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عندما ضغطت أميركا على بريطانيا 

لضّم الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل

من محاضر محادثات ورسائل قديمة: برانديس، بلفور، وودرو ويلسون، وجورج غراهام 

“التقيــت بلفــور األمســية املاضيــة يف قاعة االســتقبال. 

ــر  ــمعت الكث ــال: ‘س ــاه، وق ــي أرشق محيّ ــور أن رآن ف

ــك1” ــدث إلي ــد التح ــك، وأري عن

ــي كتبهــا لويــس برانديــس  ــح الرســالة الت  كان هــذا مفتت

)Louis Brandeis( إىل صديقــه الصحــايف والناشــط الصهيونــي 

ــن  ــث والعرشي ــاس )Jacob de Haas( يف الثال ــوب دي ه جاك

ــه والدة  ــهد يف خواتيم ــذي سيش ــاِم ال ــان 1917- الع ــن نيس م

وعــد بلفــور. يف تلــك األمســية، التــي حــّل فيهــا بلفــور ضيًفــا 

عــى واشــنطن، حــدث اللقــاء األّول بــني الرجلــني مــن سلســلة 

ــذي  ــام ال ــام 1920، الع ــى ع ــتمتّد حتّ ــالت س ــاءات ومراس لق

ــه الحلفــاء املنتــرون يف الحــرب وعــد بلفــور ضمــن  أقــّر في

معاهــدة ســان ريمــو.

لكــن حتّــى يتحقــق كّل ذلــك مــن األســاس، كان ال بــّد مــن 

موافقــة الواليــات املتّحــدة عــى فكــرة الوطــن القومــي لليهــود 

يف فلســطني، وهــي التــي تمنّعــت عــن إبــداء موقــف يف البداية،2 

ــة، حتــى  ه إىل أنهــا لــم تكــن معنيّ وبعــض هــذا التمنّــع مــردُّ

ــا  ــة بريطاني ــوض معرك ــرب، يف أن تخ ــا يف الح ــد انخراطه عن

ــر  ــة لتغي ــة. غــر أن املســاعي الربيطاني ــة العثماني ضــد الدول

ــن  ــم يك ــنطن ل ــم واش ــف: دع ــم تتوق ــي ل ــف األمرك املوق

يعنــي، بالنســبة للنــدن، دفًعــا لجهودهــا الحربيــة ضــد قــوى 

املركــز وحســب؛ بــل كان بمثابــة رافعــة ملخططاتهــا التوّســعية 

يف خضــّم املنافســة االســتعمارية مــع الحليــف الفرنــي. 

ــا  ــني بريطاني ــّذرة ب ــة املتج ــح اإلمربيالي ــدت املصال ــا وج هن

ــة،  ــرب: أدرك الصهاين ــون الح ــابكاتها يف أت ــة تش والصهيوني

ــم يف  ــة، أن مآربه ــة اليهودي ــة الدول ــو إقام ــعاهم نح يف مس

ــة الربيطانيــة، وأدرك  فلســطني تمــّر عــرب االســراتيجية الحربيّ

الربيطانيــون، يف مســعاهم نحــو ضمــان االصطفــاف األمركــي، 

ــرار  ــة الق ــة صناع ــي يف عمليّ ــي الصهيون ــبي للوب ــل النس الثق

ــون )Thomas Woodrow Wilson(؛  ــل إدارة وودرو ويلس داخ

ــس  ــم رئي ــوذ، ومنه ــني ذوي نف ــؤولني بريطاني ــى إن مس حتّ * باحث متخصص يف الدراسات اإلرسائيلية.
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ــول إن دور  ــا يف الق ــدوا حرًج ــم يج ــورج، ل ــد ج ــوزراء لوي ال

