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 م9191-9191نشاء الكيان الصييوني ىربرت صموئيل حياتو، ودوره السياسي في إ
 م.م. ذياب عبود حسين

 جامعة األنبار/ كمية اآلداب
 المقدمة: 

تبحث ىذه الدراسة في الدور السياسي الذي أداه ىربرت صموئيؿ بوصفو أحد الشخصيات الييودية البريطانية في 
، إذ انو في 2021 – 2091بيف عامي  إنشاء ما يسمى بالوطف القومي الييودي مف خبلؿ انتمائو لمحركة الصييونية
بعد دخوؿ الدولة العثمانية الحرب الى  2021البداية لـ يكف ميتمًا بأمرىا ثـ تغير موقفو حينما تبنى الفكرة الصييونية عاـ 

 جانب دوؿ الوسط )المانيا والنمسا والمجر( في مواجية دوؿ الحمفاء )بريطانيا وفرنسا وروسيا(. 
يمًا في رسـ السياسة البريطانية عند توليو المناصب المختمفة في الحكومات البريطانية لعب صموئيؿ دورًا م

قدـ مذكرتو الى الحكومة البريطانية حوؿ مستقبؿ  2021-2021( Asquithالمتعاقبة، ففي عيد حكومة إسكويث)
نيا مف وراء سيطرتيا عمى فمسطيف، فمسطيف، إذ حاوؿ اغراء السمطات البريطانية بقبوؿ إقتراحو بالتأكيد عمى منافع بريطا

الذي قاـ فيو صموئيؿ بدور كبير. وأثناء إنعقاد مؤتمر  2021كما أف تمؾ المذكرة كانت المقدمة إلصدار وعد بمفور عاـ 
كاف لصموئيؿ أثر كبير مع الوفد الصييوني الذي حضر المؤتمر برئاسة حاييـ وايزمف )،  2020الصمح في باريس عاـ 

مف خبلؿ سنو القوانيف واألنظمة في أثناء حكمو فمسطيف، مما  2011 – 2019كمندوبًا ساميًا عمى فمسطيف ومف ثـ دوره 
 جعميا في النياية صالحة ال إلنشاء وطف قومي ييودي فحسب، بؿ الى إنشاء مايسمى بػ)دولة إسرائيؿ(. 

 حياتو ونشأتو والمناصب التي تقمدىا: 
( ييودي األصؿ صييوني التوجو بريطاني Herbert Edwin Luis Samuelاسمو ىربرت ادوف لويس صموئيؿ )

، ونشأ ىربرت صموئيؿ وسط (2) 2719( في السادس مف تشريف الثاني عاـ Liverpoolالجنسية، ولد في مدينة ليفربوؿ )
تي استقرت في بريطانيا ال(، 3)ويعود اصؿ ىذه العائمة الى ييود االشكناز(. 1)عائمة متمسكة بالتقاليد الييودية االرثوذكسية

ـ، وعممت في تجارة الذىب واالعماؿ المالية. وكاف لمجد االوؿ لصموئيؿ ثبلثة ابناء، 2111بعد ىجرتيا مف المانيا عاـ 
. كاف لمويس ولداف ىما ادويف (1)استقر اصغرىـ في ليفربوؿ وىو لويس إذ عمؿ كصائغًا لمفضة وصانعًا لمساعات

(Edwin( ومونتاجيو )Montagu واالخير كاف ذو اثر كبير عمى مسار حياة صموئيؿ، إذ بدأ العمؿ بالتجارة، وفي عاـ )
توفي  2711( والذي ما زاؿ يعمؿ إلى اآلف. وفي عاـ Samuel and montaguقرر انشاء بنؾ تحت اسـ ) 2713

ؿ، فيو يذكر أي والده ادوف عف عمر ناىز احدى وخمسوف عامًا مف دوف اف يكوف لو اثر في حياة ىربرت صموئي
الػػذي كاف مف اوائؿ  (6). انتقمت الوصايو عمى عائمػة ادوف الى اخيو مونتاجيو(1))صموئيؿ(: )انني ال اتذكر شيئًا عف ابي(

، إذ مكث فييا مدة، واثناء العقد االخير (7)، فقد ذىب في رحمة استطبلعية الى فمسطيف(1)الييػود المتحمسػيف لمصييونية
في رفع التماس الى  2773. فقد اشترؾ معيـ في عاـ (0)عشر قاـ بنشاط بارز في حركة أحباء صييوف  مف القرف التاسع

بصدد استعمار منطقة شرؽ االردف، وناصر الحركة الصييونية في عممية  2090-2716السمطاف عبد الحميد الثاني 
كسب تأييد الحكومة البريطانية لتوطيف الييود في . وحاوؿ اف ي(29)( Yiddishاحيائيـ لمغة العبرية اماـ المغة اليديشيو )

 . (22)2029اشترى ارضًا ىناؾ وتوفي عاـ  2091فمسطيف. وفي عاـ 
(، إذ حصؿ Ballyoll(، ودرس التاريخ في كمية باؿ يوؿ)oxfordتمقى ىربرت صموئيؿ تعميمو بجامعة اكسفورد )

 . (21) 2701عمى الماجستير عاـ عمى شيادتو الجامعية بامتياز مع مرتبة الشرؼ وبعدىا حصؿ 
بدأ صموئيؿ إىتمامو باألمور الييودية حيف عينتو الحكومة البريطانية في بعثة خاصة لتقصي أحواؿ ييود اليديشية 
الذيف كانوا يتوافدوف عمى بريطانيا بأعداد متزايدة. وقد إىتـ صموئيؿ بالشؤوف اإلجتماعية، فكاف مسؤواًل عف إصدار قانوف 
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معترؾ الحياة السياسية مرشحًا عف الحزب  (21)وقد دخؿ بتشجيع مف عمو السير ادوف مونتاجيو (. 23)عماؿ تعويض ال
إذ (، 21) 2091، قاـ خبلليا بحممة دعائية اال انو لـ ينجح، فعاد الكرة مرة اخرى عاـ 2099وعاـ  2701الميبرالي عاـ 

( ليبرز مف ذلؾ التاريخ بعَده أحد السياسييف البارزيف في Clevelandانتخب بوصفو عضوًا ليبراليًا عف مقاطعة كميفبلند)
، ثـ انتقؿ ليعمؿ مديرًا 2090نائبًا لوزير الداخمية، وقد استمر في عممو ىذا حتى عاـ  2091لندف، إذ تـ تعيينو في عاـ 
 . (26)ة الياتفيو في لندف، إذ قاـ اثناء توليو ىذا المنصب بتعميـ الخدم2021 – 2029عامًا لمبريد في المدة ما بيف 

، منصب وزير الداخمية في حكومة اسكويث. عيف مندوبًا ساميًا عمى 2021 – 2021شغؿ صموئيؿ بيف عامي 
–2011، وبعد انتياء خدمتو في فمسطيف عاد الى بريطانيا إذ ترأس ما بيف 2011 – 2019فمسطيف وشرؽ االردف 

عاد  2010، وفي عاـ 2016د في تسوية االضراب العاـ في آيار . وساع(21)المجنة الممكية لصناعة الفحـ 2010
وزيرًا  (27)(Ramsay MacDonaldصموئيؿ الى مجمس العمـو البريطاني، وانظـ الى رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد )

برالي(، ، اصبح زعيمًا بارزًا في حزب األحرار )المي2031 -2032لمداخمية في حكومة المحافظيف. وفي المدة ما بيف 
. وكانت لو مؤلفػات ىامة في الفمسفة مثؿ (20)وعضوًا في مجمس الموردات ورئيسًا لمعيد الفمسفة الممكي في لندف

(practical Elhics المنشور عاـ )2031 (وBeliefand Action المنشور عاـ )وتوفي في الخامس مف  (19)2031
 . 2063شباط عاـ 

 نية: دور ىربرت صموئيل في الحركة الصييو 
لـ يكف ىربرت صموئيؿ ميتمًا بأمر الحركة الصييونية بعَده ييوديًا مندمجًا، ورأى اف الحؿ الصييوني حؿ غير 

( قرأ 2021 – 2091، وفي المدة ما بيف عامي )(12)عممي وضد مصالح الييود، ولذا كاف مشيورًا بعدائو لمصييونية
 (11)، وتأثر بفكرة العودة الييودية الى ارض الميعاد(13)لييودية()الدولة ا (11)(Theodor Herzlكتاب ثيودور ىرتزؿ )

الذي اصبح احد زعماء  (11))فمسطيف( واعادة بناء ىيكؿ سميماف القامة )اسرائيؿ( الكبرى. وكاف التصالو بحاييـ وايزماف
بعدما كنا ))قاؿ صموئيؿ: الحركة الصييونية البارزيف، دور كبير في تأثره بمبادئ الحركة الصييونية. وفي ىذا الصدد 

مطمئنيف الى اف الحرب ستنتيي بيزيمة دوؿ الوسط وحمفائيـ، وحتى ذلؾ الوقت لـ اكف الىتـ بصورة خاصة في الحركة 
الصييونية التي بعثت حية في العالـ الجديد واشتد ساعدىا بجيود الدكتور ثيودور ىرتزؿ. . . في المحظة التي دخمت 

، تغير الوضع تمامًا، فاف قدر لفمسطيف 2021العالمية االولى الى جانب المانيا ودوؿ الوسط عاـ  الدولة العثمانية الحرب
اف تحظى بمصير جديد، فاف لبريطانيا العظمى ىي صاحبة الشأف االوؿ في ذلؾ المصير لما ليا مف مصالح استراتيجية 

الشخص االوؿ مف الشعب الييودي الذي قدر لو اف ... فقد كنت )). ومضى صموئيؿ قائبًل: (16(()ىامة في الشرؽ االوسط
يحتؿ مقعدًا في الوزارة البريطانية، وكاف يتحتـ عمى اقؿ تقدير اف اعمـ ما ىي الحركة الصييونية ؟ وما الذي تريد اف 

فوذىا تعممو ؟ واتصمت بوايزماف واستحصمت منو عمى مطبوعات وقرأتيا بعناية، وكمما ازددت قراءة ليا، ازداد تأثري بن
الروحي الذي انعش بجبلء الحركة الصييونية بما قدـ ليا مف تضحيات، واف ليا اعمااًل عمى ايدي الطبلئع الييودية، التي 

 . (11(()نجحت بدخوؿ الببلد وتوطيد اقداميا فييا
باشر في كاف ليذا المقاء اثره الكبير في تكويف شخصية صموئيؿ الصييونية واعتناؽ افكارىا، وكاف لو اثره الم

. ومف األمور التي (17)مستقبمو السياسي ومنعطفًا ميمًا لمستقبؿ الحركة الصييونية فيما بعد لتحقيؽ مشروعيا الصييوني
   ، عندما اقترح وزير المستعمرات البريطاني تشامبرلف2093تشير الى اىتماـ صموئيؿ المبكر بالصييونية تعود الى عاـ 

(Chamberlain)(10 )والذي كاف مدار بحث بيف (39)شروع اقامة دولة ييودية في اوغندا في شرؽ افريقياعمى ىرتزؿ م ،
الحركة الصييونية والحكومة البريطانية لتوطيف الييود ىناؾ، قدـ صموئيؿ رأيو بالمشروع، فذكر اف نجاح اية خطة 

 : (32)استعمارية يتوقؼ عمى عامميف
 لمستعمر. مدى مبلئمة البمد المختار ومبلئمة الشعب ا -2
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 شخصية واىمية الراغبيف في االستيطاف.  -1
بإقامة وطف قومي يجمع ييود العالـ في فمسطيف يعَد  (31)كانت نظرة صموئيؿ لمحؿ الصييوني لممسألة الييودية  

حبًل غير عممي وضد مصالح الييود، ولكف مع ظيور البوادر التي دلت عمى اف الدولة العثمانية ستيـز في الحرب، 
تشؼ صموئيؿ شأنو شأف جميع الصياينة الييود وغير الييود، امكانية حؿ المسألة الييودية عف طريؽ توطيف الييود في اك

، وىو تغير في موقؼ صموئيؿ، وفي ىذا الصدد اشار صموئيؿ في مذكراتو: (33)اطار الدولة الوظيفية التابعة لمغرب 
العثمانييف في السيطرة عمى فمسطيف ذلؾ البمد الذي يتاخـ قناة عمى حكومتنا اف تولي عنايتيا، موضوع مف سيخمؼ ))

 . (31(()السويس
كاف صموئيؿ مدركًا اف الحرب وضعت الصييونية عمى الخارطة السياسية لمعالـ، فسارع الى تحديد معالـ المستقبؿ 

ممكف مف الييود الى  ولوضع الخطط الكفيمة لتييئة الظروؼ لنجاح مشروع الحركة الصييونية في تيجير اكبر عدد
 فمسطيف تمييدًا القامة كيانيـ الغاصب. 

