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  1948القدس 

  1948مصيرها يف حرب واألحياء العربية 
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 1  سليم تماري             ـ املدينة املهجَّرة  1948القدس    :مقدمة

  
 15  روشيل ديفيس            نمو املدينة خارج األسوار  القدس العثمانية ـ  : األوللفصل ا

  
 43  روشيل ديفيس          1948 -1917نمو اجلوايل يف القدس الغربية،   : ينالفصل الثا

  
 89  سليم تماري                             املدينة وعمقها الريفي  : لثالفصل الثا

  
 111  ناثان كريستال            1950 -1947سقوط املدينة اجلديدة،   : الفصل الرابع

  
  

205  داليا حبش وتيري رِمبل          تقدير قيمة األمالك الفلسطينية يف القدس الغربية   : دسالفصل السا

  
245  تيري رِمبل                       ـ نحو استعادة احلقوق 1948القدس   : الفصل السابع

  
307   القدس الغربية توثيق األمالك العربية يف  : الفصل الثامن

  309  أحمد جاد الله وخليل تفكجي                            مشكالت التوثيق   )أ(
  313  بو ستةسلمان أ           مالحظات بشأن سجل املّالك للجنة التوفيق  )ب(

  
  

  343    مالحق
  345   احلرب يف البلدة القديمة ـ يوميات كونستانتين مافريدس  :1امللحق 

  345  موسى البديري             ـ مقدمة   
  350  كونستانتين مافريدس              1948ديسمبر / كانون األول 30مايو ـ / أيار 15ـ يوميات،   

  369  طاهر النمري                                         حي النمامرة يف البقعة   2امللحق 

181  عصام نّصار             1948تصوير القدس يف احلرب ـ صُوَر من سنة   : الفصل اخلامس



2 
 

  
  
      جداول

  319  ذج من سجالت جلنة التوفيق نمو  ـ1
  329  موجز لسجالت عائالت خمتارة، بحسب التسلسل األلفبائي   ـ2
  332  د املالّك اإلجمايل موجز لسجالت عائالت خمتارة، بحسب عد  ـ3
  335  ملكية عائالت خمتارة، بحسب املساحة اإلجمالية   ـ4
  340  توزيع امللكية وفق املساحة، بترتيب تنازيل   ـ5

  
      خرائط

  87   1948مدينة القدس وضواحيها،   ـ1
  110   1948، )خمتارة(قرى قضاء القدس   ـ2
  178   1948مايو / أيار 15العمليات احلربية يف القدس حتى   ـ3
  179  1948مايو / أيار 15العمليات احلربية يف القدس بعد   ـ4

  
      صُوَر

  187  شارع يافا خارخ أسوار القدس، يف تسعينات القرن التاسع عشر   ـ1
  187   1910حي املصرارة من اجلهة اجلنوبية الشرقية، سنة   ـ2
  188   حي الطالبية جنوبي غربي القدس، أوائل أربعينات القرن العشرين  ـ3
  189   1920كلية القدس للبنات، نحو سنة   ـ4
  190   1932، سنة أطفال عائلتي مرهج وكريكوريان  ـ 5
  191  إعالنات للسيارات، نَْشر شكري ديب   ـ6
  192   1920قرية عين كارم، سنة   ـ7
  193  عائلة من قرية لفتا   ـ8
  194   1948مايو / أيار 1يف الطالبية، عربياً القوات الصهيونية تهاجم بيتاً   ـ9

  194   1948أكتوبر / مدرعات تابعة للبلماح يف تالل القدس، تشرين األول  ـ10
  195   1948ثوار من اجلهاد املقدس، سنة   ـ11
  195   1948أسرى حرب يهود من البلدة القديمة، سنة   ـ12
  196   1935بناية صنصور على تقاطع شارعي يافا وبن يهودا، سنة   ـ13
  196   1998بناية صنصور، سنة   ـ14
  197  بناية طنوس يف شارع امللك جورج، أوائل أربعينات القرن العشرين   ـ15
  197   1998بناية طنوس، سنة   ـ16
  198  منزل عائلة جمال يف الطالبية، أوائل أربعينات القرن العشرين   ـ17
  199   1998منزل عائلة جمال، سنة   ـ18

 373    فهرست
   



3 
 

  200   1948أحد املهاجرين اليهود اجلدد يتنقل بين البيوت العربية يف حي املصرارة، سنة   ـ19
  200   1994قرية لفتا، سنة   ـ20
  201   1949يونيو / حزيران 1مهاجرون يهود جدد يمألون دالءهم ماء من العين يف قرية عين كارم،   ـ21
  201   1949ينقلن بعض األثاث بعد وصولهم إىل قرية عين كارم، سنة  مهاجرات يهوديات  ـ22
  202   1948أكتوبر / تشرين األول 1سرائيلية قرب قرية عين كارم، أفراد من القوات اإل  ـ23
  202   1948حاجز يف شارع امللك داود، سنة   ـ24
  203   1948نوفمبر / تشرين الثاين 22، )مأمن الله(حاجز يف ماميال   ـ25
  203  بوابة مندلبوم الفاصلة ما بين شطري القدس   ـ26
  204   1964نوفمبر / تشرين الثاين 1السياج احلدودي الذي قسّم قرية بيت صفافا يف ضواحي القدس،   ـ27

  
 


