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 ئة :توط

اثناء تفكك دولة الخالفة االسالمية العثمانية وضعفها وسيطرة الدول االوربية  1917صدر وعد بلفور في عام 

علي معظم اراض ي الخالفة العثمانية ووضعت فلسطين تحت حكم االحتالل البريطاني الذي سمي " انتداب " ومنذ 

لسطينية علي ارض فلسطين وساهمة مع العصابات صدور وعد بلفور عملة دولة بريطانيا علي تقويض الوجود الف

الصهيونية علي تهجير الفلسطينيين من ديارهم ، فقد قامة كل دول اوروبا بالترغيب في هجرة اليهود الي ارض 

فلسطين سواء بالترغيب االقتصادي او الديني او السياس ي بإقامة دولة لهم علي ارض فلسطين مما سعاد في الهجرة 

 فلسطين ومن ثم بدأت حملت التطهير لألرض واالنسان الفلسطيني  اليهودية ألرض

 لهم علي بعض االراض ي العربية 
ً
وساعد بعض العرب الذين تأمروا علي دولة الخالفة العثمانية لينالوا حكما

 مما سهاهم في تقوية دعائم الوجود اليهودي في فلسطين .

تيجية الوطنية من اجل مواجهة ما ترتب علي هذا وهذا يستدعي من الكل الفلسطيني علي توحيد االسترا

 الوعد من آثار وتداعيات الزال الشعب الفلسطيني يعيش مرارتها من ضياع لألرض واالنسان .

وفي إطار اهتمام مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات لقضايا الشعب الفلسطيني ، وفي الذكري املائة لوعد   

 يجيات وطنية موحدة ملواجهة االثار املترتبة علي هذا الوعد . بلفور نتطلع الي الوصول السترات

 :قراءة في وعد بلفور 

 ارض فلسطين . ىبإقامة دولة يهودية علحيث وعد ، د بلفور عن وزير خارجية بريطانياصدر وع .1

حـــــــاف  الوعـــــــد علـــــــي االمتيـــــــازات السياســـــــية لليهـــــــود فــــــــي بلـــــــدا هم االصـــــــلية االوروبيـــــــة بحيـــــــث يحـــــــ  لليهــــــــودي  .2

واالنتخـــــــاب فـــــــي البلـــــــد ال ـــــــي هـــــــاجر مبهـــــــا ممـــــــن ســـــــاهم بمزيـــــــد مـــــــن االمتيـــــــازات ورغـــــــب بـــــــالهجرة اك ـــــــر  الترشـــــــ 

 حيث ان املهاجر لن يخسر ش يء في موطنه االصلي .

كانــــــت ارض فلســــــطين تحــــــت ســــــيادة الدولــــــة  1917وعــــــد بلفــــــور صــــــادر عــــــن مــــــن ال يملــــــك ال ــــــ  حيــــــث فــــــي عــــــام  .3

 العثمانية ال ي رفضة الوعد املشؤوم ولم تكن لبريطانيا أي سلطة ملنح ارض فلسطين لليهود .

ادعـــــــــي الوعـــــــــد ان اليهـــــــــود كـــــــــانوا هـــــــــم االك ريـــــــــة فـــــــــي فلســـــــــطين وان الفلســـــــــطينيين هـــــــــم االقليـــــــــة وهـــــــــذا منـــــــــافي  .4

% مــــــــــن ســـــــــــكان ارض فلســـــــــــطين أي 98لواقــــــــــع التـــــــــــاري ي حيــــــــــث ان الفلســـــــــــطينيين كـــــــــــان عــــــــــددهم يتجـــــــــــاوز ل

 لهم االك رية املطلقة .

تضــــــــمن الوعــــــــد اقامــــــــة وطــــــــن قــــــــومي لليهــــــــود وهــــــــم اقليــــــــة وتجاهــــــــل ال قــــــــوق السياســــــــية والدينيــــــــة لألك ريــــــــة  .5

 الفلسطينية في فلسطين .
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 ملواجهة اثار وعد بلفور : االستراتيجية املقترحة

 بقاء حالة االشتباك مستمرة مع العدو الصهيوني مما يضعف الكيان ويقوض اركان دولته .ا .1

 املزاوجة بين العمل املقاوم لالحتالل علي االرض واملساعي السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية  .2

 أ هاء حالة االنقسام بين اكبر فصيلين فلسطينيين فتح وحماس . .3

دون  1967طينية ولـــــــــــو علـــــــــــي االراضـــــــــــ ي الفلســـــــــــطينية املحتلـــــــــــة عـــــــــــام العمـــــــــــل علـــــــــــي إقامـــــــــــة الدولـــــــــــة الفلســـــــــــ .4

 التفريط او التنازل عن باقي االرض الفلسطينية .