، (31)(Lioyd George) عقد لقاء ضـ العديد مف الشخصيات الصييونة لويد جورج 2021في كانوف االوؿ مف عاـ 
ىربرت صموئيؿ، ووايزماف، إذ جرى الحديث عف الحرب وفمسطيف، وعدد الييود الممكف ذىابيـ الى فمسطيف، وتحدث 

ومع رئيس الوزراء  (36) (Arther Balforموئيؿ في ىذا المقاء، واشار عمى لويد جورج الى االتصاؿ بالسيد آرثر بمفور )ص
. وقد اشار (31)اسكويث العداد مذكرة حوؿ انشاء دولة ييودية في فمسطيف عمى اف تقدـ الى مجمس الوزراء البريطاني 

، 2021كانوف االوؿ  29انو تـ المقاء بيني وبيف ىربرت صموئيؿ في ))ئبًل: حاييـ وايزماف في مذكراتو عف ىذا المقاء قا
وذكر وايزماف عما قالو  ((واف الحديث كاف عف المسألة الييودية والوضع االقتصادي والمعنوي لمييود في اوربا الشرقية

اء السنوات االخيرة. . . وانني سوؼ انني لـ اكف غريبا عف االفكار الصييونيو، لقد كنت متابعًا الخبارىا أثن))صموئيؿ: 
اتحرؾ واتوقع اف الشعب الييودي سوؼ يتحرؾ فور انتياء الحرب. . . اقترح عمى الييود بناء سكؾ الحديد، ومف الممكف 
اعادة بناء الييكؿ كرمز لموحدة الييوديو، فالمدارس والجامعة تشكؿ اىمية خاصة، فمف مقاعد الدراسة يمكف انجاز اشياء 

، وكاف ىذا أوؿ جيد حقيقي لمصييونية لجس نبض الحكومة البريطانية في أثناء الحرب العالمية األولى حياؿ (37(()عظيمة
 مشروعيا في فمسطيف. 

انا ))خطب صموئيؿ قائبًل:  -في لندف  - 2021وفي االحتفاؿ الذي اقامو الصياينة بمناسبة صدور)وعد بمفور( 
رية المعطمة، اراىـ مف خبلؿ كؿ المعاناة، عيونيـ تتجو نحو نقطة االمؿ، دائمًا ارى في خيالي عيوف المبلييف، العبق

يرددوف عندما تمتقي عائبلتيـ في الفصح نفس العبارة. . . جيبًل بعد جيؿ، في السنة القادمة، االمؿ سيتحقؽ عمى جبؿ 
تحالؼ البريطاني الصييوني القامة . وفي ذلؾ الوقت سعى صموئيؿ الى التأكيد عمى ال(30(()صييوف اوؿ حضارة ييودية

اعتقد اف النفوذ البريطاني يجب عميو اف يقـو بدور ىاـ في تأسيس مثؿ ىذه الدولة، ))الكياف المزعـو وقاؿ في مذكراتو: 
الف وضع فمسطيف الجغرافي وقربيا مف مصر يجعؿ صداقتيا لبريطانيا امرًا لو اىميتو لبلمبراطورية البريطانية واقترح اف 

 . (19(()ى ييود بريطانيا وامريكا اف يتولوا زعامة مشروع اقامة الدولةعم
كانت افكار صموئيؿ عف مستقبؿ فمسطيف ومشروع الدولة الصييونية اولية، اال انو بعد لقائو بوايزماف، دخؿ ىربرت 

مسطيف، واقترح عمى صموئيؿ بحماس في االنشطة الصييونية مؤكدًا عمى المحفزات والمصالح البريطانية القوية في ف
. وبعد خروج صموئيؿ مف الوزارة، استمر (12)الحركة الصييونية لجمع االمواؿ البلزمة النشاء مؤسسات الدولة الصييونية 

في دعـ المشاريع الصييونية، وتقديـ الدعـ المعنوي والنصائح لوايزماف، عف طريؽ المعمومات الميمة، التي حصؿ عمييا 
، كما وقؼ صموئيؿ ضد أي مشروع قد يتعارض مع اقامة الدولة (11)خؿ الحزب الميبراليمف اصدقائو وموقعو دا

الصييونية في فمسطيف، وشارؾ في دعـ وتعزيز موقع الحركة الصييونية في أي اتفاؽ بريطاني فرنسي وعمى تأييد 
 مشروعيا لدى حكومات تمؾ الدوؿ. 
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 ىربرت صموئيل ومشروع الدولة الصييونية: 
الى جانب ألمانيا والنمسا والمجر في مواجية  2021الدولة العثمانية الحرب في تشريف الثاني عاـ  كاف لدخوؿ

بريطانيا وفرنسا وروسيا وضع صموئيؿ لمتقرب كثيرًا مف الحركة الصييونية واعتناؽ افكارىا كما اسمفنا، فاصبح لديو 
( بخطتو بشأف مستقبؿ فمسطيف وقد جاء في المذكرة Edward Greyااليماف الكافي لمفاتحة وزير الخارجية ادوارد جراي )

عف ىذه المحادثة اذ يقوؿ: اني تكممت مع السير جراي حوؿ مستقبؿ  2021تشريف الثاني  0االولى المؤرخة في 
فمسطيف، وفي معرض حديثي معو قمت: اف الدولة العثمانية ادخمت نفسيا في الحرب األوربية، وعمى االغمب اف 

سوؼ تنيار، ومسألة السيطرة عمى فمسطيف قد تثار، واف اختبلفات الدوؿ األوربية الكبرى يجعؿ مف الصعب  اإمبراطورتيي
تخصيص فمسطيف لواحدة منيا، ولعؿ الفرصة سنحت لتحقيؽ اماني الشعب الييودي القديمة واعادة انشاء دولة ييودية 

ليا بدت لي انيا بعيدة لذلؾ لـ ارحب الخذ أي دور فييا، اف  ، إنني لـ اكف ابدًا صييونيًا الف النتائج العممية(13)فييا
الظروؼ تغيرت، فاذا قامت دولة صييونية في فمسطيف، فانيا ستصبح مركزًا جديدًا لحضارة جديدة، فالعقؿ الييودي ىو 

. (11(()تطوير العمـوشيء مميز، وفي ظؿ الرعاية الوطنية فاف الدولة ستصبح ينبوع تنوير ومصدرًا عظيمًا لآلداب والفنوف و 
 : (11)واضاؼ صموئيؿ، ىناؾ أمور البد مف اخذىا بالحسباف

اواًل: اف تكوف الببلد محددة طبيعيًا، ولعمو يقصد بذلؾ وصوؿ حدود الدولة الى الصحراء في الشرؽ والجباؿ في 
 الشماؿ لكي تكوف قادرة عمى الدفاع عف نفسيا. 

 ليا.  ثانيًا: ضماف حؽ دخوؿ الحجاج المسيحييف
 ثالثًا: اف تكوف دولة أوروبية جارة لفمسطيف افضؿ مف اف تكوف تركيا. 

كانت ىذه ىي افكار صموئيؿ التي صاغيا في مذكرتو األولى التي قدميا في التاسع مف تشريف الثاني مف عاـ 
وحاوؿ اغراء السمطات ، حيف كاف مديرًا لمبريد العاـ في وزارة اسكويث األولى حوؿ مستقبؿ الدولة الصييونية، 2021

البريطانية بقبوؿ اقتراحو بالتأكيد عمى المنافع السياسية واالقتصادية التي يمكف لبريطانيا تحقيقيا بسيطرتيا عمى فمسطيف، 
اال انو بعد لقائو بوايزماف، دخؿ ىربرت صموئيؿ وبحماس في االدوار الصييونية، قاـ بسحب خطتو السابقة في جعؿ 

، واقترح في مذكرتو الثانية المؤرخة في كانوف (16)ية بعد عممو باالوضاع الفقيرة لمييود في فمسطيف فمسطيف دولة صييون
الحماية البريطانية عمى فمسطيف وفي ظؿ الحكـ البريطاني لمنح المنظمات الييودية تسييبلت في  2021األوؿ مف عاـ 

ف في تطوير اقتصاد الببلد وتمنح اليجرة الييودية شراء االراضي وايجاد مستعمرات وانشاء معاىد تعميمية والتعاو 
، وىكذا بمرور الوقت سينشأ مركز ييودي في فمسطيف يحقؽ مقدارًا مف العظمة الروحية والفكرية وسوؼ (11)االفضمية

يؤدي ذلؾ الى رفع معنويات الفرد الييودي حيثما وجد. وبعد اسابيع قبلئؿ وضعت االفكار التي شرحيا الى جراي في 
سودة مشروع مذكرة لتقديميا الى الوزارة البريطانية، ختمت المذكرة باف ضـ فمسطيف الى االمبراطورية البريطانية مع م

 . (17)تشجيع االستعمار الييودي، والتقدـ الثقافي ىو أفضؿ حؿ
ئيؿ مذكرة تمقيت مف ىربرت صمو ))عمؽ اسكويث عمى ذلؾ بقولو: 2021وفي الثامف والعشريف مف كانوف الثاني عاـ 

بعنواف مستقبؿ فمسطيف فأعتقد اف النمو التدريجي لمسكاف الييود تحت السيادة البريطانية في فمسطيف لف يحؿ بالواقع 
المشكمة الييودية في أوروبا. . . وىو يظف اننا نستطيع اسكاف ثبلثة أو اربعة مبلييف مف الييود األوربييف في ذلؾ  البمد، 

سخة جديدة مف اقاصيص الحروب الصميبية. . . واعترؼ بنفوري مف ىذه المقترحات التي تضـ وقد بدت لي فكرتو ىذه كن
قدمت لنا آراء اسكويث، عمى اف سياستو كانت باتجاه استبداؿ األتراؾ بالعرب (. 10()مسؤوليات اضافية الى مسؤولياتنا(

لى المشاريع الصييونية واف مصيره ووزرائو تقرر منذ باعتبارىـ أصدقاء بريطانيا في الشرؽ األوسط، كما أنو لـ يكف ميااًل ا
حؿ  بإيجادذلؾ اليـو دفعت انتقادات اسكويث صموئيؿ الى عقد لقائو الثاني مع إدوارد جراي إذ قاؿ فيو: أنو الزاؿ ميتمًا 

نشاء حماية بريطانية، انو لممسألة الييودية عمى وجو يتفؽ واآلراء الصييونية ولكنو يرتاب كثيرًا في االمكانية أو الرغبة في ا
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اليعرؼ وجية نظر الحكومة  الفرنسية، وكاف عمى األصح ميااًل لجس نبضيا، وقد اشرت بأنو بفعمو ىذا سيفتح مسألة 
يمكف اف يبحث دوف اف تثار مسألة شماؿ  بعد الحرب عمى مصراعييا، واف التصرؼ بفمسطيف ال باألمبلؾالتصرؼ 

يميؿ جراي الى تحميؿ االمبراطورية البريطانية مسؤوليات عسكرية  ماؿ افريقيا، والسورية، ومف المحتمؿ مستعمرات ش
. ومضى صموئيؿ قائبًل: عندما سألت جراي عما يرتأيو مف (19)ودبموماسية جديدة تتورط فييا بسبب ىذا التوسع في الحدود

ماكف المقدسة في ايدي تمثؿ الحكومات حؿ قاؿ: يمكف جعؿ البمد محايدًا في ظؿ ضمانة دولية، ووضع الرقابة عمى األ
األوربية والبابا، وربما الواليات المتحدة، واف تخوؿ حكومة الببلد ايجاد نوع مف مجمس شورى لمييود، وفي ىذا الصدد قاؿ 
صموئيؿ: أعربت عف ارتيابي عما اذا كاف السكاف العرب وىـ يؤلفوف خمسة أسداس السكاف، يوافقوف عمى مثؿ ىذه 

