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م1967-1831نهضة القدس السیاسیة
ملخص

عبر مسیرتها الحضاریة منذ قدوم التي انتابت مدینة القدسأحد التحوالت المهمةهذه الدراسة تعالج
وذلـــــك تحـــــت ،م1967عـــــام الثـــــاني علیهـــــا اإلســـــرائیلين وحتـــــى العـــــدوا،م1831الحملـــــة المصـــــریة عـــــام 

لعـــرض األولخصـــص ،ثـــة محـــاورك فـــي ثالوجـــاء ذلـــ، "م1967-1831نهضـــة القـــدس السیاســـیة "عنـــوان
والحركــة الوطنیــة ،واالهتمــام الــدولي،والتنظیمــات العثمانیــة،الحملــة المصــریة: وهــيالعوامــل الفاعلــة فیهــا 

علیهـا نهضـتها المقومات التي اسـتندت لمعالجة الثاني المحور افرد في حین ؛األردنیةوالوحدة ،الفلسطینیة
فـي ؛العمرانـيهاوتقـدمالتـاریخ أعمـاقالضاربة فـي حضاریة الوٕانجازاتهاي ستراتیجالاهاموقعوتجسدت في 

متها مؤسســات وفــي مقــدمظــاهر نهضــتها السیاســیة خــالل الفتــرة التــي نعالجهــا كــرس الثالــث لعــرض حــین 
مـن حـراك سیاسـي وما شهدته والمطار الدولي،واإلذاعةدار الحكومة، أوالسیادة الثالثة والمتمثلة بالسرایا 

.غیرها من المدنعنوهو ما تتمیز به العواصم طور في الخدماتوت
Political Renaissance of Jerusalem 1831-1967

Abstract

This study with one of the most important changes that had taken place in
Jerusalem through its procession of civilization since the approach of the
Egyptian campaign in 1831 until the second Israeli aggression on the city in
1967. The study is entitled " Political Renaissance of Jerusalem 1831-1967"
which consists of three parts: The first part is dedicated to discuss the most
important factors that affected it including the Egyptian campaign, the Ottoman
regulations, international concern, the Palestinian national movement, and the
unity with Jordan. The second part discusses the bases of its renaissance that
were embodied in its strategic location, its deeply-rooted civilized achievements
and its architectural progress. The third part discusses the aspects of its political
renaissance during the period of our discussion including the three supremacy
institutions represented by the government house, the radio station, and the
international airport, in addition to what it witnessed of events related to
political movements and developments in services that distinguish capital cities
from other cities.

:المقدمة
،دیةشهدت مدینة القدس عبر مسیرتها الحضاریة في العصر الحـدیث العدیـد مـن التحـوالت االقتصـا

حــد كبیــر مــع التطــورات إلــىبمفرداتهــا وتفاصــیلها التــي تتــداخل وتتقــاطع والسیاســیة المهمــة،واالجتماعیــة
حیـــز إلـــىتظهـــر والدولیـــة یمیـــةاإلقلو تفاعالتهـــا المحلیـــة بـــدأتأنمنـــذ وذلـــك ،العامـــة للقضـــیة الفلســـطینیة

،م1831عـــام الدولیـــة التـــي فجرتهـــا الحملـــة المصـــریة علـــى بـــالد الشـــاماألزمـــةإطـــارفـــي وذلـــك ،الوجـــود
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إحكــامالــذي بلــغ ذروتــه فــي الكبــرى االســتعماریة للــدول البعیــد المــدى المنظــور االســتراتیجي ودخولهــا فــي 
.م1967عام أراضیهاعلى كافة قبضته اإلسرائیلياالحتالل 

تـوافر المصـادر فـي مقـدمتها ت یقـف العـدة اعتبـار میـدانیا للدراسـة والبحـث وقد جاء اختیار الموضوع 
،ضحة المعالم حول الموضوعرسم صورة وایمكن من خاللها تغطي فترة الدراسة التي التي المحلیة األولیة

،ى قطــاع واســع مــن البــاحثینلــد،م1967تطوراتهــا السیاســیة قبــل عــام لاألولــىجــذورواضــطراب صــورة ال
اختیارهــا هیــةماحــول التــي قــد تطــرحمجموعــة التســاؤالتعــنواإلجابــة،والسیاســیین فــي الوقــت الحاضــر

والــى ،هــاولیــة منوالدواإلقلیمیــةهــا ومظاهرهــا ومواقــف القــوى المحلیــة ومقوماتفــي فلســطینعاصــمة سیاســیة 
.؟وفق ما نصت علیه الشرائع السماویةعالمة للمع تكوینها عاصمة روحییتوافق أوأي مدى قد یتعارض 

م عنــدما تحولــت مــن 1831فـي التحــوالت التــي واكبـت مســیرتها منــذ عـام نهضــتها السیاســیة وتتجلـى 
ــم "لــواء"الســنجقوقضــاء الوناحیــة بــین الأبعــادهصــغیر تراوحــت إداريشــكیل تلمركــز  یتجــاوز فــي الــذي ل
،الشـریفودولیة تشرف على والیـة القـدس وٕاقلیمیةمة محلیة عاصإلىجبال القدس والخلیل أطرافحدوده 

فــي بعــض وتتســع،بقیــة عواصــم الوالیــات العربیــة المنضــویة تحــت الحكــم العثمــانين شــأنها فــي ذلــك شــأ
وتحفـل بالتمثیـل الدبلوماسـي وتحظـى بزیـارة ،والجنوبیة من بـالد الشـام،المقاطعات الوسطىلتضم األحیان

الفلســـطیني الـــوطني حركـــة النضـــال وتتـــولى قیـــادة ل والحكومـــات والهیئـــات الدولیـــة العدیـــد مـــن زعمـــاء الـــدو 
،علــى الصــعیدین الــداخلي والخــارجيواالجتماعیــة،واالقتصــادیة،السیاســیةاألنشــطةبفعالیــات ةشــاركالمو 
العـــالم مـــع توثیـــق عالقاتهـــا و األخـــرىفســـها فیـــه منـــافس مـــن المـــدن ال ینامتقدمـــة خـــدمات محلیـــة تمتـــع بالو 
ن محطـــة یوتدشـــ،عبـــر شـــبكة كثیفـــة مـــن الطـــرق البریـــة والبحریـــة والجویـــة والبـــرق والهـــاتفوذلـــك لخـــارجي ا

لتبـــث القـــاهرة إذاعــةفـــي الــوطن العربـــي بعـــد إذاعـــةمحطــة لتكـــون ثـــاني ،م1936عــام الالســـلكیة إذاعتهــا
ـــوان تحـــت األثیـــرســـالتها عبـــر ر  ـــم تتوقـــف مســـیرتها ،"هنـــا القـــدس"عن االحـــتالل بفعـــلم 1967عـــام إالول

ثهــــا الحضــــارياتر و اإلســــالمیةوطمــــس معالمهــــا العربیــــة ،القائمــــة علــــى فكــــرة التهویــــدالعنصــــریةوسیاســــته 
.التاریخأعماقالضارب في 

منهـا لعـرض العوامـل الفاعلـة فـي نهضـتها األولخصص ،أساسیةوقد تم عرضها في ثالثة محاور 
والتنظیمـات ،م1841-1831ریة علـى بـالد الشـامالحملـة المصـ:وتم التركیز فیهـا علـى خمسـة عوامـل وهـي

حـــین فـــي ؛األردنیـــةوالوحـــدة ،والحركـــة الوطنیـــة الفلســـطینیة،واالهتمـــام الـــدولي،م1918-1841العثمانیـــة 
حضاریة ضاربة في وٕانجازاتاشتملت علیه من موقع استراتیجي المحور الثاني لعرض مقومتها وما كرس 
فـي متها رمـوز السـیادة القائمـة مظاهرها وفي مقدإلبرازافرد الثالث ین في ح؛خ وتقدم عمرانيالتاریأعماق

والمطـار الـدولي ومـا انتابهـا واإلذاعـةدار الحكومـة أوعلـى السـرایا وتشـتمل ةالدولیـاألعـرافجنباتهـا وفـق 
.من حراك سیاسي وتطور في الخدمات وهو ما تتمیز به عواصم الدول عن غیرها من المدن

-:النهضةعوامل:ولالمحور األ 
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قبضـته اإلسـرائیلياالحـتالل أحكـم أنإلـى ، واسـتمرت م1831عام نهضة القدس السیاسیة بدأت
-:یأتيفي ذلك ما أسهمتالعوامل التي أهمومن م، 1967عامأراضیهاجمیع على 

-:م1841-1831الحملة المصریة -أ
یـتمكن مـن اقتحامهـا إال بعـد ولـم، احكم الجـیش المصـري حصـاره لمدینـة عكـا،م26/11/1831في 
التـي ذاع انتشـارها فـي حـین انضـوت القـدس الـذي كـاد أن یـودي بهیبتـه،ار المریـرمـن الحصـ)1(ستة اشهر

وانخــرط أعیانهــا بركــب الزعامــات المحلیــة التــي شــدت الرحــال إلــى معســكر ،اســمیا فــي ظــل اإلدارة الجدیــدة
. )2(ة للقائد العام للحملة قبل أن ینهض لحصار عكالتقدیم آیات الوالء والطاع،الجیش المصري في حیفا

حیث عمدت اإلدارة الجدیدة لتجریدها ،ومن الجدیر بالذكر أن استسالم عكا كان إیذانا بأفول نجمها
وتعزیز مكانة القدس السیاسیة والعسكریة مما أدى إلى ارتفاع نجمها عالیـا فغـدت المركـز ، )3(من امتیازاتها

والــذي ،)4(تیجي األول الــذي ال ینافســه منــافس فــي المقاطعــات الجنوبیــة مــن بــالد الشــامواالســترا،السیاســي
،یعــول علیــه كحلقــة أولــى فــي سلســلة الخــط الــدفاعي المتــین الــذي یمتــد مــن القــدس جنوبــا إلــى حلــب شــماال

زیارتـه ومما یؤید ذلك حرص محمد علي في ،وصحراء سیناء برا،ویتم تعزیزه بسهولة عبر میناء یافا بحرا
على تحدید مكان اجتماعه بابنه بمدینة القدس أو یافا لكونها المیناء ،م1834الخاطفة إلى بالد الشام عام 

إال أن سوء األوضاع األمنیة بفعل التمـرد الشـعبي قـد ،الرئیس للحملة قبل أن ینهض من میناء اإلسكندریة
یافـــا بحجـــة تفشـــي األوبئـــة فـــي بعـــض حیـــث غـــادر إبـــراهیم باشـــا القـــدس إلـــى،قصـــر االجتمـــاع علـــى یافـــا

.)5(أحیائها
فقد حرص إبراهیم باشـا علـى إبقـاء الممـرات الواصـلة ،وفي سبیل منع قوى التمرد من السیطرة علیها

وهــو مــا مكنهــا مــن صــد هجمــات ،وتعزیــز تشــكیالتها الدفاعیــة باســتمرار،بینهــا وبــین مینــاء یافــا مفتوحــة
والســـراي رمـــزي الســـلطة والســـیادة إلـــى أن انفـــض ،حتفـــاظ بالقلعـــةالمتمـــردین عـــن أســـوارها عـــدة مـــرات واال

اجتماعه مع والده إلى حین وصول النجدات التي قادها بنفسـه وتمكنـت مـن ضـرب المتمـردین وتعقـبهم فـي 
والـزج بهـم ،والقـبض علـى قیـاداتهم،ومطاردة فلولهم في البوادي األردنیة،والكرك،والخلیل،جبال بیت لحم

.)6(والسجون،لمشانقإلى أعواد ا
حـدا للمهـام اإلداریـة المدنیـة، والعسـكریة التـي أنیطـت )7(وهكذا ضـعت الحملـة المصـریة بقیـادة إبـراهیم باشـا

وكان یقع على عاتقهـا .)8(بها مدینة عكا من قبل الدولة العثمانیة، بصفتها العاصمة اإلقلیمیة لوالیة صیدا
، وبنـاء خـط دفـاعي متـین )9(الد الشام، وتثبیت سلطة الدولة فیهاإدارة المقاطعات الوسطى، والجنوبیة من ب

، وتكلیفها بإدارة شؤون والیة )11(، والحجاز)10(قادر على صد أیة أخطار قد تتعرض لها عبر والیتي مصر
دمشق كلما تسرب الوهن والضعف إلى والتها، وعجزوا عن حمایة قوافل الحجاج بین دمشـق والحجـاز مـن 

.)13("قلعة النصر والجهاد " ، وهو ما استحقت معه لقب)12(لبدویةغارات القبائل ا
-:1918-1841الحكم العثماني-ب

عــودة الفــاتحین فأبقــت علــى اإلجــراءات المصــریة ،م1841عــادت الدولــة العثمانیــة إلــى القــدس عــام
حتى رحیلها القاضیة بنقل مركز الریادة المدنیة والعسكریة من عكا إلى القدس واستمرت في تعزیز مكانتها

وبموجـب ذلـك أصـبحت تعـد العاصـمة الرابعـة فـي بـالد الشـام إلـى جانـب كـل مـن . م9/12/1917عنها فـي
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)14(وبیروت في حین استمرت عكا بالتراجع بالرغم من احتفاظهـا بأسـطورة باسـتیل الشـرق،وحلب،دمشق

ركـــة النقـــل والتجـــارة فـــي لدرجـــة أنهـــا باتـــت ال تقـــوى علـــى منافســـة ابنـــة خلیجهـــا مدینـــة حیفـــا بعـــد انتعـــاش ح
.)15(مینائها

مــن ،م1864-1841ارتفعــت مكانــة القـدس اإلداریــة عــام ،وفـي ضــوء التشــكیالت العثمانیـة الجدیــدة
بغیــة بنــاء جبهــة قویــة فــي ،مــن مســاحة فلســطین% 81والحــق بهــا مــا یــوازي،مركــز لــواء إلــى مركــز والیــة

وبموجــب ذلــك أخــذت تخاطــب اســطنبول ،یهاوحركــة التغلغــل األجنبیــة فــي أراضــ،مواجهــة خدیویــة مصــر
كمـا عـززت تبعیتهـا المباشـرة للعاصـمة باإلشـراف غیـر المباشـر ،مباشرة أسوة بغیرها من والیات بالد الشـام

.)16(لوالي بیروت علیها
تراجعـــت مـــن مســـتوى الوالیـــة إلـــى مســـتوى ،م1864وعمـــال بأحكـــام قـــانون الوالیـــات الصـــادر عـــام 

واسـتمر ذلـك حتـى ،مشـق دون أن یحـدث أي تغیـر فـي بنیـة األراضـي الملحقـة بهـاوألحقت بمدینـة د،اللواء
، )17(ووضــعت فــي تشــكیلة لــواء البلقــاء،وجنــین عنهــا،عنــدما فصــلت مقاطعــات لــواء نــابلس،م1869عــام 

.)18(لمواجهة حمالت التغلغل األجنبي في أراضیها،وذلك بغیة التخفیف عن كاهلها اإلداري
وٕالحــاق ،محــاوالت جــادة مــن جانــب الحكومــة إلعادتهــا لمســتوى الوالیــةجــرت،م1872وفــي عــام 

ا أكثــر مــن إال أن هــذا التشــكیل لــم یســتمر نظریــ؛لــواء عكــا بهــا بهــدف التصــدي لحمــالت التغلغــل األجنبیــة
.)19(ه بعد أن تبین لها أنه یخدم األهداف االستعماریة أكثر من وضع حد لهاوسرعان ما تم إلغاؤ ،شهر

، إلـــى فصـــلها عـــن دمشـــق،م1874عمـــدت الحكومـــة العثمانیـــة عـــام،اد حمـــالت التغلغـــلومـــع اشـــتد
واســـتمرت فـــي ذلـــك حتـــى رحیـــل الحكـــم ، )20(وٕالحاقهـــا باســـطنبول مباشـــرةفـــي تشـــكیلة لـــواء ممیـــزاووضـــعه

والمتصرفین ممن عمل في سلك الجیش والبالط ،كما أناطت إدارتها بمجموعة من الوالة.)21(العثماني عنها
.)22(ني وحمل رتبا وأوسمة رفیعة المستوىالسلطا

غــدت المركــز اإلداري الــذي ال ،الحكــم العثمــاني فــي نهضــتها السیاســیةونتیجــة للــدور الــذي قــام بــه 
ـــة مـــن بـــالد الشـــام ـــافس فـــي المقاطعـــات الجنوبی ـــة تتجـــاوز وهـــذا .)23(ینافســـه من جعـــل صـــالحیاتها المعنوی

وعكــا التــابعتین لوالیــة بیــروت وتــداولها فــي ،اطعتي نــابلسالتشــكیالت التــي كلفــت باإلشــراف علیهــا إلــى مقــ
.)25(وحاضرتها)24(الحیاة العامة على أنها عاصمة فلسطین

ملحقـة بالفیـالق العامـة التـي انتشـرت وحـداتها فـي ،م1831أما تشـكیالتها العسـكریة فظلـت منـذ عـام 
ـــادة العامـــة،بـــالد الشـــام وكانـــت .)26(واســـطنبول،یـــة فـــي القـــاهرةووزارة الحرب،وتـــرتبط ارتباطـــا مباشـــرا بالقی

وتبعـا لظـروف ،م1914ومقراتها في تبـدل مسـتمر تبعـا للظـروف األمنیـة ففـي عـام ،وتشكیالتها،مسمیاتها
واتخـذت مـن ،تمركـزت وحـداتها فـي بـالد الشـاماستبدلت دائرة الجیش الخامس التـيالحرب العالمیة األولى

