محور العدد ٧٠ :عامًا على النكبة :هاجس إسرائيلي مستمر

أرييه مُ .دبنوف ولورا روبسون

*

ترسيم الحدود الفاصلة ،الكتابة ّ
عما وراءها
نحو تاريخ يتجاوز الحدود القومية للتقسيم

حداثة التقسيم
يكت سب التق سيم اهتما ًم ا وشعبية في الوقت احلاضر .فعلى
مدى ال سنوات العشرين املنصرمة ،عادت فكرة تق سيم األقاليم من
الناحية املادية على أساس االنتماءات اإلثنية-الدينية وباعتبارها
حل للنزاع الطائفي إلى الظهور َ
ً
وط فت على ال سطح على نحو
مفاجئ ،باعتبارها أسلو ًب ا أني ًق ا «حل ّل النزاعات» ،بعد أن جرى
ُ
سلخ ها ب سهولة عن تاريخها الذي َو َس َمه العنف وأفضى إلى
وقوع كوارث .فمن يوغ سالفيا ال سابقة إلى سورية ،ومن إسرائيل/
فل سطني إلى ال سودانُ ،ط رحت أشكال متباينة من إعادة تق سيم
األقاليم ،التي حظيت بتنظيم دولي واستندت إلى اعتبارات إثنية
* أرييه ُدبنوف ،محاضر في ق سم التاريخ العام في جامعة حيفا.
لورا روبسون ،محارضة يف قسم التاريخ يف جامعة بورتالند -الواليات
املتحدة األمريكية.

في أصولها ،مرا ًرا وتكرا ًرا  -بل وجرى وضعها موضع التنفيذ
في بعض احلاالت  -كأدوات مفيدة الجتراح حلول للنزاعات اإلثنية
ُص ِّور بعض الدراسات املعاصرة
التي استعصت على احلل 1.وت َ
التق سيم كما لو كان إجابة منطقية ،بل ومحتومة مع أنها تبعث
على األسى في الوقت نف سه ،عن املشكالت التي يفرِزها الصراع
اإلثني على وجه هذه الب سيطة ،التي تت سم بتبا ُي نها الشاسع،
وتت ساوى في صعوبتها في الوقت نف سه .ولكن الوضع لم يكن
على هذا الوجه دائ ًم ا ،فعدا عن أنه ال ميثل ً
حل طبيع ًي ا للشقاق
اإلثني ،لم يبلغ هذا املفهوم املائة عام من العمر بعد.
وقد ظهرت فكرة التقسيم كحل للنزاع اإلثني والقومي
والطائفي إلى الوجود للمرة األولى و ُولدت من رحم احملادثات التي
دارت حول اإلثنية والقومية وا َ
ملواط نة خالل الفترة التي تلت احلرب
الع املية األولى في ضوء ال سياسة اإلمبريالية التي ع ّم ت أوروبا .فقد
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دخل التقسيم في صميم الحيز اإلمبريالي وتحت لوائه .فلم يكن التقسيم
ً
ً
ً
ومتطورا يقوم في
مبتكرا
بمثابة وسيلة للتحرر القومي بقدر ما كان تكتيكا
ِّ َ
«فرق ت ُسد» ،وهو مبدأ سعى إلى استيعاب التوجه العالمي
ركائزه على مبدأ
الذي كان يميل نحو اعتماد الدولة القومية اإلثنية .وبذلك ،فقد شهد معنى
ً
التقسيم بالضرورة تحول بعد اندالع الحرب العالمية الثانية وانهيار الحكم
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 وس لّ ط الضوء عليها:
ظهور قوميات جديدة مناهِ ضة لالستعمار وبروز خطاب راسخ
يتمحور حول ال سيادة القومية في ذات اللحظة التي كانت فيها
قوة اإلمبراطوريتني البريطانية والفرنسية وسلطتهما ومطامعهما
أوج ها وذروتها .وفي مواجهة هذه املعضلة ،بدأت القيادة
تبلغ َ
ال سياسية والدبلوماسية التي هيمنت على «القوى العظمى»
تتصور النظام الع املي اجلديد على أنه يتألف من دول تنظر إلى
نفسها باعتبارها تتسم باحلداثة ومتلك السيادة على أقاليمها
وتتمتع بتجانُس إثني إلى حد ما في ظل ال سلطة االقتصادية
2
التي ما فتئت قائمة وم ستم ّدة من القوى اإلمبريالية القدمية.
وتع ّب ر املعاهدات املتكاثرة التي شهدتها الفترة التي أعقبت انقضاء
احلرب الع املية 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
بقاع شاسعة من منطقة الشرق األوسط مبوجبها على مدى
العقود الثالثة التالية) مبجموعها عن رؤية «دوالنية» جديدة،
حملت في طياتها بصمة اخلطاب القومي واملطامع اإلمبريالية،
مع ما انطوت عليه من النية التي ب ّي تتها الحتواء هذا اخلطاب
3
وتوسيع نطاق مطامعها.
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رس خت االتفاقيات املذكورة لغة سياسية جديدة قوامها
وقد ّ
النزعة االنفصالية اإلثنية باعتبارها جان ًب ا محور ًي ا من جوانب
تقرير املصير القومي ،في ذات الوقت الذي كانت فيه حتمل
وتُخفي بني جنباتها استمرارية القوة اإلمبريالية الفرنسية،
والبريطانية على وجه اخلصوص 4.هكذا ،برز تق سيم أي رلندا في
مطلع حقبة العشرينيات من القرن املاضي على هامش النقاشات

التي كانت تدور حول إعادة توطني أعداد غفيرة من ال سكان في
العراق وسورية ،وإجراءات تبا ُدل ال سكان التي ات سمت بالق سوة
بني بلغاريا واليونان وبني اليونان وتركيا ،واحلدود وفئات «األقلية»
و «األغلبية» اجلديدة التي برزت في بولندا ورومانيا وغيرهما من
األقاليم التي كانت خاضعة إلمبراطورية هاب سبورغ واإلمبراطورية
الروسية .فقد أسهمت هذه العوامل مجتمع ًة في إعادة تشكيل
النظام الع املي الذي رعته القوى اإلمبريالية ،والذي انطوى على
جملة من الطرق التي تكفل لها ض ّم ال سكان الوطنيني ضمن
حدود سياسية (وحتت إشراف أجنبي في جميع األحوال) :فقد
ُأضفِ يت صفة شرعية على جميع اإلجراءات التي ُع ِن يت بنقل
ال سكان ،والترحيل اجلماعي ،والتجريد الق سري من اجلن سية
والتق سيم مبوجب رواية سياسية تقوم في أساسها على تقرير
املصير للسكان الوطنيني وتأمني احلماية «لألقليات» التي
5
اصطبغت حدي ًث ا بهذا امل سمى.
ومن ثم دخل التق سيم في صميم احليز اإلمبريالي وحتت
لوائه .فلم يكن التقسيم مبثابة وسيلة للتحرر القومي بقدر ما
كان تكتي ًك ا مبتك ًرا ومتطو ًرا يقوم في ركائزه على مبدأ «ف ِّرق
ت َُس د» ،وهو مبدأ سعى إلى استيعاب التوجه الع املي الذي كان
مييل نحو اعتماد الدولة القومية اإلثنية .وبذلك ،فقد شهد معنى
التق سيم بالضرورة ً
حتول بعد اندالع احلرب الع املية الثانية وانهيار
احلكم اإلمبريالي البريطاني الذي تبعها .وبدا أن اخلطط التي
كان ُي نظر إليها في األصل على أنها جزء من نوع جديد من
أنواع احلكم اإلمبريالي الذي ظهر في مظهر الدوالنية ،بعد العام
 ،1945يؤ ِّم ن إستراتيجيات خروج سريعة وفعالة ،عملت كذلك
على مقاومة االحتمالية امل ؤملة التي تنطوي على استمرار نفوذ
بريطانيا بعد جالء استعمارها .وبعد أن وضعت احلرب الع املية
الثانية أوزارهاُ ،ط رح تق سيمان آخران ُ
وش ِّرعا ،في جانب منهما،

