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 . واثره في السياسة البريطانية تجاه سورية 1947موقف سورية من قرار تقسيم فلسطين 

 
 م. د مهند خضير علي حميد العامري

 مديرية تربية محافظة كركوك
 

 
 الخالصة  : 

جاء البحث لتوضيح  موقف سورية من تطورات االحداث في فلسطين فقد كانت من الدول السباقة             
وعدوها  1937في الوقوف بوجه االطماع الصهيونية في فلسطين ، وعلى راسها مشروع تقسيم فلسطين عام 

فضهم للهجرة اليهودية بأي شكل قضية العرب جميعًا ويتحتم على الدول العربية صيانة عروبتها، وأعلنوا عن ر 
 من األشكال، والعمل على تحقيق استقالل فلسطين  .

كما مبين البحث الموقف السوري الرسمي والشعبي من مجريات االحداث والتطورات  فقد ساندت            
معة العربية ودعم الثورات واالنتفاضات من خالل عقد المؤتمرات السورية اواًل والعربية ثانيًا بعد انشاء الجا

المناضلين الفلسطينيين بالمال والسالح ، واعلنت عن رفضها ألي تقسيم ألرض فلسطين والسيما قرار عام 
 1947وجرى تأكيدهم رفض مقترحات لجنة عام  ،ووصل رفضها الحكومي الى اروقة االمم المتحدة 1947

تضمن مشروعين حمل في مضمونهما تقسيم فلسطين الى دولتين، دولة عربية ودولة  بشأن التقسيم الذي
يهودية ، أمّا المشروع الثاني فقد عرف بمشروع األقلية فقد نص على أنهاء االنتداب و تأسيس دولة اتحادية 

 وقرروا تقديم الدعم المعنوي والمالي لفلسطين. تتألف من قسمين قسم عربي واخر يهودي
د كانت سورية حكومًة وشعبًا أكثر التزاما بالمقررات التي تم االتفاق عليها باجتماعات الجامعة العربية  لق    

عدادهم  واألكثر جدية في تنفيذها، لهذا فقد تحملت القسم األكبر فيما يخص تدريب أفواج من المتطوعين وا 
 وتهيئتهم وتسليحهم.

 

  –قرار التقسيم   -القضية الفلسطينية   - بريطانيا -سورية      الكلمات االفتتاحية :

 الكيان الصهيوني .
 المقدمة  :

تعد قضية فلسطين من القضايا العربية التي الزالت قائمة، ولما كانت فلسطين ارضًا وشعبًا جزءًا            
لة )إسرائيل( أثره من الوطن العربي واألمة العربية فقد ترك االحتالل البريطاني والصهيوني فيما بعد وقيام دو 

في الدول العربية التي أسهمت منذ البداية شعبا وحكومات طوال القرن العشرين في دعم قضية التحرير 
 الفلسطيني ومحاولة إرجاع الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربي عامة. 

ت متعاقبة بوصفها قضية عربية، فقد وقد حظيت القضية الفلسطينية بأهتمام سورية شعبا وحكوما    
أصبحت قضية فلسطين جزءًا ال يتجزأ من اهتماماتها الفكرية والسياسية والعسكرية، وقد تنوع هذا الدعم ليعبر 
عن العناية الكبيرة من سورية بالقضية الفلسطينية والعمل على مساندتها على كافة االصعدة الوطنية والعربية 

 والدولية.
اول البحث الموسوم موقف سورية من تطورات االحداث في فلسطين من بداية االجراءات يتن        

والسياسات التي اعلنت عنها سلطات االنتداب البريطاني مرورًا بالثورات واالنتفاضات وصواًل حتى قرار 
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سطين والتي ، تأتي اهمية الموضوع لمعرفة دور بريطانيا في مجريات وتطورات االحداث في فل 1947التقسيم 
سعت منذ فرض انتدابها على فلسطين الى تحقيق وعدها للحركة الصهيونية بأنشاء وطن قومي لليهود الذي 

،والذي اقر رسميًا في صك االنتداب البريطاني على فلسطين 1917تشرين الثاني  2ورد في تصريح بلفور
انشاء )الدولة اليهودية( والتي  ، وتهيئة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية تضمن1922عام 

 . 1947نتج عنها قرار التقسيم عام 
حاول البحث ان يسلط الضوء على دراسة  الدور البريطاني في انشاء الكيان الصهيوني من خالل        

اجراءتها التي سمحت لليهود في تشكيل عصابات التي قامت بدورها بانتزاع االراضي من اهلها عن طريق 
بالقتل والتشريد وارتكاب المجازر ، وعن اعالن بريطانيا رفع القضية الى االمم المتحدة من اجل ادخال االرهاب 

الصفة القانونية لالحتالل الصهيوني والقبول بمبدأ التقسيم ، واعطى البحث مواقف سورية الرسمية والشعبية 
جرت فقد ساندت الثورات واالنتفاضات  من مجريات االحداث والتطورات والتي اعلنت رفضها لكل االحداث التي

من خالل عقد المؤتمرات السورية اواًل والعربية ثانيًا بعد انشاء الجامعة العربية ودعم المناضلين الفلسطينيين 
بالمال والسالح ، واعلنت عن رفضها ألي تقسيم ألرض فلسطين ووصل رفضها الحكومي الى اروقة االمم 

 رس الخوري .المتحدة على لسان ممثلها فا
اعتمد البحث على العديد من المصادر الغنية بالمعلومات حول االحداث في فلسطين من ابرز هذه         

)تقسيم فلسطين في األمم فلسطين تاريخًا وعبرة ومصيرًا(  لمؤلفه شفيق الرشيدات ، وكتاب  المصادر كتاب )
فلسطين(،لمؤلفه محمد عصمت شيخو ، والذي  )سورية وقضيةالمتحدة( ، لمؤلفه علي كاشف الغطاء، وكتاب

تضمن شرحًا وافيًا عن الموقف السوري ،فضال عن الوثائق السورية التي احتوت مواقف الحكومة الرسمية من 
االحداث وال تقل عنها ملفات البالط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق ببغداد والتي احتوت تقارير 

 رية وعمان والقاهرة ، باإلضافة الى العديد من المصادر المثبتة في الهوامش.السفراء الموجودين في سو 
 

 

 التمهيد:
سعت بريطانيا منذ فرض انتدابها على فلسطين الى تحقيق وعدها للحركة الصهيونية بأنشاء وطن          

صك االنتداب والذي اقر رسميًا في ،( i)1917تشرين الثاني2قومي لليهود الذي ورد في تصريح بلفور 
، وتهيئة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية تضمن انشاء 1922البريطاني على فلسطين عام 

 .( ii) )الدولة اليهودية(
كانت سورية من الدول السباقة في الوقوف بوجه االطماع الصهيونية في فلسطين ، وعلى راسها         

يام )دولة اسرائيل(، والذي على اثره دعت اللجنة العربية ،الذي يعني ضمنًا ق(iii)مشروع تقسيم فلسطين
في بلودان قرب دمشق،  1937ايلول  8باالتفاق مع لجنة الدفاع عن فلسطين إلى عقد مؤتمر عربي في 

شخصية من جميع األقطار العربية واختير ناجي السويدي )رئيس الوزراء العراقي  450وحضر المؤتمر حوالي 
، وبذل نبيه العظمة رئيس لجنة الدفاع السوري عن فلسطين نشاطًا كبيرًا في (iv)ؤتمرالسابق( رئيسًا للم

المؤتمر فقد ألقى خطابًا في المؤتمر قال فيه: "إن فلسطين للعرب جميعهم وليس ألهلها فقط... فال يعقل أن 
صفًا واحدًا في يسلم العرب ألي شعب من الشعوب باالستيالء عليها أو على جزء منها، وعليهم أن يكونوا 

مقاومة نشوء دولة يهودية وبتنفيذ فكرة التقسيم"، وأدلى جميل مردم رئيس الحكومة السورية بحديث جاء فيه: 
ن  نها ال ترضى بالتقسيم وال باقتطاع أي جزء منها، وا  "إن موقف سورية ال يختلف عن بقية الدول العربية وا 



2021لسنة  2العدد:  16مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات اإلنسانية      المجـلد :  

 

294 

 

يجب فعله للحيلولة دون تنفيذ المشروع"، وقدم باسم الحكومة  سورية والدول العربية لن تتوانى عن القيام بما
عالن سيادتها العربية، وهذا  السورية مذكرة شاملة تستنكر التقسيم وتنفيذه، وتطالب باستقالل فلسطين وا 

 . (v)الموقف كان منسجمًا مع الموقف العربي الرافض لمشروع بيل
األمريكية والحركة الصهيونية على الحكومة البريطانية َأن  كان للضغوط التي مارستها الواليات المتحدة    

