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  : املدينة املهجّرة١٩٤٨القدس 

  سليم تماري
الطـــالبيـــة والبقعـــة والقطمون وعين كـــارم ولفتـــا، إىل جـــانـــب قرى وضـــــــــــواح كثيرة 

أن مثلها، تم تدميرها وإجالء ســــــــــكانها عن القدس الغربية وكاد التاريخ ينســــــــــاها، بعد 
  .١٩٤٨احتُلت واستوطنت بعد نكبة 

وطوال خمســـــــــــين عـامـاً بقيـت ذكرى هـذه القرى والضـــــــــــواحي مشـــــــــــتعلـة يف أذهـان 
ين الذين تم اقتالعهم ووجدوا أنفســــــهم فجأة يف اجلانب الفلســــــطينيعشــــــرات اآلالف من 

اآلخر من حدود الهدنة، ثم يف عمان وبيروت ودمشــــــق، ويف شــــــتات عربي وأجنبي أبعد 
ا حدث يف مدن وقرى الســاحل، قامت القوات اليهودية بإجالء كل الســكان من ذلك. وكم

. ومل يســـلم من هذا املصـــير ســـوى  العرب عن الضـــواحي الغربية والقرى، وبطردهم شـــرقاً
  قريتي أبو غوش وبيت صفافا.

وقد انفرد الكاتب املقدســــي األرمني جون روز، الذي اســــتطاع البقاء يف البقعة بعد 
بة عن مصـــــــــــير هذه األحياء ومصـــــــــــير القلة القليلة. من العائالت غير االحتالل، بالكتا

التي مل يجر طردهــا (معظمهــا من احلراس والعــاملين يف أديرة املنطقــة). فهو  اليهوديــة
تم نهب جميع البيوت العربية التي أُجلي ســكانها ومل يبق  ١٩٤٨يقول: "يف أواخر ســنة 

فقد شارفت أعصابنا على االنهيار وأصبحت فيها أثاث أو شيء يذكر. أمّا نحن الباقين 
أمضــى روز أربع ســنين    )١(حياتنا شــبيهة بمعســكرات اإلبادة على حفة ميدان املعركة."

، ثم اجتاز بوابة مندلبوم الفاصـــلة خلط الهدنة وانتقل ١٩٥٢يف حي البقعة، حتى ســـنة 
ة فريدة بعد، القدس الشــــــــرقية. وبقيت قصــــــــة حياته شــــــــهادإىل ما أصــــــــبح يســــــــمى، فيما 

  ملصير أحياء القدس الغربية يف زمن احلرب.
تم  اليهودويف اجلانب اآلخر، يف عملية اقتصــــــــــرت على بضــــــــــع مئات من الســــــــــكان 

. بعدها أصــبحت خطوط الهدنة، اإلســرائيليإجالء القاطنين باحلي اليهودي إىل اجلانب 
 التجمعات اإلثنية، حدودأول مرة يف التاريخ احلديث للمدينة، هي احلدود الفاصلة بين 

                                                            
   مقدمة كتاب سيصدر باإلنكليزية قريباً عن مؤسسة الدراسات املقدسية يف القدس العربية

  بعنوان:
  Neighbourhood and its Fate in the War.Jerusalem 1948: The New City’s Arab  

   مدير مؤسسة الدراسات املقدسية يف القدس، وأستاذ مشارك يف قسم علم االجتماع يف جامعة
 بير زيت.

)١(  (London: Armenians of Jerusalem: Memories of Life in Palestine John H. Melkon Rose, 
Radcliffe Press, 1993). 
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  العرب واليهود.
يهــدف هــذا الكتــاب إىل إعــادة صـــــــــــوغ عمليــة الطرد والنزوح التي أصـــــــــــــابــت أهــايل 
القدس، وإىل رســــــــم عاملهم الباهي الذي دمرته احلرب. كما يهدف إىل اســــــــتعادة نســــــــيج 

ل احليــاة اليوميــة يف القــدس؛ هــذه احليــاة التي طغى عليهــا، الحقــاً، وموّه رؤيتهــا اجلــد
بشــــــــأن الهوية الدينية للمدينة وجغرافيتها املقدســــــــة.  - والصــــــــهيوين حتديداً -  القومي

واســــــــــتعادة ما هو "طبيعي" هنا هو اســــــــــتعادة مدينة حيّة متصــــــــــارعة تتمايز بأحيائها 
وحــاراتهــا وطوائفهــا، ويجمع بين ســـــــــــكــانهــا، يف النهــايــة، انتمــاءات مشـــــــــــتركــة للمــدينــة 

قسمها إىل مدينتين: شرقية وغربية؛ عربية ويهودية، الدينوية. فاملصير الالحق للقدس 
. وإذ نحاول أن نتجاوز هذا التقســـــــــــيم يف التحليل  منقســـــــــــمة قومياً وموحدة عســـــــــــكرياً
التاريخي، يف اجتاه ما كانت املدينة عليه، إالّ إنه يعود فيفرض نفســــــــــــه علينا كوحدة 

  حتليلية.
      