على الرغم من أن ً
عددا من الحاالت التي شهدتها ِحقب سبقت القرن العشرين على
ّ
اقتطاع األقاليم وتقسيمها  -من قبيل الحالة التي يتواتر االستشهاد بها في حل
الكومنولث البولندي-الليتواني من خالل تقسيمه بالقوة إلى ثالثة أقاليم منفصلة
عن بعضها في أواخر القرن الثامن عشر  -اكتسبت تسمية التقسيم في العموم،
ً
ّ
ً
تقسيما وفقا للمصطلحات التي نسوقها في هذا المقام .وهذا
إال أنها لم تشكل
ُ
فض إلى نقل سلطة سياسية حقيقية إلى السكان
يعني أن تلك ُالحاالت لم ت ِ
المحليين الذين أسبغ عليهم التعريف الحديث الذي ُوضع للسكان الوطنيين.

إقليمي الهند-
في سياق تفكيك االستعمار الذي كان قائ ًم ا في
ْ
باكستان وإسرائيل-فلسطني ،والذي ترافق مع مستويات لم
ي سبق لها مثيل من العنف واالضطرابات في كال اإلقليمني (والتي
رمبا لم يضاهيها سوى ال ِّس مة الوحشية التي ا ّت سم بها الطرد
اجلماعي الذي طال ال سكان و ُن ِّف ذ على نحو متزامن تقري ًب ا في
أوروبا الشرقية) .وبحلول منتصف القرن املاضي ،اجترح «احلل»
ال سياسي الذي ينطوي على التق سيم و ُف رض على نحو واكبه
قدر هائل من العنف.
يد ُرس هذا الكتاب الشواهد الثالثة األولى واألكثر بروزًا
من شواهد التق سيم  -وهي أيرلندا والهند وفل سطني  -جن ًب ا
إلى جنب .وي سعى املؤلِّ فان إلى فهم األسباب التي أفضت
إلى وقوع «حلظة التق سيم» هذه والطريقة التي وقعت بها -
مبعنى ،األسباب التي أدت إلى ظهور التق سيم باعتباره ً
حل
مقترح ا للنزاع الطائفي واإلثني-القومي املتخ َّي ل أو احلقيقي
ً
في هذه األحياز اجلغرافية وال سياسية املتباعدة عن بعضها،
في تلك اللحظة التاريخية بالذات .كما يسعى هذا الكتاب،
الذي يسترشد باإلطار العابر للحدود القومية والذي َو َس م
اإلمبراطورية البريطانية ،وهو احل ّي ز األصيل الذي نبعت منه
فكرة التق سيم ،إلى ّ
تخط ي املقارنات املباشرة بغية الوقوف على
أوجه االلتقاء والترابط املادية التي جتمع ما بني هذه احلاالت
الثالث .فقد أفضت التأثيرات املتبادلة ،واملوظفون املشت َركون،
والتبريرات االقتصادية ،واملصالح املادية والشبكات السياسية
التي غ ّذت فكرة التق سيم ودفعت بها ُق د ًم ا ،إلى خلق أحياز
سياسية مح ّددة إثن ًي ا في حقبة ما بعد االستعمار (من الناحية
النظرية) على نحو ات سم بالعنف ،وم ّه د الطريق نحو إنفاذ
إجراءات التق سيم في وقت الحق في أماكن أخرى ،وذلك من
قبيل أملانيا وكوريا وفيتنام .وت سمح لنا مقاربة هذه احلاالت

على هذا الوجه بأن نفهم التق سيم باعتباره عاب ًرا للحدود
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 تعبي ًرا عن هويات إثنية أو دينية ال تتواءم مع بعضها
ً
بعض ا على الدوام في البقاع الغارقة في ظلمة التخلف على
امتداد العالم 6.وبعبارة أخرى ،ي سعى هذا الكتاب إلى االنتقال
بالدراسة إلى ما وراء «دراسات املناطق» إلى جانب األطر
القومية التي سعت في جوهرها إلى ترسيخ التق سيم وإرساء
أس سه ال سياسية
دعائمه كما لو كان ظاهرة طبيعية وأقامت ُ
وأرست أركانه منذ ذلك احلني.

مثلث أيرلندا  -فلسطين  -الهند :تأريخ األحداث
ّ
نوض ح املصطلحات التي
بادئ ذي بدء ،ينبغي لنا أن
ن ستخدمها ،فالتق سيم ،في معناه احلديث ،ال يعني بب ساطة إعادة
تق سيم األقاليم أو توزيعها من جديد 7.وعلى الرغم من أن عد ًدا من
احلاالت التي شهدتها ِح قب سبقت القرن العشرين على اقتطاع
األقاليم وتق سيمها  -من قبيل احلالة التي يتواتر االستشهاد بها
في ح ّل الكومنولث البولندي-الليتواني من خالل تق سيمه بالقوة
إلى ثالثة أقاليم منفصلة عن بعضها في أواخر القرن الثامن
عشر  -اكت سبت ت سمية التق سيم في العموم ،إال أنها لم تش ّك ل
تقسي ًم ا وف ًق ا للمصطلحات التي نسوقها في هذا املقام .وهذا
ُفض إلى نقل سلطة سياسية حقيقية
يعني أن تلك احلاالت لم ت ِ
إلى ال سكان احملليني الذين ُأسبغ عليهم التعريف احلديث الذي
ُوضع لل سكان الوطنيني .وهذا هو ما يف ّرق العديد من أولى حاالت
التق سيم اإلمبريالية التي ُأجريت على األقاليم لغايات إدارية عن
حاالت التق سيم احلديثة التي شهدها القرن العشرون :أي رلندا،
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فلسطني :النكبة.

والهند ،وكوريا ،وفيتنام وأملانيا .فح سبما ورد على ل سان عالم
االجتماع روبرت شيفر« ،إن نقل ال سلطة وتق سيمها في وقت
متزامن هو ما مييز التق سيم  ...عن انق سام البلدان األخرى في
األزمنة الغابرة 8».وفي سياق التمييز بني التق سيم وغيره من
الظواهر املتصلة به ،من قبيل االنفصال وتفكيك االستعمار وفك
االرتباط ال سياسي أو الع سكري ،يخرج العالم ال سياسي برندون
أوليري بتحديد مقصد آخر« :تكمن الغاية الظاهرة من التق سيم
ال سياسي ،وت سويغه الشكلي ،في أنه سوف ينظم ،مبعنى أنه
9
يقلص نزاعا قوم ًي ا أو إثن ًي ا أو نزا ًع ا طائف ًي ا أو يجترح ً
حل له».
وفي الواقع ،يتمثل أحد اجلوانب التي تلفت نظر املرء في خطاب
التق سيم في دأبه على اكت ساب سمة طبيعية من خالل لغة علم
األحياء ولغة العلوم  -من قبيل االستعارة الطبية التي تتواتر
كثي ًرا وتص ِّور التق سيم على أنه «جراحة» تُعنى بشفاء «املرض»
10
الذي ينطوي على العنف اإلثني.
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وعلى هدي من هذا التعريف ،م ّث لت أي رلندا في حقبة ما بعد
احلرب الع املية األولى أول الشواهد على التق سيم مبعناه احلديث.
فقد نشأ تقسيم أي رلندا عن سياقني ،أحدهما محلي واآلخر