اللوبــي الصهيونــي األمركــي خــالل الحــرب كان أحــد العوامــل 

الرئيســة يف إصــدار وعــد بلفــور.3 مــن هنــا، أدرك بلفــور أهميّة 

لقــاء برانديــس، الــذي رافــق وودرو ويلســون يف مســرته نحــو 

ــودي يف  ــاٍض يه ــّماه أول ق ــر وس ــأه األخ ــى كاف ــة، حتّ الرئاس

ــا )راجــع العــدد الســابق(.  املحكمــة العلي

ــور  ــد بلف ــر وع ــا أن نؤّط ــبق، لن ــا س ــى م ــا ع إذًا، عطًف

ــة  ضمــن قــراءة مختلفــة: أنــه عالمــة أّول حملــة ضغــط فعليّ

للوبــي الصهيونــي يف الواليــات املتحــدة- اســتنباًطا مــن 

ــى  ــس ع ــرادا لرباندي ــي ب ــي كوب ــث اإلرسائي ــف الباح تعري

ــب  ــي.4 ُكت ــي أمرك ــط« صهيون ــة ضغ ــو جماع ــه أّول »عض أنّ

ــد  ــس وع ــس يف كوالي ــه براندي ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــر ع الكث

ــه يــؤرّش إىل تاريــخ الـــ23 مــن أيلــول عــام  بلفــور، لكــن جّل

1917 كنقطــة تحــّول يف نيــل املباركــة األمركيــة -5 ومــن ثــّم 

ــس،  ــى براندي ــخ التق ــك التاري ــه. يف ذل ــد نفس ــتصدار الوع اس

ومعــه الحاخــام صامويــل وايــز )أحــد قيــادات الصهيونيــة يف 

أمــركا(، بالكولونيــل إدوارد هــاوس، أوثــِق مستشــاري الرئيــس 

ــس إىل  ــل براندي ــارشة أرس ــاء مب ــذا اللق ــد ه ــون؛ وبع ويلس

حاييــم وايزمــان يبلغــه »تعاطــف الرئيــس الكامــل« مــع إعالن 

ــّص  ــا يخ ــائل، يف م ــت الرس ــة، ظّل ــابيع الالحق ــور. يف األس بلف

ــة  ــة والحكوم ــني اإلدارة األمركي ــواىل ب ــة، تت ــألة الصهيوني املس

ــى  ــه ع ــميًّا، موافقت ــون، رس ــل ويلس ــى أرس ــة، حتّ الربيطاني

ــن األول  ــن ترشي ــرش م ــادس ع ــور يف الس ــد بلف ــون وع مضم
ــه.6 ــن إعالن ــا م ــل 16 يوًم 1917- قبي

ــن أّول  ــهر م ــو 6 أش ــد نح ــك بع ــدث كّل ذل ــاذا ح ــن مل لك

ــون  ــرأ مؤّرخ ــنطن؟ يق ــس يف واش ــور وبراندي ــني بلف ــاء ب لق

مســار األحــداث خــالل األشــهر الســتّة تلــك ضمــن 3 رسديـّـات 

ــاء  ــل انته ــم تكــن تفّض ــات املتحــدة ل ــة: األوىل أن الوالي مراكب

ــالم  ــاق س ــعى إىل اتف ــت تس ــر« وكان ــالن ن ــرب بـ«إع الح

ــة  ــت مبنيّ ــرشق كان ــا لل ــة أن رؤيته ــك؛ الثاني ــن ذل ــداًل م ب

ــال  ــركا “ال ــا أن أم ــريّة؛ منِطُقه ــيحيّة- تبش ــدة مس ــى عقي ع

ــوق  ــى »تف ــالمي ع ــم اإلس ــا للعال ــتكون برهانً ــة« س إمربيالي

ــرية يف  ــا التبش ــالص« جهوده ــى »خ ــيحيّة«، وع ــة املس األم

املنطقــة؛7 الثالثــة أن هنــاك أقطابـًـا داخــل اإلدارة األمركيــة لــم 

ــن  ــن يمك ــطني.8 لك ــة يف فلس ــة يهوديّ ــة دول ــد إقام ــن تؤيّ تك

املجادلــة بــأن فكــرة بلفــور كانــت راســخة يف ذهــن ويلســون 

ــهر  ــالل األش ــا خ ــا تاله ــار، وأّن كّل م ــه األوىل يف أي ــذ زيارت من

الســتة التاليــة لــم يكــن إاّل محاولــة مــن قبــل الواليــات املتّحــدة 

إلخــراج األحــداث عــى طريقتهــا ال عــى الطريقــة الربيطانيــة. 

