مآالت مواقف التيار الفكري القومي العربي من المشروع الصهيوني
دراسة حالة للموقف القومي من وعد بلفور



عبده ابراهيم

مقدمة:
مفيدا على
املعروف أن التيار القومي مجعته عالقة ارتباط وثيقة بالقضية الفلسطينية إال أن هذا االرتباط مل يكن ً
األقل لألخرية ،هذا على الرغم من كون القضية عرفت بالتيار كما عرف التيار بالقضية ،إال أن األمر مل يكن كذلك
من البداية ،خاصة أن وعد بلفور الذي بين عليه اغتصاب فلسطني من قبل احلركة الصهيونية مبساندة القوى الدولية
الكربى صدر قبيل التشكيل الفعلي للتيار القومي ،وانتهى األمر بأن تداعى التيار القومي وانشغل بقضايا حملية مع
استمرار اهتمامه بالقضية الفلسطينية على مستوى الشعارات دون حتقيق أي إجناز على املستوى الفعلي ،بل على
العكس مت توظيف الشعارات من جانبني ،جانب استفادت فيه األنظمة السياسية القومية يف ترسيخ أقدامها وتسويغ
استبدادها ،وجانب آخر است فادته احلركة الصهوينية بصناعة صورة مت نقلها للعامل مفادها أن جوهر القضية الفلسطينية
يتمثل يف صراع دائر بني دولة إسرائيل "الصغرية" واحة الدميقراطية وملجأ املضطهدين ،وبني أكثر من مائة مليون عريب،
ميلكون املال واألرض الشاسعة وأن العرب يريدون أن يلقوا اليهود ىف البرر وأمهم يحيطون مهم من كل جانب ،حاددين
جيودهم ومعبئني دبامهم ضدهم.1
ورغم أن مؤامرة احلركة الصهيونية لالستيالء على فلسطني قد بدأت قبل إصدار وعد بلفور إال أنه ال خيتلف اثنان
على أمهية/خطورة هذا الوعد يف متكني احلركة الصهيونية ويف ضياع فلسطني ،وقد كانت هناك حماوالت للتيار القومي
العريب إليقاف هذه املؤامرة وإنقاذ فلسطني ،وقد مرت هذه احملاوالت مبراحل متنوعة سواء يف بداية تشكل التيار القومي
أو حىت يف ظل عنفوانه وقوته اليت دهدت –للمفارقة -ضياع الباقي من فلسطني بل وأجزاء من بعض الدول العربية
اليت كانت احملضن ا لفعلي للتيار .فقد أبرزت احملنة الفلسطينية حتمية الوحدة العربية ،كما أثبتت األزمات والنكسات أن
هذه الوحدة املنشودة ال ميكن أن تكون حتالف حكومات وال لقاء ملوك ورؤساء وال جتميع جيوش ذات تيارات ال
تدين للشعب بالوالء وإمنا البد أن تكون وحدة دعبية بكل ما حتمل هذه الكلمة من مضامني سياسية واجتماعية،2
فقد اتضح أن املوقف الشعيب من القضية الفلسطينية هو املوقف املؤمن جبوهر القضية ،والذي ال مييل مع املصاحل الذاتية
أو خيشى من املستعمر أو الدول الكربى ،وال يتاجر بالقضية لترقيق مصاحل ضيقة أو خاصة أو توظيفها لصناعة دور
ومهي أو اكتساب درعية دولية باتت مفتقدة ملا ارتكبته بعض هذه النظم من فساد وإفساد ،وهو ما جيعلها تذهب إىل
مستوى مل يبلغه أي من النظم السياسية السابقة يف توظيف القضية خلدمة مصاحلها ،ويبرث هذا التقرير يف سؤال
حول موقف التيار القومي من القضية الفلسطينية؟

 باحث في العلوم السياسية
 -1إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية :فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية  ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األويل،
1891م ،ص.152
 -2عبد العزيز األهواين ،الوعي القومي واحملنة الفلسطينية ،مصر ،مجلة الفكر المعاصر (املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر) العدد – 18يونيو 1811م ،ص
ص.91- 98
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ونظرا لتش عب هذه القضية وضخامتها فإن مقارنة موقف التيار القومي النادئ من وعد بلفور على سبيل املثال
ومقارنته باملوقفني الرمسي والشعيب آنذاك قد يسهم يف التعرف على جذور التيار القومي وموقفه من القضية ،مع حماولة
اإلحاطة بتطور هذا التيار ودوره يف القضية الفلسطينية ومآالت هذا املوقف وذلك االهتمام.
أوال -نشأة التيار القومي العربي:
ً

