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ЕВОЛЮЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
СТОСОВНО ПАЛЕСТИНИ В 1920-1922 РР.

24 квітня 1920р. на конференції в Сан-Ремо Велика
Британія отримала мандат на Палестину, що затвердив її
вплив на цю територію. Одним з положень мандату була
відома Декларація Бальфура . Головні союзні держави
погодились на те, щоб на Мандатарія лягла відповідальність за
введення в дію раніше створеної 8 листопада 1917 р. урядом
Його Величності та схваленої згаданими державами,
декларації на користь створення в Палестині національного
осередку для єврейського народу,  - проголошував текст
мандату1. В усьому світі це було сприйнято як перший крок на
шляху до створення єврейської держави.

Проте через два роки Міністерство у справах колоній
Великої Британії опублікувало документ, відомий під назвою
Біла книга Черчілля , в якому було сформульовано новий
політичний курс британського уряду щодо Палестини.
Зокрема, не підтведжувалася ідея держави з переважно
єврейським населенням та обмежувалася єврейська імміграція
економічною ємкістю  країни. Прийняття нового курсу, по

суті, було ознакою відходу від Декларації Бальфура . Автор
даної статті ставить перед собою завдання розглянути
еволюцію британської політики стосовно Палестини і
причини, які змусили офіційний Лондон розробити нові
підходи.

Немало робіт присвячено історії Палестини періоду
британського мандату. Зміни курсу політики Великої Британії
найчастіше пояснюють впливом людей на місцях  -
адміністрації Великої Британії у Палестині, зокрема, м'яким
характером її глави - Верховного комісара Палестини
Герберта Семуеля, який часто виявляв надмірний, на думку
деяких спостерегачів, лібералізм та схильність до компромісів,
метою яких було довести, що він, єврей за національністю,
може бути справедливим також і до арабів. Саме цю думку

1 Document relating to the Balfour Declaration and Palestine Mandate. -
L., 1939.-P. 151.
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висловив Норман Бентвіч - генеральний повірений при
Верховному комісарі Палестини в своїх Мандатних
мемуарах 1 2. В свою чергу Майкл Коєн, автор книги Черчілль
та євреї 3, вважав, що найважливішою причиною нового
підходу була передача Ллойд Джорджем керівництва
справами Близького Сходу до рук Уїнстона Черчілля.
Вищезгадані фактори важливі, однак занадто спрощують
ситуацію. Більш правильним, на наш Погляд, було б розлядати
її з урахуванням міжнародної ситуації, а також зважаючи на
піднесення арабського національного руху та інтереси Великої
Британії на Близькому Сході.

До прибуття в Палестину глава цивільної адміністрації
Палестини Герберт Семуель поділяв точку зору більшості
державних діячів Великої Британії, які вважали, що
Декларація Бальфура  мала на меті остаточне створення
єврейської держави або співдружності з переважною
більшістю євреїв. У своїй промові від 2 листопада 1919 р. з
нагоди другої річниці Декларації Бальфура  він відмітив, що
було б добре, якби найближчим часом країна могла стати
цілковито самоврядною державою під управлінням корінної
єврейської більшості 4.

Такої ж точки зору дотримувався й міністр у справах
колоній Уїнстон Черчілль. В одному з своїх виступів він
наголошував, що можливо, ще за нашого життя на берегах
Йордану буде створена єврейська держава під протекторатом
Британської корони, яка зможе вмістити 3 чи 4 млн. євреїв.
Тоді в світовій історії вібудеться подія, сприятлива для
Великої Британії, така, що дійсно відповідає її інтересам 5.
Виходячи з цього, під час свого візиту до Палестини в березні
1921 р., Черчілль піддав критиці точку зору арабської
делегації, яка вимагала від англійського уряду відмовитись від
Декларації Бальфура . Він заявив, що Велика Британія не

1 Bentwish Norman and Bentwish Helen. Mandate Memories 1918-1948.
- L., 1965.
3 Cohen Michael. Churchill and the Jews. - L., 1985.
4 Palestine: A study of Jewish, Arab and British Polices. - New Hawen,
1947,-Vol. 2, p.261.
5 Palestine: A study of Jewish, Arab and British Polices. - New Hawen,
1947. - Vol. 2, p.265.
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збирається відмовлятися від ідеї створення єврейського
національного дому  і буде заохочувати єврейську імміграцію.