ــار  ــن أي ــادس م ــع: يف الس ــة الوقائ ــه تراتبي ــي ب ــا ت ــك م ذل

اجتمــع برانديــس بالرئيــس ويلســون لـــ 45 دقيقــة -9 بعــد 

ــتقبال؛  ــة االس ــور يف قاع ــع بلف ــه األّول م ــن لقائ ــبوعني م أس

عــاد واجتمــع مــع بلفــور يف الســابع والحــادي عــرش والثالــث 

عــرش مــن الشــهر ذاتــه؛ يف الخامــس عــرش مــن أيــار كتــب إىل 

ــيلد  ــد دي روتش ــس أرمان ــي جيم ــودي الربيطان ــيايس اليه الس

يصــف   )James Armand Edmond de Rothschild(

املحادثــات مــع بلفــور والرئيــس بأنهــا »ُمْرضيــة«، مــع تأكيــد 
ــرش«.10 ــس للن ــذا لي ــى أن »ه ع

لكــن هــذا كّلــه لــم يكــن كافيًــا بالنســبة للحركــة 

ــيضغط  ــي 1919 و1920، س ــني عام ــا، ب ــة. الحًق الصهيوني

ــي  ــي الصهيون ــادة اللوب ــع ق ــب م ــا إىل جن ــس، جنبً براندي

األمركــي، ســعيًا وراء مــا هــو أبعــد مــن إقــرار وعــد بلفــور يف 

معاهــدة ســان ريمــو: مــّد حــدود الدولــة اإلرسائيلية املســتقبلية 

لتشــمل الليطانــي ومنابــع املــاء يف جبــل الشــيخ. ســيكون هــذا 

محــور لقــاء برانديــس وبلفــور بباريــس يف الرابــع والعرشيــن 

مــن حزيــران 1919. وأمــام تمنـّـع املســؤول الربيطانــي، رغــم 

ــيحمل  ــس »، س ــي متحّم ــه »صهيون ــه أن ــاء ذات ــه يف اللق إعالن

القــايض الصهيونــي مطالبــه تلــك إىل الرئيــس ويلســون، كمــا 

ــباط 1920.  ــن ش ــع م ــخ الراب ــّجلة بتاري ــالة مس ــر رس تُظه

ــام، ســيكتب الوزيــر الربيطانــي املفــّوض  بعــد ذلــك بســتة أيّ

ــه  ــر خارجيت ــام إىل وزي ــورج غراه ــالم ج ــات الس إىل مباحث

ــي  ــم الليطان ــون بض ــني يطالب ــورزون أن األمركي ــورج ك ج

ــذا  ــن ه ــيف م ــة األرش ــل. يف زاوي ــيخ إىل إرسائي ــل الش وجب

ــك:  ــالث تل ــات الث ــوى املحادث ــة لفح ــّدم ترجم ــدد نق الع

لقاء برانديس وبلفور
باريس، 24 حزيران 2019

)الرســالة دّونهــا فيليكــس فرانكفورتــر، القــايض 

اليهــودي الــذي اســتقطبه برانديــس إىل الصهيونيــة، وكان 

ســاعده األيمــن يف حملــة الضغــط التــي قادهــا لتحقيــق 

ــور( ــد بلف وع

عــرّب الســيد بلفــور عــن ارتياحــه الشــديد لقــدوم برانديــس 

إىل أوروبــا، وقــال إن املشــكلة اليهوديــة )التــي تعتــرب القضيــة 

الفلســطينية مجــّرد شــذرة منهــا ولكنهــا مهّمــة( هــي يف ذهنــه 

ســؤال محــّر بقــدر أي ســؤال آخــر يواجــه صناعــة القــرار يف 

أوروبــا. إنــه مهجــوس بهــا إىل أبعــد حــد، ومثقــل بمشــّقاتها. 

