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سبعون عاماً على قرار تقسيم فلسطين الدويل
ماهر الشريف



يف  11تشرين األول/أكتوبر  ،1391جنحت قيادة احلركة الوطنية العربية يف فلسطين ،ممثلة بـ
"اللجنة العربية العليا" ،وبعد ستة أشهر من اندالع اإلضراب العام ،يف إقناع ممثلي الفئات الشعبية،
الذين انتظموا يف إطار "جلان قومية" ،بوقف اإلضراب ،مستجيبة بذلك لنداء وجهه عدد من امللوك
واألمراء العرب يدعو الفلسطينيين إىل "االعتماد على النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا العظمى
التي أعلنت أنها ستحقق العدالة" .بيد أن رفض احلكومة البريطانية االستجابة للمطالب العربية
بوقف الهجرة اليهودية وبيوع األراضي وتشكيل حكومة وطنية ،واكتفاءها بتشكيل جلنة حتقيق
برئاسة اللورد "بيل" أوصت ،يف تموز/يوليو  ،1391بتقسيم فلسطين إىل ثالث مناطق عربية،
ويهودية وبريطانية ،أعاد إشعال لهيب الثورة املسلحة ،يف نهاية أيلول/سبتمبر من العام نفسه،
األمر الذي أجبر بريطانيا ،يف أيار/مايو  ،1393على إصدار "كتاب أبيض" ينفي أي نية إلنشاء
دولة يهودية ،ويقترح إنهاء االنتداب وضمان استقالل فلسطين بعد عشر سنوات ،على أن يشترك
يف حكمها كل من العرب واليهود ،وعلى أن تتوقف الهجرة اليهودية بصورة نهائية ،بعد السماح
بدخول  10777مهاجر جديد خالل السنوات اخلمس األوىل ،وتفرض قيود على عملية انتقال
األراضي إىل املستوطنين اليهود.
ومع أنه برز يف أوساط احلركة الوطنية الفلسطينية ميل لقبول ذلك العرض البريطاين ،إال أن زعيم
هذه احلركة حممد أمين احلسيني هو الذي حال ،كما يُعتقد ،دون اتخاذ موقف إيجابي من فكرة
"االستقالل املؤجل" التي تضمنها "الكتاب األبيض".
وإثر اندالع احلرب العاملية الثانية ،مل تدرك قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية ،التي كانت تعاين
من االنقسام بشأن السياسة التي ينبغي انتهاجها ،التغيّرات العميقة التي تولدت عن تلك احلرب
والتي حوّلت املستوطنين اليهود يف فلسطين إىل قوة سكانية وسياسية واقتصادية كبيرة ،وخلقت
أجواء من التعاطف الدويل الواسع معهم ،ال سيما بعد املذابح اجلماعية التي صار يتعرض لها
يهود أوروبا على أيدي النازية .كما مل تتنبّه إىل خطورة التوجه الذي أُقرّ يف مؤتمر الصهيونيين
األميركيين ،يف أيار/مايو  ،1312إلقامة دولة يهودية يف فلسطين تكون جزءاً عضوياً من "العامل
الديمقراطي اجلديد" الذي سينشأ بعد احلرب ،وهو التوجه الذي صادق عليه اجمللس العام للمنظمة
الصهيونية العاملية ،يف تشرين الثاين/نوفمبر من العام نفسه ،وكان إيذاناً ببدء انحياز هذه
املنظمة إىل الواليات املتحدة األميركية.

 مؤرخ فلسطيني ،وباحث متفرغ يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
1

