أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺼ ّﺮف ﯾﻌﻠﻨﻮن:

"ان إﻋـــﻼن ﺑﻠﻔــــﻮر
ﺑﺎطـﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﺳـﮫ"

إننــي أصــدر هــذا البيــان بصفتــي إنســانا يؤمــن بالعدالــة والمســاواة والســام إيمانــا ال يتطــرق إليــه
الشــك ،ويؤمــن بحــق جميــع بنــي البشــر ،إناثــا وذكــورا ،فــي العيــش بكرامــة ،ويرفــض كل صــورة مــن
صــور الظلــم واالحتــال والتشــريد واالســتيالء علــى الممتلــكات ،والتحامــل ،واالســتبعاد والتمييــز.
كمــا إننــي أُصــدر هــذا البيــان بصفتــي شــخصا قضــى َردَحــا مــن عمــر ِه فــي تعزيــز التعــاون الدولــي ،ونشــر
التنميــة ،وحمــل مشــعل المعرفــة فــي جميــع أنحــاء العالم.
كمــا أصــدرهُ كفلســطيني لحــق بــه شــخصيا هــو وعائلتــه وشــعبه ضــر ٌر مباشــر بســبب صــدور مــا يسـ ّمى
بوعــد بَلفــور وهــو فــي الحقيقــة (إعــان بلفــور) ومــا لحــق بــه مــن تدابيــر عدوانيــة.
وباإلضافــة إلــى أننــي فــي هــذا البيــان أعبــر عــن قناعاتــي الشــخصية ،فإننــي أعبــر فيــه عــن قناعــات جميــع
الفلســطينيين بمــن فيهــم أولئــك الذيــن أرغمــوا علــى الهجــرة مــن أرض أجدادهــم ،وأولئــك الذيــن بقــوا
وأجبــروا علــى العيــش تحــت نِيــر االحتــال.

إننــا عندمــا ننظــر فــي مضمــون إعــان بَلفــور نظــرةً فاحصــةً ممحصــةً ونقيمــهُ فــي ضــوء مجريــات
الواقــع ،سيدهشــنا مــدى افتقــاره ألي أســاس قانوني أو سياســي أو أخالقي أو إنســاني ســديد .فلنســتحضر
نــص اإلعــان:
«إن حكومــة صاحــب الجاللــة تنظــر بعيــن العطــف إلــى إقامــة وطــن قومــي فــي فلســطين للشــعب
اليهــودي ،وســتبذل غايــة جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة ،علــى أن يُفهــم جليــا وجــوب عــدم
ـل مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع
اقتــران ذلــك باإلتيــان بــأي عمـ ٍ
بهــا المجموعــات الســكانية غيــر اليهوديــة المقيمــة فــي فلســطين ،وال مــن الحقــوق أو األوضــاع
السياســية التــي يتمتــع بهــا اليهــود فــي أي بلــد آخــر».
مــن البديهــي أن كال مــن الحكومــة البريطانيــة ،وجميــع مســؤوليها كانــوا «غيــر ذوي صفــة» فيمــا يتصــل
ب لغيرهــم.
بالتنــازل عــن أرض شــع ٍ
كذلــك لــم يكــن لرئيــس االتحــاد الصهيونــي البريطانــي ،وال الجماعــات الصهيونيــة التــي اجتاحــت فلســطين،
أي صفـ ٍة أو حــق فيمــا يتعلــق بفلســطين.
غنـ ٌي عــن البيــان أيضــا أن فلســطين لــم تكــن أرضــا بــا شــعب .حتمــا لــم تكــن فلســطين «أرضــا ال شــعب
فيهــا تنتظــر شــعبا ال أرض لــه» ليحــل مكانهــم كمــا روجــت الدعايــة للحركــة الصهيونيــة.
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إن الحــق الــذي ال شــبهة فيــه هــو أن فلســطين كانــت عامــرةً طيلــة قــرون خَلــت بأبنــاء شــعبها الفلســطيني
الــذي يتألــف مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود.
وخــال القــرون الســابقة علــى صــدور إعــان بلفــور ،وكمــا هــو حــال الكثير مــن بلــدان المنطقة ،كانت فلســطين
ـدر مــن الذاتية في تســيير شــأنه الداخلي.
بلــدا عربيــا تحكمــه إداريــا اإلمبراطوريــة العثمانيــة مــع تمتعــه بقـ ٍ

