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الملخص

تبحث هذه الدراسة عن تطورات القضية الفلسطينية 

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية )1945-1939(، 

ودخول الواليــات املتحــدة االمريكية عىل خط 

تســوية هــذه القضيــة، وضغطها عــىل الجانب 

الربيطاين إللغاء ما جــاء يف الكتاب االبيض لعام 

1939، واستجابة بريطانية لهذه الضغوط وتشكيل 

)الربيطانية_االمريكية(، واصدارها  التحقيــق  لجنة 

ملجموعة مــن التوصيات والتي رحــب الجانب 

االمرييك ببعضها )الهجــرة، انتقال االرايض(، بل 

ذهب الجانب االمرييك اىل ابعد من الرتحيب حيث 

طالب بتنفيذ هذه التوصيات عىل وجه الرسعة، يف 

حني ان الجانب العريب قد رفض بصورة كلية ما جاء 

من توصيات لجنة التحقيق املشــرتكة )الربيطانية-

االمريكية(، لهذا فقد تم تشــكيل لجن من الخرباء 

مثلــت الجانبني الربيطاين واالمريــيك والتي نتج 

عنها مرشوع موريســون، ومحاولــة بريطانية اقناع 

الجانب العريب والصهيوين بهذا املرشوع عرب عقد 

مؤمتر لندن لعــام 1946 والذي مل يكن نصيبه اال 

الفشــل، لهذا فقد اقتنع الجانب الربيطاين بعرض 

القضيــة عىل هيئة االمم املتحــدة والتي نتج عنها 

اقرار تقســيم فلسطني اىل دولتني، وقد كان للعراق 

دورا بارزا يف ايجاد حل للقضية الفلســطينية بعيدا 

عن مشاريع التقسيم، فقد سعى العراق اىل الحفاظ 

عىل وحــدة االرض الفلســطينية، وحقــوق ابناء 

الشعب الفلسطيني العريب فيها.   

❊ ❊ ❊
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Abstract:

This study examines the developments of 

the Palestinian issue after the end of World 

War II )1939-1945(, the entry of the United 

States of America to the line of settlement 

of this issue, and its pressure on the British 

side to cancel what was stated in the White 

Paper of 1939, and the British response to 

these pressures and the formation of the 

)British-American( investigation commit-

tee (, and issued a set of recommendations, 

some of which were welcomed by the Amer-

ican side )immigration, land transfer(, but 

the American side went beyond welcoming 

as it demanded the implementation of these 

recommendations quickly, while the Arab 

side rejected completely the recommenda-

tions of the investigation committee. The 

joint )British-American( committee was 

formed, representing the British and Amer-

ican sides, which resulted in the Morrison 

project, and a British attempt to convince 

the Arab and Zionist sides of this project 

by holding the London Conference of 1946, 

which had nothing but failure, so the Brit-

ish side was convinced By presenting the 

issue to the United Nations, which resulted 

in approving the division of Palestine into 

two states, and Iraq had a prominent role 

in finding a solution to the Palestinian issue 

away from partition projects. He liked to 

preserve the unity of the Palestinian land, 

and the rights of the Arab Palestinian peo-

ple in it.
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مقدمة

   كان قيام الحرب العاملية الثانية )1939-1945م(، 

قد أوقف مرشوع دولة فلسطينية مستقلة كام ورد يف 

الكتاب الربيطاين االبيض لعــام 1939 )1(، اال ان 

الحكومة الربيطانية قد حافظــت عىل التزامها اىل 

حد ما بقضيتني تضمنهام هذا الكتاب، هام عملية 

تنظيم انتقــال االرايض وتقييد الهجرة اليهودية، اال 

ان نتائج الحــرب العاملية الثانيــة كانت ذات آثار 

سلبية يف مسار القضية الفلسطينية )2(. 

)1( الكتاب االبيض لعام 1939: شــعر الجانب الربيطاين 

بالخوف من ردود الفعل يف العامل العريب واالسالمي لعدم 

التوصل اىل اتفاق يف مؤمتر لندن لعام 1939 حول القضية 

الفلســطينية، ومع ظهور بوادر قيام حرب عاملية جديدة ، 

لهذا اصــدرت الحكومة الربيطانية الكتــاب االبيض لعام 

1939 يف )17/ايــار/1939(، والــذي عرف باألوســاط 

السياســية الربيطانية بكتــاب مكدونالــد االبيض، والذي 

تضمن قيام دولة فلســطينية خالل فرتة انتقالية تستمر ملدة 

عرش سنوات، مع تقييد رشاء اليهود لألرايض يف فلسطني، 

وتقييد الهجرة اليهودية.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- محمــد عزة دروزة، القضية الفلســطينية يف مختلف 

مراحلها تاريــخ ومذكرات وتعليقــات،ج1، دار الجاحظ 

للطباعة، د.م.، ط3، 1984، ص 274-244. 

)2( قيــس مراد قــدري، الصهيونية واثرها عىل السياســة 

االمريكية )1939-1948(، منشورات مركز ابحاث منظمة 

التحرير الفلسطينية، بريوت، ط1، 1982، ص 67-59.

   تدخل الواليــات املتحدة االمريكيــة بعد انهاء 

الحــرب العامليــة الثانيــة، وبالتحديــد يف عهد 

 Harry S.(  (  )3( ترومــان  اس.  هــاري  الرئيــس 

Truman)1945-1953(، عــىل صعيــد القضية 

الفلسطينية بشكل رســمي وفعال، وكانت الخطوة 

االوىل وضع قضية فلســطني عــىل جدول اعامل 

 ،)Potsdam Conference( )4( مؤمتــر بوتســدام

)3( هــاري. اس. ترومان: وهو الرئيــس الثالث والثالثني 

للواليات املتحدة االمريكية، اصبح نائبا يف مجلس الشيوخ 

عن والية ميسوري عام 1934، ثم عني نائبا للرئيس روزفلت 

عــام 1944، ترأس الواليات املتحدة االمريكية بني عامي 

الدولية  )1945-1953(، وكانت رئاسته حافلة باألحداث 

بدأت بتحقيق النرص عىل املانيا، واستعامل القنبلة النووية 

ضد اليابان، والتي ادت اىل استســالمها عام 1945، تبنى 

خطة مارشال العادة بناء اقتصاد اوربا، اصدر مبدأه والذي 

عرف باســمه )مبدأ ترومان( عام 1947 الحتواء الشيوعية، 

اسهم يف انشاء حلف الناتو عام 1949.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- عبــد الوهاب الكيايل، موســوعة السياســة، ج1، 

بريوت، ط5، 2009، ص724. 