يعرف أمحد صدقي الدجاين الفكر القومي العريب بأنه "الفكر الذي ينطلق من اإلميان حبقيقة االنتماء القومي ألمة
عربية واحدة ،وينشغل بدراسة واقع هذه األمة ويبرث من مث يف التدليل على وجودها كوحدة ،ويف توحيد الوطن العريب
ويف حترير األجزاء احملتلة منه ويف التقدم به وحتديد مكانه يف العامل" .3ويعرفه حممد عابد اجلابري بأنه "فكر ذلك الرجل
ردا للفعل ،كلما رأى
الذي يسكن هذه املنطقة اليت متتد من اخلليج إىل احمليط ،والذي يشعر بالظلم والغنب ويرتكس ً
قطرا يعتدى عليه ،وكل من يشعر بالغضب ويضطر إىل رد الفعل
ً
دخصا من سكان هذه املنطقة يتعرض لإلهانة أو ً
ملقاومة االعتداء اخلارجي ،املادي أو املعنوي ،الذي يقع على أي دخص ممن ينتمون إىل هذه املنطقة فهو عريب
وردا على سياسة الترتيك العثمانية ،وكذلك
قومي" ،مؤ ً
كدا أن الفكرة القومية برزت كمظهر من مظاهر النهضة العربية ً
كرد فعل على السياسة الفرنسية االستعمارية .8وخيتلف الباحثون على تاريخ الظهور ،إال أن املتفق عليه ظهوره يف القرن
1
التاسع عشر امليالدي ،5عقب اليقظة العلمية واألدبية احلديثة يف سوريا ولبنان وانتقال عدد من أدبائهما إىل مصر
وك ذلك مع ظهور حتدي احلركة الصهيونية إضافة إىل الترديات األخرى ،وأسهم يف تشكله وتطوره انتشار اجلمعيات
والنوادي ىف معظم األقطار العربية اليت تنادي بالتررر واالستقالل والوحدة ،وكانت أهم اجلمعيات هي :اإلخاء العريب-
العثماين  ،1899اجلمعية القرطانية  ،1898العربية الفتاة  ،1819حزب الالمركزية اإلدارية العثماين-القاهرة ،1812
حزب العهد السري ،1إضافة إىل إسهام بعض املفكرين بكتاباهتم ويف اخنراطهم يف أحزاب ومجعيات قومية؛ ومن أهم
هؤالء املفكرين :قسطنطني زريق ،ساطع احلصري ،نبيه أمني فارس ،زكي األرسوزي ،حممد عزة دروزة.9
وأمجع املفكرون والساسة القوميون على الوحدة العربية لكنهم اختلفوا يف صبغتها ،إذ نادى بعضهم بوحدة األقطار
الشامية (سوريا الطبيعية) ونادي بعضهم اآلخر باحتاد بالد الشام والعراق (اهلالل اخلصيب) ،وأمجعوا أيضا على التررر
أيضا؛ فقد نادى البعض
من اهليمنة األجنبية سواء كانت
ً
احتالال أو محايةً أو انتدابًا واختلفوا يف مضمون هذا التررر ً
باالستقالل السياسي املشروط مبعاهدات الترالف والصداقة مع الدول املستعمرة ،ونادى البعض اآلخر باالستقالل
8
تيارا دعبيًا قويًا مؤمنًا بالوحدة العربية وبضرورة
الكامل الناجز  ،وكان هناك مناخ فكري عام يف الوطن العريب خلق ً
العمل على قيامها ،خاصة أن أحداث احلروب العاملية برهنت على عجز الدول الصغرية عن محاية استقالهلا والدفاع
عن سيادهتا أمام أطماع الدول الكربى ،19وكانت مشاركة أبناء فلسطني يف العمل القومي على أساس أمهم جزء ال
 - 3أمحد صدقي الدجاين ،مالحظات حول نشأة الفكر القومى العرىب وتطوره ،المستقبل العربي ،جملد  ،3عددد  ،19أغسطس  ،1899ص .129
- 8حممد عابد اجلابري ،الفكر القومي العريب :حاضر ومستقبل ،المستقبل العربي ،مج،19ع ،181يوليو ،1885ص.5
 -5أمحد صدقي الدجاين ،مالحضات حول نشأة الفكر القومى العرىب وتطوره ،مرجع سابق ،ص .132_129
-1ـ عمار السمر ،مقدمات العمل القومي العريب اجلمعياتية ،يف حممد مجال باروت (إدراف) ،األحزاب والحركات والتنظيمات القومية في الوطن العربي ،بريوت،
مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،أبريل  ،2912ص.21
 -1عبد اهلل سلوم السمرائي ،حركة القوميني العرب ودورها يف الوعي القومي ،المستقبل العربي ،جملد  ،9عدد ، 98فرباير 1891م ،ص .88-15
 - 9ياسر عبد اجلواد (عارض)( ،هادي حسني عليوة :االجتاهات الوحدية يف الفكر القومي العريب املستشرق  ،)1852 -1819المستقبل العربي ،مج،28
ع ،215يناير ،2992ص .119
- 8علي حمافظة ،الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية ،شؤون عربية ،عدد ،83سبتمرب ،1895ص.191
 - 19علي حمافظة ،الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية ،مرجع سابق،ص.199

2

يتجزأ من األمة العربية وقضية استقالل العرب ووحدهتم تعنيهم كما تعين غريهم من العرب ،إضافة إىل العمل القومي،
فقد دخلت خصوصية القضية الفسطينية لتتقاطع مع العامل القومي وليشكال عالقة جدلية بينهما حكمت مسار
القضية الفلسطينية واحلركة القومية العربية حىت اليوم ،وميكن القول إن املسألة الفلسطينية دكلت مدخالً مهما للقومية
العربية ،حبيث أصبح من العسري احلديث عن القومية العربية دون ولوج باب املسألة الفلسطينية والعكس صريح
أيضا.11
ويشري كثري من الباحثني إىل أن الفكرة القومية العربية بدأت عند املفكرين العرب املسيريني بعيد منتصف القرن
خصوصا مع اجلمعية العربية السرية اليت تأسست يف عام  ،1915وذلك قبل أن تبدأ عند املسلمني
التاسع عشر،
ً
منهم ،وكانت الفكرة يف األساس حق العرب يف االنفصال عن األتراك وتكوين دولتهم ،12وعرفت الفكرة القومية يف
تلك الفرتة املبكرة عدة اجتاهات متثلت يف تيار الوطنية املصرية بشكل خاص ،وتيار العثمانية يف الواليات العربية
وخصوصاً يف سوريا ولبنان ،وتيار اجلامعة اإلسالمية وكان من دعاته مجال الدين األفغاين واإلمام حممد عبده ،13وانتهت
هذه املرحلة دون أن تتبلور نظرية عامة يف القومية العربية ،فبقيت القومية العربية جمرد دعار سياسي.18
خصوصا يف ظل ما
وادتد ساعد احلركة القومية العربية ،وأخذ الوعي القومي يقوى بني العرب بعد عام ،151899
ً
برز من اراتباط واضح بني االستعمار واحلركة الصهيونية .ويتفق الباحثون املؤيدون للتيار القومي واملعارضون له على أن
هذا التيار عزز الوعي بطبيعة املخططات االستعمارية والصهيونية يف املنطقة العربية ،11ودللت على ذلك املذكرة اليت
قدمها وزير اخلارجية الربيطانية إىل جملس الوزراء الربيطاين يف  18نوفمرب  ،1831واليت أوضح فيها أن معارضة العرب
يف األقطار اجملاورة أكثر خطورة مما يف فلسطني ،وأنه افرتاض خاطئ أن نتصور أنه ميكن التعامل مع القضية الفلسطينة
يف عزلة عن األقطار العربية ،وأن الشرق األوسط وحدة قومية واحدة ،كما أن احلدود بني الدول العربية هي حدود
صناعية إىل حد كبري وال تعتمد على أسس قومية أو جغرافية أو إنثوغرافية.11
إثر صدور قرار األمم املتردة بتقسيم فلسطني يف نوفمرب  1881إىل دولتني وإعالن بريطانيا عن عزمها إمهاء
انتدامها لفلسطني ،وعلى أثره قررت البلدان العربية أن تتدخل عسكريًا ملنع تنفيذ قرار التقسيم بالقوة ،واندلعت احلرب
بعد إعالن إمهاء االنتداب وإعالن قيام دولة إسرائيل  15مايو  ،1889وكانت نتيجة هذه احلرب اهلزمية اليت منيت مها
الدول العربية املشاركة.19