ر غير معهود لنــا اليوم. فهي مــدينــة يف الصـــــــــــور التــاليــة تظهر لنــا املــدينــة يف إطــا
يطغى عليهــا احلراك االجتمــاعي، والتعــدديــة اإلثنيــة، وتبــاينــات طــائفيــة تعيش نهــايــة 

قة ملصــــــــلحة اعتماد ضــــــــيعصــــــــر ما قبل احلداثة، وعصــــــــبيات حملية تتجاوز حدودها ال
متبادل وتضـــــــامن حضـــــــري. هذا املزيج املدهش من اإلثنية الهجينة يتجلى يف تعايش 

ي مع احملدث، والعلماين مع األصـــــــــــويل، األمر الذي أضـــــــــــفى على املدينة ثقافة التقليد
كوزموبوليتانية جندها يف العامل الفكري خلليل الســــكاكيني، الكاتب واملفكر املقدســــي، 

كما جندها يف الكثير من الكتابات    )٢(الهارب من البلدة القديمة إىل حداثة القطمون.
وملؤلفين عرب ويهود وإنكليز عايشـــــوا حقبة االنتداب  املعاصـــــرة والالحقة للســـــكاكيني

 Lettersأو اســــــــترجعوا طفولتهم فيها (أنظر: توماس هودجكن، "رســــــــائل من فلســــــــطين" (

from Palestine "؛ إدوارد ســـــــــــعيــد، "طفولــة يف القطمون"؛ جون روز، "األرمن يف القــدس(
)Armenians of Jerusalemاموس أوز، "جبل الشــــــــر" )؛ هالة الســــــــكاكيني، "القدس وأنا"؛ ع
)Hill of Evil Counsel(وجندها أيضــــــاً يف املســــــاهمات اإلثنوغرافية يف هذا الكتاب ،( - 

  مدينة بدأت حتبو نحو احلداثة، ثم شلتها احلرب عن مسارها.
تتعــارض حيويــة هــذه األحيــاء الغربيــة مع النمو التقليــدي احلــديــث للمــدينــة خــارج 
أســــــــوار البلدة القديمة  يف اجتاه الشــــــــرق والشــــــــمال (وادي اجلوز؛ باب الســــــــاهرة؛ الطور؛ 
الشــيخ جراح). هنا بدأت عائالت أعيان وأشــراف املدينة بناء منازلها الفخمة مع نهاية 

ا نحو الغرب (الشـــــــــــيخ علي اخلليلي، آل النمري، آل القرن املـــاضـــــــــــي. واجتهـــت قلـــة منهـــ
احلــديثــة والســـــــــــــابقــة للمشـــــــــــروع  اليهوديــةالوعري)، حيــث وجــد أيضـــــــــــــاً بعض األحيــاء 

                                                            
  ).١٩٥٨كاكيني، "كذا أنا يا دنيا" (القدس، خليل الس  )٢(
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(من أهمها مشـــــروعا البارون إدموند دو روتشـــــيلد يف حيّ مونتفيوري وحي  الصـــــهيوين
بية جاء مع يمين موشـــــــيه قبالة جبل صـــــــهيون). إالّ إن النمو احلقيقي لهذه األحياء الغر

النهضـــــــــــة االقتصـــــــــــادية التي رافقت املشـــــــــــاريع العامة حلكومة االنتداب، وتبلور طبقة 
جــديــدة من التجــار وأصـــــــــــحــاب املهن وموظفي الــدولــة. واســـــــــــتفــادت الطبقــة الوســـــــــــطى 

من هذا التوســــع، وخصــــوصــــاً عندما برزت أجهزة الدولة واجليش والشــــرطة  الفلســــطينية
دت على انتقال هذه الطبقة من اكتظاظ وتخلف داخل العاصــــمة يف العشــــرينات، وســــاع

البلدة القديمة إىل الضواحي البورجوازية احلديثة يف القطمون والطالبية والبقعة. كذلك 
يف القدس من اقتصـــاد االنتداب، فعززت نموها يف رحافيا،  اليهوديةاســـتفادت اجلالية 

(النمري، ممتــــدة ومــــاقور حــــاييم، وتــــالبيوت. كمــــا تكونــــت أحيــــاء مؤلفــــة من عــــائالت 
واملســـــــلمون واملســـــــيحيون يف جيرة  اليهودي، والشـــــــماعة)، وأحياء تعايش فيها روالوع

  حميمة ووئام (روميما، واملصرارة، ومئاه شعاريم).
تكونت األحياء العربية من تشــــــــــكيالت عدة ارتبطت بشــــــــــبكات التضــــــــــامن العائلي، 
. نســتطيع هنا أن  وبعالقتها بالســلطة العثمانية، وبمشــايخ القرى اجملاورة للقدس غرباً
نشـــــــــــير إىل ثالثة عوامل تضــــــــــــافرت على دفع حركة الهجرة والعمران إىل هذه األحياء 

) ٢لعائالت معينة يف مقابل خدماتها للدولة؛  ) إقطاعات الدولة العثمانية١اجلديدة: 
) تخصـــــــــــيص أراضـــــــــــي وقف ٣توطيــد الوقف العــائلي يف أرض متروكــة غربي املــدينــة؛ 

لطائفة االكنائس املســـــــــــيحية (معظمها من أمالك دير الروم األورثوذكس) ألتباعها من 
اريع من أجل إســـكان العائالت التي ضـــاقت بها حارات املدينة داخل الســـور. ورافق مشـــ

العمران العائلي العربي، يف هذه الفترة، نمو عمراين حثيث قامت به مؤســـــســـــات األديرة 
ان ، وجتمعات األملاليهوديةاملسيحية (يوناين وفرنسي وإيطايل)، واملؤسسات اخليرية 

