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أرييه م. ُدبنوف ولورا روبسون * 

ترسيم الحدود الفاصلة، الكتابة عّما وراءها 

نحو تاريخ يتجاوز الحدود القومية للتقسيم 
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*   أرييه ُدبنوف، محاضر في قسم التاريخ العام في جامعة حيفا.
لورا روبسون، محارضة يف قسم التاريخ يف جامعة بورتالند- الواليات   

املتحدة األمريكية.

حداثة التقسيم 

يكتسب التقسيم اهتماًما وشعبية في الوقت احلاضر. فعلى 

مدى السنوات العشرين املنصرمة، عادت فكرة تقسيم األقاليم من 

الناحية املادية على أساس االنتماءات اإلثنية-الدينية وباعتبارها 

حاًل للنزاع الطائفي إلى الظهور وَطفت على السطح على نحو 

مفاجئ، باعتبارها أسلوًبا أنيًقا »حلّل النزاعات«، بعد أن جرى 

العنف وأفضى إلى  َوَسَمه  الذي  سلُخها بسهولة عن تاريخها 

وقوع كوارث. فمن يوغسالفيا السابقة إلى سورية، ومن إسرائيل/ 

فلسطني إلى السودان، ُطرحت أشكال متباينة من إعادة تقسيم 

األقاليم، التي حظيت بتنظيم دولي واستندت إلى اعتبارات إثنية 

في أصولها، مرارًا وتكرارًا - بل وجرى وضعها موضع التنفيذ 

في بعض احلاالت - كأدوات مفيدة الجتراح حلول للنزاعات اإلثنية 

التي استعصت على احلل.1 وُتَصوِّر بعض الدراسات املعاصرة 

التقسيم كما لو كان إجابة منطقية، بل ومحتومة مع أنها تبعث 

على األسى في الوقت نفسه، عن املشكالت التي يفِرزها الصراع 

اإلثني على وجه هذه البسيطة، التي تتسم بتباُينها الشاسع، 

وتتساوى في صعوبتها في الوقت نفسه. ولكن الوضع لم يكن 

على هذا الوجه دائًما، فعدا عن أنه ال ميثل حاًل طبيعًيا للشقاق 

اإلثني، لم يبلغ هذا املفهوم املائة عام من العمر بعد. 

والقومي  اإلثني  للنزاع  كحل  التقسيم  فكرة  ظهرت  وقد 

والطائفي إلى الوجود للمرة األولى وُولدت من رحم احملادثات التي 

دارت حول اإلثنية والقومية واملواَطنة خالل الفترة التي تلت احلرب 

العاملية األولى في ضوء السياسة اإلمبريالية التي عّمت أوروبا. فقد 
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التقسيم  يكن  فلم  لوائه.  وتحت  اإلمبريالي  الحيز  صميم  في  التقسيم  دخل 

في  يقوم  ومتطوًرا  مبتكًرا  ا 
ً

تكتيك كان  ما  بقدر  القومي  للتحرر  وسيلة  بمثابة 

العالمي  التوجه  استيعاب  إلى  سعى  مبدأ  وهو  ُسد«، 
َ

ت ق  »فرِّ مبدأ  على  ركائزه 

معنى  شهد  فقد  وبذلك،  اإلثنية.  القومية  الدولة  اعتماد  نحو  يميل  كان  الذي 

الحكم  وانهيار  الثانية  العالمية  الحرب  اندالع  بعد   
ً

تحوال بالضرورة  التقسيم 

اإلمبريالي البريطاني الذي تبعها.

أبرز انهيار اإلمبراطوريات التي كانت قائمة في أوروبا الوسطى 

وانهيار اإلمبراطورية العثمانية في زمن احلرب وظهور أمم جديدة 

تعتنق مبدأ الدولة القومية مفارقة أساسية وسلّط الضوء عليها: 

ظهور قوميات جديدة مناِهضة لالستعمار وبروز خطاب راسخ 

يتمحور حول السيادة القومية في ذات اللحظة التي كانت فيها 

قوة اإلمبراطوريتني البريطانية والفرنسية وسلطتهما ومطامعهما 

القيادة  بدأت  أوَجها وذروتها. وفي مواجهة هذه املعضلة،  تبلغ 

العظمى«  »القوى  على  هيمنت  التي  والدبلوماسية  السياسية 

تتصور النظام العاملي اجلديد على أنه يتألف من دول تنظر إلى 

نفسها باعتبارها تتسم باحلداثة ومتلك السيادة على أقاليمها 

وتتمتع بتجاُنس إثني إلى حد ما في ظل السلطة االقتصادية 

التي ما فتئت قائمة ومستمّدة من القوى اإلمبريالية القدمية.2 

وتعّبر املعاهدات املتكاثرة التي شهدتها الفترة التي أعقبت انقضاء 

احلرب العاملية األولى )مبا فيها معاهدات فرساي وسيفر ولوزان، 

واملعاهدات العديدة التي ُأبرمت مع األقليات في أوروبا الشرقية، 

واتفاقيات »االنتداب« التي عقدتها عصبة األمم والتي جرى حكم 

مدى  على  مبوجبها  األوسط  الشرق  منطقة  من  شاسعة  بقاع 

جديدة،  »دوالنية«  رؤية  عن  مبجموعها  التالية(  الثالثة  العقود 

حملت في طياتها بصمة اخلطاب القومي واملطامع اإلمبريالية، 

مع ما انطوت عليه من النية التي بّيتتها الحتواء هذا اخلطاب 

وتوسيع نطاق مطامعها.3 

وقد رّسخت االتفاقيات املذكورة لغة سياسية جديدة قوامها 

باعتبارها جانًبا محورًيا من جوانب  النزعة االنفصالية اإلثنية 

فيه حتمل  كانت  الذي  الوقت  ذات  في  القومي،  املصير  تقرير 

الفرنسية،  اإلمبريالية  القوة  استمرارية  جنباتها  بني  وُتخفي 

والبريطانية على وجه اخلصوص.4 هكذا، برز تقسيم أيرلندا في 

مطلع حقبة العشرينيات من القرن املاضي على هامش النقاشات 

التي كانت تدور حول إعادة توطني أعداد غفيرة من السكان في 

العراق وسورية، وإجراءات تباُدل السكان التي اتسمت بالقسوة 

بني بلغاريا واليونان وبني اليونان وتركيا، واحلدود وفئات »األقلية« 

و »األغلبية« اجلديدة التي برزت في بولندا ورومانيا وغيرهما من 

األقاليم التي كانت خاضعة إلمبراطورية هابسبورغ واإلمبراطورية 

الروسية. فقد أسهمت هذه العوامل مجتمعًة في إعادة تشكيل 

النظام العاملي الذي رعته القوى اإلمبريالية، والذي انطوى على 

جملة من الطرق التي تكفل لها ضّم السكان الوطنيني ضمن 

حدود سياسية )وحتت إشراف أجنبي في جميع األحوال(: فقد 

بنقل  ُعِنيت  التي  اإلجراءات  على جميع  أُضِفيت صفة شرعية 

اجلنسية  من  القسري  والتجريد  اجلماعي،  والترحيل  السكان، 

والتقسيم مبوجب رواية سياسية تقوم في أساسها على تقرير 

التي  »لألقليات«  احلماية  وتأمني  الوطنيني  للسكان  املصير 

اصطبغت حديًثا بهذا املسمى.5 

اإلمبريالي وحتت  التقسيم في صميم احليز  ثم دخل  ومن 

لوائه. فلم يكن التقسيم مبثابة وسيلة للتحرر القومي بقدر ما 

»فرِّق  مبدأ  ركائزه على  يقوم في  ومتطورًا  مبتكرًا  تكتيًكا  كان 

َتُسد«، وهو مبدأ سعى إلى استيعاب التوجه العاملي الذي كان 

مييل نحو اعتماد الدولة القومية اإلثنية. وبذلك، فقد شهد معنى 

التقسيم بالضرورة حتواًل بعد اندالع احلرب العاملية الثانية وانهيار 

احلكم اإلمبريالي البريطاني الذي تبعها. وبدا أن اخلطط التي 

أنها جزء من نوع جديد من  إليها في األصل على  ُينظر  كان 

أنواع احلكم اإلمبريالي الذي ظهر في مظهر الدوالنية، بعد العام 

كذلك  عملت  وفعالة،  إستراتيجيات خروج سريعة  ن  يؤمِّ  ،1945

على مقاومة االحتمالية املؤملة التي تنطوي على استمرار نفوذ 

بريطانيا بعد جالء استعمارها. وبعد أن وضعت احلرب العاملية 

الثانية أوزارها، ُطرح تقسيمان آخران وُشرِّعا، في جانب منهما، 
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على الرغم من أن عدًدا من الحاالت التي شهدتها ِحقب سبقت القرن العشرين على 

 
ّ

اقتطاع األقاليم وتقسيمها - من قبيل الحالة التي يتواتر االستشهاد بها في حل

أقاليم منفصلة  إلى ثالثة  بالقوة  البولندي-الليتواني من خالل تقسيمه  الكومنولث 

العموم،  في  التقسيم  تسمية  اكتسبت   - عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  بعضها  عن 

ا للمصطلحات التي نسوقها في هذا المقام. وهذا 
ً

ل تقسيًما وفق
ّ

إال أنها لم تشك

السكان  إلى  حقيقية  سياسية  سلطة  نقل  إلى  فِض 
ُ

ت لم  الحاالت  تلك  أن  يعني 

سبغ عليهم التعريف الحديث الذي ُوضع للسكان الوطنيين.
ُ
المحليين الذين أ

في سياق تفكيك االستعمار الذي كان قائًما في إقليمْي الهند-

لم  مستويات  مع  ترافق  والذي  وإسرائيل-فلسطني،  باكستان 

يسبق لها مثيل من العنف واالضطرابات في كال اإلقليمني )والتي 

مة الوحشية التي اّتسم بها الطرد  رمبا لم يضاهيها سوى السِّ

ذ على نحو متزامن تقريًبا في  اجلماعي الذي طال السكان وُنفِّ

أوروبا الشرقية(. وبحلول منتصف القرن املاضي، اجترح »احلل« 

السياسي الذي ينطوي على التقسيم وُفرض على نحو واكبه 

قدر هائل من العنف. 

