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االنتداب على فلسطین الذي منحھ 
مؤتمر سان ریمو لبریطانیا عام ١٩٢٠ 

كمنطقة للوطن القومي الیھودي
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االنتداب الفرنسي في سوریا عام ١٩٢٣
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اخلريطة رقم 5خارطة رقم ٥

  

 فلسطین تحت االنتداب البریطاني
  

عقب  ١٩١٩حكام معاهدة فرساي التي انبثقت عن مؤتمر باریس للسالم في عام إب ١٩٢٠بًا على فلسطین في عام استرشد قرار منح بریطانیا انتدا
عات معینة من تلك التي كانت تابعة تجملقد وصلت " :من المیثاق التأسیسي لعصبة األمم على ٢٢نصت المادة  حیث. الحرب العالمیة األولى

النصح والمساعدة اإلداریة  ، وتتلقىمستقلةمجتعات التطور أصبح فیها من الممكن االعتراف مؤقتًا بوجودها ك لإلمبراطوریة العثمانیة إلى مرحلة من
  "١من سلطات االنتداب حتى یكون بمقدورها إدارة شؤونها بمفردها

    

ن، إال أن ذلك االنتداب لم یطبق على فلسطی اً قرارًا یقضي بمنح بریطانیا انتداب ١٩٢٠تضمن اإلعالن الذي صدر عن مؤتمر سان ریمو للعام 
وفي سیاق صیاغتها لبنود االنتداب، استندت بریطانیًا . ١٩٢٣رسمیًا بالكامل إلى أن قامت عصبة األمم بالموافقة والمصادقة على بنوده في عام 

من وثیقة االنتداب الدعوة إلى  عةالرابوقد وجهت المادة  ٢ "في فلسطین یهوديیدعم تأسیس وطن قومي "إلى وعد بلفور وموقف حكومتها الذي 
التخاذ خطوات بالتشاور مع الحكومة الملكیة البریطانیة لضمان تعاون جمیع الیهود الذین یرغبون بالمساعدة في إنشاء الوطن "المنظمة الصهیونیة 

وقد تمت صیاغة  ٣.هیوني وامتالك األراضيكما ألزمت مواد أخرى من وثیقة االنتداب بریطانیا بتسهیل وتشجیع االستیطان الص." القومي الیهودي
ه أن تعداد جفي فلسطین، وتبین من نتائإحصاء للسكان وفي نفس العام، قامت بریطانیا بإجراء أول . ١٩٢٢وثیقة االنتداب عام لالمسودة النهائیة 

مسؤولیة اإلدارة طین منذ تولي بریطانیا منهم قد هاجروا إلى فلس% ٣٢.٢من مجموع السكان، وأن ما ال یقل عن % ١١.٤السكان الیهود بلغ 
   ٤.في فلسطینوالحكم 

  

منطقة االنتداب تقسیمًا ألراضي  ١٩٢٢ونستون تشیرتشل حول فلسطین في عام  وزیر المستعمرات البریطاني تضمن الكتاب األبیض الذي أصدره
 وقامت، ١٩٢٢وصادقة عصبة األمم على ذلك في أیلول  .االنتداب على فلسطین قتصرافلسطین، و شملت أراضي شرق األردن مع التي و  األولى

وبعد ذلك بقلیل، اعترفت . فقط على فلسطینیهودي موافقتها على إقامة وطن قومي وحددت شرق األردن وفلسطین، بین حدود ال بترسیمبریطانیًا 
  .شرق األردنة في مستقلاهللا بن الحسین كحاكم شرعي إلمارة  باألمیر الهاشمي عبد ١٩٢٣بریطانیا في نیسان 

  

فلسطینیون قضیتهم على الحكومة البریطانیة، في محاولة منهم إللغاء البنود المتعلقة  زعماء، عرض ١٩٢٠بعد إعالن مؤتمر سان ریمو للعام 
المصادقة رسمیًا على ومع قیام الكونغرس األمریكي ب. بالوطن القومي الیهودي في وثیقة االنتداب، إال أن هذه الجهود ذهبت أدراج الریاح ثانیة

وقدرًة على التأثیر على ، وجد الفلسطینیون أنفسهم أكثر بعدًا ١٩٢٢أیلول  ٢١في وذلك  السیاسات البریطانیة المؤیدة للصهیونیة وفحوى وعد بلفور
استخدام القوة التي ضاعفت في سلطات االنتداب  وأصبحت األنشطة السیاسیة المحلیة الفلسطینیة تالقي قمعًا شدیدًا من ٥.أصحاب القرار الدولي

االحتجاجات الشعبیة واإلضرابات التي شرع بتنفیذها مواقف المقاومة والمقاطعة و لقضاء على العدید من مهامها االقاسیة في الجماعیة والعقوبات 
  .الوطني الفلسطیني واألحزاب السیاسیة القومیة المؤتمر

  

مثل في تسهیل تأسیس والمتمعلن السیاسي الهدف الفي فلسطین لتحقیق  "یةدالوكالة الیهو "اب، تشكلت من وثیقة االنتد الرابعةاستنادًا إلى المادة 
العمل كحكومة یهودیة غیر رسمیة في حرصت الوكالة الیهودیة منذ قیامها على طرح دورها ومهامها وقد  .الوطن القومي الیهودي في فلسطین

وكان أول رئیس للوكالة  .عالقات وثیقةبباإلدارة البریطانیة  عملت على توثیق روابطها دًا لذلك فقدواستنافلسطین الخاضعة لالنتداب البریطاني؛ 
ن في یعلى التعلم واالستفادة من أبناء جلدته ورعاة حلمه البریطانی الیهودفي الجیش البریطاني؛ وكان یشجع زمالئه  اً یة، فریدریك كیش، عقیددو الیه

على  شرق األردن من وثیقة االنتدابأراضي وقد كان المعسكر الصهیوني منقسمًا حول استثناء . ل في فلسطینتسهیل بناء نظام إداري مستق
اهللا بدولة یهودیة في فلسطین مقابل إسقاط  لحصول على اعتراف األمیر عبدا بإمكانیةمنظمة الصهیونیة العالمیة قانعًة الوقد كانت قیادة . فلسطین

وأصروا على تسریع  "الفكرة"دي األصل، رفضوا نإال أن آخرین، بزعامة فالدمیر جابوتنسكي البول. یطان في شرق األردنالمطالب الصهیونیة باالست
  .المدعوم بالقوة في كل من فلسطین وشرق األردن واالستیطان االستعمار

 