أمــا خــال العقــود والســنوات الســابقة علــى صــدور إعــان بَلفــور ،فقــد حصلــت فــي فلســطين تطــوراتٌ
كانــت شــبيهة بالتطــورات التــي شــهدتها غالبيــة بلــدان المنطقــة.
فقــد تزامــن مــع تســارع تفــكك اإلمبراطوريــة العثمانيــة اكتمــال تصــور شــعب فلســطين عــن نفســه كأم ـ ٍة
وطنيــة علــى عتبــة اســتكمال بنــاء دولتهــا الوطنيــة التــي تديــر شــئونها.
فــي الوقــت نفســه ،وعلــى مســتوى العالقــة مــع المحيــط المباشــر واألوســع ،كان الوعــي الفلســطيني يحمــل
تصــورا ال لبــس فيــه أن فلســطين جــز ٌء ال يتجــزأ مــن بــاد الشــام ،وأنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن الوطــن
العربــي الكبيــر.
وقــد أكــد هــذه الحقيقــة الســاطعة عــدد مــن الباحثيــن والخبــراء مــن أصحــاب المعرفــة الراســخة خــال
أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين.
هــذا ،وكتطبيــق لهــذه التصــورات ،أخــذ شــعب فلســطين يطــور أُطــر التمثيــل السياســي لديــه ضمــن ســياق
بنــاء دولــة وطنيــة جديــدة.
إن شئت قلت إنها كانت مرحلة من مراحل «تقرير المصير» التي جرت تلقائيا.
لكــن إثــر الغــزو البريطانــي لفلســطين فــي تشــرين األول  /أكتوبــر  ،1917أطلــق النفــوذ البريطانــي حملـةً
مســتعرةً متعــددة األبعــاد إلجهــاض جميــع هــذه الجهــود بغيــة الحيلولــة دون نشــوء دولــة فلســطينية مســتقلة.

وبينمــا توخــى إعــان بَلفــور ،فــي ظاهــره ،إنشــاء بيــت وطنــي لليهــود «فــي» فلســطين ال «عليهــا
جميعــا» ،والمحافظــة علــى الحقــوق المدنيــة والدينيــة للفلســطينيين ،فإننــا نجــد علــى أرض الواقــع أن
هذيــن األمريــن قــد جــرى انتهاكهمــا انتهــاكا جســيما منــذ اليــوم األول.
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فاعتبــارا مــن تاريــخ إعــان بَلفــور ،وفــي ســياق تمكيــن االحتــال الصهيونــي ،أطلــق االحتــال البريطانــي
حملــة مصممــة بحــذق لمصــادرة الممتلــكات وعلــى رأســها البيــوت واألراضي ،وهــدم المنــازل ،واالحتجاز
غيــر المبــرر ،والقتــل ،وتمكيــن الصهاينــة مــن بنــاء المســتوطنات.
وقــد أعقــب ذلــك أن أخــذت الحكومــات الغربيــة تُســلح العصابــات الصهيونيــة التــي أخــذت تباشــر بنفســها
عمليــة االســتيالء علــى فلســطين كلهــا.
وبدورهــم ،صمــم الصهاينــة ونفــذوا سياســات مصــادرة للممتلــكات بمــا فــي ذلــك األراضــي والمســاكن
والطــرد الفــردي والتهجيــر الجماعــي وهــدم البيــوت واالعتقــال وضــرب المتظاهريــن وتكســير عظامهــم
والتعذيــب والقتــل واالغتيــال وبنــاء المســتوطنات واقتــاع األشــجار وعلــى رأســها شــجر الزيتــون ،ومنــع
التنقــل ،وإقامــة الحواجــز واألســوار ،وســرقة الميــاه واالســتيالء علــى األصــول الفكريــة التراثيــة المملوكــة
لشــعب فلســطين.
وقــد أخــذ الصهاينــة يوســعون نطــاق هــذه السياســات عقــدا بعــد عقــد .وفــي نهايــة المطــاف ،اســتولى
الصهاينــة علــى كل فلســطين ،بمباركــة نفــوذ قــوى الهيمنــة.

