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منطقة تبقــى تحــت
االنتداب البریطــاني

اخلريطة رقم 7

  

  ١٩٣٧مشروع التقسیم الصادر عن لجنة بیل، 
  

هوب سمبسون بكل وضوح إلى عدم قدرة اقتصاد ودیموغرافیة فلسطین على تحمل جون  السیر، أشارت لجنة التحقیق التي ترأسها ١٩٢٩في عام 
وهي ، ١٩٣٠وقد التقت توصیات هذه اللجنة مع توصیات لجنة شو للعام . ونیة واالستیطانعدم االستقرار التي تحدثها الهجرة الصهی أعباءمزید من 

للتحقیق في أحداث العنف التي بلغت ذروتها في سلسلة االنتفاضات المحلیة التي  أرسلتالسیر والتر شو، والتي البریطانیة برئاسة لجنة التحقیق 
غاضبه و  فقیرةطبقة  في تكوین) الهجرة واالستیالء على األراضي(استمرار أو تسارع عملیة "نص تقریر لجنة شو على أن  .١٩٢٩انطلقت في عام 

ة البریطانیة على إجراء تقییم عاجل لسیاسة یوقد حثت اللجنة الحكوم". وال تملك أیة أراضي كبیرة هي عملیة محفوفة بالمخاطر على البلد ككل
وقد تبنى الكتاب األبیض ". لواردة في وثیقة االنتداب حول حمایة مصالح التجمعات غیر الیهودیةنصوص االمعاني "تبناها وأن تعالج تالهجرة التي 
لكن . جرةمن اله هذه النتائج، وجمد غالبیة عملیات نقل ملكیة األراضي للیهود وحدّ  ١٩٣٠الصادر في تشرین األول " كتاب باسفیلد"البریطاني 

ته تلك في ما اإلغاء ذلك التجمید، حیث جاءت قرار  -تحت ضغوط قادة صهاینة  - ١٩٣١في شباط قرر  )ماكدونالد( رئیس الوزراء البریطاني
وقد ذهب أبعد من ذلك لیمتدح  ،منظمة الصهیونیة العالمیة، حاییم وایزمنالفیه تأكیداته الشخصیة بهذا الشأن إلى رئیس و ، "بالكتاب األسود"عرف 

  ١."وآثارهم اإلیجابیة على عملیة التنمیة ورفاهیة البلد ككل... في فلسطین  العمل البناء الذي قام به الشعب الیهودي"
    

حصول على حق تقریر المصیر في ظل الالفلسطیني یتزاید من السیاسة البریطانیة، حیث أن احتمال والغضب ومن غیر المفاجئ أن أخذ االستیاء 
ستخدام القوة في قمع سلسلة من اإلضرابات والمظاهرات المناهضة للتواطؤ الصهیوني ، تم ا١٩٣٣في تشرین األول و  .االنتداب البریطاني بدأ یتبخر

  .العسكریة البریطانیةممارسات الغضب ضد ال ججتوأ اً فلسطینی اً شهید ١٢خلفت ورائها ما ال یقل عن وقد البریطاني، 
  

السكان الیهود بأكثر من عدد دت أعداد الهجرة الیهودیة زاهوب سمبسون، السیرجون  ، أي بعد سبع سنوات على تشكیل لجنة١٩٣٦مع حلول عام 
في  الیهودوقد رأى  ٢ .تحت سیطرة الیهودملیون دونم من األرض الفلسطینیة  ١.٥مستوطنة إضافیة، وأصبح ما یزید على  ٦٢، وتم بناء %١٥٠

وقد أطلق  .٣ ")الیهودیة المستقبلیة(بدرجة كبیرة حدود الدولة تحدد وف أنماط االستیطان س"وأقروا مبكرًا بأن " حرسًا لألرض الصهیونیة"المستوطنات 
، أثبتت ١٩٣٦وفي أواسط نیسان . ٤"جیش اإلنجاز الصهیوني"فید بن غوریون، على المستوطنین اسم ید الیهودیةالرئیس التنفیذي للوكالة 

هة، حیث ثارت اللجان الوطنیة الفلسطینیة على طول البالد تلبیة ال مناص من المواج هاالشتباكات العربیة الیهودیة التي اندلعت في منطقة یافا أن
وزجهم  أعضائهاسلطات االنتداب باعتقال ورغم قیام . ن إلى حظرهاو لدعوة القیادة الفلسطینیة الممثلة في اللجنة العربیة العلیا، التي سارع البریطانی

العربیة استمرت في كافة أرجاء فلسطین الخاضعة لإلنتداب طوال الفترة لثورة اتجول في مختلف أرجاء البالد، إال أن الفي السجون وفرض منع 
  ٥ .١٩٣٦الممتدة من نیسان إلى تشرین األول 

  

قوات إضافیة في أیلول من  وتم استدعاء، یةلبریطانالقوات اقلقًا بین صفوف العربیة  أحدث امتداد الثورة والدعم الذي حظیت به على مستوى المنطقة
العرب الزعماء والقادة تحرك  ةبریطانیرسمیة خوف من عدم االستقرار على المستوى اإلقلیمي، وتحت ضغوط الوفي ظل  ٦ .ةثور الد أجل إخما

 .ملكیة جدیدة برئاسة اللورد بیلقامت بریطانیا بإرسال لجنة تحقیق  في حین الثورة تعلیقلدعوة لوقف اإلضراب العام و ل
  

، ١٩٣٧في تقریرها الذي نشر في تموز . ، شرعت في تقییم جدوى ومستقبل االنتداب١٩٣٦في تشرین الثاني إلى فلسطین ل لجنة بیل عند وصو 
النصوص المقترحة للمعاهدة، رؤیة وقد تضمنت ...". االنتداب على فلسطین یجب أن ینتهي ویستبدل بنظام معاهدة "خلصت اللجنة إلى القول بأن 

أن یتحد الجزء الذي كما اقترحت لجنة بیل . منفصل یمتد حتى میناء یافاخاص و م تحت نظام القدس وبیت لح وضعلتقسیم فلسطین، مع 
ین في سیخصص للفلسطینیین مع شرق األردن، بینما تقوم الدولة الیهودیة بدفع إعانة إلى الدولة العربیة، التي سیتوجب على الفلسطینیین المقیم

والمشاریع مرجعیة لغالبیة الخطط نصوصًا المواطنین وترحیل من جهة ل بشقیها التقسیم بیصبحت خطة وقد أ. منطقة الدولة الیهودیة االنتقال إلیها
  .المستقبلیة الخاصة بحل قضیة فلسطین

  

الفلسطینیین من من من أرض فلسطین، وما یترتب على ذلك من تجرید لمئات آالف % ٣٣رفض الفلسطینیون بحزم فكرة قیام دولة یهودیة على 
بما أو اكتفاء قبول على برنامجها، ولكن دون أي بیل لجنة مقترحات أما القیادة الصهیونیة، التي تشجعت من الشرعیة التي أضفتها  ٧ .أمالكهم

مبدأ خطة التقسیم ورفضت من حیث الالوكالة الیهودیة ، فقد قبلت مقترحاتي تضمنه لها هذه التالسیطرة ال مناطقلحجم اقترح من مساحة و 
بحملة عنیفة ضد الفلسطینیین والبریطانیین، حیث  ١٩٣٧الخطة بالكامل وشرعت في أیلول  "اإلصالحیة"ما رفضت حركة جابوتنسكي ك. تفاصیلها

  ٨ .الفلسطینیة في نهایة الثالثیناتوانطالقة جدیدة للثورة  إلى منهج الصراعلعودة لشكل ذلك منعطفًا 