بروزًا  واألكثر  األولى  الثالثة  الشواهد  الكتاب  هذا  يدرُس 

من شواهد التقسيم - وهي أيرلندا والهند وفلسطني - جنًبا 

التي أفضت  املؤلِّفان إلى فهم األسباب  إلى جنب. ويسعى 

إلى وقوع »حلظة التقسيم« هذه والطريقة التي وقعت بها - 

مبعنى، األسباب التي أدت إلى ظهور التقسيم باعتباره حاًل 

ل أو احلقيقي  مقترًحا للنزاع الطائفي واإلثني-القومي املتخيَّ

في هذه األحياز اجلغرافية والسياسية املتباعدة عن بعضها، 

في تلك اللحظة التاريخية بالذات. كما يسعى هذا الكتاب، 

َوَسم  والذي  القومية  للحدود  العابر  باإلطار  يسترشد  الذي 

اإلمبراطورية البريطانية، وهو احلّيز األصيل الذي نبعت منه 

فكرة التقسيم، إلى تخّطي املقارنات املباشرة بغية الوقوف على 

أوجه االلتقاء والترابط املادية التي جتمع ما بني هذه احلاالت 

الثالث. فقد أفضت التأثيرات املتبادلة، واملوظفون املشترَكون، 

والتبريرات االقتصادية، واملصالح املادية والشبكات السياسية 

التي غّذت فكرة التقسيم ودفعت بها ُقدًما، إلى خلق أحياز 

سياسية محّددة إثنًيا في حقبة ما بعد االستعمار )من الناحية 

النظرية( على نحو اتسم بالعنف، ومّهد الطريق نحو إنفاذ 

إجراءات التقسيم في وقت الحق في أماكن أخرى، وذلك من 

قبيل أملانيا وكوريا وفيتنام. وتسمح لنا مقاربة هذه احلاالت 

للحدود  عابرًا  باعتباره  التقسيم  نفهم  بأن  الوجه  هذا  على 

القومية، وليس باعتباره ظاهرة محلية، ونتيجة مترتبة على 

إنهاء االستعمار وتفكيكه واالضطرابات التي ماج بها العالم 

خالل فترة املمتدة ما بني احلربني العامليتني، وليس كما لو 

كان تعبيرًا عن هويات إثنية أو دينية ال تتواءم مع بعضها 

بعًضا على الدوام في البقاع الغارقة في ظلمة التخلف على 

امتداد العالم.6 وبعبارة أخرى، يسعى هذا الكتاب إلى االنتقال 

األطر  جانب  إلى  املناطق«  »دراسات  وراء  ما  إلى  بالدراسة 

القومية التي سعت في جوهرها إلى ترسيخ التقسيم وإرساء 

دعائمه كما لو كان ظاهرة طبيعية وأقامت أُسسه السياسية 

وأرست أركانه منذ ذلك احلني. 

مثلث أيرلندا - فلسطين - الهند: تأريخ األحداث 

التي  املصطلحات  نوّضح  أن  لنا  ينبغي  بدء،  ذي  بادئ 

نستخدمها، فالتقسيم، في معناه احلديث، ال يعني ببساطة إعادة 

تقسيم األقاليم أو توزيعها من جديد.7 وعلى الرغم من أن عدًدا من 

احلاالت التي شهدتها ِحقب سبقت القرن العشرين على اقتطاع 

األقاليم وتقسيمها - من قبيل احلالة التي يتواتر االستشهاد بها 

في حّل الكومنولث البولندي-الليتواني من خالل تقسيمه بالقوة 

إلى ثالثة أقاليم منفصلة عن بعضها في أواخر القرن الثامن 

عشر - اكتسبت تسمية التقسيم في العموم، إال أنها لم تشّكل 

تقسيًما وفًقا للمصطلحات التي نسوقها في هذا املقام. وهذا 

يعني أن تلك احلاالت لم ُتفِض إلى نقل سلطة سياسية حقيقية 

إلى السكان احملليني الذين ُأسبغ عليهم التعريف احلديث الذي 

ُوضع للسكان الوطنيني. وهذا هو ما يفرّق العديد من أولى حاالت 

التقسيم اإلمبريالية التي أُجريت على األقاليم لغايات إدارية عن 

حاالت التقسيم احلديثة التي شهدها القرن العشرون: أيرلندا، 
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والهند، وكوريا، وفيتنام وأملانيا. فحسبما ورد على لسان عالم 

وقت  في  وتقسيمها  السلطة  نقل  »إن  شيفر،  روبرت  االجتماع 

متزامن هو ما مييز التقسيم ... عن انقسام البلدان األخرى في 

من  وغيره  التقسيم  بني  التمييز  سياق  وفي  الغابرة.«8  األزمنة 

الظواهر املتصلة به، من قبيل االنفصال وتفكيك االستعمار وفك 

االرتباط السياسي أو العسكري، يخرج العالم السياسي برندون 

أوليري بتحديد مقصد آخر: »تكمن الغاية الظاهرة من التقسيم 

السياسي، وتسويغه الشكلي، في أنه سوف ينظم، مبعنى أنه 

يقلص نزاعا قومًيا أو إثنًيا أو نزاًعا طائفًيا أو يجترح حاًل له.«9 

وفي الواقع، يتمثل أحد اجلوانب التي تلفت نظر املرء في خطاب 

التقسيم في دأبه على اكتساب سمة طبيعية من خالل لغة علم 

تتواتر  التي  الطبية  العلوم - من قبيل االستعارة  األحياء ولغة 

كثيرًا وتصوِّر التقسيم على أنه »جراحة« ُتعنى بشفاء »املرض« 

الذي ينطوي على العنف اإلثني.10 

وعلى هدي من هذا التعريف، مّثلت أيرلندا في حقبة ما بعد 

احلرب العاملية األولى أول الشواهد على التقسيم مبعناه احلديث. 

واآلخر  محلي  أحدهما  سياقني،  عن  أيرلندا  تقسيم  نشأ  فقد 

دولي: املجموعة التي طال أمدها من املطالب احمللية التي نادت 

بتبّني أشكال جديدة من التمثيل القومي والظروف املباشرة التي 

أفرزتها احلرب، حيث شهد كال السياقني تصاعًدا في مستوى 

العنف. ومنذ حقبة الثمانينيات من القرن التاسع عشر، غدت 

الغالبية الساحقة من جمهور الناخبني في أيرلندا تفّضل شكاًل 

الذاتي  احلكم   - الذاتي«  بـ»احلكم  ُيعرف  بات  ما  أشكال  من 

واإلمبراطورية  املتحدة  للمملكة  اإلداري  اإلطار  ضمن  األيرلندي 

البريطانية. ومما ال شك فيه أن السعي إلقامة حكم ذاتي على 

هذه الشاكلة لم يكن يلّفه التعقيد بسبب تقاعس احلكومة املركزية 

في قصر وايتهول وإحجامها عن السماح لأليرلنديني بامتالك زمام 

السيادة على إقليمهم فحسب، وإنا بسبب املقاومة املتواصلة 

التي أبداها املجتمع االستيطاني البروتستانتي املوجود منذ أمد 

بعيد ويترّكز في مقاطعة أولستر وغيرها من املناطق في أيرلندا 

اإلنكليزية  واالقتصادية  السياسية  املصالح  وتسانده  الشمالية 

وتشّد عضده.11 وبعد عقود من املفاوضات، أصدر مجلس العموم 

ل احملاولة  الذي شكَّ الذاتي -  قانون احلكم  البريطاني مشروع 

الثالثة التي ُبذلت على املستوى التشريعي إلجناز احلكم الذاتي 

فلسطني: النكبة.
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في أيرلندا - في العام 1914، وُأوقف العمل به نتيجًة لنشوب 

احلرب في أوروبا. 

وقد أفرزت احلرب العاملية األولى ظروًفا جديدة بالنسبة للقومية 

األيرلندية، حيث جاءت في صورة مطالب متزايدة رفعها املركز 

 British center for resources and( البريطاني للموارد والرجال

men(، إلى جانب تعاُظم وْقع اخلطاب السياسي الدولي بشأن 

من  عامني  وبعد  املصير.  تقرير  ومسألة  الصغيرة  األمم  حقوق 

اندالع احلرب، شّن تنظيم اإلخوان اجلمهوريني األيرلنديني عملية 

عسكرية لالستيالء على مقاليد السلطة في دبلن - »ثورة عيد 

تأسيس  عن  وأعلن   -  1916 العام  في  نشبت  التي  الفصح« 

اجلمهورية األيرلندية، وهو حترُّك استتبع ردة فعل اتسمت بالبطش 

والعنف من جانب العاصمة.12 وكان الفشل من نصيب محاولتني 

ُبذلتا في وقت الحق من أجل تنفيذ قانون العام 1914 على نحو 

يستبعد مقاطعات أولستر التي تهيمن األغلبية البروتستانتية 

عليها. وبعد أن وضعت احلرب أوزارها مباشرة، فاز حزب الشني 

فني الذي كان من أنصار االستقالل ودعاته بأصوات األغلبية في 

االنتخابات العامة التي عقدت في العام 1918، وأعلن عن إنشاء 

توظيف  إلى  املتزايد  القوميني  جلوء  ُيفِض  ولم  مستقل.  برملان 

»مكافحة  بأساليب  ُجوبهت  التي  العصابات،  حرب  تكتيكات 

التمرد« الوحشية، في إثارة جدل في بريطانيا فحسب، بل أماط 

اللثام عن االنقسامات الداخلية التي عصفت بحزب الشني فني 

جاء  وحسبما  اجلمهورية.  النزعة  أنصار  أوساط  في  وتغلغلت 

على لسان أحد املؤرخني، فقد انطوى »إعالن احلرب بالنيابة عن 

احلكومة الشرعية التابعة جلمهورية 'قائمة من ناحية افتراضية' 

»على نوع جديد من أنواع النضال - وال يرتبط ذلك بدرجة أو 

بأخرى باحلكم الذاتي الذي كان في وسع احلكومة البريطانية 

أن تستجيب له، وإنا كان »نضااًل في سبيل 'احلرية' التي كان 

ال بد أن تكون كاملة ومتكاملة.«13 

وبالتالي، شّكل النزاع املتعدد األطراف الذي نشب بعد ذلك 

بني اجلمهوريني الثوريني واالحتاديني في مقاطعة أولستر واجليش 

البريطاني نتيجًة للعنف الذي استشرى في زمن احلرب، بقدر 

التي  األحداث  وتكّشفت  تأجيجه.14  وراء  وقف  سبًبا  شّكل  ما 

توالت سراًعا: ففي شهر كانون األول 1920، نّص القانون بشأن 

حكومة أيرلندا على إنشاء أيرلندا بشقيها الشمالي واجلنوبي 

ُتنقل  برملانني  إقامة  من خالل  بعًضا  بعضهما  عن  املنفصلني 

السلطات إليهما: أحدهما في بلفاست ويتبع املقاطعات الست 

في املنطقة الشمالية الشرقية، واآلخر في دبلن ويرتبط بـ »مجلس 

أيرلندا«. في بادئ األمر، جتاهل القوميون هذا اإلجراء، ولم تفتر 

وتيرة أعمال العنف. ومع ذلك، فقد اّتسم النزاع، على الصعيد 

العسكري، بانعدام التكافؤ بني أطرافه على نحو ال تخطؤه العني، 

حيث لم يفلح اجلانب األيرلندي في حتقيق سوى قدر ضئيل من 

اإلجنازات امللموسة واستفحل ضعف الروح املعنوية في أوساطه، 

كانوا  أولستر  في  االحتاديني  أن  واضًحا  بدا  بعدما  وخاصة 

يسّجلون النجاح في تشكيل شمال منفصل وحتويله إلى حقيقة 

قائمة على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، أدرك البريطانيون أنه 

لم يكن من املجدي لهم أن يداوموا على حكم املقاطعات اجلنوبية 

باعتبارها مستعَمرة تابعة للتاج مبوجب قانون األحكام العرفية.  

