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  ١٩٤٧القدس والمنطقة الدولیة المقترحة عام 
  

إلى ، )٧راجع الخریطة ( ١٩٣٧عام  (Peel)بییل  اللورد تقسیم فلسطین، بدءًا من خطةالبریطاني إلى وضعتها سلطات االنتداب  التيأدت الخطط 
وانطالقًا .العملیة ألي تقسیم منصف للمدینة ، اعترافًا بالطبیعة غیرهذا االقتراحوتم  .العربیة ةالدولة الیهودیة المقترحة والدولكل من عزل القدس عن 

  . إن لم یكن ال مفر منهمناطق الصراع العنیف؛ وهو أمر اعتقد المخططون أنه محتمل  القدس وبیت لحم الواقعة جنوبها نحو من الرغبة بمنع امتداد
  

انتداب بریطاني دائم على القدس وبیت لحم، بحیث یتم ربط هذه المنطقة بشاطئ یافا عبر ممر واسع یشمل معظم  إلى فرضاقتراح اللورد بیل  ادع
ة في المدینتین سكن المقدویتعین على البریطانیین ضمان حریة الوصول إلى األما. قرى غرب القدس الفلسطینیة، باإلضافة لقرى منطقة الرملة

استحضرت لجنة بیل وثیقة انتداب فلسطین األصلیة عندما تحدثت عن الحكم . وحمایة هذه األماكن والحفاظ علیها تحت إشراف عصبة األمم
 ،نهم الخاصةؤو ة شوالیهود في إدار  نالفلسطینیی، لكنها لم تذكر أي نص واضح حول مشاركة "ودیعة حضاریة مقدسة"البریطاني للقدس باعتبارها 

) القدس وبیت لحم(هذه الودیعة ال تخص الفلسطینیین وحدهم، وٕانما كافة الشعوب األخرى في العالم التي تعتبر إحدى أو كال هاتین المدینتین "
  ١".مقدسة لها

  

، )وٕان یكن تحت الحكم البریطاني" (دویلللت"بییل التي طرحها اللورد صیغة التبنت خطط التقسیم الالحقة، التي تم طرحها خالل سنوات االنتداب، 
في نفس الوقت، سعت بریطانیا جاهدة ). ٨و  ٧راجع الخرائط (مع تغییرات طفیفة اقتصرت على التعریفات اإلقلیمیة لمنطقة انتداب القدس المقترحة 

باعتقال وٕابعاد رئیس  ١٩٣٧جة لقیام بریطانیا عام العربي، الذي تفاقم نتی –لقد أدى التوتر الیهودي . لالحتفاظ بالسیطرة اإلداریة على العاصمة
أعد السیر ویلیام فیتزجیرالد، رئیس قضاة  ٢ .مرارًا بتفجیر نزاع خطیر في المدینة أنذربلدیة القدس، حسین فخري الخالدي، إلى تحیید دور البلدیة و 

هذه  وقد طرحت)". بلدة ذات مجلس بلدي ببراءة خاصة(بة خطة القص"، وتدعى ١٩٤٥المحكمة العلیا في فلسطین، خطة جدیدة للبلدیة في عام 
ویقوم . الخطة المحافظة على وحدة المدینة، لكنها اقترحت إنشاء مجالس عربیة ویهودیة منفصلة، مع إعطاء درجة من الحكم الذاتي لألحیاء المعنیة

. ة القضایا ذات العالقة بالمناطق المشتركة والمواقع المقدسةالمجالس المنتخبة ومراقب عضوًا باإلشراف على ١١مجلس إداري بریطاني مؤلف من 
المنطقة "لقد اعتبر فیتزجیرالد أن القدس غیر قابلة للتقسیم بذاتها، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد قدم خارطة لتقسیمات قطاعیة على طول خطوط 

  .مركزًا له نحو الجنوب وتكون البلدة القدیمة من الشمال ي العربيبینما یمتد الح غرب البلدة القدیمة، الیهودي یقع شمال الحي ٣".اإلداریة
  