 (vi)، على لسان وزير خارجيتها أرنست بيفن1945تشرين الثاني 13أعلنت في 

E. Bevin  في مجلس العموم البريطاني قائاًل: "إن الضرورة تقضي اشتراك الواليات المتحدة األمريكية
رسال لجنة تحقيق مش عادة (vii)أمريكية  -تركة بريطانيةبالقضية الفلسطينية، وا  ، لبحث مشكلة اليهود، وا 

 .(viii)النظر في مسألة فلسطين"
أمريكية، فقد طلب جميل مردم وزير خارجية  -استنكرت الحكومة السورية ووقفت ضد قرار اللجنة االنجلو   

يقاف  التدخل في شؤون سورية من أمين عام الجامعة العربية عبدالرحمن عزام وضع حد للهجرة اليهودية وا 
 .(ix)فلسطين الداخلية، وأن يكون موقف الحكومات العربية موحدًا ال منفردًا تجاه القضية الفلسطينية 

لقد أثارت هذه التطورات ردود أفعال في األوساط العربية، فتم عقد أول مؤتمر لرؤساء وملوك الدول         
، بحثوا فيه القضية 1946أيار  28ي القوتلي في العربية في انشاص بمصر، إذ حضره الرئيس السوري شكر 

الفلسطينية من جميع جوانبها، وعدوها قضية العرب جميعًا ويتحتم على الدول العربية صيانة عروبتها، وأعلنوا 
 .(x)عن رفضهم للهجرة اليهودية بأي شكل من األشكال، والعمل على تحقيق استقالل فلسطين 

 1946حزيران  8التي اتخذت في مؤتمر انشاص، تم عقد اجتماع خاص في  تنفيذًا للتوصيات والقرارات   
، (xi)لمجلس الجامعة العربية في بلودان بسورية لدراسة نتيجة تقرير التحقيق البريطانية األمريكية والرد عليه 

 كان الوفد السوري برئاسة رئيس الوزراء سعد هللا الجابري ورئيس مجلس النواب السوري فارس الخوري 
وسفير سورية في مصر جميل مردم بك وعضو مجلس النواب السوري لطفي الحفار، نجم عن االجتماع اتخاذ 
عدة قرارات علنية وأخرى سرية، في مقدمة القرارات رفض توصيات اللجنة وعرض القضية على األمم المتحدة 

ولجان دفاع عن فلسطين في  ورفض فكرة التقسيم بأي شكل من األشكال، والعمل على إنشاء مكاتب للمقاطعة
كل دولة عربية، أما المقررات السرية فقد أكدت على عدم السماح لبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية في 
الحصول على أي امتياز اقتصادي جديد ومعارضة مصالحها الخاصة في أي هيئة دولية وتقديم شكوى عليها 

 . (xii)إلى مجلس األمن 
وزراء السوري ،قد افتتح المؤتمر بكلمة ركز فيها على مواقف العرب مجتمعين من قرار وكان رئيس ال      

التقسيم والذي يعني خروج جزء عزيز من سورية ، كما نبه الى ان القوى العربية لن تتوانى عن القيام بما 
عون مليون يجب للحيلولة دون نجاح مشروع التقسيم ، وطمأن الشعب الفلسطيني بان ال ييأس ووراءه سب

 . (xiii)عربي اربع اضعافهم مسلمون 
كما ارسلت الحكومة السورية بمذكرة الى الحكومة البريطانية جاء فيها:" ان الحكومة السورية حريصة      

على تنفيذ احكام ميثاق االمم المتحدة وتحقيق اهدافه ، وتتشرف بان تلفت نظر الحكومة البريطانية الى احكام 
حقيق االماني القومية ألهلها الشرعيين ، الميثاق المذكور، والى الحالة الراهنة في فلسطين والى وجوب ت

وذكرت بريطانيا بان الحالة التي نشأت من االنتداب المفروض على فلسطين والكيفية التي طبق فيها يتنافيان 
مع احكام الميثاق ومع الحق المعترف به ألهل فلسطين ...،والبد من انهاء االنتداب ونقل فلسطين الى واقع 

المتحدة ...، وطلبت من الحكومة البريطانية االضطالع بمسؤوليتها كدولة منتدبة وال  ينطبق مع ميثاق االمم
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تتخذ ما من شانه التعارض مع العهود التي قطعتها للعرب واهالي فلسطين بموجب الكتاب االبيض ، خاصة 
 .   (xiv)فيما يتعلق بالهجرة وبيع االراضي

زاء المواقف العربية الرافضة للهجرة اليهو     دية إلى فلسطين سعت الحكومتان البريطانية واألمريكية للبحث وا 
عن حلول أخرى يمكن من خاللها إقناع الدول العربية بضرورة فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ففي 

دعت بريطانيا الدول العربية إلى عقد مؤتمر في لندن لبحث قضية فلسطين، وحضر  1946تموز  25
السوري في األمم المتحدة فارس الخوري، وتقدمت الحكومة البريطانية بمشروع جديد ُعرف االجتماع المندوب 

H. Morrisonبمشروع موريسون 
 (xv)  نسبة إلى نائب رئيس الوزراء البريطاني هربرت موريسون الذي

حفيظة ، الذي أكد على فكرة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، األمر الذي أثار (xvi)أعده وقدمه للمؤتمر
عالن  الدول العربية ورفضته الحكومة السورية والدول العربية األخرى وطالبت بوقف الهجرة اليهودية وا 

، وصرح الوفد السوري برئاسة  فارس الخوري قائاًل: " لقد طولبت فلسطين بعمل (xvii)استقالل فلسطين
ريد منها وحدها أن تحقق أحالم الصهيونية السياسية وأط ًً  . (xviii) ماعها..."المستحيل، إذ ُأ

رفض الوفد العربي المشارك وبلسان ممثل سورية فارس الخوري مؤتمر لندن مشروع موريسون التفاقه       
مع مشروع اللجنة االنكلو االمريكية ، وبالمقابل قدم العرب مشروعًا بدياًل عنه ويتضمن اعالن استقالل 

نشاء  فلسطين دولة موحدة وتنشأ فيها حكومة ديمقراطية بموجب دستور تضعه جمعية تأسيسه منتخبة وا 
حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي مكونه من سبعة من العرب ، وثالثة من اليهود مع ضمان تمتع 
اليهود بحقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق األقليات وتوقف الهجرة الصهيونية على أن يترك أمرها في 

ة تحالف بين حكومتي فلسطين وبريطانيا وتعطي الضمانات الحترام قّدسية المستقبل للحكومة ، وعقد معاهد
،إاّل أن الحكومة البريطانية أعلنت عدم قبولها المشروع وعدت مشروع موريسون (xix)األماكن وحرية زيارتها

م ، فقد(xx)الحل األفضل للمشكلة بعد أن أدخلت عليه بعض التعديالت لصالح اليهود ولكنه جوبه برفض العرب
وزير الخارجية  البريطاني بيفن مشروع جديد ُعرف بأسمه ونص على أن تقام مناطق عربية ويهودية تتمتع 
بدرجة عالية من االستقالل الذاتي في نطاق دولة ذات حكومة مركزية ، لكّن هذا المشروع فشل ايضًا في 

ئيس مجلس النواب والوزير عادل كسب موافقة العرب والسيما سورية التي مثلها في المؤتمر فارس الخوري ر 
عالن استقالل فلسطين  ،واعلنت الحكومة البريطانية بعد ذلك عن (xxi)ارسالن، وقد طالبوا بإنهاء االنتداب وا 

 .(xxii)1947عزمها على رفع القضية الفلسطينية الى األمم المتحدة في الرابع عشر من شباط 
زاء ذلك دعمت الحكومة السورية الموقف الف        لسطيني وقرر مجلس النواب الموافقة على تحويل مبلغ وا 

( مليون ليرة سورية إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة أهل فلسطين في إنقاذ 2)
، كما صرح رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك بأن قضية فلسطين هي أهم القضايا بالنسبة (xxiii)أراضيهم

العرب يرفضون المقترحات البريطانية ويعلنون تأييدهم الكامل للقضية الفلسطينية لسورية والدول العربية، وان 
وبخصوص عرض القضية على األمم المتحدة ذكر جميل مردم بك: " إن مثل هذا القرار لن يحول الدول 

 . (xxiv) العربية عما قررته في مؤتمر بلودان من رفع المشكلة الفلسطينية إلى هيئة األمم المتحدة "
 : 1947قف سورية من قرار التقسيم مو

