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ور" د بلف سقط وع وزير  " فلي ة ال ار فعل اني آث زال تع ي ال ت ة الت ال العربي سمعه االجي د ت م تع اف ل هت

ان                  . البريطاني ه آ ذآرون ان سينات، ي ومي في الخم لكن المخضرمين الذين عايشوا مرحلة الغليان الق
ًا في        سنوية   من الشعارات االآثر تردادًا في تظاهرات االحتجاج ضد االستعمار، وطبع التظاهرات ال

اف صار جزءًا من     .  تشرين الثاني٢التي آانت تقام خصيصًا في ذآرى هذا الوعد يوم        حتى ان الهت
دل               . موسيقى الشارع  اللحن وب ويروي احد الشهود انه سمع مرة متظاهرًا التبس عليه المعنى فاآتفى ب

وق    "ان يسقط بلفور ووعده راح يصرخ        ذ   ". فليسقط واحد من ف شاهد ال ادرة مغرض         ال ذه الن ل ه ي نق
يس          . بالتأآيد، ولعله آان من المعادين سرًا لحرآة التحرر العربية         ه ل شير الي لكن فقدان المعنى الذي ي

.فقط وليد النيات السيئة للسامع
ا    ي حّرآته ات الت ن التوقع ر م ا ظه ى، آم اس المعن وم بالتب ور محك د بلف ال ان وع ي اي ح دو ف  ويب

وزراء الب  يس ال ارة رئ سه ان     زي و نف ا اراد ه ي ربم ط، والت شرق االوس ى ال ر ال وني بلي اني ط ريط
ت ذا التوقي ل ه اره مث ا باختي سنوية  . يحّرآه ذآرى ال شية ال سطين ع زور فل ا ي يس وزراء بريطاني رئ

ل الحدث                         ل بعض مفاعي زامن فيزي ذا الت لوعد بلفور، فكيف ال يسود االمل بان يخرج شيء ما من ه
ن والعرب يستذآرونه منذ اربع وثمانين عامًا؟الذي ما انفك الفلسطينيو

سياسة              ى             .  لكن الرمز يبدو اقوى من ان يضاهيه اي آالم في ال وق عل ان يمكن ان يتف شيء واحد آ
ذه اللحظة           ة عن اعالن               : رمزية الذآرى، لكنه غير وارد في ه ة الملك ة جالل يس حكوم ذر رئ ان يعت

االعتذار . ن يعترف على االقل بالكارثة التي سّببها      وزير الخارجية في حكومة سلفه لويد جورج، او ا        
د يكون ضروريًا                       سطينية، وق ة الفل ام الدول د قي ليس مستحيًال، وربما يأتي يوٌم تبادر اليه بريطانيا، بع

م       . ان يطالب به الفلسطينيون باستمرار     ة اسرائيل، ل اال ان االعتذار، بما يعنيه من دك لمشروعية دول
سوية                   يكن يتوافق مع االو    ى ت ل شارون وصوًال ال ين موقف آريي لوية التي يسعى اليها بلير، وهي تلي

ادرًا                .  البريطاني ضد االرهاب      -تحمي ظهر التحالف االميرآي      ر ق م يكن الزائ ك، ل دا ذل ا ع وفي م
.، آما سارع البعض الى تسميته"وعد بلير"بالتأآيد على تقديم 

ي    . نيا لويد جورج اوًال الن بريطانيا طوني بلير ليست بريطا   ي الفعل د العمالن وحتى لو آان بلير القائ
د االسمي، اي جورج بوش                        ة اال اذا جاء من القائ م ان موقف     . للتحالف، فان الوعد ال يكتسب قيم ث

ر بضرورة ا      سطينية    الديبلوماسية البريطانية المتناغم مع المواقف االوروبية االخرى، يق ة فل ة دول قام
ة في               منذ اعوام، ولم يكن تصريح بلير نفسه قبل اسابيع سوى توآيد لما اضحى من الثوابت االتحادي

.سبق بلير الى فلسطين، وجاء على لسان جورج بوش شخصيًا" الوعد"واالهم من ذلك ان . اوروبا
وة                   ا الق ه في حينه رادف لوعد اطلقت ساعدة        فاذا آان المطلوب فقط البحث عن م ى بالم ة االول  العالمي

ام        "وطن قومي يهودي  "على اقامة    ان قي ًا ب الم راهن ، فان اعتراف زعيم القوة العظمى الوحيدة في الع
م يكن                    ذا ان ل ك    " الوعد "دولة فلسطينية جزء من رؤية بالده يفترض ان يلبي الحاجة، ه ل ذل جاء قب

ك    . على لسان بيل آلينتون    شبيهات          . ال يكفي  فالوعد   . لكن المطلوب غير ذل وحتى نبقى في مجال الت
ور              ر من وعد بلف سطينيون هو اآث سه       . التاريخية، فان ما يحتاج اليه الفل وازي في الوقت نف ا ي ه م ان

وعد بلفور وصك االنتداب الذي ُألحق به نص الوعد وقرار التقسيم واعتراف ترومان بالدولة
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ر و       . المقامة ا يكن                  بتعبير اآثر وضوحًا، المطلوب من بلي د مجرد اعالن، مهم م يع ره من بوش ل عب
رار             . رمزيًا، بل قرار وآلية واولوية     ن الق ة او ان يعل ه    . ليس بلير من يستطيع ان يفرض اآللي ا يمكن م

د           . ان يفعله هو ان يستحصل عليهما من بوش        و رأى عن ولعله آان استشعر اآثر باالولوية المطلوبة ل
دو،   . يصل الى فلسطينمحاوريه العرب االلحاح نفسه قبل ان       ا يب لكن بعضهم ال يزال يفّضل، على م

  ".فليسقط واحد من فوق"ان ُيطرب الزائر بتنويعة جديدة على وزن 
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