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 إجابة تقريبية لسؤال أوروبا والوحدة العربية

 مقدمة

بتوجيه الدعوة الى  1905قام حزب المحافظين البريطاني عام : (ن10)مؤتمر كامبل بنرمان اوال / 

لعقد مؤتمر سري يتم من خالله وضع سياسة لهذه كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا، 

الدول تجاه العالم وبالذات تتجاه الوطن العربي، واستمرت مناقشاته لمدة عامين، وخرج بوثيقة سرية 

انذاك '' هنري كامبل بنرمان'' سماها وثيقة'' كامبل بنرمان'' نسبة الى رئيس الوزراء البريطاني  

الى نتيجة مفادها: ان البحر المتوسط هو الشريان الحيوي توصل المجتمعون في هذا المؤتمر  

لالستعمار، النه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب والممر الطبيعي الى القارتين االسيوية واالفريقية، 

وملتقى طرق العالم، وايضا هو مهد االديان والحضارات، واالشكالية في هذا الشريان انه يعيش على 

رقية دوال ال تقع ضمن الحضارة العربية المسيحية ويوجد تصادم حضاري معها شواطئه الجنوبية والش

...... فالحل هو بقاء هذه الشعوب مفككة جاهلة متناحرة، وتشكل تهديدا في حال تفوقها  

لقد برزت هذه الفكرة في التوصيات الختامية للمؤتمر، من خالل تقسيم العالم الى ثالث فئات   

الغربية المسيحية ) اوروبا وامريكا الشمالية واستراليا( والتي يتوجب دعماها االولى دول الحضارة  -

ماديا وتقنيا كي ترتقي وتنهض، والثانية: دول ال تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، لكن ال يوجد 

وغيرها(، لذا ينبغي  تصادم حضاري معها وال تشكل تهديدا للغرب)امريكا الجنوبية واليابان وكوريا

حتواؤها ودعمها بالقدر الذي ال يمنحها تفوقا، اما الفئة الثالثة واالخيرة دول ال تقع ضمن الحضارة ا

، وهي البالد الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديدا بتفوقها في اي وقت

اي اتجاه وحدوي  ارف التقنية ، ومحاربة، الواجب حرمانها من اكتساب العلوم والمعالعربية االسالمية

 فيها ، ولذا دعا المؤتمر الى انشاء دولة لليهود في فلسطين، بغية تحقيق ثالثة اهداف

االول اقامة حاجز بشري قوي غريب ومعادي يفصل الجزء االفريقي من هذه المنطقة عن جزئها  

االسياوي، وبالتالي الحيلولة دون قيام الوحدة العربية، الثاني ان يكون والؤه للغرب)اي قاعدة للغرب 

ن، الن التوازن في الوطن العربي( الثالث: ان يجعل المنطقة العربية في حالة اضطراب دائم وعدم تواز

 يولد االستقرار، واالستقرار يهيء للنهوض والتطور والتقدم

 الغربية، الدوائر لدى كبرى استراتيجية أهمية من األمر لهذا لما  الحاجزة الدولة فكرة عند قليال نقف 

  وحضارية. وتاريخية دينية أبعادا   وله

 سواء والحروب، والتنافس الصراع من رنا  ق عشر ثالثة المسيحية وأوروبا اإلسالمي العالم عاش فقد

 )إسبانيا األندلس على الصراع أو الصليبية، الحروب أو البيزنطية، اإلسالمية الجبهة على ذلك كان

 طوال المسلمين بأيدي راجحة الكفة كانت عام وبشكل األوروبي، العثماني الصراع أو والبرتغال(،

 أشد دولة مكانها وتظهر إال مسلمة دولة بسقوط يفرحون نيكادو ال األوروبيون وكان قرنا ، عشر أحد

 الصدمة يستوعبون المسلمين أن ويجدون إال اإلسالمي، للعالم ضربة يسددون كانوا وما قوة،

 الراشدين دولة انتهت أن فما أكبر. نجاحات وتحقيق صاعين الصاع برد متميزة بحيوية ويقومون

 شمال فتحت التي األموية الدولة قامت حتى النصارى، يأيد من وأرمينيا ومصر الشام فتحت التي

 المسلمون واستوعب صقلية، فتح تم العباسية الدولة قيام وبعد فرنسا. وجنوب واألندلس إفريقيا