وعندئذ قاؿ جراي: قد يكوف في بقاء السيادة التركية، اذا وجدت ضرورة لذلؾ حبًل آخر لتأسيس حكومة قريبة  الحكومة،
الشبو بحكومة لبناف، لكف الحاكـ يعيف مف قبؿ الحكومات األوربية. فأكدت لو الخطر مف وجود أي دولة غير بريطانيا 

تنتيي بسيادة احدى الدوؿ األوربية. واوضحت لو اف ألمانيا امتمكت مجازفة قد  تتصرؼ بفمسطيف، وما اقامة إدارة دولية اال
 . (12)فمسطيف قبؿ اندالع نيراف الحرب الستطاعت اف تشف ىجومًا مخيفًا عمى مصر

 : (11)ُعدلت المذكرة لممرة الثالثة ووزعت بصورة منقحة، تضمنت التغييرات اآلتية 2021وفي الخامس مف شير شباط 
فمسطيف تحت الحماية فرنسا واعتقد صموئيؿ اف اقامة دولة اوربية عظمى عمى ىذا القرب مف قناة  اواًل: احتماؿ ضـ

 السويس يشكؿ تيديدًا مستمرًا ومخيفًا لخطوط المواصبلت البريطانية. 
انية تقـو ثانيًا: ورأى صموئيؿ اف االحتماؿ االخر بشأف فمسطيف ىو التدويؿ وقد يغدو نقطة يتـ القفز منيا الى محمية الم

مصرٍؼ ومستعمرات زراعية ومدارس  إلنشاءبنشاط واسع في فمسطيف، اذ انفقت مبالغ ال يستياف بيا مف الماؿ 
ومستشفيات سعيًا وراء زيادة نفوذىا. وقد تصبح المانيا عمى مدى عشريف عامًا جارة لمصر. اف احتمااًل كيذا 

 نيا في مصر. يشكؿ خطرًا عمى فرنسا في سورية الشمالية وعمى بريطا
دولة ييودية تتمتع بالحكـ الذاتي في فمسطيف ورأى اف ذلؾ  بإنشاءثالثًا: اما االحتماؿ االخر الذي اقترحو صموئيؿ تمثؿ 

االقتراح ميما كانت سيئاتو أو حسناتو فمف المؤكد اف الوقت لـ يحف بعد، وحتى لو تحققت تمؾ الدولة فمف 
 يا لحماية نفسيا مف العدواف الخارجي. المشكوؾ بو اف تكوف قوية لدرجة تكفي

رابعًا: واالحتماؿ االخير ىو جعؿ فمسطيف محمية بريطانية، إذ تكوف فمسطيف قاعدة عمى الشواطئ الشرقية لممتوسط 
وذلؾ امر مرغوب بو، ووضع ممكية االماكف المقدسة بيد لجنة دولية، تكوف فييا فرنسا نيابة عف الكنيسة 

نيابة عف الكنيسة االرثوذكسية مع المحافظة عمى حرمة االماكف اإلسبلمية المقدسة، اف الكاثوليكية، وروسيا 
المحمية البريطانية سوؼ تمقي ترحيبًا لدى نسبة كبيرة مف السكاف المحمييف. وبالنسبة لمصياينة وغير الصياينة 

 . (13)سائر انحاء العالـاكدا لي باف ذلؾ يشكؿ حبًل لمشكمة فمسطيف ويمقى ترحيبًا في اوساط الييود في 
سجؿ اسكويث تعميقًا آخر قاؿ فيو: اظف انني كنت اشرت الى مذكرة ىربرت  2021وفي الثالث عشر مف آذار 

صموئيؿ المغرقة في الحماس، والتي تمح عمى انو لدى فصؿ امبلؾ تركيا اآلسيوية، عمينا اف نأخذ فمسطيف واف نحشد فييا 
لمشتتيف في انحاء األرض، حيث يتاح ليـ الحصوؿ عمى الحكـ الذاتي في الوقت جميع الييود ا –في وقت معيف  –

ييتـ مثقاؿ  حاجة بالقوؿ بأنو ال المناسب مما يدعو الى الغرابة حقًا اف المؤيد الوحيد ليذا االقتراح ىو لويد جورج الذي ال
سمح لفرنسا الممحدة اف تتممكيا  حرمتيا اذا ماذرة لمييود أو ماضييـ أو مستقبميـ، بؿ يعتقد اف األماكف المقدسة ستنتيؾ 

 . (11)أو اف تضعيا تحت رقابتيا
قدـ صموئيؿ تحميبًل كامبًل ليذه االحتماالت، بحيث يدحضيا جميعيا، ليصؿ الى الحؿ االفضؿ وىي اف تكوف 

ليذه االحتماالت المبررات فمسطيف محمية بريطانية وفي ظؿ الحماية البريطانية يبدأ الييود   باليجرة الى فمسطيف وقدـ 
 : (11)اآلتية
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 اواًل: اىميتيا االستراتيجية والعسكرية لمدفاع عف مصر. 
 البريطاني.  لؤلسطوؿثانيًا: اف مرفأي يافا وحيفا يمكف تحسينيما ليكونا قواعد 

 ثالثًا: اف المحمية البريطانية ىي رغبة السكاف المحمييف بفمسطيف. 
قدميا صموئيؿ الى الحكومة البريطانية بصيغيا المعدلة تكمف في انيا ُعَدت اوؿ مشروع كانت اىمية المذكرات التي 

دولة صييونية في فمسطيف تحت الحماية البريطانية، والمتتبع لقياـ الكياف الصييوني في فمسطيف يرى اف السياسة  إلقامة
ود الفضؿ لصموئيؿ في طرح مسألة فمسطيف البريطانية لـ تخرج عػف ىذه الخطط التي جاءت في تمؾ المذكرات، كما يع

في مدة مبكرة عمى اعمى المستويات في الحكومة البريطانية وربط حميا بالمسألة الييودية، كما اف تمؾ المذكرات كانت 
، الذي قاـ صموئيؿ فيو بدور كبير، إذ اف صدور ىذا الوعد كاف بمساعدة صموئيؿ الذي (16))وعد بمفور( إلصدارالمقدمة 

لو الفضؿ بعد حاييـ  وايزماف، إذ استغؿ ىذاف المسؤوالف عبلقتيما بكبار ساسة بريطانيا ونجحا في مساعييما  كاف
. (11)بمساعدة صديقيـ بمفور في استعجاؿ اعبلف بريطانيا بتحقيؽ حمـ الصييونية في اقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف

، لوجب عمييا بموجب نص المادة )ولو التزمت بريطانيا بمقتضيات الشرؼ، بقدر التزام (، 11يا بتنفيذ وعد بمفور المشؤـو
حكـ محمي، بانتخاب حر، وفؽ مبدأ حؽ تقرير المصير. وىناؾ أمراف قد  بإيجادالمبادرة الفورية، منذ واليتيا عمى الببلد 

  :(17)عجبل في اعبلف تمؾ السياسة وىما
 . 2021يساف االوؿ: دخوؿ امريكا الحرب الى جانب الحمفاء في ن

الثاني: اقباؿ الشباف الييود في روسيا عمى االنخراط في صفوؼ الحزب الشيوعي الروسي عمى اثر الثورة البمشفية عاـ 
، الذي وقؼ ضد استمرار روسيا في الحرب. وىكذا اثمر التحالؼ االستعماري (10)(Linenبقيادة لينيف ) 2021

ي صدر عف وزارة الخارجية في الثاني مف تشريف الثاني عاـ الصييوني في الحصوؿ عمى ذلؾ التصريح، والذ
، وبرر البريطانيوف سبب اصدارىـ وعد بمفور رغبتيـ في اف يستقطبوا ييود ألمانيا لينظموا الى ييود 2021

 بريطانيا لمساعدتيا في الحرب العالمية األولى. 
، كاف صموئيؿ مف ضمف 2027ي مف العاـ وفي اثناء وجود األمير فيصؿ بف الحسيف في لندف في كانوف الثان

الوفد الذي قابؿ األمير فيصؿ لمحصوؿ عمى موافقتو عمى مشروع الدولة الصييونية، وفي المقاء تحدث عوني عبد 
، فرد عميو صموئيؿ (62(()انو قرأ في كتاب صييوني اف الييود يودوف تشكيؿ دولة ييودية في فمسطيف))، وقاؿ: (69)اليادي
 . (61(()ثمة مف يكتب أو يفكر بمثؿ ىذا االمر اال اف يكوف خياليًا مجنوناً  ليس))بأنو  

كانت مسألة مستقبؿ فمسطيف مدار بحث في اروقة مؤتمر الصمح، وتمقي بظبلليا عمى العبلقات  2020في عاـ 
مير فيصؿ طالب كمتا البريطانية الفرنسية مف جية اخرى، فاأل –الفرنسية مف جية وعمى العبلقات العربية  –البريطانية 

الدولتيف اف توضحا سياستيما فيما يتعمؽ باآلماؿ العربية، وأكد فيصؿ اف عدـ حضوره جمسات المؤتمر والتوقيع عمى 
. وفي أثناء انعقاد مؤتمر الصمح (63)سوؼ لف يعترؼ بو مف لدف العرب وسيسبب مصاعب عظيمة في المستقبؿ مقرراتو

( (H. Kingضمت ىنري كنغ (61)ب الصييوني، فعندما قرر المؤتمر ارساؿ لجنة امريكيةكاف لصموئيؿ أثر كبير في الجان
( رجؿ CH kreenبرليف في أوىايو، الذي عرؼ بنشاطو الديني التبشيري والتجاري ومعو تشارلز كريف ) رئيس كمية او

ائؽ، اعدت المجنة تقريرًا بعد ( لتقصي الحقWilsonاألعماؿ والصناعي في شيكاغو والصديؽ المقرب مف الرئيس ويمسوف)
اف مكثت اسبوعًا في القدس وطافت بعد ذلؾ في بقية المدف الفمسطينية، ثـ زارت دمشؽ وقابمت كذلؾ الوكالة الييودية في 

سمعتو وشاىدتو في فمسطيف ودمشؽ الى الوفد األمريكي المشارؾ  . وقدـ التقرير الذي سجمت فيو المجنة كؿ ما(61)القدس
 : (66)الصمح اوجزت فيو المجنة التوصيات اآلتية بالنسبة الى فمسطيففي مؤتمر 

 وجوب تحديد اليجرة الييودية الى فمسطيف والعدوؿ نيائيًا عف الخطة التي ترمي الى جعميا دولة ييودية.  -2
 ضـ فمسطيف الى دولة سورية المتحدة لتكوف قسمًا منيا شأنيا في ذلؾ شأف األقساـ األخرى.  -1
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المقدسة في فمسطيف تحت إدارة لجنة دولية دينية تشرؼ عمييا الدولة المنتدبة وعصبة األمـ ويمثؿ  وضع األماكف -3
يريده الحمفاء اف يحتويو  الييود فييا عضوًا واحدًا. كاف ظاىر التقرير يصب في مصمحة العرب، وىو األمر الذي ال

تمر الصمح اف يتجاىؿ الشعور العربي في سورية ينبغي لمؤ  ال))ذلؾ التقرير، كما أوصت المجنة في تقريرىا بأنو: 
بو، فأف جميع الموظفيف البريطانييف الذيف استشارتيـ المجنة  االستخفاؼوفمسطيف، الذي بمغ أشده، وليس مف السيؿ 

 (. 61(()يمكف تنفيذه اال في وجود قوة سبلح تدعمو اعتقدوا اف المشروع الصييوني ال
ة مف فرنسا وبريطانيا والحركة الصييونية. واما الرئيس األمريكي ويمسوف الذي كاف قوبؿ تقرير المجنة بمعارضة شديد
. ويعزو بعض المؤرخيف ىذا اكتراثالمجنة، قابؿ ىو اآلخر التقرير بعدـ  إلرساؿمف أشد المتحمسيف في مؤتمر الصمح 

دخؿ المخابرات األمريكية في القضية التحوؿ في الموقؼ األمريكي الى الضغوط الصييونية التي تعرض ليا ويمسوف والى ت
الفمسطينية لصالح الصييونية ولذلؾ ظؿ التقرير طي الكتماف اكثر مف ثبلث سنوات حتى اذف الرئيس األمريكي ويمسوف 