، ورفض العرب واليهود للحلول التي طرحت، أعلن وزير 1947 – 1946بعد فشل مؤتمر لندن        
الخارجية البريطاني أرنست بيفن في اخر جلسات المؤتمر عن اسفه من عدم التوصل الى حلَّ يرضي 

، وأّن حكومته قررت إحالة القضية إلى االمم المتحدة، وقد أشار إلى هذا القرار في خطابه في (xxv)الطرفين
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، عن رغبة الحكومة البريطانية إنهاء االنتداب على فلسطين، وان 1947شباط  17مجلس العموم بتاريخ 
 .(xxvi) يسلم إلى األمم المتحدة 

ا عجزت عن تحقيقه عن اقامة الدولة لليهود مؤقتًا ولو قررت بريطانيا تسخير االمم المتحدة لتنفيذ م       
في جزء من فلسطين برضاء العرب، والسيما وان هيئة االمم المتحدة كانت حديثة العهد بمشاكل الشعوب 

تخضع الراء وتوجيهات الدول المنتصرة ، وكانت  –وكانت كثمرة من ثمرات انتصار الحلفاء على دول المحور 
تتمتعان فيها بمركز ممتاز ، ولما درس اطراف المؤامرة الثالثة كل هذه العوامل بدقة وامعان ، بريطانيا وامريكا 

 ( .xxvii)وجدوا ان طريق االمم المتحدة هو السبيل المضمون لنجاح الخطوة المرسومة 
، فكانت قضية فلسطين القضية 1947اذار  17عقد مجلس الجامعة العربية في القاهرة جلساته في       

ئيسة في جدول أعماله، ففي الوقت الذي كانت فيه األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة تبحث في أمر تعيين الر 
، قرر المجلس (xxviii)لجنة تحقيق دولية، بناًء على إعالن بريطانيا عزمها على عرض القضية على الهيئة

على أساس إعالن استقالل  معارضة تشكيل مثل تلك اللجنة، كما قرر أن تكون مباشرة القضية في الهيئة
فلسطين، ولتحقيق ذلك قرر تأليف لجنة تعمل على اتخاذ جميع التدابير الالزمة أثناء المباشرة بالقضية تمدها 
الحكومات العربية باألموال الضرورية فضاًل عن الهيئة العربية العليا لتيسير عملها في سبيل القضية، مع 

زاء ذلك دعمت الحكومة  ،( xxix)ريطانية على استمرار الهجرة اليهوديةتقديم احتجاج شديد إلى الحكومة الب وا 
( مليون ليرة سورية إلى 2السورية الموقف الفلسطيني وقرر مجلس النواب الموافقة على تحويل مبلغ )
،كما صرح رئيس الوزراء (xxx)األمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة أهل فلسطين في إنقاذ أراضيهم

ي جميل مردم بك بأن قضية فلسطين هي أهم القضايا بالنسبة لسورية والدول العربية، وان العرب السور 
يرفضون المقترحات البريطانية ويعلنون تأييدهم الكامل للقضية الفلسطينية، وبخصوص عرض القضية على 

قررته في مؤتمر بلودان  األمم المتحدة ذكر جميل مردم بك: " إن مثل هذا القرار لن يحول الدول العربية عما
 .(xxxi)من رفع المشكلة الفلسطينية إلى هيئة األمم المتحدة" 

ممثل بريطانيا  Kadogan  AIxnderكادوغان  وبدأ التحضير لهذه الخطوة باجتماع عقده الكسندر      
وبحث معه  (xxxii)،1947شباط  26الدائم في األمم المتحدة مع تريغيفي لي األمين  العام لألمم المتحدة في 

الوسائل التي يمكن لبريطانيا ان تقدم بها القضية الى األمم المتحدة، وقد ثبتت بريطانيا موقفها رسميًا في 
مذكرة وجهتها الحكومة البريطانية الى منظمة األمم المتحدة ، إلدراج مسألة فلسطين في جدول أعمال 

ترحت بريطانيا عقد دورة طارئة لتشكيل لجنة خاصة الجمعية في دورتها العادية التالية، ولتفادي التأخير اق
 .(xxxiii)إلعداد تقرير عن قضية فلسطين 

ويبدو ان الحكومة البريطانية لم تكن تريد التنازل عن سيطرتها على فلسطين وكان لجوؤها لألمم       
 .(xxxiv)المتحدة مناورة من اجل استصدار قرار يمنحها الشرعية الدولية في مواصلة احتاللها البالد

وعندما رأى مندوبو الحكومات العربية سورية ولبنان والعراق والسعودية ومصر في األمم المتحدة إن       
، إضافة بند 1947نيسان  21االجتماع البد منه، طلبت هذه الدول من السكرتير العام لألمم المتحدة في 

عالن استقاللها، جوبه على جدول أعمال الدورة الخاصة يدعو إلى إنها االنتداب البريطان ي على فلسطين وا 
هذا الطلب بمعارضة شديدة من قبل المندوب البريطاني  وبقية مندوبي الدول األعضاء، ولحسم الخالف تم 

عضوا وامتنع  15عضوا وأيده  24إجراء التصويت عليه، الذي أسفر عن رفض الطلب المقدم بعد أن عارضه 
 .(xxxv)الدول المعارضة للقرار  عن التصويت، كانت بريطانيا من ضمن 6
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لمناقشة القضية الفلسطينية، وبعد مناقشات  1947نيسان  28عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في      
، صدر قرار أوصت خالله الجمعية العامة لألمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة 1947أيار  15استمرت لغاية 

، وقد حظيت هذه اللجنة بموافقة  (xxxvi)(unscopاليونسكوب ) للتحقيق في القضية الفلسطينية عرفت بلجنة
 .(xxxvii)الحكومة البريطانية 

وقد ادلى ممثل بريطانيا في االمم المتحدة الكسندر كادوغان بتصريح حول قرارات اللجنة اشار فيه :" اذا      
ق ان ال نرحب به " استطاعت االمم المتحدة العثور على حل عادل يمكن قبوله فليس من المتوقع على االطال 

ثم اضاف "ولكن لن نتحمل نحن البريطانيون وحدنا تنفيذ هذا الحل ، اذا لم يقبل به الفريقان معًا ، واذا لم 
 .(xxxviii)نستطع  التوفيق بينه وبين ضمائرنا " 

،أن يكون الهدف  1947أيار  10طلب فارس الخوري في خطاٍب له أمام اللجنة السياسية لألمم المتحدة في  
وصرح رئيس (xxxix)، ألول لمهمة تلك اللجنة هو استقالل فلسطين، إال أنَّ مندوب بريطانيا عارض ذلك بشدةا

 الوزراء السوري جميل مردم بأن قضية فلسطين إنما هي محك لألمم المتحدة ُيعرف به مدى قوتها وضعفها

(xl). 
م المتحدة ، وقد تضمن مشروعين ، وعرضته على االم1947اب  31قدمت اللجنة تقريرها النهائي في        

حمل في مضمونهما تقسيم فلسطين الى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية و عرف المشروع االول بمشروع 
األغلبية و اوصى المشروع بمنح االستقالل للدولتين بعد مرحلة انتقالية تدوم سنتين أبتداًء من االول من 

، أمّا المشروع ( xli)ءها أدارة فلسطين تحت إشراف االمم المتحدةعلى ان تتابع بريطانيا أثنا 1947ايلول 
الثاني فقد عرف بمشروع األقلية فقد نص على انهأء االنتداب و تأسيس دولة اتحادية تتألف من قسمين قسم 

 .(xlii)عربي واخر يهودي 
وعلى اثر صدور قرار لجنة التحقيق الدولية بشان فلسطين، شاركت سورية في اجتماعين طارئين ،          

، والثاني في عالية  1947ايلول  16االول للجنة السياسية لجامعة الدول العربية في صوفر بلبنان في 
االول في صوفر قرارًا بعزم الدول ، اتخذت اللجنة السياسية في اجتماعها 1947بلبنان ايضًا في تشرين االول 

العربية على استخدام جميع الوسائل العملية الفعالة لمقاومة تنفيذ مقترحات اللجنة والتي تعتبر اهدارًا للحقوق 
العربية الفلسطينية  في االستقالل ، كما تعد خرقًا لجميع العهود والتعهدات التي اعطيت للعرب ،وقررت اللجنة 

بي بحقيقة المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية ، ودعوة جميع العرب لتقديم ما في اطالع الشعب العر 
كل ما  وسعهم للحفاظ عليها ،كما تقرر ارسال مذكرة الى كل من بريطانيا والواليات المتحدة تؤكد فيها خطورة

ي أن تكون دولة يمكن أن يتمخض عنه من أحداث إذا ما إُتِخَذ أي قرار من شأنه المساس بحق فلسطين ف
عربية مستقلة ،واعتبر ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق بريطانيا وحملتها ما قد يتمخض عنه من مخاطر 