عدد  دعا  املسدود،  الطريق  هذا  من  للخروج  محتمل  وكحّل 

اعتماد  إلى  البريطانيني  السياسات  مستشاري  من  متزايد 

أنه  بْيد  االستقالل،  من  شيء  منح  يكفل  الذي  السيادة  وضع 

اخلريف  فصل  وفي  الكومنولث.  فلك  في  أيرلندا  على  يبقي 

التالي، وبعد التوصل إلى هدنة بني اجليش اجلمهوري األيرلندي 

َقِبل إميون دي فاليرا الدعوة التي وّجهها  واجليش البريطاني، 

إليه ديفيد لويد جورج لتمثيل أيرلندا في مؤمتر يعقد في لندن 

من أجل حتديد »الطريقة الفضلى التي ميكن من خاللها التوفيق 

بني ارتباط أيرلندا مع جماعة الدول املعروفة باسم اإلمبراطورية 

املعاهدة  وأفضت  األيرلندية.«15  القومية  والتطلعات  البريطانية، 

عت في العام  اإلنكليزية-األيرلندية التي رشحت عن هذا املؤمتر وُوقِّ

1921 إلى إقامة دولة أيرلندية حرة ومستقلة في العام التالي. وفي 

الواقع، كانت هذه الدولة »احلرة«، التي تألفت من ست وعشرين 

مقاطعة من أصل اثنتني وثالثني مقاطعة من مقاطعات أيرلندا، 

دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية )الكومنولث(، 

النهائي عن  إلى حني اإلعالن  البريطاني  للبرملان  تابعة  وبقيت 

إقامة جمهورية أيرلندا في العام 1949. 

وجاء التقسيم في أيرلندا نتيجًة لعقود من املفاوضات بني 

اإلمبريالية  والدولة  فيها  البروتستانت  واملستوطنني  أيرلندا، 

البريطانية، ونتيجًة للسياق الذي اتسم بالعنف وفرضته الضغوط 

السياسية واالقتصادية والعسكرية العاملية التي أفرزتها احلرب. 

حول  تدور  التي  النقاشات  كانت  بالقليلة،  ليست  حاالت  وفي 

تسوية االنقسام تنحصر في القيود التي ُفرضت على التطلعات 

القومية األيرلندية واملعنى الدقيق لوالء أيرلندا للتاج والكومنولث. 

أيرلندا  القومية عن  النزعة  ذوي  املدافعني  الكثير من  نظر  وقد 

إلى هذه االتفاقية باعتبارها تدبيرًا مؤقًتا، وخطوة غير موفقة، 

وإن كانت ضرورية، في سبيل بلوغ وضع نهائي مغاير. بل إن 

اجلمهوري العنيد مايكل كولنز، وهو من قدامى احملاربني الذين 

خاضوا النضال العسكري ضد البريطانيني على مدى سنوات 
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طويلة، سلَّم باملبادئ التي تضمنتها املعاهدة ألنها منحت »احلرية« 

لأليرلنديني - ولم متنحهم، حسب التفسير الذي يسوقه، »احلرية 

النهائية التي تتطلع إليها كل الشعوب وترقى إليها، وإنا احلرية 

لتحقيقها.«16 وُتركت املهمة املتمثلة في ترسيم خط على اخلريطة 

لفصل شّقي أيرلندا بعضهما عن بعض، حتى مرحلة الحقة، حيث 

لم تبصر النور في نهاية املطاف إال بعد أن وضعت احلرب األهلية 

التي جنمت عنها أوزارها في شهر تشرين الثاني 17،1925 ومن 

شأن هاتني السمتني الغريبتني - النظر إلى التقسيم باعتباره 

ال يزيد على كونه خطوة انتقالية على الطريق نحو بلوغ تسوية 

نهائية وترْك تقرير مصير احلدود الفعلية إلى املرحلة النهائية - أن 

تشّكال جوانب يتكرر وقوعها في حاالت التقسيم التي شهدها 

القرن العشرون، حيث ظهرتا في إجراءات التقسيم الالحقة التي 

اضطلعت بريطانيا بها في كل من فلسطني والهند. وقد بدا أن 

إنه  النزاع وحتقيق االستقرار، بل  إنهاء  ُيفِض إلى  لم  التقسيم 

أفضى إلى مشاهد من التأجيل اجليو-سياسي الطويل األمد. 

بوتيرة ال  يتناميان  التقسيم وإغراؤه  ومع ذلك، كانت جاذبية 

يهدأ لها ُأوار. ففي الوقت الذي شهد تقسيم  أيرلندا، كانت عصبة 

لت حديًثا في حينه منخرطة في إجراءات ترسيم  األمم التي ُشكِّ

احلدود التي ُقررت على أسس إثنية )من الناحية النظرية( في أوروبا 

الشرقية. وفي ذات الوقت الذي كانت احلرب األهلية تدور رحاها 

فيه في أيرلندا، كان ممثلو عصبة األمم في لوزان ُيضفون طابًعا 

رسمًيا على الدعم الدولي لعملية تطهير عرقي بحكم األمر الواقع، 

تبادل السكان  القومية من خالل  الدول  باعتبارها طريقة إلقامة 

القسري الذي اكتسى طابًعا وحشًيا بني اليونان وتركيا.18 ففي 

مجتمعات  ترحيل  أسهم  العامليتني،  احلربني  بني  ما  فترة  حقبة 

بأسرها على هذا النطاق الواسع في تيسير إضفاء سمة شرعية 

على اخلطاب واجتراح أسلوب عملي يتيح إنفاذ التدخل اإلمبريالي 

أو الدوالني أو كليهما مًعا. وظهر التقسيم باعتباره »حاًل« موازًيا لم 

يكن قادرًا على البقاء وقاباًل للحياة إال ألن مناصريه من األطراف 

كافة كانوا ينطقون بلغة احلكم الذاتي والقومية اإلثنية التي سادت 

في حقبة ما بعد احلرب.19 فقد سمح النجاح الظاهري الذي سّطره 

النموذج األيرلندي - والذي قيَس بصورة رئيسية من منظور وقف 

احلرب وبلوغ نهايتها - للفكرة املجردة التي تقوم على التقسيم 

احلربني  بني  ما  فترة  خالل  اعُتمدت  التي  األدوات  إلى  بالولوج 

العامليتني في إستراتيجيات بناء الدول، إلى جانب توجهات ذات 

صلة كانت سائدة في حينه: تبادل السكان، والترحيل اجلماعي، 

والتجريد القسري من اجلنسية، واملعاهدات بشأن حقوق األقليات، 

وإعادة توطني الالجئني.20 

مت  وبالتالي، فقد اّتفق أن نقل السلطة إلى الدول التي ُقسِّ

حديًثا برز، في أعقاب احلرب العاملية الثانية، وبينما كانت بريطانيا 

ُتِعد العدة لالنسحاب من فلسطني والهند مبوجب أفضل الظروف 

املواتية التي كان في مقدورها أن تديرها، باعتبار ذلك »حاًل« ممكًنا 

السلطة  السلطة في سياق  إسناد هذه  واكبت  التي  للمشكلة 

الدولية  الساحة  سادت  التي  واحلماسة  املتداعية  البريطانية 

والتعطش إلقامة الدول القومية اإلثنية. وجمعت اإلجراءات الالحقة 

التي اعتمدتها بريطانيا في تقسيم هذين اإلقليمني املستعمرين 

بني نوذجْي أيرلندا ولوزان، حيث انطوت على مقترحات ترمي 

إلى »نقل« فئات السكان التي شّكلت مصدر إزعاج، جنًبا إلى 

جنب مع تقسيم األقاليم قسرًا إلى دول منفصلة بعضها عن 

بعض - وهو توجه كان من شأنه أن يؤجج أوار العنف الناجم 

عن التقسيم واستشرائه، بالنظر إلى أن مهمة تقسيم الكيانات 

السياسية املنفصلة من الناحية املادية على أرض الواقع وحتويلها 

على  تفرض  كانت  اإلثنية  الناحية  من  متجانسة  كيانات  إلى 

األطراف الفاعلة احمللية فقدان كل ما متلكه. 

 لعقود من المفاوضات بين أيرلندا، والمستوطنين 
ً

جاء التقسيم في أيرلندا نتيجة

اتسم  الذي  للسياق   
ً

ونتيجة البريطانية،  اإلمبريالية  والدولة  فيها  البروتستانت 

التي  العالمية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  الضغوط  وفرضته  بالعنف 

حول  تدور  التي  النقاشات  كانت  بالقليلة،  ليست  حاالت  وفي  الحرب.  أفرزتها 

القومية  التطلعات  على  رضت 
ُ

ف التي  القيود  في  تنحصر  االنقسام  تسوية 

األيرلندية والمعنى الدقيق لوالء أيرلندا للتاج والكومنولث. 
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للمرة  التقسيم  اقُترح فيها  التي  فقد رّددت حالة فلسطني، 

ذ بصورة جزئية في العام 1948/1947،  األولى في العام 1937 وُنفِّ

صدى ما حصل في أيرلندا، واستشرفت ما كان سيحصل في 

الهند فيما بعد. فعلى غرار أيرلندا، اشتمل تقسيم فلسطني على 

محور استعماري استيطاني مهم. وِمثل الهند، انطوى تقسيم 

فلسطني على تاريخ حافل عمد فيه االستعمار البريطاني إلى 

القانوني والسياسي بني الطوائف املقيمة  التمييز  فرض أوُجه 

فيها. وكما هو الوضع في كال احلالتني، ُطرح التقسيم في وقت 

ساد فيه التوتر والعنف على الصعيدين احمللي والعاملي. فقد 

التي  الفلسطينية  الثورة  شرارة  أطلقت  التي  الضربات  وفرت 

امتدت بني العامني 1936 و1939 احلجة األولية لدراسة إمكانية 

التقسيم، وكانت املخاوف التي تولّدت من اقتراب ساعة احلرب 

في أوروبا تتعلق في جانب ليس باليسير منها باحلاجة املُلّحة 

التي وقفت وراء رغبة بريطانيا في وضع حد للثورة ووأدها في 

فلسطني. ومرة أخرى، برز التقسيم باعتباره »حاًل« لالنقسامات 

اإلثنية التي سادت بني اجلماعات احمللية في سياق كان يشهد 

ظهور نظام دولي/إمبريالي يفتقر إلى االستقرار ويتمحور حول 

املبدأ الذي يرسيه خطاب الدولة القومية اإلثنية. 