Проте, незважаючи на підтримку з боку більшості
впливових британських політиків, Декларації Бальфура  не
судилося втілитися в життя. Силою, спроможною примусити
правлячи кола Великої Британії змінити початковий план,
стали лідери арабського національного руху, які робили все
можливе для виключення Декларації Бальфура  з тексту
мандату. Як відомо, Палестина входила до переліку територій,
обіцяних під час війни Великою Британією шерифу Мекки
Гусейну - своєму союзникові. Окрім того, нарікання з боку
арабів викликала 4-а стаття мандату, за якою сіоністській
організації надавався особливий статус, що передбачало
створення спеціальної Єврейської ради, з якою повина була
узгоджувати свої дії цивільна адміністрація в Палестині6. Це
було сприйнято як порушення прав арабського населення
Палестини.

За скасування Декларації Бальфура , а також
особливого статусу сіоністської організації і розпочали
боротьбу араби. З кожним місяцем збільшувалася кількість
агресивних статей на перших сторінках арабських газет,
поширювались публічні погрози на адресу євреїв та
спалахували стихійні заворушення в арабських містах
Палестини. 4 квітня в день арабського свята Небі-Myca, багато
арабів прибуло до Єрусалима. Було влаштовано
націоналістичний мітинг. Натовп став некерованим, почались
стихійні виступи.

З квітня 1921 р. в Хайфі зібрався арабський
палестинський конгрес, який осудив Декларацію Бальфура  і
створив постійну комісію, яка повинна була добиватися
скасування цієї декларації. Наслідки не примусили на себе
довго чекати.

В травні 1921 р. знову відбулись серйозні зіткнення
сіоністів та арабів. Була терміново призначена комісія на чолі
з сером Томасом Хайкрафтом, Верховним суддею Палестини.
Під час слухань детально обговорювались численні нарікання,

6 Document relating to the Balfour Declaration and Palestine Mandate. -
L..1939.-P. 152.



370

які надійшли від обох сторін. Комісія дійшла висновку, що
повстання було розпочате арабами, що поліція не реагувала на
це належним чином, а в деяких випадках навіть брала участь в
насильстві. Але в цілому відповідальність за те, що сталося,
була покладена все ж на організацію сіоністів, небажання
котрих співробітничати з арабським населенням і призвело, на
думку членів комісії Хайкрафта, до заворушень.

У Лондоні розуміли, що врегулювання таких
заворушень серйозно позначиться на кишенях англійських
платників податків. У палаті громад міністру колоній
Черчіллю та прем єр-міністру Ллойду Джорджу все частіше
доводилося відповідати на питання, а яка ж вартість
утримання військ у Палестині для Великої Британії. Члени
парламенту давали зрозуміти, що вони вельми невдоволені
політикою уряду в Палестині'. Необхідно було терміново
вжити заходів для мирного врегулювання арабо-єврейського
конфлікту, який розгорявся. Це важке завдання і мали
розв язати Уїнстон Черчілль та Герберт Семуель.

Все це призвело до того, що поступово крок за кроком
Черчілль та Семуель почали відходити від обіцянок, які були
дані Лондоном в Декларації Бальфура . Як наслідок, у звіті
Верховного комісара, який було представлено британському
урядові влітку 1921 р., Семуель заявив: Нашою метою
повинно бути досягнення благополуччя арабів, причому
настільки, начебто ніколи не існувало сіоністського питання
взагалі, і не було ніякої Декларації Бальфура * 8. А Черчілль в
одному з послань до Ллойда Джорджа нарікав на те, що ні
Палестина, ні Велика Британія не можуть дозволити собі
утримувати тут таку велику кількість військ, і що англійські
платники податків змушені платити понад три з половиною
мільйони фунтів стерлінгів щороку, лише для того, щоб
британський уряд міг дотримуватись своїх обіцянок 9.