والــذي نقلهــا بــدوره مــن ، )28(وكلــف جمــال باشــا بقیادتهــا، )27(عثمــانيدمشــق مقــرا لهــا بــدائرة الجــیش الرابــع ال
دمشق إلى القدس لتكـون مركـزا متقـدما لحمالتـه علـى قنـاة السـویس بهـدف تحـریض الشـعب المصـري علـى 

.)29(وقطع خطوط مواصالته االستراتیجیة نحو مستعمراته في الشرق،الثورة ضد االستعمار البریطاني
-:االهتمام الدولي-ج
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وجـاء ذلـك فـي إطـار ،م1831للنظر بعد عـامتمام الدولي بالمدینة بصورة الفتهتسارعت وتیرة االه
، "المسـالة المصـریة"أو مـا اصـطلح علیـه ب،التي فجرتها الحملة المصریة على بـالد الشـام،األزمة الدولیة

لــي باشــا مــن تحــرك والـذي تمحــور فــي رفضــها الشـدید لمــا قــام بــه محمـد ع، )30(وموقـف الــدول الكبــرى منهــا
.نقاضها تهدد مصالحها االسـتعماریةوذلك بهدف منع قیام دولة قویة على أ،عسكري ضد الدولة العثمانیة

زعیمـــة بریطانیـــا لمـــن خـــالل الســـماح األمـــرذلـــك التـــأثیر فـــي ،م1838وقـــد حـــاول محمـــد علـــي باشـــا عـــام 
.)31(ه قد باءت بالفشلإال أن محاولت،بفتح أول قنصلیة لها في المدینةالمجتمع الدولي 

ومـا أعقبهـا ،ولجوء التحـالف الـدولي للعمـل العسـكري لفـرض االنسـحاب،ومع تأزم المسالة المصریة
وكانــت رائــدتها القنصــلیة ،م1842واضــطرابات فقــد تــأخرت موجــة النشــاط القنصــلي إلــى عــام ،مــن فوضــى

مــن الــدول األوروبیــة ممثلیــات قنصــلیة ولــم تخــف حــدتها إال بعــد أن فتحــت الغالبیــة العظمــى . )32(البروســیة
،واالجتماعیــة،والســریة تتمحــور حــول رعایــة مصــالح بالدهــا االقتصــادیة؛وكانــت أنشــطتها العلنیــة. )33(لهــا

التـي قـد ،ومراقبـة األنشـطة الدولیـة،وممارسة األنشطة االستخباریة في المقاطعات الجنوبیة من بـالد الشـام
.)34(ائمة على منع أي دولة من االنفراد بشؤونهاتخل بسیاسة التوازن الدولیة الق

أخذت سیاسة التوازن الدولي تمیل لصالح االسـتعمار البریطـاني ویتجلـى ،وفي مطلع القرن العشرین
General E"أللنبـيیش البریطاني بقیاد الجنرال وزحف الج،م2/11/1917ذلك في إعالن وعد بلفور في

.Allenby"والـذي ،وذلـك خـالل فعالیـات الحـرب العالمیـة األولـى،غـزة-ریشالع-عبر محور قناة السویس
وتقدیمها هدیـة رمزیـة للعـالم الغربـي فـي احتفـاالت راس ،م9/12/1917توج انتصاراته باحتالل القدس یوم 

فــي "Richard Lion Heat"وتحقیــق مــا عجــز عنـه ملــك بریطانیــا ریتشــارد قلــب األســد،السـنة المیالدیــة
ل السـتار علــى سـدبهـذا أو . )35(ملتـه الشـهیرة السـترجاع القـدس مـن أیـدي المسـلمینالعصـور الوسـطى فـي ح

هجمــات الحــروب الصــلیبیة الســلمیة التــي شــنتها الــدول الكبــرى للســیطرة علــى المدینــة عبــر الغــزو السیاســي 
.)36(واالجتماعي،واالقتصادي

ضـغوط فعمـدت إلـى مسـایرة ال،وقد أدركت الدولة العثمانیة أبعاد التوجهات االستعماریة نحو القدس
،وأوضـــاعها االقتصـــادیة،وحشـــودات جیوشـــها علـــى حـــدودها مـــن جهـــة،هاالسیاســـیة التـــي یمارســـها ســـفراؤ 

االذونـات الرسـمیة ٕاعطـاء و ،فماطلـت فـي إصـدار اعتمـادات فـتح القنصـلیات،واالجتماعیة مـن جهـة أخـرى
وشـددت مـن رقابتهـا اإلداریـة ،واالقتصـادیة،یـةوالثقاف،ةوبنـاء المؤسسـات التبشـیری،الالزمة لشراء األراضي

كمــــا وثقــــت عالقاتهــــا بألمانیــــا ، )37(وآزرت المواقــــف الوطنیــــة للســــكان فــــي رفضــــها للمشــــاریع االســــتعماریة
.)38(وروسیا الطامعة في أراضیها،وبریطانیا،المعارضة لسیاسة فرنسا

لسیاســتها المرنــة، حــداً انیــة لــة العثموضــعت الدو ،م1914وباشــتعال الحــرب العالمیــة األولــى عــام 
ـــة الطـــوارىء،فانحـــازت إلـــى حلـــف الوســـط فـــي مواجهـــة دول الحلفـــاء األحكـــام -وبموجـــب ذلـــك أعلنـــت حال

بفعــل حیــاد .وألمانیــة،قنصــلیتي أمریكیــا)39(التــي عملــت علــى تجمیــد النشــاط القنصــلي باســتثناء-العرفیــة
ع الدولـة العثمانیـة إلـى أن تـم إغالقهمـا وتحـالف األخـرى مـ،م1917األولى في الحرب حتى منتصف عام 

وذلـــك بعـــد أن غـــدت المدینـــة هـــدفا للعملیـــات العســـكریة ،م15/11/1917ورفـــع العلـــم العثمـــاني علیهمـــا فـــي
. )40(والجویة البریطانیة،البریة
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غدت القدس مقرا لإلدارة العسكریة البریطانیة في فلسطین التي انتظمت ،وبرحیل الحكم العثماني
،وتــم إلحاقهــا بالقیــادة العامــة للجــیش البریطــاني فــي القــاهرة،"بــالد العــدو الجنوبیــة المحتلــة"ت فــي تشــكیال

،عمـــدت الحكومـــة البریطانیـــة إلـــى حـــل اإلدارة العســـكریة،م1920وبموجـــب صـــك االنتـــداب الصـــادر عـــام 
نتــــداب واســــتمرت فــــي ذلــــك حتــــى رحیــــل اال،واســــتبدالها بــــأخرى مدنیــــة ملحقــــة بــــوزارة المســــتعمرات مباشــــرة

.)41(م1948عام
بـــإدارة ،كلفـــت الحكومـــة البریطانیـــة المنـــدوب الســـامي المقـــیم بالقـــدس،وعمـــال بالتشـــكیالت الجدیـــدة

علــى ،م1923وممــا یؤیــد ذلــك إقــدام صــحیفة الكرمــل عــام ،وشــرق األردن فــي آن واحــد،شــؤون فلســطین
وشــرع الــدیوان ،صــلیات المغلقــةكمــا أعیــد فــتح القن،)42("القســم الجنــوبي مــن ســوریا..... عاصــمة"نعتهــا ب

ففـي )43(بمـا فیهـا قناصـل الـدول العربیـة واإلسـالمیة،أوراق اعتمـاد القناصـل الجـددبتسلمالملكي البریطاني 
أوراق اعتمــاد ثمانیــة قناصــل أقــام ســبعة الــدیوان الملكــي علــى ســبیل المثــال ال الحصــر تســلم ،م1931عــام

القنصـــل األمریكـــي قـــد مـــنح صـــالحیات رعایـــة المصـــالح وكـــان. والثـــامن فـــي تـــل أبیـــب،مـــنهم فـــي القـــدس
.)44(في األردن إلى جانب فلسطیناألمریكیة

فـان حكومـة ،وحرصه الشـدید علـى عـدم انفـراد قـوة بعینهـا بهـا،وفي ضوء االهتمام الدولي بالقدس
،لمــاديمــن الــدعم اممــا قدمتــه بــالرغم ،االنتــداب لــم تعتــرف بهــا عاصــمة سیاســیة للــوطن القــومي الیهــودي

التـي میـزت العالقـات الدولیـة ،وبالتالي الخروج عن مسار سیاسـة الوفـاق الـدولي،في هذا السبیلوالمعنوي 
علـى تسـلیم مقرهـا العـام فـي ،م1948ومما یؤید ذلك إقدام حكومة االنتـداب عـام ،م1831بشأنها منذ عام 

.)45(كة الصهیونیةوالحر ،المدینة للصلیب األحمر بحضور مندوبي القیادة الفلسطینیة
تباینت آراء زعماء الحركة الصهیونیة حـول اختیـار العاصـمة ،وانسجاما مع سیاسة التوازن الدولیة

،ي تــل أبیــبتومســتوطن،حیفــاة، ومدینــ)47(وكانــت تتــراوح بــین خربــة كرنــب، )46(السیاســیة لكیــانهم المســتقل
اعتمــاد القــدس عاصــمة سیاســیة لدولــة ونتیجــة لــذلك لــم یقــدم ابــن غوریــون علــى )49(والقــدس،)48(اوهــر تســلی

أي بعد نحو سنة ونصف من إعالن الدولة في تل أبیـب وصـادق علیهـا ،م11/12/1949إسرائیل إال في 
.)50(م23/1/1950في-الكنیست-البرلمان

وفي مقدمتها الوالیات المتحدة األمریكیة على ما ذهب إلیه ابن ،وٕازاء ذلك لم توافق الدول الكبرى
فأبقــت علــى ســفاراتها فــي تــل ،وفــي مقــدمتها نقــل وزارة الخارجیــة إلیهــا،قــام بــه مــن إجــراءاتومــا،غریــون
كمــا أكــدت ، )51(م1967قبــل وبعــد عــدوان عــام ،مــن المدینــةوالتمثیــل القنصــلي فــي الشــطر الشــرقي ،أبیــب

مشــاركة أن،م1966الحكومـة الفرنسـیة فــي رسـالة التطمینــات التـي بعثــت بهـا إلــى الحكومـات العربیــة عـام 
ســفیرها فــي تــل أبیــب باحتفــاالت افتتــاح مبنــى الكنیســت فــي القــدس ال یعنــي االعتــراف بهــا عاصــمة لدولــة 

.)52(إسرائیل
ن العـام لألمـم حـاول األمـی،مـن قبـل عصـابات الصـهاینةمـن المدینـة وبعد احتالل الشـطر الشـرقي

حاب إسرائیل من األراضي المحتلة لسیاسة التوازن الدولي تقوم على أساس انسالمتحدة وضع نموذج جدید
وٕاسـرائیل فـي دولـة واحـدة تتخـذ ،وفلسـطین،مـن األردنكالً وتشكیل اتحاد دولي ثالثي یضم ،م1967عام 
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ضوء ذلك وافقت بعض القیادات اإلسـرائیلیة علـى مسـالة االنسـحاب مـع وفي .)53(من القدس عاصمة لها
. )54(اصمة لهإتاحة المجال لألردن كي یتخذ من الشطر الشرقي ع

-:الحركة الوطنیة-د
وجــاء ذلــك فــي إطــار مقاومــة ،لعبــت الحركــة الوطنیــة الفلســطینیة قــدرا كبیــرا فــي نهضــتها السیاســیة

، )55(التـي اتخـذت منهـا قاعـدة مركزیـة النفـاذ مخططاتهـا االسـتعماریة فـي فلسـطین،حركـة التغلغـل األجنبیـة
تجلــى ذلــك فــي رفــض أعیانهــا لمشــاریعها وأنشــطتها فــي وی،وبــدأت مالمحهــا بــالظهور إبــان الحكــم المصــري

ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال ال ،)56(والتبشـــیریة،والمؤسســـات الثقافیـــة،وبنـــاء المســـتوطنات،شـــراء األراضـــي
زقـاق )58(وتبلـیط،لشـراء األراضـي)57(فـي مواجهـة مشـروع منتفیـوريلحصر المواقف المتشددة التي أبدوهاا

.)60(والموقوف على مصالح زاویة أبو مدین الغوث،)59(راقالمغاربة المؤدي لحائط الب
تسارعت وتیرة النشاط الوطني في المدینة بغیـة ،وبانشغال الدولة العثمانیة في نتائج الحكم المصري

ف مــن المســتوطنین تحــت شــعار التــي باتــت تغـرق المدینــة بســیل جــار ،وقـف زحــف حركــة التغلغــل األجنبیــة
.)61(لمقدسةالدینیة ااألماكنزیارة 

بتنبیه األهالي إلـى التطلعـات االسـتعماریة التـي ینشـدها الحركة الوطنیة برجالها شرعت ،وٕازاء ذلك
والمــواعظ مـــن علــى منبـــر ،وذلـــك مــن خــالل الخطـــب،وحاضـــرتها بخاصــة،األجانــب فــي فلســـطین بعامــة

واإلقلیمیــة ،محلیــةونشــرات الصــحف ال،والمهرجانــات فــي الســاحات العامــة،والمســیرات،المســجد األقصــى
،وحمـل العدیـد مـن األهـالي ممـن وقــع فـي شـرك السماسـرة علـى إلغــاء الصـفقات التـي ابرموهـا مـع األجانــب

وشـد ،الضـمیر مـن تجـاوزاتوفاسـدو،وفضـح مـا یقـوم بـه السماسـرة،العرائض للهیئات اإلداریة العلیاورفع 
والبـــاب ،فــي الــبالط الســلطاني،بخاصــةوالقــدس،الرحــال إلــى اســطنبول لطــرح مــا تعانیــه فلســطین بعامــة

.)62(العالي ومجلس المبعوثان
واإلنعـام ،إلـى جانبهـاتقریب أعضاء الحركـة الوطنیـة عملت الحكومة العثمانیة على ،ونتیجة لذلك

وتطــــویر ،والبلدیــــة،فــــي انتخابــــات مجلســــي المبعوثــــانمــــؤازرتهمو ،واألوســــمة الرفیعــــة،بالمناصــــبعلــــیهم
ومكانة رمزیة عالیة أهلتها الحـتالل ،وهو ما أضفى على المدینة صبغة سیاسیة كبیرة، )63(خدماتها العامة

وعنـدما تنكـرت حكومـة االتحـادیین فـي اسـطنبول ، )64(مركز الریادة كعاصمة وحاضرة سیاسیة فـي فلسـطین
وهـــو مـــا حمـــل بعـــض أعیانهـــا إلـــى المنفـــى ،للمطالـــب العربیـــة اإلصـــالحیة انخرطـــت فـــي ســـلك المعارضـــة

.)65(سجون وأعواد المشانقوال

إال أن ،وبـــالرغم مـــن الظـــروف الصـــعبة التـــي خیمـــت علـــى المدینـــة خـــالل الحـــرب العالمیـــة األولـــى
فمثلـت والیـة فلسـطین ،الحركة الوطنیة سرعان ما تجاوزتها بوتیرة أقوى مما كانت علیه في العهـد العثمـاني

ونـادى باسـتقالل سـوریا الطبیعیـة وتنصـیب ،م1919في المـؤتمر السـوري العـام الـذي عقـد فـي دمشـق عـام 
كمـا تولـت رئاســة المجلـس اإلســالمي ،وٕاقـرار دمشــق عاصـمة لهــا،فیصـل بـن الحســین ملكـا دســتوریا علیهـا

الــذي تركــه غیــاب المظلــة العثمانیــة، لســد الفــراغ ،م1921قــد شــكل عــام هــذا المجلــس وكــان . )66(األعلــى
.)67(الصهیونیةومواجهة سلطات االحتالل البریطاني والحركة 
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اإلسالمي األعلى برئاسة الحاج أمین الحسیني قیادة الحركة الوطنیة حتى نهایة فترة ستولى المجل
وفــي مقــدمتها ،والــدولي،وٕازاء ذلــك حظــي بــاعتراف العدیــد مــن الــدول علــى الصــعیدین اإلقلیمــي،االنتــداب

ـــه القـــوة ، )68(اإلســـالميالخالفـــة العثمانیـــة بصـــفتها أعلـــى مظلـــة شـــرعیة إســـالمیة فـــي العـــالم  وهـــو مـــا جعل
.)69(والوكالة الیهودیة،السیاسیة المؤثرة في مواجهة حكومة االنتداب

في الفعالیات ،م1921بعد عام نهضة القدس السیاسیةویتضح دور المجلس اإلسالمي األعلى في 
عة الخالفة تشارك في بینجدها،م1923ففي عام،والدولیة التي شاركت فیها،واإلقلیمیة،السیاسیة المحلیة

وصـادق علـى ذلـك ،)70(بعـد أن أسـقطها مصـطفى كمـال أتـاتورك،م1924حیائها عامالعثمانیة في أنقرة، وإ 
كـان الحـاج أمـین الحسـیني فـي مقدمـة أهـل الحـل والعقـد الـذین توافـدوا علـى و . )71(البرلمان التركي فـي أنقـرة

راودته م، 1931ف عام وبعد وفاة الشری، )73(الخالفةلمبایعته ب)72(الشریف حسین بن علي في قریة الشونة
كمــا أســهمت فــي ،)74(واتخاذهــا عاصــمة لخالفتــه،الســلطان عبــد المجیــد إلــى القــدس ألخــذ البیعــة لــهدعــوة 

.)75(وحكوماتها وممثلي األحزاب والهیئات الدولیة،تنظیم العدید من المؤتمرات بحضور زعماء الدول
بأنــه ال جــدوى مــن العمــل السیاســي فــي ظــل انســحاب االنتــداب ،نيوعنــدما أیقــن الحــاج أمــین الحســی