)4( ُعقد املؤمتر يف بوتسدام بالقرب من برلني يف أملانيا، 

للمــدة مــن 17 متــوز إىل 2 آب 1945. انطلقت أعامل 

املؤمتر مبشاركة ممثلو الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية. 

وُعد هذا املؤمتر من أهم املؤمترات التي عقدت يف نهاية 

الحــرب العاملية الثانية ألنه جاء بــني حدثني بارزين هام 

استســالم املانيا واقرتاب موعد استسالم اليابان. اجتمعوا 

ليقــرروا كيفية إدارة أملانيا، والتي وافقت عىل االستســالم 

غري املرشوط يف الثامن من أيار, وشملت أهداف املؤمتر 

أيضا إنشــاء نظام ما بعد الحرب، وقضايا معاهدة الســالم، 
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وبعث الرئيس االمرييك برســالة بهــذا املوضوع 

اىل رئيس الوزراء الربيطاين ونســتون ترششــل )1( 

والتصدي آلثار الحرب. ووضع هذا الحدث مبادئ تضمنت 

نزع الســالح األملاين والقضاء عىل النازية ونرش املبادئ 

الدميقراطية وتطبيق نظام الالمركزية يف األرايض األملانية. 

وقد حرض االجتامع كل من الرئيس األمرييك هاري ترومان 

ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالني. أما بريطانيا فقد 

مثلها رئيس وزرائها ونســتون ترششل يف جلسات املؤمتر 

األوىل، لكنــه مل يلبث أن فقد منصبه نتيجة خســارته يف 

االنتخابات الربيطانية العامة، فخلفه رئيس الوزراء الجديد 

كليمنت أتيل الذي واصل حضور جلسات املؤمتر.

للمزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع ميكن الرجوع اىل:- 

حيدر عبد الجليل عبد الحســني الحربية , مؤمتر بوتسدام 

والقضية األملانية)1945-1946(, رســالة ماجستري )غري 

منشورة(, كلية الرتبية, جامعة البرصة, 2005.

)1( ونســتون ليونارد ســبنرس ترششل: شــخصية سياسية 

بريطانية، تخرج من مدرسة هارو وساند هرست، تقلد عدة 

مناصب وزارية، كان اولها عام 1908 عندما كلف مبنصب 

رئيس مجلس ادارة التجــارة، ووزير الداخلية عام 1910، 

ومنصب الرئيس االعىل المريالية البحرية عام 1911، ويف 

عام 1917 كلف مبنصب وزير الذخرية واالعتدة الحربية، 

ثم يف عــام 1918 كلــف مبنصب وزير الحــرب والقوة 

الجوية، ويف ايــام الحرب العامليــة الثانية كلف مبنصب 

رئيس امرياليــة البحرية، ويف )10/ايــار/1940( عني يف 

منصب رئيــس وزراء الحكومــة االئتالفية، وقــد احتفظ 

مبنصب وزير الدفاع يف هــذه الحكومة، ومتكن من قيادة 

بريطانيا يف ايام الحرب العاملية الثانية، وبعد انتهاء الحرب 

تزعــم املعارضة، ثم كلــف بتشــكيل الحكومة )1951-

1955(، وبعد اســتقالته ترك العمل الســيايس حتى وفاته 

عام 1965.

)Winston Churchill( )1874-1965( يف 24/

متوز/1945 نصت عىل ما ييل »هناك اهتامم بالغ 

يف امريكا يف ما يتعلق باملســألة الفلســطينية وأن 

القيود املجحفة، يف ما يخص الهجرة اليهودية التي 

فرضها الكتــاب االبيض عــام 1939، امنا تؤجج 

الشــعور االمريــي الذي يطالب برفع هــذه القيود 

عن الشــعب اليهودي الذي عــاىن الكثري من جور 

النازية. كام ان هذه القيود تحرمه من دخول االرض 

التي تعنــي، للكثريين منــه، االمل الوحيــد للبقاء 

والعيش بســام ..... ومبا انني متأكد من تعاطفك 

واهتاممك باالســتيطان اليهودي يف فلســطني لذا، 

امل ان تجد الحكومة الربيطانية وسيلة لرفع الكتاب 

 االبيض وبدون تأخري، لتســهيل الهجرة اليهودية اىل 

فلسطني« )2(، لكن حكومة ترششل مل تستمر طويال، 

 ومل يرد عىل رســالة ترومان، حيــث أخذ كليمنت 

 ،)1967-1883(  )Clment, Attlee(  )3( اتــيل 

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- آالن باملــر، موســوعة التاريــخ الحديث 1789-

1945، ج1، ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد 

امني، منشورات دار املأمون للرتجمة والنرش، بغداد، ط1، 

1992، ص186-184.

)2( نقال عن قيس مراد قدري، املصدر السابق، ص63.

)3( كلمنت ريتشــارد اتيل: شخصية سياسية بريطانية، ولد 

يف منطقــة رسي، وتخرج من جامعة اكســفورد، عمل يف 

شــبابه يف مجال املحاماة، وقد اهتم كثــريا بنظام الرعاية 

االجتامعية، دخل الربملان الربيطــاين عن حزب العامل، 

ثم اصبح احد وزراء حكومــة ماكدونالد، ويف عام 1940 
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مكانه يف رئاسة الوزراء الربيطانية )1(.

