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هد في فمدظين، من يعّج وعج بمفهر، الحي التدمت فيه بخيظانيا خالل الحخب العالسية األولى بتأييج إنذاء وطن قهمي لميه
دون أدنى شك أحَج أكثخ الهثائق الدياسية تأثيخًا في القخن الساضي، فإدراج هحا الهعج ضسن صك انتجاب بخيظانيا من 
عربة األمم عمى فمدظين، يعشي بذكل أو بآخخ أّن القانهن الجولي يزسشه، وبالتالي أصبح وعج بمفهر السبجأ التهجيهي 

، ما غّيخ  وجه 4ٗ1ٔل الدشهات الثالثين التالية، ليتّم تشفيح  الشهائي م  ييام إسخائيل في سشة لمحكم البخيظاني لمبالد خال
 الذخق األوسط وتاريخه.

مهّجهة من وزيخ الخارجية البخيظاني المهرد  4ٔ1ٔتذخين الثاني/ نهفسبخ  ٕكان الهعج عمى شكل رسالة قريخة بتاريخ 
يههدية في بخيظانيا المهرد ليهنيل وولتخ دي روتذيمج، بعج مهافقة مجمذ الهزراء آرثخ جيسذ بمفهر إلى رئيذ الجالية ال

 البخيظاني عمى الهعج، الحي أتى نّره عمى الشحه التالي:

"إّن حكهمة صاحب الجاللة تشظخ بعين العظف إلى تأسيذ وطن قهمي لمذعب اليههدي في فمدظين، وستبحل أقرى 
جهجها لتدهيل تحقيق هح  الغاية، عمى أن ُيفهم جميًا أّنه لن ُيؤتى بأّي عسل من شأنه أن يشتقص من الحقهق السجنية 

في فمدظين، وال الحقهق أو الهض  الدياسي الحي يتست  به اليههد  والجيشية التي تتست  بها الظهائف غيخ اليههدية السقيسة
 في أي بمج آخخ".

كان وعج بمفهر ثسخة جههد مشاصخي الرهيهنية داخل الحكهمة البخيظانية )بسن فيهم بمفهر، ورئيذ الهزراء ديفيج لهيج 
رئيذ االتحاد الرهيهني البخيظاني جهرج، وعزه مجمذ المهردات هخبخت صسهئيل( وخارجها. وقج لعب حاييم وايدمان، 

والستحجث الرهيهني الحيهي والسقش  ججًا، دورًا بالغ األهسية في تمك الجههد، إذ كان عمى عالقة  4ٔ1ٔمشح شباط/ فبخايخ 
 وثيقة وطهيمة األمج م  كّل من بمفهر ولهيج جهرج ووندتهن تذختذل والذخريات الشافحة األخخى من الشخبة الدياسية.

ظهر استخاتيجي، أمل السدؤولهن البخيظانيهن أن يؤدي "الشظخ بعين العظف" إلى مدألة إقامة وطن قهمي يههدي في من مش
فمدظين إلى كدبهم تأييج يههد الهاليات الستحجة وألسانيا وروسيا جههَدهم الحخبية، كسا هجفها أيزًا إلى تخسيخ مظالبتهم 

 مرخ وقشاة الدهيذ.بفمدظين بعج الحخب، التي تجعم سيظختهم عمى 

تّم إعجاد الهعج وصياغته في خزّم الحخب العالسية األولى، عشجما كانت بخيظانيا العظسى وفخندا تفّكخان في االستيالء 
عمى السقاطعات العخبية التابعة لـ اإلمبخاطهرية العثسانية بعج الحخب، متهّقعتْين انترار الحمفاء عمى دول السحهر بقيادة 

ن سبق لهاَتين القهَتين الغخبيَتين أن تفاوضتا بسهافقة اإلمبخاطهرية العثسانية، عمى تهزي  السقاطعات العخبية بين ألسانيا. وكا
مجاَلي الشفهذ الفخندي والبخيظاني، ليكهن كّل من لبشان وسهريا تحت الديظخة الفخندية وكّل من العخاق وشخق األردن وجدء 

ة السستجة من غدة إلى البحخ السيت بسا فيها الشقب( تحت الديظخة البخيظانية. أما عكا، والسشظق-من فمدظين )مشظقة حيفا
بيكه( في شهخ -باقي فمدظين، فيكهن تحت إدارة دولية. ووّق  البمجان عمى السعاهجة الدخية )السعخوفة باسم اتفايية سايكذ

بعج الثهرة البمذفّية. غيخ أنه في  4ٔ1ٔلثاني ، ولكن لم يتّم اإلعالن عشها عمى السأل إال في تذخين ا4ٔ1ٔأيار/ مايه 



الفتخة ذاتها، كان السشجوب الدامي البخيظاني في مرخ الديخ هشخي مكساههن، قج وعج سخًا الذخيف حدين، شخيف مكة، 
األميخ بأّن بخيظانيا ستجعم االستقالل العخبي بعج الحخب، وبشاًء عمى هح  الزسانات َأطمقت قهٌة عدكخية عخبية تحت ييادة 

