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و تفتيت الوطن العريب..... وثيقة كامبل السرية

سرا يف  حزب احملافظني الربيطاينانعقد مؤمتر لندن أو ما يسمى مبؤمتر كامبل بنرمان الذي دعا إليه 

: ؤمتر الذي ضم الدول االستعمارية يف ذاك الوقت وهيواستمرت مناقشات امل ١٩٠٥عام 

ويف اية املؤمتر خرجوا ١٩٠٧، حىت عام بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا، إيطاليا

.نسبة إىل رئيس الوزراء الربيطاين آنذاك هنري كامبل بانرمان" وثيقة كامبل "بوثيقة سرية مسوها 

أنه  الاالشريان احليوي لالستعمارإن البحر األبيض املتوسط هو : "وتوصلوا إىل نتيجة مفادها

اجلسر الذي يصل الشرق بالغرب واملمر الطبيعي إىل القارتني اآلسيوية واألفريقية وملتقى طرق 

واإلشكالية يف هذا الشريان هو أنه كما ذكر يف " العامل، وأيضا هو مهد األديان واحلضارات

" :الوثيقة

ه اجلنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين ويعيش على شواطئ

."واللسان

أبرز ما جاء يف توصيات املؤمترون يف هذا املؤمتر والذي شارك فيه سياسيون ومفكرون وباحثون والذي 

:استمر ملدة عامني كم ذكرنا ما يلي

.إبقاء شعوب هذه املنطقة مفككة جاهلة متأخرة-١

:ذا األساس قاموا بتقسيم دول العامل بالنسبة إليهم إىل ثالث فئاتوعلى ه

والواجب ) دول أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا(احلضارة الغربية املسيحيةدول : الفئة األوىل

جتاه هذه الدول هو دعم هذه الدول ماديا وتقنيا لتصل إىل مستوى تلك الدول

حضاري معها  ال يوجد تصادماملسيحية ولكن  احلضارة الغربيةال تقع ضمن دول : الفئة الثانية

والواجب جتاه هذه ) كدول أمريكا اجلنوبية واليابان وكوريا وغريها(وال تشكل ديدا عليها 

وإمكانية دعمها بالقدر الذي ال يشكل ديدا عليها وعلى تفوقهااحتواؤها الدول هو 

معها وتشكل  تصادم حضاريالغربية املسيحية ويوجد دول ال تقع ضمن احلضارة : الفئة الثالثة

والواجب جتاه  )وهي بالتحديد الدول العربية بشكل خاص واإلسالمية بشكل عام(ديدا لتفوقها 
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وعدم دعمها يف هذا  حرماا من الدعم ومن اكتساب العلوم واملعارف التقنيةتلك الدول هو 

.الك العلوم التقنيةاال وحماربة أي اجتاه من هذه الدول المت

.وحماربة أي توجه وحدوي فيها-٢

إقامة دولة يف فلسطني تكون مبثابة حاجز بشري قوي وغريب ولتحقيق ذلك دعا املؤمتر إىل 

والذي حيول دون حتقيق وحدة  ومعادي يفصل اجلزء األفريقي من هذه املنطقة عن القسم اآلسيوي

قناة السويس قوة صديقة للتدخل األجنيب وأداة  واعتبار دولة إسرائيلهذه الشعوب اال وهي 

معادية لسكان املنطقة

فصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا ليس فقط فصالً مادياً عرب الدولة اإلسرائيلية، وإمنا اقتصادياً 

وإفشال  جتزئة الوطن العريبارواستمر .حالة من الضعف، مما أبقى العرب يف وسياسياً وثقافياً

لوحدوية إما بإسقاطها أو تفريغها من حمتواها، وال يعين هذا األمر بالضرورة مجيع التوجهات ا

تدخالً إسرائيلياً وإمنا هو مصلحلة لوجود إسرائيل من جهة وللتعاون بينها وبني القوى اخلارجية 