-

 -11ابراهيم ابراش ،البعد القومي للقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.21
- 12زاهد رودسان ،ساطع احلصري :رائد التنظري للفكرة القومية العربية ،جامعة قطر ،مجلة كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية ،العدد احلادي والعشرين،
1889م ،ص.325
- 13زاهد رودسان ،مرجع سابق ،ص .321
- 18زاهد رودسان ،مرجع سابق ،ص .328
- 15حممد حسن صاحل منسي ،تصريح بلفور والتناقض بني موقف الشعب وموقف الزعامة ،مصر ،مؤسسة األهرام ،مجلة الطليعة  ،السنة  ،5العدد  ،11نوفمرب
 ،1818ص.19
- 11نافع احلسن ،الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة إىل املنابع األصلية ،فلسطني ،مجلة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  ، 11حزيران
 ،2998ص .338
 -11انظر ما يلي:
عادل غنيم ،حركة التررر الفلسطيين والفكر القومي العريب ،قطر،جامعة قطر،حولية كلية اإلنسانيات والعلوم اإلنسانية ،العدد الثالث1891 ،م ،ص .81
إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.11
 - 19إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص ص.18 - 19
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بارزا يف
كما سبقت اإلدارة ،فقد دهدت مرحلة ما بني احلربني العامليتني األوىل والثانية حرا ًكا سياسيًّا قوميًا ً
املشرق العريب ،فقد خضعت بلدانه للنفوذ االجنليزي والفرنسي وولدت يف ظل االحتالل واالنتداب حركات استقاللية
خمتلفة :يف مصر حزب الوفد ،ويف سوريا الكتلة الوطنية ،ويف العراق حزب االستقالل ،إىل جانب أحزاب وحركات
أخرى ،وكانت هذه األحزاب واحلركات تطالب باالستقالل وجالء اجليوش األجنبية من خالل انتهاج سياسات معتدلة
أساسها احلوار والتسوية مع احملتل األجنيب .ويف املقابل تنامت التيارات القومية خاصة يف أوساط املثقفني القوميني
العرب اليت كانت ترفض املساومة وتتمسك باحلقوق القومية ،لكنها كانت مبعثرة وحتتاج إىل التظيم والربامج السياسية
أثرا
الواضرة والقيادة الواعية والقادرة على حتمل املسئولية ،ويف هذه األجواء نشأت عصبة العمل القومي ،واليت تركت ً
كبريا يف األوساط القومية العربية ولكن اخلالفات داخلها وعدم التجانس بني أعضائها وانتهازية البعض وطموحات
ً
حجما كان هلا دور
البعض اآلخر أدت إىل تفكك العصبة وبدأت تظهر على أنقاضها تنظيمات وحركات عربية أصغر ً
يف تأسيس الكيانات القومية اليت صعدت بالعمل القومي العريب إىل ذروته فيما بعد.18
انتشر الفكر القومي العريب يف معظم الدول العربية عرب كيانات ثالثة؛ هي :الناصرية ،وحزب البعث ،وحركة
ووصوال
ومرورا بسوريا والعراق والسودان
ً
القوميني العرب ،وتكونت لثالثتها فروع يف معظم الدول العربية سواء يف مصر ً
إىل موريتانيا ،وحىت الدول اخلليجية عرفت إرهاصات هلذا الفكر وتنظيمات حمدودة وسرية ،وانتشر الفكر القومي الذي
أكد على الوحدة العربية ومواجهة االستعمار األجنيب والتررر العريب واالدرتاكية والعدالة االجتماعية ،29وتنوعت
إسهامات الكيانات القومية يف القضية الفلسطينية باعتبارها أحد املوضوعات املركزية يف سياساهتا ،ومل يقتصر املوقف
من القضية يف إصدار البيانات والقيام باملظاهرات بل دارك بعض أعضاء هذه التنظيمات يف الكفاح املسلح ،حيث
أصدر حزب البعث العريب االدرتاكي يف سورية قرارا يف  1889/1/23باالدرتاك يف اجملهود احلريب وإرسال أول كتيبة
إىل اجلبهة بقيادة اللجنة التنفيذية للرزب ،21وكان موقف احلزب بعد استالم السلطة من القضية الفلسطينية استمر ًارا
ملوقفه املبدئي واعتباره أن هذه القضية هي القضية املركزية لألمة العربية ،ومل خيل بيان عن احلزب ومؤمتراته من إدارته إىل
إمجاال على دعمه غري احملدود إلسرائيل.22
قضية فلسطني واملطالبة باحلقوق الفلسطينية ودجب التأييد الغريب ً
وتبلورت الناصرية كرركة سياسية من خالل منهج مجال عبدالناصر يف مصر ،وجتاوبت معه قطاعات عريضة من
اجلماهري يف عدد كبري من الدول العربية خصوصاً يف اطار طرحه للمشروع القومي العريب لترقيق االستقالل الوطين
والتنم ية االقتصادية والعدالة االجتماعية يف مواجهة االستعمار واإلمربيالية والصهيونية وضد مشاريع اهليمنة األجنبية
على الوطن العريب يف اجلزائر واليمن واستعادة فلسطني ،وكانت للتنظمات السياسية الناصرية اليت تأسست يف مصر
وعلى امتداد الوطن العريب الدور األكرب يف تعبئة هذه اجلماهري وحشدها حتت راية املشروع القومي العريب.23
وهكذا تبلور التيار القومي بأحزاب سياسية وأنظمة حاكمة منذ مخسينيات القرن العشرين ،وأجنز عرب مقاومات
مسلرة أحيانًا وانقالبات عسكرية أحيانًا أخرى باإلضافة إىل مد مجاهريي كاسح  ..طرد جيوش االحتالل من مناطق
هتديدا مبادرا خلريطة التجزئة بإقامة دولة الوحدة النواة بني مصر وسورية عام .1859
واسعة من الوطن العريب ،ودكل ً
 - 18منري احلمش ،حزب البعث العريب االدرتاكي (احللقات األوىل ـ التأسيس ـ الترول إىل تنظيم قومي) ،يف حممد مجال باروت (إدراف) ،األحزاب واحلركات
والتنظيمات القومية يف الوطن العريب،مرجع سبق ذكره ،ص.18-13
- 29مفيد الزيدي ،حزب البعث العريب االدرتاكي يف العراق ،يف املرجع السابق ،ص.291
 - 21منري احلمش ،حزب البعث العريب االدرتاكي يف سورية ( ،)2995 - 1853يف املرجع السابق ،ص.115
 - 22املرجع السابق ،ص.119
- 23عبدالغفار دكر ،الناصرية وتنظيماهتا السياسية يف مصر ،يف املرجع السابق ،ص.891
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لكن مع فشل هذه الوحدة  1811واالنقالبات العسكرية يف كل من العراق وسورية وفشل مشروع الوحدة الثالثية بني
مصر وسورية والعراق وما ترتب على ذلك من اصطفافات وصراعات داخل التيار القومي العريب ذاته ،28مثل ذلك
بداية العد العكسي للرركة القومية ،إال أن هزمية  1811هي اليت مثلت االنتقال املفصلي بني مرحلة الصعود اليت
دهدها مشروع النهضة العريب ،ومرحلة انكفائه املستمرة حىت اليوم25؛ حيث مت استغالل هزمية  1811يف القضاء على
التيار القومي بطرق متنوعة؛ ففي مصر عمدت النظم السياسية اليت أعقبت نظام مجال عبدالناصر يف حتميل الفكر
القومي اهلزمية والرتاجع والكوارث اليت تعرضت هلا مصر ،يف حني وظفها النظام السوري يف متكني نفسه واهليمنة على
الساحة السياسية السورية؛ فبعد أقل من ثالثة أدهر على اهلزمية عقد حزب البعث مؤمتره الثالث االستثنائي من أجل
إقرار اسرتاتيجية نضالية جديدة من أجل حترير األراضي العربية احملتلة ،واعتماد الكفاح املسلح كأساس إلزالة العدوان،
كما أقر مركزية السلطة والقيادة السياسية للثورة اليت ينبغي أن ميارسها احلزب ممثال بقيادته العليا ،وتوسيع نفوذ
املنظمات الشعبية وتدعيم اجليش الشعيب وجلان الدفاع عن الوطن وحماربة التنظيمات السياسية الرجعية واملعادية .وهكذا
يتضح أن حزب البعث استغل هزمية  1811بدال من أن يقيم سياسات احلزب ويترمل مسئولية اهلزمية يف أن ميكن
احلزب من مفاصل الدولة ويقضي على املعارضة حتت مزاعم "حماربة التنظيمات السياسية الرجعية واملعادية".21
ثانيًا -وعد بلفور بداية ضياع فلسطين:

يف  2نوفمرب  1811أي قبل أن يحتل اجليش الربيطاين فلسطني أصدر آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا ما يعرف

بـ"وعد بلفور ،21وبعد أن نشرت وكالة رويرتز التصريح ونقلته عنها الصرف العربية واملصرية الصادرة يف
خصوصا أن الدول الغربية تعاملت مع التصريح باهتمام
مستمرا حىت اآلن
اهتماما
 ،291811/11/19أخذ التصريح
ً
ً
ً
كبري فأيدته فرنسا رمسيا يف فرباير  1819وتبعتها إيطاليا يف مايو من العام نفسه مث بقية دول احللفاء ،وعندما عقد
مؤمتر الصلح يف باريس يف يناير  1818استطاعت احلركة الصهيونية أن تعمل على استصدار وثيقة دولية تضمن ما
جاء يف وعد بلفور متثلت يف صك االنتداب الربيطاين على فلسطني الصادر .281822
أرضا ال متلكها هي فلسطني ،إىل مجاعة ال حق هلا فيها
ومبوجب هذا الوعد منرت دولة استعمارية هي بريطانيا ً
هي احلركة الصهيونية وذلك على حساب من ميتلكها إرثًا عن أبائه وأجداده منذ آالف السنني وميلك ح ًقا مطل ًقا فيها،
هو الشعب العريب الفلسطيين ،39وقد كان وعد بلفور نقطة حتول مهمة يف جهود احلركة الصهيونية لالستيالء على
فلسطني ،31ومل ينقطع الدور الربيطاين يف متكني اليهود من أرض فلسطني بالوعد ،بل عمدت إىل تعيني هربرت
صموئيل أول مندوب ٍ
سام يف فلسطني ،والذي وضع البالد يف حاالت سياسية واقتصادية تسمح بإقامة الوطن القومي
اليهودي ،وكان له من قدراته الشخصية والعقلية ما ساعده على تسخري كل اإلمكانات والوسائل لوضع أساس راسخ
للوطن القومي اليهودي ،32وذلك يف ضوء إدراك بريطانيا لعناصر القوة يف اإلقليم واملمثلة يف ثالث قوى هي :احلركة
-28ـ حبيب عيسى ،أنصار الطليعة العربية :امليالد ـ االألهداف ـ العوائق ،يف املرجع السابق ،ص.581
-25ـ يوسف مكي ،حزب البعث العريب االدرتاكي يف اخلليج العريب ،يف املرجع السابق ،ص.311
-21ـ منري احلمش ،حزب البعث العريب االدرتاكي يف سورية ( ،)2995 - 1853مرجع سابق ،ص.135
 -21علي الدين هالل ،وعد بلفور وأضواء جديدة على مؤامرة دولية  ،قطر ،مجلة الدوحة ،يناير  ،1891ص .38
 -29عواطف عبد الرمحن ،مصر وفلسطين ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة،العدد،21فرباير  ،1899ص.91
 -28علي الدين هالل ،وعد بلفور وأضواء جديدة على مؤامرة دولية ،مرجع سابق ،ص .38
 -39عصام دريح ،وعد بلفور بعد  18عاما ،قطر ،مجلة الدوحة ،نوفمرب 1891م ،ص .39
 -31علي الدين هالل ،وعد بلفور وأضواء جديدة على مؤامرة دولية ،مرجع سابق ،ص .39
 - 32عادل غنيم ،حركة التررر الفلسطيين والفكر القومي العريب ،مرجع سابق ،ص .19
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العربية ،واملطامع الفرنسية ،واحلركة الصهيونية ،وكان على بريطانيا أن تدخل يف سلسلة اتفاقات أو معاهدات أو
تعهدات ضمنت هلا مصاحلها ،33ومكنت من إنشاء الكيان الصهيوين.
وهكذا ال ميكن فصل وعد بلفور عن األحداث الكربى اليت دهدها العامل يف الربع األول من القرن العشرين،
خصوصا احلرب العاملية األوىل وحساباهتا وتوازناهتا واالتفاقيات اليت متت خالهلا ،وكذلك توجد روابط بينه وبني اتفاقية
سايكس-بيكو ،كما أنه غري بعيد عن تفامهات حسني-مكماهون ،وبعده فيصل-وايزمان ،كما حضر وعد بلفور يف
38
وحتديدا يف الربع
مبكرا
مت
لذلك
التجهيز
أن
خاصة
،
صك االنتداب ،وكلها أمور مرتبطة بامهيار االمرباطورية العثمانية
ً
ً
األخري من القرن التاسع عشر؛ حيث بدأت اهلجرات اليهودية بالتدفق على فلسطني ،واليت مل جتد من يقف يف
وجهها ،35وقد دكل وعد بلفور مالمح املخطط االستعماري يف املنطقة العربية باقرتان التجزئة العربية بنفي عروبة
فلسطني وقيام إسرائيل ،وأن هذه الثنائية (التجزئة وإسرائيل) هي اليت حكمت مسار األحداث يف املنطقة العربية وتركت
بصماهتا على املنطقة فكريًّا وسياسيًّا منذ وعد بلفور وحىت اليوم.31
ويف ضوء ما متت اإلدارة إليه من التعريف بوعد بلفور وما سبقه من إدارة لتطور الفكر القومي العريب ،ميكن رصد
موقف التيار القومي من وعد بلفور ،وإلدراك هذا املوقف بصورة دقيقة سيتم مقارنته باملوقفني الرمسي والشعيب من
الوعد.
ثالثًا -المواقف المختلفة من وعد بلفور:

أـ موقف احلكومات والدول العربية:
مؤيدا للخطوات الربيطانية يف فلسطني ،حىت إن إمساعيل صدقي ،وزير
كان هناك موقف عام للركومات العربية ً
أمرا باعتقال الفلسطينيني الذين هتفوا ضد وعد بلفور أثناء مرور وزير اخلارجية
الداخلية املصري أصدر يف عام ً 1825
الربيطاين آرثر بلفور (صاحب الوعد) بالقاهرة الفتتاح اجلامعة العربية بفلسطني ،وكذلك أوفدت حكومة أمحد زيور
بادا ،أمحد لطفي السيد مندوبًا عن اجلامعة املصرية حلضور االفتتاح  ،311825كما وقفت حكومة حممد حممود يف
عام  1828ضد ثورة دعب فلسطني وكتبت جريدة (السياسة) هتدد الوطنيني الفلسطينيني بالطّرد لتهديدهم الرأي
العام؛ وذلك خوفًا من غضب بريطانيا ومن أي عامل يثري الشعب املصري الكاره حلكمهم .39وعندما توىل إمساعيل
فضال عن اإلرهاب والبطش الذي مارسه ضد
كثريا من الصرف الوطنية ً
صدقي الوزارة سنة  1839صادر وأغلق ً
احلركة الوطنية املصرية ،حيث أغلق جريدة (الشورى) الفلسطينية اليت كانت تصدر يف مصر وكان صاحبها حممد علي
الطاهر من مؤيدي حزب الوفد ،لكنه أبقى صريفة (إسرائيل) اليت أنشأها ألربت موصريي  1829وكانت لسان احلركة
38
اضرا من تأييد وعد بلفور يف ذلك الوقت متثل يف مشاركة
الصهيونية يف مصر  ،بل إن للركومة املصرية موق ًفا و ً
حمافظ اإلسكندرية يف االحتفاالت اليت أقامها اليهود يف اإلسكندرية مبناسبة صدور وعد بلفور ،فقد دهدت
-33ـ يوسف ايوب حداد ،وعد بلفور :ازدواجية واحنياز ،فلسطني ،شؤون فلسطينية ،العدد  ،115-118أكتوبر ،1891ص.82
 - 38ابراهيم خليل إبراش ،السياق التارخيي لصدور وعد بلفور وتداعياته على املسألة الوطنية الفلسطينية ،فلسطني ،شؤون فلسطينية ،عدد ، 211دتاء ،2911
ص.11
- 35ابراهيم خليل إبراش ،السياق التارخيي لصدور وعد بلفور ،مرجع سابق ،ص.18
 - 31املرجع السابق ،ص. 31
- 31عواطف عبد الرمحن ،مصر وفلسطني ،مرجع سابق ،ص.82
- 39طارق اهلامشي ،الفكر القومي جلمال عبد الناصر ،المستقبل العربي ،مج ،9ع ،98فرباير1891م ،ص.121
- 38عواطف عبد الرمحن ،مصر وفلسطني ،مرجع سابق ،ص.82
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اإلسكندرية مظاهرتني كبريتني؛ مت تنظيمهما عقب اإلعالن عن إصدار الوعد مبادرة ،وقد ساد االجتماعني محاس كبري
بسبب وعد بلفور وتقرر يف االجتماع الثاين -يف حضور حمافظ اإلسكندرية -إرسال برقييت دكر وتقدير؛ األوىل لرئيس
حكومة بريطانيا ،والثانية إىل القيادي الصهيوين حاييم وايزمان.89
منفردا يف ذلك ،فكذلك كان موقف الشريف حسني وابنه فيصل اللذين استنجد
ومل يكن املوقف الرمسي املصري ً
مهما الشعب العريب سواء من فلسطني أو السوريني املقيمني يف القاهرة إللغاء الوفد (الوفد العريب إىل مؤمتر باريس) ،إال
دورا بارزاً يف تسويق القبول به ،فبعد أن استقبل الشريف حسني مبعوث بريطانيا إليه واقتنع برأيه أرسل إىل
أمهما لعبا ً
قادة الثورة العربية يف بالد الشام ومصر يبلغهم أنه تلقى تأكيدات من احلكومة الربيطانية بأن توطني اليهود يف فلسطني
لن يتعارض مع استقالل العرب فيها وحثهم يف الوقت نفسه على االستمرار يف تصديق الوعود اليت قطعتها بريطانيا
81
مقاال يف جريدة (القبلة) العدد  193يف 23
على نفسها للعرب حول نيل احلرية وقيام دولة عربية مستقلة  ،وكتب ً
مارس  ، 1819ميتدح فيه اهلجرة اليهودية ويشجعها ،وقد تبىن ابنه فيصل املوقف عينه ،ومت لقاء بينه وبني وايزمان يف
العقبة نتجت عنه اتفاقية تضمنت القبول بالوعد ،82كما قام الشريف حسني بإيفاد ابنه إىل أتباعه يف مصر عقب
الرسالة اليت أرسلوها إليه يطالبونه مبوقف حاسم من الوعد ،خيربهم بأنه تلقى تأكيدات من احلكومة الربيطانية بأن وجود
اليهود يف فلسطني لن يتعارض مع استقالل العرب على ما ذكرنا.83
ورغم ذلك كانت هناك بعض االستثناءات اليت متثلت ىف دفاع وزير خارجية مصر يف حكومة حزب الوفد أمام
عصبة األمم عن حقوق الشعب الفلسطيين ،ومنعت حكومة الوفد سفر العمال املصريني الذين طلبتهم السلطات
الربيطانية ليرلوا حمل عمال فلسطني خالل اإلضراب ،كما تكونت جامعة الرابطة العربية عام  1831برئاسة أحد
زعماء حزب الوفد ورئيس جملس الشيوخ حممود بسيوين .88ويكشف ذلك -من جانب خاص -عن أن القومية العربية
مل تكن متعارضة مع الليربالية أو الدميقراطية كما ذهبت إىل ذلك النظم القومية الح ًقا عندما وظفت القومية لتسويغ
وتسويق مهجها االستبدادي ،إال أن السمت العام للموقف الرمسي العريب هو موقف احلذر والرتقب لألحداث اجلارية يف
85
جيدا واستخدمت احلكومات -إال
فلسطني مث التدخل كوسيط وكطرف حمايد يف النزاع  ،وقد أدركت بريطانيا ذلك ً
فيما ندر -يف وقف الثورة وتدجينها ،81وقد غلب على هذا املوقف الشعارات حىت إن ما يتم االحتفاء به من أقوال