كــّرر الســيد بلفــور بإيجــاز الحديــث عــن الضغوطــات التــي 

يتعــرض لهــا يهــود رشق أوروبــا، وأن املشــكلة كانــت، بطبيعــة 

الحــال، معّقــدة بالنظــر إىل الظاهــرة غــر العادية املتمثّلــة يف أن 

اليهــود ال يشــاركون يف الحــركات الثوريــة فحســب، ولكنهــم، يف 
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الواقــع، يشــغلون مناصــب قياديــة. لقــد أشــار إىل أن شــخًصا 

مــا عليًمــا أخــربه قبــل أيــام فقــط أن لينــني يهــودي أيًضــا مــن 

نســب والدتــه.

ــاد  ــباب لالعتق ــده كل األس ــال إن عن ــس ق ــايض براندي الق

خــالف ذلــك، وأن لينــني مــن كال النســبني رويس مــن الطبقــة 

ــه  ــا... وأن ــًرا ثانويًّ ــّد أم ــك يع ــاًل إن كّل ذل ــى قائ ــا. وم العلي

ــالن، وأن  ــدوة محتم ــف وق ــو مثق ــودي ه ــد أن كّل يه يعتق

املشــكلة هــي أيــن توّجــه تلــك امليّــزات. روى اقرانــه الخــاص 

بالصهيونيــة: أنــه جــاء إليهــا كأمركــي تماًمــا، إذ كانــت حياته 

ــا،  ــه أمركيًّ ــودي. بوصف ــد يه ــال أو تقلي ــن أي اتص ــة م خالي

ــداد  ــخصية لألع ــة والش ــدرات الذهني ــام املق ــه أم ــد نفس وج

ــات  ــى الوالي ــون ع ــوا يتدفق ــن كان ــود الذي ــن اليه ــة م الهائل

ــادف  ــت ص ــك الوق ــروس. يف ذل ــود ال ــيما اليه ــدة، ال س املتح

ــة،  ــألة اليهودي ــة املس ــاده إىل دراس ــة ق ــن الصهيوني ــا ع كتيّبً

ــال  ــل. الرج ــي الح ــة ه ــأن الصهيوني ــاع ب ــم االقتن ــن ث وم

ــركات  ــة يف الح ــزات املتضّمن ــون بامليّ ــن يتمتّع ــهم، الذي أنفس

الثوريــة، ســيجدون )ويف الواليــات املتحــدة قــد وجــدوا فعــاًل( 

قنــوات بنـّـاءة للتعبــر وتقديــم مســاهمات إيجابيــة للحضــارة.

ــي  ــذه ه ــع، ه ــة: »بالطب ــداء املوافق ــور إلب ــه بلف قاطع

ــني«. ــة متحمس ــت صهاين ــا وأن ــي أن ــي تجعلن ــباب الت األس

ــي  ــرشوع الصهيون ــق امل ــه لتحقي ــايض بأن ــتطرد الق اس

ثالثــة رشوط جوهريــة:

