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لقاء1 في شقة السيد بلفور، ٢3 رو نيتو، باريس، 

الساعة 4:45 عصًرا من يوم ٢4 حزيران 1919
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عّبر السيد بلفور عن سعادته الغامرة بعد أن حضر القاضي 
برانديز إلى أوروبا.٣ وقال إن املشكلة اليهودية )التي ال تشكل 
قضية فلسطني سوى جزء يسير، وأساسي في الوقت نفسه، 
منها( ُتَعّد من وجهة نظره قضية تتساوى في احليرة واإلرباك 
الذي تسببه مع أي قضية يواجهها رجال الدولة في أوروبا. فهذه 
املشكلة تسبب قدرًا متزايًدا من القلق له والصعوبات التي تلفها 
تؤرقه. واستعرض السيد بلفور على وجه اإليجاز الضغط الذي 
يرزح اليهود حتت وطأته في أوروبا الشرقية، وقال إن ما يعّقد 
املشكلة يكمن بالطبع في الظاهرة االستثنائية التي ال تشهد 
اقتصار مشاركة اليهود في احلركات الثورية، بل في أن عدًدا 
ليس بالقليل منهم يتولون قيادة هذه احلركات. كما صرح بأن 

شخًصا على اطالع واسع أخبره، قبل أيام فقط، بأن لينني كان 
أيًضا يهودًيا من جهة والدته. 

وبنّي القاضي برانديز بأن كل األسباب التي اجتمعت لديه 
كانت حتمله على االعتقاد بأن األمر ليس كذلك وبأن لينني ينحدر 
من الطبقة العليا الروسية من جهتّي والديه مًعا. وأضاف القول 
إن هذه املسألة مسألة ثانوية في نهاية املطاف، وإن كل ما قاله 
السيد بلفور كان كذلك في جانب كبير منه. وهو يعتقد أن كل 
يهودي فيه من القوة الكامنة ما يجعله مثقًفا ومثالًيا وأن املشكلة 
تكمن في توجيه هذه اخلصال. وسرد قصة التقائه بالصهيونية، 
حيث صرح أنه تعرف عليها بكليتها بصفته أميركًيا، وأنه لم 
يسبق له طيلة حياته أن كان على تواصل مع معارف يهود أو 
على اطالع على التقاليد اليهودية. وكان يشهد، بصفته أميركًيا، 
الذين  الروس،  اليهود  اليهود، وال سيما  توجه أعداد هائلة من 
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كان يتدفقون على الواليات املتحدة ويحطون رحالهم فيها سنة 
بعد أخرى. فقد ساقت إليه األقدار، في تلك اآلونة، نشرة حول 
الصهيونية مبحض املصادفة، حيث حدت به هذه النشرة إلى 
دراسة املشكلة اليهودية وإلى االقتناع بأن حل هذه املشكلة كان 
يكمن في الصهيونية. وهؤالء الرجال أنفسهم وبذات اخلصال 
التي باتت راسخة في احلركات الثورية سوف يجترحون قنوات 
للتعبير  املتحدة(  الواليات  في  بالفعل  يجترحونها  )وهم  بّناءة 

واإلدالء بإسهامات إيجابية في احلضارة. 
موافقته،  عن  ليعبر  برانديز  القاضي  بلفور  السيد  وقاطع 
وأضاف القول: "بالطبع، هذه هي األسباب التي جتعل منك ومني 

صهيونينْي غيورْين".  
واستطرد القاضي برانديز القول إنه ال غنى عن الوفاء بشروط 

أساسية ثالثة من أجل جتسيد البرنامج الصهيوني وإجنازه: 
أواًل، ينبغي أن تكون فلسطني هي الوطن اليهودي وأن ال يقتصر 
األمر على وجود وطن يهودي في فلسطني. وهذا، حسب االفتراض 
الذي ساقه القاضي برانديز، يشكل مناط االلتزام بوعد بلفور، ومن 

املؤكد أن مؤمتر السالم سوف يؤكد عليه. 
ثانًيا، ينبغي ضمان الرخاء االقتصادي لفلسطني اليهودية. 
فال بد من حتقيق االكتفاء الذاتي الذي يكفل حياة اجتماعية 
صحية. وهذا يعني إقامة حدود كافية، وليس مجرد حديقة 
صغيرة داخل فلسطني. وينطوي هذا األمر على بسط السيطرة 
على املياه في الشمال، كما افترض أن بريطانيا العظمى كانت 
إحكام  بغية  ُتعتبر ضرورية  الشمالية  أن احلدود  على  تصر 
قبضتها على هذه املياه. وكانت هذه املسألة تخص إجنلترا 
وفرنسا في جلها، وال مناص من أن يتخذ مؤمتر السالم قرارًا 
بشأنها. وافترض أن احلدود اجلنوبية والشرقية تشكالن مسائل 