وجعــل ،عمــد إلــى تشــكیل كتائــب الجهــاد المقــدس فــي فلســطین،واشــتداد الهجمــات الصــهیونیة،البریطــاني
هــذه الكتائــب لعبــت وقــد. )76(وتعیــین عبــد القــادر الحســیني قائــدا میــدانیا لهــا،مقــرا لقیادتهــاالمقدســة المدینــة 

ــــ ــــةي التصــــدي للهجمــــات دورا كبیــــرا ف ــــى المدین ــــي معركــــة ،الصــــهیونیة عل ــــد القــــادر ف وكــــان استشــــهاد عب
.)78(العامل األساسي في احتالل األحیاء الغربیة منها،)77(القسطل

فــان ، )79(وانضـمام الشـطر الشـرقي للمملكـة األردنیـة،المقدســةوبسـقوط الشـطر الغربـي مـن المدینـة
والتــي ،ووصــل ذروتــه بتشــكیل حكومــة عمــوم فلســطین،غــزةنشــاط الحركــة الوطنیــة قــد انحســر فــي قطــاع

إال أنهـــا لـــم تـــتمكن مـــن منافســـة الحكومـــة ،اتخـــذت مـــن غـــزة مقـــرا مؤقتـــا لهـــا إلـــى أن یـــتم نقلهـــا إلـــى القـــدس
وذلـــك بـــالرغم مـــن اعتـــراف جمیـــع الـــدول العربیـــة بهـــا باســـتثناء األردن الـــذي توعـــدها بأشـــد ،األردنیـــة فیهـــا

.)80(العقوبات
بتاریخ المقدسة الذي عقد في المدینة ،الشقیري رئیس المؤتمر الوطني الفلسطیني األولأما احمد

فقد حرص على عدم إثارة ،وبحضور الملك حسین،لیعلن قیام منظمة التحریر الفلسطینیة،م28/5/1964
والختــام أن ،تــي االفتتــاحد فــي كلمفأكــ، )81(أیــة خالفــات جانبیــة مــع األردن صــاحبة الوالیــة السیاســیة علیهــا
الـذي ردده ،وان تعبیر الكیـان الفلسـطیني،قیام منظمة التحریر ال یعني انفصال الضفة الغربیة عن األردن

وأهلهــا رواد الوحــدة العربیــة ،باســتمرار مــا هــو إال تعبیــر صــعب ینطلــق مــن الفاجعــة التــي حلــت بفلســطین
والتـي أكـدت ،ني الصـادر عـن المـؤتمرمـن المیثـاق الفلسـطی)24(ومما یؤید ذلك نصـوص المـادة .ودعاتها

حرص المنظمة على عدم ممارسة أیة سیادة على األراضي الفلسطینیة المنضویة تحت الحكم األردني فـي 
لـــم تفكـــر منظمـــة ،ٕازاء ذلـــكو .)82(والســـوري فـــي قطـــاع الحمـــة،والمصـــري فـــي قطـــاع غـــزة،الضـــفة الغربیـــة

.)83(م1967ة المنشودة إال بعد احتاللها عام التحریر باتخاذها عاصمة سیاسیة للدولة الفلسطینی
-:األردنیةالوحدة -هـ
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خــذ األمیــر عبــد اهللا یتطلــع عنــدما أ،م1920عــام لإلمــارة قــدس منــذ تأسیســه اهتمــام األردن بالبــدأ
،أو المقاطعات الوسطى والجنوبیة من بـالد الشـام،لتوسیع نطاق إمارته الناشئة لتشمل ضفتي نهر األردن

ســعى ،وعنــدما قوبلــت تطلعاتــه بــالرفض مــن جانــب ســلطات االنتــداب.نــة القــدس عاصــمة لهــاواتخــاذ مدی
وبریطانیا مطالبه بإنشـاء المملكـة ،وجاء ذلك بعد أن رفضت فرنسا،لتكریسها في مدینة رام اهللا لقربها منها

.)84(الشامیة واتخاذ دمشق عاصمة لها
اســـیة عاصـــمة سیعبـــد اهللا مـــن اتخـــاذ القـــدسمیـــر الرغم مـــن العقبـــات التـــي حالـــت دون تمكـــین األوبـــ
لمكانتهــا نظــراً ،واخــذ ینتهــز الفرصــة المناســبة لضــمها إلمارتــه،)85(إال أن اهتمامــه بهــا ظــل قائمــا،إلمارتــه

والتعــویض عمــا فقدتــه أســرته مــن امتیــازات روحیــة بعــد ،الدینیــة لــدى أصــحاب الــدیانات الســماویة الثالثــة
ورفـض فكـرة ،وعمال بـذلك كثـف مـن زیاراتـه لهـا.)86(تضانها لرفاة والدهواح،سیطرة آل سعود على الحجاز

ــم یتــوان عــام  عــن اإلبــراق للحــاج أمــین الحســیني معزیــا باستشــهاد عبــد القــادر ،م1948تــدویلها كمــا انــه ل
إلفســاح المجــال لــه لتوحیــد ضــفتي نهــر ،علــى التنحــي جانبــااوٕاردافهــا ببرقیــة ثانیــة یحثــه فیهــ، )87(الحســیني

برئاســـة احمـــد حلمـــي عبـــد ،التـــي تـــم تشـــكیلها فـــي قطـــاع غـــزة،وتهدیـــد حكومـــة عمـــوم فلســـطین، )88(ناألرد
التي حسـم أمرهـا فـي الوحـدة االندماجیـة بـین ضـفتي النهـر المبرمـة ،إذا ما حاولت المساس بالقدس،اقيالب

وضــاع أصــبح أمــرا مســتحیال فــي ضــوء األ،إال أن نقــل العاصــمة مــن عمــان إلــى القــدس.)89(م1951عــام 
واإلســرائیلیة یســایر الســور ،وذلــك بعــد أن أصــبح خــط الهدنــة الفاصــل بــین القــوات األردنیــة،األمنیــة القائمــة

ــدة القدیمــة وبالتــالي فــان نقــل المؤسســات الحكومیــة مــن عمــان إلــى القــدس ســوف یجعلهــا فــي ،الغربــي للبل
طمــاع بهــدف وضــع حــد لأل،كومــة عمــوم فلســطینناهیــك عــن دعــم الــدول العربیــة لح؛نطاقــات أمنیــة هشــة

والسیاســیة الثانیــة ،وهــو مــا حمــل األردن علــى اعتمادهــا العاصــمة الروحیــة األولــى،األردنیــة فــي فلســطین
.)90(للمملكة

وهـو مـا ،تم نقـل العدیـد مـن الـدوائر الحكومیـة مـن القـدس إلـى عمـان،وفي ضوء االعتبارات األمنیة
لكلمة التـي ألقاهـا عـارف العـارف رئـیس بلـدیتها بـین یـدي الملـك ومما یؤید ذلك ا،أثار حفیظة أبناء المدینة

نقــل إلــى جاللــتكم رغبــة أبنــائكم أاســمحوا لــي یــا صــاحب الجاللــة أن "-:عنــدما قــال،م1950عبــد اهللا عــام 
وان تـأمروا بمـد یـد العـون ،المخلصین سكان هذا البلد المقدس في أن تبقى العاصمة الثانیة لملككـم السـعید

.)91(....."ودواوینها المركزیة منها،وال تسمحوا بنقل مصالح الحكومة،ي حاجة ماسة للعونلها فإنها ف
وسیاســیة ثانیــة قــام األردن فــي المدینــة بمجموعــة مــن ،أولــىمــع مكانتهــا كعاصــمة روحیــة ماً وانســجا

توســیع إلــى أمانــة أســوة بالعاصــمة عمــان و ،م1959وفــي مقــدمتها ترقیــة مجلســها البلــدي عــام ،اإلجــراءات
،وتتمثـل بالمطـار،خارطتها الهیكلیة لتمتد شماال لتطال أهم مراكز السیادة السیاسیة في ضاحیتها الشمالیة

.)92(والقصر الملكي في رام اهللا،ومحطة اإلذاعة
،وفــك االرتبــاط القــانوني،م1967وبــالرغم مــن ظــروف االحــتالل التــي خیمــت علــى المدینــة بعــد عــام

فان األردن استمر في ممارسـة والیتـه المعنویـة علیهـا كاإلشـراف ،م1988ربیة عام واإلداري مع الضفة الغ
،وتجدید منصب أمانتها في عمان وغیرها من اإلجراءات،والقضاء الشرعي،على األماكن الدینیة المقدسة

الســـالم واشــترطت األردن فــي اتفاقیــة .وذلــك للحیلولــة دون وقوعهــا تحــت ســیطرة وزارة األدیـــان اإلســرائیلیة
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وان مثـل هـذه اإلجـراءات ،فـي القـدس وأماكنهـا المقدسـةاإلسرائیلیة أن یكون لألردن دور ممیـز-األردنیة
،وجامعـــة الـــدول العربیـــة،والســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة،حظیـــت بـــدعم وتأییـــد منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة

بمنظمة التحریـر ممـثال شـرعیا ووحیـدا نظرا لعدم تعارضها مع فكرة االعتراف،والمنظمات والهیئات الدولیة
.   )93(واتخاذها عاصمة سیاسیة لدولته المستقلة،للشعب الفلسطینیة
-:مقومات النهضة:المحور الثاني

شـكلت فـي مجملهـا قاعـدة التـي ،امتلكت مدینة القدس عبر مسیرتها الحضاریة العدیـد مـن المقومـات
-:ومن أهمهاة التي نعالجها أساسیة النطالق نهضتها السیاسیة خالل الفتر 

-:االستراتیجيموقعها-أ
والبشـریة ،ه الطبیعیـةناتـتظهـر فعالیاتـه فـي تكوی،تتمتع مدینـة القـدس بموقـع اسـتراتیجي ممیـز

كم من الشاطىء )52(جاء موقعها وسط فلسطین یتربع في أعالي الجبال على بعد،فعلى الصعید الطبیعي
،ما اكسبها سمات مناخیة مالئمة لألنشطة الحیویة المختلفةم،رعن سطح البح)م830-730(عند مستوى

عبــر بوابــة وٕالیهــا مصــر والجیــوش العــابرة مــن ،ســاطیلوٕاطاللــة حصــینة بعیــدة عــن الســواحل المهــددة باأل
،وحفـــر اآلبـــار،ورفـــع المبـــاني،كمـــا وفـــر لهـــا بنیـــة صـــخریة قویـــة مناســـبة لفـــتح المقـــالع الحجریـــة، )94(غـــزة

،واألبــــراج وتعزیـــز ارتفاعاتهــــا،وســـند األســـوار،وقنـــوات الصــــرف،والممــــرات الســـریة،فـــاقواألن،والخنـــادق
وهو ما جعل الغزاة والفاتحین یركزون في حصارهم لها على الزاویـة ،والهجوم،وسهولة ویسر مهمة الدفاع

.)95(الشمالیة الغربیة حیث تخف شدة التضرس الجبلي
التـــي شــكلت بـــدورها والجبــال ،خلــة مــن قمـــم الــتاللمتداأحاطــت نفســها بسلســـلة،وفــي ضــوء ذلـــك

إال مـن خـالل المنافـذ المـارة عبـر األودیـة المنحـدرة إلـى مصـباتها ،خطوطا دفاعیة متتالیة یصعب اجتیازها
ووادي النــار ،ووادي الصــرار غربــا،وفــي مقــدمتها ممــر وادي ســیدنا علــي الشــهیر ببــاب الــواد،شــرقا وغربــا

وهـو مـا ،مما یعني أن خطوطها الدفاعیة األولى قد تمركزت عند أقدام الجبـال،اووادي الخلیل جنوب،شرقا
وخیــر شــاهد علــى ذلــك الخســائر التــي تكبــدها . مضــنیة الجتیازهــاجهــودٍ والفــاتحین بــذل ،حــتم علــى الغــزاة

بـده ومـا تك،)96(م1834وهو في طریقه إلخماد التمـرد الشـعبي فـي المدینـة عـام ،إبراهیم باشا في باب الواد
وفــي ســبیل التغلــب . )97(م1948الجــیش اإلســرائیلي مــن خســائر فــي معــارك الــوادي نفســه خــالل حــرب عــام

والصـــرار ،إلـــى احـــتالل المنطقـــة الممتـــدة بـــین وادي ســـیدنا علـــي.م1948علـــى هـــذه المعضـــلة عمـــد عـــام 
ر احتاللها وتدمیر قرى اللطرون الثالثة المشرفة على باب الواد فو ، )98(كم)15-8(وعرض ،كم)20(بطول
.)99(وتفوقه النوعي في مجال الطیران،وذلك بالرغم من تطور أسلحته المیدانیة،م1967عام 

الــتحكم بحركــة المــرور ،مــن خــالل موقعهــا الحصــینالمدینــة المقدســة علــى صــعید آخــر اســتطاعت و 
.ومصــر،حجــازوال،والمفضــیة نحــو الشــام،واإلقلیمیــة علــى الطــرق الداخلیــة المــارة عبــر فلســطین،المحلیــة

،القائمــة علــى طریــق الحــاج الشــامي الواصــل بــین دمشــقوجــب ذلــك شــكلت إحــدى المحطــات المهمــةوبم
وغالبـا مـا ارتادهـا الحجـیج كخـط بـدیل للخـط الصـحراوي .والمدینة المنورة قبل مـد الخـط الحدیـدي الحجـازي

لت المحطـة الرئیسـة التـي تهـبط فیهـا كما شك، )100(المار عبر البوادي األردنیة تالفیا لغارات القبائل البدویة
ونتیجــة لـــذلك عرفــت البوابــة الغربیــة لهــا فـــي .والــزوار األجانــب الوافـــدین عبــر مینــاء یافــا،جمــوع الحجــاج
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ناهیك عن عملهـا وسـیطا تجاریـا ،للعالقة الوثیقة التي ربطتها بالمیناءنظراً ،األدبیات الغربیة ببوابة یافا
. )101(ألجنبیةنشطا بین األسواق العربیة وا

وجاء ذلك ،)2جدول(أما على صعید المقومات البشریة فقد أقام فیها اكبر تجمع سكاني في فلسطین
وتقدم التعلیم والصحة ودخـول ،نتیجة لعاملین رئیسیین األول الزیادة الطبیعیة بفعل ارتفاع مستوى المعیشة

والثــاني ،وأســلحتها المیدانیــة،ا المركزیــةواســتتباب األمــن واالســتقرار بفعــل قــوة ســلطته،مجــاالت التحــدیث
ومما یؤید ذلك الهجرة الخلیلیـة التـي تعرضـت ،والسیاسیة،واالجتماعیة،فعها االقتصادیةاالهجرة الوافدة بدو 

غایتهــا ،والتــي جــاءت فــي غالبیتهــا ألســباب سیاســیة،لهــا المدینــة فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرین
وال ،التــي باتــت تغــرق المدینــة بســیل جــارف مــن المســتوطنین،جــرة الصــهیونیةالــدفاع عنهــا فــي مواجهــة اله

ما جاء إال تلبیة للدعوة التي وجهها الحاج أمـین الحسـیني ؛یزال یتردد على السنة أبنائها أن قدومها للقدس
وذلـــك بهـــدف زیـــادة عـــدد المســـلمین فـــي مواجهـــة الحركـــة الصـــهیونیة بعـــد ثـــورة البـــراق الشـــریف عـــام ،لهـــا

.)102(م1929
وقــوة ذراع الدولــة فــي المنــاطق المحیطــة مــن ،علــى صــعید آخــر أســهمت البیئــة الجبلیــة الحصــینة

وتزداد كثافتها كلما اقتربنا من األسـوار األمـر الـذي ،المدینة إلى انتشار أعداد كبیرة من القرى في محیطها
لكتائـب الجهــاد المقـدس خطهــا وبموجــب ذلـك بنـت القیــادة العامـة، )103(لهـان قیــام خـط دفـاعي ثــانٍ عـزز مـ

وقریـــة القســـطل القائمـــة علـــى بعـــد ،الـــدفاعي األول عـــن المدینـــة فـــي القـــرى المطلـــة علـــى ممـــر بـــاب الـــواد
.)104(م1948كم إلى الشمال الغربي من المدینة خالل فعالیات حرب عام)8(نحو

ـــدفاعي الثالـــث الـــذي أضـــفى علـــى موقـــع المدینـــة بعـــدا اســـتراتیجیا مثـــل فـــي الســـور فیت،أمـــا الخـــط ال
ــــاؤه واســــتغرق ،م1540عــــام) م1566-1520(الحصــــین الــــذي اعمــــره الســــلطان ســــلیمان القــــانوني مــــدة بن

وكانـت غایتـه حمایـة المدینـة بعامـة .)106(والذي كان وال یزال یطوق عنق األحیـاء القدیمـة، )105(سنوات)5(
بـالرغم مـن التوسـع العمرانـي ،وعند صالة الجمعة،ولهذا ظلت أبوابه تغلق لیال،واألماكن المقدسة بخاصة

وقـــوة التشـــكیالت العســـكریة العثمانیـــة المرابطـــة فـــي ،م1856الـــذي انتـــاب المدینـــة خـــارج األســـوار بعـــد عـــام
.)107(القلعة

في الحـط مـن ؛لم تفكر الهیئات الرسمیة والشعبیة العثمانیة،الحیوي في الحمایةالسورونتیجة لدور
وان فــتح البـاب الجدیـد أو بـاب عبــد ،وأسـلحته المیدانیـة،العثمـانيشـانه الـدفاعي بـالرغم مـن تطــور الجـیش

لمـرور إمبراطـور ألمانیـا لـم تتجـاوز البوابـات ،م1898عـام -نسبة إلى السلطان عبد الحمید الثـاني–الحمید 
،وتحســنت ظــروف األمــن،بینمــا تــم هــدم أســوار مدینــة یافــا بعــد أن تجاوزهــا النشــاط العمرانــي؛)108(القائمــة
ــــات  ــــةوب ــــة أنشــــطتها الحیوی ــــى عرقل ــــي عــــام ،)109(وجودهــــا یعمــــل عل ــــاتلون العــــرب 1948فف م تمكــــن المق