  . الطامعة بالعرب من جهة ثانية

علم واملعرفة وذلك من ومنعهم من التقدم وامتالك ال احلد من وض العربأدت األتفاقية إىل 

خالل سياسات الدول املتقدمة اليت متنع عن العرب وسائل ولوج العلم وامتالك إمكانية تطويره 

إن من أسباب حاالت العداء واملنازعات الرئيسة بني الدول العربية . واملسامهة يف إنتاج املعرفة

يف دفع هذه الدولة أو تلك  الصراع مع إسرائيل واملوقف من هذا الصراع ودور القوى اخلارجية

وحىت . التباع سياسات تتعارض مع مواقف دول أخرى، مما يشكل سبباً جوهرياً للتوترات العربية

.ميكن أن تعزى إىل العامل اخلارجي يف معظمها مشاكل احلدود بني بعض األقطار العربية

إىل إعداد استراتيجية  دعا حزب احملافظني الربيطاين سراً إىل عقد مؤمتر يهدف ١٩٠٥يف عام 

أوربية، لضمان سيادة احلضارة الغربية على العامل، وإجياد آلية حتافظ على تفوق ومكاسب الغرب 

.االستعماري إىل أطول أمد ممكن

رئيس حزب وملا كان حزب احملافظني خارج احلكم، فقد قدم فكرة الدعوة إىل عقد املؤمتر إىل 

.الوزارة الربيطانية آنذاك رئيس" هنري كامبل بنرهان: األحرار
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، وكان معنياً بأن تبقي مولعاً بفلسفة التاريخبعيداً عن هذه الفكرة، فقد كان " كامبل"مل يكن 

دعيت إىل املؤمتر الدول . بريطانيا على امرباطوريتها اليت متتد من أقصى األرض إىل أقصاها 

.إسبانيا، إيطاليا، الربتغالبريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، :االستعمارية كافة وهي

شارك يف املؤمتر فالسفة ومشاهري املؤرخني وعلماء االستشراق واالجتماع واجلغرافية واالقتصاد، 

.إضافة إىل خرباء يف شؤون النفط والزراعة واالستعمار

:وميكن إيراد أمساء بعض املشاركني

"ةزوال االمرباطورية الروماني"مؤلف كتاب : الربوفيسور جيمس

"نشوء وزوال امرباطورية نابليون: "مؤلف كتاب: الربوفسور لوي مادلني

.لستر ومسيث وترتخ وزهروف: األساتذة

:املؤمتر بكلمة مطولة جاء فيها" كامبل"افتتح 

مث تزول  تنحل رويداً رويداًإن االمرباطوريات تتكون وتتسع وتقوى مث تستقر إىل حد ما مث "

فهناك امرباطوريات  التطورات وهو ال يتغري بالنسبة لكل ضة ولكل أمة، والتاريخ ملئ مبثل هذه 

فهل لديكم أسباب أو وسائل .روما، أثينا، اهلند والصني وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغريهم

 الذروةاألورويب واياره أو تؤخر مصريه ؟وقد بلغ اآلن  حتول دون سقوط االستعمارميكن أن 

ة قدمية استنفدت مواردها وشاخت مصاحلها، بينما ال يزال العامل اآلخر يف وأصبحت أوروبا قار

صرح شبابه يتطلع إىل املزيد من العلم والتنظيم والرفاهية، هذه هي مهمتكم أيها السادة وعلى 

"..جناحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا

مسيت  نة للمتابعةجلاملقدمة إىل املؤمتر، تشكلت  ضخامة الدراسات وأوراق العملوبالنظر إىل 

.بلجنة االستعمار

استفتاءات مشلت اجلامعات الربيطانية والفرنسية اليت ردت على التساؤالت "نظمت اللجنة 

يف  املفكرين والباحثني وأصحاب السلطةاملطروحة، بأجوبة مفصلة مشلت اتصاالت اللجنة 

.كبار الرأمساليني والسياسينيحكومات الدول الغربية إضافة إىل 
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مسيت  بوثيقة سريةخرج املؤمتر . وقدمت توصياا إىل املؤمتر ١٩٠٧أت اللجنة أعماهلا يف العام 

