
     فيالدلفيا تستذكر وعد بلفور

 

تحت رعاية األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيالدلفيا وبحضور 
قام قسم أ وحشد من األساتذة والطلبة مستشار الجامعة الدكتور مروان كمال

مئوية وعد  "يومه العلمي تحت عنوان في كلية اآلداب والفنون  نسانيةإلالعلوم ا
رحب وفي جلسة االفتتاح التي أدارتها الدكتورة فدوى نصيرات  ".بلفور المشؤوم 

استعرض ثم الدكتور أمجد الزعبي بالضيوف والطلبة  نسانيةإلارئيس قسم العلوم 
حيث تناول  ول الدكتور علي محافظة الجانب التاريخي لوعد بلفورالمتحدث األ

وروبية تم حلها أن هذه المسألة هي مشكلة أبين المسألة اليهودية في أوروبا و
 دباءفالسفة والمفكرين والسياسيين واألال مشاريععلى حساب العرب مستعرضا 

سباب وطين اليهود في فلسطين استنادًا إلى أت بإعادة نادتالتي  في الغرب
فكار والخطط التي نفذتها بريطانيا قبل وأشار الى األ .تاريخية وسياسية وعلمية

ضي في راوشراء األ 1838صلية في القدس عام ها قنئنشاإوعد بلفور مثل 
من ِقبل بريطانيا  1865فلسطين عام  وتأسيس صندوق اكتشاف 1856فلسطين 

 .ول وحتى صدور وعد بلفوراالستيطان والمؤتمر الصهيوني األ لتسهيل عملية

سبابه ونتائجه قراءة منهجية لوعد بلفور من حيث أالدكتور عبدهللا النقرش قدم و
هم المحطات السياسية في أ مستعرضاً على الواقع العربي الحديث والمعاصر، 

التي  سرائيلالى تأثير إ وصوالً  من وعد بلفوربدءًا  سرائيلمع إ الصراعات العربية
 وبخاصةخيرة األ اآلونةوظهر ذلك جليا في  قليمياً كدولة عظمى إ صبحت تتصرفأ

 .زمات العربية الداخلية والخارجيةاأل ظل في



 :زهير توفيق وشارك فيها كل من الدكتور دارهاالتي أ وفي الجلسة الثانية
عن دور السلطان عبدالحميد في  الدكتورة فدوى نصيرات بمداخلة تاريخية

الزعبي عن دور المندوب السامي هيربرت الدكتور أمجد و ،اليهودي االستيطان
 التي تقدمتمنار أحمد  والباحثة .يل في تسهيل االستيطان والهجرةصموئ

 .وعد بلفور على الواقع العربي الراهن ن انعكاساتبمداخلة بعنوا

 :قال فيها بكلمة واختتم رئيس الجامعة اليوم العلمي لقسم العلوم اإلنسانية
من الوعي  الطلبة على قدر عال   ابقاءفة مكوناتها على تحرص جامعة فيالدلفيا بكا

مئوية وعد "تخصيص يومه العلمي بوما قيام قسم العلوم االنسانية  .بقضايا االمة
 .دليل على هذا التوجه سطعاال ا "بلفور المشؤوم

 ماما بحزم للوقوف ،مناسبة تستدعي استحضار كافة عناصر هذه االمةالان هذه 
ننا اذ نقف إو ".فلسطين"ستهدف قلب هذه االمة وروحها يمخطط شرس 

ن أ بهذه الوقفة مستذكرين ما جرى قبل مائة عام باليوم والسنة، لنؤكد اننا نحاول
 قراءات وتقدم خالت علمية تسبر غور هذا الوعد المشؤومامدعبر نضيئ شمعة 

 .فاق المستقبل بوعي واقتدارآجديدة في التاريخ والسياسة تستشرف 

اننا ب سيظل يلح علينا (2017عام  لثانيالثاني من تشرين ا)ان هذا اليوم المشؤوم 
لكي ال ننسى ما تم عند منح من ال يملك  اصحاب حق اغتصب بمؤامرة استعمارية،

فلسطين الى من ال يستحق وهم الصهاينة اليهود من غير وجه حق، مزورين 
أتظنون " :يزمان على إثر إصدار وعد بلفورالتاريخ ومتالعبين فيه، فقد قال حاييم وا

ان اللورد بلفور كان يحابينا عندما منحنا الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود في 
إن الرجل كان يستجيب لعاطفة دينية كان يتجاوب بها مع تعاليم  ...فلسطين، كال
هل تعترف بريطانيا  فهل من سبيل تاريخي وقانوني لتجريمه؟ "!.العهد القديم

هل هناك إمكانية إللزام بريطانيا  رضه؟أر من ل وُهج  داحة جريمتها بحق شعب ُقت  بف
بدفع تعويضات للشعب الفلسطيني؟ ألم يحن الوقت لرفع الظلم الواقع على 

ن ضيوفنا من أعلى يقين  نحنتساؤالت  الشعب الفلسطيني جّراء هذا الوعد؟
  .االجابة عليها بجدارة توّلوا قدالجلستين في اصحاب االوراق العلمية 