 .4ٔ1ٔفيرل ابن الذخيف حدين، ثهرًة ضّج العثسانيين في حديخان/ يهنيه 

تشاقض وعج بمفهر بذكل مباشخ م  وعهد بخيظانيا لمعخب، فبعج وقت قريخ من صجور  دخمت القهات البخيظانية فمدظين 
.وتّم 4ٔ1ٔذخين األول/ أكتهبخ ، ثم لتكسل احتالل البمج م  حمهل ت4ٔ1ٔواستهلت عمى القجس في كانهن األول/ ديدسبخ 

فخض حكهمة عدكخية في فمدظين، األمخ الحي سسح ببجء تكخيذ دعائم الهطن القهمي اليههدي عمى األرض وفق وعج 
، أصبح صهيهني معخوف هه الديخ هخبخت 4ٕٓٔبمفهر حتى قبل انتجاب بخيظانيا عمى فمدظين رسسيًا: ففي تسهز/ يهليه 

في فمدظين، وفي آب/ أغدظذ وافقت اإلدارة السجنية الججيجة عمى أّول مخسهم هجخة يههدية، صسهئيل، أّول مشجوب ساٍم 
 فذخَّعت بحلك أبهاب فمدظين أمام الهجخات الالحقة.

عربة األمم، وأدخل إلى القانهن الجولي مفههم "الهصاية"  4ٔ4ٔفي هح  األثشاء، أسذ مؤتسخ باريذ لمدالم عام 
من ميثاق عربة األمم، أّن أراضي الجول السهدومة ستخز  "لهصاية  ٕٕجاب. وتهضح السادة السعخوف باسم نظام االنت

بأّن  ٕٕالجول الستقجمة" بالشيابة عن العربة إلى حين تتسّكن من حكم نفدها بشفدها. وعمى وجه التحجيج، اعتخفت السادة 
ة" خاضعة لمسداعجة اإلدارية لقهة مشتَجبة. وعمى رغم السقاطعات العخبية التي كانت تابعة لمدمظة العثسانية هي "دول مدتقم

أّن ميثاق عربة األمم نّص عمى أّنه يجب أن تكهن لخغبات السجتسعات "السقام األول في اختيار الجولة السشتَجبة"، تّم مشح 
 .4ٕٓٔاالنتجاب عمى فمدظين )كسا شخق األردن والعخاق( إلى بخيظانيا في مؤتسخ سان ريسه في نيدان/ أبخيل 

 مادًة: 1ٕ، عمى ديباجة و4ٕٕٔتسهز  ٕٗاشتسل صّك االنتجاب عمى فمدظين، الحي وافق عميه مجمذ عربة األمم في 

أّكجت الجيباجة التدام بخيظانيا السذخوع الرهيهني بالعبارات عيشها السبّيشة في وعج بمفهر، وبخرت ذلك بحجة لم تخد في وعج 
تخافها "بالرمة التاريخية التي تخبط الذعب اليههدي بفمدظين". أما بخرهص اإلشارة وزيخ الخارجية البخيظاني  وهي اع

، وكانت من العخب السدمسين 4ٕٕٔفي السئة وفقًا لمتعجاد البخيظاني سشة  4ٓإلى غالبية سكان فمدظين )حهالى 
م االنتقاص من "الحقهق السجنية والسديحيين(، فقج كخرت الجيباجة عبارة "الظهائف غيخ اليههدية في فمدظين"، ومبجأ عج

 والجيشية" لهح  الظهائف، وأغفمت هي أيزًا ذكخ حقهق العخب الدياسية أو الهطشية.

مقابل تقييج الحقهق العخبية واإلشارة إليها باقتزاب في الجيباجة، كانت مهاد صّك االنتجاب محذهة بالشرهص التي تفرل 
وع الرهيهني في فمدظين: فالسادة الثانية جعمت بخيظانيا مدؤولة "عن وض  مدؤوليات بخيظانيا السختمفة لخعاية السذخ 

البالد في أحهال سياسية وإدارية واقترادية تزسن إنذاء الهطن القهمي اليههدي"، والسادة الخابعة اعتخفت بـ السشظسة 
والتعاون م  بخيظانيا" بذأن السدائل  الرهيهنية )تحت اسم الهكالة اليههدية( باعتبارها الجهة السدؤولة عن "إسجاء السذهرة

كافة التي "قج تؤثخ في إنذاء الهطن القهمي اليههدي ومرالح الدكان اليههد في فمدظين"، في حين لم يتّم االعتخاف بهيئة 
ق عمى مساثمة لمغالبية العخبية. أما السادة الدادسة، فزسشت التدام بخيظانيا "تدهيل هجخة اليههد وتذجي  استيظانهم الهثي

األرض، بسا فيها األراضي األميخية واألراضي السهات غيخ السظمهبة لمسقاصج العسهمية". وشّجدت السادة الدابعة عمى أّن 



المغة العبخية مكانًة  ٕٕيتزّسن قانهن الجشدية الججيج "نرهصًا تدّهل اكتداب الجشدية الفمدظيشية لميههد"، ومشحت السادة 
 رسسية في فمدظين... وهمم جّخا.معادلة لمغة العخبية كمغة 