ألــف )60(كمـا شـكل المــالذ األمـن ل،خلفـه مــن صـد الهجمـات الصــهیونیة علـى البلـدة القدیمــةالمتحصـنون
وهیئـات ،كمـا ال یـزال الـدرع الـواقي الـذي یسـاعد أهالیهـا،)110(جروا من منازلهم في األحیاء الغربیةهُ نسمة 

.)111(األوقاف اإلسالمیة في الدفاع عن المسجد األقصى أمام هجمات المستوطنین
-:ةالحضاریمنجزاتها-ب
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الـذي أهلهـا ،التي حققتها عبر مسیرتها التاریخیة المقوم الثـاني،تعد منجزاتها الحضاریة الضخمة
،ریخي الحافـل باإلنجـازات المادیـةویظهر ذلك في سجلها التـا.الحتالل مركز الریادة السیاسیة في فلسطین

ووصـلت ذروتهـا فـي حملهـا لرسـالة السـماء وقیمهـا الروحیـة السـمحة .والمعنویة التي ال ینافسها فیـه منـافس
جــاز لنــا إنحضــاري عالمیــة إشــعاعومنــارة ،باتخاذهــا عاصــمة روحیــةأســهموهــو مــا ،ســرهبأالعــالم إلــى

تتخـذ عاصــمة سیاسـیة ناهیــك عـن مســاهمتها أنقبــل ؛لثالثـةالتعبیـر بإجمـاع أصــحاب الـدیانات الســماویة ا
ـــــــــــــــدیني عبـــــــــــــــر عهـــــــــــــــدتها العمریـــــــــــــــة،فـــــــــــــــي إرســـــــــــــــاء مبـــــــــــــــادىء حقـــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــان .والتســـــــــــــــامح ال

وتظهر شـواهدها داخـل البلـدة ،والعلماء،ومالذا للعلم،ومقصد الزوار،وهو ما جعلها محط رحال الحجاج
،واألضـرحة،والمقامـات،یـاوالزوا،والخوانـق،والتكایـا،ومحیطها فـي الوقـت الحاضـر فـي المـدارس،القدیمة
.)112(وما احتضنته خزائنها من كنوز وذخائر علمیة وفكریة رائدة،والكنس،والكنائس،واألدیرة

مادهـــا ال یتعـــارض مـــع اعت،أن اتخاذهـــا عاصـــمة روحیـــة للعـــالم بـــوحي ســـماوي،شـــك فیـــهال وممـــا 
لتصـــبح ،وحتـــى یومنـــا هـــذا،م1831ي وشـــعبي منـــذ عـــام بإجمـــاع رســـمتحظیـــوسیاســـیة ،حاضـــرة ثقافیـــة

.)113(التي تعتمد عاصمة سیاسیة منذ تكوین الدولة اإلسالمیة،بعد المدینة المنورة،المدینة المقدسة الثانیة
،ةاحتلت مدینة القدس مركز الریادة في التقدم العمراني في قائمة المدن الفلسطینیوعلى صعید آخر 

التــي شـیدتها الحكومــة المصــریة خـارج األســوار لطحــن ،تجاوزنــا طــواحین الهـواءا مـا وٕاذ.م1831منـذ عــام 
واالفندیـة المنتشـرة فـي الكـروم ،وقصور األعیان، )114(الحبوب عند الزاویة الجنوبیة الغربیة من مقبرة مامال

را فــان نشــاطها العمرانــي قــد ظــل خــالل النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر محصــو ، )115(المحیطــة بهــا
،والحـواكیر،َ◌، وجـاء علـى حسـاب الحـدائق)116(دونـم)1000(ي تضـم بـین جنباتهـا نحـوالتـ،داخل األسـوار

.)117(والخراب،والبیوت القدیمة اآلیلة للسقوط
ـــة ـــادة الطبیعـــة ،فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر،ومـــع اســـتقرار األوضـــاع األمنی والزی

وازدیـاد وتیـرة حركـة التغلغـل ،وتطـور الخـدمات الصـحیة،عیشـةوفائض الهجرة وارتفـاع مسـتوى الم،للسكان
ودخول مجاالت التحدیث بـات علـى األسـوار ،وما واكب ذلك من طلب شدید على أماكن السكن،األجنبي

والسـماح للســكان بالبنــاء ،وقــالع الحكومــة،أن تقــف عنـد حــدها فــي حمایـة األمــاكن المقدسـة،م1858عـام 
.)118(خارج بواباتها

التــي انتابــت المدینــة قــد حظیــت باهتمــام الدولــة ،أن حركــة التقــدم العمرانــي،ا تجــدر اإلشــارة إلیــهوممــ
، )119(وجــــاء بعــــد مجلــــس العاصــــمة اســــطنبول مباشــــرة،م1863فشــــكلت مجلســــها البلــــدي عــــام ،العثمانیــــة

المعالم األمر الذي ترك بصمات واضحة ،وتقدیم خدمات متطورة للسكان،لإلشراف على نشاطها العمراني
شـارف الحكـم العثمـاني علـى أنومـا .واهدها ماثلة إلى یومنا هـذاالتي ال تزال ش،حضاریةعلى مسیرتها ال

حتــى باتــت تــنعم بخــدمات بلدیــة ال ینافســها فیهــا منــافس مــن مــدن المقاطعــات الجنوبیــة مــن بــالد ،الرحیــل
.)120(الشام

،م1918-1914الحـرب العالمیـة األولـى الذي حل بعـدد سـكانها خـالل،وبالرغم من التراجع الكبیر
،سـنة مـن أعمـارهم فـي السـلك العسـكري)60-16(نتیجة النخراط الغالبیة العظمـى مـن الرجـال البـالغین مـن

ورحیـــل عــدد غیـــر قلیـــل مــن المســـتوطنین الیهـــود مــن حملـــة الجنســـیة ،وتفشــي وبـــاء الكـــولیرا فــي أوســـاطهم
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تـأثر جـراء العملیـات العسـكریة فـي جبهـة فلسـطین بـین الجـیش لـم ت؛فان بنیتهـا العمرانیـة،العثمانیة عنها
.)121(والبریطاني اثر انسحاب الجیش العثماني لتجنیبها ما حل بغزة من خراب ودمار،العثماني

ویتمثـل فـي ازدیـاد مسـاحة أراضـیها ،األول:في مظهرین أساسـیین،وتتجلى مظاهر تقدمها العمراني
،)122(وتطویر خدماتها بما یلیق بمكانتها كعاصمة روحیة وسیاسـیة،البلدیةاوتنظیماته،المشمولة بالعمران

)1(وهو ما تظهره بیانات الجدول رقم
)1(جدول

)123(م1967- 1856ت بلدیة القدس وامانتهااألراضي المشمولة بتنظیما

مالحظاتدونم/المساحةالعامالرقم
.تتركز داخل األسوار في البلدة القدیمة1.1831-18561000
.دونما)4030(بلغت مساحة المدینة المبنیة2.1856-19185000
تركــز االمتــداد الهیكلــي ألراضــي المدینــة غربــا بهــدف ضــم اكبــر مســاحة 3.1918-193013600

.والمستوطنات الصهیونیة ضمن نطاقها،األحیاءمن 
انیة منهـا تركزت في الجهة الغربیة من المدینة كي تضم األحیاء االستیط4.1930-194819500

ــــم داخــــل األســــوار) 1000(نحــــو ــــم للطــــرق)3305(و،دون ــــاني ،دون والمب
اســـتحوذ االحـــتالل علــــى مـــا یقـــرب مــــن ،م1948وفـــي عــــام . الحكومیـــة

فـي حـین بقـي ،من إجمـالي مسـاحتها%84أي ما یوازي،دونما)16383(
،أمــــــا المســـــــاحة المشــــــمولة بالبنـــــــاء،دونمـــــــا)3117(فــــــي حـــــــوزة العــــــرب

.دونما)7230(فاستحوذت على 
،دونـــم)6000(دونمـــا إلـــى)3117(ارتفعـــت مســـاحة الشـــطر الشـــرقي مـــن 5.1948-195229500

والحســینیة ،والشــیخ جــراح،وأحیــاء بــاب الســاهرة،وضــمت البلــدة القدیمــة
ضـــــم إلیهـــــا منـــــاطق راس ،م1/4/1952وفـــــي ،والثـــــوري،ووادي الجـــــوز

ارتفعــت بینمــا ،وجــزء مــن أراضــي شــعفاط،والســمار،والصــوانة،العــامود
كمــا اشــتملت ،دونــم)33500(إلــى)16383(الغربــي مــن مســاحة الشــطر 

.دونما)850(المنطقة الدولیة أو الحرام الفاصلة بین الشطرین على
ـــــم)75000(دونمـــــا )6000(ارتفعـــــت مســـــاحة الشـــــطر الشـــــرقي مـــــن6.1952-1967123000 ،دون

.دونم)48000(إلى) 33500(والغربي من 

أن تصـبح ، "القـدس الكبـرى"الـدوائر الصـهیونیة مـن خـالل مشـروع تتطلع7.1967-20205680000
الغربیـة بحلـول مـن إجمـالي مسـاحة الضـفة%25مساحة القـدس مـا یـوازي

.استیعاب المهاجرین الجددبهدف ،م2020عام
مــن ،احتلــت المرتبــة األولــى فــي قائمــة المــدن الفلســطینیةالمدینــة قــدأن ،إذ تظهــر بیانــات الجــدول

ن بقیــة العواصــم المحلیــة، شــأنها فــي ذلــك شــأ،م1948-1831لة بــالعمران مــا بــین ة المشــمو حیــث المســاح
وكـان دف التحكم برسـم خرائطهـا الهیكلیـة، به،والدولیة وقد حاولت الحركة الصهیونیة السیطرة على بلدیتها

امت م ق1967وبعد عدوان،من إجمالي مساحة المدینة%84م حیث سیطرت على 1948لها ما أرادت عام
.)124("القدس الكبرى"ووضع النواة األولى لمشروع ،بتوحید شطري المدینة
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)2(وهو ما تظهره بیانات الجدول رقم،للسكانةطردفیتمثل في الزیادة الم،الثانيأما المظهر
)2(جدول رقم

)125(1967-1850النمو السكاني في مدینة القدس

المجموعدعدد السكان الیهو عدد السكان العربالسنةالرقم
1.184949468955841
2.18649000900018000
3.1870110001100022000
4.1876130301200025030
5.1880140001700031000
6.1886143541715521459
7.1890170002500042000
8.1896173082812245430
9.1900200003500055000

10.1904200004000060000
11.1910250004500070000
12.1913300006000090000
13.1917300001000040000
14.1922286063397162577
؟35800؟15.1929
16.1931392295122290503
17.19456080097000157800
18.19476510099400164500
19.1948140000100000240000
؟103000؟20.1949
21.195265624138000203624
22.196178800167000245800
23.196765857197000262857

ویرجــع ذلــك للنمــو ،م1913-1850النمــو المتســارع للســكان بــین أعــوام ،إذ تظهــر بیانــات الجــدول
والهجرة الوافدة أمـا انخفاضـها فـي ،وتطور الخدمات الصحیة،الطبیعي الذي واكب ارتفاع مستوى المعیشة

فیرجـع إلـى الظـروف الطبیعیـة الصـعبة التـي خیمـت علـى المدینـة ،م1922-1914بین اعـوامالفترة الواقعة 
،الجــراد الكثیفــة،وغــزوات أســراب،وموجــة الجفــاف،عــل انتشــار األمــراضخــالل الحــرب العالمیــة األولــى بف

تقضـــي التـــي و ،عــالوة علـــى األحكـــام العرفیــة التـــي فرضـــتها الدولــة)126(ویابســـة،والتــي رعـــت كــل خضـــراء
وحمــــل رعایاهــــا مــــن المســــتوطنین علــــى الرحیــــل أو التجــــنس بالجنســــیة ،إغالق قنصــــلیات دول الحلفــــاءبــــ

.)127(العثمانیة
نتیجة لعودة أعداد ،حتى اخذ النمو السكاني في المدینة باالنتعاش من جدید،وما أن انتهت الحرب

هـو مـا حمـل حكومـة االنتـداب و ،وتدفق سیل الهجرة من جدید،كبیرة ممن كانوا في عداد األسرى والجرحى
، )128(طـــردةمـــن اســـتیعاب الزیـــادة الســـكانیة المحتـــى تـــتمكن ،البریطـــاني علـــى توســـیع نطـــاق حـــدود بلـــدیتها

.)129(والقرى المحیطة بها،وٕاطالق العنان للحركة الصهیونیة في شراء مساحات واسعة من أراضي المدینة
علــى ،م1948والتــي ســیطرت عــام ،الغربــيوفــي ســبیل مواجهــة اإلجــراءات اإلســرائیلیة فــي الشــطر 

فقــد عمــدت ،)130(ادونمــ)19360(مــن إجمــالي مســاحة المدینــة البالغــة% 84أي مــا یــوازي ادونمــ)16261(
، "مشروع مدینة القدس الكبرى"مشروع مواز للمشروع الصهیوني تحت اسم "الدول العربیة إلى وضع وانفاذ 
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ـــة العر  ـــى جانـــب األردن الجمهوری ـــه إل ـــة المتحـــدةوشـــاركت فی ـــة اإلشـــراف وكیـــل وزارة ومثَّ ،بی لهـــا فـــي لجن
وكانـــت خطتــه تقـــوم علـــى أســاس توســـیع حـــدود البلدیـــة ،)131(اإلســكان والمرافـــق المهنـــدس حســین الشـــافعي

إال أن ، )132(والطــرق الرئیســیة الالزمــة لوصــلها بمحیطهــا العربــي،والزیــادة الســكانیة القــادرة علــى اســتیعابها
ـــم  ـــع بمـــا ســـیطرت علیـــه عـــام الحكومـــة اإلســـرائیلیة ل خطـــة عســـكریة ،م1963فوضـــعت عـــام ،م1948تقن
.)133(م1967وهو ما تم انفاذه عام،الحتالل شطرها الشرقي

-:مظاهر النهضة:المحور الثالث
التـي یمكـن أن نتخـذها شـواهد حیـة ،ترتب على نهضة القـدس السیاسـیة قیـام مجموعـة مـن المظـاهر

-:وتتمثل في ما یأتي،واعتمادها عاصمة سیاسیة في فلسطین،یاسيعلى ما انتابها من تقدم وازدهار س
مــن وحتــى نهایــة الفتــرة التــي نعالجهــا عــدداً ،م1831احتضــنت مدینــة القــدس منــذ عــام :رمــوز الســیادة-أ

-:الرموز الدالة على نهضتها السیاسیة ومن أهمها
-:السرایا-1

العثمــاني وســط البلــدة القدیمــة إلــى الجنــوب وقــد تحصــنت منــذ بدایــة الحكــم،الســرایا أو دار الحكومــة
والشرطة في القلعـة القائمـة إلـى ،بینما تمركزت وحدات الجیش، )134(من خط باب الناظر احد أبواب الحرم

.)135(والمدرسة الجاولیة القائمة عند الزاویة الشمالیة الغربیة من المسجد األقصى،الجنوب من باب الخلیل
القـــائم علـــى ،حیـــث تـــم نقلهـــا إلـــى نـــزل القـــدیس بـــولس،ب العالمیـــة األولـــىواســـتمر ذلـــك حتـــى بدایـــة الحـــر 

وورثهــا فــي ذلــك اإلدارة العســكریة البریطانیــة حتــى حلهــا ، )136(م إلــى الشــمال مــن بــاب العــامود)100(بعــد
علــى جبــل المكبــر مقــراً ،ســتا فكتوریــا القائمــةغو فــي حــین اتخــذ جمــال باشــا مــن عمــارة ا،)137(م1920عــام

. )138(مة للجیش الرابع العثمانيلقیادته العا
والعسـكریة وعلـى رأسـها ،وأجهزتهـا التنفیذیـة المدنیـة،للحكومـة المحلیـةوكانت السرایا تسـتخدم مقـراً 

والملك ومن یمثله في العهـد ،والمندوب السامي في عهد االنتداب،الوالي أو المتصرف في العهد العثماني
ــم الدولــة.األردنــي وفــي دهالیزهــا ،لضــیوفوا،وفــي أروقتهــا یســتقبل كبــار الــزوار،وعلــى ســاریتها یرفــع عل

والتشـكیالت العسـكریة وتعـزف فـرق ،وفي ساحتها یستعرض حـرس الشـرف،على القانونیحبس الخارجون
والمهرجانــات الرســمیة وتعــرض وحــدات ،وتــنظم االحتفــاالت الوطنیــة،والكشــافة النشــید الــوطني،الموســیقى

وكانـت هیبتهـا كعاصـمة سیاسـیة تتوقـف .حتفـاالت الوطنیـة والمهرجانـات الرسـمیةالجیش واألمـن وتـنظم اال
ونتیجـة للتمـرد الشـعبي ،م1834ففـي عـام ،على قوة ذراعها وفعالیاتهـا علـى الصـعیدین الـداخلي والخـارجي

باســتثناء الســرایا یــد المتمــردین ، بعــد أن ســقطت فــي المدینــةعلــى الســلطة المصــریة عمــت الفوضــى أحیــاء 
والتــي اســتطاعت مــن خــالل وحــدات الجــیش المعــززة بالمدفعیــة أن تحــافظ علــى رمــز ،ثكنــات التابعــة لهــاوال

وهــو مــا حمــل المتمــردین علــى ،إلــى أن قــدمت النجــدات بقیــادة إبــراهیم باشــا،الســیادة المصــریة فــي المدینــة
.)139(دون عودةاالنسحاب جنوباً 