وغدت فلسطني ترى بأم عينها هجرة الصهاينة من أوروبا 

التي  الفترة  تقريًبا نفس  التاسع عشر، وهي  القرن  أواخر  في 

شرعت فيها احلكومة البريطانية في استكشاف إمكانية دمج 

فلسطني ضمن اإلمبراطورية على أساس موقعها اإلستراتيجي 

مقابل مصر والهند. وقد قّدمت احلرب العاملية األولى الفرصة 

اإلمبريالية املواتية في هذا اجلانب، وبدا أن احلركة الصهيونية 

الثاني 1917، وقبل  شّكلت حليًفا محتماًل. ففي شهر تشرين 

شهر واحد من دخول اجليش البريطاني بوابات القدس، بعث وزير 

اخلارجية البريطاني آرثر بلفور رسالة )ومبصادقة مجلس احلرب 

البريطاني( إلى الزعيم الصهيوني املقيم في لندن والتر روتشيلد، 

يبدي فيها التزام احلكومة البريطانية بقضية هجرة اليهود على 

نطاق واسع إلى فلسطني بغية إقامة »وطن قومي يهودي« فيها. 

وقد أتاح توظيف هذه املصطلحات الغامضة واملفتوحة للساسة 

البريطانيني والصهاينة مساحة وافرة للمناورة السياسية. فبلفور 

نفسه، وفي سياق دفاعه عما بات ُيعرف بوعد بلفور أمام مجلس 

اللوردات، وصف هذا الوعد باعتباره »جتربة ومغامرة« مثيرتني، 

 وفي شهر 
ومتريًنا في املخيال اإلمبريالي والتوسع اإلقليمي.21

متوز 1922، صادقت عصبة األمم على االلتزام الذي أعرب عنه 

وعد بلفور بشأن توطني يهود أوروبا بصورة جماعية في فلسطني، 

وذلك في وثيقتها التي أدرجت العبارات التي وردت في الوعد ضمن 

صك قانوني منح بريطانيا سلطة »االنتداب« في فلسطني. وبعد 

مضّي شهور قليلة على ذلك، وافقت عصبة األمم على مذكرة 

بريطانية أخرى، نصت على فصل فلسطني، التي غدت ُتعرف 

باملنطقة الواقعة بني نهر األردن والبحر املتوسط، عن إمارة شرق 

األردن التي أُنشئت حديًثا في حينه وعلى إعفاء هذه اإلمارة من 

الوعد الذي قطعه بلفور. 

بعض  على  فلسطني  على  االنتداب  صك  نص  أبقى  وقد 

املمارسات القدمية التي كانت سارية إبان عهد الدولة العثمانية، 

والتي كانت تتمحور حول التنظيم السياسي على أسس طائفية، 

حيث شمل أحكاًما تيسر لكل جماعة من هذه اجلماعات أن 

وتضَمن  كاألوقاف،  الدينية،  ومؤسساتها  مبدارسها  حتتفظ 

اعتراف احلكومة بأيام العطالت الدينية. كما نّص الصك املذكور، 

وعلى نحو أكثر راديكالية، على إنفاذ إطار مينح السيادة اإلثنية-

القومية للسكان املستوطنني )وال مينحه للمواطنني األصالنيني، 

إال إذا شاءت األقدار أنهم كانوا يهوًدا(، وربط احلقوق السياسية 

إلى الطوائف احمللية. وأقرت عصبة  بصورة صريحة باالنتماء 

األمم، التي اعترفت بوعد بلفور وأدرجته في صك االنتداب، بأن 

»تكون الدولة املنتدبة مسؤولة عن وضع البالد في أحوال سياسية 

وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، وفًقا 

ملا جاء بيانه في ديباجة هذا الصك، وترقية مؤسسات احلكم 

الذاتي وتكون مسؤولة أيضًا عن صيانة احلقوق املدنية والدينية 

جلميع سكان فلسطني بقطع النظر عن اجلنس والدين« )وقد 

أبرزنا ما نؤكده باخلط املائل(. وفي هذا السياق، لم يكن بناء 

أحدهما  ُيقصي  مشروعني  مبثابة  اإلمبراطورية  وبناء  الدولة 

الجمعية العامة لألمم املتحدة: التصويت عىل خطة التقسيم.
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من  وبتشجيع  فورهم،  من  العمل  استهلّوا  فالصهاينة  اآلخر. 

البريطانيني، على ترقية مؤسسات احلكم الذاتي اجلديدة التي 

العمل وأعان عليه االحتالل  الدولة. وقد يّسر هذا  نواة  شّكلت 

فلسطني  أرض  على  جثم  قد  كان  الذي  البريطاني  العسكري 

حديًثا وأيدته عصبة األمم. ومن املؤكد، من وجهة نظر النخبة 

في  مشروع  غير  كان  بلفور  وعد  أن  الفلسطينية،  السياسية 

أساسه ومنذ حلظة صدوره - مثلما كان عليه احلال فعلًيا في 

فصل فلسطني عن سورية واقتطاع إمارة شرق األردن، واالحتالل 

العسكري البريطاني، واالنتداب نفسه. وعلى مدى العقود الثالثة 

التالية، وجد النشطاء الفلسطينيون أنفسهم يخوضون معركة 

يائسة ضد هذه الوثائق التأسيسية التي ُولدت من رحم االنتداب 

البريطاني، والتي كفلت من الناحية القانونية املبدأ الذي يقول 

إن الهوية اليهودية متنح حقوًقا سياسية معينة لليهود، بحيث 

ال يشاركهم فيها العرب املسلمون واملسيحيون. 

وعقب إنشاء دولة االنتداب، عمل مهندسوها البريطانيون على 

إضفاء طابع رسمي على هذا التمييز القانوني والسياسي بني 

جماعة املستوطنني اليهود )اليشوف( وجماعة العرب األصالنيني، 

ومأسسته. وفي ظل حكم االنتداب، كان أبناء اليشوف يتمتعون 

بجملة من احلقوق واملزايا اجلماعية التي لم تشمل العرب: فقد 

كانت لهم جمعية تشريعية داخلية حتظى باالعتراف، ومدارس 

قومية وسياسات لغوية على نحو صريح، وَعلَم وجناح عسكري. 

ولقيت احملاوالت التي بذلها املندوب السامي البريطاني األول، وهو 

هيربرت صموئيل املناصر للصهيونية، في سبيل إقامة جمعية 

تشريعية صورية مقاَومة لم تتأخر، ألنه أصبح من الواضح أن 

التي  الصغيرة،  اليهودية  األقلية  املرتقبة سوف متنح  احلكومة 

العام  في  فلسطني  سكان  من  املائة  في   10 نسبته  ما  مثلت 

التشريعية املخصصة لألغلبية  العدد نفسه من املقاعد   ،1920

العربية، وأنه لن يكون لهم احلق حتى في مناقشة تأطير االنتداب 

وبيع  الصهيونية  بالهجرة  املرتبطة  اجلوهرية  املسائل  )مبعنى 

األراضي(.22 وقد أدى الهدف الذي أعلنته الصهيونية العّمالية، 

وهي الفصيل السياسي األهم في جماعة اليشوف بعد العام 

1920، والذي يقضي باالمتناع عن استخدام العرب بأي صفة كانت 

في املستوطنات واألراضي التي ميلكها اليهود )على الرغم من 

أن إضفاء طابع قانوني على هذا االلتزام لم يحالفه النجاح( إلى 

اإلمعان في تقسيم املجتمعات وأفضى إلى نشوء سوق عمل يقوم 

على الفصل ويتسم بانعدام املساواة إلى حد بعيد.23 كما عملت 

بيوع األراضي للصهاينة على جتريد أعداد ليست بالقليلة من 

الفالحني العرب من ملكية أراضيهم، وأدت هجرة هؤالء إلى املدن 

بحًثا عن فرص العمل إلى خلق حلقات من األحياء العشوائية 

حول العديد من املراكز احلضرية الرئيسية في فلسطني.24 وفي 

العام 1929، أفضت مواطن التوتر هذه إلى نشوب أعمال العنف، 

حيث اندلعت االضطرابات بني العرب واليهود عند حائط البراق 

وأدت إلى مقتل نحو 250 شخًصا وإصابة املئات بجروح. 

وفي ربيع العام 1936، تسبب اإلضراب العام الذي أعلنه العرب 

في شّل احلركة في البالد، وسرعان ما حتول إلى مظاهرات عارمة 

املظاهرات  هذه  دفعت  حيث  والبريطانيني،  للصهيونية  مناهضة 

حكومة االنتداب إلى توسيع نطاق وجودها العسكري في فلسطني 

التي  املساعي  سياق  في  البريطانيون،  وباشر  كبير.25  حد  إلى 

بذلوها في سبيل سحق هذه املظاهرات، توظيف بعض أساليب 

»مكافحة التمرد«  التي كانوا قد أعّدوها واستخدموها في أيرلندا 

قبل تقسيمها، مبا فيها جتنيد أفراد من سبق لهم أن خدموا في 

وحدة »بالك آند تانز« )Black and Tans( وضّمهم إلى قوة الشرطة 

في فلسطني.26 وعّينت احلكومة البريطانية، التي واجهت مقاومة 

عربية اتسمت بامتدادها على نطاق واسع وبتنظيمها، جلنة ملكية 

القرن  أواخر  في  أوروبا  من  الصهاينة  هجرة  عينها  بأم  ترى  فلسطين  غدت 

التاسع عشر، وهي تقريًبا نفس الفترة التي شرعت فيها الحكومة البريطانية 

أساس  على  اإلمبراطورية  ضمن  فلسطين  دمج  إمكانية  استكشاف  في 

موقعها اإلستراتيجي مقابل مصر والهند. وقد قّدمت الحرب العالمية األولى 

الصهيونية  الحركة  أن  وبدا  الجانب،  هذا  في  المواتية  اإلمبريالية  الفرصة 

.
ً

ا محتمال
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لت حليف
ّ

شك
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وكلفتها بالتحقيق في األسباب التي أدت إلى اندالع االضطرابات 

بشأن  املستقبلية  البريطانية  السياسة  بشأن  توصيتها  وبرفع 

فلسطني. وقد ترأّس السياسي احملافظ ووزير الدولة لشؤون الهند، 

التي حطت رحالها في فلسطني في شهر تشرين  اللجنة،  هذه 

الثاني وأمضت فيها عدة أشهر، وتنّقل أعضاؤها في أرجاء البالد 

وأجروا املقابالت مع أفرد بارزين من النخب السياسية الصهيونية 

في  املسؤولني احملليني  مع  القائم  الوضع  ناقشوا  كما  والعربية، 

احلكومة البريطانية. وفي العام 1937، نشرت اللجنة االستنتاجات 

أربعمائة  نحو  من  يتألف  تقرير  جانب  إلى  إليها،  التي خلصت 

صفحة، حيث بّينت فيه على وجه التفصيل الظروف التي واكبت 

استشراء أعمال العنف والعداوة على األرض واقترحت »حاًل«: تقسيم 

فلسطني إلى دولتني منفصلتني: إحداهما عربية واألخرى يهودية. وقد 

جمعت هذه اخلطة بني ثناياها مبادئ التقسيم والترحيل: ولم يكن 

ذلك متيسرًا من خالل استيالء الصهاينة على مساحات شاسعة 

من أراضي العرب فحسب، بل من خالل طرد ما يقرب من 300,000 

عربي )مقابل 1,250 يهوديا تقريًبا( إلى مكان آخر من أجل تشكيل 

أغلبية يهودية في الدولة اليهودية املقترحة. 