Переговори представників палестинського Арабського
конгресу з Уїнстоном Черчіллем розпочались 12 серпня 1921
р. Арабська сторона закликала до справедливості і наполягала

' Parliamentary Debates. House of Commons. - L.,1922 . t. 142, к. 414, т.
143, к. 1125, т. 144, к. 2236.
8 Cohen Michael. Churchill and the Jews. - L., 1985. - P. 112.
9 Cohen Michael. Churchill and the Jews. - L., 1985. - P. 126.
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на скасуванні Декларації Бальфура . Проте не маючи
можливості та й особливого бажання спромогтися на такий
рішучий крок, хоча б він і привів до приборкання арабів,
колоніальне відомство Великої Британії стало схилятися до
думки щодо анулювання або модернізації найбільш спірних
статей мандату. Однією з таких статей, як зазначалось раніше,
була стаття 4-а мандату, яка надавала особливого статусу
організації сіоністів.

Черговою поступкою, яку запропонував Черчілль, було
створення законодавчих зборів, де пропорційно було б
представлено все населення Палестини. Але арабська
делегація, яка не бажала йти на поступки, заявила: Не має
сенсу обговорювати подробиці угоди, коли сама основа, на
якій вона базується, є предметом суперечок 10 11. Навіть
тимчасове припинення єврейської імміграції в березні 1922 р.
не змогло переконати арабів і примусити їх піти на подальші
переговори.

Проблема вимагала негайного розв язання. Британська
суспільна думка все більше схилялась на користь арабів.
Британські видання все частіше стали публікувати статті, в
яких були відчутні антисіоністські настрої, а їх автори
критикувли британську політику в Палестині, осуджуючи,
зокрема, ті привілеї, які були надані сіоністам. Лорд Нордкліф
у лютому 1922 р. відвідав Палестину. Газета Тайме , що
належала йому, опублікувала серію репортажів про візит
газетного магната до Каїру та про проведену ним прес-
конференцію. Так, 15 лютого була опублікована стаття під
назвою Палестина в небезпеці. Друга Ірландія.  В ній
Норткліф розповідав про те, що його вразив розлад, який
панує в Палестині. Причину всіх негараздів він вбачав у
екстремізмі сіоністів 11.

У парламенті також панували антисіоністськи настрої.
Вільям Ормсбі-Ґор згодом написав: Схоже, всі були
переконані в тому, що євреї створюють проблеми по всьому
світові, що всі багаті євреї - кровопивці, а бідні -

10 Palestine: A study of Jewish, Arab and British Polices. - New Ilawen,
1947. - Vol. 2., p. 279.
11 The Times. - L., 1922 . - February 15.
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більшовики 12. Про те, наскільки суспільна думка була
настроєна проти сіоністів і проти Декларації Бальфура ,
можна було зрозуміти з того факту, що в червні 1922 р. Палата
Лордів 60 голосами проти 29 проголосувала за відмову від
палестинського мандату, оскільки той не узгоджується ні з
почуттями, ні з бажаннями народу Палестини . Тієї ж думки
дотримувався сер Вільям Джойнсон-Хікс та його прибічники у
Палаті громад. На засіданні 15 лютого 1922 р. було винесено
питання про те, чи дійсно Велика Британія повинна приймати
палестинський мандат, і коли так, то як британський уряд
може виконувати обіцянку про створення єврейського
національного дому" в Палестині - країні, яка є національним
домом для арабів13.

Таким чином, окрім головного завдання втихомирення
арабів, з явились й інші фактори, які необхідно було
враховувати. Зокрема, було важливо якимсь чином вплинути
на британську суспільну думку, яка була проти надмірної
витрати коштів британських платників податків на Близькому
Сході. Крім того, необхідно було враховувати і те, що
палестинська карта розігрувалась з метою поставити під
сумнів політику, яку проводив Ллойд Джордж на Сході, і це в
умовах, коли мандат ще не було схвалено Лігою Націй.