 ويعود ذلؾ لؤلسباب اآلتية:  اىتماـ، ولـ يعره مؤتمر الصمح أي (67)2011بالكشؼ عنو في كانوف األوؿ 
في فمسطيف بؿ في  االستعماريةمنذ البداية لتعارضيا مع مصالحيما وغاياتيما  االستفتاءة رفض بريطانيا وفرنسا فكر  -2

 ببلد الشاـ كميا. 
أمريكا الى عصبة األمـ، وىو المشروع  انضماـالرئيس األمريكي ويمسوف بصراعو مع الكونغرس بخصوص  انشغاؿ -1

 . الواليات المتحدة األمريكية شتراؾاالذي تقدـ بو الرئيس ورفضو الكونغرس فنشأت عصبة األمـ بدوف 
 االستعماريةإف الحكومة األمريكية نفسيا عادت وبنت سياستيا في ىذا الشأف عمى أسس تغمبت بيا مصالح أمريكا   -3

 –. ومع وجاىة مضاميف ىذه األسباب في عدـ تبني مؤتمر الصمح توصيات لجنة كنغ (60)رئيسيا ويمسوف مبادئعمى 
مع انو  -كما أسمفنا  – االستفتاءبالتناقض الواضح، فيو مقترح  اتصؼلرئيس األمريكي نفسو، كريف، اال أف موقؼ ا

 وافؽ عمى تصريح بمفور حتى قبؿ إعبلنو كما مر بنا. 
كتب صموئيؿ الى وزير الخارجية بمفور عبر لو عف قمؽ الصياينة مف تأخير اقامة الحكـ المدني في فمسطيف محذرًا 

، ورد بمفور انو سيحاوؿ استثناء فمسطيف مف (19)جب اف ينفصؿ عف بقية األجزاء في المنطقةمف اف مصير فمسطيف ي
 . (12)نطاؽ عمؿ المجنة

وترأس المجنة الخاصة بصياغة  (11)في ىذه المدة دخؿ صموئيؿ في عبلقات تعاوف مع قادة الحركة الصييونية
درجيا في جدوؿ اعماليا في حاؿ انعقاد مؤتمر الصمح، الى الحكومة البريطانية حتى ت إلرساليااالماني الصييونية 

 . (13)باالشتراؾ مع وايزماف ومندوٍب عف الحكومة البريطانية
. ويبدو اف ذلؾ كاف محاولة مف المنظمة (11)كمؼ ىربرت صموئيؿ بوضع مسودة مشروع لممقترحات الصييونية

، ليقدموا مقترحاتيـ مباشرة الى 2020درة في كانوف الثاني عاـ وزارة الخارجية البريطانية الصا تعميماتالصييونية لمجاراة 
مؤتمر الصمح، وغادر في الشير نفسو الوفد الصييوني الى باريس برئاسة وايزماف وعضوية كؿ مف صموئيؿ        

شباط عاـ في المؤتمر، إذ قدموا مذكرتيـ في الثالث مف  ةالصييونيلتمثيؿ الحركة  (11)(Asrel Seef) واسرائيؿ سييؼ
 : (16)تحت عنواف )تصريح المنظمة الصييونية بصدد فمسطيف( تضمنت المذكرة المقترحات اآلتية 2020
 . االعتراؼ بالحؽ التاريخي لمشعب الييودي في فمسطيف، وحقيـ في اعادة بناء وطنيـ القومي -2
 عقبة واالردف. اقامة حدود معينة لفمسطيف عمى اف تضـ الجزء الجنوبي مف لبناف وجبؿ حرموف وال -1
 وضع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني.  -3
 االعتراؼ بوعد بمفور والعمؿ عمى تحقيقو.  -1
 تسييؿ االستعمار الييودي لفمسطيف.  -1
 إقامة مجمس تمثيمي لييود فمسطيف.  -6
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وكانت الحركة الصييونية في مؤتمر الصمح تعمؿ بأشراؼ بريطانيا عمى وفؽ خطة واضحة قائمة عمى أساس تنفيذ 
 وعد بمفور وضمف المشروع الذي قدمو صموئيؿ إلنشاء الدولة الييودية. 

صييونية تتعمؽ بشؤوف فمسطيف، وقد اصدرت ىذه المجنة توصيات  -كما ترأس صموئيؿ لجنة استشارية بريطانية 
 : (11)كاف أبرزىا 2019ميمة في آذار 

في لندف الى فمسطيف. ويرى الباحث اف تسمية البنؾ اف البنؾ البريطاني الفمسطيني )الييودي( يجب اف ينقؿ مقره  -2
المذكور جاءت تمييدًا لفكرة إقامة الوطف القومي الييودي في فمسطيف، إذ ُأنشأ برأس ماؿ ييودي بريطاني مائة 

 بالمائة. 
تستخدـ اصدار عممة متداولة في فمسطيف ترتبط بالجنيو المصري تصدر عف الحكومة الفمسطينية تحمؿ اسـ فمسطيف و  -1

فييا الفاظ عبرية. وفي الشير نفسو تـ المقاء بيف صموئيؿ ووايزماف في القدس لمتخفيؼ مف حدة التوتر في العبلقات 
العربية الصييونية موضحًا لوايزماف صعوبة الموقؼ الصييوني اماـ التظاىرات واالحتجاجات، كما بعث بتقرير 

 : (17)(. واىـ ما جاء في التقريرCaruzon) زوفمفصؿ عف الوضع المالي واإلداري الى المورد كير 
صموئيؿ انو تمقى دعوة مف االمير فيصؿ لزيارتو في دمشؽ، اال انو ال يستطيع تمبيو ىذه الدعوة في تمؾ  ادعى -2

 الظروؼ. 
ية، قدـ تحميبًل لمقوى السياسية واالجتماعية في فمسطيف يرى اف االتجاه القوي لدى الشعب ىو بالوحدة مع سور  -1

 اال انو يعزو ذلؾ الى العامؿ االقتصادي وليس لمشعور القومي. 
 ( لدوؿ المنطقة تضـ خمسة اعضاء: Economic confeiderationوقدـ مشروعًا كونفدراليًا اقتصاديًا ) -3

 * سورية العربية المستقمة تحت قيادة فيصؿ. 
 * سورية الفرنسية. 

 * فمسطيف التي تحت االنتداب البريطاني. 
 * ببلد الرافديف. 

ذكر صموئيؿ باف الشعور القومي العربي ىو لدى فئة قميمة مثقفة سياسيًا، واف ىذه الفئة وحدىا التي تنادي  -1
كريف، التي اكدت اف الشعب العربي  -دولة عربية. وىو بذلؾ خالؼ مقررات لجنة كنغ  إلقامةبالوحدة مع سورية 

 . (10)ود في فمسطيففي فمسطيف يعارض اقامة وطف قومي لميي
ركز في تقريره عمى الصراعات الطبقية والطائفية وخاصة بيف الفبلحيف ومبلؾ االراضي وبيف المسمميف  -1

والمسيحييف، وتجاىؿ متعمدًا وجود صراٍع بيف العرب والييود، أكد عمى اف العبلقة بيف المستعمرات الييودية 
 . (79)والعرب جيدة وقائمة عمى التعاوف

بيف مف خبلؿ التقرير، موقفو المعادي لقياـ دولة عربية عمى حدود فمسطيف فيو يرى اف المؤتمر السوري ال وت -6
يمثؿ عرب فمسطيف والجزيرة وال يعترؼ بفيصؿ ممكًا عمى فمسطيف، وىو يرى اف الدولة العربية تستخدـ ضد 

، (71)(Winston Churchillشرشؿ). ومف جية أخرى زار القدس ونستوف ت(72)الصييونية وتكوف خطرًا عمييا
ومقابمتو لؤلمير عبداهلل في القدس بحضور صموئيؿ، وجرى في  2019وزير المستعمرات البريطاني  في آذار 

عممت اف الييود طامعوف في اقامة دولتيـ ))اثناء تمؾ المباحثات حديث عف فمسطيف بدأه االمير عبداهلل بقولو: 
الغالية، وطرد العرب منيا، وىؿ تعتبر الحكومة البريطانية العػرب في فمسطيف  الييودية في ىذه البقعة العربية
كما طمب منو استخداـ نفوذه لرفع ىذا الظمـ وىنا اجاب صموئيؿ بعد اف استأذف  ((بمثابة اشجار يجوز قطعيا ؟

صممة عمى زيادة تشرشؿ قائبًل: )ليس مف سياسة الحكومة البريطانية قطع اشجار فمسطيف، ولكف بالعكس انيا م
أنتـ تطمبوف ))اما تشرشؿ فأجاب عمى كبلـ األمير عبداهلل قائبًل:  ،(73)ىذه األشجار بأنواع اخرى تزيد مف قيمتيا(
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ارغب فيو. . .  مني اف اتخمى عف وعد بمفور، واف اوقؼ اليجرة الييودية. . . وىذا ليس في طاقتي، كما انني ال
، اف (71(()د وبريطانيا والعرب انفسيـ ايضًا. . . ونحف ننوي اف نحقؽ ىذا الوعدنحف نعتقد انو لخير العالـ والييو 

، إذ قاؿ 2019تشرشؿ وىو ينطؽ بيذا الجواب، كاف قد فكر بذلؾ التيديد الذي اطمقو حاييـ وايزماف في عاـ 
و ابطاء ىجرتنا تستطيعوف عممو تعجيؿ أ سوؼ نستقر ىنا في فمسطيف شئتـ ذلؾ اـ ابيتـ. . . اف كؿ ما))فيو: 

ولكف ميما يكف فأنو مف األفضؿ لكـ اف تساعدونا، لتتجنبوا تحويؿ قدراتنا البناءة الى قدرات مدمرة، تدمر 
صموئيؿ إضافة الى المطالب  اقترح، وعمى ىامش مباحثات األمير عبداهلل في القدس مع تشرشؿ، (71(()العالـ

عد بمفور، ولكف نجاح األمير عبداهلل في مفاوضاتو مع الييودية باعتبار منطقة شرؽ األردف ىي جزء مف و 
بشرؽ  باالعتراؼتشرشؿ كاف سببًا في إصدار قرار مف عصبة األمـ التي كانت تمثؿ الشرعية الدولية حينيا 

سياسة التيويد التي تبناىا ومارسيا صموئيؿ  استمرار، وىو ما تؤكده (76)األردف كوحدة جغرافية وسياسية مستقمة
الى تحقيؽ مشروع الصييونية بإقامة الوطف القومي الييودي عمى أرض فمسطيف العربية. اف الييود وصواًل 
عمى انيـ استعمروىا مدة في العيد السابؽ، فأف كاف كمما دخمت امة ببلدًا  حؽ وطف في فمسطيف بناءً يدعوف 

استعمرتيا في اي عيد مف عيود يحؽ ليا اآلف استردادىا والتوطف فييا فيحؽ لكؿ دولة اف تطمب الببلد التي 
وغيرىا مما  بإسبانياالتاريخ كما يحؽ لمروماف واليوناف اف يطالبوا بمثؿ ىذا الطمب كما يحؽ لمعرب اف يطالبوا 

 فتحوه قديمًا.  
 