فلسفة جاسم سلطان .د(."١٩٠٧أو توصية مؤمتر لندن لعام " تقرير كامبل"أو " وثيقة كامبل"

)٦٢التاريخ ص

صدروه ومل يفرج عنه وملّا يزل معتماً عليه فلم ينشره م استراتيجي بكل معىن الكلمةالتقرير 

.بشكل ائي وقد مضى قرابة قرن على إصداره

املعروف بدقة  –حممد حسني هيكلحتدث بعض الباحثني عن اإلفراج عن التقرير، فاألستاذ 

    : التوصية النهائية للتقرير حتت عنوان" املفاوضات السرية وإسرائيل"أورد يف كتابه  –مصادره 

".وصية بنرمان" 

" فلسطني والقانون"أشار إىل التقرير يف حماضرة له بعنوان  انطون سليم كنعاناحملامي  والباحث"

مصادر يف كل من جامعيت فلورينو وباريس، وقد استند يف معلوماته إىل  ١٩٤٩ألقاها سنة 

.إيطالية

احملاضرة ضمن منشوراته اليت غطت أنشطة مؤمتره الثالث الذي  احتاد احملامني العربوقد نشر 

٤٨٩-٤٥٧ص  ١٩٥٧أيلول  ٢٥-٢١نعقد يف دمشق ا

) أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر يف اجلامعة اللبنانية(اهرظمسعود الوقد أشار إىل التقرير الدكتور 

 ٧السورية العدد"البحث التارخيي "عليه وذلك ضمن حبثه املنشور يف جملة  ةوردود الفعل العربي

.٢٠٠٣لعام 

اإلفراج عن التقرير ملدة إىل " إدارة فلسفة التاريخ"يف كتابه  سلطان جاسموقد أشار الدكتور 

.أسبوعني فقط مث أعيد خوفاً من آثاره املمتدة

إالّ أن أهم املراكز البحثية اليت نشرت التقرير هي وزارة اإلرشاد القومي يف مصر إذ تضمن ملف 

توصية مؤمتر لندن املسمى :التقرير حتت عنوان ١٩٤٩إىل عام  -م٦٣٧وثائق فلسطني من عام 

:١٩٠٧مؤمتر كامبل سنة 
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:وفيما يلي نص التوصية

على اجلسر الربي الذي يربط أوروبا بالعامل القدمي ويربطهما  حاجز بشري قوي غريبإن إقامة "

قوة عدوة معاً بالبحر األبيض املتوسط حبيث يشكل يف هذه املنطقة وعلى مقربة من قناة السويس 

هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل . وصديقة للدول األوروبية ومصاحلها ةلشعب املنطق

."املقترحة

أو هذه الوثيقة، إال أن عدم اإلفراج عنه  وفرة املصادر اليت تؤكد صدور هذا التقريروبالرغم من 

اع فعالً أم أنه من إبد وجودهبيشكك بشكل ائي كما أشرنا، جعل بعض املؤرخني والباحثني 

وكان من املفترض أن تقوم مراكز األحباث الفلسطينية واملوسوعة الفلسطينية، بدراسته اخليال، 

.واحلديث عنه، وهذا الذي مل يتحقق

والبحث الذي حنن بصدده، يعرض إىل الوثيقة كما وردت يف املصادر املتعددة، ومناقشتها استناداً 

خيية وأصوهلا الفلسفية، كما يتعرض إىل املمارسات إىل املنظومات القيمية للغرب، خبلفياا التار

."االستعمارية للغرب قبل وخالل السياق الزمين الذي أعدت فيه هذه الوثيقة

وثيقة كامبل

لذلك فهي ترى : وطول أمدها لضمان سيادة احلضارة الغربيةالوثيقة هي استراتيجية أوروبية "

