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  ١٩٦٧- ١٩٤٨ ،القدس المقسمة
  

لقوات اإلسرائیلیة في محاولتها األخیرة اجتیاح البلدة القدیمة، وتصدت لبعد شهرین من دخول الجیش العربي األردني إلى الجزء الشرقي من المدینة، 
، وّقع الجنرال موشي دیان، ١٩٤٨ر شهر تشرین الثاني وفي أواخ. وتوقف القتال على طول خط الحدود األمامي الذي یقسم قلب القدس إلى شطرین

  ١".اتفاق كامل وحقیقي لوقف إطالق النار"قائد القوات اإلسرائیلیة في منطقة القدس، ونظیره األردني عبد اهللا التل على 
    

د مواقع كال الطرفین في المدینة على بمصاحبة وقف إطالق النار والتي تحدبدائي وعلى عجل وفیما بعد وصفت الخریطة التي تم رسمها على نحو 
األردن على اتفاق و بخصوص تقسیم القدس، لكن عند توقیع إسرائیل النهائیة حیث لم یكن القصد منها بتاتًا أن تكون الكلمة  ٢".خریطة غریبة"أنها 

  . ١٩٦٧القدس حتى العام استمر واقع ، تم اعتبارها النقطة المرجعیة الوحیدة، وبذلك ١٩٤٩الهدنة في رودس في شهر نیسان 
  

 ٨٠-٦٠لقد كان للخطوط الكثیفة التي رسمها كال القائدین أثرًا غیر متوقعا في خلق منطقة غیر واضحة واعتباطیة منزوعة السالح بعمق ما بین 
دونم،  ٨٥٠تبلغ مساحتها  منزل داخل هذه المنطقة الغامضة التي ١٢٥نتیجة لذلك، وقع حوالي . متر تتجه من الشمال إلى الجنوب عبر المدینة

لقد تم فتح نقطة عبور واحدة، سمیت بوابة ماندلبوم، كي یقوم من خاللها فریق مراقبة الهدنة التابع لألمم  ٣.موقع محصن ٥٥والمحاطة بحوالي 
تموین وموظفین كل أسبوعین من یشار إلى أن بنود الهدنة قد نصت على السماح بمرور قافلة . المتحدة بالمرور ومراقبة التزام الطرفین بالهدنة

القدس الغربیة إلى المنطقة المنزوعة السالح التي احتفظت بها إسرائیل في محیط مستشفى هداسا والجامعة العبریة وجبل سكوبس في القدس 
ي بیت الحكومة البریطانیة القدیم وقام فریق الهدنة التابع لألمم المتحدة، مع مؤسسات هیئة األمم المتحدة األخرى، بفتح مكاتب رئیسیة ف. الشرقیة

وفي النهایة أحیطت المنطقة المنزوعة السالح بسیاج من الجانبین . الواقع إلى الجنوب من المدینة، حیث أقیمت هناك منطقة أخرى منزوعة السالح
القدس قبل عام  من مساحة بلدیة %٤.٤وبشكل عام، شكلت المنطقة المقسمة . ، وسط ارتباك وتنافس على المواقع الدقیقة للخطوط١٩٦٢في عام 
   ٤%.٨٤.١٢على  إسرائیل من منطقة البلدیة، في حین سیطرت% ١١.٤٨امتدت السیطرة األردنیة على  ومن الشرق،  ،١٩٤٨

  

ي المنطقة إن احتفاظ إسرائیل بممر حصري لها یؤدي إلى منطقة جبل سكوبس كان یعني احتفاظها بسیطرة فعلیة على جمیع ممتلكاتها قبل الحرب ف
) اإلسرائیلي(بالمقابل، فقد الفلسطینیون ممتلكاتهم من األراضي في الجزء الغربي  ٥.دونم ١١٦والتي تبلغ مساحتها  –التي یسیطر علیها األردن 

ت أمالك حیث شكل. من منطقة القدس الغربیة% ٣٣.٧دونم، أو  ٥,٥٤٤بشكل تام وكلي، حیث كانت الملكیة الفلسطینیة هناك قبل الحرب تصل 
وفي  ٦.الباقیة% ٣٠نسبة  ١٩٤٨من المنطقة، في حین شكلت ملكیة الیهود قبل عام % ٣٦.٣واألمالك العامة ما نسبته اإلسالمیة األوقاف 