 ىربرت صموئيل مندوبًا ساميًا عمى فمسطين 
ي ساف ريمو انتداب بريطانيا عمى بعد اعبلف مجمس الحمفاء االعمى )بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة( ف

، وىو قرار بريطاني وافؽ الحمفاء عميو ألنو يحقؽ مصالح مشتركة كانت فمسطيف وشعبيا العربي الضحية، (71)فمسطيف
عمى -مندوبًا سامياً  –، رئيس الوزارة البريطانية، الى تعييف ىربرت صموئيؿ (77)(Lioyd George) بادر لويد جورج

، مما جعؿ المورد كيرزوف (70)، أي بعد شير ونصؼ تقريبًا مف صدور قرار االنتداب2019زيراف فمسطيف في منتصؼ ح
قد ارتاب كثيروف مف صواب تعييف )). . . صرح عقب ىذا التعييف في مجمس الموردات قائبًل:  آنذاؾوزير خارجية بريطانيا 
ثت عف رجؿ يستطيع تنفيذ الخطة التي وضعيا االف، ولكف الحكومة البريطانية بح –فمسطيف  –حاكـ ييودي لمببلد 

. (09(()المستر بمفور، ووافؽ حمفاؤنا عمييا، ويقـو بتنفيذ ىذا )العيد( بوالء واخبلص فمـ نجد اكفأ مف السير ىربرت صموئيؿ
ومما يجدر ذكره اف صموئيؿ كاف قد عمؿ في القدس ضمف مسؤولي اإلدارة العسكرية قبؿ تعيينو في منصب المندوب 

لسامي. أي انو قد خبر العمؿ في القدس ويعرفيا عف قرب ولـ يكف اختيار ىربرت صموئيؿ مصادفة، بؿ كاف مخططًا لو ا
مف قبؿ، ويحظى بتأييد زعماء الييود الصياينة الذيف أوصوا بترشيحو لدى مجمس الوزراء البريطاني، وأكد ذلؾ ما صرح 

انا المسؤوؿ عف تعييف ))لمية بعد وفاة ىرتزؿ مؤسسيا االوؿ، إذ قاؿ: بو حاييـ وايزماف، رئيس المنظمة الصييونية العا
ىربرت صموئيؿ في فمسطيف، اف صموئيؿ صديقنا، ولـ يقبؿ اف يقـو بيذه الميمة العسيرة اال نزواًل عند رغبتنا، نحف 

 . (02(()حممناه ىذه االعباء، اف صموئيؿ ىذا ىو صموئيمنا. . . 
أوؿ مندوب ساـ في فمسطيف مع اف معاىدة الصمح لـ توقع مع الدولة العثمانية اال في تولى صموئيؿ وظيفتو بوصفو 

عمى فمسطيف قد وضع، وقد سميت الحكومة الجديدة التي ستحؿ بداًل عف  (01). ولـ يكف صؾ االنتداب2019آب  29
. وبتسمـ صموئيؿ (03)ة فييا( باسـ )حكومة فمسطيف(، بعدىا أوؿ حكومة مدنية بريطاني2019-2021اإلدارة العسكرية )

مياـ منصبو الجديد، شرع منذ حطت قدماه القدس في سف الكثير مف االنظمة والقوانيف ومف أبرزىا قانوف تصحيح 
، مستبقًا بيا ما سيكوف عميو صؾ (01)2011، والقانوف الخاص بنقؿ ممكية األراضي عاـ 2019السجبلت العقارية عاـ 

وطف قومي ييودي  إلنشاءلصييوني المعروؼ بجعؿ فمسطيف بقدسيا الشريؼ صالحة ال االنتداب ومساىمة منو وىو ا
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 صييوني بؿ الى تأسيس الدولة الصييونية فيما بعد، وجاء في النسخة االصمية بشأف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ما
إلنشاء وطف ))لمحظة االخيرة، لتكوف . . ولكف ىذه العبارة تغيرت في ا((. لتحويؿ فمسطيف الى وطف قومي لمييود))يمي: 

 الطموح السري لمصييونية.  إلخفاء. . وقد تـ ىذا (. 01(()قومي لمييود في فمسطيف
المعروفيف بتعصبيـ لمصييونية ووضع  (06)عيف صموئيؿ رؤساء االدارات الحكومية مف الييود أو مف االنكميز

وفيف، وجعؿ المغة العبرية لغة رسمية ثالثة الى جانب المغتيف العربية معر  ةادارات القضاء واليجرة والتجارة في ايدي صياين
ومنحيـ التسييبلت  –الصياينة  –واالنكميزية في فمسطيف، كما وضع موارد الثروة الرئيسية واستغبلليا في ايدي الييود 

( ممثؿ اتحاد Norman Bentwitch. ولقد ساعد في تنفيذ ىذه السياسة نائبو نورماف بنتويتش )(01)واالمتيازات
. وكاف الرئيس الفعمي (07)الذي اختاره مف غبلة الصييونية وترؾ لو حرية سف القوانيف 2026الصييونييف بمندف عاـ 

لمجياز القضائي المشرؼ عمى تنفيذ القوانيف. وقد جاء تعييف صموئيؿ برىانًا آخر عمى اف االنكميز المحتميف متفقوف مع 
كميا طابع الحكـ الييودي منذ بداية الحكـ المدني، مما مكف صموئيؿ اف يبرز في صورة أوؿ  الييود عمى اعطاء فمسطيف
فقد كاف وسيمة مف وسائؿ اثارة عاطفة الييود وحماسيـ، في مختمؼ  -بعد االحتبلؿ البريطاني  –مموؾ الييود في فمسطيف 

، (00)حت الحكـ الييودي ليقبموا عمى اليجرة اليياانحاء االرض ولفت انظارىـ الى فمسطيف وجعميـ يقنعوف بانيا اصبحت ت
وخاصة دوؿ أوروبا  –إذ فتح صموئيؿ ابواب فمسطيف والقدس عمى مصراعييا اماـ المياجريف الييود مف شتى بقاع العالـ 
ي ، أ2019أب  16الشرقية وروسيا، ولكي تكتسب اليجرة الييودية الى فمسطيف الصفة القانونية، فقد عمد صموئيؿ في 

، الى اصدار اوؿ قانوف لميجرة المنظمة، وقد نص ىذا القانوف عمى قواعد عامة منيا: حيازة -بعد تعيينو بأقؿ مف شيريف 
المياجر الييودي عمى جواز سفر، ويشترط خموه مف االمراض، وكنتيجة اولى ليذا القانوف، بأف منح خمسة وعشريف ألؼ 

حتبلؿ البريطاني، الجنسية الفمسطينية ورخص ليـ في التوطف ييودي صييوني دخموا الى فمسطيف مع جيش اال
. ناىيؾ عف الغائو جميع القوانيف واالنظمة العثمانية التي كانت تحـر عمى الييود امتبلؾ االمواؿ غير (299)والعمؿ

يكف لينجح في . لكف صموئيؿ لـ (292)المنقولة، واستبدؿ بيا قوانيف تساعد الصييونية عمى تحقيؽ مطامعيا في فمسطيف
 .   (291)تخطيط سياسة التيويد ىذه لو ال رضاء الحكومة البريطانية بما يفعؿ وعمميا بكؿ ما ينفذه

ىذه بأنو الشخص المناسب ليذه الميمة، واسيـ في تشجيع صموئيؿ لتنفيذ سياستو، اصدار  بأفعالواكد صموئيؿ 
ي وقضى بتشكيؿ المجمس التشريعي في القدس والمحاكـ المدنية بريطانيا دستورًا لفمسطيف، تناوؿ صبلحيات المندوب السام
، وتعميمات حوؿ حرية السكاف وحؽ االعتراض عمى شروط (293)والدينية ولغات الببلد الرسمية )العربية واالنكميزية والعبرية(

التي نصت عمى اف: االنتداب الذي صدر عف الحكومة البريطانية مستخدمًا المادة الثالثة عشرة مف دستور فمسطيف و 
مثؿ ىذه  بإشغاؿلممندوب السامي اف ييب أو يؤجر اية ارض مف االراضي العمومية أو أي معدف أو منجـ، ولو اف يأذف ))

. وكانت المادة الثانية مف صؾ االنتداب نصت عمى: (291(()االراضي بصفة مؤقتة وبالشروط أو المدد التي يراىا مبلئمة
 . (291(()وطف قومي لمييود إلنشاءتجعؿ فمسطيف في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي صالح اف بريطانيا تتعيد بأف ))

وقد اقتطع صموئيؿ لمييود مباشرة مائتي الؼ دونـ مف اراضي مرج ابف عامر، ومائة وخمسة وسبعيف الؼ دونـ مف 
دىـ، وكاف مف اىميا امتياز الكيرباء اراضي الكبارة وعتميت وقيسارية وعمد الى المشروعات الميمة فسمميا الى الييود وح

. ولـ ينس صموئيؿ وىو يعطي ىذه االمتيازات لبني دينو اف يضع في مواد (296)الذي كاف قد عرؼ باسـ امتياز روتنبرغ
االمتياز ما يفتح ليـ باب نزع ممكية االرض مف اصحابيا الشرعييف لبلستيبلء عمييا، وتظير الدراسات زيادة مساحات 

إلى مميوف وتسعة عشرة الفًا  2019لتي امتمكيا الييود في عيد صموئيؿ مف ستمائة وخمسوف الؼ دونـ عاـ االراضي ا
، ومنح صموئيؿ الوكالة الييودية ارضًا مساحتيا الؼ دونـ بأسعار رمزية، 2011وخمسمائة واربع وسبعوف الؼ دونـ عاـ 

بدالحميد في منطقتي الحولة وبيساف ومساحاتيا مائة وخمس كما اىدت حكومة االنتداب لموكالة الييودية ارض السمطاف ع
واصدر صموئيؿ عفوًا عامًا عف السجناء الييود الذيف كانوا قد اجرموا وادينوا في المعارؾ التي  (291)وستوف الؼ دونـ 
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لمييود حرية مفتشيف بريطانييف، بينما اطمؽ  إلشراؼالمدارس العربية  بإخضاعحدثت بينيـ وبيف العرب وقاـ صموئيؿ 
. وتنفيذًا لسياسة فرؽ (297)التعميـ واستقبلؿ المدارس بعد اف اقرت لغتيـ العبرية لغة رسمية الى جانب العربية واالنكميزية 

تسد، استغؿ صموئيؿ التنافس العائمي بيف اعياف االسر الفمسطينية المشيورة، فاقدـ عمى اقالة موسى كاظـ الحسيني مف 
عمى رأس المجمس  2012عاـ  (290)عيف بداًل عنو راغب النشاشيبي، وعيف الحاج اميف الحسينيرئاسة بمدية القدس و 

. وفي عيده اخذت القدس تشيد سمات التحوؿ ومعالـ (222)، لتنافس االسرتيف عمى الزعامة والنفوذ(229)اإلسبلمي االعمى
لتي اصبحت تدعى بالمستوطنات فيما بعد، فكانت التيويد االولى البارزة مع بناء المستعمرات االولى عمى ىضاب القدس ا

. وفي عيد صموئيؿ بمغ عدد االحياء (221)، وميخور حاييـ حتى اصبح عددىا ست عشرة مستعمرة2012روميما عاـ 
(، وىذا يعني اف معظـ ما بني في عيد 2011 –2012والمستعمرات الييودية احدى عشرة ضاحية ييودية ما بيف عامي )

، كما شيدت تمؾ الفترة تدفؽ رؤوس األمواؿ الييودية (223)بني في عيد صموئيؿ المندوب السامي االوؿاالنتداب، قد 
ومضى صموئيؿ في  (221)وخاصة مع المياجريف الذيف جاءوا مف المانيا وبولونيا الذيف كاف معظـ مف الطبقة المتوسطة

لمتنامي لدييـ، وسمح بشكؿ سافر تزويد المستوطنات تنفيذ تدابيره القاسية ضد عرب فمسطيف لمحد مف الشعور الوطني ا
الصييونية بالسبلح والتدريب عمى القتاؿ، وحظر عمى االىالي مف سكاف القدس العرب عمى حمؿ السبلح واستعمالو، 

. وامعانًا في استفزاز مشاعر المسمميف عامة ومسممي القدس (221)وفرض عمى مف يحممو عقوبة السجف المؤبد أو االعداـ
خاصة، عيف ييوديًا مشرفًا عمى اوقاؼ المسمميف، كما سيؿ انشاء المستوطنات الصييونية، وسمح بانعقاد المؤتمر 

وىو المؤتمر الذي رست اىدافو الى تأجيج نار  2011نيساف مف عاـ  1 – 3التنصيري السري في القدس لممدة مف 
، مستغبًل الصبلحيات الواسعة الممنوحة لو (226)الطرفيف العداء بيف المسمميف والمسيحييف، إذ تقضي عمى الروابط بيف

، ومف ثـ تعييف عدد المياجريف الييود الذيف يمكف الدخوؿ الييا، ولـ االستيعابعمى  االقتصاديةبشأف تحديد قدرة فمسطيف 
بلؿ المدة الذيف تراوحت اعدادىـ خ الصياينةيكتؼ صموئيؿ بفتح ابواب فمسطيف عمى مصراعييا لممياجريف الييود 

، أحسف صموئيؿ في تطبيؽ سياسة الكيؿ (221)يقرب مف اربع وثمانوف الؼ مياجر ييودي  ( عمى ما2011 – 2019مف)
التسييبلت الكبيرة والمغرية لمييود في ىجراتيـ الى فمسطيف نراه يوصد األبواب ويقطع الطرؽ أماـ كؿ  فأماـبمكياليف 

 الشرعييف الى ديارىـ ليؤكد سياستو المنحازة لمييود والمعادية لمعرب. المحاوالت المتكررة لعودة أصحاب األرض 
حتى بعد تركو منصبو، فكاف رئيسًا لشركة فمسطيف لمكيرباء، ورئيسًا  الصياينةتابع صموئيؿ االىتماـ بالمستوطنيف 

ًا ساميًا عمى فمسطيف وشرؽ . انتيى عيد صموئيؿ بوصفو مندوب(227)لمجامعة العبرية وىاجـ السياسات المعادية لمصييونية
 (Blomar Field marshal، إذ عيف بدالً منو الفيمد مارشاؿ بمومر )2011األردف اعتبارًا مف االوؿ مف حزيراف عاـ 

لقد صنفت قطاعات مف اعضاء بعض الجماعات الصييونية في فمسطيف وخارجيا صموئيؿ بعَده اوؿ حاكـ ييودي (. 220)
، وكاف نشيطًا في (219)الذي لعب دورًا فعااًل في ربط مصالح الصييونية بالمصالح البريطانيةلفمسطيف منذ سقوط الييكؿ 

اقناع الحكومة البريطانية عمى اصدار وعد بريطاني في تأسيس وطف قومي لمييود في فمسطيف، فكانت جميع اعماؿ 
 ىربرت صموئيؿ خدمة لممصالح الصييونية في فمسطيف. 