  الهيكليين التي بدأت ترسيخ وجودها يف التالل الغربية قبيل بداية القرن.
وثقة يف أحياء القدس الغربية أحياء آل النمري وآل من أقدم مشـــــــــــاريع العمران امل

الوعري يف البقعــة العليــا والتحتــا. بينمــا جنــد أن أعيــان القــدس، مثــل آل احلســـــــــــيني وآل 
يف اجتاه طريق نابلس.  -  النشاشيبي واخلطيب، امتدت سكناهم نحو األحياء الشمالية

التاســـع عشـــر من مشـــايخ واكتســـب آل النمري أراضـــي جديدة يف العقد الســـابع من القرن 
ا آل    ) ٣(بعالقــات جتــاريــة. - كمــا يبــدو - املــاحلــة وبين جــاال الــذين ارتبطوا معهم أمــّ

الوعري، فقد أقنعوا املتصرف العثماين بنقل أراضي ميري يف البقعة اجلنوبية (التحتا) 
ويف    )٤(إليهم وتم تســـــــــــجيلها وقفاً ذرياً للوعرية كما هو احلال بالنســـــــــــبة إىل النمامرة.

أواخر العشـــــرينات ظهرت يف املنطقة ســـــوق خاصـــــة بها (ســـــوق النمري)، وتطورت فيما 
                                                            

طــــــاهر النمري، "حــــــارة النمــــــامرة يف البقعــــــة"، خمطوطــــــة غير منشـــــــــــورة (القــــــدس، تشـــــــــــرين   )٣(
  ).١٩٩٥الثاين/نوفمبر 

  املصدر نفسه.  )٤(
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ع فالحو القرى اجملاورة، وللبيع املفرق ألحياء  بعد إىل ســـوق للجملة من أجل أن يتبضـــّ
  النمامرة والوعرية.

أّما ملكيات األديرة واألوقاف املســـــــــــيحية فقد أحدثت زخماً جديداً يف نمو األحياء 
األورثوذكســــــــــية، الروســــــــــية بية غربي املدينة، معظمها اعتمد على ملكيات الكنائس العر

واليونــانيــة، يف املصـــــــــــرارة والطــالبيــة والقطمون. وهنــا جنــد نموذجين للتصـــــــــــرف يف 
ثة كوقف كنســـي حلمايتها من الســـلطة والعقارات: األول، تســـجل عائالت أراضـــيها املور
الثــاين، قــامــت األديرة بتحويــل ملكيــات احلكوميــة (وخصـــــــــــوصـــــــــــــاً يف العهــد العثمــاين)؛ 

كنســـــــــــية، عن طريق إيجارات طويلة املدى، أو قطاعات تملك، إىل أفراد الطائفة التابعة 
  لها.

وما أن حلت األربعينات حتى بدأت هذه األحياء تلتصـــــــــــق بملكيات القرى احمليطة 
بروز ضـــــــــــواح  بهــا. وقــد أدى هــذا االمتــداد إىل تبلور نمطين من العمران اجلــديــد: األول،

كما هو  - أو باألحرى قرى أصـــــــــــبحت تشـــــــــــكل حارات ممتدة للمدينة - مدينية مريّفة
احلال بالنســـبة إىل لفتا واملاحلة ودير ياســـين وعين كارم؛ الثاين، تالصـــق هذه األحياء 

   )٥(أشــــــكنازية مثل ماقور حاييم ومئاه شــــــعاريم ورحافيا. يهوديةالعربية ومســــــتعمرات 
ضـــمن البناء احلضـــري ملدينة القدس  الفلســـطينيةج اقتصـــاد القرية وقد ســـاعد يف اندما

ازدياد الطلب على األيدي العاملة املاهرة يف قطاع البناء، واســـــــــــتيراد املادة اخلام من 
حمــاجر هــذه القرى. يف مقــابــل ذلــك ازداد تــدفق احملــاصـــــــــــيــل الزراعيــة لهــذه القرى على 

وخصــوصــاً بعد إنشــاء خط ســكة احلديد أســواق املدينة مع حتســن الطرق ووســائل النقل، 
بين يافا والقدس (مروراً بقرية بتّير)، وتدشــين خطوط باصــات جديدة، ومد شــبكة طرق 

  مزفتة تربط املدينة بلوائها.
وقــد شـــــــــــكلــت منــاطق "التمــاس" بــاألحيــاء اجلــديــدة (وهي املنــاطق بمحــاذاة أحيــاء 

ربية مشـــتركة، حيث عززت ع - يهوديةاملصـــرارة وروميما والطالبية) بدايات جتمعات 
أنماط التبادل واالعتماد االقتصــــــادي واملؤســــــســــــاتي أشــــــكاالً من التعايش االجتماعي. 