بريطانية داخلية. 
وأبدى السيد بلفور موافقته على أن ذلك األمر كان كذلك بالنسبة 
إلى احلدود اجلنوبية، غير أنه أثار التساؤالت حول احلدود الشرقية. 
وأضاف القاضي القول إن هذه املسألة كانت متس مصالح 
العرب  بني  القائمة  القضايا  إدارة  ولكن  بالطبع،  احلجاز 
والصهاينة كانت تشكل، في الواقع، مشكلة بريطانية داخلية 
في نهاية املطاف. وركز على اجلهة الشرقية من حدود إمارة 
شرق األردن بالنظر إلى أن مساحة شاسعة من األراضي في 
هذه املنطقة لم تكن مأهولة وميكن االستيطان فيها دون إشعال 
فتيل النزاع مع العرب على نحو أسهل بكثير مما هو احلال 

في املناطق املأهولة في الشمال. 

وأشار السيد بلفور إلى أن سكة حديد احلجاز تقع في الشرق، 
والتي "ال جنانب الصواب إن سميناها سكة احلديد اإلسالمية". 

ورد القاضي أنه توجد أراٍض تؤدي إلى سكة احلديد مباشرة، 
وبنّي السيد بلفور أنه كان يعتقد أن فيصل كان سيوافق على أن 

يكون لفلسطني حدود شرقية تتصل بسكة حديد احلجاز. 
ثالًثا، شدد القاضي على أن فلسطني اليهودية التي ستقام في 
املستقبل ينبغي أن متلك السيطرة على األرض واملوارد الطبيعية 
السليمة. وكانت الضرورة  تقع في قلب احلياة االقتصادية  التي 
حتتم أن تؤول األصول التي كان العمل جارًيا على تأسيسها والتي 
سيجري تأسيسها بسبب زوال احلكم العثماني وبسبب االحتالل 
البريطاني واالستيطان اليهودي إلى الدولة، ال أن تقع في أيدي 

أصحاب امللكيات اخلاصة. 
وعّبر السيد بلفور عن توافقه التام مع هذه الشروط الثالثة 
التي بسطها القاضي. ثم انتقل إلى بيان الصعوبات التي 
كانت تواجه إجنلترا. واستعرض على وجه التفصيل الوضع 
السوري وتعيني اللجنة املشتركة للحلفاء، التي أنهت عملها 
وانضوت حتت لواء اللجنة األميركية في نهاية املطاف. وكان 
فيصل4 رفيًقا من رفقاء السالح وحليًفا للبريطانيني. وما من 
البريطانيون  وجد  فقد  فائدة عسكرية.  ذا  كان  أنه  في  شك 
األحداث  بفضل  في سورية  مًعا  يجتمعون  أنفسهم  والعرب 
املؤثرة التي كانت تسود املنطقة. وقد فسر فيصل اإلجراءات 
الواقع،  في  كانت،  لو  كما  البريطانية  والكلمات  البريطانية 
وعًدا إما باستقالل العرب أو بإقامة احلكم لهم حتت احلماية 
البريطانية. ومن جانب آخر، تكمن املصالح القدمية التي ترعاها 
القاطعة  الوزراء كلمته  فرنسا في سورية، وقد أعطى رئيس 
)ويرى السيد بلفور أنه لم يجانب الصواب حينما أعطاها( بأن 
بريطانيا العظمى لن تبقى في سورية في أي حال من األحوال. 
وقد ينطوي هذا األمر على إثارة اخلالف مع فرنسا، وهو خالف 
لن تندمل اجلروح التي يسببها. ولكن فيصل يفضل بريطانيا 
العظمى على فرنسا )فهذا ما قاله على األقل(، وتشير جميع 
االستشارات إلى أن احلكم الفرنسي في سورية سوف يلقى 