Незважаючи на це, Ллойд Джордж був категорично
проти скасування Декларації Бальфура . Він чудово розумів,
що цей крок може викликати невдоволення США, де євреї
мали великий вплив, і, відповідно, питання про надання
Великій Британії мандатів на ті чи інші близькосхідні
території могло знову стати спірним. Тому прем єр-міністр
залишався твердим прибічником сіоністів. Як згадував в своїх
мемуарах Норманн Бентвіч, сіоністам пощастило з Ллойд
Джорджем, тим більше, що той залишався прем єр-міністром
після того, як мандат на Палестину було закріплено за
Великою Британією. Ллойд Джордж був твердий у своєму
переконанні, яке ґрунтувалося частково на Біблії, що
Декларація Бальфура  правильна та справедлива 14. А ось

12 Cohen Michael. Churchill and the Jews. - L., 1985. - P.138.
13 Parliamentary Debates. House of Commons. - L.,1922. - т.156, к.309.
14 Bentwish Norman and Bentwish Helen. Mandate Memories 1918-1948.
- L., 1965.-P.47.
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чиновники колоніального відомства на чолі з У. Черчіллем та
Г. Семуелем, тобто ті, кому безпосередньо доводилося
займатися ситуацією, що склалася в Палестині, намагалися
знайти компромісне рішення. Не може бути й мови про
скасування Декларації Бальфура, - писав Черчілль. -
Декларація, по-перше, має на увазі створення національного
дому  для євреїв в Палестині, і, по-друге - захист прав та
інтересів неєврейського населення країни.  На думку міністра
колоній, його міністерство докладало максимум зусиль для
виконання саме другої частини Декларації 15.

Склалася критична ситуація. Отримання
близькосхідного мандату ставало все більш проблематичним.
Розуміючи це, Верховний комісар Палестини в травні 1922 р.
прибув до Лондона. Тут Герберт Семуель намагався
переконати чиновників міністерства у справах колоній у тому,
що необхідно раз і назавжди розвіяти побоювання арабів.
Цього, на його думку, можно було досягти, тільки якщо дати
Декларації Бальфура  остаточне тлумачення. Враховуючи

ситуацію, на цей раз у Лондоні прислухались до рекомендацій
Семуеля. Було складено політичну заяву, проект якої був
підготовлений самим Верховним комісаром, - хоча під
опублікованим документом стояв підпис Черчілля. Насправді
Черчілль особисто не брав участі в його розробці. Та міністр
колоній доклав багато зусиль для того, щоб цей документ було
схвалено серед американського і, звичайно, британського
істеблішменту.

Цей документ мав підзаголовок Британська політика в
Палестині . Чорновик було надано арабській делегації ЗО
травня. 1 червня відбулося спільне засідання, в якому брали
участь з британської сторони Герберт Семуель та
представники Колоніал оффісу. З арабської сторони цього
разу особливих нарікань не було. А вже 3 червня проект було
офіційно представлено сіоністській організації.

У документі було викладено основні принципи
політики Великої Британії стосовно Палестини. Уряд Його
Величності підтверджував, що в основі політики щодо
Палестини лежить Декларація Бальфура . Єврейський

" Cohen Michael. Churchill and the Jews. - L., 1985. - p.285.
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національний дім  буде, як і обіцяла Декларація , засновано в
Палестині. При цьому було заявлено, що:

1) Уряд Його Величності не має наміру перетворювати
Палестину в єврейську  в такій мірі, в якій Англія є
англійською ;

2) Уряд Його Величності не допустить гноблення
арабського народу у сфері мови та культури;

3) Всі жителі Палестини повинні називатися
палестинцями;

4) Уряд Його Величності не збирається сприяти
створенню у Палестині повноцінного самостійного уряду;

5) Виконавчі органи тієї частини країни, яка буде
перебувати під управлінням сіоністської організації, ні в якій
мірі не можуть вважатися урядом всієї Палестини;

6) Імміграція ні в якому разі не повина перевищувати
економічних можливостей країни;

7) Всі питання, пов язані з імміграцією, будуть
вирішуватись британською адміністрацією в Палестині;