:العامل من خالل ثالث مساحات

تتكون من الوحدات اليت تقع يف املنظومة املسيحية الغربية، وتقرر الوثيقة أن من : ىلاملساحة األو

أال تكون السيادة  -على أي حالٍ من األحوال –واجب بريطانيا جتاه هذه املساحة من احلضارة 

أي أن هذه املنظومة احلضارية هي اليت تسيطر على العامل ويظل زمام . على العامل خارج إطارها

فإا جيب أن  –فإذا كانت أي حضارة ال شك ستنتهي حبسب نظرة فلسفة التاريخ .ور بيدهااألم

.تضمن أن وريث هذه احلضارة من نفس املساحة ومن جوهر املنظومة الغربية

اليت مل تتناقص مع احلضارة الغربية من الناحية القيمية  احلضارة الصفراءوهي : املساحة الثانية

وهذه احلضارة ميكن التعامل معها والتعاطي معها جتارياً .يف حساب املصاحل لكنها قد ختتلف معها
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ومن مث فالتعامل معها يعتمد على اجلانب املصلحي  غزوها ثقافياً هلشاشة منظوماا القيميةوميكن 

.للكتلة املسيحية الغربية من العامل

هذه املساحة من األرض، حتتوي أو احلضارة اخلضراء ف البقعة اخلضراءفهي : املساحة الثالثةأما 

، صارعتها يف مناطق كثرية وأخرجتها من مناطق كثرية منظومة قيمية منافسة للمنظومة الغربيةعلى 

ملنع أي تقدم حمتمل هلذه املنظومة ومن واجب احلضارة الغربية املسيحية أخذ احتياجاا وإجراءاا 

.مي الغريباحلضارية أو إحدى دوهلا ألا مهددة للنظام القي

تقترح هذه الوثيقة ) احلضارة اليت تتناقص مع الغرب(ويف اإلجراءات اليت تتخذ مع هذه املساحة الثالثة 

:ثالثة إجراءات رئيسية

.حرمان دولة املساحة اخلضراء من املعرفة والتقنية أو ضبط حدود املعرفة: أوالً

.لإجياد أو تعزيز مشاكل حدودية متعلقة ذه الدو: ثانياً

تكوين أو دعم األقليات حبيث ال يستقيم النسيج االجتماعي هلذه الدول ويظل مرهوناً باحمليط : ثالثاً

)وما بعدها ٦٢سلطان اجلاسم فلسفة التاريخ ص.د(."اخلارجي

من فراغ، فالغرب االستعماري كان يعد الطروحة متثل مراجعة شاملة " وثيقة كامبل"مل تأت 

الوثيقة متثل مراجعة نقدية .وعالقاته الصدامية املستمرة مع العرب واملسلمني لتارخيه وتاريخ العامل

للمفاهيم العلمية واملعرفية والقيمية اليت بىن عليها تفوقه وذلك من أجل االستمرار يف بناء قدراته 

وجتاوز أزماته ووضع القواعد املستقبلية للتعامل مع الشعوب األخرى يف العامل حىت تبقى حتت 

.رته ونفوذه ويف حقل تأثريه املعريفسيط

تفحص اللحظات احلامسة كانت أبرز الدراسات املطروحة على جدول أعمال املؤمتر منصبة على 

ونوجز ذلك  يف الصدام مع شرقنا العريب اإلسالمي والتحوالت احلامسة الكربى يف منظوماته القيمية

:فيما يلي

:الصليبينييف محالت الفرجنة: أوالً

الغرب حتت رايات الشعارات الدينية املضللة أشرس احلمالت يف حماولة منه للسيطرة على خاض 

.أسوار عكاعاملنا الغين باءت يف حمصلتها النهائية إىل الفشل وكانت اللحظة احلامسة فيها عند 