لــو نظرنــا فــي تطــورات القضيــة ،لالحظنــا أن إعــان بَلفــور كان مجــرد أداة مــن أدوات مؤامــرة منســوجة
نســجا حاذقــا ضــد الشــعب الفلســطيني والعالــم العربــي وضــد الســام وضــد اإلنســانية جمعــاء.
لقــد كان المــراد مــن إعــان بَلفــور أن يكــون وســيلة لـــ «إضفــاء الشــرعية» علــى االحتــال الصهيونــي.
وكان المــراد مــن االحتــال الصهيونــي نفســه أن يكــون قاعــدة متقدمــة لمســاعي الهيمنــة التــي تهــدف إلــى
تحقيــق الســيطرة االقتصاديــة واالقتصاديــة العالميــة.
لقــد تســنى لعــدد كبيــر مــن الدراســات الرصينــة التــي أجراهــا خبــراء راســخون رصــد أوجــ ِه ال َعــوار
واالنحــراف التــي شــابت إعــان بَلفــور.
فضــا عــن ذلــك ،فــإن العديــد مــن قــرارات األمــم المتحــدة التــي تطالــب بالعدالــة للشــعب الفلســطيني،
واالعتــراف بحقهــم فــي العــودة ،كشــفت عــن أن إعــان بَلفــور يتناقــض تناقضــا جوهريــا مــع روح حقــوق
اإلنســان والقانــون الدولــي.
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ومــع ذلــك ،فــإن سياســات الكيــل بمكياليــن ،والغيــاب الفاضــح إلرادة أمميــة حقيقيــة فيمــا يتصــل بتنفيــذ
قــرارات األمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى إخفــاق البلــدان العربيــة فــي إنجــاز وحدتهــا وتبنــي سياســة موحــدة
جوهرهــا الضغــط الحقيقــي علــى االحتــال الصهيونــي وداعميــه ،كل ذلــك ســاهم فــي اســتمرار االحتــال
«الهــش» ،وســاهم فــي إطالــة أمــد المأســاة الفلســطينية والظلــم ،وأدى إلــى تــرك الشــعب الفلســطيني يكافــح
وحــده مــن أجــل حقوقــه.
إنــه لذلــك كلــه نــرى أنــه مــن التبســيط المبالــغ فيــه القــول إن «الكيــان الصهيونــي» هــي نتــاج إعــان بَلفــور
وحده.

وعلــى الرغــم ممــا ســبق ،فــإن صالبــة الشــعب الفلســطيني االســتثنائية حالــت دون تحقيــق تطلعــات
صائغــي إعــان بَلفــور ومصممــي المؤامــرة األكبــر ،وهــي «توطيــد أركان االحتــال» بصــورة نهائيــة.
فعلــى الرغــم مــن اســتمرار االحتــال والمعانــاة الجمــة ،فــإن صالبــة وصمــود شــعب فلســطين ورجالــه
ونســائه وأطفالــه وشــيوخه التــي َع ـ َّز نظيرُهــا أثبتــت أن التوقــع بــأن يأتــي يــو ٌم يختفــي فيــه الفلســطينيون
هــو مجــرد أحــام زائفــة.
ـل فلســطيني جديـ ٍد تُمثــل شــهادةً بليغـةً علــى بطــان
كذلــك فــإن التضحيــات المســتمرة التــي يقدمهــا كل جيـ ٍ
التمنــي الــذي مفــاده أن «الكبــار ســيموتون ،والصغــار سينســون».
فعلــى النقيــض تمامــا مــن تمنيــات المعتديــن ،نجــد اليــوم أن عــدد الفلســطينيين العرب فــي فلســطين التاريخية
يفــوق عــدد الصهاينــة .كمــا نجــد أن معــدالت النمــو الســكاني لــدى الفلســطينيين أعلــى بكثيــر .فليــس لــدى
أبنــاء شــعب فلســطين نيـةٌ للمغــادرة علــى الرغــم مــن كل تدابيــر القمــع واإلغــراءات!
كمــا أننــا نجــد أن مالييــن الفلســطينيين فــي الشــتات والذيــن بلــغ عددهــم  25مليــون نســمةُ ،مصــرُّ ون علــى
العــودة إلــى ديارهــم وعلــى اســتعادة حقوقهــم الكاملــة .وهــذا يشــمل الجيــل الثانــي والثالــث الــذي ولــد فــي
الخــارج.
وبالرغــم مــن التشــرد والمعانــة والظــروف القاســية فقــد اســتطاع الشــعب الفلســطيني العظيــم أن يحقــق
أرقام ـا ً قياســية فــي خدمــة الحضــارة البشــرية ،نوعــا وعــددا ،عالميــا وفــي أرقــى الجامعــات ودور العلــم
والمؤسســات الماليــة والبحثيــة والفنيــة والطبيــة والثقافيــة واألدبيــة وغيرهــا .وقــد زاد عــدد المبدعيــن
الحاصليــن علــى بــراءات اختــراع دوليــة والذيــن أحصيناهــم حتــى اآلن أكثــر مــن عشــرة آالف مبــدع
ومختــزع وحائــز علــى جوائــز دوليــة ومنتخــب لمناصــب عليــا فــي كافــة الــدول وفــي أعلــى المناصــب
األكاديميــة والعلميــة واالقتصاديــة والسياســية والمجتمعيــة.
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ان هــذا الشــعب المبــدع الــذي تحــدى المعانــاة والظلــم واالســتبداد ليقــدم أســاطير فــي الريــادة الدوليــة
هــو شــعب يســتحق الحيــاة واالنتصــار ،وســوف يحقــق تحريــر وطنــه مــن االحتــال .وكمــا قــال الشــاعر
الفلســطيني الكبيــر محمــود درويــش« :ان علــى هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة».