وعدا ملن ال
جلمال عبدالناصر ويتم ترديده حىت اليوم ال خيرج عن الشعارات؛ فهو القائل" :لقد أعطى من ال ميلك ً
يسترق ،مث استطاع االثنان -من الميلك ومن اليسترق -بالقوة واخلديعة أن يسلبا صاحب احلق الشرعي فيما ميلك
وفيما يسترق".81
ب -موقف الزعامات القومية /العربية:
 -89حممد حسن صاحل منسي ،تصريح بلفور والتناقض بني موقف الشعب وموقف الزعامة ،مصر ،مؤسسة األهرام ،مجلة الطليعة ،السنة  ،5العدد  ،11نوفمرب
 ،1818ص.12
- 81عصام دريح ،وعد بلفور بعد  18عاما ،مرجع سابق ،ص .35
- 82يوسف ايوب حداد ،وعد بلفور :ازدواجية واحنياز ،مرجع سابق59 ،ص ص.51-
 - 83حممد عبد الرؤوف سليم ،العرب وتصريح بلفور ،مجلة الشرق األوسط ،مصر ،مركز حبوث الشرق األوسط جبامعة عني مشس ،عددد ،1يناير 1818م  ،ص
.291-299
 -88طارق اهلامشي ،الفكر القومي جلمال عبد الناصر ،مرجع سابق ،ص ص.129-121
 -85ياسني احلافظ ،من وعد بلفور إىل قيام الدولة :دور التآخي العريب يف تأسيس اسرائيل  ،فلسطني ،شؤون فلسطينة ،العدد  ،91،92سبتمرب  ،1819ص.25
- 81إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.19
-81ـ عصام دريح ،وعد بلفور بعد  18عاما ،مرجع سابق ،ص .39
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بعد أن نشرت وكالة رويرتز تصريح بلفور ونقلته عنها صرف القاهرة يف  1811/11/19عقد الزعماء السوريون
املقيمون يف القاهرة عدة اجتماعات فيما بينهم واستقر رأيهم على إيفاد وفد إىل الشريف حسني ،وكان رده كما
سبقت اإلدارة يطالبهم بالثقة يف بريطانيا ،كما قرروا إرسال برقية احتجاج إىل وزير اخلارجية الربيطاين ،وقد عمد
املسئولون الربيطانيون يف القاهرة إىل التسويف وحاولوا هتديد الزعماء السوريني إلثنائهم عن إرسال الربقية إىل لندن ،إال
أن ذلك مل جيد نف ًعا ومت إرسال الربقية مشفوعة مبذكرة خاصة تعرب عن وجهة نظر املسئولني الربيطانيني يف القاهرة،89
واضطرت احلكومة الربيطانية إىل الرد ،فأصدرت بيانا حول سياستها يف الشرق العريب يف أواسط يونيو .881819
ورغم ذلك استطاع الربيطانيون إقناع السوريني بعدم خطورة التصريح ،وأنه ليس لتمكني اليهود من فلسطني ،ومت
هتديد من مل يقبل اإلقناع ،بل مت استغالهلم يف توضيح هذا املوقف للفلسطينيني ،وسافرت بعثة من هؤالء السوريني إىل
فلسطني إلقناع أهلها بعدم خطورة اليهود.59
ورغم تنظيم زعماء الشعوب العربية العديد من املؤمترات من أجل فلسطني كان أمهها :مؤمتر بيت املقدس
 ،511839ومؤمتر  1831والبيان الصادر عنه املتضمن ألهداف املؤمترين وتطلعاهتم القومية ،52وإدادهتم باجلهود اليت
بذلت من أجل حتقيق كيان عريب مستقل يشمل األقطار العربية املختلفة ،ويوصل األمة العربية إىل االستقالل الذي
تتمتع به أمم العامل احلرة ،وكان أهم ما متخضت عنه أعمال املؤمتر ما يممسي بالميثاق القومي العربي الذي يعد وثيقة
مهمة من وثائق احلركة القومية العربية آنذاك ،عربت عن حق اإلميان بالوحدة العربية واإلحساس باخلطر الذي متثله
احلركة الصهيونية ليس على دعب فلسطني فرسب ،بل األمة العربية عموما ،53وكذلك مؤمتر القاهرة الربملاين عام
حدا ملهازل االستعمار وأطماع اليهود ،58إال أن ذلك مل يسفر عن إجناز حقيقي
 1839حاولوا فيها أن يضعوا ً
خصوصا يف ظل ما رصده بعض الباحثني من طبيعة احلركة العربية واحتوائها على دخصيات عربية بارزة كانت عبئًا
ً
على اجلهد القومي ا لعريب ،فسارت به إىل وجهة أبعدته عن اخلط الوطين فاتسم العمل الوطين العريب بالضعف
والتساهل والتخبط .فقد عملت مجاعات منهم على بلبلة فكرة القومية العربية فنادى فريق بالفكرة اإلسالمية ،بينما
دعا فريق آخر للقومية احمللية يف حني عمل فريق ثالث منهم للقومية العربية ،أما أغلبية العرب املستوطنني يف مصر
واملهتمني بالعمل العريب القومي فقد اهتموا بالتجارة وإصدار الصرف وبدافع من احلرص على تنمية ثرواهتم اضطروا إىل
نفاق املستعمر والتردث دائما بفضله.55
وقد أظهرت ثورة  1831أن دروط حتول الثورة الوطنية يف فلسطني آنذاك إىل ثورة قومية عربية مل تكن ناضجة؛
فأوضاع القومية العربية مل تكن تسمح هلا باالستفادة من الزخم الثوري الذي مثلته الثورة يف فلسطني واقتناص هذه
الفرصة التارخيية؛ ذلك أن احلركة القومية العربية حتولت إىل تيارات إقليمية هيمنت على كل منها متطلبات العمل
اإلقليمي ومتطلبات مواجهة املشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف كل قطر على حدة ،إضافة إىل ذلك فإن
 - 89حممد حسن صاحل منسي ،تصريح بلفور والتناقض ،مرجع سابق ،ص.12
 -88يوسف ايوب حداد ،وعد بلفور :ازدواجية واحنياز ،مرجع سابق،ص.83