التحدي الصهيوين         إستراتيجية                         مقاالت                          التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ١٣من ٨                                        ٢٠١١-ايلول       

.ميالدية ١٢٩١أيار / مايو ١٨، بالضبط يف صباح سبعمئة سنةكان قبل : الزمان"

انتصر اجليش اململوكي اإلسالمي وألقى يف البحر ، حيث  مدينة عكا بأسوارها الدهرية :املكان

 ١٩٩١اجلمعية التارخيية :حكاية الصليبيات يف ثالثة تواريخ:شاكر مصطفى("آخر جندي فرجني

)١٤٢ص

الغرب على لسان املتحدثني باملؤمتر، يرفض العودة إىل الشرق، حتت هذه الشعارات، واليريد 

.هد الفاجعة بالنسبة إليهاار للمشالتكر

:يف البحث عن إسرائيل القدمية: ثانياً

ما إن تالشت أصداء آخر محلة صليبية على بالد الشام ومصر حىت عاد الغرب بدءاً من القرن  "

. إعادة اليهودفكرة : أخطرها على اإلطالق  يعد العدة لغزو املنطقة بأفكار جديدةالسابع عشر 

أخذت هذه النظرية امسها من كلمة . النظرية األلفيةجدت غذاءها الفكري يف هذه الفكرة و

)٢١ص ١٩٩١اجلمعية التارخيية -الدكتور صاحل محارنة(.اليونانية مبعىن ألف" خلياس"

من هذه الفكرة، وفكرة ."عودة ومتلك املسيح أورشليم بعد األلفتتمحور هذه النظرية حول 

أعاد طرح  وتالميذه أن يضعوا حداً للتفرقة العنصرية ضد اليهودلوثر مكملة هلا، أراد منها 

ما موقع اليهود يف املشروع اإلهلي؟: املسألة طرحاً الهوتياً من خالل السؤال

بذريعة تنطلي  من أجل غزو الشرقوجدت يف هذه األفكار حصان طروادة  املركزية األوروبية

وهكذا بدأ الغرب بتوظيف أدواته املعرفية وأمهها . على الكثري ممن ال علم هلم بالتاريخ وجمرياته

بوصفه مشروعاً معرفياً يؤسس لطور جديد " إسرائيل القدمية"من أجل البحث عن  االستشراق

.للحضارة الغربية يرتكز على قراءة حرفية لنصوص التوراة

ن مث فاملسألة اليت ، ومورثة الوعد اإلهليهذه القراءة احلرفية تربط اليهود بأرض فلسطني على أم 

.تدعى هي الصهيونية مبعىن العودة إىل فلسطني مبفهوم متعصب حيلّ دولة إسرائيل حمل إله إسرائيل

حبسب القديس أوغسطني يف  وجهة نظر املذهب الرمسي للكنيسةلقد كانت هذه القراءة نقيض 

إسرائيل قائم يف السماء  القرن اخلامس امليالدي من أن ما ورد يف العهد القدمي بشأن مملكة اهللا
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وليس على األرض، ومن مث فإن القدس وصهيون ليسا مكانني حمددين على األرض للسكان اليهود 

.مفتوحان أمام كل املؤمنني باهللا مكانان مساويانأو السكن لليهود ولكنهما 

، تكون وثيقة كامبل باعتمادها فكرة إقامة احلاجز البشري الغريب من اليهود على أرض فلسطني

قد التقت عرب حلظة حامسة أخرى، يف التأسيس لتحول الغرب إىل منشئ ملنظومة قيمية جديدة 

تستثمر اليهودية وإسرائيل، من أجل أغراضه االستعمارية واألهم من ذلك اجنراف مراكز السلطة 

.ألخالقييف الغرب إىل احلديث عن اليهودية وإسرائيل على أا منشأ احلضارة الغربية ومصدرها ا