بناء على جميع ما تقدم
ـل ،وأن جميــع التدابيــر ذات
الغ وباطـ ٍ
وبصفتــي إنســانا معتــزا بكونــي فلســطينيا ،أؤكــد أن إعــان بَلفــور ٍ
الصلــة بإضفــاء الشــرعية علــى العــدوان الــذي جــرى علــى وطنــي الغيــة وباطلــة ،وأننــي ســأواصل
التمســك بقضيــة شــعبي العادلــة إلــى أن يجــري تفكيــك االحتــال وزوال الظلــم الــذي لحــق بفلســطين
وشــعبها زواالً كامــاً.
وبصفتــي صاحــب حــق فــي بلــدي فلســطين ،وكواحــ ٍد ممــن لحــق بهــم ضــر ٌر مباشــ ٌر جــراء هــذا
العــدوان الصــارخ علــى بلــدي ومدينتــي وبيتــي وحديقتــي وممتلكاتــي وممتلــكات أهلــي وذاكرتــي
وتاريخــي ،فإننــي أجــدد إدانتــي ورفضــي إلعــان بَلفــور كمــا أجــدد إدانتــي ورفضــي لجميــع آثــاره
وعواقبــه.
ـخص باحتــال بيتــي تحــت أي ذريعــة مــن الذرائــع أو مســوغ مــن المســوغات.
إننــي ال أســمح ألي شـ
ٍ
ولــن أتنــازل أبــدا عــن حقــي فــي بيتــي فــي يافــا.
إننــي أزدري ازدراء قطعيــا جميــع الصيــغ القائمــة علــى االمــاء .وال أقبــل مطلقــا عمليــات التســوية
التــي تــؤدي إلــى اإلخضــاع وتســمي ذلــك ســاما .وال أقبــل المســاومة علــى حقوقــي.
إننــي ،وشــعبي الباســل ،نؤمــن إيمانــا راســخا بعدالــة قضيتنــا ،ونحــن ملتزمــون التزامــا قاطعــا بتحريــر
بالدنــا مــن االحتــال الصهيوني.
وســوف أظــل أكافــح مــن أجــل اســتعادة حقوقــي ،وهــذا مــا ســوف يفعلــه أبنائــي وأحفــادي ،جيــا
بعــد جيــل ،حتــى تتحقــق العدالــة علــى أكمــل وجــه .وأعتقــد أن جميــع الفلســطينيين ،إناثــا وذكــورا،
ملتزمــون بذلــك.
نعــم  ....ســيواصل الفلســطينيون مقاومتهــم التــي أقرتهــا جميــع المواثيــق األمميــة حتــى تتحقــق العدالــة
وتســتعاد الحقــوق ،بغــض النظــر عــن المؤامــرات والخــذالن والتقصيــر الدولــي الفاضــح.
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ـل للتصــرف ،فإننــي أطالــب
وبصفتــي فلســطينيا متمتعــا بحقــي فــي االنتمــاء لبلــدي ،وهــو حــق غيــر قابـ ٍ
بتمكيــن جميــع الفلســطينيين الذيــن أُخرجــوا قســرا مــن ديارهــم وبلدهــم مــن اســتعادة جميــع حقوقهــم
المســتلبة .كمــا أطالــب بتعويضهــم عــن الضــرر المتمثــل فــي البعــد عــن الوطــن طيلــة هــذه الســنوات
والعقــود التــي عاشــوها فــي المنفــى .هــذا علــى الرغــم مــن أن كنــوز الدنيــا ال تعــادل لحظــة مــن
لحظــات تَنَ ُّسـ ِـم عبيــر الوطــن.
إن الوضــع غيــر الطبيعــي الــذي امتــد ألكثــر مــن قــرن فــي فلســطين ،والــذي فُــرض قســرا مــن خــال
القتــل والتدميــر والتآمــر والخــداع وإخفــاق األمــم المتحــدة ،لــن يــدوم.
وسوف يُزال ذلك الظلم الذي وقع على فلسطين إزالة كاملة.
هــذا مــا تنبــئ بــه حركــة التاريــخ .إن جميــع المؤشــرات تشــير صــوب ُوجه ـ ٍة واحــدة ،أال وهــي ....
تحريــر فلســطين.