دولي :املجموعة التي طال أمدها من املطالب احمللية التي نادت
بتب نّي أشكال جديدة من التمثيل القومي والظروف املباشرة التي
أفرزتها احلرب ،حيث شهد كال ال سياقني تصاع ًدا في م ستوى
العنف .ومنذ حقبة الثمانينيات من القرن التاسع عشر ،غدت
ً
الغالبية الساحقة من جمهور الناخبني في أي رلندا ّ
شكل
تفض ل
من أشكال ما بات ُي عرف بـ«احلكم الذاتي»  -احلكم الذاتي
األيرلندي ضمن اإلطار اإلداري للمملكة املتحدة واإلمبراطورية
البريطانية .ومما ال شك فيه أن ال سعي إلقامة حكم ذاتي على
هذه الشاكلة لم يكن يل ّفه التعقيد ب سبب تقاعس احلكومة املركزية
في قصر وايتهول وإحجامها عن ال سماح لألي رلنديني بامتالك زمام
ال سيادة على إقليمهم فح سب ،وإمنا ب سبب املقاومة املتواصلة
التي أبداها املجتمع االستيطاني البروت ستانتي املوجود منذ أمد
بعيد ويتر ّك ز في مقاطعة أول ستر وغيرها من املناطق في أي رلندا
الشمالية وتسانده املصالح السياسية واالقتصادية اإلنكليزية
وتش ّد عضده 11.وبعد عقود من املفاوضات ،أصدر مجلس العموم
البريطاني مشروع قانون احلكم الذاتي  -الذي ش َّك ل احملاولة
الثالثة التي ُب ذلت على امل ستوى التشريعي إلجناز احلكم الذاتي

في أي رلندا  -في العام  ،1914و ُأوقف العمل به نتيج ًة لنشوب
احلرب في أوروبا.
وقد أفرزت احلرب الع املية األولى ظرو ًف ا جديدة بالن سبة للقومية
األي رلندية ،حيث جاءت في صورة مطالب متزايدة رفعها املركز
البريطاني للموارد والرجال (British center for resources and
 ،)menإلى جانب ُ
تعاظ م و ْق ع اخلطاب ال سياسي الدولي بشأن
حقوق األمم الصغيرة وم سألة تقرير املصير .وبعد عامني من
اندالع احلرب ،شنّ تنظيم اإلخوان اجلمهوريني األي رلنديني عملية
ع سكرية لالستيالء على مقاليد ال سلطة في دبلن « -ثورة عيد
الفصح» التي نشبت في العام  - 1916وأعلن عن تأسيس
اجلمهورية األي رلندية ،وهو حت ُّرك استتبع ردة فعل ات سمت بالبطش
والعنف من جانب العاصمة 12.وكان الفشل من نصيب محاولتني
ُب ذلتا في وقت الحق من أجل تنفيذ قانون العام  1914على نحو
ي ستبعد مقاطعات أول ستر التي تهيمن األغلبية البروت ستانتية
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  ،1918وأعلن عن إنشاء
فض جلوء القوميني املتزايد إلى توظيف
ب رملان م ستقل .ولم ُي ِ
تكتيكات حرب العصابات ،التي ُج وبهت بأساليب «مكافحة
التمرد» الوحشية ،في إثارة جدل في بريطانيا فح سب ،بل أماط
اللثام عن االنق سامات الداخلية التي عصفت بحزب الشني فني
وتغلغلت في أوساط أنصار النزعة اجلمهورية .وح سبما جاء
على ل سان 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 ت ستجيب له ،وإمنا كان
«نضال في سبيل 'احلرية' التي كان
13
ال بد أن تكون كاملة ومتكاملة».
وبالتالي ،ش ّك ل النزاع املتعدد األطراف الذي نشب بعد ذلك
بني اجلمهوريني الثوريني واالحتاديني في مقاطعة أولستر واجليش
البريطاني نتيج ًة للعنف الذي استشرى في زمن احلرب ،بقدر
14
ّ
ما ش ّك ل سب ًب ا وقف وراء تأجيجه.
وتكش فت األحداث التي
نص القانون بشأن
توالت سرا ًع ا :ففي شهر كانون األول ّ ،1920
حكومة أي رلندا على إنشاء أي رلندا بشقيها الشمالي واجلنوبي
ً
بعض ا من خالل إقامة ب رملانني تُنقل
املنفصلني عن بعضهما
السلطات إليهما :أحدهما في بلفاست ويتبع املقاطعات الست
في املنطقة الشمالية الشرقية ،واآلخر في دبلن ويرتبط بـ «مجلس
أي رلندا» .في بادئ األمر ،جتاهل القوميون هذا اإلجراء ،ولم تفتر

وتيرة أعمال العنف .ومع ذلك ،فقد اتّسم النزاع ،على الصعيد
الع سكري ،بانعدام التكافؤ بني أطرافه على نحو ال تخطؤه العني،
حيث لم يفلح اجلانب األي رلندي في حتقيق سوى قدر ضئيل من
اإلجنازات امللموسة واستفحل ضعف الروح املعنوية في أوساطه،
واضح ا أن االحتاديني في أول ستر كانوا
وخاصة بعدما بدا
ً
سج لون النجاح في تشكيل شمال منفصل وحتويله إلى حقيقة
ي ّ
قائمة على أرض الواقع .وفي الوقت نف سه ،أدرك البريطانيون أنه
لم يكن من املجدي لهم أن يداوموا على حكم املقاطعات اجلنوبية
باعتبارها م ستع َم رة تابعة للتاج مبوجب قانون األحكام العرفية.

وكح ّل محتمل للخروج من هذا الطريق امل سدود ،دعا عدد
متزايد من مستشاري السياسات البريطانيني إلى اعتماد
وضع ال سيادة الذي يكفل منح شيء من االستقالل ،ب ْي د أنه
يبقي على أيرلندا في فلك الكومنولث .وفي فصل اخلريف
التالي ،وبعد التوصل إلى هدنة بني اجليش اجلمهوري األي رلندي
وج هها
واجليش البريطانيَ ،ق ِب ل إميون دي فاليرا الدعوة التي ّ
إليه ديفيد لويد جورج لتمثيل أي رلندا في مؤمتر يعقد في لندن
من أجل حتديد «الطريقة الفضلى التي ميكن من خاللها التوفيق
بني ارتباط أي رلندا مع جماعة الدول املعروفة باسم اإلمبراطورية
البريطانية ،والتطلعات القومية األيرلندية 15».وأفضت املعاهدة
اإلنكليزية-األي رلندية التي رشحت عن هذا املؤمتر و ُو ِّق عت في العام
 1921إلى إقامة دولة أي رلندية حرة وم ستقلة في العام التالي .وفي
الواقع ،كانت هذه الدولة «احلرة» ،التي تألفت من ست وعشرين
مقاطعة من أصل اثنتني وثالثني مقاطعة من مقاطعات أي رلندا،
دولة م ستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)،
وبقيت تابعة للب رملان البريطاني إلى حني اإلعالن النهائي عن
إقامة جمهورية أي رلندا في العام .1949
وجاء التق سيم في أي رلندا نتيج ًة لعقود من املفاوضات بني
أيرلندا ،واملستوطنني البروتستانت فيها والدولة اإلمبريالية
البريطانية ،ونتيج ًة لل سياق الذي ات سم بالعنف وفرضته الضغوط
السياسية واالقتصادية والعسكرية الع املية التي أفرزتها احلرب.
وفي حاالت لي ست بالقليلة ،كانت النقاشات التي تدور حول
ت سوية االنق سام تنحصر في القيود التي ُف رضت على التطلعات
القومية األي رلندية واملعنى الدقيق لوالء أي رلندا للتاج والكومنولث.
وقد نظر الكثير من املدافعني ذوي النزعة القومية عن أي رلندا
إلى هذه االتفاقية باعتبارها تدبي ًرا مؤق تًا ،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 الع سكري ضد البريطانيني على مدى سنوات
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ً
جاء التقسيم في أيرلندا نتيجة لعقود من المفاوضات بين أيرلندا ،والمستوطنين
ً
البروتستانت فيها والدولة اإلمبريالية البريطانية ،ونتيجة للسياق الذي اتسم
بالعنف وفرضته الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية العالمية التي
أفرزتها الحرب .وفي حاالت ليست بالقليلة ،كانت النقاشات التي تدور حول
ُ
تسوية االنقسام تنحصر في القيود التي فرضت على التطلعات القومية
األيرلندية والمعنى الدقيق لوالء أيرلندا للتاج والكومنولث.