العثمانیة من جدید اتسعت سـلطة حكومـة وعودة السلطة ،م1841وبانسحاب الجیش المصري عام
،مــن إجمــالي مســاحة فلســـطین% 81وجنــین أو مــا یـــوازي ،ونــابلس،وغـــزة،لتشــمل ألویــة القــدس،القــدس

وتشـدید ،ومد هیبتها إلى صحراء بئر السـبع،واستطاعت الدولة العثمانیة من خاللها فرض الحكم المركزي
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وتمثیــل ،أعقــاب تزایـد النفـوذ البریطــاني فـي صــحراء سـیناءفـي ،رقابتهـا علـى الحــدود المصـریة العثمانیــة
الممتـد مـن رفـح إلـى ،م1906الحكومة المركزیة في اسطنبول بترسیم خط الحدود المصریة الفلسـطینیة عـام

ـــیج العقبـــة بهـــدف وضـــع جمیـــع األمـــاكن ،م1909وتكلیفهـــا باإلشـــراف علـــى قضـــاء الناصـــرة عـــام،)140(خل
.)141(یة واحدةالمسیحیة المقدسة في وحدة إدار 

مــن هالقائــد العــام للجــیش الرابــع العثمــاني مقــر قیــادة تشــكیالت،نقــل جمــال باشــا،م1915وفــي عــام 
واتخــذ مــن عمــارة األلمــان القائمــة ،لتكــون قاعــدة متقدمــة فــي حمالتــه إلــى قنــاة الســویس،دمشــق إلــى القــدس

واسـتمر ذلـك إلـى أن تـم .)142(مقـرا لـهغسـتا فكتوریـا أو المطلـع و والمعروفة با،على جبل المكبر أو الزیتون
،وبـإنزال العلـم العثمـاني عـن سـاریتها. )143(م1917نقلها إلـى الخطـوط الخلفیـة مـن الجبهـة فـي أواخـر عـام 

وقیـام ،بـزوال السـیادة العثمانیـةإیـذاناً ،م9/12/1917وتسلیم وثیقة استسالم المدینة للجیش البریطـاني یـوم 
.)144(اإلدارة العسكریة البریطانیة

وأقـــرت ،م1920حلـــت الحكومـــة البریطانیـــة اإلدارة العســـكریة عـــام،بأحكـــام صـــك االنتـــدابوعمـــالً 
تركـزت جمیـع الـدوائر فـي ،وبموجـب ذلـك.اتخاذ القـدس عاصـمة سیاسـیة فـي فلسـطینالقاضیة بتشریعاتها 

أو قیـام ،آخـروللحیلولـة دون االنحیـاز لطـرف دون .ندوب السـاميموعلى مقربة منها أقام ال،دار الحكومة
،تســـلیم دار الحكومـــةإلـــى،م14/5/1948عمـــد المنـــدوب الســـامي یـــوم،فـــراغ سیاســـي مـــع نهایـــة االنتـــداب
الوكالــة الیهودیــة ومندوبــة ،وذلــك بحضــور منــدوب الهیئــة العربیــة العلیــا،لمنــدوب الصــلیب األحمــر الــدولي

المنـدوب السـامي البریطـاني لیب غـادر ورفع علم الص،وبعد إنزال العلم البریطاني عن ساریته.جولدا مئیر
.)145(المدینة دون عودة

أما الحاج أمین الحسیني رئیس المجلس اإلسالمي األعلـى أو الحكومـة الوطنیـة الشـرعیة المنتخبـة 
فاتخـذ مـن المدرسـة التنكزیـة القائمـة )146(إن جاز لنا التعبیر في مواجهة حكومة االنتداب والوكالة الیهودیـة

الـذین ،لـه أسـوة بالخلفـاء والـوالة واألمـراءوالمطلة على ساحات المسجد األقصى سكناً ،لةبجوار باب السلس
الحــاج أمــین قــاد علیــه وعنــدما ضــیقت ســلطات االنتــداب الخنــاق . )147(اتخــذوا مــن جــوار المســجد دار إمــارة

مجلـــس م مـــن داخـــل أســوار المســـجد األقصـــى بینمـــا اتخـــذ مــن المدرســـة المنجكیـــة مقـــرا لل1936ثــورة عـــام ال
.)148(م1929قبل أن یدشن مقره الدائم قبالة باب الخلیل عام ،اإلسالمي األعلى

نالحظ انه حرص على أن ه الجدید،على إنشاء مقر ،م1928وعندما عزم المجلس اإلسالمي عام 
ة فوقع االختیار على ارض الوقـف المجـاورة لمقبـرة مـا مـال القائمـة قبالـ،یكون على مقربة من البلدة القدیمة

التــي ،وزخارفــه علــى نســق العمــارة اإلســالمیة،وجــاء تصــمیمه.م1929وفــرغ مــن ذلــك عــام ،بــاب الخلیــل
وعنــدما احتــل الشــطر .لــیس إال بهــدف تمییــزه عــن المقــرات االســتعماریة الحاكمــة،تزخــر بهــا مدینــة القــدس
واسـتمر علـى مـا هـو علیـه ،استخدمته وزارة الصناعة والتجارة اإلسـرائیلیة،م1948الغربي من المدینة عام 

.)149(م2007إلى أن سوته اآللیات اإلسرائیلیة باألرض في شهر أیار من عام 
اســــتقبل الحــــاج أمــــین الحســــیني الوفــــود الرســــمیة ،وفــــي رحــــاب مقــــر المجلــــس اإلســــالمي األعلــــى

ـــــذ عـــــام ،وقـــــاد فعالیـــــات الحركـــــة الوطنیـــــة،والشـــــعبیة ـــــى مغـــــادرة فلســـــطین ،م1921من ـــــدما اجبـــــر عل وعن
وغیـــر ،كحكومـــة وطنیـــة عبـــر اتصـــاالته المباشـــرة،اســـتمر المجلـــس فـــي ممارســـة صـــالحیاته،م1937عـــام
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والعســـكریة تصـــدر عنـــه بصـــفته رئیســـا ،وبموجـــب ذلـــك ظلـــت األوامـــر المدنیـــة،المباشـــرة بالحـــاج أمـــین
ةبثقــمــن ناحیــة والهیئــة العربیــة العلیــا المن،الــذي اعترفــت بــه حكومــة االنتــداب،للمجلــس اإلســالمي األعلــى

عامـاً فمن مقره في القاهرة عین عبد القادر الحسیني قائداً .أخرىمن ناحیة م1946عن الدول العربیة عام
واتخذت من المدرسة المامونیة مقـراً ،التي تشكلت في فلسطین بعد رحیل االنتداب،لكتائب الجهاد المقدس

.)150(لها
روحیــة ،ة ضــفتي نهــر األردن كعاصــمةوانســجاما مــع المكانــة التــي حظیــت بهــا المدینــة إبــان وحــد

القائم في حي الشیخ ،فقد اتخذ الملك عبد اهللا من منزل فخري بك النشاشیبي،أولى وسیاسیة ثانیة للمملكة
بینما اتخـذ الملـك حسـین مقـره فـي ،الستقبال زواره من الوفود الرسمیة والشعبیةومقراً ،للضیافةجراح قصراً 
.)151(بیت حنینا

-:اإلذاعة-2
وقـد تـم تأسیسـها فـي المدینـة مـن قبـل ،)153(م31/3/1936فـي،)152("هنا القدس"انطلق بثها معلنة 

إذاعـة رســمیة يوبـذلك تعــد ثـان،)154("مصـلحة اإلذاعـة الالســلكیة الفلسـطینیة"تحـت اســم ،حكومـة االنتـداب
مـن فنـدق اعـةاإلذهـذه واتخـذت.)155(م1934التـي تـم افتتاحهـا عـام،بعد إذاعة القـاهرة،في الوطن العربي

ةأما أبراج إرسالها فقد نصبت على قمة مرتفعـ.م1944حتى عام ،لهاباالس القائم قبالة باب الخلیل مقراً 
وهو ما یفسر تحدید ،ونسبة لذلك ال تزال تلك المنطقة تعرفت باسم اإلرسال،إلى الشمال من مدینة رام اهللا

وكانـــت تبـــث برامجهـــا باللغـــة .)156(عـــة رام اهللابإذا،م1937موقعهـــا مـــن قبـــل لجنـــة تقســـیم فلســـطین عـــام 
ونتیجة ألهمیتها بصفتها احـد معـالم ، )157(وحتى منتصف اللیل،واإلنجلیزیة من الصباح،والعبریة،العربیة
نفعنـدما بـدأت بترحیـل رعایاهـا مـن فلسـطی،فقد أحاطتها سلطات االنتداب بإجراءات أمنیة مشـددة،السیادة

فأحاطتهمـا ،ةجراءاتها األمنیة في محیطها بدرجة ال تقل عن دار الحكومـشددت من إ،م31/1/1948في 
غـــــدت احـــــد األهـــــداف االســـــتراتیجیة للعصـــــابات ،وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك.)158(بـــــالحواجز واألســـــالك الشـــــائكة

لى توقـف بثهـا مما أدى إ،م1948خالل فعالیات حرب عام ،الصهیونیة في هجومها على األحیاء الغربیة
.)159(ن بنیت دارها الجدیدة في رام اهللالعدة شهور إلى أ

تحــول اســمها مــن إذاعــة فلســطین إلــى إذاعــة المملكــة األردنیــة ،وبعــد ضــم الضــفة الغربیــة لــألردن
.م1958وظلــت اإلذاعــة الرئیســیة فــي المملكــة إلــى أن دشــنت اإلذاعــة األردنیــة فــي عمــان عــام ،الهاشــمیة

ــــي  ،م1967وباحتاللهــــا عــــام ،العــــام فــــي المدینــــةأعــــاد الملــــك حســــین افتتــــاح مقرهــــا،م17/8/1959وف
،حتـى قیـام السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة،استخدمها االحـتالل محطـة إرسـال لصـوت إسـرائیل باللغـة العربیـة

.)160(واتخاذها محطة إرسال لها تحت اسم إذاعة صوت فلسطین
فقــد غــدت احــد األهــداف االســتراتیجیة لقــوات ،ونتیجــة ألهمیتهــا كرمــز مــن رمــوز الســیادة للعاصــمة

والجیـوش العربیـة كمـا ،لبث البیانات باللغة العربیة للتأثیر علـى معنویـات الشـعوب،م1967االحتالل عام 
التـي تعرضـت لقصـف الطـائرات اإلسـرائیلیة فـي انتفاضـة األقصـى باعتبارهـا ،كانت احد األهداف الرئیسـیة

.)161(اومةاحد المصادر المحرضة على المق
-:)162(مطار القدس الدولي-3
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كانـت عسـكریة و ،م1914استعد أهل القدس الستقبال أول طائرة عثمانیة تهـبط فـي مـدینتهم عـام 
ولــم .)163(إال أنهــا تحطمــت علــى مقربــة ســمخ،للهبــوط فــي منطقــة البقعــة الفوقــاوقــد اعــد لهــا مــدرج خــاص

وجــاء ذلــك فــي ،عثمــاني وآخــر ألمــانيوعلــى متنهــا ضــابط،یمــض وقــت طویــل حتــى هبطــت طــائرة أخــرى
للعملیـات العسـكریة الجویـة حیـث غـدت المدینـة مسـرحاً ،إطار االستعدادات الحثیثة للحرب العالمیة األولـى

.)164(والبریطاني المهاجم من جهة أخرى،واأللماني من جهة،بین الطیران العثماني
وقـد بنـي إلـى الشـمال ،للطیران المـدنيالدولي " مطار القدس"وفي عشرینیات القرن الماضي افتتح 
قــد أطلــق علــى أول طــائرة لنقــل الركــاب "القــدس"وكــان اســم ،مــن مدینــة القــدس ضــمن أراضــي قریــة قلنــدیا

-بغـداد -القـدس -القـاهرة -على خط القدسالعاملةتابعة لشركة الخطوط الجویة اإلمبراطوریة البریطانیة 
والمــدن الفلســطینیة التــي أقــیم ،ینــة القــدس بالعــالم الخــارجيوبموجــب ذلــك اتصــلت مد. )165(الهنــد-كراتشــي 

غــادر ،م14/5/1948ففــي یــوم، )166(ومنهــا علــى ســبیل المثــال أریحــا وحیفــا،فیهــا مطــارات فرعیــة مباشــرة
.)167(إلى بریطانیاومن هناك بحراً ،المندوب السامي البریطاني القدس إلى حیفا جواً 

التـي باتـت ،حـة فـي المطـار لكونـه احـد المحطـات الهامـةازدهـرت حركـة المال،وفي العهد األردني
وعمـالً ، )168(والعـالم الخـارجي مـن ناحیـة ثانیـة،والروحیـة مـن ناحیـة،تصل بین عاصـمتي األردن السیاسـیة

والصـیانة علـى بنـاه ،وأجریت الترمیمـات، )169(عت حدود أمانة القدس شماال كي تشمله بخدماتهاسِّ وُ ،بذلك
واستدعت عنـدها توقـف ،م1967التي أجریت عام ،كما هو الحال في عملیات الصیانة،التحتیة باستمرار

.)170(وتحویل جمیع الرحالت الجویة إلى مطار عمان المدني،حركة المالحة
واحتمـاالت اسـتخدامه فـي ،واالسـتراتیجیة كأحـد معـالم السـیادة للعاصـمة،ونتیجة ألهمیته السیاسیة

حـــد األهـــداف الرئیســـیة التـــي ركـــز الجـــیش اإلســـرائیلي علـــى احتاللهـــا عـــام فقـــد كـــان ا،العملیـــات العســـكریة
ووضــعه ،ومخیمهــا،واســتمرارا لهــذه الغایــة عمــدت ســلطات االحــتالل علــى فصــله عــن قلنــدیا.)171(م1967

للحیلولـــة دون اســـتخدامه مـــن قبـــل الســـلطة الوطنیـــة فـــي ،م2005الـــذي أقـــیم عـــام ،داخـــل الجـــدار الفاصـــل
.)172(ظل أیة تسویات مستقبلیةفي،المالحة الجویة

-:خدماتها-ب
وذلــك مقارنــة بغیرهــا مــن ،حققــت القــدس قــدم الســبق فــي تطــور خــدماتها خــالل الفتــرة التــي نعالجهــا

فـتم تنظـیم حركـة البنـاء وسیاسـیة ،لیـق بهـا كعاصـمة روحیـةوهو ما جعلها تظهر بحلة ت،لسطینیةالمدن الف
والوافدة عبر سیل الهجرة المتـدفق ،الخبرات الهندسیة المحلیةوخططتها،على أسس هندسیة حدیثة شكلتها

،وشـــوارعها،فظهـــرت األحیـــاء الجدیـــدة بخططهـــا،للمدینـــة مـــن كافـــة أنحـــاء العـــالم بمـــا فیـــه العـــالم العربـــي
،وســاحاتها الواســـعة،واســـطحتها المزدانــة بالقرمیــد المســـتورد مــن األســواق األوروبیـــة،ونقوشــها،وواجهاتهــا
كما نعمت بخدمات متطورة علـى صـعید ،وجماال عن المدن الرائدة في العالمبصورة ال تقل رونقاً والمرهفة 
لمشـــاریع األولـــىاألســـسووضـــع ،واإلضـــاءة،والنقـــل،والتنظـــیم،والنظافـــة،والصـــرف الصـــحي،األرصـــفة
،عامــةریــة بداوالــزوار الشــغل الشــاغل للهئیــات اإل،وجمــوع الحجــیج،وكــان تــوفیر المیــاه للســكان.الكهربــاء

.)173(خاصةببلدیتهاومجلسها 
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، والصهاریج، عدد كبیر من اآلبارإنشاءوقد حاولت المدینة التغلب على مشكلة المیاه من خالل 
وجـر میــاه ،وخارجهــا وتـوفیر الحمایــة لهـا للحیلولــة دون سـرقتها أو تلویثهــا،والبـرك اإلضـافیة داخــل المدینـة

وفـي سـبیل تعزیـز خـدمات ،خاصـة لضـمان اسـتمراریة تزویـدها بالمیـاهوالینابیع عبـر قنـوات،بعض العیون
بعـد مجلــس ،مرسـوم تشـكیل مجلســها البلـديرإلـى إصــدا،م1863عمـدت السـلطنة العثمانیــة عـام ،المدینـة

بخــدمات عامــة ال نظیرهــا لهــا فــي المــدن الفلســطینیة ىوهــو مــا جعلهــا تحظــ،العاصــمة اســطنبول مباشــرة
. )174(األخرى

مجاالت التحدیث في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر أصـبحت خـدمات المیـاه تنقـل وبدخول 
تعبـــاء مـــن عیـــون الســــهل أنبعـــد ،وصـــهاریج ضـــخمة یجرهـــا القطـــار،وأنابیـــب معدنیـــة،عبـــر مضـــخات

من خالل نقل میـاه راس العـین القائمـة إلـى الشـمال ،وضع حد لمشكلة المیاه،م1936وفي عام ،الساحلي
.)175(كم إلى المدینة)65(بوب بطول، عبر أنن یافاالشرقي م

فسـعت ،وتقـدمها غـدا محـط اهتمـام سـلطات االنتـداب،الذي لعبه مجلسها في نهضتهاونتیجة للدور 
أهـم ،رأت صحیفة الكرمل فـي رئاسـة البلدیـة،م1926ففي عام ،إلى جانبهاعلیه أو استمالتهةإلى السیطر 

،وٕازاء ذلـك حـذرت مـن محـاوالت الحركـة الصـهیونیة السـیطرة علیهـا.طینوظیفة یتوالها وطني في إدارة فلس
مــن بلدیــة إلــى أمانــة ،م1959فرفعــت مســتواها عــام ،أمــا الحكومــة األردنیــة.)176(لكونهــا عاصــمة فلســطین