ــود ال أن  ــي لليه ــن القوم ــطني الوط ــون فلس “أواًل، أن تك

يكــون هنــاك وطــٌن قومــي لليهــود وحســب. أفــرض أن هــذا 

ــر  ــيُقّر يف مؤتم ــع، س ــه، بالطب ــور وأن ــد بلف ــزام وع ــو الت ه

ــالم. الس

ــادي  ــوي اقتص ــال حي ــاك مج ــون هن ــب أن يك ــا، يج ثانيً

ــة.  لفلســطني اليهوديــة: اكتفــاء ذاتــي لحيــاة اجتماعيــة صحيّ

ــرة  ــة صغ ــّرد حديق ــس مج ــة، ولي ــدوًدا كافي ــي ح ــذا يعن ه

ــطني. ــل فلس داخ

يف الشــمال، هــذا يعنــي الســيطرة عــى امليــاه، وأفــرض أن 

بريطانيــا العظمــى كانــت تدفــع بــرضورة الحــدود الشــمالية 

ــّل  ــر مح ــذا يف الجوه ــاه. كان ه ــى املي ــيطرة ع ــل الس ــن أج م

ــرره  ــع، أن يق ــب، بالطب ــا، ويج ــرا وفرنس ــني إنجل ــؤال ب س

ــالم. ــر الس مؤتم

ــة  ــطني اليهودي ــون لفلس ــى أن تك ــايض ع ــّث الق ــا، ح ثالثً

املســتقبلية الســيطرة عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة التــي هــي 

ــرضوري أن  ــن ال ــذا م ــة؛ ل ــة متين ــاة اقتصادي ــب أي حي يف قل

تــؤول املقــّدرات التــي ستتشــّكل، إثــر انقطــاع الحكــم الركــي 

واالحتــالل الربيطانــي، وإثــر االســتيطان اليهــودي، إىل الدولــة 

وليــس إىل امللكيــة الخاصــة.