طويلة ،س لَّ م ب املبادئ التي تضمنتها املعاهدة ألنها منحت «احلرية»
لألي رلنديني  -ولم متنحهم ،ح سب التف سير الذي ي سوقه« ،احلرية
النهائية التي تتطلع إليها كل الشعوب وترقى إليها ،وإمنا احلرية
لتحقيقها 16».وتُركت املهمة املتمثلة في ترسيم خط على اخلريطة
لفصل ش ّق ي أي رلندا 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،1925ومن
شأن هاتني ال سمتني الغريبتني  -النظر إلى التق سيم باعتباره
ال يزيد على كونه خطوة انتقالية على الطريق نحو بلوغ ت سوية
نهائية وت ْرك تقرير مصير احلدود الفعلية إلى املرحلة النهائية  -أن
تش ّك ال جوانب يتكرر وقوعها في حاالت التقسيم التي شهدها
القرن العشرون ،حيث ظهرتا في إجراءات التق سيم الالحقة التي
اضطلعت بريطانيا بها في كل من فل سطني والهند .وقد بدا أن
فض إلى إنهاء النزاع وحتقيق االستقرار ،بل إنه
التق سيم لم ُي ِ
أفضى إلى مشاهد من التأجيل اجليو-سياسي الطويل األمد.

14

عدد 72

ومع ذلك ،كانت جاذبية التق سيم وإغراؤه يتناميان بوتيرة ال
يهدأ لها ُأوار .ففي الوقت الذي شهد تق سيم أي رلندا ،كانت عصبة
األمم التي ُش ِّك لت حدي ًث ا في حينه منخرطة في إجراءات ترسيم
احلدود التي ُق ررت على أسس إثنية (من الناحية النظرية) في أوروبا
الشرقية .وفي ذات الوقت الذي كانت احلرب األهلية تدور رحاها
فيه في أي رلندا ،كان ممثلو عصبة األمم في لوزان ُي ضفون طاب ًع ا
رسم ًي ا على الدعم الدولي لعملية تطهير عرقي بحكم األمر الواقع،
باعتبارها طريقة إلقامة الدول القومية من خالل تبادل ال سكان
القسري الذي اكتسى طاب ًع ا وحش ًي ا بني اليونان وتركيا 18.ففي
حقبة فترة ما بني احلربني الع امليتني ،أسهم ترحيل مجتمعات
بأسرها على هذا النطاق الواسع في تي سير إضفاء سمة شرعية
على اخلطاب واجتراح أسلوب عملي يتيح إنفاذ التدخل اإلمبريالي

أو الدوالني أو كليهما م ًع ا .وظهر التق سيم باعتباره ً
«حل» مواز ًي ا لم
ً
وقابل للحياة إال ألن مناصريه من األطراف
يكن قاد ًرا على البقاء
كافة كانوا ينطقون بلغة احلكم الذاتي والقومية اإلثنية التي سادت
في حقبة ما بعد احلرب 19.فقد سمح النجاح الظاهري الذي ّ
سط ره
قيس بصورة رئي سية من منظور وقف
النموذج األي رلندي  -والذي َ
احلرب وبلوغ نهايتها  -للفكرة املجردة التي تقوم على التق سيم
بالولوج إلى األدوات التي اع تُمدت خالل فترة ما بني احلربني
الع امليتني في إستراتيجيات بناء الدول ،إلى جانب توجهات ذات
صلة كانت سائدة في حينه :تبادل ال سكان ،والترحيل اجلماعي،
والتجريد الق سري من اجلنسية ،واملعاهدات بشأن حقوق األقليات،
20
وإعادة توطني الالجئني.
وبالتالي ،فقد اتّفق أن نقل السلطة إلى الدول التي ُق ِّس مت
حدي ًث ا برز ،في أعقاب احلرب الع املية الثانية ،وبينما كانت بريطانيا
تُعِ د العدة لالن سحاب من فل سطني والهند مبوجب أفضل الظروف
املواتية التي كان في مقدورها أن تديرها ،باعتبار ذلك ً
«حل» ممك نًا
للمشكلة التي واكبت إسناد هذه ال سلطة في سياق ال سلطة
البريطانية املتداعية واحلماسة التي سادت الساحة الدولية
والتعطش إلقامة الدول القومية اإلثنية .وجمعت اإلجراءات الالحقة
التي اعتمدتها بريطانيا في تقسيم هذين اإلقليمني املستعمرين
منوذجي أي رلندا ولوزان ،حيث انطوت على مقترحات ترمي
بني
ْ
إلى «نقل» فئات ال سكان التي ش ّك لت مصدر إزعاج ،جن ًب ا إلى
جنب مع تق سيم األقاليم ق س ًرا إلى دول منفصلة بعضها عن
بعض  -وهو توجه كان من شأنه أن يؤجج أوار العنف الناجم
عن التق سيم واستشرائه ،بالنظر إلى أن مهمة تق سيم الكيانات
ال سياسية املنفصلة من الناحية املادية على أرض الواقع وحتويلها
إلى كيانات متجانسة من الناحية اإلثنية كانت تفرض على
األطراف الفاعلة احمللية فقدان كل ما متلكه.