فــي الرابــع مــن نوفمبــر لعــام  ،2017أصــدر طــال توفيــق أبوغزالــه مــن يافــا – فلســطين هــذا
البيــان فــي مؤتمــر الذكــرى المائــة لصــدور «إعــان بلفــور»  1917 /11 /2فــي دمشــق ،الجمهوريــة
العربيــة الســورية.
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ﺳﻨﺮﺟﻊ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻰ ﺣﯿﻨﺎ وﻧﻐﺮق ﻓﻲ داﻓﺌﺎت اﻟﻤﻨﻰ ﺳﻨﺮﺟﻊ ﻣﮭﻤﺎ ﯾﻤﺮ اﻟﺰﻣﺎن وﺗﻨﺄى اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻨﻨﺎ
...................................................
ﺳﯿﻒ ﻓﻠﯿﺸﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻟﺘﺼﺪع أﺑﻮاب ﺗﺼـــﺪع اﻵن اﻵن وﻟﯿـــﺲ ﻏــــــــــــﺪاً أﺟـــــــــﺮاس اﻟﻌﻮدة ﻓﻠﺘﻘﺮع
)ﻓﯿﺮوز(
أﻧﺴﺎك ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﯾﺸ ّﺪ ﯾﺸ ّﺪ ﺑﻲ اﻟﺒﻌﺪ
أﻧﺎ ﻻ
ِ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرض ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﯿﺎة ،ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرض ﺳﯿﺪةُ اﻷرض ،أم اﻟﺒﺪاﯾﺎت ،أم اﻟﻨﮭﺎﯾﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ:
)ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ(
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺻﺎرتْ ﺗﺴﻤﻰ :ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﺳﯿﺪﺗﻲ ،أﺳﺘﺤﻖ ،ﻷﻧﻚ ﺳﯿﺪﺗﻲ ،أﺳﺘﺤﻖ اﻟﺤﯿﺎة

Photo via Frank M. Raﬁk / Flickr

ﺇﻧﲏ ،ﻭﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﺳﻨﻈﻞ ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ "ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ"
ﺴﻠﻢ "ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ" ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ،ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻧﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻭﺁﺑﺎﺋﻨﺎ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻧُ ُ
ﺳﻴﺴﻠﻤﻮﻧﻪ ﻷﺣﻔﺎﺩﻧﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻮﺩ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺄﺟﺴﺎﺩﻧﺎ ﻭﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﺇﱃ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﱵ
)ﻃﻼﻝ ﺃﺑﻮﻏﺰﺍﻟﻪ(
ﺃﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ.