 ألول غزو غريبعلى أرض فلسطني عنواناً  استكشاف مصر وإقامة دولة إسرائيللذلك كان 

.ميالدية، ولغرض السيطرة على طرق العبور إىل الشرق ١٧٩٩عام  نابليونيقوم به 

:بناء القدرات وجتاوز األزمات: ثالثاً

م يف املعرفة بالتأكيد على تداول مؤمتر كامبل مراجعة شاملة لقضايا النهوض العلمي والتقد

وإحالل اإلنسان يف املوقع ) ديكارت، فولتري(التوجهات الفكرية الداعية إىل التحول إىل العقلنة 

لكن باملقابل أوجب على احلضارة الغربية أخذ االحتياطات واإلجراءات ملنع أي .املركزي الكوين

.رية الغربيةألا دد منظومته احلضا –قعتنا اخلضراء بتقدم حمتمل ل

و باتباع الغرب ملنهاج تارخيي حمرف، وتفسري مغلوط لألحداث واملكونات والتراث، واجه العامل 

.عصفت مبوارده وأمنه االجتماعي واحلضاري قوانني جائرةخالل قرون عديدة، 

:وأبرز هذه القوانني

، سادة وعبيدم إىل وهو ما كرسته العنصرية مبا يسمح بتقسيم البشر وتصنيفه قانون التفوق-١

.الذي يشكل الساده محله اهللا عبء الرسالة احلضارية اجلنس األبيضوأن 

، فما خيدم االستعمار هناك مصاحلويعين أنه ليس هناك من ثوابت قيمية وإمنا  قانون املصلحة-٢

.يف حلظة جيب التمسك به وإذا تعارض مع املصلحة يف حلظة أخرى فال بأس من تركه

ويعين التحكم وفرض اإلرادة مبا خيدم املصلحة وانعكست هذه القوانني على  لسيطرةقانون ا-٣

ينتمي إىل عرق حمكوم لذلك ينبغي "ألن الشرق يف حكم الغرب، استعماراً وحشياً مقيتاالشرق 

."له أن يحكم
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.قلنةالضدي كامتداد حلقل املعرفة والع مفهوم الوعي النقديلكن أخطر ما تداوله مؤمتر كامبل، 

هذا املفهوم أخذ مساره يف حقل فلسفة التاريخ على شكل رؤية لبناء اتمعات ومنو احلياة 

م وتتلخص يف أن كل اتمعات حتتاج إىل أن جتدد ١٨٣١–م ١٧٧٠البشرية، أخذ ا هيجل

أفكارها، وأن جتد األفكار حرية واسعة تستطيع فيها أن متارس دورها يف تطوير اتمعات من 

. وحيقق منو احلياة البشرية وصراع األفكار الذي يولد األفكار اجلديدةالل األفكار املتناقضة خ

هذا املفهوم يسمح بتداوله يف اتمعات الغربية لكنه خط أمحر وحمرم على اتمعات األخرى يف 

.شرقنا السيما شرقنا العريب واإلسالمي

من جتاوز  لثنائية املعرفة والسلطةفهوم وامتالكه وهكذا متكن الغرب من خالل ممارسته هلذا امل"

بينما استمر الشرق يف تراجعه النسيب وغري قادر على " أزماته املستمرة من ديكارت وحىت اليوم

."الثقافة الغربية متسلطة داخل أوروبا وخارجها على حد سواء"إدارة أزماته وهذا ما جعل 

:قة وجتزئتها إىل دول متناحرة وخلق دولة إسرائيلالعمل على استمرار تأخر املنط: رابعاً

أهم ما واجه جلنة االستعمار اليت انبثقت عن مؤمتر كامبل تعقيدات العالقات الدولية يف مطلع 

القرن التاسع عشر، وأبرزها الوضع املضطرب ملنطقة شرق وجنوب البحر املتوسط احملكوم يف 

املنطقة تشكل وحدة جغرافية للوطن العريب من احمليط هذه .معظم أجزائه من قبل الدولة العثمانية