فقد ر ّددت حالة فل سطني ،التي اق تُرح فيها التق سيم للمرة
األولى في العام  1937و ُن ِّف ذ بصورة جزئية في العام ،1948/1947
صدى ما حصل في أي رلندا ،واستشرفت ما كان سيحصل في
الهند فيما بعد .فعلى غرار أي رلندا ،اشتمل تق سيم فل سطني على
محور استعماري استيطاني مهم .ومِ ثل الهند ،انطوى تق سيم
فل سطني على تاريخ حافل عمد فيه االستعمار البريطاني إلى
أوج ه التمييز القانوني وال سياسي بني الطوائف املقيمة
فرض ُ
فيها .وكما هو الوضع في كال احلالتنيُ ،ط رح التق سيم في وقت
ساد فيه التوتر والعنف على الصعيدين احمللي والع املي .فقد
وفرت الضربات التي أطلقت شرارة الثورة الفلسطينية التي
امتدت بني العامني  1936و 1939احلجة األولية لدراسة إمكانية
التقسيم ،وكانت املخاوف التي تولّ دت من اقتراب ساعة احلرب
لح ة
في أوروبا تتعلق في جانب ليس بالي سير منها باحلاجة املُ ّ
التي وقفت وراء رغبة بريطانيا في وضع حد للثورة ووأدها في
فل سطني .ومرة أخرى ،برز التق سيم باعتباره ً
«حل» لالنق سامات
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 فل سطني ترى بأم عينها هجرة الصهاينة من أوروبا
في أواخر القرن التاسع عشر ،وهي تقري ًب ا نفس الفترة التي
شرعت فيها احلكومة البريطانية في استكشاف إمكانية دمج
فل سطني ضمن اإلمبراطورية على أساس موقعها اإلستراتيجي
مقابل مصر والهند .وقد ق ّدمت احلرب الع املية األولى الفرصة
اإلمبريالية املواتية في هذا اجلانب ،وبدا أن احلركة الصهيونية
ً
محتمل .ففي شهر تشرين الثاني  ،1917وقبل
ش ّك لت حلي ًف ا
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 فل سطني بغية إقامة «وطن قومي يهودي» فيها.
وقد أتاح توظيف هذه املصطلحات الغامضة واملفتوحة لل ساسة
البريطانيني والصهاينة م ساحة وافرة للمناورة ال سياسية .فبلفور
نف سه ،وفي سياق دفاعه عما بات ُي عرف بوعد بلفور أمام مجلس
اللوردات ،وصف هذا الوعد باعتباره «جتربة ومغامرة» مثيرتني،
ومتري نًا في املخيال اإلمبريالي والتوسع اإلقليمي 21.وفي شهر
متوز  ،1922صادقت عصبة األمم على االلتزام الذي أعرب عنه
وعد بلفور بشأن توطني يهود أوروبا بصورة جماعية في فل سطني،
وذلك في وثيقتها التي أدرجت العبارات التي وردت في الوعد ضمن

الجمعية العامة لألمم املتحدة :التصويت عىل خطة التقسيم.

صك قانوني منح بريطانيا سلطة «االنتداب» في فل سطني .وبعد
مضي شهور قليلة على ذلك ،وافقت عصبة األمم على مذكرة
ّ
بريطانية أخرى ،نصت على فصل فل سطني ،التي غدت تُعرف
ب املنطقة الواقعة بني نهر األردن والبحر املتوسط ،عن إمارة شرق
األردن التي ُأنشئت حدي ًث ا في حينه وعلى إعفاء هذه اإلمارة من
الوعد الذي قطعه بلفور.
وقد أبقى نص صك االنتداب على فلسطني على بعض
املمارسات القدمية التي كانت سارية إبان عهد الدولة العثمانية،
والتي كانت تتمحور حول التنظيم ال سياسي على أسس طائفية،
حيث شمل أحكا ًم ا تي سر لكل جماعة من هذه اجلماعات أن
حتتفظ مبدارسها ومؤسساتها الدينية ،كاألوقاف ،وتض َم ن
نص الصك املذكور،
اعتراف احلكومة بأيام العطالت الدينية .كما ّ
وعلى نحو أكثر راديكالية ،على إنفاذ إطار مينح ال سيادة اإلثنية-
القومية لل سكان امل ستوطنني (وال مينحه للمواطنني األصالنيني،
إال إذا شاءت األقدار أنهم كانوا يهو ًدا) ،وربط احلقوق ال سياسية
بصورة صريحة باالنتماء إلى الطوائف احمللية .وأقرت عصبة
األمم ،التي اعترفت بوعد بلفور وأدرجته في صك االنتداب ،بأن
«تكون الدولة املنتدبة م سؤولة عن وضع البالد في أحوال سياسية
وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ،وف ًق ا
ملا جاء بيانه في ديباجة هذا الصك ،وترقية مؤس سات احلكم
الذاتي وتكون م سؤولة أيض ًا عن صيانة احلقوق املدنية والدينية
جلميع سكان فل سطني بقطع النظر عن اجلنس والدين» (وقد
أبرزنا ما نؤكده باخلط املائل) .وفي هذا ال سياق ،لم يكن بناء
الدولة وبناء اإلمبراطورية مبثابة مشروعني ُي قصي أحدهما
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غدت فلسطين ترى بأم عينها هجرة الصهاينة من أوروبا في أواخر القرن
ً
تقريبا نفس الفترة التي شرعت فيها الحكومة البريطانية
التاسع عشر ،وهي
في استكشاف إمكانية دمج فلسطين ضمن اإلمبراطورية على أساس
موقعها اإلستراتيجي مقابل مصر والهند .وقد ّ
قدمت الحرب العالمية األولى
الفرصة اإلمبريالية المواتية في هذا الجانب ،وبدا أن الحركة الصهيونية
ً
ً
ّ
شكلت حليفا محتمل.

اآلخر .فالصهاينة استه لّ وا العمل من فورهم ،وبتشجيع من
البريطانيني ،على ترقية مؤس سات احلكم الذاتي اجلديدة التي
ش ّك لت نواة الدولة .وقد ي ّس ر هذا العمل وأعان عليه االحتالل
الع سكري البريطاني الذي كان قد جثم على أرض فل سطني
حدي ًث ا وأيدته عصبة األمم .ومن املؤكد ،من وجهة نظر النخبة
ال سياسية الفل سطينية ،أن وعد بلفور كان غير مشروع في
أساسه ومنذ حلظة صدوره  -مثلما كان عليه احلال فعل ًي ا في
فصل فل سطني عن سورية واقتطاع إمارة شرق األردن ،واالحتالل
الع سكري البريطاني ،واالنتداب نف سه .وعلى مدى العقود الثالثة
التالية ،وجد النشطاء الفل سطينيون أنف سهم يخوضون معركة
يائسة ضد هذه الوثائق التأسي سية التي ُولدت من رحم االنتداب
البريطاني ،والتي كفلت من الناحية القانونية املبدأ الذي يقول
إن الهوية اليهودية متنح حقو ًق ا سياسية معينة لليهود ،بحيث
ال يشاركهم فيها العرب امل سلمون وامل سيحيون.
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وعقب إنشاء دولة االنتداب ،عمل مهندسوها البريطانيون على
إضفاء طابع رسمي على هذا التمييز القانوني وال سياسي بني
جماعة امل ستوطنني اليهود (اليشوف) وجماعة العرب األصالنيني،
ومأس سته .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 ،و َع لَم وجناح ع سكري.
ولقيت احملاوالت التي بذلها املندوب ال سامي البريطاني األول ،وهو
هيربرت صموئيل املناصر للصهيونية ،في سبيل إقامة جمعية
تشريعية صورية مقا َومة لم تتأخر ،ألنه أصبح من الواضح أن
احلكومة املرتقبة سوف متنح األقلية اليهودية الصغيرة ،التي
مثلت ما نسبته  10في املائة من سكان فل سطني في العام
 ،1920العدد نف سه من املقاعد التشريعية املخصصة لألغلبية