مع اســتمرار الضغــط االمرييك عــىل الحكومة 

الربيطانية إليجاد حل للمشــكلة الفلسطينية، تسلم 

الرئيــس ترومان رســالة من رئيــس وزراء بريطانية 

اتــيل يف )2/ترشين الثــاين/1945(، تشــري اىل 

بذل الحكومة الربيطانيــة جهود حثيثة إليجاد حل 

للمشكلة الفلسطينية )2(.

تقدمــت الحكومــة الربيطانيــة يف )14/ترشيــن 

الثاين/1945(، باقرتاح رســمي لوزيــر الخارجية 

االمرييك جيمس بايرنس )James Byrnes(، تطلب 

منه تشــكيل لجنة تحقيق انكلو- أمريكية، للتشاور 

يف ايجاد افضل الســبل لحل مشكلة فلسطني، مع 

قيام اللجنة بزيارة معســكرات االعتقال النازية يف 

املناطــق االوربيــة الخاضعة للســيطرة الربيطانية 

واالمريكية للوقوف عىل النتائج املحسوســة التي 

خلفتها الحرب العامليــة الثانية، وعىل ضوء ذلك 

ترفع اللجنة توصياتها لحكومتي بريطانية والواليات 

املتحــدة االمريكيــة )3(، ويف منتصــف الشــهر 

عمــل يف منصب حامل ختم امللك يف عهد رئيس الوزراء 

ترششل، ثم انتخب رئيسا للوزراء عام 1945، وبقي يف هذا 

املنصب حتى عام 1951، ليغادر بعدها الحياة السياســية 

يف بريطانية حتى وفاته عام 1967.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- آالن باملر، املصدر السابق، ج1، ص 78-77.

)1( قيس مراد قدري، املصدر السابق، ص63. 

)2( املصدر نفسه، ص 67.

)3( عصام ســخنيني، فلســطني الدولة جذور املسألة يف 

 نفســه اعلنت وزارة الخارجيــة االمريكية موافقتها 

عىل تأسيس لجنة التحقيق املشرتكة، والتي تكونت 

من اثنا عرش عضــوا تم توزيعهم بالتســاوي عىل 

الجانبني )4(.

بدأت اللجنة اعاملها يف )1946/1/4(، يف واشنطن 

حيث استمعت اىل شهادات عدد من الشخصيات، 

ثم انتقلت اىل لندن وبدأت اوىل جلساتها هناك يف 

)1946/1/25(، ثم انقســم اعضائها اىل عدد من 

اللجان الفرعية لزيارة معسكرات االعتقال اليهودية 

يف كل مــن : )املانيــا، بولندا، تشيكوســلوفاكيا، 

النمســا، ايطاليا، اليونان(، واســتمرت هذه الجولة 

للمــدة )4-1946/2/28(، ثم اتجهت اىل القاهرة 

واســتمعت اىل وجهة نظر جامعة الــدول العربية، 

ثم توجهت اللجنة اىل فلســطني ولبنان وســورية 

التاريخ الفلسطيني، منشورات مركز ابحاث منظمة التحرير 

الفلسطينية، بريوت، ط1، 1985، ص 157-156. 

)4( تم تشكيل لجنة التحقيق املشــرتكة )اللجنة االنكلو-

امريكيــة(، مــن اثنا عرش عضــوا تم توزيعهم بالتســاوي 

بني الجانبــني الربيطاين واالمرييك، حيــث مثل الجانب 

الربيطــاين كل من )الســري جون ســينغلتون، املستشــار 

االقتصــادي كريك، فريدريك ليجيت، اللورد موريســون، 

ماننغهام بولر، ريتشــلرد كروسامن(، يف حني مثل الجانب 

االمريــيك كل من )القــايض جوزيف هتشســون، فرانك 

أيدلوت، فرانك باكستون، بارتيل غروم، جيمس ماكدونالد، 

وليم فليب(.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- قيس مراد قدري، املصدر السابق، ص 70.
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واململكة العربية الســعودية والعــراق )1(، ورشق 

االردن )2(.

توجهت اللجنة اىل ســويرسا يف )1946/3/28(، 

حيث عكفت عــىل كتابة تقريرها، والذي صدر يف 

)1946/4/20(، وجاء عىل شــكل مقدمة وعرش 

توصيات مصحوبة بتعليق، مع بعض املالحق )3(.

ســارع الرئيس االمريــيك ترومــان اىل الرتحيب 

بالتقرير بعد نرشه، والف لجنة وزارية ذات سلطات 

)1( وصلــت لجنة التحقيــق االنكلو-امريكيــة اىل بغداد 

يــوم )16/اذار/1946( وقابلت عدد من الوزراء، وممثلني 

عن الحزبني )االســتقالل، الوطن الدميوقراطي(، وممثيل 

الطائفتني املسيحية واليهودية واتحاد الجمعيات النسائية، 

وممثــال عن لجنة الدفاع عن فلســطني، كام التقت اللجنة 

بروفائيــل بطي )صاحب جريدة البــالد(، وهؤالء كلهم قد 

قدموا شــهادات اتسمت بالقوة والرصاحة وعرضت حقائق 

الوضع يف فلسطني وحق الشعب العريب فيها.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- داليا جامل جمعة، جمعية الدفاع عن فلسطني ودورها 

يف دعم القضية الفلسطينية 1935-1946، رسالة ماجستري 

غري منشــورة، الجامعة العراقية، كلية اآلداب، 2020، ص 

161؛ ســمري عبد الوهاب عبد الكريــم التكريتي، العراق 

والقضية الفلســطينية 1948-1958، رسالة ماجستري غري 

منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 1987، ص 16. 

)2( قيس مراد قدري، املصدر السابق، ص 75-71.

)3( للمزيــد من التفاصيــل عن توصيات لجنــة التحقيق 

)االنكلو-امريكيــة( ميكــن الرجــوع اىل:- طاهــر خلف 

البكاء، فلســطني من التقسيم اىل اوسلو2 1995-1937، 

منشورات دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2001، 

ص154-151.