م وبحلول العا. دونم ١١,١٩٠، تقدر بحوالي ١٩٤٨، كانت أمالك المسیحیین والمسلمین الفلسطینیین، قبل عام )الشرقیة والغربیة(المدینة ككل 
   ٧.دونم ٢,٢٨٤، تراجعت ملكیة الفلسطینیین لألراضي الخاصة إلى ١٩٤٩

  

م وكما هو الحال في القرى والمدن الفلسطینیة المحتلة األخرى، عندما توقفت أعمال السلب والمصادرة العسكریة الشاملة األولیة، جرى تقسی
یشار إلى أنه تم إعطاء  ٨".حارس أمالك الغائب"وخلیفته " مالك المهجورةحارس األ"الممتلكات التي نهبتها القدس الغربیة بشكل رسمي من قبل 

. الختیار ما یریدون من بیوت الفلسطینیین الجمیلة والراقیة في أحیاء الطالبیة، والبقعة والحي األلماني" األولویة"المسئولین الحكومیین والوزراء حق 
على طول مناطق الخط " األقل قیمة"تي تم إنشاؤها حدیثًا بإرسال المهاجرین المتالك المنازل وبنفس الوقت، قامت وزارة االستیعاب اإلسرائیلیة ال

 المقدسینیهودي إلى بیوت  ١٦.٠٠٠، انتقل ما ال یقل عن ١٩٤٩وآب  ١٩٤٨وفي الفترة بین أیلول . األمامي وفي األحیاء والقرى المحیطة
معسكر "ع مذبحة شهدتها الحرب، تم افتتاح أشنرجل، وامرأة وطفل في  ١٠٠ر من أكث قتلوفي قریة دیر یاسین، حیث تم  ٩.الفلسطینیین
إلى  دیر یاسینواستقر الیهود البولندیین، والرومانیین والسلوفاك في أراضي القریة واستولوا على منازل القتلى والالجئین؛ وتم تغییر اسم ". للمهاجرین

   ١٠جفعات شاؤول
  
  

ائر المالیة الفلسطینیة بشكل دقیق في القدس تنطوي على صعوبات، حیث تم التوصل للعدید من التقدیرات لقد ثبت أن عملیة تقییم الخس
ومع فقدان غرب المدینة والقرى الواقعة خارجها، فقد الفلسطینیون ذلك الجزء المتطور من المدینة الذي تركزت فیه االستثمارات أثناء  ١١.المتضاربة

، قد قلص الهوة االجتماعیة زء الغربي، الذي یعتبر موطن لعائالت القدس التاریخیة الغنیة ومنطقة سكنیة جدیدة للنخبیذكر أن الج. فترة االنتداب
وبهذا الخصوص، یتذكر المقدسي روحي الخطیب، الذي تم تعیینه رئیسًا لبلدیة . بین البلدة القدیمة المحافظة والمناطق األقل تطورًا المحیطة بها

من القدس مدینة حزینة متهالكة المباني، ومشلولة التجارة ) الشرقي(لقد ورثنا من حكومة االنتداب في هذا الجزء : "، قائالً ١٩٥٧ام القدس الشرقیة ع
  ١٢".واالقتصاد، وخالیة من أیة موارد مالیة

 
  

جزء حیوي وال یتجزأ "ربیة، معلنًا عن المدینة ، قام بن غوریون بنقل مكتب رئیس الوزراء اإلسرائیلي من تل أبیب إلى القدس الغ١٩٤٩مع نهایة عام 
لكن مثل تلك اإلعالنات  ١٣".القدس في أیدینا وسوف تبقى في أیدینا"أن  بن الحسین ملك عبد اهللالوفي الجزء الشرقي، أعلن  ".من دولة إسرائیل

، كررت الجمعیة العامة لألمم ١٩٤٩ر تشرین الثاني وفي شه. بشأن السیادة على القدس جاءت بعكس موقف هیئة األمم المتحدة والمجتمع الدولي
الراهنة، لكن المتحدة دعمها لحل المنطقة الدولیة في المدینة، بینما أصدرت كل من المملكة المتحدة والوالیات المتحدة بیانات تقر فیها بالتقسیمات 

  . ١٩٦٧المدینة في حزیران  باحتالل بقیةإلى أن قامت إسرائیل  وظل تقسیم المدینة قائماً  ١٤".بانتظار تقریر مصیر وضع المنطقة النهائي"فقط 