العربية ،وأنه لن يكون لهم احلق حتى في مناقشة تأطير االنتداب
(مبعنى املسائل اجلوهرية املرتبطة بالهجرة الصهيونية وبيع
األراضي) 22.وقد أدى الهدف الذي أعلنته الصهيونية الع ّم الية،
وهي الفصيل ال سياسي األهم في جماعة اليشوف بعد العام
 ،1920والذي يقضي باالمتناع عن استخدام العرب بأي صفة كانت
في امل ستوطنات واألراضي التي ميلكها اليهود (على الرغم من
أن إضفاء طابع قانوني على هذا االلتزام لم يحالفه النجاح) إلى
اإلمعان في تق سيم املجتمعات وأفضى إلى نشوء سوق عمل يقوم
على الفصل ويت سم بانعدام امل ساواة إلى حد بعيد 23.كما عملت
بيوع األراضي للصهاينة على جتريد أعداد لي ست بالقليلة من
الفالحني العرب من ملكية أراضيهم ،وأدت هجرة هؤالء إلى املدن
بح ًث ا عن فرص العمل إلى خلق حلقات من األحياء العشوائية
حول العديد من املراكز احلضرية الرئي سية في فل سطني 24.وفي
العام  ،1929أفضت مواطن التوتر هذه إلى نشوب أعمال العنف،
حيث اندلعت االضطرابات بني العرب واليهود عند حائط البراق
شخص ا وإصابة املئات بجروح.
وأدت إلى مقتل نحو 250
ً
وفي ربيع العام  ،1936ت سبب اإلضراب العام الذي أعلنه العرب
في ش ّل احلركة في البالد ،وسرعان ما حتول إلى مظاهرات عارمة
مناهضة للصهيونية والبريطانيني ،حيث دفعت هذه املظاهرات
حكومة االنتداب إلى توسيع نطاق وجودها الع سكري في فل سطني
إلى حد كبير 25.وباشر البريطانيون ،في سياق املساعي التي
بذلوها في سبيل سحق هذه املظاهرات ،توظيف بعض أساليب
«مكافحة التمرد» التي كانوا قد أع ّدوها واستخدموها في أي رلندا
قبل تق سيمها ،مبا فيها جتنيد أفراد من سبق لهم أن خدموا في
وحدة «بالك آند تانز» ( )Black and Tansوض ّم هم إلى قوة الشرطة
في فل سطني 26.وع ّي نت احلكومة البريطانية ،التي واجهت مقاومة
عربية ات سمت بامتدادها على نطاق واسع وبتنظيمها ،جلنة ملكية

وكلفتها بالتحقيق في األسباب التي أدت إلى اندالع االضطرابات
وبرفع توصيتها بشأن السياسة البريطانية املستقبلية بشأن
فل سطني .وقد تر ّأس ال سياسي احملافظ ووزير الدولة لشؤون الهند،
هذه اللجنة ،التي حطت رحالها في فل سطني في شهر تشرين
الثاني وأمضت فيها عدة أشهر ،وتن ّق ل أعضاؤها في أرجاء البالد
وأجروا املقابالت مع أفرد بارزين من النخب ال سياسية الصهيونية
والعربية ،كما ناقشوا الوضع القائم مع املسؤولني احملليني في
احلكومة البريطانية .وفي العام  ،1937نشرت اللجنة االستنتاجات
التي خلصت إليها ،إلى جانب تقرير يتألف من نحو أربعمائة
صفحة ،حيث ب ّي نت فيه على وجه التفصيل الظروف التي واكبت
استشراء أعمال العنف والعداوة على األرض واقترحت ً
«حل» :تق سيم
فل سطني إلى دولتني منفصلتني :إحداهما عربية واألخرى يهودية .وقد
جمعت هذه اخلطة بني ثناياها مبادئ التق سيم والترحيل :ولم يكن
ذلك متي س ًرا من خالل استيالء الصهاينة على مساحات شاسعة
من أراضي العرب فح سب ،بل من خالل طرد ما يقرب من 300,000
عربي (مقابل  1,250يهوديا تقري ًب ا) إلى مكان آخر من أجل تشكيل
أغلبية يهودية في الدولة اليهودية املقترحة.
ولم تكن الفكرة التي اجترحت نو ًع ا من أنواع تقسيم
األقاليم فكرة جديدة .فقد بحثها من ُ
قبل 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 ُع قد في
ذلك العام لم يبدوا االستعداد للت سليم بالتفاصيل التي وردت
في خطة جلنة بيل بشأن األراضي ،على أساس اعتقادهم بأن
األراضي التي ُق ِّدمت للدولة اليهودية لم تكن كافية ،فقد قبلوا
مببدأ التقسيم ومنحوا القيادة صالحية االستمرار في املفاوضات
بهدف التوصل إلى صفقة تكون أكثر محاباة لهم .ولكن كان
هناك من يعارض التق سيم داخل املع سكر الصهيوني ،مبن
فيهم فالدميير (زئيف) جابوتنسكي ،زعيم احلركة التصحيحية،
والذي ارتكزت أوجه اعتراضه على التزامه بادعاءات الصهيونية
ومطالبتها أرض فل سطني التاريخية عن بكرة أبيها ،مبا فيها
إمارة شرق األردن ،وعلى القلق الذي كان ي ساوره من الدالالت التي
ينطوي عليها «نقل» املجتمعات اليهودية الضعيفة واملعوزة من
وسط أوروبا وشرقها ،مبوافقة وتأييد دول ّي ْي .وف ّس ر جابوتنسكي
ذلك بقوله بأنه «من وجهة نظر يهودية ،ال يق ّل [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
27
أحد من أعضائها أدنى فكرة عنها».
وبالطبع ،فقد أثارت أطروحة التقسيم والترحيل معارضة فورية
وصلبة لم يكن هناك من سبيل إلى إخمادها في أوساط العرب
الفل سطينيني ،الذين نظروا إليها على أنها ال تق ّل عن سرقة
تُرتكب في رابعة النهار .ومع تصاعد حدة الغضب بني صفوف
الفل سطينيني وانطالق شرارة ثورتهم ،شرعت اإلدارة البريطانية
في إعادة النظر في موقفها وأرسلت جلنة أخرى لتقصي احلقائق
(وهي جلنة وودهيد ،التي ُأطلقت عليها ت سمية جلنة «بيل العائدة»
( )“re-Peel” Commissionعلى سبيل ال سخرية واالستهزاء) ،غير
أنها أحجمت عن إنفاذ هذه الفكرة في نهاية املطاف .ولم َي ِض
سوى عقد من الزمان حتى أعي َد طرح اخلطة التي أوشكت أن
يطويها النسيان ،وذلك في سياق دولي ومحلي مختلف متام
االختالف .ففي العام  ،1947أعلنت احلكومة البريطانية التي
باتت ترزح حتت وطأة القيود وكانت األنواء تثقل كاهلها  -وباتت
تواجه امليليشيات الصهيونية اليمينية التي كانت تشنّ هجمات
إرهابية ضد أهداف عربية وبريطانية على ال سواء في فل سطني،
ولم تكد ّ
حتط رحالها من التجربة اإلمبريالية التي خاضتها مؤخ ًرا
البت في قضية
في تق سيم الهند  -عن نيتها االن سحاب .ونُقل ّ
فل سطني والفصل فيها إلى هيئة األمم املتحدة التي كانت قد
ُش كلت حدي ًث ا في حينه ،باعتبارها الوريث الطبيعي الذي ح ّل
مح ّل عصبة األمم التي سبق لها أن هندست االنتداب األصلي.
وقد تخطى التق سيم سياقه األصلي وخرج عنه وحت ّول من تكتيك
إمبريالي بريطاني إلى مبدأ تنظيمي من مبادئ الدبلوماسية التي
برزت إلى الوجود في احلقبة التي تلت انتهاء احلرب الع املية الثانية.
وقد وجدت جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بفل سطني  -التي
ضمت ممثلني عن إحدى عشرة دولة ،مبا فيها أستراليا وإيران
ويوغسالفيا والسويد وغواتيماال  -نفسها حتظى باحتفاء الزعماء
الصهاينة الذين لم ي ّدخروا جه ًدا في سبيل التأثير عليها لكي
تؤيد مبدأ التق سيم وت ستنكف عن قبول العديد من املقترحات
البديلة التي قامت على الثنائية القومية والفيدرالية ،والتي
طرحتها حركة «هشومير هت سعير» [احلارس الشاب] املارك سية-
الصهيونية ،ومفكرون من أمثال جوداه ل .ماغنيز ومارتني بوبر
وآخرون مح سوبون على حزب إيحود (الوحدة) 28.وأجمعت القيادة
السياسية العربية الفلسطينية التي ضربها التشرذم والتشتت
على معارضة مفهوم التق سيم ،ورفضت املشاركة في هذا امل سعى
على أساس أن األمم املتحدة ال متلك والية قانونية على فل سطني،
29
وأن القضية كان ينبغي أن ُت ال إلى محكمة دولية.
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أجمعت القيادة السياسية العربية الفلسطينية التي ضربها التشرذم والتشتت
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
ُ
تحال إلى محكمة دولية.