واســعة لتنفيذ توصيات اللجنة، والسيام التوصية 

املتعلقــة مبنح اجــازة دخول ملائــة الف يهودي 

اىل فلســطني ، اما الجانب الربيطاين وعىل لسان 

رئيس الــوزراء اتيل فقد دعا اىل االخذ بالتقرير كله 

ال بعضه، واعلنت الحكومــة الربيطانية عن رغبتها 

بالتعاون مع الواليات املتحــدة االمريكية لتحمل 

اعباء القضية الفلســطينية )4(، كام استقبلت الحركة 

الصهيونية التقرير بالرتحيب، وطالبت برسعة تنفيذ 

ما يتعلق بالهجرة وحرية انتقال ملكية االرايض )5(.

   اما الجانــب العريب فقد كان وقــع التقرير عليه 

»صاعقا وعنيفــا«، فأعلنت االرايض الفلســطينية 

االرضاب العام يوم )1946/5/3(، ورفض التقرير 

جملة وتفصيال، وشهدت العواصم العربية )القاهرة، 

بغداد، دمشــق، بريوت، عامن( خروج املظاهرات 

الرافضة لقرار اللجنة )6(.

بســبب االختالف يف وجهات النظــر الربيطانية – 

االمريكية حول التوصيات العــرش للجنة التحقيق 

الربيطانية – االمريكية، دعا الطرفني لتشكيل وفدين 

من الخرباء، الوفد الربيطاين برئاســة رئيس مجلس 

 Herbert,( موريســون  هربرت  اللــورد  اللوردات 

Morrison(، والوفــد االمرييك برئاســة الســفري 

هرني اف غريدي )Henry F. Grady(، ويف )21/

متوز/1946( اجتمع الوفــدان يف لندن للتباحث 

)4( قيس مراد قدري، املصدر السابق، ص 81.

)5( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 162-161.

)6( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 154- 157. 
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يف تفاصيــل تقرير لجنة التحقيقــات الربيطانية – 

االمريكية، وقد توصــل الطرفان اىل وضع مرشوع 

 The( عرف باســم مــرشوع موريســون – غريدي

Grady – Morrison Plan(، وقد تضمن تقســيم 

فلسطني اىل اربع مناطق ادارية، مع وجود حكومات 

محلية فيها تكون مســؤولة عن االمــور الداخلية، 

وحكومة مركزية )1(.

ســارعت جميع اطراف املشــكلة الفلسطينية اىل 

رفض مرشوع موريســون عدا الجانب الربيطاين، 

والــذي ارص عىل ان يكون املــرشوع البند االول 

 يف جدول اعامل املحادثــات املقرتحة يف لندن 

والتي تجمع طريف املشــكلة الفلسطينية )العرب، 

اليهود( )2(.

عقد مؤمتر لندن يف ظل غياب الوفد الفلســطيني 

والذي مل يشارك بسبب ارصار الحكومة الربيطانية 

عىل اختيار ممثيل فلسطني، كام ان الوكالة اليهودية 

مل تشارك ايضا لرفض الجانب الربيطاين لرشوطها 

لحضور املؤمتر )3(.  

افتتح املؤمتــر اعامله يف العارش مــن ايلول عام 

1946، بكلمــة القاها اتيل، عــرض فيها مرشوع 

اللورد موريســون لحل املشــكلة الفلسطينية، مع 

)1( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 167-162.

)2( احمد املرعشيل وآخرون، املوسوعة الفلسطينية، ج4، 

منشورات مطبعة ميالنو ستامبا، ايطاليا، ط1، 1984، ص 

.388-387

)3( املصدر نفسه، ص 54-52.

التأكيد ان الحكومة الربيطانية لن تتخذ اي قرار حول 

املرشوع اال بعد مناقشته مع اعضاء املؤمتر، مؤكدا 

عــىل حق االعضاء باقــرتاح التعديالت والتغريات 

التي يعتقدون انها مناسبة، او تقديم مشاريع اخرى 

للوصول اىل تسوية بطريقة اخرى )4(.

جاء الرد العريب برفض مرشوع اللورد موريسون عرب 

كلمة القاها رئيس الوفد الســوري نيابة عن الوفود 

العربية املشاركة باملؤمتر )5(. 

كام ان الجانــب اليهودي رفض هذا املرشوع لهذا 

فقــد طالب الجانــب الربيطاين طريف املشــكلة 

الفلسطينية بتقديم مقرتحات او مرشوع بديل حتى 

تتم مناقشــته، لهــذا تقدم العرب مبــرشوع عرف 

»باملــرشوع العريب« )6(، وتقــدم الجانب اليهودي 

مبرشوع عرف »باملرشوع اليهودي« )7(.

يف ضوء التضارب بني املوقفني العريب واليهودي، 

اعلن الجانب الربيطاين تعليق اعامل املؤمتر ملدة 

شهرين إلعادة تقويم موقفها يف ضوء املرشوعني 

املقدمني )8(.

)4( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 162-161.

)5( املصدر نفسه، ص 162.

)6( احمد املرعشيل وآخرون، املصدر السابق، ج4، ص 

.53-52

)7( املصدر نفسه، ص 53.

 Jones. Philip, Britain And 8( املصدر نفسه، ص 53؛(

 Archival Sources for the  1948-1914  Palestine

 History of the British Mandate, Oxford University

             .231-229 .P ,1979 ,Press, Londen
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   اســتأنف مؤمتر لندن لعــام 1946 اعامل دورته 

الثانية بتاريخ )1947/1/26(، وقد استمرت اعامله 

لغاية أواســط شهر شــباط من نفس العام )1(، وقد 

اعلنت بريطانية يف هذه الدورة رفضها للمرشوعني 

العريب واليهودي، وتقدمت مبرشوع بريطاين جديد 

يف )1947/2/7(، عرف مبرشوع بيفن )2(، نســبة 

 )1( احمــد املرعشــيل وآخرون، املصدر الســابق، ج4، 

ص 53.