وجرى تأكيدهم رفض مقترحات اللجنة بشأن التقسيم وقرروا تقديم الدعم  تهدد االمن والسلم في المنطقة ،
 .(xliii)المعنوي والمالي لفلسطين 

جهودًا متواصلة إلقناع رؤساء الحكومات   Evansثل بريطانيا في بيروت إيفانزوعلى اثر ذلك بذل مم       
، بالعدول عن 1947ايلول  17العربية ،والسيما رئيس الحكومة السورية المجتمعين في صوفر بلبنان في 

شان  توجيه انذارًا الى بريطانيا والواليات المتحدة في ما يتعلق بتطبيق توصيات لجنة التحقيق الدولية ب
 .(xliv)فلسطين 
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عن  Arthur Creech Jonesاعلنت بريطانيا على لسان وزير مستعمراتها ارثر كريش جونز        
موافقتها التامة على توصيات اللجنة الدولية ،واكد الوزير على موقف بريطانيا القاضي بأنهاء االنتداب ، 

 .(xlv)من السياسة في فلسطين بقوة السالح  واعلن ان الحكومة البريطانية ليست على استعداد لفرض اي نوع
، عن رفض سورية 1947ايلول  22ردًا على ذلك أعلن فارس الخوري ممثل سورية في األمم المتحدة في    

، وفي الوقت نفسه ارسل رئيس الحكومة السورية جميل (xlvi)لمقترحات لجنة التحقيق الخاصة بقضية فلسطين
انية استنكرت فيها موافقة الحكومة البريطانية لمقررات لجنة التحقيق دون مردم بك بمذكرة الى الحكومة البريط

وأكد اخذ برأي الحكومات العربية ومالحظاتها ، وانها تعدها خرقًا لجميع العهود والتعهدات التي اعطيت للعرب، 
نها تخالف مبادئ حق تقري ر المصير بان تلك المقترحات مخالفة للتوصيات التي أعطيت للجنة التحقيق وا 

الواردة في ميثاق األمم المتحدة، وحذر من إن السوريين والشعوب العربية عموما سوف يقاومون توصيات 
لجنة التحقيق مهما كلفهم األمر من تضحيات ، وحملتها مسؤولية كل ما قد يرافق ذلك من احداث في حالة 

 .(xlvii)"  اتخاذ قرار يمس حق فلسطين في االستقالل 
الت التنديد واالستنكار للموقف البريطاني، والسيما موقف سورية ،اعلن وزير الدولة البريطاني امام حم       

في مجلس العموم البريطاني ردًا على سؤال  Shiraz Clayton لشؤون الشرق االوسط شارلز كاليتون  
ن  حكومة جاللته وجه اليه عن موقف الحكومة البريطانية ودورها في مسالة حل قضية فلسطين قال فيه :" ا

على اللجنة جاء من اجل مصلحة العرب  ناتتعتبر هذا الموضوع ، من اختصاص هيئة االمم المتحدة وان موافق
واليهود لحل مشكلتهم بالطرق السلمية ، واننا نتفهم ردود الفعل للحكومات العربية والسيما موقف الحكومة 

، وطرح رغبتنا ووجهة نظرنا في السورية ،وسوف اقوم بزيارة على عواصم الدول العربية لشرح االمر... 
 .(xlviii)وجوب انهاء االنتداب  " 

عن  Arthur Creech Jonesاعلنت بريطانيا على لسان وزير مستعمراتها ارثر كريش جونز        
موافقتها التامة على توصيات اللجنة الدولية ،واكد الوزير على موقف بريطانيا القاضي بأنهاء االنتداب ، 

ين بقوة السالح واعلن ان الحكومة البريطانية ليست على استعداد لفرض اي نوع من السياسة في فلسط
(xlix). 

واتخذت الدول العربية في اجتماع عالية مجموعة من القرارات ، اهما تفعيل مقررات بلودان السرية في        
حال تطبيق قرار التقسيم ، وهي القرارات الخاصة بمعاقبة القوى الداعمة لليهود وعلى راسهم بريطانيا واميركا 

ية تساعد الدول المتاخمة لفلسطين في انجاحها ، كما قررت بات تقوم الدول العربية باتخاذ احتياطات عسكر 
 . (l)،هذا إضافة الى المساعدات المالية والمعنوية التي من شانها دعم الفلسطينيين

، لهذا فقد تحملت (li)لقد كانت سورية حكومًة وشعبًا أكثر التزاما بالمقررات واألكثر جدية في تنفيذها      
عدادهم وتهيئتهم وتسليحهم، وقد تم تعيين عبد القادر القسم األكبر فيما يخص تدريب أفواج  من المتطوعين وا 

الحسيني رئيسا لها ثم قائدا عاما لقوات الجهاد المقدس المؤلفة من المتطوعين العرب واغلبهم كانوا من 
 (. lii)سورية وفلسطين

كثرية، بعدها أصبح على أما ممثل الوكالة اليهودية فقد أعلن عن رفضه لمشروع األقلية وقبول مشروع األ     
الجمعية العامة لألمم المتحدة اتخاذ قرارها في ضوء مقترحات اللجنة الخاصة وبعد مناقشات طويلة، ونتيجة 
للضغوط التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة والسيما على 

عملية التصويت فمرر مشروع  1947تشرين الثاني  29جرت في ، (liii)الدول الفقيرة للحصول على أكثرية
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( دول عن 10( صوتا وامتناع )13( صوتا ضد )33التقسيم في الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية )
 . (liv)التصويت
قامة دولتين فيها دولة عربية وأخرى         وهكذا قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة تقسيم فلسطين وا 

 . (lv)دية، أما القدس والمنطقة المحيطة بها تقرر أن تكون تحت إشراف هيئة األمم المتحدةيهو 
عندما احس المندوب البريطاني احراز مشروع التقسيم اكثرية مناسبة، خرج عن صمته وطلب الكالم ،         

وكان مما اهتم بإبالغه للمندوبين ،عزم حكومته على الجالء عن فلسطين فورًا ، وعدم استعدادها لالشتراك في 
ل سلطاتها اثناء عملية الجالء الى سلطة تنفيذ اي حل ال يرضي عنه الطرفان المتنازعان ، واكد ضرورة  نق

، وخالل هذه الفترة 1948معترف بها من االمم المتحدة ، النه حكومته ستنهي الجالء عن فلسطين حتى اب 
بين انتهاء االنتداب واتمام الجالء ال يمكن ان تكون القوات البريطانية الة لفرض اي حل ضد رغبة العرب او 

حاولت بريطانيا ان تظهر بمظهر ، و  (lvi)يطانيا االستمرار في ممارسة االدارة خاللهااليهود ، كما ال يمكن لبر 
المحايد خداعًا وتمويهًا فامتنعت عن التصويت ،اال ان الدول التابعة لها والتي تربطها ببريطانيا صداقات 

 .  (lvii)ومصالح صوتت كلها مع التقسيم
نه وبين مندوبها لدى االمم المتحدة الذي اكد:" ان دولته ال وجاء االمتناع البريطاني نتيجة لموقف مسبق بي   

 .(lviii) تقر فرض أي مشروع جديد تضعه هيئة االمم المتحدة، مالم ينل موافقة الطرفين العرب واليهود ..."
،اقناع الحكومات  1947تشرين الثاني  29حاولت الحكومة البريطانية بعد صدور قرار التقسيم في          
بقبول القرار، فأرسلت الحكومة البريطانية وزيرها لشؤون الشرق االوسط شارلز كاليتون  الى رئيس العربية 

الجمهورية شكري القوتلي ورئيس حكومته جميل مردم بك ، وقد اجرى حديثًا مطواًل معهم اال انه فشل في 
قرار التقسيم هذا االمر دفع . كون الراي العام السوري قد كان خرج بمظاهرات تندد ب(lix)النهاية في اقناعهم

بالحكومة بالرفض، فضال عن االجماع العربي في رفض القرار والقرار العربي الذي صدر باألجماع برفض قرار 
 التقسيم .