ورأى أعضاء جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بفل سطني،
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 ُش كلت قبل عقد من
الزمان ،وأوصى بالتقسيم .وارتأى تقرير األغلبية تقسيم فلسطني
إلى ثالثة أق سام :دولة عربية على ما م ساحته  43في املائة من
فلسطني االنتدابية ،مبا فيها املرتفعات وثلث اخلط الساحلي،
ودولة يهودية على  56في املائة من اإلقليم وتضم الساحل
الشمالي ،واجلليل الشرقي ،ومعظم أراضي النقب ،وكيان خاص
منفصل يضم القدس واملناطق احمليطة بها ،وتخضع لشكل من
أشكال ال سلطة الدولية .والحظ أعضاء اللجنة ،في معرض تبيانهم
لهذه اخلطة ،أنها تعاني من الكثير من املشاكل نف سها التي
سبق أن واجهت املقترح الذي وضعته جلنة بيل  -وعلى وجه
التحديد ،النسبة املئوية لألعداد الغفيرة من العرب في الدولة
اليهودية املقترحة.
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جرى التصويت على خطة التق سيم التي وضعتها جلنة األمم
املتحدة اخلاصة املعنية بفلسطني في اجلمعية العامة لألمم املتحدة
في شهر تشرين الثاني  ،1947حيث عارضت الهند وباك ستان
هذه اخلطة ،وامتنعت اململكة املتحدة عن التصويت عليها،
بينما صوتت الواليات املتحدة واالحتاد ال سوفييتي لصاحلها.
وتال اعتماد خطة التق سيم ،على الفور ،اندالع أولى االشتباكات
العنيفة التي أطلقت شرارة حرب العام  - 1948والتي ي سميها
اإلسرائيليون حرب االستقالل وي سميها الفل سطينيون النكبة.
وفي األساس ،نشبت أعمال العنف على مرحلتني ،حيث شهدت
املرحلة األولى نشوب «حرب أهلية» بني القوات الفل سطينية العربية

احمللية والقوات الصهيونية خالل الفترة الواقعة بني التصويت
على خطة التق سيم وشهر أيار  30،1948بينما كان البريطانيون
ما يزالون موجودين في فل سطني ويج ّه زون للجالء عنها بصورة
نهائية ،ثم تلتها املرحلة الثانية التي شهدت نزا ًع ا أوسع في
نطاقه بني العرب واإلسرائيليني بعد أن أعلنت الدول العربية
احمليطة بفل سطني احلرب .وسارعت القوات الصهيونية إلى التحرك
لتأمني اإلقليم الذي منحته خطة األمم املتحدة لها وما وراءه،
حيث تصدت للميليشيات العربية التي ات سمت برداءة تنظيمها
وضعف تسليحها .ولم تكن امليليشيات العربية مك ّب لة بضعفها
املؤسسي الطويل األمد من النواحي االقتصادية وال سياسية
والع سكرية مقابل اليشوف فح سب ،بل متخض ضعفها كذلك
عن اإلطاحة بالقيادة العربية الفل سطينية خالل الثورة على يد
اجليش البريطاني.
وفي الوقت الذي برزت فيه إسرائيل بصفتها الدولة التي حملت
راية النص ر ،كان اآلالف قد قضوا نحبهم من كال اجلانبني ،وطردت
املجموعات شبه الع سكرية الصهيونية  -التي شكلت نواة قوات
الدفاع اإلسرائيلية خالل احلرب  -ما يقرب من  750,000عربي
فل سطيني ق س ًرا من األراضي التي استولوا عليها حدي ًث ا في
حينه ،والتي امتدت إلى ما بعد حدود الدولة اليهودية التي جرى
تص ُّورها في اخلطة التي أصدرتها األمم املتحدة في العام 1947
بشوط بعيد .وأفرز هذا الطرد اجلماعي الذي طال الفل سطينيني
أزمة حادة لم جتد لها ً
حل بعد ،حيث انطوت على نزوح الالجئني
الذين ُش تِّت شملهم ّ
وتقط عت بهم ال سبل في عموم أنحاء املنطقة،
ناهيك عن تق سيم فل سطني االنتدابية بصورة فعلية إلى الدولة
اإلسرائيلية ،وقطاع غزة الذي خضع حلكم اإلدارة املصرية،
31
والضفة الغربية التي انتهى بها املطاف حتت احلكم األردني.
وقد أفضى انعدام قدرة األمم املتحدة حديثة العهد وعجزها التام

وفي الوقت الذي برزت فيه إسرائيل بصفتها الدولة التي حملت راية النصر ،كان
اآلالف قد قضوا نحبهم من كال الجانبين ،وطردت المجموعات شبه العسكرية
الصهيونية  -التي شكلت نواة قوات الدفاع اإلسرائيلية خالل الحرب  -ما يقرب من
ً
ً
قسرا من األراضي التي استولوا عليها حديثا في حينه،
 750,000عربي فلسطيني
ُّ
والتي امتدت إلى ما بعد حدود الدولة اليهودية التي جرى تصورها في الخطة التي
أصدرتها األمم المتحدة في العام  1947بشوط بعيد.

عن تنفيذ خطة التق سيم بامل سؤولني إلى أن يع ّي نوا أنف سهم
كوسطاء ومشرفني على اتفاقيات الهدنة ووقف إطالق النار ،وهي
مهمة ثبت عجزهم فيها بالقدر نفسه .لقد ح ّول التقسيم نزاعا
محل ًي ا وإقليم ًي ا كان يتسم بصعوبته إلى نزاع دولي يبدو أنه
بات م ستعصيا على احلل.
ومما يثير الدهشة في نفس املرء ،تزا ُم ن التق سيم الذي جرى
على فلسطني مع التقسيم الذي شهدته الهند البريطانية .فقد
نالت الباكستان استقاللها في يوم  15آب  ،1947وذلك بعد
شهرين فقط من وصول أعضاء جلنة األمم املتحدة اخلاصة
املعنية بفل سطني إليها للشروع في التحقيقات التي كانت منوطة
بهم 32.وكما كان عليه احلال في أي رلندا وفل سطنيُ ،ولد تق سيم
شبه القارة الهندية في نهاية املطاف ،وعلى نحو مفاجئ ،من
رحم التاريخ االستعماري والظروف احمللية املباشرة .فمنذ أواخر
شج ع احلكم اإلمبريالي الذي فرضته بريطانيا
القرن التاسع عش رّ ،
على الهند على إعادة تصور ال سكان الهندوس وامل سلمني ،الذين
كانوا ميتزجون م ًع ا في أغلب أحوالهم ،كما لو كانوا مجتمعات
سياسية منفصلة ويتمايز بعضها عن بعض .وعلى وجه التحديد،
ساعدت سل سلة من القرارات التي اتخذها البريطانيون بشأن
التمثيل النيابي إبان عهد االستعمار  -مبا فيها تلك القرارات
املشؤومة بشأن تق سيم إقليم البنغال على أسس طائفية إلى
أقاليم ذات أغلبية م سلمة وهندوسية في العام  - 1905على
تشجيع مجموعة واسعة من النزعات الطائفية احمللية ،والتي
استغل بعض منها تقاليدها األصالنية مل ساندة ظهور هياكل
سياسية تراعي االعتبارات الطائفية ،بل وتُقصي طوائف أخرى،
بد ًءا من حقبة العشرينات من القرن املاضي 33.وكان لهذه الرواية
التي تقوم على «الشعوب» الهندوسية وامل سلمة ما يوازيها في
بقاع أخرى من اإلمبراطورية ،من أفريقيا حتى العراق ،حيث أفرزت