معارضة واسعة، بل سيشهد سفك دماء سكانها. 
البريطانيني  بني  اتفاقية  إبرام  تعقيًدا  الوضع  يزيد  ومما 
والفرنسيني في مطلع شهر تشرين الثاني ]1918[، وتنص هذه 
شعوب  إطالع  على  الرئيس،  عناية  إلى  رُفعت  التي  االتفاقية، 
إدارة  عند  االعتبار  في عني  رغباتهم  أخذ  أنه سيجري  الشرق 
مستقبلهم. وفي أحد األيام التي ُطرحت فيها املسألة السورية 
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الرئيس  اقترح  الكبار،  البحث أمام مجلس األربعة  على بساط 
الواقع.  في  الشعوب  تلك  تريده  ما  على  للوقوف  جلنة  إرسال 
اللجنة عملها في سورية، ولكن جرى متديد  وقد باشرت هذه 
بلفور  السيد  وأبرق  بأسره.  الشرق  ليشمل  حتقيقها  نطاق 
مذكرة إلى رئيس الوزراء، وكان يعتقد أنها وجدت طريقها إلى 
يد الرئيس، حيث أشار فيها إلى وجوب استبعاد فلسطني من 
مرجعية عمل اللجنة ألن القوى العظمى كانت قد ألزمت نفسها 
بالبرنامج الصهيوني، الذي كان يحّتم استبعاد تقرير املصير 
برمته. ففلسطني كانت متثل وضًعا فريًدا. ونحن ال نتعامل مع 
رغبات مجتمع قائم وإمنا نسعى وعن وعي إلى إعادة تشكيل 
مجتمع جديد ونسعى على وجه القطع إلى بناء أغلبية عددية 
في املستقبل. وقد ألفى صعوبة جمة في أن يرى كيف ميكن 
للرئيس أن يوفق بني التزامه بالصهيونية وبني أي اعتقاد بتقرير 
املصير وسأل القاضي عما يعتقد أن الرئيس مقبل على فعله. 
وأجاب القاضي بقوله إن السيد بلفور قد وضع يده على احلل 
لتوه، وبنّي أن تصور الصهيونية برمته كوطن يهودي كان يكمن 
على نحو قاطع في بناء املستقبل باعتباره الوسيلة التي تكفل 
التعامل مع مشكلة عاملية وال تقتصر على إدارة مجتمع قائم. 
وبنّي السيد بلفور أنه كان يفترض أن ذلك قد يكون هو املوقف 
الذي يتبناه الرئيس. واستطرد القول إن الصعوبات اجلسام التي 
باتت تقض مضاجع بريطانيا العظمى في الشرق تكمن في 
االضطرابات التي تعم العالم الشرقي بأسره، وحالة التململ التي 
العربية املستجدة  تتكشف بني صفوف املسلمني، واإلمبريالية 
والعالقات مع الفرنسيني. وهناك أيًضا اتفاقية سايكس-بيكو؛5 
هذه االتفاقية معطلة، غير أن آثارها ما تزال تفرض نفسها على 
األرض. وكان يتوق إلى أن يدرك القاضي هذه الصعوبات التي 
كانت تلقي بظاللها على الوضع في فلسطني. وأبدى ارتياحه 
إلى  أن يشد رحاله  ينوي  كان  القاضي  أن  علم  بعدما  الكبير 

الشرق لكي يدرس هذه املشكلة ويقف عليها بنفسه. 
يعوق  أن  من شأنه  أمر  يطرأ  ال  أن  في  يأمل  القاضي  وكان 
إلجناز  أساسية  واعتبرها  بسطها  التي  الثالثة  الشروط  حتقيق 

البرنامج الصهيوني. 
ثم صرح السيد بلفور بأنه كان يتفهم طلب القاضي برانديز 
بشأن اإلحجام عن اتخاذ أي قرار حول احلدود ونطاق السيطرة 
على األرض بأي طريقة تتعارض مع رؤيته إلى حني عودته بعدما 
يقرب من أربعة أو خمسة أسابيع. وكان يعتقد بأنه سيلتزم جانب 
األمان إن طمأنه بأن قرارًا لن ُيتخذ حول هذه املسائل في أثناء 
تلك الفترة للحيلولة دون إرباك األهداف التي أشار إليها القاضي. 

وصرح السيد بلفور بأنه سيكون إما في باريس أو في لندن 
إليه  يرجع  أن  في  يحدوه  كان  األمل  وبأن  القاضي  يعود  عندما 
مباشرة عقب عودته إلطالعه على تلك املسائل حسبما بدت له من 

الدراسة التي أجراها على أرض الواقع. 
لم يكن مبقدور أي رجل دولة أن يكون أكثر تعاطًفا من السيد 
بلفور مع الفلسفة واألهداف الدفينة التي تقوم الصهيونية عليها 
حسبما بينها السيد القاضي برانديز، وال أن يفوقه في حرصه 
على تأمني الشروط الضرورية من خالل مؤمتر السالم وبريطانيا 

العظمى لضمان إجناز البرنامج الصهيوني وجتسيده. 
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