حيثيات صدور القرار الدويل رقم 181
استأنفت احلكومة البريطانية ،بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،جهودها الرامية إىل التوصل إىل
حل لقضية فلسطين ،لكن إخفاق مؤتمر لندن ،الذي دعت إليه ما بين شهري أيلول/سبتمبر 1311
وشباط /فبراير  ،1311يف التوفيق ما بين املواقف املتعارضة ملمثلي كلٍ من العرب واليهود،
دفعها إىل عرض قضية فلسطين على اجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة ،التي قررت ،يف جلسة
استثنائية عقدتها يف نيسان/أبريل  ،1311إيفاد جلنة دولية لتقصي احلقائق إىل فلسطين .وقد
أوصت غالبية أعضاء هذه اللجنة التي ضمت  11عضواً ،بعد ثالثة أشهر من بدء نشاطها ،بتقسيم
فلسطين ،بعد إنهاء االنتداب البريطاين عليها ،إىل دولتين مستقلتين جتمعهما وحدة اقتصادية،
على أن تكون القدس واألماكن املقدسة فيها حتت وصاية دولية .ويف  23تشرين الثاين/نوفمبر
 ،1311أقرّت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  ،181الذي تبنّى موقف غالبية أعضاء
جلنة تقصي احلقائق ،إذ حظي مشروع تقسيم فلسطين بتأييد  99مندوباً (كان من ضمنهم مندوبو
الواليات املتحدة األميركية واالحتاد السوفياتي وفرنسا)  ،بينما عارضه  19مندوباً (كان من
ضمنهم مندوبو الدول العربية) ،وامتنع  17مندوبين عن التصويت (كان من ضمنهم املندوب
البريطاين).
وقد رفضت قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية ،ممثلة بـ "الهيئة العربية العليا" لفلسطين ،التي
تشكّلت بقرار من جامعة الدول العربية يف  12حزيران/يونيو  ،1311قرار تقسيم فلسطين،
معتبرةً أنه يعطي "اليهود األجانب جزءاً ثميناً " من فلسطين ،ويُجلي عدداً كبيراً من العرب عن
موطنهم ،كما يضع يف فلسطين "أمة غريبة تهدد األمن يف الشرق باعتدائها على البالد العربية".
كما رفضه ،يف  11كانون األول/ديسمبر  ،1311ممثلو احلكومات العربية الذين اجتمعوا يف
القاهرة .ومل يوافق على ذلك القرار بين صفوف الشعب الفلسطيني سوى الشيوعيين ،املنضوين
آنذاك يف إطار "عصبة التحرر الوطني" ،الذين رأوا يف القرار الدويل "نصراً كبيراً يف معركة النضال
ضد االستعمار ونظامه واستعباده للبالد وفرصة من الضروري انتهازها ،إذ إنها حتقق هدفاً
ضحّى يف سبيله األلوف من شعبنا ،أال وهو جالء اجليوش البريطانية وإلغاء االنتداب" ،كما رأوا يف
قيام الدولة العربية املستقلة ،وفقاً ملا نص عليه القرار" ،الطريق إىل إنقاذ املشردين من تشردهم،
وهو الطريق لالحتفاظ بحدود فلسطين ضمن وحدة اقتصادية ثابتة ومنع جتزئتها وإضاعة
معاملها إىل األبد ،وهو الطريق ألن يحكم الشعب نفسه بنفسه ولصالح جماهيره الكادحة ".
أما "الوكالة اليهودية" ،فقد وافقت على قرار التقسيم ،بعد أن أبدت حتفظها على احلل املقترح
ملسألة الهجرة اليهودية من أوروبا وعلى احلدود املقترحة للدولة اليهودية ،علماً بأن حدود هذه
الدولة غطت  01يف املئة من مساحة فلسطين ،يف حين مل يكن تعداد اليهود يف فلسطين يتجاوز
نسبة  97يف املئة من جمموع سكانها.
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الصهيونية ومشروع ترحيل الفلسطينيين
بدأ زعماء احلركة الصهيونية يف فلسطين يفكرون جدياً بترحيل الفلسطينيين ،أو معظمهم ،عن
أرض وطنهم ،بصفته حالً ضرورياً لـ "املسألة العربية" ،قبل عشر سنوات من صدور قرار تقسيم
فلسطين الدويل ،وحتديداً منذ قيام "جلنة بيل" البريطانية للتحقيق يف أحداث ثورة  1391بطرح
أول مشروع لتقسيم فلسطين يف  8تموز/يوليو  .1391ويف خريف سنة  ،1311وبعد أن تبيّن
للقيادة الصهيونية أن الدولة اليهودية التي ستقوم بناء على قرار التقسيم الدويل رقم ،181
ستضم أقلية عربية كبيرة يصل حجمها إىل نحو  10يف املئة من تعداد السكان ،انتقلت من حيز
التفكير بمشاريع الترحيل إىل حيز العمل على تنفيذها .ويف  97كانون األول/ديسمبر ،1311
حذر دافيد بن  -غوريون ،يف اخلطاب الذي ألقاه أمام اللجنة املركزية الحتاد النقابات-
الهستدروت ،من أن دولة تضم هذه النسبة الكبيرة من العرب "ليس ثمة ما يؤكد بصورة مطلقة أن
احلكم سيبقى فيها يف أيدي األغلبية اليهودية" ،ودعا إىل التعامل مع هذه املشكلة "اخلطيرة" من
خالل "مقاربة جديدة يف الوقت املناسب".
وبينما شرح املؤرخ اإلسرائيلي املناهض للصهيونية إيالن بابه ،يف كتابه "التطهير العرقي يف
فلسطين" ،معنى هذه "املقاربة اجلديدة" ،التي دعا إىل تبنيها دافيد بن  -غوريون ،كشف املؤرخ
الفلسطيني وليد اخلالدي يف مقالة نشرها ،منذ سنة  ،1311بعنوان" :خطة دالت :اخملطط الرئيسي
الحتالل فلسطين" ،خطة التطهير العرقي املنهجية التي وضعتها القيادة الصهيونية ،يف مقر قيادة
"الهاغانا" يف تل أبيب يوم  17آذار/مارس  ،1318والتي أدت الهجمات التي شنت يف إطارها
"إىل حتطيم اجملتمع العربي الفلسطيني ،وإىل طرد وتشريد وإفقار أغلبية الشعب الفلسطيني" ،وكان
"حمسوباً لها أن تنجز سياسة األمر الواقع التي بنيت عليها دولة إسرائيل".
لقد كان قرار تقسيم فلسطين احملطة احلاسمة الثانية ،بعد تصريح بلفور ،على طريق جناح
املشروع الصهيوين ،ومنه استمدت دولة إسرائيل ،لدى إعالنها يف  11أيار/مايو  ،1318شرعيتها
الدولية ،لكنها شرعية ستبقى منقوصة ما مل يتحقق الشق الثاين من قرار التقسيم القاضي بإقامة
دولة عربية فلسطينية.
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