تقسيم  أنواع  من  نوًعا  اجترحت  التي  الفكرة  تكن  ولم 

األقاليم فكرة جديدة. فقد بحثها من قبُل املسؤولون الصهاينة 

والبريطانيون، مثلما نبني ذلك على وجه التفصيل في فصول عدة 

من هذا الكتاب، وكانت تقوم في أساسها على مقترحات »إقامة 

الكانتونات« التي كانت قائمة قبل ذلك. وعلى وجه العموم، فمع 

أن املندوبني الذين شاركوا في املؤمتر الصهيوني الذي ُعقد في 

بالتفاصيل التي وردت  للتسليم  ذلك العام لم يبدوا االستعداد 

في خطة جلنة بيل بشأن األراضي، على أساس اعتقادهم بأن 

مت للدولة اليهودية لم تكن كافية، فقد قبلوا  األراضي التي ُقدِّ

مببدأ التقسيم ومنحوا القيادة صالحية االستمرار في املفاوضات 

بهدف التوصل إلى صفقة تكون أكثر محاباة لهم. ولكن كان 

مبن  الصهيوني،  املعسكر  داخل  التقسيم  يعارض  من  هناك 

فيهم فالدميير )زئيف( جابوتنسكي، زعيم احلركة التصحيحية، 

والذي ارتكزت أوجه اعتراضه على التزامه بادعاءات الصهيونية 

ومطالبتها أرض فلسطني التاريخية عن بكرة أبيها، مبا فيها 

إمارة شرق األردن، وعلى القلق الذي كان يساوره من الدالالت التي 

ينطوي عليها »نقل« املجتمعات اليهودية الضعيفة واملعوزة من 

وسط أوروبا وشرقها، مبوافقة وتأييد دولّينْي. وفّسر جابوتنسكي 

ذلك بقوله بأنه »من وجهة نظر يهودية، ال يقّل ]النقل[ عن كونه 

جرمية. فبينما تتشدق اللجنة امللكية مبلء فيها عن ’السابقة 

امللهمة‘ )مبعنى، طرد ما يربو على مليون يوناني من تركيا(، 

فنحن نشهد مع ذلك حالة أخرى تتالعب فيها مبفاهيم ال ميلك 

أحد من أعضائها أدنى فكرة عنها.«27 

وبالطبع، فقد أثارت أطروحة التقسيم والترحيل معارضة فورية 

وصلبة لم يكن هناك من سبيل إلى إخمادها في أوساط العرب 

عن سرقة  تقّل  ال  أنها  على  إليها  نظروا  الذين  الفلسطينيني، 

ُترتكب في رابعة النهار. ومع تصاعد حدة الغضب بني صفوف 

الفلسطينيني وانطالق شرارة ثورتهم، شرعت اإلدارة البريطانية 

في إعادة النظر في موقفها وأرسلت جلنة أخرى لتقصي احلقائق 

)وهي جلنة وودهيد، التي أُطلقت عليها تسمية جلنة »بيل العائدة« 

)re-Peel” Commission“( على سبيل السخرية واالستهزاء(، غير 

أنها أحجمت عن إنفاذ هذه الفكرة في نهاية املطاف. ولم مَيِض 

سوى عقد من الزمان حتى أعيَد طرح اخلطة التي أوشكت أن 

ومحلي مختلف متام  دولي  في سياق  وذلك  النسيان،  يطويها 

التي  البريطانية  احلكومة  أعلنت   ،1947 العام  ففي  االختالف. 

باتت ترزح حتت وطأة القيود وكانت األنواء تثقل كاهلها - وباتت 

تواجه امليليشيات الصهيونية اليمينية التي كانت تشّن هجمات 

إرهابية ضد أهداف عربية وبريطانية على السواء في فلسطني، 

ولم تكد حتّط رحالها من التجربة اإلمبريالية التي خاضتها مؤخرًا 

في تقسيم الهند - عن نيتها االنسحاب. وُنقل البّت في قضية 

فلسطني والفصل فيها إلى هيئة األمم املتحدة التي كانت قد 

ُشكلت حديًثا في حينه، باعتبارها الوريث الطبيعي الذي حّل 

محّل عصبة األمم التي سبق لها أن هندست االنتداب األصلي. 

وقد تخطى التقسيم سياقه األصلي وخرج عنه وحتّول من تكتيك 

إمبريالي بريطاني إلى مبدأ تنظيمي من مبادئ الدبلوماسية التي 

برزت إلى الوجود في احلقبة التي تلت انتهاء احلرب العاملية الثانية. 

وقد وجدت جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بفلسطني - التي 

ضمت ممثلني عن إحدى عشرة دولة، مبا فيها أستراليا وإيران 

ويوغسالفيا والسويد وغواتيماال - نفسها حتظى باحتفاء الزعماء 

الصهاينة الذين لم يّدخروا جهًدا في سبيل التأثير عليها لكي 

تؤيد مبدأ التقسيم وتستنكف عن قبول العديد من املقترحات 

والتي  والفيدرالية،  القومية  الثنائية  على  قامت  التي  البديلة 

طرحتها حركة »هشومير هتسعير« ]احلارس الشاب[ املاركسية-

الصهيونية، ومفكرون من أمثال جوداه ل. ماغنيز ومارتني بوبر 

وآخرون محسوبون على حزب إيحود )الوحدة(.28 وأجمعت القيادة 

السياسية العربية الفلسطينية التي ضربها التشرذم والتشتت 

على معارضة مفهوم التقسيم، ورفضت املشاركة في هذا املسعى 

على أساس أن األمم املتحدة ال متلك والية قانونية على فلسطني، 

وأن القضية كان ينبغي أن حُتال إلى محكمة دولية.29 
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ورأى أعضاء جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بفلسطني، 

الذين واجهوا هذا االختالل اجلذري في األدلة واآلراء، أنه كان من 

الصعوبة مبكان التوصل إلى إجماع، وانتهى بهم املطاف إلى 

تقدمي تقريرين، اشتمل أحدهما على اقتراح أقلية من أعضائها 

وأوصى بإقامة دولة فيدرالية موحدة، بينما تضمن اآلخر اقتراح 

األغلبية، وجاء بوحي من جلنة بيل التي ُشكلت قبل عقد من 

الزمان، وأوصى بالتقسيم. وارتأى تقرير األغلبية تقسيم فلسطني 

إلى ثالثة أقسام: دولة عربية على ما مساحته 43 في املائة من 

فلسطني االنتدابية، مبا فيها املرتفعات وثلث اخلط الساحلي، 

الساحل  وتضم  اإلقليم  من  املائة  في   56 على  يهودية  ودولة 

الشمالي، واجلليل الشرقي، ومعظم أراضي النقب، وكيان خاص 

منفصل يضم القدس واملناطق احمليطة بها، وتخضع لشكل من 

أشكال السلطة الدولية. والحظ أعضاء اللجنة، في معرض تبيانهم 

لهذه اخلطة، أنها تعاني من الكثير من املشاكل نفسها التي 

سبق أن واجهت املقترح الذي وضعته جلنة بيل - وعلى وجه 

الدولة  العرب في  الغفيرة من  املئوية لألعداد  النسبة  التحديد، 

اليهودية املقترحة. 

جرى التصويت على خطة التقسيم التي وضعتها جلنة األمم 

املتحدة اخلاصة املعنية بفلسطني في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

في شهر تشرين الثاني 1947، حيث عارضت الهند وباكستان 

عليها،  التصويت  عن  املتحدة  اململكة  وامتنعت  اخلطة،  هذه 

لصاحلها.  السوفييتي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  بينما صوتت 

وتال اعتماد خطة التقسيم، على الفور، اندالع أولى االشتباكات 

العنيفة التي أطلقت شرارة حرب العام 1948 - والتي يسميها 

النكبة.  الفلسطينيون  ويسميها  االستقالل  حرب  اإلسرائيليون 

وفي األساس، نشبت أعمال العنف على مرحلتني، حيث شهدت 

املرحلة األولى نشوب »حرب أهلية« بني القوات الفلسطينية العربية 

الواقعة بني التصويت  الفترة  احمللية والقوات الصهيونية خالل 

على خطة التقسيم وشهر أيار 30،1948 بينما كان البريطانيون 

ما يزالون موجودين في فلسطني ويجّهزون للجالء عنها بصورة 

في  أوسع  نزاًعا  التي شهدت  الثانية  املرحلة  تلتها  ثم  نهائية، 

العربية  الدول  أعلنت  أن  بعد  واإلسرائيليني  العرب  بني  نطاقه 

احمليطة بفلسطني احلرب. وسارعت القوات الصهيونية إلى التحرك 

وراءه،  وما  لها  املتحدة  األمم  منحته خطة  الذي  اإلقليم  لتأمني 

حيث تصدت للميليشيات العربية التي اتسمت برداءة تنظيمها 

وضعف تسليحها. ولم تكن امليليشيات العربية مكّبلة بضعفها 

والسياسية  االقتصادية  النواحي  من  األمد  الطويل  املؤسسي 

والعسكرية مقابل اليشوف فحسب، بل متخض ضعفها كذلك 

عن اإلطاحة بالقيادة العربية الفلسطينية خالل الثورة على يد 

اجليش البريطاني. 

وفي الوقت الذي برزت فيه إسرائيل بصفتها الدولة التي حملت 

راية النصر، كان اآلالف قد قضوا نحبهم من كال اجلانبني، وطردت 

املجموعات شبه العسكرية الصهيونية - التي شكلت نواة قوات 

الدفاع اإلسرائيلية خالل احلرب - ما يقرب من 750,000 عربي 

فلسطيني قسرًا من األراضي التي استولوا عليها حديًثا في 

حينه، والتي امتدت إلى ما بعد حدود الدولة اليهودية التي جرى 

تصوُّرها في اخلطة التي أصدرتها األمم املتحدة في العام 1947 

بشوط بعيد. وأفرز هذا الطرد اجلماعي الذي طال الفلسطينيني 

أزمة حادة لم جتد لها حاًل بعد، حيث انطوت على نزوح الالجئني 

الذين ُشتِّت شملهم وتقّطعت بهم السبل في عموم أنحاء املنطقة، 

ناهيك عن تقسيم فلسطني االنتدابية بصورة فعلية إلى الدولة 

املصرية،  اإلدارة  حلكم  خضع  الذي  غزة  وقطاع  اإلسرائيلية، 

والضفة الغربية التي انتهى بها املطاف حتت احلكم األردني.31 

وقد أفضى انعدام قدرة األمم املتحدة حديثة العهد وعجزها التام 

والتشتت  التشرذم  ضربها  التي  الفلسطينية  العربية  السياسية  القيادة  أجمعت 

على معارضة مفهوم التقسيم، ورفضت المشاركة في هذا المسعى على أساس 

أن األمم المتحدة ال تملك والية قانونية على فلسطين، وأن القضية كان ينبغي أن 

حال إلى محكمة دولية.
ُ

ت
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كان  النصر،  راية  حملت  التي  الدولة  بصفتها  إسرائيل  فيه  برزت  الذي  الوقت  وفي 

العسكرية  شبه  المجموعات  وطردت  الجانبين،  كال  من  نحبهم  قضوا  قد  اآلالف 

الصهيونية - التي شكلت نواة قوات الدفاع اإلسرائيلية خالل الحرب - ما يقرب من 

ا في حينه، 
ً
٧5٠,٠٠٠ عربي فلسطيني قسًرا من األراضي التي استولوا عليها حديث

رها في الخطة التي  والتي امتدت إلى ما بعد حدود الدولة اليهودية التي جرى تصوُّ

أصدرتها األمم المتحدة في العام 194٧ بشوط بعيد.