وعلى اثر صدور قرار التقسيم، أعلن مندوبو الدول العربية ومعهم مندوب باكستان ادانتهم لقرار تقسيم      
نهم لن يتقيدوا به وسوف يقاومون تنفيذ ذلك القرار الذي (lx) يثاق األمم المتحدةفلسطين، وعدوه مخالفا لم ، وا 

 .(lxi) يمزق أوصال فلسطين، ويدعو إلى  إقامة دولة صهيونية معادية في قلب البالد العربية
 ومع صدور قرار التقسيم في فلسطين دخلت القضية الفلسطينية تطورًا جديدًا على الصعيدين الرسمي      

والشعبي في سورية، فعلى المستوى الشعبي طغت موجة من االستنكار والسخط على إصدار قرار التقسيم، 
، وقامت االحتجاجات بمختلف مظاهرها (lxii)فخرجت المظاهرات في كل المدن السورية الستنكار هذا القرار

، وهاجمت (lxiii)مكانالسلبية والعنيفة لتعبر عن هذا الرفض فانتشرت المظاهرات واالضطرابات في كل 
الجماهير واقتحمت المفوضيات األجنبية في دمشق والسيما األمريكية والبلجيكية، وطالبت الجماهير الحكومة 
بحمل السالح والدفاع عن فلسطين مهما كانت النتيجة، وانتقدت الفئات المثقفة تقاعس الحكومات العربية عن 

 . (lxiv)تعبئة قواتها المسلحة إلنقاذ فلسطين
كانون  1وأعلنت الحكومة السورية إدانتها لذلك القرار وعقد مجلس النواب السوري جلسة خاصة في     

، ناقش فيها القرار األخير وأعرب عن شجبه لذلك القرار وعدم االعتراف به، كما وجه شكره إلى 1947األول 
االتصال بالدول العربية الدول العربية وغير العربية التي صوتت ضد القرار، ودعا الحكومة إلى ضرورة 

، وكان من بين (lxv)والوقوف بوجه تنفيذ قرار التقسيم وضرورة إيجاد مورد مالي دائم يخصص إلنقاذ فلسطين
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القرارات التي اتخذها المجلس هو إلزام الحكومة السورية بتقديم مشروع قانون للتجنيد اإلجباري الى المجلس 
وملوك الدول العربية واألمين العام للجامعة العربية الستئناف النيابي وضرورة اإلبراق الى جميع رؤساء 

 .(lxvi)اجتماعات الجامعة العربية لبحث الموقف الخطير في فلسطين
وأقدمت الحكومة السورية في تنفيذ القرارات التي اقرها المجلس النيابي فعملت بقانون خدمة العلم وأخذت      

لجيش، فزادت الضرائب المفروضة على المواطنين، وتطوع كثير من تسعى لشراء األسلحة والمعدات الالزمة ل
النواب ألداء الواجب في فلسطين منهم أكرم الحوراني وعبد السالم العجيلي، واستقال عدد كبير من الضباط 
في الجيش السوري وتطوعوا في الجيش الذي شكلته الدول العربية إلنقاذ فلسطين وقامت مجموعة من 

 . (lxvii)وريين بالهجوم المسلح على المستوطنات الصهيونية الحدودية مع سوريةالمناضلين الس
وادان فارس الخوري ممثل سورية في األمم المتحدة الموقف االمريكي وضغوطه على الدول االعضاء     

لحملهم على تأييد قرار التقسيم وكذلك قيام االمين العام لألمم المتحدة تريغيفي لي بالضغط على موظفي 
 .(lxviii)الهيئة للتأثير على الدول االعضاء  لصالح قرار التقسيم

إن القرار الذي اتخذته األمم المتحدة بخصوص فلسطين قد أسهم إلى حد ما في تقريب وجهات النظر    
العربية وتعزيز التعاون العربي في مواجهة ذلك القرار، فقد اجتمعت اللجنـة السياسية لجامعة الدول العربية في 

حضره عن سورية رئيس الوزراء جميل مردم الذي ندد بقرار  1947كانون األول  18-12هرة بين القا
حباط مشروع  التقسيم قائاًل :" ان الحكومات العربية ستقف الى جانب شعوبها لتحقيق استقالل فلسطين وا 

لفت اللجنة الضابط ، وك(lxix) وقررت اللجنة العسكرية للجامعـة العربية ، انشاء )جيش االنقاذ( التقسيم "،
العراقي الفريق اسماعيل صفوت بأن يتولى منصب القائد العام لقوات المتطوعين في جيش االنقاذ ، وعين 

قائدًا لجيش  (lxx)بدوره الضابط العراقي اللواء طه الهاشمي مفتشًا عامًا للمتطوعين ، وعين فوزي القاوقجي
  .(lxxi)االنقاذ في فلسطين

أعلن فيه: "أن السياسة  1947مهورية شكري القوتلي خطابا في كانون األول عام وقد ألقى رئيس الج      
الخصوصية االعتباطية قد وصلت بالمسألة الفلسطينية إلى النتيجة عينها التي وصلت أليها مسألة 

اضي االسكندرونة والتي ادت الى كارثة، هذا ما قلته في رسالتي التي وجهتها في الثاني من تشرين الثاني الم
ليِك أيتها األمة السورية فقد رأيت الكارثة واأللم يفطر قلبي، واقعة ال  إليكم، أيها القوميون االجتماعيون، وا 
محالة، ألن السياسة الخصوصية االعتباطية، االحتكارية نشبت بقضايا األمة نشب الغول بفريسته، إن كارثة 

 . (lxxii)عشائر" فلسطين مسؤولة عنها الخصوصيات والحزبيات الدينية وال
أما رئيس الحكومة السورية جميل مردم فقد أشار بتصريح جاء فيه: "إن العالم سيشهد العرب وهم        

يهبون هبة رجل واحد، وسيكون بمقدور جيش الشعب سريعا تلقين الخونة اليهود درسا ال ينساه" وردد ممثل 
نفسها التي رددها مردم في تصريحه وأكد  سورية في األمم المتحدة فارس الخوري عواطف وأحاسيس النصر

 .(lxxiii)أن وجهة النظر العربية هي التي ستسود في مجلس األمن
على الرغم من المواقف العربية اتجاه التقسيم اال ان هذه الدول لم تكن جادة في موقفها اتجاه بريطانيا     

افشاء القرارات السرية التي اتخذوها ،  والواليات المتحدة ، والدليل لم يتردد رؤساؤها ورؤساء حكوماتها في
 ونقلها حرفيًا الى سفراء بريطانيا المعتمدين لديهم. 

،على اثر صدور قرار التقسيم وحضره رؤساء  1947وعندما عقد مؤتمر القاهرة في كانون االول      
الحكومات العربية ومنهم رئيس الحكومة السورية جميل مردم ، اتخذ مقررات سرية  ردًا على قرار التقسيم ، 
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في البالد العربية  وتقديم شكوى الى  منها المقاطعة االقتصادية والغاء االمتيازات الممنوحة لبريطانيا وامريكا
مجلس االمن وهيئة االمم المتحدة ،اال انهم لم يتطرقوا  الى مسالة العالقات السياسة واعالن المقاطعة 

.ويبدوا ان قسمًا من الزعماء العرب والجامعة العربية ، لم يكونوا جادين في سعيهم (lxxiv)الدبلوماسية 
، بسبب ارتباط سياستهم مع بريطانيا ومما يؤيد ذلك ما تضمنه التقرير  السياسي لخدمة القضية الفلسطينية

، بعنوان محادثات مع زعماء البالد العربية بشان تقسيم 1947السري الذي رفعه كاليتون في كانون االول 
ت الى ان ،هذا االمر اكدته تقارير السفارة العراقية المرسلة الى وزارة الخارجية العراقية فقد اشار  (lxxv)فلسطين

عدد من المسؤولين في الدول العربية والجامعة العربية اخبروا الحكومة البريطانية بموافقتهم على قرار التقسيم 
وحتى قبل عام من صدور قرار التقسيم ،  اال انهم مضطرون الى رفض ذلك بصورة علنية وشكلية، وانهم ال 

 .(lxxvi)ك يضطرون الى قبول المشروع يبدون مساعدة لعرب فلسطين في اية مقاومة مسلحة وبذل
 

 

  الخاتمة

لقد كان لبريطاني الدور الكبير في انشاء الكيان الصهيوني من خالل اجراءتها التي بداتها بتصريح       
، وتهيأتها كل الظروف 1922، والذي اقر رسميًا في صك االنتداب البريطاني على فلسطين عام 1917بلفور

صادية لكي تضمن السماح بأنشاء   )الدولة اليهودية( والتي نتج عنها قرار التقسيم السياسة والعسكرية واالقت
،فقد سمحت لليهود في تشكيل عصابات التي قامت بدورها بانتزاع االراضي من اهلها عن طريق  1947عام 

قة كان اخرها االرهاب بالقتل والتشريد وارتكاب المجازر، وبعد فشل المؤتمرات التي عقدت طيلة الفترة الساب
، ورفض العرب واليهود للحلول التي طرحت خالل تلك المؤتمرات، قررت 1947 – 1946مؤتمر لندن 

الحكومة البريطانية احالة القضية الى االمم المتحدة في مسعى منها لتسخير االمم المتحدة لتنفيذ ما عجزت 
 ن عن تحقيقه عن اقامة الدولة لليهود مؤقتًا ولو في جزء من فلسطي