.)177(وروحیة أولى لألردن،حتى تلیق بمكانتها كعاصمة سیاسیة ثانیة
-:السیاسيحراكها-ج

احــد المظــاهر البــارزة الدالــة ،انتــاب المدینــة خــالل الفتــرة التــي نعالجهــاشــكل النشــاط السیاســي الــذي
والفاعـل الـذي باتـت تلعبـه ،ویتجلـى ذلـك فـي دورهـا الریـادي،وتحولها إلـى عاصـمة سیاسـیة،على نهضتها

فعلى الصعید المحلي أخذت زمام المبادرة فـي أي تحـرك ،والدولیة،واإلقلیمیة،على كافة األصعدة المحلیة
وتشـــكیل ،ومقاومـــة التغلغـــل األجنبـــي،وفـــي مقـــدمتها قیـــادة الحركـــة الوطنیـــة،سیاســـي تقـــدم علیـــه فلســـطین

وممارسة االنتخابات ،والندوات،وعقد المؤتمرات،والمظاهرات،وتنظیم االحتجاجات،واألحزاب،الجمعیات
انهـا عــن االنسـحاب مــن مهرجــان ففـي األیــام األولـى لالحــتالل البریطــاني لـم یتــوان أعی؛والسیاســیة،النیابیـة

كمـــا نظـــم رئـــیس بلـــدیتها .)178(بعـــد أن اعتبـــر احتاللـــه للمدینـــة نهایـــة للحـــروب الصـــلیبیة،اللنبـــي الخطـــابي
أول مظـــاهرة فـــي فلســـطین ضـــد االحـــتالل بمناســـبة الـــذكرى األولـــى ،م1918موســـى كـــاظم الحســـیني عـــام 

للتعبیــر عــن رفــض ،األســوار إلــى بــاب الخلیــلوالســیر بهــا مــن األحیــاء القدیمــة داخــل ،إلعــالن وعــد بلفــور
.)179(والمدینة بخاصة للوطن القومي الیهودي،فلسطین بعامة

اثـر بـالغ فـي التطـورات مـاونشاطها السیاسي كان له،فان ثقلها اإلقلیمي،أما على الصعید اإلقلیمي
واإلســالمیة وتظهــر ،العربیــةوفــي مقــدمتها،والــروابط الوثیقــة التــي أقامتهــا مــع العواصــم الدولیــة،السیاســیة

واســـتقطاب ،واألحـــالف،وحشــد التأییـــد،والتنســـیق،وتبـــادل المشـــاورات،توالزیــارا،فعالیتهــا فـــي المـــؤتمرات
.المحاور

لالجتماع في رحـاب المسـجد ،م1931واإلسالمیة دعوتها عام ،وبموجب ذلك لبت العواصم العربیة
بخاصــة بعــد ثــورة البــراق ،والمقدســات اإلســالمیة،عامــةلبحــث مــا یتهــدد فلســطین مــن مخــاطر ب،األقصــى
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والشــعبیة علــى المشــاركة ،واالجتماعیــة الرســمیة،كمــا حرصــت مؤسســاتها االقتصــادیة، )180(م1929عــام
تحــت اســم ،م1933الــذي نظمــه المجلــس البلــدي عــام ،بمــا تنظمــه المدینــة مــن فعالیــات كــالمعرض العربــي

وشـاركت فیـه إلـى جانـب ،ومقاطعـة السـلع األجنبیـة،تصاد الفلسـطینيلدعم االق، "المعرض العربي القومي"
وتـــم تنظیمـــه فـــي فنـــدق األوقـــاف القـــائم قبالـــة بــــاب ،والعـــراق،والحجـــاز،ونجـــد،ولبنـــان،فلســـطین األردن

. )181(الخلیل
،إال أنها شهدت قیام منظمة التحریر،وبالرغم من اندماجها في الوحدة األردنیة،م1964وفي عام 

لحضـور انطالقـة ،مندوب فلسطین في الجامعـة العربیـة،لبى زعماء الدول العربیة دعوة احمد الشقیريوقد 
فـي ،م2/6/1964-28/5الـذي تـم عقـده یـوم ،فـي المجلـس الفلسـطیني األول،منظمـة التحریـر الفلسـطینیة

األمـین ،قـادر حسـونةوقد افتتحه الملك حسین بحضور عبد ال،القائم على جبل الزیتون،نتالتفندق انتركون
،وصـبري الخـولي ممثـل الـرئیس المصـري،ورئیس الجمهوریـة السـوریة أمـین الحـافظ،العام للجامعة العربیة

،والمغـرب،ولیبیـا،ولبنـان،مـن الكویـتكـلٍ ووممثلـ،والجزائـر،ووزیري خارجیة تـونس،جمال عبد الناصر
.)182(والعراق،والسودان،والیمن

فقــد حــرص الشــقیري علــى طمأنــة الملــك ،والخــروج بنتــائج مرضــیة،ؤتمرعلــى نجــاح المــوحرصــاً 
وضــعیة المدینــة المنضــویة ىفــي القــدس لــن یــؤثر علــمجلســها األول، وعقــدبــان انطــالق المنظمــة،حســین

وتخلــیص الشــعب ،م1948منــذ عــام ،وان غایتهــا هــو تحریــر األراضــي المغتصــبة،تحــت الحكــم األردنــي
فـي حـین أكـد الملـك حسـین .)183(والعمل الجاد لخدمة الوحـدة العربیـة،تي حلت بهالفلسطیني من الكارثة ال

.)184(والسیاسیة الثانیة للمملكة،والیته علیها باعتبارها العاصمة الروحیة األولى
،ةالمحلیـــــونشـــــاطها السیاســـــي علـــــى المســـــتویات،ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر أن ثقـــــل المدینـــــة المقدســـــة

،والهیئـات،وحضورها السیاسي الكثیف في المحافل السیاسـیة،عكس على نشاطهاقد انةوالدولی،ةواإلقلیمی
وفـــي مقـــدمتها اســـتقبالها لكبـــار ،وهـــو مـــا ظهـــرت فعالیاتـــه فـــي العدیـــد مـــن المجـــاالت،والمنظمـــات الدولیـــة

اســتقبلت ضــیف الســلطان إمبراطــور ،م1898ففــي عــام ،والقــادة والمبعــوثین الــدولیین فــي العــالم،الزعمــاء
باتــت علــى موعــد مــع زیــارات كبــار ،م1917وبعــد عــام ،"Friedrich Wilhelm II"انیــا فلهــم الثــانيألم

،"Winston Churchill"وفــــي مقــــدمتهم وزیــــر المســــتعمرات ونســــتون تشیرشــــل،المســــؤولین اإلنجلیــــز
Count"والمبعوث الدولي الكونت برنادوت Folke Birnadotte")185(.

-:النتائج
-:موعة من النتائج وفي مقدمتها ما یأتيمجإلىخلصت الدراسة 

وتزامن ذلك مع ،في ظل الحملة المصریة على بالد الشام،م1831نهضة القدس السیاسیة عام بدأت.1
.نجم مدینة عكا قاهرة نابلیونأفول

حتمتهـا ،داخلیـة وخارجیـةأساسـیةقامت نهضة القـدس السیاسـیة وواكبـت مسـیرتها بفعـل خمسـة عوامـل .2
،ةواإلقلیمیـ،ةالمحلیـعدالتي عاشـتها المدینـة علـى الُصـوالسیاسیة ،واالجتماعیة،قتصادیةالتطورات اال

ـــ والحركـــة الوطنیـــة ،واالهتمـــام الـــدولي،مـــات العثمانیـــةیالحملـــة المصـــریة والتنظوتتمثـــل فـــي ،ةوالدولی
.األردنیةوالوحدة ،الفلسطینیة
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عنـدما سـقط الشـطر الغربـي منهـا بیـد ،م1948نكبـة عـام مـنتداء بتزعزت نهضة القدس السیاسیة ا.3
،وانحـدارها دفعـة واحـدة،ت دون سـقوطهاقـد حالـاألردنیةالوحدة الفلسطینیة أنإال،الحركة الصهیونیة

.م1967وهو ما ظهرت نتائجه بشكل واضح في احتالل الشطر الشرقي منها عام
والتطـــورات ،ولیـــد الظـــروفتیـــأاختیـــار القـــدس عاصـــمة سیاســـیة للدولـــة الفلســـطینیة المنشـــودة لـــم إن.4

،انطــالق الثــورة الفلســطینیة المعاصــرةأوالسیاســیة التــي مــرت بهــا فلســطین بعــد رحیــل الحكــم العثمــاني 
فیهـــا حاضـــرة رأتالتـــي ،الحكـــم العثمـــانيإبـــانلـــرؤى الحركـــة الوطنیـــة الفلســـطینیة اُ امتـــدادجـــاء وٕانمـــا

ـــة ااإلســـالمیةفلســـطین فـــي ظـــل الرابطـــة  ـــةالمتجســـدة بالدول ـــر فـــي وضـــع ،لعثمانی وان اســـتمرار التنظی
ل الجذور مهه لكونه یالنظر فیإعادةالبد من ،مسؤولیة اختیارها رهن تطور الحركة الوطنیة المعاصرة

.األخرىجانب االعتبارات إلىللحركة الوطنیة األولى
لعاصــمة فظلــت تــرى فــي ا،األخــرىالعواصــم تخطــيإلــىالقــدس فــي نهضــتها السیاســیة لــم تتطلــع نإ.5

وعنـــــدما تعـــــرض بنیانهـــــا للتصـــــدع بفعـــــل المخططـــــات ،اإلســـــالمیةومظلتهـــــا،األمـــــةاســـــطنبول رمـــــز 
فأعلنت،األمةوتحقیق وحدة ،محاربة االستعمارإلىاالستعماریة لم تتوان عن دعم أي مشروع یسعى 

،ي رحابهـافـإلحیائهـاوسـعت ،م1924عـام وعمـان ،وجـددتها لهـا فـي الشـونة،أنقرةالبیعة للخالفة في 
ملكـا دسـتوریا فیصل بن الحسـین األمیرالتي بایعت ،الشامیةفي مقدمة العواصم ،م1920عامكانتو 

عــام فـي الوحــدة االندماجیــة األردنضــفتي نهــر أهـاليمــا اجمــع علیــه ومباركـة ،علـى المملكــة الســوریة
ـــر وعنـــدما .م1951 ـــر لم، 1964الفلســـطینیة مـــن اكنافهـــا عـــام انطلقـــت منظمـــة التحری األراضـــيتحری

.الفلسطینیةاألردنیةاریة الوحدة ر حرصت على استم،م1948المحتلة عام 
وجاء ذلك متزامنا مـع ،اتخاذ القدس عاصمة سیاسیة ال یتعارض مع كونها عاصمة روحیة عالمیةإن.6

ىإلالریادة إلعادةومطلع العشرین ،القرن التاسع عشرأواخرفي ،دعوات بعض رواد النهضة العربیة
بغداد على إلىومنها ،األمویةدمشق على ید الدولة إلىانتقلت أنوالمدینة المنورة بعد ،مكة المكرمة

.اسطنبولإلىفالقاهرة ومنها ،ید الدولة العباسیة

الهوامش
.215، ص1المحفوظات الملكیة، م-1

. 200-159، ص281القـــدس. 31-13، ص280القـــدس. 152-151،ص279القـــدس-:قـــارن بـــین كـــل مـــن التالیـــة2-
، ص 5نــابلس.112، 72-71، ص315القــدس. 66-63، ص314القــدس. 22، ص283القــدس. 8، 5، ص282القــدس

، 161، 151، 137، ص1المحفوظات، م.851، ص3ج, الشهابي.388، 378، 348-346، ص6نابلس. 276، 263
.281-279نوفل، ص.280

والعسـكریة إلـى دمشـق، وبیـروت، والقـدس، وجعلـت مـن ،على نقل صـالحیات عكـا المدنیـةعمدت الحكومة المصریة -3
.96، ص321القدس-":حكمدار إیاالت الشام"دمشق مقرا للحاكم العام لبالد الشام أو ما كان یعرف ب

. 7-3ص, 317القــدس.33-31ص, 312القــدس.146،ص9نــابلس.318، ص6نــابلس-:قــارن بــین كــل مــن التالیــة-4
، تمؤلـف مجهـول، مـذكرا.416، ص2المحفوظـات، م.813، ص3الشهابي، ج.116، ص9،یافا164، 62ص319القدس

.286-280، صلالعارف، المفص.78-74ص
.        421-415ص، 2المحفوظات الملكیة، م-5



22

القــاءالشــعبي فـي فلســطین، وقـد تــم كـان الشــیخ قاسـم األحمــد الجمـاعیني، وعیســى البرقـاوي مــن ابـرز قــادة التمـرد -6
او ابـاب السـرایفي شرق األردن، ومن هنـاك نقـال الـى دمشـق حیـث اعـدما بفي مضارب شیخ قبلیة عنزةاالقبض علیهم
مؤلـف .147-146، ص9نـابلس-:، بینما حملت الزعامات األخرى إلى سجن عكا حیث نفذ بهم حكم اإلعـدامدار الحكومة

.        313-310مناع، ص. 78، صتمجهول، مذكرا
وكـان قـد لمـع نجمـه فـي قیـادة الجـیش المصـري فـي حـروب ،اكبر أبنـاء محمـد علـي باشـا وولـي عهـده:اهیم باشاإبر -7

بسبب الهرم فتولى الحكم ،تنازل والده له عن الحكم،م1847وبالد الشام وفي عام ،والیونان،والسودان،الجزیرة العربیة
ــه المنیــة،عــدة شــهور ــده علــى ا،قبــل أن تعاجل 3ج.29-15، ص1البیطــار، ج-:لعــودة إلــى الحكــم ثانیــةممــا حمــل وال

،1240-1242.
والفلسطیني إلى أن ألحقت بوالیة سـوریة ،وضمت مقاطعات الساحل اللبناني،م1660شكلت والیة صیدا أو عكا عام-8

.194-142رافق، ص.832، ص2، جالشهابي.388، 378، 348-346، 46، ص 6نابلس-:م1864عام 
،وٕالــى جانبهــا رقــم الســـجل،باســم المدینـــة،ت المحــاكم الشـــرعیة الخاصــة بالمــدن الفلســطینیةســوف یشــار لســجال-9

القـدس . 322، ص310القـدس .322، ص302القـدس.148، ص294القدس .48-1، ص278القدس -:والصفحة مثل
.-1العورة، ص. 8، ص8یافا. 388، ص6نابلس.8، ص318

. 5،8، ص282القـــــدس. 200-159، ص281دسالقـــــ. 31-13، ص280القـــــدس. 152-151، ص279القـــــدس-10
.22، ص283القدس 

، 310القـــــدس. 242، ص298القـــــدس. 47، ص287القـــــدس. 31-30، ص286القـــــدس. 102، ص285القـــــدس-11
. 107-101العورة، ص.115، ص3یافا.87-84، ص2یافا.330، ص6نابلس. 31ص

.106-101العورة، ص.46، ص2یافا.378, 348-46،346، ص6نابلس.35ص, 307القدس-12
ـــدس-13 ـــدس.66-63، ص314الق ـــابلس.112، 72-71، ص315الق ـــابلس. 276، 263، ص5ن ، 348-346، ص6ن

378 ،388.
. 58، ص339القـدس. 211، ص330القـدس. 20، ص329القدس. 14، ص326القدس-:قارن بین كل من التالیة-14

ــــدس ــــدس. 86، ص343الق ــــدس.65، ص347الق ــــابلس..11-1، ص348الق . 25، ص11نــــابلس.270-269، ص10ن
شـولش، .135، ص 37یافـا.47، ص27یافـا.162، 135، ص17یافـا.15،72-14، ص1یافا.127-122، ص12نابلس 

.186، تتحوال
.232بهجت والتمیمي، ص-15
.167، صةبوبكر، ملكیأ.21-19اللثام، صرمؤلف مجهول، حس.160-159، ص10نابلس.14، ص326القدس-16
.91، 46، ص354القدس-17
.57، صةبوبكر، ملكیأ-18
/96،28/7البشــــــیر عــــــدد .1، ص35نــــــابلس.252، 211،ص13نــــــابلس.218-211، 51-1، ص348القــــــدس-19

.171، صةبوبكر، ملكیأ.24، صتشولش، تحوال.4م ،ص1872
.172-171، صةبوبكر، ملكیأ.-1، ص358القدس-20
ــین التالیــة-21 ــارن ب ــدس .150-149، ص399القــدس.149-148، ص385القــدس. 149-1، ص365القــدس-:ق الق

ـــدس. 36، ص403 ـــل. 101، ص419الق ـــا.210، ص10الخلیـــل.199، ص6الخلی ، ص 200یافـــا. 212-5، ص188یاف
.118-105بو بكر،قضاء،صأ.186

-52، ص 362القـــدس. 63، ص346القـــدس. 211، ص330القـــدس. 20، ص329القـــدس. 14، ص326القـــدس-22
، م12/7/1878، 409البشــــــــــــیر عــــــــــــدد .4م، ص352،8/2/1877البشــــــــــــیر عــــــــــــدد .25، ص371القــــــــــــدس. 57
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، 1087البشــــــــــــیر عــــــــــــدد .2م، ص1038،17/8/1892البشــــــــــــیرعدد. 4، ص414،9/8/1878البشــــــــــــیرعدد.44ص
.3، صم28/11/1893
.4، صم7/3/1923، 890الكرمل عدد.21-19اللثام، صرمؤلف مجهول، حس-:قارن بین كل من اآلتیة-23
المنـادى -":طینیةعاصـمة الـبالد الفلسـ"بعبـارة ،ألولنعتت جریدة المنادى مدینة القدس على صدر افتتاحیة عـددها ا-24