 -59حممد حسن صاحل منسي ،تصريح بلفور والتناقض ،مرجع سابق ،ص.15

 -51سعد الدين اجليزاوي ،تصريح  2نوفمرب بني بلفور وامليثاق ،القاهرة  ،الرسالة ،العدد رقم  31 ،1933أكتوبر  ،1813ص.11
-52إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.55
-53ياسني احلافظ ،من وعد بلفور إىل قيام الدولة ،مرجع سابق ،ص28
 - 58سعد الدين اجليزاوي ،تصريح  2نوفمرب بني بلفور وامليثاق ،مرجع سابق ،ص.11

- 55حممد عبد الرؤوف سليم ،العرب وتصريح بلفور ،مرجع سابق ،ص

ص .299-291
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السلطة السياسية انتقلت من يد القوميني وقادة احلركة القومية إىل يد الفئات اجلديدة اليت أفرزها واقع التجزئة؛ وهي
فئات تتناىف مصلرتها مع مصلرة الوحدة العربية اجلماهريية ألمها منتفعة من واقع التجزئة وحممية جبراب القوة
االستعمارية.51
ج ـ املوقف الشعيب العريب:
كان للتيار الشعيب يف الوطن العريب السبق يف معاجلة القضية الفلسطينية واالهتمام مها وتتبع أخبارها وعقد املؤمترات
بشأمها ومجع التربعات من أجل دهدائها ،51وكانت مظاهرات االعرتاض السنوية على الوعد أمرا مألوفا يف مصر ،حىت
إن مجال عبد الناصر كتب يف فلسفة الثورة" :وأنا طالب يف املدرسة الثانوية كنت أخرج مع زمالئي يف الثاين من نوفمرب
احتجاجا على وعد بلفور الذي منرته بريطانيا لليهود".59
من كل سنة
ً
وضح املوقف الشعيب العريب جبالء عندما زار "آرثر بلفور" دمشق عام  1825عقب مشاركته يف افتتاح اجلامعة
العربية ،حيث عم الغضب نفوس السوريني والفلسطينيني ،وخرجت بعض الصرف السورية منها القبس يف
1825/3/25م بصفرات بيضاء وإطار أسود وبعض العبارات اليت تندد بالوعد وعدد من الربقيات اليت تندد بالزيارة.
وعندما قدم بلفور من فلسطني بتاريخ 1825/8/9م احتشد املعرتضون على الزيارة يف الشوارع منددين بوجوده يف
دمشق ،ويف اليوم التايل خرجت املظاهرات باآلالف وأطلقت قوات الشرطة والدرك النار على املتظاهرين لتفريقهم،
فسقط عدد من القتلى واجلرحى من الطرفني ،ومت ترحيل بلفور على وجه السرعة وغادر إىل بريوت بتاريخ
1825/8/19م ،58كما خرجت املظاهرات يف العديد من البالد العربية؛ ومنها مصر كما سبقت اإلدارة ،عندما قام
إمساعيل صدقي مبواجهة هذه املظاهرات عسكريًا .والواقع أن ردور الفعل اليت أحدثتها زيارة بلفور لفلسطني مل تقتصر
على أهل فلسطني فرسب ،بل قامت مجيع بالد الشام تقامسها أحزامها وتشاطرها دعورها ،19فقد أيقظ االحتالل
األجنيب للوطن العريب يف نفوس العرب الشعور باملهانة وصار العرب ينشدون يف الوحدة العربية اخلالص من
االستعمار.11
مسارا حركيًا مبشاركة متطوعني عرب إىل جانب الشعب الفلسطيين يف
واختذ هذا التضامن مع القضية الفلسطينية ً
ثورته عام 1831م ،واملسامهة املبادرة يف الكفاح املسلح يف فلسطني ،12إضافة إىل التظاهرات الشعبية الواسعة اليت
قامت يف الكثري من املدن والقرى يف سوريا ولبنان ودرق األردن ،كما أقيمت مهرجانات دعبية وعقدت اجتماعات
عامة يف مدن مصر وا لسودان واملغرب وتونس واجلزائر وليبيا ،وألقيت خطب محاسية دعي فيها إىل تأييد الثورة
الفلسطينية والتنديد بالساسة الربيطانية يف فلسطني وسياسة احلركة الصهيونية اهلادفة إىل إقامة وطن لليهود يف فلسطني،
وكان أهم تعبري عن التضامن الشعيب العريب مع الشعب الفلسطيين واعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية متثل يف تدفق
املتطوعني العرب للنضال العسكري إىل جانب الفلسطينيني.13
 -51إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.11
- 51عواطف عبد الرمحن ،مصر وفلسطني ،مرجع سابق ،ص.81
- 59طارق اهلامشي ،الفكر القومي جلمال عبد الناصر ،مرجع سابق ،ص.128
 58ـ-سهيل املالذي ،وعد بلفور بني احللم الثورات و والدولة العدوانية ،مجلة الفكر السياسي ،احتاد الكتاب العريب بدمشق ،سوريا ،سلسلة  ، 11العدد  ، 2998 ،33ص.99
 -19عواطف عبد الرمحن ،مصر وفلسطني ،مرجع سابق ،ص.118
- 11طارق اهلامشي ،الفكر القومي جلمال عبد الناصر ،مرجع سابق ،ص.128
 -12ياسني احلافظ ،من وعد بلفور إىل قيام الدولة ،مرجع سابق ،ص.25
- 13إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.11
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وقد مثل التجاوب اجلماهريي العريب مع ثورة الشعب الفلسطيينة داللة ذات مغزى؛ حيث أكدت عمق املشاعر
القومية لدى الشعب العريب وعدم استطاعة حدود التجزئة الوطنية ،واهليمنة االستعمارية والعقلية اإلقليمية للركام ،وأد
هذا الشعور املتدفق الذي اخرتق احلواجز واحلدود ليعرب عن التواصل واالستمرارية يف وحدة اهلدف ووحدة املصري.18
ومن اجلدير بالذكر أن القومية العربية –دعورا وحركة -اليت بزت حول قضية فلسطني وأدعلها وعد بلفور ،مل تكن
على صلة بإدكاليات تأصيل القومية ،وخاصة فيما يتعلق بالعالقة بني العروبة واإلسالم؛ إذ كانت الشعوب والنخب
املدافعة عن احلق الفلسطيين ال تفهم –غالبا -مثل هذا التعارض ،وال تدعو إىل قومية علمانية.