أنفسهم  يعّينوا  أن  إلى  باملسؤولني  التقسيم  خطة  تنفيذ  عن 

كوسطاء ومشرفني على اتفاقيات الهدنة ووقف إطالق النار، وهي 

مهمة ثبت عجزهم فيها بالقدر نفسه. لقد حّول التقسيم نزاعا 

محلًيا وإقليمًيا كان يتسم بصعوبته إلى نزاع دولي يبدو  أنه 

بات مستعصيا على احلل. 

ومما يثير الدهشة في نفس املرء، تزاُمن التقسيم الذي جرى 

على فلسطني مع التقسيم الذي شهدته الهند البريطانية. فقد 

بعد  وذلك   ،1947 آب   15 يوم  في  استقاللها  الباكستان  نالت 

اخلاصة  املتحدة  األمم  جلنة  أعضاء  وصول  من  فقط  شهرين 

املعنية بفلسطني إليها للشروع في التحقيقات التي كانت منوطة 

بهم.32 وكما كان عليه احلال في أيرلندا وفلسطني، ُولد تقسيم 

شبه القارة الهندية في نهاية املطاف، وعلى نحو مفاجئ، من 

رحم التاريخ االستعماري والظروف احمللية املباشرة. فمنذ أواخر 

القرن التاسع عشر، شّجع احلكم اإلمبريالي الذي فرضته بريطانيا 

على الهند على إعادة تصور السكان الهندوس واملسلمني، الذين 

كانوا ميتزجون مًعا في أغلب أحوالهم، كما لو كانوا مجتمعات 

سياسية منفصلة ويتمايز بعضها عن بعض. وعلى وجه التحديد، 

ساعدت سلسلة من القرارات التي اتخذها البريطانيون بشأن 

التمثيل النيابي إبان عهد االستعمار - مبا فيها تلك القرارات 

البنغال على أسس طائفية إلى  املشؤومة بشأن تقسيم إقليم 

على   - العام 1905  في  وهندوسية  مسلمة  أغلبية  ذات  أقاليم 

والتي  احمللية،  الطائفية  النزعات  من  واسعة  مجموعة  تشجيع 

تقاليدها األصالنية ملساندة ظهور هياكل  منها  استغل بعض 

سياسية تراعي االعتبارات الطائفية، بل وُتقصي طوائف أخرى، 

بدًءا من حقبة العشرينات من القرن املاضي.33 وكان لهذه الرواية 

التي تقوم على »الشعوب« الهندوسية واملسلمة ما يوازيها في 

بقاع أخرى من اإلمبراطورية، من أفريقيا حتى العراق، حيث أفرزت 

الصريح على نحو  الدولي  به على اخلطاب  ُيستهان  تأثيرًا ال 

متزايد، والذي كان يتناول إقامة الدول القومية في الفترة الواقعة 

بني احلربني العامليتني.34 

وعلى الرغم من أن املنافسة االنتخابية واملفاوضات التي دارت 

حول مصالح الهندوس واملسلمني )والتي مّثلها بصفة عامة املؤمتر 

الوطني الهندي ورابطة مسلمي عموم الهند( ُتَعّد ِسمة رئيسية 

العشرينيات  حقبة  منذ  الهندي  السياسي  املشهد  من سمات 

إلى  األمتني  بنظرية  ُيعرف  ما  يظهر  فلم  املاضي،  القرن  من 

الوجود كمحور مركزي من محاور البرنامج السياسي الذي تبّناه 

محمد علي جناح حتى العام 1940 - كما كان عليه الوضع في 

حالتي التقسيم اللتني عرجنا عليهما أعاله - في سياق احلرب 

العاملية.35 وقد ثار اجلدل بني الباحثني حول ما إذا كانت اللغة 

االنفصالية التي اعتمدها جناح متثل ادعاًء حقيقًيا بشأن إقامة 

دولة قومية أم أنها كانت مجرد ورقة للمساومة في املفاوضات 

وأًيا  التمثيل في حقبة ما بعد االستعمار.  التي انطلقت حول 

وبات خارج  أهميته  األمر  هذا  اكتسب  ما  األمر، فسرعان  كان 

العام 1946، وعقب االنتصار الساحق  نطاق السيطرة.36 ففي 

الذي حققته رابطة مسلمي عموم الهند في االنتخابات وإعالن 

جناح عن »يوم العمل املباشر« الذي سعى إلى استعراض قوة 

املشاعر السياسية في أوساط املسلمني، اندلعت أعمال العنف 

بني املسلمني والهندوس في كالكوتا. 

وقد أّثر سفك الدماء وفقدان السيطرة االستعمارية على نحو 

اتخذته  الذي  القرار  على  أحد  على  خافًيا  يكن  لم  دراماتيكي 

بريطانيا بشأن االنسحاب من الهند قبل املوعد الذي قررته في 

األصل، حيث لم تترك سوى شهور قليلة لتحديد شكل الدولة أو 

الدول التي ستقوم قائمتها عقب حقبة االستعمار. وبات التقسيم 

موضوًعا جرت بشأنه مناقشات مستفيضة في أروقة احلكومة 
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التي تزعمها حزب املؤمتر، وكذلك بني لويس ماونتباتن، وجناح 

وجواهر الل نهرو، بينما كان موهنداس غاندي يعارضه معارضة 

شديدة. وحتى في هذا الوقت املتأخر، فقد ثارت معارضة هائلة 

والتي  املسلمة،  األغلبية  ذات  املقاطعات  داخل  التقسيم  لفكرة 

 37،1947 حزيران  في شهر  املفهوم  هذا  على  مشرِّعوها  صّوت 

وحسبما أشارت إليه املؤرخة عائشة جالل، بات يتعني على جناح 

ن املشاركة  أن يختار بني دولة هندية موحدة دون ضمانات تؤمِّ

السياسية للمسلمني، أو باكستان منفصلة »مبتورة األطراف، 

ومشّوهة ويعّشش فيها العث«، بحيث تتألف من املناطق املسلمة 

في البنجاب والبنغال.38 ولذلك، وحتت عامل ضغط الوقت، وّقع 

جناح ونهرو وماونتباتن على خطة لتقسيم شبه القارة الهندية إلى 

دولتني، على أساس االفتراض الذي رأى أن إقامة دولة الباكستان 

االعتراف  عليه  ميلي  شرط  أي  من  املؤمتر  حزب  يعفي  سوف 

باملطالب السياسية للمسلمني في الهند اجلديدة. وُترك حتديد 

البريطاني  للمحامي  الدقة  الطابع اجلغرافي لإلقليم على وجه 

سيريل رادكليف، حيث لم يجِر اإلعالن عن احلدود اجلديدة لهذا 

اإلقليم على املأل إال بعد يومني من إعالن االستقالل بصورة رسمية 

فها،  عند منتصف ليلة 15 آب 1947. ومع بروز التفاصيل وتكشُّ

انزلقت شبه القارة نحو هاوية املذابح الطائفية. 

ولن ُتعرَف أعداد الضحايا من البشر التي جرَّها تقسيم 

شبه القارة الهندية على وجه الدقة. فقد أفضت أعمال العنف 

مليون  يقارب خمسة عشر  ما  تهجير  إلى  التي استتبعها 

إنسان وإزهاق أرواح ما يتراوح من مليون إلى مليوني إنسان. 

وتعرّضت نحو خمس وسبعني ألف امرأة وفتاة لالغتصاب، 

وُترك املاليني من الالجئني فريسة للفقر املدقع. وتسّبب هذا 

يان  التقسيم في تغيير املشهد في اإلقليمني اللذين باتا يسمَّ

التي  فكراتشي  دائمة.  »الباكستان« بصورة  و  »الهند«  اليوم 

العام  في  الهندوس  من  تقريًبا  سكانها  تعداد  نصف  كان 

1941، لم يبَق فيها هندوسي واحد بحلول العام 1950. كما 

تالشت أعداد ضخمة من املقيمني املسلمني في دلهي - والذين 

هذه  في  السكان  تعداد  ثلث  يشكلون  مضى  فيما  كانوا 

املدينة. وبالطبع، ومثلما كان عليه األمر في حالتْي التقسيم 

األخريني، بذر تقسيم الهند البذور التي متّهد لنشوب املزيد 

من النزاع في املستقبل. فقد تكرر اندالع أعمال العنف بني 

الهندوس واملسلمني في شمال الهند وغربها. وخاضت الهند 

والباكستان ثالثة حروب ضد بعضهما بعًضا منذ العام 1947، 

حيث متخضت إحداها عن االنفصال الدموي الذي طال شرق 

الباكستان )بنغالدش اليوم(. وما يزال التمرد واالضطرابات 

تعصف بإقليم كشمير املتنازع عليه. وقد شاءت األقدار أن 

كال الدولتني متلكان قدرات نووية.39 

)ترجمه عن اإلنكليزية: ياسني السيد(

ها تقسيم شبه القارة الهندية على وجه  عَرف أعداد الضحايا من البشر التي جرَّ
ُ

لن ت

الدقة. فقد أفضت أعمال العنف التي استتبعها إلى تهجير ما يقارب خمسة عشر 

مليون إنسان وإزهاق أرواح ما يتراوح من مليون إلى مليوني إنسان. وتعّرضت نحو 

فريسة  الالجئين  من  الماليين  رك 
ُ

وت لالغتصاب،  وفتاة  امرأة  ألف  وسبعين  خمس 

للفقر المدقع. وتسّبب هذا التقسيم في تغيير المشهد في اإلقليمين اللذين باتا 

نصف  كان  التي  فكراتشي  دائمة.  بصورة  »الباكستان«  و  »الهند«  اليوم  يان  يسمَّ

 فيها هندوسي واحد 
َ

تعداد سكانها تقريًبا من الهندوس في العام 1941، لم يبق

بحلول العام 195٠.
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الفروقات  تطمس  أنها  إىل  بالنظر   – )تقسيم(  لالسم  تعريًفا  عرش 
والحدود   ،)partition( والتقسيم   )division( االنقسام  بني  القائمة 
والفصل   )division( واالنقسام   ،)barrier( والحواجز   )border(
تستشهد  التي  املعاجم،  هذه  تعجز  ذلك،  عن  وفضاًل   .)separation(
بتاريخ الكلمات التي تعود يف تاريخها إىل القرن الخامس عرش، عن 
توضيح مدى حداثة التقسيم باعتباره فكرة سياسية. انظر، يف هذا 

املقام: 

 “partition, v.” and “partition, n.,” OED : Oxford English 
Dictionary Online, www .oed.com/ view/ E ntry/ 138297, 
accessed January 9, 2018.