)2( مــرشوع بيفن: قام الجانــب الربيطاين بعرض مرشوع 

بيفن والــذي عرف نســبة اىل وزير الخارجيــة الربيطاين 

ارنســت بيفن، والــذي كان يقوم عىل اســاس اســتمرار 

االنتداب الربيطاين عىل فلســطني ملدة خمســة سنوات 

اخرى، يتم انشاء خاللها حكومات ومجالس محلية عربية 

ويهودية مشــرتكة تتمتع باالســتقالل الذايت، مع السامح 

)100000( مهاجر يهودي بالدخول اىل فلســطني خالل 

الســنتني، عىل ان تخضع الهجرة بعدها للقدرة االستيعابية 

لالقتصاد الفلســطيني وان يؤخذ رأي العرب فيها، وتتعهد 

بريطانيــة بتوفري الحاميــة لألقليات الدينيــة والعرقية، مع 

تشــكيل مجلس نيايب استشــاري، وعند انتهاء الســنوات 

الخمس يتم انتخاب جمعية تأسيســية تكلف بوضع شكل 

الدولة القادمة.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- طاهر خلــف البكاء، املصدر الســابق، ص 167-

168؛ احمــد عبد الرحيــم مصطفى، بريطانيا وفلســطني 

1945-1949 دراســة وثائقية، منشــورات دار الرشوق، 

بــريوت، ط1، د.ت.، ص 48؛ صالح العقاد، فلســطني 

معهد  منشــورات   ،)1956-1945( الحرجــة  املرحلــة 

الدراســات العربية العاملية، جامعة الدول العربية، د.ت.، 

ص 30. 

اىل وزير الخارجية الربيطاين آنذاك ارنست بيفن )3( 

)Ernest, Bevin(، والــذي رفضه الجانبان العريب 

واليهودي )4(.

   اعلن الجانب الربيطاين وعىل لسان وزير خارجيته 

بيفن بناءا عىل موقف الطرفني )العرب، اليهود( يف 

الجلســة االخرية للمؤمتر والتي عقدت يف )14/

شــباط/1947(، قرار الحكومــة الربيطانية بإحالة 

املشــكلة الفلســطينية اىل االمم املتحــدة، وكرر 

االعالن يف مجلس العموم يف الثامن عرش من نفس 

الشهر، وبذلك يكون مؤمتر لندن لعام 1946، آخر 

املؤمترات التــي تعقد يف ظل االنتداب الربيطاين 

عىل فلسطني )5(. 

)3( ارنســت بيفن: شــخصية سياســية بريطانية، ولد يف 

مقاطعة ديفون، وبدأ حياته عامــال يف مزرعة ثم انتقل اىل 

مدينة بريســتول، حيث اصبح ســائق عربة نقل، عمل يف 

مجــال الحركات النقابية العاملية حتى اصبح رئيســا لهيئة 

نقابــات العامل عام 1937، ويف ايــار من عام 1940 تم 

تعينه وزيرا للعمل يف حكومة ترششل االئتالفية، ثم اصبح 

وزيرا للخارجية عام 1945 واستمر يف هذا املنصب حتى 

عام 1951 وبالتحديد قبل خمسة اسابيع من وفاته.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- آالن باملر، املصدر السابق، ج1، ص 111-110.

)4(  عواطف عبد الرحمن، مرص وفلســطني، منشــورات 

املجلــس الوطني للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويت، 

1978، ص 242؛ ســمري بهلول ومحمــد حبيب صالح، 

دراسات يف تاريخ القضية الفلســطينية، منشورات جامعة 

دمشق، دمشق، 1988، ص 210. 

)5( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 169-168.
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االمم املتحدة والقضية الفلسطينية :

   بعــد اخفاق مؤمتر لنــدن 1946، يف ايجاد حل 

للمشــكلة الفلســطينية، ورفــض كل مــن العرب 

واليهود وبريطانية للحلول التي طرحت فيه، وعدم 

وجود امكانية لتســوية تــريض كل االطراف، تقدم 

وفد الحكومة العاملية الربيطانية برئاســة الكسندر 

/2( يف   )Alexander Cadogan( كادوغــان 

نيسان/1947م(، بطلب رسمي سلم اىل السكرتري 

 ،)Trygve Lie( العام لألمم املتحــدة تريجفي يل

يطلب فيه ادراج املســألة الفلســطينية عىل جدول 

اعــامل الجمعيــة العمومية يف دورتهــا االعتيادية 

)1(، وألجل االعداد لدراســة املوضوع،  القادمــة 

ولتفادي التأخري اقرتح الوفــد الربيطاين عقد دورة 

استثنائية لتشكيل لجنة خاصة بفلسطني)2(.

تم قبــول الطلــب الربيطــاين، وعقــدت الدورة 

االستثنائية، وبدأت اعاملها يف )28/نيسان/1947(، 

 وتقــدم الوفــد البولندي باقــرتاح دعــوة الوكالة 

)1( مهدي عبد الهادي، املســألة الفلســطينية ومشــاريع 

السياســية 1934-1974، منشــورات املكتبة  الحلــول 

العرصيــة، بريوت-صيدا، ط1، 1997، ص 97-98؛ منري 

الهور وطارق املوىس، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 

1947-1982، منشــورات املؤسســة العربية للدراسات 

والنرش ودار الجديد للنــرش، بريوت-عامن، ط1، 1983، 

ص 21-22؛ عيل كاشف الغطاء، تقسيم فلسطني يف االمم 

املتحدة، املوســوعة الصغرية، عدد )198(، 1986، ص 

 .14-13

)2( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 183. 