وخالل ظهور أولى بوادر طرح مسألة الصراع العربي الصهيوني على طاولة المباحثات في هيئة األمم المتحدة 
، كان الموقف البريطاني سلبيًا ومضطربًا ومتذبذبًا وواقعًا تحت تأثيرات عديدة منها نفوذها 1947عام 

يراتهم ، األمر الذي جعل البريطانيين ومستعمراتها في بعض بلدان الشرق االوسط وبين ضغوطات اليهود وتأث
حذرون جدًا في تصويتهم على قرارات األمم المتحدة، ولكن النتيجة كانت لصالح الصهاينة الذين دعمهم 
اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، في توجيه الحكومة األمريكية من أجل الضغط على البريطانيين 

 .1947ليصوتوا لصالح قرار التقسيم عام 
واما عن الموقف السوري الرسمي والشعبي من مجريات االحداث والتطورات  فقد ساندت الثورات       

واالنتفاضات من خالل عقد المؤتمرات السورية اواًل والعربية ثانيًا بعد انشاء الجامعة العربية ودعم المناضلين 
 1947ض فلسطين والسيما قرار عام الفلسطينيين بالمال والسالح ، واعلنت عن رفضها ألي تقسيم ألر 

 ،ووصل رفضها الحكومي الى اروقة االمم المتحدة على لسان ممثلها فارس الخوري .
وكان موقف الحكومات العربية التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني والتي ترتبط معها باتفاقيات ،ال تستطيع    

قرار التقسيم ، وانما اعلنت رفضها لالستهالك مخالفة الخطط البريطانية ، ولم تكن صادقة في رفضها ل
المحلي ال نها لم تكن قادرة على مواجهة الراي العام الشعبي العربي الرافض فعاًل للتقسيم وقيام دولة يهودية 
صهيونية على ارضه ، وهذه الدول الرتباطها ببريطانيا لم تكن لتستطيع  ان تعلن قطع العالقات الدبلوماسية 

ا من قرار التقسيم ، وسورية كجزء من الجامعة العربية واالجماع العربي فأنها ال تستطيع الخروج معها لموقفه
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من االجماع العربي وتعلن قطع العالقات مع بريطانيا او اتخاذ اجراءات احادية من جانبها تجاه بريطانية وهذا 
 األجماع .يخالف  ميثاق الجامعة العربية الذي ينص علة ان يكون قرار االعضاء ب

 
 الهوامش والمصادر

 

                                                 
(i وجه وزير خارجية بريطانيا بلفور كتابًا الى الزعيم الصهيوني البارون روتشـلد جـاء فيـه :" عزيـزي يسـرني  )

جدًا أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة الملك ، أنها تنظر بعين الرضا واالرتياح الـى المشـروع الـذي يريـد 
للمزيــد ها الدراك هـذا الغـرض..." أن ينشـيء فـي فلسـطين وطـن قــومي لشـعب اليهـود ، وتفـرع خيــر مسـاعي

، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، )بيـروت، 1ينظر: ناصر الدين األسد، نحن واآلخـر صـراع وحـوار، ط
ــوس22(، ص1997 ــدين  ؛ جــورج أنطوني ــة ،ترجمــة :ناصــر ال ــة العــرب القومي ــاريخ حرك ، يقظــة العــرب ت

 .356،   ص ( 1987وت ،، دار العلم للماليين ،)بير  2االسدي ،احسان عباس ، ط
(ii)   Fritz Liebrich, Britain's Naval and Political Reaction to the illegal 

lmmigration 0f Jews to Palestine 1945-1948,print Edition,(London-2005), 

P.9 ؛.97(، ص 1987وثائق فلسطين، دائرة الثقافة ، منظمة التحرير الفلسطينية ،) د، م     
(iii المقصــود هنــا هــو لجنــة التحقيــق البريطانيــة ترأســها اللــورد البريطــاني بيــل أرســلت إلــى فلســطين فــي  )29 

، للنظر في األسباب التي أدت إلى حصول اإلضراب الفلسـطيني، وصـلت اللجنـة إلـى فلسـطين 1936تموز 
لسـطين إلـى الذي أوصت فيـه تقسـيم ف 1937تموز  7، وأصدرت تقريرها في 1936تشرين األول  11في 

دولة عربية وأخرى يهودية ووضع األماكن المقدسة تحـت إشـراف بريطانيـا، وكـان هـذا أول مشـروع لتقسـيم 
فلســطين، ينظــر: بــدر الحــاج، الجــذور التاريخيــة للمشــروع الصــهيوني فــي لبنــان قــراءة فــي مــذكرات اليــاهو 

 . 46(، ص1982ساسون والياهو ايالت، دار مصباح الفكر، )بيروت، 

(iv علي كاشف الغطاء، "نظرة فـي بعـض مواقـف العـرب مـن مشـاريع تقسـيم فلسـطين"، مجلـة مركـز الدراسـات )
؛ عبد الوهاب الكيالي، المـوجز فـي تـاريخ فلسـطين الحـديث، 20، ص1978، 31الفلسطينية، بغداد، العدد

ة مــن ؛ نجيــب االرمنــازي، ســوري165-164(، ص1971المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، )بيــروت، 
 .120(، ص1973، دار الكتاب الجديد، )لبنان، 1االحتالل حتى الجالء، ط 

(vمحمــد عصــمت شــيخو، ســورية وقضــية فلســطين، ط )دار قتيبــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )دمشــق، 1 ،
 .  22-20؛ كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص98-97(،  ص1982

(vi سياســي بريطــاني ولــد عــام  )1940-1925العمــال البريطــاني خــالل الفتـــرة ، أنظــم إلــى حــزب 1881 ،
 ، للمزيد ينظر:1951(، توفي عام 1945وأصبح وزيرًا للخارجية في حكومة )اتلي عام 

Every Man's Encyclopedia, Vol.2 Landon, 1978, p. 141.  
(vii ) كلت مـن عضوًا، ستة أعضاء من كل دولـة شـ 12هي لجنة تحقيقية بريطانية أمريكية مشتركة تألفت من

كــانون  4أجـل حــل مســألة القضـية الفلســطينية ومســتقبلها ومســألة يهـود أوربــا، بــدأت اللجنـة أعمالهــا فــي 
نيســان  20، وزارت اللجنــة فلســطين وبعــض األقطــار العربيــة واألوربيــة، قــدمت تقريرهــا فــي 1946الثــاني 
خالل هذا العـام، والغـاء ألف يهودي مهاجر إلى فلسطين  100، وأهم ما جاء فيه: السماح بإدخال 1946

القيود على امتالك اليهود لألراضي الفلسطينية، وأوصى ببقاء حكومة فلسـطين علـى وضـعها الحـالي تحـت 
ظل االنتداب البريطاني، لمزيد من التفاصيل حول اللجنة ينظر: الفـرد ليليتنـال، األخطبـوط الصـهيوني سـالم 

؛ 62-61(، ص1979لـــم للماليـــين، )بيـــروت، ، دار الع1ولكـــن بـــأي ثمـــن، ترجمـــة: محمـــد الحســـني، ط
 . 93-89، ص(1983، )د. م، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، ط
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(viii:محسن محمد صالح، الحقائق األربعون في القضية الفلسطينية، كتاب متاح على الموقع ) 

www.palstine.ino.f.inof.؛   
(ixد ) ــاهرة، ار ــي الق ــة ف ــاب المفوضــية العراقي ــي، كت ــبالط الملك ــات ال ــائق، ملف ــب والوث ، 1946نيســان 30الكت

 .401، ص16و

(xــي مــؤتمري قمــة انشــاص ــي الرســمي ف ــر السياســي العرب ــه، "الفك ــاهرة األول  1946 ( كامــل محمــود خل والق
؛ شـيخو، المصـدر السـابق، 70-68، ص1984، آذار، 37"، مجلة شـؤون عربيـة، بيـروت، العـدد1964

 . 101ص

(xi) Thomas, Mayer "Arab Unity of Action and The Palestine Question" Middle 

Eastern Studies, Volume Twenty Tow, July, 1986, p. 357; 
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة 1949-1945لتطــورات السياســية فــي ســورية يوســف جبــران غيــث، ا

 .103-102؛ شيخو، المصدر السابق، ص195(، ص1983االداب )جامعة بغداد، 

(xiiعبــدهللا فكــري الخــاني، جهــاد شــكري القــوتلي فــي ســبيل االســتقالل والوحــدة، ط )دار النفــائس للطباعــة 1 ،
ــروت،  ــع، )بي ــررات ينظــر: شــيخو، 65-63(، ص2003والنشــر والتوزي ــد مــن التفاصــيل حــول المق ؛ لمزي