 ودحرهم. الصليبيين بتدمير والمملوكية واأليوبية النورية الدول فقامت الصليبية الحروب صدمة

 االمبراطورية وليسقطوا والقسطنطينية، )األناضول( غرىالص آسيا ليفتحوا العثمانيون وجاء
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 للحيوية وإبرازا   األندلس، سقوط على عمليا   ردا   بدا مما أوروبا شرق بالد ويفتحوا البيزنطية،

 عشر. الثامن القرن حتى وريادتها أَلَقها على ظلت والتي المتدفقة، اإلسالمية

  

 األقل، على الكبرى القوى أحد أو العالم، في األولى لقوةا تكون للمسلمين دولة دائما   هناك كان لقد

 التاسع القرن في خصوصا   الحضاري، وتأخرهم المسلمين قوة وتفكك العثماني الضعف أن ويبدو

 ال ذهبية فرصة   والعداء الخصومة من تاريخي برصيد المثقل األوروبي الغرب أعطى قد عشر،

 العثمانية الدولة مكان تحل كبرى إسالمية قوة تظهر أال نضما كيفية هو البارز السؤال فكان تعوض،

 الحاجزة الدولة فكرة هناك كانت ولذلك ومطامعه؟؟، الغرب مصالح جديد من وتهدد سقوطها، حال

 العالم بجناح آسيا في اإلسالمي العالم جناح اتصال نقطة وعند اإلسالمي العالم قلب في تغرس التي

 محتملة، إسالمية نهضة أو وحدة أي يمنع معاد غريب كيان بينهما يفصل بحيث إفريقيا، في اإلسالمي

 العالم سيشغل فإنه األقل على أو المنطقة. في قوي حضاري نمو أي لضرب رمح رأس ويكون

 التبعية فلك في ممكن مدى أبعد إلى وتبقيه وجهوده طاقاته تستنـزف معقدة طويلة بمشكلة اإلسالمي

 األهداف، هذه لخدمة الكيان لهذا ماسة بحاجة الغرب سيكون وكما الغربي. للعالم الحاجة و والضعف

 عالقة يوجد مما واستمراره، ونموه وجوده لضمان للغرب ماسة بحاجة بدوره سيكون الكيان هذا فإن

  اإلسالمي  العالم وتخلف وتفكك ضعف ضمان شعارها يكون الطرفين بين راسخ استراتيجي تحالف

ن(10) ات مؤتمر كامبل بنرمانتوصي ثانيا/ تنفيذ  

تسير كلها في تنفيذ المخطط الذي دعا الية مؤتمر كامبل  تالى عقد سلسة من االتفاقيا المؤتمرافضي   -

 بنرمان في مقدمتها اتفاقية سايكس بيكو ، و ''وعد بلفور''

مؤتمر فرساي مؤتمر فرساي وتكريس ظاهرة االستعمار في العالم العربي: انصبت المناقشات خالل  -

حزيران من عام، على اختيار نظرية او قاعدة تقام عليها اسس  28ما بين  اول كانون الثاني الى 

لى اسم ووسيلة ار عيالهيمنة والسيطرة الغربية على العالم، وفقا لما جاء في وثيقة كامبل فوقع االخت

 وأهدافهواعه وطريقة تطبيقه ، منه على ان 22جديدة لالستعمار عرفت '' باالنتداب''، ونصت المادة 

وديعة مقدسة في  بإبقائهمالتي صنفت وفقا للنظرية الداروينية في تسلسل الشعوب، وقد كرم العرب 

 عنق الحضارة الغربية

تجزئة الوطن  إلىإصدار القرارات التي أفضت  األممالتابع لمجلس عصبة  األعلىتابع مجلس الحلفاء   

العربي الى كيانات اقليمية متعددة، ووضع اللبنة األولى لقيام دولة إسرائيل، وذلك ضمن نصوص 

، سيفر 25/4/1920االتفاقيات والمعاهدات التي صدرت عن المؤتمرات المتالحقة سان ريمو 

1923، /24/1، لوزان 10/8/1920  

التطابق الكبير بينه وبين توصيات  يكتشف 1922ان الدارس لصك االنتداب القائم على فلسطين عام 

قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين، لذلك أتى الصك بشكل للجعله اساسا شرعيا  فقد وضع كامبل

أداة تهويد ؛ فقد جاءت مقدمته بوعد بلفور الذي اشار " للحق التاريخي الذي يربط هذا الشعب اليهودي 

غالطة التاريخية الكبرى لتبين أنها ال تعتبر اليهود بانهم أجانب بفلسطين " مما يدل على كثير من الم

متصفين بظاهرة طارئة على فلسطين وعبارة "الشعب اليهودي " تدل على مغالطة أخرى فالجماعات 

الصهيونية اليهودية المتناثرة هنا وهناك لم تتوفر لها وعلى االطالق مقومات الشعب المستقل. وحينما 
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هاؤالء اليهود انما يشكلون شعبا  فقد بينت وأشارت المقدمة إلى العرب بانهم طائفة  تم االعتراف بأن

 تذكر ضمن "الطوائف التي هي غير يهودية" من ساكني فلسطين

اية صك وصأما الصك وبنوده التي شرعت على اساس التهويد، إذ انها حددت في المادة الثانية من ال

 يام نشوءضمن قفي أحوالها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ت الدولة المنتدبة في وضع حالة البالد

ن مع تتعاولالوطن اليهودي القومي، وتعترف بكل صراحة من خالل المادة الرابعة بالوكالة اليهودية 

 ما افتقرل بينإدارة فلسطين االدارية " البريطانية" وتعمالن معا لتحقيق الوطن اليهودي القومي االص

أمام  تح البابمت بفألصليين إلى نظام يمثل هويتهم أمام بريطانيا،وأما المادة السادسة فقد قاالمواطنين ا

عياد باراألافواج المهاجرين اليهود، كما انه تم إقرار وبشكل جرئ اللغة العبرية كلغة رسمية واعت

 اليهودية أعيادا  رسمية.

ي في ليهودالتثبيت االسعمار االستطاني  على العموم انتهج االستعمار البريطاني اربع طرق رئيسية 

 فلسطين

 لعامة اوفعة االنقطة االولى: حق انتزاع االراضي الفلسطينية واعطائها كهبة لليهود تحت مسوغات المن

 باستخدام وسائل منها

ذا ، يترتب عن ه ا/ التضييق االقتصادي : بفرض الضرائب على االراضي، ومنع عملية التصدير

 هالفالح الفلسطيني عن تسديد الضرائب فيضطر الى بيعها او تصادر مناالجراء عجز 

من  نه عنوةل ديوب/ اصدار المندوب السامي قرار تصفية البنك الزراعي العثماني في فلسطين وتحصي

 صغار المزارعين مما اجبرهم على البيع

 لةالمنقوج/ الغاء القوانين العثمانية التي تمنع اليهود من امتالك االاموال غير 

بتاريخ  181لي تحقيق توصيات مؤتمر كامبل بصدور قرار االمم المتحدة رقم  اوتم تتويج كل ذلك، وبالت

15/5/1948اعالن قيام دولة اسرائيل بتاريخ  القاضي بتقسيم فلسطين، وبالختام 29/11/1947  

/ استمرت اجراءات تنفيذ توصيات مؤتمر كامبل بنرمان عبر سلسة من االجراءات ، في مقدمتها 3ثالثا

بناء  اجهزة شبه وحدوية هدفها االساسي اضعاف االتجهات الوحدوية الثورية في الوطن العربي، 

وحصر مجالها ، وربط المنطقة العربية بسلسلة من االحالف، في مقدمتها حلف بغداد، ومشاريع 

صادية، في مقدمتها مشروع ازنهاور، وفي المقابل فية دعم مفضوح  عسكريا وماديا لتفوق اسرائيل تاق

 في المنطقة

، بمثابة اعادة تجديد 1996وكان مشروع الشرق االوسط الجديد الذي بادر به شيمون بيرتز في عام  

العربية وفق خارطة  بناء المنطقة وإعادةلخطة بنرمان، وبعثها وفق اسس جديد، بتوسيع مجاله ، 

جديدة، تكون فيها اسرائيل شريك  اساسي، ويدخل مشروع الشراكة االورو متوسطية كذلك ضمن هذا 

 المجال

الخاتمة   

                                                             

  3 هذه االفكار غير ملزم بها الطالب