اليهوديــة )Jewish, Agency( )3(، لكــن املندوب 

اجتامعات  االمريــيك اعرتض عــىل حضورهــا 

الجمعيــة العامة ، وارتأى ان يكــون الحضور فقط 

لجلسات اللجنة السياســية، وقد تم املوافقة عىل 

االقرتاح البولندي وفق تعديل املندوب االمرييك، 

مام ادى اىل احتجاج الوفود العربية) العراق، مرص، 

سوريا، لبنان، اململكة العربية السعودية( عىل دعوة 

الوكالة اليهودية دون وجود ممثل من عرب فلسطني 

)الهيئة العربية العليــا( )4(، وقد متت املوافقة عىل 

)3( الوكالة اليهودية: االســم الرســمي لهــا هو )املنظمة 

الصهيونيــة العاملية/ الوكالة اليهوديــة(، حيث ان النصف 

االول من املصطلح يشري اىل املنظمة الصهيونية وعالقتها 

الفكرية باملجموعات اليهودية يف العامل، اما النصف الثاين 

فهو يشري اىل النشاط االستيطاين، لقد نصت املادة الرابعة 

من صك االنتداب الربيطاين عىل فلســطني عىل االعرتاف 

بالوكالة اليهودية كممثل للشعب اليهودي وهي من تتعاون 

مع ســلطات االنتداب الربيطاين فيام يتعلق بإنشــاء وطن 

)قومي( لليهود يف فلسطني.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- عبد الوهاب املســريي وسوســن حسني، موسوعة 

املفاهيم واملصطلحات الصهيونية رؤية نقدية، منشورات 

القاهرة،  السياسية واالسرتاتيجية باألهرام،  الدراسات  مركز 

ط1، 1974، ص 433. 

)4( الهيئة العربية العليا: سعت جامعة الدول العربية إلنهاء 

حالة االختالف بني القوى السياســية الفلسطينية عن طريق 

انشــاء )اللجنة العربية العليا لفلســطني( يف ايلول من عام 

1945، لكن االختالفات الحزبية اصابت اللجنة الجديدة 

بالشــلل والتمزق، وكان لألحداث السياسية التي شهدتها 

فلســطني دور يف توحيد القوى السياسية الفلسطينية وقتيا، 
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حضورها اسوة بالوكالة اليهودية )1(.

اتخــذت الجمعية العامة يف دورتهــا الخاصة قرار 

باجتامع اللجنــة التوجيهية )اللجنة الخاصة بوضع 

جدول اعامل اجتــامع الجمعية العامــة(، بكامل 

اعضائها يوم )29/نيســان/1947(، لبحث الطلب 

الذي تقدمت به الوفود العربية والذي تضمن انهاء 

االنتداب الربيطاين عىل فلســطني، واعالنها دولة 

مســتقلة، وقد جرت مناقشات حادة يف االجتامع، 

حيث تحدث وزيــر الخارجية رئيس الوفد العراقي 

الدكتور فاضل الجاميل )1903-1997(، اذ قال: 

لهــذا فقد قرر رؤســاء الــدول العربيــة يف اجتامعهم يف 

أنشاص )مرص( عىل وجوب تأليف هيئة متثل الفلسطينيني 

وتتحدث باسمهم وقد تركوا ملجلس جامعة الدول العربية 

مهمة تنفيذ هذا القرار، ولقد رعى املجلس عدة مشاورات 

بني اقطــاب الحركة الوطنية الفلســطينية، وتم اســتدعاء 

ممثلني عن االحزاب الفلســطينية وزعــامء كل من اللجنة 

العربية العليا والجبهة العربية العليا اىل اجتامع يف بلودان، 

حيث تقرر تشكيل هيئة فلسطينية باسم )الهيئة العربية العليا 

لفلســطني(، وتم االتفاق عىل تســمية اعضائها، وقد اعلن 

عنهــا يف )11/حزيران/1946(، وقــد تألفت من كل من 

)جامل الحســيني، احمد حلمي عبد الباقي، حسني فخر 

الخالــدي، اميل الغوري، مع احتفــاظ الحاج محمد امني 

الحسيني مبنصب رئاسة الهيئة، واســندت نيابة الهيئة اىل 

جامل الحسيني(.

للمزيد مــن التفاصيل عن هذا املوضــوع ميكن الرجوع 

اىل:- احمد املرعشــيل وآخرون، املصدر الســابق، ج4، 

ص 562-556.

)1( عيل كاشف الغطاء، املصدر السابق، ص 19-18. 

»ان عرب فلســطني قد حرموا من اعز يشء يتمتع به 

كل كائــن حي يف هذه الدنيا، لقد حرموا من التمتع 

بحريتهم واســتقالهم بفرض االنتداب عليهم، هذا 

االنتداب الذي ال اســاس اديب او رشعي له ... لقد 

بذلت بريطانية كل ما يف وســعها ملساعدة الهجرة 

الصهيونية رغم ارادة ســكان البــاد الحقيقني« )2(، 

وقد ايد مندوب ســوريا ما طرحه مندوب العراق، 

واضــاف: »ان املوقف يف فلســطني يهــد الرشق 

االوسط بأجمعه باضطراب امنه وسامته« )3(.  

   عارض املندوب االمريــيك ادراج طلب الوفود 

العربيــة يف جدول اعــامل دورة الجمعيــة العامة 

الخاصــة، وقد ايــده كل من منــدوب االيكوادور 

وبولندة عىل اســاس ان عقد هــذه الدورة مل يكن 

لبحث املشكلة الفلسطينية بجملتها، وامنا لتشكيل 

لجنة خاصــة للتحقيق فقط، وعنــد عرض الطلب 

العريب عــىل التصويت يف اللجنــة التوجيهية يف 

)30/نيســان/1947(، رفض الطلب بأغلبية مثاين 

اصوات ضد صوت واحد صوت لصالحه )مرص(، 

وامتناع خمســة اعضاء عــن التصويت، وقد ايدت 

الجمعية العامة قرار الرفض بأغلبية اربعة وعرشين 

صوتــا ضد خمســة عرش صوتــا، وامتنــاع عرشة 

دول عــن التصويت، لهذا فقد تــم اعتامد الطلب 

الفلسطينية  الربيطاين باإلجامع يف ادراج املشكلة 

يف جدول اعامل الــدورة الخاصة للجمعية العامة 

)2( نقال عن: املصدر نفسه، ص 16.

)3( نقال عن: املصدر نفسه، ص 16. 
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لألمم املتحدة )1(.