 .  104-103المصدر السابق، ص

(xiii بيــان نــويهض الحــوت ، القيــادات والمؤسســات السياســية فــي فلســطين )بيــروت، 1، ط1948-1917(،
 .818( ،ص 1981

(xiv وثــائق تــاريخ ســورية ، مديريــة الوثــائق التاريخيــة ،الوحــدة الوثائقيــة ،اوراق شــكري ) القــوتلي ،رقــم الوثيقــة
 .1946نيسان  20، 152/27

(
xv

تضمن المشروع إنشاء مناطق عربية ويهودية تتمتع بقسط وافـر مـن الحكـم تحـت إشـراف حكومـة مركزيـة  (
: عربيــة  وان تكــون الهجــرة بيــد تلــك الحكومــة، كمــا تضــمن المشــروع تقســيم فلســطين إلــى أربــع منــاطق داريــة

ويهوديــة ومقاطعــة للقــدس وأخــرى فــي النقــب ، وان تكــون الهجــرة علــى أســاس قاعــدة االســتيعاب االقتصــادي 
(، 1970،لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: عــودة بطــرس عــودة، القضــية الفلســطينية فــي الواقــع العربــي، )بيــروت، 

 .426ص

 (
xvi

( 1991دراسات الوحدة العربية، )بيـروت ، ،  مركز1شفيق الرشيدات ، فلسطين تاريخًا وعبرة ومصيرًا، ط(
 .140، ص
(
xvii

 .198؛  غيث، المصدر السابق، ص 1947شباط   11، 121جريدة الزمان ،سورية، العدد (

(
xviii

كـانون  12 –تشرين أول  30جامعة الدول العربية ، مضابط جلسات الدور الخامس لمجلس الجامعة ) (
 . 65( ، ص1947رة ، القاه) ، المطبعة األميرية،4ج ( ،1946األول 

(xix )شــركة الخــدمات النشــرية المســتقلة، 1مؤسســة الدراســات الفلســطينية، فلســطين تاريخهــا وقضــيتها، ط ، 
 .96(، ص1983)د. م ،

(xx ) ،ابراهيم خليل احمد واخرون، قضايا عربية معاصرة، دراسة تاريخية سياسـية، دار الكتـب للطباعـة والنشـر
 .83، ص( 1988)الموصل: 

(xxi )67الخاني، المصدر السابق، ص  . 

(xxii)  1957-1921علي محافظة، العالقـات االردنيـة البريطانيـة منـذ تأسـيس االمـارة حتـى الغـاء المعاهـدة ،
 .159(، ص1987دار النهار للنشر، )بيروت: 

http://www.palstine.ino.f.inof/
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(
xxiii

اني كانون الث 5محاضر مجلس النواب السوري، الدورة التشريعية الثالثة، الدعوة العامة  التاسعة ، في  (
 .174، ص1947

(xxivمحمــد عــزة دروزة ، القضــية الفلســطينية فــي مختلــف مراحلهــا ، ج )208(، ص1960،) بيــروت ، 1-
209 . 

(xxv فــالح خالــد علــي ، فلســطين واالنتــداب البريطــاني )الموســوعة العربيــة ، ) القــاهرة ،  1948 -1939 ،
 .   241-239( ، ص 1958

(
xxvi

ــى أوســلو  ( ــف البكــاء، فلســطين مــن التقســيم إل ــة 1، ط1995 -1937طــاهر خل ، دار الشــؤون الثقافي
؛ محمــد المجــذوب، القضــية الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة، الموســوعة 173(، ص 2001العامة،)بغــداد، 
 . 139( ص 1990، )بيروت، 1، القسم الثاني، ط6الفلسطينية، ج

(xxvii،  الرشيدات ، المصدر السابق ) 148ص. 
(xxviii)  ،1986علــي كاشــف الغطــاء، تقســيم فلســطين فــي األمــم المتحــدة، بغــداد، دار الحريــة للطباعــة ،

 . 130ص

(xxixوثائق تاريخ سورية )  مديرية الوثائق التاريخية، الوحدة الوثائقية : القسم الخاص ، المجموعة : نبيه ،
 .1947حزيران  16،  9/657العظمة ، الوثيقة رقم: 

(
xxx

كــانون الثــاني  5لــس النــواب الســوري ، الــدور التشــريعي الثالــث، الــدعوة العامــة التاســعة ،  محاضــر مج (
 .174، ص1947
(
xxxi

، اطروحة دكتوراه ، غيـر 1958-1946السعودية  -فهد عباس سليمان السبعاوي ، العالقات السورية (
 .50(، ص 2011منشورة ،كلية التربية ، )جامعة الموصل ،

(xxxii)   Liebrich ,Op ,Cit  , P.63 . 
(xxxiii)  ، احمد يوسف ألقرعي، "قضية فلسطين في االمـم المتحـدة" ، مجلـة السياسـة الدوليـة ، المجلـد الثالـث

؛ فـــائز صـــائغ، "األمـــم المتحـــدة وقضـــية 146،مؤسســـة االهـــرام ، القـــاهرة ، ص 1967، الســـنة 7العـــدد
، آذار، 5، السـنة 49 "، مجلـة المعرفـة، دمشـق، عـدد1965كـانون االول  -1947فلسطين من نيسان 

ــاهرة، د، ت( ص 135، ص 1966 ــة، )الق ــة العربي ــات الدولي ؛ محمــد طلعــت الغنيمــي، نظــرات فــي العالق
280. 

(xxxiv طـــاهر خلـــف البكـــاء ، االمـــم المتحـــدة وقضـــية فلســـطين )مجلـــة كليـــة المعلمـــين ،الجامعـــة 1947 ،
 .261،ص 2001المستنصرية ،العدد التاسع والعشرين ،

(xxxv)  ــه الضــابطة عــوني فرســخ، التحــدي واالســتجابة فــي الصــراع العربــي الصــهيوني جــذور الصــراع وقوانين
 .  818(، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 1، ط1799-1949

(xxxvi) united nation special commission Palestine تشكلت هذه اللجنة من ممثلي أحدى عشر :
دولة للتحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، منحت صالحيات واسعة للتثبت من 
الحقائق وتعيين طريقة عملها بنفسها، لتقديم مقترحات بهذا الشأن، وهذه الدول هي )استراليا، كندا، 

ن، هولندا، بيرو، السويد، أورغواي، يوغسالفيا( واختارت اللجنة جيكوسلوفاكيا، كواتيماال، الهند، إيرا
، منشورات 1القاضي السويدي ساندو ستروم رئيسا لها. ينظر: خيري حماد، قضايانا في األمم المتحدة، ط

 .53(، ص1962المكتب التجاري، )بيروت، 
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(xxxvii) 1974 – 1947رائيلي( جورج طعمه قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي )اإلس ،

 . 4(، ص 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بيروت، 2ط

(xxxviii طاهر خلف البكاء ، مشاريع تقسيم فلسطين )كلية  ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،1948-1936
 .200(، ص 1983اآلداب ، )جامعة بغداد ،

(xxxix)  Robert John, Sami Hadawi, The Palestine diary, vol 11, 1945- 1948, The 

Palestine Research Center, (Lebanon, 1970), P.167.  
(xlالسبعاوي ، المصدر السابق )  50، ص. 

(xli) ؛ يوسف هيكل، فلسطين قبل وبعد، دار العلم للماليين، 250-249علي، المصدر السابق ، ص
 .128(، ص1971)بيروت: 

(xlii)  181من التقسيم إلى أوسلو ، صفلسطين  ؛ البكاء،250علي، المصدر السابق ، ص. 

(xliii ،خيــري حمــاد، التطــورات األخيــرة فــي قضــية فلســطين، الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر، القــاهرة )1964 ،
، مركـز أبحـاث منظمـة 1، ط1952 – 1918، حسان حالق، موقف لبنان من القضية الفلسطينية 19ص

 . 177(، ص1982التحرير الفلسطينية، )د. م، 

(xlivعلــــي محا ) مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة 1، ط2005-1945فظـــــة، بريطانيـــــا والوحـــــدة العربيـــــة ،
 .71-70(،ص 2011،)بيروت،

(xlv)  John, Hadawi, Op ,Cit, Vol 11, P,193-194.  
(xlvi ،ص 1965(  محمد الفرحاني، فارس الخوري وأيام ال تنسى، دار الغدير، )بيروت ،)135-134  . 

