
  ١٩٤٨ هاتفاقية هادا سا
  

عقدت هذه االتفاقية بين قيادة الجيش األردني والحكومة اإلسرائيلية المؤقتة بإشـراف مكتـب   
في القـدس  ) سكوبس(لتجريد جبل المشارف  ٧/٧/١٩٤٨المراقبين الدوليين في القدس بتاريخ 

سرائيلية وتقوم عليها وقد شملت هذه االتفاقية المنطقة التي تسيطر عليها القوات اإل. من السالح
أوغستا فكتوريا  والمنطقة العربية التي فيها مستشفى، مباني مستشفى هاداساه والجامعة العبرية

  .وقرية العيسوية
وعن الحكومـة  ، وقع هذه االتفاقية عن قيادة الجيش األردني الضابط البريطاني نورمان الش

قيعها من كبير المراقبين الدوليين ورئـيس  إلى جانب تو، اإلسرائيلية المؤقتة الكولونيل شالتيل
وقد تضمنت ستة بنود نصت على تجريد المنطقة المذكورة من السالح . لجنة الهدنة في القدس

، وإنشاء منطقة حرام بين الجانبين العربي واإلسـرائيلي ، ووضعها تحت إشراف األمم المتحدة
االتفاقية بـأن توضـح فـي كـال      وقد سمحت. على أن تقام فيها مراكز تفتيش لألمم المتحدة

كمـا  . الجانبين شرطة مدينة يتم تزويد أفرادها بالماء والمؤن من قبل مراكز األمـم المتحـدة  
  . نصت على تعهد الطرفين بعدم استخدام المنطقة ألية عمليات عسكرية

 ١٩٤٨تم التوقيع على هذه االتفاقية قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة األولى لحرب فلسطين عام 
فقد شكلت االتفاقية مـن الناحيـة السياسـية أولـى     . في ضوء عدة عوامل سياسية وعسكرية

محاوالت إدارة األمم المتحدة لتجريد القدس من السالح وتدويلها وفق البند الخاص بالقدس في 
أما من الناحية العسـكرية فقـد تـم    ). تقسيم فلسطين:ر(٢٩/١١/١٩٤٧قرار التقسيم الصادر 

التوقيع عليها في وقت كانت فيه منطقة هاداساه ـ الجامعة العبرية مطوقة تطويقا تاما من قبل  
. القوات العربية ومعزولة عن جميع المناطق التي كانت قد سيطرت عليها القوات اإلسـرائيلية 

جعلـت منطقـة هاداسـاه ـ     ويضاف إلى ذلك أن السيطرة العربية على منطقة الشيخ جراح 
وكان أمر احتاللها في غاية السهولة لوال أوامر القائـد  ، الجامعة على مرمى المدفعية العربية

  . البريطاني للجيش األردني الجنرال غلوب التي حالت دون ذلك
  

كان التوقيع على هذه االتفاقية أحد العوامل التي أدت إلى تغيير الميزان العسكري في القـدس  
فقد كانت مباني مستشفى . ح القوات اإلسرائيلية عند اندالع القتال مجددا بعد الهدنة األولىلصال

هاداساه والجامعة العبرية المجردة قد تحولت إلى قالع عسكرية في ظهـر خطـوط القـوات    
وكان توقيعها كذلك تنازال عربيا عن المنطقـة  . العربية كما اعترف بذلك الجنرال غلوب نفسه

، للقوات اإلسرائيلية التي ما لبثت أن سيطرت عليها بعد إخفاق محـاوالت التـدويل  المذكورة 
 .  وذلك ضمن الخطة الرامية آنئذ إلى تقسيم القدس