اســتمرت اعامل الدورة الخاصــة للجمعية العامة 

للمدة )4/28-1947/5/15(، وصدر قرار الجمعية 

العامــة رقــم )106( بتاريخ )15/ايــار/1947(، 

بتشــكيل لجنة خاصة لفلسطني والتي عرفت باسم 

 United Nations(  )UNSCOP( )انســكوب( 

Special Committee On Palestine( )2(، بأغلبية 

كبرية وصلت اىل خمسة واربعني صوتا، ومل تصوت 

ضده ســوى ســبع دول )الدول العربية الخمســة 

وتركيا والباكســتان( وامتناع ســيام عن التصويت، 

وقد ضمت هذه اللجنــة بعضويتها احد عرش دولة 

هــي كل من: )اســرتاليا، كندا، تشيكوســلوفاكيا، 

ايران، هولندا، البريو، الســويد،  غواتيامال، الهند، 

اروغواي، يوغسالفيا( )3(.

عقدت لجنة انســكوب اجتامعها االول يف مدينة 

نيويورك بتاريــخ )26/ايار/1947(، ويف االجتامع 

الثاين )2/حزيران(، تم انتخاب القايض الســويدي 

اميل ســاند ســرتوم )Emil, Sandstrom(، رئيسا 

للجنة )4(. 

)1( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 187.

)2( جواد الحمد وآخرون، املدخل اىل القضية الفلسطينية، 

منشــورات مركز دراسات الرشق االوســط، عامن، ط7، 

2004، ص 224. 

)3( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 175.

)4( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 189-188.

حاولــت الدول العربيــة مجددا ادخــال نص يف 

صالحيــات اللجنة الخاصة )5(، يتضمن اســتقالل 

فلســطني، لكن جميع تلك املحاوالت مل يكتب 

لها النجــاح، ورفض الطلب العــريب عندما اقرت 

الجمعيــة العامــة يف )12/ايــار/1947(، اقرتاح 

فرنسا املتضمن عدم التطرق اىل استقالل فلسطني 

ضمن صالحيات اللجنة الخاصة، االمر الذي دفع 

منــدوب العراق اىل االحتجــاج عىل عدم تضمني 

صالحيات اللجنة الخاصة مبدأ استقالل فلسطني، 

رافضا االدعاء الفرنيس ان قضية فلسطني »معقدة«، 

مؤكدا ان النزاع قد نشأ عن عزم شعب عىل الدخول 

اىل بالد واالســتيطان فيها وهي ملك لشــعب آخر 

عاش فيها منذ اقــدم العصور، حيث قال مبا نصه: 

»ان القضية هي قضية غزو الشعب الدخيل للشعب 

العــريب االصيل يف فلســطني، ولذا يجــب تطبيق 

مبادئ امليثاق )ميثاق االمم املتحدة( والعمل عىل 

وقف هذا الغزو« )6(.

انتقــل اعضاء اللجنــة الخاصة )انســكوب(، اىل 

فلســطني، وعقد االجتامع االول يف القدس )16/

حزيــران/1947(، وكانــت الهيئة العربيــة العليا 

لفلســطني قد حددت موقفها من اللجنة واعاملها 

قبل وصولها اىل فلســطني معلنــة رفضها التعاون 

)5( للمزيد من التفاصيل عــن صالحيات اللجنة الخاصة 

ميكن الرجوع اىل:- طاهر خلف البكاء، املصدر الســابق، 

ص 176.

)6( عيل كاشف الغطاء، املصدر السابق، ص 27-24.
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معهــا ومقاطعــة اجتامعاتهــا، يف حــني القــت 

 الحركــة الصهيونية بكل ثقلهــا للتأثري عىل اعامل 

اللجنة، وتقدم عدد من زعامئها لإلدالء بشهاداتهم 

امامها )1(.

عقــدت اللجنة الخاصة )انســكوب( اخر جلســة 

علنية لها يف القدس يف )17/متوز/1947(، حيث 

غادرت وتوجهت اىل لبنــان واجتمعت يف صوفر 

مبمثيل الدول العربية االعضاء يف االمم املتحدة، 

حيث تقــدم وزير الخارجية العراقي الدكتور فاضل 

الجاميل للشهادة امام اللجنة )2(. 

قامــت اللجنة الدولية بتشــكيل لجنــة فرعية عنها 

لزيــارة اماكن تجمع اليهــود يف اوربا، االمر الذي 

رفضه العرب، ألنه يربط مشــكلة يهود اوربا وقضية 

فلسطني )3(.

اجتمعــت اللجنــة الخاصة يف جنيــف، وبارشت 

بكتابة تقريرها يف )29/متوز/1947(، ملدة شــهر 

)31/اب/1947(،  توصياتهــا يف  واعلنت  كامل، 

بعد عودتها اىل الواليات املتحدة االمريكية )4(.

جــاء تقريــر اللجنة الخاصة عىل شــكل اثنا عرش 

توصيــة )5(، ومرشوعني للتقســيم، عرف املرشوع 

)1( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 179-178.

)2( عصام ســخنيني، املصدر الســابق، ص 190؛ سمري 

عبد الوهاب التكريتي، املصدر السابق، ص 30.

)3( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 179.

)4(  املصدر نفسه، ص 179.

)5( للمزيد مــن التفاصيل عن توصيــات اللجنة الخاصة 

االول باسم مرشوع االكرثية حيث وافقت عليه كل 

من: )كندا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا، بريو، السويد، 

اورغواي، غواتيــامال( )6(، اما املرشوع الثاين فقد 

عرف باســم مرشوع االقلية، ووافقت عليه كل من 

)الهند، ايران، يوغسالفيا( )7(.

احيل تقريــر اللجنة الخاصــة اىل الجمعية العامة 

لألمم املتحدة والتي قررت يف جلســتها االعتيادية 

الثانية يف )23/ايلول/1947(، تشكيل لجنة خاصة 

مؤقتة )Adhoc, Committee( ،)8( لدراسة القضية 

الفلســطينية، مكونة من ممثلني عــن جميع الدول 

االعضاء يف االمم املتحدة )9(.

عارضت الدول العربية قرار تشكيل اللجنة الخاصة 

املؤقتة، وتحــدث مندوب العراق مبــا نصه: »ان 

القضية الفلســطينية دقيقــة وحرجة اىل درجة يجب 

معهــا ان تدرس من قبل اللجنة السياســية نفســها 

وليس من قبــل اللجنة الخاصة املؤقتــة التي تقرر 

تشكيلها« )10( . 