(xlvii وثــائق تــاريخ ســورية ، مدير )، فلســطين/ قضــايا  يــة الوثــائق التاريخيــة ،الوحــدة الوثائقيــة ،اوراق ســورية
 .1947ايلول  23، 13/241،ملف فلسطينية مختلفة

(xlviii) F- O 371/52355 , Clayton to  Council Commonness Britishe dated 20 , 

September 1947.  
(xlix)  John, Hadawi, Op ,Cit, Vol 11, P,193-194.  

(l احمــد خليــل محمــودي، لبنــان فــي جامعــة الــدول العربيــة )المركــز العربــي لألبحــاث 1، ط1958 - 1945 ،
، محمود السمرة وآخرون، فلسطين أرضا وشـعبا وقضـية، المنظمـة 120م(، ص1994والتوثيق، )بيروت، 

 . 225(، ص1983العربية للتربية والثقافة والعلوم، )تونس، 

(liشيخو، المصدر السابق، ص  )108. 
(lii محاضر مجلس النواب السوري، الدور التشريعي الرابع، الدعوة العامة الثالثة ، الجلسـة العاشـرة، فـي )30 

 .414ص 1947كانون االول 
(liiiالبكاء، األمم المتحـدة وقضـية فلسـطين، ص )؛ فيصـل أبـو خضـرا، تـاريخ المسـالة الفلسـطينية 276-274

 . 179( ، ص1990ت،االزمة والحل، مركز االعالم العربي،)بيرو 
(liv ،الدول التي صـوتت لصـالح القـرار هـي: فرنسـا، الواليـات المتحـدة األمريكيـة، االتحـاد السـوفيتي، النـرويج )

الفلبــين، البــارغواي، البيــرو،، بنمــا، كنــدا، نيوزلنــدا، نيكــاراغوا، اســتراليا، بلجيكــا، بوليفيــا، البرازيــل، روســيا 
نمارك، الـدومنيكان، اإلكـوادور، غواتيمـاال، هـايتي، أيسـلندا، ليبيريـا، البيضاء، كوسـتريكا، جيكوسـلفاكيا، الـد

 هولندا، بولندا، السويد، أوكرانيا، اتحاد جنوب أفريقيا، أورغواي، فنزويال. 

ــران، العــراق، لبنــان،  ــا الــدول التــي صــوتت ضــد القــرار هــي: أفغانســتان، كوبــا، مصــر، اليونــان، الهنــد، إي أم
ة الســعودية، ســورية، الــيمن، تركيــا، وامتنعــت عــن التصــويت كــل مــن األرجنتــين، باكســتان، المملكــة العربيــ
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تشيلي، الصين، كولومبيا، السـلفادور، الحبشـة، الهنـدوراس، المكسـيك، المملكـة المتحـدة، يوغسـالفيا، أبـو 

 . 179خضرا، المصدر السابق، ص
(lvمؤسســة الدراســات الفلســطينية، فلســطين تأريخهــا وقضــيتها، ص )يــد مــن التفاصــيل حــول القــرار ، لمز 196

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972 - 1947انظر: سامي مسلم، قرارات األمم المتحدة حول فلسطين 
 .204(، ص1973)بيروت 

(lvi الرشيدات ، المصدر السابق ، ص )152-151. 

(lvii الحوت ، المصدر السابق ، ص)575. 
(lviii الفريــــد ليتنــــال ،ثمــــن اســــرائيل ، ترجمــــة :حبيــــب )دار االفــــاق الجديــــدة، 4نحــــولي وياســــر هــــواري، ط ،

 .47(، ص 1981)بيروت،
(lix) F-O 371/62184 , No. 568, The British Legation Report of Damascus to F.O , 

December ,1947.  
(lx )  ؛ البكـــاء، األمـــم 203 -202(، ص1955زعيتـــر، القضـــية الفلســـطينية ، دار المعـــارف ،)مصـــر،اكـــرم

 .  88المتحدة وقضية فلسطين، ص

(lxi) تقـارير المفوضـية العراقيـة فـي عمـان )الـوزارة  2706/311، ملفـات الـبالط الملكـي ،  ار الكتب والوثائقد
 .   104، ص 43االردنية( ، د، ت، و

(lxii) رياض الريس للكتب والنشر، 2فة وسياسة سورية في القرن العشرين، ط نصوح بابيل ، صحا ،
 . 70الخاني، جهاد شكري القوتلي ، ص  ؛337 -334ص (،2001)بيروت، 

(lxiiiنجاح محمد، الحركة القوميـة العربيـة فـي سـورية مـن خـالل تـأريخ تنظيماتهـا السياسـية، ج )دار 1، ط1 ،
 . 144(، ص1987البعث، )دمشق، 

(lxiv،الحوت ) 113؛ شيخو، المصدر السابق، ص578المصدر السابق، ص . 

(
lxv

 1محاضر مجلس النواب السوري، الدور التشريعي الرابـع ، الـدعوة العامـة االولـى ، الجلسـة السـابعة  ،  (
 .282-273، ص  1947كانون األول 

(lxviبابيل، المصدر السابق، ص )336. 

(lxvii جوردن هـ توري، السياسـة السـورية والعسـكريون )ترجمـة: محمـود فالحـة، دار 2، ط1958 - 1945 ،
 . 111(، ص 1969م،  -الجماهير، )د 

(lxviii)   ؛ 54(، ص1983، )حلـب، 1958 –1946علي رضا، سورية من االسـتقالل حتـى الوحـدة المباركـة
ة الفلسـطينية"، القسـم الثـاني، الدراسـات احمد طـربين ، "فلسـطين فـي عهـد االنتـداب البريطـاني، الموسـوع

 .1086( ، ص 1990الخاصة، المجلد الثاني، )بيروت، 
(lxix لمزيد من التفاصيل حول جـيش االنقـاذ، ينظـر :هـاني الهنـدي ،جـيش االنقـاذ )مجلـة 1949 -1947 ،

 .55-27، ص  1973، تموز 23شؤون فلسطينية 
(lxx سياسي ومناضل سوري  )-  وحكمـت عيلـه فرنسـا  1925بلبنان شارك في ثورة لبناني ولد في طرابلس ،

باإلعــدام تمكــن مــن االنتقــال الــى بغــداد حيــث دخــل فــي كليتهــا الحربيــة . وشــارك فــي ثــورة رشــيد عــالي 
الكيـالي  . بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عينته الجامعة العربية قائـدًا لجـيش االنقـاذ .1941الكيالني 

، المؤسســة العربيــة للدراسـات والنشــر، )بيــروت، 1ل، الموســوعة السياسـية، طوزهيـري، عبــد الوهـاب وكامــ
 . 414( ، ص 1974
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(lxxi البكاء ، فلسطين من التقسيم الى اوسلو، ص )202-201  . 
(lxxii رائــد ســامي حميــد موســى الــدوري، العالقــات السياســية الســورية اللبنانيــة  )رســالة 1958ـ  1943 ،

 . 91( ، ص2003ماجستير غير منشور، كليه التربية، ،)جامعة تكريت، 
(lxxiiiتوري، المصدر السابق، ص )112 . 
(lxxiv صالح الدين عبد القادر محمد فائز ، عشـرون عامـًا مـن حربنـا مـع إسـرائيل )مطبعـة 1967-1948،

 .  41الشعب ،)د، ت ، بغداد ( ، ص
 (lxxvصالح مسعود ابو يصير ، جهاد شعب فلسطين خالل نصـف قـرن ، ط )( ، ص 1971، )بيـروت ،  4

398-400  . 
(lxxvi)  ، ــبالط الملكــي ــب والوثــائق ، ملفــات ال ــدائرة السياســية ، الــى  2706/311دار الكت وزارة الخارجيــة، ال

 . 10،ص 10،و1946 اب 6رئاسة الديوان الملكي ،
 

Abstract 
         The research also showed the official and popular Syrian position on the 

course of events and developments, as it supported revolutions and uprisings by 

holding Syrian conferences first and secondly after the establishment of the Arab 

League and supporting Palestinian militants with money and weapons, and 

announced its rejection of any division of the land of Palestine, especially the 

1947 decision, and its governmental rejection reached corridors. 

        The United Nations and they confirmed the rejection of the 1947 

committee’s proposals regarding partition, which included two projects that 

included dividing Palestine into two states, an Arab state and aJewish state, 

while the second project was known as the minority project, which stipulated the 

termination of the mandate and the establishment ofafederal state consisting of 

two parts, an Arab and a Jewish division. And they decided to provide moral 

and financial support to Palestine. 

         The government and the people of Syria have been more committee  to the 

decisions agreed upon in the Arab League meetings and are more serious in their 

implementation. That is why it bore the largest part in terms of training, 

preparing, preparing and arming groups of volunteers. 

Syria - Britain - the Palestinian issue - the partition decision - the Zionist entity. 

 