.2-1، صم2/2/1912، 3دالمنادى عد. 1، صم1/2/1912، 1عدد 
.1، صم2/4/1913، 10فلسطین عدد -25
نـابلس . 58-57، ص412القـدس.21، ص400القـدس.62، ص390القـدس .1، ص388القدس.1، ص383القدس-26

.72، ص12
ت الجدیـدة، التـي قامـت بهـا الدولـة العثمانیـة فـي إطـار االسـتعدادات للحـرب العالمیـة بموجب التشـكیال:الجیش الرابع-27

-:مـن الخـامس إلـى الرابـع، وعهـد بقیادتـه إلـى احمـد جمـال باشـا،األولى، تحولت دائرة الجیش المشرفة على بالد الشام
.365، ص لانظر العارف، المفص

ونتیجـة ألهمیـة الجبهـة ،وكـان قـد شـغل منصـب وزیـر البحریـة،یـةیعد من ابرز أقطاب الحكومـة االتحاد:جمال باشا-28
.1جمال باشا، ص-:عینته الحكومة االتحادیة قائدا عاما للجیش الرابع العثماني،العربیة في بالد الشام

یافـــا .117، ص 47نـــابلس. 101، ص419القـــدس.172، 40، 13، ص414القـــدس.200، 180، ص412القـــدس-29
. 300-254جمــــال باشـــــا ،ص.1، صم10/3/1915، 1531المقتــــبس عـــــدد.186ص ، 200یافــــا.170171،ص192

.368-367، صلالعارف، المفص
م، ویـدل علـى أالزمـة الدولیـة التـي أثارهـا 1831مصطلح دولي استخدم على نطاق واسع بعد عام :المسالة المصریة-30

.57-56، ص12یافا-:ضم بالد الشام إلى مصر على ید محمد علي باشا
.61-60، صتشولش، تحوال.33، ص323القدس.15-14، ص12یافا-:ي هذا الشأن بین كل من اآلتیةقارن ف-31
م، 11/2/1871، 24دالبشـیر عـد:م1870وهي اكبر الوالیات األلمانیـة ورائـدة اتحادهـا الفـدرالي عـام :مملكة بروسیا-32

، ص 84صالتتحو ،ششــول. 9-8، صسمصــطفى، القــد.294، صلالعــارف، المفصــ. 91-88، ص391القــدس.4ص
.587، صةأبو بكر، ملكی.844عوض، ص.276

افــا ی. 89، 64، ص25یافــا.182، ص19یافــا.113، ص364القــدس.65-64، ص359القــدس.71، ص353القــدس-33
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.489، 280، ص2جوهریة، ج.2، صم1/9/1915، 278البیان عدد . 186ص

ةیحیالعـارف، المسـ.339-336، ص2المحفوظات الملكیة، م.285-284، ص346القدس.14-13، ص343القدس-37
.Finn, Vol, 2 P.364. 586-583، 298بوبكر، ملكیة، صأ.245-244، ص

.136-1األسود، ص.50-1سركیس، ص.1، صم12/11/1898، 1359البشیرعدد.92-89، ص391القدس-38
.2، صم1/9/1915، 278البیان عدد . 186، ص200یافا-:األحكام العرفیة أو العسكریة:حالة الطوارىء-39
.166، ص10الدباغ، ج.384، صلالعارف، المفص.253، 232، 163، ص1جوهریة، ج-40
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.4م، ص7/3/1923، 890الكرمل عدد-42
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.200صسطین، وثائق فل.250ص
تقع في دیرة عرب الظالم القائمة في االطراف الشرقیة من صحراء النقب على طریق الخلیل العقبة وذلك :خربة كرنب-47

Palestine, Map-:الى الجنوب الشرقي من مدینة بئر السبع
البحــر األبــیض القائمــة علــى شــاطىء ،مســتوطنة صــهیونیة بنیــت علــى أنقــاض قریــة جلیــل الفلســطینیة:هرتســیلیا-48

Palestine, Map: یافامدینة المتوسط إلى الشمال من 
.255-254، صلرمب.200ص255-254، صق فلسطینوثائ.1، صم8/2/1936عدد، 2006الكرمل-49
.193ص دفاعا،الشــقیري،-:م14/5/1948أعلـن ابـن غریـون قیــام الدولـة فـي متحــف تـل أبیـب مســاء یـوم الجمعـة -50

.103العضایلة، ص.13العرقان،ص. 266صبركات، .141-140كنعان،ص
.16-14العرقان، ص.1، صم16/4/1969، 123القدس.227صوثائق فلسطین،.391-390التل، ص-51
.227وثائق فلسطین،ص.1، صم213،30/7/1969عددالقدس -52
.3، صم20/3/1969، 100القدس عدد-53
.1، صم27/4/1969، 127القدس عدد. 1، صم16/4/1969، 123القدس عدد-54
.336-330،ص2المحفوظات،م.306-305،ص2جوهریة،ج-55
.22،ص2المحفوظات،م.295، ص323القدس.293، ص321القدس-56
.المسیري:م1837یة في بریطانیا وعمدة لندن زعیم األقلیة الیهود):م1885-1784(السیر موسى مونتفیوري-57
.309، 123ص، 4م.230، 3المحفوظات الملكیة،م.96، ص321القدس-58
، 4المحفوظــات، م. .Robinson,Vol.1,P.237-:م)3.30(م وعــرض)36(وهــو ممــر ضــیق بطــول:زقــاق المغاربــة-59

.309ص
وتنسـب إلـى الشـیخ شـعیب بـن محمـد بـن شـعیب ،م1320/هــ720وقد تم بنائهـا عـام ،تقع الزاویة في حي المغاربة-60

وقـد بنیـت ، فـي مدینـة تلمسـان الجزائریـة ،م1194/ـهـ594احد مریدي الطرق الصوفیة المتوفى عام ،المغربي االندلسي
وجرى هدم حارة المغاربة بعـد ،القائمة إلى الغرب من القدس،وحبس على مصالحها قریة عین كارم،على ید احد أحفاده

. 140، ص344القـدس-:وحـول هـذا الموضـوع قـارن بـین كـل مـن اآلتیـة-:م1967أیام من احتالل الشـطر الشـرقي عـام 
.430، صةبوبكر، ملكیأ.20ص،345القدس

.14، ص326القدس-61
.287، صةبوبكر، ملكیأ.280، صتشولش، تحوال.هـ-أص، ةروحي الخالدي، المقدم-62
.283-280، صتشولش، تحوال.316العارف، ص-63
.134،ص1،جةالعارف، نكب-64
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.153، صةأبو بكر، ملكی.368، صلالعارف، المفص-65
.33البیلغ،ص.5-3، صم1/1/1922، 58الوقائع -66
.57العضایلة، ص. 2-1م، ص3/10/1923، 949الكرمل عدد. 14الحاج أمین، ص.101، 89، ص419القدس-67
.2-1، صم2/3/1923، 949الكرمل عدد-68
م، وبـذلك أصـبحت المرجعیـة 1928فـي مـؤتمر زیـورخ عـام ، وذلك تحولت الجمعیة الصهیونیة إلى الوكالة الیهودیة-69

.207، 54-53، 46السفري، ص.484، ص2جوهریة، ج-:هود في العالماألولى لجمیع الی
،م، انخـرط فـي صـفوف الجـیش العثمـاني1938م، وتـوفي فـي أنقـرة عـام 1881ولد في سـالونیك عـام:مصطفى كمال-70

ة التـي م، قاد المقاومة الوطنیة ضـد الـدول االسـتعماری1918وبعد هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة األولى عام 
ــة الوطنیــة التركیــة لقــب ــذلك أطلقــت علیــه الجمعی ــاتورك"احتلــت بــالده ممــا حملهــا علــى االنســحاب، ونتیجــة ل ــو "أت أي أب

.27، ص1موسوعة السیاسة، ج-:األتراك
، 991الكرمــل عــدد-:م2/3/1924وصــادق علیهــا البرلمــان التركــي یــوم ،اســقط مصــطفى كمــال أتــاتورك الخالفــة-71
.1، صم8/3/1924

انظـر :كم إلـى الشـرق مـن جسـر الملـك حسـین علـى نهـر األردن)8(قریة أردنیة تقع في إقلیم الغور على بعد:الشونة-72
.628،ص2الدباغ، ج

م، كـان بیـد علمـاء الـدین فـي 11/3/1924أشار الملك عبد اهللا في مذكراته أن مبایعة والـده بالخالفـة فـي عمـان فـي-73
مــذكرات الملــك .3م، ص22/3/1924، 995الكرمــل .3-1م،ص993،15/3/1924الكرمــل -:الحجــاز والمســجد األقصــى

.263عبد اهللا، ص
.14الحاج أمین، ص.5م،ص1614،3/10/1931عدد الكرمل-74
.14الحاج أمین، ص.4، صم14/5/1932، 1670الكرمل.6م، ص18/7/1926، 1193الكرمل عدد75
.603، ص2جوهریة، ج.73، ص1، جةالعارف، نكب.359التل، ص-76
بـاب -كم إلى الشمال الغربي من القدس وتتحكم بمعبر القدس)8(قریة عربیة تقع على تلة معزولة على بعد:القسطل-77

Map Palestine-:السهل الساحلي-الواد
.م انظر مذكرات عبد اهللا التل القائد العام للوحدات األردنیة في المدینة1948حول فعالیات معركة القدس عام -78
.614ص،2جوهریة، ج-79
.708، 705-704، ص3، جةالعارف، نكب-80
ــــ.42، 33-32المــــؤتمر الفلســــطیني األول، ص-81 ــــارف، نكب ، 6الموســــوعة السیاســــیة، ج.705-704، ص3، جةالع

.104، صمصطفى.52ص
.46-31المؤتمر الفلسطیني األول، ص-82
.225-222أبو السعود،ص.411-225-222، صطینوثائق فلس-83
-297صالتــل،.351، 347، 339-272331، 243-234، صات الملــك عبــداهللامــذكر .155الحــاج أمــین، ص-84

.135البیلغ، ص. 663، ص3العارف، نكبة، ج.338
.573، 213، 210-209، 104-102التل، ص-85
التــل، .4-1، صم1/1/1931، 6505فلســطین عــدد -:دفــن الشــریف حســین فــي المدرســة األرغونیــة فــي القــدس-86

.75العبادي، ص.23االعمار، ص.223، صزجم، كنو ن. 96الشورة، ص.573ص
.75العبادي، ص.573، 472، 355التل، ص.1م، ص11/4/1948فلسطین-87
.3،ص1، جةالعارف، نكب-88
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.30-29العبادي، ص.708، ص3، جةالعارف، نكب.210،213،573-104،209-102التل،ص-89
مصـطفى، . 18لمؤتمر الفلسـطیني األول، صا.46، 24-23، 2القدس في أقوال الحسین، ص.343-342التل، ص-90

.9-8، صسالقد
.310معركة، صسفیصل الحسیني، القد. 4-1م، ص2/12/1950، 7714فلسطین عدد-91
التـل، -:م29/6/1967إلـى عمـان فـي روحي الخطیب وٕابعاد أمینها ،القدساقدمت سلطات االحتالل على حل امانة -92

.62-61مصطفى،القدس،ص.391-384ص
ــاریخ صــدر -93 . 191القــدس فــي أقــوال الحســین، ص-:م7/8/1988قــرار فــك االرتبــاط األردنــي مــع الضــفة الغربیــة بت

ــــــادي، ص ــــــد. 40-35العب ــــــع، ص.9-8مصــــــطفى،القدس، ص.129-128، 112-111، صسنجــــــم، ، الق . 73الواق
.217-207العضایلة، ص

.13،22،ص9الدباغ، ج-94
أن هجمــات الجیــوش التــي ســعت الحتاللهــا أو فتحهــا قــد تركــزت إن المتتبــع لتــاریخ القــدس العســكري، ســوف یجــد -95

هجماتها على الزاویة الشمالیة الغربیة، بما فیها الفترة الحدیثة، التي شهدت تقدما كبیرا فـي مجـاالت األسـلحة المیدانیـة، 
.77-76، صعمصطفى، الواق. 530-529ص، 1العلیمي، ج-:التي تجاوزت بفعالیاتها التضاریس الصعبة المسالك

، لالعـــارف، المفصـــ,Smithانظـــر :حــول الجغرافیـــة التاریخیـــة لممـــرات األودیـــة المنحـــدرة مـــن الجبـــال شـــرقا وغربـــا-96
.382ص

.184-180التل، ص-97
.98، صعمصطفى، الواق-98
.26-1مبارك، ص-:تتألف قرى قطاع اللطرون الثالثة من قریة اللطرون، وبیت نوبا، وعمواس-99

.171-147الحمود، ص-100
.87-85، صعمصطفى، الواق.23، ص9الدباغ، ج-101
منذ العهد األیوبي قضت تقالید موسم النبي موسى أن یدخل، وفد مدینة الخلیل قبل غیره مـن الوفـود المشـاركة فـي -102

الموسم، ومن الباب الغربي للمدینة، الـذي عـرف فـي األدبیـات األجنبیـة ببـاب یافـا، فـي حـین عـرف لـدى المسـلمین ببـاب 
لخلیل، ومنذ ذلك الحین ترسـخ لـدى أهـل الخلیـل أن مـدینتهم تشـكل السـور الجنـوبي للقـدس، وان الـدفاع عنهـا البـد وان ا

العســلي، -:م1929یقــع علــى عــاتقهم بالدرجــة األولــى، وهــو مــا ظهــرت فعالیاتــه بصــورة واضــحة فــي ثــورة البــراق عــام 
.107ص
103-Conder and Kitchiner, Map.
.ة، النكبفل وباب الواد انظر التل، والعار حول معارك القسط-104
.73-72، صعمصطفى، الواق.348، صةأبو بكر، ملكی-105
.م1/11/2006، جولة میدانیة في البلدة القدیمة من المدینة-106
.180، ص1جوهریة، ج.104-100التل، ص-107
ي عهـده تكریمـا لكونـه فـتح فـي وذلـك نسـبة إلـى السـلطان عبـد الحمیـد الثـانعرف البـاب الجدیـد ببـاب عبـد الحمیـد -108

.348بوبكر،ملكیة، صأ.-:لضیفه األلماني
.370بو بكر،ملكیة،صأ.174-173شولش،تحوالت،ص.12،ص44بلسنا-109
.773،ص4ج.337،ص1العارف ،نكبة،ج.104-100التل،ص-110
.م1/11/2006جولة میدانیة في البلدة القدیمة من المدینة، -111
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العلیمـي -:ن كنـوز وذخـائر عمرانیـة ال تـزال شـواهدها قائمـة الـى یومنـا هـذا انظـروحول ما اشتملت علیه القدس مـ-112
.، ونجم، كنوز4م،ص7/3/1923، 890الكرمل عدد ،والعارف،المفصل،

.-59شولش،تحوالت،ص-113
.Kiepert,Map.349بوبكر،صأ.282شولش،ص.123،ص385القدس.63-62ص،355القدس-114
.Kiepert,Map.-1لندمان،ص.180،ص1جوهریة،ج-115
.85أبو جابر وآخرون،ص.33نجم،االعمار،ص-116
.24-23،ص347القدس.25،118،ص343القدس.140،ص342القدس-117
القـدس . 19، ص359القـدس.23، ص347القـدس.138،ص342القدس.23، ص336القدس.14،ص326القدس -118

. 67،91،ص12یافــــا. 31، ص398القـــدس. 75،114،ص392القــــدس. 4-3،ص390القـــدس .124،208، ص382
113-112بوعلیـــــة،صأ.287شــــولش، القــــدس،ص. 180، ص1ریـــــة،ججوه. 141،ص1الســــكري،ج.104،ص19یافــــا

.Conder,Vol.2,PP.310-311.
.478العارف،المفصل،ص-119
، ص 383القــــدس . 209-19،124،208،ص382القــــدس. 131،ص367القــــدس.134-133،ص361القــــدس -120

القـــدس . 4-3،ص390القـــدس .142،177-141،ص388القــدس. 57،ص385القـــدس . 238،ص384القــدس. 289
ــــــــدس. 81،88،136،ص391 ــــــــدس. 115-92،75،114،ص392الق ــــــــدس. 70،307،ص 395الق 81،ص397الق

1805البشـیر عـدد.291-283شـولش،القدس،ص. 303العـارف،ص.14-13،ص412القدس. 31،ص398القدس.170،

.Jerusalem718-906.2م،ص13/5/1907،
البیـان عــدد .2م، ص288،9/4/1913فلسـطین عــدد .186،ص200یافــا.81،ص197یافـا.72،88،ص414القـدس-121

اندرواس .7-6م،ص122،10/12/1918الكوكب عدد .2م،ص475،8/3/1917البیان عدد. 2م ص1/9/1915، 278
.347بوبكر،ملكیة،صأ.347ویورغاكي،ص

.6م،ص18/7/1926، 1193الكرمل عدد.5م،ص11/8/1925، 800فلسطین عدد-122
بـو أ..314فیصـل الحسـیني،.33،االعمـار،صنجم.7الخالـدي،ص.35جریس،القـدس،ص-:ن كل مـن التالیـةقارین بی-123

الشـــــورة، . 52،صعنـــــاب.104-90،93،101-68،89الواقـــــع،ص.62-61مصـــــطفى، القـــــدس، ص.بكر،ملكیـــــة،ص
.Jerusalem718-906.103ص,العضایلة. 269بركات،ص. 10بو جابر،مستقبل،صأ.84أبو عرفة،ص.61ص
،ا المشروع، فان القدس تتصل بالمستوطنات القائمة على شاطىء البحر االبیض المتوسط غرباذفي ضوء ه-124