مف لدف ساسة بريطانيا  ارتكبتومف ورائو العرب األحرار لف ينسوا الجريمة الكبرى التي إَف شعب فمسطيف العربي 
، ستبقى جريمتيـ لطخة سوداء واالستعمارييفوعمى رأسيـ صموئيؿ ولويد جورج وتشرشؿ وبمفور وغيرىـ مف الصييونييف 

بقولو تعالى )وقضينا الى بني إسرائيؿ في  يقنطوف مف رحمة ربيـ؛ ألنيـ يؤمنوف في جبينيـ والى األبد، لكف المؤمنيف ال
الكتاب لتفسدف في األرض مرتيف ولتعمف عموًا كبيرا. . . ( وحيف يبمغ الكتاب أجمو ويعود المسمموف الى دينيـ، ويحاربوف 

   دفاعًا عف مقدساتيـ يصبح عمو )إسرائيؿ( أثرًا بعد عيف.   
 الخاتمة

 كاف أبرزىا:  جاتاالستنتاوقد توصؿ الباحث الى مجموعة مف 
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إف ىربرت صموئيؿ سياسي بريطاني الجنسية مف عائمة ييودية أرثوذكسية عريقة في الماؿ والتجارة، إذ كاف أوؿ 
وزير ييودي صييوني تقمد مناصب ميمة في الحكومات البريطانية المتعاقبة استطاع بحكـ مناصبو الرفيعة وقدرة تأثيره في 

 السياسة البريطانية لدعـ المشروع الصييوني في فمسطيف.  صانع القرار البريطاني اف يوجو
، الداعية بالعودة الى أرض الميعاد واعادة بناء ىيكؿ سميماف إلقامة )إسرائيؿ 2021تبنى الفكرة الصييونية عاـ 

اليجرة الييودية الكبرى( عندما رأى انيا تخدـ المصمحة اإلمبريالية البريطانية في المنطقة العربية وتعمؿ عمى تحويؿ سيؿ 
المتدفقة مف أوروبا الشرقية الى غربيا نحو فمسطيف وىو بذلؾ كاف قد حقؽ مصمحة بريطانيا وأوربا التي ضاقت بيـ ذرعا 
لمتخمص منيـ مف جية ومصمحة الحركة الصييونية في استقطاب االعداد المتزايدة لممياجريف الييود وتحويميـ الى 

 ييدًا إلنشاء دولة الكياف الصييوني مف جية اخرى. تم االستيطاففمسطيف لصنع نواة 
حوؿ امكانية انشاء دولة  2020-2021قدـ صموئيؿ عددًا مف المذكرات الى الحكومات البريطانية في االعواـ مف 

ييودية في فمسطيف وقد ُعَدت تمؾ المذكرات بأنيا اوؿ مشروع إلنشاء دولة صييونية في فمسطيف كما يعود الفضؿ 
في طرح مسألة فمسطيف في وقت مبكر عمى أعمى المستويات في الحكومة البريطانية وربط حميا بالمسألة  لصموئيؿ
 الييودية. 

وكاف نشيطًا في اقناع الحكومة  2021كاف لصموئيؿ دور ميـ في إصدار الوعد المشؤـو )وعد بمفور( عاـ 
بمفور في استصدار وعد بريطاني ينص عمى اعطاء  اعإلقنالبريطانية إذ استغؿ عبلقتو بكبار المسؤوليف البريطانييف 

عمى حساب مف يمتمكيا ويستحقيا الشعب  -الصياينة  –تستحقيا  الى جماعة ال -فمسطيف –الييود أرضًا ال تممكيا 
 العربي الفمسطيني. 

يوني والذي حضره مع الوفد الصي 2020كاف لصموئيؿ أثر كبير في مؤتمر الصمح الذي انعقد في باريس عاـ 
بالحؽ التاريخي لمشعب الييودي  االعتراؼبرئاسة حاييـ وايزماف وتقديميـ مذكرة باسـ المنظمة الصييونية تطالب المؤتمر 

عمؿ صموئيؿ عمى  2011-2019في فمسطيف واقامة دولتو المزعومة، وفي أثناء مدة تعيينو كمندوب ساـ عمى فمسطيف 
رة الييودية إذ أصبح عدد المياجريف الييود مف ثبلثة وخمسيف الفًا الى مائة تيويد فمسطيف، اذ عمؿ عمى فتح ابواب اليج

 وثبلثة آالؼ كما زاد في عيده عدد المستوطنات الصييونية مف اربع واربعيف الى مائة مستوطنة. 
دة عرض حكـ صموئيؿ الببلد )فمسطيف( بقوانيف غربية تفتقر الى الشرعية وضرب القوانيف العثمانية التي كانت سائ

الحائط وبذلؾ سمب الشعب الفمسطيني حقو الشرعي في حكـ نفسو بنفسو، واستطاع صموئيؿ ربط المصالح الصييونية 
 بالمصالح البريطانية فكانت جميع اعمالو في فمسطيف خدمة لمصمحة الطرفيف. 

المسألة الييودية نفسيا، ناىيؾ  إَف القضية التي تبناىا صموئيؿ وقادة الحركة الصييونية ومف ورائيـ بريطانيا لـ تحؿ
فعمتو الصييونية وسعت نطاؽ  عف حميا في األوساط الغربية حتى يعيش ستة عشر مميونًا مف الييود خارجيا، وكؿ ما

المشكمة الييودية لتشمؿ الييود الذيف كانوا في فمسطيف، وصنعت كيانًا جديدًا زرعتو زرعًا في قمب الوطف العربي؛ 
 ضد نيضة العرب خاصة والمسمميف عامة.  االستعماريةغرب لتستخدميا دوؿ ال
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 . 606، ص2072ييود في التأريخ، بغداد، دار الرشيد، الدولة الصييونية، أحمد سوسة، مفصؿ العرب وال
15- H. Samuel , memoirs , op. cit , P. 139.                                   
16- Ibid.                                                               
17-  Britanica, op. cit , P. 382 . 

- 2022، أسس حزب العماؿ البريطاني، وتزعمو في مجمس العمـو عاـ 2766، مواليد عاـ سياسي بريطاني بارز -27
إلى أف حجبت عنو الثقة نظرًا لميؿ سياستو نحو المسالمة. كاف أوؿ رئيس لموزراء في بريطانيا مف حزب  2021

إذ  2032ة القومية عاـ ، ثـ منصب الوزارة في الحكوم2010، وتولى رئاسة الوزراء الثانية عاـ 2011العماؿ عاـ 
 . 122، عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ص2031. توفي عاـ االقتصاديةرفض حزبو سياستو 
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، المنشور 3(، بدايات الدولة الييودية، الفسطاط، المجمة التاريخية، ص22مف مفكرة القرف الرابع عشر اليجري ) -20
              WWW. fustat. comعمى شبكة اإلنترنت وعمى الموقع: 

20- Britanica, op. cit , P. 382.                                
، 1991عبدالوىاب المسيري، اليد الخفية، دراسة في الحركات الييودية اليدامة والسرية، القاىرة، دار الشروؽ،  -12

 . 67ص
ثة وأوؿ رئيس لممنظمة الصييونية العالمية. عاش في بودابست، مؤسس الصييونية السياسية الحدي 2769ولد عاـ  -11

ثورة بيف  2706في فيينا ومارس الصحافة وتأليؼ القصص والروايات. أحدثت دعوتو الى الدولة الييودية عاـ 
في مدينة باؿ السويسرية، وفي ىذا المؤتمر تكرست  2701أوساط الييود أدت الى عقد أوؿ مؤتمر صييوني عالمي 

كؿ ما في  2091تموز  3ة الوطف القومي الييودي في فمسطيف. ظؿ ىرتزؿ يبذؿ حتى موتو في الدعوة الى إقام
وسعو مف جيد الستصدار ميثاؽ ليذا الغرض تضمنو الدوؿ الكبرى، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، 

 . 117ص
 . 12لشروؽ، صعبدالوىاب المسيري، البروتوكوالت والييودية والصييونية، القاىرة، دار ا -13
 يبرر عودة الييود الى فمسطيف مقابؿ طرد السكاف الفمسطينييف.  ارض الميعاد مصطمح سياسي ال -11
في بولندا، برز كعالـ كيميائي، عمؿ مدرسًا في جامعتي جنيؼ وفكتوريا بمانشستر ثـ عيف مديرًا  2711ولد عاـ  -11

، 2021. كاف لو اثر كبير في اصدار وعد بمفور عاـ 2020-2026لمختبرات سبلح البحرية البريطانية أثناء الفترة 
. رئيسًا لممنظمة الصييونية العالمية بعد وفاة ىرتزؿ. رئيس معيد 2020وترأس الوفد الصييوني الى مؤتمر الصمح 

صبو الى اف وايزماف لمعمـو والجامعة العبرية. لعب دورًا كبيرًا في اقامة )إسرائيؿ( وانتخب اوؿ رئيس ليا وبقي في من
 . 111-113، عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ص2011توفي عاـ 

ماكتبو ىربرت صموئيؿ في مذكراتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، منتديات صوت فمسطيف، حركة  -16
 .WWW. palvoice، المنشورعمى شبكة اإلنترنت وعمى  الموقع: 2التحرير الوطني الفمسطيني، حركة فتح، ص

com      
27-  H. Samuel , memoirs , OP , cit , P139.                         