التعبیر بأقوى  ومع إحالة المسألة الفلسطینیة إلى هیئة األمم المتحدة، تم إسقاط المقدمة التي تنص على إبقاء الحكم البریطاني على المدینة، فیما تم
وقد دعت خطة التقسیم الصادرة عن الهیئة العامة . المقدسة وحمایتها األماكنالمصطلحات عن المبادئ العریضة الخاصة بحریة الوصول إلى 

كم مربع تحت إشراف  ٢٥٨بمساحة تبلغ " Corpus Separatum"إلى إقامة منطقة دولیة ) ١٨١القرار ( ١٩٤٧لألمم المتحدة في شهر تشرین الثاني 
قریة فلسطینیة  ١٧شاطئ، ظلت المنطقة المقترحة تشمل بیت لحم باإلضافة إلى ومع االستغناء عن الممر المؤدي إلى ال. ووصایة األمم المتحدة

یهودي بلدیتین  ١٠٠.٠٠٠فلسطیني و  ١٠٥.٠٠٠سوف ینتخب تقریبًا  وضمن المنطقة الدولیة تلك. كبیرة ومستوطنتین یهودیتین رئیسیتین
ویقوم حاكم معین من قبل هیئة . ون المنطقة منزوعة من السالح ومحایدةمنفصلتین یتمتعان بشبه حكم ذاتي، بینما تضمن هیئة األمم المتحدة أن تك

وخالفًا . األمم المتحدة باإلشراف على إنشاء قوة شرطة دولیة، بحیث تتولى مسئولیة الشئون الخارجیة وضمان حریة الوصول إلى األماكن المقدسة
وات، یقوم بعدها مجلس الوصایة بمراجعة الوضع وٕاصدار المزید من سن ١٠للخطط السابقة، نصت هذه الخطة على إجراء استفتاء عام بعد 

  ٤.بما في ذلك احتمال تقسیم القدس –التوصیات 
  

لقد بدأت الهجمات العنیفة والهجمات المعاكسة على . وخطة التقسیم ككل، تحظى بالمصادقة حتى انهارت بالكامل المنطقة الدولیة،ولم تكد خطة 
، صعدت الملیشیا ١٩٤٨نیسان  ١وفي . قة المقترحة وكذلك على أحیاء القدس مباشرة بعد تصویت األمم المتحدةالقرى الواقعة ضمن المنط

 عربیة قریة ٣٩نیسان، تم ارتكاب مجزرة دیر یاسین، حیث تم بشكل كامل تفریغ  ٩وفي . الصهیونیة من اعتداءاتها ضد القرى الواقعة غرب المدینة
. منزل وعقار داخل المدینة نفسها، وتم طرد سكانها ومالكیها باتجاه الشرق ١٠.٠٠٠ت مصادرة ما یقدر بحوالي كما تم. حول القدس من سكانها

  ٥.لمدینةسقوط كامل ا لحمایة المدینة ومنعإلى مدینة القدس من الشرق  "الجیش العربي" أیار فقط دخلت القوات األردنیة ١٥وفي 
  

% ٨٥، كان تقریبًا )١٩٤٨نیسان  ١٤(فلسطین في في  لفین بالحفاظ على النظام وحمایة السكان المدنیینوعندما غادر البریطانیون الذین كانوا مك
 ١٩٤٨ )فبرایر(شباط وبحلول شهر  ٦.من مساحة بلدیة القدس قد تم مصادرته، وكانت عملیة ترحیل السكان الفلسطینیین الباقین في مراحلها األخیرة

من نقطة دخولكم للقدس، عبر لفتا : "أعلن بن غوریون أنه، المنطقةتدویل ر الجمعیة العامة لألمم المتحدة خطة أي بعد ستة أسابیع فقط من إقرا –
في المنطقة الغربیة ال یرى المرء أي عربي؛ وال أعتقد ...  %١٠٠الیهود یشكلون . ال یوجد أي عربي) ... حي فلسطیني(، رمیمه )قریة فلسطینیة(

  ٧."أن هذا الوضع سوف یتغیر