8 Robert Schaeffer, Warpaths: The Politics of Partition )New 
York: Hill and Wang, 1990(, 7.

9	 Brendan	 O’Leary,	 “Analysing	 Partition:	 Definition,	
Classification	 and	 Explanation,”	Political Geography 26 
)2007(: 886–908, 

يميز  غرار شيفر،  وعىل   .888 الصفحة  يف  االقتباس  هذا  ورد  حيث   
األقاليم  شهدتها  التي  الحديثة  قبل  ما  االنقسام  حاالت  بني  أولريي 
والتقسيم الحديث، حيث يالحظ أن فكرة التقسيم وأوجه االعرتاض 
عىل  الوطني  وإقليمها  القومية  الدولة  إىل  »تنظر  عليها،  ثارت  التي 
أنهما حقيقة مسلم بها«، بينما كانت الدول ما قبل الحديثة »تتعامل 
يف  ’للتقسيم‘،  يكن  لم  ولذلك،   ... عقارات.  باعتبارها  األرايض  مع 
إطار  خارج  سيايس  معنى  أي  والبرتومينالية،  اإلقطاعية  األنظمة 
صفتها  يتناول  نقاش  محل  األرايض  إفراز  يكن  ولم  امللكية.  قانون 

الرشعية القومية والعامة.« 

ظهرت هذه االستعارة عىل نحو أبرز يف تقرير لجنة بيل الذي اقرتح   10
لم  ظهورها  أن  مع   ،1937 العام  يف  فلسطني  تقسيم  األوىل  للمرة 
عارضوا  الذين  القوميون  كان  ما  وغالبًا  التقرير.  هذا  عىل  يقترص 
النظرية العضوية  التي تسوقها  التقسيم يفضلون استخدام الصور 
كذلك، مما يجعل من التقسيم »جرًحا مصطنًعا يف اللحم«، واستباحة 
لـ«الجسد املقدس« لـ«األرض األم«. فقبل تشييد الجدران واألسيجة، 
كان املقص هو الفكرة السائدة واملهيمنة التي تظهر يف أفالم الرسوم 
املتحركة. ومن الناحية الرمزية، فحتى عندما حاول أولريي أن يضفي 
به  انتهى  فقد  هنا،  نطرحه  الذي  النقاش  عىل  الدقة  من  أكرب  قدًرا 
املطاف إىل استعمال لغة مجازية لكي يصف التقسيم: »قطع جديد 
يف الحدود« من خالل »وطن قومي« واحد عىل األقل، وفتح »الشق«. 

O’Leary, “Analysing Partition,” 887.  :انظر
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ينظر بعض املفكرين إىل أولسرت باعتبارها إرًثا من مرشوع استعماري   11
استيطاني يعود إىل مستهل عرص الحداثة، وارتقى يف أوقات بعينها 

إىل مستوى اإلبادة الجماعية. انظر، مثاًل: 

 Ben Kiernan, Blood and Soil: A World History of Genocide 
and Extermination from Sparta to Darfur )New Haven,

 .CT: Yale University Press, 2007(, 169–212  
وفيما يتعلق باالستيطان األصيل، انظر أيًضا: 

 Nicolas Canny, Making Ireland British, 1580–1650 
)Oxford: Oxford University Press, 2001(, and Eamonn O 
Ciardha and Micheal O Siochru, eds., The Plantation of 
Ulster: Ideology and Practice )Manchester: Manchester 
University Press, 2012(.

ولالطالع عىل ملحة عامة مفيدة حول مسألة أولسرت عىل مدى القرون   
التالية، انظر عىل وجه الخصوص: 

 Alvin Jackson, Home Rule: An Irish History, 1800–2000 )New 
York: Oxford University Press, 2003(, and The Two Unions: 
Ireland, Scotland, and the Survival of the United Kingdom, 
1707–2007 )Oxford: Oxford University Press, 2012(.

حول ثورة عيد الفصح وسياق زمن الحرب الذي واكبها، انظر:   12

 Fearghal McGarry, The Rising: Ireland—Easter 1916 
)Oxford: Oxford University Press, 2010(; Charles 
Townshend, Easter 1916: The Irish Rebellion )Chicago: 
Ivan R. Dee, 2006(; and Alan Ward, The Easter Rising: 
Revolution and Irish Nationalism )Wheeling, IL: Harlan 
Davidson, 2003(.

13 Robert F. Foster, Modern Ireland, 1600–1972 )London: 
Penguin, 2011(, 494.

تتبوأ هذه الفكرة موقًعا محورًيا يف الكثري من األدبيات التي نرشت مؤخرًا   14
حول الرصاع اإلثني العنيف يف أواخر عهد اإلمرباطورية العثمانية. انظر، 

مثاًل: 

	 Ipek	 Yosmaoğlu,	 Blood Ties: Religion, Violence, and the 
Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia )Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 2014(, and Ryan Gingeras, Sorrowful 
Shores: Violence, Ethnicity, and the End of the Ottoman 
Empire, 1912–1923 )Oxford: Oxford University Press, 2009(.

15 Eamon de Valera to David Lloyd George, September 30, 
1921, reprinted in Further Correspondence Relating to 
the Proposals of His Majesty’s Government for an Irish 
Settlement	 (London:	 His	 Majesty’s	 Stationery	 Office,	
1921(, 11.

ورد هذا االقتباس يف:   16

 Lee Ward, “Republican Political Theory and Irish Nationalism,” 
European Legacy 21, no. 1 )2015(: 1–19, quotation on 12.

تولت  التي  األيرلندية،  الحدود  لجنة  إىل  املهمة  بهذه  ُعهد  وقد   17
املسؤولية عن تفسري املادة 12 من املعاهدة، حيث جاءت بهذا الخط، 
الظروف  مع  ذلك  توافق  وبمقدار  السكان،  رغبات  مع  يتوافق  »بما 
االقتصادية والجغرافية«. وقد ورد هذا االقتباس يف الصفحة 70 من: 

 Ged Martin, “The Origins of Partition,”  in The Irish 
Border: History, Politics, Culture, ed. Malcolm Anderson 
and Eberhard Bort )Liverpool: Liverpool University Press, 
1999(, 57–112.

ولالطالع عىل املزيد من التحليل يف هذا الجانب، انظر:   

 K. J. Rankin, “The Role of the Irish Boundary Commission 
in the Entrenchment of the Irish Border: From

 Tactical Panacea to Political Liability,” YJHGE Journal of 
Historical Geography 34, no. 3 )2008(: 422–447.

العام  يف  واألتراك  اليونان  بني  السكان«  »تبادل  حول  لالستزادة   18
1923، انظر عىل وجه الخصوص: 

 Bruce Clark, Twice a Stranger: The Mass Expulsions That 
Forged Modern Greece and Turkey )Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2006(; Renee Hirshon, Crossing 
the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population 
Exchange Between Greece and Turkey )New York: 
Berghahn Books, 2004(; and Onur Yildirim, Diplomacy and 
Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of 
Populations, 1922–1934 )New York: Routledge, 2006(.

انظر:   19

 Laura Robson, States of Separation: Transfer, Partition, 
and the Making of the Modern Middle East )Oakland: 
University of California Press, 2017(; Matthew Frank, 
“Fantasies of Ethnic Unmixing: Population Transfer and 
the Collapse of Empire in Europe,” in Refugees and the End 
of Empire: Imperial Collapse and Forced Migration in the 
Twentieth Century, ed. Panikos Panayi and Pippa Virdee 
)Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011(, 
81–101; and Umut Ozsu, Formalizing Displacement: 
International Law and Population Transfers )Oxford: 
Oxford University Press, 2015(.

حول هذه النقطة، انظر:   20

 Weitz, “From the Vienna to the Paris System”; Aristide 
R. Zolberg, “The Formation of New States as a Refugee-
Generating Process,” in The Global Refugee Problem: U.S. 
and World Response, Annals of the American Academy of 
Political and Social Sciences 467 )1983(: 24–38; Nathaniel 
Berman, Passion and Ambivalence: Colonialism, 
Nationalism, and International Law )Leiden: Brill, 2011(; 
and Robson, States of Separation.

ورد هذا االقتباس يف:   21

 Christopher Sykes, Crossroads to Israel )Bloomington: 
Indiana University Press, 1973(, 7.

انظر:   22

 Laura Robson, Colonialism and Christianity in Mandate 
Palestine )Austin: University of Texas Press, 2011(, chap. 
2; Bernard Wasserstein, Herbert Samuel: A Political 
Life )Oxford: Clarendon, 1992(; and John Strawson, 
Partitioning Palestine: Legal Fundamentalism in the 
Palestinian-Israeli Conflict )Chicago: University of 
Chicago Press, 2010(, chap. 2. 

انظر:   23

 Barbara J. Smith, The Roots of Separatism in Palestine: 
British Economic Policy, 1920–1929 )Syracuse, NY: 
Syracuse University Press, 1993(, and Jacob Metzer, The 
Divided Economy of Mandatory Palestine )Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998(. 

والتطورات  الربيطانية،  السياسة  تتناول  التي  األدبيات  هناك وفرة من   24
بإقامة  يتصل  وفيما  الفلسطينية.  والقومية  الصهيونية  شهدتها  التي 
وجه  عىل  انظر،  واليهود،  للعرب  منفصلة  واقتصادية  سياسية  أحياز 

التحديد: 

 Charles Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 8th 
ed. )Boston: Bedford/St. Martin’s, 2013(; Rashid Khalidi, 
The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for 
Statehood )Boston: Beacon, 2006(; and Assaf Likhovski, 
Law and Identity in Mandate Palestine )Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2006(. 
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وحول الصهيونية العمالية واملساعي التي بذلتها )والتي لم يحالفها   
يف  اليهود  عىل  تقترص  جيوب  إقامة  سبيل  يف  الدوام(  عىل  النجاح 

فلسطني، انظر، خصوًصا: 

 Zachary Lockman, Comrades and Enemies: Arab and 
Jewish Workers in Palestine, 1906–1948 )Berkeley: 
University	 of	 California	 Press,	 1996);	 Gershon	 Shafir,	
Land, Labor, and the Origins of the Israeli-Palestinian 
Conflict, 1882–1914 )Cambridge: Cambridge University 
Press, 1989(; Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: 
Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State 
)Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998(; and Mark 
LeVine, Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv, and the 
Struggle for Palestine, 1880–1948 )Berkeley: University of 
California Press, 2001(. 