حركة تاريخية قومية تعيد الييود إلى أرض الميعاد، بعد مضي ألؼ وتسعمائة عاـ عمى تدمير الييكؿ في القدس  -17
يمكف حميا عف طريؽ التوطف البطيء أو التسمؿ الذي يعتمد  أف المسألة الييودية ال عمى أيدي الروماف والتأكيد عمى

نما تحت مظمة إحدى الدوؿ العظمى أو كميا وانو البد مف الدخوؿ في مفاوضات سياسية  عمى جيود الييود الذاتية وا 
فريقيا أرضًا ببل شعب أو قانوني بالمشروع الصييوني الذي يرى أف آسيا وأ واعتراؼلمحصوؿ عمى ضمانات دولية 

 ، ذالليـ، جورج قـر المشرؽ العربي مف تأميـ قناة السويس  انفجارأرضًا مأىولة بسكاف يمكف تحريكيـ وتوظيفيـ وا 
 . 611، ترجمة محمد عمي مقمد، بيروت، دار الفارابي، ص1993 – 2016إلى غزو العراؽ 

، 2031لبارزة. تولى منصب رئاسة الوزارة في بريطانيا عاـ ، وينتمي إلى احدى األسر البريطانية ا2760ولد عاـ  -10
وفي عيده بدأت بريطانيا برفع مستوى تسميحيا في الوقت الذي عقد فيو مع ىتمر تسوية ميونيخ الشييرة التي أدت 

وبسبب اليزيمة التي لحقت بالحمفاء حينذاؾ سقط تشمبرلف وحؿ محمو  2019الى تيدئة ىتمر مؤقتًا. وفي عاـ 
 . 211، ص2011، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، 2019توف تشرشؿ، توفي عاـ ونس

، ووافقت 2093مشروع شرؽ أفريقيا )أوغندا( الذي قبمو ىرتزؿ، والذي لـ يرفضو المؤتمر الصييوني السادس  -39
رفض  2091سابع بريطانيا عمى توطيف بعض الييود في تمؾ الرقعة مف أفريقيا. وفي المؤتمر الصييوني ال

http://www.palvoice.com/
http://www.palvoice.com/
http://www.palvoice.com/
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المجتمعوف مشروع أوغندا بعد تقديـ لجنة تقصي الحقائؽ التي بعث بيا المؤتمر الصييوني السادس إلى المنطقة 
 . 231تقريرًا سمبيًا، عبدالوىاب المسيري، البروتوكوالت والييودية       والصييونية، ص

31- Wasserstein ,op. cit , P. 200.                                  
تزامف مع عصر ظيور االمبريالية في القرف التاسع عشر تزايد نشاط حركة الصييونية المسيحية والسيما في بريطانيا  -31

بسبب ظيور المسألة الشرقية والمطامع األوروبية في وراثة الدولة العثمانية. بدأ رجاؿ السياسة األوربييف ينظروف إلى 
عمى أنيا وسيمة لطرد األتراؾ، وتزامف ذلؾ مع تدفؽ جحافؿ ييود شرؽ أوروبا إلى فكرة عودة الييود إلى فمسطيف 

 غربيا عمى أثر الثورة الصناعية والتي كانت تيدد األمف االجتماعي في تمؾ الببلد التي ضاقت بيـ ذرعًا فنشأت ما
ذا الفائض البشري بتحويؿ سيؿ بيف الدوؿ الغربية عمى إمكانية التخمص مف ى االتفاؽيسمى بالمسألة الييودية. وتـ 

 استعماراليجرة الييودية مف العالـ الغربي إلى مكاف ما خارج حدوده وتوظيفو لصالح الغرب وىذا ما حدث مف 
 . 12-19لفمسطيف، عبدالوىاب المسيري، البروتوكوالت والييودية والصييونية، ص

 . 67عبدالوىاب المسيري، اليد الخفية، ص -33
34- H. samuel , memoirs , OP. cit , P. 139-140.                      

 2096في مقاطعة ويمز، سياسي بريطاني راديكالي المذىب، بدأ حياتو الوزارية وزيرًا لمتجارة عاـ  2763ولد عاـ  -31
لى، ووزيرًا ، خبلؿ الحرب العالمية األو 2021، ووزيرًا لمذخيرة عاـ 2097في حكومة األحرار ثـ وزيرًا لمخزانة عاـ 

ثـ ما لبث أف انقمب عمى رئيس وزرائو موبرت سكوت التيامو بالضعؼ  2026لمحرب بعد وفاة المورد كتشنر عاـ 
قادت بريطانيا نحو  النصر. بقي عضوًا في مجمس العمـو حتى قبيؿ وفاتو عاـ  2026فألؼ وزارة إئتبلفية عاـ 

 . 161، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ص2011
، سياسي بريطاني مف حزب المحافظيف، تقمد عدة مناصب سياسية ميمة مف نائب إلى رئيس وزراء، 2717ولد عاـ  -36

التي كاف  االئتبلفيةتنازؿ عف رئاسة حزب المحافظيف بعد سمسمة مف اليزائـ السياسية المريرة. اشترؾ في الحكومة 
لويد جورج. اشتير بوعده الشيير )وعد بمفور( حوؿ إقامة وطف  يرأسيا إسكويث ثـ أصبح وزيرًا لمخارجية في حكومة

، عبدالوىاب الكيالي، 2039وتوفي في عاـ  2011. اعتزؿ السياسة عاـ 2021قومي لمييود في فمسطيف عاـ 
 . 213الموسوعة السياسية، ص

 . 21أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -31
38- Chaim Weizmann , Trail and Error (London: Hamish Hamilton , 1965). P 190-191.  

 . 2كتبو ىربرت صموئيؿ في مذكراتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، المصدر السابؽ،  ص  ما -30
 . 1المصدر نفسو، ص -19
 .19أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -2
 . 19المصدر نفسو، ص -1

43-  WWW. Palvoice. com ,p. 1 . 
44- H. Samuel, memoirs, op. cit, p. 140.                                
45- Ibid, p. 141.                                                 
46- WWW. Sahafi. jo/ansart – info , p. 4.                            
1- Ibid. P. 4 . 

 . 1راتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، المصدر السابؽ، صماكتبو ىربرت صموئيؿ في مذك -17
 .             291، ص1929وليـ كار، أحجار عمى رقعة الشطرنج، مكتبة كنوز لمنشر والتوزيع، القاىرة،  -10
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50-   WWW. Palvoice. com ,p. 1  
51- Ibid ,P. 1 . 

-631وضع فمسطيف بعد الحرب، ممؼ وثائؽ فمسطيف  مف  مذكرة ىربرت صموئيؿ الى الحكومة البريطانية بشأف -11
   WWW. mogatel. comالمنشور عمى الموقع:  263-210، ص2، القاىرة، وزارة االرشاد القومي، ج2010

53- WWW. Sahafi. jo/ansart – info , p. 4.                            
 المنشور عمى شبكة اإلنترنت عمى الموقع: 263-210، ص2010 – 631ائؽ فمسطيف مف عاـ ممؼ وث -11

 WWW. mogatel. com                                      
 . 20-27أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -11
مأساة الفمسطينية بكامميا، الوعد الذي منحتو حكومة أجنبية، ىي حكومة بريطانيا، ذلؾ الوعد الذي رسـ سمفًا ال -16

تمارس  لطائفة دينية يعيش ابنائيا تقريبًا خارج فمسطيف، ىي الطائفة الييودية. منحتيـ بموجب ذلؾ النص، أرضًا ال
، المصدر السابؽ، ص  . 316عمييا أية سيادة قانونية أو فعمية، جورج قـر

، رسالة ماجستير غير منشورة، القاىرة، جامعة 2017-2021بف أحمد عمي الفقيو، تاريخ القدس الشريؼ  غازي -11
 . 03، ص1999األزىر، 

 . 00، ص2019عبدالوىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف الحديث، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  -17
مف جامعة سانت  2702ومؤسس االتحاد السوفيتي، تخرج عاـ  ، قائد الثورة السوفيتية2719ولد في روسيا عاـ  -10

)عصبة النضاؿ مف أجؿ تحرير الطبقة العاممة( في مدينتو بطرسبرج 2701بطرسبرج في القانوف. أسس في عاـ 
وىو التنظيـ الذي يعتبر البداية الحقيقية لمحزب الشيوعي في روسيا. تزعـ جناح األكثرية )البمشفيؾ( ضد األقمية 

وسيطرت لينيف عمى الببلد. أصدر عدة  2021شفيؾ( في الصراع الذي استمر حتى قياـ الثورة الشيوعية عاـ )من
كتب شييرة منيا )تكتيكاف( وكتاب )خطوة الى الوراء وخطوتاف الى األماـ( وكتابو الشيير )اليسارية مرض الشيوعية 

 . 162الطفولي(، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ص
مف الرعيؿ العربي األوؿ الذي ناضؿ في سبيؿ العروبة مطمع القرف العشريف ومف األعضاء  2771مواليد فمسطيف  -69

. 2023المؤسسيف لمجمعية )العربية الفتاة السرية(، شارؾ في المؤتمر السوري العربي الذي انعقد في باريس عاـ 
مير فيصؿ. كاف في خضـ الحركة الوطنية في مواجية برئاسة األ 2020عضو الوفد العربي الى مؤتمر الصمح عاـ 

. ظمت تحركو فكرة 2031خطر الصييونية واالنتداب البريطاني. أحد مؤسسي حزب االستقبلؿ الفمسطيني عاـ 
الوحدة العربية وشاغمو إلى أيامو األخيرة. ترأس المجنة القانونية التابعة لجامعة الدوؿ العربية حتى وافاه األجؿ في 

، مذكرات عوني عبداليادي، تقديـ وتحقيؽ خيرية قاسمية، بيروت، مركز 2019س عشر مف شير آذار عاـ الخام
 . 29-1، ص1991دراسات الوحدة العربية، 

 . 61المصدر نفسو، ص -62
، بيروت، مؤسسة الدراسات 2017-2021بياف نوييض الحوت، المؤسسات والقيادات السياسية في فمسطيف  -61

 . 291 -291، ص2072الفمسطينية، 
 . 71مذكرات عوني عبداليادي، المصدر السابؽ، ص -63
االستفتاء والوقوؼ عمى رغبات السكاف في  إلجراء 2020حزيراف  29لجنة أرسميا الرئيس األمريكي ويمسوف في  -61

مر الصمح في العراؽ وسورية وفمسطيف، وتقدـ تقريرًا إلى مؤتمر الصمح وكاف األمير فيصؿ طمب في خطابو في مؤت
إرساؿ لجنة تحقيؽ دولية الستشارة العرب ىناؾ عف نوع الحكـ الذي يريدونو تنفيذًا لممادة  2020كانوف الثاني  10
سمعتو وشاىدتو وقدـ التقرير إلى الوفد األمريكي المشارؾ في  مف ميثاؽ العصبة، وأعدت المجنة تقريرًا لكؿ ما 11

http://www.mogatel.com/
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مصمحة العرب، ومف خبلؿ التقرير اعتقد المسؤولوف البريطانيوف أف المؤتمر، وكاف ظاىر التقرير يصب في 
 . 361يمكف تنفيذه إال بقوة السبلح، غازي بف أحمد الفقيو، المصدر السابؽ، ص المشروع الصييوني ال

بيا  واالعتراؼتألفت في القدس وىي أقوى المؤسسات الصييونية التي نجح الصياينة في الموافقة عمى تكوينيا  -61
يتعمؽ  ، وكاف مف صبلحية ىذه الوكالة تمثيؿ الجمعية الصييونية في فمسطيف في كؿ مااالنتدابضمف بنود صؾ 

بالشؤوف المتصمة بالييود، أو ذات األثر في إنشاء الوطف القومي لمشعب الييودي المستند عمى تصريح بمفور، وعمى 
، المصدر نفسو، االقتصاديةومرافقيا  –فمسطيف  –د الببل بسياسة االستئثارالوكالة  استطاعتمدى سنوات قميمة 

 .  201ص
 كريف(، المصدر السابؽ.  -)لجنة كنغ  2020/201مجموعة الوثائؽ الفمسطينية لعاـ  -66
أسعد رزوؽ، إسرائيؿ الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصييوني، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  -61

 . 199، ص2016
 كريف(، المنشورة عمى الموقع: -)لجنة كنغ  2020/201جموعة الوثائؽ الفمسطينية لعاـ م -67

 WWW. Alburayj. com                                           
 . 366غازي بف احمد الفقيو، المصدر السابؽ، ص -60
 . 13أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -19

71- Wasserstein , op. cit , p. 238.                                 
72- Ibid. p. 239.                                          

 . 199أسعد رزوؽ، المصدر السابؽ، ص -13
 . 199المصدر نفسو، ص -11
يونية التي ذىبت الى . مف رجاؿ التجارة والصناعة البريطانييف. سكرتير المجنة الصي2770مواليد بريطانيا عاـ  -11

معيد ديفيد سييؼ الذي تطور عنو معيد وايزمف  2031برئاسة وايزمف. أسس سييؼ عاـ  2027فمسطيف عاـ 
، 2011لمعمـو بعد قياـ )إسرائيؿ(. وقد ساىمت زوجتو في التنظيـ النسائي لممنظمة الصييونية العالمية، توفي عاـ 

                                            WWW. wikiwix      المنشور عمى شبكة اإلنترنت وعمى الموقع:  
             

، مذكرة وفد المنظمة الصييونية الى المجمس األعمى لمؤتمر الصمح في باريس، 2020مجموعة وثائؽ فمسطيف لعاـ  -16
                  WWW. Alburayj. comالمنشورة عمى الموقع: 