، التي أعدها ســــــــــــامي هداوي، يتجلى هذا ١٩٤٦ويف خريطة امللكيات العقارية لســـــــــــنة 
احليز املشـــــــــــترك بوضـــــــــــوح، وتتبين حقائق اجتماعية جديدة بشـــــــــــأن التوليفات اإلثنية 

هذه اخلريطة واقع مدينة ما زالت منقســــــــمة إىل جمموعات إثنية (ومن للمدينة. وتعكس 
الســـــــــــابق ألوانه اســـــــــــتعمال تعبير "قومية" يف هذا اجملال)، لكنها تقســـــــــــيمات برزت من 

                                                            
وا كان اليهوديجب احلذر هنا من االســــــــــتعمال املغلوط فيه لكلمتي عربي ويهودي. فكثيرون من   )٥(

ين العرب كــانوا يف الواقع الفلســـــــــــطينيعربــاً (بــاملعنى اللغوي على األقــل)، ونســـــــــــبــة عــاليــة من 
يتشــــــــكلون من أقليات غير عربية، مثل اليونان واألرمن. إالّ إن املســــــــتعمرات املشــــــــار إليها هنا 

م هاألشـــــــــــكناز الذين يتكلمون اللغة الييديشـــــــــــية يف تعامل اليهودكانت، يف الغالب، تتكون من 
  وال يمكن اعتبارهم عرباً يف هذا احلال. -  اليومي
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  )٦(طياتها أنماط اجتماعية خمتلطة ومشتركة.
نرى يف كتابات املؤرخين العرب العلمانيين نزعة مبالغاً فيها إىل تصـــوير حاالت 

ام واإلخــاء بين عرب ويهود القــدس قبــل حرب فلســـــــــــطين عــامــة وبروز التيــار االنســـــــــــجــ
ل يف تاريخ القدس"؛  الصـــهيويناالســـتيطاين  خاصـــة (أنظر مثالً: عارف العارف، "املفصـــّ

 الصـــــــــــهيوينحممد أديب العامري، "عروبة القدس"). يف اجلانب اآلخر نرى يف التاريخ 
كأنه تناقض أزيل يعود إىل غابر العصور.  اليهودنزعة إىل تصوير الصراع بين العرب و

كانت حممية بصفتها من أهل  اليهوديةويف أحسن األحوال، يوضح هذا أن اجملموعات 
الذمة خالل احلكم العثماين واخلالفات اإلســـــالمية األُخرى يف مصـــــر وبالد الشـــــام. ويف 

العرب  واطنينواملالفلســـــــطينية  اليهوديةالواقع، توضـــــــح العالقات اليومية بين اجلوايل 
كما تم جمعها من مصــــــــــــادر  -  من مســـــــــــلمين ومســـــــــــيحيين يف أواخر القرن املاضـــــــــــي

  أن الصورة أكثر تعقيداً، لكنها حتماً ليست صورة سلبية. - معاصرة
ساهمت سلطات االنتداب يف تهيئة األوضاع لالندماج االجتماعي بواسطة أنماط 

ســـــــــمات احلداثة الثقافية وعوملة االســـــــــتثمار والتوظيف واملشـــــــــاريع العامة. ومع ظهور 
أنماط احلياة األوروبية يف الشـــرق األوســـط، نالحظ بدايات "احلارات اخملتلطة" يف يافا 
وحيفا ويف أحياء كثيرة من القدس، مثل روميما والشـــــــــــماعة واملصـــــــــــرارة. ويف مقابل 

 نتين يف أوســــــاط املهاجريالصــــــهيونيهذه األنماط أدى انتشــــــار األيديولوجيا والثقافة 
إىل إحداث ردة فعل قومية يف األوســـــــــــاط العربية، األمر الذي أضـــــــــــعف العالقات  اليهود

الطــــائفيــــة  -  بصـــــــــــورة عــــامــــة، وقوى العالقــــات فوق اليهوداالجتمــــاعيــــة بين العرب و
(القومية) بين املســــــيحيين واملســــــلمين العرب. ومما ســــــمح بتقوية هذه النزعة هو غياب 

لغة التخاطب يف أوســـــــــاط يهود القدس بعكس الوضـــــــــع اخللفية العربية واللغة العربية ك
تتكلم  التي اليهوديةالســــــائد يف اخلليل وطبرية وصــــــفد، حيث توجد أغلبية من الطوائف 

  العربية.
ويف جوهر الصــــــــراع اإلقليمي يف القدس كانت قضــــــــية تنظيم األراضــــــــي وترســــــــيم 

ن من مســـــــــــيحيي ون العربالفلســـــــــــطينيحدود البلدية يف فترة االنتداب. إذ بينما شـــــــــــّكل 
ومســـــــــــلمين أغلبيــة يف لواء القــدس كوحــدة تشـــــــــــمــل القرى والبلــدات احمليطــة بــاملــدينــة، 

ألف  ٩٩٬٤: ١٩٤٧أن يصبحوا أغلبية السكان داخل حدود البلدية (سنة  اليهوداستطاع 
وقــــد راجع املؤرخ البريطــــاين مــــايكــــل دمبر    ) ٧(ألف عربي). ٦٥٬١يهودي يف مقــــابــــل 

لفترة االنتداب وتوصـــــــــــل إىل تفســـــــــــيرين لهذا التمايز يف نســـــــــــب األدبيات الديموغرافية 
                                                            

يُلفت نظر القارئ إىل أنه يجب احلذر من إقامة افتراضـــــات بشـــــأن التطابق بين حيازة امللكيات   )٦(
  يف القدس وبين استئجارها أو استعمالها من قبَل جمموعات إثنية أو طائفية.

" (القدس: مركز القدس لإلعالم ١٩٩٦ -  ١٨٥٠وليد مصـــــــــــطفى، "القدس عمران وســـــــــــّكان: من   )٧(
  ).١٩٩٧واالتصال، 
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  السكان.
األول، إن اإلحصـــــــــاءات االنتدابية اعتادت احتســـــــــاب املهاجرين الذين وصـــــــــلوا إىل 

، ثم انتقلوا بعدها إىل تل أبيب ومناطق أُخرى، كأنهم باقون يف ١٩٤٦القدس قبل سـنة 
  القدس.