بدأت اللجنة الخاصة املؤقتــة اعاملها بعد يومني 

من قــرار تشــكيلها اي يف )25/ايلــول/1947(، 

ميكن الرجوع اىل:- عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 

.191-190

)6( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 182-181.

)7( املصدر نفسه، ص 183-182.

)8( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 192.

)9( املصدر نفسه، 193-192.

)10( عيل كاشف الغطاء، املصدر السابق، ص 50. 
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بتوجيــه الدعوة لــكل من الهيئــة العربيــة العليا 

والوكالة اليهودية لحضور مداوالت اللجنة وتقديم 

املعلومات الرضورية لها، وبدأت اوىل جلســات 

االســتامع يف )29/ايلــول/1947(، ملمثل الهيئة 

العربيــة العليا، واســتمرت الهيئة بعــرض موقفها 

الرافــض لقرار التقســيم لثالث جلســات متتالية، 

االول/1947(  )2/ترشيــن  الرابعة  الجلســة  ويف 

عــرض ممثــل الوكالــة اليهودية موقــف الوكالة 

الرافض ملرشوع االقليــة، واملعرتض عىل بعض 

فقرات مرشوع االكرثيــة بدعوى »انه غري كاف يف 

الحقيقة للشعب اليهودي« )1(، وقد استمر يف عرضه 

لجلستني )2(. 

عقدت اللجنة الخاصة املؤقتة اجتامعها الخامس 

بعد ظهر يــوم )4/ترشيــن االول/1947(، حيث 

عرضت مجموعة مــن الدول موقفها من مرشوعي 

االقلية واالكرثية، وقد اســتمرت جلسات االستامع 

االول/1947(،  )22/ترشيــن  اىل  واملــداوالت 

حيث قررت اللجنة الخاصة املؤقتة تشكيل لجنتني 

فرعيتني: اللجنــة الفرعيــة االوىل والتي عهد لها 

وضع خطة تفصيلية قامئة عىل مرشوع االكرثية، اما 

اللجنة الفرعيــة الثانية والتي طلب منها وضع خطة 

تفصيلية لالعرتاف بفلســطني دولة مستقلة موحدة 

عىل اساس مرشوع االقلية )3(.

)1( املصدر نفسه، ص 58-51.

)2( عصام سخنيني، املصدر السابق، ص 193.

)3( طاهر خلف البكاء، املصدر السابق، ص 188. 

   عــرض تقريــر اللجنتني الفرعيتــني عىل اللجنة 

الخاصة، وجرى التصويت عليهام يف يومي )24-

25/ترشين الثــاين/1947(، حيث فازت توصيات 

اللجنة الفرعية االوىل )مرشوع االكرثية(، بخمســة 

وعرشين صوتــا مقابل ثالثة عــرش صوتا، وامتناع 

سبعة عرش دولة عن التصويت، وغياب دولتني )4(.

   احيــل قــرار اللجنــة الخاصــة املؤقتــة اىل 

الجمعيــة العامة، وتم تحديــد تاريخ )26/ترشين 

الثــاين/1947(، موعــدا للتصويــت عــىل قرار 

التقسيم، لكن الواليات املتحدة االمريكية وبعض 

الدول االوربية تقدمت بطلب تأجيل االجتامع ملدة 

مثانية واربعني ســاعة، وقد وافقت الجمعية العامة 

عــىل التأجيل، عىل الرغم مــن املعارضة العربية، 

وعند عقد الجلسة يف )28/ترشين الثاين/1947(، 

ولوجود بعض الخالفــات، تم االتفاق عىل تأجيل 

االجتامع ملدة اربعة وعرشين ساعة )5(.

عقدت الجمعية العامة جلستها املرقمة )128( يف 

الثــاين/1947(، حيث طرح مرشوع  )29/ترشين 

تقسيم فلسطني للتصويت عليه، ففاز بأغلبية )33( 

صوت ضد )13( صــوت، وامتناع )10( دول عن 

التصويت )6(.

)4( املصدر نفسه، ص 189. 

)5( املصدر نفسه، ص 190.

)6( شــفيق الرشــيدات، فلســطني تاريخا وعربة ومصريا، 

منشــورات مركز دراســات الوحدة العربية، بريوت، ط1، 

القــدس  جرجيــس،  ســمري  292-293؛  ص   ،1991
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   اعلــن العــراق عن عــدم اعرتافه بقرار تقســيم 

فلسطني، واحتفاظه بحرية العمل ملقاومته، ورصح 

وزير الخارجية الدكتــور فاضل الجاميل مبا نصه: 

»ان الحل الوحيد املائم للقضية الفلســطينية بعد 

صــدور قرار التقســيم يتضمن انشــاء دولــة عربية 

فلســطينية بجميع اراضيها تعرتف بها الدول العربية 

... الخ« )1(. 

انتقد مجلس النواب العراقي، واالحزاب السياسية 

العلنية )االستقالل، االحرار، الوطني الدميوقراطي(، 

قرار االمم املتحدة بتقسيم فلسطني )2(.

رصح رئيس الوزراء نوري السعيد )1958-1888(، 

مبا نصه: »ان مرشوع التقسيم خطة مخيفة ال ميكن 

ان تــرىض بها االمــة العربية ... لقد كنا مســاملني 

جدا يف هيئة االمم املتحدة لسبب واحد هو اظهار 

متســكنا بالعدالة والحق، اما بعــد االن فقد وطدنا 

العزم عىل مناقشة املرشوع الخطري« )3(.

 

التهويد، منشــورات  الصهيونيــة، االحتالل،  املخططات 

مؤسســة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ط1، 1981، ص 

30-33؛ منري الهور وطارق املوىس، املصدر السابق، ص 

21؛ مهدي عبد الهادي، املصدر السابق، ص 98-97.

 )1( ســمري عبــد الوهــاب التكريتي، املصدر الســابق، 

ص 38.

)2( املصدر نفسه، ص 38.

)3( املصدر نفسه، ص 40-39.