التي شنوها  العسكرية  الحملة  الربيطانيني وتصعيد  حول ردة فعل   25
بالتدريج ضد الثورة، انظر، عىل وجه الخصوص: 

 Jacob Norris, “Repression and Rebellion: Britain’s 
Response to the Arab Revolt in Palestine of 1936–39,” 
Journal of Imperial and Commonwealth History 36, no. 1 
)2008(: 25–45.

26 John Newsinger, British Counterinsurgency, from Palestine to 
Northern Ireland )London: Palgrave, 2002(; Richard Andrew 
Cahill, “‘Going Berserk’: ‘Black and Tans’ in Palestine,” 
Jerusalem Quarterly 38 )2009(: 59–68; Matthew Hughes, 
“The Banality of Brutality: British Armed Forces and the 
Repression of the Arab Revolt in Palestine, 1936–39,” English 
Historical Review 124, no. 507 )2009(: 313–354. 

للقومية حول  عابر  تاريخ  لالهتمام حول  مثرية  نبذة  عىل  ولالطالع   
مكافحة التمرد، انظر: 

 Laleh Khalili, “The Location of Palestine in Global 
Counterinsurgencies,” International Journal of Middle 
East Studies 42, no. 3 )2010(: 413–433.

التقسيم[،  ]عن  ها-حالوكاه  عال  جابوتنسكي،  )زئيف(  فالديمري   27

ومن  املؤلف(.  )ترجمة   )1937 ها-تسحار،  برييت  دار  )القدس: 

الجدير باملالحظة أن جابوتنسكي، عند نشوب الحرب العاملية الثانية 

وقبل فرتة وجيزة من وفاته، تخىل عن وجهة نظره وأعلن أن النموذج  

الرتكي-اليوناني لم يكن نموذًجا فاشاًل يف نهاية املطاف، وأن السكان 

العرب يف فلسطني »يجب عليهم أن يفسحوا املجال« لطوفان الالجئني 

اليهود الذي كان يتوقع أن ينصّب عليها من أوروبا. انظر: 

 Vladimir Jabotinsky, ‘Population Exchanges—Notes in 
Jabotinsky’s Handwriting, in English,” Vladimir Ze’ev 
Jabotinsky Papers, Jabotinsky Institute, Tel-Aviv, Alef-1-2/12, 
quoted )and discussed( in Gil Rubin, “The Future of the Jews: 
Planning for the Postwar Jewish World, 1939–1946” )PhD 
diss., Columbia University, 2017(, chap. 2. 

ب.  جوزيف  جابوتنسكي،  سرية  مؤلف  أن  للنظر  امللفت  ومن   
مستوى  عىل  معروًفا  خبريًا  بصفته  ذائعة  سمعة  نال  شخيطمان، 

العالم يف هذا املوضوع بعدما نرش دراسته التي صدرت بعنوان: 

 European Population Transfers, 1939–1945 (New York: 
Oxford University Press, 1946). 

يف  الرتحيل  للجنة  مستشاًرا  شخيطمان  عمل   ،1948 العام  ويف   
الحكومة اإلرسائيلية. وانظر أيًضا: 

 Colin Shindler, “Opposing Partition: The Zionist Predicaments 
After the Shoah,” Israel Studies 14, no. 2 )2009(: 88–104, and 
Antonio Ferrara, “Eugene Kulischer, Joseph Schechtman and 
the Historiography of European Forced Migrations,” Journal 
of Contemporary History 46, no. 4 )2011(: 715–740.

28 Aaron S. Klieman, “In the Public Domain: The Controversy 
over Partition for Palestine,” Jewish Social Studies 42, no. 
2 )1980(: 147–164; Elad Ben-Dror, “The Success of the 
Zionist Strategy vis-a-vis UNSCO P,” Israel Affairs 20, no. 
1 )2014(: 19–39. 

وفيما يتعلق بحزب إيحود، انظر:   

 Adi Gordon’s contribution to the current volume as well 
as Paul Mendes-Flohr, A Land of Two Peoples )Oxford: 
Oxford University Press, 1983(; Joseph Heller, Mi-Berit 
shalom le-Ihud: Yehudah Leib Magnes veha-maavak 
li-medinah du-leumit [From “Brit Shalom” to “Ihud”: 
Judah L. Magnes and the Struggle for a Binational State] 
)Jerusalem: Magnes, 2003(; and Eric Jacobson, “Why Did 
Hannah Arendt Reject the Partition of Palestine?,”

 Journal for Cultural Research 17, no. 4 )2013(, 358–381. 

يرد تناول هذا الجانب بوجه أكرب من التفصيل يف:   29

 Robson, States of Separation, 132ff.
وليد  الفلسطيني  املؤرخ  قدمه  األهلية«  »الحرب  مصطلح  أن  يبدو   30
التي  الكتابات  استيعابه يف  أنه جرى  بيد  الخالدي قبل ثالثة عقود، 
التأريخ  حقل  يف  فريدة  ظاهرة  )وهي  اإلرسائيليون  املؤرخون  ألفها 

ذاك الذي َيِسمه التنازع (. انظر: 

 Walid Khalidi, “A Palestinian Perspective on the Arab-
Israeli	 Conflict,”	 Journal of Palestine Studies 14, no. 4 
)1985(: 35–48; Yoav Gelber, Palestine, 1948: War, Escape 
and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem 
)Brighton: Sussex Academic Press, 2006(; Benny Morris, 
1948: A History of the First Arab-Israeli War )New Haven, 
CT: Yale University Press, 2008(; and James L. Gelvin, The 
Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War, 3rd 
ed. )Cambridge: Cambridge University Press, 2014(, 127.

31   حول طرد الفلسطينيني يف العام 1948، انظر، عىل وجه الخصوص: 

 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 
1947–1949 )Cambridge: Cambridge University Press, 1987(, 
and The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited 
)Cambridge: Cambridge University Press, 2003(; and Avi 
Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the 
Zionist Movement, and the Partition of Palestine )New York: 
Columbia University Press, 1988(. 

حسبما يبينه هذا الكتاب يف فصوله، لم تكن هذه االتجاهات املتوازية   32
افرتضت  والتي  التي عارصتها،  السياسية  األطراف  تخفى عىل نظر 
أن املالمح السياسية التي وسمت كال املنطقتني قد تتبع نمًطا مماثاًل. 

انظر، مثاًل، املذكرة الرسية التي ألفها جاكوب روبنسون: 

 Jacob Robinson, “Partition of India: Implications for 
Palestine,” June 4 [?], 1948, S25/9029, Central Zionist 
Archives, Jerusalem.

الشؤون  معهد  مدير  منصب  شغل  الذي  روبنسون،  ُعنيِّ  وقد   
كولومبيا،  جامعة  يف  الدويل  القانون  وأستاذ  نيويورك  يف  اليهودية 
مستشاًرا قانونيًا لوفد الوكالة اليهودية يف نيويورك. ويف مثال نمطي 
عىل »التفكري القيايس« العابر للحدود القومية، افرتض روبنسون أن 
فلسطني يرجح أن تتبع نفس االتجاه الذي سلكته الهند، كما أماط 
مقاطعة  ومشكلة  الذاتي  الحكم  إىل  تشري  التي  املصادر  عن  اللثام 
أولسرت يف أيرلندا. وبعد أيام قليلة، بعث حاييم وايزمان رسالة إىل 
اللورد ماوتنباتن، آخر حاكم للهند، رصح فيها بأن إنشاء »باكستان 

فلسطينية« قد يكون الحل األفضل لقضية فلسطني. انظر: 

 Weizmann to Mountbatten, June 10, 1947, 2725, Weizmann 
Archive, Rehovot, Israel. 

ولالطالع عىل املزيد من التحليل لهذا املسار املتوازي، انظر الفصل الذي   
ألفته لويس تشيسرت )Lucy Chester( الذي يرد ضمن هذا الكتاب. 
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33   يف حالة البنغال، مثاًل، كان هذا التقسيم اإلداري املحيل يعد بمثابة 
القيادة  نظر  يف  وذلك  األمر،  بادئ  يف  ترحيب  موضع  كان  تحرك 
الهندوسية التي كانت تتطلع إىل استعادة النفوذ الذي شهد تراجًعا 
منذ وقت طويل وكان ينتابها القلق املتزايد، يف هذه الحقبة التي طغت 
املسلمة‘».  ’األغلبية  ظل  »يف  العيش  إزاء  عليها،  الطائفية  االعتبارات 

انظر: 

 Joya Chatterji, The Spoils of Partition: Bengal and India, 
1947–1967 )Cambridge: Cambridge University Press, 
2007(,71

وفيما يتعلق بنشأة االعتبارات الطائفية، انظر بصفة خاصة:   

 Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism 
in Colonial North India )Delhi: Oxford University Press, 
1994(; Suranjan Dass, Communal Riots in Bengal, 1905–
1947 )Delhi: Oxford University Press, 1991(; and Partha 
Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and 
Postcolonial Histories )Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1993(. 

انظر، مثاًل:   34

 Nicholas Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the 
Making of Modern India )Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2001(; Ayesha Jalal, “Exploding 
Communalism: The Politics of Muslim Identity,” in 
Nationalism, Democracy and Development: State and 
Politics in India, ed. Ayesha Jalal and Sugata Bose )Delhi: 
Oxford University Press, 1998(, 76–103; and C. A. Bayly, 
Indian Society and the Making of the British Empire 
)Cambridge: Cambridge University Press, 1988(. 

األوسط،  الرشق  إىل  الحق  وقت  يف  املمارسة  هذه  تصدير  جرى  وقد   
سيطرة  تحت  تقبعان  كانتا  اللتني  وفلسطني  مرص  إىل  سيما  وال 
التوازي  أوجه  حول  باييل  أعدها  التي  الدراسة  انظر  الربيطانيني. 
القائمة بني مرص والهند فيما يتصل باألقليات الدينية، يف الفصل الذي 

ألفه: 

 C. A. Bayly , “Representing Copts and Muhammadans: 
Empire, Nation, and Community in Egypt and India, 1880–
1914,” in Modernity and Culture: From the Mediterranean 
to the Indian Ocean, ed. Leila Fawaz and C. A. Bayly 
)New York: Columbia University Press, 2002(, 158–203; 
and Robson, Colonialism and Christianity in Mandate 
Palestine, chap. 2. 

ترد مناقشة معنى نظرية »األمتني« وأصولها يف:   35

 P.
 Cohen, The Idea of Pakistan )Washington, DC : Brookings 

Institution Press, 2004(, chap. 1, and Mridu Rai, “Jinnah 
and the Demise of a Hindu Politician?,” History Workshop 
Journal 62 )2006(: 232–240.

لالطالع عىل تقييم املواقف املختلفة التي تبناها املفكرون حول هذه   36
املسألة، انظر: 

 Rai, “Jinnah and the Demise of a Hindu Politician?,” and 
Ayesha Jalal, The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim 
League, and the Demand for Pakistan )Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985(.
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