القدس ســــــــكان األرياف احمليطة  الثاين، إن هذه اإلحصــــــــاءات اســــــــتثنت من ســــــــكان
بــالقــدس الــذين يعملون يف املــدينــة (مثالً العــاملين يف املــدينــة من ســـــــــــكــان لفتــا ودير 

الذين يســــــــكنون خارج حدود  اليهودياســــــــين)، بينما احتســــــــبت يف الوقت ذاته الســــــــكان 
البلدية على أنهم من ســـــــــــكان املدينة (مثالً ســـــــــــكان بيت فيغان ورمات راحيل وماقور 

  )٨(الديموغرايف الهيكلي". ، وهي عملية التفافية مشوهة يسميها دمبر اإلحصاءحاييم)
إالّ إن عملية الدمج واالســـــــــــتثناء االنتقائي لألحياء مل يكونا العامل احلاســـــــــــم يف 

والعربية يف فترة االنتداب. فالعنصــــــــر األهم جنده  اليهوديةالتمييز بين تنظيم احلارات 
كانت حريصــــــة على  اليهودييف طريقة تنظيم األحياء. ذلك بأن مؤســــــســــــات الييشــــــوف 

اجلـديـدة داخـل حـدود البلـديـة يف املنطقـة الغربيـة والشـــــــــــمـاليـة  اليهوديـةتنظيم األحيـاء 
هيكليـــة  الغربيـــة للمـــدينـــة. وكـــانـــت تخطط لهـــذه األحيـــاء مســـــــــــبقـــاً عن طريق خمططـــات

مدروســـــــــــة قبل تطبيقها. هذا كان احلال بالنســـــــــــبة إىل الكثير من "األحياء احلدائق" كما 
   )٩(كانت تسمى، مثل أحياء تالبيوت ورحافيا، التي صممها املهندس ريتشارد كوفمان.

األحياء، إىل الطابع املنظم واملبرمج وتشير روشيل ديفيس، يف دراستها عن نشوء هذه 
، يف مقــابــل أنمــاط البنــاء غير املنظم واملبني بمبــادرات فرديــة ليهوديــةالهــذه األحيــاء 

  )١٠(وعائلية يف األحياء العربية احلديثة.
      

ثمة دراسات قليلة تعالج سير املعارك التي أدت إىل سقوط القدس الغربية وعملية 
ضوء . وقد ساهمت مذكرات بهجت أبو غربية يف إلقاء ال١٩٤٨طرد سكانها العرب سنة 

ويف هذا الكتاب يصــف ناثان كريســتال    )١١(الفلســطيني للحرب. -  على اجلانب العربي
                                                            

)٨(  (New York: Columbia University The Politics of Jerusalem since 1967 Michael Dumper, 
62.-Press, 1997), pp. 61 

  وبشأن موضوع تسجيل السكان بحسب مكان الوالدة، أنظر: 
 ine: Population History and Statistics of the The Population of PalestJustin McCarthy, 

(New York: Columbia University Press, 1990), p. Late Ottoman Period and the Mandate 
14.-165, Table A 8 

)٩(  (New York: Simon and Schuster, 1990), pp. The Illustrated Atlas of Jerusalem Dan Bahat, 
132.-131 

)١٠(  The Rochelle Davis, "Ottoman Jerusalem: The Growth of the City outside the Walls," in 
(Jerusalem: Institute of Jerusalem New City’s Arab Neighbourhood and its Fate in the War 

Studies), Forthcoming.  
ت املناضــــل بهجت أبو غربية : مذكراالفلســــطينيبهجت أبو غربية، "يف خضــــم النضــــال العربي   )١١(
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اجلانب العســـــــــكري لالســـــــــتيالء على القدس الغربية وعملية تهجير ســـــــــكانها العرب. كما 
موظف القنصــلية اليونانية يف القدس أضــفنا يف امللحق مذكرات قســطنطين مافريدس، 

خالل احلرب، الـــذي دوّن عمليـــة إجالء ســـــــــــكـــان القطمون والبقعـــة إىل البلـــدة القـــديمـــة، 
يف اجتــاه القــدس الغربيــة. وقــد غطــت هــذه  اليهوديواإلجالء املعــاكس لســـــــــــكــان احلي 

، وترجمها عن ١٩٤٨كانون األول/ديســـــــــــمبر  ٣٠أيار/مايو و ١٤املذكرات الفترة بين 
ونــانيــة حنــا طليــل، وســــــــــــاهمــت مقــدمــة موســـــــــــى البــديري يف وضـــــــــــعهــا يف ســـــــــــيــاقهــا الي

  )١٢(التاريخي.
من القضايا املنهجية التي واجهتها هذه الدراسة مشكلة تكوين التجمعات العربية 

، يليف القدس يف فترة ما قبل احلرب. ذلك بأن تعبير "القدس الغربية" يف حد ذاته إشكا
وال يوجد له  ١٩٤٩تكوّن نتيجة رســـم خطوط الهدنة ســـنة إذ إنه يشـــير إىل حيز جغرايف 