األطلسي إىل اخلليج العريب، ووحدة تارخيية عريقة بلغة ودين مشترك، إضافة إىل ثقافة حضارية 

فمع احنسار السيطرة العثمانية على أقاليم املنطقة العربية وبروز احلركة القومية التركية، .واحدة

ويف ظل هذه التعقيدات، .ة إىل استقالل كل قومية على حدهتنامت احلركات القومية الداعي

وإىل امتالك  الوحدة العربيةوتصاعدت األصوات الداعية إىل  شعارات الثورة العربيةانطلقت 

، فالوضع خطري دقت جلنة االستعمار ناقوس اخلطر.العرب لثروام الطبيعية ومواردهم البشرية

.أكرب هذه الدول وأكثرها خشية من املستقبل بريطانيات ويهدد مصاحل الدول االستعمارية وكان

 كان حلّ إقامة دولة إسرائيل لليهود، مشروعاً اعتمدته املركزية األوروبية منذ القرن السابع عشر

على خلفية قراءة حرفية للعهد القدمي تربط اليهود بأرض فلسطني على أم ورثة الوعد اإلهلي، 

، قد القي املعارضة من معظم التجمعات متقدماً للغرب يف هذه املنطقة اًرفخمواستثمار هذه الدولة 
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اليهودية األوروبية ألن املصاحل اليهودية كانت مع االندماج يف اتمعات األوروبية اليت وفرت هلم 

.ذلك خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

ة إىل الرعوية العثمانية، ومتتعت فقد حصلوا على حقوقهم كافة إضاف يهود الدولة العثمانيةأما 

هلم  رفض دعوة نابليون، كان له أثر بالغ، يف برخاء اقتصاديجاليام يف كافة أحناء الدولة 

لكن املستجدات اجلديدة يف الدولة الروسية يف أعقاب بالتوجه إىل فلسطني إلقامة دولة إسرائيل 

داد عمليات الطرد لتشمل بولونيا م وتعرض ماليني اليهود إىل الطرد وامت١٨٨٢أحداث عام 

ومعظم الدول األوروبية الشرقية، والقيود اليت فرضتها الدول األوروبية للحيلولة دون تسرب 

الوضع .كثيف لليهود إليها، طرح على القيادات اليهودية قضية التفتيش عن وطن خاص باليهود

، وضع جلنة االستعمار أمام هذه اليهودي املستجد، مع وضع الدولة العثمانية يف حالة االحتضار

.املتغريات واملستجدات

الذين نادوا بإقامة كيان  دراسة ملفات نابليون وباملرستون وذررائيليأعادت جلنة االستعمار 

يهودي على أرض فلسطني يشكل حاجزاً بشرياً يعمل خلدمة االستعمار، وكان قرارها متوافقاً مع 

ار، وعودة لتطبيق وتنفيذ املشروع الذي نادت به، املركزية احلل الذي نادى به أباطرة االستعم

  . األوروبية منذ القرن السابع عشر

:وفيما يلي النص الذي اعتمد من قبل جلنة االستعمار يف هذا السبيل

وإبقاء شعوا مضللة استمرار تأخر املنطقة وجتزئتهاعلى الدول ذات املصلحة أن تعمل على "

حماربة احتاد هذه الشعوب وارتباطها بأي نوع من أنواع االرتباط الفكري  وعلينا جاهلة متناحرة

أو الروحي أو التارخيي وإجياد الوسائل العملية القوية لفصلها بعضها عن بعض وكوسيلة أساسية 

ولدرء اخلطر توصي اللجنة بضرورة العمل على فصل اجلزء االفريقي من هذه املنطقة ،مستعجلة

وتقترح لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب حبيث يشكل يف هذه املنطقة عن جزئها اآلسيوي 

".وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لالستعمار عدوة لسكان املنطقة