، وأبجى الدكان العخب مشح البجاية معارضتهم 4ٕٖٔأيمهل/ سبتسبخ  4ٕدخل االنتجاب عمى فمدظين حيد التشفيح رسسيًا في 
. وقج هيسشت 4ٕٔٔوأيار  4ٕٓٔلدياسة بمفهر بظخق عجيجة، بسا في ذلك التظاهخات واالشتباكات العشيفة في نيدان 

هر عمى ججاول أعسال اجتساعات السؤتسخ العخبي الفمدظيشي )الحي عقج في كانهن الثاني/ يشايخ وفي معارضة وعج بمف
 4ٕٖٔ، وفي حديخان 4ٕٕٔ، وفي آب 4ٕٔٔ، وفي حديخان 4ٕٓٔ، وفي كانهن األول 4ٕٓٔ، وفي أيار 4ٔ4ٔشباط 

(. 4ٖٓٔ، ونيدان 4ٕٖٔسهز ، وت4ٕٕٔإلى تسهز  4ٕٔٔ( والهفهد التي أرسمها إلى لشجن )من آب 4ٕ1ٔوحديخان 
وكانت السعارضة الفمدظيشية السدتسّخة الجاف  وراء الكتاب األبيض الحي أصجر  وزيخ السدتعسخات وندتهن تذخشل سشة 

، الحي سعى فيه إلى تهضيح أّن نّية بخيظانيا كانت إقامة وطن قهمي لميههد في فمدظين وليذ تحهيل مجسل 4ٕٕٔ
ّن هحا التهضيح لم يشف  بذيء في تهجئة األغمبية العخبية من سّكان البالد، فقج ووجهت لجان فمدظين إلى وطٍن لميههد، لك

، لجشة هايكخافت 4ٕٓٔ، لجشة بالين لمتحقيق البخيظانية سشة 4ٔ4ٔكخين األميخكية سشة  -التحقيق الستعايبة )لجشة كيشغ 
 ب( بسعارضة عخبية هائمة لدياسة بمفهر وتبعاتها.والمجان البخيظانية الستعايبة كافة حتى نهاية االنتجا 4ٕٔٔسشة 

وفي إطار الخد عمى التحخكات العخبية، شّمت الحكهمة البخيظانية جسي  جههد الدكان العخب الفمدظيشيين الهادفة إلى 
و أ -وله كان ندبياً -تحقيق االستقالل، حيث كانت في الهاق  تعتبخ أّي تحخك لمحرهل عمى أي تسثيل داخل اإلدارة 

 امتيازات ربسا تعكذ شيئًا من إرادة األغمبية، تشراًل من التدامها بسذخوع بشاء وطن قهمي لميههد في فمدظين.

وبقي التهتخ الشاتج عن التمكؤ البخيظاني في السداعجة عمى "تقخيخ السريخ" الحي وعجت به عربة األمم، والتفزيل الحي 
مية غخيبة إلى حّج كبيخ، مرجرًا دائسًا لمرخاع وعجم الخضا طهال فتخة يبجيه االنتجاب لمتظمعات القهمية الخاصة بأق

االنتجاب، تسامًا كسا التحّهل الحي أحجثه تجّفق السهاجخين اليههد وتظهيخ السؤسدات الرهيهنية. وبيشسا تمقت السشاطق 
(، وض  االنتجاب 4ٗ1ٔفي سشة واألردن  4ٖٕٔاألخخى الخاضعة لالنتجاب البخيظاني استقالاًل اسسّيًا )العخاق في سشة 

يحوقهن التذخد  4ٗ1ٔفي فمدظين بًشى أتاحت لمحخكة الرهيهنية الهيسشة عمى الدكان األصميين، ما جعمهم في عام 
 والظخد بجاًل من االستقالل.

ففي حين يدتعيج  إذا كان لمعخب واليههد أن يتفقها يهمًا عمى شيٍء، فعمى األهسية الحاسسة لهعج بمفهر بالشدبة إلى كميهسا،
تذخين الثاني )يهم "وعج بمفهر"( كيهم حجاد، ويديِّخون فيه  ٕ، يهم 4ٔ1ٔالعخب في جسي  أنحاء فمدظين مشح سشة 

حجًا لها(، يعتبخ السجتس   4ٖ1ٔالتظاهخات ويشظسهن اإلضخابات العامة ويفّجخون الثهرات )وض  القس  البخيظاني لثهرة 
 وحتى نهاية الحخب العالسية الثانية. 4ٔ1ٔعيجًا وطشيًا، ويحتفمهن به مشح سشة اليههدي في فمدظين هحا اليهم 

من احتساالت تعثخ، وإلى الهقائ  عمى األرض، لدشا نبالغ  4ٔ1ٔونظخًا إلى ما كان يكتشف السذخوع الرهيهني في سشة 
 له قمشا إنه لهال وعج بمفهر لسا ُوِجَجت إسخائيل.


