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اخلريطة رقم 10

  

  ١٩٤٦ ،جرادي –خطة موریسون 
  

راتیجیات القوى اإلقلیمیة التي لدرجة أنها زعزعت إلى األبد التحالفات العالمیة واست ،مارًا على نطاق واسعالحرب العالمیة الثانیة وراءها دخلفت 
كما أن حوالي . تة مالیین یهودي أوروبيملیون إنسان قد لقوا حتفهم، ومن بینهم حوالي س ٦٠مع نهایة هذه الحرب، كان حوالي و . سبقت اندالعها

  ١. قد تشتتوا عبر أرجاء قارة محطمة اقتصادیاً " شخص مهجر"ملیون  ١٤
  

عدیمة أحیانًا ، و والضعف والتأخیر تقصیرجهود المساعدة بالخاللها اتسمت  والتيل سنوات الحرب الستة، تم إنقاذ عدد ضئیل من الیهود خال
على محمل الجد بشكل كاف  والیهودالحلفاء  ها، ولم یأخذ١٩٤١لم تظهر حتى عام التي یعود ذلك جزئیًا إلى أن أخبار القتل المنظم و . الجدوى

، عقد الحلفاء مؤتمرًا لبحث ١٩٤٣في عام . ، كانت ضعیفة وحتى ساخرة)المحرقة(أن وصلتهم أخبار حتى بعد  ودلكن الرد٢ ١٩٤٢حتى عام 
في أن یضعوا جانبًا أنفسهم فشلوا  الیهود كما أن ٣ .الالجئین الیهود مالقضیة، لكن أي من بریطانیا أو الوالیات المتحدة لم تقم بفتح أبوابها أما

   ٤.األیدیولوجیة في الوقت المناسب التخاذ ردود فعل مناسبة انقساماتهم الداخلیة واهتماماتهم
  

وقد  ٦.بینما بقي في أوروبا حوالي ملیون یهودي مشرد مع نهایة الحرب٥ الجئ یهودي، ٥٠.٠٠٠وصل إلى فلسطین خالل سنوات الحرب حوالي 
قیت محنة الیهود في أوروبا محط أنظار العالم أكثر من أي شيء تصرة، بریطانیا والوالیات المتحدة، وبالمنفوریًا من القوى  فعالً اقتضت الكارثة 

  ٧.، ولم تعرض أیة مبادرة إلعادة توطین الالجئین الیهود في أوروباالمعتادة قوانین الهجرةو  بتنفیذ قیود اوبریطانیالوالیات المتحدة  واكتفت. آخر
  

كما أن كل من الوالیات المتحدة وبریطانیا . الحرب الباردة بدایةالعالمیة الثانیة میزان القوى الجدید الذي تعزز في الشهور األخیرة من الحرب شهد 
 إلشراكوفي غضون شهور من استسالم ألمانیا، كان رئیس الوزراء البریطاني الجدید أتلي یسعى . ١٩٤٥في عام السیاسیة شهدتا تغیرًا في القیادة 

في أمریكا  ودهیدراكه لفشل سلفه في التوصل إلى حل، ووعیه لمدى تزاید التعاطف مع الوفي ظل إ. الوالیات المتحدة في القضیة الفلسطینیة
ظاهریًا (كما أن خطى التدخل األمریكي . والمخیمات المزدحمة في أوروبا، رأى أتلي أن تدویل القضیة ال یعتبر حتمیًا وحسب، وٕانما مفضًال أیضاً 

اء السیاسة السوفیتیة كما أن القلق بدء یدب في الوالیات المتحدة جرّ . السیاسي –ر الجغرافي أخذت تتسارع مع بدأ سباق التأثی) الیهودلصالح 
 ٨.، وحتمیة تعاطفها مع العرب، واحتمال السیطرة السوفیتیة على المنطقة الغنیة بالنفطیهودالمناهضة لل

  

وبإصرار من الوالیات المتحدة األمریكیة، . الالجئین الیهودأمریكیة لدراسة مشكلة  –، تشكلت لجنة التحقیق األنجلو ١٩٤٥في تشرین الثاني 
شهادة هجرة  مائة ألفوقد أوصت اللجنة بإصدار . اقتصرت البنود المرجعیة لهذه اللجنة على بحث موضوع توطینهم في فلسطین كخیار وحید

توصل اللجنة إلى حل لقضیة السیادة، واقترحت بدًال من ذلك ولم ت. بشكل فوري، وبإزالة كافة القیود المفروضة على نقل ملكیة األراضي في فلسطین
  .وصایة دولیة طویلة األمد تحت إشراف األمم المتحدة

  

القریب  ىغیر عملیة على المد الهجرة اعتبرت بریطانیا خطةاء تزاید موجات الهجرة الیهودیة من أوروبا، و الفلسطینیون بالخطر المحدق بهم جرّ شعر 
وقد . للهجرة لمعدّ و حل بدیل مشروع ائب رئیس الوزراء البریطاني، هیربرت موریسون، والسفیر األمریكي، هنري جرادي، بإعداد ن وقام. البعید وأ

مبدأ الوصایة، إال أنها وضعت تصورا لتقسیم اقتراح العمل بشهادة هجرة فوریة و  مائة ألفبإصدار  الیهودیةعلى المطالب مشروع اشتمل ال
لكن الرفض الصهیوني . دولة ثنائیة القومیة أو تقسیم لفلسطینحل سیاسي على أساس والعربیة، وتركت المجال مفتوحًا أمام  المقاطعات الیهودیة

شكل فشًال ونهایة فوریة لها، وشكل إصدار الوالیات المتحدة لبیانات عامة تنتقد بریطانیا وداعمة لمنظمة الصهیونیة العالمیة للمشروع  األمریكي
  !أمریكياألنجلو جرادي  –وع موریسون لمشر نهایة 