إعادة تقسيم العامل ضمن مصاحل وهكذا ميكن اعتبار اجلغرافية السياسية اليت نشأت وفقاً لقانون 

.لعاملية األوىل وبعدها، متوافقة مع نصوص وثيقة كامبلاملشروع االمربيايل الغريب قبل احلرب ا
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حني التحرر من  عدم السماح للعرب وبوادر اليقظة عليهمفقد كان الرأي الغريب جممعاً على "

أي أن يعودوا إىل وضعهم الطبيعي يف التاريخ لئال تضر عودم  يستعيدوا وحدمالعثمانيني بأن 

)٤/١٠/٢٠٠٧فايز عز الدين شؤون سياسية دمشق .د(". وباهذه باال احليوي القادم ألور

القاضي بعدم إبرام أي صلح  نقض االتفاق املربم مابني الشريف حسني ومكماهونوبالتايل فقد 

.حتقيق حرية الشعوب وخالصها: إال إذا كان ضمن شروطه

دو جتري عليه عادت املركزية األوروبية يف صورا اجلديدة تعترب أرض الوطن العريب، أرض ع

واليت جاءت ) التسوية التارخيية(ائم مما نقرؤه يف اتفاقية سايكس بيكو ناتفاقيات توزيع الغ

.كاستمرار وأول التطبيقات العملية لوثيقة كامبل

قاعدة احلاجز البشري القوي الغريب على أرض فلسطني، دولة  ٢/١١/١٩١٧أسس وعد بلفور 

.لغرب ومصاحلهيهودية عدوة للعرب وصديقة وشريكة ل

١٩١٩حزيران من عام  ٢٨مابني أول كانون الثاين إىل  مؤمتر فرسايانصبت املناقشات خالل 

، وكانت اهليمنة والسيطرة الغربية على العاملعلى اختيار نظرية أو قاعدة تقام عليها أسس 

سيطرة الغرب تسميات الشرعية الدولية والقانون الدويل، ويف اختيار الوسائل الكفيلة باستمرار 

على العامل وفقاً لوثيقة كامبل، اختريت الوسيلة واالسم لالستعمار اجلديد فأطلقوا عليه اسم 

.االنتداب

للنظرية من امليثاق على أنواعه وطريقة تطبيقه وأهدافه اليت صنفت طبقاً  ٢٢وقد نصت املادة 

سة يف عنق احلضارة الغربية، وقد كُرم العرب بإبقائهم وديعة مقدالداروينية يف تسلسل الشعوب 

فالشعوب األوروبية كاليونان مثالً أعطيت االستقالل والشعوب العربية وضعت حتت االنتداب أما 

.الشعوب اإلفريقية فقد أبقيت مصفدة بالسالسل وحتت االستعمار

ويد إصدار القرارات اليت أفضت إىل عصبة األمموقد تابع جملس احللفاء األعلى التابع لس 

فلسطني وجتزئة الوطن العريب إىل كيانات إقليمية متعددة، وذلك ضمن نصوص االتفاقات 

 ١٠/٨/١٩٢٠سيفر، ٢٥/٤/١٩٢٠سان رميوواملعاهدات اليت صدرت عن املؤمترات املتالحقة 

.٢٤/٧/١٩٢٣لوزان 
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ية القاضي بتقسيم فلسطني إىل دولتني عربية ويهود ٢٩/١١/١٩٤١تاريخ  ١٨١وبصدور القرار 

أكملت مسرية الغرب الطويلة وإلغاء السيادة العربية على القدس، تكون منظمة األمم املتحدة قد 

، هي اجلدار البشري القوي الغريب، قاعدة متقدمة لالستعمار، باجتاه التأسيس لدولة صهيونية

.يزرع التجزئة ويبقى العرب يف وضع مفكك جاهل متناحر

٢٠٠٨لعام ١٠العدد رقم اليت تصدرها اجلمعية التارخيية السورية" يالبحث التارخي"نشرت يف جملة  •

  