وجود اجتماعي قبل ذلك. فاألحياء العربية التي أنشــــــــئت غربي املدينة يف العشــــــــرينات 
والثالثينات من القرن العشـــــــــرين، كما هو احلال بالنســـــــــبة إىل امتدادات قرى عين كارم 

خارج عالقتها اإلدارية ولفتا واملاحلة، مل تتبلور كجســـــــــــم اجتماعي أو إداري مســـــــــــتقل 
بالبناء احلضــري للمدينة ككل، وخارج شــبكة العالقات االقتصــادية التي ربطت القدس 
بمدينتي حيفا ويافا. وبما أنه من أهداف هذه الدراســــــــــة أن تعاين مصــــــــــير هذه األحياء 
وســـــــــــكانها بعد احلرب، فقد قررنا أن نســـــــــــتعمل تعبير "القدس الغربية" بمعناه احلايل، 

، بهدف إعادة صـــــــوغ تشـــــــكيل هذه األحياء وتقويم مصـــــــير ١٩٤٨هر بعد ســـــــنة والذي ظ
  ممتلكاتها والجئيها.

كما تظهر مشـــكلة أُخرى جراء اســـتعمال إشـــارات الهوية القومية. فكلمة "فلســـطيني" 
من ســـــــــــكــان املــدينــة.  اليهوديف الفترة االنتــدابيــة كــانــت تشـــــــــــير إىل املواطنين العرب و

بلورت لتشــــــير إىل الســــــكان املســــــيحيين واملســــــلمين معاً، يف وطبعاً، فإن كلمة "عربي" ت
وازدياد الهجرة  ١٩٣٦وخصـــــــــــوصـــــــــــاً بعد ثورة  -  مقابل يهود فلســـــــــــطين، الذين أخذوا

وأهدافها. ومما زاد يف  الصهيونيةيتماثلون مع احلركة  -  من أوروبا الفاشية اليهودية
وصـــاً يهود صـــفد وطبرية تعقيد هذه املســـألة أن أعداداً كبيرة من يهود فلســـطين، وخصـــ

، كانوا يتكلمون اليهودواخلليل، وقســــــماً ال يســــــتهان به من ســــــكان يافا وحيفا والقدس 
 فلســـــــــطينيةالعربية بصـــــــــفتها لغتهم األم. من جهة أُخرى عاشـــــــــت يف القدس جمموعات 

أو العربية، لكن أفرادها كانوا فلســــــطينيين قبل  اليهوديةأُخرى مل تعرّف نفســــــها ضــــــمن 
كل شـــــيء، ومن هؤالء: األرمن واليونان والســـــريان واحلبش يف البلدة القديمة، واألملان 

                                                            
  ).١٩٩٣ الفلسطينية" (بيروت: مؤسسة الدراسات ١٩٤٩ -  ١٩١٦

)١٢(  Nea December 30 1948," -Constantine Mavrides, "Jerusalem Diaries: Old City May 14
1948.Sion,  

  تصدر اجمللة عن بطريركية الروم األورثوذكس يف القدس (باليونانية). 
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البلدة اجلديدة. فهؤالء كلهم كانوا مقدســـــــــــيين وفلســـــــــــطينيين، مع أنهم مل الهيكليين يف 
 "فلســــــــطيني عربي" يف يحصــــــــلوا على اجلنســــــــية االنتدابية، وال يجوز أن نســــــــتعمل تعبير

اإلشـــــــــــــارة إليهم. فــاحلــل األمثــل لهــذه احلــاالت أن نســـــــــــتعمــل تعبير "عربي" إشـــــــــــــارة إىل 
املقدســــــــيين املســــــــيحيين واملســــــــلمين الناطقين بالعربية بصــــــــورة عامة، وأن نســــــــتعمل 
التعبير املذهبي (مســـــــلم، ويهودي، وكاثوليكي، وأورثوذكســـــــي) عند معاجلة أوضـــــــاعهم 

. وبما أن املؤســــــــســــــــات املذهبية أدت الطائفية، كما هو احل ال يف امللكيات الوقفية مثالً
دوراً حاسماً يف نمو وامتداد أحياء القدس يف االجتاه الغربي، فإن هذا االستعمال مبرر 
تاريخياً وإن كان يبدو إشـــــكالياً بمقاييس اليوم. وال شـــــك يف أن "الضـــــحية األوىل" لهذه 

من غير العرب  الفلســـــــــــطينيــةثنيــة هي األقليــات االختزاالت يف اســـــــــــتعمــال املفــاهيم اإل
(مثــل األرمن واليونــان)، التي ســـــــــــرعــان مــا تــذوب هويتهــا ضـــــــــــمن اجملموعــات  اليهودو

  الدينية واإلثنية األُخرى.
، وإحياء إســــــرائيلبالذكرى اخلمســــــين إلنشــــــاء دولة  الصــــــهيونيةإن احتفال احلركة 

أن أســــباب وظروف هجرة الالجئين ين ذكرى النكبة يثيران اجلدل جمدداً بشــــالفلســــطيني
وتشـــــتتهم. وتعالج هذه الدراســـــة، بالتفصـــــيل، األوضـــــاع التي ســـــبقت احلرب، والعمليات 
العســـــــــــكرية التي أدت إىل اقتالعهم من أحيائهم وقراهم وتشـــــــــــتيتهم يف أنحاء املعمورة 
كافة. وأخيراً، حتلل مســـــــــألة األراضـــــــــي وامللكيات األُخرى التي صـــــــــنفتها جلنة التوفيق 

بشـــــأن فلســـــطين. وال شـــــك يف أن مســـــائل كثيرة تواجه أية حماولة للوصـــــول إىل  الدولية
تقويم شـــامل لهذه امللكيات، ذلك بأن التســـوية التي بدأها العثمانيون لتســـجيل أراضـــي 

مل تكن اكتملت يف الفترة االنتدابية. وبالتايل، فإن سجالت الطابو  ١٨٥٨فلسطين سنة 
وعلى الرغم من ذلك، فإن يف اإلمكان توثيق معظم هذه  ال تغطي هذه العقارات كافة.