ــم  ــة، ث ــرشوط الثالث ــى ال ــة ع ــة تاّم ــور موافق ــدى بلف أب

رشع يف إيضــاح الصعوبــات التــي تواجــه إنجلــرا. روى 

ــالح  ــق س ــل كان رفي ــورية... وأن فيص ــع س ــهاب وض بإس

مــع الربيطانيــني، وبــال شــّك قــّدم مســاهمة عســكرية، ومــع 

زخــم األحــداث وجــد الربيطانيــون والعــرب أنفســهم ســويًّا يف 

ــا  ــى أنه ــا ع ــا وأقواله ــال بريطاني ــل أفع ــّر فيص ــورية. ف س

ــت  ــي تح ــم العرب ــي، أو الحك ــتقالل العرب ــا باالس ــد إم وع

ــح  ــة املصال ــر، ثّم ــب اآلخ ــى املقل ــة. ع ــة الربيطاني الحماي

ــوزراء  ــس ال ــى رئي ــد أعط ــورية، وق ــة يف س ــية القديم الفرنس

)الربيطانــي( كلمــًة ناجــزة بــأن بريطانيــا لــن تبقى يف ســورية 

تحــت أي ظــرف. هــذا ســينطوي عــى خصومــة مــع فرنســا 

ال فــكاك منهــا. لكــن فيصــل يفضــل بريطانيــا العظمــى عــى 

ــول  ــورات تق ــل(، وكل املش ــى األق ــه ع ــا يقول ــذا م ــا )ه فرنس

إن الحكــم الفرنــي يف ســورية ســيواجه بأكــرب معارضــة بــل 

ــاس. ــواد الن ــن س ــاء م ــفك دم بس

وممــا يزيــد الوضــع تعقيــًدا اتفاقيــة أبرمــت مطلــع ترشين 

ــا(  ــيني )... وبموجبه ــني والفرنس ــني الربيطاني ــي 1918 ب الثان

يُبلــغ النــاس يف الــرشق أنــه ســتتّم مراعــاة رغباتهــم يف 

ترتيــب مســتقبلهم. ذات مــّرة يف مجلــس األربعــة )يضــم 

ــا  ــا(، حينم ــدة وإيطالي ــات املتح ــا والوالي ــا وفرنس بريطاني

كانــت القضيــة الســورية موضــع نــزاع، اقــرح الرئيــس إيفــاد 

ــا. بــدأ األمــر بســورية،  لجنــة الســتطالع مــا يريــد النــاس حقًّ

لكــن مجــال البحــث امتــّد ليشــمل الــرشق كلــه. كتــب بلفــور 

مذّكــرة إىل رئيــس الــوزراء – وهــو  يعتقــد أنهــا بلغــت الرئيس 

ــطني  ــتبعاد فلس ــب اس ــه يج ــا إىل أن ــر فيه ــون( - يش )ويلس

ــا  ــدت التزامه ــوى أب ــة، ألن الق ــرشوط املرجعي ــك ال ــن تل م

ــر  ــق تقري ــا ح ــتثني حتًم ــذي يس ــي، وال ــرشوع الصهيون بامل

ــال  ــدة – ق ــة فري ــطني حال ــت فلس ــد مثّل ــددي. لق ــر الع املص

بلفــور- فنحــن ال نتعامــل مــع رغبــات مجتمــع قائــم، ولكننــا 

ــا  ــد، وحتًم ــاء مجتمــع جدي ــام إىل إعــادة بن ــإدراك ت نســعى ب

أغلبيــة عدديــة يف املســتقبل. لقــد اســتعى عليــه تخيـّـل كيــف 

يمكــن للرئيــس )ويلســون( أن يوّفــق بــني تقيّــده بالصهيونيــة 

وعقيــدة تقريــر املصــر، وســأل القــايض )برانديــس( كيــف، يف 

رأيــه، ســيفعل الرئيــس ذلــك. رّد القــايض بــأن الســيد بلفــور 

ــايس  ــّور األس ــنّي أن التص ــني ب ــل، ح ــل إىل الح ــار بالفع أش

للصهيونيــة كوطــن قومــي لليهــود كان بمثابــة تشــييد واضــح 

ــب  ــّرد ترتي ــة، ال مج ــكلة عاملي ــة مش ــزاه معالج ــتقبل مغ ملس

ملجتمــع قائــم. افــرض الســيّد بلفــور أن هــذا يجــب أن 

يكــون نهــج الرئيــس. ثــم واصــل عــرض الصعوبــات الكبــرة 
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التــي تواجــه بريطانيــا العظمــى اآلن يف الــرشق، وســّمى 

ــدي،  ــراب املحم ــه، االضط ــي كل ــم الرشق ــاج يف العال ــا الهي منه

اإلمربياليــة العربيــة الجديــدة، والعالقــات مــع الفرنســيني. ثــّم 

ــي ماتــت، لكــن حطامهــا  ــة ســايكس بيكــو، الت ــاك اتفاقي هن

ــل األرض. ــا زال يثق م

ــاء غيابــه، مــا  ــه أال يحــدث، يف أثن أعــرب القــايض عــن أمل

ــا  ــي وصفه ــة الت ــرشوط الثالث ــة ال ــد تلبي ــأنه أن يعّق ــن ش م

ــي... ــرشوع الصهيون ــق امل ــة لتحقي ــا جوهري ــى أنه ع

ــدود  ــأن الح ــايض بش ــب الق ــا طل ــور متفّهًم ــيّد بلف رّد الس

ــأي  ــراء ب ــاذ أي إج ــدم اتخ ــى األرض، وع ــيطرة ع ــدى الس وم

شــكل يتعــارض مــع آرائــه حتــى عودتــه يف عضــون أربعــة أو 

خمســة أســابيع...

مــا مــن رجــل دولــة أكثــر تعاطًفــا مــن بلفــور مــع فلســفة 

الصهيونيــة وأهدافهــا الرئيســة كمــا طرحهــا الســيد القــايض 

ــر حرًصــا عــى توفــر الظــروف املناســبة يف  برانــدس، وال أكث

متنــاول مؤتمــر الســالم وبريطانيــا العظمــى لضمــان تحقيــق 
ــي.11 ــرشوع الصهيون امل

رسالة برانديس إلى ويلسون
واشنطن، 4 شباط 1920

سيدي الرئيس:

ــدة  ــة )معاه ــوية الركي ــأن التس ــس بش ــات يف باري املفاوض

ــث  ــن حي ــة م ــة للغاي ــة حرج ــت مرحل ــو( وصل ــان ريم س

األثــر الــذي ســتركه عــى طريــق تحقيــق وعــد بلفــور بوطــن 

ــدتك. ــي ملناش ــذي يدفعن ــّد ال ــطني، إىل الح ــودي يف فلس يه

ــس  ــن باري ــة م ــة الصهيوني ــي يف املنظم ــل يل زمالئ أرس

ــة،  ــدة الركي ــة باملعاه ــرات الخاص ــالل املؤتم ــا، خ أن فرنس

تــر عــى رشوط اتفاقيــة ســايكس بيكــو )...( إذا مــا كانــت 

الغلبــة لهــذا االحتجــاج الفرنــي، فــذاك مــن شــأنه أن يُفشــل 

اإلحقــاق التــام لوعــد الوطــن اليهــودي؛ ألن اتفاقيــة ســايكس 

بيكــو تقّســم البــالد بتغــاٍض مطلــق عــن الحــدود التاريخيــة 

والــرضورات الفعليــة. ال غنــى عــن الحــدود الشــمالية والرشقية 

املعقولــة مــن أجــل مجتمــع مكتــٍف ذاتيًّــا ونمــاء اقتصــادي يف 

البــالد. يف الشــمال، ينبغــي أن تضــم فلســطني نهــر الليطانــي 

ــرشق،  ــيخ(. يف ال ــل الش ــون )جب ــاه يف حرم ــتجمعات املي ومس

ــد  ــد لوع ــوران. إذا أُري ــوالن وح ــهول الج ــم س ــب أن تض يج

بلفــور، الــذي أيّدتــه فرنســا وســائر القــوى الحليفــة، أن يكــون 

ــدود  ــذه الح ــن ه ــازل ع ــن التن ــّد م ــال ب ــول، ف ــاري املفع س

لفلســطني. أقــّل مــن ذلــك ســيفيض إىل تشــويه الوطــن املوعود.

ال يف هــذا البلــد، وال يف باريــس، كان ثّمــة معارضــة للمرشوع 

ــًدا  ــا، كان وع ــه ممكنً ــذي جعلتَ ــور، ال ــد بلف ــي. وع الصهيون

معلنـًـا. ال أتــردد يف القــول إنــه قــد يكــون يف يــدك اآلن تحريــك 

ــظ  ــد الغلي ــذا الوع ــاء به ــيحية للوف ــدول املس ــة يف ال الساس

إلرسائيــل. كلمــة منــك إىل )رئيــس الــوزراء الفرنــي( ميلــران 

و)رئيــس الــوزراء الربيطانــي( لويــد جــورج قــد يكــون لهــا 
أثــر حاســم.12

رسالة برانديس إىل ولسون.
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من السيد غراهام إلى اإليرل كورزون
باريس، 10 فبراير 1920

سيّدي

يل رشُف إبــالغ ســيادتكم أنــه بعــد اجتمــاع مجلس الســفراء 

ــك،  ــة املل ــاب ســفر جالل ــاح، الــذي حرضتــه يف غي هــذا الصب

تحــّدث معــي الســفر األمركــي حــول موضــوع فلســطني.

ــدو أن الســيد القــايض برانديــس )...( كان عــى اتصــال  يب

ــتقبلية  ــدود املس ــوع الح ــأن موض ــون بش ــس ويلس ــع الرئي م

لفلســطني، وعــى أثــر ذلــك، أبرقــت وزارة الخارجيــة إىل 

ــألة  ــرح املس ــات بط ــي( تعليم ــفر األمرك ــيد واالس )الس الس

ــالم  ــي إلع ــفر الربيطان ــي والس ــس الفرن ــس املجل ــام رئي أم

حكومــة جاللتــه. الرســالة كانــت أن الرئيــس ويلســون يعتــرب 

ــمال  ــة يف الش ــدود معقول ــون ذات ح ــب أن تك ــطني يج أن فلس

والــرشق )نهــر الليطانــي، مســتجمعات امليــاه يف جبــل الشــيخ، 

ــالة  ــق الرس ــوران وف ــوالن وح ــون )الج ــون ويعل ووادي حول

ــان الفرنســية  الســابقة(، وأنــه مــن املأمــول أال تنفــذ الحكومت

ــالن  ــاب إع ــى حس ــو ع ــايكس بيك ــة س ــة اتفاقي والربيطاني
ــتقبل«.13 ــطني يف املس ــبة لفلس ــور بالنس بلف
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