77-  H. samuel , memoris , op. cit , p. 142.                              
 . 32أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -17

79-  H. samuel , memoris , op. cit , p. 152 . 
 . 32أمجد أحمد سميماف الزعبي، المصدر السابؽ، ص -79
 المصدر نفسو.  -72
السياسية عضوًا في حزب المحافظيف ثـ انتقؿ الى صفوؼ حزب األحرار،  بدأ حياتو 2711مواليد بريطانيا عاـ  -71

واشترؾ في وزارتو في أثناء الحرب العالمية األولى كوزير لمبحرية، ولكنو عاد في العشرينات إلى حزب المحافظيف. 
فريقيا. في عاـ وكذلؾ ميولو الصييونية. اشترؾ في حرب البوير في جنوب أ االستعماريةفي تشرشؿ نزعتو  أبرز ما
تولى رئاسة الوزارة البريطانية في أحمؾ ظروفيا العسكرية مف أشير مؤلفاتو مذكراتو عف الحرب العالمية  2019

 . 211الثانية ثـ كتابو تاريخ الشعوب، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ص
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 . 262وليـ كار، المصدر السابؽ، ص -73
 . 262المصدر نفسو، ص -71
 . 220مذكرات عوني عبد اليادي، المصدر السابؽ، ص -71
 

 ، المنشور عمى شبكة اإلنترنت عمى  3، ص2012آذار  3مف خطاب األمير عبداهلل بف الحسيف في  -76
                             .WWW. Jordan 1 sat. comالموقع:    
 . 31-32أمجد أحمد سميماف الزعبي، ص -71
في  2096مقاطعة ويمز. سياسي بريطاني راديكالي المذىب، بدأ حياتو الوزارية وزيرًا لمتجارة عاـ في  2763ولد عاـ -77

، خبلؿ الحرب العالمية األولى، ووزيرًا 2021، ووزيرًا لمذخيرة عاـ 2097حكومة األحرار. ثـ وزيرًا لمخزانة عاـ 
ئيس وزرائو موبرت سكوت التيامو بالضعؼ. لبث أف انقمب عمى ر  ثـ ما 2026لمحرب بعد وفاة المورد كتشنر عاـ 

قادت بريطانيا نحو  النصر. بقي عضوًا في مجمس العمـو البريطاني حتى قبيؿ وفاتو  2026الؼ وزارة ائتبلفية عاـ 
 . 161، عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية ، ص2011عاـ 

89- H. Samuel , memoirs , op. cit , p151.                          
، القاىرة، 2036أحمد طربيف، محاضرات في تاريخ قضية فمسطيف منذ نشأت الحركة الصييونية حتى نشوب الثورة  -09

 . 11، ص2010معيد البحوث والدراسات العربية، 
 . 269غازي بف عمي الفقيو، المصدر السابؽ، ص -02
ًا وفي السنة الثانية ست وعشروف قانونًا وستة قوانيف أصدر صموئيؿ في السنة األولى لحكمو ثماف وثبلثوف قانون -01

نشر مشروع الدستور في فمسطيف )القانوف األساس( بالتشاور مع ممثمي  2011معدلة. في التاسع مف شباط عاـ 
اإلسبلمية المسيحية التي ألفت ليذا الغرض، منظمة التحرير  االستشاريةالحركة الصييونية دوف أخذ رأي المجنة 

 . 112، ص2071، بيروت، 2071-2730ينية، وثائؽ فمسطيف الفمسط
وتمت المصادقة عميو في الرابع والعشريف مف  2012اعمف مشروعو مف قبؿ عصبة األمـ في السادس مف تموز  -03

، عبدالوىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف 2013ووضع موضع التنفيذ في التاسع والعشريف مف عاـ  2011تموز عاـ 
 . 377الحديث، ص

( سكرتير لئلدارة المدنية )ييودي Deedesكاف أبرز مف عمؿ في إدارة ىربرت صموئيؿ كؿ مف الجنراؿ ديدس ) -01
( مديرًا لدائرة اليجرة وىو Hayamsonصييوني(، وسمولود سكرتيرًا لممالية وىو )ييودي صييوني(، وىايمسوف )

مشرؼ عمى التشريع والمحاكـ وىو )ييودي صييوني( ( النائب العاـ والBentwitch)ييودي صييوني(، وبينتويتش )
 . 269وغيرىـ. وكاف ىؤالء مف المتحمسيف لتنفيذ سياسة صموئيؿ، غازي بف أحمد الفقيو، المصدر السابؽ، ص

 . 267وليـ كار، المصدر السابؽ، ص -01
 . 32، ص2010محمد عزة دروزة، القضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا، صيدا، المكتبة العصرية،  -06
 . 2(، بدايات الدولة الييودية، المصدر السابؽ، ص22مف مفكرة القرف الرابع عشر اليجري ) -01
كتبو صموئيؿ في مذكراتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، منتديات صوت فمسطيف، حركة التحرير  ما -07

 قع: ، المنشور عمى االنترنت عمى المو 1الوطني الفمسطيني، حركة فتح، ص
WWW. Palvoice. com                                       

 . 31محمد عزة دروزة، المصدر السابؽ، ص -00
 . 216،  ص2061محمد فوزي وعمر رشدي، الصييونية وربيبتيا إسرائيؿ، القاىرة، مطبعة مصر،  -299
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، 2071أة العامة لمنشر والتوزيع واإلعبلـ، ، ليبيا، المنش2030-2011البريطاني  واالنتدابكامؿ خمة، فمسطيف  -292
 . 231ص

 . 216محمد فوزي وعمر رشدي، المصدر السابؽ، ص -291
 . 1كتبو ىربرت صموئيؿ في مذكراتو عف فمسطيف ووضع الييود فييا، المصدر السابؽ، ص ما -293
 . 3السابؽ، ص ، المصدر (، بدايات الدولة الييودية22مف مفكرة القرف الرابع عشر اليجري ) -291
 . 261غازي بف عمي الفقيو، المصدر السابؽ، ص -291
وعمبًل بالمادة الحادية عشرة مف صؾ االنتداب البريطاني إلى منح  2012ايموؿ  21عمد ىربرت صموئيؿ في  -296

رغ(، مف الميندس )بنحاس روتنب امتياز توليد الكيرباء في فمسطيف لمدة سبعيف عامًا الى أحد رجاؿ الماؿ الييود
 . 3(، بدايات الدولة الييودية، المصدر السابؽ، ص22مفكرة القرف الرابع عشر اليجري )

 ارشيفيـ وتاريخنا، االرض كيؼ ضاعت، المنشور عمى شبكة اإلنترنت وعمى الموقع:  -291
WWW. al jazeera. net                                        

 . 3(، بدايات الدولة الييودية، المصدر السابؽ، ص22ر اليجري )مف مفكرة القرف الرابع عش -297
، درس منذ حداثتو أصوؿ الديف، وتمقى العمـو الدينية والمغة 2701زعيـ وطني فمسطيني، ولد في القدس عاـ  -290

تمقي المزيد العربية والعمـو العصرية وبعض المغات االجنبية في مدارس الحكومة العثمانية. التحؽ باألزىر الشريؼ ل
مف العمـو الدينية، وفي القاىرة نيؿ الحسيني مف عمـ الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ جماؿ الديف األفغاني ومحمد 

وانظـ الى جيش الشريؼ حسيف اباف الحرب  بإسطنبوؿعبده وسار في تيارىـ الفكري. تخرج مف الكمية الحربية 
ضد البريطانييف وصدرت احكاـ غيابية قاسية بحقو مما اضطره  2019العالمية األولى. شارؾ في ثورة القدس عاـ 

عمى اثر تعييف ىربرت صموئيؿ مندوب سامي لبريطانيا بعد صدور  2012لمغادرة فمسطيف. عاد الى فمسطيف عاـ 
عفوًا عنو حيث عمؿ مترجمًا ألخبار رويتر لمدة خمسة أشير. وبعد ذلؾ عمؿ مدرسًا في المدرسة الرشيدية. عارض 

. 2012اسة الوطف القومي الييودي التي كانت اساس السياسة البريطانية. ترأس المؤتمر اإلسبلمي األعمى عاـ سي
اصبح في طميعة الزعماء العرب في الثبلثينات وأوائؿ األربعينات مف القرف الماضي، ومف اىـ الزعماء المسمميف في 

مة التحريض عمى الثورة وفر الى لبناف ثـ الى العراؽ حيث بتي 2031العالـ. حاولت بريطانيا القاء القبض عميو عاـ 
واضطر بعدىا الى الفرار الى روما وبرليف أثناء الحرب  2012لعب دورًا ميمًا في ثورة رشيد عالي الكيبلني عاـ 

عميا العالمية الثانية واعتقؿ في نياية الحرب مف قبؿ جيوش الحمفاء وتمكف مف اليرب الى لبناف وترأس الييئة ال
، عيسى خميؿ محسف، 2011العربية، اقاـ في لبناف واصدر مجمة )فمسطيف(، توفي في بيروت في الرابع مف تموز 

 .  13، ص2011أميف الحسيني، عماف، مطبعة الصخرة،  فمسطيف وسماحة المفتي الحاج األكبر محمد
عمى إدارة األوقاؼ والمحاكـ  لئلشراؼطانيا بموافقة بري 2012ىيئة إسبلمية رسمية عميا، تشكمت في آذار مف عاـ  -229

الشرعية ومقرىا القدس، بعد اف كاف يتولى إدارة المحاكـ الشرعية اإلسبلمية ييودي صييوني متعصب ىو نورماف 
بنتويتش، تألؼ المجمس اإلسبلمي األعمى مف رئيس العمماء ومف اربعة قضاة. أجريت االنتخابات لرئاسة المجمس 

أميف الحسيني، عيسى خميؿ محسف، فمسطيف وسماحة المفتي الحاج محمد أميف  الحاج محمدفاز بيا المفتي 
 . 13الحسيني، المصدر السابؽ، ص

 . 261غازي بف عمي الفقيو، المصدر السابؽ، ص -222
ت ، بحث منشور عمى شبكة اإلنترن2البريطاني، ص االنتدابالصييوني في القدس إباف  االستيطافوليد المدلؿ،  -221

                           WWW. alguds – onlineوعمى الموقع: 
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( سميت 2019-2021) بعد تغير اإلدارة العسكرية فييا الى إدارة مدنية االنتدابخضعت فمسطيف طيمة مدة  -223
واحدة وىي لتحقيؽ غاية  –في الحقيقة  –حكومة فمسطيف، تولى إدارتيا طيمة ىذه المدة سبعة مندوبيف سامييف جاءوا 

 تييئة فمسطيف لتكوف وطنًا قوميًا لمييود وىـ عمى التوالي: 
 Field  marshalالفيمد مارشاؿ بمومر ) -2019-2011 .1( Herbert Samuelىربرت صموئيؿ ) -2

baroplumer )2011-2017 .3- ( السير جوف تشانسمورSir john chancel )2017-2032 .1-  الجنراؿ
 Sirالسير ىارولد الفرد ماؾ مايكؿ ) -2032-2031 .1( General Arther wauchopeآرثر واكيوب )

Harold Alfred mac michael )2037-2011  .6- ( الفيكونت غورتViscount gort )2011-2011 .
، غازي بف عمي الفقيو، 2011-2017( Sir alan Gordon Cunninghamالسير الف غوردف كاننغياـ ) -1

 . 260-269المصدر السابؽ، ص
 . 3(، بدايات الدولة الييودية، المصدر السابؽ، ص22مف مفكرة القرف الرابع عشر اليجري ) -221
 . 213، ص2062عارؼ العارؼ، المفصؿ في تاريخ القدس، القدس، مكتبة األندلس،  -221
 . 213غازي بف عمي الفقيو، المصدر السابؽ، ص -226
 . 121-121الحديث، صعبد الوىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف  -221
كتبو صموئيؿ في مذكراتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، منتديات صوت فمسطيف، المصدر السابؽ،  ما -227

 . 3ص
 . 11أمجد أحمد سميماف الزعبي، ص -220
، كتبو صموئيؿ في مذكراتو عف مصير فمسطيف ووضع الييود فييا، منتديات صوت فمسطيف، المصدر السابؽ ما -219

 . 3ص
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