.الخلیل جنوباو ،رام اهللا شماالو البحر المیت  شرقا، ویمتد ذراعها االستیطاني الى شواطىء 
288فلســـطین . 518، ص22زیـــدان،م.347اندرواس،كرشـــه ویوغـــاركي األبـــیض،ص. 142-141،ص1الســـكري،ج-125

رافـــــق، . 26،ص1ة،جنكبـــــ. 421العـــــارف، المفصـــــل، ص. 8م،ص26/11/1931، 1877فلســـــطین.2م،ص9/4/1913،
ــــوبكر، ملكیــــة،صأ. 41شــــولش،ص. 587ارمســــترونج، ص. 36بوعرفــــة، صأ. 857عــــوض،. 870ص .350ب

Benvenisti ,P.32541الحمـــد، ص.95،179-92أبـــو جـــابر، قضـــیة،ص.18،34،39،46أبـــو جـــابر، مســـتقبل،ص .
ـــــــــــدباغ،ج.47،68مصـــــــــــطفى، ص مصـــــــــــطفى . 133الشـــــــــــورة،ص. 85طـــــــــــوطح، وشـــــــــــحاده، ص. 186،ص10ال

.Karpat,P.270..90،الواقع،ص
.849عوض،ص. 85طوطح، ص-126
.155،595-154بو بكر،ملكیة،صأ-127
.52-49عناب،ص.22- 21غوالني،ص.-128
.55عناب،ص.10جابر،صبوأ. 14التفكجي،االستیطان،ص.301،ص10الدباغ،ج-129
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.62- 61مصطفى،ص.10مستقبل،ص.49-48جابر،قضیة،صبوأ.48،52الخالدي،ص-130
م وكـان قـد شـغل منصـب نائـب رئـیس الجمهوریـة فـي عهـد الـرئیس الراحـل 2007توفي الشافعي في منتصـف عـام -131

.جمال عبد الناصر
.4م،ص57،1/6/1967القدس عدد -132
133-Benvenisti,P.83.
.50حمد،ص.249نجم،كنوز،ص-134
ائدة إلى العهد الروماني، وقد عرفت بالجاولیة نسبة إلى موقفها األمیـر علـم الـدین سـنجر احد الحصون القدیمة الع-135

ــــي و ،م، فســــمیت باســــمه1315/هـــــ715، وقــــد جعلهــــا مدرســــة عــــام)هـــــ745-683(الجــــاولي نائــــب غــــزة، والقــــدس ف
م، وفــي عــام 1914، والمنــاطق التابعـة لهــا، واســتمر ذلــك حتـى عــام مقـرًا لــدار الحكومــةم، اتخــذ منهــا 1400/هـــ800عـام

-:م، وضع المجلس اإلسالمي یده علیها لكونها مـن األمـالك الوقفیـة، وأقـام فیهـا كلیـة وروضـة المعـارف الوطنیـة1922
.128،179نجم، كنوز، ص. 270،ص9الدباغ، ج.244-243العارف،الفصل،ص

ــدونمكان -136 ــا شــمیدت لأللمــان ال ــدار رعای ــزل ب ــه عــام عــرف الن ــد شــرع ببنائ ــرغ1902وق ــه عــام م وف -:م1908من
.2،460،ج157-156، ص1العارف،المفصل،ص جوهریة، ج

.312-306،ص2جوهریة،ج-137
م، وهـو المكـان الـذي ضـربت فیـه 1910فكتوریـا عـاماسـتاني ولیم الثاني تكریما لزوجته اوغبناها اإلمبراطور األلم-138

منــه منظمــة الصــلیب األحمــر الدولیــة م، اتخــذت9/9/1949م، وفــي 1898خیــام اإلمبراطــور عنــد زیارتــه للمدینــة عــام
، 5،ج789، ص4،ج761، ص3،ج134،334،ص1العارف،نكبــــة،ج:ســــریرا)50(یضــــم و مستشــــفى لمعالجــــة الالجئــــین 

م)13000:1(خارطة القدس .336التل،ص.72،109-71الشورة،ص.310،344، ص2جوهریة، ج.1049ص
.157-48،156،ص1جوهریة،ج.285-281العارف،المفصل،ص-139
.4-3م،ص139،9/3/1909االتحاد العثماني عدد .614-603شقیر،ص-140
.131المعلوف،ص-141
ــــــواء عــــــدد.1094،ص5العارف،نكبــــــة،ج.310، ص 2جوهریــــــة، ج142 ــــــدباغ،.1صم،197،29/8/1936الل ،10جال
.72الشورة،ص.84ابوعرفة،ص.72-71طوطح،.190-189ص
.237ك عبد اهللا،صمذكرات المل.475،ص2جوهریة،ج.671،ص3،نكبة،ج311العارف،المفصل،ص-143
.311العارف،المفصل،ص-144
.72-71الشورة،ص.190-189،ص10الدباغ،ج.789،ص4العارف،نكبة،ج-145
اقامت الوكالة الیهودیة التي تولت قیادة الحركة الصهیونیة مقـر قیادتهـا ودوائرهـا االسـتعماریة فـي االحیـاء الغربیـة -146

.1م،ص29/3/1936الدفاع -:من المدینة
.74حمد،ص.186نجم،ص.277،ص9الدباغ،ج.1م،ص29/3/1936د عدعالدفا-147
.86،92البیلغ،ص.20م، ص13541،1/5/2007عدد سالقد.34-1م،ص25/4/2007، 13536القدس عدد-148
.20م،ص13541،1/5/2007عددسالقد. 34-1م،ص25/4/2007، 13536القدس عدد-149
ـــواء عكا،صـــندوق-150 ـــواء الشـــمالي ،ل ـــة،العـــارف،.603،ص2ججوهریـــة،.م31/3/1948. 31ملفـــات اوقـــاف الل نكب
.442،ص2ج.44،ص1ج

.4-1م،ص7810،28/3/1951فلسطین عدد-151
.230البیلغ،ص.373التل،ص.540،ص2جوهریة،ج-152
.9م،ص2014،4/4/1936الكرمل عدد -153
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/ 2014،4/4الكرمـــــل عـــــدد .7م،ص7/4/1936، 572الـــــدفاع عـــــدد .7م،ص566،31/3/1936الـــــدفاع عـــــدد-154
.9م،ص1936

767،ص4الیاس سحاب،ج-155
.441العارف،المفصل،ص.235،صمتقریر فلسطین لجنة التقسی-156
ـــــــــدفاع عـــــــــدد-157 ـــــــــدفاع عـــــــــدد. 7م،ص566،31/3/1936ال ـــــــــل عـــــــــدد.7م،ص7/4/1936، 572ال 2014الكرم

.373التل،ص.9م،ص4/4/1936،
.97،ص1العارف ،نكبة،ج-158
.767،ص4الیاس سحاب،ج.29الشقیري،دفاعا،ص-159
ـــی-160 ـــارن ب ـــةق ـــل مـــن التالی /7552،24/4فلســـطین عـــدد .4-1م،ص7521،18/3/1950فلســـطین عـــدد -:ن ك

.176العلمي،ص.4-1م، ص7611،1/7/1950فلسطین عدد. 4-1م،ص1950
.171،176العلمي،ص-161
.4-1م،ص11/5/1951، 7847فلسطین عدد.1م،ص24/4/1951، 7833فلسطین عدد-162
Palestin,Map:الشرقیة من بحیرة طبریةقریة تقع في الزاویة الجنوبیة:سمخ -163
.169،253-168،ص1جوهریة،ج-164
.2م،ص959،22/3/1927فلسطین عدد-165
.م2/4/2007جولة میدانیة في مدینة أریحا،.414،ص2ج.334،ص1العارف،نكبة،ج-166
.334،ص1العارف،نكبة،ج-167
فلســـطین عـــدد . 4-1صم،1/6/1951، 7865فلســـطین عـــدد. 4-1م،ص7833،24/4/1951فلســـطین عـــدد -168

.4-1م، ص20/7/1951، 7906فلسطین عدد . 4م،ص7847،24/4/1951
).1(جدول-169
.3م،ص14/4/1967، 15القدس عدد-170
.171-170العلمي،ص-171
.م20/5/2007جولة میدانیة في معبر قلندیا،-172
الوقــــــــــــائع العــــــــــــدد ..3م،ص7/6/1925، 69الیرمــــــــــــوك عــــــــــــدد.2م،ص16/4/1925، 58الیرمــــــــــــوك عــــــــــــدد-173

.113،ص2السفري،ج.30م،ص13/10/1930لممتاز،ا
.289شولش،القدس،ص-174
.113،ص2السفري،ج.5م،ص11/8/1925، 800فلسطین-175
.6م،ص18/7/1926، 1193الكرمل عدد -176
.18المؤتمر الفلسطیني األول،ص-177
.489،ص2جوهریة،ج-178
.45العضایلة،ص.306-305،ص2جوهریة،ج-179
.م1931، 6،صندوق31،لواء عكا،صندوقملفات اوقاف اللواء الشمالي-180
.188-187،ص1السفري،ج.526،ص2جوهریة،ج-:م7/7/1933افتتح المعرض في -181
.73مصطفى،الواقع،ص.18المؤتمر الفلسطیني األول،ص-182
.6-1المؤتمر الفلسطیني األول،ص-183
.42-1المؤتمر الفلسطیني األول،ص-184
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سـركیس، -:رة مـن كنیسـة القیامـة بـصـابات الصـهیونیة فـي القـدس علـى مقغتیاله على ید العتم ا:الكونت برنادوت-185
.13الشورة، ص.72-71طوطح،ص.211التل،ص.322-321، ص 1العارف، النكبة، ج.واالسود

المصادر والمراجع
- :المصادر-*
میكـروفیلم، مركـز الوثـائق ،ا، ویافـسسجالت المحاكم الشرعیة لكل من محكمة الخلیـل والقـدس، ونـابل-أ
.الجامعة األردنیة، عمان، األردنلمخطوطاتوا

- :الصحف- ب
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماة، مكتبم، میكروفلیم1909، ن، لبناتبیرو االتحاد العثماني،- 
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماة، مكتبم، میكروفلیم1871، ن، لبناتالبشیر، بیرو - 
.نالجامعة األردنیة، عمان، األردة، مكتبم، میكروفلیم1911المتحدة، ت، الوالیاكالبیان، نیویور - 
.ن، فلسطیساألصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابلةالنسخ،م1932،نفلسطی،االجامعة اإلسالمیة، یاف- 
.ن، فلسطیسالنسخة األصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابل،م1934، ن، فلسطیاالدفاع، یاف- 
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماةكروفلیم، مكتبمی،م1911، ن، فلسطیافلسطین، یاف- 
.ن، فلسطیسالنسخة األصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابل،م1950، فلسطین.سالقدس، القد- 
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماة، مكتبم، میكروفلیم1908، ، فلسطیناالكرمل، حیف- 
.ن، األردنعة األردنیة، عماالجامة، مكتبم، میكروفلیم1918، ر، مصةالكوكب، القاهر - 
.ن، فلسطیسالنسخة األصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابل،م1935، ن، فلسطیساللواء، القد- 
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماة، مكتبم، میكروفلیم1908، ا، سوریقالمقتبس، دمش- 
.ن، األردنالجامعة األردنیة، عماة، مكتبم، میكروفلیم1912، ن، فلسطیسالمنادى، القد- 
.ن، فلسطیسالنسخة األصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابل،م1920،ن، فلسطیسالوقائع الفلسطینیة، القد- 
.ن، فلسطیسالنسخة األصلیة مكتبة بلدیة نابلس، نابل،م1924، ن، فلسطیاحیفالیرموك،- 
ة نـــابلس، بلدیـــةالوثـــائق، مكتبـــ، قســـمم1948-1920عكـــاءأوقـــاف اللـــواء الشـــمالي، لـــواتملفـــا-ج

)85-1صندوق.(نفلسطی
-:الجوالت المیدانیة والخرائط والصور الجویة-د
.م1/11/2006،جولة میدانیة في البلدة القدیمة من القدس- 
.م22/3/2007مدینة أریحا، جولة میدانیة في - 
.م2/4/2007جولة میدانیة في مدینة أریحا،- 
.م20/5/2007،جولة میدانیة في معبر قلندیا- 
.م23/1/2008ارسال هیئة اإلذاعة والتلفزیون،ةمیدانیة في مدینة رام اهللا، محطجولة - 
مجموعة الصور الجویة التي التقطها الطیران األلماني لمدینة القدس خالل فعالیات الحرب العالمیة - 

Jerusalem718-906..ن، األردنالوثائق دائرة المكتبة الوطنیة، عمامم، قس1918- 1917األولى 
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Kiepert. Henry: Anew Map of Palestine Including also Phoenicia and Coele
Syria 1:250000 Mile Berlin &Paris, 1850.

Conder.C.R&Kitchener.R.E, Map of western Palestine (26) sheet surveys
conducted for committee of the Palestine exploration fund during the Years

1872-1877, 1:63360Mile, London, 1880.
.عن الخرائط العبریةةورسم الخرائط، مترجم-الخرائط للنشررم، دا1:13000القدس خارطة المدینة، -

:الكتب المطبوعة- هـ
الكامــل فــي التــاریخ، )م1232/هـــ630ت(بــن أبــي الكــرم المعــروف بــابن األثیــر الجــزرييابــن األثیــر، علــ-

.م1966-1965، ندار بیروت، لبنا-صادرر، داج12
، ن، لبنـــااالعثمانیـــة، بعبـــدةالرحلـــة اإلمبراطوریـــة فـــي الممالـــك العثمانیـــة، المطبعـــب، كتـــاماألســـود، إبـــراهی-

.م1898
ـــن شـــداد، بهـــا- ـــن رافـــعءاب ـــدین أبـــو المحاســـن یوســـف ب ـــدین، الـــدا)م1234/هــــ632ت(ال رســـیرة صـــالح ال

.م1964، ر، مصةالمصریة للتألیف والترجمة، القاهر 
الوطنیة،ةالشهیة في جغرافیة الملكة العثمانیة، المطبعرویوغاركي األبیض، الثماهاندرواس، كرش- 

.م1912طرابلس، الشام، 
محمـد ق، تحقیـج2حلیـة البشـر فـي تـاریخ القـرن الثالـث عشـر، )م1916/هــ1335ت(قالرزادالبیطار، عب-

.م1961، ا، سوریقبهجت البیطار، دمش
.م1937، نم،القدس، فلسطی1937لجنة تقسیم فلسطین عام تقریر- 
.م1990الهدى، ر، دا2فلسطین خزانة فلسطین التاریخیة، طةاهللا، كارثدالتل، عب- 
.ـه1335، ن، لبناتبیروت القسم الجنوبي، بیرو ةالكاتب، والیت، وبهجقالتمیمي، رفی- 
، ةالهیئــة العربیــة العلیــا لفلســطین، القــاهر ةبــ، مكت2عــن قضــیة فلســطین، طقالحــاج أمــین الحســیني، حقــائ-

.م1956، رمص
.م1924، 1علي احمد شكري، طبجمال باشا، تعریتجمال باشا، مذكرا- 
الدراسات ةماري وعصام نصار، مؤسسسلیم ترفي المذكرات الجوهریة، تحریس، القدفجوهریة، واص- 

.م2003، ن، لبناتالفلسطینیة، بیرو 
فـي المسـالة الشـرقیة منـذ نشـأتها األولـى إلـى الربـع الثـاني مـن القـرن الثـامن ةالمقدمبك، يالخالدي، روح-

.م1897، ن، فلسطیساألیتام اإلسالمیة، القدةعشر، مطبع
.م1972ج، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،10، بالدنا فلسطینالدباغ، مصطفى مراد، -
لیـــووم الثـــاني ملـــك بروســـیا وٕامبراطـــور ألمانیـــا واإلمبراطـــورة جاللـــة اإلمبراطـــور غة، رحلـــلســـركیس، خلیـــ-

.م1898، ن، لبناتاألدبیة، بیرو ة، المطبع1897اوغستا فكتوریا في فلسطین وسوریا 
ـــداب والصـــهیونیة، مطبعـــن، فلســـطیىالســـفري، عیســـ- ـــةالعربیـــة بـــین االنت ـــة فلســـطین الجدیـــدة، یاف ، امكتب

.م1937فلسطین، 
.ـه1327، س، طرابلالحضارةة، مطبعج2ي، سمیر اللیالبطرابلسي، كتاأمین الدالسكري، محم-
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سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتها مع خالصة تاریخ مصر والشـام والعـراق وجزیـرة خبك، تاریمشقیر، نعو -
العرب وما كان بینهمـا مـن العالئـق التجاریـة والحربیـة وغیرهـا عـن طریـق سـیناء مـن أول عهـد التـاریخ إلـى 

.م1916، ر، مصةم، القاهر الیو 
ـــة، المؤسســـت، صـــفحادالشـــقیري، احمـــ- ـــاتالعربیـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــرو ةمـــن القضـــیة العربی ، ن، لبن

1979.
المكتـب تإلـى العربیـة خیـري حمـاد، منشـوراوبیانات نقلهامجموعة خطبعربیة ا، قضاید، احمير الشقی-

.م1961، ن، لبناتالتجاري العربي، بیرو 
التجاري للطباعة والتوزیع بخیري حماد، المكتبعن فلسطین والجزائر، تعریا، دفاعداحمالشقیري، - 

.م1962، ن، لبناتوالنشر، بیرو 
ج، 3لبنـان فـي عهــد األمـراء الشــهابیین،،)م1835/هـــ1251-1761/هــ1174(احمــدمصـطفىالشـهابي، -

قسم الدراسات التاریخیة، بیروت، لبنـان، تحقیق أسد رستم، وفؤاد افرم البستاني، منشورات الجامعة اللبنانیة
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