطالیا في نیسان من العام 

وضع فلسطین وشرقي األردن "متضمنًا وعد بلفور، فقد أشار البند الثالث من نتائج المؤتمر إلى 
ئت عصبة األمم  ١٩٢٢وفي سنة ". بتنفیذ وعد بلفور االلتزامتحت اإلنتداب البریطاني مع  ُأنشِ

، وال تزال بریطانیا ١٩١٧تم إطالق وعد بلفور في العام . بهدف إحالل األمن والسالم في العالم
لفلسطین، الخطأ الرئیس الذي وقعت فیه الدول التي كانت تُعدُّ " دولة محتلة"تحمل صفة 

  .١١/٩/١٩٢٢لتشریعات ومقررات عصبة األمم بأن ضمت وعد بلفور لتلك التشریعات في 
د بإعطاء ا لدولة التي وفقًا للقانون الدولي ال یحق لبریطانیا كدولة محتلة أن تعطي أو أن تَعِ

تحتلها لغرباء جاؤوا من مختلف أقطار المعمورة، ولم یكن هذا لیحدث لوال وسائل الضغط 
المختلفة والنفوذ السیاسي الذي مارسه اللورد لیونیلد روتشیلد أحد أثریاء ووجهاء الجالیة الیهودیة 

من الصهاینة وعلى  في بریطانیا وهو الذي خاطبه بلفور بالوعد المشؤوم، ونفوذ القادة السیاسیین
رأسهم حاییم وایزمن الكیمیائي الذي قدم خدمات كبیرة للجیش البریطاني خالل الحرب العالمیة 

  .األولى، فقد رضخ القانون للسیاسة في معترك القوة والنفوذ والظلم واإلستبداد



ئت ألجله، لتندلع الحرب العالمیة الثان یة، ولتنتهي فشلت عصبة األمم في تحقیق الهدف الذي ُأنشِ
، ٢٤/١١/١٩٤٥دولة باإلتفاق على إنشاء هیئة األمم المتحدة لتنطلق أعمالها في  ٥١مع قیام 

، "حفظ السالم عن طریق التعاون الدولي واألمن اإلجتماعي"ولتحمل نفس الهدف ولتزید علیه 
طُّه الدو " حفظ السالم"لكن مسار  ل، في فلسطین كان یسیر بشكل مخالف للسالم الذي تَخُ

كان یمارس بشكل متناقض لخنق فلسطین وممارسة المزید من الضغط على " التعاون الدولي"و
؛ ففي  المقاومة الفلسطینیة إلحراجها تمهیدًا إلخراجها من مشهد المدافع والقضاء علیها نهائیًا
الوقت الذي كانت تدور فیه رحى المعارك الطاحنة بین الدول كانت العصابات الصهیونیة 

زرة قوات اإلنتداب تعمل على اإلستیالء على المزید من األراضي الفلسطینیة وتهجیر المزید وبمؤا
رتكاب المزید من المجازر، وتسهیل هجرة الیهود الى  ٕ من السكان، وتدمیر المزید من القرى، وا

بة بكامل أركانها من  ٣٠فلسطین كحراك منهجي استمر على مدى  سنة، لتهیئة الدولة المنتدَ
األمن "لتسلیمها للعصابات الصهیونیة، أما .. ت وموانئ ومرافق حیویة وطرقات ومصانعمطارا

فكان آخر ما یمكن الحدیث عنه في الوسط الفلسطیني، حیث أعمال التخویف " اإلجتماعي
والترهیب وفرض المزید من الضرائب من اإلنتداب وبث سیاسة الهمس واإلشاعات من قبل 

هیونیة لدفع الفلسطینیین إلى الهجرة، والمفارقة العجیبة بأنه في المستوطنین والعصابات الص
الوقت الذي كانت فیه تُكتب تشریعات هیئة االمم المتحدة الجدیدة كانت تشریعات عصبة األمم 
مت إلیها بما فیها وعد بلفور، ولترسم شكًال جدیدًا من الجغرافیا السیاسیة للمنطقة العربیة  قد ضُ

  .مباشر على السیاسة الدولیة واإلسالمیة وتأثیر
لمت واضطهدت وفقَدت كرامتها  نعتقد إستعادة هیبة ومكانة األمم المتحدة بین الشعوب التي ُظ
نتیجة أعمال القتل والتدمیر والتهجیر واللجوء، یتطلب إعادة رسم خریطة المنطقة من جدید على 

عطاء كل ذي حق حقه، وتفكیك صنم هیك ٕ ل األمم المتحدة الذي بقي أساس العدل والمساواة وا
على حاله على الرغم من مرور ما یقارب السبعة عقود من الزمن ال سیما مجلس األمن الدولي 

حتفاظه بسیاسة حق النقض المعروف بالفیتو ٕ وفي خطوة جریئة لم یسبق لها  ٢٠٠٥في سنة . وا
ح للجمعیة العامة لألمم مثیل، بادر األمین العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنان بتقدیم إقترا

المتحدة بتغییر معاییر الفیتو في مجلس األمن، إال أن هذا المقترح وحتى اآلن ال یزال في أدراج 
األمم المتحدة تأكله الغبار كغیره من مشاریع القرارات والقوانین والتي ال تنسجم مع مصالح الدول 

  .ة اإلحتالل اإلسرائیليالنافذة في العالم ال سیما أمریكا الحلیف العضوي لدول
تَعتبر دولة اإلحتالل اإلسرائیلي بأن شرعیة وجودها یستند إلى كل من وعد بلفور واإلنتداب 

ً لوعد بلفور، أو لإلنتداب الذي  " أهدى"البریطاني على فلسطین، في المقابل ال وجهة قانونیة سواء
تهیئة الشعب الفلسطیني لحق تقریر فلسطین للعصابات الصهیونیة مخالفًا بذلك القوانین الدولیة ب

ني على باطل فهو باطل، ولو لم یتم اإلعتراف الدولي بدولة اإلحتالل على  ُ المصیر، وما ب



، لما كان قد تجرأ الكیان اإلسرائیلي على إحتالل الجزء الثاني ٤٨من أرض فلسطین عام % ٧٨
  .١٩٦٧في العام 

رسها األمم المتحدة والخضوع لنفوذ القوى السیاسیة تغییر منهجیة وسیاسة الكیل بمكیالین التي تما
في العالم، یتطلب إجراء تحلیل موضوعي وعلمي من قبل األمم المتحدة نفسها لرؤیة الشعوب 
للمؤسسة الدولیة وكیف تنظر إلیها تلك الشعوب في ظل موازین القوى ورجاحة كفة النفوذ 

الذي یجب أن تلغیه األمم  كون الوحیدد أن وعد بلفور لن یوالهیمنة على قوة الحق، وستج
  .المتحدة من تشریعاتها

  المنطقة العربیة –لندن / المنسق اإلقلیمي لمركز العودة الفلسطیني*
  كاتب وباحث في الشأن الفلسطیني

  ٢/١١/٢٠١٤بیروت في 
 