8) Будь-які релегійні об єднання чи групи людей, які
вважають, що умови мандату не виконуються, матимуть право

звертатися до Ліги Націй3.
Як ми бачимо, чиновники Колоніал оффісу дійсно

були готові надати великі права арабському населенню
Палестини. Виправдовуючи значне відхилення від
попереднього політичного курсу, Черчілль зазначив, що воно
було викликане не страхом перед арабським національно-
визвольним рухом і не турботою про арабське населення
Палестини. Він підкреслював той факт, що в самому тексті
Декларації  ніде не було сказано, що Палестина вся цілком
повинна перетворитися в єврейський національний дім .
Йшлося лише про те, що цей єврейський дім  буде засновано
в Палестині. Заяви про те, що Палестина повинна стати
такою ж єврейською , як Англія є англійською , не мають
ніяких підстав , - пояснював Черчіль. Відповідаючи на
питання, що ж насправді мали на увазі під розвитком
єврейського національного осередку  в Палестині, він

3 Document relating to the Balfour Declaration and Palestine Mandate. -
L., 1939.-P. 155.
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зазначив, що йдеться не про нав язування єврейського
громадянства всім жителям Палестини, а про подальше
розширення існуючої єврейської громади з тим, аби вона
могла стати центром, який би представляв для єврейського
народу інтерес в цілому і був предметом його гордості. Однак
для того, щоб перед цією громадою були відкриті найкращі
перспективи вільного розвитку, важливо, аби її члени
усвідомлювали, що перебувають у Палестині по праву, а не з
,тггг^ 16милості .

Таким чином, Біла книга Черчілля  перекреслювала
всі надії сіоністів на створення єврейської держави в
найближчому майбутньому. В документі Черчілля ідея
єврейської держави була замінена на ідею багатонаціональної
держави в Палестині.

22 червня 1922 р. уряд Великої Британії опублікував
Білу книгу Черчіля  як офіційне тлумачення британського
мандату в Палестині. Виходячи з цього, палата громад без
довгих вагань через п ять діб затвердила мандат, після чого
цей документ було ухвалено Радою Ліги Націй.

За перші два роки британського мандату палестинська
політика Великої Британії зазнала серйозних змін.
Зіткнувшись з небажанням арабських лідерів змиритися з
ідеєю єврейського національного осередку , а також
антисіоністськими настроями всередині британського
суспільства, Лондон став діяти більш гнучко. Нова
інтерпретація Декларації Бальфура  в Білій книзі Черчілля ,
майже повністю змінила початковий зміст документу. Якщо
згідно з Декларацією Бальфура , що ввійшла в текст мандату,
Великій Британії потрібно було активно сприяти створенню
єврейського національного осередку  в Палестині, то тепер
правлячі кола Великої Британії були готові лише дозволити
його створення, причому тільки поряд із забезпеченням умов
для нормального існування і арабської спільноти.

Такий розвиток подій свідчить про те, що в Лондоні не
була розроблена чітка політика стосовно Палестини. Про
Палестину згадували лише під час вирішення нагальних

!б Document relating to the Balfour Declaration and Palestine Mandate. -
L.. 1939.-P. 156.
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проблем. В листопаді 1917 р., обговорюючи Декларацію
Бальфура  британські політики перш за все думали про те, що
цей документ зробить Велику Британію основним
претендентом на Палестину на Паризькій Мирній конференції.
Так і сталося. На конференції в Сан-Ремо саме Велика
Британія отримала палестинський мандат. А червні 1922 р.
Лондону було необхідно досягти згоди з лідерами арабського
національного руху. Цим і було викликане нове тлумачення
Декларації Бальфура , наведеного в Білій книзі .

Таким чином, у цьому питанні англійці діяли
прагматично, що взагалі притаманно синам Альбіону.
Переконавшись, що явна підтримка в арабо-єврейському
конфлікті однієї з сторін призводить до проблем і до
ускладнення ситуації на Близькому Сході, Велика Британія
прибрала на себе більш вигідну роль арбітра.
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