امللكيــات من خالل ســـــــــــجالت الضـــــــــــرائــب املــدفوعــة حتى يف احلــاالت التي تغيــب فيهــا 
ســـجالت الطابو. وقد قام الباحث ســـلمان أبو ســـتة، من خالل بحثه الدقيق بشـــأن أمالك 

  )١٣(ين، بتوفير ملخصات إجمالية لهذه العقارات.الفلسطينيالالجئين 
أمّا مصـــير الالجئين وأماكن توزعهم يف الشـــتات فتبقى العملية األصـــعب. وحتتفظ 

وا) ين يف الشرق األدنى (األونرالفلسطينيوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
لة عن كل الالجئين املســــــتحقين للخدمات االجتماعية واملســــــجلين يف  بســــــجالت مفصــــــّ

ربية وقطاع غزة واألردن ولبنان وســـــــورية). وبما مناطق خدماتها اخلمس (الضـــــــفة الغ
أن قســــماً كبيراً من الجئي الضــــواحي الغربية للقدس يتحدر من أبناء الطبقات الوســــطى 
فإن أعدادهم ال تظهر بدقة يف هذه الســـــجالت نتيجة ابتعادهم عن تســـــجيل أنفســـــهم يف 

  أن تُعامل بحذر.سجالت األونروا، وبناء عليه فإن األرقام التي نوردها أدناه يجب 

                                                            
)١٣(  Forthcoming, 1999.Palestinian Property in West Jerusalem, Sitta, n Abu aSalm 
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) .U.R.Sيف فيينا ( ١٩٧٩إن نظام التســــــــــجيل املوحد الذي أنشــــــــــأته األونروا ســــــــــنة 
يشـــمل معطيات عن أربع فئات من الجئي الضـــواحي الغربية للمدينة، وعن فئة خامســـة 

ا الفئـــــات املـــــدينيـــــة فهي: "الجئو املـــــدينـــــة اجلـــــديـــــدة"؛    ) ١٤(من الجئي قرى اللواء. أمـــــّ
البلدة القديمة". وتشــــــــــمل آخر فئتين ســــــــــكان  -  "فقراء القدس"؛ "القدسعام"؛  - "القدس

القدس الذين قضت احلرب على مصادر دخلهم من دون أن تشردهم من مساكنهم (وهم 
بذلك أقرب إىل وضــع القرى احلدودية يف الضــفة الغربية وقطاع غزة). ومن أجل معرفة 

ئتين وحتليـل معطيـاتهمـا يف ، قمنـا بعزل أول ف٩٤٨١مصـــــــــــير أهـايل املـدينـة يف حرب 
  اجلدول التايل:

 

 
 

ما زالوا يقطنون، يف  ١٩٤٨تبيّن هذه املعطيات أن الجئي مدينة القدس يف حرب 
معظمهم، بــــــالضـــــــــــفــــــة الغربيــــــة. كمــــــا أن معظمهم موجود، اليوم، يف القــــــدس العربيـــــة 

نصــــــف وتشــــــمل األردن ثاين أكبر جتمع، نحو    )١٥(وضــــــواحيها، ويف رام الله وبيت حلم.
حتتويه الضـــــــفة الغربية. أمّا قطاع غزة وســـــــورية ولبنان فيشـــــــمل باقي هذه التجمعات. 
وتبين إحصــــــــــــاءات األونروا، يف املقابل، أن جممل عدد الالجئين من القرى املقدســـــــــــية 

، ومن هؤالء يقطن نحو ١٩٩٧الجئـــاً ســـــــــــنـــة  ١١٠٬٤٣٩وأبنـــائهم من األحيـــاء قـــد بلغ 
                                                            

)١٤(  95/10 (Amman: HQ, no date).UNRWA Registration Manual (Codes),   
 يشمل هذا الدليل الئحة بأسماء املدن والقرى واخلرب ومضارب البدو.  

)، عمــان، أيــار/مــايو URSحــد" (دائرة اخلــدمــات االجتمــاعيــة، "نظــام التســـــــــــجيــل املو -األونروا   )١٥(
. قمنا باســـــــــــتثناء فئات الفقراء؛ "فقراء القدس" والبلدة القديمة من اإلحصـــــــــــاءات. وبناء ١٩٩٧

ســـــــــــنة  إســـــــــــرائيلعليه، فإن النتيجة تشـــــــــــمل النازحين الذين طردوا من املناطق التي احتلتها 
  فقط. ١٩٤٨



  ١٣٩)، ص ١٩٩٩(ربيع  ٣٨، العدد ١٠د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية ال ننسىكي 
 

١٠ 
 

)  ٣٦٬١٣٠ين) بــــــاألردن، ويقطن الثلــــــث (نحو الجئ ٧٣٬٩٠٨الثلثين تقريبــــــاً ( الجئــــــاً
  )١٦(بالضفة الغربية.