جمـــــــــع القـــــــــوي والفصـــــــــائل الفلســـــــــطينية علـــــــــي اســــــــــتراتيجية توافقيـــــــــة لكيفيـــــــــة مواجهـــــــــة العـــــــــدو الصــــــــــهيوني   .5

 وسبل املقاومة 

 . ا هاء حالة االنفراد في القرار الفلسطينية من قبل فصيل واحد  .6

العمــــــــل علــــــــي تفعيــــــــل منظمــــــــة التحريــــــــر الفلســــــــطينية وانعقــــــــاد االطــــــــار املؤقــــــــت لهــــــــا وادرا  جميــــــــع الفصــــــــائل  .7

الفلســــــــطينية تحــــــــت ظــــــــل املنظمــــــــة والعمــــــــل علــــــــي توحيــــــــد الــــــــر ي الفصــــــــائلية تحــــــــت ر يــــــــة جامعــــــــة بمظلــــــــة 

 املنظمة .

ومطالب هــــــــــا رفــــــــــع الــــــــــدعاوي القضــــــــــائية علــــــــــي دولــــــــــة بريطانيــــــــــا ال ــــــــــي اصــــــــــدر وزيــــــــــر خارجي هــــــــــا الوعــــــــــد لليهــــــــــود  .8

. 
ً
 وارضا

ً
 بتعويضات ملا ل   بفلسطين شعبا

التواصـــــــــــل مـــــــــــع املجتمـــــــــــع الخـــــــــــارذي وخصوصـــــــــــا الشـــــــــــعوب ال ربيـــــــــــة لتوضـــــــــــيح مـــــــــــدي الظلـــــــــــم الـــــــــــذي ل ـــــــــــ   .9

 بالفلسطينيين جراء هذا الوعد املشئوم .

العمـــــــــل علـــــــــي تريـــــــــان بطـــــــــالن وعـــــــــد بلفـــــــــور مـــــــــن النـــــــــوا ي القانونيـــــــــة حيـــــــــث انـــــــــه وعـــــــــد مـــــــــن ال يملـــــــــك ملـــــــــن ال  .10

 يستح  .

ت الل التواجــــــــد الفلســــــــطيني داخــــــــل االرض الفلســـــــــطينية املحتلــــــــة " دولــــــــة االحــــــــتالل " إلثبــــــــات الوجـــــــــود اســــــــ .11

الفلســـــــطيني وتزايـــــــد الســـــــكان يقـــــــوض دولـــــــة االحـــــــتالل بحيـــــــث انـــــــه وخـــــــالل ســـــــنوات ورغـــــــم حمـــــــالت التهجيـــــــر 

مـــــــا والتطهيــــــر العرقــــــي ال ــــــي تنتهجــــــه دولـــــــة االحــــــتالل سيتســــــاو  اعــــــداد الفلســـــــطينيين واعــــــداد اليهــــــود داخــــــل 

 سيمي "دولة اسرائيل " مما يضعف التواجد اليهودي ويزيد قوة التواجد الفلسطيني .

وعــــــــد بلفــــــــور حمــــــــل فــــــــي طياتــــــــه فنــــــــاء دولـــــــــة اســــــــرائيل قبــــــــل قيامهــــــــا عنــــــــدما احــــــــتف  بــــــــال قوق السياســـــــــية  .12

لليهـــــــــــــود مـــــــــــــن البلـــــــــــــدان ال ـــــــــــــي هـــــــــــــاجروا مبهـــــــــــــا ممـــــــــــــا يجعـــــــــــــل الوجـــــــــــــود اليهـــــــــــــودي مرهـــــــــــــون بمـــــــــــــدي الجـــــــــــــدو  

تضـــــــــــرر املصـــــــــــال  ستحصـــــــــــل الهجـــــــــــرة العكســـــــــــية كمـــــــــــا نراهـــــــــــا كلمـــــــــــا ازدادت حـــــــــــدة االقتصـــــــــــادية وعنـــــــــــدما ت
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املواجهـــــــــــة ويجـــــــــــب علـــــــــــي الفصـــــــــــائل الفلســـــــــــطينية العمـــــــــــل علـــــــــــي عـــــــــــدم االســـــــــــتقرار السياســـــــــــ ي واالقتصـــــــــــادي 

 داخل دولة الكيان مما يساهم في زيادة الهجرة العكسية .

هـــــــا فـــــــي ســـــــريل تقـــــــويض وجـــــــود يجـــــــب علـــــــي الفصـــــــائل الفلســـــــطينية التنـــــــوع بالسياســـــــات ال ـــــــي تنتهجهـــــــا وتترنا .13

. 
ً
 وخارجيا

ً
 الكيان الصهيوني في فلسطين سواء كانت بالعمل العسكري او السياس ي داخليا
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