تأثي ًرا ال ُي ستهان به على اخلطاب الدولي الصريح على نحو
متزايد ،والذي كان يتناول إقامة الدول القومية في الفترة الواقعة
34
بني احلربني الع امليتني.
وعلى الرغم من أن املناف سة االنتخابية واملفاوضات التي دارت
حول مصالح الهندوس وامل سلمني (والتي م ّث لها بصفة عامة املؤمتر
الوطني الهندي ورابطة م سلمي عموم الهند) ُت َع ّد ِس مة رئي سية
من سمات املشهد ال سياسي الهندي منذ حقبة العشرينيات
من القرن املاضي ،فلم يظهر ما ُي عرف بنظرية األمتني إلى
الوجود كمحور مركزي من محاور البرنامج ال سياسي الذي تب نّاه
محمد علي جناح حتى العام  - 1940كما كان عليه الوضع في
حالتي التق سيم اللتني عرجنا عليهما أعاله  -في سياق احلرب
الع املية 35.وقد ثار اجلدل بني الباحثني حول ما إذا كانت اللغة
االنفصالية التي اعتمدها جناح متثل ادعا ًء حقيق ًي ا بشأن إقامة
دولة قومية أم أنها كانت مجرد ورقة للم ساومة في املفاوضات
التي انطلقت حول التمثيل في حقبة ما بعد االستعمار .وأ ًي ا
كان األمر ،ف سرعان ما اكت سب هذا األمر أهميته وبات خارج
نطاق ال سيطرة 36.ففي العام  ،1946وعقب االنتصار ال ساحق
الذي حققته رابطة م سلمي عموم الهند في االنتخابات وإعالن
جناح عن «يوم العمل املباشر» الذي سعى إلى استعراض قوة
املشاعر ال سياسية في أوساط امل سلمني ،اندلعت أعمال العنف
بني امل سلمني والهندوس في كالكوتا.
وقد أ ّث ر سفك الدماء وفقدان ال سيطرة االستعمارية على نحو
دراماتيكي لم يكن خاف ًي ا على أحد على القرار الذي اتخذته
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 التق سيم
موضو ًع ا جرت بشأنه مناقشات م ستفيضة في أروقة احلكومة
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عرف أعداد الضحايا من البشر التي َّ
لن ُت َ
جرها تقسيم شبه القارة الهندية على وجه
الدقة .فقد أفضت أعمال العنف التي استتبعها إلى تهجير ما يقارب خمسة عشر
ّ
وتعرضت نحو
مليون إنسان وإزهاق أرواح ما يتراوح من مليون إلى مليوني إنسان.
ُ
خمس وسبعين ألف امرأة وفتاة لالغتصاب ،وترك الماليين من الالجئين فريسة
ّ
وتسبب هذا التقسيم في تغيير المشهد في اإلقليمين اللذين باتا
للفقر المدقع.
َّ
يسميان اليوم «الهند» و «الباكستان» بصورة دائمة .فكراتشي التي كان نصف
َ
ً
تقريبا من الهندوس في العام  ،1941لم يبق فيها هندوسي واحد
تعداد سكانها
بحلول العام .1950

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
لفكرة التق سيم داخل املقاطعات ذات األغلبية املسلمة ،والتي
37
ص ّوت مش ِّرعوها على هذا املفهوم في شهر حزيران ،1947
وح سبما أشارت إليه املؤرخة عائشة جالل ،بات يتعني على جناح
أن يختار بني دولة هندية موحدة دون ضمانات تؤ ِّم ن املشاركة
ال سياسية للم سلمني ،أو باك ستان منفصلة «مبتورة األطراف،
ّ
ويعشش فيها العث» ،بحيث تتألف من املناطق امل سلمة
ومش ّوهة
في البنجاب والبنغال 38.ولذلك ،وحتت عامل ضغط الوقت ،و ّق ع
جناح ونهرو وماونتباتن على خطة لتق سيم شبه القارة الهندية إلى
دولتني ،على أساس االفتراض الذي رأى أن إقامة دولة الباك ستان
سوف يعفي حزب املؤمتر من أي شرط ميلي عليه االعتراف
ب املطالب ال سياسية للم سلمني في الهند اجلديدة .وتُرك حتديد
الطابع اجلغرافي لإلقليم على وجه الدقة للمحامي البريطاني
سيريل رادكليف ،حيث لم يجرِ اإلعالن عن احلدود اجلديدة لهذا
اإلقليم على املأل إال بعد يومني من إعالن االستقالل بصورة رسمية
ُّ
وتكش فها،
عند منتصف ليلة  15آب  .1947ومع بروز التفاصيل
انزلقت شبه القارة نحو هاوية املذابح الطائفية.
ولن تُع َرف أعداد الضحايا من البشر التي ج َّرها تق سيم

شبه القارة الهندية على وجه الدقة .فقد أفضت أعمال العنف
التي استتبعها إلى تهجير ما يقارب خم سة عشر مليون
إن سان وإزهاق أرواح ما يتراوح من مليون إلى مليوني إن سان.
وتع ّرضت نحو خمس وسبعني ألف امرأة وفتاة لالغتصاب،
وتُرك املاليني من الالجئني فري سة للفقر املدقع .وت س ّب ب هذا
التقسيم في تغيير املشهد في اإلقليمني اللذين باتا يس َّم يان
اليوم «الهند» و «الباك ستان» بصورة دائمة .فكراتشي التي
كان نصف تعداد سكانها تقري ًب ا من الهندوس في العام
 ،1941لم يبقَ فيها هندوسي واحد بحلول العام  .1950كما
تالشت أعداد ضخمة من املقيمني امل سلمني في دلهي  -والذين
كانوا فيما مضى يشكلون ثلث تعداد السكان في هذه
حالتي التق سيم
املدينة .وبالطبع ،ومثلما كان عليه األمر في
ْ
األخريني ،بذر تق سيم الهند البذور التي مت ّه د لنشوب املزيد
من النزاع في امل ستقبل .فقد تكرر اندالع أعمال العنف بني
الهندوس وامل سلمني في شمال الهند وغربها .وخاضت الهند
والباك ستان ثالثة حروب ضد بعضهما ً
بعض ا منذ العام ،1947
حيث متخضت إحداها عن االنفصال الدموي الذي طال شرق
الباك ستان (بنغالدش اليوم) .وما يزال التمرد واالضطرابات
تعصف بإقليم كشمير املتنازع عليه .وقد شاءت األقدار أن
39
كال الدولتني متلكان قدرات نووية.
(ترجمه عن اإلنكليزية :ياسني ال سيد)
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