  ماذا تعني هذه اإلحصاءات؟
أوالً: إن الجئي القـــدس، يف معظمهم، اســـــــــــتقروا بمنـــاطق بمحـــاذاة أو بـــالقرب من 
بيوتهم األصــــــلية. وهذا ينطبق على الالجئين من األحياء الغربية للمدينة خاصــــــة، وهم 

م الريفيين، وبـــــالتـــــايل، أكثر قـــــدرة على توثيق ممتلكـــــاتهم أفضــــــــــــــــل حـــــاالً من إخوانه
 )١٧(املصادرة؛ إذ بقي هؤالء قريباً من أراضيهم األصلية.

 - قريـة ٣٩وعـددهـا  - ثـانيـاً: إن معظم الالجئين األكثر فقراً من قرى لواء القـدس
اختــار طريقــاً أكثر تعقيــداً يف النزوح وســـــــــــعى لاللتحــاق بخــدمــات األونروا يف األردن، 
حيث كانت إمكانات العمل أكثر توفراً يف عمان وإربد والزرقاء، وخصــــــوصــــــاً بعد ســــــنة 

حين انتشــــــــرت الهواجس يف أوســــــــاط الالجئين بشــــــــأن اســــــــتمرار أعمال األونروا  ١٩٦٧
. إضــــــافة إىل ذلك اإلســــــرائيلييها جيش االحتالل وخدماتها يف املناطق التي ســــــيطر عل

كان هناك اخلوف التقليدي من العمليات احلربية الذي دفع املدنيين العزّل إىل البحث، 
.   باستمرار، عن مناطق أكثر أماناً

إن لهذه األرقام دالالت مهمة على اســـــــــتحقاقات الالجئ املقدســـــــــي، ونحن مقبلون 
النظر عن تراجعات الوضـــــــع الســـــــياســـــــي يف هذا على مفاوضـــــــات احلل النهائي. وبغض 

اجملال، فمن واجبنا أن نضـــــــع األدلة والبينات يف مكانها تمهيداً لتحضـــــــير ملفات هذه 
املســـتحقات. واالســـتنتاج األســـاســـي لهذه املعطيات هو أن قســـماً كبيراً من املهجرين ال 

ان بضـــــــــــواحي يزال يقطن بــالقســـــــــــم العربي من املــدينــة احملتلــة، أو يف كثير من األحيــ
بإنشــــــــــــاء أو بتوســـــــــــيع مناطق  اإلســـــــــــرائيليةاملدينة، يف الوقت الذي قامت الســـــــــــلطات 

)، ويف ســــــــلوان، ويف راس العمود، اليهودييف البلدة القديمة (احلي  يهوديةاســــــــتيطانية 
ويف النبي يعقوب، ويف عطروت، ويف الثوري، وكلهـــا منـــاطق كـــان لليهود فيهـــا بعض 

كان لهم مطالب مبنية على أحياز مســـتأجرة. هذا التباين  ، أو١٩٤٨امللكيات قبل ســـنة 
يف املطالب واالســـــــــــتحقاقات يأتي على خلفية مفارقة مهمة، ذلك بأن اســـــــــــتحقاقات 

ين فيمــا يتعلق بــأراضـــــــــــيهم وعقــاراتهم يف غربي املــدينــة احملتــل، وبقراهم الفلســـــــــــطيني
ان ذلك يف ســـجالت احمليطة واملهدمة، موثقة تماماً كما توضـــح هذه الدراســـة، ســـواء أك

األراضــــي (الطابو)، أم يف ســــجالت الضــــرائب، أم يف وثائق جلنة التوفيق الدولية بشــــأن 
                                                            

اء يف لو إســــــرائيلاملصــــــدر نفســــــه. اســــــتثنينا من هذه اإلحصــــــاءات جميع القرى التي مل حتتلها   )١٦(
  ، لكننا أدخلنا الالجئين من قريتي أبو غوش وبيت نَقّوبا.١٩٤٨القدس سنة 

للحصــــــــول على معلومات عن مواطني القدس العربية املتحدرين من أصــــــــول الجئة من القدس   )١٧(
  ، أنظر:١٩٤٨سنة  اإلسرائيليةتلتها القوات الغربية ومن مناطق أُخرى اح

)، ١٩٦٨" (القدس، ١٩٦٧لإلحصــــاء املركزي، "تعداد الســــكان والبيوت لعام  اإلســــرائيلياملكتب   
  ".١٩٤٨، حسب منطقة السكن قبل عام ١٥. "عدد السكان فوق سن ١٨و ١٧اجلدوالن 



  ١٣٩)، ص ١٩٩٩(ربيع  ٣٨، العدد ١٠د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية ال ننسىكي 
 

١١ 
 

  ).١٩٦٤ - ١٩٥١فلسطين (
ال تكل عن إعالن القدس مدينة "موحدة وغير قابلة  اإلســـــــــــرائيليةوبما أن احلكومة 

قي منها، الشــرللتقســيم"، ويتبع ذلك أن قوانين الدولة تطبق على شــقي املدينة، الغربي و
فإن هذه املفارقات يف التطبيق االنتقائي والعنصـــــــــــري للحقوق التاريخية أصـــــــــــبحت 

  .للسخريةمثيرة 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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