خاتمة:
تعد قضية حترير فلسطني هي القضية املركزية اليت تتوحد عربها األمة ،وحتقق استقالل األوطان وتصون أمنها القومي
وحترر مواطنيها من االستبداد والفساد والظلم االجتماعي وجتدد التواصل برتاث األمة احلضاري15؛ حيث مثل الكيان
الصهيوين حتديًا على األمن القومي العريب ،والذي جتسد تارخييًا يف العدوان العسكري ،وضم األراضي واهلجرة البشرية
اليهودية واالستيطان وإنكار احلقوق الفلسطينية ،11كما اقرتن ظهور احلركة القومية وتطورها املستمر خبصوصية املسألة
ومعربا أمام كل من يحاول بناء القومية العربية وترسيخها
جسرا ً
الفلسطينية؛ حيث كان املدخل الفلسطيين دائما يشكل ً
من خالل مظهرها األساسي :الوحدة العربية ،أو أمام من يحاول ضرب هذه احلركة القومية ووأدها من خالل إجهاض
أي حترك وحدوي عريب .11وقد عزز هذا التيار الوعي بطبيعة املخططات االستعمارية والصهيونية يف املنطقة العربية
وأمهية حتقيق الوحدة العربية ملواجهتها.19
وقد اعترب القوميون العرب أن الصراع الدائر يف املنطقة ،والذي تعترب فلسطني ساحته األساسية ،هو صراع يضرب
جبذوره يف التاريخ ،وأنه خطر دامل يهدد األمة العربية بوجودها احلضاري ودخصيتها القومية؛ وهذا يعين أن األمة كلها
مطالبة بالتصدي هلذا اخلطر ،والذي ال جتسده دولة إسرائيل فرسب بل اليهودية العاملية ،ويعترب التيار القومي أن هذا
الصراع لن ينتهي إال بنهاية أحد الطرفني ،18إال أن هذا اإلدراك توقف عند إطالق هذه الشعارات؛ األمر الذي صاغ
صورة مشوهة أضرت بالقضية الفلسطينية بصورة مبادرة .كما يتوجب التمييز بني القومية وأيديولوجية املقاومة والتررر
من االضطهاد االستعماري ،وأيديولوجية الدولة القومية اليت انبعثت يف اخلمسينات والستينيات من القرن املاضي،19
وأقصت العديد من التيارات والفئات يف اجملتمعات العربية حتت دعارات مواجهة اخلطر الصهيوين.
من ناحية أخرى ،جتدر اإلدارة إىل أن النتيجة األهم اليت توصل إليها الباحث من خالل املقارنة هي متايز املواقف
الشعبية عن املواقف الرمسية والقومية من وعد بلفور ،ومتيز املوقف الشعيب العريب الذي تفرد بتنرية املصاحل الذاتية
وصوال إىل تضرية بعضهم حبياهتم حىت جملرد
والضيقة وتغليبه للقضية ومقاومته للمستعمر بكل ما لديه من إمكانات ً
 -18إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.11
 -15معن بشور وأخرون ،حلقة نقادية حول سبل استنهاض العمل القومي العريب ،المستقبل العربي ،مج ،35ع ،892أغسطس  ،2912ص .92
 -11علي الدين هالل،الوحدة واالمن القومى العريب ،لبنان ،الفكر العربي (معهد االحتاد العريب) مج،2ع،12-11سبتمرب ،1818ص.89
 -11ابراهيم ابراش ،البعد القومي للقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.15
 - 19نافع احلسن ،الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة إىل املنابع األصلية ،مرجع سابق ،ص .338
 -18إبراهيم إبراش ،البعد القومي والقضية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.82-81
 - 19علي عباللطيف أمحيدة (إعداد وحترير) ،ما بعد االستعمار والقومية في المغرب العربي :التاريخ والثقافة والسياسة ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،يوليو  ،2918ص.29
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االعرتاض على زيارة صاحب الوعد كما حدث خالل زيارته إىل دمشق عام  ،1825ناهيك عن املشاركة املبادرة
لقطاعات واسعة من الشعوب العربية يف الكفاح املسلح ضد الكيان الصهيوين؛ األمر الذي مت استغالله من قبل
التيارات القومية واملؤسسات الرمسية لترقيق مصاحل سياسية أو حىت اقتصادية مالية.
امللرظ األساس من كل ما سبق ،أن هذه األوضاع مستمرة يف الوقت الراهن يف سياق التدهور املادي واملعنوي؛
ولعل قضية التطبيع مع الكيان الصهيوين كادفة الستمرار هذه املعادلة بتفاصيلها من متيز املوقف الشعيب عن املوقف
الرمسي وموقف كثري من النخبة املثقفة خصوصا ،وأنه مل تعد خافية مرامي وأبعاد التطبيع بني إسرائيل واحلكومات
العربية . 11وتتسم عملية التطبيع بالشمول فهي غري مقصورة على اجلهات الرمسية أو أن يكون هناك عالقات سياسية
واقتصادية أو حىت عسكرية ،وإمنا أصبح التطبيع عملية ثقافية اجتماعية ترمي إىل إعادة تشكيل القيم واملفاهيم املتغلغلة
يف األوساط الشعبية ،وخطورة األمر تتمثل يف مساعي بعض املثقفني لبلورة نسق التطبيع وإدخاله يف وعي أوساط
واسعة من اجلماهري ويتابعون ذلك عرب إبداعاهتم يف سائر اجملاالت.12
*****

- 11جربان اجلابر ،التطبيع الثقايف ونسق القيم الوطنية ،يف عبدالغفار دكر (حترير) ،اليسار العربي وقضايا المستقبل ،القاهرة ،مركز البروث العربية ومكتبة مدبويل ،1889 ،ص.825
- 12جربان اجلابر ،التطبيع الثقايف ونسق القيم الوطنية ،مرجع سابق ،ص.831-825
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